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UVODNIK KAZALO
V TEJ ŠTEVILKI ZDRAVIH NOVIC PREBERITE:

Drage bralke in bralci,
Želimo si, da bi z nami delili svoje predloge glede vsebine in tematik, o katerih bi radi brali v reviji Zdrave novice. Svoje predloge lahko sporočite prek elektronske pošte 
na naslov janja@zdrave-novice.si, ali nam pišete na naslov: Zdrave novice (Media Element), 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.
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Strokovni sodelavci:
• Prof. dr. Damijan Miklavčič, 

Laboratorij za biokibernetiko, 
Fakulteta za elektrotehniko

• prof. dr. Gregor Serša, univ. dipl. 
biol., Onkološki Inštitut Ljubljana 

• Irena Žnideršič, dr. med., 
specialistka radiologije, Medical 
center Rogaška

• Prim. asist. mag. Martin Bigec, 
dr. med., spec. pediater – Klinika 
za pediatrijo UKC Maribor

• Jadranka Korsika Mrak, dr. med., 
spec dermatovenerologinja,

• dr. Aljaž Plevnik, univ. dipl. 
geogr., Urbanistični inštitut 

Slovenije
• Alja Dimic, prehranska 

terapevtka, Holistic Center
• Maja Jeereb, certificirana 

nutricionistka, www.mojezdravje.
net

• Anja Pristavec, univ. dipl. inž. 
živilstva in prehrane, www.
mojezdravje.net

• Sendi Lešnjak, mag. inž. 
prehrane

• Nataša Sinovec, spec. za 
poravnavo telesne drže s 
certifikatom univerze Egoscue 
(ZDA)

• Barbara Sarić, psihoterapevtka, 

specializantka psihoanalize, 
Holistic center BTC, Ljubljana

• dr. Franci DAGARIN, BA pth., 
Zavod PAS, Kranj

• Vesna Jarc, seksualna 
psihoterapevtka, ustanoviteljica 
projekta Seksovnik

• Nacionalni inštitut za javno 
zdravje

• Rdeči križ Slovenije
• Simona Janček
• Maša Kovač
• Monika Hvala
• Julija Csipö
• Andreja Češnovar
• Josip Dukarić

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

Upam, da ste preživeli lepe počitnice. Stavim, da so tudi letos prehitro 
minile. Pa je spet tu služba za vse zaposlene, za nekatere otroke vrtec, 
za druge šola. Hladna jutra, potem pa topli, a že krajši dnevi z manj 
sonca, več zadrževanja v zaprtih prostorih skupaj s sodelavci in sošolci 
ter stresno prilagajanje na delovno rutino so idealne razmere, da se že 
pred začetkom jeseni česa nalezemo. Sezona prehladov in gripe je le 
še korak stran, zato je že zdaj pravi čas, da poskrbimo za svoj imunski 
sistem ter dvignemo odpornost tudi našim najmlajšim, da bodo zdravi 
in polni energije v novem šolskem letu lahko sledili svojim obveznostim 
in izbranim dejavnostim. Ne pozabimo na primeren zajtrk in malico ter 
delo možganov spodbudimo tudi s hrano. Uspešno delo želim!
 

Janja Simonič, 
glavna in odgovorna urednica

Sedež uredništva: Zdrave novice (Media Element d.o.o.), Vožarski pot 3, 1000 Ljubljana
Glavna in odgovorna urednica:  Janja Simonič, janja@zdrave-novice.si
Vodja oglasnega trženja: Danijel Kmetec, danijel@zdrave-novice.si
Vodja projekta: Danijel Kmetec, danijel@zdrave-novice.si
Administrator FB Zdrave novice: Dejan Pukšič, dejan@hisa-idej.si
Koordinatorka uredništva:  Saša Schwarz, sasa@zdrave-novice.si
Vodja projektov: Andrej Holcman, andrej@zdrave-novice.si
Lektoriranje: Alenka Peteršič Nežmah, Barbara Frelih
Koncept celostne podobe: Zlatko Jendek, Slavica V. Okorn
Oblikovanje in prelom: Splet99.net
Fotografije: 123rf.com, Hiša idej, osebni arhivi strokovnih sodelavcev
Tisk: 

Naklada: 62.000 izvodov
Naslovnica: Oglasna vsebina podjetja Medex d.o.o.
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Spletni fotografski natečaj družbe Bayer HealthCare in 
Mednarodne agencije za preprečevanje slepote (IAPB) pod 
sloganom Eye Care For All vabi k sodelovanju amaterske 
in profesionalne fotografe z vsega sveta, da bi opozorili 
na pomen zdravja oči za življenje ljudi. Za sodelovanje na 
natečaju na spletni strani naložite fotografijo, ki najbolje 
uprizarja slogan, jo poimenujte ali na kratko opišite ter 
posredujte svoje ime, poklic in kontaktne podatke. Fotografije 
lahko označite tudi z različnimi podtemami, kot sta »otroci« ali 
»družina« (celoten seznam je na voljo na spletni podstrani). 
Posredovane fotografije lahko delite na omrežjih Facebook in 
Twitter ter omogočite drugim, da jih všečkajo ali delijo – večja 
podpora na družbenih omrežjih pomeni več glasov (uporabite 
oznako #EyeCareForAll). Fotografije bodo na voljo za javno 
glasovanje na družbenih straneh IAPB. Tiste z največ glasovi 
bodo prišle v ožji izbor za oceno komisije. Natečaj bo potekal 
do 8. oktobra 2015 – svetovnega dneva vida, mednarodnega 
dneva zavedanja o slepoti in njenem preprečevanju, ki je 
odlična priložnost, da se tudi širši javnosti pokaže, zakaj je 
treba očesnemu zdravju posvetiti pozornost. Komisija bo nato 
izbrala dva zmagovalca in pet drugouvrščenih, ki jih bodo 14. 
oktobra 2015 razglasili na svetu članov IAPB na Kitajskem. 
Profesionalni fotografi bodo nagrajeni s priložnostjo za 
obisk in fotografiranje projekta za zdravje oči, amaterji pa 
s fotoaparatom znamke Nikon D3300. Na voljo bodo tudi 
nagrade za otroke. Drugouvrščeni bodo povabljeni na srečanje 
sveta, vsi zmagovalci pa bodo sodelovali na fotografski 
razstavi, ki jo bodo pripravili na 10. generalni skupščini IAPB 
v Durbanu v Južnoafriški republiki leta 2016. Prijave in več 
informacij na spletni strani: http://photocomp.iapb.org.

DELAROM z združevanjem naravnih izvlečkov rastlin in 
eteričnih olj, znanih po blagodejnih vplivih na počutje in 
razpoloženje, ustvarja naravne in inovativne formule, ki so 
dokazano učinkovite za kožo. Ker se užitek poraja tudi z 
dotikom in preprostostjo, je DELAROM razvil topljive in lahke 
teksture, ki so nežno parfumirane, predvsem pa ne vsebujejo 
parabenov, fenoksietanola, silikonov, mineralnih olj, sestavin 
živalskega 
izvora, da bi 
bili kar se da 
učinkoviti in kar 
najbližje naravi!

Poškodbe kože so del vsakdana. Od malih nog smo 
izpostavljeni nezgodam, kot so ureznine, odrgnine, lažje 
opekline, razpokana ali razdražena koža, na primer po 
britju. Kot rešitev za vsakodnevne težave z občutljivo kožo 
pri dojenčkih, otrocih in odraslih La Roche-Posay predstavlja 
CICAPLAST BAUME B5, pomirjujoč balzam, ki spodbuja 
obnavljanje kože in deluje kot obliž, ki pospešuje celjenje 
poškodovane kože. Pomirja občutek skelenja na koži in se 
lahko uporablja na telesu, obrazu in ustnicah. Minimalistična 
formula ne pušča belih sledov, koža pa jo zelo dobro prenaša. 
Vsebuje termalno vodo La Roche-Posay, ki je bogata s 
selenom ter ima pomirjujoče in antioksidativne lastnosti. Ker 
je hipoalergena, ne 
vsebuje parabenov, 
dišav in lanolina, 
primerna je za 
občutljivo kožo in celo 
za kožo dojenčkov, če 
se na primer pojavijo 
plenični izpuščaj, 
draženje, vnetje v 
kotičkih ustnic, herpes, 
odrgnine, suhi ekcem, 
rdečina in srbečica pri 
dermatitisu …

S podporo 
ljubiteljev živali 
bo slovenska 
spletna trgovina 
mimovrste=) 
podarila tono 
hrane dvema 
slovenskima 
zavetiščema za 

zapuščene živali. Svoj prispevek v obliki glasu na družabnem 
omrežju Facebook lahko do 21. septembra oz. do takrat, 
dokler ne zberejo tone hrane, namenite enemu od 16 
slovenskih zavetišč za zapuščene živali. 
Za vsak oddan glas na Facebooku strani mimovrste=) bo 
podjetje doniralo 100 g hrane. Tono hrane za živali bodo 
po koncu akcije enakomerno razdelili med dve slovenski 
zavetišči, ki bosta zbrali največ glasov. Glas lahko oddate 
za Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana, Zavetišče Horjul, 
Zavetišče za živali Maribor, Zavetišče Mala hiša, Zavetišče 
Mačja hiša, Zavetišče Zonzani, Zavetišče Perun, Zavetišče Mačji 
Dol, Obalno zavetišče za živali, Zavetišče za živali Postojna, 
Zavetišče Oskar –Vitovlje, Zavetišče Johanca, Zavetišče Brežice, 
Zavetišče Sevnica, Zavetišče Meli in Zavetišče za živali Turk. 

Biolinijo so v Medexu obogatili z biokokosovim sladkorjem 
in bioaronijo. Pridelana sta po strogih standardih ekološke 
pridelave in ustrezno certificirana. Biokokosov sladkor je 
odlično in okusno nadomestilo za navaden sladkor in druga 
sladila, poda se k toplim in hladnim napitkom, uporabite pa 
ga lahko tudi pri pečenju in kuhanju. Ima nizek glikemični 
indeks (GI), zato je primeren tudi za diabetike. Bioaronijo, ki 
je pravo bogastvo bioaktivnih snovi, lahko uživate samo ali pa 
jagode dodate jogurtom, smutijem in kosmičem, tudi pri peki 
peciva so dobrodošle ali pa z njimi okrasite sladice. Embalažo 
lahko ponovno 
zaprete, tako da 
izdelka ohranita 
svežino in kakovost 
tudi po odprtju. 
Dober tek!

Izjemna sestava gela Oraflogo je adut za učinkovito pomoč pri 
zdravljenju gingivitisa, parodontoze, aft in razjed (operativni 
posegi, neprilegajoče se zobne proteze, ortodontski aparati). 
Gel Oraflogo zmanjša krvavitve dlesni. Takoj olajša bolečino 
in blagodejno vpliva na ustno sluznico. Vsebuje naravne 
aktivne sestavine devetih rastlin in visoko koncentracijo 
hialuronske kisline. Gel Oraflogo poiščite na 
policah lekarn. 
Informacije: 080 50 02. 
http://si.oraflogo.com/ 

Izjemna intenzivna nočna nega obraza iz 
kozmetike Ren kožo posvetli, jo naredi bolj 
sijočo in napeto. Vsebuje edinstven kompleks 
zdravilnih sestavin, ki delujejo čez noč v treh 
fazah, vključno s tokotrienoli in omega 3:
1. faza: kisline in encimski kompleks kožo 
posvetlita in ustvarita nežen piling obraza.
2. faza: glikogen in magnezij kožo poživita in 
okrepita vitalnost kožnih celic.
3. faza: natrijev laktat postopoma dviguje 
pH kože, zato je koža bolj navlažena in 
mladostnega videza. 
Primerno za vse tipe kože, razen za občutljivo 
kožo. Za dobre rezultate uporabljajte od dva- 
do trikrat tedensko.

Simbioza Giba je projekt, ki povezuje vse generacije s telesno 
dejavnostjo ter do zdravja prijaznim gibanjem za ohranjanje 
zdravega življenjskega sloga. Socialno podjetje Simbioza 
Genesis, ki je projekt organiziralo že drugo leto zapored, 
je letos za udeležence in udeleženke po celotni Sloveniji 
pripravilo različne oblike rekreacije, športa in gibanja. V akciji, 
ki bo potekala med 21. in 27. septembrom, bo sodelovalo več 
kot 150 organizacij na različnih lokacijah, med katere spadajo 
šole, vrtci, društva, klubi, športne zveze, ki bodo udeležencem 
ponudile širok spekter športnih dejavnosti, ples, plezanje, 
balinanje, igranje pikada ... Letošnja dodana vrednost bodo 
občinski ambasadorji in gibanje za vse generacije, od -9 
mesecev do 100+ let.  Pridružilo se bo tudi 27 občin, v 
katerih bodo župani kot občinski koordinatorji spodbujali 
svoje občane in občanke, da se gibajo celo leto, predvsem 
pa med samo akcijo. Njen namen je namreč ozaveščanje 
o zdravem načinu življenja in krepitev zavesti o pomenu 
dnevnega gibanja za zdravje: »Gibanje pomeni življenje 
in življenje je gibanje.« Prostovoljski in vseslovenski akciji 
medgeneracijskega sodelovanja Simbioza Giba se pridružujejo 
tudi partnerji Olimpijski komite Slovenije, Fakulteta za šport, 
Nacionalni inštitut 
za javno zdravje, 
Športna unija Slovenije 
in Zveza društev 
upokojencev Slovenije. 
Več o projektu in 
odprtih lokacijah na 
spletni strani www.
simbioza.eu. Na 
tej strani se lahko 
tudi prijavite ali pa 
pokličete na telefonsko 
številko 030 662 828. 
Pridružite se!
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KATERE ZDRAVILNE RASTLINE IZBRATI ZA JESENSKE DNI
Zdaj, pred prvimi prehladi, je čas, da okrepite imunski 
sistem. Kompleks z ameriškim slamnikom vsebuje odlične 
obrambne igralce: ekološko pridelana slamnik in timijan ter 
propolis. Obremenjena jetra prepoznate po slabi prebavi. Tudi 
povišan holesterol je opozorilni znak. Kapljice pegastega 
badlja so za vse, ki ste se naveličali tablet in iščete izdelek z 
dobro razpoložljivostjo za telo, brez raznih dodatkov. Stres in 
nespečnost povečata razdražljivost in slabo počutje. Baldrijan 
prispeva k pomirjanju in normalnemu ritmu spanja. Če ste 

zadnje čase raztreseni in se težko zberete, poskusite ginko. 
V službi in šoli sta potrebna zbranost in dober spomin. 
Pri starejših pa ginko pripomore k ohranjanju pravilnega 
delovanja možganskih funkcij. Česen je jesenski kralj za srce 
in ožilje in močan imunski sistem. Cenjeni so tudi njegovi 
antibakterijski učinki in podpora dihalom. Naravne kapljice 
Soria Natural vsebujejo standardizirane ekstrakte zdravilnih 
rastlin v moderni, tekoči obliki. Brez alkohola in brez dodatkov. 
Farmacevtska kakovost in dobra razpoložljivost za telo.
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Spletni fotografski natečaj družbe Bayer HealthCare in 
Mednarodne agencije za preprečevanje slepote (IAPB) pod 
sloganom Eye Care For All vabi k sodelovanju amaterske 
in profesionalne fotografe z vsega sveta, da bi opozorili 
na pomen zdravja oči za življenje ljudi. Za sodelovanje na 
natečaju na spletni strani naložite fotografijo, ki najbolje 
uprizarja slogan, jo poimenujte ali na kratko opišite ter 
posredujte svoje ime, poklic in kontaktne podatke. Fotografije 
lahko označite tudi z različnimi podtemami, kot sta »otroci« ali 
»družina« (celoten seznam je na voljo na spletni podstrani). 
Posredovane fotografije lahko delite na omrežjih Facebook in 
Twitter ter omogočite drugim, da jih všečkajo ali delijo – večja 
podpora na družbenih omrežjih pomeni več glasov (uporabite 
oznako #EyeCareForAll). Fotografije bodo na voljo za javno 
glasovanje na družbenih straneh IAPB. Tiste z največ glasovi 
bodo prišle v ožji izbor za oceno komisije. Natečaj bo potekal 
do 8. oktobra 2015 – svetovnega dneva vida, mednarodnega 
dneva zavedanja o slepoti in njenem preprečevanju, ki je 
odlična priložnost, da se tudi širši javnosti pokaže, zakaj je 
treba očesnemu zdravju posvetiti pozornost. Komisija bo nato 
izbrala dva zmagovalca in pet drugouvrščenih, ki jih bodo 14. 
oktobra 2015 razglasili na svetu članov IAPB na Kitajskem. 
Profesionalni fotografi bodo nagrajeni s priložnostjo za 
obisk in fotografiranje projekta za zdravje oči, amaterji pa 
s fotoaparatom znamke Nikon D3300. Na voljo bodo tudi 
nagrade za otroke. Drugouvrščeni bodo povabljeni na srečanje 
sveta, vsi zmagovalci pa bodo sodelovali na fotografski 
razstavi, ki jo bodo pripravili na 10. generalni skupščini IAPB 
v Durbanu v Južnoafriški republiki leta 2016. Prijave in več 
informacij na spletni strani: http://photocomp.iapb.org.

DELAROM z združevanjem naravnih izvlečkov rastlin in 
eteričnih olj, znanih po blagodejnih vplivih na počutje in 
razpoloženje, ustvarja naravne in inovativne formule, ki so 
dokazano učinkovite za kožo. Ker se užitek poraja tudi z 
dotikom in preprostostjo, je DELAROM razvil topljive in lahke 
teksture, ki so nežno parfumirane, predvsem pa ne vsebujejo 
parabenov, fenoksietanola, silikonov, mineralnih olj, sestavin 
živalskega 
izvora, da bi 
bili kar se da 
učinkoviti in kar 
najbližje naravi!

Poškodbe kože so del vsakdana. Od malih nog smo 
izpostavljeni nezgodam, kot so ureznine, odrgnine, lažje 
opekline, razpokana ali razdražena koža, na primer po 
britju. Kot rešitev za vsakodnevne težave z občutljivo kožo 
pri dojenčkih, otrocih in odraslih La Roche-Posay predstavlja 
CICAPLAST BAUME B5, pomirjujoč balzam, ki spodbuja 
obnavljanje kože in deluje kot obliž, ki pospešuje celjenje 
poškodovane kože. Pomirja občutek skelenja na koži in se 
lahko uporablja na telesu, obrazu in ustnicah. Minimalistična 
formula ne pušča belih sledov, koža pa jo zelo dobro prenaša. 
Vsebuje termalno vodo La Roche-Posay, ki je bogata s 
selenom ter ima pomirjujoče in antioksidativne lastnosti. Ker 
je hipoalergena, ne 
vsebuje parabenov, 
dišav in lanolina, 
primerna je za 
občutljivo kožo in celo 
za kožo dojenčkov, če 
se na primer pojavijo 
plenični izpuščaj, 
draženje, vnetje v 
kotičkih ustnic, herpes, 
odrgnine, suhi ekcem, 
rdečina in srbečica pri 
dermatitisu …

S podporo 
ljubiteljev živali 
bo slovenska 
spletna trgovina 
mimovrste=) 
podarila tono 
hrane dvema 
slovenskima 
zavetiščema za 

zapuščene živali. Svoj prispevek v obliki glasu na družabnem 
omrežju Facebook lahko do 21. septembra oz. do takrat, 
dokler ne zberejo tone hrane, namenite enemu od 16 
slovenskih zavetišč za zapuščene živali. 
Za vsak oddan glas na Facebooku strani mimovrste=) bo 
podjetje doniralo 100 g hrane. Tono hrane za živali bodo 
po koncu akcije enakomerno razdelili med dve slovenski 
zavetišči, ki bosta zbrali največ glasov. Glas lahko oddate 
za Zavetišče za zapuščene živali Ljubljana, Zavetišče Horjul, 
Zavetišče za živali Maribor, Zavetišče Mala hiša, Zavetišče 
Mačja hiša, Zavetišče Zonzani, Zavetišče Perun, Zavetišče Mačji 
Dol, Obalno zavetišče za živali, Zavetišče za živali Postojna, 
Zavetišče Oskar –Vitovlje, Zavetišče Johanca, Zavetišče Brežice, 
Zavetišče Sevnica, Zavetišče Meli in Zavetišče za živali Turk. 

Biolinijo so v Medexu obogatili z biokokosovim sladkorjem 
in bioaronijo. Pridelana sta po strogih standardih ekološke 
pridelave in ustrezno certificirana. Biokokosov sladkor je 
odlično in okusno nadomestilo za navaden sladkor in druga 
sladila, poda se k toplim in hladnim napitkom, uporabite pa 
ga lahko tudi pri pečenju in kuhanju. Ima nizek glikemični 
indeks (GI), zato je primeren tudi za diabetike. Bioaronijo, ki 
je pravo bogastvo bioaktivnih snovi, lahko uživate samo ali pa 
jagode dodate jogurtom, smutijem in kosmičem, tudi pri peki 
peciva so dobrodošle ali pa z njimi okrasite sladice. Embalažo 
lahko ponovno 
zaprete, tako da 
izdelka ohranita 
svežino in kakovost 
tudi po odprtju. 
Dober tek!

Izjemna sestava gela Oraflogo je adut za učinkovito pomoč pri 
zdravljenju gingivitisa, parodontoze, aft in razjed (operativni 
posegi, neprilegajoče se zobne proteze, ortodontski aparati). 
Gel Oraflogo zmanjša krvavitve dlesni. Takoj olajša bolečino 
in blagodejno vpliva na ustno sluznico. Vsebuje naravne 
aktivne sestavine devetih rastlin in visoko koncentracijo 
hialuronske kisline. Gel Oraflogo poiščite na 
policah lekarn. 
Informacije: 080 50 02. 
http://si.oraflogo.com/ 

Izjemna intenzivna nočna nega obraza iz 
kozmetike Ren kožo posvetli, jo naredi bolj 
sijočo in napeto. Vsebuje edinstven kompleks 
zdravilnih sestavin, ki delujejo čez noč v treh 
fazah, vključno s tokotrienoli in omega 3:
1. faza: kisline in encimski kompleks kožo 
posvetlita in ustvarita nežen piling obraza.
2. faza: glikogen in magnezij kožo poživita in 
okrepita vitalnost kožnih celic.
3. faza: natrijev laktat postopoma dviguje 
pH kože, zato je koža bolj navlažena in 
mladostnega videza. 
Primerno za vse tipe kože, razen za občutljivo 
kožo. Za dobre rezultate uporabljajte od dva- 
do trikrat tedensko.

Simbioza Giba je projekt, ki povezuje vse generacije s telesno 
dejavnostjo ter do zdravja prijaznim gibanjem za ohranjanje 
zdravega življenjskega sloga. Socialno podjetje Simbioza 
Genesis, ki je projekt organiziralo že drugo leto zapored, 
je letos za udeležence in udeleženke po celotni Sloveniji 
pripravilo različne oblike rekreacije, športa in gibanja. V akciji, 
ki bo potekala med 21. in 27. septembrom, bo sodelovalo več 
kot 150 organizacij na različnih lokacijah, med katere spadajo 
šole, vrtci, društva, klubi, športne zveze, ki bodo udeležencem 
ponudile širok spekter športnih dejavnosti, ples, plezanje, 
balinanje, igranje pikada ... Letošnja dodana vrednost bodo 
občinski ambasadorji in gibanje za vse generacije, od -9 
mesecev do 100+ let.  Pridružilo se bo tudi 27 občin, v 
katerih bodo župani kot občinski koordinatorji spodbujali 
svoje občane in občanke, da se gibajo celo leto, predvsem 
pa med samo akcijo. Njen namen je namreč ozaveščanje 
o zdravem načinu življenja in krepitev zavesti o pomenu 
dnevnega gibanja za zdravje: »Gibanje pomeni življenje 
in življenje je gibanje.« Prostovoljski in vseslovenski akciji 
medgeneracijskega sodelovanja Simbioza Giba se pridružujejo 
tudi partnerji Olimpijski komite Slovenije, Fakulteta za šport, 
Nacionalni inštitut 
za javno zdravje, 
Športna unija Slovenije 
in Zveza društev 
upokojencev Slovenije. 
Več o projektu in 
odprtih lokacijah na 
spletni strani www.
simbioza.eu. Na 
tej strani se lahko 
tudi prijavite ali pa 
pokličete na telefonsko 
številko 030 662 828. 
Pridružite se!
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KATERE ZDRAVILNE RASTLINE IZBRATI ZA JESENSKE DNI
Zdaj, pred prvimi prehladi, je čas, da okrepite imunski 
sistem. Kompleks z ameriškim slamnikom vsebuje odlične 
obrambne igralce: ekološko pridelana slamnik in timijan ter 
propolis. Obremenjena jetra prepoznate po slabi prebavi. Tudi 
povišan holesterol je opozorilni znak. Kapljice pegastega 
badlja so za vse, ki ste se naveličali tablet in iščete izdelek z 
dobro razpoložljivostjo za telo, brez raznih dodatkov. Stres in 
nespečnost povečata razdražljivost in slabo počutje. Baldrijan 
prispeva k pomirjanju in normalnemu ritmu spanja. Če ste 

zadnje čase raztreseni in se težko zberete, poskusite ginko. 
V službi in šoli sta potrebna zbranost in dober spomin. 
Pri starejših pa ginko pripomore k ohranjanju pravilnega 
delovanja možganskih funkcij. Česen je jesenski kralj za srce 
in ožilje in močan imunski sistem. Cenjeni so tudi njegovi 
antibakterijski učinki in podpora dihalom. Naravne kapljice 
Soria Natural vsebujejo standardizirane ekstrakte zdravilnih 
rastlin v moderni, tekoči obliki. Brez alkohola in brez dodatkov. 
Farmacevtska kakovost in dobra razpoložljivost za telo.
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Vlaknine so del zdrave in uravnotežene prehrane. So 
pomembno hranilo za dobro  počutje, izboljšanje prebave 
in krepitev črevesja. Ker velikokrat nimamo dovolj časa za 
redno prehrano, jih lahko zaužijemo 
v obliki prehranskih dopolnil. 
Izdelek VLAKNINE blagovne 
znamke My Nuti ima odlično 
sestavo iz treh rastlinskih vlaknin 
(iz ovsa, koruze in pšenice) ter je 
primeren za diabetike, vegane in 
vegetarijance. Izdelek je na voljo v 
Ljubljanskih lekarnah, drugih bolje 
založenih lekarnah po Sloveniji in 
specializiranih prodajalnah. Več na: 
www.bitax.si, 01/544 38 33. 

Straniščna pručka Squatty Potty (www.hemorrstop.com) je 
skrbno načrtovan pripomoček, katerega edina naloga je lažje 
in bolj zdravo odvajanje blata. Številne raziskave kažejo, da 
je najbolj naraven način odvajanja blata čepe – tako kot to 
počno otroci in so to počeli naši predniki. Z izumom straniščne 
školjke se je porušil naraven 
način odvajanja blata in pojavile 
so se številne s tem povezane 
težave. Pručka pomaga 
ublažiti sindrom razdražljivega 
črevesja ter odpravlja in/ali 
blaži zaprtje ter druge rektalne 
težave, med katerimi najbolj 
izstopajo hemoroidi. Pri ljudeh 
s kroničnimi zdravstvenimi 
težavami odvajanje vode 
in blata s pomočjo pručke 
prinaša tudi izboljšanje urinske 
inkontinence, odpravlja 
migrenske glavobole in blaži 
nosečniške težave.

Podjetje Wrigley je Centru za otroško in preventivno 
zobozdravstvo (COPZ) na Stomatološki kliniki UKC Ljubljana 
predalo donacijo v višini 52.000 evrov. Donacijo bodo na COPZ 
namenili nakupu dveh stomatoloških stolov in intraoralnih 
kamer ter druge medicinske opreme, ki bo omogočala 
učinkovitejšo in prijaznejšo obravnavo pacientov. Donacijo 
je prevzel vodja COPZ na Stomatološki kliniki UKC Ljubljana 
dr. Rok Kosem, dr. dent. med.: »Z intraoralnimi kamerami 
si bomo pomagali zobozdravniki pri svojem delu, prav tako 
pa ta tehnologija omogoča boljše sodelovanje z otroki, saj 
jim bomo lahko nazorno pokazali, kaj se v njihovih ustih 
dogaja in kaj je treba pozdraviti.« Sredstva so v Wrigleyju 
zbrali v prodajni akciji Žveči in osreči, ki so ji maja in junija 
namenili tri cente od vsakega prodanega izdelka Orbit. COPZ je 
ugotovil, da se je v letu 2011 število napotitev k zobozdravniku 
nepričakovano povečalo za 23 %, v letu 2012 pa kar za 89 %. 
Podrobnejša analiza prvih napotitev v letu 2012 je pokazala, 
da sta ključna vzroka za 
največji delež napotitev 
na COPZ potreba po 
zobozdravniški oskrbi 
otrok in mladostnikov 
s težavnim vedenjem 
in strahom pred 
zobozdravnikom (42 %) 
ter kronično bolnih otrok 
in mladostnikov (22 %).

MY NUTI, VLAKNINE, 60 KAPSUL

PRUČKA! NARAVNO, ZDRAVO, PREPROSTO

WRIGLEY PODARIL DENAR ZA SPECIALISTIČNO 
OTROŠKO ZOBOZDRAVSTVO 

VRTILJAK

V Športnem društvu Tabor poskrbimo za vse, ki si želite 
kakovostne športne vadbe. Naše dejavnosti so namenjene 
vsem generacijam, od novorojenčkov do upokojencev. 
Novopečene mamice in dojenčke (od 0 do 12 mesecev) 
vabimo, da se nam pridružijo na razvojno-gibalni vadbi 
MAMIN DOTIK. Predšolskim otrokom sta namenjena 
programa STARŠI IN OTROCI (od 2. do 4. leta) in CICIBANI 
(od 4. do 6. leta). Osnovnošolcem ponujamo tri športne šole: 
SABLJANJE, GIMNASTIKA, MALA ŠOLA NOGOMETA. Odrasle pa 
vabimo k obisku: SKUPINSKIH VADB (aerobika, boot camp, 
zumba, pilates), JOGE ali SABLJANJA. Starejši in upokojenci 
se dopoldan lahko vključite v program III. UNIVERZA. 
Namenjena je tistim, ki želijo ostati vitalni in želijo ohranjati 
gibalne in funkcionalne sposobnosti. V popoldanskem času 
pa vse starejše od 55 let vabimo v program ČLANICE, ki 
obsega elemente korektivne gimnastike, razgibavanja in vaj 
za krepitev posameznih mišičnih skupin. V FITNES CENTRU 
vam bomo postregli z najrazličnejšo vadbo in programi za 
okrepitev srčno-žilnega in dihalnega sistema, izboljšanje 
kondicije in vzdržljivosti. 
Pomagali vam bomo 
porabiti telesno 
maščobo, izoblikovati 
mišice, utrjevati vezi in 
pridobivati telesno moč. 
Vedno poskrbimo, da 
je vadba družabna in 
zabavna.

EN SAM TEDEN, KI GA PREŽIVITE AKTIVNO, 
VAM LAHKO SPREMENI ŽIVLJENJE!

Vabimo vas na brezplačno predavanje o naravni medicini in 
zdravilnih rastlinah. Z leti ima vse več ljudi težave s spanjem 
in spominom. Pogoste so težave s sečili in prebavnimi 
organi. Izvrstni predavateljici Adriana Dolinar, dr. vet. 
med., predavateljica in soavtorica številnih knjig, ter Tanja 
Eterovič, farm. teh., bosta v sredo, 30. septembra, ob 
11.20 v dvorani M Cankarjevega doma na Festivalu za 
3. življenjsko 
obdobje predstavili 
naravne rešitve. 
Pridite in spoznajte 
moč narave. Za 
obiskovalce smo 
pripravili tudi 
posebne ugodnosti 
brezalko-holnih 
kapljic Soria 
Natural.

