
Jesenska cepljenja za zdravo zimo

Ekstrakt jagod 
črnega bezga z 
dodanim vitaminom C
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Sambucol Slovenija

Pridruži se nam

Zakaj je potreben kašelj • Izgorelost kot izčrpanost nadledvičnih žlez  

Suha koža • Zdravljenje inkontinence • Vse o rdeči pesi • Probiotiki 

in prebiotiki • Problemi venskega ožilja • Možgani kot omrežje

OKTOBER 2014

Ekstrakt jagod 
črnega bezga brez 
dodanega sladkorja 
z dodanim vitaminom C 
in cinkom

EksTrakt jagod 
črnega bezga 
z dodanim 
vitaminom C in 
cinkom 

EkStrakt jagod 
črnega bezga z 
dodanimi vitamini in 
minerali

Ekstrakt jagod 
črnega bezga 

NOVO

Sambucol tudi v obliki pastil 
in za pripravo toplega napitka

Vzdržuje in 
krepi naravno 
odpornost 
organizma

Žlička 
Sambucola 
na dan, da 

boš vse leto 
zdrav, vesel 
in nasmejan!

Čas prehladov je 
pred nami in sedaj 
je pravi trenutek, 
da poskrbite za 
odpornost celotne 
družine.

KLINICNO PRESKUŠENO

VIROLOŠKO PRESKUŠENO 
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Izdelki so na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah po Sloveniji

Za otroke od 
1 leta starosti 
dalje.



UVODNIK KAZALO
V TEJ ŠTEVILKI ZDRAVIH NOVIC PREBERITE:Izgorelost ni več nekaj, kar se pri nas ne dogaja. Zdaj že skoraj vsak 

pozna koga, ki je doživel »burn out« oziroma izgorelost zaradi 
prevelikega stresa. Večinoma zaradi službe, mobinga … Zdravljenje 
je dolgo in naporno, poškodovana pa sta tako telo kot duh. Zato ne 
dopustite stresu, da vas zaobjame, nikar mu ne podležite.  Ne bo konec 
sveta, če si boste tudi med delom vendarle vzeli nekaj trenutkov in se 
sprostili. O obeh vidikih izgorelosti smo se tokrat razpisali – o fizičnem 
in duhovnem vidiku. Vsekakor se poslušajte in če se vam zdi, da ste na 
robu svojih zmogljivosti, se ustavite in si poskusite predstavljati, da ste 
nekje, kjer bi radi bili, in potem mir iz tistega sanjskega kraja nosite s 
seboj.

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 eva@zdrave-novice.si ali nam pišete na naslov: Zdrave novice (Media Element), Vožarski pot 3, 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.

Virusne okužbe in cepljenje

Zakaj je potreben kašelj?

Izgorelost  kot izčrpanost nadledvičnih žlez

Slovenska unija pacientov 

Nega suhe kože

Kako zdravimo inkontinenco?

Dobrodejne lastnosti rdeče pese

Probiotiki in prebiotiki

Maščobne kisline omega 3 so nujne za 

zdravje

Problemi venskega ožilja 

Fitoterapevt novega tisočletja

Zatrtost in rigidnost kot posledica vzgoje

Možgani kot omrežje
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Strokovni sodelavci:
• Vukelič Katarina, dr.med. spec. 

int.,  Zdravstveni dom Grosuplje
• Borut Ambrožič
• prim. Boris Kralj, dr. med., 

specialist dermatovenerolog, 
flebolog, AKD, d. o. o.

• Veronika Učakar, dr. med., 
NIJZ

• Polona Podnar, dr. med, spec. 
ginekologije in porodništva

• Ksenija  Šelih Martinec, 
specialistka ginekologije in 
porodništva, certificirana pri 
European College of Aestetic 
Medicine & Surgery za 

estetsko vaginalno kirurgijo
• Mojca Miholič  dr.med.,spec. 

družinske med.
• Vesna Pucelj, Nacionalni 

inštitut za javno zdravje
• Karla Klander, Svetovalka za 

zdravo prehrano, hujšanje 
in zdrav življenjski slog, 
certificirana nutricistka

• Nataša Sinovec, svetovalka 
v posvetovalnici za vitalno 
življenje Viva la Vida

• Dr. Franci Dagarin, BA pth., 
Zavod Psihoanalitično središče, 
Kranj

• Jadranka Korsika 

Mrak, dr. med., spec. 
dermatovenerologije

• Polonca Fiala, mag.farm.
• Barbara Sarić, psihoterapevtka, 

specializantka psihoanalize, 
Holistic center

• Boris Kos, dr. med.
• asist. dr. Nataša Kos, dr. med., 

fiziatrinja
• Alja Dimic, prehranska 

terapevtka, Center Holistic
• Adriana Dolinar
• Petra Skovik
• Peter Pila
• Ema Nasršen
• Katarina Iver

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.
Prežihova ulica 21, 2000 Maribor, www.hisa-idej.si

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

Sedež uredništva: Zdrave novice (Media Element d.o.o.), Vožarski pot 3, 1000 Ljubljana
Glavna in odgovorna urednica:  Eva Jandl, eva@zdrave-novice.si
v.d. odgovorne urednice: Liza Ana Jandl
Vodja oglasnega trženja: Danijel Kmetec, danijel@zdrave-novice.si
Vodja projekta: Danijel Kmetec, danijel@zdrave-novice.si
Oglasno trženje: Vesna Resnik, vesna.resnik@media-element.si
Koordinatorka uredništva:  Saša Schwarz, sasa@zdrave-novice.si
Vodja projektov: Andrej Holcman, andrej@zdrave-novice.si
Lektoriranje: Alenka Peteršič
Koncept celostne podobe: Zlatko Jendek, Slavica V. Okorn
Oblikovanje in prelom: Splet99.net
Fotografije: 123rf.com, osebni arhivi strokovnih sodelavcev
Tisk: 

Naklada: 62.000 izvodov
Naslovnica: oglasna vsebina podjetja Orbico d. o. o.

Vaša ekipa Zdravih novic
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VRTILJAK

Vedno več ljudi se danes srečuje s stresom. Stres predstavlja veliko obremenitev za telo, 
izčrpava imunski sistem in v primeru, da se posameznik ne odzove pravočasno in primerno, 
povzroča tudi resnejša obolenja in vnetja v telesu. Naša imunska obramba je močno 
oslabljena, kadar smo pod stresom in večjimi telesnimi obremenitvami, zato je pomembno, 
da se znamo sprostiti. Pomoč pa lahko poiščemo tudi v tradicionalni medicini. IMMUNO A24 
s svojo kompleksno kombinacijo rastlinskih izvlečkov, mineralov in vitaminov krepi in ščiti 
imunski sistem ter telesu pomaga, da se učinkovito in samozavestno brani pred posledicami 
stresa. Jemanje tablet IMMUNO A24 je preprost in učinkovit ukrep, ki pomaga pri ohranjanju 
dobrega počutja v obdobjih povečanega stresa. 

Omega 3 iz rib postajajo 
preteklost. Sedaj je tu 
Neptunovo krilovo olje 
(NKO), ki odlično dostopa v 
celice in ga telo izkoristi dvakrat 
hitreje in 30-odstotno bolje 
kot pa ribje olje. 
Maščobne kisline omega 3 
so nujno potrebne za zdravo 
srce, možgane in oči.
NKO ima idealno razmerje 
med maščobnimi kislinami 
omega 3 in omega 6, to je 
15 : 1. V ribjem olju je 
razmerje le 3 : 1. Neptunovo 
krilovo olje je bogato tudi s fosfolipidi, holinom, vitaminom A 
in E ter astaksantinom. 
Za otroke je na voljo z dodatkom vitamina D3 in 
gamalinolensko kislino.
Neptunovo krilovo olje se lahko pohvali z visoko vrednostjo 
ORAC (sposobnost vezave prostih radikalov). ORAC vrednost 
NKO je kar 47-krat večja kot pri ribjem olju in 34-krat boljša 
kot pri koencimu Q 10.

Edina originalna formulacija

Na voljo v lekarnah in na www.naturamedica.si ter na 
telefonskih številkah 03/563 00 22, 040 214 620.

NAJ VAS STRES NE PODRE. OKREPITE SVOJ IMUNSKI SISTEM

NAJUČINKOVITEJŠE OMEGA 3 SO IZ 
NEPTUNOVEGA KRILOVEGA OLJA

Zamaščena ali obremenjena jetra vodijo v kup zdravstvenih 
težav. Poleg uvajanja pravilne prehrane in rednega 
gibanja lahko jetrom pomagate z izbiro Liverin® forte. 
Originalna formula z edinstveno kombinacijo za trojno 
delovanje zagotavlja učinkovitost. Pegasti badelj prispeva k 
razstrupljanju, regeneraciji in normalnemu delovanju jeter. 
Učinke dopolnjujejo indijska kosmulja, sladki koren, vitamini 
B-skupine in vitamin E. 
Ljudem z obremenjenimi jetri 
namreč pogosto primanjkuje 
vitaminov B-skupine. Liverin® 
forte zaradi učinkovitosti 
uporablja vedno več ljudi. 
Med izdelki za razstrupljanje 
ter zaščito in obnovo jeter je 
številka ena v Sloveniji.

Bakterije oziroma glivice, ki zaradi različnih vzrokov pogosto 
porušijo žensko intimno zdravje, so krive za neprijeten izcedek 
iz nožnice, srbenje, pekoč občutek ali celo za bolečine v 
intimnih predelih. Da preprečijo ali celo odpravijo nadležna 
vnetja in okužbe, ženske lahko učinkovito ukrepajo same. 
S probiotiki. Te »dobre« bakterije ponovno vzpostavijo in 
uravnotežijo nožnično mikrofloro, okrepijo naravno telesno 
obrambo, predvsem pa preprečijo te neprijetne težave.Tosama 
je ženskam ponudila dva izdelka s probiotiki,  namenjena 
preventivi in samopomoči ob ginekoloških težavah. Higienske 
tampone in kremo Natura  Femina by ellen. Z njima bodo 
ženske telesu vrnile naravno sposobnost ohranjanja in 
obnavljanja ravnovesja v nožnici in na zunanjih intimnih 
predelih. Tampone s probiotiki je priporočljivo uporabiti med 
vsaj tremi menstruacijami zaporedoma, 
s kremo pa suhost spolovila, srbečico, 
izcedek in neprijetenj vonj ob okužbah 
odpravljamo po potrebi. Izdelki Natura  
Femina by ellen s probiotiki so na voljo 
v lekarnah in specializiranih trgovinah, 
drogerijah dm ter na www.tosama.si.

LIVERIN® FORTE ZA VAŠA JETRA
NOVO! NATURA FEMINA BY 
ELLEN S PROBIOTIKISpoznajte učinkovito kombinacijo rastlinskih izvlečkov, ki 

sinergično delujejo na vaš organizem. Minusgrip je bil narejen 
z namenom krepitve naravne obrambe telesa. Vsebuje 
koncentrat JAGOD ČRNEGA BEZGA in GRANATNEGA JABOLKA. 
Temu so dodani  LAKTOFERIN, VITAMIN C in CINK. Vse 
naštete sestavine spodbudijo vaš imunski sistem. Minusgrip  
priporočamo tako preventivno, kot kurativno. Zavoj vsebuje  
: 10 stekleničk . Je prijetnega okusa. Na voljo v Lekarnah, 
Sanolaborjih 
in drugih 
specijaliziranih 
trgovinah.  
Cena : 15,30 eur. 
www.soria-natural.si

JESEN MINUS GRIPA = MINUSGRIP
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predelih. Tampone s probiotiki je priporočljivo uporabiti med 
vsaj tremi menstruacijami zaporedoma, 
s kremo pa suhost spolovila, srbečico, 
izcedek in neprijetenj vonj ob okužbah 
odpravljamo po potrebi. Izdelki Natura  
Femina by ellen s probiotiki so na voljo 
v lekarnah in specializiranih trgovinah, 
drogerijah dm ter na www.tosama.si.

LIVERIN® FORTE ZA VAŠA JETRA
NOVO! NATURA FEMINA BY 
ELLEN S PROBIOTIKISpoznajte učinkovito kombinacijo rastlinskih izvlečkov, ki 

sinergično delujejo na vaš organizem. Minusgrip je bil narejen 
z namenom krepitve naravne obrambe telesa. Vsebuje 
koncentrat JAGOD ČRNEGA BEZGA in GRANATNEGA JABOLKA. 
Temu so dodani  LAKTOFERIN, VITAMIN C in CINK. Vse 
naštete sestavine spodbudijo vaš imunski sistem. Minusgrip  
priporočamo tako preventivno, kot kurativno. Zavoj vsebuje  
: 10 stekleničk . Je prijetnega okusa. Na voljo v Lekarnah, 
Sanolaborjih 
in drugih 
specijaliziranih 
trgovinah.  
Cena : 15,30 eur. 
www.soria-natural.si

JESEN MINUS GRIPA = MINUSGRIP



Stoodstotno naravna vlaknina psiliuma vas lahko reši 
zaprtosti, uredi prebavo in očisti vaše črevo strupenih 
oblog. 

Aktivne vlaknine Psylliox so naravno prehransko dopolnilo 
na osnovi vlaknine psiliuma in izvlečka slive, ki pomagajo pri 
urejanju prebave, odpravljanju zaprtosti in temeljitem čiščenju 
črevesja. Prehransko dopolnilo 
s temi lastnostmi je naravni 
zaveznik v prizadevanjih za 
zdravo prebavo. 
Aktivne vlaknine Psylliox 
so na voljo v lekarnah in 
specializiranih trgovinah.

AKTIVNE VLAKNINE ZA AKTIVNO PREBAVO

VRTILJAK

Jesen je čas, ko se narava odene v prekrasne barve. Čas, ko nabiramo plodove v gozdu in na travniku. Čas, ko zadiši po pečenem 
kostanju in pravkar nabranih gobah. Je pa jesen tudi obdobje, ko naš organizem in imunski sistem potrebujeta dodatno spodbudo 
za boljše delovanje. Dnevi se krajšajo, sončne svetlobe je vedno manj in postanemo bolj dovzetni za različne viroze. Pri tem nam 
bodo v pomoč kapljice SORIA NATURAL, ki so brez alkohola, konzervansov, barvil in aditivov. Izbirate lahko med veliko paleto kapljic; 
še posebno pa vam v jesenskem času priporočamo: OKROGLOLISTO ROSIKO, SLADKI KOREN, ČRNI BEZEG, vsem dobro znani 
AMERIŠKI SLAMNIK, EVKALIPTUS in TIMIJAN. Te zdravilne rastline podprejo vaš imunski sistem pri različnih infekcijah, ki jih spremljajo 
nadležen kašelj, boleče grlo in povišana telesna temperatura. Podjetje SORIA NATURAL ima več kot 30-letne izkušnje na področju 
fitoterapije. Najsodobnejša tehnologija zagotavlja vrhunsko kakovost. Zato so kapljice SORIA NATURAL od 6- do 25-krat učinkovitejše 
od tinktur. Telo pa izdelke v tekoči obliki bolje absorbira v primerjavi s tabletami. Stanejo od 8,95 do 9,95 evra. Na voljo so v lekarnah, 
Sanolaborjih in specializiranih trgovinah. Več informacij najdete www.soria-natural.si.   

POTREBUJETE PRED ZIMO SPODBUDO ZA SVOJ IMUNSKI SISTEM?

Se nepravilno 
prehranjujete? Že 
smrkate? Ste utrujeni? 
Čas je za BION® 3!
Ko smo pod stresom 
in fizično aktivni, 
telo izčrpava zaloge 
mikrohranil. Za obrambo 
pred boleznimi je 

pomembno, da izgubljeno energijo hitro nadoknadimo. 
Posebnost tablet BION® 3, ki vsebujejo vse najpomembnejše 
vitamine in minerale,  so tri žive kulture mlečnokislinskih 
bakterij. To je pomembno za pravilno delovanje imunskega 
sistema. V času prehladnih in virusnih okužb vam  
priporočamo BION® 3. Na voljo je v vseh lekarnah. 

BION® 3 ZA DOBRO POČUTJE. LETOS SI 
PRIVOŠČITE BION® 3 TUDI VI!

V medicinskem centru Kalliste 
uporabljajo napreden, klinično 
dokazano učinkovit laserski 
sistem Soprano, ki je namenjen 
trajnemu odstranjevanju dlak. 
Princip laserskega 
odstranjevanja dlačic temelji 
na absorpciji laserskega žarka 
določene valovne dolžine v 
pigmentu dlačice - melaninu. 
Ob tem se sprosti toplotna 
energija, ki uniči žive dele 
dlačice.
Prednost Soprana je postopno 
in nadzorovano ogrevanje 
folikla dlake v usnjici kože (dermisu) ob istočasnem hlajenju 
površine kože (epidermisa). S tem omogočimo učinkovit, a 
neboleč poseg.

Prednosti laserskega sistema Soprano:
• klinično dokazana učinkovitost,
• neboleči postopki,
• za ženske in moške,
• posege lahko izvajajo kjer koli na telesu (celo v ušesih in 

nosu),
• varni posegi,
• krajše trajanje posegov.

KALLISTE MEDICINSKI CENTER
SLAMNIKARSKA CESTA 3 B, 1230 DOMŽALE
T: 01/724 43 00, M: 040 454 171
E: info@kalliste.si, www.kalliste.si

TRAJNO ODSTRANJEVANJE DLAK 
Spirulina Pacifica® (www.spirulina.si) je 
mikroskopska modrozelena alga, vzgojena 
na Havajih. Razvoj sega v leto 1984 in 
predstavlja najstarejšo pridelavo in žetev alge 
spiruline na svetu. Klimatski pogoji so vplivali 
na razvoj značilnega karotensko bogatega 
seva. Steklena embalaža učinkovito varuje 
algo pred kisikom, ki hitro prodre v plastično 

embalažo in razkroji antioksidante ter maščobne kisline. 
Patentiran postopek sušenja alge Spiruline Pacifice® v dušikovi 
atmosferi preprečuje oksidacijo in ohranja visoko kakovost hranil. 
Povprašajte v najbližji lekarni. 

Sladkorna bolezen je danes 
najpogostejši vzrok okvar živčevja v 
razvitem svetu. 
Diabetična nevropatija je okvara 
perifernih živcev, kar sladkorni bolniki 
čutijo v koži kot odrevenelost, žarenje, 
mravljinčenje, zbadajočo in pekočo 
bolečino.
Pojavnost diabetične nevropatije 

pri bolnikih s sladkorno boleznijo narašča s trajanjem bolezni 
in stopnjo hiperglikemije. Pri približno 7 % bolnikov lahko 
dokažemo okvare živčevja ob odkritju sladkorne bolezni in pri več 
kot 50 % bolnikov 25 let po začetku bolezni.
Tioktinska kislina je močan antioksidant, ki prepreči in zmanjša 
vaskularne zaplete sladkorne bolezni. Deluje protivnetno in 
izboljša oskrbo živčnih celic. Tioktinska kislina je bila obsežno 
proučevana in mnoge študije so pokazale, da je dobra izbira za 
vzročno zdravljenje diabetične nevropatije.  

 ALGA SPIRULINAPACIFICA® 

DIABETIČNA NEVROPATIJA

Težave s krčnimi žilami se lahko kažejo kot utrujene, težke 
noge, predvsem v večernih urah, srbečica, nemirne noge, 
otekanje, krči, predvsem ponoči, bolečine. Krčne žile so lahko 
izvor strdkov, vnetij ali ran, ki se ne celijo. Prizadetost arterij se 
najprej kaže kot zmanjšana možnost hoje. Prizadetost ožilja 
ugotavljamo z ultrazvočno preiskavo, zdravimo z laserjem ali 
klasičnim operativnim 
posegom. Za pregled 
in ultrazvok se lahko 
samoplačniško prijavite 
na telefonski številki 
051 387 315 ali  na 
www.pozdravi.si

AMBULANTA ZA KRČNE ŽILE, ŽILNO 
KIRURGIJO, DOLGOTRAJNE RANE

Baobab ali opičji kruhovec je starodavno 
drevo, ki uspeva v afriških savanah.  
Tamkajšnji prebivalci ga zaradi njegovih 
raznovrstnih učinkov imenujejo tudi drevo 
življenja, še posebej pa cenijo njegove 
sadeže, ki jih odlikujejo visoka vsebnost 
prebavnih vlaknin in različne zdravilne 
lastnosti.

Sadeži baobaba so bogat vir 
vlaknin, vitaminov (C, B1, B2, B3, 
B6), antioksidantov, aminokislin in 
najpomembnejših mineralov: železa, 

kalija, fosforja in kalcija.
Baobab je izjemno bogat vir vlaknin. Vlaknine pomagajo 
pri zmanjševanju telesne teže, saj uravnavajo presnovo in 
podaljšujejo občutek sitosti. Sadeži baobaba vsebujejo kar do 
60 odstotkov topnih in netopnih vlaknin v idealnem enakem 
razmerju obeh. Topne vlaknine pomagajo zmanjševati raven 
holesterola in uravnavajo količino krvnega sladkorja ter 
maščob v krvi, netopne vlaknine pa preprečujejo zaprtje, ščitijo 
prebavni trakt,  blagodejno vplivajo na črevesno mikrofloro ter 
delujejo preventivno proti raku na črevesju.
Uživanje baobaba se zelo priporoča tudi za normalno delovanje 
živčnega sistema, boljši vid, lepo, mehko in mladostno kožo,  
krepitev mišic in uravnavanje vode v telesu.

BAOBAB 

Medical center 
Rogaška je največje, 
najstarejše in edino 
slovensko zdravilišče za 
rehabilitacijo bolnikov, 
ki je registrirano za 
zdraviliško zdravljenje 
po standardu tipa 8. 
Program rehabilitacije 

je namenjen učenju in osvojitvi zdravega načina življenja, kar 
omogoča hitro, prijetno in prijazno vključevanje v normalen 
tok življenja po bolezni. Zdravilišče obiskujejo predvsem 
bolniki, ki potrebujejo rehabilitacijo po boleznih prebavnega 
sistema in metabolnih boleznih ter menedžerskih in 
psihosomatskih boleznih.

Nasalin je pršilo za nos z edinstveno kombinacijo 
eteričnih olj in rastlinskih izvlečkov. Lajša dihanje in 
odpira nosno votlino v primeru prehlada ali alergij. 
Nudi prijeten občutek svežine ter zaščiti nosno 
sluznico pred draženjem. Zaradi naravnih sestavin 
je primeren za večkratno uporabo in ne povzroča
odvisnosti. Za razliko od sintetičnih pršil ne 
škoduje naši sluznici, ampak jo dodatno varuje. Je 
absolutno najboljša rešitev za vaš nos. Na voljo v 
lekarnah in specializiranih trgovinah.

Cvetni prah je edini proizvod narave, ki vsebuje vse elemente, 
brez katerih čebele ne bi mogle živeti. Ob mešanju z medom 
mu podaljšamo obstojnost in  izboljšamo absorpcijo zdravilnih 
snovi iz cvetnega prahu v naš organizem. To smo pripravili v 
ENDOVITALU. Izdelek  odlikuje 
zanimiva lastnost, da izboljšuje 
seksualnost. Prispeva h krepitvi 
imunskega sistema, pomaga 
premagati stres, poveča 
moč celotnega organizma in 
ugodno vpliva pri miselnih 
dejavnostih. Izdelek vsebuje 
ekološke surovine.

CELOVITO ZDRAVILIŠKO ZDRAVLJENJE V 
MEDICAL CENTRU ROGAŠKA

KONČNO KONEC TEŽAV Z ZAMAŠENIM 
NOSOM IN SUHO SLUZNICO

ENDOVITAL - MED S CVETNIM PRAHOM 
KREPI VAŠE ZDRAVJE 
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Stoodstotno naravna vlaknina psiliuma vas lahko reši 
zaprtosti, uredi prebavo in očisti vaše črevo strupenih 
oblog. 

Aktivne vlaknine Psylliox so naravno prehransko dopolnilo 
na osnovi vlaknine psiliuma in izvlečka slive, ki pomagajo pri 
urejanju prebave, odpravljanju zaprtosti in temeljitem čiščenju 
črevesja. Prehransko dopolnilo 
s temi lastnostmi je naravni 
zaveznik v prizadevanjih za 
zdravo prebavo. 
Aktivne vlaknine Psylliox 
so na voljo v lekarnah in 
specializiranih trgovinah.

AKTIVNE VLAKNINE ZA AKTIVNO PREBAVO

VRTILJAK

Jesen je čas, ko se narava odene v prekrasne barve. Čas, ko nabiramo plodove v gozdu in na travniku. Čas, ko zadiši po pečenem 
kostanju in pravkar nabranih gobah. Je pa jesen tudi obdobje, ko naš organizem in imunski sistem potrebujeta dodatno spodbudo 
za boljše delovanje. Dnevi se krajšajo, sončne svetlobe je vedno manj in postanemo bolj dovzetni za različne viroze. Pri tem nam 
bodo v pomoč kapljice SORIA NATURAL, ki so brez alkohola, konzervansov, barvil in aditivov. Izbirate lahko med veliko paleto kapljic; 
še posebno pa vam v jesenskem času priporočamo: OKROGLOLISTO ROSIKO, SLADKI KOREN, ČRNI BEZEG, vsem dobro znani 
AMERIŠKI SLAMNIK, EVKALIPTUS in TIMIJAN. Te zdravilne rastline podprejo vaš imunski sistem pri različnih infekcijah, ki jih spremljajo 
nadležen kašelj, boleče grlo in povišana telesna temperatura. Podjetje SORIA NATURAL ima več kot 30-letne izkušnje na področju 
fitoterapije. Najsodobnejša tehnologija zagotavlja vrhunsko kakovost. Zato so kapljice SORIA NATURAL od 6- do 25-krat učinkovitejše 
od tinktur. Telo pa izdelke v tekoči obliki bolje absorbira v primerjavi s tabletami. Stanejo od 8,95 do 9,95 evra. Na voljo so v lekarnah, 
Sanolaborjih in specializiranih trgovinah. Več informacij najdete www.soria-natural.si.   

POTREBUJETE PRED ZIMO SPODBUDO ZA SVOJ IMUNSKI SISTEM?

Se nepravilno 
prehranjujete? Že 
smrkate? Ste utrujeni? 
Čas je za BION® 3!
Ko smo pod stresom 
in fizično aktivni, 
telo izčrpava zaloge 
mikrohranil. Za obrambo 
pred boleznimi je 

pomembno, da izgubljeno energijo hitro nadoknadimo. 
Posebnost tablet BION® 3, ki vsebujejo vse najpomembnejše 
vitamine in minerale,  so tri žive kulture mlečnokislinskih 
bakterij. To je pomembno za pravilno delovanje imunskega 
sistema. V času prehladnih in virusnih okužb vam  
priporočamo BION® 3. Na voljo je v vseh lekarnah. 

BION® 3 ZA DOBRO POČUTJE. LETOS SI 
PRIVOŠČITE BION® 3 TUDI VI!

V medicinskem centru Kalliste 
uporabljajo napreden, klinično 
dokazano učinkovit laserski 
sistem Soprano, ki je namenjen 
trajnemu odstranjevanju dlak. 
Princip laserskega 
odstranjevanja dlačic temelji 
na absorpciji laserskega žarka 
določene valovne dolžine v 
pigmentu dlačice - melaninu. 
Ob tem se sprosti toplotna 
energija, ki uniči žive dele 
dlačice.
Prednost Soprana je postopno 
in nadzorovano ogrevanje 
folikla dlake v usnjici kože (dermisu) ob istočasnem hlajenju 
površine kože (epidermisa). S tem omogočimo učinkovit, a 
neboleč poseg.

Prednosti laserskega sistema Soprano:
• klinično dokazana učinkovitost,
• neboleči postopki,
• za ženske in moške,
• posege lahko izvajajo kjer koli na telesu (celo v ušesih in 

nosu),
• varni posegi,
• krajše trajanje posegov.

KALLISTE MEDICINSKI CENTER
SLAMNIKARSKA CESTA 3 B, 1230 DOMŽALE
T: 01/724 43 00, M: 040 454 171
E: info@kalliste.si, www.kalliste.si

TRAJNO ODSTRANJEVANJE DLAK 
Spirulina Pacifica® (www.spirulina.si) je 
mikroskopska modrozelena alga, vzgojena 
na Havajih. Razvoj sega v leto 1984 in 
predstavlja najstarejšo pridelavo in žetev alge 
spiruline na svetu. Klimatski pogoji so vplivali 
na razvoj značilnega karotensko bogatega 
seva. Steklena embalaža učinkovito varuje 
algo pred kisikom, ki hitro prodre v plastično 

embalažo in razkroji antioksidante ter maščobne kisline. 
Patentiran postopek sušenja alge Spiruline Pacifice® v dušikovi 
atmosferi preprečuje oksidacijo in ohranja visoko kakovost hranil. 
Povprašajte v najbližji lekarni. 

Sladkorna bolezen je danes 
najpogostejši vzrok okvar živčevja v 
razvitem svetu. 
Diabetična nevropatija je okvara 
perifernih živcev, kar sladkorni bolniki 
čutijo v koži kot odrevenelost, žarenje, 
mravljinčenje, zbadajočo in pekočo 
bolečino.
Pojavnost diabetične nevropatije 

pri bolnikih s sladkorno boleznijo narašča s trajanjem bolezni 
in stopnjo hiperglikemije. Pri približno 7 % bolnikov lahko 
dokažemo okvare živčevja ob odkritju sladkorne bolezni in pri več 
kot 50 % bolnikov 25 let po začetku bolezni.
Tioktinska kislina je močan antioksidant, ki prepreči in zmanjša 
vaskularne zaplete sladkorne bolezni. Deluje protivnetno in 
izboljša oskrbo živčnih celic. Tioktinska kislina je bila obsežno 
proučevana in mnoge študije so pokazale, da je dobra izbira za 
vzročno zdravljenje diabetične nevropatije.  

 ALGA SPIRULINAPACIFICA® 

DIABETIČNA NEVROPATIJA

Težave s krčnimi žilami se lahko kažejo kot utrujene, težke 
noge, predvsem v večernih urah, srbečica, nemirne noge, 
otekanje, krči, predvsem ponoči, bolečine. Krčne žile so lahko 
izvor strdkov, vnetij ali ran, ki se ne celijo. Prizadetost arterij se 
najprej kaže kot zmanjšana možnost hoje. Prizadetost ožilja 
ugotavljamo z ultrazvočno preiskavo, zdravimo z laserjem ali 
klasičnim operativnim 
posegom. Za pregled 
in ultrazvok se lahko 
samoplačniško prijavite 
na telefonski številki 
051 387 315 ali  na 
www.pozdravi.si

AMBULANTA ZA KRČNE ŽILE, ŽILNO 
KIRURGIJO, DOLGOTRAJNE RANE

Baobab ali opičji kruhovec je starodavno 
drevo, ki uspeva v afriških savanah.  
Tamkajšnji prebivalci ga zaradi njegovih 
raznovrstnih učinkov imenujejo tudi drevo 
življenja, še posebej pa cenijo njegove 
sadeže, ki jih odlikujejo visoka vsebnost 
prebavnih vlaknin in različne zdravilne 
lastnosti.

Sadeži baobaba so bogat vir 
vlaknin, vitaminov (C, B1, B2, B3, 
B6), antioksidantov, aminokislin in 
najpomembnejših mineralov: železa, 

kalija, fosforja in kalcija.
Baobab je izjemno bogat vir vlaknin. Vlaknine pomagajo 
pri zmanjševanju telesne teže, saj uravnavajo presnovo in 
podaljšujejo občutek sitosti. Sadeži baobaba vsebujejo kar do 
60 odstotkov topnih in netopnih vlaknin v idealnem enakem 
razmerju obeh. Topne vlaknine pomagajo zmanjševati raven 
holesterola in uravnavajo količino krvnega sladkorja ter 
maščob v krvi, netopne vlaknine pa preprečujejo zaprtje, ščitijo 
prebavni trakt,  blagodejno vplivajo na črevesno mikrofloro ter 
delujejo preventivno proti raku na črevesju.
Uživanje baobaba se zelo priporoča tudi za normalno delovanje 
živčnega sistema, boljši vid, lepo, mehko in mladostno kožo,  
krepitev mišic in uravnavanje vode v telesu.

BAOBAB 

Medical center 
Rogaška je največje, 
najstarejše in edino 
slovensko zdravilišče za 
rehabilitacijo bolnikov, 
ki je registrirano za 
zdraviliško zdravljenje 
po standardu tipa 8. 
Program rehabilitacije 

je namenjen učenju in osvojitvi zdravega načina življenja, kar 
omogoča hitro, prijetno in prijazno vključevanje v normalen 
tok življenja po bolezni. Zdravilišče obiskujejo predvsem 
bolniki, ki potrebujejo rehabilitacijo po boleznih prebavnega 
sistema in metabolnih boleznih ter menedžerskih in 
psihosomatskih boleznih.

Nasalin je pršilo za nos z edinstveno kombinacijo 
eteričnih olj in rastlinskih izvlečkov. Lajša dihanje in 
odpira nosno votlino v primeru prehlada ali alergij. 
Nudi prijeten občutek svežine ter zaščiti nosno 
sluznico pred draženjem. Zaradi naravnih sestavin 
je primeren za večkratno uporabo in ne povzroča
odvisnosti. Za razliko od sintetičnih pršil ne 
škoduje naši sluznici, ampak jo dodatno varuje. Je 
absolutno najboljša rešitev za vaš nos. Na voljo v 
lekarnah in specializiranih trgovinah.

Cvetni prah je edini proizvod narave, ki vsebuje vse elemente, 
brez katerih čebele ne bi mogle živeti. Ob mešanju z medom 
mu podaljšamo obstojnost in  izboljšamo absorpcijo zdravilnih 
snovi iz cvetnega prahu v naš organizem. To smo pripravili v 
ENDOVITALU. Izdelek  odlikuje 
zanimiva lastnost, da izboljšuje 
seksualnost. Prispeva h krepitvi 
imunskega sistema, pomaga 
premagati stres, poveča 
moč celotnega organizma in 
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Učinki so bili znani že amazonskim staroselcem. Mačji krempelj 
je naravni antibiotik. V tradicionalnem zdravilstvu amazonskih 
Indijancev se že stoletja uporablja za boj proti tumorjem, astmi, 
artritisu, driski, želodčnim čirom, zajedavcem in parazitom, proti 
kandidi, vsem oblikam herpesa ter drugim vnetnim in nalezljivim 
boleznim. 

Maja 1994 je Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) v 
Ženevi sponzorirala prvo svetovno konferenco, posvečeno 
rastlini mačji krempelj, na kateri so bile priznane njene 
izjemne zdravilne lastnosti. 

Mačji krempelj si je pridobil 
svetovno pozornost, še posebno 
zaradi oksindolnih alkaloidov, 
ki krepijo imunski sistem ter 
nevtralizirajo vnetja, ki so 
prisotna v vsakem organizmu. 
Posledice manjših kroničnih 
vnetij so mnogostranske: 
razne vrste artritisov, težav s 
sklepi in drugih bolezenskih 
stanj. Tako mačji krempelj 
pomaga pri osteoartritisu in revmatoidnem artritisu, virozah, 
virusnih pljučnicah ter težavah v prebavnem traktu, kot sta 
gastritis in refluks. Njegove učinkovine naj bi uničevale in zavirale 
razmnoževanje virusov, bakterij in drugih mikroorganizmov, ki 
povzročajo bolezni. Prisotnost glikozida in beta sitosterolov nudi 
telesu protivirusno podporo pri herpesu. Mačji krempelj ima tudi 
močan učinek pri razstrupljanju s patogenimi mikroorganizmi 
(glivice, virusi, bakterije, paraziti) obremenjenega organizma, 
zato se njegovo uživanje priporoča pri kandidiazi, boreliozi, 
črevesnih zajedavcih in boleznih črevesja (ulcerozni kolitis, 
Chronova bolezen, sindrom razdražljivega črevesja, sindrom 
prepustnega črevesja). Mačji krempelj lahko telesu pomaga tudi 
pri trdovratnih okužbah, kot je na primer vnetje obnosne votline 
(sinusitis). Čeprav niste akutno bolni, se priporoča enomesečno 
uživanje večkrat na leto kot učinkovita preventiva pred naštetimi 
zdravstvenimi težavami. Moč njegovega delovanja se še okrepi s 
sočasnim uživanjem sadeža camu camu, kot najboljšega izvora 
naravnega vitamina C.
Na Medicinski fakulteti Zunya na Kitajskem so med drugim 
dokazali, da mačji krempelj vsebuje alkaloide rhynchophylline, 
hirsutine in mitraphylline, ki so znani po zniževanju krvnega tlaka. 
Rhynchophylline preprečuje zlepljenje eritrocitov in trombocitov, 
kar preprečuje zgoščevanje krvi, ter širi in ščiti krvne žile. 

UNA DE GATO – 
MAČJI KREMPELJ

TREBUŠNA
DEBELOST 
VPLIVA NA 
JETRA

UČINKOVITA POMOČ PROTI 
VIRUSOM IN BAKTERIJAM.

RAZSTRUPITE SE

Mačji krempelj (špansko una de gato) je tropska 
vzpenjalka iz džungelskega porečja Amazonke in 
ima ob dnu vsakega lista po dva ukrivljena trna, ki 
spominjata na mačja kremplja. Razrašča se v krošnje 
dreves in doseže višino 30 metrov. Rastlinsko zdravilo 
pridobivajo iz notranjega dela skorje, ki jo posušijo in 
zmeljejo v prah.

Najpomembnejši razstrupljevalni organ v telesu so jetra, ki izločajo 
toksine in presnovne ostanke. 

ZDRAVI V JESEN ZDRAVI V JESEN

Če želimo res temeljito razstrupiti jetra, posezimo po pegastem 
badlju. Čaji iz te mogočne rastline nam žal ne bodo kaj veliko 
pomagali, zato je bolje, da izberemo njene naravne izvlečke. 
Najboljše učinke bomo dosegli s pripravki, ki vsebujejo silibin, 
najbolj učinkovit izvleček iz pegastega badlja. Kadar je silibin vezan 
s fosfolipidi (tudi ti izboljšujejo funkcijo jeter), ima 4,6- krat 
močnejši učinek kot drugi izdelki iz pegastega badlja, 
kar je znanstveno dokazano. Pripravek, 
ki vsebuje oboje, je tako najučinkovitejša 
naravna pomoč pri vzdrževanju 
normalnega delovanja jeter, razstrupljanju 
in izboljšanju jetrnih funkcij.

Vedno več je težav zaradi zamaščenosti 
jeter pri ljudeh. Jetra, obdana v maščobni 
obroč, ne morejo pravilno razstrupljati 
telesa in tako se začnejo težave.  Obolenj 
in poškodb jeter se ob začetku težav 
običajno sploh ne zavedamo, saj jetra ne 
bolijo. Kljub temu pa lahko po naslednjih 
znakih sami prepoznamo, ali imamo 
obremenjena jetra: slaba in počasna 
prebava, ki jo spremljajo napihovanje, 
občasne slabosti in občutek neprestane 
utrujenosti.  
Pogosto se pojavijo tudi težave s kožo: 
srbež kože, izguba sijaja in zdrave barve 
kože. Opozorilni znak, ki ga nikakor ne 
smete spregledati, je tiščanje pod desnim 
rebrnim lokom, kar kaže na to, da so jetra 
povečana. 

Funkcije jeter
Jetra so center za očiščevanje, proizvodnjo 
in shranjevanje ter opravljajo več kot tisoč 
različnih funkcij:
• jetra predelajo vso hrano, ki jo 

absorbirajo iz črevesja, preden preide v 
krvni obtok;

• pomagajo pri uravnavanju sladkorja v 
krvi;

• krvna funkcija: jetra so skupaj z vranico 
pomembni krvni rezervoar in v primeru 
močnih krvavitev se krvne zaloge 
vključijo v krvni obtok;

• kot največja žleza v telesu dnevno 
proizvedejo skoraj liter žolča;

• čistijo kri in odstranijo ali ponovno 
predelajo odpadke, strupe in bakterije;

• jetra, žolč, žolčnik in žolčevod skupaj 
tvorijo izjemno pomemben sistem za 
presnovo maščob;

• v jetrih se shranjujejo v maščobah topni 
vitamini A, D, E in K;

• izločajo prebavne sokove.

Kaj obremenjuje naše telo?
• Pakirana, vnaprej pripravljena hrana, 

ki za zagotavljanje obstojnosti vsebuje 
konzervanse, za izboljšanje okusa pa 
arome, barvila in druge dodatke;

• kava, sladice iz bele moke in sladkorja, 
cigarete in alkohol;

• onesnažen zrak, izpušni plini, virusi v 
neprezračenih javnih prostorih;

• ostanki toksičnih čistil doma in na 
delovnem mestu ter kemične snovi v 
kozmetičnih izdelkih;

• presnova nekaterih zdravil.

Besedilo: Petra Skovik

Besedilo:Katarina Iver

Na voljo v lekarnah
in na www.naturamedica.si

03/563 00 22
040/214 620
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Bi radi živeli dlje? 
Razstrupite se. 

Originalno formulo zaradi 
učinkovitosti uporablja 

vedno več ljudi.
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Gripa je akutna okužba dihal, ki se zelo 
hitro širi, v kratkem času lahko prizadene 
precejšen del prebivalstva in povzroča 
epidemije ali celo pandemije. Povzročajo 
jo virusi influence. Na severni polobli 
vsako leto virusi med ljudmi krožijo 
v glavnem od novembra do maja in 
se hitro spreminjajo. Virusi influence 
se prenašajo s kužnimi kapljicami, ki 
jih razširjajo okužene osebe in bolniki 
s kihanjem, kašljanjem in glasnim 
govorjenjem, pa tudi z neposrednim 
stikom in posredno (prek predmetov, 
onesnaženih z izločki dihal). 
Po ocenah v Sloveniji vsako leto za gripo 
zboli več kot pet odstotkov prebivalstva, 
epidemije gripe v preteklosti pa so bile 
tudi bolj obsežne. Smrtni primeri zaradi 
gripe so sicer redki, gripa pa lahko 

povzroča zaplete oziroma poslabšanje 
zdravstvenega stanja predvsem pri 
starejših, bolnikih s kroničnimi boleznimi 
in pri zelo majhnih otrocih. Zaradi tega 
se v epidemiji gripe število sprejemov v 
bolnišnice poveča.  
Po navadi zbolimo približno od enega 
do tri dni po okužbi z virusom influence. 
Nenadoma se pojavijo povišana telesna 
temperatura, glavobol, bolečine v mišicah 
in kosteh, dražeč občutek v žrelu in suh 
kašelj. Bolezenske težave običajno trajajo 
od dva do sedem dni. Najpogostejša 
zapleta gripe sta bronhitis in bakterijska 
pljučnica, pri otrocih pa se kot zaplet 
gripe lahko pojavljajo vnetja srednjega 
ušesa. 
Za zdravljenje gripe so sicer na voljo 
zdravila, ki pa so različno učinkovita. 
Zdravila nekoliko skrajšajo trajanje in 
omilijo potek bolezni, če jih zdravnik 
bolniku predpiše prvi ali drugi dan 
bolezni, ne morejo pa nadomestiti 
pravočasnega cepljenja s cepivom, s 
katerim se zaščitimo pred okužbo z 
virusom influence. 

Cepljenje proti gripi 
Najučinkoviteje se pred gripo 
zavarujemo z vsakoletnim cepljenjem, 
zato je cepljenje priporočljivo za vse, 
ki želijo sebe in svoje bližnje zaščititi 
pred boleznijo, čeprav je pri nekaterih 

skupinah (starejši, kronični bolniki, 
imunsko oslabljeni ...) uspešnost 
cepljenja lahko nižja. Cepljenje proti 
gripi je še zlasti priporočljivo za kronične 
bolnike (kot so osebe s kroničnimi 
boleznimi pljuč, srca, ledvic, diabetiki, 
osebe z imunsko pomanjkljivostjo, 
osebe, zdravljene s kemoterapijo ali 
radioterapijo, bolniki z rakom ...), starejše 
osebe, majhne otroke (od 6 mesecev 
do 2 let starosti) in nosečnice. Cepljenje 
je priporočljivo tudi za osebe, ki so pri 
svojem delu izpostavljene nevarnosti 
okužbe ali pri delu lahko prenesejo 
okužbo na druge osebe, še posebno to 
velja za zdravstvene delavce in sodelavce 
ter druge nujne službe. Raziskave so 
pokazale, da se po cepljenju zmanjša 
obolevanje za gripo in zapleti, kot so 
pljučnica ali poslabšanje astme. Poleg 
tega se po cepljenju tudi zniža število 
hospitalizacij zaradi gripe. 
Varovanje pred okužbo je možno tudi z 
izogibanjem zaprtim prostorom, kjer je 
veliko ljudi. Prav je, da vzdržujemo dobro 
kondicijo s kakovostno prehrano in redno 
telesno dejavnostjo, saj smo tako manj 
dovzetni za okužbo. Zboleli naj ostanejo 
v postelji. Pri kihanju in kašljanju naj 
uporabljajo robčke za enkratno uporabo 
in se izogibajo tesnim telesnim stikom, 
da ne bodo okužbe prenesli na druge.
Cepivo proti gripi je pri nas na voljo 
že dolgo vrsto let. Cepivo ne vsebuje 
živega virusa gripe, ampak le površinske 
beljakovine treh različnih tipov virusa 
influence. Sestava cepiva se vsako leto 
spreminja v skladu s priporočili Svetovne 
zdravstvene organizacije, zato da zavaruje 
pred virusi gripe, katerih kroženje se v 
posamezni sezoni gripe predvideva.
Proti gripi se cepi vsako leto pred 

CEPLJENJE 
PROTI VIRUSNIM 
OKUŽBAM
V jesenskem in zimskem času naraste število bolnikov z akutnimi okužbami dihal, ki jih povzročajo 
različni virusi, kot so adenovirusi, enterovirusi, respiratorni sincicijski virus in virus gripe. V tem času 
lahko krožijo tudi različni virusni povzročitelji črevesnih okužb, kot so rotavirusi ali norovirusi. Pred 
gripo se lahko zaščitimo s cepljenjem, prav tako pa lahko pred okužbo z rotavirusi s cepljenjem 
zaščitimo dojenčke. Besedilo: Veronika Učakar, dr. med., NIJZ

TEMA MESECA

začetkom sezone gripe. Ker se pri nas 
gripa pojavlja po navadi proti koncu 
novembra ali v decembru in v januarju, 
je najprimernejši čas za cepljenje konec 
oktobra in novembra. Otroke, stare od 6 
mesecev do treh let, se cepi s cepivom 
za otroke, starejše od treh let pa se cepi s 
cepivom za odrasle. Cepivo ni primerno 
za cepljenje otrok, mlajših od 6 mesecev. 
Otroci do devetega leta starosti, ki so 
prvič cepljeni proti gripi, morajo prejeti 
dva odmerka cepiva v razmaku enega 
meseca. Otroci, ki so bili že cepljeni 
proti gripi, oziroma so stari devet let in 
več, pa prejmejo en odmerek cepiva. 
Približno dva tedna po cepljenju se razvije 
zadostna količina protiteles za zaščito 
pred gripo.  
Cepivo proti gripi ne more povzročiti 
bolezni, saj ne vsebuje živega virusa 
gripe. Redko pa se po cepljenju pojavijo 
neželeni učinki, ki običajno trajajo največ 
dva dneva. Nekaj ur po cepljenju se lahko 
pojavi kratkotrajna povišana telesna 
temperatura, slabo počutje, včasih tudi 
oteklina, rdečina in bolečina na mestu 
cepljenja. 
S cepivom proti gripi se ne smejo cepiti 
osebe, ki so imele hudo alergijsko 
reakcijo po predhodnem cepljenju s tem 
cepivom ali imajo hudo alergijo na katero 
koli sestavino tega cepiva. Ne smejo se 
cepiti osebe, ki imajo hudo alergijo na 
jajca. Cepljenje pa je potrebno odložiti 
pri osebah, ki so akutno bolne in imajo 
povišano telesno temperaturo. 
Cepljenje poteka pri izbranih zdravnikih 
v zdravstvenih domovih in zasebnih 
ambulantah ter na območnih enotah 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 
Kroničnim bolnikom in osebam, 
starejšim od 65 let, sredstva za 
cepivo prispeva Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije.

Cepljenje proti rotavirusom
Rotavirusi so okrogli virusi, ki povzročajo 
obolenja pri ljudeh in živalih. So zelo 
kužni in se hitro širijo ter povzročajo 
izbruhe in epidemije v vrtcih, domovih 
za ostarele, med medicinskim osebjem 
... Najpogosteje obolevajo otroci v 
starosti od 6 do 24 mesecev. Velike 
količine rotavirusov se izločajo z iztrebki 
okuženih oseb, z rokami pa se prenesejo 
na različne predmete. Virusi se lahko 
prenesejo tudi prek zraka, na primer 
pri vdihavanju aerosola, ki nastane pri 
bruhanju.  
V Sloveniji so okužbe z rotavirusi 
pogoste. Po zadnjih podatkih je bilo v 
letu 2012 prijavljenih 1.400 obolelih z 
rotavirusnimi okužbami, od tega jih je 
bilo 886 zdravljenih v bolnišnici. Večina 
prijavljenih bolnikov je bila mlajših od 
pet let. Okužbe se najpogosteje pojavljajo 
pozimi in zgodaj spomladi. 
Okužba z rotavirusi povzroča drisko, 

bruhanje, krčevite bolečine v trebuhu in 
vročino, lahko se pojavijo tudi prehladni 
znaki. Zlasti pri odraslih lahko okužba 
poteka brez znakov. Obolenje povprečno 
traja od pet do sedem dni. Najbolj 
dovzetni in ogroženi so zelo majhni 
otroci, predvsem mlajši od treh let. Pri teh 
lahko izguba tekočine zaradi bruhanja 
in driske zelo hitro povzroči izsušitev, 
ki otroka življenjsko ogroža. Obolenje 
se lahko pojavi večkrat, ker obstaja več 
različnih tipov rotavirusov. Možne so 
ponovne okužbe, ki pa navadno niso tako 
resne kot prva. 

Pri okužbah z rotavirusi je zelo 
pomembno nadomeščanje izgubljene 
tekočine. Priporoča se uživanje kakršne 
koli tekočine, odsvetuje se le pitje močno 
gaziranih pijač.V lekarnah so na voljo 
tudi različne raztopine, namenjene 
nadomeščanju izgubljene tekočine in 
elektrolitov. Obolenja se ne zdravi z 

antibiotiki. 
Prenos okužbe se preprečuje s pogostim 
in pravilnim umivanjem rok. Pomembno 
je pravilno in higiensko odstranjevanje 
rabljenih pleničk. Če oboleli bruha, 
izbruhanino čim prej odstranimo s 
krpami, te odvržemo v vrečke za smeti 
in jih zavežemo. Prostor, kjer se nahaja 
bolnik, je potrebno večkrat dnevno 
prezračiti in površine temeljito očistiti z 
vročo vodo in detergentom. 
Proti okužbi z rotavirusi sta na voljo 
dve cepivi. Po cepljenju imunski 
sistem (obrambni mehanizem telesa) 
ustvari protitelesa proti številnim tipom 
rotavirusov, ki najpogosteje povzročajo 
drisko. Protitelesa ščitijo le pred 
boleznijo, ki jo povzročajo ti tipi virusov 
in ne ščitijo pred drugimi povzročitelji 
bruhanja in driske. 
Cepivo proti okužbi z rotavirusi se vkapa v 
usta in se ne daje z injekcijo. Potrebna sta 
dva oziroma trije odmerki, med katerimi 
morajo miniti vsaj štirje tedni. Otrok lahko 
prejme prvi odmerek cepiva, ko je star 6 
tednov ali več in najkasneje do 16. tedna 
starosti, s cepljenjem pa je treba zaključiti 
do 24. oziroma 32. tedna starosti 
(odvisno od izbranega cepiva). O varnosti 
in učinkovitosti cepiva pri starejših otrocih 
ni dovolj podatkov. 
Do sedaj opravljene raziskave so 
pokazale, da zaščita s cepljenjem 
proti okužbi z rotavirusi traja vsaj 
dve leti. Cepivo je zelo učinkovito pri 
preprečevanju okužb, povzročenih 
z najpogostejšimi tipi rotavirusov, ki 
povzročajo bruhanje in drisko. Raziskave 
so pokazale, da cepljenje prepreči več 
kot 80 odstotkov vseh okužb z rotavirusi 
in več kot 90 odstotkov resnih okužb, 
povzročenih z rotavirusi. To pomeni, 
da se zaradi cepljenja znatno zniža 
hospitalizacija zaradi okužbe z rotavirusi.  
Raziskave kažejo, da je cepivo varno. 
Kot vsa cepiva ima lahko tudi to cepivo 
neželene učinke. Najpogosteje so se 
pojavljali izguba apetita, razdražljivost, 
povišana telesna temperatura, utrujenost, 
blaga prehodna driska oziroma bruhanje, 
vendar pri zelo majhnem številu otrok.  
S cepivom proti okužbi z rotavirusi se 
ne smejo cepiti otroci, če so imeli hudo 
alergijsko reakcijo po predhodnem 
cepljenju s tem cepivom ali imajo hudo 
alergijo na katero koli sestavino tega 
cepiva. Ne smejo se cepiti otroci, ki so 
imeli črevesno zaporo, pri kateri se en del 
črevesja uviha v drugega ali so se rodili z 
nepravilnostjo prebavil ter otroci z resnimi 
motnjami oziroma obolenji imunskega 
sistema. Cepljenje je treba odložiti pri 
otrocih z visoko telesno temperaturo 
in pri otrocih, ki imajo drisko oziroma 
bruhajo. 
Cepljenje poteka pri izbranih zdravnikih 
v zdravstvenih domovih in zasebnih 
ambulantah ter je v celoti samoplačniško.

Proti gripi se cepi vsako leto 
pred začetkom sezone gripe. 
Ker se pri nas gripa pojavlja po 
navadi proti koncu novembra 
ali v decembru in v januarju, je 
najprimernejši čas za cepljenje 
konec oktobra in novembra. 
Otroke, stare od 6 mesecev do 
treh let, se cepi s cepivom za 
otroke, starejše od treh let pa 
se cepi s cepivom za odrasle.
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Bi radi živeli dlje? 
Razstrupite se. 

Originalno formulo zaradi 
učinkovitosti uporablja 

vedno več ljudi.