Mednarodni kongres InSpirit bo 10. oktobra v hotelu Austria 
Trend v Ljubljani gostil vrhunske goste, s katerimi bodo 
udeleženci lahko odkrivali, kako prepoznati in resnično zaživeti 
to, kar nosimo v sebi. Svoje znanje bodo v teoriji in praksi 
delili strokovnjaki, zdravilci, mediji in raziskovalci življenja iz 
treh držav, med njimi nemška terapevtka za osebnostni razvoj 
Annemarie Kuralt Niedermayer (na sliki). Rdeča nit kongresa 
bo izhajala iz življenjske moči, skrivnostne, vseprisotne sile, ki 
v svoji biti najprej omogoča življenje in pomaga telo ohranjati 
v ravnovesju, skrbi za številne procese na fizičnem področju 
in tudi na veliko bolj subtilnih ravneh. Kongres bodo odprli 
s slovensko premiero nemškega dokumentarnega filma 
Čudežna življenjska moč (Wunder der Lebenskraft), ki je bil 
aprila 2015 v Münchnu na filmskem festivalu Cosmic Cine 
Festival izbran za najboljši film po izboru občinstva. Govorili 
bodo o odkrivanju sebe, preseganju starih vzorcev, jogi, spolni 
energiji, jasnovidnosti, sporočilih iz onostranstva, sporočilih 
angelov in vodnikov. Več na: www.inspiritcongress.com.

Namenjena je vsakodnevni uporabi namesto 
intimnega mila. Pena vsebuje manj vode, zato je 
poraba izdelka manjša in manjša je tudi možnost 
izsušitve intimnega predela. Zaradi naravnega olja 
žajblja deluje protivnetno, preprečuje neprijeten 
vonj, je nežna do kože in sluznice, hkrati uravnava 
pH intimnega dela. Ne vsebuje parabenov. 

KAKO SI LAHKO POMAGATE PRI 
NESPEČNOSTI, POZABLJIVOSTI, 
TEŽAVAH Z MEHURJEM ALI JETRI

KONGRES PREOBRAZBE IN DUHOVNE RASTI

INTIMNA PENA NATURA FEMINA BY ELLEN

Ljudje vsako leto 
porabimo toliko 
plastenk, da bi z njimi 
lahko 26-krat obkrožili 
planet. Za zmanjševanje 
količine odpadne 
plastike je švicarsko 
podjetje Nature’s Design 

razvilo prve 100-odstotno ekološke steklenice THANK YOU. 
V celoti so iz naravnih materialov in so biološko razgradljive. 
Steklo je 40 % iz recikliranega belega stekla, 60 % iz naravnega 
kremenovega peska, lesen pokrovček je iz FSC certificiranega 
bukovega lesa, notranjost pokrovčka je iz lesne biomase, 
varuje jo ovoj iz plute (drobno zmleta odpadna pluta), elastike 
so iz naravnega kavčuka. Steklenica za dojenčke ima cucelj 
iz kavčuka in pokrovček iz jekla. Prvič so izdelke predstavili 
februarja na največjem ekološkem sejmu na svetu BioFach, kjer 
so dobili zlato nagrado za najboljši nov izdelek. Konec avgusta 
jim je evropsko nagrado za odličen dizajn in trajnostni razvoj 
podelil še Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESC). Če bi 
steklenico THANK YOU odvrgli v naravo, bi se v celoti razgradila. 
Ker pa je praktično vse dele mogoče dokupiti, je steklenica 
uporabna dolga leta, zato ni razloga, da bi jo vrgli v smeti. 
Steklenice so v celoti izdelane v državah Evropske unije. 

PRVE EKOLOŠKE STEKLENICE NA SVETU

Inštitut za nutricionistiko je objavil nov razpis za izbor najbolj 
inovativnih živil, proizvedenih v Sloveniji in uvedenih na trg v 
zadnjem letu. Tako se nadaljuje lani začeti projekt, s katerim 
želijo spodbujati kreativnost slovenskih proizvajalcev živil 
pri razvoju novih ali preoblikovanju obstoječih živil, da bi 
dosegli ugodnejšo prehransko sestavo in večjo prijaznost 
do potrošnika. S tem želijo prispevati k pestrejšemu izboru 
kakovostnih živil. Projekt je nekomercialen in povsem brez 
stroškov za prijavitelje, sofinancira pa ga ministrstvo za 
zdravje. Pobude za najbolj inovativna živila sprejemajo do 30. 
novembra 2015 na spletni strani inštituta. K sodelovanju so 
vabljeni tako potrošniki kot proizvajalci živil, od najmanjših 
turističnih kmetij do velikih živilskih podjetij s sedežem v 
Sloveniji. Inštitut proizvajalcem živil omogoča, da lahko 
poseben znak projekta in informacijo o izboru navajajo na 
označbah in predstavitvah živil. Drugače od nekaterih drugih 
nagrad in izborov, 
na katerih si podjetja 
takšne znake lahko 
naročijo in jih 
plačujejo, je uporaba 
znaka tega projekta 
za podjetja povsem 
brezplačna, izbor 
pa je neodvisen in 
osnovan izključno 
na inovativnosti 
ocenjevanih živil.

V BOJ ZA NAJBOLJ INOVATIVNO 
SLOVENSKO ŽIVILO
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Vlaknine so del zdrave in uravnotežene prehrane. So 
pomembno hranilo za dobro  počutje, izboljšanje prebave 
in krepitev črevesja. Ker velikokrat nimamo dovolj časa za 
redno prehrano, jih lahko zaužijemo 
v obliki prehranskih dopolnil. 
Izdelek VLAKNINE blagovne 
znamke My Nuti ima odlično 
sestavo iz treh rastlinskih vlaknin 
(iz ovsa, koruze in pšenice) ter je 
primeren za diabetike, vegane in 
vegetarijance. Izdelek je na voljo v 
Ljubljanskih lekarnah, drugih bolje 
založenih lekarnah po Sloveniji in 
specializiranih prodajalnah. Več na: 
www.bitax.si, 01/544 38 33. 

Straniščna pručka Squatty Potty (www.hemorrstop.com) je 
skrbno načrtovan pripomoček, katerega edina naloga je lažje 
in bolj zdravo odvajanje blata. Številne raziskave kažejo, da 
je najbolj naraven način odvajanja blata čepe – tako kot to 
počno otroci in so to počeli naši predniki. Z izumom straniščne 
školjke se je porušil naraven 
način odvajanja blata in pojavile 
so se številne s tem povezane 
težave. Pručka pomaga 
ublažiti sindrom razdražljivega 
črevesja ter odpravlja in/ali 
blaži zaprtje ter druge rektalne 
težave, med katerimi najbolj 
izstopajo hemoroidi. Pri ljudeh 
s kroničnimi zdravstvenimi 
težavami odvajanje vode 
in blata s pomočjo pručke 
prinaša tudi izboljšanje urinske 
inkontinence, odpravlja 
migrenske glavobole in blaži 
nosečniške težave.

Podjetje Wrigley je Centru za otroško in preventivno 
zobozdravstvo (COPZ) na Stomatološki kliniki UKC Ljubljana 
predalo donacijo v višini 52.000 evrov. Donacijo bodo na COPZ 
namenili nakupu dveh stomatoloških stolov in intraoralnih 
kamer ter druge medicinske opreme, ki bo omogočala 
učinkovitejšo in prijaznejšo obravnavo pacientov. Donacijo 
je prevzel vodja COPZ na Stomatološki kliniki UKC Ljubljana 
dr. Rok Kosem, dr. dent. med.: »Z intraoralnimi kamerami 
si bomo pomagali zobozdravniki pri svojem delu, prav tako 
pa ta tehnologija omogoča boljše sodelovanje z otroki, saj 
jim bomo lahko nazorno pokazali, kaj se v njihovih ustih 
dogaja in kaj je treba pozdraviti.« Sredstva so v Wrigleyju 
zbrali v prodajni akciji Žveči in osreči, ki so ji maja in junija 
namenili tri cente od vsakega prodanega izdelka Orbit. COPZ je 
ugotovil, da se je v letu 2011 število napotitev k zobozdravniku 
nepričakovano povečalo za 23 %, v letu 2012 pa kar za 89 %. 
Podrobnejša analiza prvih napotitev v letu 2012 je pokazala, 
da sta ključna vzroka za 
največji delež napotitev 
na COPZ potreba po 
zobozdravniški oskrbi 
otrok in mladostnikov 
s težavnim vedenjem 
in strahom pred 
zobozdravnikom (42 %) 
ter kronično bolnih otrok 
in mladostnikov (22 %).

MY NUTI, VLAKNINE, 60 KAPSUL

PRUČKA! NARAVNO, ZDRAVO, PREPROSTO

WRIGLEY PODARIL DENAR ZA SPECIALISTIČNO 
OTROŠKO ZOBOZDRAVSTVO 

VRTILJAK

V Športnem društvu Tabor poskrbimo za vse, ki si želite 
kakovostne športne vadbe. Naše dejavnosti so namenjene 
vsem generacijam, od novorojenčkov do upokojencev. 
Novopečene mamice in dojenčke (od 0 do 12 mesecev) 
vabimo, da se nam pridružijo na razvojno-gibalni vadbi 
MAMIN DOTIK. Predšolskim otrokom sta namenjena 
programa STARŠI IN OTROCI (od 2. do 4. leta) in CICIBANI 
(od 4. do 6. leta). Osnovnošolcem ponujamo tri športne šole: 
SABLJANJE, GIMNASTIKA, MALA ŠOLA NOGOMETA. Odrasle pa 
vabimo k obisku: SKUPINSKIH VADB (aerobika, boot camp, 
zumba, pilates), JOGE ali SABLJANJA. Starejši in upokojenci 
se dopoldan lahko vključite v program III. UNIVERZA. 
Namenjena je tistim, ki želijo ostati vitalni in želijo ohranjati 
gibalne in funkcionalne sposobnosti. V popoldanskem času 
pa vse starejše od 55 let vabimo v program ČLANICE, ki 
obsega elemente korektivne gimnastike, razgibavanja in vaj 
za krepitev posameznih mišičnih skupin. V FITNES CENTRU 
vam bomo postregli z najrazličnejšo vadbo in programi za 
okrepitev srčno-žilnega in dihalnega sistema, izboljšanje 
kondicije in vzdržljivosti. 
Pomagali vam bomo 
porabiti telesno 
maščobo, izoblikovati 
mišice, utrjevati vezi in 
pridobivati telesno moč. 
Vedno poskrbimo, da 
je vadba družabna in 
zabavna.

EN SAM TEDEN, KI GA PREŽIVITE AKTIVNO, 
VAM LAHKO SPREMENI ŽIVLJENJE!

Vabimo vas na brezplačno predavanje o naravni medicini in 
zdravilnih rastlinah. Z leti ima vse več ljudi težave s spanjem 
in spominom. Pogoste so težave s sečili in prebavnimi 
organi. Izvrstni predavateljici Adriana Dolinar, dr. vet. 
med., predavateljica in soavtorica številnih knjig, ter Tanja 
Eterovič, farm. teh., bosta v sredo, 30. septembra, ob 
11.20 v dvorani M Cankarjevega doma na Festivalu za 
3. življenjsko 
obdobje predstavili 
naravne rešitve. 
Pridite in spoznajte 
moč narave. Za 
obiskovalce smo 
pripravili tudi 
posebne ugodnosti 
brezalko-holnih 
kapljic Soria 
Natural.

Mednarodni kongres InSpirit bo 10. oktobra v hotelu Austria 
Trend v Ljubljani gostil vrhunske goste, s katerimi bodo 
udeleženci lahko odkrivali, kako prepoznati in resnično zaživeti 
to, kar nosimo v sebi. Svoje znanje bodo v teoriji in praksi 
delili strokovnjaki, zdravilci, mediji in raziskovalci življenja iz 
treh držav, med njimi nemška terapevtka za osebnostni razvoj 
Annemarie Kuralt Niedermayer (na sliki). Rdeča nit kongresa 
bo izhajala iz življenjske moči, skrivnostne, vseprisotne sile, ki 
v svoji biti najprej omogoča življenje in pomaga telo ohranjati 
v ravnovesju, skrbi za številne procese na fizičnem področju 
in tudi na veliko bolj subtilnih ravneh. Kongres bodo odprli 
s slovensko premiero nemškega dokumentarnega filma 
Čudežna življenjska moč (Wunder der Lebenskraft), ki je bil 
aprila 2015 v Münchnu na filmskem festivalu Cosmic Cine 
Festival izbran za najboljši film po izboru občinstva. Govorili 
bodo o odkrivanju sebe, preseganju starih vzorcev, jogi, spolni 
energiji, jasnovidnosti, sporočilih iz onostranstva, sporočilih 
angelov in vodnikov. Več na: www.inspiritcongress.com.

Namenjena je vsakodnevni uporabi namesto 
intimnega mila. Pena vsebuje manj vode, zato je 
poraba izdelka manjša in manjša je tudi možnost 
izsušitve intimnega predela. Zaradi naravnega olja 
žajblja deluje protivnetno, preprečuje neprijeten 
vonj, je nežna do kože in sluznice, hkrati uravnava 
pH intimnega dela. Ne vsebuje parabenov. 
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Ljudje vsako leto 
porabimo toliko 
plastenk, da bi z njimi 
lahko 26-krat obkrožili 
planet. Za zmanjševanje 
količine odpadne 
plastike je švicarsko 
podjetje Nature’s Design 

razvilo prve 100-odstotno ekološke steklenice THANK YOU. 
V celoti so iz naravnih materialov in so biološko razgradljive. 
Steklo je 40 % iz recikliranega belega stekla, 60 % iz naravnega 
kremenovega peska, lesen pokrovček je iz FSC certificiranega 
bukovega lesa, notranjost pokrovčka je iz lesne biomase, 
varuje jo ovoj iz plute (drobno zmleta odpadna pluta), elastike 
so iz naravnega kavčuka. Steklenica za dojenčke ima cucelj 
iz kavčuka in pokrovček iz jekla. Prvič so izdelke predstavili 
februarja na največjem ekološkem sejmu na svetu BioFach, kjer 
so dobili zlato nagrado za najboljši nov izdelek. Konec avgusta 
jim je evropsko nagrado za odličen dizajn in trajnostni razvoj 
podelil še Evropski ekonomsko-socialni odbor (EESC). Če bi 
steklenico THANK YOU odvrgli v naravo, bi se v celoti razgradila. 
Ker pa je praktično vse dele mogoče dokupiti, je steklenica 
uporabna dolga leta, zato ni razloga, da bi jo vrgli v smeti. 
Steklenice so v celoti izdelane v državah Evropske unije. 

PRVE EKOLOŠKE STEKLENICE NA SVETU

Inštitut za nutricionistiko je objavil nov razpis za izbor najbolj 
inovativnih živil, proizvedenih v Sloveniji in uvedenih na trg v 
zadnjem letu. Tako se nadaljuje lani začeti projekt, s katerim 
želijo spodbujati kreativnost slovenskih proizvajalcev živil 
pri razvoju novih ali preoblikovanju obstoječih živil, da bi 
dosegli ugodnejšo prehransko sestavo in večjo prijaznost 
do potrošnika. S tem želijo prispevati k pestrejšemu izboru 
kakovostnih živil. Projekt je nekomercialen in povsem brez 
stroškov za prijavitelje, sofinancira pa ga ministrstvo za 
zdravje. Pobude za najbolj inovativna živila sprejemajo do 30. 
novembra 2015 na spletni strani inštituta. K sodelovanju so 
vabljeni tako potrošniki kot proizvajalci živil, od najmanjših 
turističnih kmetij do velikih živilskih podjetij s sedežem v 
Sloveniji. Inštitut proizvajalcem živil omogoča, da lahko 
poseben znak projekta in informacijo o izboru navajajo na 
označbah in predstavitvah živil. Drugače od nekaterih drugih 
nagrad in izborov, 
na katerih si podjetja 
takšne znake lahko 
naročijo in jih 
plačujejo, je uporaba 
znaka tega projekta 
za podjetja povsem 
brezplačna, izbor 
pa je neodvisen in 
osnovan izključno 
na inovativnosti 
ocenjevanih živil.

V BOJ ZA NAJBOLJ INOVATIVNO 
SLOVENSKO ŽIVILO



Garcinia cambogia je majhno tropsko drevo, ki izvira iz Indije 
in jugovzhodne Azije. Njegovi plodovi – sladki sadeži v velikosti 
pomaranče, ki po obliki spominjajo na buče – so že stoletja 
nepogrešljiva sestavina v azijski kuhinji. Po zaslugi raziskav, 
s katerimi so znanstveniki dokazali vpliv uživanja Garcinie 
cambogie na izgubo odvečne telesne teže, njena priljubljenost 
v zadnjih letih močno narašča tudi na Zahodu.

Tropski sadež, ki je navdušil Hollywood
Po predstavitvi v oddaji The Doctor Oz Show ji je hvalnice začela 
peti Oprah Winfrey, ki je za uživanje tega sadeža navdušila 
številne ženske in moške po vsem svetu. S sadežem Garcinia 
cambogia so med drugim hujšale tudi največje svetovne 
zvezdnice, kot so Beyoncé, Jennifer Lopez, Nicole Kidman in 
Jennifer Hudson. Priljubljena lepotna ikona Kim Kardashian ji je 
pripisala velike zasluge za izgubo poporodne telesne maščobe, 
pričevanja o pozitivnih učinkih pa se širijo tudi prek družbenih 
omrežij Facebook in Twitter.

V čem je skrivnost njenega uspeha
Lupino Garcinie cambogie odlikuje visoka vsebnost hidroksi 
citronske kisline (HCA). Raziskave so pokazale, da HCA v 
človeškem telesu upočasnjuje lipogenezo (pretvarjanje odvečnih 
ogljikovih hidratov in sladkorjev v maščobe), zmanjšuje raven 
slabega holesterola in trigliceridov, topi stare maščobe, ki se 
kopičijo na neželenih mestih kot posledica neporabljenih kalorij, 
hkrati pa zavira apetit, saj spodbudi možgane, da telesu pošljejo 
signal o občutku sitosti.

Shujševalne diete običajno spremljajo neželeni stranski pojavi, 
kot so slabo razpoloženje, pomanjkanje energije in glavoboli. 
Ker HCA zvišuje raven hormona sreče (serotonina), se boste 
med uživanjem Garcinie cambogie kljub izgubi telesne teže 
dobro počutili, imeli boste več energije, hkrati pa se vam ne bo 
treba odreči okusni hrani.
HCA najbolje učinkuje brez prisotnosti druge hrane, zato je 
dodatek priporočljivo uživati na prazen želodec oz. najpozneje 
pol ure pred obrokom. Le tako boste najbolje izkoristili vse 
potenciale Garcinie cambogie ter se z njeno pomočjo podali na 
pot zdrave in učinkovite izgube telesne teže.

GARCINIA 
CAMBOGIA – 
NARAVNI TOPILEC 
MAŠČOB, PO KATEREM 
POSEGAJO ZVEZDE
Se tudi vi sprašujete, kako porabiti odvečno maščobo, ne da bi vsak prosti trenutek namenili vojaškemu 
telovadnemu režimu in strogi dieti? Dr. Mehmet Oz – priljubljen ameriški zdravnik in televizijski voditelj, 
ki med drugim svetuje tudi Oprah Winfrey – ima za vas preprosto in naravno rešitev v obliki sadeža 
Garcinia cambogia. Besedilo: Julija Csipö

ZDRAVI V JESEN

Kako jo uživati

Za vidnejše uspehe pri hujšanju je treba dnevno zaužiti 3–5 
gramov (1–2 čajni žlički) ekstrakta Garcinie cambogie s 60 % 
HCA. Pri izdelkih v kapsulah je običajna priporočena količina 
uživanja 1 gram (2 kapsuli) dnevno, kar je v večini primerov 
premalo za želeno zmanjšanje teže. Garcinio cambogio je 
najbolje uživati v obliki praška brez dodatkov. 

Ženske so k okužbam sečil bolj nagnjene 
kot moški, saj imajo v primerjavi z njimi 
krajšo sečnico, ki leži bližje zadnjične 
odprtine in je tako bližje potencialno 
škodljivim bakterijam. Ženske poleg tega 
nimajo prostate, kjer se pri moških tvorijo 
protibakterijski izločki, ki jih ščitijo pred 
tovrstnimi okužbami. 
Vsaj polovica žensk najmanj enkrat v 
življenju zboli za takšno ali drugačno 
okužbo sečil; poznamo jih namreč 
več vrst, od enostavnih do zapletenih. 
Najpogosteje okužbo povzročijo bakterije 
vrste Escherichia coli, ki se pritrdijo na 
steno mehurja in ki naj bi bile vzrok 
težav v kar 90 odstotkih primerov. 
Vnetje mehurja lahko povzročijo tudi 
drugi mikroorganizmi (virusi, glivice) ter 
kemični (na primer mila, citostatiki) ali 
fizikalni (na primer obsevanje) dejavniki.

Okužbe spremljajo neprijetni simptomi, 
kot so pekoč občutek med uriniranjem, 
pogosta potreba po uriniranju, moten seč 
z močnim vonjem, nezmožnost uriniranja. 

Pogosto, približno pri četrtini žensk, 
se okužbe sečil ponavljajo. Pri večini 

ponavljajočih se vnetij mehurja gre za 
ponovno okužbo, lahko pa je ponovitev 
tudi posledica bakterijske vztrajnosti zaradi 
neobčutljivosti bakterij na izbran antibiotik.

Prekomerno predpisovanje antibiotikov
Bakterijske okužbe sečnih poti se 
največkrat zdravijo z antibiotiki. Zaradi 
prekomernega predpisovanja antibiotikov 
pa se odpornost med bakterijami hitro širi, 
zato tudi uspešnost zdravljenja okužb sečil 
z antibiotiki upada. Uporaba D-manoze kot 
alternative za zdravljenje okužb sečil je še 
posebno pomembna zaradi naraščajoče 
odpornosti proti antibiotikom in tudi zaradi 
možnih neprijetnih stranskih učinkov 
na antibiotike. Vemo, da antibiotiki v 

človeškem telesu odstranjujejo tako 
povzročitelja bolezni kot tudi druge 
koristne bakterije. Posledica so prebavne 
težave, slabost in glivične infekcije, pri 
nekaterih ljudeh pa antibiotiki sprožijo 
alergične reakcije. 

BREZ ANTIBIOTIKA 
NAD OKUŽBE SEČIL
Okužbe sečil spadajo med najpogostejše bakterijske okužbe. Pogostejše so pri ženskah kot pri moških. 
Največkrat se zdravijo z antibiotiki, ki pa niso vedno potrebni. Besedilo: Maša Kovač

ZDRAVI V JESEN

D-manoza odplakne bakterije iz telesa

D-manoza je enostavni sladkor, ki se absorbira v zgornjem delu prebavil ter se prek 
jeter nepredelana prenese v krvni obtok, od tam pa se prek ledvic v veliki količini 
izloči v urin. Deluje tako, da se bakterije namesto na celice mehurja vežejo na 
D-manozo v urinu in se odplaknejo iz telesa. Bakterije vrste E. coli so zelo dovzetne 
za vezavo na D-manozo. To je razlog, da se z D-manozo lahko pozdravi do 90 
odstotkov nezapletenih okužb sečil v enem oz. dveh dneh. D-manoza naj bi bila tudi 
zelo učinkovita pri preprečevanju kroničnih okužb sečil.

nezapletenih okužb sečil 
se lahko hitro pozdravi z 

D-manozo.

90 %



Garcinia cambogia je majhno tropsko drevo, ki izvira iz Indije 
in jugovzhodne Azije. Njegovi plodovi – sladki sadeži v velikosti 
pomaranče, ki po obliki spominjajo na buče – so že stoletja 
nepogrešljiva sestavina v azijski kuhinji. Po zaslugi raziskav, 
s katerimi so znanstveniki dokazali vpliv uživanja Garcinie 
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GARCINIA 
CAMBOGIA – 
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ZDRAVI V JESEN

Kako jo uživati
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ZDRAVI V JESEN

D-manoza odplakne bakterije iz telesa

D-manoza je enostavni sladkor, ki se absorbira v zgornjem delu prebavil ter se prek 
jeter nepredelana prenese v krvni obtok, od tam pa se prek ledvic v veliki količini 
izloči v urin. Deluje tako, da se bakterije namesto na celice mehurja vežejo na 
D-manozo v urinu in se odplaknejo iz telesa. Bakterije vrste E. coli so zelo dovzetne 
za vezavo na D-manozo. To je razlog, da se z D-manozo lahko pozdravi do 90 
odstotkov nezapletenih okužb sečil v enem oz. dveh dneh. D-manoza naj bi bila tudi 
zelo učinkovita pri preprečevanju kroničnih okužb sečil.

nezapletenih okužb sečil 
se lahko hitro pozdravi z 

D-manozo.

90 %
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Vsak od nas se je že kdaj v življenju srečal 
s hripavostjo ali celo izgubo glasu, ki pa je 
najpogosteje posledica zoprnega prehlada 
ali glasnega navijaškega spodbujanja na 
kakšni športni tekmi. Ljudje, ki opravljajo 
poklice, pri katerih se veliko uporablja glas, 
na primer politiki, odvetniki, učitelji, pevci, 
igralci in delavci, ki morajo preglasiti hrup 
težkih strojev, so še posebej podvrženi 
prenapenjanju glasilk in s tem povezanim 
posledicam. 
Glasilke sestavljata dva pasova mišic, ki 
v grlu kot dela dihalnega trakta tvorita 
obliko črke V. Ko govorimo ali pojemo, zrak 
potuje prek glasilk v notranjost. Glasilki 
medtem vibrirata na različnih valovnih 
dolžinah in nastaja zvok, ki ga vrat, jezik 
in ustnice nato oblikujejo v govor. Ko se 
glasilke vnamejo ali otečejo, ne morejo 
vibrirati kot po navadi in posledica je 
izkrivljen glas ali celo izguba glasu. 

Vzroki in simptomi
Nenormalno spremembo glasu oz. 
hripavost lahko povzročijo različna stanja, 
od katerih je odvisno tudi zdravljenje težav. 
Najpogosteje je vzrok za hripav glas akutni 

laringitis, to je vnetje glasilk, največkrat 
pa ga povzročijo okužbe zgornjih delov 
dihalnih poti, po navadi virusne. Hripavost 
je lahko tudi posledica prenaprezanja 
glasilk ali pa njihove napačne rabe, na 
primer kričanja ali petja. V mnogo primerih 
želodčni sokovi ponoči med spanjem 
dražijo grlo, zato imamo zjutraj včasih bolj 
hripav glas. Kronična hripavost se običajno 
pojavlja s staranjem, saj glasilke z leti 
izgubljajo nekaj svoje elastičnosti ali pa 
kapi in poškodbe uničijo z njimi povezane 
živce.

Drugi vzroki hripavosti:
• benigni vozlički, ciste ali polipi na 

glasilkah, 
• gastroezofagealni refluks,
• alergije,
• vdihavanje snovi, ki dražijo dihalni trakt,
• kronični bronhitis,
• kajenje,
• težave s ščitnico,
• travmatološke poškodbe grla in/ali 

glasilk,
• nevrološka stanja (na primer 

Parkinsonova bolezen in kapi), 
• rak na grlu. 

Glas posledično lahko spremeni višino 
ali globino, od globokega raskavega do 
slabotnega piskajočega. Med simptome 
poleg spremembe glasu lahko sodijo tudi 
surov ali žgečkljiv občutek v žrelu, suh 
kašelj in stalna potreba po čiščenju grla.
V večini primerov se hripavost pojavi precej 
hitro, a s počitkom glasilk in veliko tekočine 
tudi skoraj enako hitro izgine, po navadi v 
treh, največ petih dneh. Če se spremembe 
glasu pojavijo brez znanega vzroka in/
ali trajajo dva tedna ali več, je treba nujno 
obiskati zdravnika, otorinolaringologa. 
Hripavost je v tem primeru namreč lahko 
simptom resne bolezni, ki jo je treba 
čim prej odkriti, da jo lahko ustrezno in 
uspešno (po)zdravimo. V mnogo primerih 
je dolgotrajna hripavost (če traja več kot tri 
tedne) lahko prvi ali pa celo edini simptom 
raka na grlu. 

Zdravljenje
Hripavost sama po sebi ni bolezen, je 
pa znak, da je nekaj narobe v govornem 
mehanizmu.  Zdravljenje je torej odvisno 
od osnovnih vzrokov za nastanek bolezni. 
• Akutni laringitis zaradi okužbe zgornjih 

dihalnih poti običajno izzveni sam od 
sebe, ko se telo znebi okužbe. Medtem 
si lahko pomagamo s preparati za 
lajšanje težav v grlu in blaženje kašlja, ki 
se dobijo v lekarnah brez recepta, ter z 
vlaženjem zraka v zaprtih prostorih.  

• Priporoča se počitek glasilk s čim manj 
ali celo nič govorjenja, da se prepreči 
njihovo nadaljnje razdraženje ali 
poškodbe.

• Pri bakterijskih infekcijah grla je treba 
jemati antibiotike, za akutni laringitis pa 
se jih ne predpisuje. 

• Kadilcem se priporoča prekinitev kajenja, 
ki je lahko že samo po sebi vzrok težav z 
glasilkami.

• Posamezniki, ki so hripavi zaradi 
prekomerne ali nepravilne uporabe 
glasilk, se morajo še posebej strogo 
držati počitka glasilk, saj lahko uporaba 
vnetega grla med epizodami akutnega 
laringitisa povzroči krvavitev in hude 
poškodbe glasilk.

• Zdravila proti alergijam ali 
gastroezofagealnemu refluksu se 
predpišejo, če so te bolezni dokazane kot 
vzrok za nastanek hripavosti. 

• V nekaterih primerih je potrebna 
operacija: ko gre za benigne vozličke, 
ciste ali polipe na glasilkah, travmatične 
poškodbe ali raka na grlu.

Mnogo ljudi se med zdravljenjem zateka 
k šepetu, vendar to ni prava rešitev, saj 
tudi šepet ustvarja gibanje zraka, ki prav 
tako obremenjuje glasilke kot glasno 
govorjenje. Pogosto občutimo tudi 
naravno težnjo po čiščenju grla, vendar 
je bolje, da se temu izognemo, saj lahko 
samo še poslabša oteklino. Okrevanje 
lahko pospešijo pastile za grlo in pitje 
veliko tekočine. Treba pa se je izogibati 
kofeinu, saj skrči krvne žile in lahko 
povzroči refluks kisline.

KO STE HRIPAVI, 
TUDI ŠEPETANJE 
ŠKODUJE
Hripavost je nenormalna sprememba glasu, najpogostejši vzrok zanjo pa je akutni laringitis. 
Preprečimo jo lahko z izogibanjem pretirane rabe glasilk in prenehanjem kajenja. Besedilo: Simona Janček

TEMA MESECA

Okrevanje lahko pospešijo 
pastile za grlo in pitje veliko 
tekočine.

Za GLAS in GRLO

Za pripravo
res dobrih stvari

je potreben ČAS...  
Dobro že 150 let

 VEČ KOT 150-LETNA TRADICIJA.