10

Gripa je akutna okužba dihal, ki se zelo 
hitro širi, v kratkem času lahko prizadene 
precejšen del prebivalstva in povzroča 
epidemije ali celo pandemije. Povzročajo 
jo virusi influence. Na severni polobli 
vsako leto virusi med ljudmi krožijo 
v glavnem od novembra do maja in 
se hitro spreminjajo. Virusi influence 
se prenašajo s kužnimi kapljicami, ki 
jih razširjajo okužene osebe in bolniki 
s kihanjem, kašljanjem in glasnim 
govorjenjem, pa tudi z neposrednim 
stikom in posredno (prek predmetov, 
onesnaženih z izločki dihal). 
Po ocenah v Sloveniji vsako leto za gripo 
zboli več kot pet odstotkov prebivalstva, 
epidemije gripe v preteklosti pa so bile 
tudi bolj obsežne. Smrtni primeri zaradi 
gripe so sicer redki, gripa pa lahko 

povzroča zaplete oziroma poslabšanje 
zdravstvenega stanja predvsem pri 
starejših, bolnikih s kroničnimi boleznimi 
in pri zelo majhnih otrocih. Zaradi tega 
se v epidemiji gripe število sprejemov v 
bolnišnice poveča.  
Po navadi zbolimo približno od enega 
do tri dni po okužbi z virusom influence. 
Nenadoma se pojavijo povišana telesna 
temperatura, glavobol, bolečine v mišicah 
in kosteh, dražeč občutek v žrelu in suh 
kašelj. Bolezenske težave običajno trajajo 
od dva do sedem dni. Najpogostejša 
zapleta gripe sta bronhitis in bakterijska 
pljučnica, pri otrocih pa se kot zaplet 
gripe lahko pojavljajo vnetja srednjega 
ušesa. 
Za zdravljenje gripe so sicer na voljo 
zdravila, ki pa so različno učinkovita. 
Zdravila nekoliko skrajšajo trajanje in 
omilijo potek bolezni, če jih zdravnik 
bolniku predpiše prvi ali drugi dan 
bolezni, ne morejo pa nadomestiti 
pravočasnega cepljenja s cepivom, s 
katerim se zaščitimo pred okužbo z 
virusom influence. 

Cepljenje proti gripi 
Najučinkoviteje se pred gripo 
zavarujemo z vsakoletnim cepljenjem, 
zato je cepljenje priporočljivo za vse, 
ki želijo sebe in svoje bližnje zaščititi 
pred boleznijo, čeprav je pri nekaterih 

skupinah (starejši, kronični bolniki, 
imunsko oslabljeni ...) uspešnost 
cepljenja lahko nižja. Cepljenje proti 
gripi je še zlasti priporočljivo za kronične 
bolnike (kot so osebe s kroničnimi 
boleznimi pljuč, srca, ledvic, diabetiki, 
osebe z imunsko pomanjkljivostjo, 
osebe, zdravljene s kemoterapijo ali 
radioterapijo, bolniki z rakom ...), starejše 
osebe, majhne otroke (od 6 mesecev 
do 2 let starosti) in nosečnice. Cepljenje 
je priporočljivo tudi za osebe, ki so pri 
svojem delu izpostavljene nevarnosti 
okužbe ali pri delu lahko prenesejo 
okužbo na druge osebe, še posebno to 
velja za zdravstvene delavce in sodelavce 
ter druge nujne službe. Raziskave so 
pokazale, da se po cepljenju zmanjša 
obolevanje za gripo in zapleti, kot so 
pljučnica ali poslabšanje astme. Poleg 
tega se po cepljenju tudi zniža število 
hospitalizacij zaradi gripe. 
Varovanje pred okužbo je možno tudi z 
izogibanjem zaprtim prostorom, kjer je 
veliko ljudi. Prav je, da vzdržujemo dobro 
kondicijo s kakovostno prehrano in redno 
telesno dejavnostjo, saj smo tako manj 
dovzetni za okužbo. Zboleli naj ostanejo 
v postelji. Pri kihanju in kašljanju naj 
uporabljajo robčke za enkratno uporabo 
in se izogibajo tesnim telesnim stikom, 
da ne bodo okužbe prenesli na druge.
Cepivo proti gripi je pri nas na voljo 
že dolgo vrsto let. Cepivo ne vsebuje 
živega virusa gripe, ampak le površinske 
beljakovine treh različnih tipov virusa 
influence. Sestava cepiva se vsako leto 
spreminja v skladu s priporočili Svetovne 
zdravstvene organizacije, zato da zavaruje 
pred virusi gripe, katerih kroženje se v 
posamezni sezoni gripe predvideva.
Proti gripi se cepi vsako leto pred 

CEPLJENJE 
PROTI VIRUSNIM 
OKUŽBAM
V jesenskem in zimskem času naraste število bolnikov z akutnimi okužbami dihal, ki jih povzročajo 
različni virusi, kot so adenovirusi, enterovirusi, respiratorni sincicijski virus in virus gripe. V tem času 
lahko krožijo tudi različni virusni povzročitelji črevesnih okužb, kot so rotavirusi ali norovirusi. Pred 
gripo se lahko zaščitimo s cepljenjem, prav tako pa lahko pred okužbo z rotavirusi s cepljenjem 
zaščitimo dojenčke. Besedilo: Veronika Učakar, dr. med., NIJZ

TEMA MESECA

začetkom sezone gripe. Ker se pri nas 
gripa pojavlja po navadi proti koncu 
novembra ali v decembru in v januarju, 
je najprimernejši čas za cepljenje konec 
oktobra in novembra. Otroke, stare od 6 
mesecev do treh let, se cepi s cepivom 
za otroke, starejše od treh let pa se cepi s 
cepivom za odrasle. Cepivo ni primerno 
za cepljenje otrok, mlajših od 6 mesecev. 
Otroci do devetega leta starosti, ki so 
prvič cepljeni proti gripi, morajo prejeti 
dva odmerka cepiva v razmaku enega 
meseca. Otroci, ki so bili že cepljeni 
proti gripi, oziroma so stari devet let in 
več, pa prejmejo en odmerek cepiva. 
Približno dva tedna po cepljenju se razvije 
zadostna količina protiteles za zaščito 
pred gripo.  
Cepivo proti gripi ne more povzročiti 
bolezni, saj ne vsebuje živega virusa 
gripe. Redko pa se po cepljenju pojavijo 
neželeni učinki, ki običajno trajajo največ 
dva dneva. Nekaj ur po cepljenju se lahko 
pojavi kratkotrajna povišana telesna 
temperatura, slabo počutje, včasih tudi 
oteklina, rdečina in bolečina na mestu 
cepljenja. 
S cepivom proti gripi se ne smejo cepiti 
osebe, ki so imele hudo alergijsko 
reakcijo po predhodnem cepljenju s tem 
cepivom ali imajo hudo alergijo na katero 
koli sestavino tega cepiva. Ne smejo se 
cepiti osebe, ki imajo hudo alergijo na 
jajca. Cepljenje pa je potrebno odložiti 
pri osebah, ki so akutno bolne in imajo 
povišano telesno temperaturo. 
Cepljenje poteka pri izbranih zdravnikih 
v zdravstvenih domovih in zasebnih 
ambulantah ter na območnih enotah 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje. 
Kroničnim bolnikom in osebam, 
starejšim od 65 let, sredstva za 
cepivo prispeva Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije.

Cepljenje proti rotavirusom
Rotavirusi so okrogli virusi, ki povzročajo 
obolenja pri ljudeh in živalih. So zelo 
kužni in se hitro širijo ter povzročajo 
izbruhe in epidemije v vrtcih, domovih 
za ostarele, med medicinskim osebjem 
... Najpogosteje obolevajo otroci v 
starosti od 6 do 24 mesecev. Velike 
količine rotavirusov se izločajo z iztrebki 
okuženih oseb, z rokami pa se prenesejo 
na različne predmete. Virusi se lahko 
prenesejo tudi prek zraka, na primer 
pri vdihavanju aerosola, ki nastane pri 
bruhanju.  
V Sloveniji so okužbe z rotavirusi 
pogoste. Po zadnjih podatkih je bilo v 
letu 2012 prijavljenih 1.400 obolelih z 
rotavirusnimi okužbami, od tega jih je 
bilo 886 zdravljenih v bolnišnici. Večina 
prijavljenih bolnikov je bila mlajših od 
pet let. Okužbe se najpogosteje pojavljajo 
pozimi in zgodaj spomladi. 
Okužba z rotavirusi povzroča drisko, 

bruhanje, krčevite bolečine v trebuhu in 
vročino, lahko se pojavijo tudi prehladni 
znaki. Zlasti pri odraslih lahko okužba 
poteka brez znakov. Obolenje povprečno 
traja od pet do sedem dni. Najbolj 
dovzetni in ogroženi so zelo majhni 
otroci, predvsem mlajši od treh let. Pri teh 
lahko izguba tekočine zaradi bruhanja 
in driske zelo hitro povzroči izsušitev, 
ki otroka življenjsko ogroža. Obolenje 
se lahko pojavi večkrat, ker obstaja več 
različnih tipov rotavirusov. Možne so 
ponovne okužbe, ki pa navadno niso tako 
resne kot prva. 

Pri okužbah z rotavirusi je zelo 
pomembno nadomeščanje izgubljene 
tekočine. Priporoča se uživanje kakršne 
koli tekočine, odsvetuje se le pitje močno 
gaziranih pijač.V lekarnah so na voljo 
tudi različne raztopine, namenjene 
nadomeščanju izgubljene tekočine in 
elektrolitov. Obolenja se ne zdravi z 

antibiotiki. 
Prenos okužbe se preprečuje s pogostim 
in pravilnim umivanjem rok. Pomembno 
je pravilno in higiensko odstranjevanje 
rabljenih pleničk. Če oboleli bruha, 
izbruhanino čim prej odstranimo s 
krpami, te odvržemo v vrečke za smeti 
in jih zavežemo. Prostor, kjer se nahaja 
bolnik, je potrebno večkrat dnevno 
prezračiti in površine temeljito očistiti z 
vročo vodo in detergentom. 
Proti okužbi z rotavirusi sta na voljo 
dve cepivi. Po cepljenju imunski 
sistem (obrambni mehanizem telesa) 
ustvari protitelesa proti številnim tipom 
rotavirusov, ki najpogosteje povzročajo 
drisko. Protitelesa ščitijo le pred 
boleznijo, ki jo povzročajo ti tipi virusov 
in ne ščitijo pred drugimi povzročitelji 
bruhanja in driske. 
Cepivo proti okužbi z rotavirusi se vkapa v 
usta in se ne daje z injekcijo. Potrebna sta 
dva oziroma trije odmerki, med katerimi 
morajo miniti vsaj štirje tedni. Otrok lahko 
prejme prvi odmerek cepiva, ko je star 6 
tednov ali več in najkasneje do 16. tedna 
starosti, s cepljenjem pa je treba zaključiti 
do 24. oziroma 32. tedna starosti 
(odvisno od izbranega cepiva). O varnosti 
in učinkovitosti cepiva pri starejših otrocih 
ni dovolj podatkov. 
Do sedaj opravljene raziskave so 
pokazale, da zaščita s cepljenjem 
proti okužbi z rotavirusi traja vsaj 
dve leti. Cepivo je zelo učinkovito pri 
preprečevanju okužb, povzročenih 
z najpogostejšimi tipi rotavirusov, ki 
povzročajo bruhanje in drisko. Raziskave 
so pokazale, da cepljenje prepreči več 
kot 80 odstotkov vseh okužb z rotavirusi 
in več kot 90 odstotkov resnih okužb, 
povzročenih z rotavirusi. To pomeni, 
da se zaradi cepljenja znatno zniža 
hospitalizacija zaradi okužbe z rotavirusi.  
Raziskave kažejo, da je cepivo varno. 
Kot vsa cepiva ima lahko tudi to cepivo 
neželene učinke. Najpogosteje so se 
pojavljali izguba apetita, razdražljivost, 
povišana telesna temperatura, utrujenost, 
blaga prehodna driska oziroma bruhanje, 
vendar pri zelo majhnem številu otrok.  
S cepivom proti okužbi z rotavirusi se 
ne smejo cepiti otroci, če so imeli hudo 
alergijsko reakcijo po predhodnem 
cepljenju s tem cepivom ali imajo hudo 
alergijo na katero koli sestavino tega 
cepiva. Ne smejo se cepiti otroci, ki so 
imeli črevesno zaporo, pri kateri se en del 
črevesja uviha v drugega ali so se rodili z 
nepravilnostjo prebavil ter otroci z resnimi 
motnjami oziroma obolenji imunskega 
sistema. Cepljenje je treba odložiti pri 
otrocih z visoko telesno temperaturo 
in pri otrocih, ki imajo drisko oziroma 
bruhajo. 
Cepljenje poteka pri izbranih zdravnikih 
v zdravstvenih domovih in zasebnih 
ambulantah ter je v celoti samoplačniško.

Proti gripi se cepi vsako leto 
pred začetkom sezone gripe. 
Ker se pri nas gripa pojavlja po 
navadi proti koncu novembra 
ali v decembru in v januarju, je 
najprimernejši čas za cepljenje 
konec oktobra in novembra. 
Otroke, stare od 6 mesecev do 
treh let, se cepi s cepivom za 
otroke, starejše od treh let pa 
se cepi s cepivom za odrasle.
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Bolezenski procesi v in ob dihalnih poteh 
z draženjem tudi povzročajo kašelj.  
Vedno smo pozorni na trajanje kašlja in 
lastnosti kašlja, kot so suh in produktiven 
kašelj, pojavljanje v toku dneva, primesi v 
izkašljanem izpljunku (gnoj, kri). 

Kateri so najpogostejši vzroki za 
novonastali ali akutni kašelj?
Kašelj, ki traja od dva do osem tednov, 
imenujemo akutni kašelj. Najpogostejši 
vzrok zanj so virusna vnetja zgornjih 
dihalnih poti ali običajni prehlad. Akutni 
kašelj je lahko tudi posledica poslabšanja 
kroničnih bolezni dihalnih poti, kot sta 
astma in kronična obstruktivna pljučna 
bolezen (KOPB). Akutni kašelj se umiri in 
mine po ozdravitvi osnovnega vzroka. 
 
Vzroki za akutni kašelj (najpogostejši):
• virusna in bakterijska vnetja zgornjih 

dihalnih poti (nos, obnosne votline ali 
sinusi, žrelo, grlo),

• alergijsko vnetje zgornjih dihalnih poti,
• virusno in bakterijsko vnetje sapnika in 

sapnic,
• pljučnica (vseh povzročiteljev),
• novonastalo popuščanje srca,
• tujek v dihalnih poteh (otroci).

Katere diagnostične postopke bomo 
opravili pri akutnem kašlju?
Na prvem mestu je natančna analiza 
bolnikovih podatkov o poteku akutnega 
kašlja in telesni pregled.  
 
Rentgensko slikanje prsnega koša v dveh 
smereh opravimo pri sumu pljučnice in 
pri podatku o krvi v izpljunku.  
 
Glede na podatke telesnega pregleda 
se lahko odločimo za preiskavo pljučne 
funkcije in za odvzem krvi za določitev 
laboratorijskih znakov vnetja ob sumu 

pljučnice. Občasno se odločimo za 
mikrobiološke analize bolnikovega 
izpljunka. 

Kdaj moramo ob pojavljanju kašlja 
obiskati zdravnika?
Kronični kašelj je vedno vzrok za obisk 
zdravnika. Pri akutnem kašlju moramo 

obiskati zdravnika, če opazimo v 
izpljunku kri ali če opazimo hujšanje, 
visoko telesno temperaturo, hitro bitje 
srca, težko sapo in splošno telesno 
oslabelost. 

Kdaj uporabimo izraz kronični kašelj?
Kronični kašelj traja dlje kot osem 
tednov. Posebej smo pozorni na 
spremembo kvalitete kašlja pri 
dolgoletnih kadilcih, ki že dolga leta 
zjutraj kašljajo. Pojavljanje povečane 
količine izmečka in kašelj preko dneva, 
ki ga prej ni bilo, mora vsakega kadilca 
privesti do obiska pri svojem osebnem 
zdravniku. 

Vzroke za kronični kašelj bi lahko 
razdelili v več skupin:

kronično vnetje zgornjih dihalnih poti 
(nos, obnosne votline, žrelo in grlo): 
alergija ali drugi vzroki;

kronične bolezni spodnjih dihalnih 
poti: 
astma, kronična obstruktivna pljučna 
bolezen (KOPB), bronhiektazije, 
kronična vnetja obnosnih votlin;

bolezni požiralnika in želodca: 
prehajanje želodčne vsebine v požiralnik 
ali gastroesofagealna refluksna bolezen 
(GERB);

popuščanje delovanja srca zaradi 
katerega koli vzroka;

kronični tujki v dihalnih poteh 
(bolniki z motnjami požiranja);

z zdravili povzročen kašelj: 
ACE-inhibitorji - zdravila za zdravljenje 
povišanega krvnega tlaka;

ZAKAJ JE 
POTREBEN 
KAŠELJ?
Kašelj je normalen refleksno-obrambni mehanizem naših dihal. Z njim odstranjujemo tujke, ki nehote 
zaidejo v naše dihalne poti, in odvečno sluz. Kašelj povzročimo z nenadnim hitrim izdihom proti 
zaprtima glasilkama. Pretok zraka je ob tem manevru zelo visok. Visok pretok zraka lahko odstrani 
tujke in odvečno sluz v dihalnih poteh. Besedilo: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (www.klinika-golnik.si)

TEMA MESECA

Kronični kašelj je vedno 
vzrok za obisk zdravnika. 
Pri akutnem kašlju moramo 
obiskati zdravnika, če opazimo 
v izpljunku kri ali če opazimo 
hujšanje, visoko telesno 
temperaturo, hitro bitje srca, 
težko sapo in splošno telesno 
oslabelost. 
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rakave bolezni pljuč in drugih organov 
v prsnem košu: 
pljučni rak, zasevki drugih malignih 
bolezni v pljučih, mezoteliom;

redkejše bolezni pljučnega tkiva: 
pljučna fibroza, farmarska pljuča, 
sarkoidoza;

kronične infektivne pljučne bolezni: 
pljučna tuberkuloza, pljučni absces.

Katere diagnostične postopke bomo 
opravili pri sumu alergijskega vzroka 
kašlja?
Kašelj pri alergijskih boleznih dihalnih 
poti se lahko pojavlja le določen del 
leta, lahko pa je prisoten vse leto. Pri 
nekaterih bolnikih se kašelj pojavlja le ob 
stiku z določenimi snovmi v domačem in 
delovnem okolju – z alergeni. Taki bolniki 
morajo obiskati zdravnika pulmologa 
alergologa.  
 
S kožnimi vbodnimi alergološkimi testi 
bomo poskušali ugotoviti alergen, ki 
povzroča težave. Ob nejasnih testih bomo 
odvzeli bolniku kri za določitev posebnih 
protiteles proti posameznim alergenom.  
Preiskava pljučne funkcije z merjenjem 
preodzivnosti dihalnih poti je nujna, ko 
posumimo, da je kašelj posledica astme.  
Pri alergijskem vnetju nosne sluznice 
(alergijskem rinitisu) je kroničen kašelj 
posledica iztekanja sluzi iz nosu v žrelo 
in grlo. Za opredelitev vrste vnetja v nosni 
sluznici lahko odvzamemo izpirek nosne 
sluznice. 

Katera zdravila povzročajo kronični 
kašelj?
Pri dveh odstotkih bolnikov s kroničnim 
kašljem so vzrok zdravila. Najpogostejša 
so zdravila iz skupine ACE-zaviralcev, ki jih 
uporabljamo za zdravljenje povišanega 
krvnega tlaka in srčnega popuščanja. 
Prenehanje jemanja zdravila, za katerega 
sumimo, da je vzrok za kašelj, je učinkovit 
ukrep. 
 
Zdravila, ki pogosteje lahko 

povzročajo kašelj:
• ACE-zaviralci,
• blokatorji beta receptorjev,
• aspirin in nesteroidni antirevmatiki.

Preiskave, ki so potrebne pri iskanju 
vzroka za kronični kašelj

Natančen pogovor z bolnikom 
(anamneza) in telesni pregled 
Glede na bolnikove podatke in telesni 
pregled se odločamo za nadaljnje 
postopke.

Rentgensko slikanje prsnega koša v 
dveh smereh 
Vidimo lahko infiltrat v pljučih, 
spremembe na poprsni mreni ali plevri, 
na kosteh in velikih žilah ter požiralniku. 
Priporočljiva je primerjava s starejšimi 
rentgenskimi slikami, zato želimo, 
da bolnik na pregled prinese stare 
rentgenske slike prsnega koša.

CT (računalniška tomografija) 
prsnega koša, ki jo opravimo pred 
bolj invazivnimi diagnostičnim 
postopki.

Odvzem jutranjega izpljunka za 
preiskave v laboratoriju za bakterije 
in tuberkulozo

Preiskava celotne pljučne funkcije 
Opravimo jo v respiratornem 
laboratoriju. Obsega merjenje volumna 
pljuč in testiranje preodzivnosti dihalnih 
poti pri kliničnem sumu astme.

Bronhoskopija 
Opravimo jo v endoskopskem 
laboratoriju v lokalni anesteziji. 
Omogoči pregled dihalnih poti 
in odvzem vzorcev dihalnih poti 
ter pljučnega tkiva za natančno 
opredelitev sprememb v citološkem, 
patološkem in mikrobiološkem 
laboratoriju.

Gastroskopija 
Priporočamo jo pri bolnikih s sumom 
GERB. Pregledamo požiralnik in 
želodec v lokalni anesteziji.

Torakoskopija 
Prizadetost poprsne mrene ali 
plevre je indikacija za torakoskopijo. 
Z inštrumentom pregledamo 
prostor med prsno steno in pljuči 
ter odvzamemo vzorce za pregled 
v citološkem, patološkem in 
mikrobiološkem laboratoriju. Bolnik je 
prehodno minimalno uspavan.

Ultrazvok srca in EKG 
Opravimo ju, če sumimo, da je srčno 
popuščanje vzrok za kronični kašelj.

Kronični kašelj je vedno treba 
skrbno obravnavati in ga ne smemo 
zanemariti kot neke vrste vsakodnevno 
navado. Z zdravljenjem osnovnega 
vzroka se kašelj umiri in izgine. Le 
izjemoma ne najdemo jasnega vzroka 
za kronični kašelj. V teh primerih 
se odločimo za skrbno spremljanje 
bolnika v rednih časovnih intervalih. 

Kašelj, ki traja 
od dva do osem 
tednov, imenujemo 
akutni kašelj. 
Najpogostejši vzrok 
zanj so virusna 
vnetja zgornjih 
dihalnih poti ali 
običajni prehlad.

  
 

 
 

 
• Učinkovito pomaga 

pri alergijah na cvetni 
prah, pršice, plesni.

• Za lažje 
odstranjevanje 
mikoznih tvorb iz ušes

• Primeren tudi za 
otroke od 2 let 
naprej.

• Koristen za 
uporabnike slušnih 
aparatov.

• Trajna odmašitev nosu 

pri prehladu, sinusitisu, 

rinitisu, nahodu, alergijah.

• Za hitrejše odvajanje 
pri občasnem ali 
kroničnem zaprtju.

ORL pripomocek za izpiranje nosu 
za zdrav dihalni sistem

Sterilni klistir za enkratno uporabo 
s fiziolosko raztopino.

Tulci in brizgalka za 
varno čiščenje ušes
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Nakup: prodajalne Sanolaborja, lekarne, prodajalne Farcom (Izola, Koper)
Narocite preko spletnih lekarn www.lekarnar.com ali www. moja-lekarna.com. Hitra dostava

• Pripravljen 
za takojšnjo 
uporabo.

• Za čiščenje in 
razstrupljanje črevesja.

• Za enostavno 
odstranjevanje zamaškov 

iz ušesnega masla



Bolezenski procesi v in ob dihalnih poteh 
z draženjem tudi povzročajo kašelj.  
Vedno smo pozorni na trajanje kašlja in 
lastnosti kašlja, kot so suh in produktiven 
kašelj, pojavljanje v toku dneva, primesi v 
izkašljanem izpljunku (gnoj, kri). 

Kateri so najpogostejši vzroki za 
novonastali ali akutni kašelj?
Kašelj, ki traja od dva do osem tednov, 
imenujemo akutni kašelj. Najpogostejši 
vzrok zanj so virusna vnetja zgornjih 
dihalnih poti ali običajni prehlad. Akutni 
kašelj je lahko tudi posledica poslabšanja 
kroničnih bolezni dihalnih poti, kot sta 
astma in kronična obstruktivna pljučna 
bolezen (KOPB). Akutni kašelj se umiri in 
mine po ozdravitvi osnovnega vzroka. 
 
Vzroki za akutni kašelj (najpogostejši):
• virusna in bakterijska vnetja zgornjih 

dihalnih poti (nos, obnosne votline ali 
sinusi, žrelo, grlo),

• alergijsko vnetje zgornjih dihalnih poti,
• virusno in bakterijsko vnetje sapnika in 

sapnic,
• pljučnica (vseh povzročiteljev),
• novonastalo popuščanje srca,
• tujek v dihalnih poteh (otroci).

Katere diagnostične postopke bomo 
opravili pri akutnem kašlju?
Na prvem mestu je natančna analiza 
bolnikovih podatkov o poteku akutnega 
kašlja in telesni pregled.  
 
Rentgensko slikanje prsnega koša v dveh 
smereh opravimo pri sumu pljučnice in 
pri podatku o krvi v izpljunku.  
 
Glede na podatke telesnega pregleda 
se lahko odločimo za preiskavo pljučne 
funkcije in za odvzem krvi za določitev 
laboratorijskih znakov vnetja ob sumu 

pljučnice. Občasno se odločimo za 
mikrobiološke analize bolnikovega 
izpljunka. 

Kdaj moramo ob pojavljanju kašlja 
obiskati zdravnika?
Kronični kašelj je vedno vzrok za obisk 
zdravnika. Pri akutnem kašlju moramo 

obiskati zdravnika, če opazimo v 
izpljunku kri ali če opazimo hujšanje, 
visoko telesno temperaturo, hitro bitje 
srca, težko sapo in splošno telesno 
oslabelost. 

Kdaj uporabimo izraz kronični kašelj?
Kronični kašelj traja dlje kot osem 
tednov. Posebej smo pozorni na 
spremembo kvalitete kašlja pri 
dolgoletnih kadilcih, ki že dolga leta 
zjutraj kašljajo. Pojavljanje povečane 
količine izmečka in kašelj preko dneva, 
ki ga prej ni bilo, mora vsakega kadilca 
privesti do obiska pri svojem osebnem 
zdravniku. 

Vzroke za kronični kašelj bi lahko 
razdelili v več skupin:

kronično vnetje zgornjih dihalnih poti 
(nos, obnosne votline, žrelo in grlo): 
alergija ali drugi vzroki;

kronične bolezni spodnjih dihalnih 
poti: 
astma, kronična obstruktivna pljučna 
bolezen (KOPB), bronhiektazije, 
kronična vnetja obnosnih votlin;

bolezni požiralnika in želodca: 
prehajanje želodčne vsebine v požiralnik 
ali gastroesofagealna refluksna bolezen 
(GERB);

popuščanje delovanja srca zaradi 
katerega koli vzroka;

kronični tujki v dihalnih poteh 
(bolniki z motnjami požiranja);

z zdravili povzročen kašelj: 
ACE-inhibitorji - zdravila za zdravljenje 
povišanega krvnega tlaka;

ZAKAJ JE 
POTREBEN 
KAŠELJ?
Kašelj je normalen refleksno-obrambni mehanizem naših dihal. Z njim odstranjujemo tujke, ki nehote 
zaidejo v naše dihalne poti, in odvečno sluz. Kašelj povzročimo z nenadnim hitrim izdihom proti 
zaprtima glasilkama. Pretok zraka je ob tem manevru zelo visok. Visok pretok zraka lahko odstrani 
tujke in odvečno sluz v dihalnih poteh. Besedilo: Univerzitetna klinika za pljučne bolezni in alergijo Golnik (www.klinika-golnik.si)

TEMA MESECA

Kronični kašelj je vedno 
vzrok za obisk zdravnika. 
Pri akutnem kašlju moramo 
obiskati zdravnika, če opazimo 
v izpljunku kri ali če opazimo 
hujšanje, visoko telesno 
temperaturo, hitro bitje srca, 
težko sapo in splošno telesno 
oslabelost. 
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rakave bolezni pljuč in drugih organov 
v prsnem košu: 
pljučni rak, zasevki drugih malignih 
bolezni v pljučih, mezoteliom;

redkejše bolezni pljučnega tkiva: 
pljučna fibroza, farmarska pljuča, 
sarkoidoza;

kronične infektivne pljučne bolezni: 
pljučna tuberkuloza, pljučni absces.

Katere diagnostične postopke bomo 
opravili pri sumu alergijskega vzroka 
kašlja?
Kašelj pri alergijskih boleznih dihalnih 
poti se lahko pojavlja le določen del 
leta, lahko pa je prisoten vse leto. Pri 
nekaterih bolnikih se kašelj pojavlja le ob 
stiku z določenimi snovmi v domačem in 
delovnem okolju – z alergeni. Taki bolniki 
morajo obiskati zdravnika pulmologa 
alergologa.  
 
S kožnimi vbodnimi alergološkimi testi 
bomo poskušali ugotoviti alergen, ki 
povzroča težave. Ob nejasnih testih bomo 
odvzeli bolniku kri za določitev posebnih 
protiteles proti posameznim alergenom.  
Preiskava pljučne funkcije z merjenjem 
preodzivnosti dihalnih poti je nujna, ko 
posumimo, da je kašelj posledica astme.  
Pri alergijskem vnetju nosne sluznice 
(alergijskem rinitisu) je kroničen kašelj 
posledica iztekanja sluzi iz nosu v žrelo 
in grlo. Za opredelitev vrste vnetja v nosni 
sluznici lahko odvzamemo izpirek nosne 
sluznice. 

Katera zdravila povzročajo kronični 
kašelj?
Pri dveh odstotkih bolnikov s kroničnim 
kašljem so vzrok zdravila. Najpogostejša 
so zdravila iz skupine ACE-zaviralcev, ki jih 
uporabljamo za zdravljenje povišanega 
krvnega tlaka in srčnega popuščanja. 
Prenehanje jemanja zdravila, za katerega 
sumimo, da je vzrok za kašelj, je učinkovit 
ukrep. 
 
Zdravila, ki pogosteje lahko 

povzročajo kašelj:
• ACE-zaviralci,
• blokatorji beta receptorjev,
• aspirin in nesteroidni antirevmatiki.

Preiskave, ki so potrebne pri iskanju 
vzroka za kronični kašelj

Natančen pogovor z bolnikom 
(anamneza) in telesni pregled 
Glede na bolnikove podatke in telesni 
pregled se odločamo za nadaljnje 
postopke.

Rentgensko slikanje prsnega koša v 
dveh smereh 
Vidimo lahko infiltrat v pljučih, 
spremembe na poprsni mreni ali plevri, 
na kosteh in velikih žilah ter požiralniku. 
Priporočljiva je primerjava s starejšimi 
rentgenskimi slikami, zato želimo, 
da bolnik na pregled prinese stare 
rentgenske slike prsnega koša.

CT (računalniška tomografija) 
prsnega koša, ki jo opravimo pred 
bolj invazivnimi diagnostičnim 
postopki.

Odvzem jutranjega izpljunka za 
preiskave v laboratoriju za bakterije 
in tuberkulozo

Preiskava celotne pljučne funkcije 
Opravimo jo v respiratornem 
laboratoriju. Obsega merjenje volumna 
pljuč in testiranje preodzivnosti dihalnih 
poti pri kliničnem sumu astme.

Bronhoskopija 
Opravimo jo v endoskopskem 
laboratoriju v lokalni anesteziji. 
Omogoči pregled dihalnih poti 
in odvzem vzorcev dihalnih poti 
ter pljučnega tkiva za natančno 
opredelitev sprememb v citološkem, 
patološkem in mikrobiološkem 
laboratoriju.

Gastroskopija 
Priporočamo jo pri bolnikih s sumom 
GERB. Pregledamo požiralnik in 
želodec v lokalni anesteziji.

Torakoskopija 
Prizadetost poprsne mrene ali 
plevre je indikacija za torakoskopijo. 
Z inštrumentom pregledamo 
prostor med prsno steno in pljuči 
ter odvzamemo vzorce za pregled 
v citološkem, patološkem in 
mikrobiološkem laboratoriju. Bolnik je 
prehodno minimalno uspavan.

Ultrazvok srca in EKG 
Opravimo ju, če sumimo, da je srčno 
popuščanje vzrok za kronični kašelj.

Kronični kašelj je vedno treba 
skrbno obravnavati in ga ne smemo 
zanemariti kot neke vrste vsakodnevno 
navado. Z zdravljenjem osnovnega 
vzroka se kašelj umiri in izgine. Le 
izjemoma ne najdemo jasnega vzroka 
za kronični kašelj. V teh primerih 
se odločimo za skrbno spremljanje 
bolnika v rednih časovnih intervalih. 

Kašelj, ki traja 
od dva do osem 
tednov, imenujemo 
akutni kašelj. 
Najpogostejši vzrok 
zanj so virusna 
vnetja zgornjih 
dihalnih poti ali 
običajni prehlad.

  
 

 
 

 
• Učinkovito pomaga 

pri alergijah na cvetni 
prah, pršice, plesni.

• Za lažje 
odstranjevanje 
mikoznih tvorb iz ušes

• Primeren tudi za 
otroke od 2 let 
naprej.

• Koristen za 
uporabnike slušnih 
aparatov.

• Trajna odmašitev nosu 

pri prehladu, sinusitisu, 

rinitisu, nahodu, alergijah.

• Za hitrejše odvajanje 
pri občasnem ali 
kroničnem zaprtju.

ORL pripomocek za izpiranje nosu 
za zdrav dihalni sistem

Sterilni klistir za enkratno uporabo 
s fiziolosko raztopino.

Tulci in brizgalka za 
varno čiščenje ušes
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Nakup: prodajalne Sanolaborja, lekarne, prodajalne Farcom (Izola, Koper)
Narocite preko spletnih lekarn www.lekarnar.com ali www. moja-lekarna.com. Hitra dostava

• Pripravljen 
za takojšnjo 
uporabo.

• Za čiščenje in 
razstrupljanje črevesja.

• Za enostavno 
odstranjevanje zamaškov 

iz ušesnega masla



oglasno sporočilo

Temperature se nižajo, dnevi se krajšajo, 
prihaja čas, ko smo najbolj izpostavljeni 
okužbam. Na te spremembe se imunski 
sistem odziva z izločanjem različnih 
hormonov, predvsem je med njimi več 
stresnih. Ti na eni strani uspešno kljubujejo 
omenjenim klimatskim spremembam, na 
drugi strani pa slabijo imunski sistem. S 
primerno prehrano lahko poskrbite za svojo 
odpornost, povečane potrebe organizma po 
antioksidantih pa zadovoljite z uživanjem 
prehranskih dopolnil (npr. iz črnega 
bezga). Tako izboljšate delovanje svojega 
imunskega sistema.

Obrambna sposobnost telesa je odvisna 
od učinkovitosti imunskega sistema 
posameznika. Njegova osnovna naloga je 
varovati organizem pred okužbami in se 
ob vdoru bolezenskih mikrobov v telo proti 
njim učinkovito bojevati. Od imunskega 
sistema je odvisno, ali bo posameznik ob 
določeni okužbi zbolel in kako hudo bo 
zbolel. Imunski sistem se od človeka do 
človeka razlikuje. Razlike so vidne v različni 
občutljivosti in dovzetnosti posameznika za 
okužbe, različni
nagnjenosti k boleznim in različnemu 
prebolevanju. V vseh življenjskih obdobjih, 

še posebno pa v obdobju intenzivne rasti, 
ko se otrokov imunski sistem aktivno 
razvija, lahko le uravnotežena prehrana in 
zadostna količina počitka ustvarita idealne 
pogoje za optimalno delovanje imunskega 
sistema. Pomanjkanje osnovnih hranil, kot 
so beljakovine, maščobe, ogljikovi hidrati, 
vitamini in minerali, odpornost zmanjšuje. 

Uravnotežena prehrana 
na prvem mestu
Energijsko in hranilno uravnotežena 
ter potrebam posameznika prilagojena 
prehrana je eden najpomembnejših 
dejavnikov varovanja zdravja. Priporočila 
za uravnoteženo prehrano narekujejo 
zmernost v količini ter raznolikost v izboru 
živil in sestavi jedi. Ključ do uravnotežene 
prehrane ni samo primeren energijski in 
hranilni vnos, pomembna je tudi dinamika 
prehranjevanja. Sodoben način življenja 
vodi v pomanjkljiv vnos hranil, predvsem 
mineralov, vitaminov in antioksidantov, ne 
glede na to, kako dobro jemo. Pomembno 
mesto v uravnoteženi prehrani imajo 
antioksidanti in naravne rastlinske zaščitne 
snovi. Slednje so v rastlinah, ki varujejo 
pred neugodnimi zunanjimi dejavniki, kot 
so vreme in škodljivci. V človekovem telesu 

delujejo kot močni antioksidanti. 

Antocianini v črnem bezgu spadajo med 
najmočnejše naravne antioksidante
Flavonoidi so močni naravni antioksidanti, 
ki ščitijo celice telesa pred morebitno škodo, 
ki bi jo povzročali prosti radikali. Najdemo 
jih v sadju in zelenjavi. Posebej zanimiva 
skupina flavonoidov so antocianini. Te 
je mogoče najti v pigmentih vijoličnega, 
temno modrega in rdečega sadja, kot so 
jagode črnega bezga. Jagode črnega bezga 
spadajo v skupino živil, ki vsebujejo veliko 
količino antioksidantov in imajo dvakrat 
močnejši antioksidativni učinek kot drugo 
sadje, tudi močnejšega od borovnic in 
brusnic. Kot prehransko dopolnilo so na 
voljo v obliki kapsul in sirupa Sambucol. 
Steklenička sirupa je enakovredna 1000 
jagodam črnega bezga, ena kapsula pa 
vsebuje 3,8 g izvlečka črnega bezga. 
Izdelek je klinično in virološko preizkušen, 
na voljo tudi v različici za otroke od prvega 
leta starosti. Sambucol dobite v lekarnah in 
specializiranih trgovinah po Sloveniji.

ČRNE JAGODE ZA 
VEČJO ODPORNOST!

SAMBUCOL

Dve tretjini vseh okužb, ki prizadenejo ljudi, predstavljajo okužbe dihal. V času prehladnih obolenj 
ne pozabite na primerno prehrano!

KLINICNO PRESKUŠENO

VIROLOŠKO PRESKUŠENO 
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minerali
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Pomaga krepiti vaš 
imunski sistem

Izdelki so na voljo v lekarnah in 
specializiranih prodajalnah po Sloveniji

Sambucol® z jagodami črnega 
bezga je bogat s flavonoidi – 
potencialni antioksidanti. 
To zimo poskrbite za 
odpornost članov vaše 
družine, saj je njihovo zdravje 
odvisno tudi od vas.
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Sambucol tudi v obliki pastil 
in za pripravo toplega napitka

Okužbe spremlja KAŠELJ, ki je sicer 
obrambni refleks dihal, namen refleksa 
je odstranitev v dihala prispelih tujkov ali 
produktov vnetja. 
Akutni kašelj traja manj kot tri tedne, 
akutni vzroki kašlja so okužbe, akutni 
bronhitis ali alergijska vnetja.
Kronični kašelj traja več kot tri tedne in 
odraža vnetje, okvaro tkiva ali funkcijsko 
motnjo.

Kašelj z obilo gnojnega izmečka imajo 
bolniki s KRONIČNO OBSTRUKTIVNO 
PLJUČNO BOLEZNIJO v poslabšanju, kar 
moti njihovo spanje, težko izkašljevanje 
ovira dihanje teh bolnikov. 

Okužbe dihal
Okužbe dihal so virusne ali bakterijske 
etiologije, če gre za bakterijsko vnetje, 
zdravimo bolnike z antibiotiki. Pri bolnikih 
z gostim sputumom (izpljunek) imajo 
mukolitiki (učinkovine, ki zmanjšajo 
gostoto sluzi/izpljunka) ugoden učinek. 
Mukolitično zdravljenje produktivnega 

kašlja je indicirano pri akutnih in 
kroničnih obolenjih bronhijev in pljuč. 

Suh kašelj v začetni fazi okužbe dihal 
pogosto preide v moker produktivni 
kašelj. Če gre za virusni ali bakterijski 
vzrok okužbe, mukolitiki olajšajo kašelj, 
ker imajo sekretomotorični učinek 
in pomagajo cilijam v respiratornem 
traktu, da transportirajo sluz iz pljuč, 
delujejo namreč na sekretorne celice, da 
postane sluz manj viskozna in se lažje 
izloči iz dihalnih poti. Če želimo napisati 
enostavneje, mukolitiki zmehčajo gosto 
sluz, ki se nabira v dihalnih poteh. 
Redkejša in zmehčana sluz se tako s 
kašljem hitreje izloči, sluznica se umiri in 
kašelj preneha. 

Z mukolitičnim zdravljenjem tako lahko 
pomagamo preprečevati nadaljnje 
okužbe, saj je gosta sluz idealna podlaga 
tako za mikrobe kot tudi alergene. 
Z zmehčanjem sluzi preprečujemo 
okrnjeno mobilnost migetalk (cilij) v 

sluznici dihalnih poti, ker ta povzroča 
prevlado preveč viskoznega mukusa, 
disfunkcijo surfaktanta (površinsko 
aktivna snov, ki zmanjšuje viskoznost)  
in degenerativne spremembe migetalk 
(cilij). 

Kadar gre za sočasno zdravljenje 
z antibiotiki, je treba vedeti, katere 
mukolitike lahko uporabljamo brez 
omejitev skupaj z antibiotiki, na 
primer AMBROKSOL, ki  nekaterim 
antibiotikom celo poveča razpoložljivost  
v bronhialnem tkivu, previdnost velja 
poudariti pri ACETILCISTEINU, kjer 
lahko pride do zmanjšanega delovanja 
nekaterih antibiotikov.

Ambroksolu po preizkušanjih pripisujejo 
protivnetne in antioksidativne učinke ter 
stimulacijo surfaktanta. 

Torej lahko pomagamo bolnikom v času 
jesenskih okužb premagovati kašelj na 
številne učinkovite načine.

JESENSKI 
KAŠELJ
Zopet je tu jesen in čas okužb v zgornjih in spodnjih dihalnih poteh ..., čas poslabšanj kroničnih 
bolezni, kot sta  astma in kronična obstruktivna pljučna  bolezen. Najpogostejši vzroki okužbe dihal so 
virusi in/ali bakterije. Besedilo: Vukelič Katarina, dr.med. spec. int.,  Zdravstveni dom Grosuplje

TEMA MESECA



oglasno sporočilo

Temperature se nižajo, dnevi se krajšajo, 
prihaja čas, ko smo najbolj izpostavljeni 
okužbam. Na te spremembe se imunski 
sistem odziva z izločanjem različnih 
hormonov, predvsem je med njimi več 
stresnih. Ti na eni strani uspešno kljubujejo 
omenjenim klimatskim spremembam, na 
drugi strani pa slabijo imunski sistem. S 
primerno prehrano lahko poskrbite za svojo 
odpornost, povečane potrebe organizma po 
antioksidantih pa zadovoljite z uživanjem 
prehranskih dopolnil (npr. iz črnega 
bezga). Tako izboljšate delovanje svojega 
imunskega sistema.

Obrambna sposobnost telesa je odvisna 
od učinkovitosti imunskega sistema 
posameznika. Njegova osnovna naloga je 
varovati organizem pred okužbami in se 
ob vdoru bolezenskih mikrobov v telo proti 
njim učinkovito bojevati. Od imunskega 
sistema je odvisno, ali bo posameznik ob 
določeni okužbi zbolel in kako hudo bo 
zbolel. Imunski sistem se od človeka do 
človeka razlikuje. Razlike so vidne v različni 
občutljivosti in dovzetnosti posameznika za 
okužbe, različni
nagnjenosti k boleznim in različnemu 
prebolevanju. V vseh življenjskih obdobjih, 

še posebno pa v obdobju intenzivne rasti, 
ko se otrokov imunski sistem aktivno 
razvija, lahko le uravnotežena prehrana in 
zadostna količina počitka ustvarita idealne 
pogoje za optimalno delovanje imunskega 
sistema. Pomanjkanje osnovnih hranil, kot 
so beljakovine, maščobe, ogljikovi hidrati, 
vitamini in minerali, odpornost zmanjšuje. 

Uravnotežena prehrana 
na prvem mestu
Energijsko in hranilno uravnotežena 
ter potrebam posameznika prilagojena 
prehrana je eden najpomembnejših 
dejavnikov varovanja zdravja. Priporočila 
za uravnoteženo prehrano narekujejo 
zmernost v količini ter raznolikost v izboru 
živil in sestavi jedi. Ključ do uravnotežene 
prehrane ni samo primeren energijski in 
hranilni vnos, pomembna je tudi dinamika 
prehranjevanja. Sodoben način življenja 
vodi v pomanjkljiv vnos hranil, predvsem 
mineralov, vitaminov in antioksidantov, ne 
glede na to, kako dobro jemo. Pomembno 
mesto v uravnoteženi prehrani imajo 
antioksidanti in naravne rastlinske zaščitne 
snovi. Slednje so v rastlinah, ki varujejo 
pred neugodnimi zunanjimi dejavniki, kot 
so vreme in škodljivci. V človekovem telesu 

delujejo kot močni antioksidanti. 

Antocianini v črnem bezgu spadajo med 
najmočnejše naravne antioksidante
Flavonoidi so močni naravni antioksidanti, 
ki ščitijo celice telesa pred morebitno škodo, 
ki bi jo povzročali prosti radikali. Najdemo 
jih v sadju in zelenjavi. Posebej zanimiva 
skupina flavonoidov so antocianini. Te 
je mogoče najti v pigmentih vijoličnega, 
temno modrega in rdečega sadja, kot so 
jagode črnega bezga. Jagode črnega bezga 
spadajo v skupino živil, ki vsebujejo veliko 
količino antioksidantov in imajo dvakrat 
močnejši antioksidativni učinek kot drugo 
sadje, tudi močnejšega od borovnic in 
brusnic. Kot prehransko dopolnilo so na 
voljo v obliki kapsul in sirupa Sambucol. 
Steklenička sirupa je enakovredna 1000 
jagodam črnega bezga, ena kapsula pa 
vsebuje 3,8 g izvlečka črnega bezga. 
Izdelek je klinično in virološko preizkušen, 
na voljo tudi v različici za otroke od prvega 
leta starosti. Sambucol dobite v lekarnah in 
specializiranih trgovinah po Sloveniji.
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Okužbe spremlja KAŠELJ, ki je sicer 
obrambni refleks dihal, namen refleksa 
je odstranitev v dihala prispelih tujkov ali 
produktov vnetja. 
Akutni kašelj traja manj kot tri tedne, 
akutni vzroki kašlja so okužbe, akutni 
bronhitis ali alergijska vnetja.
Kronični kašelj traja več kot tri tedne in 
odraža vnetje, okvaro tkiva ali funkcijsko 
motnjo.

Kašelj z obilo gnojnega izmečka imajo 
bolniki s KRONIČNO OBSTRUKTIVNO 
PLJUČNO BOLEZNIJO v poslabšanju, kar 
moti njihovo spanje, težko izkašljevanje 
ovira dihanje teh bolnikov. 

Okužbe dihal
Okužbe dihal so virusne ali bakterijske 
etiologije, če gre za bakterijsko vnetje, 
zdravimo bolnike z antibiotiki. Pri bolnikih 
z gostim sputumom (izpljunek) imajo 
mukolitiki (učinkovine, ki zmanjšajo 
gostoto sluzi/izpljunka) ugoden učinek. 
Mukolitično zdravljenje produktivnega 

kašlja je indicirano pri akutnih in 
kroničnih obolenjih bronhijev in pljuč. 

Suh kašelj v začetni fazi okužbe dihal 
pogosto preide v moker produktivni 
kašelj. Če gre za virusni ali bakterijski 
vzrok okužbe, mukolitiki olajšajo kašelj, 
ker imajo sekretomotorični učinek 
in pomagajo cilijam v respiratornem 
traktu, da transportirajo sluz iz pljuč, 
delujejo namreč na sekretorne celice, da 
postane sluz manj viskozna in se lažje 
izloči iz dihalnih poti. Če želimo napisati 
enostavneje, mukolitiki zmehčajo gosto 
sluz, ki se nabira v dihalnih poteh. 
Redkejša in zmehčana sluz se tako s 
kašljem hitreje izloči, sluznica se umiri in 
kašelj preneha. 

Z mukolitičnim zdravljenjem tako lahko 
pomagamo preprečevati nadaljnje 
okužbe, saj je gosta sluz idealna podlaga 
tako za mikrobe kot tudi alergene. 
Z zmehčanjem sluzi preprečujemo 
okrnjeno mobilnost migetalk (cilij) v 

sluznici dihalnih poti, ker ta povzroča 
prevlado preveč viskoznega mukusa, 
disfunkcijo surfaktanta (površinsko 
aktivna snov, ki zmanjšuje viskoznost)  
in degenerativne spremembe migetalk 
(cilij). 

Kadar gre za sočasno zdravljenje 
z antibiotiki, je treba vedeti, katere 
mukolitike lahko uporabljamo brez 
omejitev skupaj z antibiotiki, na 
primer AMBROKSOL, ki  nekaterim 
antibiotikom celo poveča razpoložljivost  
v bronhialnem tkivu, previdnost velja 
poudariti pri ACETILCISTEINU, kjer 
lahko pride do zmanjšanega delovanja 
nekaterih antibiotikov.

Ambroksolu po preizkušanjih pripisujejo 
protivnetne in antioksidativne učinke ter 
stimulacijo surfaktanta. 

Torej lahko pomagamo bolnikom v času 
jesenskih okužb premagovati kašelj na 
številne učinkovite načine.

JESENSKI 
KAŠELJ
Zopet je tu jesen in čas okužb v zgornjih in spodnjih dihalnih poteh ..., čas poslabšanj kroničnih 
bolezni, kot sta  astma in kronična obstruktivna pljučna  bolezen. Najpogostejši vzroki okužbe dihal so 
virusi in/ali bakterije. Besedilo: Vukelič Katarina, dr.med. spec. int.,  Zdravstveni dom Grosuplje
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Eni od najbolj naravnih snovi v naravi sta 
med in cvetni prah, ki sta rezultat dela 
in življenja čebel. Med je po svoji sestavi 
zelo obstojna hrana, ki lahko ob ugodnih 
razmerah ostane užitna nekaj let in 
obdrži večino svojih zdravilnih lastnosti. 
Ob tem spremeni svojo fizikalno obliko. 
Iz gostega tekočega stanja kristalizira 
in postane bolj obstojen. Zato mu tudi 
pravimo strd. 

Med
Med vsebuje okoli 80 odstotkov 
sladkorjev. Največji del predstavljata 
sadni in grozdni sladkor, ki nas na hitro 
oskrbita z energijo. V medu najdemo tudi 
saharozo, maltozo in druge sestavljene 
sladkorje. Poleg naštetega vsebuje še 
veliko dragocenih snovi, kot so encimi, 
rudninske snovi: kalij, natrij, mangan, 
železo, baker, cink in vitamine, rastlinske 
kisline, aminokisline, hormonske snovi. 
Zelo pomembni so inhibini. To so snovi, 
ki preprečujejo rast in delovanje številnih 
bakterij ter jih pomagajo uničevati. 
Zaradi bakteriostatičnih in bakteriocidnih 
lastnosti medu se drugim manj 
obstojnim sokovom in hranljivi hrani, ki 
v naravni obliki niso dolgo obstojne, z 

dodajanjem medu podaljša obstojnost 
živila in s tem uživanje zdravilnih snovi.

Cvetni prah
Biološka celota, ki vsebuje vse, kar je 
potrebno za življenje, pa velja za zrnce 
cvetnega prahu. Čebelji cvetni prah je 
bogat vir kakovostnih beljakovin, saj 
vsebuje vse esencialne aminokisline, ki 
so pomembni gradniki moči in hrane 
za možgane. Naštejmo nekatere od 
aminokislin: cistin, lizin, histidin, arginin, 
aspartanska kislina, treonin, glutamin, 
prolin, glicin, alanin, valin, metionin, 
izolevcin, levcin, tirozin, fenilalanin in 
triptofan. Med minerali, ki jih vsebuje 
cvetni prah, pa najdemo barij, bor, kalcij, 
baker, jod, železo, magnezij, mangan, 
fosfor, kalij, selen, natrij in cink. Prav tako 
je cvetni prah bogat s številnimi vitamini, 
kot so A, B, C, E in K. Še posebno bogat 
je z večino vitaminov skupine B, vključno 
s folno kislino. Vsebuje pa tudi več kot 
pet tisoč encimov. Med fitonutrienti, 
ki jih najdemo v cvetnem prahu, pa so 
številni koencimi, bioflavonoidi, fitosteroli 
in karotenoidi. Čebelji cvetni prah je 
15-odstotno naraven lecitin.
 Zaradi visoke vsebnosti aminokislin 

pomaga ohranjati biološko ravnotežje v 
organizmu, poveča energijo, vzdržljivost 
in mišično maso ter gladi gube. Prispeva 
h krepitvi imunskega sistema in ima 
antioksidacijski učinek na telo. Kadar se 
znajdemo v stresnem obdobju, se v telesu 
začne izčrpavati zaloga B-vitaminov. V 
takem primeru nam žlička ali dve cvetnega 
prahu hitro in učinkovito poveča naše 
rezerve, ki pomagajo premagati stres. 
Odlikuje ga tudi zanimiva lastnost, da 
izboljšuje seksualnost.
Cvetni prah je edini proizvod narave, 
ki vsebuje vse elemente, brez katerih 
čebele ne bi mogle živeti. Zaradi svoje 
visoke hranljivosti je veliko manj obstojen 
kot med. Ob mešanju z medom mu 
podaljšamo obstojnost in izboljšamo 
absorpcijo zdravilnih snovi iz cvetnega 
prahu v naš organizem.

Prav tako lahko ohranjamo in 
podaljšujemo zdravilne lastnosti različnim 
naravnim sokovom še dolgo po stiskanju 
iz različne zelenjave in sadja, če jim 
dodamo med. Tako se združijo zdravilne 
lastnosti medu in naravnega soka. 
 Z gotovostjo lahko trdimo, da je med 
simbol zdravja in sladkosti življenja. 

OSTANIMO ZDRAVI Z 
NARAVNO HRANO 
Čas se vse bolj preveša v pozno jesen in zimo. Vse bolj se zadržujemo v zaprtih prostorih in vse manj 
se prosto gibljemo na svežem zraku. Posledično postanemo manj odporni in naš organizem je bolj 
dovzeten za podleganje različnim virusnim in bakterijskim obolenjem. Zato začnemo pogosteje kot 
sicer posegati po živilih in hrani, ki krepi naše zdravje in ohranja naš imunski sistem stabilen. Največ 
zdravilnih in krepilnih sestavin v obliki vitaminov, mineralov in drugih življenjsko pomembnih substanc 
dobimo iz naravne hrane, ki ni obdelana ne s toplotnimi postopki, ne z dodajanjem umetnih snovi z 
namenom konzerviranja hrane. Besedilo: Petra Skovik
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Ko nas »boli grlo«, najprej 
pomislimo na angino in hitimo k 
zdravniku po antibiotike. Vendar 
ni vsaka bolečina v grlu že 
angina. Pri vnetju žrelne sluznice 
gre največkrat za reakcijo na 
okužbo z virusi in tudi za odziv na 
vlažen in hladen zrak. Ločimo več 
bolezni grla in žrela:
• vnetje sluznice žrela 

(faringitis):  
Vnetje sluznice žrela je 
večinoma posledica infekcije. 
Spremljajo jo bolečine pri 
požiranju. 

• Vnetje sluznice grla in glasilk 
(laringitis):  
Pri vnetju sluznice grla so 
vnete glasilke, ki ga ponavadi 
povzročijo virusi ali bakterije. 
Simptomi vnetja grla so 
predvsem močno praskanje v 
grlu ali stalno hrkanje, močno 
izločanje sluzi in pogosto tudi 
hripavost vse do izgube glasu.  

• Vnetje mandljev (tonzilitis):  
Angina je gnojno vnetje 
nebnice, ponavadi posledica 
bakterijske infekcije. Vidne so 
pikčaste, rumeno bele gnojne 
obloge. Angina se ponavadi 
začne nenadoma z visoko 
vročino, glavobolom in težavami 
pri požiranju. 

Vneto grlo je največkrat posledica 
bakterijske ali virusne okužbe 
oziroma krajevnega draženja in 
skoraj v nekaj dneh izgine.  
Povzročitelji vnetega žrela 
so lahko virusi, ki povzročajo 
prehlad, nahod in gripo ali 
bakterije. Sluznica je vneta, lahko 
je pokrita z oblogami. Običajna 
spremljajoča znaka sta izcedek 
iz nosu in kašelj ter povišana 
telesna temperatura. Vnetje grla 
najpogosteje povzročajo virusi. 

Zdravljenje 
Ob vnetem grlu se svetujejo  
zdravila za lajšanje simptomov 

vnetega grla. Če je vnetje hujše, 
vsekakor obiščite zdravnika.  
Priporočajo se  pripravki, ki 
zmanjšajo pekočo bolečino in 
delujejo antiseptično. To so:

Ustne vode in pršila 
Niso primerne za otroke, 
ker obstaja nevarnost, da 
jih pogoltnejo. Ustno vodo 
ne uporabljamo direktno iz 
steklenice, ampak jo je treba 
odmerjati z dozatorji ali z žlico. 
Grgrati jih moramo najmanj eno 
minuto in nato izpljuniti. Za pršila 
je priporočljivo, da ima vsak 
družinski član lasten pršilnik. Pri 
skupinski uporabi je potrebno 
pred vsakim uporabnikom 
razkužiti nastavek. 
 
Pastile 
So primerne oblike za vse 
skupine ljudi in so tudi najbolj 
običajne oblike za lajšanje težav 
pri vnetem grlu. 
Pastile se počasi topi v ustih 
najmanj 10 min. Zdravilne 
učinkovine tako ostanejo dalj 
časa na sluznici. Nekatere 
pastile vsebujejo glicerol ter tako 
pomirjajo in vlažijo usta in grlo. 
Glicerol ustvari zaščitni film na 
sluznici in glasilkah.
 
Čaji 
Čaj za usta in žrelo pripravimo 
kot poparek. Čaj je običajno 
mešanica cvetov žajblja, 
slezenovca in kamilice in deluje 
antiseptično in protivnetno. 
Grgramo ali popijemo. 
 
Ker sta pri obolelem grlu motena 
žvečenje in požiranje hrane, 
se svetuje dieto, ki prepreči in 
bolečine: mehka kašasta hrana, 
izločiti moramo začimbe, kislo, 
pekočo, mrzlo in vročo hrano. 
Odsvetuje se kajenje. Treba je piti 
veliko tekočine.

OBČUTITE 
NEPRIJETNO 
PRASKANJE V 
GRLU?
Suhost ust strokovno imenujemo kserostomija 
in je simptom zmanjšanega ali odsotnega izločanja sline, 
ki skrbi, da je ustna votlina vlažna. Zato je treba ustno 
sluznico redno vlažiti: s pitjem zadostne količine tekočin, 
z lizanjem pastil ali pa žvečenjem žvečilnih gumijev.

oglasno sporočilo



Eni od najbolj naravnih snovi v naravi sta 
med in cvetni prah, ki sta rezultat dela 
in življenja čebel. Med je po svoji sestavi 
zelo obstojna hrana, ki lahko ob ugodnih 
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dodajanjem medu podaljša obstojnost 
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cvetnega prahu. Čebelji cvetni prah je 
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so pomembni gradniki moči in hrane 
za možgane. Naštejmo nekatere od 
aminokislin: cistin, lizin, histidin, arginin, 
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prolin, glicin, alanin, valin, metionin, 
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triptofan. Med minerali, ki jih vsebuje 
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je cvetni prah bogat s številnimi vitamini, 
kot so A, B, C, E in K. Še posebno bogat 
je z večino vitaminov skupine B, vključno 
s folno kislino. Vsebuje pa tudi več kot 
pet tisoč encimov. Med fitonutrienti, 
ki jih najdemo v cvetnem prahu, pa so 
številni koencimi, bioflavonoidi, fitosteroli 
in karotenoidi. Čebelji cvetni prah je 
15-odstotno naraven lecitin.
 Zaradi visoke vsebnosti aminokislin 

pomaga ohranjati biološko ravnotežje v 
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OSTANIMO ZDRAVI Z 
NARAVNO HRANO 
Čas se vse bolj preveša v pozno jesen in zimo. Vse bolj se zadržujemo v zaprtih prostorih in vse manj 
se prosto gibljemo na svežem zraku. Posledično postanemo manj odporni in naš organizem je bolj 
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dobimo iz naravne hrane, ki ni obdelana ne s toplotnimi postopki, ne z dodajanjem umetnih snovi z 
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TEMA MESECA

Ko nas »boli grlo«, najprej 
pomislimo na angino in hitimo k 
zdravniku po antibiotike. Vendar 
ni vsaka bolečina v grlu že 
angina. Pri vnetju žrelne sluznice 
gre največkrat za reakcijo na 
okužbo z virusi in tudi za odziv na 
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Vnetje sluznice žrela je 
večinoma posledica infekcije. 
Spremljajo jo bolečine pri 
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bakterijske infekcije. Vidne so 
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začne nenadoma z visoko 
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vnetega grla. Če je vnetje hujše, 
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delujejo antiseptično. To so:
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ker obstaja nevarnost, da 
jih pogoltnejo. Ustno vodo 
ne uporabljamo direktno iz 
steklenice, ampak jo je treba 
odmerjati z dozatorji ali z žlico. 
Grgrati jih moramo najmanj eno 
minuto in nato izpljuniti. Za pršila 
je priporočljivo, da ima vsak 
družinski član lasten pršilnik. Pri 
skupinski uporabi je potrebno 
pred vsakim uporabnikom 
razkužiti nastavek. 
 
Pastile 
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skupine ljudi in so tudi najbolj 
običajne oblike za lajšanje težav 
pri vnetem grlu. 
Pastile se počasi topi v ustih 
najmanj 10 min. Zdravilne 
učinkovine tako ostanejo dalj 
časa na sluznici. Nekatere 
pastile vsebujejo glicerol ter tako 
pomirjajo in vlažijo usta in grlo. 
Glicerol ustvari zaščitni film na 
sluznici in glasilkah.
 
Čaji 
Čaj za usta in žrelo pripravimo 
kot poparek. Čaj je običajno 
mešanica cvetov žajblja, 
slezenovca in kamilice in deluje 
antiseptično in protivnetno. 
Grgramo ali popijemo. 
 
Ker sta pri obolelem grlu motena 
žvečenje in požiranje hrane, 
se svetuje dieto, ki prepreči in 
bolečine: mehka kašasta hrana, 
izločiti moramo začimbe, kislo, 
pekočo, mrzlo in vročo hrano. 
Odsvetuje se kajenje. Treba je piti 
veliko tekočine.

OBČUTITE 
NEPRIJETNO 
PRASKANJE V 
GRLU?
Suhost ust strokovno imenujemo kserostomija 
in je simptom zmanjšanega ali odsotnega izločanja sline, 
ki skrbi, da je ustna votlina vlažna. Zato je treba ustno 
sluznico redno vlažiti: s pitjem zadostne količine tekočin, 
z lizanjem pastil ali pa žvečenjem žvečilnih gumijev.
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Imunski sistem je nosilec našega zdravja, 
eden najbolj zapletenih sistemov v našem 
telesu. Njegova zelo pomembna in edina 
naloga je, da brani telo pred vdorom tujkov 
ter jih onesposobi. Da bi imunski sistem 
onesposobil tujek, ga mora prepoznati 
kot sovražnika in nato aktivirati obrambne 
celice, ki tujek uničijo. Imunski sistem je 
izredno aktiven, da bi si hitro opomogel, 
telo nujno potrebuje počitek, spanje, 
zdravo uravnoteženo prehrano in gibanje. 
V današnjem času pa je tempo življenja 
tako hiter, da nam za vse to primanjkuje 
časa. Zato imunski sistem krepimo tudi s 
prehranskimi dopolnili.

Kaj naj vsebujejo prehranska 
dopolnila?
Prehranska dopolnila lahko vsebujejo 
tudi aminokisline, maščobne kisline, 
vlaknine, rastline in rastlinske izvlečke, 
mikroorganizme ter druge snovi s 
hranilnim ali fiziološkim učinkom, pod 
pogojem, da je njihova varnost v prehrani 
ljudi znanstveno utemeljena. Prehranska 
dopolnila, ki vsebujejo rastline in rastlinske 
izvlečke morajo biti v skladu s predpisom, 
ki ureja razvrstitev zdravilnih rastlin.
Prehranska dopolnila lahko vsebujejo tiste 
zdravilne rastline, ki se lahko uporabljajo 
tudi kot živila, če se uporabljajo deli rastlin 
v določeni stopnji rasti (dozorelosti). Za 
izdelke, ki vsebujejo visoko koncentrirane 
in visoko prečiščene ekstrakte iz teh 
rastlin, je treba pridobiti mnenje organa, 
pristojnega za zdravila. Prehranska 

dopolnila, ki vsebujejo vitamine in 
minerale, morajo vsebovati odmerke, 
manjše od tistih, ki se jih sme tržiti le kot v 
zdravilih.
Od zdravil se prehranska dopolnila 
razlikujejo tudi po tem, da jim ne 
pripisujemo zdravilnih učinkov. 
Meja med »hranilnim in fiziološkim 
učinkom« ter »zdravilnim učinkom« ni 
popolnoma jasna. Ker zakonodaja za 

prehranska dopolnila določa bistveno 
milejše kriterije o kakovosti, kot so le-ta 
pri zdravilih, skušajo proizvajalci včasih 
zdravila tržiti kot prehranska dopolnila. 
Spori se včasih rešujejo tudi na najvišjih 
sodiščih.

Imunski sistem
Pri delovanju imunskega sistema imajo 
vlogo tista prehranska dopolnila, ki 
vsebujejo minerale baker, cink, selen in/
ali železo, ter vitamine A, B6, B12, C, D in/
ali folat.  
 
Pri tem morate biti posebej pozorni na 
vitamin C, ki ima vlogo tudi pri delovanju 
imunskega sistema med intenzivno 
telesno dejavnostjo in po njej. In sicer, 
na delovanje imunskega sistema vplivajo 
le tista prehranska dopolnila, ki vam 
zagotavljajo dovolj veliko količino vitamina 
C na dan. O kakšni količini govorimo je 
odvisno od starosti, pa tudi od siceršnjega 
zdravstvenega stanja. 
Tako je za otroke do 14. leta starosti 
priporočljiv dnevni vnos vitamina C od 
60 do 100 mg na dan, za mladostnike, 
odrasle in starostnike pa 100 mg na dan.
Prehranska dopolnila najdemo v obliki 
kapsul, pastil, tablet in drugih podobnih 
oblikah, v vrečkah s praškom, v ampulah 
s tekočino, v kapalnih stekleničkah in v 
drugih podobnih oblikah s tekočino in 
praškom, ki so oblikovane tako, da se 
jih lahko uživa v odmerjenih majhnih 
količinskih enotah.

PREHRANSKA 
DOPOLNILA ZA 
BOLJŠI IMUNSKI 
SISTEM
Prehranska dopolnila so tista živila, ki dopolnjujejo običajno prehrano. Vsebujejo hranila v 
koncentriranih količinah,  zato so pogosto v obliki tablet ali kapsul. Katera prehranska dopolnila imajo 
pomembno vlogo pri delovanju vašega imunskega sistema jeseni, ko začno razsajati jesensko – zimske 
bolezni? Besedilo: Petra Skovik

TEMA MESECA

Pri delovanju imunskega sistema 
imajo vlogo tista prehranska 
dopolnila, ki vsebujejo minerale 
baker, cink, selen in/ali železo, 
ter vitamine A, B6, B12, C, D in/
ali folat.
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Adrenalna utrujenost se razvija, ko 
nadledvični žlezi nekaj časa proizvajata 
preveč svojih hormonov in ne delujeta več 
optimalno.

Nadledvični žlezi sta dve majhni žlezi v 
velikosti oreha, ki sedita na vrhu naših 
ledvic in imata zelo veliko vlogo v našem 
čustvenem in fizičnem zdravju. Odgovorni 
sta za proizvodnjo različnih hormonov, 
od katerih so odvisne številne funkcije 
in delovanje telesnih sistemov, kot so 
vzdrževanje ravni krvnega sladkorja, 
obvladovanje stresa in utrujenosti; 
pretvorba beljakovin, maščob in ogljikovih 
hidratov v energijo; regulacija imunskega 
sistema in vnetni odzivi; normalizacija 
krvnega tlaka; ravnovesje elektrolitov; 
porazdelitev shranjenih maščob; 
kardiovaskularna funkcija; urejanje našega 
odziva na stres …

Okvarjeno ali osiromašeno delovanje 
nadledvičnih žlez vodi do prekomerne 

utrujenosti, izčrpanosti, želje po 
sladkarijah, ogljikovih hidratih in kofeinu, 
nezmožnosti za uravnanje ravni stresa, 
nestabilnega krvnega sladkorja ter 
številnih drugih bolezenskih znakov.

Vzroki za izčrpanost nadledvičnih žlez
Stresni hormoni so potrebni, kadar se 
srečujemo z nevarnimi grožnjami ali 
izrednimi razmerami, saj nam pomagajo 
pri ohranjanju energije in budnosti.

Pri prekomerni izpostavljenosti stresu, 
nepravilni in predelani prehrani pa se 
nadledvični žlezi utrudita, kar vodi v 
izčrpanost nadledvičnih žlez.

Prekomerna obremenjenost delovanja 
nadledvičnih žlez je posledica:
• pretiranega stresa v življenju,
• sladkorja, bele moke in drugih 

rafiniranih živil,
• kofeina,
• nikotina,
• alkohola,
• okoljskih toksinov,
• obremenitve s težkimi kovinami.

Simptomi nadledvične utrujenosti
Simptomi utrujenosti nadledvičnih žlez so 
zelo pogosto podobni številnim drugim 
težavam, kot so motnje v delovanju 
ščitnice, hipoglikemija, neravnovesje 
nevrotransmitorjev in druge hormonske 
težave. 

Hipotiroidizem se na primer skoraj 
vedno pojavlja v povezavi s šibkim 
delovanjem nadledvičnih žlez. Mnogo 
ljudi diagnosticirajo samo s premajhnim 
delovanjem ščitnice, ne upoštevajo pa 
neravnovesja in delovanja nadledvičnih 
žlez.
Kadar nadledvični žlezi ne delujeta 
pravilno, to vodi v težave z delovanjem 
ščitnice. 

Simptomi:
• Primarni simptom nadledvične 

utrujenosti je neusmiljena utrujenost, 
ki se ne izboljša s kakršno koli količino 
spanja ali počitka.

• Se počutite šibke, izčrpane in utrujene 
brez očitnega razloga?

• Imate težave pri vstajanju iz postelje, 
tudi, če ste dovolj spali?

• Okrevate zelo počasi?
• Hrepenite po sladki ali slani hrani?
• Ne morete shujšati ali se zrediti?
• Ste omotični, ko se dvignete?
• Imate potrebo po stimulansih, kot so 

kofein, nikotin, alkohol?
• Se tresete, kadar ste pod stresom?
• Imate močne PMS-simptome?
• Se ob hranjenju počutite bolje?
• Imate težave z dihanjem?
• Ste pozabljivi?
• Ste preveč utrujeni, da bi bolj uživali v 

življenju?
• Se bolje počutite zvečer in imate takrat 

več energije?
• Ne znate uravnavati stresa oziroma se 

spopadati z njim?

Dodatni simptomi:
• bolečina v vratu brez očitnega razloga,
• alergije na hrano,
• nizka telesna temperatura,
• boljše počutje, kadar ste doma in niste 

izpostavljeni stresu,

IZGORELOST - 
IZČRPANOST 
NADLEDVIČNIH 
ŽLEZ
Nadledvična utrujenost ali izčrpanost nadledvičnih žlez je v današnji družbi 
pravzaprav epidemija in je dandanes odgovorna za veliko število bolezenskih 
znakov. Pa vendar se večina ljudi ne zaveda, da imajo to bolezen.

Besedilo: Alja Dimic, 
prehranska terapevtka, 

Center Holistic, www.holistic.si

AKTUALNO

Okvarjeno ali osiromašeno delovanje nadledvičnih žlez vodi do 
prekomerne utrujenosti, izčrpanosti, želje po sladkarijah, ogljikovih 
hidratih in kofeinu, nezmožnosti za uravnanje ravni stresa, 
nestabilnega krvnega sladkorja ter številnih drugih bolezenskih 
znakov.

IMMUNO A24 
je naravno 

prehransko dopolnilo, ki podpira 
imunski sistem. Vsebuje optimalno 
kombinacijo rastlinskih izvlečkov, 

mineralov in vitaminov za 
nepremagljiv imunski sistem.

• pomanjkanje spolne sle,
• suha koža,
• živčnost,
• zaprtost ali driska,
• razbijanje srca,
• blaga depresija,
• tesnoba,
• izpadanje las,
• nizek krvni sladkor,
• izguba mišičnega tonusa in moči.

Težave, ki jih povezujemo s prvotno 
izčrpanostjo nadledvičnih žlez:
• Živčni zlom (nadledvični žlezi izgubita 

nadzor in sposobnost spoprijemanja s 
stresno situacijo)

• sindom kronične utrujenosti,
• fibromialgija,
• občutljivost na kemikalije in druge 

aditive,
• revmatoidni artritis,
• lupus,
• multipla skleroza,
• anksioznost,
• depresija,
• hormonsko neravnovesje,
• PMS,
• avtoimuna obolenja,
• vnetja in alergije,
• glavoboli,
• razširjena kandida,
• motnje spanja.

Pomembno je vedeti, da se simptomi 
zelo razlikujejo od osebe do osebe. Ena 
oseba ima lahko le nekaj simptomov, 
medtem ko jih ima nekdo drug veliko 
več. Razlikujejo se glede na starost, druge 
bolezni, način življenja in prehranjevanja.

Pomen prehrane 
Prehrana pri utrujenosti nadledvičnih 
žlez mora biti brez sladkorja, bele moke, 
kofeina, prečiščenih ogljikovih hidratov, 

alkohola, hidrogenizirane maščobe, 
kupljenih sokov in druge hitre, vnaprej 
pripravljene hrane.

Prehrana mora biti ekološka, vsebovati 
mora veliko zelenjave, zdravih olj - olivno, 
orehovo, laneno; nesladkega sadja 
(jagodičevje, kivi) in nepredelanih žit, 
najbolje brez glutena.

Žita in sadje jejte le enkrat na dan. Od žit 
so najboljši proso, ajda in kvinoja. 
Sadja ne jejte veliko, le dopoldan, in ne 
na prazen želodec, dan raje začnite z 
maščobami in beljakovinami.
Če uživate meso, naj bo ekološko, in ne 
rdeče, prav tako morajo biti ekološka jajca.
Uporabljajte le naravno morsko sol, ne 
dodatno jodirano.
Izogibati se morate ogljikovim hidratom, 
saj se vsa v telesu razgradijo v sladkor, ki 
obremeni nadledvične žleze.
Prav tako ne pretiravajte z zrni, fižolom in 
drugimi stročnicami, semeni, krompirjem, 
koruzo in sojo.

Ostali nasveti:
• Izognite se stresu – zelo pomemben prvi 

korak.

• Odstranite kofein in tein, alkohol, droge 
in sladkor.

• Odstranite belo moko in vsa predelana 
živila.

• Poskrbite za dnevne sprehode in 
umirjanje, meditacijo, jogo.

• Dovolj spite, v popolni temi in zaspite 
že ob 23:00, saj se nadledvični žlezi 
obnavljata med 23:00 in 01:00.

• Testirajte nivo kortizola, najbolje iz sline, 
trikrat na dan ali iz krvi.

• Terapija s hidokortizonom bo 
kratkoročno pomagala, saj imamo več 
energije, vendar dolgoročno še oslabi 
delovanje nadledvičnih žlez. Treba 
jih je okrepiti in ne zavreti njihovega 
delovanja.

• Obstajajo številni dodatki k prehrani in 
zelišča, ki se pogosto uporabljajo za 
podporo nadledvičnim žlezam.

• Najpomembnejša hranila za vsakogar 
z utrujenimi nadledvičnimi žlezami 
so vitamin C kot askorbinska kislina, 
B-vitamini, magnezij, krom, riboza, 
sibirski ginseng, sladki koren in Rhodiola 
Rosea.

• Pri vitaminu C je pomembna njegova 
oblika, zaradi absorpcije. Zelo se ga 
priporoča skupaj s kalijem in ribozo. 
Tradicionalna oblika vitamina C se v 
celice absorbira le v sočasnem jemanju, 
s kalijem in ribozo pa se absorpcija 
dvigne na okoli 95 odstotkov.

Pot okrevanja pri nadledvičnih žlezah po 
navadi ni lahka in hitra ter zahteva čas 
in predanost. Traja od šestih mesecev in 
do več kot pet let, odvisno od resnosti. 
Napredek je počasen proces.

Prehrana pri utrujenosti nadledvičnih žlez mora biti brez sladkorja, 
bele moke, kofeina, prečiščenih ogljikovih hidratov, alkohola, 
hidrogenizirane maščobe, kupljenih sokov in druge hitre, vnaprej 
pripravljene hrane.
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Adrenalna utrujenost se razvija, ko 
nadledvični žlezi nekaj časa proizvajata 
preveč svojih hormonov in ne delujeta več 
optimalno.

Nadledvični žlezi sta dve majhni žlezi v 
velikosti oreha, ki sedita na vrhu naših 
ledvic in imata zelo veliko vlogo v našem 
čustvenem in fizičnem zdravju. Odgovorni 
sta za proizvodnjo različnih hormonov, 
od katerih so odvisne številne funkcije 
in delovanje telesnih sistemov, kot so 
vzdrževanje ravni krvnega sladkorja, 
obvladovanje stresa in utrujenosti; 
pretvorba beljakovin, maščob in ogljikovih 
hidratov v energijo; regulacija imunskega 
sistema in vnetni odzivi; normalizacija 
krvnega tlaka; ravnovesje elektrolitov; 
porazdelitev shranjenih maščob; 
kardiovaskularna funkcija; urejanje našega 
odziva na stres …

Okvarjeno ali osiromašeno delovanje 
nadledvičnih žlez vodi do prekomerne 

utrujenosti, izčrpanosti, želje po 
sladkarijah, ogljikovih hidratih in kofeinu, 
nezmožnosti za uravnanje ravni stresa, 
nestabilnega krvnega sladkorja ter 
številnih drugih bolezenskih znakov.

Vzroki za izčrpanost nadledvičnih žlez
Stresni hormoni so potrebni, kadar se 
srečujemo z nevarnimi grožnjami ali 
izrednimi razmerami, saj nam pomagajo 
pri ohranjanju energije in budnosti.

Pri prekomerni izpostavljenosti stresu, 
nepravilni in predelani prehrani pa se 
nadledvični žlezi utrudita, kar vodi v 
izčrpanost nadledvičnih žlez.

Prekomerna obremenjenost delovanja 
nadledvičnih žlez je posledica:
• pretiranega stresa v življenju,
• sladkorja, bele moke in drugih 

rafiniranih živil,
• kofeina,
• nikotina,
• alkohola,
• okoljskih toksinov,
• obremenitve s težkimi kovinami.

Simptomi nadledvične utrujenosti
Simptomi utrujenosti nadledvičnih žlez so 
zelo pogosto podobni številnim drugim 
težavam, kot so motnje v delovanju 
ščitnice, hipoglikemija, neravnovesje 
nevrotransmitorjev in druge hormonske 
težave. 

Hipotiroidizem se na primer skoraj 
vedno pojavlja v povezavi s šibkim 
delovanjem nadledvičnih žlez. Mnogo 
ljudi diagnosticirajo samo s premajhnim 
delovanjem ščitnice, ne upoštevajo pa 
neravnovesja in delovanja nadledvičnih 
žlez.
Kadar nadledvični žlezi ne delujeta 
pravilno, to vodi v težave z delovanjem 
ščitnice. 

Simptomi:
• Primarni simptom nadledvične 

utrujenosti je neusmiljena utrujenost, 
ki se ne izboljša s kakršno koli količino 
spanja ali počitka.

• Se počutite šibke, izčrpane in utrujene 
brez očitnega razloga?

• Imate težave pri vstajanju iz postelje, 
tudi, če ste dovolj spali?

• Okrevate zelo počasi?
• Hrepenite po sladki ali slani hrani?
• Ne morete shujšati ali se zrediti?
• Ste omotični, ko se dvignete?
• Imate potrebo po stimulansih, kot so 

kofein, nikotin, alkohol?
• Se tresete, kadar ste pod stresom?
• Imate močne PMS-simptome?
• Se ob hranjenju počutite bolje?
• Imate težave z dihanjem?
• Ste pozabljivi?
• Ste preveč utrujeni, da bi bolj uživali v 

življenju?
• Se bolje počutite zvečer in imate takrat 

več energije?
• Ne znate uravnavati stresa oziroma se 

spopadati z njim?

Dodatni simptomi:
• bolečina v vratu brez očitnega razloga,
• alergije na hrano,
• nizka telesna temperatura,
• boljše počutje, kadar ste doma in niste 

izpostavljeni stresu,

IZGORELOST - 
IZČRPANOST 
NADLEDVIČNIH 
ŽLEZ
Nadledvična utrujenost ali izčrpanost nadledvičnih žlez je v današnji družbi 
pravzaprav epidemija in je dandanes odgovorna za veliko število bolezenskih 
znakov. Pa vendar se večina ljudi ne zaveda, da imajo to bolezen.

Besedilo: Alja Dimic, 
prehranska terapevtka, 

Center Holistic, www.holistic.si

AKTUALNO

Okvarjeno ali osiromašeno delovanje nadledvičnih žlez vodi do 
prekomerne utrujenosti, izčrpanosti, želje po sladkarijah, ogljikovih 
hidratih in kofeinu, nezmožnosti za uravnanje ravni stresa, 
nestabilnega krvnega sladkorja ter številnih drugih bolezenskih 
znakov.

IMMUNO A24 
je naravno 

prehransko dopolnilo, ki podpira 
imunski sistem. Vsebuje optimalno 
kombinacijo rastlinskih izvlečkov, 

mineralov in vitaminov za 
nepremagljiv imunski sistem.

• pomanjkanje spolne sle,
• suha koža,
• živčnost,
• zaprtost ali driska,
• razbijanje srca,
• blaga depresija,
• tesnoba,
• izpadanje las,
• nizek krvni sladkor,
• izguba mišičnega tonusa in moči.

Težave, ki jih povezujemo s prvotno 
izčrpanostjo nadledvičnih žlez:
• Živčni zlom (nadledvični žlezi izgubita 

nadzor in sposobnost spoprijemanja s 
stresno situacijo)

• sindom kronične utrujenosti,
• fibromialgija,
• občutljivost na kemikalije in druge 

aditive,
• revmatoidni artritis,
• lupus,
• multipla skleroza,
• anksioznost,
• depresija,
• hormonsko neravnovesje,
• PMS,
• avtoimuna obolenja,
• vnetja in alergije,
• glavoboli,
• razširjena kandida,
• motnje spanja.

Pomembno je vedeti, da se simptomi 
zelo razlikujejo od osebe do osebe. Ena 
oseba ima lahko le nekaj simptomov, 
medtem ko jih ima nekdo drug veliko 
več. Razlikujejo se glede na starost, druge 
bolezni, način življenja in prehranjevanja.

Pomen prehrane 
Prehrana pri utrujenosti nadledvičnih 
žlez mora biti brez sladkorja, bele moke, 
kofeina, prečiščenih ogljikovih hidratov, 

alkohola, hidrogenizirane maščobe, 
kupljenih sokov in druge hitre, vnaprej 
pripravljene hrane.

Prehrana mora biti ekološka, vsebovati 
mora veliko zelenjave, zdravih olj - olivno, 
orehovo, laneno; nesladkega sadja 
(jagodičevje, kivi) in nepredelanih žit, 
najbolje brez glutena.

Žita in sadje jejte le enkrat na dan. Od žit 
so najboljši proso, ajda in kvinoja. 
Sadja ne jejte veliko, le dopoldan, in ne 
na prazen želodec, dan raje začnite z 
maščobami in beljakovinami.
Če uživate meso, naj bo ekološko, in ne 
rdeče, prav tako morajo biti ekološka jajca.
Uporabljajte le naravno morsko sol, ne 
dodatno jodirano.
Izogibati se morate ogljikovim hidratom, 
saj se vsa v telesu razgradijo v sladkor, ki 
obremeni nadledvične žleze.
Prav tako ne pretiravajte z zrni, fižolom in 
drugimi stročnicami, semeni, krompirjem, 
koruzo in sojo.

Ostali nasveti:
• Izognite se stresu – zelo pomemben prvi 

korak.

• Odstranite kofein in tein, alkohol, droge 
in sladkor.

• Odstranite belo moko in vsa predelana 
živila.

• Poskrbite za dnevne sprehode in 
umirjanje, meditacijo, jogo.

• Dovolj spite, v popolni temi in zaspite 
že ob 23:00, saj se nadledvični žlezi 
obnavljata med 23:00 in 01:00.

• Testirajte nivo kortizola, najbolje iz sline, 
trikrat na dan ali iz krvi.

• Terapija s hidokortizonom bo 
kratkoročno pomagala, saj imamo več 
energije, vendar dolgoročno še oslabi 
delovanje nadledvičnih žlez. Treba 
jih je okrepiti in ne zavreti njihovega 
delovanja.

• Obstajajo številni dodatki k prehrani in 
zelišča, ki se pogosto uporabljajo za 
podporo nadledvičnim žlezam.

• Najpomembnejša hranila za vsakogar 
z utrujenimi nadledvičnimi žlezami 
so vitamin C kot askorbinska kislina, 
B-vitamini, magnezij, krom, riboza, 
sibirski ginseng, sladki koren in Rhodiola 
Rosea.

• Pri vitaminu C je pomembna njegova 
oblika, zaradi absorpcije. Zelo se ga 
priporoča skupaj s kalijem in ribozo. 
Tradicionalna oblika vitamina C se v 
celice absorbira le v sočasnem jemanju, 
s kalijem in ribozo pa se absorpcija 
dvigne na okoli 95 odstotkov.

Pot okrevanja pri nadledvičnih žlezah po 
navadi ni lahka in hitra ter zahteva čas 
in predanost. Traja od šestih mesecev in 
do več kot pet let, odvisno od resnosti. 
Napredek je počasen proces.

Prehrana pri utrujenosti nadledvičnih žlez mora biti brez sladkorja, 
bele moke, kofeina, prečiščenih ogljikovih hidratov, alkohola, 
hidrogenizirane maščobe, kupljenih sokov in druge hitre, vnaprej 
pripravljene hrane.
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Živimo v času, ko je naš tempo vsakdanjika 
vse hitrejši, zato je tudi vse več izgorelosti. 
Gre za stanje čustvene, fizične in mentalne 
izčrpanosti. 
Izgorelost žal ni objektivno izmerljiva, zato 
je prepoznavanje sindroma bolj odvisno 
od bolnikovega opisa simptomov in 
terapevta.  Izgorelost poteka na različnih 
ravneh  in zajame naše telo, um in 
dušo. Na telesni ravni se odraža skozi 
težave s srcem, prebavili, z glavoboli, 
utrujenostjo, pomanjkanjem spolne 
sle, napetosti v mišicah ter prek bolečin 
v hrbtu. Na mentalni ravni so opazne 
motnje koncentracije, težave pri sklepanju 
odločitev, slabo prenašanje obremenitev, 
zmanjšana motivacija in utrujenost. 
Čustveno pa smo nemirni, živčni, 
pesimistični, depresivnega razpoloženja, 
z občutkom praznine in zmanjšanim 
občutkom lastne vrednosti ter brez volje.

Kaj lahko storimo
Po navadi gre pri pojavu izgorelosti za 
združitev več vzrokov. Kaj lahko storimo? 

Pomembno se je vprašati:
• Kako sami prispevamo k svoji izgorelosti?
• Kateri dejavniki privedejo do tega?
• Lahko kakor koli vplivamo na te dejavnike?
• Kje ne upoštevamo svojih mej?
• Se lahko spremenimo?
V prvi fazi aktivacije lahko rešimo težave 
s pravimi uvidi, prehrano, spremembo 
določenih stališč, razumnim poseganjem po 
poživilih, z gibanjem in meditacijo.
V fazi odpora je izčrpanost močnejša in 
traja dlje. Telesne in umske sposobnosti 
so oslabljene, okrnjeno je tudi čustveno 
doživljanje. Na tej stopnji si lahko 
pomagamo kot v prvi, a največkrat je 
potrebna tudi strokovna pomoč. V zadnji 
fazi izčrpanosti je profesionalna pomoč zelo 
pomembna. Skozi terapije lahko spoznamo, 
katera osebna stališča in načini vedenja so 
pripeljali do izgorelosti.  

Psihoterapevtska pomoč
In če res ne gre drugače? Osebno mislim, 
da je treba (preden začnemo uporabljati 
zdravila, ki velikokrat vodijo tudi v odvisnost) 

poiskati vse možne načine reševanja 
svoje težave.  Za vse tiste, ki menite, da ste 
poskusili že vse našteto, a vas žal izgorelost 
še vedno spremlja, je ena od možnih 
oblik pomoči tudi aminokislina L-tirozin. 
Zelo veliko vlogo ima pri podpori živčnega 
sistema, deluje kot antidepresiv, spodbuja 
tvorbo ščitničnega hormona tiroksina in 
rastnega hormona ter uravnava delovanje 
nadledvičnih žlez in hipofize. Niža visok 
krvni tlak, nas pomirja, ščiti pred nihanjem 
razpoloženja, slabo koncentracijo ter nam 
pomaga pri izgorelosti, tesnobnosti, stresu 
in depresiji. Velik pomen pa ima tudi 
psihoterapevtska pomoč, saj vzrok iščemo 
poglobljeno. Gre za osebno rast in učenje 
zdravega premagovanja vsakodnevnih 
težav. Cilj je izboljšanje kakovosti našega 
življenja. Največkrat pa gre za združevanje 
oblik pomoči, ki vključuje vse našteto. Ne 
pozabimo, da smo mi tisti, ki moramo 
narediti korak naprej in da tako kot ni človek 
človeku enak, tudi motnje in težave niso. 
Največjega pomena za nas je, da znamo 
osmisliti svoj sleherni dan.

PSIHOTERAPEVTSKA 
POMOČ PRI 
IZGORELOSTI

Živimo v času, ko je naš tempo vsakdanjika vse hitrejši, zato 
je tudi vse več izgorelosti. Gre za stanje čustvene, fizične in 
mentalne izčrpanosti. 

AKTUALNO

Besedilo: Barbara Sarić, psihoterapevtka, 
specializantka psihoanalize, Sense Wellness Club, 

Austria Trend Hotel Ljubljana, 
Dunajska 154, kontakt: 041 535 555



Živimo v času, ko je naš tempo vsakdanjika 
vse hitrejši, zato je tudi vse več izgorelosti. 
Gre za stanje čustvene, fizične in mentalne 
izčrpanosti. 
Izgorelost žal ni objektivno izmerljiva, zato 
je prepoznavanje sindroma bolj odvisno 
od bolnikovega opisa simptomov in 
terapevta.  Izgorelost poteka na različnih 
ravneh  in zajame naše telo, um in 
dušo. Na telesni ravni se odraža skozi 
težave s srcem, prebavili, z glavoboli, 
utrujenostjo, pomanjkanjem spolne 
sle, napetosti v mišicah ter prek bolečin 
v hrbtu. Na mentalni ravni so opazne 
motnje koncentracije, težave pri sklepanju 
odločitev, slabo prenašanje obremenitev, 
zmanjšana motivacija in utrujenost. 
Čustveno pa smo nemirni, živčni, 
pesimistični, depresivnega razpoloženja, 
z občutkom praznine in zmanjšanim 
občutkom lastne vrednosti ter brez volje.

Kaj lahko storimo
Po navadi gre pri pojavu izgorelosti za 
združitev več vzrokov. Kaj lahko storimo? 

Pomembno se je vprašati:
• Kako sami prispevamo k svoji izgorelosti?
• Kateri dejavniki privedejo do tega?
• Lahko kakor koli vplivamo na te dejavnike?
• Kje ne upoštevamo svojih mej?
• Se lahko spremenimo?
V prvi fazi aktivacije lahko rešimo težave 
s pravimi uvidi, prehrano, spremembo 
določenih stališč, razumnim poseganjem po 
poživilih, z gibanjem in meditacijo.
V fazi odpora je izčrpanost močnejša in 
traja dlje. Telesne in umske sposobnosti 
so oslabljene, okrnjeno je tudi čustveno 
doživljanje. Na tej stopnji si lahko 
pomagamo kot v prvi, a največkrat je 
potrebna tudi strokovna pomoč. V zadnji 
fazi izčrpanosti je profesionalna pomoč zelo 
pomembna. Skozi terapije lahko spoznamo, 
katera osebna stališča in načini vedenja so 
pripeljali do izgorelosti.  

Psihoterapevtska pomoč
In če res ne gre drugače? Osebno mislim, 
da je treba (preden začnemo uporabljati 
zdravila, ki velikokrat vodijo tudi v odvisnost) 

poiskati vse možne načine reševanja 
svoje težave.  Za vse tiste, ki menite, da ste 
poskusili že vse našteto, a vas žal izgorelost 
še vedno spremlja, je ena od možnih 
oblik pomoči tudi aminokislina L-tirozin. 
Zelo veliko vlogo ima pri podpori živčnega 
sistema, deluje kot antidepresiv, spodbuja 
tvorbo ščitničnega hormona tiroksina in 
rastnega hormona ter uravnava delovanje 
nadledvičnih žlez in hipofize. Niža visok 
krvni tlak, nas pomirja, ščiti pred nihanjem 
razpoloženja, slabo koncentracijo ter nam 
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in depresiji. Velik pomen pa ima tudi 
psihoterapevtska pomoč, saj vzrok iščemo 
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težav. Cilj je izboljšanje kakovosti našega 
življenja. Največkrat pa gre za združevanje 
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PSIHOTERAPEVTSKA 
POMOČ PRI 
IZGORELOSTI

Živimo v času, ko je naš tempo vsakdanjika vse hitrejši, zato 
je tudi vse več izgorelosti. Gre za stanje čustvene, fizične in 
mentalne izčrpanosti. 

AKTUALNO

Besedilo: Barbara Sarić, psihoterapevtka, 
specializantka psihoanalize, Sense Wellness Club, 

Austria Trend Hotel Ljubljana, 
Dunajska 154, kontakt: 041 535 555



Bistveno je torej ravnovesje hormonov. 
Kadar je to optimalno, tudi človek 
funkcionira optimalno.
Vendar v praksi žal to ni tako enostavno. 
Kroničen stres, nepravilna prehrana in 
premalo gibanja so vsak posebej, še 
bolj pa v kombinaciji tisti dejavniki, ki 
porušijo naše hormonsko ravnovesje 
in povzročijo 90 odstotkov bolezni 
sodobnega časa: srčno-žilne bolezni, 
rak, debelost, sladkorna bolezen, 
avtoimunske bolezni, osteoporoza, 
demenca.

Hormonske spremembe, ki pri ženski 
spremljajo prehod iz rodnega v 
pomenopavzalno obdobje in povzročajo 
dobro znane težave (navali vročine, 
nihanja razpoloženja, PMS, zmanjšanje 
libida, depresivnost), so posledica 
zmanjšanega izločanja estrogena in 
progesterona iz usihajočega jajčnika. 
Zaradi prej omenjenih dejavnikov 
pa je v današnjem času delovanje 
jajčnikov moteno že krepko pred samo 
menopavzo, torej zadnjo menstruacijo 
v življenju ženske. Težave, ki so jih 
včasih poznale samo naše babice, so 
kar naenkrat postale težave žensk, starih 
šele 35 let ali celo manj! 

V ginekologiji smo že pred leti ugotovili, 
da lahko z nadomeščanjem ženskih 
spolnih hormonov t. i. perimenopavzalne 
težave učinkovito blažimo ali pa celo 
odpravimo. Zaradi različnih (včasih 
povsem nerazumljivih) vzrokov smo 
v terapijo uvedli snovi, ki so po sestavi 
podobne človeškim naravnim hormonom 
in imajo zato tudi podobne učinke. 
Nekateri od teh so zaželeni, kot na 
primer zmanjšanje perimenopavzalnih 
simptomov, dober učinek na kosti, drugi 
pa daleč od tega (tveganje za raka dojke 
ali maternične sluznice). Pozabili pa smo 
na možnost zdravljenja z učinkovinami, 
ki imajo enako zgradbo kot naravni 
hormoni - t. i. bioidentični hormoni. Ti 
so v zadnjem času dvignili veliko prahu 
tako v strokovnih kot laičnih krogih, saj 
naj bi bila njihova uporaba milo rečeno 
škodljiva in zato nedopustna. Ob vseh 
prepirih glede teh zdravil se redko kdo 
zaveda, da konvencionalna hormonska 
nadomestna terapija že sedaj vsebuje 
bioidentični estradiol. Problematičen je 
torej samo progesteron, pa še tega smo 
pred kratkim dobili v registrirani obliki in 
ga lahko predpisujemo v najrazličnejše 
namene. Uporaba bioidentičnih 
hormonov torej nikakor ni škodljiva in 

nedopustna, vendar le, če je pod ustrezno 
kontrolo. Še vedno pa je težko priznati, 
da je in mora biti hormonsko zdravljenje 
izrazito individualno, torej prilagojeno 
posamezniku. Nujno potrebno je 
spremljanje zdravljenja, tako klinično kot 
laboratorijsko. Določanje nivoja hormonov 
v telesu je nujno potrebno tako pred 
uvedbo zdravljenja kot tudi kasneje, ko 
se odločamo o morebitni spremembi 
odmerka zdravila. 

Testiranje hormonov v slini
V zadnjem času se tudi pri nas vse bolj 
uveljavlja testiranje hormonov v slini. 
Hormoni, ki jih določimo v krvi, so 
večinoma (kar do 96 odstotkov) vezani na 
vezavne proteine in so kot taki neaktivni; 
aktivna je le prosta, nevezana oblika. V 
slini pa najdemo le proste hormone, in z 
določitvijo tega nivoja lahko ugotovimo 
dejansko količino razpoložljivega 
hormona. Glede na to pa lahko ob 
upoštevanju klinične simptomatike 
prilagajamo zdravljenje. Če pacientka 
ob takšni terapiji upošteva še druga 
priporočila, ki jih ob takšnem zdravljenju 
mora dobiti (ustrezna prehrana, vadba, 
zmanjšanje stresne obremenitve), uspeh 
nikakor ne more izostati.

HORMONSKO NERAVNOVESJE 
IN BIOIDENTIČNI HORMONI

Hormoni predstavljajo nekakšen informacijski sistem organizma; nastajajo v žlezah z notranjim 
izločanjem in nato po krvi potujejo do tarčnih organov, kjer sprožijo specifičen odgovor, sami pa se 
takoj nato razgradijo. Njihovo sproščanje je urejeno s pomočjo povratnih zank; ko je nekega hormona 
premalo, se njegovo izločanje poveča, ko ga je dovolj, se zmanjša. Na ta način nivo hormonov ostaja v 
določenih fizioloških mejah. Vendar pa noben hormon ne deluje popolnoma 
samostojno; posamezni hormoni so med seboj močno povezani, in če se 
poruši izločanje enega, temu sledijo tudi vsi ostali. Morda ne takoj, prej kot 
slej pa prav gotovo. 

AKTUALNO

Besedilo: Polona 
Podnar, dr. med, 

spec. ginekologije in 
porodništva
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Zakaj pa je stres tako nevaren za naše 
zdravje? Odgovor je zelo preprost. Stres 
ruši in oslabi delovanje imunske sistema. 
Pade nam odpornost in imunski sistem 
nas ne more uspešno braniti pred vdorom 
patogenov. Poleg tega pa je imunski 
sistem zadolžen za prepoznavanje  in 
uničenje rakavih celic. Dober imunski 
sistem to nalogo počne brez večjih težav, 
ko pa je oslabljen, je seveda tudi ta naloga 
otežena. Poleg tega pa stres povzroča 
razna vnetja v telesu iz katerih, kot vemo se 
lahko razvijejo tudi resnejša obolenja. 

Pod stresom vedno mlajši
S stresom se srečuje skorajda vsakdo 
izmed nas. Vedno več pa se s stresom 
srečujejo tudi mladi, kar nakazuje na 
to, v kakšni družbi živimo danes. Od 
posameznika se na vsakem koraku 
pričakuje vedno več, na vsakem koraku 
čutimo pritiske, da zadovoljimo vsa ta 
pričakovanja. Od mladostnikov se tako 
pričakuje, da so odlični učenci ter da 
se v prostem času udeležujejo vse več 
obšolskih dejavnostih, pri katerih se tudi 
pričakujejo izjemni rezultati. Vedno mlajši 
morajo vstopiti v svet odraslih, vedeti kaj 
hočejo početi v življenju in seveda začeti 
delati na temu da to dosežejo. Največ 

Pa še vedno se premalo zavedamo 
posledic stresa in živimo pod stresom. 
Čeprav bi želeli si žal življenja brez stresa 
praktično ne predstavljamo več. Postal 
je naš zvesti spremljevalec. To pa še 
ne pomeni, da nam ne škoduje. Zaradi 
stresa se neprestano počutimo utrujeni, 
slabo spimo, primanjkuje nam energije, 
zalotimo se, da smo večino časa nervozni, 
razdražljivi in napeti. Poleg tega imamo 
lahko pogoste glavobole, težave s prebavo, 
kožo, bolečine v želodcu ali slabšo 
odpornost. Vse to so znaki, da je stres že 
začel škodovati našemu telesu oz. zdravju. 

stresa pa doživljajo prav študentje med 
izpitnim obdobjem in seveda pri vpisih na 
želene fakultete. Tudi prvi dnevi v novih 
študijskih okoljih dokazano sprožajo velike 
pritiske pri  mladini.  Gospodarska kriza, 
neprestano opominjanje, da po uspešnem 
končanem študiju ni služb za mlade pa 
povzroča še več stresa, tako pri mladih, kot 
tudi pri njihovih starših. 

Najpogostejši krivec stresa – služba
Večina ljudi pravi, da se s stresnimi 
situacijami največkrat srečujejo v služb. 
Stres v službi najpogosteje doživljamo 
kadar smo pod časovnim pritiskom, 

Najpomembnejše je, da ukrepamo, preden 
povzroči resnejša vnetja in razvoj bolezni.  

Kako se lahko zaščitim pred stresom?
Stres predstavlja veliko obremenitev in 
pritisk za telo, izčrpava imunski sistem in v 
primeru, da se posameznik nanj ne odzove 
ustrezno in pravočasno, povzroča razna 
vnetja in nato razvoj resnejših obolenj , 
ki so včasih lahko tudi usodna. Vseskozi 
nas opozarjajo, da je stres eden glavnih 
povzročiteljev bolezni, kot so rak, srčno-
žilne bolezni, kapi, povišan holesterol 
itd. Odgovor zakaj pride do tega pa je 
zelo preprost. Stres močno slabi našo 
odpornost, ruši delovanje imunskega 
sistema in tako povzroča razna vnetja 
ali razvoj bolezni. V kolikor se ne znamo 
učinkovito sprostiti in izogniti stresu, pa 
lahko pomoč poiščemo v tradicionalnih 
zdravilnih zeliščih. S skrbno izbranimi 

odgovorni smo za več nalog hkrati, občutek 
imamo, da se od nas pričakuje več kot smo 
zmožni narediti, ter smo kdaj odgovorni 
tudi za delo drugih, kar je še kako stresno. 
Vedno več ljudi pa se žal srečuje tudi s 
težkimi delovnimi pogoji, kjer so primorani 
k opravljanju dela izven delovnega časa. 
Zaradi obilice dela in odgovornosti ne  
morejo niti koristiti celotnega dopusta ali si 
v primeru bolezni vzeti bolniške. Občutek 
imajo, da niso dovolj cenjeni za opravljeno 
delo in pojavi se občutek nezadovoljstva. 
Največ stresa povzroča tudi mobing 
na delu, ki ga je tudi v Sloveniji vedno 
več. Tukaj gre predvsem za zmerjanje, 
nespoštljivo vedenje do zaposlenega, 
nadlegovanje ali celo ustrahovanje. 
Vedno več stresa v službi pa nastaja tudi 
zaradi gospodarske krize, saj se vedno 
več ljudi boji ali bodo obdržali službo, ali 
bodo prejeli plačo za tekoči mesec in bili 
sposobni plačevati stalne stroške itd. Kot 
vidimo je veliko dejavnikov, ki povzročajo 
stres na delovnem mestu in še bi jih lahko 
naštevali. 

Stres za ceno zdravja…
Verjetno ste že kdaj od koga slišali ali 
prebrali kako stres škoduje zdravju. Večkrat 
slišimo »Zaradi stresa boš še zbolel…«. 

kombinacijami rastlinskih izvlečkov, 
mineralov in vitaminov pripomoremo k 
ojačitvi imunskega sistema do te mere, da 
lahko telo uspešno brani pred posledicami 
stresa. Vaš imunski sistem bo tako v 
optimalni pripravljenosti, zaradi česar 
se bo lahko v vsaki stresni situaciji hitro 
in učinkovito odzove in vas brani pred 
posledicami stresa. Čas je, da preventivno 
poskrbite zase in svoje bližnje tako, da 
okrepite imunski sistem in se s tem 
zaščitite pred posledicami stresa. 

STE POD 
STRESOM? 
ZAŠČITITE SE
Stres je postal eden najhujših sovražnikov našega zdravja. Še nikoli v zgodovini človeštva ni bil vpet v 
naša življenja v taki mer, kot danes. Na vsakem koraku nas opozarjajo, kako nas počasi izčrpava in na 
koncu povzroča bolezni. Po zadnjih raziskavah naj bi 70 do 80 odstotkov ljudi, obiskalo zdravnika prav 
zaradi bolezni, ki so povezane s stresom. Besedilo: Ema Nasršen

AKTUALNO

Izgorelost - bolezen današnjega časa
Če smo pod močnim stresom dalj časa pride do izčrpanosti oz. 
izgorelosti, ki se kaže v nenehni utrujenosti, pomanjkanju interesa za 
karkoli, živčnosti, težave s koncentracijo, pogosti glavoboli, celo migrene, 
ponavljajoče se bolezni, težave s kožo, prebavo itd.. Naš imunski sistem 
je popolnoma porušen in tako na stežaj odpremo vrata vsem boleznim 
današnjega časa. 

Naraven ščit pred stresom:
Rastline z adaptogenim delovanjem vas učinkovito in naravno 
ščitijo pred stresom. Ginsengi spadajo med adaptogene rastline, 
ki povečujejo odpornost proti stresu, krepijo življenjsko moč, 
krepi duševne sposobnosti, še posebej pred različnimi stresnimi 
situacijami, ki ga povzročajo telesne in duševne obremenitve, 
pomaga pri izčrpanosti in oslabelosti, krepi telesno odpornost.

Stres nam škoduje!
Stres je stanje, ko je 
ravnovesje med organizmom 
in okoljem ogroženo. 
Adaptogene rastline delujejo 
tako da povečajo moč 
nespecifičnega obrambnega 
odziva na stres. Uspešna 
adaptacija na stres ne 
zahteva le odziva nanj, ampak 
tudi zmožnost ustreznega 
uravnavanja tega odziva brez 
povzročanja dodatne škode 
organizmu. 