Glavna in aktivna sestavina pastil 
je glicerol, ki ga pridobivajo iz 
rastlinskega olja in ribezov sok.

www.grethers-pastilles.ch/si

Distributer za Slovenijo: ORBICO d.o.o., Verovškova 72,1000 Ljubljana

Pastile so na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

• Pri bolečem požiranju
• Pri dražečem kašlju (tudi kadilcev)
• Pri raskavem glasu in hripavosti
• Vsem, ki imajo težave zaradi pomanjkanja sline

PASTILE PRIPOROČAMO:

Pastile so 
na voljo tudi 

BREZ SLADKORJA
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Med starejšimi prebivalci želimo 
spodbuditi sposobnost biti samostojen, 
krepiti njihovo odpornost in hkrati 
spodbujati njihovo aktivno vključevanje 
v družbo. Prepričani smo, da se starejši 
ljudje lahko preobrazijo iz tistih, »za 
katere se skrbi«, v tiste, ki so sposobni 
»ponuditi kakovostno celovito oskrbo«. 
V območnih združenjih RKS so ob 
svetovnem dnevu prve pomoči potekali 
brezplačni osvežitveni tečaji prve pomoči, 
prikazi oživljanja z defibrilatorjem in 
druge dejavnosti, v Ljubljani pa je bila 
mestna vaja ekip prve pomoči RKS-OZ 
Ljubljana in ekip prvih posredovalcev 
Mestne občine Ljubljana. 

Nesreče se zgodijo kadarkoli, kjerkoli, 
komurkoli
Lani so z geslom »Bodi heroj. Rešuj 
življenja. Prva pomoč je za vsakega, 
kjerkoli.« spodbujali »heroje prve 
pomoči«, naj ob naravnih in drugih 
nesrečah rešujejo življenja. Nesreče 

se lahko zgodijo kadarkoli, kjerkoli in 
prizadenejo kogarkoli. Usposabljanja iz 
prve pomoči pa lahko vsakogar pripravijo, 
da kjerkoli rešuje življenja. To velja tudi za 
starejše, ki so lahko heroji in na različne 
načine, tudi z znanjem prve pomoči, 

pomagajo svojim vrstnikom, vnukom 
in drugim, in njim je letos posvečen 
svetovni dan prve pomoči.

»Ob potresu, poplavah in žledu, pa tudi 
na množičnih prireditvah, kjer je treba 

TUDI STAREJŠI 
LAHKO REŠUJEJO 
ŽIVLJENJA 
Vsako leto drugo soboto v septembru praznujemo svetovni dan prve pomoči. Obeležujemo ga od leta 
2000 na pobudo 16 evropskih nacionalnih organizacij Rdečega križa. Letošnje geslo je »Prva pomoč 
in staranje prebivalcev«. Z njim želimo poudariti pozitivno podobo staranja in prepoznati starejše ljudi 
kot pomemben družbeni vir. Besedilo: Rdeči križ Slovenije

AKTUALNO

Ker prva pomoč rešuje življenja, se morajo člani ekip prve 
pomoči nenehno usposabljati, saj znanje prve pomoči temelji na 
praktičnem delu, ki bi ga bilo treba v različnih starostnih obdobjih 
kontinuirano obnavljati.

FACE – MEDNARODNO TEKMOVANJE EKIP
Gre tudi za humanost, ne le obvladovanje tehnike

Evropski Rdeči križi so se leta 1986 odločili za redno izmenjavo praktičnih znanj nudenja prve pomoči in tudi za medsebojno 
tekmovanje ekip prve pomoči na dogodku, ki so ga poimenovali FACE (First Aid Convention of Europe). Ekipe svoje znanje in 
veščine nudenja prve pomoči pokažejo na različnih delovnih mestih, kjer so simulirane nesreče z realno prikazanimi poškodbami. 
Tekmovanje poteka v času svetovnega dne prve pomoči v mestnih središčih, da ga lahko spremlja kar največ prebivalcev in 
obiskovalcev. Tako je ekipa prve pomoči iz območnega združenja RK Grosuplje, zmagovalka na lanskem državnem preverjanju 
usposobljenosti ekip prve pomoči, letos odpotovala v Romunijo, na prizorišče FACE 2015 v Bukarešti. Valentina Rutar Polanec, 
Uroš in Luka Mehle, Tim Oven in Mitja Šimonka so več kot dve leti prostovoljci v prvi pomoči. S trenerjem Zlatkom Kvržićem so se 
intenzivno pripravljali na zastopanje Slovenije med 28 sodelujočimi ekipami iz 26 držav. Študentko sanitarnega inženirstva na 
Zdravstveni fakulteti, elektrotehnika računalništva, gastronomsko-turističnega tehnika, gradbenega tehnika in dipl. inž. agronomije 
in hortikulture povezuje spoznanje, da se svet spreminja, razumevanje, da je prva pomoč humano dejanje in ne le vrsta tehnik, pa 
ostaja. Prihodnje leto bo Slovenija gostila FACE 2016, ki se bo odvijal v Ljubljani, in to v letu, ko bo Rdeči križ Slovenije praznoval 
150 let delovanja na Slovenskem.

let delovanja na Slovenskem bo 
prihodnje leto praznoval Rdeči 

križ Slovenije.

150

zagotavljati varnost obiskovalcev, kot so 
skoki v Planici ali evropsko košarkarsko 
prvenstvo, so prve, ki lahko pravočasno 
pomagajo in tako tudi rešijo življenje, 
prav naše ekipe prve pomoči,« ob 
svetovnem dnevu prve pomoči poudarja 
Nataša Pirc Musar, predsednica Rdečega 
križa Slovenije. 

Znanje je treba obnavljati
Ker prva pomoč rešuje življenja, se 
morajo člani ekip prve pomoči nenehno 
usposabljati, saj znanje prve pomoči 
temelji na praktičnem delu, ki bi ga bilo 
treba v različnih starostnih obdobjih 
kontinuirano obnavljati. Nedopustno 
je, da tečaji prve pomoči niso obvezni 
sestavni del usposabljanja bodočih 
voznikov motornih vozil, obvezen je le 
izpit. Prav tako je nedopustno, da lahko 
posameznik pridobi dvojnik izpita prve 
pomoči, ki ga je opravil pred 30 leti in 

več, ne da bi moral osvežiti znanje. Na tej 
točki bi bila potrebna pomoč države, da 
bi v Zakonu o voznikih ohranili določila 
o obveznem izpitu iz prve pomoči pri 
Rdečem križu Slovenije in vzpostavili 
mehanizme obnavljanja znanja iz prve 
pomoči pri Rdečem križu Slovenije 
vsaj vsakih 5 let in da bi uvedli vsebine 
prve pomoči (preprečevanje nezgod, 

osnove nudenja prve pomoči) v obvezni 
učni program osnovnih in srednjih šol. 
Preprečevanje nezgod in obvladovanje 
prve pomoči ni le izraz privzgojene 
solidarnosti, ampak sodi v splošno 
izobrazbo in usposobljenost, ki se jo je 
treba začeti učiti v osnovni šoli in pozneje 
nadgrajevati oz. ohranjati kot veščino za 
vsakodnevno rabo.

To velja tudi za starejše ljudi, 
ki so lahko heroji in na različne 

načine, tudi z znanjem prve 
pomoči, pomagajo svojim 

vrstnikom, vnukom in drugim.

Medicinski pripomočki za zdravljenje ran z 
medicinskim medom

• vsebujejo sterilen, kontroliran, kostanjev med, ki zavira in 
upočasnjuje rast bakterij ter pospešuje celjenje ran;

• priporočamo jih pri celjenju kirurških ran, ran po poškodbi, 
opeklin, golenjih in diabetičnih razjed ter razjed zaradi pritiska, 
okuženih ran in ran z močnim vonjem;

• so enostavni za uporabo;

• so izdelani v Sloveniji.

www.tosama.si
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Elektroporacija je pojav, s katerim 
opišemo začasno povečano prepustnost 
celične membrane. Celična membrana 
omejuje celico in natančno kontrolira, kaj 
gre v celico in kaj ne sme vanjo. Enako 
stroga kontrola velja tako za vstop kot 
tudi izstop snovi iz celic. Elektroporacijo 
dosežemo z izpostavitvijo celic kratkim 
visokonapetostnim električnim 
impulzom. Ti omogočijo vnos molekul, 
ki drugače v celico ali iz celice ne 
morejo vstopiti – ta pojav in dejstvo, da 
lahko membrano prehajajo molekule, 
ki jo drugače težko ali pa je sploh ne 
morejo prehajati, s pridom izkoriščamo 
v medicini, živilski tehnologiji in 
biotehnologiji.

V biotehnologiji lahko spremenimo/
transformiramo bakterije, kvasovke in 
tudi mikroalge tako, da »proizvajajo« 
maščobe ali beljakovine, ki jih potem 
požanjemo. Elektroporacijo lahko s 
pridom uporabimo tudi pri sami žetvi teh 
pridelanih molekul. V živilski tehnologiji 
je bila elektroporacija do zdaj večinoma 
uporabljena za »nežno« in netermično 
pasterizacijo sokov in tekoče hrane, 
kot so juhe. Ker temperatura pri takšni 
pasterizaciji ni ključni mehanizem 
in praviloma ne preseže 50 °C, pri 

obdelavi sokov ne uničimo vitaminov 
in antioksidantov. V zadnjem času je 
vse pogostejša raba elektroporacije 
tudi v predelavi hrane pri zagotavljanju 
bolj ekonomičnega pridobivanja soka 
iz plodov, na primer sadja in sladkorne 
pese.

Vloga pri zdravljenju rakavih bolezni 
V medicini se elektroporacija uporablja za 
povečanje vstopanja citostatikov (zdravila, 
ki uničujejo rakaste celice, na primer 
bleomicin ali cisplatin) v tumorske celice. 
Pristop se imenuje elektrokemoterapija, 
saj združuje kemoterapijo z bleomicinom 
ali cisplatinom in aplikacijo električnih 
pulzov na tumor oz. tkivo, v katerem 
želimo povečati učinkovitost citostatikov. 
Metodo razvijamo od začetkov v poznih 
80. letih s pionirskim delom Lluisa M 
Mira iz Inštituta Gustave Roussy iz Pariza. 
Pri razvoju te metode in njenih kliničnih 
aplikacij pa od vsega začetka sodelujeta 
tudi Onkološki inštitut Ljubljana in 
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v 
Ljubljani. Za zdaj je metoda učinkovita pri 
zdravljenju raka, lahko pa bi se uporabila 
tudi v druge terapevtske name, a te je še 
treba razviti in prenesti v prakso.

Elektrokemoterapija se uporablja v svetu 
v več kot 150 onkoloških centrih. Pri 
nas smo prve bolnike zdravili že v 90. 
letih, to je na samem začetku razvoja 
te tehnologije. Pričakujemo, da se bo 
ta pristop začel uveljavljati tudi v manj 
razvitih državah, kjer ni na voljo toliko 
standardnih možnosti zdravljenja in bi 
elektrokemoterapija kot enostavna in 
učinkovita metoda omogočila bolnikom 
lajšanje bolezni. 

Kako deluje elektrokemoterapija
Učinek elektrokemoterapije je odvisen od 

učinka citostatikov, ki jih uporabljamo. S 
tem, da s posebno napravo dovedemo 
visokonapetostne kratke električne 
impulze na tumor, pomembno 
povečamo njihovo vstopanje v celice. 
Tako lahko za več 1000-krat povečamo 
koncentracijo bleomicina v tumorskih 
celicah in s tem seveda tudi njegovo 
učinkovitost. Treba pa je poudariti, da je 
elektrokemoterapija lokalna terapija. Za 
doseganje dobrih rezultatov zdravljenja 
je potreben nizek odmerek citostatika, ki 
nima neželenih stranskih učinkov na telo 
bolnika, a lahko vseeno dosežemo dobro 
lokalno kontrolo rasti tumorjev.

Ker je princip delovanja 
elektrokemoterapije zelo enostaven in 
citostatika, kot sta bleomicin in cisplatin, 
delujeta na veliko vrst tumorjev, bi lahko 
rekli, da je učinek elektrokemoterapije 
univerzalen. Do zdaj so zdravili vrsto 
različnih tumorjev in pri vseh je bil 
zaznan dober protitumorski učinek. 
Vendar pa obstajajo manjše razlike v 
občutljivosti različnih tumorjev.

Elektrokemoterapija se je do zdaj 
uveljavila predvsem pri zdravljenju 
t. i. kožnih tumorjev, med katere 
spadajo melanomi, kožni rak in kožne 

ELEKTROKEMOTERAPIJA 
– UČINKOVITO LOKALNO 
ZDRAVLJENJE RAKA

V Portorožu so se na 1. svetovnem kongresu o elektroporaciji zbrali številni svetovni strokovnjaki 
in uporabniki elektroporacije in z njo povezanih tehnologij. Med drugim so predstavili izsledke 
in najnovejše rezultate uporabe te tehnologije pri 
zdravljenju rakavih bolezni. Kongresa se je udeležilo več 
kot 350 strokovnjakov iz 42 držav sveta. 

AKTUALNO

Besedilo: Prof. dr. Damijan Miklavčič, predstojnik 
Laboratorija za biokibernetiko in predstojnik 

Katedre za biomedicinsko tehniko na Fakulteti 
za elektrotehniko, in prof. dr. Gregor Serša, univ. 

dipl. biol., Onkološki inštitut Ljubljana 

Učinek elektrokemoterapije je odvisen od učinka citostatikov, 
ki jih uporabljamo. S tem, da s posebno napravo dovedemo 
visokonapetostne kratke električne pulze na tumor, pomembno 
povečamo njihovo vstopanje v celice.

Elektrokemoterapija se je do zdaj uveljavila predvsem pri zdravljenju t. i. kožnih tumorjev, med katere 
spadajo melanomi, kožni rak in kožne metastaze različnih vrst tumorjev.

bolnic po Evropi uporablja 
elektrokemoterapijo, s katero 
so do zdaj že zdravili več kot 

10.000 bolnikov.

-krat bolj občutljive na 
bleomicin postanejo rakave 

celice zaradi elektroporacije, na 
cisplatin pa do 80-krat.

150 10.000
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metastaze različnih vrst tumorjev. 
Slovenija je bila ena prvih držav, ki je 
za zdravljenje kožnih tumorjev v redno 
uporabo uvedla elektrokemoterapijo. 
Za to vrsto tumorjev je trenutno razvita 
tehnologija, ta pristop zdravljenja 
se uporablja po vsej Evropi, širi 
pa se tudi na druge celine. Poleg 
tega se elektrokemoterapija največ 
uporablja v t. i. paliativne namene, 
to je za blaženje težav, ko je bolezen 
že zelo napredovala in so standardni 
pristopi zdravljenja že izčrpani. Vedno 
več je primerov, ko se uporablja 
pri zdravljenju manj napredovale 
bolezni – elektrokemoterapija prihaja 
v nacionalne smernice tudi na tem 
področju. 

Podatki o uspešnosti zdravljenja 
potrjujejo njeno uspešnost, saj je v 80 
% zaznaven popoln ali delen odgovor 
tumorja, kar to terapijo postavlja ob bok 
drugim lokalnim pristopom zdravljenja, 
kot je radioterapija, ali drugim 
ablativnim tehnikam. Žal je učinek 
elektrokemoterapije lokalen, torej samo 
na mestu, kamor smo dovedli električne 
impulze, na oddaljene metastaze pa 
ne. To je slabost tega pristopa, zato že 
potekajo laboratorijske raziskave, da bi 
lahko z dodatnimi terapevtskimi pristopi 
spodbudili imunski sistem organizma 
in da bi s tem lahko delovali tudi na 
oddaljene, to je nezdravljene metastaze.

Kaj pa globlje ležeči tumorji
Na Onkološkem inštitutu v Ljubljani 
smo v sodelovanju s Fakulteto za 
elektrotehniko prvi na svetu izvedli 
študijo možnosti zdravljenja zasevkov 
raka debelega črevesa v jetrih. Izsledki 
študije so bili zelo obetavni in smo jih 
predstavili širši strokovni javnosti že lani. 
Klinično študijo smo razširili in v njeno 
izvajanje vključili tudi strokovnjake 
iz ljubljanskega in mariborskega 
kliničnega centra. 

Pred terapijo Po 6 tednih Po 8,5 mesecih
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lahko membrano prehajajo molekule, 
ki jo drugače težko ali pa je sploh ne 
morejo prehajati, s pridom izkoriščamo 
v medicini, živilski tehnologiji in 
biotehnologiji.

V biotehnologiji lahko spremenimo/
transformiramo bakterije, kvasovke in 
tudi mikroalge tako, da »proizvajajo« 
maščobe ali beljakovine, ki jih potem 
požanjemo. Elektroporacijo lahko s 
pridom uporabimo tudi pri sami žetvi teh 
pridelanih molekul. V živilski tehnologiji 
je bila elektroporacija do zdaj večinoma 
uporabljena za »nežno« in netermično 
pasterizacijo sokov in tekoče hrane, 
kot so juhe. Ker temperatura pri takšni 
pasterizaciji ni ključni mehanizem 
in praviloma ne preseže 50 °C, pri 

obdelavi sokov ne uničimo vitaminov 
in antioksidantov. V zadnjem času je 
vse pogostejša raba elektroporacije 
tudi v predelavi hrane pri zagotavljanju 
bolj ekonomičnega pridobivanja soka 
iz plodov, na primer sadja in sladkorne 
pese.

Vloga pri zdravljenju rakavih bolezni 
V medicini se elektroporacija uporablja za 
povečanje vstopanja citostatikov (zdravila, 
ki uničujejo rakaste celice, na primer 
bleomicin ali cisplatin) v tumorske celice. 
Pristop se imenuje elektrokemoterapija, 
saj združuje kemoterapijo z bleomicinom 
ali cisplatinom in aplikacijo električnih 
pulzov na tumor oz. tkivo, v katerem 
želimo povečati učinkovitost citostatikov. 
Metodo razvijamo od začetkov v poznih 
80. letih s pionirskim delom Lluisa M 
Mira iz Inštituta Gustave Roussy iz Pariza. 
Pri razvoju te metode in njenih kliničnih 
aplikacij pa od vsega začetka sodelujeta 
tudi Onkološki inštitut Ljubljana in 
Fakulteta za elektrotehniko Univerze v 
Ljubljani. Za zdaj je metoda učinkovita pri 
zdravljenju raka, lahko pa bi se uporabila 
tudi v druge terapevtske name, a te je še 
treba razviti in prenesti v prakso.

Elektrokemoterapija se uporablja v svetu 
v več kot 150 onkoloških centrih. Pri 
nas smo prve bolnike zdravili že v 90. 
letih, to je na samem začetku razvoja 
te tehnologije. Pričakujemo, da se bo 
ta pristop začel uveljavljati tudi v manj 
razvitih državah, kjer ni na voljo toliko 
standardnih možnosti zdravljenja in bi 
elektrokemoterapija kot enostavna in 
učinkovita metoda omogočila bolnikom 
lajšanje bolezni. 

Kako deluje elektrokemoterapija
Učinek elektrokemoterapije je odvisen od 

učinka citostatikov, ki jih uporabljamo. S 
tem, da s posebno napravo dovedemo 
visokonapetostne kratke električne 
impulze na tumor, pomembno 
povečamo njihovo vstopanje v celice. 
Tako lahko za več 1000-krat povečamo 
koncentracijo bleomicina v tumorskih 
celicah in s tem seveda tudi njegovo 
učinkovitost. Treba pa je poudariti, da je 
elektrokemoterapija lokalna terapija. Za 
doseganje dobrih rezultatov zdravljenja 
je potreben nizek odmerek citostatika, ki 
nima neželenih stranskih učinkov na telo 
bolnika, a lahko vseeno dosežemo dobro 
lokalno kontrolo rasti tumorjev.

Ker je princip delovanja 
elektrokemoterapije zelo enostaven in 
citostatika, kot sta bleomicin in cisplatin, 
delujeta na veliko vrst tumorjev, bi lahko 
rekli, da je učinek elektrokemoterapije 
univerzalen. Do zdaj so zdravili vrsto 
različnih tumorjev in pri vseh je bil 
zaznan dober protitumorski učinek. 
Vendar pa obstajajo manjše razlike v 
občutljivosti različnih tumorjev.

Elektrokemoterapija se je do zdaj 
uveljavila predvsem pri zdravljenju 
t. i. kožnih tumorjev, med katere 
spadajo melanomi, kožni rak in kožne 

ELEKTROKEMOTERAPIJA 
– UČINKOVITO LOKALNO 
ZDRAVLJENJE RAKA

V Portorožu so se na 1. svetovnem kongresu o elektroporaciji zbrali številni svetovni strokovnjaki 
in uporabniki elektroporacije in z njo povezanih tehnologij. Med drugim so predstavili izsledke 
in najnovejše rezultate uporabe te tehnologije pri 
zdravljenju rakavih bolezni. Kongresa se je udeležilo več 
kot 350 strokovnjakov iz 42 držav sveta. 

AKTUALNO

Besedilo: Prof. dr. Damijan Miklavčič, predstojnik 
Laboratorija za biokibernetiko in predstojnik 

Katedre za biomedicinsko tehniko na Fakulteti 
za elektrotehniko, in prof. dr. Gregor Serša, univ. 

dipl. biol., Onkološki inštitut Ljubljana 

Učinek elektrokemoterapije je odvisen od učinka citostatikov, 
ki jih uporabljamo. S tem, da s posebno napravo dovedemo 
visokonapetostne kratke električne pulze na tumor, pomembno 
povečamo njihovo vstopanje v celice.

Elektrokemoterapija se je do zdaj uveljavila predvsem pri zdravljenju t. i. kožnih tumorjev, med katere 
spadajo melanomi, kožni rak in kožne metastaze različnih vrst tumorjev.

bolnic po Evropi uporablja 
elektrokemoterapijo, s katero 
so do zdaj že zdravili več kot 

10.000 bolnikov.

-krat bolj občutljive na 
bleomicin postanejo rakave 

celice zaradi elektroporacije, na 
cisplatin pa do 80-krat.

150 10.000
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metastaze različnih vrst tumorjev. 
Slovenija je bila ena prvih držav, ki je 
za zdravljenje kožnih tumorjev v redno 
uporabo uvedla elektrokemoterapijo. 
Za to vrsto tumorjev je trenutno razvita 
tehnologija, ta pristop zdravljenja 
se uporablja po vsej Evropi, širi 
pa se tudi na druge celine. Poleg 
tega se elektrokemoterapija največ 
uporablja v t. i. paliativne namene, 
to je za blaženje težav, ko je bolezen 
že zelo napredovala in so standardni 
pristopi zdravljenja že izčrpani. Vedno 
več je primerov, ko se uporablja 
pri zdravljenju manj napredovale 
bolezni – elektrokemoterapija prihaja 
v nacionalne smernice tudi na tem 
področju. 

Podatki o uspešnosti zdravljenja 
potrjujejo njeno uspešnost, saj je v 80 
% zaznaven popoln ali delen odgovor 
tumorja, kar to terapijo postavlja ob bok 
drugim lokalnim pristopom zdravljenja, 
kot je radioterapija, ali drugim 
ablativnim tehnikam. Žal je učinek 
elektrokemoterapije lokalen, torej samo 
na mestu, kamor smo dovedli električne 
impulze, na oddaljene metastaze pa 
ne. To je slabost tega pristopa, zato že 
potekajo laboratorijske raziskave, da bi 
lahko z dodatnimi terapevtskimi pristopi 
spodbudili imunski sistem organizma 
in da bi s tem lahko delovali tudi na 
oddaljene, to je nezdravljene metastaze.

Kaj pa globlje ležeči tumorji
Na Onkološkem inštitutu v Ljubljani 
smo v sodelovanju s Fakulteto za 
elektrotehniko prvi na svetu izvedli 
študijo možnosti zdravljenja zasevkov 
raka debelega črevesa v jetrih. Izsledki 
študije so bili zelo obetavni in smo jih 
predstavili širši strokovni javnosti že lani. 
Klinično študijo smo razširili in v njeno 
izvajanje vključili tudi strokovnjake 
iz ljubljanskega in mariborskega 
kliničnega centra. 

Pred terapijo Po 6 tednih Po 8,5 mesecih
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Dobro zdravje se začne v črevesju. Kar 
pride iz njega, pa je pokazatelj tega 
zdravja. Pogostost in način iztrebljanja, 
barva blata, njegova velikost, oblika in vonj 
– vse to razkriva, ali je z nami vse v redu ali 
pa imamo morda zdravstvene težave, za 
katere sploh (še) ne vemo. 

Če vemo, kakšno blato je za nas 
normalno, potem težave hitreje opazimo, 
ko jih je še lažje odpraviti. Normalno blato 
je podobno klobasi, je gladko in mehko. 
Vendar se zaradi sprememb od danes 
na jutri ni treba vznemirjati, saj na blato 
vpliva tudi to, kar smo zaužili. Začasne 
abnormalnosti trajajo le kakšen dan ali 
dva; če pa opazimo spremembo, ki traja 
teden ali več in je ne moremo povezati 
z morebitno nedavno spremembo v 
prehrani, je pametno obiskati zdravnika. 
To vam lahko celo reši življenje.

1. Napenjanje pri iztrebljanju, trdo 
blato ali blato v kosih 
To lahko pomeni, da ste zaprti. Tudi 
če iztrebljate redno vsak dan, to še ne 
pomeni, da niste zaprti. Če je vaše blato 
stalno trdo in v kosih, namesto da se izloči 
brez težav v enem samem, mehkem kosu, 
ste lahko zaprti. Najpogostejši vzrok za to 
je nezadostno uživanje vlaknin. Povprečno 
jih odrasli v zahodnem svetu zaužijejo 
15 g na dan, morali pa bi jih zaužiti okoli 
30 g na dan (25 g ženske, 38 g moški). 
Spremljajte oznake na embalažah živil 
in zapisujte v dnevnik, koliko vlaknin 
dejansko zaužijete. Če je rezultat slab, 
v svojo prehrano vključite več sadja in 
zelenjave, polnozrnatih žit, fižola, semen 
in oreškov. 

2. Če je črno ali svetlo rdeče
Nekje v prebavnem traktu je lahko 
krvavitev. Največkrat se kri pojavi zaradi 
nečesa tako benignega, kot so hemoroidi. 

Ker pa lahko pomeni tudi razjedo na 
želodcu ali raka na debelem črevesu, 
je ključno, da opozorite zdravnika, 
kadarkoli opazite kri v blatu. To je lahko 
črno tudi zaradi nekaterih zdravil. Zelo 
svetlo obarvano blato lahko kaže na 
onemogočen pretok žolča ali bolezni jeter.

3. Zelo rahlo blato, vendar ni driska
Morda imate celiakijo – vaše telo ne 
prenaša glutena (to je protein v nekaterih 
živilih, predvsem v pšenici). Čeprav je 
to redka bolezen, večina ljudi, ki jo ima, 

tega sploh ne ve. Znaki v blatu so lahko 
glavni ali celi edini pokazatelj celiakije. 
Pogovorite se z zdravnikom o možnostih 
testiranja. Dieta brez glutena lahko izboljša 
absorpcijo hranil v črevesju, utrdi blato in 
olajša morebitne druge simptome, kot so 
utrujenost, bolečine, napenjanje, depresija 
ali izpuščaji. Lahko gre tudi za laktozno 
intoleranco ali reakcijo na umetna sladila.

4. Če plava, namesto da bi potonilo
V prebavnem traktu imate preveč plinov. 
Če ste jedli veliko fižola, ohrovta, zelja 
ali zelo velike obroke, je plavajoče blato 
zaradi plina popolnoma normalno in ni 
razloga za zaskrbljenost. Če se to dogaja 
pogosteje ali če opazite videz oljnega 
madeža, to lahko pomeni, da nekaj 
preprečuje sposobnost vašega telesa, da 
absorbira maščobe iz hrane. Vnetje ali 
okužba trebušne slinavke na primer lahko 
preprečuje nastajanje dovolj prebavnih 
encimov. Alergija na hrano ali okužba 
lahko poškoduje črevesno sluznico, kar 
vpliva tudi na absorpcijo. Potrebna je 
preiskava blata.

5. Če ima vonj po žveplu ali jajcih in 
imate drisko
Lahko imate parazita, bičkarja (Giardia 
lamblia), ki se zadržuje v sladki vodi. 
Če ste se pred kratkim kopali v jezeru, 
kampirali ali pili neprečiščeno vodo, ste 
se morda okužili. Stanje ni vedno očitno; 
lahko imate drisko več tednov ali celo 
mesecev, sicer pa se počutite dobro. Če 
je vzorec blata pozitiven, bo potrebno 
zdravljenje z antibiotiki.

6. Če je blato tanko kot svinčnik
To pomeni zaprtost, lahko pa je znak 
raka na danki. Tanko blato dan ali dva 
verjetno ne pomeni nič hujšega. To je 
lahko posledica zaprtosti in napenjanja, 
zaradi česar se analne mišice ne odprejo, 

POGLEJTE V 
ŠKOLJKO, PREDEN 
JO IZPLAKNETE!
Iztrebljanje je sestavni del življenja. O tem sicer ne govorimo radi, vendar se moramo zavedati, da je 
blato zrcalo našega splošnega zdravja. Nepravilno iztrebljanje lahko vodi v resne težave s črevesjem, 
avtoimunske bolezni, nevrološke bolezni in kronična vnetna stanja. Kaj pogled v školjko pove o vas? 

TEMA MESECA

Če je vaše blato stalno trdo in 
v kosih, namesto da se izloči 
brez težav v enem samem, 
mehkem kosu, ste lahko zaprti. 
Najpogostejši vzrok za to je 
nezadostno uživanje vlaknin.

Če tečete na stranišče, ker se vam tako mudi, ali pa če sedite na njem 
več kot 10 minut, ne iztrebljate normalno. 

Kaj je pomembno

Blato bi morali odvajati vsak dan, 
saj se telo tako znebi strupov in 
odpadnega materiala. Normalno 
je od enkrat do trikrat na dan. Če 
iztrebljate le dvakrat na teden ali 
več kot petkrat na dan, tvegate 
zdravstvene težave. Kako z 
lahkoto vam gre? Iztrebljanje 
bi morali opraviti v le nekaj 
minutah in moralo bi biti 
lahko. Pritiskanje na silo vodi 
v hemoroide, ki so v današnjih 
časih sicer pogosti, ne pa 
normalni. Normalno iztrebljanje 
pomeni, da vam ni treba preveč 
pritiskati, se vam pa tudi ne 
mudi tako zelo na stranišče, da 
komaj zadržite blato. Če tečete 
na stranišče, ker se vam tako 
mudi, ali pa če sedite na njem 
več kot 10 minut, ne iztrebljate 
normalno. Če na koncu ne 
čutite olajšanja in se vam zdi, 
da črevesja niste popolnoma 
izpraznili, nimate zdravega 
iztrebljanja. Prava hrana, bogata 
z vlakninami, probiotiki, kislo 
zelje in uživanje več zdravih 
maščob, veliko vode in redno 
gibanje lahko pomagajo urediti 
prebavo.

kar zožuje pot blata. Pomaga več vlaknin v 
prehrani. Če težave trajajo dlje časa, lahko 
gre za raka. Ker je rigiden in obkroža danko, 
je tam manj prostora za iztisnjenje blata, zato 
se to izloči v tanjši in vlaknasti obliki. Takoj k 
zdravniku in na kolonoskopijo!

7. Eksplozivno, tekoče in zeleno 
Možna je infekcija z bakterijo Clostridium 

difficile (C. diff). Je precej pogosta in se 
po navadi pojavi po antibiotični kuri. C. 
diff je normalen del črevesne flore. Ker pa 
jemanje antibiotikov uniči dobre bakterije, 
ki jo ohranjajo v ravnovesju, se lahko C. diff 
nekontrolirano razmnoži in povzroči resne 
trebušne težave, lahko vodi v dehidracijo, 
hospitalizacijo, v nekaterih primerih pa je 
lahko celo smrtno nevarna. 