Stres povezujejo s 
smrtnostjo
Stres povezujejo s šestimi 
najpogostejšimi vzroki smrti, 
kot so srčno-žilne bolezni, 
rak, bolezni dihal in jeter, 
nesrečami in samomori in 
prav zaradi tega velja danes 
stres za enega pomembnejših 
povzročiteljev zdravstvenih 
težav.
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bodo prejeli plačo za tekoči mesec in bili 
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kombinacijami rastlinskih izvlečkov, 
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STE POD 
STRESOM? 
ZAŠČITITE SE
Stres je postal eden najhujših sovražnikov našega zdravja. Še nikoli v zgodovini človeštva ni bil vpet v 
naša življenja v taki mer, kot danes. Na vsakem koraku nas opozarjajo, kako nas počasi izčrpava in na 
koncu povzroča bolezni. Po zadnjih raziskavah naj bi 70 do 80 odstotkov ljudi, obiskalo zdravnika prav 
zaradi bolezni, ki so povezane s stresom. Besedilo: Ema Nasršen

AKTUALNO

Izgorelost - bolezen današnjega časa
Če smo pod močnim stresom dalj časa pride do izčrpanosti oz. 
izgorelosti, ki se kaže v nenehni utrujenosti, pomanjkanju interesa za 
karkoli, živčnosti, težave s koncentracijo, pogosti glavoboli, celo migrene, 
ponavljajoče se bolezni, težave s kožo, prebavo itd.. Naš imunski sistem 
je popolnoma porušen in tako na stežaj odpremo vrata vsem boleznim 
današnjega časa. 

Naraven ščit pred stresom:
Rastline z adaptogenim delovanjem vas učinkovito in naravno 
ščitijo pred stresom. Ginsengi spadajo med adaptogene rastline, 
ki povečujejo odpornost proti stresu, krepijo življenjsko moč, 
krepi duševne sposobnosti, še posebej pred različnimi stresnimi 
situacijami, ki ga povzročajo telesne in duševne obremenitve, 
pomaga pri izčrpanosti in oslabelosti, krepi telesno odpornost.

Stres nam škoduje!
Stres je stanje, ko je 
ravnovesje med organizmom 
in okoljem ogroženo. 
Adaptogene rastline delujejo 
tako da povečajo moč 
nespecifičnega obrambnega 
odziva na stres. Uspešna 
adaptacija na stres ne 
zahteva le odziva nanj, ampak 
tudi zmožnost ustreznega 
uravnavanja tega odziva brez 
povzročanja dodatne škode 
organizmu. 

Stres povezujejo s 
smrtnostjo
Stres povezujejo s šestimi 
najpogostejšimi vzroki smrti, 
kot so srčno-žilne bolezni, 
rak, bolezni dihal in jeter, 
nesrečami in samomori in 
prav zaradi tega velja danes 
stres za enega pomembnejših 
povzročiteljev zdravstvenih 
težav.



28

Ne! Moje izkušnje kot nekdanjega 
zastopnika pacientovih pravic za Maribor 
in okolico temu vsekakor pritrjujejo. In 
tukaj nastopi SUP.

Pravice in dolžnosti pacienta
Pravice in dolžnosti so povezane, 
veljajo, če so spoštovane, spoštovanje 
pravic zato nalaga dolžnosti, da jih 
spoštujemo. Samo tako je lahko odnos 
pacient-zdravnik korekten in proces 
zdravljenja uspešen. Pravice in dolžnosti 
slovenskega pacienta so celovito zajete v 
leta 2008 sprejetem zakonu o pacientovih 
pravicah. Več o njih si lahko preberete 
v spletni brošuri z naslovom Kaj vam 
prinaša Zakon o pacientovih pravicah? 
, ki jo je izdalo ministrstvo za zdravje in 
je dosegljiva na http://www.mz.gov.
si/fileadmin/mz.gov.si/pageuploads/
zlozenke__periodika_2008/ZPacP2008.
pdf. Omenjeni zakon prinaša postopkovno 
pravičnost za posameznika, ki meni, da so 
mu bile kratene pravice pacienta. Pri tem 
so mu v pomoč zastopniki in zastopnice, ki 
brezplačno nudijo pomoč vsakemu, ki se 
obrne na njih. 

Spoštovanje pacientovih pravic
Pacientove pravice, ki jih ureja zakon 
o pacientovih pravicah, so: 1. pravica 
do dostopa do zdravstvene oskrbe in 
zagotavljanja preventivnih storitev, 2. 
pravica do enakopravnega dostopa 
in obravnave pri zdravstveni oskrbi, 
3. pravica do proste izbire zdravnika 
in izvajalca zdravstvenih storitev, 4. 
pravica do primerne, kakovostne in 
varne zdravstvene oskrbe, 5. pravica do 
spoštovanja pacientovega časa, 6. pravica 
do obveščenosti in sodelovanja, 7. pravica 
do samostojnega odločanja o zdravljenju, 
8. pravica do upoštevanja vnaprej izražene 
volje, 9. pravica do preprečevanja in 

lajšanja trpljenja, 10. pravica do drugega 
mnenja, 11. pravica do seznanitve z 
zdravstveno dokumentacijo, 12. pravica 
do varstva zasebnosti in varstva osebnih 
podatkov, 13. pravica do obravnave 
kršitev pacientovih pravic, 14. pravica 
do brezplačne pomoči pri uresničevanju 
pacientovih pravic.

Zavedanje pacientovih dolžnosti
Za doseganje kakovostne in varne 
zdravstvene oskrbe je pacient dolžan:
• dejavno sodelovati pri varovanju, 

krepitvi in povrnitvi lastnega zdravja,
• v času bolezni ravnati v skladu s 

prejetimi strokovnimi navodili in načrti 
zdravljenja, v katere je ustno oziroma 
pisno privolil,

• dati pristojnemu zdravniku in drugim 
pristojnim zdravstvenim delavcem 
oziroma zdravstvenim sodelavcem 
vse potrebne in resnične informacije v 
zvezi s svojim zdravstvenim stanjem, 
ki so mu znane in so pomembne za 
nadaljnjo zdravstveno oskrbo, zlasti 
podatke o svojih sedanjih in preteklih 
poškodbah ter boleznih in njihovem 
zdravljenju, boleznih v rodbini, 
morebitnih alergijah in zdravilih, ki jih 
uživa,

• obvestiti zdravstvene delavce in 
zdravstvene sodelavce o nenadnih 
spremembah zdravstvenega stanja, ki 
se pojavijo med zdravljenjem,

• biti obziren in spoštljiv do zasebnosti 
in drugih pravic drugih pacientov ter 
zdravstvenih delavcev in zdravstvenih 
sodelavcev,

• spoštovati objavljene urnike, hišni red 
in predpisane organizacijske postopke 
izvajalcev zdravstvenih storitev,

• pravočasno obvestiti izvajalca 
zdravstvenih storitev o morebitnem 
izostanku na pregled ali zdravljenje.

Kaj je SUP?
Zveza Slovenska unija pacientov (SUP) 
je samostojna, prostovoljna, nevladna 
in nepridobitna organizacija, v katero 
se vključujejo društva s socialno-
človekoljubnimi cilji. Namen zveze je:
• prispevati k družbi zdravja;
• dosegati večjo informiranost in 

ozaveščenost pacientov o njihovih 
pravicah in dolžnostih;

• povezovanje društev, ki ozaveščajo 
paciente o njihovih pravicah in 
dolžnostih;

• prispevati, 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; 

• dosegati sodelovanje in partnerstvo 
nevladnih organizacij na lokalni, regijski, 
državni in mednarodni ravni.

Tukaj rek: »Kar ne veš, te ne boli« 
odpove na celi črti. Vedenje o pravicah 
in dolžnostih pacienta je življenjsko 
pomembno.

SLOVENSKA UNIJA 
PACIENTOV (SUP) 
– »SAM UPRAVLJAJ 
SVOJE PRAVICE«
Po podatkih SURS-a je imela Slovenija 1. aprila 2014 2.060.868 prebivalcev. Vsak od njih se bo prej ali 
slej znašel v vlogi pacienta. Toda ali kot pacienti resnično poznamo svoje pravice in dolžnosti? 

Besedilo: Borut Ambrožič

AKTUALNO

Borut Ambrožič, predsednik zveze 
Slovenske unije pacientov

ZVEZA SUP
SLOVENSKA UNIJA PACIENTOV

ZVEZA SUP
SLOVENSKA UNIJA PACIENTOV
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Stanje še dodatno poslabšajo nizke 
zunanje temperature ter suh zrak kot 
posledica centralnega ogrevanja.
Za suho kožo je značilno zategovanje, 
občutek, da nam je koža “premajhna”, 
na otip je izsušena in hrapava, pogosto 
pa se tudi lušči. Če pogledamo od blizu, 
so opazne drobne razpoke izsušenosti. 
Celice postajajo čedalje bolj dehidrirane 
in se kopičijo na površini kože, kar privede 
do zmanjšanja elastičnosti in napetosti 
ter starikavega izgleda. Suha koža tako 
ni samo estetski, temveč tudi zdravstveni 
problem, saj takšna ne izpolnjuje temeljne 
funkcije – to je zaščite pred zunanjimi 
vplivi. Poveča se namreč tudi možnost za 
nastanek raznih kožnih bolezni, kot je npr. 
dermatitis, propada kolagen, ki skrbi za 

elastičnost naše kože, njen imunski sistem 
se zmanjša, poveča se možnost za vdor 
bakterij …

Kaj potrebuje suha koža
V nasprotju s splošnim prepričanjem, da 
je treba suhi koži dovajati ogromno vlage, 
je treba suhi koži dovajati predvsem dovolj 
maščobe. Bistveno pri suhi koži je namreč 
ravno pomanjkanje maščob, ki tvorijo 
zaščitni zunanji plašč kože, poleg tega pa 
zaradi pomanjkanja maščob takšna koža 
tudi vlage ne more dobro zadrževati v sebi.
Suho kožo namažite s kremo, ki je mastna 
in bogata, ne le vlažilna. Za umivanje 
uporabljajte čim nežnejše izdelke, brez 
dodanih dišav in s čim manj konzervansi. 
To so olja za prhanje, ki koži podarjajo 

maščobo in vlago, sicer pa so izjemno 
nežni izdelki za otroško kožo. Večkrat se 
namažite z oljem za telo ali pa uporabite 
kar olivno olje, da kožo temeljito 
nahranite. Izogibajte se pilinga, saj suha 
koža ne potrebuje odstranjevanja odmrlih 
celic, piling pa jo le še dodatno draži. 
Izogibajte se vsem kozmetičnim izdelkom, 
ki vsebujejo alkohol, saj ta kožo še 
dodatno izsušuje. Kožo dodatno izsušuje 
tudi uživanje alkohola, pa seveda sonce in 
centralno ogrevanje ter klimatske naprave. 

Maske za suho kožo
Da bi suho kožo res nahranili, si privoščite 
masko za obraz. Sestavine so naravne 
in domače, koža pa bo po uporabi res 
nahranjena in sijoča.

SUHA KOŽA – 
TEŽAVA JESENI
Suha koža je pogosta težava, ki v jesenskem in zimskem času postane še 
izrazitejša in pogostejša. 

Maska iz medu 
in mandljev

Maska iz pomaranč 
in mleka

Maska iz 
jajca

Maska iz 
avokada

Besedilo: Ema Nasršen

NEGA

Bio-Oil® izboljšuje prožnost kože in s tem zmanjšuje 
tveganje za nastanek nosečniških strij. Uporabljamo 
ga dvakrat dnevno od začetka drugega trimesečja. Za 
podrobnejše podatke o izdelku in kliničnih testiranjih 
obiščite spletno stran www.bio-oil.com. Bio-Oil je na 
voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. Rezultati 
se pri posameznih uporabnicah razlikujejo.

Sestavine:
• 3 žlice mleka
• pol žlice zmletih mandljev
• pol žlice mandljevega olja 

Postopek:
Vse tri sestavine zmešajte, tako 
da dobiš gosto in gladko pasto. 
Mešanico nanesite na očiščen 
obraz in pri tem nežno masirajte 
v krogih, s čimer boste odstranili 
odvečne kožne celice. Domačo 
masko pustite delovati 15-20 
minut, nato sperite z vodo 
nanesite običajno kremo.

Sestavine:
• 1 srednje velika 

pomaranča
• 1 žlica mleka
• malo vode

Postopek:
Pomarančo ožemite in 
sok pomešaj z mlekom. 
Nanesite na obraz, ter 
pustite delovati vsaj 20 do 
30 minut. Na koncu umijte z 
mlačno vodo.

Sestavine:
• 1 srednje velika pomaranča
• 1 žlica mleka
• malo vode

Postopek:
Dobro razžvrkljajte eno celo 
jajce in ga neposredno nanesite 
na obraz. Ko se jajce na vaši 
koži popolnoma posuši, pustite 
naj deluje še 10 minut. Obraz 
si nato dobro umijte s hladno 
vodo in na kožo nanesite nekaj 
kapljic olivnega olja.

Sestavine:
• 2 žlički medu
• 1 zrel avokado, zmečkan
• 3 žličke olivnega olja
• 1 beljak, stepen v sneg
• 2 žlici kreme za obraz

Postopek:
Vse sestavine zmešajte. Masko 
nanesite na obraz,  kjer naj 
deluje 20 minut, nato pa 
si obraz temeljito sperite z 
mlačno vodo. Koža bo spet 
navlažena in  mehka.
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dodatno izsušuje. Kožo dodatno izsušuje 
tudi uživanje alkohola, pa seveda sonce in 
centralno ogrevanje ter klimatske naprave. 
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Da bi suho kožo res nahranili, si privoščite 
masko za obraz. Sestavine so naravne 
in domače, koža pa bo po uporabi res 
nahranjena in sijoča.

SUHA KOŽA – 
TEŽAVA JESENI
Suha koža je pogosta težava, ki v jesenskem in zimskem času postane še 
izrazitejša in pogostejša. 
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se pri posameznih uporabnicah razlikujejo.
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Vse tri sestavine zmešajte, tako 
da dobiš gosto in gladko pasto. 
Mešanico nanesite na očiščen 
obraz in pri tem nežno masirajte 
v krogih, s čimer boste odstranili 
odvečne kožne celice. Domačo 
masko pustite delovati 15-20 
minut, nato sperite z vodo 
nanesite običajno kremo.
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• 1 srednje velika 

pomaranča
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Pomarančo ožemite in 
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mlačno vodo.
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Dobro razžvrkljajte eno celo 
jajce in ga neposredno nanesite 
na obraz. Ko se jajce na vaši 
koži popolnoma posuši, pustite 
naj deluje še 10 minut. Obraz 
si nato dobro umijte s hladno 
vodo in na kožo nanesite nekaj 
kapljic olivnega olja.
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• 2 žlički medu
• 1 zrel avokado, zmečkan
• 3 žličke olivnega olja
• 1 beljak, stepen v sneg
• 2 žlici kreme za obraz

Postopek:
Vse sestavine zmešajte. Masko 
nanesite na obraz,  kjer naj 
deluje 20 minut, nato pa 
si obraz temeljito sperite z 
mlačno vodo. Koža bo spet 
navlažena in  mehka.



Kaj je inkontinenca?
Danes se bova pogovarjali o urinski 
inkontinenci, to je nehotnem uhajanju 
urina. Mehur se počasi polni. Pri tem 
usklajeno delujejo mišice in receptorji 
v steni mehurja, živci, ki potekajo od 
mehurja k centrom v križnem delu 
hrbtenice, in živci, ki se vračajo v mehur. 
Sodelujejo tudi centri v hrbtenjači in 
možganih ter številni prenašalci, ki se 
sproščajo. Ko se mehur napolni, se 
pojavi potreba po uriniranju in prek 
zaznav v možganih se odločimo, kdaj 
bomo urinirali.  Ne samo povezava med 
mehurjem in možgani, za kontinenco je 
pomembno tudi čvrsto vezivno mišično 
tkivo male medenice. Kadar je kateri koli 
del v tem mehanizmu porušen, se pojavi 
težava, ki jo imenujemo inkontinenca, 
nehotno uhajanje urina. 

Kdaj posumimo, da imamo težave z 
inkontinenco?
Ni težko posumiti na to motnjo, saj je 
zelo moteča in neprijetna. Morda ob prvih 
pojavih težko verjamemo, da se je to 
zgodilo nam, čas pa neusmiljeno pokaže 
vedno znova mokre hlačke in neprijeten 
vonj.

lahko to ugotovitev potrdimo. Laser deluje prek toplotnega 
učinka, ki stimulira celice, da začnejo tvoriti nov, kakovosten 
kolagen. Nožnica postane čvrstejša in bolj pridrži sečnico ter 
mehur.  V medicini žal velja, da skoraj nobena metoda ne 
more obljubiti stoodstotnega uspeha. Kadar so rezultati slabi, 
smo vsi žalostni, večinoma pa stanje izboljšamo ali povsem 
odpravimo. Za dobre rezultate so praviloma potrebne od dve 
do tri terapije. Nastali kolagen se bo s staranjem in načinom 
življenja izgubljal in vemo, da bodo potrebne ponovitve. Tudi 
tukaj se bo čas ponovitev razlikoval glede na stil življenja in 
genetsko predispozicijo veziva posameznice. Druga novejša 
metoda zdravljenja stresne urinske inkontinence pa je 
uporaba lastne plazme bogate s trombociti PRP. Pacientki 
vzamemo kri v posebne epruvete, jo centrifugiramo in tako 
dobimo plazmo, bogato s trombociti. Ker gre za pacientkino 
kri, je metoda povsem varna in  kljub dolgoletni uporabi v 
medicini na različnih področjih ni ugotovljenih neugodnih 
stranskih učinkov, razen nastanek modrice in kratkotrajne 
otekline. Trombociti vsebujejo zrnca z rastnimi faktorji in 
prav ti rastni faktorji obnavljajo tkivo tam, kamor to plazmo 
vbrizgamo. Pri zdravljenju stresne urinske inkontinence jo 
vbrizgamo pod sečnico in mehur. Po svetu to metodo nekateri 
uporabljajo za zdravljenje stresne urinske inkontinence 
samostojno, v medicinskem centru Kalliste jo uporabljamo v 
kombinaciji z lasersko termolizo. Ker zmanjšuje brazgotine, 
je uspešna po raznih operativnih metodah v predelu nožnice  
ali po obsevanju. Ker so vzroki za nastanek urgentne 
urinske inkontinence drugačni, jo tudi zdravimo drugače. 
Odsvetujemo  uživanje kave, pravih čajev, kola napitkov. Ne 
svetujemo zmanjšanja vnosa tekočin, ker vemo, da je za 
zdravje vnos tekočin zelo pomemben.  Nadalje svetujemo 
trening mehurja. Ker pacienti hodijo na vodo zelo pogosto, 
si zmanjšajo kapaciteto mehurja. Trening mehurja preprosto 
pomeni, da pacient ne gre na vodo ob prvem siljenju, ampak 
skuša uriniranje odložiti za čim daljši čas. Tako se bo počasi 
povečala kapaciteta mehurja in zmanjšala frekvenca ter 
urgenca. V medicinskem centru Kalliste zdravimo urgentno 
urinsko inkontinenco in prekomerno aktiven sečni mehur z 
nevromodulacijo IVES. S posebnim katetrom gremo preko 
sečnice v mehur in nato stimuliramo mehur s čim višjo 
jakostjo. Ob tem stimuliramo mišice mehurja, obeh zapiralk 
mehurja in živce, ki vodijo od in do mehurja. Tako ponovno 
vzpostavljamo normalne živčne mišične povezave, kar 
imenujemo nevromodulacija. Pri mešani inkontinenci moramo 
metode kombinirati.

Kakšna so navodila, da se inkontinenci izognemo?
Ženske se prav gotovo ne bomo odpovedale materinstvu zato, 
da ne bi imele stresne urinske inkontinence. Lahko pa redno 
krepimo mišice medeničnega dna, tako da delamo Keglove 

vaje, vaje za krepitev trebušnih in hrbtih 
mišic. Skrbimo za redno odvajanje blata, ne 
kadimo.

Kaj je vzrok zanjo?
Vzroki so glede na tip inkontinence 
različni. Stresna urinska inkontinenca, 
to je uhajanje urina ob naporu, se pojavi 
zaradi oslabelosti vezivno mišičnih tkiv v 
mali medenici. Vsaka posameznica ima 
neko genetsko predispozicijo, na to pa 
se dodajajo dejavniki, kot je posledica 
načina življenja. Najpomembnejši 
dejavnik tveganja za pojav stresne 
urinske inkontinence je vaginalni porod, 
tudi sama nosečnost, dvigovanje težkih 
bremen, dolgotrajen kašelj, zaprtje, tudi 
povišana telesna teža. Vse to so stanja, ki 
vplivajo na poškodbo kolagena v nožnici 
in tkivu okrog nje, kar posledično vodi 
v ohlapno nožnico, ki ne more dobro 
podpirati sečnice in mehurja, pojavi se 
stresna urinska inkontinenca. Poleg 
poškodbe kolagena je pomembna tudi 
njegova izguba predvsem zaradi starosti, 
pa tudi zaradi kajenja. Vzroki za nastanek 
urgentne urinske inkontinence so različne 
poškodbe in bolezni  mišic, živcev ter 
centrov v hrbtenjači in možganih.  Težavo, 
kjer se mehur skrči ob nepravem času 
in se ob tem pojavi nuja - urgenca po 
uriniranju,  zelo pogosto uriniranje 
- frekvenca, tudi uriniranje ponoči - 

nokturija, imenujemo prekomerno aktiven 
sečni mehur, in če ob tem uide urin, 
govorimo o urgentni urinski inkontinenci. 
Včasih urgentno urinsko inkontinenco 
sproži delo v mrzli vodi ali preprosto 
tekoča voda. Kadar se pri isti osebi pojavita 
oba tipa inkontinence, govorimo o mešani 
urinski inkontinenci.

Kdaj običajno nastopi inkontinenca?
Stresna urinska inkontinenca pri ženski 
lahko nastopi že zelo zgodaj, najpogosteje 
po porodih. Urgentna inkontinenca in tudi 
mešana pa sta bolj značilni za starost po 
60. letu.

Kdaj je čas za obisk zdravnika?
Menim, da je prav obiskati zdravnika 
takoj, ko se uhajanje urina pojavi. Čeprav 
nekatere ženske mislijo, da je uhajanje 
urina del staranja, temu ni tako.

Je to težava žensk in moških? Se kako 
razlikuje pri ženskah in moških?
Uhajanje urina se pojavlja pri obeh spolih, 
je pa dvakrat pogostejše pri ženskah prav 
zaradi anatomske razlike organov v mali 
medenici ter porodov in nosečnosti.

Kako inkontinenco zdravimo?
Stresno urinsko inkontinenco lahko 
zdravimo z operativnimi in neoperativnimi 
metodami. Med neoperativne metode 
štejemo krepitev mišic medeničnega dna 
s Keglovimi vajami in stimulacijami ter 
krepitev veziva nožnice in struktur okoli 
nje z lasersko termolizo ter uporabo lastne 
plazme, bogate s trombociti. Trenutno 
poteka mednarodna multicentrična 
študija, v katero je vključen tudi 
medicinski center Kalliste. V njej bomo 
zbrali zelo obetavne podatke laserske 
termolize. Danes se za zdravljenje stresne 
urinske inkontinence uporabljata dva 
tipa laserja, Erbij in CO2. Razlika med 
njima je desetkratna. Ker se laser Erbij 
desetkrat bolj resorbira v vodi, deluje 
samo na povrhnji del sluznice. Laser 
CO2 prodira globlje, zato so njegovi 
rezultati bistveno boljši in dolgotrajnejši. 
V medicinskem centru Kalliste smo 
preizkusili oba laserja in pacientke ter jaz 
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Kaj sploh je inkontinenca in kako jo zdravimo? Ksenija  Šelih Martinec, specialistka ginekologije in 
porodništva, certificirana pri European College of Aestetic Medicine & Surgery za estetsko vaginalno 
kirurgijo, nam je razložila novosti na tem področju. Besedilo: E. J.

Ksenija Šelih Martinec, dr.med., specialistka 
ginekologije in porodništva, certificirana pri 
European College of Aesthetic Medicine and 
Surgery za estetsko vaginalno kirurgijo

Ženske se prav gotovo ne bomo odpovedale 
materinstvu zato, da ne bi imele stresne urinske 
inkontinence. Lahko pa redno krepimo mišice 
medeničnega dna, tako da delamo Keglove 
vaje, vaje za krepitev trebušnih in hrbtih mišic. 
Skrbimo za redno odvajanje blata, ne kadimo.



Kaj je inkontinenca?
Danes se bova pogovarjali o urinski 
inkontinenci, to je nehotnem uhajanju 
urina. Mehur se počasi polni. Pri tem 
usklajeno delujejo mišice in receptorji 
v steni mehurja, živci, ki potekajo od 
mehurja k centrom v križnem delu 
hrbtenice, in živci, ki se vračajo v mehur. 
Sodelujejo tudi centri v hrbtenjači in 
možganih ter številni prenašalci, ki se 
sproščajo. Ko se mehur napolni, se 
pojavi potreba po uriniranju in prek 
zaznav v možganih se odločimo, kdaj 
bomo urinirali.  Ne samo povezava med 
mehurjem in možgani, za kontinenco je 
pomembno tudi čvrsto vezivno mišično 
tkivo male medenice. Kadar je kateri koli 
del v tem mehanizmu porušen, se pojavi 
težava, ki jo imenujemo inkontinenca, 
nehotno uhajanje urina. 

Kdaj posumimo, da imamo težave z 
inkontinenco?
Ni težko posumiti na to motnjo, saj je 
zelo moteča in neprijetna. Morda ob prvih 
pojavih težko verjamemo, da se je to 
zgodilo nam, čas pa neusmiljeno pokaže 
vedno znova mokre hlačke in neprijeten 
vonj.

lahko to ugotovitev potrdimo. Laser deluje prek toplotnega 
učinka, ki stimulira celice, da začnejo tvoriti nov, kakovosten 
kolagen. Nožnica postane čvrstejša in bolj pridrži sečnico ter 
mehur.  V medicini žal velja, da skoraj nobena metoda ne 
more obljubiti stoodstotnega uspeha. Kadar so rezultati slabi, 
smo vsi žalostni, večinoma pa stanje izboljšamo ali povsem 
odpravimo. Za dobre rezultate so praviloma potrebne od dve 
do tri terapije. Nastali kolagen se bo s staranjem in načinom 
življenja izgubljal in vemo, da bodo potrebne ponovitve. Tudi 
tukaj se bo čas ponovitev razlikoval glede na stil življenja in 
genetsko predispozicijo veziva posameznice. Druga novejša 
metoda zdravljenja stresne urinske inkontinence pa je 
uporaba lastne plazme bogate s trombociti PRP. Pacientki 
vzamemo kri v posebne epruvete, jo centrifugiramo in tako 
dobimo plazmo, bogato s trombociti. Ker gre za pacientkino 
kri, je metoda povsem varna in  kljub dolgoletni uporabi v 
medicini na različnih področjih ni ugotovljenih neugodnih 
stranskih učinkov, razen nastanek modrice in kratkotrajne 
otekline. Trombociti vsebujejo zrnca z rastnimi faktorji in 
prav ti rastni faktorji obnavljajo tkivo tam, kamor to plazmo 
vbrizgamo. Pri zdravljenju stresne urinske inkontinence jo 
vbrizgamo pod sečnico in mehur. Po svetu to metodo nekateri 
uporabljajo za zdravljenje stresne urinske inkontinence 
samostojno, v medicinskem centru Kalliste jo uporabljamo v 
kombinaciji z lasersko termolizo. Ker zmanjšuje brazgotine, 
je uspešna po raznih operativnih metodah v predelu nožnice  
ali po obsevanju. Ker so vzroki za nastanek urgentne 
urinske inkontinence drugačni, jo tudi zdravimo drugače. 
Odsvetujemo  uživanje kave, pravih čajev, kola napitkov. Ne 
svetujemo zmanjšanja vnosa tekočin, ker vemo, da je za 
zdravje vnos tekočin zelo pomemben.  Nadalje svetujemo 
trening mehurja. Ker pacienti hodijo na vodo zelo pogosto, 
si zmanjšajo kapaciteto mehurja. Trening mehurja preprosto 
pomeni, da pacient ne gre na vodo ob prvem siljenju, ampak 
skuša uriniranje odložiti za čim daljši čas. Tako se bo počasi 
povečala kapaciteta mehurja in zmanjšala frekvenca ter 
urgenca. V medicinskem centru Kalliste zdravimo urgentno 
urinsko inkontinenco in prekomerno aktiven sečni mehur z 
nevromodulacijo IVES. S posebnim katetrom gremo preko 
sečnice v mehur in nato stimuliramo mehur s čim višjo 
jakostjo. Ob tem stimuliramo mišice mehurja, obeh zapiralk 
mehurja in živce, ki vodijo od in do mehurja. Tako ponovno 
vzpostavljamo normalne živčne mišične povezave, kar 
imenujemo nevromodulacija. Pri mešani inkontinenci moramo 
metode kombinirati.

Kakšna so navodila, da se inkontinenci izognemo?
Ženske se prav gotovo ne bomo odpovedale materinstvu zato, 
da ne bi imele stresne urinske inkontinence. Lahko pa redno 
krepimo mišice medeničnega dna, tako da delamo Keglove 

vaje, vaje za krepitev trebušnih in hrbtih 
mišic. Skrbimo za redno odvajanje blata, ne 
kadimo.

Kaj je vzrok zanjo?
Vzroki so glede na tip inkontinence 
različni. Stresna urinska inkontinenca, 
to je uhajanje urina ob naporu, se pojavi 
zaradi oslabelosti vezivno mišičnih tkiv v 
mali medenici. Vsaka posameznica ima 
neko genetsko predispozicijo, na to pa 
se dodajajo dejavniki, kot je posledica 
načina življenja. Najpomembnejši 
dejavnik tveganja za pojav stresne 
urinske inkontinence je vaginalni porod, 
tudi sama nosečnost, dvigovanje težkih 
bremen, dolgotrajen kašelj, zaprtje, tudi 
povišana telesna teža. Vse to so stanja, ki 
vplivajo na poškodbo kolagena v nožnici 
in tkivu okrog nje, kar posledično vodi 
v ohlapno nožnico, ki ne more dobro 
podpirati sečnice in mehurja, pojavi se 
stresna urinska inkontinenca. Poleg 
poškodbe kolagena je pomembna tudi 
njegova izguba predvsem zaradi starosti, 
pa tudi zaradi kajenja. Vzroki za nastanek 
urgentne urinske inkontinence so različne 
poškodbe in bolezni  mišic, živcev ter 
centrov v hrbtenjači in možganih.  Težavo, 
kjer se mehur skrči ob nepravem času 
in se ob tem pojavi nuja - urgenca po 
uriniranju,  zelo pogosto uriniranje 
- frekvenca, tudi uriniranje ponoči - 

nokturija, imenujemo prekomerno aktiven 
sečni mehur, in če ob tem uide urin, 
govorimo o urgentni urinski inkontinenci. 
Včasih urgentno urinsko inkontinenco 
sproži delo v mrzli vodi ali preprosto 
tekoča voda. Kadar se pri isti osebi pojavita 
oba tipa inkontinence, govorimo o mešani 
urinski inkontinenci.

Kdaj običajno nastopi inkontinenca?
Stresna urinska inkontinenca pri ženski 
lahko nastopi že zelo zgodaj, najpogosteje 
po porodih. Urgentna inkontinenca in tudi 
mešana pa sta bolj značilni za starost po 
60. letu.

Kdaj je čas za obisk zdravnika?
Menim, da je prav obiskati zdravnika 
takoj, ko se uhajanje urina pojavi. Čeprav 
nekatere ženske mislijo, da je uhajanje 
urina del staranja, temu ni tako.

Je to težava žensk in moških? Se kako 
razlikuje pri ženskah in moških?
Uhajanje urina se pojavlja pri obeh spolih, 
je pa dvakrat pogostejše pri ženskah prav 
zaradi anatomske razlike organov v mali 
medenici ter porodov in nosečnosti.

Kako inkontinenco zdravimo?
Stresno urinsko inkontinenco lahko 
zdravimo z operativnimi in neoperativnimi 
metodami. Med neoperativne metode 
štejemo krepitev mišic medeničnega dna 
s Keglovimi vajami in stimulacijami ter 
krepitev veziva nožnice in struktur okoli 
nje z lasersko termolizo ter uporabo lastne 
plazme, bogate s trombociti. Trenutno 
poteka mednarodna multicentrična 
študija, v katero je vključen tudi 
medicinski center Kalliste. V njej bomo 
zbrali zelo obetavne podatke laserske 
termolize. Danes se za zdravljenje stresne 
urinske inkontinence uporabljata dva 
tipa laserja, Erbij in CO2. Razlika med 
njima je desetkratna. Ker se laser Erbij 
desetkrat bolj resorbira v vodi, deluje 
samo na povrhnji del sluznice. Laser 
CO2 prodira globlje, zato so njegovi 
rezultati bistveno boljši in dolgotrajnejši. 
V medicinskem centru Kalliste smo 
preizkusili oba laserja in pacientke ter jaz 
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Kaj sploh je inkontinenca in kako jo zdravimo? Ksenija  Šelih Martinec, specialistka ginekologije in 
porodništva, certificirana pri European College of Aestetic Medicine & Surgery za estetsko vaginalno 
kirurgijo, nam je razložila novosti na tem področju. Besedilo: E. J.

Ksenija Šelih Martinec, dr.med., specialistka 
ginekologije in porodništva, certificirana pri 
European College of Aesthetic Medicine and 
Surgery za estetsko vaginalno kirurgijo

Ženske se prav gotovo ne bomo odpovedale 
materinstvu zato, da ne bi imele stresne urinske 
inkontinence. Lahko pa redno krepimo mišice 
medeničnega dna, tako da delamo Keglove 
vaje, vaje za krepitev trebušnih in hrbtih mišic. 
Skrbimo za redno odvajanje blata, ne kadimo.



Vam je sploh vzel bris za prisotnost 
mikroorganizmov? K sreči obstaja tudi 
vse več takšnih ginekologov, ki vas 
podučijo, da je treba nositi bombažno 
perilo in ohlapna oblačila, ki ne stiskajo 
mednožja ter vam predlagajo tampon ali 
kremo s probiotiki in bombažne higienske 
pripomočke. 

Glivično ali bakterijsko vnetje, razrast 
laktobacilov?
Simptomi glivičnih vnetij, bakterijskih 
vaginos in kandidoze so si zelo podobni. 
Tudi sami lahko na podlagi merjenja 
kislosti nožnice z indikatorskim lističem 
ugotovite, ali gre za prisotnost patogenih 
mikroorganizmov. Vrednost pH zdrave 
nožnice mora biti med 3,8 in 5. Znak, 
da nekaj ni v redu, je tudi močnejši 
izcedek, pri katerem sta pomembna tudi 
njegova tekstura in vonj. Gladek izcedek 
največkrat pomeni bakterijsko vnetje. Če 
ima neprijeten vonj, imate najverjetneje 
bakterijsko vaginozo. Če pa je grudast in 
bel, potem so najverjetneje na pohodu 
glivice, zlasti če ima izcedek vonj po ribah 
in je sluznica pordela, boleča, uriniranje 
pekoče. Izcedek, neprijeten vonj, srbenje, 
pekoč občutek ali celo bolečine so znaki, 
ki zahtevajo zdravniški pregled, če pa se 
vam težave ponavljajo, lahko ukrepate tudi 
same. Simptomi, podobni zgoraj naštetim, 
se pojavijo tudi, kadar se prekomerno 
razrastejo laktobacili, kar je precej pogost 
pojav.

Kandida je zelo raznolik rod kvasovk, a 
ko govorimo o njej, pogosto mislimo na 
Candido albicans. V običajnih okoliščinah 
sicer neškodljiva prebivalka vaginalne 
sluznice postane prava nadloga, ko se 
prekomerno razraste. To imenujemo 
kandidoza. Nastane, ko je porušen 

imunski sistem, ko je načeto kislinsko-
bazično ravnovesje nožnice ter ni 
več pravega ravnovesja med njenimi 
»prebivalci«.

Pri ženskah je najpogostejša oblika 
glivične okužbe prav vaginalna kandidoza. 
To potrjujejo tudi podatki, saj se pojavi pri 
75 odstotkih spolno dejavnih žensk, in 
sicer vsaj enkrat v življenju, polovica pa 
jih ima tovrstne težave večkrat. Pri desetih 
odstotkih žensk se pojavlja zelo pogosto. 
Tudi moški niso izjema! Čeprav kandidoze 
ne uvrščajo med spolno prenosljive 
bolezni, se pri 15 odstotkih moških, 
ki imajo odnos z žensko s kandidozo, 
kljub temu pojavijo srbečica, pordelost 
ali izpuščaj na glavici penisa. Seveda se 
okužba lahko prenese spet nazaj na že 

ozdravljeno partnerko. Zato je pomembno, 
da se zdravita oba partnerja hkrati.

Kaj  povzroča te težave?
Padec odpornosti, slab imunski sistem, 
stres, nestabilno čustveno stanje, 
spolni odnosi, neustrezna ali pretirana 
higiena, uporaba plastičnih higienskih 
pripomočkov so najpogostejši vzroki za 
zmanjšanje naravne kislosti nožnice. Do 
zvišanja pH pride tudi  v drugi polovici 
menstrualnega ciklusa, v času nosečnosti 
ali v obdobju menopavze, in to tej glivici 
ustreza in ji omogoča razrast. Tudi 
semenčice vplivajo na kislost, sperma 
je namreč bazična. Po spolnem odnosu 
se lahko pH v nožnici bistveno poveča in 
postane rahlo bazičen. Od zdravstvenega 
in psihičnega stanja (stres, strah ali 
zadovoljstvo) ženske ter uravnoteženosti 
njene vaginalne flore pa je odvisno, kako 
hitro bo sposobna spet harmonizirati 
nožnične prebivalce. 

Pomembna je preventiva!
Znano je, da so pri odpravljanju težav s 
kandido nadvse pomembni kakovostni 
probiotiki. Da bi lahko naselili novo 
črevesno floro, je treba na fronto poslati 
prave vojake in dovolj hitro! Torej, ko 
začutite, da se »spodaj« nekaj dogaja, 
ob prvih znakih pordelosti in srbečice ali 
po spolnem odnosu, hitro odreagirajte. 
Probiotiki so učinkovita naravna pomoč 
in niso le v naših prebavilih in črevesni 
flori.  Druga vrsta teh mlečnokislinskih 
bakterij pomaga ponovno vzpostaviti in 
uravnotežiti naravno mikrofloro nožnice, 
okrepi naravno telesno obrambo, 
predvsem pa pomaga preprečiti okužbe in 
vnetja.  Na trgu obstajajo tudi tamponi in 
krema s probiotiki, ki ju lahko uporabljamo 
posebej ali skupaj.

VAS BOLI 
TAM 
SPODAJ?
Ko potožite, da vas »tam spodaj« srbi ali da imate spremenjen izcedek, se hitro zgodi, da vam 
ginekolog predpiše antimikotično kremo, če to ne pomaga, morda celo zdravila. Pa se vprašate, na 
osnovi česa? 

INTIMNO

Pri ženskah je najpogostejša 
oblika glivične okužbe prav 
vaginalna kandidoza. To 
potrjujejo tudi podatki, saj se 
pojavi pri 75 odstotkih spolno 
dejavnih žensk, in sicer vsaj 
enkrat v življenju, polovica pa 
jih ima tovrstne težave večkrat.
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Urinska inkontinenca v širši javnosti še 
zmeraj ostaja tabu, saj pri ljudeh povzroča 
zadrego in občutek sramu. Pogosto 
povzroči izolacijo, depresijo, fiziološke 
težave ter bistveno vpliva na družabno 
življenje in sposobnost normalnega 
opravljanja dela. Inkontinenca lahko 
predstavlja tudi veliko breme za družino, 
sorodnike in celotno družbo. Prizadeti 
ljudje si velikokrat ne priznajo, da so 
inkontinentni, o težavi težko spregovorijo, 
jo prikrivajo in običajno ne poiščejo 
pomoči. Številne študije so pokazale, da le 
vsaka tretja ženska, ki trpi za inkontinenco, 
poišče medicinsko pomoč. 

Poznamo več vrst inkontinenc:
• STRESNO – nehotno uhajanje pri vseh 

aktivnostih, kjer se poveča tlak v trebušni 
votlini (kašelj, tek ...) in je posledica 
oslabelosti mišic medeničnega dna.

• URGENTNO – nenadno in nehotno 
uhajanje z občutkom ‘silne nuje’ , ko 
npr. slišimo teči vodo ali si umivamo 
roke v mrzli vodi. Nastane zaradi 

nehotnih kontracij mišic mehurja. Število 
uriniranj je lahko več kot 20 do 30 
dnevno.

• FUNKCIONALNO – gre za normalno 
delovanje sečil, obstajajo pa psihični 
vzroki.

• ‘OWER FLOOW’ – prekomerno poln 
mehur zaradi mehanične ovire 
(povečana prostata ...)

Pripomočki za inkontinenco se 
razlikujejo od higienskih vložkov
Pripomočki za vpijanje nehotenega 
uhajanja urina so po svoji strukturi 
podobni higienskim vložkom in ščitnikom 
perila, a se po sestavi razlikujejo od 
tistih za vpijanje menstrualnih izločkov. 
Vložki za inkontinenco so predvsem 
bolj vpojni od higienskih vložkov, saj 
imajo sposobnost vpijanja večje količine 
tekočine v kratkem času. Pomembna 
razlika je v zgornjem prepustnem sloju 
vložka. Če je namenjen za uporabo pri 
inkontinenci, mora biti ne-vpojen, urin 
mora hitro prepustiti v jedro in preprečiti 
njegov povratek na površino. Zato 
higienski vložki niso primerni za lajšanje 
težav z uhajanjem urina.

ŽIVETI Z URINSKO 
INKONTINENCO
Urinska inkontinenca je pogost zdravstveni problem, ki prizadene tako moške kot ženske vseh 
starosti. Več kot 25 odstotkov žensk v rodnem obdobju je že izkusilo težave z inkontinenco, okoli 
10 odstotkov jih ima redne težave, odstotek pa s staranjem prebivalstva in z daljšanjem življenjske 
dobe še narašča. Glavni vzrok za inkontinenco pri ženskah je neutrjenost mišic medeničnega dna. 
Ta je posledica sprememb v nosečnosti in po porodu ali spremenjenega hormonskega stanja v 
post-menopavzi. Besedilo: Urška Medan

INTIMNO

Vložki za inkontinenco so 
predvsem bolj vpojni od 
higienskih vložkov, saj imajo 
sposobnost vpijanja večje 
količine tekočine v kratkem 
času. Pomembna razlika je v 
zgornjem prepustnem sloju 
vložka.
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podučijo, da je treba nositi bombažno 
perilo in ohlapna oblačila, ki ne stiskajo 
mednožja ter vam predlagajo tampon ali 
kremo s probiotiki in bombažne higienske 
pripomočke. 

Glivično ali bakterijsko vnetje, razrast 
laktobacilov?
Simptomi glivičnih vnetij, bakterijskih 
vaginos in kandidoze so si zelo podobni. 
Tudi sami lahko na podlagi merjenja 
kislosti nožnice z indikatorskim lističem 
ugotovite, ali gre za prisotnost patogenih 
mikroorganizmov. Vrednost pH zdrave 
nožnice mora biti med 3,8 in 5. Znak, 
da nekaj ni v redu, je tudi močnejši 
izcedek, pri katerem sta pomembna tudi 
njegova tekstura in vonj. Gladek izcedek 
največkrat pomeni bakterijsko vnetje. Če 
ima neprijeten vonj, imate najverjetneje 
bakterijsko vaginozo. Če pa je grudast in 
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glivice, zlasti če ima izcedek vonj po ribah 
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vam težave ponavljajo, lahko ukrepate tudi 
same. Simptomi, podobni zgoraj naštetim, 
se pojavijo tudi, kadar se prekomerno 
razrastejo laktobacili, kar je precej pogost 
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Kandida je zelo raznolik rod kvasovk, a 
ko govorimo o njej, pogosto mislimo na 
Candido albicans. V običajnih okoliščinah 
sicer neškodljiva prebivalka vaginalne 
sluznice postane prava nadloga, ko se 
prekomerno razraste. To imenujemo 
kandidoza. Nastane, ko je porušen 

imunski sistem, ko je načeto kislinsko-
bazično ravnovesje nožnice ter ni 
več pravega ravnovesja med njenimi 
»prebivalci«.

Pri ženskah je najpogostejša oblika 
glivične okužbe prav vaginalna kandidoza. 
To potrjujejo tudi podatki, saj se pojavi pri 
75 odstotkih spolno dejavnih žensk, in 
sicer vsaj enkrat v življenju, polovica pa 
jih ima tovrstne težave večkrat. Pri desetih 
odstotkih žensk se pojavlja zelo pogosto. 
Tudi moški niso izjema! Čeprav kandidoze 
ne uvrščajo med spolno prenosljive 
bolezni, se pri 15 odstotkih moških, 
ki imajo odnos z žensko s kandidozo, 
kljub temu pojavijo srbečica, pordelost 
ali izpuščaj na glavici penisa. Seveda se 
okužba lahko prenese spet nazaj na že 

ozdravljeno partnerko. Zato je pomembno, 
da se zdravita oba partnerja hkrati.

Kaj  povzroča te težave?
Padec odpornosti, slab imunski sistem, 
stres, nestabilno čustveno stanje, 
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ali v obdobju menopavze, in to tej glivici 
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Znano je, da so pri odpravljanju težav s 
kandido nadvse pomembni kakovostni 
probiotiki. Da bi lahko naselili novo 
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bakterij pomaga ponovno vzpostaviti in 
uravnotežiti naravno mikrofloro nožnice, 
okrepi naravno telesno obrambo, 
predvsem pa pomaga preprečiti okužbe in 
vnetja.  Na trgu obstajajo tudi tamponi in 
krema s probiotiki, ki ju lahko uporabljamo 
posebej ali skupaj.

VAS BOLI 
TAM 
SPODAJ?
Ko potožite, da vas »tam spodaj« srbi ali da imate spremenjen izcedek, se hitro zgodi, da vam 
ginekolog predpiše antimikotično kremo, če to ne pomaga, morda celo zdravila. Pa se vprašate, na 
osnovi česa? 
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Pri ženskah je najpogostejša 
oblika glivične okužbe prav 
vaginalna kandidoza. To 
potrjujejo tudi podatki, saj se 
pojavi pri 75 odstotkih spolno 
dejavnih žensk, in sicer vsaj 
enkrat v življenju, polovica pa 
jih ima tovrstne težave večkrat.
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Urinska inkontinenca v širši javnosti še 
zmeraj ostaja tabu, saj pri ljudeh povzroča 
zadrego in občutek sramu. Pogosto 
povzroči izolacijo, depresijo, fiziološke 
težave ter bistveno vpliva na družabno 
življenje in sposobnost normalnega 
opravljanja dela. Inkontinenca lahko 
predstavlja tudi veliko breme za družino, 
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nehotnih kontracij mišic mehurja. Število 
uriniranj je lahko več kot 20 do 30 
dnevno.

• FUNKCIONALNO – gre za normalno 
delovanje sečil, obstajajo pa psihični 
vzroki.

• ‘OWER FLOOW’ – prekomerno poln 
mehur zaradi mehanične ovire 
(povečana prostata ...)

Pripomočki za inkontinenco se 
razlikujejo od higienskih vložkov
Pripomočki za vpijanje nehotenega 
uhajanja urina so po svoji strukturi 
podobni higienskim vložkom in ščitnikom 
perila, a se po sestavi razlikujejo od 
tistih za vpijanje menstrualnih izločkov. 
Vložki za inkontinenco so predvsem 
bolj vpojni od higienskih vložkov, saj 
imajo sposobnost vpijanja večje količine 
tekočine v kratkem času. Pomembna 
razlika je v zgornjem prepustnem sloju 
vložka. Če je namenjen za uporabo pri 
inkontinenci, mora biti ne-vpojen, urin 
mora hitro prepustiti v jedro in preprečiti 
njegov povratek na površino. Zato 
higienski vložki niso primerni za lajšanje 
težav z uhajanjem urina.

ŽIVETI Z URINSKO 
INKONTINENCO
Urinska inkontinenca je pogost zdravstveni problem, ki prizadene tako moške kot ženske vseh 
starosti. Več kot 25 odstotkov žensk v rodnem obdobju je že izkusilo težave z inkontinenco, okoli 
10 odstotkov jih ima redne težave, odstotek pa s staranjem prebivalstva in z daljšanjem življenjske 
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INTIMNO

Vložki za inkontinenco so 
predvsem bolj vpojni od 
higienskih vložkov, saj imajo 
sposobnost vpijanja večje 
količine tekočine v kratkem 
času. Pomembna razlika je v 
zgornjem prepustnem sloju 
vložka.



UltraShape TM Contour I ver3 
je revolucionarna neinvazivna 
metoda za oblikovanje telesa 
in trajno odstranjevanje 
maščobnih oblog. Storitev 
je namenjena moškim in 
ženskam z normalno do 
prekomerno telesno težo, 
odstranjuje pa predvsem 
maščobne obloge na trebuhu, 
stegnih in pasu.  Postopek 
se izvaja pri strokovno 
usposobljenem medicinskem 

kadru in traja približno eno uro in pol, klinični preizkusi pa 
dokazujejo, da trije tretmaji zmanjšajo obseg telesa do 10 cm. 
Aparatura je oblikovana s strani plastičnih kirurgov in podprt 
s številnimi kliničnimi poskusi ter dokazi.Temelj predstavlja 
dokazan terapevtski fokusiran ultrazvok, ki je že desetletja varno 
in učinkovito rabljen v medicinskih postopkih.

Sistem UltraShapeTM Contour I ver3 
ima vgrajeno patentirano ultrazvočno 
tehnologijo, pri kateri se energija 
osredotoči na točno določeno 
globino podkožnega maščevja-
raztrga ovojnico maščobnih celic 
na treh globinah (8mm,12mm,18mm). Zasnovana je tako, 
da uniči maščobno tkivo, okoliško tkivo (koža, žilice, živci in 
vezivno tkivo) pa ostane nepoškodovano. Akustični ultrazvočni 
valovi se skoncentrirajo v določeni točki in ustvarijo selektiven 
mehanski učinek. Mehanski (in ne termalni) efekt se ustvari 
zaradi optimiziranih akustičnih parametrov in pulzne oblike valov. 
Histološke in klinične raziskave so potrdile, da okoliško tkivo, ki je 
izpostavljeno mehanskemu učinku, ostane nepoškodovano. 
Pulzi fokusirane ultrazvočne energije pretrgajo membrano 
maščobnih celic, njihova vsebina pa se razlije v limfni sistem, od 
koder ga telo varno odstrani s pomočjo metabolizma. Uničene 
celice izginejo za vedno! 

Najnovejši sistem VELASHAPE II je nedgradnja 
sistema Velasmooth in Velashape, ki je 
namenjen odstranjevanju celulita, oblikovanju 
telesa ter razbremenjevanju mišic, ki ga že 
od leta 2005 dalje uporabljajo po celem 
svetu. sistem VELASHAPE II ima certifikat 
FDA za odstranjevanje celulita in certifikat za 
zmanjševanje obsega telesa kot edini neivazivni 
sistem.
VELASHAPE II je najnovejši napredek svetovnih 
tehnologov na tem področju in predstavlja 
kombinacijo elektro-optične energije.
Sistem VELASHAPE II ima 4 funkcije,ki delujejo 
hkrati v boju proti odstranjevanju celulita in 

oblikovanju telesa. Sinergija vseh štirih funkcij omogoča hitre in 
učinkovite rezultate: 

1. infrardeča svetloba segreva kožo do 5mm globoko in 
spodbuja lokalni metabolizem ter cirkulacijo krvi v koži in 
podkožju,s tem pa razbija maščobne celice

2. bi polarna energija usmerjena radioferkvenca z dodatnim 
segrevanjem segreje kožo še do 15mm globoko in 
spodbuja tvorbo fibroblastov, s čimer se poveča tvorba 
kalogena,elastina in hialuronske kisline.Tako krepimo 
vezivno tkivo ter zmanjšamo ohlapnost kože.

3. vakum ustvari podtlak, ki posledično razširi ožilje in izboljša 
prekrvavitev.

4. masaža- z masažnimi valjčki pospešuje odvajanje 
nakopičene medcelične tekočine v limfni sistem.

5. Povečamo mišični tonus in zmanjšamo ohlapnost kože
6. Sprostijo se mišice in živčevje
7. Poveča se izmenjevalna površina  med tkivi (izgine izgled 

pomarančne lupine na koži)
 
Pomembno pa je tudi vzdrževanje doseženega 
rezultata,kajti ta se najbolje vidi po enem mesecu zadnjega 
tretmaja in se vzdržuje enkrat na mesec ali dva.

ULTRASHAPE - LIPO BREZ SUKCIJE 
IN VELASHAPE II
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Izjemno čisti zobje in zdrave dlesni
Značilnost električne zobne ščetke 
Sonicare FlexCare Platinum je patentirana 
sonična tehnologija, ki ustvarja 
edinstveno hitrost gibanja vršičkov ščetin. 
To hitrost doseže z visokofrekvenčnim 
in velikoamplitudnim gibanjem, ki nato 
v mešanici sline in zobne paste ustvari 
dinamično fluidno čistilno delovanje. 
Gre za delovanje, ki svoj čistilni učinek z 
mešanico sline in zobne paste ponese v 
medzobne prostore in na rob dlesni – na 
mesta, ki so ščetinam težko dostopna. 

Rezultat so bolj čista in zdrava usta.
K izjemni čistoči pripomorejo tudi novi 
nastavki InterCare, ki so narejeni z 
napredno tehnologijo vpenjanja različno 
dolgih snopov ščetin, s čimer nežno in 
učinkovito odstranjujejo obloge med 
zobmi ter hkrati polirajo površino zob 
in tako pripomorejo k boljšemu zdravju 
dlesni.
 
Ščetkanje po meri
Električna zobna ščetka Sonicare FlexCare 
Platinum nudi tri individualne načine 

ščetkanja (Clean – popolno ščetkanje 
celotnih ust, White – odstranjevanje 
površinskih madežev in poliranje sprednjih 
zob, GumCare – nežno stimuliranje in 
masaža dlesni)  in možnost nastavitev 
treh stopenj moči (low, medium, high – 
nizka, srednja, visoka) ter tako ponuja res 
pravo ščetkanje po meri. 

Pravilno ščetkanje
Odlična novost zobne ščetke je tudi 
senzor zaznave pritiska (Pressure 
Sensor), ki med ščetkanjem opozarja 
na premočan pritisk s ščetko ter tako 
pripomore k pravilnemu ščetkanju zob. 
Kadar s ščetko nevede preveč pritiskamo, 
držalo zavibrira in nas opozori, da 
zmanjšamo pritisk in tako preprečimo 
morebitne poškodbe.
Nepogrešljiv pripomoček za temeljito in 
pravilno ščetkanje zob

Klinično je dokazano, da uporaba ščetke 
Sonicare FlexCare Platinum izboljša 
zdravje dlesni že v dveh tednih, zobje 
pa so bolj beli že po enem tednu njene 
uporabe. Ščetka ni samo izjemno 
učinkovita, ampak med uporabo tudi 
veliko nežnejša od ročne zobne ščetke.
Za nakup in več informacij o električni 
zobni ščetki Sonicare FlexCare Platinum 
obiščite spletno stran www.sonicare.si ali 
www.flegis.si ali pokličite na telefonsko 
številko 02/460 53 49.

DOBER OBČUTEK 
TEMELJITO 
OČIŠČENIH ZOB
Naložba, ki se nam v življenju prej ko slej poplača, je zagotovo 
skrb za temeljito ustno higieno, saj je znano, da ustno zdravje 
vpliva na splošno telesno zdravje. Z novo električno zobno ščetko 
Sonicare FlexCare Platinum bo pot do dobrega ustnega zdravja 
lažja. Najnovejša inovacija med soničnimi zobnimi ščetkami 
Sonicare je namreč oblikovana za lažje čiščenje med zobmi in 
odstrani celo do šestkrat več zobnih oblog kot ročna zobna 
ščetka. Odlikuje jo preprosta uporaba, nežnost do zob in dlesni 
ter dolga vzdržljivost baterije.
Izjemno čisti zobje in zdrave dlesni

ZDRAV NASMEH

Najnovejša inovacija med soničnimi zobnimi ščetkami Sonicare je 
namreč oblikovana za lažje čiščenje med zobmi in odstrani celo 
do šestkrat več zobnih oblog kot ročna zobna ščetka. Odlikuje jo 
preprosta uporaba, nežnost do zob in dlesni ter dolga vzdržljivost 
baterije.

oglasno sporočilo
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Rdeča pesa vsebuje kar nekaj sladkorja, 
zato nekateri svarijo pred prepogostim 
uživajem gomolja, vendar pa vseeno lahko 
rečemo, da je za večino ljudi uživanje 
gomolja rdeče pese nekajkrat na teden 
popolnoma varno in celo priporočljivo. Po 
drugi strani pa lahko zelenje rdeče pese 
uživamo v neomejenih količinah, kolikor si 
ga zaželimo.
Gomolj rdeče pese ni samo zelo 
zanimivega, sladkega okusa, je prava 
tovarna zelo pomembnih hranil, ki 
dobrodejno vplivajo na naše zdravje na nič 
koliko načinov. Rdeča pesa vitaminsko ni 
tako zelo bogato živilo, zelo pa se lahko 
pohvali s celo paleto različnih mineralov, 
kot so mangan, selen, železo, kalcij, 
magnezij, jod, žveplo, cink, baker, silicij 
... Seveda je bogastvo mineralnih snovi v 
rdeči pesi neposredno povezano z zemljo, 
v kateri je rastla. V s hranili bogati zemlji 

tudi folno kislino, ki zmanjšuje tveganje za 
nenormalnosti pri novorojenčkih.

6. Podpora pri razstrupljanju
Hranila v rdeči pesi pomagajo pri procesu 
razstrupljanja telesa tako, da toksinom 
pomagajo, da se čim prej izločijo iz telesa. 
Rdeča pesa se že tradicionalno priporoča 
kot pomoč pri razstrupljanju, še posebno 
pa je cenjena pri čiščenju krvi in jeter.

7. Ostale dobrodejne lastnosti
Rdeča pesa je odlična prehranska 
spodbuda za izločila, prebavila in limfni 
sistem. Je bistvena za zdravo kri (rečemo, 
da je kar graditelj krvi), žleze, znižuje 
telesno temperaturo (naravno pomagalo 
pri visoki vročini), spodbuja izločanje 
seča in čisti sečila, spodbuja delovanje 
jeter in žolčnika, ter pomaga odstranjevati 
zatrdelo blato. 

Sok rdeče pese
Kot vidite je med dobrodejnim delovanjem 
največkrat omenjen sok rdeče pese (v 
mislih imamo sok gomolja). Tu velja 
pripomniti, da je treba biti pri uživanju 
soka previden, saj je zelo močan. Če bi 
zaužili več kot en kozarec soka rdeče 
pese (za nekatere je še to preveč), bi vas 
lahko mučil glavobol, dobili bi drisko, bilo 
bi vam slabo, poloti pa se vas lahko tudi 

bo zrastla tudi s hranili zelo bogata pesa.

Zakaj torej uživati rdečo peso?

1. Znižuje krvni tlak
Ko pijemo sok rdeče pese, se nam lahko 
zniža previsok krvni tlak v samo nekaj 
urah. Neka raziskava je pokazala, da en 
kozarec soka rdeče pese zniža sistolični 
krvni tlak v povprečju za 4-5 točk. Tovrstne 
dobrodejne lastnosti verjetno izhajajo iz 
v pesi naravno prisotnih nitratov, ki se v 
telesu spremenijo v nitratni oksid. Ta pa 
pomaga sproščati in razširjati krvne žile 
tako, da se izboljša krvni tok in znižuje 
krvni tlak.

2. Izboljšuje vzdržljivost in moč
Če ste izčrpani in imate veliko obveznosti 
ali pa ste fizično aktivni, vam lahko sok 
rdeče pese pomaga. Izkazalo se je, da so 

splošno neprijetno počutje. Tak sok je 
zelo močen razstrupljevalec, zelo pa tudi 
poživi delovanje jeter. Posledice prevelike 
zaužite količine so tako lahko včasih precej 
neprijetni občutki. Zaradi previdnosti je 
mogoče na začetku uživanja pametno 
skleniti kompromis, in mešati sok rdeče 
pese s sokom korenja (lahko tudi s sokom 
jabolka) v razmerju 1 : 1. Najbolje je, da 
sok pijemo zjutraj na tešče (2–3 decilitre).

Zelenje rdeče pese
Zelo pomembno je tudi, da ne 
spregledamo dobrodejnih lastnosti 
zelenja rdeče pese. Večinoma namreč še 
vedno velja, da ljudje raje jejo gomolje 
rdeče pese, zelenje pa običajno pristane 
v smeteh ali na kompostu. Če zavržete 
zeleni del, si s tem ne delate nobene 
koristi, saj tako mečete stran izjemno 
zdrav del rastline!
Zelenje rdeče pese vsebuje beljakovine, 
fosfor, cink, vlaknine, vitamin B6, 
magnezij, kalij, baker, mangan, vitamin A, 
vitamin C, kalcij in železo.
Zelenje rdeče pese vsebuje celo več železa 
od špinače, na splošno pa več hranil kot 
gomolj rdeče pese. Zelenje rdeče pese 
slovi po naslednjih dobrodejnih lastnostih:
Pripomore k močnim kostem in 
preprečuje nastanek osteoporoze,
deluje proti alzheimerjevi bolezni,

tisti, ki pijejo sok rdeče pese pred telesno 
vadbo, lahko vadili kar 16 odstotkov časa 
dlje. Tudi tu dobrobiti povezujejo z nitrati, 
ki se v telesu pretvarjajo v nitratni oksid. 
Ta pa znižuje porabo kisika pri nizko 
intenzivni vadbi, zvišuje pa tudi toleranco 
pri visoko intenzivni vadbi.

3. Deluje protivnetno
Rdeča pesa je edinstven vir betaina, 
hranila, ki pomaga varovati celice, 
beljakovine in encime pred okoljskim 
stresom. Betain je poznan tudi po 
protivnetnem delovanju (na primer 
znižuje CRP), varuje notranje organe, 
ožilje, izboljšuje vzdržljivost in verjetno 
pomaga tudi preprečevati marsikatere 
kronične bolezni.

4. Protirakavo delovanje
Močna fitohranila (na primer betacianin), 
ki dajejo pesi njeno izrazito rdečo barvo, 
našemu telesu pomagajo pri obrambi 
proti raku. Rdeča pesa naj bi bila celo ena 
od najmočneje protirakavo učinkujočih 
vrst hrane na splošno (še posebno v obliki 
sveže stisnjenega soka)! 
Raziskave na živalih so pokazale, da 
ekstrakt rdeče pese, pomešan z vodo 
zmanjšuje multi-organske tumorske 
formacije. Ravno tako pa so to snov 
testirali tudi na ljudeh z rakom na prsih, 
trebušni slinavki in prostati.

5. Bogata z dragocenimi hranili in 
vlakninami
Rdeča pesa je bogata z vitaminom 
C (pomemben za imunski sistem), 
vlakninami in minerali, kot so kalij (nujen 
za zdravo živčevje in mišične funkcije), 
mangan (pomemben za kosti, jetra, 
ledvice in trebušno slinavko). Pesa vsebuje 

stimulira proizvodnjo antiteles in belih 
krvničk ter s tem jača imunski sistem.
Če tudi vi sodite med tiste, ki zavržejo 
najdragocenejši del rdeče pese, pomislite 
še enkrat. Zelenje rdeče pese lahko 
dodajate v sokove, odlično pa je tudi kot 
zeleni del smoothieja. Če vam le ni do 
tega, da bi listje uživali surovo, ga lahko 
na rahlo poparite kot na primer špinačo ali 
blitvo.

Priprava rdeče pese
Gomolja rdeče pese ni treba lupiti; dovolj 
je, da ga temeljito operemo (najbolje s 
ščetko za zelenjavo). Užitna je tudi presna 
in je zato kuhanje največkrat odveč. 
Vsekakor se kuhanju odpovejte takrat, ko 
je pomembno, da zaužijete čim več hranil.
Peso uživamo kot že rečeno stisnjeno 
v sok, pesni listi so tudi odlični v 
smoothieju. Zelo dobra je v kombinaciji z 
jabolkom (oboje naribamo). Tisti, ki pa jo 
raje kuhate, jo toplotno obdelajte v sopari. 
Zelo dobro se poda z oljčnim ali bučnim 
oljem, njen okus pa zaokrožita kumina in 
janež.
Pri nas je zelo priljubljena tudi pesa, 
vložena v kis. Tu velja opozoriti, da je 
industrijsko konzervirana rdeča pesa 
velikokrat izjemno kisla in zato lahko 
obremeni prebavila. Seveda pa je tudi po 
hranilih daleč od pese v izvorni obliki.

DOBRODEJNE 
LASTNOSTI 
RDEČE PESE
Za popularnost rdeče pese se moramo zahvaliti predvsem Napoleonu, ki je zaradi vojne z Anglijo, ki 
je prekinila dobave sladkorja iz sladkornega trsta, razglasil peso za glavni vir sladkorja in s tem rešil 
zagato. Drugače pa je rdeča pesa starodavna rastlina, ki je v naravi 
rastla po obalah severne Afrike, Azije in Evrope. Prvotno je bilo v 
uporabi pesno zelenje, sladek pesni gomolj pa se je začel uživati 
šele v obdobju starega Rima.

PREHRANA

Besedilo: Karla Klander, Svetovalka za 
zdravo prehrano, hujšanje in zdrav 

življenjski slog, certificirana nutricistka 
(www.karlaklander.com/sl, info@

karlaklander.com, 040 471 522)
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okus pa zaokrožita 
kumina in janež.



40

Rdeča pesa vsebuje kar nekaj sladkorja, 
zato nekateri svarijo pred prepogostim 
uživajem gomolja, vendar pa vseeno lahko 
rečemo, da je za večino ljudi uživanje 
gomolja rdeče pese nekajkrat na teden 
popolnoma varno in celo priporočljivo. Po 
drugi strani pa lahko zelenje rdeče pese 
uživamo v neomejenih količinah, kolikor si 
ga zaželimo.
Gomolj rdeče pese ni samo zelo 
zanimivega, sladkega okusa, je prava 
tovarna zelo pomembnih hranil, ki 
dobrodejno vplivajo na naše zdravje na nič 
koliko načinov. Rdeča pesa vitaminsko ni 
tako zelo bogato živilo, zelo pa se lahko 
pohvali s celo paleto različnih mineralov, 
kot so mangan, selen, železo, kalcij, 
magnezij, jod, žveplo, cink, baker, silicij 
... Seveda je bogastvo mineralnih snovi v 
rdeči pesi neposredno povezano z zemljo, 
v kateri je rastla. V s hranili bogati zemlji 

tudi folno kislino, ki zmanjšuje tveganje za 
nenormalnosti pri novorojenčkih.

6. Podpora pri razstrupljanju
Hranila v rdeči pesi pomagajo pri procesu 
razstrupljanja telesa tako, da toksinom 
pomagajo, da se čim prej izločijo iz telesa. 
Rdeča pesa se že tradicionalno priporoča 
kot pomoč pri razstrupljanju, še posebno 
pa je cenjena pri čiščenju krvi in jeter.

7. Ostale dobrodejne lastnosti
Rdeča pesa je odlična prehranska 
spodbuda za izločila, prebavila in limfni 
sistem. Je bistvena za zdravo kri (rečemo, 
da je kar graditelj krvi), žleze, znižuje 
telesno temperaturo (naravno pomagalo 
pri visoki vročini), spodbuja izločanje 
seča in čisti sečila, spodbuja delovanje 
jeter in žolčnika, ter pomaga odstranjevati 
zatrdelo blato. 

Sok rdeče pese
Kot vidite je med dobrodejnim delovanjem 
največkrat omenjen sok rdeče pese (v 
mislih imamo sok gomolja). Tu velja 
pripomniti, da je treba biti pri uživanju 
soka previden, saj je zelo močan. Če bi 
zaužili več kot en kozarec soka rdeče 
pese (za nekatere je še to preveč), bi vas 
lahko mučil glavobol, dobili bi drisko, bilo 
bi vam slabo, poloti pa se vas lahko tudi 

bo zrastla tudi s hranili zelo bogata pesa.

Zakaj torej uživati rdečo peso?

1. Znižuje krvni tlak
Ko pijemo sok rdeče pese, se nam lahko 
zniža previsok krvni tlak v samo nekaj 
urah. Neka raziskava je pokazala, da en 
kozarec soka rdeče pese zniža sistolični 
krvni tlak v povprečju za 4-5 točk. Tovrstne 
dobrodejne lastnosti verjetno izhajajo iz 
v pesi naravno prisotnih nitratov, ki se v 
telesu spremenijo v nitratni oksid. Ta pa 
pomaga sproščati in razširjati krvne žile 
tako, da se izboljša krvni tok in znižuje 
krvni tlak.

2. Izboljšuje vzdržljivost in moč
Če ste izčrpani in imate veliko obveznosti 
ali pa ste fizično aktivni, vam lahko sok 
rdeče pese pomaga. Izkazalo se je, da so 

splošno neprijetno počutje. Tak sok je 
zelo močen razstrupljevalec, zelo pa tudi 
poživi delovanje jeter. Posledice prevelike 
zaužite količine so tako lahko včasih precej 
neprijetni občutki. Zaradi previdnosti je 
mogoče na začetku uživanja pametno 
skleniti kompromis, in mešati sok rdeče 
pese s sokom korenja (lahko tudi s sokom 
jabolka) v razmerju 1 : 1. Najbolje je, da 
sok pijemo zjutraj na tešče (2–3 decilitre).

Zelenje rdeče pese
Zelo pomembno je tudi, da ne 
spregledamo dobrodejnih lastnosti 
zelenja rdeče pese. Večinoma namreč še 
vedno velja, da ljudje raje jejo gomolje 
rdeče pese, zelenje pa običajno pristane 
v smeteh ali na kompostu. Če zavržete 
zeleni del, si s tem ne delate nobene 
koristi, saj tako mečete stran izjemno 
zdrav del rastline!
Zelenje rdeče pese vsebuje beljakovine, 
fosfor, cink, vlaknine, vitamin B6, 
magnezij, kalij, baker, mangan, vitamin A, 
vitamin C, kalcij in železo.
Zelenje rdeče pese vsebuje celo več železa 
od špinače, na splošno pa več hranil kot 
gomolj rdeče pese. Zelenje rdeče pese 
slovi po naslednjih dobrodejnih lastnostih:
Pripomore k močnim kostem in 
preprečuje nastanek osteoporoze,
deluje proti alzheimerjevi bolezni,

tisti, ki pijejo sok rdeče pese pred telesno 
vadbo, lahko vadili kar 16 odstotkov časa 
dlje. Tudi tu dobrobiti povezujejo z nitrati, 
ki se v telesu pretvarjajo v nitratni oksid. 
Ta pa znižuje porabo kisika pri nizko 
intenzivni vadbi, zvišuje pa tudi toleranco 
pri visoko intenzivni vadbi.

3. Deluje protivnetno
Rdeča pesa je edinstven vir betaina, 
hranila, ki pomaga varovati celice, 
beljakovine in encime pred okoljskim 
stresom. Betain je poznan tudi po 
protivnetnem delovanju (na primer 
znižuje CRP), varuje notranje organe, 
ožilje, izboljšuje vzdržljivost in verjetno 
pomaga tudi preprečevati marsikatere 
kronične bolezni.

4. Protirakavo delovanje
Močna fitohranila (na primer betacianin), 
ki dajejo pesi njeno izrazito rdečo barvo, 
našemu telesu pomagajo pri obrambi 
proti raku. Rdeča pesa naj bi bila celo ena 
od najmočneje protirakavo učinkujočih 
vrst hrane na splošno (še posebno v obliki 
sveže stisnjenega soka)! 
Raziskave na živalih so pokazale, da 
ekstrakt rdeče pese, pomešan z vodo 
zmanjšuje multi-organske tumorske 
formacije. Ravno tako pa so to snov 
testirali tudi na ljudeh z rakom na prsih, 
trebušni slinavki in prostati.

5. Bogata z dragocenimi hranili in 
vlakninami
Rdeča pesa je bogata z vitaminom 
C (pomemben za imunski sistem), 
vlakninami in minerali, kot so kalij (nujen 
za zdravo živčevje in mišične funkcije), 
mangan (pomemben za kosti, jetra, 
ledvice in trebušno slinavko). Pesa vsebuje 

stimulira proizvodnjo antiteles in belih 
krvničk ter s tem jača imunski sistem.
Če tudi vi sodite med tiste, ki zavržejo 
najdragocenejši del rdeče pese, pomislite 
še enkrat. Zelenje rdeče pese lahko 
dodajate v sokove, odlično pa je tudi kot 
zeleni del smoothieja. Če vam le ni do 
tega, da bi listje uživali surovo, ga lahko 
na rahlo poparite kot na primer špinačo ali 
blitvo.

Priprava rdeče pese
Gomolja rdeče pese ni treba lupiti; dovolj 
je, da ga temeljito operemo (najbolje s 
ščetko za zelenjavo). Užitna je tudi presna 
in je zato kuhanje največkrat odveč. 
Vsekakor se kuhanju odpovejte takrat, ko 
je pomembno, da zaužijete čim več hranil.
Peso uživamo kot že rečeno stisnjeno 
v sok, pesni listi so tudi odlični v 
smoothieju. Zelo dobra je v kombinaciji z 
jabolkom (oboje naribamo). Tisti, ki pa jo 
raje kuhate, jo toplotno obdelajte v sopari. 
Zelo dobro se poda z oljčnim ali bučnim 
oljem, njen okus pa zaokrožita kumina in 
janež.
Pri nas je zelo priljubljena tudi pesa, 
vložena v kis. Tu velja opozoriti, da je 
industrijsko konzervirana rdeča pesa 
velikokrat izjemno kisla in zato lahko 
obremeni prebavila. Seveda pa je tudi po 
hranilih daleč od pese v izvorni obliki.

DOBRODEJNE 
LASTNOSTI 
RDEČE PESE
Za popularnost rdeče pese se moramo zahvaliti predvsem Napoleonu, ki je zaradi vojne z Anglijo, ki 
je prekinila dobave sladkorja iz sladkornega trsta, razglasil peso za glavni vir sladkorja in s tem rešil 
zagato. Drugače pa je rdeča pesa starodavna rastlina, ki je v naravi 
rastla po obalah severne Afrike, Azije in Evrope. Prvotno je bilo v 
uporabi pesno zelenje, sladek pesni gomolj pa se je začel uživati 
šele v obdobju starega Rima.
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Besedilo: Karla Klander, Svetovalka za 
zdravo prehrano, hujšanje in zdrav 

življenjski slog, certificirana nutricistka 
(www.karlaklander.com/sl, info@
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Človekovo telo normalno poseljujejo 
mikroorganizmi. Prisotni so na naši koži, v 
ustih, največ pa jih je v našem črevesju. 
Probiotike in prebiotike naj bi uživali 
predvsem kot preventivno, za vzdrževanje 
stabilne črevesne mikrobiote in 
uravnavanje imunskega sistema. 
Če se to ravnovesje poruši, do česar 
lahko pride zaradi uživanja antibiotika, 
zaradi raznih okužb, obolenj, različnih 
načinov zdravljenja, kot so obsevanja 
in kemoterapije, stresa, nerednega 
prehranjevanja, spremembe okolja, pa 
lahko probiotiki in prebiotiki pripomorejo k 

kot dodatek različnim drugim prehranskim 
dodatkom (sladila, rastlinski izvlečki …).
Tako probiotiki kot prebiotiki so varni za 
uporabo, saj nimajo resnih stranskih 
učinkov. Lahko pa se ob večjem zaužitju 
predvsem prebiotikov, pa tudi nekaterih 
probiotikov, pojavijo napenjanje, vetrovi, 
krči, celo driska. Nekoliko večja pozornost 
ob uporabi probiotikov pa je potrebna 
pri ljudeh, ki imajo zelo oslabljen 
imunski sistem ali resnejša obolenja 
prebavil. V takem primeru se je pred 
uporabo probiotikov treba posvetovati z 
zdravnikom.

Učinkovitost
Tako probiotiki kot prebiotiki so natančno 
izbrani, njihove lastnosti in načini 
delovanja so dobro raziskani in opisani. 
Za določen bakterijski sev lahko rečemo, 
da je probiotičen šele takrat, ko so z njimi 
opravili študije na ljudeh in dokazali, da 
imajo določen pozitiven učinek na zdravje. 
V zadnjih desetih letih se je na tržišču 
pojavila poplava probiotičnih in drugih 
prehranskih dopolnil, med katerimi 
so nekateri zelo dobri po kakovosti 
in učinkovitosti, nekateri pa  takšni, 
ki nimajo dokazanih učinkov. Zato je 
evropska skupnost leta 2006 sprejela 
uredbo, ki ureja uporabo zdravstvenih 
trditev na živilih in kasneje izdala 
seznam zdravstvenih trditev, ki se lahko 
uporabljajo. Med sprejetimi zdravstvenimi 
trditvami je večina takšnih, ki se nanašajo 
na vitamine in minerale, medtem ko 
za mnoge trditve, vključno s tistimi, ki 
se nanašajo na probiotike, še niso bili 
predstavljeni zadostni dokazi. Proizvajalci 
izdelkov s probiotičnimi bakterijami zato 
izvajajo dodatne raziskave, s katerimi 
ugotavljajo vpliv svojih izdelkov na zdravje. 

Probiotiki koristijo na več področjih: 
• skrajšanje trajanja infekcijske driske 

(zlasti pri otrocih),

hitrejši vzpostavitvi normalnega stanja. 
Dokazani so različni pozitivni vplivi 
probiotikov na zdravje človeka: 
zmanjšujejo čas trajanja drisk, povezanih 
z antibiotiki, preprečujejo potovalne 
driske, preprečujejo razne okužbe z virusi 
in patogenimi bakterijami, pospešujejo 
prebavo, pomagajo pri zdravljenju alergij, 
zaprtja, črevesnih bolezni …

Kaj so probiotiki 
Probiotiki so po definiciji živi 
mikroorganizmi, ki pozitivno delujejo 
na zdravje človeka, če jih je ta zaužil 

• preprečevanje driske, povezane z 
jemanjem antibiotikov,

• preprečevanje atopijskega dermatitis pri 
dojenčkih,

• vzdrževanje remisije pri ulceroznem 
kolitisu,

• preprečevanje obolevnosti in 
umrljivosti, povezane z nekrotizantnim 
enterokolitisom,

• preprečevanje in vzdrževanje remisije pri 
vnetju vrečke,

• zdravljenje funkcionalnih simptomov 
črevesja,

• zmanjšanje pogostnosti okužb 
(prehlada, blagih trebušnih viroz), 

• izboljšanje imunosti.

Kako izbrati probiotični izdelek
Na trgu je res veliko probiotičnih izdelkov, 
tako prehranskih dopolnil kot tudi različnih 
živil, zato se je res težko odločiti, katerega 
bomo izbrali. 

v zadostni količini. Probiotiki so 
najpogosteje bakterije, zlasti iz rodov 
Lactobacillus in Bifidobacterium, redkeje 
pa tudi kvasovke. Probiotične bakterije 
morajo imeti posebne lastnosti, ki jim 
omogočajo, da žive preidejo skozi želodec 
v črevesje, kjer se lahko ustavijo ali celo 
naselijo. V črevesju morajo s svojim 
delovanjem pozitivno vplivati na počutje 
in zdravje človeka. Uravnavajo lahko 
delovanje imunskega sistema, tekmujejo z 
drugimi, zlasti škodljivimi mikroorganizmi, 
ali pa vzpodbujajo delovanje prebavil … 

Kaj so prebiotiki  
Prebiotiki so snovi, ki jih encimi našega 
telesa niso sposobni razgraditi in zato 
nerazgrajeni pridejo do debelega črevesa. 
V debelem črevesu pa postanejo hrana 
koristnim bakterijam in tako pospešujejo 
njihovo rast in razmnoževanje, kar lahko 
ugodno vpliva na naše zdravje in počutje. 
Prebiotiki so bodisi naravna sestavina 
hrane, zlasti sadja in zelenjave, lahko 
pa so tudi sintetizirani in dodani hrani. 
Najpogosteje uporabljeni prebiotiki so 
inulin in različni oligosaharidi.

Kje najdemo probiotike in prebiotike
Probiotiki se na trgu lahko pojavljajo v 
obliki funkcionalnih živil, prehranskih 
dopolnil ali v obliki zdravil. Funkcionalna 
živila so predvsem v obliki jogurtov, 
mlečnih napitkov in sirov, vedno več pa 
je tudi izdelkov rastlinskega izvora, kot so 
fermentirani izdelki iz soje. 
Prebiotiki pa se dodajajo različnim vrstam 
živil, mlečnim izdelkom, sadno-žitnim 
ploščicam, napitkom, žvečilnim gumijem 
in celo kruhu. V obliki prehranskih dopolnil 
pa se večinoma pojavljajo v kombinaciji 
s probiotičnimi bakterijami, lahko pa tudi 

Ko izbiramo probiotični izdelek, moramo 
najprej vedeti, kakšne so naše potrebe in 
želje, pri izbiri ustreznega izdelka nam bodo 
gotovo lahko najbolje pomagali v lekarni. 
Na trgu je tudi veliko mlečnih izdelkov, 
zlasti jogurtov, z napisom probiotični. Ti 
izdelki poleg tehnološko pomembnih 
mlečnokislinskih bakterij vsebujejo tudi 
probiotične bakterije. Večina probiotičnih 
mlečnih izdelkov na našem tržišču vsebuje 
bakterijske seve, ki so dobro raziskani in 
katerih pozitiven učinek je tudi dokazan s 
kliničnimi študijami.  
Pomembno je tudi, da so probiotične 
bakterije v izdelku žive in da jih je dovolj.  
Kateri probiotik je najboljši za nas, lahko 
ugotovimo samo mi sami, saj se naša 
mikrobiota razlikuje od mikrobiote drugih 
ljudi in zato ni nujno, da bo neki probiotik, 
ki je na primer nekomu pomagal pri 
spodbujanju prebave, tako deloval tudi pri 
nas. 

PROBIOTIKI 
IN 
PREBIOTIKI
Kaj pravzaprav so probiotiki in kaj prebiotiki in kako 
učinkujejo na naš organizem? Besedilo: Ema Nasršen

PREHRANA

Prebiotiki so bodisi naravna sestavina hrane, zlasti sadja 
in zelenjave, lahko pa so tudi sintetizirani in dodani hrani. 
Najpogosteje uporabljeni prebiotiki so inulin in različni oligosaharidi.

* vitamin B12,  železo in vitamin C prispevajo k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti

* vitamin C, cink in vitamin D imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema
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Človekovo telo normalno poseljujejo 
mikroorganizmi. Prisotni so na naši koži, v 
ustih, največ pa jih je v našem črevesju. 
Probiotike in prebiotike naj bi uživali 
predvsem kot preventivno, za vzdrževanje 
stabilne črevesne mikrobiote in 
uravnavanje imunskega sistema. 
Če se to ravnovesje poruši, do česar 
lahko pride zaradi uživanja antibiotika, 
zaradi raznih okužb, obolenj, različnih 
načinov zdravljenja, kot so obsevanja 
in kemoterapije, stresa, nerednega 
prehranjevanja, spremembe okolja, pa 
lahko probiotiki in prebiotiki pripomorejo k 

kot dodatek različnim drugim prehranskim 
dodatkom (sladila, rastlinski izvlečki …).
Tako probiotiki kot prebiotiki so varni za 
uporabo, saj nimajo resnih stranskih 
učinkov. Lahko pa se ob večjem zaužitju 
predvsem prebiotikov, pa tudi nekaterih 
probiotikov, pojavijo napenjanje, vetrovi, 
krči, celo driska. Nekoliko večja pozornost 
ob uporabi probiotikov pa je potrebna 
pri ljudeh, ki imajo zelo oslabljen 
imunski sistem ali resnejša obolenja 
prebavil. V takem primeru se je pred 
uporabo probiotikov treba posvetovati z 
zdravnikom.

Učinkovitost
Tako probiotiki kot prebiotiki so natančno 
izbrani, njihove lastnosti in načini 
delovanja so dobro raziskani in opisani. 
Za določen bakterijski sev lahko rečemo, 
da je probiotičen šele takrat, ko so z njimi 
opravili študije na ljudeh in dokazali, da 
imajo določen pozitiven učinek na zdravje. 
V zadnjih desetih letih se je na tržišču 
pojavila poplava probiotičnih in drugih 
prehranskih dopolnil, med katerimi 
so nekateri zelo dobri po kakovosti 
in učinkovitosti, nekateri pa  takšni, 
ki nimajo dokazanih učinkov. Zato je 
evropska skupnost leta 2006 sprejela 
uredbo, ki ureja uporabo zdravstvenih 
trditev na živilih in kasneje izdala 
seznam zdravstvenih trditev, ki se lahko 
uporabljajo. Med sprejetimi zdravstvenimi 
trditvami je večina takšnih, ki se nanašajo 
na vitamine in minerale, medtem ko 
za mnoge trditve, vključno s tistimi, ki 
se nanašajo na probiotike, še niso bili 
predstavljeni zadostni dokazi. Proizvajalci 
izdelkov s probiotičnimi bakterijami zato 
izvajajo dodatne raziskave, s katerimi 
ugotavljajo vpliv svojih izdelkov na zdravje. 

Probiotiki koristijo na več področjih: 
• skrajšanje trajanja infekcijske driske 

(zlasti pri otrocih),

hitrejši vzpostavitvi normalnega stanja. 
Dokazani so različni pozitivni vplivi 
probiotikov na zdravje človeka: 
zmanjšujejo čas trajanja drisk, povezanih 
z antibiotiki, preprečujejo potovalne 
driske, preprečujejo razne okužbe z virusi 
in patogenimi bakterijami, pospešujejo 
prebavo, pomagajo pri zdravljenju alergij, 
zaprtja, črevesnih bolezni …

Kaj so probiotiki 
Probiotiki so po definiciji živi 
mikroorganizmi, ki pozitivno delujejo 
na zdravje človeka, če jih je ta zaužil 

• preprečevanje driske, povezane z 
jemanjem antibiotikov,

• preprečevanje atopijskega dermatitis pri 
dojenčkih,

• vzdrževanje remisije pri ulceroznem 
kolitisu,

• preprečevanje obolevnosti in 
umrljivosti, povezane z nekrotizantnim 
enterokolitisom,

• preprečevanje in vzdrževanje remisije pri 
vnetju vrečke,

• zdravljenje funkcionalnih simptomov 
črevesja,

• zmanjšanje pogostnosti okužb 
(prehlada, blagih trebušnih viroz), 

• izboljšanje imunosti.

Kako izbrati probiotični izdelek
Na trgu je res veliko probiotičnih izdelkov, 
tako prehranskih dopolnil kot tudi različnih 
živil, zato se je res težko odločiti, katerega 
bomo izbrali. 

v zadostni količini. Probiotiki so 
najpogosteje bakterije, zlasti iz rodov 
Lactobacillus in Bifidobacterium, redkeje 
pa tudi kvasovke. Probiotične bakterije 
morajo imeti posebne lastnosti, ki jim 
omogočajo, da žive preidejo skozi želodec 
v črevesje, kjer se lahko ustavijo ali celo 
naselijo. V črevesju morajo s svojim 
delovanjem pozitivno vplivati na počutje 
in zdravje človeka. Uravnavajo lahko 
delovanje imunskega sistema, tekmujejo z 
drugimi, zlasti škodljivimi mikroorganizmi, 
ali pa vzpodbujajo delovanje prebavil … 

Kaj so prebiotiki  
Prebiotiki so snovi, ki jih encimi našega 
telesa niso sposobni razgraditi in zato 
nerazgrajeni pridejo do debelega črevesa. 
V debelem črevesu pa postanejo hrana 
koristnim bakterijam in tako pospešujejo 
njihovo rast in razmnoževanje, kar lahko 
ugodno vpliva na naše zdravje in počutje. 
Prebiotiki so bodisi naravna sestavina 
hrane, zlasti sadja in zelenjave, lahko 
pa so tudi sintetizirani in dodani hrani. 
Najpogosteje uporabljeni prebiotiki so 
inulin in različni oligosaharidi.

Kje najdemo probiotike in prebiotike
Probiotiki se na trgu lahko pojavljajo v 
obliki funkcionalnih živil, prehranskih 
dopolnil ali v obliki zdravil. Funkcionalna 
živila so predvsem v obliki jogurtov, 
mlečnih napitkov in sirov, vedno več pa 
je tudi izdelkov rastlinskega izvora, kot so 
fermentirani izdelki iz soje. 
Prebiotiki pa se dodajajo različnim vrstam 
živil, mlečnim izdelkom, sadno-žitnim 
ploščicam, napitkom, žvečilnim gumijem 
in celo kruhu. V obliki prehranskih dopolnil 
pa se večinoma pojavljajo v kombinaciji 
s probiotičnimi bakterijami, lahko pa tudi 

Ko izbiramo probiotični izdelek, moramo 
najprej vedeti, kakšne so naše potrebe in 
želje, pri izbiri ustreznega izdelka nam bodo 
gotovo lahko najbolje pomagali v lekarni. 
Na trgu je tudi veliko mlečnih izdelkov, 
zlasti jogurtov, z napisom probiotični. Ti 
izdelki poleg tehnološko pomembnih 
mlečnokislinskih bakterij vsebujejo tudi 
probiotične bakterije. Večina probiotičnih 
mlečnih izdelkov na našem tržišču vsebuje 
bakterijske seve, ki so dobro raziskani in 
katerih pozitiven učinek je tudi dokazan s 
kliničnimi študijami.  
Pomembno je tudi, da so probiotične 
bakterije v izdelku žive in da jih je dovolj.  
Kateri probiotik je najboljši za nas, lahko 
ugotovimo samo mi sami, saj se naša 
mikrobiota razlikuje od mikrobiote drugih 
ljudi in zato ni nujno, da bo neki probiotik, 
ki je na primer nekomu pomagal pri 
spodbujanju prebave, tako deloval tudi pri 
nas. 

PROBIOTIKI 
IN 
PREBIOTIKI
Kaj pravzaprav so probiotiki in kaj prebiotiki in kako 
učinkujejo na naš organizem? Besedilo: Ema Nasršen
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Omega 3 pozitivno učinkujejo na 
ohranjanje zdravega srca. Uživanje EPA- in 
DHA-maščobnih kislin zmanjša tveganje 
za bolezni srca in ožilja. Maščobne kisline 
omega 3 spodbujajo zdrav srčno-žilni 
sistem ter skrbijo za zdrave vene in arterije.

Delovanje na možgane
Membrana oziroma stena okoli nevrono 
v možganih  je sestavljena iz dobrih 
maščob omega 3. Da nevroni pravilno 
komunicirajo, morajo biti te membrane 
prožne. Dejavniki, vključno s staranjem in 

Prav tako so ribe mnogokrat obremenjene s težkimi kovinami 
in pesticidi, kar spet ruši naše optimalno delovanje ter povzroča 
hormonsko neravnovesje.
Omejite uživanje maščobnih kislin omega 6, vseh predelanih 
in prečiščenih maščob, sladkorjev, namizne soli, alkohola in 
nikotina. Pretvorbo močno slabi tudi gluten in vsa živila, ki 
rušijo normalno pH-ravnovesje.

Koliko omega 3 na dan?
Najbolje pokrijemo potrebe organizma po omega 3 maščobnih 
kislinah, če zaužijemo vsaj dve porciji morskih rib na teden. 
Dojenčki do dopolnjenega prvega leta starosti še ne smejo 
uživati morskih rib. Otroci od enega leta dalje naj bi pojedli  
50 gramov morskih rib na teden, mladostniki v starosti od 
15 do 18 let 200 gramov na teden, odrasli pa 400 gramov 
na teden. Poleg tega lahko uživamo tudi ribja olja in olja alg. 
Obstajajo tudi živila, ki so z njimi obogatena, na primer mleko, 
jajca, sokovi, testenine in kruh. Zelo dober in varen vir so tudi 
prehranski dodatki, ki imajo nadzorovano sestavo maščobnih 
kislin. Hkrati z večjim uživanjem večkrat nenasičenih 
maščobnih kislin je pomembno, da zaužijemo tudi več 
antioksidantov, zlasti vitamina E.

Maščobne kisline omega  imajo več dobrih lastnosti:
• Nižajo trigliceride v krvi.
• Zmanjšajo bolečine v sklepih.
• Povečajo učinkovitost protivnetnih zdravil.
• Zmanjšujejo tesnobnost in depresijo.
• Pomagajo pri neuravnanem krvnem sladkorju.
• So ključne za nastajanje hormonov. 
• Skrbijo za nevrološki razvoj pri dojenčkih.
• So nujne v nosečnosti za normalen razvoj otroka.
• Prehrana z veliko omega 3 zmanjšuje vnetje, ki je ključni 

sestavni del pri astmi. Izboljšajo delovanje pljuč ali zmanjšajo 
količino zdravil.

• Potrebne so za pretvorbo karotenoidov v vitamin A, močan 
antioksidant.

• Poskrbijo za absorpcijo in delovanje D-vitamina ter močne in 
zdrave kosti.

• Pomagajo pri zaščiti pred Alzheimerjevo boleznijo in 
demenco. Omega 3 zaustavljajo slabitev spomina. 

• Zmanjšujejo tveganje za srčni napad, kap in smrt zaradi 
bolezni srca.

• Pospešujejo hujšanje.

prehrano z visoko vsebnostjo holesterola, 
nasičenih maščob, sladkorja in aditivov, 
povzročajo otrdelost membran, kar 
onemogoča prenos molekul iz enega 
nevrona v drugega. Posledice so 
nerazpoloženje, tesnoba in depresija, 
težave pri pomnjenju in učenju ter pešanje 
spomina. Prav tako imajo maščobne 
kisline omega 3 funkcijo čistilca krvi, 
omogočajo več kisika in s tem močno 
povečujejo bistrost in zbranost ter jasne 
misli.

Omega 6 maščobne 
kisline
Poudariti moramo tudi 
esencialne maščobne 
kisline omega 6. 
Eikozanoidi od 
maščobnih kislin omega 
6 spodbujajo nastajanje 
krvnih strdkov, prispevajo 
k vnetju celic ter dvigu 
slabega holesterola. 
Maščobne kisline omega 
6 in LA-linolna kislina so 
predvsem v sončničnem, 
sojinem in koruznem 

olju, v rastlinski margarini, mesu in vseh 
predelanih izdelkih.

Ravnovesje med omega 3 in omega 6 
maščobnimi kislinami 
Težave nastanejo, saj pojemo preveč 
maščobnih kislin omega 6 in premalo 
maščobnih kislin omega 3. Neravnovesje 
med maščobnimi kislinami omega 3 in 
omega 6 prispeva k debelosti, depresiji, 
disleksiji, hiperaktivnosti, nagnjenosti k 
nasilju, k srčnim obolenjem, hormonskim 
neravnovesjem in številnim drugim 
obolenjem, 
Osnovni gradnik maščobnih kislin 
omega-3 je ALA oziroma alfa-linolenska 
kislina. Telo lahko pretvori ALA v EPA 
(eikosapentanojska kislina) in DHA 
(dokozaheksaenojska kislina).  ALA se 
nahaja v chia semenih, orehih, zeleni 
listnati zelenjavi, najvišje koncentracije 
ALA pa so v lanenih in konopljinih 
semenih.  Kislini DHA in EPA zagotavljata 
zdravo delovanje srca, razvoj možganov, 
iz njih so sestavljene membrane celic, iz 
katerih so sestavljeni tudi hormoni. Prav 
tako DHA in EPA vsebujejo ribe. EPA in 
DHA sintetizirajo alge in fitoplankton, 
s čimer se hranijo ribe (lososi, skuše, 
sardele, tune, slaniki).  Ribe same po sebi 
ne proizvajajo EPA in DHA, temveč le jedo 
plankton in alge. Na tak način se EPA in 
DHA kopičita v njih.  
Pomembno je, da vemo, da EPA in DHA 
vsebujejo le prostoživeče ribe, in ne tiste 
v ujetništvu, hranjene z umetno hrano. 

MAŠČOBNE 
KISLINE 
OMEGA 3 
SO NUJNE 
ZA ZDRAVJE

PREHRANA

Omejite uživanje maščobnih kislin omega 6, vseh predelanih in 
prečiščenih maščob, sladkorjev, namizne soli, alkohola in nikotina. 
Pretvorbo močno slabi tudi gluten in vsa živila, ki rušijo normalno 
pH-ravnovesje.

Najbolje pokrijemo potrebe organizma po 
omega 3 maščobnih kislinah, če zaužijemo vsaj 
dve porciji morskih rib na teden.

Maščobne kisline omega 3 sestavljajo vsako membrano naše celice. Skrbijo 
za to, da hranila sploh ostajajo v njih. Ščitijo nas pred prostimi radikali, 
uravnavajo vrednosti holesterola, nižajo trigliceride, izjemno dobro delujejo 
pri revmatoidnem artritisu in vseh avtoimunih obolenjih.

Besedilo: Alja Dimic, 
prehranska terapevtka, 

Center Holistic, www.holistic.si
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Maščobne kisline omega 3 sestavljajo vsako membrano naše celice. Skrbijo 
za to, da hranila sploh ostajajo v njih. Ščitijo nas pred prostimi radikali, 
uravnavajo vrednosti holesterola, nižajo trigliceride, izjemno dobro delujejo 
pri revmatoidnem artritisu in vseh avtoimunih obolenjih.

Besedilo: Alja Dimic, 
prehranska terapevtka, 

Center Holistic, www.holistic.si
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Spirulina je preprosta enocelična oblika, 
ena od vrst modrozelenih cepljivk, ki so 
planet pred več kot tremi bilijoni let med 
prvimi začele oskrbovati s kisikom in 
tako posredno omogočile vso raznolikost 
večceličnih organizmov, vključno z nami 
samimi. Ker je kot večina alg izjemno 
prilagodljiva, jo najdemo v najrazličnejših 
naravnih okoljih – v prsti, močvirjih, 
sladkih in slanih stoječih vodah, najbolj pa 
ji prijajo topla tropska morja.

Kemično-biološka sestava
Spirulino sestavlja od 55 od 72 
odstotkov samih beljakovin. Spirulina je 
odličen dokaz, da se da vse esencialne 
beljakovine, ki jih telo samo ne more 
tvoriti, dobiti tudi v hrani ne-živalskega 
izvora. V sebi skriva tudi pravo zakladnico 
vseh mogočih vitaminov in mineralov: B1, 
B2, B3, B6, B9, A1, C, D in vitamin E.  
Dokazana je bila prisotnost tudi vseh 
naslednjih mineralov: železa, kalcija, 
cinka, magnezija, natrija, mangana, 
selena, kroma in joda. Res pa je, da 
količina omenjenih mineralov variira glede 
na okolje, v katerem so bile alge gojene.
Ne smemo pozabiti na esencialne 
maščobne kisline, med katerimi 
prevladuje gama linolenska kislina. 
To najdemo le še v materinem mleku, 
svetlinovem olju in nekaterih drugih 
vrstah alg. Omeniti velja tudi maščobno 
kislino arginin, ki igra pomembno vlogo 

v našem imunskem sistemu, pri celjenju 
ran, uravnava izločanje rastnega hormona, 
pozitivno vpliva na krvni pritisk …
Značilna zelena barva je posledica 
raznovrstnih barvil, ki jih vsebuje spirulina. 
Med njimi prevladuje klorofil, imenovan 
tudi zelena kri, saj je sestava ene molekule 
skoraj identična molekuli hemoglobina v 
naši krvi. Moder odtenek daje fikocianin, 

ki pozitivno vpliva na delovanje jeter in 
presnovo pomembnih kislin. Najbolj 
pomembno pa je, da so vse naštete snovi 
v spirulini prisotne v takšni obliki, da 
jih naše telo z lahkoto sprejme in hitro 
absorbira.

Pozitivni učinki spiruline
• Oskrbuje organizem z vsemi 

esencialnimi beljakovinami, maščobnimi 
kislinami, vitamini in minerali,

• deluje kot antioksidant in tako znižuje 
tveganje za nastanek rakavih obolenj,

• ima močan čistilni učinek, zaradi 
katerega jo moramo uživati v omejenih 
količinah (1-10 gramov spiruline v prahu 
na dan (1-3 čajne žličke)),

• razvija črevesno floro, ki je zaradi 
temeljne vloge pri absorpciji hranil več 
kot pomembna za naše dobro počutje in 
zaščito pred infekcijami,

• znižuje raven slabega holesterola v krvi,
• ureja presnovo,
• znižuje krvni pritisk,
• preprečuje anemijo (slabokrvnost),
• lajša stres,
• posredno pomaga pri vnetjih in celjenjih 

ran,
• pozitivno vpliva na različne alergije, 

na primer seneni nahod, vendar pa 
podrobnejše raziskave na tem področju 
še potekajo,

• pomaga pri zdravljenju senilnosti,
• pomaga pri zdravljenju očesnih bolezni.

SUPERHRANA - 
SPIRULINA
Nič čudnega, da je spirulina v zadnjem času vedno bolj prepoznana in cenjena. Odločitev, ali jo boste 
zaužili v obliki tablet, kapsul ali prahu, je vaša – bistvene razlike med njimi ni, seveda pa je pomembno, 
da alga ni termično ali kako drugače obdelana, saj le tako ohrani vse svoje dragocene sestavine.

Besedilo: Katarina Iver, vir: wikipedia.org

PREHRANA

Spirulino sestavlja od 55 od 72 
odstotkov samih beljakovin. 
Spirulina je odličen dokaz, da se 
da vse esencialne beljakovine, 
ki jih telo samo ne more tvoriti, 
dobiti tudi v hrani ne-živalskega 
izvora. V sebi skriva tudi pravo 
zakladnico vseh mogočih 
vitaminov in mineralov: B1, B2, 
B3, B6, B9, A1, C, D in vitamin E. 

• zmanjšuje utrujenost in izčrpanost,
• deluje na imunski sistem,
• prispeva k ohranjanju zdravih sluznic,
• ima vlogo pri ohranjanju vida,
• podpira zdravje kože in ohranja zdravje kosti.

Bogat naravni vir železa, vitaminov 
B-kompleksa ter vitamina A in K.

SPIRULINA PACIFICA®

Modrozelena alga s Havajev

www.spirulina.siNa voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

Kuhana hrana je hrana, v kateri je skoraj 
docela uničeno življenje. S kuhanjem se 
uničijo encimi, izgubi se velik odstotek 
vitaminov, beljakovine se spremenijo, 
maščobe oksidirajo, v mineralih pride 
do molekularnih sprememb, izgubi se 
velik del vode, kisik itd. S kuhanjem se 
spremenijo zelo dragocene hranilne 
substance in tako dobimo nekaj, kar je 
pravi hrani le podobno.
Raziskave so pokazale, da se pri 
posamezniku, ki zaužije obrok kuhane 
hrane, brez da bi prej zaužil tudi surovo 
hrano, njegov imunski sistem odzove tako, 
da nemudoma poveča število belih krvnih 

SESTAVINE:
• 1 skodelica belega zelja
• 2 korenja
• 1 skodelica kaljene kvinoje
• 1 strok česna
• Limonin sok po okusu
• Olje po okusu
• Himalajska sol
 
NAVODILA:
Zelje in korenje naribamo ter pomešamo 
s kvinojo. Začinimo z česnom, limoninim 
sokom, oljem in malce himalajske soli.

SESTAVINE:
• 2 večja paradižnika
• 1 zrel avokado
• 5 zelenih oliv
• 1 strok česna
• Timijan po okusu
• Tamari omaka (če je potrebno)

NAVODILA:
V mešalniku zmešamo avokado, olive 
in začimbe, da dobimo gladko zmes. 
Paradižnike izdolbemo in jih napolnimo 
s slastno kremo. Postrežemo z veliko s 
krekerji in veliko skledo solate.

SESTAVINE:
• 1 skodelica indijskih oreščkov
• 1 skodelica dateljnov (prej jih nekaj ur 

namakamo v vodi)
• pol skodelice posušenega kokosa
• 1 žlica kokosove maščobe
• Vanilija po okusu

NAVODILA:
Indijske oreščke zmeljemo posebej. V
mešalniku zmešamo ostale sestavine in 
zmesi na koncu primešamo še oreščke. 
Iz testa oblikujemo majhne kroglice, jih 
povaljamo v kokosovi moki in serviramo.

telesc. Torej, telo ravna tako, kot v primeru 
infekcije ali vdora strupene substance! Kaj 
pravite o tem?
Kuhana hrana, ki je običajno zaužita tudi 
v napačnih kombinacijah in ob napačnem 
času, se prebavlja zelo počasi, zaradi česar 
lahko v naših prebavilih pride do vrenja in 
gnitja. To pa je razlog za slabo asimilacijo 
hranil, prebavne težave kot so vetrovi, 
zaprtje, ali driska, lahko pa prispeva tudi 
k marsikaterim drugim obolenjem. S 
pretežnim uživanjem kuhane hrane zelo 
obremenjujemo svoje telo in povečujemo 
skladiščenje toksinov v našem organizmu. 
Raziskave so pokazale, da je hranjenje 

z z encimi osiromašeno hrano dobra 
popotnica za resna obolenja, prispeva k 
debelosti in k prehitremu staranju.
In ne nazadnje, zelo slaba novica je tudi 
ta, da nas kuhana, predelana hrana 
zaradi vsebnosti zasvojevalnih snovi dela 
odvisne. Se ne morete odreči kruhu, 
sladicam, slastnim špagetom, siru, 
velikemu pečenemu zrezku, osoljeni 
hrani, ipd.? Ste nervozni kadar vam 
zmanjka teh živil, ali pa kadar se jim 
namerno odrekate? Temu je tako zato, 
ker vas kuhana hrana dela odvisne! 
Kruh, mleko, meso, sladkor in sol najbolj 
zasvajajo. Osvobodite se!

KAJ PA KUHANA 
HRANA?

PREHRANA

Kuhanje je način priprave hrane, ki je v človeku ukoreninjen že tisočletja dolgo. Kuhana hrana nam je 
domača, okusi so nam poznani in nam prijajo, ravno tako pa je tovrstna hrana nekaj, kar srečujemo 
na vsakem koraku. Ob kuhani in na vse mogoče načine obdelani hrani se zbere 
družina ob večerji, tako hrano jemo, ko praznujemo, v restavracijah, 
ko gledamo televizijo, ko se dolgočasimo in ob vseh mogočih 
priložnostih. Bolj malo pa razmišljamo o tem, kaj pravzaprav jemo.

SOLATA IZ ZELJA

Nekaj  svež ih  receptov:

POLNJENI PARADIŽNIKI KOKOSOVE KROGLICE

Besedilo: Karla Klander, Svetovalka za zdravo 
prehrano, hujšanje in zdrav življenjski slog, 

certificirana nutricistka 
(www.karlaklander.com/sl, 

info@karlaklander.com, 040 471 522)
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Spirulina je preprosta enocelična oblika, 
ena od vrst modrozelenih cepljivk, ki so 
planet pred več kot tremi bilijoni let med 
prvimi začele oskrbovati s kisikom in 
tako posredno omogočile vso raznolikost 
večceličnih organizmov, vključno z nami 
samimi. Ker je kot večina alg izjemno 
prilagodljiva, jo najdemo v najrazličnejših 
naravnih okoljih – v prsti, močvirjih, 
sladkih in slanih stoječih vodah, najbolj pa 
ji prijajo topla tropska morja.

Kemično-biološka sestava
Spirulino sestavlja od 55 od 72 
odstotkov samih beljakovin. Spirulina je 
odličen dokaz, da se da vse esencialne 
beljakovine, ki jih telo samo ne more 
tvoriti, dobiti tudi v hrani ne-živalskega 
izvora. V sebi skriva tudi pravo zakladnico 
vseh mogočih vitaminov in mineralov: B1, 
B2, B3, B6, B9, A1, C, D in vitamin E.  
Dokazana je bila prisotnost tudi vseh 
naslednjih mineralov: železa, kalcija, 
cinka, magnezija, natrija, mangana, 
selena, kroma in joda. Res pa je, da 
količina omenjenih mineralov variira glede 
na okolje, v katerem so bile alge gojene.
Ne smemo pozabiti na esencialne 
maščobne kisline, med katerimi 
prevladuje gama linolenska kislina. 
To najdemo le še v materinem mleku, 
svetlinovem olju in nekaterih drugih 
vrstah alg. Omeniti velja tudi maščobno 
kislino arginin, ki igra pomembno vlogo 

v našem imunskem sistemu, pri celjenju 
ran, uravnava izločanje rastnega hormona, 
pozitivno vpliva na krvni pritisk …
Značilna zelena barva je posledica 
raznovrstnih barvil, ki jih vsebuje spirulina. 
Med njimi prevladuje klorofil, imenovan 
tudi zelena kri, saj je sestava ene molekule 
skoraj identična molekuli hemoglobina v 
naši krvi. Moder odtenek daje fikocianin, 

ki pozitivno vpliva na delovanje jeter in 
presnovo pomembnih kislin. Najbolj 
pomembno pa je, da so vse naštete snovi 
v spirulini prisotne v takšni obliki, da 
jih naše telo z lahkoto sprejme in hitro 
absorbira.