Besedilo: Maša Kovač
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Dobro zdravje se začne v črevesju. Kar 
pride iz njega, pa je pokazatelj tega 
zdravja. Pogostost in način iztrebljanja, 
barva blata, njegova velikost, oblika in vonj 
– vse to razkriva, ali je z nami vse v redu ali 
pa imamo morda zdravstvene težave, za 
katere sploh (še) ne vemo. 

Če vemo, kakšno blato je za nas 
normalno, potem težave hitreje opazimo, 
ko jih je še lažje odpraviti. Normalno blato 
je podobno klobasi, je gladko in mehko. 
Vendar se zaradi sprememb od danes 
na jutri ni treba vznemirjati, saj na blato 
vpliva tudi to, kar smo zaužili. Začasne 
abnormalnosti trajajo le kakšen dan ali 
dva; če pa opazimo spremembo, ki traja 
teden ali več in je ne moremo povezati 
z morebitno nedavno spremembo v 
prehrani, je pametno obiskati zdravnika. 
To vam lahko celo reši življenje.

1. Napenjanje pri iztrebljanju, trdo 
blato ali blato v kosih 
To lahko pomeni, da ste zaprti. Tudi 
če iztrebljate redno vsak dan, to še ne 
pomeni, da niste zaprti. Če je vaše blato 
stalno trdo in v kosih, namesto da se izloči 
brez težav v enem samem, mehkem kosu, 
ste lahko zaprti. Najpogostejši vzrok za to 
je nezadostno uživanje vlaknin. Povprečno 
jih odrasli v zahodnem svetu zaužijejo 
15 g na dan, morali pa bi jih zaužiti okoli 
30 g na dan (25 g ženske, 38 g moški). 
Spremljajte oznake na embalažah živil 
in zapisujte v dnevnik, koliko vlaknin 
dejansko zaužijete. Če je rezultat slab, 
v svojo prehrano vključite več sadja in 
zelenjave, polnozrnatih žit, fižola, semen 
in oreškov. 

2. Če je črno ali svetlo rdeče
Nekje v prebavnem traktu je lahko 
krvavitev. Največkrat se kri pojavi zaradi 
nečesa tako benignega, kot so hemoroidi. 

Ker pa lahko pomeni tudi razjedo na 
želodcu ali raka na debelem črevesu, 
je ključno, da opozorite zdravnika, 
kadarkoli opazite kri v blatu. To je lahko 
črno tudi zaradi nekaterih zdravil. Zelo 
svetlo obarvano blato lahko kaže na 
onemogočen pretok žolča ali bolezni jeter.

3. Zelo rahlo blato, vendar ni driska
Morda imate celiakijo – vaše telo ne 
prenaša glutena (to je protein v nekaterih 
živilih, predvsem v pšenici). Čeprav je 
to redka bolezen, večina ljudi, ki jo ima, 

tega sploh ne ve. Znaki v blatu so lahko 
glavni ali celi edini pokazatelj celiakije. 
Pogovorite se z zdravnikom o možnostih 
testiranja. Dieta brez glutena lahko izboljša 
absorpcijo hranil v črevesju, utrdi blato in 
olajša morebitne druge simptome, kot so 
utrujenost, bolečine, napenjanje, depresija 
ali izpuščaji. Lahko gre tudi za laktozno 
intoleranco ali reakcijo na umetna sladila.

4. Če plava, namesto da bi potonilo
V prebavnem traktu imate preveč plinov. 
Če ste jedli veliko fižola, ohrovta, zelja 
ali zelo velike obroke, je plavajoče blato 
zaradi plina popolnoma normalno in ni 
razloga za zaskrbljenost. Če se to dogaja 
pogosteje ali če opazite videz oljnega 
madeža, to lahko pomeni, da nekaj 
preprečuje sposobnost vašega telesa, da 
absorbira maščobe iz hrane. Vnetje ali 
okužba trebušne slinavke na primer lahko 
preprečuje nastajanje dovolj prebavnih 
encimov. Alergija na hrano ali okužba 
lahko poškoduje črevesno sluznico, kar 
vpliva tudi na absorpcijo. Potrebna je 
preiskava blata.

5. Če ima vonj po žveplu ali jajcih in 
imate drisko
Lahko imate parazita, bičkarja (Giardia 
lamblia), ki se zadržuje v sladki vodi. 
Če ste se pred kratkim kopali v jezeru, 
kampirali ali pili neprečiščeno vodo, ste 
se morda okužili. Stanje ni vedno očitno; 
lahko imate drisko več tednov ali celo 
mesecev, sicer pa se počutite dobro. Če 
je vzorec blata pozitiven, bo potrebno 
zdravljenje z antibiotiki.

6. Če je blato tanko kot svinčnik
To pomeni zaprtost, lahko pa je znak 
raka na danki. Tanko blato dan ali dva 
verjetno ne pomeni nič hujšega. To je 
lahko posledica zaprtosti in napenjanja, 
zaradi česar se analne mišice ne odprejo, 

POGLEJTE V 
ŠKOLJKO, PREDEN 
JO IZPLAKNETE!
Iztrebljanje je sestavni del življenja. O tem sicer ne govorimo radi, vendar se moramo zavedati, da je 
blato zrcalo našega splošnega zdravja. Nepravilno iztrebljanje lahko vodi v resne težave s črevesjem, 
avtoimunske bolezni, nevrološke bolezni in kronična vnetna stanja. Kaj pogled v školjko pove o vas? 

TEMA MESECA

Če je vaše blato stalno trdo in 
v kosih, namesto da se izloči 
brez težav v enem samem, 
mehkem kosu, ste lahko zaprti. 
Najpogostejši vzrok za to je 
nezadostno uživanje vlaknin.

Če tečete na stranišče, ker se vam tako mudi, ali pa če sedite na njem 
več kot 10 minut, ne iztrebljate normalno. 

Kaj je pomembno

Blato bi morali odvajati vsak dan, 
saj se telo tako znebi strupov in 
odpadnega materiala. Normalno 
je od enkrat do trikrat na dan. Če 
iztrebljate le dvakrat na teden ali 
več kot petkrat na dan, tvegate 
zdravstvene težave. Kako z 
lahkoto vam gre? Iztrebljanje 
bi morali opraviti v le nekaj 
minutah in moralo bi biti 
lahko. Pritiskanje na silo vodi 
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V Program Svit, ki ga vodi in upravlja 
Nacionalni inštitut za javno zdravje ter v 
Sloveniji poteka že od leta 2009, so bili 
doslej vabljeni vsi prebivalci Slovenije, 
stari med 50 in 69 let in z urejenim 
osnovnim zdravstvenim zavarovanjem. V 
posameznem ciklu izvajanja programa, 
ki traja dve leti, je vabilo za sodelovanje 
v Programu Svit prejelo nekaj več kot pol 
milijona oseb.
Marca 2015 je bila v Uradnem listu 
objavljena sprememba Pravilnika za 
izvajanje preventivnega zdravstvenega 
varstva na primarni ravni, ki je omogočila 
vključitev populacije do vključno 74 let. 
Čeprav se bo vabljenje populacije med 69. 
in 74. letom, ki doslej v Program Svit še ni 
bila vključena, začelo izvajati šele v drugi 
polovici leta, bodo vabilo za sodelovanje v 
Programu do konca leta postopoma prejeli 
tudi vsi, ki so rojeni v letu 1941. Vabljenje 
se bo nato nadaljevalo po ustaljenem 
redu – na neparno letnico bodo vabljene 
osebe, ki so rojene na neparno leto rojstva, 
na parno letnico pa vsi, ki so se rodili na 
parno leto, vse do dopolnjenega 74. leta 
starosti.
»Z dvigom starostne meje za sodelovanju 
v Programu Svit smo dosegli cilj, za 
katerega smo si dolgo prizadevali. 
Podaljšanje obdobja testiranja na prikrito 
kri v blatu bo pomembno pripomoglo 
k  še uspešnejšemu in učinkovitejšemu 

odkrivanju predrakavih sprememb in 
zgodnjih oblik raka na debelem črevesu 
in danki. Pri starejši populaciji je namreč 
predrakavih sprememb in raka še več. 
S tem smo dosegli standard, ki ga 
priporočajo Evropske smernice za kakovost 
presejanja raka na debelem črevesu in 

danki,« je povedala vodja Programa Svit 
Jožica Maučec Zakotnik, dr. med. spec., z 
Nacionalnega inštituta za javno zdravje, 
in dodala: »Želimo si, da bi se čim več 
ljudi odločilo za sodelovanje v Programu 
Svit, da bi izkoristili priložnost ter poskrbeli 
za to, da bi bilo njihovo zdravje še dolgo 
dobro. Vsem, ki zaradi starosti niso imeli 
več možnost sodelovanja v programu 

in jo bodo sedaj z dvigom zgornje meje 
znova imeli, polagam na srce – sprejmite 
vabilo, testirajte se in poskrbite za svoje 
zdravje! Preventiva je podarjena priložnost, 
izkoristite jo, lahko vam reši življenje!«
Več kot 90 odstotkov oseb, ki zbolijo za 
rakom debelega črevesa ali danke, je 
starejših od 50 let, zato je s presejanjem 
smiselno začeti pri teh letih, čeprav ni 
zagotovila, da za tem rakom ne moremo 
zboleti že prej. Rak na debelem črevesu 
ali danki je bolezen, ki se v telesu razvija 
več let, preden se pojavijo prvi simptomi. 
S testiranjem na prikrito krvavitev lahko 
zaznamo, da se v našem telesu nekaj 
dogaja, še preden do bolezni sploh 
pride. Zaznamo lahko že predrakave 
spremembe, ki se pojavijo na steni 
črevesa, jih odstranimo in s tem razvoj 
bolezni preprečimo. Ker spremembe 
ne krvavijo vedno, je pomembno, da se 
testiramo vsaki dve leti, ko prejmemo 
vabilo za sodelovanje v Programu Svit, 
saj je tako večja verjetnost, da zaznamo 
krvavitev. Žal pa se v Program Svit še 
vedno odzove le dobra polovica ljudi, ki 
prejme vabilo za sodelovanje.
V Programu Svit smo do sedaj odkrili 
več kot 1.600 rakov. Po podatkih prvega 
presejalnega kroga je bilo več kot 70 
odstotkov teh rakov odkritih zelo zgodaj, 
ko ljudje z odkritim rakom niso potrebovali 
nobenega dodatnega onkološkega 
zdravljenja. 

DVIG STAROSTNE 
MEJE V 
PROGRAMU SVIT 
V Program Svit, državni program presejanja in zgodnjega odkrivanja raka na debelem črevesu in 
danki, bodo od 1. julija vabljene osebe med 50. in 74. letom starosti. V posameznem ciklu bo tako 
presejanih 110.000 oseb več kot doslej, to je 55.000 oseb več na leto. Besedilo: Nacionalni inštitut za javno zdravje 

TEMA MESECA

oseb, ki zbolijo za rakom 
debelega črevesa ali danke, je 

starejših od 50 let.

rakov in več so do zdaj odkrili v 
Programu Svit; več kot 70 % teh 
rakov je bilo odkritih zelo zgodaj. 

90 %1.600

S testiranjem na prikrito 
krvavitev lahko zaznamo, da se 
v našem telesu nekaj dogaja, še 
preden do bolezni sploh pride. 
Zaznamo lahko že predrakave 
spremembe, ki se pojavijo na 
steni črevesa, jih odstranimo 
in s tem razvoj bolezni 
preprečimo.

Obraba hrustanca
Kosti med sabo povezuje sklep, ki ga 
obdaja raztegljiva sklepna ovojnica. Njena 
notranja plast se imenuje sinovija. V sklepu 
je različna količina sklepne tekočine. Na 
koncu kosti je hrustanec, ki zmanjšuje oz. 
blaži obremenitve. Podobno vlogo ima 
tudi sinovijska tekočina. Če se sklepni 
hrustanec obrabi, poškoduje oz. stanjša, se 
kosti drgneta druga ob drugo, kar povzroča 
bolečino. Pogosteje so prizadeti nosilni 
sklepi oz. tisti, ki jih veliko uporabljamo in 
bremenimo.

Artritis
Kadar se poleg bolečine v sklepu pojavijo 
še oteklina, rdečina in pozneje še slabša 
gibljivost, govorimo o vnetju sklepa 
(artritisu), ki lahko zajame enega ali 
več sklepov ter povzroči hujše okvare 
in nepravilnosti (deformacije) sklepov. 
To se najpogosteje zgodi pri vnetnih 
revmatičnih boleznih, pri katerih se zaradi 
otežene gibljivosti in bolečin občutno 

VAS BOLI V 
SKLEPIH?
Zaradi staranja se pojavljajo spremembe na sklepih, hrbtenici in drugih delih telesa, zato so bolečine v 
sklepih pogostejše pri starejših. Po 50. letu ima tovrstne težave več kot polovica prebivalstva, ta delež 
pa s starostjo še narašča. Z bolečimi sklepi se srečujejo tudi mlajši, pogosto zelo aktivni ljudje. Besedilo: Maša Kovač

TEMA MESECA

Vzroki bolečin v sklepih

• Obraba hrustanca,
• revmatična obolenja,
• pretirane športne dejavnosti, 

preobremenjenost in nepravilen 
položaja pri delu, večji telesni napor, 
manjše poškodbe,

• pomanjkanje telesnega gibanja in 
prevelika telesna teža,

• virusne okužbe (bolnika vse boli: 
mišice, sklepi),

• druga obolenja: endokrinološka 
(bolezni ščitnice), jetrna, nevrološka 
in novotvorbe (tumorji).

poslabša kakovost življenja, vendar pa 
vsaka bolečina v sklepu še ne pomeni 
revmatične bolezni.
Pri večini revmatičnih težav je nujno 
potrebna ustrezna telesna dejavnost. 
Koristna je zlasti hoja, vsaj pol ure 
dnevno, priporočljivo je tudi ustrezno 
razgibavanje sklepov. Če so namreč 
stegenske mišice oslabele, so težave v 
kolenih izrazitejše.

Za zdrave in gibljive sklepe so pomembni 
kolagen, hondroitin, hialuronska 
kislina, proteoglikani in vitamin C, ki 
ima pomembno vlogo pri nastajanju 
kolagena. Kolagenska vlakna hrustancu 
zagotavljajo čvrstost. Hondroitin je 
spojina ogljikovih hidratov, ki prispeva k 
izboljšanju mehanskih lastnosti sklepov 
(zmanjšuje trenje), izboljša elastičnost 
delovanja ter posledično zmanjšuje 
vnetja in bolečine v kolkih in sklepih. 
Hialuronska kislina deluje kot naravno 
sredstvo za vlaženje hrustanca v sklepih, 
zagotavlja viskoznost sklepne tekočine.
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Pravijo, da je ta bolečina lahko primerljiva z 
zobobolom, celo s porodnimi bolečinami. 
Diagnozo postavi strokovnjak z ultrazvočno 
preiskavo rame. 

Brez simptomov in bolečin
Znanstveno utemeljenega vzroka za 
nalaganje kalcija v tetivah ramenskega 
obroča pravzaprav ni. Predvidevamo, 
da je stanje lahko posledica slabše 
prekrvavitve tetive, ki nastane zaradi 

prisilne drže oziroma preobremenjenosti 
mišic ramenskega obroča, kajenja ali 
podhladitve, do nalaganja kristalov pa 
lahko pride tudi na mestih mikropoškodb 
tetiv. Proces nalaganja kalcija v tetivah 
ramenskega obroča traja dalj časa (lahko 
tudi več let) in poteka brez kakršnih koli 
simptomov ali bolečin. Ko je kritična masa 
celotne kalcinacije enkrat presežena, se 
lahko že ob najmanjši poškodbi, pri točno 
določenem gibu roke v odročenju ali pri 

sistemski infekciji začne proces resorpcije 
oziroma izločitve kristalov kalcija iz tetive. 
Ob tem se razvije vnetje priležnih delov in 
nabiranje tekočine ob tetivah, kar privede 
do bolečin. 

Stopnja bolečine je različno intenzivna in 
dolga, pri tem pa lahko pride do popolne 
resorpcije oziroma izginotja kristalov iz 
tetive. V tej fazi bolniki preizkušajo številne 
načine zdravljenja. Vnetje in bolečine 
poskušajo zavirati in blažiti z zdravili 
proti bolečinam v obliki tablet, injekcij in 
mazil, ali pa jim zmanjšujejo volumen 
kalcinacije z drobljenjem z udarnimi valovi 
in ultrazvokom. Če tovrstne metode niso 
uspešne, je bil doslej bolnikom na voljo 
le kirurški poseg, zdaj pa imajo možnost 
manj invazivne in preizkušeno uspešne 
ultrazvočno vodene punkcije rame z 
izpiranjem kalcinacije.

Ultrazvočno vodena punkcija kalcinacij
Ultrazvočno vodena punkcija kalcinacij 
v ramenih pomeni, da pri posegu pod 
kontrolo ultrazvoka z injekcijsko tanko iglo 
zabodem kalcinacijo in jo nato poskusim 
izprati. Če je zelo trda, jo samo večkrat 
prebodem, da se razdrobi na manjše 
dele in se kasneje lažje oziroma hitreje 
sama resorbira. Po mojih izkušnjah 
se lahko izpere več kot 80 odstotkov 

NENADNA IN 
MOČNA BOLEČINA 
RAME? 
Morda je čas za punktiranje in izpiranje kalcinacije v tetivi ramenskega obroča. Kalcij, ki 
je sicer dober in koristen, nam v rami lahko povzroči prenekatere preglavice. Lahko pride 
namreč do nalaganja kalcija v tetivah ramenskega obroča, česar niti 
ne zaznamo, dokler nas ne preseneti neznosna bolečina. 

Besedilo: Irena Žnideršič, dr. med., specialistka 
radiologije, Medical center Rogaška 

TEMA MESECA

Tovrsten poseg je smiselno opraviti pri vseh tistih, ki imajo 
bolečine na mestu kalcinacije, in sicer čim prej po začetku 
pojava bolečine.

Ultrazvočno vodena punkcija kalcinacij v ramenih pomeni, da pri 
posegu pod kontrolo ultrazvoka z injekcijsko tanko iglo zabodem 
kalcinacijo in jo nato poskusim izprati. Če je zelo trda, jo samo 
večkrat prebodem, da se razdrobi na manjše dele in se kasneje 
lažje oziroma hitreje sama resorbira.

kalcinacij se lahko izpere.
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kalcinacij. Poseg traja od 20 do 40 
minut, odvisno od velikosti in trdote 
kalcinacije. Prvi dan se lahko zaradi 
otekline tkiva pojavi bolečina na 
mestu punkcije in v takšnem primeru 
priporočam protibolečinsko tableto, 
sicer pa dosežemo bistveno izboljšanje 
gibljivosti rame in popolno prenehanje 
bolečine. Bolniški stalež ni potreben, 
izjema so poklici, ki zahtevajo 
ponavljajoče se gibe in dvig težjih 
bremen nad nivo glave.

Kdaj na UZ vodeno punkcijo rame 
Tovrsten poseg je smiselno opraviti 
pri vseh tistih, ki imajo bolečine na 
mestu kalcinacije, in sicer čim prej po 
začetku pojava bolečine. Pri naročanju 
na poseg je zaželeno, da bolnik priloži 
svežo sliko UZ, ki potrjuje, da je vzrok 
bolečine kalcinacija in izključuje druge 
vzroke bolečine (kot je na primer 
natrganina tetive). Kalcinacija mora 

Pri kroničnih bolečinah v križu so lahko 
stopala zelo dobro izhodišče za iskanje 
vzroka težav. Telo deluje kot celota 
in vsi njegovi sistemi in podsistemi so 
med seboj povezani in soodvisni.

Besedilo: Nataša Sinovec, spec. za poravnavo telesne 
drže s certifikatom univerze Egoscue

Kadar je telo v ravnovesju in so vsi sklepi na 
svojih mestih, so stopala usmerjena naravnost 
naprej kot kazalca na uri opoldan. Usmerjenost 
stopal, medtem ko stojimo ali hodimo, je zato 
odličen pokazatelj ravnovesja ali neravnovesja 
telesa. Kadar je telo simetrično in uravnoteženo, 
lahko nosilni sklepi (gležnji, kolena, kolki in 
ramena) ter hrbtenica učinkovito delujejo. Ko 
se mišično ravnovesje podre, sklep zapusti 
nevtralen položaj in njegova funkcionalnost je 
ogrožena. Zaradi medsebojne povezanosti in 
soodvisnosti to občutijo tudi drugi sklepi, zato je 
mesto bolečine redko tudi vzrok zanjo.
Naredimo hiter preizkus uravnoteženosti telesa. 
Sezujte se, zaprite oči in na mestu korakajte. 
Ko se ustavite, odprite oči in poglejte, kam so 
usmerjena stopala. Najverjetneje ne kažejo na 
poldan. Ponovno zaprite oči in opazujte, kako 
je na stopalih razporejena teža vašega telesa. 
Morda boste na enem stopalu občutili več teže 
kot na drugem ali pa bo na enem stopalu težo 
čutiti drugje kot na drugem. Vse to pomeni, da 
je vaše telo izgubilo ravnovesje.
Zdaj pa še preverimo, ali je to neravnovesje 
povezano z bolečino v križu. Postavite stopala 
popolnoma naravnost, da bodo vzporedna 
in v širini kolkov. Zaprite oči in opazujte, kako 
ta novi položaj stopal vpliva na vaš križ. Nato 
stopala postavite v obliko črke A, da se bodo s 
palcema nog dotikala, pete pa bodo narazen. 
Zopet zaprite oči in opazujte, kako ta položaj 
vpliva na vaš križ. Če se pri teh dveh položajih 
stopal občutek bolečine v križu spremeni, je 
to pokazatelj, da vzrok za bolečino ni v križu. 
S ciljanimi vajami, ki bodo odpravile vaše 
neravnovesje, lahko odpravite tudi vzrok za 
bolečino.

USMERJENOST STOPAL 
IN BOLEČINE V KRIŽU 

biti še nerazpadla oziroma večja od 
5 milimetrov. Opozoriti velja, da pri 
kalcinacijah, ki so že bile zdravljene z 
udarnimi valovi ali drugimi metodami, 
poseg ne bo učinkovit v smislu 
odstranitve kalcinacije, temveč le v 
smislu protibolečinske blokade.

Po posegu
Približno od štiri do osem tednov po 
posegu priporočam redno opravljanje 
dnevnih aktivnosti, sicer pa izogibanje 
sunkovitim ali ponavljajočim se 
aktivnim gibom z roko nad nivo glave 
ali dvigom težkih bremen. Priporočeno 
je stopnjevanje vaj za krepitev mišic 
ramenskega obroča, ki jih začnemo 
izvajati pod strokovnim vodstvom 
fizioterapevta, ki bo individualno 
svetoval ustrezno kinezioterapijo. 
Fizioterapevtski program zajema 
vadbo za izboljšanje pasivne in 
aktivne gibljivosti, vaje za stabilizacijo 
in koordinacijo ter mišično moč za 
vzpostavitev normalnega fiziološkega 
vzorca gibanja. Redno izvajanje vaj za 
mišice ramenskega obroča v naslednjih 
mesecih in letih po posegu lahko 
prepreči ponoven nastanek kalcinacije, 
tetive pa so tako bolj elastične oziroma 
odporne proti natrganinam, ki so tudi 
zelo pogost vzrok bolečine v rami.
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Pravijo, da je ta bolečina lahko primerljiva z 
zobobolom, celo s porodnimi bolečinami. 
Diagnozo postavi strokovnjak z ultrazvočno 
preiskavo rame. 

Brez simptomov in bolečin
Znanstveno utemeljenega vzroka za 
nalaganje kalcija v tetivah ramenskega 
obroča pravzaprav ni. Predvidevamo, 
da je stanje lahko posledica slabše 
prekrvavitve tetive, ki nastane zaradi 

prisilne drže oziroma preobremenjenosti 
mišic ramenskega obroča, kajenja ali 
podhladitve, do nalaganja kristalov pa 
lahko pride tudi na mestih mikropoškodb 
tetiv. Proces nalaganja kalcija v tetivah 
ramenskega obroča traja dalj časa (lahko 
tudi več let) in poteka brez kakršnih koli 
simptomov ali bolečin. Ko je kritična masa 
celotne kalcinacije enkrat presežena, se 
lahko že ob najmanjši poškodbi, pri točno 
določenem gibu roke v odročenju ali pri 

sistemski infekciji začne proces resorpcije 
oziroma izločitve kristalov kalcija iz tetive. 
Ob tem se razvije vnetje priležnih delov in 
nabiranje tekočine ob tetivah, kar privede 
do bolečin. 

Stopnja bolečine je različno intenzivna in 
dolga, pri tem pa lahko pride do popolne 
resorpcije oziroma izginotja kristalov iz 
tetive. V tej fazi bolniki preizkušajo številne 
načine zdravljenja. Vnetje in bolečine 
poskušajo zavirati in blažiti z zdravili 
proti bolečinam v obliki tablet, injekcij in 
mazil, ali pa jim zmanjšujejo volumen 
kalcinacije z drobljenjem z udarnimi valovi 
in ultrazvokom. Če tovrstne metode niso 
uspešne, je bil doslej bolnikom na voljo 
le kirurški poseg, zdaj pa imajo možnost 
manj invazivne in preizkušeno uspešne 
ultrazvočno vodene punkcije rame z 
izpiranjem kalcinacije.

Ultrazvočno vodena punkcija kalcinacij
Ultrazvočno vodena punkcija kalcinacij 
v ramenih pomeni, da pri posegu pod 
kontrolo ultrazvoka z injekcijsko tanko iglo 
zabodem kalcinacijo in jo nato poskusim 
izprati. Če je zelo trda, jo samo večkrat 
prebodem, da se razdrobi na manjše 
dele in se kasneje lažje oziroma hitreje 
sama resorbira. Po mojih izkušnjah 
se lahko izpere več kot 80 odstotkov 

NENADNA IN 
MOČNA BOLEČINA 
RAME? 
Morda je čas za punktiranje in izpiranje kalcinacije v tetivi ramenskega obroča. Kalcij, ki 
je sicer dober in koristen, nam v rami lahko povzroči prenekatere preglavice. Lahko pride 
namreč do nalaganja kalcija v tetivah ramenskega obroča, česar niti 
ne zaznamo, dokler nas ne preseneti neznosna bolečina. 

Besedilo: Irena Žnideršič, dr. med., specialistka 
radiologije, Medical center Rogaška 
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Tovrsten poseg je smiselno opraviti pri vseh tistih, ki imajo 
bolečine na mestu kalcinacije, in sicer čim prej po začetku 
pojava bolečine.
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ZAKAJ JE POTREBNA 
KONTROLA 

MERILNIKOV 
KRVNEGA 

TLAKA

Proizvajalci kakovostnih merilnikov 
tesno sodelujejo z medicinsko stroko in 
razvijajo vedno naprednejše naprave. 
Treba je preverjati njihovo točnost, tesnost 
pnevmatskega sistema, izpust hitrega 
ventila in počasnega izpustnega ventila oz. 
padanje tlaka.

Kaj pomeni kontrola?
Kontrola je primerjava merilnika s 
predpisanimi meroslovnimi zahtevami, 
ki veljajo predvsem za merilnike v javni 
rabi (v zdravstvu, lekarnah ali na drugih 
javnih mestih). Pravilnik o postopku redne 
overitve (Ur. l. R. S. št 24/04 in 37/06) 
določa postopek overitve, meroslovne 
zahteve, rok redne overitve ter označevanje 
merilnikov. Merilnike v javni rabi je treba 
obvezno overiti vsaki dve leti. Tudi pri 
merilnikih za osebno rabo se priporoča 
kontrola vsaki dve leti oz. po nasvetu 
proizvajalca. 

Izvajanje kontrole in overitve
Redne overitve lahko opravljajo le 
akreditirani izvajalci. Kontrole oz. umeritve 
izvajajo tudi pooblaščeni servisi, ki morajo 
prav tako slediti postopkom pravilne 
kontrole. Te običajno določijo proizvajalci 
in so v skladu z mednarodnimi priporočili 
(OIML R 16-1 in OIML R16-2). Naloga 
pooblaščenih servisov je zagotavljanje 
brezhibnosti merilnikov, del tega pa je tudi 
kontrola oz. umeritev. Overitev je postopek 
ugotavljanja ustreznosti merilnika, kar 
izvede neodvisni subjekt, ki napravo 
ustrezno označi in/ali izda potrdilo o 
skladnosti s predpisi. Tako pri akreditiranih 

izvajalcih kot pooblaščenih servisih so 
potrebni usposobljenost kadra, ustrezna 
oprema in sledljivost referenčnih naprav.

Najpogostejše dileme v praksi 
Zakaj vrednosti meritev nihajo? 
Pri zaporednih merjenjih s kratkimi 
časovnimi presledki se rezultati merjenj 
razlikujejo predvsem zaradi zapiranja 
ožilja z manšeto, kar se lahko odraža pri 
naslednji meritvi, še zlasti pri trdem (manj 
prožnem) ožilju. To je pomemben, a žal 
najpogosteje zanemarjen vpliv v praksi. 
Nihanja v daljših časovnih presledkih so v 
praksi bolj poznana, saj vemo, da na tlak 
vplivajo dejavniki, kot so počutje, aktivnost, 
okolje itn.

Zakaj se pojavljajo razlike med merjenji 
na nadlakti in zapestju? Pri kakovostnih 
merilnikih razlik v točnosti med nadlaktjo 
in zapestjem ni, čeprav prevladuje mnenje, 
da so zapestni merilniki manj točni. 
Dejanska tlaka nadlakti in zapestja se lahko 
razlikujeta, zlasti pri starejših ali tistih s 
prizadetim ožiljem, iz drugih razlogov.

Umeritev ali nakup novega, morda 
poceni merilnika? Prav klinične validacije 
potrjujejo pravilnost delovanja algoritmov 
merilnikov. Mnogi (tudi poceni) merilniki 
zadostijo tehničnim zahtevam, vendar 
nekateri kliničnih validacij ne bi prestali. 
Odločitev za nov, vendar še vedno 
kakovosten merilnik je na mestu takrat, 
kadar je frekvenca uporabe merilnika in 
posledično obraba nekaterih delov zelo 
velika.

Merilniki krvnega tlaka spadajo med diagnostične naprave. Ker je 
krvni tlak pomemben pokazatelj našega zdravstvenega stanja, je 
merilnike zaradi možne časovne nestabilnosti nekaterih njihovih 
parametrov treba redno pregledovati. Besedilo: Josip Dukarić

TEMA MESECA
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Ugotoviti moramo, od kod prihaja 
neprijeten vonj, odkriti moramo vzrok za 
to težavo. Ta se lahko skriva v samih ustih, 
lahko so vzrok zanj bolezni oz. motnje v 
dihalnih in prebavnih organih, ustni zadah 
pa je lahko tudi ena od posledic katere od 
sistemskih bolezni.

Resnica o smradu
Najpogosteje se vzrok za zadah skriva v 
ustih. Rezultati javne raziskave, ki jo je 
opravila nemška stomatološka zveza, 
kažejo, da je pri 75 odstotkih ljudi, ki 
se spopadajo s to težavo, vzrok zanjo 
pomanjkljiva ustna higiena. Smrad 
povzročajo bakterije v ustih in žrelu 
oz. njihovi izločki –  žveplene kisline, ki 
imajo zelo moteč vonj. Pri pomanjkljivi 
ustni higieni se bakterije čezmerno 
razmnožijo, še posebej če uživamo 
večinoma beljakovinsko hrano, kot so 
meso in mlečni izdelki. Procesi gnitja 
oz. razkrajanja ostankov hrane, ki smo 
jo zaužili, v ustih povzročajo približno 
enake vonjave, kot jih poznamo iz drugih 
primerov – gnil krompir, čebula, sadje 
… Vzrok za neprijeten vonj je lahko tudi 
razkrajajoča se kri, ki se v ustih pojavi ob 
vnetju dlesni.