Pozitivni učinki spiruline
• Oskrbuje organizem z vsemi 

esencialnimi beljakovinami, maščobnimi 
kislinami, vitamini in minerali,

• deluje kot antioksidant in tako znižuje 
tveganje za nastanek rakavih obolenj,

• ima močan čistilni učinek, zaradi 
katerega jo moramo uživati v omejenih 
količinah (1-10 gramov spiruline v prahu 
na dan (1-3 čajne žličke)),

• razvija črevesno floro, ki je zaradi 
temeljne vloge pri absorpciji hranil več 
kot pomembna za naše dobro počutje in 
zaščito pred infekcijami,

• znižuje raven slabega holesterola v krvi,
• ureja presnovo,
• znižuje krvni pritisk,
• preprečuje anemijo (slabokrvnost),
• lajša stres,
• posredno pomaga pri vnetjih in celjenjih 

ran,
• pozitivno vpliva na različne alergije, 

na primer seneni nahod, vendar pa 
podrobnejše raziskave na tem področju 
še potekajo,

• pomaga pri zdravljenju senilnosti,
• pomaga pri zdravljenju očesnih bolezni.

SUPERHRANA - 
SPIRULINA
Nič čudnega, da je spirulina v zadnjem času vedno bolj prepoznana in cenjena. Odločitev, ali jo boste 
zaužili v obliki tablet, kapsul ali prahu, je vaša – bistvene razlike med njimi ni, seveda pa je pomembno, 
da alga ni termično ali kako drugače obdelana, saj le tako ohrani vse svoje dragocene sestavine.

Besedilo: Katarina Iver, vir: wikipedia.org

PREHRANA

Spirulino sestavlja od 55 od 72 
odstotkov samih beljakovin. 
Spirulina je odličen dokaz, da se 
da vse esencialne beljakovine, 
ki jih telo samo ne more tvoriti, 
dobiti tudi v hrani ne-živalskega 
izvora. V sebi skriva tudi pravo 
zakladnico vseh mogočih 
vitaminov in mineralov: B1, B2, 
B3, B6, B9, A1, C, D in vitamin E. 

• zmanjšuje utrujenost in izčrpanost,
• deluje na imunski sistem,
• prispeva k ohranjanju zdravih sluznic,
• ima vlogo pri ohranjanju vida,
• podpira zdravje kože in ohranja zdravje kosti.

Bogat naravni vir železa, vitaminov 
B-kompleksa ter vitamina A in K.

SPIRULINA PACIFICA®

Modrozelena alga s Havajev

www.spirulina.siNa voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

Kuhana hrana je hrana, v kateri je skoraj 
docela uničeno življenje. S kuhanjem se 
uničijo encimi, izgubi se velik odstotek 
vitaminov, beljakovine se spremenijo, 
maščobe oksidirajo, v mineralih pride 
do molekularnih sprememb, izgubi se 
velik del vode, kisik itd. S kuhanjem se 
spremenijo zelo dragocene hranilne 
substance in tako dobimo nekaj, kar je 
pravi hrani le podobno.
Raziskave so pokazale, da se pri 
posamezniku, ki zaužije obrok kuhane 
hrane, brez da bi prej zaužil tudi surovo 
hrano, njegov imunski sistem odzove tako, 
da nemudoma poveča število belih krvnih 

SESTAVINE:
• 1 skodelica belega zelja
• 2 korenja
• 1 skodelica kaljene kvinoje
• 1 strok česna
• Limonin sok po okusu
• Olje po okusu
• Himalajska sol
 
NAVODILA:
Zelje in korenje naribamo ter pomešamo 
s kvinojo. Začinimo z česnom, limoninim 
sokom, oljem in malce himalajske soli.

SESTAVINE:
• 2 večja paradižnika
• 1 zrel avokado
• 5 zelenih oliv
• 1 strok česna
• Timijan po okusu
• Tamari omaka (če je potrebno)

NAVODILA:
V mešalniku zmešamo avokado, olive 
in začimbe, da dobimo gladko zmes. 
Paradižnike izdolbemo in jih napolnimo 
s slastno kremo. Postrežemo z veliko s 
krekerji in veliko skledo solate.

SESTAVINE:
• 1 skodelica indijskih oreščkov
• 1 skodelica dateljnov (prej jih nekaj ur 

namakamo v vodi)
• pol skodelice posušenega kokosa
• 1 žlica kokosove maščobe
• Vanilija po okusu

NAVODILA:
Indijske oreščke zmeljemo posebej. V
mešalniku zmešamo ostale sestavine in 
zmesi na koncu primešamo še oreščke. 
Iz testa oblikujemo majhne kroglice, jih 
povaljamo v kokosovi moki in serviramo.

telesc. Torej, telo ravna tako, kot v primeru 
infekcije ali vdora strupene substance! Kaj 
pravite o tem?
Kuhana hrana, ki je običajno zaužita tudi 
v napačnih kombinacijah in ob napačnem 
času, se prebavlja zelo počasi, zaradi česar 
lahko v naših prebavilih pride do vrenja in 
gnitja. To pa je razlog za slabo asimilacijo 
hranil, prebavne težave kot so vetrovi, 
zaprtje, ali driska, lahko pa prispeva tudi 
k marsikaterim drugim obolenjem. S 
pretežnim uživanjem kuhane hrane zelo 
obremenjujemo svoje telo in povečujemo 
skladiščenje toksinov v našem organizmu. 
Raziskave so pokazale, da je hranjenje 

z z encimi osiromašeno hrano dobra 
popotnica za resna obolenja, prispeva k 
debelosti in k prehitremu staranju.
In ne nazadnje, zelo slaba novica je tudi 
ta, da nas kuhana, predelana hrana 
zaradi vsebnosti zasvojevalnih snovi dela 
odvisne. Se ne morete odreči kruhu, 
sladicam, slastnim špagetom, siru, 
velikemu pečenemu zrezku, osoljeni 
hrani, ipd.? Ste nervozni kadar vam 
zmanjka teh živil, ali pa kadar se jim 
namerno odrekate? Temu je tako zato, 
ker vas kuhana hrana dela odvisne! 
Kruh, mleko, meso, sladkor in sol najbolj 
zasvajajo. Osvobodite se!

KAJ PA KUHANA 
HRANA?

PREHRANA

Kuhanje je način priprave hrane, ki je v človeku ukoreninjen že tisočletja dolgo. Kuhana hrana nam je 
domača, okusi so nam poznani in nam prijajo, ravno tako pa je tovrstna hrana nekaj, kar srečujemo 
na vsakem koraku. Ob kuhani in na vse mogoče načine obdelani hrani se zbere 
družina ob večerji, tako hrano jemo, ko praznujemo, v restavracijah, 
ko gledamo televizijo, ko se dolgočasimo in ob vseh mogočih 
priložnostih. Bolj malo pa razmišljamo o tem, kaj pravzaprav jemo.

SOLATA IZ ZELJA

Nekaj  svež ih  receptov:

POLNJENI PARADIŽNIKI KOKOSOVE KROGLICE

Besedilo: Karla Klander, Svetovalka za zdravo 
prehrano, hujšanje in zdrav življenjski slog, 

certificirana nutricistka 
(www.karlaklander.com/sl, 

info@karlaklander.com, 040 471 522)
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Zaprtost in počasna prebava
O zaprtju govorimo takrat, ko se odvajajo 
manjše količine blata, blato je trše, 
njegovo odvajanje je oteženo in manj 
pogosto. Normalno odvajanje blata 
je vsaj enkrat dnevno, če ne lahko že 
govorimo o zaprtju in počasni prebavi. 
Do zaprtja in počasne prebave pride 
predvsem zaradi nezdravih prehranskih 
navad. Danes uživamo pretežno 
industrijsko predelano hrano in večji del 
te hrane se prebavi na manjše delce, ki 
se hitreje vsrkajo v kri. Zaradi tega ostane 
v črevesju zelo malo neprebavljivega 
dela, ki ne spodbudi dovolj črevesne 
peristaltike in črevo se poleni. 

Zakaj je zaprtost zdravju škodljiva?
Pri nerednem odvajanju blata se v 
prebavnem traktu nabirajo strupi, ki 
bi jih praviloma morali sproti odvajati 
iz telesa. Ustvarjajo se strupene 
obloge, ki oslabijo črevesno steno, 
ta postane prepustna in v krvni obtok 
spušča škodljive substance. Pri tem v 
telesu nastaja še več toksičnih snovi, 
ki uničujejo prebavila, polenijo črevo 
in zastrupljajo telo. Zavedati bi se 
morali, da so toksini v črevesju glavni 
povzročitelji številnih motenj in bolezni 
današnjega časa.

Pomen čiščenja prebavnega trakta
Skozi leta napačnega prehranjevanja z 
nezdravo hrano se v debelem črevesju 
kopičijo strupene obloge starega blata. 
Ker je blato po uživanju industrijsko 
predelane in mastne hrane zelo lepljivo, 
dodobra oblepi stene črevesja. Na 
stenah se naredijo precej debele, trde in 
skoraj neprepustne obloge. Te strupene 
obloge črevesju preprečujejo črpanje 
hranljivih snovi, onemogočajo normalno 

Čudežna hranila za urejeno prebavo in 
čiščenje črevesja:

Vlaknina psiliuma 
Vlaknine so bistvenega 
pomena za zdravo 
prebavo. Ena od najbolj 
znanih in cenjenih vlaknin 
za urejanje prebave je 

vsekakor vlaknina psiliuma. Ta spada med 
topne vlaknine, kar pomeni, da v stiku z 
vodo vlaknina nabrekne in ustvari naraven 
gel, ki ima mnoge blagodejne učinke na 
naše telo. Poveča se volumen blata, kar 
spodbudi črevesno peristaltiko in tako 
odpravlja zaprtost. Vlaknina pri potovanju 
skozi prebavni trakt nase veže tudi vse 
toksine in obloge, ki so se skozi leta nabirali 
v prebavnem traktu ter jih po naravni 
poti izloči iz telesa. Poleg tega vlaknina 
pomaga pri hujšanju ali vzdrževanju zdrave 
telesne teže. Vlaknine psiliuma zaužijemo 
pred obrokom, te v želodcu nabreknejo 
in ustvarijo občutek sitosti ter posledično 
zaužijemo manjšo količino hrane. 

Vlaknina psiliuma na naraven in 
učinkovit način odpravlja zaprtost, uredi 
prebavo in očisti ter razstrupi prebavni 
trakt.

Delovanje vlaknine psiliuma:
1. UREDI PREBAVO
2. ODPRAVLJA ZAPRTOST

delovanje črevesne peristaltike ter 
zastrupljajo telo.
 
Ali je tudi vaša prebava neurejena?
Preverite:
• Imate neredne obroke, z malo sveže 

zelenjave in sadja.
• Uživate premalo vlaknin.
• Popijete manj kot dva litra vode na dan.
• Ste fizično aktivni manj kot trikrat 

tedensko.
• Ste večkrat pod stresom.
• Blato odvajate manj kot enkrat dnevno.
• Blato je lahko trdo ter ga pri odvajanju 

spremljata bolečina in občutek 
nepopolne izpraznjenosti.

Če se prepoznate v vsaj treh trditvah, 
imate verjetno neurejeno prebavo 
in vaša prebavila so obložena s 
strupenimi oblogami. 

3. OČISTI IN RAZSTRUPI PREBAVNI TRAKT
4. ZAGOTAVLJA OBČUTEK SITOSTI IN 

TAKO POMAGA PRI HUJŠANJU

Slive
Slive so že splošno znane 
zaradi svojih blagodejnih 
učinkov na prebavo. So 
bogate z antioksidanti ter 

pripomorejo k vzdrževanju zdrave prebave 
in imajo naraven odvajalni učinek. Slive 
pomagajo tudi pri razstrupljanju telesa 
in pri vzdrževanju normalne črevesne 

funkcije. Poleg tega prispevajo k urejeni in 
redni prebavi.

Naravna rešitev
Tudi z zdravim načinom prehranjevanja, 
polnim polnozrnatih izdelkov, sveže 
zelenjave in sadja, je zelo težko vnesti 
priporočen dnevni odmerek vlaknin. 
Priporočen dnevni vnos vlaknin je med 
20‒40 gramov. Za lažjo predstavo: vlaknina 
psiliuma vsebuje 71 gramov topnih vlaknin 
na 100 gramov teže, enaka količina ovsenih 
otrobov pa jih vsebuje le pet gramov.

SPODBUDITE 
PREBAVO IN 
OČISTITE TELO
Prebavne težave niso prav nobena redkost, z njimi se srečuje vedno več ljudi. Sodobne nezdrave 
prehranske navade so glavni vzrok, da ima vedno več ljudi težave z zaprtjem in počasno prebavo. 
Nezdrava prehrana in premalo fizične aktivnosti vpliva tudi na nabiranje strupenih oblog v prebavnem 
traktu, ki po tihem zastrupljajo naše telo in upočasnjujejo prebavo. Besedilo: Petra Skovik

PREHRANA

REZULTATI UŽIVANJA 
VLAKNIN:
• Očiščeno debelo črevo
• Odstranitev vseh strupov 

in toksinov
• Urejena in redna prebava
• Absorpcija hranljivih snovi
• Razmnoževanje koristnih 

bakterij
• Boljši imunski sistem
• Izboljšanje delovanja 

drugih organov
• Splošno boljše počutje

Če niste še ničesar storili, da bi temeljito očistili svoje črevo, ste 
lahko prepričani, da so stene črevesja obložene s strupenimi 
oblogami, ki upočasnjujejo prebavo in zastrupljajo telo. Zato je 
zdaj pravi čas, da očistite svoj prebavni trakt vseh oblog in tako 
poskrbite za urejeno prebavo. Z urejeno prebavo in očiščenim 
prebavnim traktom se boste počutili popolnoma prerojeni in polni 
energije.

Za vzdrževanje zdrave prebave 
strokovnjaki svetujejo

Uživanje hrane z visoko vsebnostjo 
vlaknin.
Poskrbite za redne obroke, ki so bogati 
s svežo zelenjavo in sadjem.

Gibanje
Pri rednem gibanju se spodbudi 
črevesna peristaltika in s tem 
matabolizem.

Čez dan zaužijte vsaj 2l vode.
Nezadostno uživanje vode se odrazi na 
bolj kompaktnem in trdem blatu, ki ga 
je težje odvajati.

1. NEVARNE OBLOGE, POSUŠENO 
BLATO IN STRUPI

2. VLAKNINA PSILIUMA - Vlaknina 
psiliuma potuje po prebavnem 
traktu ter nase učinkovito veže 
vse strupe, ki so se leta nabirali na 
stenah črevesja, ter jih po naravni 
poti izloči iz telesa. Poleg tega je 
blato tudi mehkejše in lažje za 
odvajanje.

3. OČIŠČEN PREBAVNI TRAKT
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Hranilne snovi v organizmu izgorevajo ob 
pomoči vdihanega kisika in tako telo dobi 
energijo za svoje delovanje. Pri celičnih 
energijskih procesih nastajajo radikali, 
ki napadajo druge molekule. Takšne 
oksidativne reakcije so vzrok za poškodbe 
beljakovin, DNK in membranskih maščob, 

Karotenoidi  - znanstveniki poudarjajo 
pomen treh: beta karotena, ki spodbuja 
imunsko funkcijo, luteina, ki pomaga 
ohranjati vid, in likopena, ki zmanjšuje 
tveganje za nastanek nekaterih vrst raka.
 
Flavonoidi delujejo protivnetno. 
Prehrana, ki vsebuje veliko raznovrstne 
sveže zelenjave in sadja, vas bo 
oskrbela veliko flavonoidi. Nadomestki, 
ki vsebujejo flavonoide, najpogosteje 
izdelujejo iz ekstrakta olja grozdnega 
semena, flavonoidov iz citrusov, 
kvercetina, rutina in sojinih izoflavonov.
 Med flavonoide spadajo tudi polifenoli. 
Najbolj znan je resveratol. Precej 
polifenolov se nahaja tudi v rdečem vinu, 
zelenem čaju,sadju, zelenjavi. Polifenoli 
v rdečem vinu naj bi bili odgovorni za 
t.i. ˝francoski paradoks˝ V Franciji in 
še nekaterih mediteranskih državah 
imajo nepričakovano malo koronarnih 
bolezni, čeprav uživajo hrano s precej 
maščobami in holesterolom. Poleg 
tega, da resveratrol zmanjšuje tveganje 
za nastanek bolezni srca in ožilja, ščiti 
naše celice pred uničujočimi prostimi 
radikali, znižuje slab holesterol ter zvišuje 
vrednost dobrega holesterola, pomaga 
pri zmanjševanju možnosti za razvoj 
sladkorne bolezni, našim celicam pa daje 
energijo. Naj bi tudi zaviral staranje celic 
in s tem posledično celotnega organizma

ki lahko sčasoma povzročijo nastanek 
številnih bolezni. 
Stanje, ko v organizmu pride do 
presežka oksidativnih procesov 
nad antioksidativnimi, imenujemo 
oksidativni stres, zanj pa je značilno, 
da igra pomembno vlogo pri staranju 

Selen spodbuja nastajanje glutationske 
peroksidaze, ki je močan antioksidativni 
encim. Selen v obliki dodatka zmanjšuje 
tveganje za nastanek nekaterih vrst raka.
 
Lipoična kislina pomaga pri obnovi 
drugih antioksidantov potem, ko so 
se porabili v boju s prostimi radikali. 
Organizem nekaj alfa-lipoične kisline 
spremeni v dihidrolipoidno kislino, ki je še 
močnejši antioksidant.
 
Koencim Q10 igra pomembno vlogo pri 
proizvajanju energije, poleg tega deluje 
kot antioksidant v celičnih membranah. 
Te membrane delujejo kot vrata in stene 
celice: v celico spuščajo hranila, iz nje pa 
odpadne snovi.

Antioksidanti in staranje
Povečan oksidacijski stres, ki ga povzroča 
čezmerna količina prostih radikalov, 
ključno prispeva k hitrejšemu staranju 
in degeneraciji možganskih funkcij. 
Žal so prehranjevalne navade večine 
ljudi v sodobnem svetu slabe. Če ne 
gre drugače, si lahko pomagamo s 
prehranskimi dopolnili, ki vsebujejo 
antioksidante.

Ali antioksidanti preprečujejo raka?
Seveda predstavljajo rakava obolenja 
več kot sto različnih bolezni, ki se 

in obolevnosti. Oksidativni stres vodi k 
staranju in pri osebah z dednimi nagnjenji 
ustvarja razmere za nastanek različnih 
kroničnih bolezni. 

Kako delujejo antioksidanti
Organizem se brani prostih radikalov 
z lastnimi varovalnimi sistemi, ker pa 
se s staranjem večina telesnih funkcij 
slabša, se zmanjšuje tudi nastajanje 
antioksidativnih snovi. Tako je 
organizem vse bolj podvržen delovanju 
prostih radikalov. Zato jih imenujemo 
antioksidanti ali lovilci prostih radikalov. 
V telo jih vnašamo bodisi s hrano bodisi 
z izdelki za nego kože. Najpomembnejši 
antioksidanti so vitamini A, C in E, 
karotenoidi, bioflavonoidi in lipoična 
kislina. Med minerali so ključni 
antioksidanti selen, mangan, cink, 
baker, železo in krom, ki pa ne delujejo 
neposredno. Posebno mesto zavzema 
resveratol, – majhna v maščobi topna 
molekula, ki lahko preprosto prehaja skozi 
celično membrano in preventivno ali celo 
zdravilno deluje na človekov organizem.

Pomembna je kombinacija
Za antioksidante je značilno, da 
kombinacije antioksidantov delujejo 
učinkoviteje, kot bi delovala enaka 
količina posameznih antioksidantov. 

Vitamin E je najbolj znan topilec 
maščobe. Zmanjšuje tveganje za 
nastanek srčnih bolezni, raka in 
alzheimerjeve bolezni.
 
Vitamin C krepi imunost, saj odstranjuje 
presežne proste radikale, ki jih proizvajajo 
bele krvničke. Blaži simptome prehlada 
in gripe.

med seboj precej razlikujejo tako po 
nastanku kot tudi glede zdravljenja. 
Toda vse bolj se kaže povezanost med 
zmanjšano obolevnostjo za rakom 
in zdravo, nizkokalorično prehrano, 
ki vsebuje dovolj antioksidantov. 
Seveda se moramo zavedati dejstva, 
da s podaljševanjem zrelih let z vsako 
uro podaljšujemo tudi možnost 
napada prostih radikalov na različne 
življenjsko pomembne celične in 
medcelične molekule ter komponente. 
Dlje ko živimo, večja je verjetnost, 
da bo okvara celice pripeljala do 
degenerativnih sprememb. Prav zato 
je nadvse pomembno, da že kmalu po 
štiridesetem letu vsakodnevno bogatimo 
prehrano z dodanimi antioksidanti ali pa 
spremenimo prehranjevalne navade.

Resveratol- pomemben antioksidant
Številne pozitivne študije in priporočila 
strokovnjakov s celega sveta so glavni 
razlogi za strmo rast priljubljenosti 
resveratola. Marsikje uporaba 
resveratrola že presega porabo veliko 
bolj znanega Q10. Mogoče pa so 
znanstveniki končno res odkrili tisto 
“čudežno molekulo”,  kot mnogi 
pravijo resveratrolu in bomo končno 
uspeli ustaviti rast srčno žilnih obolenj, 
odpravili holesterol ter sladkorno 
bolezen in vsi imeli dovolj energije.

ANTIOKSIDANTI 
ZA OHRANJANJE 
ZDRAVJA

Proti staranju in obolevnosti se lahko borimo z antioksidanti. To so hranila, ki preprečujejo in 
upočasnjujejo nastajanje oksidativne škode, zaužijemo pa jih z zelenjavo in sadjem. Delujejo tako, da 
prestrežejo proste radikale in ustavijo oksidacijo maščob, s čimer preprečijo kvarjenje genetskega 
materiala v celici. Besedilo: Katarina Iver

PREHRANA

Najpomembnejši antioksidanti so vitamini A, C in E, karotenoidi, 
bioflavonoidi in lipoična kislina. Med minerali so ključni antioksidanti 
selen, mangan, cink, baker, železo in krom, ki pa ne delujejo 
neposredno. Posebno mesto zavzema resveratol, – majhna v 
maščobi topna molekula, ki lahko preprosto prehaja skozi celično 
membrano in preventivno ali celo zdravilno deluje na človekov 
organizem.
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da igra pomembno vlogo pri staranju 

Selen spodbuja nastajanje glutationske 
peroksidaze, ki je močan antioksidativni 
encim. Selen v obliki dodatka zmanjšuje 
tveganje za nastanek nekaterih vrst raka.
 
Lipoična kislina pomaga pri obnovi 
drugih antioksidantov potem, ko so 
se porabili v boju s prostimi radikali. 
Organizem nekaj alfa-lipoične kisline 
spremeni v dihidrolipoidno kislino, ki je še 
močnejši antioksidant.
 
Koencim Q10 igra pomembno vlogo pri 
proizvajanju energije, poleg tega deluje 
kot antioksidant v celičnih membranah. 
Te membrane delujejo kot vrata in stene 
celice: v celico spuščajo hranila, iz nje pa 
odpadne snovi.

Antioksidanti in staranje
Povečan oksidacijski stres, ki ga povzroča 
čezmerna količina prostih radikalov, 
ključno prispeva k hitrejšemu staranju 
in degeneraciji možganskih funkcij. 
Žal so prehranjevalne navade večine 
ljudi v sodobnem svetu slabe. Če ne 
gre drugače, si lahko pomagamo s 
prehranskimi dopolnili, ki vsebujejo 
antioksidante.

Ali antioksidanti preprečujejo raka?
Seveda predstavljajo rakava obolenja 
več kot sto različnih bolezni, ki se 

in obolevnosti. Oksidativni stres vodi k 
staranju in pri osebah z dednimi nagnjenji 
ustvarja razmere za nastanek različnih 
kroničnih bolezni. 

Kako delujejo antioksidanti
Organizem se brani prostih radikalov 
z lastnimi varovalnimi sistemi, ker pa 
se s staranjem večina telesnih funkcij 
slabša, se zmanjšuje tudi nastajanje 
antioksidativnih snovi. Tako je 
organizem vse bolj podvržen delovanju 
prostih radikalov. Zato jih imenujemo 
antioksidanti ali lovilci prostih radikalov. 
V telo jih vnašamo bodisi s hrano bodisi 
z izdelki za nego kože. Najpomembnejši 
antioksidanti so vitamini A, C in E, 
karotenoidi, bioflavonoidi in lipoična 
kislina. Med minerali so ključni 
antioksidanti selen, mangan, cink, 
baker, železo in krom, ki pa ne delujejo 
neposredno. Posebno mesto zavzema 
resveratol, – majhna v maščobi topna 
molekula, ki lahko preprosto prehaja skozi 
celično membrano in preventivno ali celo 
zdravilno deluje na človekov organizem.

Pomembna je kombinacija
Za antioksidante je značilno, da 
kombinacije antioksidantov delujejo 
učinkoviteje, kot bi delovala enaka 
količina posameznih antioksidantov. 

Vitamin E je najbolj znan topilec 
maščobe. Zmanjšuje tveganje za 
nastanek srčnih bolezni, raka in 
alzheimerjeve bolezni.
 
Vitamin C krepi imunost, saj odstranjuje 
presežne proste radikale, ki jih proizvajajo 
bele krvničke. Blaži simptome prehlada 
in gripe.

med seboj precej razlikujejo tako po 
nastanku kot tudi glede zdravljenja. 
Toda vse bolj se kaže povezanost med 
zmanjšano obolevnostjo za rakom 
in zdravo, nizkokalorično prehrano, 
ki vsebuje dovolj antioksidantov. 
Seveda se moramo zavedati dejstva, 
da s podaljševanjem zrelih let z vsako 
uro podaljšujemo tudi možnost 
napada prostih radikalov na različne 
življenjsko pomembne celične in 
medcelične molekule ter komponente. 
Dlje ko živimo, večja je verjetnost, 
da bo okvara celice pripeljala do 
degenerativnih sprememb. Prav zato 
je nadvse pomembno, da že kmalu po 
štiridesetem letu vsakodnevno bogatimo 
prehrano z dodanimi antioksidanti ali pa 
spremenimo prehranjevalne navade.

Resveratol- pomemben antioksidant
Številne pozitivne študije in priporočila 
strokovnjakov s celega sveta so glavni 
razlogi za strmo rast priljubljenosti 
resveratola. Marsikje uporaba 
resveratrola že presega porabo veliko 
bolj znanega Q10. Mogoče pa so 
znanstveniki končno res odkrili tisto 
“čudežno molekulo”,  kot mnogi 
pravijo resveratrolu in bomo končno 
uspeli ustaviti rast srčno žilnih obolenj, 
odpravili holesterol ter sladkorno 
bolezen in vsi imeli dovolj energije.

ANTIOKSIDANTI 
ZA OHRANJANJE 
ZDRAVJA

Proti staranju in obolevnosti se lahko borimo z antioksidanti. To so hranila, ki preprečujejo in 
upočasnjujejo nastajanje oksidativne škode, zaužijemo pa jih z zelenjavo in sadjem. Delujejo tako, da 
prestrežejo proste radikale in ustavijo oksidacijo maščob, s čimer preprečijo kvarjenje genetskega 
materiala v celici. Besedilo: Katarina Iver

PREHRANA

Najpomembnejši antioksidanti so vitamini A, C in E, karotenoidi, 
bioflavonoidi in lipoična kislina. Med minerali so ključni antioksidanti 
selen, mangan, cink, baker, železo in krom, ki pa ne delujejo 
neposredno. Posebno mesto zavzema resveratol, – majhna v 
maščobi topna molekula, ki lahko preprosto prehaja skozi celično 
membrano in preventivno ali celo zdravilno deluje na človekov 
organizem.
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Preverite ali sodite v ogroženo skupino, 
saj se s trebušno debelostjo lahko soočajo 
tudi posamezniki, ki imajo sicer normalno 
telesno težo.  V ogroženo skupino sodijo 
moški z obsegom trebuha več kot 94 
centimetrov in ženske z obsegom trebuha 
več kot 80 centimetrov. 
Veste, zakaj trebušni tip debelosti 
predstavlja večje zdravstveno tveganje kot 
na primer hruškasti tip debelosti, kjer se 
odvečna maščoba nabira predvsem na 
zadnjici in stegnih? 
Težava je predvsem v tem, da se pri 
trebušnem tipu debelosti maščoba 
nabira okrog trebušnih organov. Eden 
od pomembnejših so jetra, ki so filter v 
telesu. Iz krvnega obtoka odstranjujejo 
toksine, ki jih zaužijemo ali vdihnemo.  
Če so obdana v maščobni obroč, ne 
morejo pravilno razstrupljati telesa in 
tako se začnejo težave. Trebušni tip 
debelosti in zamaščena jetra predstavljajo 
višje tveganje za razvoj najpogostejših 
kroničnih bolezni, kot so diabetes, 
povišan holesterol, pritisk in srčno-žilne 
bolezni. Ljudje z naštetimi težavami trpijo 
zaradi prevelike telesne teže, ki jo težko 
znižajo. Jetra namreč odvečni glikogen 
iz sladkorjev in ogljikovih hidratov 
shranjujejo kot zaloge
maščobe v telesu.

Zdravi 
ljudje 
živijo 
dlje.

Primer zdravega jedilnika: 
1. Zajtrk: sok iz sveže stisnjenih korenčkov 
in jabolk, prosena kaša z orehi in suhimi 
slivami.
2. Malica: sezonsko sadje. 
3. Kosilo: morska riba, krompir z blitvo, 
skodelica mešane solate z olivnim oljem.
4. Malica: albuminska skuta z drobnjakom 
in konopljinim oljem, košček avokada, 
košček polnozrnatega kruha.
5. Večerja: velika mešana solata z jajcem 
ali popečenimi piščančjimi prsmi, košček 
polnozrnatega kruha. 
6. Čez dan popijte najmanj od 1,5 do 2 
litra vode. Namesto druge skodelice kave 
si raje privoščite zeleni čaj.

Obremenjena jetra
Obolenj in poškodb jeter se ob začetnih 
teža vah običajno ne zavedate, saj jetra ne 
bolijo. Po nasle dnjih znakih pa lahko sami 
prepoznate, ali imate obre menjena jetra: 

• slaba in počasna prebava, ki jo 
spremljajo napihovanje in občasne 
slabosti;

• nenehna utrujenost;
• srbečica kože;
• izguba zdrave barve kože;
• tiščanje pod desnim rebr nim lokom, ki 

kaže na to, da so jetra povečana;
• povišane vrednosti holeste rola in 

trigliceridov v krvi;

Pogosta težava
Zamaščena jetra so ena od pogostejših 
sodobnih težav. 
Še pred nekaj leti je bil glavni vzrok za 
zamaščena jetra alkohol. Zdaj pa prvo 
mesto zaseda nepravilna prehrana.  
Težave nastanejo zaradi pogostega 
uživanja predelane, pakirane ali 
pogrete hrane ter izdelkov iz bele moke, 
hidrogeniziranih maščob in sladkorja. 

Na spodnji sliki lahko opazite razliko med 
zdravimi in zamaščenimi jetri. Zamaščena 
jetra so obdana v maščobni obroč in 
njihovo delovanje je okrnjeno.

Na srečo lahko zamaščena jetra s pravilno 
prehrano in razstrupljevalno dieto vrnemo 
v normalno stanje.

Priporočena prehrana
Številni strokovnjaki priporočajo 
mediteransko prehrano, saj prispeva k 
zmanjševanju telesne teže, s številnimi 
antioksidanti iz sadja in zelenjave 
prispeva k zaščiti celic, z nenasičenimi 
maščobami pa k varovanju srca in 
ožilja. V mediteranski prehrani imajo 
ribe prednost pred mesom, na jedilniku 
naj bi bile vsak teden, rdeče meso pa le 
nekajkrat mesečno. Živila morajo biti sveža 

• povišan krvni pritisk ter
• debelost z osrednjo po razdelitvijo 

maščobe okrog pasu.

Razstrupljanje
Če imate naštete težave, vam priporočamo 
trime sečno spremembo življenjskega 
sloga. Jetra so organ z visoko spo-
sobnostjo samoobnove. Poleg uvajanja 
pravilne prehrane in rednega gibanja 
lahko jetrom pomagate z izbrano 
kombinaci jo rastlinskih izvlečkov.  Za 
razstrupljanje in obnovo jeter so zelo 
učinkoviti pripravki iz pegastega badlja 

in lokalno pridelana. Predelana hrana, 
konzerve, aditivi, arome in ojačevalci 
okusa pa so iz te prehrane izločeni. 
Sveže sadje in zelenjava naj bodo del 

vsakega obroka.  Izbirajte sadje, ki ni 
preveč sladko. Prehrana naj bo bogata z 
beljakovinami iz različnih virov, nikakor 
samo živalskih. Idealno bi bilo kombinirati 
beljakovine iz:
• rib, jajc in organskega piščančjega mesa, 
• polnozrnatih žit (pšenica, kamut, ajda, 

riž, ječmen, kvinoja, amarant …), 
• stročnic (fižol, leča, soja, bob, čičerika ali 

njihovih kalčkov),
• oreškov in semen (laneno seme, 

mandlji, orehi, sončnično seme).

V prehrano vključite zdrave maščobe iz 
hladno stiskanih olj,  kot so olivno, laneno, 
konopljino olje ter olja iz avokada in 
oreškov.
Vlaknine iz zelenjave in sadja ter 
polnozrnatih žit in na primer lanu ali 
vlaknine psilium pripomorejo k rednemu 
odvajanju in čiščenju črevesja.
Dnevno zaužijte od 1,5 do 2 litra vode, da 
pomagate telesu pri razstrupljanju.

v kombinaciji z indijsko kosmuljo 
in sladkim korenom, ki prispeva k 
urejeni prebavi. Presnovni ostanki se 
morajo namreč redno izločati iz telesa. 
Ljudem z obremenjenimi jetri pogosto 
primanjkuje  vitaminov B-skupine. Zato 
je pomembno, da jih redno uživajo. 
Pri izbiri izdelka bodite pozorni na 
originalno formulo, ki v eni škatlici 
vsebuje vse naštete sestavine. Tako 
vam ni treba kupovati več različnih 
izdelkov. Originalna formula zagotavlja 
varnost. Učinkovitost pa potrjuje vedno 
več zadovoljnih uporabnikov. 

TREBUŠNA 
DEBELOST JE 
DEJAVNIK 
TVEGANJA
V Sloveniji je žal vse več ljudi s preveliko telesno težo. V sklopu raziskave CINDI so čezmerno telesno 
težo ugotovili kar pri 73,5 odstotka pregledanih odraslih Slovencev. Zvišan holesterol v krvi ima 
skoraj 70 odstotkov pregledanih oseb. Več kot 34 odstotkov ima zvišan krvni tlak in več kot četrtina 
pregledanih ima tudi moteno presnovo glukoze. Besedilo: Katarina Iver

PREHRANA

B-kompleks tvori skupek vitaminov: B1, B2, B6, B5, B3, B7, B9 in B12. Pomanjkanje 
enega od vitaminov povzroči povečano potrebo tudi po drugih iz te skupine.  Zato 
je uravnotežena prehrana tako pomembna. Osebam, ki imajo moteno presnovo, se 
svetuje jemanje B-kompleksa.
Vitamini B-kompleksa uravnavajo presnovne procese, odstranjujejo strupe iz krvi, 
zmanjšujejo vsebnost holesterola in trigliceridov v krvi in so vpleteni v presnovo 
aminokislin. Vitamini te skupine so topni v vodi, nekateri pa se skladiščijo tudi v 
jetrih.
Kdo ima povečano potrebo po B-vitaminih? V prvi vrsti osebe, ki se nezdravo 
prehranjujejo, kadilci in osebe, ki uživajo večje količine alkohola. Veliko 
vegetarijancem, ki niso pozorni pri izboru jedi, prav tako primanjkuje teh vitaminov.
Vitamin E je pomemben antioksidant, ki varuje celice pred oksidativnimi 
poškodbami. Zaužiti je treba dovolj vitamina E, ki lahko prepreči oksidacijo dobrega 
holesterola in tako prispeva k ohranjanju zdravih jeter in ožilja. 

Pomen vitaminov za zdrava jetra

Prehranska 
piramida 

mediteranske 
prehrane



52

Preverite ali sodite v ogroženo skupino, 
saj se s trebušno debelostjo lahko soočajo 
tudi posamezniki, ki imajo sicer normalno 
telesno težo.  V ogroženo skupino sodijo 
moški z obsegom trebuha več kot 94 
centimetrov in ženske z obsegom trebuha 
več kot 80 centimetrov. 
Veste, zakaj trebušni tip debelosti 
predstavlja večje zdravstveno tveganje kot 
na primer hruškasti tip debelosti, kjer se 
odvečna maščoba nabira predvsem na 
zadnjici in stegnih? 
Težava je predvsem v tem, da se pri 
trebušnem tipu debelosti maščoba 
nabira okrog trebušnih organov. Eden 
od pomembnejših so jetra, ki so filter v 
telesu. Iz krvnega obtoka odstranjujejo 
toksine, ki jih zaužijemo ali vdihnemo.  
Če so obdana v maščobni obroč, ne 
morejo pravilno razstrupljati telesa in 
tako se začnejo težave. Trebušni tip 
debelosti in zamaščena jetra predstavljajo 
višje tveganje za razvoj najpogostejših 
kroničnih bolezni, kot so diabetes, 
povišan holesterol, pritisk in srčno-žilne 
bolezni. Ljudje z naštetimi težavami trpijo 
zaradi prevelike telesne teže, ki jo težko 
znižajo. Jetra namreč odvečni glikogen 
iz sladkorjev in ogljikovih hidratov 
shranjujejo kot zaloge
maščobe v telesu.

Zdravi 
ljudje 
živijo 
dlje.

Primer zdravega jedilnika: 
1. Zajtrk: sok iz sveže stisnjenih korenčkov 
in jabolk, prosena kaša z orehi in suhimi 
slivami.
2. Malica: sezonsko sadje. 
3. Kosilo: morska riba, krompir z blitvo, 
skodelica mešane solate z olivnim oljem.
4. Malica: albuminska skuta z drobnjakom 
in konopljinim oljem, košček avokada, 
košček polnozrnatega kruha.
5. Večerja: velika mešana solata z jajcem 
ali popečenimi piščančjimi prsmi, košček 
polnozrnatega kruha. 
6. Čez dan popijte najmanj od 1,5 do 2 
litra vode. Namesto druge skodelice kave 
si raje privoščite zeleni čaj.

Obremenjena jetra
Obolenj in poškodb jeter se ob začetnih 
teža vah običajno ne zavedate, saj jetra ne 
bolijo. Po nasle dnjih znakih pa lahko sami 
prepoznate, ali imate obre menjena jetra: 

• slaba in počasna prebava, ki jo 
spremljajo napihovanje in občasne 
slabosti;

• nenehna utrujenost;
• srbečica kože;
• izguba zdrave barve kože;
• tiščanje pod desnim rebr nim lokom, ki 

kaže na to, da so jetra povečana;
• povišane vrednosti holeste rola in 

trigliceridov v krvi;

Pogosta težava
Zamaščena jetra so ena od pogostejših 
sodobnih težav. 
Še pred nekaj leti je bil glavni vzrok za 
zamaščena jetra alkohol. Zdaj pa prvo 
mesto zaseda nepravilna prehrana.  
Težave nastanejo zaradi pogostega 
uživanja predelane, pakirane ali 
pogrete hrane ter izdelkov iz bele moke, 
hidrogeniziranih maščob in sladkorja. 

Na spodnji sliki lahko opazite razliko med 
zdravimi in zamaščenimi jetri. Zamaščena 
jetra so obdana v maščobni obroč in 
njihovo delovanje je okrnjeno.

Na srečo lahko zamaščena jetra s pravilno 
prehrano in razstrupljevalno dieto vrnemo 
v normalno stanje.

Priporočena prehrana
Številni strokovnjaki priporočajo 
mediteransko prehrano, saj prispeva k 
zmanjševanju telesne teže, s številnimi 
antioksidanti iz sadja in zelenjave 
prispeva k zaščiti celic, z nenasičenimi 
maščobami pa k varovanju srca in 
ožilja. V mediteranski prehrani imajo 
ribe prednost pred mesom, na jedilniku 
naj bi bile vsak teden, rdeče meso pa le 
nekajkrat mesečno. Živila morajo biti sveža 

• povišan krvni pritisk ter
• debelost z osrednjo po razdelitvijo 

maščobe okrog pasu.

Razstrupljanje
Če imate naštete težave, vam priporočamo 
trime sečno spremembo življenjskega 
sloga. Jetra so organ z visoko spo-
sobnostjo samoobnove. Poleg uvajanja 
pravilne prehrane in rednega gibanja 
lahko jetrom pomagate z izbrano 
kombinaci jo rastlinskih izvlečkov.  Za 
razstrupljanje in obnovo jeter so zelo 
učinkoviti pripravki iz pegastega badlja 

in lokalno pridelana. Predelana hrana, 
konzerve, aditivi, arome in ojačevalci 
okusa pa so iz te prehrane izločeni. 
Sveže sadje in zelenjava naj bodo del 

vsakega obroka.  Izbirajte sadje, ki ni 
preveč sladko. Prehrana naj bo bogata z 
beljakovinami iz različnih virov, nikakor 
samo živalskih. Idealno bi bilo kombinirati 
beljakovine iz:
• rib, jajc in organskega piščančjega mesa, 
• polnozrnatih žit (pšenica, kamut, ajda, 

riž, ječmen, kvinoja, amarant …), 
• stročnic (fižol, leča, soja, bob, čičerika ali 

njihovih kalčkov),
• oreškov in semen (laneno seme, 

mandlji, orehi, sončnično seme).

V prehrano vključite zdrave maščobe iz 
hladno stiskanih olj,  kot so olivno, laneno, 
konopljino olje ter olja iz avokada in 
oreškov.
Vlaknine iz zelenjave in sadja ter 
polnozrnatih žit in na primer lanu ali 
vlaknine psilium pripomorejo k rednemu 
odvajanju in čiščenju črevesja.
Dnevno zaužijte od 1,5 do 2 litra vode, da 
pomagate telesu pri razstrupljanju.

v kombinaciji z indijsko kosmuljo 
in sladkim korenom, ki prispeva k 
urejeni prebavi. Presnovni ostanki se 
morajo namreč redno izločati iz telesa. 
Ljudem z obremenjenimi jetri pogosto 
primanjkuje  vitaminov B-skupine. Zato 
je pomembno, da jih redno uživajo. 
Pri izbiri izdelka bodite pozorni na 
originalno formulo, ki v eni škatlici 
vsebuje vse naštete sestavine. Tako 
vam ni treba kupovati več različnih 
izdelkov. Originalna formula zagotavlja 
varnost. Učinkovitost pa potrjuje vedno 
več zadovoljnih uporabnikov. 

TREBUŠNA 
DEBELOST JE 
DEJAVNIK 
TVEGANJA
V Sloveniji je žal vse več ljudi s preveliko telesno težo. V sklopu raziskave CINDI so čezmerno telesno 
težo ugotovili kar pri 73,5 odstotka pregledanih odraslih Slovencev. Zvišan holesterol v krvi ima 
skoraj 70 odstotkov pregledanih oseb. Več kot 34 odstotkov ima zvišan krvni tlak in več kot četrtina 
pregledanih ima tudi moteno presnovo glukoze. Besedilo: Katarina Iver

PREHRANA

B-kompleks tvori skupek vitaminov: B1, B2, B6, B5, B3, B7, B9 in B12. Pomanjkanje 
enega od vitaminov povzroči povečano potrebo tudi po drugih iz te skupine.  Zato 
je uravnotežena prehrana tako pomembna. Osebam, ki imajo moteno presnovo, se 
svetuje jemanje B-kompleksa.
Vitamini B-kompleksa uravnavajo presnovne procese, odstranjujejo strupe iz krvi, 
zmanjšujejo vsebnost holesterola in trigliceridov v krvi in so vpleteni v presnovo 
aminokislin. Vitamini te skupine so topni v vodi, nekateri pa se skladiščijo tudi v 
jetrih.
Kdo ima povečano potrebo po B-vitaminih? V prvi vrsti osebe, ki se nezdravo 
prehranjujejo, kadilci in osebe, ki uživajo večje količine alkohola. Veliko 
vegetarijancem, ki niso pozorni pri izboru jedi, prav tako primanjkuje teh vitaminov.
Vitamin E je pomemben antioksidant, ki varuje celice pred oksidativnimi 
poškodbami. Zaužiti je treba dovolj vitamina E, ki lahko prepreči oksidacijo dobrega 
holesterola in tako prispeva k ohranjanju zdravih jeter in ožilja. 

Pomen vitaminov za zdrava jetra

Prehranska 
piramida 

mediteranske 
prehrane
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Cilji zdravljenja sladkorne bolezni so 
odprava simptomov in znakov bolezni, 
preprečevanje akutnih zapletov sladkorne 
bolezni, preprečevanje kroničnih zapletov, 
zmanjšanje umrljivosti in izboljšanje 
kakovosti življenja.  Sladkorno bolezen 
lahko nadzorujemo ali pa omilimo s 
primerno dieto.

Osnove dietne prehrane:
• dietna prehrana je osnovna metoda za 

zdravljenje vseh tipov sladkorne bolezni
• gre za zdravo prehrano, primerno tudi za 

zdrave ljudi, le da je upoštevanje diete za 
diabetika še pomembnejše

• dieto je potrebno skrbno načrtovati in pri 
tem upoštevati vsa njena določila

Dnevne potrebe po energiji so odvisne od 
posameznika (njegove telesne dejavnosti, 
spola, starosti, telesne teže...)  in zato od 
človeka do človeka različne. Po navadi 
potrebe po energiji zadovoljimo v petih 
obrokih na dan. 
 
Zelo priporočljiva hrana:
• hrana, ki vsebuje veliko vlaknin:
• polnozrnat, rženi, črn, ajdov kruh;
• ajdova, prosena kaša, ješprenj;
• ječmenovi, ovseni, rženi kosmiči;
• krompir v olupku, neglaziran riž,
• polnozrnate testenine;
• fižol, grah, soja;
• sveža, zamrznjena zelenjava;
• surovo, neolupljeno sadje, predvsem 

jagodičje;
• posneto mleko

• nemastna skuta
• jajčni beljak
• nesladkane pijače: čaj, voda, mineralna 

voda, čiste zelenjavne juhe
• 
Hrana, priporočljiva v zmernih 
količinah:
• pogosto: krompir, riž, testenine, mleko, 

jogurt, polmastni sir, pusto meso, ribe;
• poredko: bel kruh, keksi za diabetike, 

sladko sadje, sadni sok iz svežega sadja, 
pusti izdelki iz mesa, jajčni rumenjak, 
drobovina;

Hrana, ki se je moramo izogibati:
• hrana z veliko maščobami: ocvrte jedi, 

maslo, svinjska mast, margarina, mastno 
meso, majoneza, masleni rogljički, 
kremni siri, hrenovke, salame, klobase, 
industrijsko pripravljene jedi, pomfri, 
čips, industrijsko izdelane kremne juhe 
živila z veliko sladkorja: marmelada, 
med, sadni sirupi, kompoti, sadni izdelki 
iz konzerv, pudingi, brezalkoholne 
sladkane pijače (coca-cola, kokta, 
fanta...), likerji

• živila z veliko maščob in sladkorja: torte, 
sladoled, čokolada

Živila, ki jih je treba omejiti:
• izdelki iz bele moke,
• pusti izdelki iz mesa (šunka iz 

perutninskega mesa, pusta šunka ...),
• pusto meso,
• drobovina,
• zelo sladko sadje (grozdje, ananas, fige, 

banane ...),
• suho sadje (rozine, fige, marelice ...),
• krompir,
• beli riž,
• sveži sadni sokovi,
• celo jajce,
• rastlinska olja.
 
Močno odsvetovana živila:
• živila z veliko vsebnostjo sladkorja 

(sladkarije, med, marmelada, sladkani 
sokovi ...),

• živila z veliko vsebnostjo maščob (ocvrte 
jedi, maslo, margarina, majoneza, mast 
...),

• živila z veliko vsebnostjo natrija (hrana iz 
konzerv, jušni koncentrati ...),

• živila z veliko maščob in natrija (klobase, 
kremni siri, sirove pite, pomfri, čips ...),

• živila z veliko maščob in sladkorja 
(čokolada, torte, peciva iz listnatega testa 
...).

 
Redni obroki 
Osebe s sladkorno boleznijo morajo 
namenjati posebno skrb urejeni in redni 
prehrani. Celodnevne obroke je treba 
porazdeliti enakomerno čez ves dan, da 
se ne poruši ravnotežje med koncentracijo 
inzulina in koncentracije glukoze v krvi. 
Priporočljivo je uživati pet obrokov na dan 
ob istem času. 

Čim manj sladkorja
Hrana, ki vsebuje veliko enostavnih 
ogljikovih hidratov (sladkarije, suho sadje, 
sladkani sokovi, marmelade, med …), se 
hitro vsrka in s tem povzroči hiter dvig ravni 
glukoze v krvi, kar je za osebe s sladkorno 
boleznijo nevarno. Boljša izbira so živila, ki 
vsebujejo sestavljene ogljikove hidrate, saj 
energijo in glukozo sproščajo počasi. To so 
sadje, zelenjava, polnozrnata živila. 

Živila z nižjim glikemičnim indeksom
Sladkorni bolniki morajo izbirati predvsem 
med živili, ki počasi dvigujejo koncentracijo 
glukoze v krvi. To so živila z nizkim 
glikemičnim indeksom (GI). Jedi z visokim 
GI (od 75 do 100 %) so grozdni sladkor, 
med, sadni sokovi, bel kruh, prepečenec, 
torte, sladkarije, škrobna moka, suho sadje … 

Katero hrano naj sladkorni bolniki uživajo in kateri hrani naj se izogibajo?

Živila z visokim glikemičnim 
indeksom (nad 70)

Živila s srednje visokim 
glikemičnim indeksom (56 do 69)

Živila z nizkim glikemičnim 
indeksom (55 ali manj) 

Besedilo: Katarina Iver

PREHRANA

Sladkorni bolniki 
morajo izbirati 
predvsem 
med živili, ki 
počasi dvigujejo 
koncentracijo 
glukoze v 
krvi. To so 
živila z nizkim 
glikemičnim 
indeksom (GI).

DIETA ZA 
SLADKORNE 
BOLNIKE

Lestvica glikemičnega indeksa je v 
razponu od 1 do 100, vsaki hrani pa so 
nutricionisti skušali pripisati določeno 
številko glede na to, za koliko in kako 
hitro se po njenem zaužitju dvigne krvni 
sladkor.
Nižja kot je številka, nižji glikemični 

indeks ima določeno živilo in je zato bolj 
priporočljivo, saj dvig glukoze ni tako 
sunkovit. Ta razpon števil, od 1 do 100, naj 
bi nastal kot primerjava z zaužitjem 100 % 
sladkorja, ki se mu tako pripisuje najvišje 
število točk, torej 100. Živila z nizkim 
glikemičnim indeksom so tako tista, 

katerih vrednost je označena s 55 točkami 
ali manj. Živila s srednjo vrednostjo 
glikemičnega indeksa so vsa tista, ki imajo 
od 56 do 69 točk. Sem spadajo določene 
sladkarije, kosmiči in polnozrnat kruh. 
Živila z visokim glikemičnim indeksom so 
vsa tista, katerih vrednost je nad 70.

• dateljni 103
• pečen krompir 85
• riževi vaflji 82
• preste 81
• žele bonboni 80
• krof, vaflji 76
• čips 75
• med 73
• lubenica 72
• proso 71

• zmečkan krompir 70
• polnozrnati kruh 69
• sladkane, gazirane pijače 68
• rogljiček 67
• makaroni s sirom, 
• torta 65 

rozine, marelice v pločevinki, 
rdeča pesa 64

• sladoled 61
• divji riž, mladi krompir, manjša
• polnozrnata štručka 57
• muesli, mango, kuhan krompir 56

• ovseni otrobi 55
• banane 54
• pomarančni sok 52
• ovsena kaša, džemi in marmelade 49
• ananasov sok, grozdje 46
• korenčkov sok 45
• borovnice 40
• slive, kuhano korenje 39
• hruške, jabolka 38
• mleko z manj maščobami, posneto 

mleko 32
• artičoke, brokoli, špinača, kumare, zeleni 

fižol, zelena solata, paradižnik, zelena, 
cvetača, vse vrste zelene solate 15
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Cilji zdravljenja sladkorne bolezni so 
odprava simptomov in znakov bolezni, 
preprečevanje akutnih zapletov sladkorne 
bolezni, preprečevanje kroničnih zapletov, 
zmanjšanje umrljivosti in izboljšanje 
kakovosti življenja.  Sladkorno bolezen 
lahko nadzorujemo ali pa omilimo s 
primerno dieto.

Osnove dietne prehrane:
• dietna prehrana je osnovna metoda za 

zdravljenje vseh tipov sladkorne bolezni
• gre za zdravo prehrano, primerno tudi za 

zdrave ljudi, le da je upoštevanje diete za 
diabetika še pomembnejše

• dieto je potrebno skrbno načrtovati in pri 
tem upoštevati vsa njena določila

Dnevne potrebe po energiji so odvisne od 
posameznika (njegove telesne dejavnosti, 
spola, starosti, telesne teže...)  in zato od 
človeka do človeka različne. Po navadi 
potrebe po energiji zadovoljimo v petih 
obrokih na dan. 
 