Prerez medzobnega prostora z 
vstavljeno medzobno ščetko, ki 
medzobni prostor popolnoma zapolni.

Uporaba strgala za jezik je zelo 
preprosta – enkrat na dan postrgamo 
jezik v smeri od grla proti konici jezika.

Kar se skriva med zobmi, ne diši
Čeprav večina ljudi uporablja zobno 
ščetko, pa njihova higiena žal ni dovolj 
dobra. Z zobno ščetko lahko namreč 
učinkovito očistimo le tri ploskve zoba 
(ustnično, jezično oz. nebno in grizno 
ploskev). Že pri čiščenju z zobno ščetko 
morda težko dosežemo katero od teh treh 
ploskev, v medzobnem prostoru pa bo 
zobna ščetka le redko tako učinkovita, kot 
je kakšen drug pripomoček za čiščenje 
medzobnih prostorov.

Učinkovitost medzobnih ščetk 
Medzobne prostore enostavno in zelo 
učinkovito očistimo z medzobno ščetko. 
Medzobna ščetka je najučinkovitejša 
takrat, kadar s ščetinami popolnoma 
zapolni ves medzobni prostor in tako 
poseže v mehke zobne obloge vse od 
žleba med zobom in dlesnijo do stične 
točke sosednjih zob. Pomembno je, 
da ima medzobna ščetka čim tanjše in 
kljub temu vzdržljivo žično jedro, ščetine 
pa morajo biti kar se da dolge, tanke 
in elastične, da se bodo lahko čim bolj 
prilagodile anatomiji zob. Za čiščenje 
medzobnih prostorov lahko uporabimo 
tudi zobno nitko, vendar je pri njeni 
uporabi potrebna pazljivost pri prehodu 
čez stično točko sosednjih zob, saj lahko 
ob neustrezni uporabi povzročimo 
poškodbo na dlesni. Nitka je učinkovita 
predvsem pri čiščenju medzobnih 
prostorov med sekalci in tam, kjer tudi 
najmanjše medzobne ščetke ne moremo 
uporabiti.

Skrivnost uspeha je v popolnem 
prileganju
Premajhna medzobna ščetka ne bo dovolj 
učinkovito dosegla vbočenih površin zob, 

Verjetno smo vsi že kdaj 
govorili s kom, ki bi ga 
to vprašanje spravilo v 
zadrego. Ustni zadah oz. 
strokovno halitoza je za 
posameznika precejšen 
problem, ki ga trajno žal 
ne more rešiti niti zelo 
močen mentolov bonbon 
ali žvečilni gumi. 

ZDRAV NASMEH

oglasno sporočilo

prevelike ne bomo mogli uporabiti oz. bi 
z njo tvegali poškodbo. Pri izbiri ustrezne 
velikosti medzobne ščetke za posamezen 
medzobni prostor je lahko v veliko 
pomoč zobozdravnik ali ustni higienik. 
Ta s posebnim merilnim inštrumentom 
neboleče izmeri velikost medzobnih 
prostorov in priporoča ustrezno velikost 
medzobne ščetke.

Ko tudi dobro ni dovolj dobro
Tudi ko uporabljamo poleg zobne ščetke 
še medzobne ščetke, ostaja v ustih še vsaj 
eno mesto, ki bakterijam omogoča ugodne 
razmere za življenje, razmnoževanje in 

presnovo in ki ga ne smemo pozabiti. To je 
jezik. Z njega obloge enostavno postrgamo 
s strgalom za jezik.
Če se obloge na jeziku zelo pogosto 
naberejo in če so obilne, se moramo o 
tem posvetovati s svojim zobozdravnikom 
ali zdravnikom. Prav tako je posvet z 
zobozdravnikom ali zdravnikom zelo 
priporočljiv tudi v primeru, ko z odlično 
ustno higieno nikakor ne moremo 
odpraviti ustnega zadaha. Lahko da 
je vzrok zanj zobna gniloba, morda 
napredovalo vnetje obzobnih tkiv, lahko pa 
da bo strokovnjak našel vzrok za zadah kje 
drugje.

Minimalne spremembe za pomemben 
uspeh
Odločitev za spremembo dnevne rutine 
je stvar posameznika. Pa vendar je 
veliko lažja, ko se zavemo, da lahko že 
z minimalno investicijo in zgolj nekaj 
minutami dnevno naredimo vse, kar je 
v naši moči, za zdravje naših zob, dlesni 
in tako tudi za zdravje celotnega telesa. 
Zelo verjetno bomo v tem primeru lahko 
povsem samozavestno sodelovali tudi v 
vsakem pogovoru, ne glede na razdaljo 
med sogovornikoma. Ni to čudovito?

IMA POGOVOR 
Z VAMI 
PRIJETEN 
VONJ?

Za učinkovito čiščenje medzobnih prostorov je treba izbrati 
pripomoček, ki bo učinkovito dosegel tudi vbočene površine zoba 
v medzobnem prostoru. Na takšnih površinah so zobna nitka, 
zobotrebec in premajhna medzobna ščetka neučinkoviti. 



24
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kljub temu vzdržljivo žično jedro, ščetine 
pa morajo biti kar se da dolge, tanke 
in elastične, da se bodo lahko čim bolj 
prilagodile anatomiji zob. Za čiščenje 
medzobnih prostorov lahko uporabimo 
tudi zobno nitko, vendar je pri njeni 
uporabi potrebna pazljivost pri prehodu 
čez stično točko sosednjih zob, saj lahko 
ob neustrezni uporabi povzročimo 
poškodbo na dlesni. Nitka je učinkovita 
predvsem pri čiščenju medzobnih 
prostorov med sekalci in tam, kjer tudi 
najmanjše medzobne ščetke ne moremo 
uporabiti.

Skrivnost uspeha je v popolnem 
prileganju
Premajhna medzobna ščetka ne bo dovolj 
učinkovito dosegla vbočenih površin zob, 

Verjetno smo vsi že kdaj 
govorili s kom, ki bi ga 
to vprašanje spravilo v 
zadrego. Ustni zadah oz. 
strokovno halitoza je za 
posameznika precejšen 
problem, ki ga trajno žal 
ne more rešiti niti zelo 
močen mentolov bonbon 
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Tudi ko uporabljamo poleg zobne ščetke 
še medzobne ščetke, ostaja v ustih še vsaj 
eno mesto, ki bakterijam omogoča ugodne 
razmere za življenje, razmnoževanje in 

presnovo in ki ga ne smemo pozabiti. To je 
jezik. Z njega obloge enostavno postrgamo 
s strgalom za jezik.
Če se obloge na jeziku zelo pogosto 
naberejo in če so obilne, se moramo o 
tem posvetovati s svojim zobozdravnikom 
ali zdravnikom. Prav tako je posvet z 
zobozdravnikom ali zdravnikom zelo 
priporočljiv tudi v primeru, ko z odlično 
ustno higieno nikakor ne moremo 
odpraviti ustnega zadaha. Lahko da 
je vzrok zanj zobna gniloba, morda 
napredovalo vnetje obzobnih tkiv, lahko pa 
da bo strokovnjak našel vzrok za zadah kje 
drugje.

Minimalne spremembe za pomemben 
uspeh
Odločitev za spremembo dnevne rutine 
je stvar posameznika. Pa vendar je 
veliko lažja, ko se zavemo, da lahko že 
z minimalno investicijo in zgolj nekaj 
minutami dnevno naredimo vse, kar je 
v naši moči, za zdravje naših zob, dlesni 
in tako tudi za zdravje celotnega telesa. 
Zelo verjetno bomo v tem primeru lahko 
povsem samozavestno sodelovali tudi v 
vsakem pogovoru, ne glede na razdaljo 
med sogovornikoma. Ni to čudovito?
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zobotrebec in premajhna medzobna ščetka neučinkoviti. 
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Spomladi so temperature zraka po navadi 
prijetne, sonce še ni premočno in tako je 
ta letni čas prav blagodejen za kožo. Ko se 
pomlad prevesi v poletje, se temperatura 
ozračja zviša, večji je UV-indeks in treba 
se je zaščititi pred sončnimi žarki. Koža 
nekoliko potemni in zaradi več potenja 
dobi lep lesk. Tako nam je naša koža poleti 
običajno kar všeč. Po poletju pride jesen 
in koža, ki je bila videti sveža in sijoča, 
nenadoma postane pusta in suha. Morda 
na njej opazimo kakšno temno pego več 
ali razširjeno žilico, ki je prej nismo videli. 
Zaskrbljeni poskušamo najti primerno 
kremo, ki bi rešila te težave in povrnila koži 
nekdanji lesk. To je zadnji čas, saj se bliža 
jesen z večjimi temperaturnimi razlikami, 
ostrim vetrom, ki piha zunaj, in suhim 
zrakom v naših domovih. 

Zakaj koža jeseni izgublja vlago
Suh in oster veter poškodujeta zaščitni 
maščobni plašč na površini kože in s tem 

povečata tudi izgubljanje vlage, ki jo ta 
sloj ščiti. Koža postane suha, razpokana, 
občutek imamo, da nas zateguje. Pri negi 
kože moramo največ pozornosti posvetiti 
obrazu, saj je ta vse leto izpostavljen 
neugodnim vremenskim vplivom. Tudi 
stres, ki ga doživljamo čez dan, se nam 
na koncu dneva najbolj pozna ravno na 
obrazu. 

Čiščenje je osnova
Osnova vsake nege kože je čiščenje. 
Najprej pa moramo vedeti, kakšen tip 
kože imamo. Delimo jo na mastno, 
suho, mešano in t. i. normalno kožo. 
Posebno pozornost zahteva občutljiva ali 
intolerantna koža.

Če začnemo pri normalnem tipu kože, 
moram povedati, da je to koža, ki ne 
potrebuje kakšne posebne nege in ni 
posebno zahtevna. Pa vendar tudi pri taki 
koži svetujemo čiščenje dvakrat dnevno 

in čez dan vlažilno kremo. 
V jesensko-zimskem 
času taka koža potrebuje 
nekoliko več maščobe kot 
čez leto. 

Mastni koži dodajamo le 
vlago
Mastna koža se pojavi 
pri najstnikih in zanjo je 
značilno, da lojnice v koži 
tvorijo preveč loja, zato se 
njihova izvodila zamašijo 
in nastanejo večji ali 

manjši mozolji. Kot pove že ime, je taka 
koža premastna in skrbeti moramo, da ji 
dodajamo le vlago in čim manj maščobe. 
Večina bi menila, da z mastno kožo jeseni 
nimamo težav, vendar žal ni tako. Tako 
akne kot seboroični dermatitis, ki sta 
posledica prevelike tvorbe maščob v koži, 
se v jesensko-zimskem času poslabšata. 
Ker je pri obeh stanjih povrhnjica izsušena 
in se lušči, večina meni, da je koža 
presuha, zato uporablja mastne kreme, kar 
pa po navadi stanje še poslabša. 
Tudi pri mastni koži se dan začne s 
čiščenjem. Uporabljamo brezalkoholni 
tonik, ki kožo osveži in jo pripravi na 
vlažilno kremo. Vlažilna krema bo ohranila 
in obnovila zaščitno funkcijo rožene 
plasti povrhnjice in jo bo zaščitila pred 
neprijetnimi zunanjimi vplivi. Pred spanjem 
kožo ponovno očistimo in tako odstranimo 
vse nečistoče, ki so se čez dan nabrale 
na njej, poleg tega so na njej tudi ostanki 
loja, znoja in odmrlih celic. Čez dan si 
nanesemo kremo, ki je namenjena mastni 
koži; v lekarnah je kar nekaj zelo dobrih 
krem, ki so primerne za tak tip kože. 

Mnogo mladih si mozolje poskuša 
stiskati ali si jih celo spraskati. Žal so zato 
brazgotine pozneje lahko še globlje in 
grše. Ker pa težave s premastno kožo in 
mozolji lahko trajajo deset let in več, je res 
pomembno, kako tako kožo negujemo. 
Če to ni dovolj, tako kožo tudi zdravimo. 
Nekateri ljudje imajo celo življenje bolj 
mastno kožo in prednost takega tipa kože 
je, da ostaja dolgo napeta in gladka. 

Lipidi za suho kožo
Pri večini se po 30. letu starosti počasi 
pojavlja vedno bolj suha koža, ki ji moramo 
dodajati maščobo. Sama ne izloča več 
dovolj loja, zato je maščobni sloj ne ščiti 
pred izsušitvijo. Taka koža ima premalo 

KAKO PRIPRAVITI 
KOŽO NA JESEN 
IN ZIMO
Koža nas kot čudovit in popoln ovoj ščiti pred neugodnimi zunanjimi dejavniki. Dokler je 
nepoškodovana, to nalogo zelo dobro opravlja, nanjo pa vplivajo tudi letni časi s svojimi značilnostmi 
in temperaturnimi razlikami. Besedilo: Jadranka Korsika Mrak, dr. med., spec. dermatovenerologinja, Savska cesta 10, Ljubljana
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Mnogo mladih si mozolje 
poskuša stiskati ali si jih celo 
spraskati. Žal so zato brazgotine 
pozneje lahko še globlje in grše. 
Ker pa težave s premastno kožo 
in mozolji lahko trajajo deset let 
in več, je res pomembno, kako 
tako kožo negujemo. Če to ni 
dovolj, jo je treba zdraviti.

Roke večkrat dnevno namažemo s hranljivo kremo, ki jih ščiti tudi 
pred mrazom. Ne pozabimo na ustnice, ki ne izločajo loja in so 
pozimi suhe ter razpokane.

maščobe in vlage. Če te maščobe in vlage 
koži ne dodajamo, se na povrhnjici pojavijo 
razpoke in tako poškodovana koža nas ne 
more več uspešno ščititi pred neugodnimi 
zunanjimi dejavniki. Če jo začnemo 
dovolj zgodaj pravilno negovati, lahko to 
preprečimo ali vsaj omilimo. Po navadi 
je suha koža bolj občutljiva in jo moramo 
čistiti z nežnimi sredstvi, na primer blagimi 
toniki, lahko tudi sindeti, to so izdelki, 
obogateni z lipidi (maščobe), ki ne dražijo 
kože. Večkrat dnevno nanašamo vlažilno 
kremo, nočna pa je lahko tudi nekoliko 
bogatejša z maščobami. Če suhe kože ne 
negujemo, se bo hitro zgubala in postarala. 

Podobno se dogaja s kožo na rokah, ki 
izloča le malo loja in je zato še posebno 
pozimi zelo občutljiva. Večkrat dnevno si 
roke umivamo z vodo in milom in tako 
odstranimo še tisto malo maščobe, ki je 
prekrivala povrhnjico. Zato svetujemo, da 
roke večkrat dnevno namažemo s hranljivo 
kremo, ki jih ščiti tudi pred mrazom. Ne 
pozabimo na ustnice, ki ne izločajo loja in 
so pozimi suhe in razpokane.

Lahko pa imamo na obrazu t. i. mešani 
tip kože. Zanjo je značilno, da je T-linija še 
vedno premastna, to sta čelo in nos, na 
drugih delih pa presuha. Tako kožo je zelo 
težko negovati, nekako moramo upoštevati 
navodila za oba tipa kože. Pomembno je, 
da na predel, ki je še vedno premasten, na 
očiščeno kožo nanašamo le hidratantne 
kreme. Na dele, ki so bolj suhi, predvsem 
v hladnejših dneh nanašamo bogatejšo 
kremo.

Občutljivo kožo čistimo s termalno vodo
Občutljiva ali intolerantna koža na obrazu je 
po navadi nekoliko pordela, večina pa pove, 
da imajo občutek zategovanja in občasno 
jih tudi peče. Stanje se še poslabša ob 
neugodnih zunanjih dejavnikih. Jesenski 
čas, ki prinaša izrazite temperaturne razlike 

ter oster in suh veter, tako kožo še bolj 
razdraži. Vemo, da jo poslabša tudi stres, 
saj stresni hormoni vplivajo na to, da se 
kapilare razširijo.

Lahko pa se pojavi takoj po nanosu 
katerega od kozmetičnih izdelkov ali pa 
nekaj ur pozneje. To se včasih stopnjuje 
do te mere, da postane za človeka izredno 
moteče. Večinoma se pojavi pri ženskah 

s tanko, suho kožo in svetlejšo poltjo. 
Pri moških so podobne težave tudi pri 
premastni koži. Lahko je to bolj subjektiven 
občutek, medtem ko na koži vidimo blago 
rdečico, mestoma malo luščenja in nekaj 
razširjenih kapilar. Pogosto vidimo take 
težave pri ljudeh, ki delajo tudi pozimi 
zunaj ali pa v sopari. Za umivanje take 
kože je voda iz pipe pretrda, vsebuje preveč 

kamna. Svetujemo uporabo termalne 
vode, ki jo dobimo v lekarnah in jo lahko 
vzamemo tudi na potovanja. Za celotno 
nego občutljive kože izberemo izdelke, 
ki ne vsebujejo različnih dodatkov, kot so 
dišave in konzervansi. Oznake na takih 
izdelkih najdemo v nežno rožnatih ali 
rdečih barvah.

Pozimi se kožne bolezni poslabšajo
Veliko sem napisala o pripravi kože na 
jesen in negi obraza, v nadaljevanju pa 
bom namenila še nekaj besed negi kože 
celotnega telesa. Pozimi je zaradi suhega 
zraka v prostorih, kjer delamo ali bivamo, 
tudi koža telesa preveč izsušena. Po navadi 
zato tudi bolj srbi in mnogo kožnih bolezni 
se prav pozimi poslabša. Tako vemo, da 
je zima slabši čas za luskavico, atopijski 
dermatitis in ekcem. Če začnemo kožo 
dovolj zgodaj pravilno negovati, bomo tudi 
tako zmanjšali možnost za poslabšanje 
kožnih bolezni. Po mojih izkušnjah je 
najtežje prepričati moške, da morajo kožo 
še posebno pozimi negovati. Nekako 
jim občutek maščobe na koži ni prijeten, 
morda tudi zato, ker so bolj poraščeni. Z 
nežnejšim spolom teh težav ni. Naštela 
bom nekaj navodil, kako negovati kožo 
pozimi:

1. oprhajmo se čim hitreje in voda 
naj ne bo prevroča, izberemo tako 
temperaturo, da je še prijetna;

2. uporabljajmo manj agresivna mila, 
namenjena občutljivi koži, najbolje 
sindete – to so mila, ki so jim dodani 
lipidi in kožo manj izsušijo;

3. kožo po umivanju nežno obrišemo 
in je ne drgnemo, saj to pri mnogih 
izzove srbenje;

4. na še vlažno kožo nanesemo 
negovalno mleko ali losjon.

Tako bo naša koža pripravljena na razmere, 
ki nas čakajo v zimskem času.

“Rada imam lepo kožo. Kožo, ki 
simbolizira zdrav način življenja. 
Z Bio-Oil sem v mali steklenički 
našla pravo malo razvajanje. 
To so trenutki, ki si jih ob 
večernih urah ukradem zase. 
Po uporabi je moja koža 
mehka, prijetno 
voljna, sveža.
Ja priznam, sem 
ženska, ki ima 
rada male 
užitke.”

Izdelek, ki ga 
zdravniki v 11 

evropskih državah 
največkrat svetujejo 
za nego nosečniških 
strij in pooperativnih 

brazgotin.

Metka Albreht, 
ambasadorka za Bio-Oil

Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah in večjih drogerijah.

www.bio-oil.com
 
Distributer za Slovenijo: Orbico d.o.o., Verovškova 72, 1000 Ljubljana

Bio-Oil je namensko olje za 
nego kože, namenjen izboljšanju 
brazgotin, strij, suhe in dehidrirane 
kože ter neenakomerne polti.  

Edinstvena formula, ki vsebuje 
izjemno učinkovino PurCelin Oil, 
je odlična tudi za znake staranja in 
izsušeno kožo. PurCelin Oil zmanjša 
gostoto Bio-Oil formule, kar izboljša 
absorpcijo. 
Bio-Oil se lažje vpije, pa tudi 
njegove ključne sestavine – vitamina 
A in E in naravna olja ognjiča, 
sivke, rožmarina in kamilice – lažje 
prodrejo tja, kjer jih koža najbolj 
potrebuje. Bio-Oil se hitro vpije 
v kožo in je ne masti. Izdelek je 
hipoalergen in primeren tudi za 
nego občutljive kože obraza in 
telesa. 
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Spomladi so temperature zraka po navadi 
prijetne, sonce še ni premočno in tako je 
ta letni čas prav blagodejen za kožo. Ko se 
pomlad prevesi v poletje, se temperatura 
ozračja zviša, večji je UV-indeks in treba 
se je zaščititi pred sončnimi žarki. Koža 
nekoliko potemni in zaradi več potenja 
dobi lep lesk. Tako nam je naša koža poleti 
običajno kar všeč. Po poletju pride jesen 
in koža, ki je bila videti sveža in sijoča, 
nenadoma postane pusta in suha. Morda 
na njej opazimo kakšno temno pego več 
ali razširjeno žilico, ki je prej nismo videli. 
Zaskrbljeni poskušamo najti primerno 
kremo, ki bi rešila te težave in povrnila koži 
nekdanji lesk. To je zadnji čas, saj se bliža 
jesen z večjimi temperaturnimi razlikami, 
ostrim vetrom, ki piha zunaj, in suhim 
zrakom v naših domovih. 

Zakaj koža jeseni izgublja vlago
Suh in oster veter poškodujeta zaščitni 
maščobni plašč na površini kože in s tem 

povečata tudi izgubljanje vlage, ki jo ta 
sloj ščiti. Koža postane suha, razpokana, 
občutek imamo, da nas zateguje. Pri negi 
kože moramo največ pozornosti posvetiti 
obrazu, saj je ta vse leto izpostavljen 
neugodnim vremenskim vplivom. Tudi 
stres, ki ga doživljamo čez dan, se nam 
na koncu dneva najbolj pozna ravno na 
obrazu. 

Čiščenje je osnova
Osnova vsake nege kože je čiščenje. 
Najprej pa moramo vedeti, kakšen tip 
kože imamo. Delimo jo na mastno, 
suho, mešano in t. i. normalno kožo. 
Posebno pozornost zahteva občutljiva ali 
intolerantna koža.

Če začnemo pri normalnem tipu kože, 
moram povedati, da je to koža, ki ne 
potrebuje kakšne posebne nege in ni 
posebno zahtevna. Pa vendar tudi pri taki 
koži svetujemo čiščenje dvakrat dnevno 

in čez dan vlažilno kremo. 
V jesensko-zimskem 
času taka koža potrebuje 
nekoliko več maščobe kot 
čez leto. 

Mastni koži dodajamo le 
vlago
Mastna koža se pojavi 
pri najstnikih in zanjo je 
značilno, da lojnice v koži 
tvorijo preveč loja, zato se 
njihova izvodila zamašijo 
in nastanejo večji ali 

manjši mozolji. Kot pove že ime, je taka 
koža premastna in skrbeti moramo, da ji 
dodajamo le vlago in čim manj maščobe. 
Večina bi menila, da z mastno kožo jeseni 
nimamo težav, vendar žal ni tako. Tako 
akne kot seboroični dermatitis, ki sta 
posledica prevelike tvorbe maščob v koži, 
se v jesensko-zimskem času poslabšata. 
Ker je pri obeh stanjih povrhnjica izsušena 
in se lušči, večina meni, da je koža 
presuha, zato uporablja mastne kreme, kar 
pa po navadi stanje še poslabša. 
Tudi pri mastni koži se dan začne s 
čiščenjem. Uporabljamo brezalkoholni 
tonik, ki kožo osveži in jo pripravi na 
vlažilno kremo. Vlažilna krema bo ohranila 
in obnovila zaščitno funkcijo rožene 
plasti povrhnjice in jo bo zaščitila pred 
neprijetnimi zunanjimi vplivi. Pred spanjem 
kožo ponovno očistimo in tako odstranimo 
vse nečistoče, ki so se čez dan nabrale 
na njej, poleg tega so na njej tudi ostanki 
loja, znoja in odmrlih celic. Čez dan si 
nanesemo kremo, ki je namenjena mastni 
koži; v lekarnah je kar nekaj zelo dobrih 
krem, ki so primerne za tak tip kože. 

Mnogo mladih si mozolje poskuša 
stiskati ali si jih celo spraskati. Žal so zato 
brazgotine pozneje lahko še globlje in 
grše. Ker pa težave s premastno kožo in 
mozolji lahko trajajo deset let in več, je res 
pomembno, kako tako kožo negujemo. 
Če to ni dovolj, tako kožo tudi zdravimo. 
Nekateri ljudje imajo celo življenje bolj 
mastno kožo in prednost takega tipa kože 
je, da ostaja dolgo napeta in gladka. 

Lipidi za suho kožo
Pri večini se po 30. letu starosti počasi 
pojavlja vedno bolj suha koža, ki ji moramo 
dodajati maščobo. Sama ne izloča več 
dovolj loja, zato je maščobni sloj ne ščiti 
pred izsušitvijo. Taka koža ima premalo 

KAKO PRIPRAVITI 
KOŽO NA JESEN 
IN ZIMO
Koža nas kot čudovit in popoln ovoj ščiti pred neugodnimi zunanjimi dejavniki. Dokler je 
nepoškodovana, to nalogo zelo dobro opravlja, nanjo pa vplivajo tudi letni časi s svojimi značilnostmi 
in temperaturnimi razlikami. Besedilo: Jadranka Korsika Mrak, dr. med., spec. dermatovenerologinja, Savska cesta 10, Ljubljana
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Mnogo mladih si mozolje 
poskuša stiskati ali si jih celo 
spraskati. Žal so zato brazgotine 
pozneje lahko še globlje in grše. 
Ker pa težave s premastno kožo 
in mozolji lahko trajajo deset let 
in več, je res pomembno, kako 
tako kožo negujemo. Če to ni 
dovolj, jo je treba zdraviti.

Roke večkrat dnevno namažemo s hranljivo kremo, ki jih ščiti tudi 
pred mrazom. Ne pozabimo na ustnice, ki ne izločajo loja in so 
pozimi suhe ter razpokane.

maščobe in vlage. Če te maščobe in vlage 
koži ne dodajamo, se na povrhnjici pojavijo 
razpoke in tako poškodovana koža nas ne 
more več uspešno ščititi pred neugodnimi 
zunanjimi dejavniki. Če jo začnemo 
dovolj zgodaj pravilno negovati, lahko to 
preprečimo ali vsaj omilimo. Po navadi 
je suha koža bolj občutljiva in jo moramo 
čistiti z nežnimi sredstvi, na primer blagimi 
toniki, lahko tudi sindeti, to so izdelki, 
obogateni z lipidi (maščobe), ki ne dražijo 
kože. Večkrat dnevno nanašamo vlažilno 
kremo, nočna pa je lahko tudi nekoliko 
bogatejša z maščobami. Če suhe kože ne 
negujemo, se bo hitro zgubala in postarala. 

Podobno se dogaja s kožo na rokah, ki 
izloča le malo loja in je zato še posebno 
pozimi zelo občutljiva. Večkrat dnevno si 
roke umivamo z vodo in milom in tako 
odstranimo še tisto malo maščobe, ki je 
prekrivala povrhnjico. Zato svetujemo, da 
roke večkrat dnevno namažemo s hranljivo 
kremo, ki jih ščiti tudi pred mrazom. Ne 
pozabimo na ustnice, ki ne izločajo loja in 
so pozimi suhe in razpokane.

Lahko pa imamo na obrazu t. i. mešani 
tip kože. Zanjo je značilno, da je T-linija še 
vedno premastna, to sta čelo in nos, na 
drugih delih pa presuha. Tako kožo je zelo 
težko negovati, nekako moramo upoštevati 
navodila za oba tipa kože. Pomembno je, 
da na predel, ki je še vedno premasten, na 
očiščeno kožo nanašamo le hidratantne 
kreme. Na dele, ki so bolj suhi, predvsem 
v hladnejših dneh nanašamo bogatejšo 
kremo.

Občutljivo kožo čistimo s termalno vodo
Občutljiva ali intolerantna koža na obrazu je 
po navadi nekoliko pordela, večina pa pove, 
da imajo občutek zategovanja in občasno 
jih tudi peče. Stanje se še poslabša ob 
neugodnih zunanjih dejavnikih. Jesenski 
čas, ki prinaša izrazite temperaturne razlike 

ter oster in suh veter, tako kožo še bolj 
razdraži. Vemo, da jo poslabša tudi stres, 
saj stresni hormoni vplivajo na to, da se 
kapilare razširijo.

Lahko pa se pojavi takoj po nanosu 
katerega od kozmetičnih izdelkov ali pa 
nekaj ur pozneje. To se včasih stopnjuje 
do te mere, da postane za človeka izredno 
moteče. Večinoma se pojavi pri ženskah 

s tanko, suho kožo in svetlejšo poltjo. 
Pri moških so podobne težave tudi pri 
premastni koži. Lahko je to bolj subjektiven 
občutek, medtem ko na koži vidimo blago 
rdečico, mestoma malo luščenja in nekaj 
razširjenih kapilar. Pogosto vidimo take 
težave pri ljudeh, ki delajo tudi pozimi 
zunaj ali pa v sopari. Za umivanje take 
kože je voda iz pipe pretrda, vsebuje preveč 

kamna. Svetujemo uporabo termalne 
vode, ki jo dobimo v lekarnah in jo lahko 
vzamemo tudi na potovanja. Za celotno 
nego občutljive kože izberemo izdelke, 
ki ne vsebujejo različnih dodatkov, kot so 
dišave in konzervansi. Oznake na takih 
izdelkih najdemo v nežno rožnatih ali 
rdečih barvah.

Pozimi se kožne bolezni poslabšajo
Veliko sem napisala o pripravi kože na 
jesen in negi obraza, v nadaljevanju pa 
bom namenila še nekaj besed negi kože 
celotnega telesa. Pozimi je zaradi suhega 
zraka v prostorih, kjer delamo ali bivamo, 
tudi koža telesa preveč izsušena. Po navadi 
zato tudi bolj srbi in mnogo kožnih bolezni 
se prav pozimi poslabša. Tako vemo, da 
je zima slabši čas za luskavico, atopijski 
dermatitis in ekcem. Če začnemo kožo 
dovolj zgodaj pravilno negovati, bomo tudi 
tako zmanjšali možnost za poslabšanje 
kožnih bolezni. Po mojih izkušnjah je 
najtežje prepričati moške, da morajo kožo 
še posebno pozimi negovati. Nekako 
jim občutek maščobe na koži ni prijeten, 
morda tudi zato, ker so bolj poraščeni. Z 
nežnejšim spolom teh težav ni. Naštela 
bom nekaj navodil, kako negovati kožo 
pozimi:

1. oprhajmo se čim hitreje in voda 
naj ne bo prevroča, izberemo tako 
temperaturo, da je še prijetna;

2. uporabljajmo manj agresivna mila, 
namenjena občutljivi koži, najbolje 
sindete – to so mila, ki so jim dodani 
lipidi in kožo manj izsušijo;

3. kožo po umivanju nežno obrišemo 
in je ne drgnemo, saj to pri mnogih 
izzove srbenje;

4. na še vlažno kožo nanesemo 
negovalno mleko ali losjon.

Tako bo naša koža pripravljena na razmere, 
ki nas čakajo v zimskem času.