Zelo priporočljiva hrana:
• hrana, ki vsebuje veliko vlaknin:
• polnozrnat, rženi, črn, ajdov kruh;
• ajdova, prosena kaša, ješprenj;
• ječmenovi, ovseni, rženi kosmiči;
• krompir v olupku, neglaziran riž,
• polnozrnate testenine;
• fižol, grah, soja;
• sveža, zamrznjena zelenjava;
• surovo, neolupljeno sadje, predvsem 

jagodičje;
• posneto mleko

• nemastna skuta
• jajčni beljak
• nesladkane pijače: čaj, voda, mineralna 

voda, čiste zelenjavne juhe
• 
Hrana, priporočljiva v zmernih 
količinah:
• pogosto: krompir, riž, testenine, mleko, 

jogurt, polmastni sir, pusto meso, ribe;
• poredko: bel kruh, keksi za diabetike, 

sladko sadje, sadni sok iz svežega sadja, 
pusti izdelki iz mesa, jajčni rumenjak, 
drobovina;

Hrana, ki se je moramo izogibati:
• hrana z veliko maščobami: ocvrte jedi, 

maslo, svinjska mast, margarina, mastno 
meso, majoneza, masleni rogljički, 
kremni siri, hrenovke, salame, klobase, 
industrijsko pripravljene jedi, pomfri, 
čips, industrijsko izdelane kremne juhe 
živila z veliko sladkorja: marmelada, 
med, sadni sirupi, kompoti, sadni izdelki 
iz konzerv, pudingi, brezalkoholne 
sladkane pijače (coca-cola, kokta, 
fanta...), likerji

• živila z veliko maščob in sladkorja: torte, 
sladoled, čokolada

Živila, ki jih je treba omejiti:
• izdelki iz bele moke,
• pusti izdelki iz mesa (šunka iz 

perutninskega mesa, pusta šunka ...),
• pusto meso,
• drobovina,
• zelo sladko sadje (grozdje, ananas, fige, 

banane ...),
• suho sadje (rozine, fige, marelice ...),
• krompir,
• beli riž,
• sveži sadni sokovi,
• celo jajce,
• rastlinska olja.
 
Močno odsvetovana živila:
• živila z veliko vsebnostjo sladkorja 

(sladkarije, med, marmelada, sladkani 
sokovi ...),

• živila z veliko vsebnostjo maščob (ocvrte 
jedi, maslo, margarina, majoneza, mast 
...),

• živila z veliko vsebnostjo natrija (hrana iz 
konzerv, jušni koncentrati ...),

• živila z veliko maščob in natrija (klobase, 
kremni siri, sirove pite, pomfri, čips ...),

• živila z veliko maščob in sladkorja 
(čokolada, torte, peciva iz listnatega testa 
...).

 
Redni obroki 
Osebe s sladkorno boleznijo morajo 
namenjati posebno skrb urejeni in redni 
prehrani. Celodnevne obroke je treba 
porazdeliti enakomerno čez ves dan, da 
se ne poruši ravnotežje med koncentracijo 
inzulina in koncentracije glukoze v krvi. 
Priporočljivo je uživati pet obrokov na dan 
ob istem času. 

Čim manj sladkorja
Hrana, ki vsebuje veliko enostavnih 
ogljikovih hidratov (sladkarije, suho sadje, 
sladkani sokovi, marmelade, med …), se 
hitro vsrka in s tem povzroči hiter dvig ravni 
glukoze v krvi, kar je za osebe s sladkorno 
boleznijo nevarno. Boljša izbira so živila, ki 
vsebujejo sestavljene ogljikove hidrate, saj 
energijo in glukozo sproščajo počasi. To so 
sadje, zelenjava, polnozrnata živila. 

Živila z nižjim glikemičnim indeksom
Sladkorni bolniki morajo izbirati predvsem 
med živili, ki počasi dvigujejo koncentracijo 
glukoze v krvi. To so živila z nizkim 
glikemičnim indeksom (GI). Jedi z visokim 
GI (od 75 do 100 %) so grozdni sladkor, 
med, sadni sokovi, bel kruh, prepečenec, 
torte, sladkarije, škrobna moka, suho sadje … 

Katero hrano naj sladkorni bolniki uživajo in kateri hrani naj se izogibajo?

Živila z visokim glikemičnim 
indeksom (nad 70)

Živila s srednje visokim 
glikemičnim indeksom (56 do 69)

Živila z nizkim glikemičnim 
indeksom (55 ali manj) 

Besedilo: Katarina Iver

PREHRANA

Sladkorni bolniki 
morajo izbirati 
predvsem 
med živili, ki 
počasi dvigujejo 
koncentracijo 
glukoze v 
krvi. To so 
živila z nizkim 
glikemičnim 
indeksom (GI).

DIETA ZA 
SLADKORNE 
BOLNIKE

Lestvica glikemičnega indeksa je v 
razponu od 1 do 100, vsaki hrani pa so 
nutricionisti skušali pripisati določeno 
številko glede na to, za koliko in kako 
hitro se po njenem zaužitju dvigne krvni 
sladkor.
Nižja kot je številka, nižji glikemični 

indeks ima določeno živilo in je zato bolj 
priporočljivo, saj dvig glukoze ni tako 
sunkovit. Ta razpon števil, od 1 do 100, naj 
bi nastal kot primerjava z zaužitjem 100 % 
sladkorja, ki se mu tako pripisuje najvišje 
število točk, torej 100. Živila z nizkim 
glikemičnim indeksom so tako tista, 

katerih vrednost je označena s 55 točkami 
ali manj. Živila s srednjo vrednostjo 
glikemičnega indeksa so vsa tista, ki imajo 
od 56 do 69 točk. Sem spadajo določene 
sladkarije, kosmiči in polnozrnat kruh. 
Živila z visokim glikemičnim indeksom so 
vsa tista, katerih vrednost je nad 70.

• dateljni 103
• pečen krompir 85
• riževi vaflji 82
• preste 81
• žele bonboni 80
• krof, vaflji 76
• čips 75
• med 73
• lubenica 72
• proso 71

• zmečkan krompir 70
• polnozrnati kruh 69
• sladkane, gazirane pijače 68
• rogljiček 67
• makaroni s sirom, 
• torta 65 

rozine, marelice v pločevinki, 
rdeča pesa 64

• sladoled 61
• divji riž, mladi krompir, manjša
• polnozrnata štručka 57
• muesli, mango, kuhan krompir 56

• ovseni otrobi 55
• banane 54
• pomarančni sok 52
• ovsena kaša, džemi in marmelade 49
• ananasov sok, grozdje 46
• korenčkov sok 45
• borovnice 40
• slive, kuhano korenje 39
• hruške, jabolka 38
• mleko z manj maščobami, posneto 

mleko 32
• artičoke, brokoli, špinača, kumare, zeleni 

fižol, zelena solata, paradižnik, zelena, 
cvetača, vse vrste zelene solate 15



Hrbtenica je sestavljena iz 33‒34 vretenc, ki jih delimo v pet 
segmentov. Če gledamo od glave navzdol, ima človeška hrbtenica 
sedem vratnih vretenc, ki jim sledi 12 prsnih in pet ledvenih vretenc. 
Spodnjih pet križničnih vretenc je zraslih skupaj v križnico in zadnjih 
pet trtičnih vretenc v trtico. Hrbtenica ima značilne krivine, ki se pojavijo 
po rojstvu, in sicer je pri odrasli osebi hrbtenica v vratnem in ledvenem 
predelu konveksno upognjena naprej (vratna in ledvena lordoza), v 
prsnem in križnem predelu pa nazaj (prsna in križnična kifoza).

Zdrs medvretenčne ploščice – hernia disci
Težave, ki nastanejo zaradi zdrsa medvretenčne ploščice, so pogosto 
hude bolečine, ki jih lahko spremljajo mravljinci, gluhost nog in slaba 
moč mišic. Ta se kaže kot nezmožnost premikanja prstov navzgor ali 
navzdol, še pogosteje pa kot nezmožnost stati na peti ali prstih ene 
noge. Posebej nevarno je stanje, ko zdrsnjena medvretenčna ploščica 
povzroči okvaro tako imenovane caude equine (konjski rep); poleg 
bolečine se pojavi tudi omrtvelost in nesposobnost premikanja nog 
ter problemi z odvajanjem vode in blata. V takih primerih je potrebna 
takojšnja operacija, če želimo preprečiti nepopravljivo okvaro. Zdrs 
medvretenčne ploščice se lahko zdravi konzervativno (uporaba različnih 
oblik fizikalne terapije) ali operativno, vendar pa slednje pride praviloma 
v poštev le pri hudih bolečinah, motoričnih okvarah in sfinkterskih 
motnjah. 

Zožitev hrbtenjačnega kanala – spinalna stenoza
Na zožitev hrbtenjačnega kanala pomislimo, ko se pojavijo težave 
pri hoji. Značilen problem, ki ga zazna posameznik z zoženim 
hrbtenjačnim kanalom, je pojav bolečine in nemoči v nogah med 
hojo po določeni prehojeni razdalji, ki pa se sčasoma lahko krajša. Ko 
se pojavijo bolečine, se je treba ustaviti, včasih pomaga sedenje za 
krajši čas ali če se pripognemo, kar zmanjša bolečino. Pogosto pa se 
pojavi bolečina v križu tudi pri daljši stoji. Če težave niso hude, pomaga 
konzervativno zdravljenje z različnimi oblikami fizikalne terapije. Ob 
hujših bolečinah pa se lahko izvede operativen poseg s ciljem sprostiti 
pritisk na hrbtenjačo oziroma živčne korenine z razširitvijo hrbteničnega 
kanala.

BOLEZNI 
IN OKVARE 
HRBTENICE

MENOPAVZA 
IN VZRAVNANA 
TELESNA DRŽA

Bolečine v hrbtenici so med najpogostejšimi težavami, 
ki jih imajo posamezniki. Pri tem je bolečina lahko 
vezana na vratni del hrbtenice, še pogosteje pa se 
pojavlja v spodnjem delu hrbtenice, v križu. Bolečina 
lahko iz vratu seva v roki, iz križa pa v nogi. Poleg 
bolečine se lahko pojavijo tudi mravljinci, motnje 
občutkov in slabša moč mišic rok ali nog, težave 
pri obračanju glave in spreminjanju položajev 
(pripogibanje, obračanje, 
vstajanje …). 

Besedilo: Boris Kos, dr. med., pripravnik, UKC 
Ljubljana in asist. dr. Nataša Kos, dr. med., 

specialistka FRM, UKC Ljubljana

GIBANJE

Naša telesna 
drža vpliva na 
številne sisteme 
v našem telesu, 
od krvožilnega, 
živčnega, 
dihalnega, 
prebavnega do 
imunskega. Še 
kako pomembno 
pa sta povezani 
telesna drža in 
presnova.

Besedilo: Nataša Sinovec, specialistka za poravnavo telsne 
drže s certifikatom univerze Egoscue

V knjigi Brez bolečin za ženske (Pain Free for 
Women) Pete Egoscue govori tudi o povezavi 
telesne drže in menopavze. Pravi, da je veliko 
značilnosti obdobja pred menopavzo in v njej zelo 
podobnih simptomom upočasnjene presnove in s 
tem povezanimi disfunkcijami mišično-skeletnega 
sistema. Telo nima koledarja, da bi pogledalo nanj 
in reklo, aha, zdaj bo pa kmalu stara 49 in čas je, 
da zaključimo z ovulacijami in menstruacijami. 
Kar telo stori, je, da spremlja in nadzira svoje 
sisteme in določa, ali delujejo pravilno oziroma 
ali potrebujejo prilagoditev. Mesečna ovulacija je 
potencialni del širše, zelo zapletene in za žensko 
telo naporne zgodbe o rojstvu otroka. Telo je ne 
bo dovolilo, če ne bo na voljo vsega, kar potrebuje, 
vključno z močjo matere. Pete Egoscue meni, 
da je menopavza točka, na kateri telo določi, da 
ženska ne more več donositi in roditi otroka brez 
škodovanja sebi. Menopavza je s presnovo sprožen 
dogodek in je prefinjena ter preprosta oblika 
preprečevanja nosečnosti. Obstajajo ženske, ki še v 
svojih 70-ih ovulirajo. Z njimi ni nič narobe, imajo 
preprosto zelo dobro presnovo.

In kaj ima vse to opraviti z vzravnano držo? Kadar 
je naše telo vzravnano in so vsi sklepi tam, kjer 
morajo biti, vse mišice opravljajo točno tisto delo, 
za katero so ustvarjene. Intenzivno aktivne mišice 
in velika presnovna zmogljivost hodita z roko v roki. 
Pri slabi telesni drži pa niso aktivne vse skeletne 
mišice, zato ni čudno, da je tudi presnova slabša. 
Telesno držo lahko izboljšamo s ciljanimi vajami 
za odpravo mišično-skeletnih disfunkcij, nato pa jo 
z rednim raznovrstnim gibanjem ohranjamo. Kaj 
to pomeni za presnovo in menopavzo, pa sedaj že 
veste.



Hrbtenica je sestavljena iz 33‒34 vretenc, ki jih delimo v pet 
segmentov. Če gledamo od glave navzdol, ima človeška hrbtenica 
sedem vratnih vretenc, ki jim sledi 12 prsnih in pet ledvenih vretenc. 
Spodnjih pet križničnih vretenc je zraslih skupaj v križnico in zadnjih 
pet trtičnih vretenc v trtico. Hrbtenica ima značilne krivine, ki se pojavijo 
po rojstvu, in sicer je pri odrasli osebi hrbtenica v vratnem in ledvenem 
predelu konveksno upognjena naprej (vratna in ledvena lordoza), v 
prsnem in križnem predelu pa nazaj (prsna in križnična kifoza).

Zdrs medvretenčne ploščice – hernia disci
Težave, ki nastanejo zaradi zdrsa medvretenčne ploščice, so pogosto 
hude bolečine, ki jih lahko spremljajo mravljinci, gluhost nog in slaba 
moč mišic. Ta se kaže kot nezmožnost premikanja prstov navzgor ali 
navzdol, še pogosteje pa kot nezmožnost stati na peti ali prstih ene 
noge. Posebej nevarno je stanje, ko zdrsnjena medvretenčna ploščica 
povzroči okvaro tako imenovane caude equine (konjski rep); poleg 
bolečine se pojavi tudi omrtvelost in nesposobnost premikanja nog 
ter problemi z odvajanjem vode in blata. V takih primerih je potrebna 
takojšnja operacija, če želimo preprečiti nepopravljivo okvaro. Zdrs 
medvretenčne ploščice se lahko zdravi konzervativno (uporaba različnih 
oblik fizikalne terapije) ali operativno, vendar pa slednje pride praviloma 
v poštev le pri hudih bolečinah, motoričnih okvarah in sfinkterskih 
motnjah. 

Zožitev hrbtenjačnega kanala – spinalna stenoza
Na zožitev hrbtenjačnega kanala pomislimo, ko se pojavijo težave 
pri hoji. Značilen problem, ki ga zazna posameznik z zoženim 
hrbtenjačnim kanalom, je pojav bolečine in nemoči v nogah med 
hojo po določeni prehojeni razdalji, ki pa se sčasoma lahko krajša. Ko 
se pojavijo bolečine, se je treba ustaviti, včasih pomaga sedenje za 
krajši čas ali če se pripognemo, kar zmanjša bolečino. Pogosto pa se 
pojavi bolečina v križu tudi pri daljši stoji. Če težave niso hude, pomaga 
konzervativno zdravljenje z različnimi oblikami fizikalne terapije. Ob 
hujših bolečinah pa se lahko izvede operativen poseg s ciljem sprostiti 
pritisk na hrbtenjačo oziroma živčne korenine z razširitvijo hrbteničnega 
kanala.

BOLEZNI 
IN OKVARE 
HRBTENICE

MENOPAVZA 
IN VZRAVNANA 
TELESNA DRŽA

Bolečine v hrbtenici so med najpogostejšimi težavami, 
ki jih imajo posamezniki. Pri tem je bolečina lahko 
vezana na vratni del hrbtenice, še pogosteje pa se 
pojavlja v spodnjem delu hrbtenice, v križu. Bolečina 
lahko iz vratu seva v roki, iz križa pa v nogi. Poleg 
bolečine se lahko pojavijo tudi mravljinci, motnje 
občutkov in slabša moč mišic rok ali nog, težave 
pri obračanju glave in spreminjanju položajev 
(pripogibanje, obračanje, 
vstajanje …). 

Besedilo: Boris Kos, dr. med., pripravnik, UKC 
Ljubljana in asist. dr. Nataša Kos, dr. med., 

specialistka FRM, UKC Ljubljana

GIBANJE

Naša telesna 
drža vpliva na 
številne sisteme 
v našem telesu, 
od krvožilnega, 
živčnega, 
dihalnega, 
prebavnega do 
imunskega. Še 
kako pomembno 
pa sta povezani 
telesna drža in 
presnova.

Besedilo: Nataša Sinovec, specialistka za poravnavo telsne 
drže s certifikatom univerze Egoscue

V knjigi Brez bolečin za ženske (Pain Free for 
Women) Pete Egoscue govori tudi o povezavi 
telesne drže in menopavze. Pravi, da je veliko 
značilnosti obdobja pred menopavzo in v njej zelo 
podobnih simptomom upočasnjene presnove in s 
tem povezanimi disfunkcijami mišično-skeletnega 
sistema. Telo nima koledarja, da bi pogledalo nanj 
in reklo, aha, zdaj bo pa kmalu stara 49 in čas je, 
da zaključimo z ovulacijami in menstruacijami. 
Kar telo stori, je, da spremlja in nadzira svoje 
sisteme in določa, ali delujejo pravilno oziroma 
ali potrebujejo prilagoditev. Mesečna ovulacija je 
potencialni del širše, zelo zapletene in za žensko 
telo naporne zgodbe o rojstvu otroka. Telo je ne 
bo dovolilo, če ne bo na voljo vsega, kar potrebuje, 
vključno z močjo matere. Pete Egoscue meni, 
da je menopavza točka, na kateri telo določi, da 
ženska ne more več donositi in roditi otroka brez 
škodovanja sebi. Menopavza je s presnovo sprožen 
dogodek in je prefinjena ter preprosta oblika 
preprečevanja nosečnosti. Obstajajo ženske, ki še v 
svojih 70-ih ovulirajo. Z njimi ni nič narobe, imajo 
preprosto zelo dobro presnovo.

In kaj ima vse to opraviti z vzravnano držo? Kadar 
je naše telo vzravnano in so vsi sklepi tam, kjer 
morajo biti, vse mišice opravljajo točno tisto delo, 
za katero so ustvarjene. Intenzivno aktivne mišice 
in velika presnovna zmogljivost hodita z roko v roki. 
Pri slabi telesni drži pa niso aktivne vse skeletne 
mišice, zato ni čudno, da je tudi presnova slabša. 
Telesno držo lahko izboljšamo s ciljanimi vajami 
za odpravo mišično-skeletnih disfunkcij, nato pa jo 
z rednim raznovrstnim gibanjem ohranjamo. Kaj 
to pomeni za presnovo in menopavzo, pa sedaj že 
veste.
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Kaj je vzrok problemov z venskim 
ožiljem? Kdaj se začnejo pojavljati 
težave?
Človek je edino živo bitje, ki ima venski 
sistem lahko problematičen v smislu 
oteklin, krčev, razjed, ki so posledica okvar 
venskega obtoka. Zakaj? Ker se je postavil 
na spodnje okončine, ki morajo premagati 
kup prekrvavitvenih ovir, da izčrpajo 
tekočino, kri iz spodnjih okončin nazaj v 
srce. Sodelujejo vene, mišice, gibanje in 
zaklopke v venah. Težave se pojavijo, če je 
kakšen od teh organskih sistemov v okvari. 
Največkrat so to seveda okvare ven, okvare 
venskih zaklopk, seveda pa pripomore 
tudi naš način življenja, s premalo gibanja, 
sedenjem, kar vodi v premalo črpanja krvi 
navzgor z mišično črpalko, rezultat pa je 
otekanje nog in zastoj krvi v venah.

Kateri so simptomi obolenja ven na 
spodnjih okončinah? Kdaj je čas za 
obisk zdravnika?
Simptomi obolenja ven na spodnjih 
okončinah so seveda razširjene vene, ki 
jih imenujemo krčne žile, ki so lahko zelo 
različnih dimenzij od drobnih pajkastih, 
do širših mrežastih do velikih krčnih žil, ki 
so široke tudi od pol do nekaj centimetrov, 
zvijugane in izstopajoče. Pojav krčnih 
žil je opozorilo, da smo podvrženi temu 
problemu, to pomeni, da se pogovorimo 
o tem problemu s svojim zdravnikom. 
Težji problemi se pojavijo, ko se pokažejo 
znaki oteklin ob gležnjih, na spodnjih 
polovicah goleni, ko se pojavijo obarvanja 
kože, najprej z rdečinami, nato z rjavim 
obarvanjem kože, ki običajno ne izgine 
več, seveda pa je največja težava, če in 
ko se pojavijo golenje razjede, rane, ki so 

funkcionalni problem ter zahtevajo 
terapijo, največkrat kirurško odstranitev, 
kar pa je seveda odvisno tudi od 
ultrazvoka; 

• vnetja krčnih žil – thrombophlebitis 
je neprijetna, lahko tudi nevarna 
komplikacija krčne žile, kjer pride do 
vnetja in strdka v tej krčni žili, kar je 
boleče, neprijetno in lahko tudi nevarno 
zaradi možnosti, da se strdek odlepi in 
odleti navzgor po ožilju;

• otekline, obarvanje kože so posledice 
slabe funkcije venskega sistema, so 
boleče, neprijetne komplikacije, ki 
seveda grozijo s tem, da se sčasoma 
pojavi tudi golenja razjeda;

• golenja razjeda pomeni razpad tkiva, 
kar pomeni, da nastane rana brez 
poškodbe, ki zelo slabo celi, večinoma 
je boleča, neprijetna in zahteva 
ogromno dela, truda, da zaceli.

Kdaj je dobro začeti jemati 
venoaktivna zdravila? Za kakšna 
zdravila gre in kako učinkujejo?
Venoaktivna zdravila pripomorejo k temu, 
da je težav zaradi venskega sistema 
manj. V glavnem pa pomagajo, da je 
manj oteklin, bolečin, krčev in podobnih 
težav.
Obstajajo zdravila, ki so sintetična, in 
zdravila, ki so izvlečki določenih rastlin.
Kdaj jih jemati? Vsekakor je primerno 

posledica okvare venskega ožilja. Ob tem 
spremljajo te težave znaki, kot so otekline 
nog, bolečine v nogah, krči ponoči, 
občutek težkih nog.

na primer v poletnem času, ko si težko 
pomagamo z elastičnimi nogavicami, 
vsekakor je primerno, da jih jemljemo, 
če so močne težave z oteklinami in 
bolečinami ter krči kljub vsem terapijam 
in ukrepom, ki jih izvajamo. V nobenem 
primeru pa niso škodljiva, tako, da se jih 
mirno lahko poskusi v primeru težav.

Kakšne oblike zdravljenja obstajajo pri 
nas?
• Krčne žile lahko zdravimo kirurško, 

z odstranitvijo po klasični metodi, 
z odstranitvijo z laserjem, z 
radiofrekvenco;

• krčne žile lahko zdravimo s 
sklerozacijami, kar pomeni z 
injekcijami, za kar so primerne le krčne 
žile srednje dimenzije in drobne krčne 
žile, ta metoda zahteva poleg dosti 
injekcij tudi povijanje z elastičnimi 
povoji ali pa elastične nogavice;

• zdravljenje krčnih žil z laserjem je 
uspešno le v primeru, da so res samo 
zelo tanke drobne krčne žile;

• zdravljenje problemov venskega ožilja 
se izvaja v osnovi s tako imenovano 
kompresijsko terapijo, kar pomeni, 
da venskemu sistemu pomagamo od 
zunaj s tem, da z elastičnim povojem 
ali primerno elastično nogavico 
pomagamo mišični črpalki in stisnemo 
vene, da je črpanje krvi in tekočine 

Kaj pospeši bolezen?
Na vsak način so negativni dejavniki 
pri bolezni venskega sistema naslednji: 
osnova je dedna obremenitev, dodatno 
pripomorejo preveč sedenja, stanja, 
izpostavitve vročini, soncu, seveda pa so 
pomembne prelomnice tudi nosečnosti, 
ko tako kot zaradi pritiskov v trebuhu 
in hormonskih sprememb prihaja do 
vpliva na vene, kar se odraža posledično 
s spremembami venskega sistema, 
poslabšanji krčnih žil in seveda s tem 
s sklopom težav, ki sledijo temu. Tukaj 
moram opozoriti, da ženskam, ki so 
dedno obremenjene s krčnimi žilami, 
v času nosečnosti svetujemo elastične 
nogavice! S tem dosežemo bistveno manj 
posledic na venskem sistemu.

Ali lahko rečemo, da je ta bolezen 
posledica sodobnega načina življenja? 
Se je res pametno izogibati sedenju s 
prekrižanimi nogami?
Bolezen ni posledica sodobnega življenja, 
vsekakor pa sodobno življenje pripomore 
k poslabšanju te bolezni. Če bi se veliko 
gibali, če bi manj počivali in sedeli, 
stali, potem tudi v primeru , da smo 
gensko obremenjeni s slabšim venskim 
sistemom, ne bi imeli veliko težav.
Prekrižane noge niso tak grozen problem 
ob vsem, kar počnemo, niso pa prav 
priporočljive.

Lahko naštejete in kratko opišete 
stanja in obolenja venskega sistema 
spodnjih okončin?
• Krčne žile so lahko zelo drobne, 

pajkaste, samo estetski problem, lahko 
pa so debele, široke, in pomenijo tudi 

iz nog bolj učinkovito, kar pa seveda 
zahteva tudi gibanje, hojo;

• zdravljenje z vazoaktivnimi zdravili;
• zdravljenje venske razjede poteka z 

določenimi oblogami, pravilno oskrbo 
razjed in seveda predvsem s pravilno 
izbiro kompresijskega sredstva, kot so 
elastični povoji, pomembno pri tam pa 
je poudariti, da vsi, ki so zacelili vensko 
razjedo, potrebujejo stalno in večno 
kompresijsko terapijo!

Ali je kronična bolezen ven 
zdravstvena težava, ki se lahko 
podeduje?
Venska kronična bolezen je dedna 
bolezen, ki se deduje, seveda pa se lahko 
zelo različno odraža na potomcih, so pa 
prvi znaki obolenja lahko vidni že zelo 
zgodaj v puberteti.

Kako lahko preprečimo in kako 
olajšamo težave zaradi venskih 
obolenj – krčnih žil?
Pomembno pri pristopu k tej bolezni 
je seznaniti se z znaki, s problemi in 
ukrepi za zdravljenje in preprečevanje. 
Način življenja, uporaba preventivnih 
kompresijskih elastičnih sredstev, 
uporaba vazoaktivnih zdravil in ukrepi v 
času nosečnosti so pomembni dejavniki 
pri tej bolezni, pri preprečevanju posledic 
te bolezni.

PROBLEMI 
VENSKEGA 
OŽILJA OBSTAJAJO 
ZARADI HOJE PO 
DVEH NOGAH
Zakaj se pojavijo težave z venskim ožiljem, kakšni so simptomi in kakšno zdravljenje obstaja? O tem 
smo govorili z dr. Borisom Kraljem, ki je pojasnil tudi, da bolezen sicer ni posledica sodobnega načina 
življenja, lahko pa ta pripomore k poslabšanju bolezni. Besedilo: prim. Boris Kralj, dr. med., specialist dermatovenerolog, flebolog, AKD, d. o. o.

ZRELA LETA

Če bi se veliko gibali, če bi manj 
počivali in sedeli, stali, potem 
tudi v primeru , da smo gensko 
obremenjeni s slabšim venskim 
sistemom, ne bi imeli veliko 
težav.
Prekrižane noge niso tak grozen 
problem ob vsem, kar počnemo, 
niso pa prav priporočljive.

Pomembno pri pristopu k venskim obolenjem je seznaniti se z znaki, 
s problemi in ukrepi za zdravljenje in preprečevanje. Način življenja, 
uporaba preventivnih kompresijskih elastičnih sredstev, uporaba 
vazoaktivnih zdravil in ukrepi v času nosečnosti so pomembni 
dejavniki pri tej bolezni, pri preprečevanju posledic te bolezni.
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Kaj je vzrok problemov z venskim 
ožiljem? Kdaj se začnejo pojavljati 
težave?
Človek je edino živo bitje, ki ima venski 
sistem lahko problematičen v smislu 
oteklin, krčev, razjed, ki so posledica okvar 
venskega obtoka. Zakaj? Ker se je postavil 
na spodnje okončine, ki morajo premagati 
kup prekrvavitvenih ovir, da izčrpajo 
tekočino, kri iz spodnjih okončin nazaj v 
srce. Sodelujejo vene, mišice, gibanje in 
zaklopke v venah. Težave se pojavijo, če je 
kakšen od teh organskih sistemov v okvari. 
Največkrat so to seveda okvare ven, okvare 
venskih zaklopk, seveda pa pripomore 
tudi naš način življenja, s premalo gibanja, 
sedenjem, kar vodi v premalo črpanja krvi 
navzgor z mišično črpalko, rezultat pa je 
otekanje nog in zastoj krvi v venah.

Kateri so simptomi obolenja ven na 
spodnjih okončinah? Kdaj je čas za 
obisk zdravnika?
Simptomi obolenja ven na spodnjih 
okončinah so seveda razširjene vene, ki 
jih imenujemo krčne žile, ki so lahko zelo 
različnih dimenzij od drobnih pajkastih, 
do širših mrežastih do velikih krčnih žil, ki 
so široke tudi od pol do nekaj centimetrov, 
zvijugane in izstopajoče. Pojav krčnih 
žil je opozorilo, da smo podvrženi temu 
problemu, to pomeni, da se pogovorimo 
o tem problemu s svojim zdravnikom. 
Težji problemi se pojavijo, ko se pokažejo 
znaki oteklin ob gležnjih, na spodnjih 
polovicah goleni, ko se pojavijo obarvanja 
kože, najprej z rdečinami, nato z rjavim 
obarvanjem kože, ki običajno ne izgine 
več, seveda pa je največja težava, če in 
ko se pojavijo golenje razjede, rane, ki so 

funkcionalni problem ter zahtevajo 
terapijo, največkrat kirurško odstranitev, 
kar pa je seveda odvisno tudi od 
ultrazvoka; 

• vnetja krčnih žil – thrombophlebitis 
je neprijetna, lahko tudi nevarna 
komplikacija krčne žile, kjer pride do 
vnetja in strdka v tej krčni žili, kar je 
boleče, neprijetno in lahko tudi nevarno 
zaradi možnosti, da se strdek odlepi in 
odleti navzgor po ožilju;

• otekline, obarvanje kože so posledice 
slabe funkcije venskega sistema, so 
boleče, neprijetne komplikacije, ki 
seveda grozijo s tem, da se sčasoma 
pojavi tudi golenja razjeda;

• golenja razjeda pomeni razpad tkiva, 
kar pomeni, da nastane rana brez 
poškodbe, ki zelo slabo celi, večinoma 
je boleča, neprijetna in zahteva 
ogromno dela, truda, da zaceli.

Kdaj je dobro začeti jemati 
venoaktivna zdravila? Za kakšna 
zdravila gre in kako učinkujejo?
Venoaktivna zdravila pripomorejo k temu, 
da je težav zaradi venskega sistema 
manj. V glavnem pa pomagajo, da je 
manj oteklin, bolečin, krčev in podobnih 
težav.
Obstajajo zdravila, ki so sintetična, in 
zdravila, ki so izvlečki določenih rastlin.
Kdaj jih jemati? Vsekakor je primerno 

posledica okvare venskega ožilja. Ob tem 
spremljajo te težave znaki, kot so otekline 
nog, bolečine v nogah, krči ponoči, 
občutek težkih nog.

na primer v poletnem času, ko si težko 
pomagamo z elastičnimi nogavicami, 
vsekakor je primerno, da jih jemljemo, 
če so močne težave z oteklinami in 
bolečinami ter krči kljub vsem terapijam 
in ukrepom, ki jih izvajamo. V nobenem 
primeru pa niso škodljiva, tako, da se jih 
mirno lahko poskusi v primeru težav.

Kakšne oblike zdravljenja obstajajo pri 
nas?
• Krčne žile lahko zdravimo kirurško, 

z odstranitvijo po klasični metodi, 
z odstranitvijo z laserjem, z 
radiofrekvenco;

• krčne žile lahko zdravimo s 
sklerozacijami, kar pomeni z 
injekcijami, za kar so primerne le krčne 
žile srednje dimenzije in drobne krčne 
žile, ta metoda zahteva poleg dosti 
injekcij tudi povijanje z elastičnimi 
povoji ali pa elastične nogavice;

• zdravljenje krčnih žil z laserjem je 
uspešno le v primeru, da so res samo 
zelo tanke drobne krčne žile;

• zdravljenje problemov venskega ožilja 
se izvaja v osnovi s tako imenovano 
kompresijsko terapijo, kar pomeni, 
da venskemu sistemu pomagamo od 
zunaj s tem, da z elastičnim povojem 
ali primerno elastično nogavico 
pomagamo mišični črpalki in stisnemo 
vene, da je črpanje krvi in tekočine 

Kaj pospeši bolezen?
Na vsak način so negativni dejavniki 
pri bolezni venskega sistema naslednji: 
osnova je dedna obremenitev, dodatno 
pripomorejo preveč sedenja, stanja, 
izpostavitve vročini, soncu, seveda pa so 
pomembne prelomnice tudi nosečnosti, 
ko tako kot zaradi pritiskov v trebuhu 
in hormonskih sprememb prihaja do 
vpliva na vene, kar se odraža posledično 
s spremembami venskega sistema, 
poslabšanji krčnih žil in seveda s tem 
s sklopom težav, ki sledijo temu. Tukaj 
moram opozoriti, da ženskam, ki so 
dedno obremenjene s krčnimi žilami, 
v času nosečnosti svetujemo elastične 
nogavice! S tem dosežemo bistveno manj 
posledic na venskem sistemu.

Ali lahko rečemo, da je ta bolezen 
posledica sodobnega načina življenja? 
Se je res pametno izogibati sedenju s 
prekrižanimi nogami?
Bolezen ni posledica sodobnega življenja, 
vsekakor pa sodobno življenje pripomore 
k poslabšanju te bolezni. Če bi se veliko 
gibali, če bi manj počivali in sedeli, 
stali, potem tudi v primeru , da smo 
gensko obremenjeni s slabšim venskim 
sistemom, ne bi imeli veliko težav.
Prekrižane noge niso tak grozen problem 
ob vsem, kar počnemo, niso pa prav 
priporočljive.

Lahko naštejete in kratko opišete 
stanja in obolenja venskega sistema 
spodnjih okončin?
• Krčne žile so lahko zelo drobne, 

pajkaste, samo estetski problem, lahko 
pa so debele, široke, in pomenijo tudi 

iz nog bolj učinkovito, kar pa seveda 
zahteva tudi gibanje, hojo;

• zdravljenje z vazoaktivnimi zdravili;
• zdravljenje venske razjede poteka z 

določenimi oblogami, pravilno oskrbo 
razjed in seveda predvsem s pravilno 
izbiro kompresijskega sredstva, kot so 
elastični povoji, pomembno pri tam pa 
je poudariti, da vsi, ki so zacelili vensko 
razjedo, potrebujejo stalno in večno 
kompresijsko terapijo!

Ali je kronična bolezen ven 
zdravstvena težava, ki se lahko 
podeduje?
Venska kronična bolezen je dedna 
bolezen, ki se deduje, seveda pa se lahko 
zelo različno odraža na potomcih, so pa 
prvi znaki obolenja lahko vidni že zelo 
zgodaj v puberteti.

Kako lahko preprečimo in kako 
olajšamo težave zaradi venskih 
obolenj – krčnih žil?
Pomembno pri pristopu k tej bolezni 
je seznaniti se z znaki, s problemi in 
ukrepi za zdravljenje in preprečevanje. 
Način življenja, uporaba preventivnih 
kompresijskih elastičnih sredstev, 
uporaba vazoaktivnih zdravil in ukrepi v 
času nosečnosti so pomembni dejavniki 
pri tej bolezni, pri preprečevanju posledic 
te bolezni.

PROBLEMI 
VENSKEGA 
OŽILJA OBSTAJAJO 
ZARADI HOJE PO 
DVEH NOGAH
Zakaj se pojavijo težave z venskim ožiljem, kakšni so simptomi in kakšno zdravljenje obstaja? O tem 
smo govorili z dr. Borisom Kraljem, ki je pojasnil tudi, da bolezen sicer ni posledica sodobnega načina 
življenja, lahko pa ta pripomore k poslabšanju bolezni. Besedilo: prim. Boris Kralj, dr. med., specialist dermatovenerolog, flebolog, AKD, d. o. o.

ZRELA LETA

Če bi se veliko gibali, če bi manj 
počivali in sedeli, stali, potem 
tudi v primeru , da smo gensko 
obremenjeni s slabšim venskim 
sistemom, ne bi imeli veliko 
težav.
Prekrižane noge niso tak grozen 
problem ob vsem, kar počnemo, 
niso pa prav priporočljive.

Pomembno pri pristopu k venskim obolenjem je seznaniti se z znaki, 
s problemi in ukrepi za zdravljenje in preprečevanje. Način življenja, 
uporaba preventivnih kompresijskih elastičnih sredstev, uporaba 
vazoaktivnih zdravil in ukrepi v času nosečnosti so pomembni 
dejavniki pri tej bolezni, pri preprečevanju posledic te bolezni.
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Kmalu bo praznoval 40. obletnico svojega 
delovanja: raziskav, razvoja in proizvodnje 
izdelkov, ki naj bi zadovoljevali potrebe 
ljudi. Priznanje je dobil od papeža Janeza 
Pavla II. v letu 1998, kar si seveda šteje še v 
posebno čast. 

Kako poteka vaš delovni dan in kaj vas 
napolni z energijo?  
Moj običajni delovni dan se začne ob 
sedmih, že zjutraj začutim potrebo po 
nadaljevanju aktivnosti iz prejšnjega dne. 
Obdan sem z neustavljivo energijo, ki jo 
dobim od ljudi okoli sebe in v stalnem stiku 
z javnostjo. 

Kako je naraven način uporabe zeliščne 
medicine zakoreninjen v vsakdanjem 
življenju v Italiji, od koder prihajate?  
Uporaba zdravilnih rastlin je bila od nekdaj 
globoko zakoreninjena v naši državi in v 
ljudskem izročilu. Na primer že od leta 
1931 je treba opraviti diplomski študij za 
opravljanje poklica rokovanja z zdravilnimi 
rastlinami v smislu predelave in raziskav. 
S prihodom kemije je bila zeliščarska 
medicina odrinjena na stranski tir. Zadnjih 
20 let pa ljudje zopet čutijo veliko potrebo 
po uporabi zdravilnih rastlin in jih vse več 
tudi uporabljajo v vsakodnevnem življenju, 
kljub pogosto odklonilnemu mnenju 
medicinske stroke.

Kaj so po vašem mnenju ključne 
prednosti pri uporabi naravnih izdelkov 
za zdravje?  
 Ljudje smo tesno povezani z naravo, 
še posebno z rastlinami, ki imajo DNK, 
tako kot mi. V vsaki rastlini, od sadja 
do zelenjave, do tako imenovanih 
zdravilnih rastlin, smo našli veliko 
vsebnost funkcionalnih aktivnih snovi, 
ki nam omogočajo obdržati in ohranjati 
funkcionalno ravnotežje. Pomoč 
strokovnega znanja na tem področju nam 
omogoča razumevanje, katere rastline so 

pri iskanju prave odločitve v različnih 
življenjskih situacijah: od psihološkega 
ravnovesja do primerne prehrane in 
boljšega življenjskega sloga. 

Zakaj bi svetovali uporabo pripravka 
naravnega izvora pred uporabo drugih, 
na primer kemično sintetiziranih 
zdravil?  
Vse rastline, če jih obdržimo v naravni 
obliki, kot nam jih narava nudi, 
imajo svoj DNK, tako kot ljudje. Zato 
imajo sposobnost, da vplivajo na 
celoten organizem pri vzpostavljanju 
zmanjšanega ali izgubljenega ravnotežja. 
Sintetično pridelano zdravilo je brez DNK 
in je bilo običajno izdelano za zdravljenje 
le enega organa. Človeška bitja pa nismo 
le skupek organov, oblikovani smo 
iz množice organov, ki skupaj tvorijo 
organizem. 

Nekatera prehranska dopolnila lahko 
vplivajo na zdravila. Ali pomenijo 
tveganje, če imamo zdravstvene težave 
ali se odpravljamo na operacijo? Večina 
prehranskih dopolnil ni preizkušenih v 
dobi nosečnosti, pri doječih materah ali 
na otrocih. Kako se izogniti tveganju? 
Iz mojih izkušenj lahko samo rečem, 
da so opozorila pretirana. Če izključimo 
strupene rastline in še nekatere rastline 
(na primer razhudnike), ki lahko 

najbolj primerne za vsakega posameznika. 

Vaše podjetje Solime se ukvarja s 
proizvodnjo in prodajo velikega števila 
najbolj kakovostnih naravnih izdelkov. 
Še vedno odkrivate nove zdravilne 
rastline in učinkovine?
Dejansko imamo kar okrog dva tisoč 
registracij in smo vedno osredotočeni na 
raziskave najboljših sestavin, na stalne 
izboljšave kakovosti naših izdelkov in 
varstva našega okolja. Naša poslovna 
vizija je, da stalno ohranjamo tradicijo in jo 
plemenitimo z inovativnimi rešitvami. 

Ali v tej veliki množici vaših izdelkov 
obstaja izdelek, ki vam je še posebej pri 
srcu? Zakaj?  
Ne bi se mogel opredeliti. Vezan sem na 
vsak posamezen izdelek, saj je vsak od njih 
nekaj posebnega, narejen z namenom, 
da s svojimi učinkovinami služi pravemu 
namenu. Mogoče bi izpostavil Gelevital, na 
katerega sem čustveno navezan, ker sem 
ga prvotno naredil za svojega očeta. Sinovi 
bi želeli preprečiti staranje svojih staršev 
in bil sem prepričan, da bo ta pripravek 
vrnil mojemu očetu nekaj tistega, »kar 
so mu leta vzela«. Rezultat se je pokazal 
zelo hitro, skoraj nisem mogel verjeti 
svojim očem: povrnila se mu je mladostna 

povzročijo intoleranco pri ljudeh, ki trpijo 
za sindromom razdražljivega črevesja 
ali fermentacijo pri uživanju termično 
obdelane hrane ali preobčutljivost 
na gluten. Te pa seveda niso smrtne, 
običajno povzročajo neprijetnosti samo 
nekaterim posameznikom, ne pa celotni 
populaciji.

Kakšen odgovor bi dali ljudem, ki 
verjamejo, da zeliščna medicina ni 
najbolj primerna za evropski način 
življenja in za spopadanje s sodobnimi 
boleznimi in težavami? 
 
Povabil bi jih k razmisleku, da smo ljudje 
obkroženi z naravo in da je rastlinski 
svet osnovno gorivo za naše telo in naše 
življenje. Prehranska dopolnila in zeliščna 
medicina niso zdravila, ampak naravna 
sredstva, ki pomagajo ohranjati naše 
zdravje. 

Vedno bolj smo odtujeni od narave. 
Kakšen nasvet lahko daste sodobnemu 
človeku – kako živeti bolj uravnoteženo 
življenje?  
Menim, da je ključnega pomena, da 
ohranimo svojo osebnost, uporabljamo 
svoj instinkt in se distanciramo od 
egoizma, ki ga povzroča denar. Le to 
namreč spodkopava našo harmonijo, nas 
oddaljuje od temeljnih vrednot v življenju, 

energija, tonus, moč in vitalnost. Še 
spomin je imel veliko boljši! V našem 
naboru izdelkov obstaja še veliko takšnih, 
ki imajo svojo zgodbo. Zanimiva je tudi 
tista s kolostrumom. Pred več kot 20 
leti sem začel izdelovati prve študije s to 
čudežno snovjo. Pri raziskavah sem se 
počutil nekako osamljen, nisem se znal 
odločiti, kako in kje naj začnem. Potem 
pa sem kar naenkrat dobil neki preblisk, 
ki ti osmisli razmišljanja in ti sporoča, da 
si na pravi poti. Od tu naprej sem bil v 
raziskavah neustavljiv. Zato sem šel naprej 
in dosegel krasne rezultate, ki so vidni v 
obliki izdelkov na osnovi kolostruma in 
pomagajo pri reševanju številnih težav.  
 
Kako proizvajate Solimejeve izdelke? 
Ali uvozite vse rastline in olja ter druge 
sestavine iz tujine ali imate tudi svojo 
proizvodnjo rastlin v Italiji?  
Veliko naših surovin izvira iz naših krajev, 
na našem posestvu v Borgo Mont del 
Gesso, v vasi, ki obstaja že iz leta 1000. 
Tam imamo 33 hektarov obdelovalnih 
površin, travnikov in gozdov, ki so vir 
samoraslih rastlin, veliko rastlin pa 
tudi sami pridelamo. Takoj, ko rastline 
dosežejo balzamično obdobje (to pomeni, 
ko rastlina doseže največjo koncentracijo 
zdravilnih učinkovin), jih naberemo in še 
sveže posredujemo v postopek predelave, 
vendar nikoli z invazivnimi metodami. 
Dobljene učinkovine dodajamo v naše 
pripravke za izdelavo izdelkov za lokalno 
uporabo ali izdelavo prehranskih dopolnil. 

Življenje ni vedno tako enostavno, 
kot bi želeli. Kje najpogosteje delamo 
napake? Imate kakšen nasvet za naše 
bralce? 
Res je, včasih življenje ni tako preprosto. 
Menim, da je pomembno, da obnovimo 
spomin, se ponovno začnemo poslušati 
v smislu iskanja intuitivnih rešitev, 
notranjega glasu, ki nam lahko pomaga 

kot so ljubezen, družina in pošteno delo, s 
pomočjo katerih lahko zdravo odraščamo 
in pridobivamo nove izkušnje. Dar 
življenja je vendarle enkraten.  

V bližnji prihodnosti boste preselili del 
vaše proizvodnje pod piramido. Kakšne 
prednosti vidite v tej spremembi? 
Naše podjetje je zgrajeno po posebnih in 
natančnih načrtih, že od nekdaj pa velja, 
da piramida omogoča skladiščenje rastlin 
v smislu »počitka« in ne »staranja«, 
vse dokler jih ne uporabimo. Sedaj smo 
uspeli našo mogočno idejo izgradnje nove 
piramide uresničiti in gradnja se počasi 
bliža koncu.

Vaša najljubša misel? 
Bodi, kar si, in nič več. Življenje je 
velikodušno do mene in za to sem 
hvaležen.

FITOTERAPEVT 
NOVEGA 
TISOČLETJA
Roberto Solime je v Italiji dobro poznan strokovnjak za zeliščno medicino. Še posebej izstopajo 
njegove stalne raziskave, ki jih odlikujejo neprecenljivo znanje in dolgoletne izkušnje. Vse njegovo 
strokovno delo je popolnoma osredotočeno in posvečeno zdravju, pravilni prehrani, dobremu počutju 
in lepoti. Za svoj prispevek družbi je dobil priznanje celo od papeža. Besedilo: Ema Nasršen

ZRELA LETA

Ljudje smo tesno povezani z 
naravo, še posebej z rastlinami, 
ki imajo DNK, tako kot mi. 
V vsaki rastlini, od sadja do 
zelenjave, do tako imenovanih 
zdravilnih rastlin, smo našli 
veliko vsebnost funkcionalnih 
aktivnih snovi, ki nam 
omogočajo obdržati in ohranjati 
funkcionalno ravnotežje. 

Na vprašanja 
je odgovarjal  
Roberto Solime, 
znan strokovnjak 
za zeliščno 
medicino.
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Pavla II. v letu 1998, kar si seveda šteje še v 
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Kako poteka vaš delovni dan in kaj vas 
napolni z energijo?  
Moj običajni delovni dan se začne ob 
sedmih, že zjutraj začutim potrebo po 
nadaljevanju aktivnosti iz prejšnjega dne. 
Obdan sem z neustavljivo energijo, ki jo 
dobim od ljudi okoli sebe in v stalnem stiku 
z javnostjo. 

Kako je naraven način uporabe zeliščne 
medicine zakoreninjen v vsakdanjem 
življenju v Italiji, od koder prihajate?  
Uporaba zdravilnih rastlin je bila od nekdaj 
globoko zakoreninjena v naši državi in v 
ljudskem izročilu. Na primer že od leta 
1931 je treba opraviti diplomski študij za 
opravljanje poklica rokovanja z zdravilnimi 
rastlinami v smislu predelave in raziskav. 
S prihodom kemije je bila zeliščarska 
medicina odrinjena na stranski tir. Zadnjih 
20 let pa ljudje zopet čutijo veliko potrebo 
po uporabi zdravilnih rastlin in jih vse več 
tudi uporabljajo v vsakodnevnem življenju, 
kljub pogosto odklonilnemu mnenju 
medicinske stroke.

Kaj so po vašem mnenju ključne 
prednosti pri uporabi naravnih izdelkov 
za zdravje?  
 Ljudje smo tesno povezani z naravo, 
še posebno z rastlinami, ki imajo DNK, 
tako kot mi. V vsaki rastlini, od sadja 
do zelenjave, do tako imenovanih 
zdravilnih rastlin, smo našli veliko 
vsebnost funkcionalnih aktivnih snovi, 
ki nam omogočajo obdržati in ohranjati 
funkcionalno ravnotežje. Pomoč 
strokovnega znanja na tem področju nam 
omogoča razumevanje, katere rastline so 

pri iskanju prave odločitve v različnih 
življenjskih situacijah: od psihološkega 
ravnovesja do primerne prehrane in 
boljšega življenjskega sloga. 

Zakaj bi svetovali uporabo pripravka 
naravnega izvora pred uporabo drugih, 
na primer kemično sintetiziranih 
zdravil?  
Vse rastline, če jih obdržimo v naravni 
obliki, kot nam jih narava nudi, 
imajo svoj DNK, tako kot ljudje. Zato 
imajo sposobnost, da vplivajo na 
celoten organizem pri vzpostavljanju 
zmanjšanega ali izgubljenega ravnotežja. 
Sintetično pridelano zdravilo je brez DNK 
in je bilo običajno izdelano za zdravljenje 
le enega organa. Človeška bitja pa nismo 
le skupek organov, oblikovani smo 
iz množice organov, ki skupaj tvorijo 
organizem. 

Nekatera prehranska dopolnila lahko 
vplivajo na zdravila. Ali pomenijo 
tveganje, če imamo zdravstvene težave 
ali se odpravljamo na operacijo? Večina 
prehranskih dopolnil ni preizkušenih v 
dobi nosečnosti, pri doječih materah ali 
na otrocih. Kako se izogniti tveganju? 
Iz mojih izkušenj lahko samo rečem, 
da so opozorila pretirana. Če izključimo 
strupene rastline in še nekatere rastline 
(na primer razhudnike), ki lahko 

najbolj primerne za vsakega posameznika. 

Vaše podjetje Solime se ukvarja s 
proizvodnjo in prodajo velikega števila 
najbolj kakovostnih naravnih izdelkov. 
Še vedno odkrivate nove zdravilne 
rastline in učinkovine?
Dejansko imamo kar okrog dva tisoč 
registracij in smo vedno osredotočeni na 
raziskave najboljših sestavin, na stalne 
izboljšave kakovosti naših izdelkov in 
varstva našega okolja. Naša poslovna 
vizija je, da stalno ohranjamo tradicijo in jo 
plemenitimo z inovativnimi rešitvami. 

Ali v tej veliki množici vaših izdelkov 
obstaja izdelek, ki vam je še posebej pri 
srcu? Zakaj?  
Ne bi se mogel opredeliti. Vezan sem na 
vsak posamezen izdelek, saj je vsak od njih 
nekaj posebnega, narejen z namenom, 
da s svojimi učinkovinami služi pravemu 
namenu. Mogoče bi izpostavil Gelevital, na 
katerega sem čustveno navezan, ker sem 
ga prvotno naredil za svojega očeta. Sinovi 
bi želeli preprečiti staranje svojih staršev 
in bil sem prepričan, da bo ta pripravek 
vrnil mojemu očetu nekaj tistega, »kar 
so mu leta vzela«. Rezultat se je pokazal 
zelo hitro, skoraj nisem mogel verjeti 
svojim očem: povrnila se mu je mladostna 

povzročijo intoleranco pri ljudeh, ki trpijo 
za sindromom razdražljivega črevesja 
ali fermentacijo pri uživanju termično 
obdelane hrane ali preobčutljivost 
na gluten. Te pa seveda niso smrtne, 
običajno povzročajo neprijetnosti samo 
nekaterim posameznikom, ne pa celotni 
populaciji.

Kakšen odgovor bi dali ljudem, ki 
verjamejo, da zeliščna medicina ni 
najbolj primerna za evropski način 
življenja in za spopadanje s sodobnimi 
boleznimi in težavami? 
 
Povabil bi jih k razmisleku, da smo ljudje 
obkroženi z naravo in da je rastlinski 
svet osnovno gorivo za naše telo in naše 
življenje. Prehranska dopolnila in zeliščna 
medicina niso zdravila, ampak naravna 
sredstva, ki pomagajo ohranjati naše 
zdravje. 

Vedno bolj smo odtujeni od narave. 
Kakšen nasvet lahko daste sodobnemu 
človeku – kako živeti bolj uravnoteženo 
življenje?  
Menim, da je ključnega pomena, da 
ohranimo svojo osebnost, uporabljamo 
svoj instinkt in se distanciramo od 
egoizma, ki ga povzroča denar. Le to 
namreč spodkopava našo harmonijo, nas 
oddaljuje od temeljnih vrednot v življenju, 

energija, tonus, moč in vitalnost. Še 
spomin je imel veliko boljši! V našem 
naboru izdelkov obstaja še veliko takšnih, 
ki imajo svojo zgodbo. Zanimiva je tudi 
tista s kolostrumom. Pred več kot 20 
leti sem začel izdelovati prve študije s to 
čudežno snovjo. Pri raziskavah sem se 
počutil nekako osamljen, nisem se znal 
odločiti, kako in kje naj začnem. Potem 
pa sem kar naenkrat dobil neki preblisk, 
ki ti osmisli razmišljanja in ti sporoča, da 
si na pravi poti. Od tu naprej sem bil v 
raziskavah neustavljiv. Zato sem šel naprej 
in dosegel krasne rezultate, ki so vidni v 
obliki izdelkov na osnovi kolostruma in 
pomagajo pri reševanju številnih težav.  
 