“Rada imam lepo kožo. Kožo, ki 
simbolizira zdrav način življenja. 
Z Bio-Oil sem v mali steklenički 
našla pravo malo razvajanje. 
To so trenutki, ki si jih ob 
večernih urah ukradem zase. 
Po uporabi je moja koža 
mehka, prijetno 
voljna, sveža.
Ja priznam, sem 
ženska, ki ima 
rada male 
užitke.”

Izdelek, ki ga 
zdravniki v 11 

evropskih državah 
največkrat svetujejo 
za nego nosečniških 
strij in pooperativnih 

brazgotin.

Metka Albreht, 
ambasadorka za Bio-Oil

Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah in večjih drogerijah.

www.bio-oil.com
 
Distributer za Slovenijo: Orbico d.o.o., Verovškova 72, 1000 Ljubljana

Bio-Oil je namensko olje za 
nego kože, namenjen izboljšanju 
brazgotin, strij, suhe in dehidrirane 
kože ter neenakomerne polti.  

Edinstvena formula, ki vsebuje 
izjemno učinkovino PurCelin Oil, 
je odlična tudi za znake staranja in 
izsušeno kožo. PurCelin Oil zmanjša 
gostoto Bio-Oil formule, kar izboljša 
absorpcijo. 
Bio-Oil se lažje vpije, pa tudi 
njegove ključne sestavine – vitamina 
A in E in naravna olja ognjiča, 
sivke, rožmarina in kamilice – lažje 
prodrejo tja, kjer jih koža najbolj 
potrebuje. Bio-Oil se hitro vpije 
v kožo in je ne masti. Izdelek je 
hipoalergen in primeren tudi za 
nego občutljive kože obraza in 
telesa. 
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Glede na študijo o spolnem življenju 
moških, ki so preživeli srčni infarkt, dve 
tretjini teh moških nista dobili nobenega 
zdravnikovega nasveta glede nadaljnjega 
spolnega življenja, drugim pa so le bežno 
svetovali, naj bodo previdni – 10 % jih 
je postalo popolnoma impotentnih in 
samo 30 % jih je nadaljevalo običajno 
spolno življenje. Podatki kažejo, da sta 
za zmanjšanje njihove spolne aktivnosti 
kriva neznanje in strah. Strokovnjaki 
poudarjajo, da tako zmanjšanje 

spolne aktivnosti ni samo nepotrebno, 
ampak celo slabo učinkuje na splošno 
zdravstveno počutje pacientov.
S preučevanjem primerov, ko je imel 
moški srčni napad med spolnim 
občevanjem, so prišli do zanimivega 
odkritja, da se je to zgodilo večinoma 
v zunajzakonskih spolnih odnosih. Po 
mnenju strokovnjakov je za to krivo 
predvsem dejstvo, da ljudje pred takšnimi 
odnosi običajno preveč pojedo in popijejo 
veliko alkohola. Drugi vzrok pa utegne 

biti, da je pri takih odnosih čustvena 
napetost večja zaradi razburjenja, 
občutkov krivde in strahu pred razkritjem.

Največja ovira je strah
V povprečju se pri tistih, ki so preživeli 
srčni infarkt ali imajo angino pektoris, 
posledično pojavijo težave pri spolnosti. 
Ne ker si je ne bi več želeli, temveč 
ker se bojijo. Strah jih je, da bi kot 
posledico spolnega odnosa ali orgazma 
doživeli še en napad, ki bi bil lahko 
zanje usoden. To ni čisto neutemeljen 
strah, vendar se je pokazalo, da je 
povečano tveganje res minimalno. Res 
je, da se med spolnim občevanjem 
močno poveča število srčnih utripov 
in vdihov, da kri pospešeno kroži po 
telesu ter da morajo tisti, ki so imeli 
srčni napad, vse to upoštevati, sicer 
lahko preobremenijo svoje srce in 
napad se ponovi. Kljub temu pa imajo 
lahko povsem zadovoljujoče spolne 
odnose, ne da bi pri tem obremenjevali 
srce, saj običajne dnevne dejavnosti 
bolj obremenjujejo srce kot spolnost. 
Ugotovili so, da ima lahko srčni bolnik, ki 
se je zmožen vzpenjati po stopnicah ali 
hitro hoditi nekaj minut, brez skrbi tudi 

SPOLNOST 
PO SRČNEM 
INFARKTU
Eno najpogostejših obolenj, ki vplivajo na spolno 
delovanje, je srčni infarkt. Zaradi strahu pred novim 
napadom moški lahko postanejo impotentni, pri 
ženskah pa se pojavi anorgazmija.

Besedilo: Vesna Jarc, seksualna psihoterapevtka, 
ustanoviteljica projekta Seksovnik, www.sexovnik.si

INTIMNO

Pri moških ni potrebno veliko, da izgubijo sposobnost doseganja 
erekcije, zato si lahko predstavljate, da že strah pred napadom 
povzroči impotenco.

Če nameravate uporabljati viagro, je lahko to smrtno nevarno. Ne 
jemljite zdravil po lastni presoji.

Nekaj pravil za spolnost po srčnem napadu

1. Pogovorite se s svojim zdravnikom kot par, ne kot posameznik. Skupni pogovor prepreči težave pri interpretaciji od partnerja 
k partnerju. Obstaja veliko tipov srčnih bolezni in malo je raziskav, povezanih s spolnostjo in srčnimi boleznimi, zato sta 
komunikacija in obojestranska odprtost zelo pomembni.

2. Ne poskušajte se dokazati, da ste že »čisto zdravi«, tako da se greste seksualni maraton. K spolnosti se vračajte počasi in 
postopoma.

3. S srčnim obolenjem ali brez njega je dobro, da smo spolno aktivni, kadar smo na splošno zdravi. Seksualno zdravje je temelj 
za splošno zdravje.

4. Izogibajte se alkohola in težkih ter bogatih obrokov. Dejavnik tveganja za kap ali srčni napad je povečan za vsakogar, ki veliko 
je in pije ter nato seksa.

5. Ne iščite simptomov težav, saj bodo preobremenili vašo pozornost. Če se pojavijo, se samo upočasnite, se objemajte, 
počivajte in se pogovarjajte.

6. Ne ležite v postelji osamljeni in zaskrbljeni, temveč to delite s svojim partnerjem.
7. Zapomnite si, vse simptome, ki se morda pojavijo takrat, kadar ste spolno aktivni.
8. Zdravnik vam bo predpisal program vaj, ki jih morate izvajati. Dnevi ležanja po srčnem napadu so preteklost. Aktivnost zdravi, 

vendar pod zdravniškim nadzorom.
9. Če imate bolečine, preverite pri zdravniku, ali lahko vzamete nitroglicerin ali drugo zdravilo. 
10. Če nameravate uporabljati viagro, je to lahko smrtno nevarno. Ne jemljite zdravil na lastno pobudo.
11. Zapomnite si, da spolnost ni samo penetracija, ampak je veliko več. Pogovorite se o tem s partnerjem in seksualnim 

terapevtom.
12. Mož ali žena s srčnim obolenjem ne potrebuje partnerja kot medicinsko sestro. Potrebuje ljubečega spolnega partnerja, ki 

zna izraziti svoje spolne potrebe iskreno in hkrati odločno. Kajti, če oboleli vidi, da je partnerju udobno in lepo ter da se počuti 
svobodnega v svojem izražanju želje, se bo tudi sam naučil enakega pristopa.   

moških, ki so preživeli srčni 
napad, nista dobili nobenega 
zdravnikovega nasveta glede 
nadaljnjega spolnega življenja. 
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spolne odnose.
Verjetno vam bo zdravnik po infarktu za 
nekaj časa prepovedal spolne aktivnosti, 
vendar tudi takrat, ko vam bo dal zeleno 
luč, to še ne pomeni, da boste pripravljeni 
na to. Pri moških ni potrebno veliko, da 
izgubijo sposobnost doseganja erekcije, 
zato si lahko predstavljate, da že strah 
pred napadom povzroči impotenco. Pri 
ženskah se običajno pojavi anorgazmija, 
nezmožnost doseganja orgazma, še 
posebej pri tistih, ki že pred tem niso 
uživale v spolnosti. Takšne posameznice 
lahko popolnoma izgubijo voljo za 
sodelovanje.

Pogovorite se 
Najboljše zdravilo za strah pred 
spolnostjo je pogovor z zdravnikom ali 
kardiologom. Verjamem, da bi se to 
moralo zgoditi že v bolnišnici, ko bolniki 
še okrevajo in jih skrbi, kako bo s tem. 
Hitrejše reševanje tega strahu lahko 
pospeši že samo okrevanje. Noben 
zdravnik ne bi smel dojemati izgube 
seksualnih sposobnosti kot majhno 
težavo, saj je to v resnici velik problem 
ne samo za pacienta, temveč tudi za 
njegovega partnerja/partnerko.

Trpi tudi partner
Treba je omeniti, da oboleli ni edini, ki 
trpi zaradi impotence ali anorgazmije. 
Njegov partner, ki ga skrbi, da ne bi 
povzročil krize ljubljene osebe, lahko 
ravno tako trpi zaradi tega in potrebuje 
enako spodbudo kot oboleli. Eden 
od načinov za obvladovanje strahu, 
povezanega s seksom, je, da kot prvi 
korak poskušate masturbirati in počasi 
napredujete do penetracije. Prav tako 
lahko izvajate masturbacijo na svojem 

partnerju, da med vašim okrevanjem ne 
bo seksualno frustriran.

Spolnost je pomembna pri okrevanju
Strah pa ni edini, ki vpliva na 
impotentnost. Vaskularne težave običajno 
spremljajo srčne, zato ima lahko – glede 
na to, da je moška erekcija rezultat krvi, 
ki priteče v penis – včasih impotenca tudi 
fizične vzroke. Angina pektoris, kratek 
dah in razbijanje srca so težave, ki so 
povezane s srcem, in čeprav morda niso 
smrtonosne, lahko otežijo seksualno 
delovanje. Takšni simptomi se pogosto 
pojavljajo po orgazmu, ko se bitje srca 
upočasnjuje. To pomeni, da če dobite 

napad angine pektoris (močna bolečina 
v prsnem košu) vsakič, ko dosežete 
orgazem, to verjetno ne bo povečalo vaše 
želje po spolnosti. V tem primeru se je 
dobro posvetovati z osebnim zdravnikom 
ali kardiologom. Naj vas nikar ne bo sram 
postaviti točno določena vprašanja, ker 
vam zdravnik lahko da nasvet, ki vam 
bo pomagal doseči relativno normalno 
seksualno delovanje. Sramežljivost je 
pogostejši pojav pri starejših ljudeh, ki 
verjamejo, da spolnost v njihovih letih 
ni več pomembna. Vendar je spolnost 
pomembna in lahko igra veliko vlogo pri 
okrevanju. Nikar ne ignorirajte težav v 
spolnosti, pogovorite se o njih. 



28

Glede na študijo o spolnem življenju 
moških, ki so preživeli srčni infarkt, dve 
tretjini teh moških nista dobili nobenega 
zdravnikovega nasveta glede nadaljnjega 
spolnega življenja, drugim pa so le bežno 
svetovali, naj bodo previdni – 10 % jih 
je postalo popolnoma impotentnih in 
samo 30 % jih je nadaljevalo običajno 
spolno življenje. Podatki kažejo, da sta 
za zmanjšanje njihove spolne aktivnosti 
kriva neznanje in strah. Strokovnjaki 
poudarjajo, da tako zmanjšanje 

spolne aktivnosti ni samo nepotrebno, 
ampak celo slabo učinkuje na splošno 
zdravstveno počutje pacientov.
S preučevanjem primerov, ko je imel 
moški srčni napad med spolnim 
občevanjem, so prišli do zanimivega 
odkritja, da se je to zgodilo večinoma 
v zunajzakonskih spolnih odnosih. Po 
mnenju strokovnjakov je za to krivo 
predvsem dejstvo, da ljudje pred takšnimi 
odnosi običajno preveč pojedo in popijejo 
veliko alkohola. Drugi vzrok pa utegne 

biti, da je pri takih odnosih čustvena 
napetost večja zaradi razburjenja, 
občutkov krivde in strahu pred razkritjem.

Največja ovira je strah
V povprečju se pri tistih, ki so preživeli 
srčni infarkt ali imajo angino pektoris, 
posledično pojavijo težave pri spolnosti. 
Ne ker si je ne bi več želeli, temveč 
ker se bojijo. Strah jih je, da bi kot 
posledico spolnega odnosa ali orgazma 
doživeli še en napad, ki bi bil lahko 
zanje usoden. To ni čisto neutemeljen 
strah, vendar se je pokazalo, da je 
povečano tveganje res minimalno. Res 
je, da se med spolnim občevanjem 
močno poveča število srčnih utripov 
in vdihov, da kri pospešeno kroži po 
telesu ter da morajo tisti, ki so imeli 
srčni napad, vse to upoštevati, sicer 
lahko preobremenijo svoje srce in 
napad se ponovi. Kljub temu pa imajo 
lahko povsem zadovoljujoče spolne 
odnose, ne da bi pri tem obremenjevali 
srce, saj običajne dnevne dejavnosti 
bolj obremenjujejo srce kot spolnost. 
Ugotovili so, da ima lahko srčni bolnik, ki 
se je zmožen vzpenjati po stopnicah ali 
hitro hoditi nekaj minut, brez skrbi tudi 

SPOLNOST 
PO SRČNEM 
INFARKTU
Eno najpogostejših obolenj, ki vplivajo na spolno 
delovanje, je srčni infarkt. Zaradi strahu pred novim 
napadom moški lahko postanejo impotentni, pri 
ženskah pa se pojavi anorgazmija.

Besedilo: Vesna Jarc, seksualna psihoterapevtka, 
ustanoviteljica projekta Seksovnik, www.sexovnik.si

INTIMNO

Pri moških ni potrebno veliko, da izgubijo sposobnost doseganja 
erekcije, zato si lahko predstavljate, da že strah pred napadom 
povzroči impotenco.

Če nameravate uporabljati viagro, je lahko to smrtno nevarno. Ne 
jemljite zdravil po lastni presoji.

Nekaj pravil za spolnost po srčnem napadu

1. Pogovorite se s svojim zdravnikom kot par, ne kot posameznik. Skupni pogovor prepreči težave pri interpretaciji od partnerja 
k partnerju. Obstaja veliko tipov srčnih bolezni in malo je raziskav, povezanih s spolnostjo in srčnimi boleznimi, zato sta 
komunikacija in obojestranska odprtost zelo pomembni.

2. Ne poskušajte se dokazati, da ste že »čisto zdravi«, tako da se greste seksualni maraton. K spolnosti se vračajte počasi in 
postopoma.

3. S srčnim obolenjem ali brez njega je dobro, da smo spolno aktivni, kadar smo na splošno zdravi. Seksualno zdravje je temelj 
za splošno zdravje.

4. Izogibajte se alkohola in težkih ter bogatih obrokov. Dejavnik tveganja za kap ali srčni napad je povečan za vsakogar, ki veliko 
je in pije ter nato seksa.

5. Ne iščite simptomov težav, saj bodo preobremenili vašo pozornost. Če se pojavijo, se samo upočasnite, se objemajte, 
počivajte in se pogovarjajte.

6. Ne ležite v postelji osamljeni in zaskrbljeni, temveč to delite s svojim partnerjem.
7. Zapomnite si, vse simptome, ki se morda pojavijo takrat, kadar ste spolno aktivni.
8. Zdravnik vam bo predpisal program vaj, ki jih morate izvajati. Dnevi ležanja po srčnem napadu so preteklost. Aktivnost zdravi, 

vendar pod zdravniškim nadzorom.
9. Če imate bolečine, preverite pri zdravniku, ali lahko vzamete nitroglicerin ali drugo zdravilo. 
10. Če nameravate uporabljati viagro, je to lahko smrtno nevarno. Ne jemljite zdravil na lastno pobudo.
11. Zapomnite si, da spolnost ni samo penetracija, ampak je veliko več. Pogovorite se o tem s partnerjem in seksualnim 

terapevtom.
12. Mož ali žena s srčnim obolenjem ne potrebuje partnerja kot medicinsko sestro. Potrebuje ljubečega spolnega partnerja, ki 

zna izraziti svoje spolne potrebe iskreno in hkrati odločno. Kajti, če oboleli vidi, da je partnerju udobno in lepo ter da se počuti 
svobodnega v svojem izražanju želje, se bo tudi sam naučil enakega pristopa.   

moških, ki so preživeli srčni 
napad, nista dobili nobenega 
zdravnikovega nasveta glede 
nadaljnjega spolnega življenja. 
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spolne odnose.
Verjetno vam bo zdravnik po infarktu za 
nekaj časa prepovedal spolne aktivnosti, 
vendar tudi takrat, ko vam bo dal zeleno 
luč, to še ne pomeni, da boste pripravljeni 
na to. Pri moških ni potrebno veliko, da 
izgubijo sposobnost doseganja erekcije, 
zato si lahko predstavljate, da že strah 
pred napadom povzroči impotenco. Pri 
ženskah se običajno pojavi anorgazmija, 
nezmožnost doseganja orgazma, še 
posebej pri tistih, ki že pred tem niso 
uživale v spolnosti. Takšne posameznice 
lahko popolnoma izgubijo voljo za 
sodelovanje.

Pogovorite se 
Najboljše zdravilo za strah pred 
spolnostjo je pogovor z zdravnikom ali 
kardiologom. Verjamem, da bi se to 
moralo zgoditi že v bolnišnici, ko bolniki 
še okrevajo in jih skrbi, kako bo s tem. 
Hitrejše reševanje tega strahu lahko 
pospeši že samo okrevanje. Noben 
zdravnik ne bi smel dojemati izgube 
seksualnih sposobnosti kot majhno 
težavo, saj je to v resnici velik problem 
ne samo za pacienta, temveč tudi za 
njegovega partnerja/partnerko.

Trpi tudi partner
Treba je omeniti, da oboleli ni edini, ki 
trpi zaradi impotence ali anorgazmije. 
Njegov partner, ki ga skrbi, da ne bi 
povzročil krize ljubljene osebe, lahko 
ravno tako trpi zaradi tega in potrebuje 
enako spodbudo kot oboleli. Eden 
od načinov za obvladovanje strahu, 
povezanega s seksom, je, da kot prvi 
korak poskušate masturbirati in počasi 
napredujete do penetracije. Prav tako 
lahko izvajate masturbacijo na svojem 

partnerju, da med vašim okrevanjem ne 
bo seksualno frustriran.

Spolnost je pomembna pri okrevanju
Strah pa ni edini, ki vpliva na 
impotentnost. Vaskularne težave običajno 
spremljajo srčne, zato ima lahko – glede 
na to, da je moška erekcija rezultat krvi, 
ki priteče v penis – včasih impotenca tudi 
fizične vzroke. Angina pektoris, kratek 
dah in razbijanje srca so težave, ki so 
povezane s srcem, in čeprav morda niso 
smrtonosne, lahko otežijo seksualno 
delovanje. Takšni simptomi se pogosto 
pojavljajo po orgazmu, ko se bitje srca 
upočasnjuje. To pomeni, da če dobite 

napad angine pektoris (močna bolečina 
v prsnem košu) vsakič, ko dosežete 
orgazem, to verjetno ne bo povečalo vaše 
želje po spolnosti. V tem primeru se je 
dobro posvetovati z osebnim zdravnikom 
ali kardiologom. Naj vas nikar ne bo sram 
postaviti točno določena vprašanja, ker 
vam zdravnik lahko da nasvet, ki vam 
bo pomagal doseči relativno normalno 
seksualno delovanje. Sramežljivost je 
pogostejši pojav pri starejših ljudeh, ki 
verjamejo, da spolnost v njihovih letih 
ni več pomembna. Vendar je spolnost 
pomembna in lahko igra veliko vlogo pri 
okrevanju. Nikar ne ignorirajte težav v 
spolnosti, pogovorite se o njih. 
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Poglavitni problem je sram, ki pogosto 
preprečuje moškim, da bi poiskali 
zdravniško pomoč. Tega bi morali moški 
premagati in obiskati zdravnika, saj 
je urinska inkontinenca neposredno 
povezana še z drugimi bolezenskimi 
stanji, kot so povečana prostata, rak na 
prostati in nevrološke bolezni (multipla 
skleroza,  Parkinsonova in Alzheimerjeva 
bolezen). Tveganje predstavlja tudi 
povečana telesna teža in sladkorna 

bolezen.
Inkontinenco pri moških lahko razdelimo 
na skupine z različnimi bolezenskimi 
znaki. Moškim, ki se srečujejo z nehotnim 
kapljanjem urina po mokrenju, se 
priporočajo vaje za krepitev mišic 
medeničnega dna in masaža sečnice. 
Stresna urinska inkontinenca pri 
moških se največkrat pojavi po operaciji 
prostate. Urgentna inkontinenca 
pogosto vključuje povečanje prostate 

ali benigno hiperplazijo prostate (BPH), 
obstrukcijo ali druge operativne posege, 
kot je resekcija črevesja. Izraz mešana 
inkontinenca pa se uporablja, kadar so 
prisotni znaki obeh prej omenjenih oblik 
inkontinence. 

Stresna urinska inkontinenca
S stresno urinsko inkontinenco se moški 
navadno srečujejo po prestani operaciji 
prostate, čeprav so za nastanek možne 
tudi druge okoliščine. Gre za nehoteno 
uhajanje urina ob dejavnostih, kot so 
kašljanje ali tek. Vendar se pri vsakem 
moškem kaže drugače – nekateri imajo 
težave le z občasnim uhajanjem majhnih 
količin urina za krajši čas, drugi pa se 
srečujejo z neprekinjenim in dolgotrajnim 
uhajanjem urina. Če so pravilno 
zdravljeni, veliko moških ponovno 
obvlada ohranjanje kontinence.

Urgentna inkontinenca
Urgentna inkontinenca je nehoteno 
uhajanje urina, ki ga spremlja močna 
želja po praznjenju mehurja. Tako kot 
bolnike s stresno inkontinenco se tudi 
tiste z urgentno inkontinenco najprej 
zdravi z neagresivnimi metodami. 
Največji dejavnik tveganja za pojav 
urgentne inkontinence sta povečanje 
organa (na primer benigna hiperplazija 
prostate, BPH) in predhodni operativni 
posegi.

Mešana in druge oblike inkontinence
O mešani inkontinenci govorimo, kadar 
ima bolnik bolezenske znake stresne 
in urgentne urinske inkontinence. Pri 
zdravljenju tako urgentne kot stresne 

STRESNA 
URINSKA 
INKONTINENCA – 
TUDI PRI MOŠKIH
Inkontinenca pri moških ni tako pogosta kot pri ženskah, je pa vedno pogostejša. Z njo se srečujejo 
moški vseh starosti, saj ni samo posledica staranja, temveč je neposredno povezana še z drugimi 
bolezenskimi stanji. Besedilo: Andreja Češnovar

INTIMNO

Poglavitni problem je sram, ki pogosto preprečuje moškim, da 
bi poiskali zdravniško pomoč. Tega bi morali moški premagati 
in obiskati zdravnika, saj je urinska inkontinenca neposredno 
povezana še z drugimi bolezenskimi stanji.

Izogibati se je treba kavi, 
alkoholu in gaziranim pijačam, 
ki mehur lahko razdražijo. Treba 
je tudi zmanjšati ali prenehati 
kajenje, saj kadilci pogosto 
kašljajo, kar pa povečuje 
pogostost uhajanja.

urinske inkontinence se je treba najprej 
zateči k neagresivnim ukrepom, med 
katere spadajo prilagoditev življenjskega 
sloga, urjenje mehurja in vaje za krepitev 
mišic medeničnega dna. Če ti ukrepi 
niso povsem ali dovolj uspešni, se 
predlaga uporaba zdravil za zdravljenje 
najizrazitejših preostalih bolezenskih 
znakov. Če tudi to ni uspešno, je treba 
bolnika napotiti na nadaljnje preiskave. 
Pretočna inkontinenca pomeni  
neprekinjeno iztekanje urina, kot da bi 
bil mehur prepoln. To motnjo pogosto 
povzroči mehanska ovira, kot so notranje 
kopičenje fekalij, povečana prostata, 
poškodba živčevja in anomalije sečnice. 
Pri funkcionalni inkontinenci pa bolnik 
zaradi telesne okvare ali duševne motnje 
ali pa zaradi oslabelosti ne more priti do 
stranišča.

Zdravljenje
Pri zdravljenju je treba zmanjšati telesno 
težo, saj se pri ljudeh s prekomerno težo 
poveča pritisk v trebušni votlini. Priporoča 
se uživanje kakovostne hrane in tekočine, 
te pa ne sme biti ne preveč ne premalo, 
saj lahko zmanjšanje vnosa tekočine 
razdraži mehur in poveča možnost 
okužbe. Izogibati se je treba kavi, 
alkoholu in gaziranim pijačam, ki mehur 
lahko razdražijo. Treba je tudi zmanjšati 

ali prenehati kajenje, saj kadilci pogosto 
kašljajo, kar pa povečuje pogostost 
uhajanja.
Vaje za krepitev mišic medeničnega 

dna so najučinkovitejše zdravljenje 
urinske inkontinence po prestanem 
posegu prostatektomije, pa tudi pri 
moških z urgentno urinsko inkontinenco. 

V kombinaciji z urjenjem mehurja 
in dnevnikom uriniranja bo veliko 
bolnikov doseglo popolno kontinenco, 
če med operativnim posegom niso 
bile poškodovane mišice zapiralke, ki 
obdajajo sečnico.  
Fizioterapevt ali drug strokovnjak za 
inkontinenco bo bolniku priporočil 
ustrezne vaje za krepitev medeničnega 
dna in ga seznanil s tehnikami in 
pripomočki, ki so na voljo. 
Tudi urjenje mehurja po operaciji 
prostate je lahko dobrodejno, če ima 
bolnik težave z nenadno potrebo po 
uriniranju ali urgentno inkontinenco. Če 
želimo povečati zmogljivost mehurja, v 
njem nekaj časa zadržimo urin, katerega 
količino sčasoma povečujemo. Namen 
tovrstnega urjenja je prekiniti ciklus 
pogostosti oziroma nujnosti. Prostornina 
mehurja se povečuje počasi, postopoma 
in nadzorovano. Za kar največji 
uspeh tega načina zdravljenja je zelo 
pomembno, da bolnik pri njem sodeluje 
in vztraja pri sicer počasnem urjenju 
mehurja.  
Če zgoraj omenjena zdravljenja po treh, 
štirih mesecih ne dajo želenih rezultatov, 
je treba ponovno oceniti zdravstveno 
stanje bolnika, razmisliti o drugih posegih 
in ga napotiti še drugam. 
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Poglavitni problem je sram, ki pogosto 
preprečuje moškim, da bi poiskali 
zdravniško pomoč. Tega bi morali moški 
premagati in obiskati zdravnika, saj 
je urinska inkontinenca neposredno 
povezana še z drugimi bolezenskimi 
stanji, kot so povečana prostata, rak na 
prostati in nevrološke bolezni (multipla 
skleroza,  Parkinsonova in Alzheimerjeva 
bolezen). Tveganje predstavlja tudi 
povečana telesna teža in sladkorna 

bolezen.
Inkontinenco pri moških lahko razdelimo 
na skupine z različnimi bolezenskimi 
znaki. Moškim, ki se srečujejo z nehotnim 
kapljanjem urina po mokrenju, se 
priporočajo vaje za krepitev mišic 
medeničnega dna in masaža sečnice. 
Stresna urinska inkontinenca pri 
moških se največkrat pojavi po operaciji 
prostate. Urgentna inkontinenca 
pogosto vključuje povečanje prostate 

ali benigno hiperplazijo prostate (BPH), 
obstrukcijo ali druge operativne posege, 
kot je resekcija črevesja. Izraz mešana 
inkontinenca pa se uporablja, kadar so 
prisotni znaki obeh prej omenjenih oblik 
inkontinence. 

Stresna urinska inkontinenca
S stresno urinsko inkontinenco se moški 
navadno srečujejo po prestani operaciji 
prostate, čeprav so za nastanek možne 
tudi druge okoliščine. Gre za nehoteno 
uhajanje urina ob dejavnostih, kot so 
kašljanje ali tek. Vendar se pri vsakem 
moškem kaže drugače – nekateri imajo 
težave le z občasnim uhajanjem majhnih 
količin urina za krajši čas, drugi pa se 
srečujejo z neprekinjenim in dolgotrajnim 
uhajanjem urina. Če so pravilno 
zdravljeni, veliko moških ponovno 
obvlada ohranjanje kontinence.

Urgentna inkontinenca
Urgentna inkontinenca je nehoteno 
uhajanje urina, ki ga spremlja močna 
želja po praznjenju mehurja. Tako kot 
bolnike s stresno inkontinenco se tudi 
tiste z urgentno inkontinenco najprej 
zdravi z neagresivnimi metodami. 
Največji dejavnik tveganja za pojav 
urgentne inkontinence sta povečanje 
organa (na primer benigna hiperplazija 
prostate, BPH) in predhodni operativni 
posegi.

Mešana in druge oblike inkontinence
O mešani inkontinenci govorimo, kadar 
ima bolnik bolezenske znake stresne 
in urgentne urinske inkontinence. Pri 
zdravljenju tako urgentne kot stresne 

STRESNA 
URINSKA 
INKONTINENCA – 
TUDI PRI MOŠKIH
Inkontinenca pri moških ni tako pogosta kot pri ženskah, je pa vedno pogostejša. Z njo se srečujejo 
moški vseh starosti, saj ni samo posledica staranja, temveč je neposredno povezana še z drugimi 
bolezenskimi stanji. Besedilo: Andreja Češnovar

INTIMNO

Poglavitni problem je sram, ki pogosto preprečuje moškim, da 
bi poiskali zdravniško pomoč. Tega bi morali moški premagati 
in obiskati zdravnika, saj je urinska inkontinenca neposredno 
povezana še z drugimi bolezenskimi stanji.

Izogibati se je treba kavi, 
alkoholu in gaziranim pijačam, 
ki mehur lahko razdražijo. Treba 
je tudi zmanjšati ali prenehati 
kajenje, saj kadilci pogosto 
kašljajo, kar pa povečuje 
pogostost uhajanja.

urinske inkontinence se je treba najprej 
zateči k neagresivnim ukrepom, med 
katere spadajo prilagoditev življenjskega 
sloga, urjenje mehurja in vaje za krepitev 
mišic medeničnega dna. Če ti ukrepi 
niso povsem ali dovolj uspešni, se 
predlaga uporaba zdravil za zdravljenje 
najizrazitejših preostalih bolezenskih 
znakov. Če tudi to ni uspešno, je treba 
bolnika napotiti na nadaljnje preiskave. 
Pretočna inkontinenca pomeni  
neprekinjeno iztekanje urina, kot da bi 
bil mehur prepoln. To motnjo pogosto 
povzroči mehanska ovira, kot so notranje 
kopičenje fekalij, povečana prostata, 
poškodba živčevja in anomalije sečnice. 
Pri funkcionalni inkontinenci pa bolnik 
zaradi telesne okvare ali duševne motnje 
ali pa zaradi oslabelosti ne more priti do 
stranišča.

Zdravljenje
Pri zdravljenju je treba zmanjšati telesno 
težo, saj se pri ljudeh s prekomerno težo 
poveča pritisk v trebušni votlini. Priporoča 
se uživanje kakovostne hrane in tekočine, 
te pa ne sme biti ne preveč ne premalo, 
saj lahko zmanjšanje vnosa tekočine 
razdraži mehur in poveča možnost 
okužbe. Izogibati se je treba kavi, 
alkoholu in gaziranim pijačam, ki mehur 
lahko razdražijo. Treba je tudi zmanjšati 

ali prenehati kajenje, saj kadilci pogosto 
kašljajo, kar pa povečuje pogostost 
uhajanja.
Vaje za krepitev mišic medeničnega 

dna so najučinkovitejše zdravljenje 
urinske inkontinence po prestanem 
posegu prostatektomije, pa tudi pri 
moških z urgentno urinsko inkontinenco. 

V kombinaciji z urjenjem mehurja 
in dnevnikom uriniranja bo veliko 
bolnikov doseglo popolno kontinenco, 
če med operativnim posegom niso 
bile poškodovane mišice zapiralke, ki 
obdajajo sečnico.  
Fizioterapevt ali drug strokovnjak za 
inkontinenco bo bolniku priporočil 
ustrezne vaje za krepitev medeničnega 
dna in ga seznanil s tehnikami in 
pripomočki, ki so na voljo. 
Tudi urjenje mehurja po operaciji 
prostate je lahko dobrodejno, če ima 
bolnik težave z nenadno potrebo po 
uriniranju ali urgentno inkontinenco. Če 
želimo povečati zmogljivost mehurja, v 
njem nekaj časa zadržimo urin, katerega 
količino sčasoma povečujemo. Namen 
tovrstnega urjenja je prekiniti ciklus 
pogostosti oziroma nujnosti. Prostornina 
mehurja se povečuje počasi, postopoma 
in nadzorovano. Za kar največji 
uspeh tega načina zdravljenja je zelo 
pomembno, da bolnik pri njem sodeluje 
in vztraja pri sicer počasnem urjenju 
mehurja.  
Če zgoraj omenjena zdravljenja po treh, 
štirih mesecih ne dajo želenih rezultatov, 
je treba ponovno oceniti zdravstveno 
stanje bolnika, razmisliti o drugih posegih 
in ga napotiti še drugam. 



Bučno olje, še posebej hladno stiskano, ima številne koristne 
učinke na zdravje.
Postopek hladnega stiskanja pomeni, da se semena ne 
obdelujejo – ni mletja, mešanja, segrevanja ali praženja, temveč 
se s posebno stiskalnico iz celega semena samo iztisne olje, 
pri čemer temperatura v trenutku stiskanja ne presega 40 °C. 
Olje tako ohrani vse hranilne snovi (vitamine in minerale), ki 
so jih vsebovala semena. V hladno stiskanih oljih je na primer 
zelo veliko vitamina E, ki ščiti celice pred prostimi radikali in 
zavira staranje organizma. Z uživanjem teh olj v telo vnesemo 
življenjsko pomembne nenasičene maščobne kisline (omega 3, 
omega 6, omega 9 in GLA), ki jih naše telo ne proizvaja samo, so 
pa nujno potrebne za presnovo. Tako povečamo rezervo energije 
v organizmu, pospešimo delovanje v maščobi topnih vitaminov in 
posledično poskrbimo za boljše počutje. 
Bučna semena vsebujejo veliko vitaminov, kot so provitamin A, 
vitamini B, C E in K, mineralov, kot so kalcij, železo, magnezij in 
nekateri mikroelementi (selen, cink, mangan), ter nenasičene 
maščobne kisline. Olje je bogato tudi z visoko vsebnostjo delta-7-
sterolov, vsebovalo pa naj bi tudi fitosterine.
Bučno olje poznamo kot izredno aromatično olje za pripravo 
solat. Lahko ga uživamo hladnega, kot preventivno zdravilo ali pa 
ga uporabljamo kot dodatek k jedem, omakam in solatam, celo 
za pripravo slaščic. Odlično se ujame s čokolado. Z bučnim oljem 
lahko prelijemo vaniljev sladoled ali sadno kupo. Nekaj kapljic 
tega olja odlično popestri sirne in mesne narezke in izboljša okus 
namazom.

BUČNO OLJE - 
STUDENEC MLADOSTI
S preventivnim uživanjem bučnih semen in 
bučnega olja, ki mu pravimo tudi studenec 
mladosti, lahko zmanjšamo tveganje za nastanek 
različnih bolezni.

PREHRANA

Koristi bučnih semen in olja

• Ščitijo pred prostimi 
radikali, 

• zavirajo predčasno staranje, 
• izboljšajo delovanje 

mehurja in sečevoda,
• pomagajo preprečevati 

nastajanje ledvičnih 
kamnov,

• pomagajo pri odvajanju 
vode iz telesa,

• delujejo proti povečanju 
prostate,

• delujejo proti črevesnim 
zajedavcem (trakuljavosti),

• lajšajo kronični revmatoidni 
artritis,

• krepijo imunski sistem, 
• varujejo srce in ožilje,
• uravnavajo holesterol 

– znižujejo raven 
škodljivega holesterola 
(LDL) in povečujejo raven 

koristnega (HDL),
• uravnavajo krvni tlak in 

preprečujejo motnje v 
krvnem obtoku, 

• uravnavajo prebavo,
• normalizirajo celično 

presnovo, 
• koristijo živcem, 
• krepijo mišičje in vezivno 

tkivo, 
• varujejo pred raznimi vnetji, 
• učinkovita so pri zdravljenju 

opeklin in ozeblin, 
• pomagajo preprečevati 

različne vrste raka, 
• pospešujejo delovanje 

želodca, 
• pozitivno vplivajo na 

razpoloženje,
• pospešujejo regeneracijo 

kože,
• preprečujejo odpadanje las. 

Besedilo: Monika Hvala
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Srčno-žilne bolezni so drugi najpogostejši 
vzrok za smrt v ZDA, v Sloveniji so vzrok 
za 40 % smrti in glavni vzrok smrti po 65. 
letu starosti. V Evropi se smrtnost zaradi 
teh obolenj v zadnjem času uspešno niža, 
medtem ko v Sloveniji še ne sledimo temu 
trendu.
Na zdravje našega krvožilnega sistema 
poleg hrane, ki jo vsakodnevno uživamo, 
vplivajo še starost, spol, dednost, na 
katere pa nimamo vpliva. Zato je naša 
odgovornost, da ukrepamo na področjih, 
na katerih lahko. In to takoj, zdaj! Ne 
čakajmo, da nas telo opozori na težave! 
Preventivno lahko delujemo z znižanjem 
morebiti prevelike telesne teže (ohranimo 
ITM v mejah normalne vrednosti, ki je 
med 18 in 24) in povečane vrednosti 
holesterola v krvi. Kajenje, prekomerno 
uživanje alkohola, visoka krvni tlak in krvni 
sladkor skupaj s telesno neaktivnostjo še 
potencirajo možnost za razvoj bolezni srca 
in ožilja. 

Osnovna dejstva
Prav tako kot triacilgliceridi je holesterol 
oblika maščobe v krvi. Po njej se prenaša 
z beljakovinami v obliki lipoproteinov. 
LDL oz. »slab holesterol« označuje 
lipoproteine nizke gostote, ki prenašajo 
holesterol iz jeter v organe oz. na žilne 
stene. HDL oz. »dober« holesterol pa 
je tisti, ki odstranjuje holesterol z žilnih 
sten nazaj v jetra. Za naše zdravje je 
pomembno ustrezno razmerje med njima. 
Na slednje lahko le malo vplivamo s 
hrano, saj se 80 % holesterola sintetizira v 
našem telesu, preostalih 20 % pa izvira iz 
prehrane. Problem prehrane je oksidiran 
holesterol (v močno obdelanih živilih, 
predvsem jajcih in mleku: jajčne testenine, 
mleko v prahu, sladoled …). V zadnjem 
času pa so v ospredju še ugotovitve, da 
je bolj kot sam holesterol problematičen 
homocistein. To je aminokislina (gradnik 
beljakovin), ki v našem telesu nastaja 

iz metionina (prav tako aminokislina). 
Visoka raven homocisteina poškoduje 
žilne stene in sproža vsa stanja, povezana 
z arteriosklerozo. Folat, vitamina B12 in 
B6 (v zeleni listnati zelenjavi, puranjem 
mesu in celih žitih) omogočijo pretvorbo 
homocisteina nazaj v metionin. Ta deluje 
nasprotno, celo pomlajevalno, in spodbuja 
celično presnovo. 
Osnovna težava sodobne prehrane so 
prečiščeni ogljikovi hidrati (izdelki iz 
prečiščene moke, rafiniran sladkor) in 
rafinirana sol, predelane oz. hidrogenirane 
rastlinske maščobe (margarina), preveč 
maščobnih kislin omega 6 in nasičenih 
maščob (v predelanih mesninah) ter 

homogenizirano mleko. Preveč teh in na 
drugi strani premalo prehranskih vlaknin, 
maščobnih kislin omega 3 in kakovostnih 
beljakovin na naših krožnikih vodi v večje 
tveganje za razvoj sodobnih bolezni, tudi 
bolezni srca in ožilja. 

Hrana, ki nas zdravi »od znotraj«
1. Maščobne kisline omega 3
Za maščobe naj velja, da iz naše prehrane 
izločimo presežne maščobne kisline 
omega 6 v mastnem mesu, mesnih 
izdelkih in transmaščobe v prigrizkih. 
Te sprožajo vnetna stanja, ki so povod 
za srčno-žilne bolezni. Nasprotno pa 
maščobne kisline omega 3 delujejo 
protivnetno. V žilah preprečujejo 
nastajanje krvnih strdkov. Ohranjajo 
zdravje endotelija žil oz. preprečujejo 
arteriosklerozo, ki pomeni nalaganje 
krvnih maščob (holesterola) na žilne 
stene, zaradi česar nastanejo obloge, 
ki jih preraste vezivo. O arteriosklerozi 
govorimo, ko se v oblogah začne nabirati 
še kalcij. Na deformirano žilno steno se 
lepijo krvne ploščice (trombociti) in lahko 
nastane strdek, ki ovira prehodnost žil ter v 
najhujšem primeru povzroči smrt. 
Z nenasičenimi maščobnimi kislinami 
omega 3 so bogate male mastne morske 
ribe: skuša, sardina, slanik, sledita jim divji 
losos in tuna. Dolgoverižne maščobne 
kisline živalskega izvora naše telo 
nedvomno lažje izkoristi kot rastlinske. 
Viri slednjih so oreščki (navadni oreh), 
semena (laneno seme) in avokado. Pri 
oreščkih nas lahko hitro zanese, zato naj 
jih za prigrizek ne bo več kot 25 g oz. za 
manjšo pest. Da preprečimo oksidacijo 
nenasičenih maščobnih kislin, zraven 
pojejmo kakšen kos zelenjave ali manjši 
sadež.

2. Beljakovine 
Izbiramo le kakovostne vire beljakovin. 
To so domače pusto meso, jajca ter 

HRANA ZA 
SRCE IN 
OŽILJE
Kako lahko z uživanjem primerne hrane zavestno preventivno poskrbimo za zdravje 
svojega srca in ožilja? Srce in ožilje sta izjemnega pomena za delovanje našega telesa, 
zato naj tudi v tem primeru velja: »Bolje preprečevati kot zdraviti!« Besedilo: Anja Pristavec, univ. dipl. inž. 

živilstva in prehrane, www.mojezdravje.net

PREHRANA

Domača jajca so popolno živilo 
in vsebujejo holin – vitamin B7, 
ki sodeluje pri tvorbi povezav 
med možganskimi celicami. Pri 
jajcih velja ohraniti zmernost, 
uživajmo jih v kombinaciji z 
vlakninami iz zelenjave!

mleko (in mlečni izdelki). Jajca - da ali 
ne? Da, domača jajca so popolno živilo in 
vsebujejo holin – vitamin B7, ki sodeluje 
pri tvorbi povezav med možganskimi 
celicami. Pri jajcih velja ohraniti zmernost, 
uživajmo jih v kombinaciji z vlakninami iz 
zelenjave!

3. Zelenjava in sadje 
Bogata sta z vlakninami. Pektin na primer 
deluje tako, da preprečuje absorpcijo 
holesterola. Poleg tega sta sadje in 
zelenjava (banana, avokado, korenček, 
paradižnik) bogata s kalijem, ki deluje 
kot protiutež pri povišanem krvnem tlaku 
(zaradi velikega uživanja natrija oz. soli, 
katere porabo čim bolj omejimo).  
4. Vitamin C 
Je močen antioksidant. Omogoča tvorbo 
kolagena in elastina, s čimer veča 
elastičnost žil. Preprečuje strjevanje krvi. 
Vitamin mladosti (vitamin E) preprečuje 
nalaganje holesterola na žilne stene. 
Najdemo ga v oreščkih, pšeničnih kalčkih 
in sončničnih semenih. Za uspešno 
delovanje potrebuje selen, ki ga najdemo 
v morski hrani ter brazilskih oreščkih. Že 
z enim brazilskim oreščkom pokrijemo 
celotne dnevne potrebe po tem mineralu!

5. Polifenoli
Uživanje polifenolov poveča prožnost 
krvnih žil in zmanjša možnost za tvorbo 

krvnih strdkov. Najdemo jih v surovem 
kakavu: kakavova zrna oz. čokolada s čim 
višjo vsebnostjo kakava (75 % in več). 
Veliko fenolnih spojin vsebujejo jagodičje 
(aronija, borovnice, črni ribez, maline) ter 
rdeče grozdje, številna zelena zelenjava 
in zeleni čaj. Glede resveratrola v rdečem 
vinu so mnenja deljena, saj naj bi morali 
za njegovo ugodno delovanje spiti kar 16 
steklenic vina dnevno. 

6. Stročnice 
Leča, čičerika, fižol in grah so izjemno 
bogati s topnimi vlakninami (nižajo 
raven »slabega« holesterola LDL), s 
folatom (zniževanje ravni homocisteina), 

kalijem in magnezijem. Uživajmo jih čim 
pogosteje!
Polnozrnata žita, predvsem oves in 
ječmen, so bogata z vlakninami, 
natančneje z betaglukani, ki nižajo raven 
holesterola LDL. Še pomnite dobro staro 
ovseno kašo za zajtrk in ričet za kosilo? 

7. Čebula in česen 
Naši najcenejši »superživili« (poleg 
stročnic) preprečujeta zlepljenje 
trombocitov, raztapljata že nastale 
strdke in ohranjata pretočnost žil s 
preprečevanjem nalaganja plaka. 
Uravnavata tudi razmerje med 
holesterolom LDL in holesterolom HDL. 

Viri beljakovin v hrani 

Za uravnoteženo prehrano so pomembne zadostne količine esencialnih in 
neesencialnih aminokislin, ki jih zaužijemo v obliki beljakovin. Čeprav se, ko 
govorimo o beljakovinsko popolni hrani, omenjajo predvsem živila živalskega 
izvora, nam tudi polnovredna rastlinska prehrana (z zadostnim kaloričnim vnosom) 
omogoča pridobivanje vseh esencialnih aminokislin. Močno presežen vnos 
beljakovin ni priporočljiv, saj se povečuje možnost nastanka ledvičnih kamnov, 
povečanja izločanja seča in s tem izločanja kalcija, kar ima negativen učinek na 
zdravje kosti. Bolj problematična živila so živila živalskega izvora, saj vsebujejo 
esencialno aminokislino metionin. Presežek metionina povzroča povišano vrednost 
homocisteina, nastanek raka, različnih kroničnih bolezni in srčno-žilnih bolezni. 
Glavni rastlinski viri beljakovin so: žita, stročnice in oreščki, ki večinoma vsebujejo 
več kot 7 % proteinov. Maja Jeereb, certificirana nutricionistka, MojeZdravje.net 
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letu starosti. V Evropi se smrtnost zaradi 
teh obolenj v zadnjem času uspešno niža, 
medtem ko v Sloveniji še ne sledimo temu 
trendu.
Na zdravje našega krvožilnega sistema 
poleg hrane, ki jo vsakodnevno uživamo, 
vplivajo še starost, spol, dednost, na 
katere pa nimamo vpliva. Zato je naša 
odgovornost, da ukrepamo na področjih, 
na katerih lahko. In to takoj, zdaj! Ne 
čakajmo, da nas telo opozori na težave! 
Preventivno lahko delujemo z znižanjem 
morebiti prevelike telesne teže (ohranimo 
ITM v mejah normalne vrednosti, ki je 
med 18 in 24) in povečane vrednosti 
holesterola v krvi. Kajenje, prekomerno 
uživanje alkohola, visoka krvni tlak in krvni 
sladkor skupaj s telesno neaktivnostjo še 
potencirajo možnost za razvoj bolezni srca 
in ožilja. 

Osnovna dejstva
Prav tako kot triacilgliceridi je holesterol 
oblika maščobe v krvi. Po njej se prenaša 
z beljakovinami v obliki lipoproteinov. 
LDL oz. »slab holesterol« označuje 
lipoproteine nizke gostote, ki prenašajo 
holesterol iz jeter v organe oz. na žilne 
stene. HDL oz. »dober« holesterol pa 
je tisti, ki odstranjuje holesterol z žilnih 
sten nazaj v jetra. Za naše zdravje je 
pomembno ustrezno razmerje med njima. 
Na slednje lahko le malo vplivamo s 
hrano, saj se 80 % holesterola sintetizira v 
našem telesu, preostalih 20 % pa izvira iz 
prehrane. Problem prehrane je oksidiran 
holesterol (v močno obdelanih živilih, 
predvsem jajcih in mleku: jajčne testenine, 
mleko v prahu, sladoled …). V zadnjem 
času pa so v ospredju še ugotovitve, da 
je bolj kot sam holesterol problematičen 
homocistein. To je aminokislina (gradnik 
beljakovin), ki v našem telesu nastaja 

iz metionina (prav tako aminokislina). 
Visoka raven homocisteina poškoduje 
žilne stene in sproža vsa stanja, povezana 
z arteriosklerozo. Folat, vitamina B12 in 
B6 (v zeleni listnati zelenjavi, puranjem 
mesu in celih žitih) omogočijo pretvorbo 
homocisteina nazaj v metionin. Ta deluje 
nasprotno, celo pomlajevalno, in spodbuja 
celično presnovo. 
Osnovna težava sodobne prehrane so 
prečiščeni ogljikovi hidrati (izdelki iz 
prečiščene moke, rafiniran sladkor) in 
rafinirana sol, predelane oz. hidrogenirane 
rastlinske maščobe (margarina), preveč 
maščobnih kislin omega 6 in nasičenih 
maščob (v predelanih mesninah) ter 

homogenizirano mleko. Preveč teh in na 
drugi strani premalo prehranskih vlaknin, 
maščobnih kislin omega 3 in kakovostnih 
beljakovin na naših krožnikih vodi v večje 
tveganje za razvoj sodobnih bolezni, tudi 
bolezni srca in ožilja. 

Hrana, ki nas zdravi »od znotraj«
1. Maščobne kisline omega 3
Za maščobe naj velja, da iz naše prehrane 
izločimo presežne maščobne kisline 
omega 6 v mastnem mesu, mesnih 
izdelkih in transmaščobe v prigrizkih. 
Te sprožajo vnetna stanja, ki so povod 
za srčno-žilne bolezni. Nasprotno pa 
maščobne kisline omega 3 delujejo 
protivnetno. V žilah preprečujejo 
nastajanje krvnih strdkov. Ohranjajo 
zdravje endotelija žil oz. preprečujejo 
arteriosklerozo, ki pomeni nalaganje 
krvnih maščob (holesterola) na žilne 
stene, zaradi česar nastanejo obloge, 
ki jih preraste vezivo. O arteriosklerozi 
govorimo, ko se v oblogah začne nabirati 
še kalcij. Na deformirano žilno steno se 
lepijo krvne ploščice (trombociti) in lahko 
nastane strdek, ki ovira prehodnost žil ter v 
najhujšem primeru povzroči smrt. 
Z nenasičenimi maščobnimi kislinami 
omega 3 so bogate male mastne morske 
ribe: skuša, sardina, slanik, sledita jim divji 
losos in tuna. Dolgoverižne maščobne 
kisline živalskega izvora naše telo 
nedvomno lažje izkoristi kot rastlinske. 
Viri slednjih so oreščki (navadni oreh), 
semena (laneno seme) in avokado. Pri 
oreščkih nas lahko hitro zanese, zato naj 
jih za prigrizek ne bo več kot 25 g oz. za 
manjšo pest. Da preprečimo oksidacijo 
nenasičenih maščobnih kislin, zraven 
pojejmo kakšen kos zelenjave ali manjši 
sadež.

2. Beljakovine 
Izbiramo le kakovostne vire beljakovin. 
To so domače pusto meso, jajca ter 

HRANA ZA 
SRCE IN 
OŽILJE
Kako lahko z uživanjem primerne hrane zavestno preventivno poskrbimo za zdravje 
svojega srca in ožilja? Srce in ožilje sta izjemnega pomena za delovanje našega telesa, 
zato naj tudi v tem primeru velja: »Bolje preprečevati kot zdraviti!« Besedilo: Anja Pristavec, univ. dipl. inž. 

živilstva in prehrane, www.mojezdravje.net
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Domača jajca so popolno živilo 
in vsebujejo holin – vitamin B7, 
ki sodeluje pri tvorbi povezav 
med možganskimi celicami. Pri 
jajcih velja ohraniti zmernost, 
uživajmo jih v kombinaciji z 
vlakninami iz zelenjave!

mleko (in mlečni izdelki). Jajca - da ali 
ne? Da, domača jajca so popolno živilo in 
vsebujejo holin – vitamin B7, ki sodeluje 
pri tvorbi povezav med možganskimi 
celicami. Pri jajcih velja ohraniti zmernost, 
uživajmo jih v kombinaciji z vlakninami iz 
zelenjave!

3. Zelenjava in sadje 
Bogata sta z vlakninami. Pektin na primer 
deluje tako, da preprečuje absorpcijo 
holesterola. Poleg tega sta sadje in 
zelenjava (banana, avokado, korenček, 
paradižnik) bogata s kalijem, ki deluje 
kot protiutež pri povišanem krvnem tlaku 
(zaradi velikega uživanja natrija oz. soli, 
katere porabo čim bolj omejimo).  
4. Vitamin C 
Je močen antioksidant. Omogoča tvorbo 
kolagena in elastina, s čimer veča 
elastičnost žil. Preprečuje strjevanje krvi. 
Vitamin mladosti (vitamin E) preprečuje 
nalaganje holesterola na žilne stene. 
Najdemo ga v oreščkih, pšeničnih kalčkih 
in sončničnih semenih. Za uspešno 
delovanje potrebuje selen, ki ga najdemo 
v morski hrani ter brazilskih oreščkih. Že 
z enim brazilskim oreščkom pokrijemo 
celotne dnevne potrebe po tem mineralu!

5. Polifenoli
Uživanje polifenolov poveča prožnost 
krvnih žil in zmanjša možnost za tvorbo 

krvnih strdkov. Najdemo jih v surovem 
kakavu: kakavova zrna oz. čokolada s čim 
višjo vsebnostjo kakava (75 % in več). 
Veliko fenolnih spojin vsebujejo jagodičje 
(aronija, borovnice, črni ribez, maline) ter 
rdeče grozdje, številna zelena zelenjava 
in zeleni čaj. Glede resveratrola v rdečem 
vinu so mnenja deljena, saj naj bi morali 
za njegovo ugodno delovanje spiti kar 16 
steklenic vina dnevno. 

6. Stročnice 
Leča, čičerika, fižol in grah so izjemno 
bogati s topnimi vlakninami (nižajo 
raven »slabega« holesterola LDL), s 
folatom (zniževanje ravni homocisteina), 

kalijem in magnezijem. Uživajmo jih čim 
pogosteje!
Polnozrnata žita, predvsem oves in 
ječmen, so bogata z vlakninami, 
natančneje z betaglukani, ki nižajo raven 
holesterola LDL. Še pomnite dobro staro 
ovseno kašo za zajtrk in ričet za kosilo? 

7. Čebula in česen 
Naši najcenejši »superživili« (poleg 
stročnic) preprečujeta zlepljenje 
trombocitov, raztapljata že nastale 
strdke in ohranjata pretočnost žil s 
preprečevanjem nalaganja plaka. 
Uravnavata tudi razmerje med 
holesterolom LDL in holesterolom HDL. 

Viri beljakovin v hrani 

Za uravnoteženo prehrano so pomembne zadostne količine esencialnih in 
neesencialnih aminokislin, ki jih zaužijemo v obliki beljakovin. Čeprav se, ko 
govorimo o beljakovinsko popolni hrani, omenjajo predvsem živila živalskega 
izvora, nam tudi polnovredna rastlinska prehrana (z zadostnim kaloričnim vnosom) 
omogoča pridobivanje vseh esencialnih aminokislin. Močno presežen vnos 
beljakovin ni priporočljiv, saj se povečuje možnost nastanka ledvičnih kamnov, 
povečanja izločanja seča in s tem izločanja kalcija, kar ima negativen učinek na 
zdravje kosti. Bolj problematična živila so živila živalskega izvora, saj vsebujejo 
esencialno aminokislino metionin. Presežek metionina povzroča povišano vrednost 
homocisteina, nastanek raka, različnih kroničnih bolezni in srčno-žilnih bolezni. 
Glavni rastlinski viri beljakovin so: žita, stročnice in oreščki, ki večinoma vsebujejo 
več kot 7 % proteinov. Maja Jeereb, certificirana nutricionistka, MojeZdravje.net 



Pomanjkanje esencialnih 
maščob se kaže predvsem 
pri vegetarijancih in pri 
osebah, ki ne uživajo dovolj 
pogosto rib. Večje količine 
omega 3 vsebujejo nekatere 
severnomorske ribe. Za 
dobrodejne učinke je treba 
redno uživati ribje jedi vsaj 
dva- do trikrat tedensko 
oziroma ribje olje v kapsulah 
kot dodatek k prehrani (vsaj 
300 mg čistih maščobnih 
kislin omega 3 dnevno).

Koristno delovanje 
nenasičenih maščobnih 
kislin
Omega 3 uravnavajo oz. 
znižujejo previsoko raven 
trigliceridov in holesterola v 
krvi, zmanjšujejo zlepljanje 
krvnih ploščic (trombocitov) 
ter izboljšajo fleksibilnost 
rdečih krvničk (eritrocitov). 
Zmanjšujejo poapnenje žil 
oz. aterosklerozo in s tem 
nekoliko znižujejo tudi povišan 
krvni tlak. Razširjajo majhne 
krvne žile in zmanjšujejo 
nevarnost za nastajanje krvnih 
strdkov. Uživanje večjih količin 
maščobnih kislin omega 3 
(2–4 g dnevno) zavira tudi 
kronične vnetne procese 
(revmatske bolezni, luskavico, 

astmo, Chronovo bolezen).
Maščobne kisline omega 
3 so pomembne tudi za 
nekatere celične procese, 
ohranjajo čvrstost celičnih 
sten in membran. Potrebne 
so pri proizvajanju energije in 
nastanku nekaterih hormonov. 
Pomembne so za pravilni 
razvoj in delovanje možganov, 
živčevja ter oči. 

Učinki EPK in DHK na srce 
in ožilje
Prehrana Eskimov vsebuje 
veliko maščob, bogata je 
z morskimi sesalci (tjulni, 
kiti) in različnimi vrstami 
rib. Zato zaužijejo dnevno 
tudi več gramov maščobnih 
kislin omega 3 (EPK in 
DHK), njihova prehrana 
pa občutno zniža smrtnost 
zaradi akutnega srčnega 
infarkta. Študije kažejo, da 
redno uživanje rib oz. ribjega 
olja zmanjšuje obolevnost in 
umrljivost zaradi srčno-žilnih 
bolezni.
Klinične raziskave so 
potrdile, da redna uporaba 
koncentriranega ribjega olja, ki 
zagotavlja vsaj 2 g EPK in DHK 
dnevno, zmanjšuje dejavnike 
tveganja za bolezni srca in 
ožilja. 

ZDRAVE MAŠČOBE 
OMEGA 3

Večkrat nasičene maščobne kisline omega 3 so 
dolgoverižne maščobne kisline z dvema ali več 
dvojnimi vezmi. Najpomembnejši maščobni kislini 
omega 3 sta: eikozapentaenojska kislina (EPK) in 
dekozaheksaenojska kislina (DHK). Tovrstne kisline 
so nujno potrebne za človeški organizem, torej 
spadajo med esencialna živila. Telo jih samo ni 
sposobno tvoriti, dobi jih lahko le s hrano. Naša 
prehrana pa jih vsebuje zelo malo. Besedilo: Maša Kovač
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Naravno pridelana hrana je razumljivo 
dražja. Najverjetneje se ne bomo kar 
čez noč preusmerili k ekološko pridelani 
hrani, a morda spodaj navedenim 
živilom namenimo več pozornosti pri 
umivanju in jih kupujemo vsaj od lokalnih 
pridelovalcev. Tudi tako se izognemo 
dodatnemu vnosu pesticidov v telo, saj 
zaradi dolgega transporta iz drugih koncev 

sveta živila še dodatno izpostavljajo 
različnim postopkom. Večje tveganje 
predstavljajo tudi pridelki iz velikih plantaž. 
Če imamo možnost, si živila vzgojimo 
sami na lastnem vrtu.

Kje je največ pesticidov?
Jabolka, breskve, nektarine, češnje, 
uvoženo grozdje, jagode in maline so 

sadje, ki v največji meri vsebuje ostanke 
pesticidov. To velja tudi za špinačo, 
paprike, kumare, paradižnik, grah in 
krompir. Zato jih, če se le da, v večji meri 
kupujmo ekološko pridelane. Med jabolki 
v konvencionalni pridelavi je s pesticidi 
najbolj obremenjena sorta Gala, ki jih 
v povprečju v eni rastni sezoni škropijo 
tudi do petindvajsetkrat, pravi Drago 
Purgaj, predsednik društva Ajda Podravja 
in biodinamični sadjar s certifikatom 
demeter. 
Najmanj pesticidov vsebujejo: kaki, kivi, 
melona, ananas, grenivka, papaja in 
mango. Prav tako naj bi to veljalo še za 
avokado, zelje, koruzo, čebulo in jajčevce.

Kaj kažejo podatki raziskav?
Po podatkih Uprave RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin iz leta 
2012, ko so vzorčili 1.035 živil (45 % 
slovenskega porekla, 37 % iz drugih držav 
članic EU in 18 % iz tretjih držav), so bile 
presežene mejne vrednosti ostankov 
(MRL) ugotovljene v 4 vzorcih slovenskega 
porekla (breskve, kitajsko zelje, solata in 

PESTICIDI V HRANI 
– KAJ LAHKO 
STORIMO?
Predvsem zelenjava in sadje, pa tudi široka paleta drugih 
polnovrednih živil, nam predstavljata način, kako lahko 
v svoje telo vnesemo kar največ hranilno bogatih snovi. 
Ravno nasproten učinek pa dosežemo, če jih spremlja 
še cel kup strupov.  Na nekatere stvari nimamo kaj dosti 
vpliva, a pri izbiri hrane je drugače. Mi smo tisti, ki se 
odločimo, katero hrano bomo uživali in kakšna bo njena 
kakovost. 

Besedilo: Anja Pristavec, univ. dipl. inž. živilstva in 
prehrane, Mojezdravje.net, in Maja Jeereb, certificirana 

nutricionistka, Mojezdravje.net
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Jabolka, breskve, nektarine, češnje, uvoženo grozdje, jagode in 
maline so sadje, ki v največji meri vsebuje ostanke pesticidov. To 
velja tudi za špinačo, paprike, kumare, paradižnik, grah in krompir. 
Zato jih, če se le da, v večji meri kupujmo ekološko pridelane.

A če pogledamo iz prakse, je uporaba neželenih sredstev pogosta 
in ostanki so neizbežno prisotni na naših jedilnikih dan za dnem. 
Težava nastane, ker se te snovi kopičijo v našem telesu, saj jih telo 
ne more v celoti odstraniti.