Kako proizvajate Solimejeve izdelke? 
Ali uvozite vse rastline in olja ter druge 
sestavine iz tujine ali imate tudi svojo 
proizvodnjo rastlin v Italiji?  
Veliko naših surovin izvira iz naših krajev, 
na našem posestvu v Borgo Mont del 
Gesso, v vasi, ki obstaja že iz leta 1000. 
Tam imamo 33 hektarov obdelovalnih 
površin, travnikov in gozdov, ki so vir 
samoraslih rastlin, veliko rastlin pa 
tudi sami pridelamo. Takoj, ko rastline 
dosežejo balzamično obdobje (to pomeni, 
ko rastlina doseže največjo koncentracijo 
zdravilnih učinkovin), jih naberemo in še 
sveže posredujemo v postopek predelave, 
vendar nikoli z invazivnimi metodami. 
Dobljene učinkovine dodajamo v naše 
pripravke za izdelavo izdelkov za lokalno 
uporabo ali izdelavo prehranskih dopolnil. 

Življenje ni vedno tako enostavno, 
kot bi želeli. Kje najpogosteje delamo 
napake? Imate kakšen nasvet za naše 
bralce? 
Res je, včasih življenje ni tako preprosto. 
Menim, da je pomembno, da obnovimo 
spomin, se ponovno začnemo poslušati 
v smislu iskanja intuitivnih rešitev, 
notranjega glasu, ki nam lahko pomaga 

kot so ljubezen, družina in pošteno delo, s 
pomočjo katerih lahko zdravo odraščamo 
in pridobivamo nove izkušnje. Dar 
življenja je vendarle enkraten.  

V bližnji prihodnosti boste preselili del 
vaše proizvodnje pod piramido. Kakšne 
prednosti vidite v tej spremembi? 
Naše podjetje je zgrajeno po posebnih in 
natančnih načrtih, že od nekdaj pa velja, 
da piramida omogoča skladiščenje rastlin 
v smislu »počitka« in ne »staranja«, 
vse dokler jih ne uporabimo. Sedaj smo 
uspeli našo mogočno idejo izgradnje nove 
piramide uresničiti in gradnja se počasi 
bliža koncu.

Vaša najljubša misel? 
Bodi, kar si, in nič več. Življenje je 
velikodušno do mene in za to sem 
hvaležen.

FITOTERAPEVT 
NOVEGA 
TISOČLETJA
Roberto Solime je v Italiji dobro poznan strokovnjak za zeliščno medicino. Še posebej izstopajo 
njegove stalne raziskave, ki jih odlikujejo neprecenljivo znanje in dolgoletne izkušnje. Vse njegovo 
strokovno delo je popolnoma osredotočeno in posvečeno zdravju, pravilni prehrani, dobremu počutju 
in lepoti. Za svoj prispevek družbi je dobil priznanje celo od papeža. Besedilo: Ema Nasršen

ZRELA LETA

Ljudje smo tesno povezani z 
naravo, še posebej z rastlinami, 
ki imajo DNK, tako kot mi. 
V vsaki rastlini, od sadja do 
zelenjave, do tako imenovanih 
zdravilnih rastlin, smo našli 
veliko vsebnost funkcionalnih 
aktivnih snovi, ki nam 
omogočajo obdržati in ohranjati 
funkcionalno ravnotežje. 

Na vprašanja 
je odgovarjal  
Roberto Solime, 
znan strokovnjak 
za zeliščno 
medicino.
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Moški ima pomembno vlogo v družini. Kot 
prvo prekine simbiozo med otrokom in 
materjo ter mu tako omogoči, da postaja 
samostojen. Kot drugo pomeni varnost in 
stabilnost družine; nekakšno avtoriteto. Ta 
mora biti seveda izražena v meri normale. 
Moški bo vedno v sebi lovec.

Danes so vloge in naloge znotraj družine 
vse bolj zmedene in zamegljene. Seveda 
je pomembna splošna enotnost vrednot 
in enakovrednost v odnosu. Pa vendar 
je opaziti, da so danes ženske tiste, ki 
prevzamejo to vlogo avtoritete v družini. 
Takšen sistem, strukturo družine se 
opazi predvsem prek otrok. Vse manj 
je dejanskih meja. Otroci so posledično 
vse bolj razpuščeni. Zelo hitro se učijo 
manipulirati.

Kadar je bila izpostavljena pred 
občinstvom, je prišla v stresno situacijo, 
ki je v njej vzbujala dva pola. Po eni strani 
je doživela velik izziv. Soočala se je s 
svojo notranjo naravo in jo prebujala; 
hkrati pa se je borila z namišljenim, 
umetno vzgojenim »tigrom rigidnosti« in 
neprimernosti v sebi.
Začela je uživati v takšnih izzivih, jih 
ustvarjati in s tem krepiti svojo pravo moč 
v sebi. Dobesedno silila je v svoj strah. 
Odkrivala je svoje vesolje in si postajala 
vse bolj všeč.

Hkrati se je osebnostno razvijala tudi 
prek partnerskega odnosa, ki jo je silil 
v transformacijo. V odnos se je podala 
v vlogi žrtve in nemoči. Na nasprotni 
strani pa je dobila soigralca, ki je njeno 
vlogo lahko potrjeval. Morala je z vso 
silo trčiti direktno ob skalo, da je prišla 
do spoznanja ... Bistvo, zakaj je prišla v 
psihoterapevtski odnos, je bila neplodnost. 
Iz tega na videz najtežjega problema sva 
prišli do srčike realne težave. 

Težava ni bila na fizični ravni, na to je 
prišlo posledično. Zatrla je žensko v 
sebi, kar je trajalo že od otroštva. Nato 
je to početje prek partnerskega odnosa 
še otrdila. Drugače ni znala, to je bila 
»domača situacija«. Psihični krč se je 
prenesel na fizični nivo – na telo. Vendar 
ji je prav narava prizanesla. S partnerjem 
pravzaprav nista bila niti malo srečna. 
Med njima je bil prepad v vrednotah, delu, 
užitkih ...

Morala je skozi degradacijo, razčlovečenje 
v vseh vrstah odnosov, da je lahko 
spoznala samo sebe in ozavestila globlje 
vzroke za njene posledice. Končno je 
začela graditi svojo samopodobo, svoje 
sanje, svoje cilje, in ne tujih. Spoznala je, 
da je ujetnik same sebe. Da so meje le 

Velika večina moških je danes odsotna, 
psihično ali fizično, kar se na otrocih prav 
tako pozna. Veliko pa jih tega tudi naravno 
danes nima več v sebi. Ta odmaknjenost 
in izguba neke vrste zdrave avtoritete, 
stabilnosti pri moškem se zelo pozna pri 
razvoju otroka. Enostranski ženski trud 
običajno ni dovolj. Otrok ima občutek, da 
lahko doseže vse, da je on edina »moč«.

Dva pola vzgoje
Obstajata dva pola vzgoje in razvoja 
otroka. Na eni strani današnji, po večini 
preveč permisivni vzgojni tip, kjer ima 
otrok občutek, da meja ni in da je on ves 
svet. Na drugi strani pa rigidni, avtoritarni 
sistem, kjer ni prostora za osebnost 
slehernega otroka, ampak je popolni 
ujetnik starševega jaza, njegova last. 
Takšen otrok ima občutek, da se sam ni 
zmožen niti obuti in zavezati vezalke. Vodi 
ga občutek, da ni dovolj dober, ne glede 
na svoja dejanja.

Gre za razmerje moči, od katere je odvisno 
vse življenje. Občutek prekomerne moči 
vodi v narcizem in slaba dejanja, ki so 
največkrat družbeno in moralno sporna, 
saj so takšni ljudje popolnoma brez meja.
Občutek »nemoči« pa postavi človeka v 
manjvrednostni položaj v vseh situacijah 
in odnosih. Ni persone, je le praznina, ki 
tudi vodi le v prazno. 

znotraj nas. Začela se je uspešno upirati 
sistemu, ki si ga je ustvarila na bazi vzgoje. 
Začela je upati in zaupati. Uspelo ji je.

Opomogla si je tako telesno kot psihično. 
Danes je uspešna poslovna ženska, z 
družino in partnerjem, ki jo iskreno ljubi, 
ceni, spoštuje. 
Takšne zgodbe doživljam v svojem poklicu 
vsakodnevno. 

Vzgoja kot popotnica
Vzgoja in vzorci, s katerimi nas opremijo 
naši starši, so naša popotnica in le od nas 
je odvisno, kaj bomo naredili s to svojo 
bazo. Pomembno je, da ozavestimo, kaj 
je za nas dobro in kaj ne. Vsak od nas 
ima svojo moč v sebi. Pomembno je, 
da jo najdemo in jo na zdravi način tudi 
živimo. Največkrat mora priti do velike 
transformacije, da lahko snamemo težke 
okove navade, ki nas vodijo v bolezen. 

Skozi psihoterapevtske seanse spremljam 
različne tipe vzgoje in njihove posledice. 
Starši se niti ne zavedamo, kako zelo 
vplivamo na razvoj in osebnost svojega 
otroka. 

Spoznala sem žensko, ki je imela doma 
zelo rigidno, strogo vzgojo, polno 
principov in zahtev. Od nje se je vedno 
pričakovalo nemogoče – perfektnost 
vsepovsod.

Kot otrok je bila že sama do sebe 
prestroga, prezahtevna. Nalagala si je 
težko breme, nato pa so ji ga naložili še 
starši. Med drugim tudi zato, ker je postala 
njun mediator in prevzela odraslo vlogo 
nekakšnega sodnika, mirovnika v družini. 
Starša sta se ogromno prepirala. Ves čas 
so živeli v strahu. Oče ni bil veliko fizično 
prisoten, vendar je bila njegova vzgoja 
neizprosna.

Ta otrok, recimo ji Julija, je nosila v sebi 
veliko krivde in samoobtoževanja. Nikoli 
ji ni nobeden od staršev povedal, da jo 
ima rad. Postavljali so ji le zahteve. Niso 
opazili, da si že sama po sebi nalaga 
pretežko breme. Velikokrat je poslušala 
doma, kako nesposobna in neumna je.

Zaradi strahu in »pridne narave« je vedno 
naletela na enako potrditev v svetu, saj je 
ponavljala svoje pridobljene vzorce s tem, 
ko se je kar naprej vživljala v vlogo žrtve. 
Toda hkrati jo je življenje sililo v ospredje, v 
razrešitev vzorca.
Sama po sebi je bila oseba polna 
entuziazma, karizme in pozitivne energije, 
dobrote ... Vse to je spalo v njej in čakalo, 
da oživi.

Vedno se je treba vprašati, kaj stoji 
za problemom, ki je za nas v nekem 
trenutku najbolj osvetljen. Treba je najti 
vzrok za naše nezadovoljstvo. Le mi smo 
tisti, ki ga lahko premagamo, s tem ko 
se dobro poznamo. Če si priznamo, kaj 
smo v sebi, lahko najdemo zase tisto 
najboljše, kar nas bo osrečevalo. 

Najlepša popotnica, ki jo lahko damo 
svojim otrokom, je občutek svobode, a 
z jasnimi zdravimi mejami. Neke vrste 
svoboda znotraj družinskega sistema. 
Gre za sistem, strukturo, vrednoto, 
deljene vloge ... Otrok meje ceni in 
spoštuje in s tem človeka. Kar pa ne 
pomeni, da otroka obremenjujemo 
z nepomembnostmi, ki ga le ovirajo 
na njegovi poti. Otroci niso naša last, 
potrebujejo pa jasen, zdrav okvir, s 
katerim lahko širijo tudi družbeno 
zavest.

ZATRTOST IN 
RIGIDNOST KOT 
POSLEDICA 
VZOJE
Vsako obdobje življenja prinese svoja obdobja bivanja in funkcioniranja 
v družbi. V času 80. let je bila vzgoja drugačna kot današnja, precej 
permisivna. Še vedno je moški doma v večini »nosil hlače«.

Besedilo: Barbara Sarić, 
psihoterapevtka, specializantka 

psihoanalize, Holistic center, BTC, 
Ljubljana, kontakt: 041 535 555

DUŠEVNO ZDRAVJE

Vzgoja in vzorci, s katerimi nas opremijo naši starši, so naša 
popotnica in le od nas je odvisno, kaj bomo naredili s to svojo bazo. 
Pomembno je, da ozavestimo, kaj je za nas dobro in kaj ne. Vsak 
od nas ima svojo moč v sebi. Pomembno je, da jo najdemo in jo na 
zdravi način tudi živimo.
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Moški ima pomembno vlogo v družini. Kot 
prvo prekine simbiozo med otrokom in 
materjo ter mu tako omogoči, da postaja 
samostojen. Kot drugo pomeni varnost in 
stabilnost družine; nekakšno avtoriteto. Ta 
mora biti seveda izražena v meri normale. 
Moški bo vedno v sebi lovec.

Danes so vloge in naloge znotraj družine 
vse bolj zmedene in zamegljene. Seveda 
je pomembna splošna enotnost vrednot 
in enakovrednost v odnosu. Pa vendar 
je opaziti, da so danes ženske tiste, ki 
prevzamejo to vlogo avtoritete v družini. 
Takšen sistem, strukturo družine se 
opazi predvsem prek otrok. Vse manj 
je dejanskih meja. Otroci so posledično 
vse bolj razpuščeni. Zelo hitro se učijo 
manipulirati.

Kadar je bila izpostavljena pred 
občinstvom, je prišla v stresno situacijo, 
ki je v njej vzbujala dva pola. Po eni strani 
je doživela velik izziv. Soočala se je s 
svojo notranjo naravo in jo prebujala; 
hkrati pa se je borila z namišljenim, 
umetno vzgojenim »tigrom rigidnosti« in 
neprimernosti v sebi.
Začela je uživati v takšnih izzivih, jih 
ustvarjati in s tem krepiti svojo pravo moč 
v sebi. Dobesedno silila je v svoj strah. 
Odkrivala je svoje vesolje in si postajala 
vse bolj všeč.

Hkrati se je osebnostno razvijala tudi 
prek partnerskega odnosa, ki jo je silil 
v transformacijo. V odnos se je podala 
v vlogi žrtve in nemoči. Na nasprotni 
strani pa je dobila soigralca, ki je njeno 
vlogo lahko potrjeval. Morala je z vso 
silo trčiti direktno ob skalo, da je prišla 
do spoznanja ... Bistvo, zakaj je prišla v 
psihoterapevtski odnos, je bila neplodnost. 
Iz tega na videz najtežjega problema sva 
prišli do srčike realne težave. 

Težava ni bila na fizični ravni, na to je 
prišlo posledično. Zatrla je žensko v 
sebi, kar je trajalo že od otroštva. Nato 
je to početje prek partnerskega odnosa 
še otrdila. Drugače ni znala, to je bila 
»domača situacija«. Psihični krč se je 
prenesel na fizični nivo – na telo. Vendar 
ji je prav narava prizanesla. S partnerjem 
pravzaprav nista bila niti malo srečna. 
Med njima je bil prepad v vrednotah, delu, 
užitkih ...

Morala je skozi degradacijo, razčlovečenje 
v vseh vrstah odnosov, da je lahko 
spoznala samo sebe in ozavestila globlje 
vzroke za njene posledice. Končno je 
začela graditi svojo samopodobo, svoje 
sanje, svoje cilje, in ne tujih. Spoznala je, 
da je ujetnik same sebe. Da so meje le 

Velika večina moških je danes odsotna, 
psihično ali fizično, kar se na otrocih prav 
tako pozna. Veliko pa jih tega tudi naravno 
danes nima več v sebi. Ta odmaknjenost 
in izguba neke vrste zdrave avtoritete, 
stabilnosti pri moškem se zelo pozna pri 
razvoju otroka. Enostranski ženski trud 
običajno ni dovolj. Otrok ima občutek, da 
lahko doseže vse, da je on edina »moč«.

Dva pola vzgoje
Obstajata dva pola vzgoje in razvoja 
otroka. Na eni strani današnji, po večini 
preveč permisivni vzgojni tip, kjer ima 
otrok občutek, da meja ni in da je on ves 
svet. Na drugi strani pa rigidni, avtoritarni 
sistem, kjer ni prostora za osebnost 
slehernega otroka, ampak je popolni 
ujetnik starševega jaza, njegova last. 
Takšen otrok ima občutek, da se sam ni 
zmožen niti obuti in zavezati vezalke. Vodi 
ga občutek, da ni dovolj dober, ne glede 
na svoja dejanja.

Gre za razmerje moči, od katere je odvisno 
vse življenje. Občutek prekomerne moči 
vodi v narcizem in slaba dejanja, ki so 
največkrat družbeno in moralno sporna, 
saj so takšni ljudje popolnoma brez meja.
Občutek »nemoči« pa postavi človeka v 
manjvrednostni položaj v vseh situacijah 
in odnosih. Ni persone, je le praznina, ki 
tudi vodi le v prazno. 

znotraj nas. Začela se je uspešno upirati 
sistemu, ki si ga je ustvarila na bazi vzgoje. 
Začela je upati in zaupati. Uspelo ji je.

Opomogla si je tako telesno kot psihično. 
Danes je uspešna poslovna ženska, z 
družino in partnerjem, ki jo iskreno ljubi, 
ceni, spoštuje. 
Takšne zgodbe doživljam v svojem poklicu 
vsakodnevno. 

Vzgoja kot popotnica
Vzgoja in vzorci, s katerimi nas opremijo 
naši starši, so naša popotnica in le od nas 
je odvisno, kaj bomo naredili s to svojo 
bazo. Pomembno je, da ozavestimo, kaj 
je za nas dobro in kaj ne. Vsak od nas 
ima svojo moč v sebi. Pomembno je, 
da jo najdemo in jo na zdravi način tudi 
živimo. Največkrat mora priti do velike 
transformacije, da lahko snamemo težke 
okove navade, ki nas vodijo v bolezen. 

Skozi psihoterapevtske seanse spremljam 
različne tipe vzgoje in njihove posledice. 
Starši se niti ne zavedamo, kako zelo 
vplivamo na razvoj in osebnost svojega 
otroka. 

Spoznala sem žensko, ki je imela doma 
zelo rigidno, strogo vzgojo, polno 
principov in zahtev. Od nje se je vedno 
pričakovalo nemogoče – perfektnost 
vsepovsod.

Kot otrok je bila že sama do sebe 
prestroga, prezahtevna. Nalagala si je 
težko breme, nato pa so ji ga naložili še 
starši. Med drugim tudi zato, ker je postala 
njun mediator in prevzela odraslo vlogo 
nekakšnega sodnika, mirovnika v družini. 
Starša sta se ogromno prepirala. Ves čas 
so živeli v strahu. Oče ni bil veliko fizično 
prisoten, vendar je bila njegova vzgoja 
neizprosna.

Ta otrok, recimo ji Julija, je nosila v sebi 
veliko krivde in samoobtoževanja. Nikoli 
ji ni nobeden od staršev povedal, da jo 
ima rad. Postavljali so ji le zahteve. Niso 
opazili, da si že sama po sebi nalaga 
pretežko breme. Velikokrat je poslušala 
doma, kako nesposobna in neumna je.

Zaradi strahu in »pridne narave« je vedno 
naletela na enako potrditev v svetu, saj je 
ponavljala svoje pridobljene vzorce s tem, 
ko se je kar naprej vživljala v vlogo žrtve. 
Toda hkrati jo je življenje sililo v ospredje, v 
razrešitev vzorca.
Sama po sebi je bila oseba polna 
entuziazma, karizme in pozitivne energije, 
dobrote ... Vse to je spalo v njej in čakalo, 
da oživi.

Vedno se je treba vprašati, kaj stoji 
za problemom, ki je za nas v nekem 
trenutku najbolj osvetljen. Treba je najti 
vzrok za naše nezadovoljstvo. Le mi smo 
tisti, ki ga lahko premagamo, s tem ko 
se dobro poznamo. Če si priznamo, kaj 
smo v sebi, lahko najdemo zase tisto 
najboljše, kar nas bo osrečevalo. 

Najlepša popotnica, ki jo lahko damo 
svojim otrokom, je občutek svobode, a 
z jasnimi zdravimi mejami. Neke vrste 
svoboda znotraj družinskega sistema. 
Gre za sistem, strukturo, vrednoto, 
deljene vloge ... Otrok meje ceni in 
spoštuje in s tem človeka. Kar pa ne 
pomeni, da otroka obremenjujemo 
z nepomembnostmi, ki ga le ovirajo 
na njegovi poti. Otroci niso naša last, 
potrebujejo pa jasen, zdrav okvir, s 
katerim lahko širijo tudi družbeno 
zavest.

ZATRTOST IN 
RIGIDNOST KOT 
POSLEDICA 
VZOJE
Vsako obdobje življenja prinese svoja obdobja bivanja in funkcioniranja 
v družbi. V času 80. let je bila vzgoja drugačna kot današnja, precej 
permisivna. Še vedno je moški doma v večini »nosil hlače«.

Besedilo: Barbara Sarić, 
psihoterapevtka, specializantka 

psihoanalize, Holistic center, BTC, 
Ljubljana, kontakt: 041 535 555

DUŠEVNO ZDRAVJE

Vzgoja in vzorci, s katerimi nas opremijo naši starši, so naša 
popotnica in le od nas je odvisno, kaj bomo naredili s to svojo bazo. 
Pomembno je, da ozavestimo, kaj je za nas dobro in kaj ne. Vsak 
od nas ima svojo moč v sebi. Pomembno je, da jo najdemo in jo na 
zdravi način tudi živimo.



100 % naravna vzpodbuda 
upočasnjeni prebavi. 
Psylliox aktivne vlaknine je naravno 

prehransko dopolnilo na osnovi vlaknine 
psilium in izvlečka slive, ki pomaga pri 

odpravljanju zaprtosti, urejanju prebave 
in učinkovitem čiščenju črevesja. 

Kaj so pravzaprav vzroki za nastanek 
motenj v delovanju možganskih 
omrežij?
Vzrokov, ki lahko vplivajo na motnje v 
možganskem omrežju, je več. Praktično 
vse nevrološke bolezni na različne načine 
spremenijo delovanje možganskega 
omrežja. Parkinsonova bolezen prizadene 
omrežje, ki ima ključno vlogo pri izvajanju 

dobro koordiniranih gibov, Alzheimerjeva 
bolezen omrežje za tvorjenje novih gibov, 
možganska kap pa žilno omrežje, ki ima 
lahko za posledice različne senzorične, 
motorične in kognitivne motnje. Seveda 
pa na motnje v omrežju ne vplivajo zgolj 
endogeni bolezenski procesi, temveč 
tudi dejavniki od zunaj. Mehanske sile 
lahko pripeljejo do travmatske poškodbe 
možganov ter posledičnega uničenja 
številnih povezav v možganih. Od 
resnosti in mesta poškodbe je seveda 
odvisno, kakšne bodo posledice. Ne 
nazadnje pa možgane spreminjamo 
tudi s svojimi navadami, z določenimi 
tudi na slabše. Danes je dobro znano, 
kako uživanje spremeni naš nagrajevalni 
sistem v možganih, dolgoročno pa 
lahko pripelje tudi do možganske 
atrofije. Nezanemarljivo vlogo pri razvoju 
možganskih omrežij pa imajo seveda že 
tudi neonatalni dejavniki, med katere na 
primer sodijo navade matere, okolje, v 
katerem se plod razvija, in drugi dejavniki. 

Kaj bi lahko na kratko povedali o vplivu 
socialnih omrežij na delovanje naših 
možganov?

Že nekaj časa je znano, da se socialne 
mreže »iz mesa in krvi« odražajo tudi 
na strukturi naših možganov. Tako 
imajo na primer bolj družabni ljudje bolj 

aktivna možganska jedra, ki procesirajo 
čustva in spomin. S porastom virtualnih 
socialnih omrežij se je seveda začelo 
pojavljati vprašanje, kako ta vplivajo na 
možgane. Vse kaže, da so z občutkom 
sprejetosti in statusa, ki ga uporabniku 
podeljujejo socialna omrežja, povezana 
podobna možganska področja, ki se 
aktivirajo tudi ob prejetju visokih denarnih 
nagrad ali med zaljubljenostjo. Ker so ta 
občutja tesno povezana s sistemom za 
nagrajevanje v možganih, pa lahko v tem 
primeru razmišljamo tudi o nastanku 
odvisnosti.

Kako pogoste oziroma resne so danes 
odvisnosti od virtualnih socialnih 
omrežij, glede na to, da se jih poslužuje 
večina populacije, in kakšne posledice 
lahko te pustijo na našem psihičnem 
zdravju?
Ker so virtualna socialna omrežja relativno 
svež pojav, je z vidika nevroznanosti 
verjetno še prehitro za resne ocene 
oziroma epidemiološko diagnozo. 
Japonski psihologi sicer opozarjajo na 
življenjski slog več sto tisoč japonskih 
mladeničev, ki jim pravijo hikikomori: 
nikoli ne zapustijo stanovanja, ne iščejo 
službe, nočejo spoznati partnerja ali 
si ustvariti družine. So popolnoma 
družbeno izolirani in ves dan preživijo za 
računalnikom. Vrsta socialnega omrežja 
so konec koncev tudi spletne računalniške 
igre, kjer lahko igralec posvoji novo 
identiteto v nekem magičnem svetu. Je 
pa treba poudariti, da gre pri odvisnostih 
od socialnih omrežij sicer za nekemično 
odvisnost, ki pa je posledica porušenja 
istega nagrajevalnega sistema kot pri 
odvisnostih od kemičnih substanc oziroma 
drog.

Na letošnjem Tednu možganov  

MOŽGANI 
KOT OMREŽJE
Omrežja so sestavni del našega življenja, v zadnjem času pa se o njih še posebno veliko govori, 
predvsem v smislu socialnega mreženja in sodelovanja. Tudi možgani so pravzaprav mreža, sestavljena 
iz ogromnega števila živčnih celic, in njeno brezhibno delovanje ima za normalno delovanje človeka 
pomembno vlogo. O možganih smo se pogovarjali s Simonom Brezovarjem, psihologom in vodjem 
organizacijske skupine Tedna možganov. Besedilo: Katarina Iver

DUŠEVNO ZDRAVJE

Vzrokov, ki lahko vplivajo na motnje v možganskem omrežju, je 
več. Praktično vse nevrološke bolezni na različne načine spremenijo 
delovanje možganskega omrežja. Parkinsonova bolezen prizadene 
omrežje, ki ima ključno vlogo pri izvajanju dobro koordiniranih 
gibov, Alzheimerjeva bolezen omrežje za tvorjenje novih gibov, 
možganska kap pa žilno omrežje, ki ima lahko za posledice različne 
senzorične, motorične in kognitivne motnje.

stepozornost namenili tudi depresiji. Kako ta vpliva na 
možganska omrežja oziroma kaj se dogaja v možganih pri tej 
psihični motnji?
Z nevrološkega vidika je depresija zelo kompleksen pojav, nanjo 
pa lahko gledamo z zelo različnih vidikov. Znano je, da igra pri 
depresiji zelo pomembno vlogo živčni prenašalec serotonin. Ne 
preseneča dejstvo, da se serotonin v zdravilih uporablja za zdravljenje 
antidepresije. Pri depresiji igrajo pomembno vlogo specifična področja, 
ki se nahajajo v globokih področjih možganov. V zadnjem času je bilo 
še posebno veliko pozornosti namenjene področju, ki se nahaja v delu 
možganov, imenovanem cingulatni korteks. Študije, ki nam omogočajo 
slikanje presnove možganov, so pokazale, da je to področje pri bolnikih 
z depresijo zelo aktivno in da lahko igra pomembno vlogo pri nastanku 
farmakorezistentne depresije. Prav v to področje je leta 2005 Helen 
Mayberg vstavila elektrode, ki so z »utišanjem« aktivnosti tega predela 
znatno zmanjšale simptome depresivnosti. Čeprav so vzroki za nastanek 
depresije zelo različni, pa se nujno odražajo v določenih funkcionalnih 
ali strukturnih spremembah v možganih. 

Depresivna motnja naj bi po ocenah do leta 2020 v Evropi zasedla 
drugo mesto glede povzročanja globalnega bolezenskega 
bremena, takoj za kardiovaskularnimi motnjami. Kaj so vzroki za 
njen občuten porast?
Psihično blagostanje oziroma zdravje je že od nekdaj imperativ, h 
kateremu stremi človek. Razumljivo je, da so določena zgodovinska 
obdobja za človeka bolj stresna, kot so na primer obdobja kriz, vojn 
ali splošnega pomanjkanja, kar se nujno odraža tudi na razpoloženju. 
Obdobje finančno krize, ki se kljub obljubam po skorajšnjem koncu 
še ni ustavila, je zagotovo dejavnik, ki lahko prispeva k povečanemu 
deležu depresije v populaciji. Po drugi strani pa določeni dejavniki, ki 
vplivajo na nastanek kardiovaskularnih obolenj, zvišujejo tudi možnost 

za nastanek depresije. Dejavniki, kot so 
preveč sedenja, nezdravo prehranjevanje, 
pomanjkanje spanja in fizične aktivnosti, 
so dokazano povezani z depresijo. 
Preobremenjen človek zahodnega sveta z 
nezdravim slogom življenja in brez aktivnosti, 
prek katerih bi sproščal stres, lahko zelo hitro 
sproži začetek nastanka depresije. 
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O možganih smo se pogovarjali s Simonom 
Brezovarjem, psihologom in vodjem 
organizacijske skupine Tedna možganov.

Drage bralke, spoštovani bralci,

mnogi ste nam pisali, da si želite Zdrave novice prejemati na 
dom. Takšnih želja smo veseli, ker pomenijo, da vam je naša 
revija všeč, da v njej najdete mnogo zanimivega branja in da 
ne bi radi zamudili prav nobene številke. Za nas ustvarjalce je 
to velika pohvala, zato smo se odločili, da se vam zahvalimo 
in vam ponudimo možnost naročnine na Zdrave novice.
Naročnina velja za eno leto oziroma za 10 številk, od 
katerih sta poletna (julij/avgust) in zimska (december/
januar) dvojni. Čeprav so Zdrave novice brezplačne, poštne 
storitve žal niso, zato naročnina stane 15,00 EUR, če želite 
poleg revije enkrat v letu prejeti še uporabno darilo, pa 
21,90 EUR.

Čitljivo izpolnite obrazec in ga po pošti pošljite na naslov 
Hiša idej, Prežihova 21, 2000 Maribor ali ga skeniranega 
posredujte na elektronski naslov narocnina@zdrave-
novice.si. Po prejetju naročilnice vam bomo po pošti 
poslali račun. S plačilom računa bo postala vaša naročilnica 
veljavna, v nabiralniku pa vas bo pričakala že naslednja 
številka Zdravih novic.

*Po preteku enoletne naročnine se ta avtomatično podaljša še za eno 
leto oziroma za novih 10 številk, razen če naročnino pisno odpoveste.

S PODPISOM NA NAROČILNICI POTRJUJEM, DA SE STRINJAM S 
SPLOŠNIMI POGOJI IN PRAVILI NAROČANJA IZDAJATELJA REVIJE ZDRAVE 
NOVICE, KI SO OBJAVLJENI NA SPLETNI STRANI WWW.FACEBOOK.
COM/ZDRAVENOVICE. STRINJAM SE TUDI S TEM, DA IZDAJATELJ MOJ 
ELEKTRONSKI NASLOV UPORABI V NAMENE OBVEŠČANJA.

Ime in priimek naročnika: 

Ulica in hišna številka: 

Poštna številka in kraj:

Elektronski naslov:

Želim (ustrezno označite):
enoletno naročnino (10 številk)* revije Zdrave novice 

brez darila. 

Cena: 15,00 EUR (DDV vključen). 

enoletno naročnino (10 številk)* revije Zdrave novice 

in eno uporabno darilo na leto. 

Cena: 21,90 EUR (DDV vključen).

Kraj in datum:               Podpis: 

Naročilnica

Naročite se na 

Dolgi in temni, svetli in kratki 
– vaši lasje potrebujejo stalno 
nego. Z kakovostnimi in 
naravnimi izdelki za nego las 
Dabur je to enostavno. Šampon 
Deviško olivno olje hrani in 
ščiti lase, saj vsebuje kano in 
ekstrakt aloe vere. Naravno 
kokosovo olje  Vatika neguje 
vaše lase z obogatenimi olji. 
Obiščite spletno trgovino 
www.dabur.si.

ZA LASE POLNE
 ŽIVLJENJA



100 % naravna vzpodbuda 
upočasnjeni prebavi. 
Psylliox aktivne vlaknine je naravno 

prehransko dopolnilo na osnovi vlaknine 
psilium in izvlečka slive, ki pomaga pri 

odpravljanju zaprtosti, urejanju prebave 
in učinkovitem čiščenju črevesja. 

Kaj so pravzaprav vzroki za nastanek 
motenj v delovanju možganskih 
omrežij?
Vzrokov, ki lahko vplivajo na motnje v 
možganskem omrežju, je več. Praktično 
vse nevrološke bolezni na različne načine 
spremenijo delovanje možganskega 
omrežja. Parkinsonova bolezen prizadene 
omrežje, ki ima ključno vlogo pri izvajanju 

dobro koordiniranih gibov, Alzheimerjeva 
bolezen omrežje za tvorjenje novih gibov, 
možganska kap pa žilno omrežje, ki ima 
lahko za posledice različne senzorične, 
motorične in kognitivne motnje. Seveda 
pa na motnje v omrežju ne vplivajo zgolj 
endogeni bolezenski procesi, temveč 
tudi dejavniki od zunaj. Mehanske sile 
lahko pripeljejo do travmatske poškodbe 
možganov ter posledičnega uničenja 
številnih povezav v možganih. Od 
resnosti in mesta poškodbe je seveda 
odvisno, kakšne bodo posledice. Ne 
nazadnje pa možgane spreminjamo 
tudi s svojimi navadami, z določenimi 
tudi na slabše. Danes je dobro znano, 
kako uživanje spremeni naš nagrajevalni 
sistem v možganih, dolgoročno pa 
lahko pripelje tudi do možganske 
atrofije. Nezanemarljivo vlogo pri razvoju 
možganskih omrežij pa imajo seveda že 
tudi neonatalni dejavniki, med katere na 
primer sodijo navade matere, okolje, v 
katerem se plod razvija, in drugi dejavniki. 

Kaj bi lahko na kratko povedali o vplivu 
socialnih omrežij na delovanje naših 
možganov?

Že nekaj časa je znano, da se socialne 
mreže »iz mesa in krvi« odražajo tudi 
na strukturi naših možganov. Tako 
imajo na primer bolj družabni ljudje bolj 

aktivna možganska jedra, ki procesirajo 
čustva in spomin. S porastom virtualnih 
socialnih omrežij se je seveda začelo 
pojavljati vprašanje, kako ta vplivajo na 
možgane. Vse kaže, da so z občutkom 
sprejetosti in statusa, ki ga uporabniku 
podeljujejo socialna omrežja, povezana 
podobna možganska področja, ki se 
aktivirajo tudi ob prejetju visokih denarnih 
nagrad ali med zaljubljenostjo. Ker so ta 
občutja tesno povezana s sistemom za 
nagrajevanje v možganih, pa lahko v tem 
primeru razmišljamo tudi o nastanku 
odvisnosti.

Kako pogoste oziroma resne so danes 
odvisnosti od virtualnih socialnih 
omrežij, glede na to, da se jih poslužuje 
večina populacije, in kakšne posledice 
lahko te pustijo na našem psihičnem 
zdravju?
Ker so virtualna socialna omrežja relativno 
svež pojav, je z vidika nevroznanosti 
verjetno še prehitro za resne ocene 
oziroma epidemiološko diagnozo. 
Japonski psihologi sicer opozarjajo na 
življenjski slog več sto tisoč japonskih 
mladeničev, ki jim pravijo hikikomori: 
nikoli ne zapustijo stanovanja, ne iščejo 
službe, nočejo spoznati partnerja ali 
si ustvariti družine. So popolnoma 
družbeno izolirani in ves dan preživijo za 
računalnikom. Vrsta socialnega omrežja 
so konec koncev tudi spletne računalniške 
igre, kjer lahko igralec posvoji novo 
identiteto v nekem magičnem svetu. Je 
pa treba poudariti, da gre pri odvisnostih 
od socialnih omrežij sicer za nekemično 
odvisnost, ki pa je posledica porušenja 
istega nagrajevalnega sistema kot pri 
odvisnostih od kemičnih substanc oziroma 
drog.

Na letošnjem Tednu možganov  

MOŽGANI 
KOT OMREŽJE
Omrežja so sestavni del našega življenja, v zadnjem času pa se o njih še posebno veliko govori, 
predvsem v smislu socialnega mreženja in sodelovanja. Tudi možgani so pravzaprav mreža, sestavljena 
iz ogromnega števila živčnih celic, in njeno brezhibno delovanje ima za normalno delovanje človeka 
pomembno vlogo. O možganih smo se pogovarjali s Simonom Brezovarjem, psihologom in vodjem 
organizacijske skupine Tedna možganov. Besedilo: Katarina Iver

DUŠEVNO ZDRAVJE

Vzrokov, ki lahko vplivajo na motnje v možganskem omrežju, je 
več. Praktično vse nevrološke bolezni na različne načine spremenijo 
delovanje možganskega omrežja. Parkinsonova bolezen prizadene 
omrežje, ki ima ključno vlogo pri izvajanju dobro koordiniranih 
gibov, Alzheimerjeva bolezen omrežje za tvorjenje novih gibov, 
možganska kap pa žilno omrežje, ki ima lahko za posledice različne 
senzorične, motorične in kognitivne motnje.

stepozornost namenili tudi depresiji. Kako ta vpliva na 
možganska omrežja oziroma kaj se dogaja v možganih pri tej 
psihični motnji?
Z nevrološkega vidika je depresija zelo kompleksen pojav, nanjo 
pa lahko gledamo z zelo različnih vidikov. Znano je, da igra pri 
depresiji zelo pomembno vlogo živčni prenašalec serotonin. Ne 
preseneča dejstvo, da se serotonin v zdravilih uporablja za zdravljenje 
antidepresije. Pri depresiji igrajo pomembno vlogo specifična področja, 
ki se nahajajo v globokih področjih možganov. V zadnjem času je bilo 
še posebno veliko pozornosti namenjene področju, ki se nahaja v delu 
možganov, imenovanem cingulatni korteks. Študije, ki nam omogočajo 
slikanje presnove možganov, so pokazale, da je to področje pri bolnikih 
z depresijo zelo aktivno in da lahko igra pomembno vlogo pri nastanku 
farmakorezistentne depresije. Prav v to področje je leta 2005 Helen 
Mayberg vstavila elektrode, ki so z »utišanjem« aktivnosti tega predela 
znatno zmanjšale simptome depresivnosti. Čeprav so vzroki za nastanek 
depresije zelo različni, pa se nujno odražajo v določenih funkcionalnih 
ali strukturnih spremembah v možganih. 

Depresivna motnja naj bi po ocenah do leta 2020 v Evropi zasedla 
drugo mesto glede povzročanja globalnega bolezenskega 
bremena, takoj za kardiovaskularnimi motnjami. Kaj so vzroki za 
njen občuten porast?
Psihično blagostanje oziroma zdravje je že od nekdaj imperativ, h 
kateremu stremi človek. Razumljivo je, da so določena zgodovinska 
obdobja za človeka bolj stresna, kot so na primer obdobja kriz, vojn 
ali splošnega pomanjkanja, kar se nujno odraža tudi na razpoloženju. 
Obdobje finančno krize, ki se kljub obljubam po skorajšnjem koncu 
še ni ustavila, je zagotovo dejavnik, ki lahko prispeva k povečanemu 
deležu depresije v populaciji. Po drugi strani pa določeni dejavniki, ki 
vplivajo na nastanek kardiovaskularnih obolenj, zvišujejo tudi možnost 

za nastanek depresije. Dejavniki, kot so 
preveč sedenja, nezdravo prehranjevanje, 
pomanjkanje spanja in fizične aktivnosti, 
so dokazano povezani z depresijo. 
Preobremenjen človek zahodnega sveta z 
nezdravim slogom življenja in brez aktivnosti, 
prek katerih bi sproščal stres, lahko zelo hitro 
sproži začetek nastanka depresije. 
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O možganih smo se pogovarjali s Simonom 
Brezovarjem, psihologom in vodjem 
organizacijske skupine Tedna možganov.

Drage bralke, spoštovani bralci,

mnogi ste nam pisali, da si želite Zdrave novice prejemati na 
dom. Takšnih želja smo veseli, ker pomenijo, da vam je naša 
revija všeč, da v njej najdete mnogo zanimivega branja in da 
ne bi radi zamudili prav nobene številke. Za nas ustvarjalce je 
to velika pohvala, zato smo se odločili, da se vam zahvalimo 
in vam ponudimo možnost naročnine na Zdrave novice.
Naročnina velja za eno leto oziroma za 10 številk, od 
katerih sta poletna (julij/avgust) in zimska (december/
januar) dvojni. Čeprav so Zdrave novice brezplačne, poštne 
storitve žal niso, zato naročnina stane 15,00 EUR, če želite 
poleg revije enkrat v letu prejeti še uporabno darilo, pa 
21,90 EUR.

Čitljivo izpolnite obrazec in ga po pošti pošljite na naslov 
Hiša idej, Prežihova 21, 2000 Maribor ali ga skeniranega 
posredujte na elektronski naslov narocnina@zdrave-
novice.si. Po prejetju naročilnice vam bomo po pošti 
poslali račun. S plačilom računa bo postala vaša naročilnica 
veljavna, v nabiralniku pa vas bo pričakala že naslednja 
številka Zdravih novic.

*Po preteku enoletne naročnine se ta avtomatično podaljša še za eno 
leto oziroma za novih 10 številk, razen če naročnino pisno odpoveste.

S PODPISOM NA NAROČILNICI POTRJUJEM, DA SE STRINJAM S 
SPLOŠNIMI POGOJI IN PRAVILI NAROČANJA IZDAJATELJA REVIJE ZDRAVE 
NOVICE, KI SO OBJAVLJENI NA SPLETNI STRANI WWW.FACEBOOK.
COM/ZDRAVENOVICE. STRINJAM SE TUDI S TEM, DA IZDAJATELJ MOJ 
ELEKTRONSKI NASLOV UPORABI V NAMENE OBVEŠČANJA.

Ime in priimek naročnika: 

Ulica in hišna številka: 

Poštna številka in kraj:

Elektronski naslov:

Želim (ustrezno označite):
enoletno naročnino (10 številk)* revije Zdrave novice 

brez darila. 

Cena: 15,00 EUR (DDV vključen). 

enoletno naročnino (10 številk)* revije Zdrave novice 

in eno uporabno darilo na leto. 

Cena: 21,90 EUR (DDV vključen).

Kraj in datum:               Podpis: 

Naročilnica

Naročite se na 

Dolgi in temni, svetli in kratki 
– vaši lasje potrebujejo stalno 
nego. Z kakovostnimi in 
naravnimi izdelki za nego las 
Dabur je to enostavno. Šampon 
Deviško olivno olje hrani in 
ščiti lase, saj vsebuje kano in 
ekstrakt aloe vere. Naravno 
kokosovo olje  Vatika neguje 
vaše lase z obogatenimi olji. 
Obiščite spletno trgovino 
www.dabur.si.

ZA LASE POLNE
 ŽIVLJENJA
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Kdor se prvič sreča z njo, ga ali 
popolnoma prevzame, očara z zapeljivim 
cvetličnim (rahlo orientalskim) vonjem ali 
pa ga popolnoma odbije, saj ima človek 
občutek, da diši po starih nogavicah ali 
detergentu. Razlog, zakaj ljudje čutimo 
tako nasprotujoče to začimbo, gre iskati 
v naši potrebi po tej začimbi. Če je naše 
telo in duša ne potrebujeta, potem bomo 
njeni nasprotniki in je nikakor ne bi radi 
srečali na krožniku, če pa jo naše telo 
potrebuje, potem bomo skoraj vsako jed, 
zlasti pa juhe, krompir …, začinjali z njo.

Kako ga ločimo od kumine?
Kumin od kumine ločimo po značilnih 
podolžnih rebrih. Njegova ovalna semena 
so od karamele do nežno zelene barve, 
medtem ko semena kumine spominjajo 
na obliko srpa in so tudi precej temnejša, 
temno rjave barve. Vonj kumina je v 
primerjavi s kumino bolj zaokrožen, za 
značilnost vonja pa poskrbi kuminal 
v eteričnem olju kumina. Ko kumin 
zaužijemo, je njegov okus presenetljivo 
drugačen od vonja. Torej sladek vonj 
še ne pomeni avtomatično sladkega 
okusa. Kumin ima presenetljivo trpko in 
meti podobno aromo. Je obenem tudi 
pekočega in grenkega okusa. 

Zakaj nas kumin tako močno 
pritegne?
Na kratko bi lahko rekli, da zato, ker 
prijazno poboža čute in želodček, pomiri 
ogenj in spravi misli v red. Bolj natančno 
pa, ker kumin vsebuje kopico snovi 
s protivnetnimi in protibakterijskimi 
lastnostmi, ker vsebuje vitamine, 

elemente v sledeh in minerale, 
pomembne za celično presnovo in 
krepitev imunosti. Naj omenimo le nekaj 
navedb o blagodejnih lastnostih kumina, 
povzetih iz knjige Ščepec vedenja (ki jo 
lahko prelistate na http://shop.zazdravje.
net). V njej so navedeni natančni viri 
znanstvenih študij za navedbe, ki sledijo:
Kumin nas pomiri, ko smo pod stresom
Korejski znanstveniki ugotavljajo, da 
kumin deluje kot antistresor. Odmerek 
100-300 miligramov kumina na kilogram 
telesne teže, dodan eno uro pred stresno 
situacijo, blaži stresni odziv. Poleg tega 
pa tudi spodbudi dejavnost možganov in 
okrepi spomin.

Kumin kot naravna alternativa 
kontracepciji za moške
Indijski znanstveniki so v poskusu, ki je 
trajal 60 dni, moškim podganam dajali 
bodisi 100 ali 200 miligramov kumina 
dnevno. Po zaključku testa so ugotovili, 
da se je podganam zmanjšala teža 
testisov, semenskih mešičkov in prostate. 
Zmanjšala se je tudi gostota semenske 
tekočine, spremenila pa se je tudi raven 
hormonov. Izkazalo se je, da je plodnost 
upadla pri odmerku sto miligramov 
kumina za 69 odstotkov, pri odmerku 
200 miligramov pa za 76 odstotkov.

Kumin uravnava delovanje imunskega 
sistema
Indijski znanstveniki ugotavljajo, da ima 
kumin močan imunomodulatorni učinek. 
Delovanje imunskega sistema uravnava 
in ne izziva prekomerne aktivnosti 
imunskega sistema, zaradi česar bi se ta 

utegnil polastiti naših celic. Tak učinek 
dosežemo s 25-200 miligrami semen 
kumina na kilogram telesne teže. Poleg 
tega so znanstveniki dokazali, da kumin 
obnovi imunsko odpornost pri podganah, 
ki so trpele za imunsko pomanjkljivostjo.

Kumin izboljša prebavo
Kumin dokazano spodbuja izločanje 
žolča in soka trebušne slinavke. Oba 
prebavna soka sta nepogrešljiva za 
optimalno prebavo vseh snovi iz zaužite 
hrane – torej beljakovin, maščob in 
ogljikovih hidratov. Kadar je njuno 
izločanje moteno, se vitalne snovi 
iz hrane pomanjkljivo prebavljajo in 
pomanjkljivo vsrkavajo v telo, poleg tega 
pa težave začutimo tudi kot napihnjenost, 
diarejo, hujšanje in ne nazadnje nastanek 
raznih kroničnih obolenj.
Več o znanstveno dokazanem delovanju 
kumina lahko preberete v že omenjeni 
knjigi. Tu pa namenimo še nekaj besed 
temu, kako ga v kulinariki uporabiti, če se 
odločite s kuminom pobliže spoznati.

Uporaba v kulinariki
Brez te začimbe ni indijske ali orientalske 
kuhinje, zato se boste z njim zagotovo 
srečali, ko zavijete v katero od takšnih 
restavracij. Najdete ga tudi v številnih 
orientalskih ali indijskih začimbnih 
mešanicah, kot je na primer garam 
masala. Če pa ga boste dodajali kar 
sami doma, se kumin odlično poda 
enolončnicam, kokošjemu mesu, ovčetini 
in ribam, stročnicam, kuhanemu in 
praženemu krompirju, bučam, raznim 
omakam ... Pa dober tek!

Imen kumin ali laški kumin, sladki kumin in orientalska kumina, ki so le nekatere sopomenke te 
začimbe, ne gre enačiti z nam poznano kumino. Niti ne gre za tiskarsko napako v zapisu te začimbe, 
ne, tiskarski škrat ni požrl zadnje črke a. Gre sicer za botanično sorodno začimbo naši kumini, tudi 
oblika rastline je podobna naši kumini, pa vendar je kumin značajsko popolnoma drugačna začimba od 
naše kumine. Besedilo: iz knjige Ščepec vedenja povzela Adriana Dolinar
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66

Kdor se prvič sreča z njo, ga ali 
popolnoma prevzame, očara z zapeljivim 
cvetličnim (rahlo orientalskim) vonjem ali 
pa ga popolnoma odbije, saj ima človek 
občutek, da diši po starih nogavicah ali 
detergentu. Razlog, zakaj ljudje čutimo 
tako nasprotujoče to začimbo, gre iskati 
v naši potrebi po tej začimbi. Če je naše 
telo in duša ne potrebujeta, potem bomo 
njeni nasprotniki in je nikakor ne bi radi 
srečali na krožniku, če pa jo naše telo 
potrebuje, potem bomo skoraj vsako jed, 
zlasti pa juhe, krompir …, začinjali z njo.

Kako ga ločimo od kumine?
Kumin od kumine ločimo po značilnih 
podolžnih rebrih. Njegova ovalna semena 
so od karamele do nežno zelene barve, 
medtem ko semena kumine spominjajo 
na obliko srpa in so tudi precej temnejša, 
temno rjave barve. Vonj kumina je v 
primerjavi s kumino bolj zaokrožen, za 
značilnost vonja pa poskrbi kuminal 
v eteričnem olju kumina. Ko kumin 
zaužijemo, je njegov okus presenetljivo 
drugačen od vonja. Torej sladek vonj 
še ne pomeni avtomatično sladkega 
okusa. Kumin ima presenetljivo trpko in 
meti podobno aromo. Je obenem tudi 
pekočega in grenkega okusa. 

Zakaj nas kumin tako močno 
pritegne?
Na kratko bi lahko rekli, da zato, ker 
prijazno poboža čute in želodček, pomiri 
ogenj in spravi misli v red. Bolj natančno 
pa, ker kumin vsebuje kopico snovi 
s protivnetnimi in protibakterijskimi 
lastnostmi, ker vsebuje vitamine, 

elemente v sledeh in minerale, 
pomembne za celično presnovo in 
krepitev imunosti. Naj omenimo le nekaj 
navedb o blagodejnih lastnostih kumina, 
povzetih iz knjige Ščepec vedenja (ki jo 
lahko prelistate na http://shop.zazdravje.
net). V njej so navedeni natančni viri 
znanstvenih študij za navedbe, ki sledijo:
Kumin nas pomiri, ko smo pod stresom
Korejski znanstveniki ugotavljajo, da 
kumin deluje kot antistresor. Odmerek 
100-300 miligramov kumina na kilogram 
telesne teže, dodan eno uro pred stresno 
situacijo, blaži stresni odziv. Poleg tega 
pa tudi spodbudi dejavnost možganov in 
okrepi spomin.

Kumin kot naravna alternativa 
kontracepciji za moške
Indijski znanstveniki so v poskusu, ki je 
trajal 60 dni, moškim podganam dajali 
bodisi 100 ali 200 miligramov kumina 
dnevno. Po zaključku testa so ugotovili, 
da se je podganam zmanjšala teža 
testisov, semenskih mešičkov in prostate. 
Zmanjšala se je tudi gostota semenske 
tekočine, spremenila pa se je tudi raven 
hormonov. Izkazalo se je, da je plodnost 
upadla pri odmerku sto miligramov 
kumina za 69 odstotkov, pri odmerku 
200 miligramov pa za 76 odstotkov.

Kumin uravnava delovanje imunskega 
sistema
Indijski znanstveniki ugotavljajo, da ima 
kumin močan imunomodulatorni učinek. 
Delovanje imunskega sistema uravnava 
in ne izziva prekomerne aktivnosti 
imunskega sistema, zaradi česar bi se ta 

utegnil polastiti naših celic. Tak učinek 
dosežemo s 25-200 miligrami semen 
kumina na kilogram telesne teže. Poleg 
tega so znanstveniki dokazali, da kumin 
obnovi imunsko odpornost pri podganah, 
ki so trpele za imunsko pomanjkljivostjo.

Kumin izboljša prebavo
Kumin dokazano spodbuja izločanje 
žolča in soka trebušne slinavke. Oba 
prebavna soka sta nepogrešljiva za 
optimalno prebavo vseh snovi iz zaužite 
hrane – torej beljakovin, maščob in 
ogljikovih hidratov. Kadar je njuno 
izločanje moteno, se vitalne snovi 
iz hrane pomanjkljivo prebavljajo in 
pomanjkljivo vsrkavajo v telo, poleg tega 
pa težave začutimo tudi kot napihnjenost, 
diarejo, hujšanje in ne nazadnje nastanek 
raznih kroničnih obolenj.
Več o znanstveno dokazanem delovanju 
kumina lahko preberete v že omenjeni 
knjigi. Tu pa namenimo še nekaj besed 
temu, kako ga v kulinariki uporabiti, če se 
odločite s kuminom pobliže spoznati.

Uporaba v kulinariki
Brez te začimbe ni indijske ali orientalske 
kuhinje, zato se boste z njim zagotovo 
srečali, ko zavijete v katero od takšnih 
restavracij. Najdete ga tudi v številnih 
orientalskih ali indijskih začimbnih 
mešanicah, kot je na primer garam 
masala. Če pa ga boste dodajali kar 
sami doma, se kumin odlično poda 
enolončnicam, kokošjemu mesu, ovčetini 
in ribam, stročnicam, kuhanemu in 
praženemu krompirju, bučam, raznim 
omakam ... Pa dober tek!

Imen kumin ali laški kumin, sladki kumin in orientalska kumina, ki so le nekatere sopomenke te 
začimbe, ne gre enačiti z nam poznano kumino. Niti ne gre za tiskarsko napako v zapisu te začimbe, 
ne, tiskarski škrat ni požrl zadnje črke a. Gre sicer za botanično sorodno začimbo naši kumini, tudi 
oblika rastline je podobna naši kumini, pa vendar je kumin značajsko popolnoma drugačna začimba od 
naše kumine. Besedilo: iz knjige Ščepec vedenja povzela Adriana Dolinar
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