Nasveti za naravno čiščenje pridelkov

Kupljeno neekološko sadje in zelenjavo dobro operemo. V primeru listnate zelenjave odstranimo zunanje liste, ki so bili škropivom 
najbolj izpostavljeni. Priporoča se tudi pranje živil s pomočjo sode bikarbone ali alkoholnega kisa. Predvsem v primeru, ko živila 
zaužijemo z lupino: jabolka, nektarine in breskve. Navedeno sadje ima poleg tega tudi tanko lupino in pesticidi skoznjo prodrejo 
do 3 mm globoko. Soda pomaga odstraniti ostanke prsti, voska, mikrobov in pesticidov. V večjo posodo damo mlačno vodo, v 
njej raztopimo zvrhano žlico sode. V tej raztopini namakamo živila 10 minut, nato jih speremo pod tekočo vodo. Lahko pa v dozi 
z razpršilko zmešamo 1 kozarec vode, 1 kozarec alkoholnega kisa in 1 čajno žličko sode in s tem pripravkom poškropimo živila 
in jih po 10 minutah  speremo. V nekaterih primerih pomaga tudi toplotna obdelava živil. Tako lahko odstranimo precejšen del 
neželenih snovi z veliko živil. 

*vir: (http://ehp.niehs.nih.gov/wp-content/uploads/123/5/ehp.1408197.alt.pdf)

minut pred zaužitjem 
namakamo živila v raztopini 

vode in sode bikarbone, nato jih 
speremo pod tekočo vodo.
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koleraba), 2 vzorcih iz drugih držav članic 
EU (poreklo Italija) in 4 vzorcih po poreklu 
iz tretjih držav (dva vzorca pomaranč in 
en vzorec paprike iz Egipta ter en vzorec 
pomela iz Kitajske).

Po izsledkih ameriške raziskave*, 
objavljene maja 2015 v reviji 
Environmental Health Perspectives, so v 
Ameriki najpogosteje uporabljeni pesticidi 
organofosfati. Pri 4.500 ljudeh so merili 
njihovo vsebnost v urinu in jih razvrstili v 
razrede glede pogostosti uživanja ekološke 
oziroma konvencionalno pridelane hrane. 
Raziskave so pokazale pričakovane 
rezultate: ljudje, ki niso uživali ekološko 
pridelane hrane, so imeli značilno višjo 
vsebnost organofosfatov v urinu. Tisti, ki 
so uživali ekološko hrano »po navadi« 
ali večinoma, so imeli za kar 65 % nižje 
vsebnosti kot tisti, ki ne uživajo ekoloških 
živil. Precej zgovoren podatek, kajne? 
Organofosfati so povezani s povečanim 
tveganjem za depresijo in tesnobno 
počutje, zmedenost, izgubo spomina in 
spremembe v osebnosti. 
Metaanaliza, opravljena leta 2014, kaže, 
da npr. hrana, ki je pridelana v skladu z 
ekološkimi standardi, vsebuje 19 % več 
fenolnih spojin, 69 % več flavanonov, 28 
% več stilbenov, 26 % več flavonov, 50 % 
več flavonolov in 51 % več antocianinov. 
Uživanje vseh navedenih antioksidantov 
je povezano z nižjim tveganjem za 
kronična obolenja. Poleg tega pa ekološko 
pridelana hrana vsebuje tudi manj težkih 
kovin, npr. kadmija. 

Prednosti ekoloških živil

Vzgojena so v sistemih, polnih 
mikronutrientov in zdravih mikrobov. 
Posledično so bogatejša s hranili v 
primerjavi s konvencionalnimi živili. 
Poleg tega v ekološki pridelavi niso 
dovoljeni umetni oz. kakšni drugi 
pesticidi, niti v dovoljenih mejah. 
Enako velja za hormone, bakterije, 
odporne na antibiotike, in antibiotike 
same. V testiranih živilih resda niso 
ugotovili preseženih mejnih vrednosti, 
a če pogledamo iz prakse, je uporaba 
neželenih sredstev pogosta in ostanki so 
neizbežno prisotni na naših jedilnikih dan 

za dnem. Težava nastane, ker se te snovi 
kopičijo v našem telesu, saj jih telo ne 
more v celoti odstraniti. 

Podatki raziskav kažejo tudi, da sadje in 
zelenjava, pridelana v Sloveniji, vsebujeta 
manj ostankov pesticidov kot tista, ki 
prihajata od drugje (tudi iz EU), zato velja 
spodbuda k nakupu lokalnih pridelkov.

Kaj lahko storimo za varnejši nakup?
Veliko lahko storimo z zaupanjem in 
kupovanjem na kmetijah in tržnici pri 
malih kmetih, odgovarja Iztok Janežič, 
svetovalec za ekološko pridelavo. S 
tem neposredno z denarno energijo 
podpiramo dvig zavesti pridelovalcev in 
skrb za potrošnike. Posredno tako 
podpiramo tudi dvig iz padca samooskrbe 
v Sloveniji, ki je padla z 80 % v začetku 
90-ih let na današnjo nizko raven 
približno 30 %. S sadjem in zelenjavo kot 
potrošniki večinoma ne znamo ravnati, 
ne vemo dosti o skladiščenju in primernih 
temperaturah hranjenja, meni Janežič. 
Pravi tudi, da je t. i. hladna veriga do 
doma zelo pomembna za ohranjanje 
kakovosti sadja in zelenjave, ki sta bila 
pridelana v sadovnjakih ali na njivah, saj 

na toplem iz ure v uro izgubljata kakovost 
in notranjo vrednost, zato je potreben 
čuten odnos in skrbnost do pridelkov. 
Zato ne kupujte starega sadja po akcijskih 
cenah, saj stoji na policah veletrgovcev po 
več dni.
Po besedah ekologa in svobodnega 
raziskovalca Antona Komata se 
najvišje koncentracije škodljivih snovi 
pojavljajo tudi v maščobah živalskega 
izvora. Komat zato svetuje, naj se 
prehranjujemo s tisto hrano, ki je čim 
nižje na prehranski verigi, in s hrano 
ekološke pridelave. Pri malih kmetih 
lahko najdete veliko neoporečne in zdrave 
hrane po ugodnih cenah. 

Manj je več
»Večina ljudi je prepričanih, da več kot 
jedo, bolj so prehranjeni. To seveda ni 
res. Tisti, ki jé manj, je pogosto bolje 
prehranjen, kajti ta se ne zastruplja.« 
(Rudolf Steiner) To misel si velja 
zapomniti, kadar nakupujemo živila. Raje 
kupite manj in tisto boljše kakovosti, 
predvsem pa posegajte po lokalnem, 
sezonskem sadju in zelenjavi, ki je 
pridelano na ekološki ali biodinamičen 
način.
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Naravno pridelana hrana je razumljivo 
dražja. Najverjetneje se ne bomo kar 
čez noč preusmerili k ekološko pridelani 
hrani, a morda spodaj navedenim 
živilom namenimo več pozornosti pri 
umivanju in jih kupujemo vsaj od lokalnih 
pridelovalcev. Tudi tako se izognemo 
dodatnemu vnosu pesticidov v telo, saj 
zaradi dolgega transporta iz drugih koncev 

sveta živila še dodatno izpostavljajo 
različnim postopkom. Večje tveganje 
predstavljajo tudi pridelki iz velikih plantaž. 
Če imamo možnost, si živila vzgojimo 
sami na lastnem vrtu.

Kje je največ pesticidov?
Jabolka, breskve, nektarine, češnje, 
uvoženo grozdje, jagode in maline so 

sadje, ki v največji meri vsebuje ostanke 
pesticidov. To velja tudi za špinačo, 
paprike, kumare, paradižnik, grah in 
krompir. Zato jih, če se le da, v večji meri 
kupujmo ekološko pridelane. Med jabolki 
v konvencionalni pridelavi je s pesticidi 
najbolj obremenjena sorta Gala, ki jih 
v povprečju v eni rastni sezoni škropijo 
tudi do petindvajsetkrat, pravi Drago 
Purgaj, predsednik društva Ajda Podravja 
in biodinamični sadjar s certifikatom 
demeter. 
Najmanj pesticidov vsebujejo: kaki, kivi, 
melona, ananas, grenivka, papaja in 
mango. Prav tako naj bi to veljalo še za 
avokado, zelje, koruzo, čebulo in jajčevce.

Kaj kažejo podatki raziskav?
Po podatkih Uprave RS za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin iz leta 
2012, ko so vzorčili 1.035 živil (45 % 
slovenskega porekla, 37 % iz drugih držav 
članic EU in 18 % iz tretjih držav), so bile 
presežene mejne vrednosti ostankov 
(MRL) ugotovljene v 4 vzorcih slovenskega 
porekla (breskve, kitajsko zelje, solata in 

PESTICIDI V HRANI 
– KAJ LAHKO 
STORIMO?
Predvsem zelenjava in sadje, pa tudi široka paleta drugih 
polnovrednih živil, nam predstavljata način, kako lahko 
v svoje telo vnesemo kar največ hranilno bogatih snovi. 
Ravno nasproten učinek pa dosežemo, če jih spremlja 
še cel kup strupov.  Na nekatere stvari nimamo kaj dosti 
vpliva, a pri izbiri hrane je drugače. Mi smo tisti, ki se 
odločimo, katero hrano bomo uživali in kakšna bo njena 
kakovost. 

Besedilo: Anja Pristavec, univ. dipl. inž. živilstva in 
prehrane, Mojezdravje.net, in Maja Jeereb, certificirana 

nutricionistka, Mojezdravje.net

PREHRANA

Jabolka, breskve, nektarine, češnje, uvoženo grozdje, jagode in 
maline so sadje, ki v največji meri vsebuje ostanke pesticidov. To 
velja tudi za špinačo, paprike, kumare, paradižnik, grah in krompir. 
Zato jih, če se le da, v večji meri kupujmo ekološko pridelane.

A če pogledamo iz prakse, je uporaba neželenih sredstev pogosta 
in ostanki so neizbežno prisotni na naših jedilnikih dan za dnem. 
Težava nastane, ker se te snovi kopičijo v našem telesu, saj jih telo 
ne more v celoti odstraniti.

Nasveti za naravno čiščenje pridelkov

Kupljeno neekološko sadje in zelenjavo dobro operemo. V primeru listnate zelenjave odstranimo zunanje liste, ki so bili škropivom 
najbolj izpostavljeni. Priporoča se tudi pranje živil s pomočjo sode bikarbone ali alkoholnega kisa. Predvsem v primeru, ko živila 
zaužijemo z lupino: jabolka, nektarine in breskve. Navedeno sadje ima poleg tega tudi tanko lupino in pesticidi skoznjo prodrejo 
do 3 mm globoko. Soda pomaga odstraniti ostanke prsti, voska, mikrobov in pesticidov. V večjo posodo damo mlačno vodo, v 
njej raztopimo zvrhano žlico sode. V tej raztopini namakamo živila 10 minut, nato jih speremo pod tekočo vodo. Lahko pa v dozi 
z razpršilko zmešamo 1 kozarec vode, 1 kozarec alkoholnega kisa in 1 čajno žličko sode in s tem pripravkom poškropimo živila 
in jih po 10 minutah  speremo. V nekaterih primerih pomaga tudi toplotna obdelava živil. Tako lahko odstranimo precejšen del 
neželenih snovi z veliko živil. 

*vir: (http://ehp.niehs.nih.gov/wp-content/uploads/123/5/ehp.1408197.alt.pdf)

minut pred zaužitjem 
namakamo živila v raztopini 

vode in sode bikarbone, nato jih 
speremo pod tekočo vodo.
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koleraba), 2 vzorcih iz drugih držav članic 
EU (poreklo Italija) in 4 vzorcih po poreklu 
iz tretjih držav (dva vzorca pomaranč in 
en vzorec paprike iz Egipta ter en vzorec 
pomela iz Kitajske).

Po izsledkih ameriške raziskave*, 
objavljene maja 2015 v reviji 
Environmental Health Perspectives, so v 
Ameriki najpogosteje uporabljeni pesticidi 
organofosfati. Pri 4.500 ljudeh so merili 
njihovo vsebnost v urinu in jih razvrstili v 
razrede glede pogostosti uživanja ekološke 
oziroma konvencionalno pridelane hrane. 
Raziskave so pokazale pričakovane 
rezultate: ljudje, ki niso uživali ekološko 
pridelane hrane, so imeli značilno višjo 
vsebnost organofosfatov v urinu. Tisti, ki 
so uživali ekološko hrano »po navadi« 
ali večinoma, so imeli za kar 65 % nižje 
vsebnosti kot tisti, ki ne uživajo ekoloških 
živil. Precej zgovoren podatek, kajne? 
Organofosfati so povezani s povečanim 
tveganjem za depresijo in tesnobno 
počutje, zmedenost, izgubo spomina in 
spremembe v osebnosti. 
Metaanaliza, opravljena leta 2014, kaže, 
da npr. hrana, ki je pridelana v skladu z 
ekološkimi standardi, vsebuje 19 % več 
fenolnih spojin, 69 % več flavanonov, 28 
% več stilbenov, 26 % več flavonov, 50 % 
več flavonolov in 51 % več antocianinov. 
Uživanje vseh navedenih antioksidantov 
je povezano z nižjim tveganjem za 
kronična obolenja. Poleg tega pa ekološko 
pridelana hrana vsebuje tudi manj težkih 
kovin, npr. kadmija. 

Prednosti ekoloških živil

Vzgojena so v sistemih, polnih 
mikronutrientov in zdravih mikrobov. 
Posledično so bogatejša s hranili v 
primerjavi s konvencionalnimi živili. 
Poleg tega v ekološki pridelavi niso 
dovoljeni umetni oz. kakšni drugi 
pesticidi, niti v dovoljenih mejah. 
Enako velja za hormone, bakterije, 
odporne na antibiotike, in antibiotike 
same. V testiranih živilih resda niso 
ugotovili preseženih mejnih vrednosti, 
a če pogledamo iz prakse, je uporaba 
neželenih sredstev pogosta in ostanki so 
neizbežno prisotni na naših jedilnikih dan 

za dnem. Težava nastane, ker se te snovi 
kopičijo v našem telesu, saj jih telo ne 
more v celoti odstraniti. 

Podatki raziskav kažejo tudi, da sadje in 
zelenjava, pridelana v Sloveniji, vsebujeta 
manj ostankov pesticidov kot tista, ki 
prihajata od drugje (tudi iz EU), zato velja 
spodbuda k nakupu lokalnih pridelkov.

Kaj lahko storimo za varnejši nakup?
Veliko lahko storimo z zaupanjem in 
kupovanjem na kmetijah in tržnici pri 
malih kmetih, odgovarja Iztok Janežič, 
svetovalec za ekološko pridelavo. S 
tem neposredno z denarno energijo 
podpiramo dvig zavesti pridelovalcev in 
skrb za potrošnike. Posredno tako 
podpiramo tudi dvig iz padca samooskrbe 
v Sloveniji, ki je padla z 80 % v začetku 
90-ih let na današnjo nizko raven 
približno 30 %. S sadjem in zelenjavo kot 
potrošniki večinoma ne znamo ravnati, 
ne vemo dosti o skladiščenju in primernih 
temperaturah hranjenja, meni Janežič. 
Pravi tudi, da je t. i. hladna veriga do 
doma zelo pomembna za ohranjanje 
kakovosti sadja in zelenjave, ki sta bila 
pridelana v sadovnjakih ali na njivah, saj 

na toplem iz ure v uro izgubljata kakovost 
in notranjo vrednost, zato je potreben 
čuten odnos in skrbnost do pridelkov. 
Zato ne kupujte starega sadja po akcijskih 
cenah, saj stoji na policah veletrgovcev po 
več dni.
Po besedah ekologa in svobodnega 
raziskovalca Antona Komata se 
najvišje koncentracije škodljivih snovi 
pojavljajo tudi v maščobah živalskega 
izvora. Komat zato svetuje, naj se 
prehranjujemo s tisto hrano, ki je čim 
nižje na prehranski verigi, in s hrano 
ekološke pridelave. Pri malih kmetih 
lahko najdete veliko neoporečne in zdrave 
hrane po ugodnih cenah. 

Manj je več
»Večina ljudi je prepričanih, da več kot 
jedo, bolj so prehranjeni. To seveda ni 
res. Tisti, ki jé manj, je pogosto bolje 
prehranjen, kajti ta se ne zastruplja.« 
(Rudolf Steiner) To misel si velja 
zapomniti, kadar nakupujemo živila. Raje 
kupite manj in tisto boljše kakovosti, 
predvsem pa posegajte po lokalnem, 
sezonskem sadju in zelenjavi, ki je 
pridelano na ekološki ali biodinamičen 
način.
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Izbira je ogromna, samo pravilno moramo 
izbrati ter tako sebi kot otrokom priskrbeti 
zdravo prehranjevanje.

Včasih je otrokom težko približati zdravo 
malico, medtem ko sošolec veselo je 
kupljen sendvič ali čokolado iz avtomata. 
Morda pomaga, če otroku predstavite 
njegovo telo kot avtomobil, hrana pa je 
gorivo. Če bo gorivo ustrezno, bo avto 
hiter in zmogljiv; če pa bo gorivo napačno, 
avtomobil ne bo prišel daleč.

Vsa zapakirana hrana v vrečkah, vsi 
narejeni sendviči in slaščice spadajo med 
slabo gorivo. Domače spečen kruh, sveže 
sadje, zelenjava, žitarice, oreščki, stročnice 
pa so dobro gorivo.

Otroka naučite, da lahko med ponujeno 
hrano izbere zdravo hrano ali tisto, ki mu 
ne bo dala energije. Prav tako napotke 
upoštevajte tudi sami, saj je zgled najboljši 
učitelj.  

Če bo otrok videl, da tudi vi jeste enako 
hrano, jo bo lažje sprejel.

Pogovorite se z otrokom in ga vprašajte, 
kakšno malico bi rad nesel s sabo, ter mu 
jo pripravite oz. jo pripravita skupaj. 

Pravila 
Pri pripravi ne pozabite na zdrave 
maščobe, kot so olivno, bučno in laneno 
olje, za peko izberite kokosovo maščobo.
Izbirajte med polnozrnatimi žitaricami in 
polnozrnatim rižem.
Kupujte sezonsko sadje in zelenjavo.
Otrok naj s sabo vedno vzame jabolko, 
banano, grozdje ali kakšno drugo 
sezonsko sadje.
Namesto sokov je odličen čaj, ki ga lahko 
posladkate z eritritolom, ki je popolnoma 
naraven in brez kalorij.
Kupujte le ekološko meso in jajca.
Namesto mleka uporabite rastlinske 
napitke, kot so mandljev, ovseni, lešnikov 
ali kokosov napitek.

Namesto kupljenih slaščic jih z otrokom 
pripravite sami.
Tudi suho sadje in oreščki so odlična izbira 
za malico.

PRIPRAVIMO 
ZDRAVO 
MALICO ZA 
V SLUŽBO IN 
ŠOLO 
Spet sta tu šola in vrtec, z njima pa vedno tudi skrb za primerno prehrano naših 
najmlajših. Pripravimo jim zdravo malico, ki jo bodo vzeli s seboj, hkrati pa poskrbimo 
tudi zase in v službi svoje želodčke nahranimo z zdravimi živili. Besedilo: Alja Dimic, prehranska 

terapevtka, Holistic Center

PREHRANA

Primeri malic, ki jih lahko odnesemo s seboj, za naše najmlajše ali za v službo

Narastek iz prosene kaše z 
borovnicami

Polpeti iz ovsenih kosmičev, 
korenčka, graha in čebule

Domač kruh

Presna tortica iz mandljev, indijskih 
oreščkov, datljev, banane in vaniljeNe pozabite na vlaknine!

1. Prosena kaša, skuhana v mandljevem mleku, s cimetom, vaniljo in borovnicami, 
popečena zlato rumeno.
2. Polpeti iz ovsenih kosmičev, korenčka, graha in čebule, popečeni na kokosovi 
maščobi.
3. Ajdova kaša s porom, bučko in papriko.
4. Sendvič iz doma spečenega kruha z namazom iz stlačenega avokada, kosa 
kumare, rezine paprike, lista solate in paradižnika. 
5. Popečen kvinojin narastek s špinačo, tofujem ali albuminsko skuto. 
6. Rezine pečene polente s papriko in albuminsko skuto.
7. Rižota z grahom, brokolijem in rdečo papriko.
8. Lešnikov napitek, ajdovi kosmiči in borovnice.
9. Narastek iz ovsenih kosmičev, kokosovega mleka, cimeta in naribanega jabolka.
10. Trdo kuhano jajce, košček domačega kruha, rezina paprike in korenčka.
11. Presna tortica iz mandljev, indijskih oreščkov, datljev, jabolka in cimeta.

Potrebujete:
• proseno kašo,
• mandljevo mleko,
• strok vanilje,
• borovnice.

Priprava:
Proseno kašo skuhajte v mandljevem 
mleku, dodajte izdolbljen strok vanilje 
in borovnice. Pekač obložite s peki 
papirjem, vanj vlijte maso in na 200 
°C zapecite do zlato rumene barve.
Ohladite in narežite na rezine.

Potrebujete:
• ovsene kosmiče,
• domače jajce ali namočena lanena 

semena,
• čebulo,
• korenček,
• rdečo papriko,
• grah,
• kokosovo maščobo,
• naravno morsko sol.

Priprava:
V vodi skuhajte ovsene kosmiče. Ko 
popijejo vso vodo, jih malo posolite. 
Na kokosovi maščobi popecite 
čebulo; ko zadiši, dodajte na majhne 
koščke narezan korenček in papriko 
ter grah. Malo podušite in nato 
vmešajte v ovsene kosmiče. Dodajte 
žvrkljano jajce ali namesto jajca 
izberite namočena lanena semena. 
Oblikujte polpete in jih razporedite po 
pekaču, obloženem s peki papirjem. 
Pecite približno 25 minut na 180 °C.

Potrebujete:
• 1/2 žličke suhega kvasa ali vinskega 

kamna,
• 2 žlički eritritola (naravni 

nadomestek za sladkor brez kalorij),
• 2,5 dcl mandljevega mleka sobne 

temperature,
• 500 g ajdove moke,
• 100 g ovsenih kosmičev,
• 100 g lističev mandljev,
• 1 žlička naravne, morske soli,
• 1/2 l mlačne vode.

Priprava:
Vse sestavine zmešajte v skledi; če je 
preveč suho, dodajte še malo vode. 
Zmes se ne sme drobiti, biti mora 
mokra in lepljiva. 

Pecite eno uro na 190 °C v pekaču, 
obloženem s peki papirjem. Z ostrim 
nožem preverite, ali je kruh pečen 
(v testo zapičite nož – če je moker, 
še ni pečno). Ohladite in narežite na 
tanke rezine, ki jih brez težav lahko 
zamrznete.

Potrebujete:
• namočeno skledico mandljev,
• namočeno skledico indijskih oreščkov,
• 8 namočenih datljev,
• 2 banani,
• strok vanilje.
 
Priprava:
V mešalniku v gladko zmes zmeljite datlje, nato jim dodajte indijske oreščke in 
mandlje ter na koncu banani in vaniljo. Ko je zmes homogena, jo razporedite po 
pekaču, dobro pritisnite na dno in postavite v hladilnik. Okrasite jo lahko s svežimi 
borovnicami ali naribanim jabolkom.

S prehrano včasih žal ne moremo 
vnesti zadostne količine vseh sestavin 
v organizem, zato moramo poseči 
po prehranskih dodatkih. Ti lahko 
zadovoljijo našo dnevno potrebo po 
določenih snoveh. Zelo pomembna je 
prehrana z vlakninami, ki izboljšujejo 
prebavo in krepijo črevesje. Vse bolj 
priljubljena je kopriva, ki odvaja 
vodo iz telesa, deluje čistilno na 
sečne poti in prostato, znižuje krvni 
sladkor, izboljšuje in čisti kri, krepi 
imunski sistem ter pozitivno učinkuje 
na presnovo. Vsebuje veliko kalcija, 
magnezija, železa ter klorofila, ki ji 
daje intenzivno zeleno barvo. 
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Izbira je ogromna, samo pravilno moramo 
izbrati ter tako sebi kot otrokom priskrbeti 
zdravo prehranjevanje.

Včasih je otrokom težko približati zdravo 
malico, medtem ko sošolec veselo je 
kupljen sendvič ali čokolado iz avtomata. 
Morda pomaga, če otroku predstavite 
njegovo telo kot avtomobil, hrana pa je 
gorivo. Če bo gorivo ustrezno, bo avto 
hiter in zmogljiv; če pa bo gorivo napačno, 
avtomobil ne bo prišel daleč.

Vsa zapakirana hrana v vrečkah, vsi 
narejeni sendviči in slaščice spadajo med 
slabo gorivo. Domače spečen kruh, sveže 
sadje, zelenjava, žitarice, oreščki, stročnice 
pa so dobro gorivo.

Otroka naučite, da lahko med ponujeno 
hrano izbere zdravo hrano ali tisto, ki mu 
ne bo dala energije. Prav tako napotke 
upoštevajte tudi sami, saj je zgled najboljši 
učitelj.  

Če bo otrok videl, da tudi vi jeste enako 
hrano, jo bo lažje sprejel.

Pogovorite se z otrokom in ga vprašajte, 
kakšno malico bi rad nesel s sabo, ter mu 
jo pripravite oz. jo pripravita skupaj. 

Pravila 
Pri pripravi ne pozabite na zdrave 
maščobe, kot so olivno, bučno in laneno 
olje, za peko izberite kokosovo maščobo.
Izbirajte med polnozrnatimi žitaricami in 
polnozrnatim rižem.
Kupujte sezonsko sadje in zelenjavo.
Otrok naj s sabo vedno vzame jabolko, 
banano, grozdje ali kakšno drugo 
sezonsko sadje.
Namesto sokov je odličen čaj, ki ga lahko 
posladkate z eritritolom, ki je popolnoma 
naraven in brez kalorij.
Kupujte le ekološko meso in jajca.
Namesto mleka uporabite rastlinske 
napitke, kot so mandljev, ovseni, lešnikov 
ali kokosov napitek.

Namesto kupljenih slaščic jih z otrokom 
pripravite sami.
Tudi suho sadje in oreščki so odlična izbira 
za malico.

PRIPRAVIMO 
ZDRAVO 
MALICO ZA 
V SLUŽBO IN 
ŠOLO 
Spet sta tu šola in vrtec, z njima pa vedno tudi skrb za primerno prehrano naših 
najmlajših. Pripravimo jim zdravo malico, ki jo bodo vzeli s seboj, hkrati pa poskrbimo 
tudi zase in v službi svoje želodčke nahranimo z zdravimi živili. Besedilo: Alja Dimic, prehranska 

terapevtka, Holistic Center
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Primeri malic, ki jih lahko odnesemo s seboj, za naše najmlajše ali za v službo

Narastek iz prosene kaše z 
borovnicami

Polpeti iz ovsenih kosmičev, 
korenčka, graha in čebule

Domač kruh

Presna tortica iz mandljev, indijskih 
oreščkov, datljev, banane in vaniljeNe pozabite na vlaknine!

1. Prosena kaša, skuhana v mandljevem mleku, s cimetom, vaniljo in borovnicami, 
popečena zlato rumeno.
2. Polpeti iz ovsenih kosmičev, korenčka, graha in čebule, popečeni na kokosovi 
maščobi.
3. Ajdova kaša s porom, bučko in papriko.
4. Sendvič iz doma spečenega kruha z namazom iz stlačenega avokada, kosa 
kumare, rezine paprike, lista solate in paradižnika. 
5. Popečen kvinojin narastek s špinačo, tofujem ali albuminsko skuto. 
6. Rezine pečene polente s papriko in albuminsko skuto.
7. Rižota z grahom, brokolijem in rdečo papriko.
8. Lešnikov napitek, ajdovi kosmiči in borovnice.
9. Narastek iz ovsenih kosmičev, kokosovega mleka, cimeta in naribanega jabolka.
10. Trdo kuhano jajce, košček domačega kruha, rezina paprike in korenčka.
11. Presna tortica iz mandljev, indijskih oreščkov, datljev, jabolka in cimeta.

Potrebujete:
• proseno kašo,
• mandljevo mleko,
• strok vanilje,
• borovnice.

Priprava:
Proseno kašo skuhajte v mandljevem 
mleku, dodajte izdolbljen strok vanilje 
in borovnice. Pekač obložite s peki 
papirjem, vanj vlijte maso in na 200 
°C zapecite do zlato rumene barve.
Ohladite in narežite na rezine.

Potrebujete:
• ovsene kosmiče,
• domače jajce ali namočena lanena 

semena,
• čebulo,
• korenček,
• rdečo papriko,
• grah,
• kokosovo maščobo,
• naravno morsko sol.

Priprava:
V vodi skuhajte ovsene kosmiče. Ko 
popijejo vso vodo, jih malo posolite. 
Na kokosovi maščobi popecite 
čebulo; ko zadiši, dodajte na majhne 
koščke narezan korenček in papriko 
ter grah. Malo podušite in nato 
vmešajte v ovsene kosmiče. Dodajte 
žvrkljano jajce ali namesto jajca 
izberite namočena lanena semena. 
Oblikujte polpete in jih razporedite po 
pekaču, obloženem s peki papirjem. 
Pecite približno 25 minut na 180 °C.

Potrebujete:
• 1/2 žličke suhega kvasa ali vinskega 

kamna,
• 2 žlički eritritola (naravni 

nadomestek za sladkor brez kalorij),
• 2,5 dcl mandljevega mleka sobne 

temperature,
• 500 g ajdove moke,
• 100 g ovsenih kosmičev,
• 100 g lističev mandljev,
• 1 žlička naravne, morske soli,
• 1/2 l mlačne vode.

Priprava:
Vse sestavine zmešajte v skledi; če je 
preveč suho, dodajte še malo vode. 
Zmes se ne sme drobiti, biti mora 
mokra in lepljiva. 

Pecite eno uro na 190 °C v pekaču, 
obloženem s peki papirjem. Z ostrim 
nožem preverite, ali je kruh pečen 
(v testo zapičite nož – če je moker, 
še ni pečno). Ohladite in narežite na 
tanke rezine, ki jih brez težav lahko 
zamrznete.

Potrebujete:
• namočeno skledico mandljev,
• namočeno skledico indijskih oreščkov,
• 8 namočenih datljev,
• 2 banani,
• strok vanilje.
 
Priprava:
V mešalniku v gladko zmes zmeljite datlje, nato jim dodajte indijske oreščke in 
mandlje ter na koncu banani in vaniljo. Ko je zmes homogena, jo razporedite po 
pekaču, dobro pritisnite na dno in postavite v hladilnik. Okrasite jo lahko s svežimi 
borovnicami ali naribanim jabolkom.

S prehrano včasih žal ne moremo 
vnesti zadostne količine vseh sestavin 
v organizem, zato moramo poseči 
po prehranskih dodatkih. Ti lahko 
zadovoljijo našo dnevno potrebo po 
določenih snoveh. Zelo pomembna je 
prehrana z vlakninami, ki izboljšujejo 
prebavo in krepijo črevesje. Vse bolj 
priljubljena je kopriva, ki odvaja 
vodo iz telesa, deluje čistilno na 
sečne poti in prostato, znižuje krvni 
sladkor, izboljšuje in čisti kri, krepi 
imunski sistem ter pozitivno učinkuje 
na presnovo. Vsebuje veliko kalcija, 
magnezija, železa ter klorofila, ki ji 
daje intenzivno zeleno barvo. 



Železo je bistven mineral, prisoten v vseh 
telesnih celicah, v katerih ima ključno 
vlogo pri prenosu kisika, nastajanju 
rdečih krvničk in hemoglobina ter delitvi 
celic. Prav tako ima pomembno vlogo 
pri delovanju imunskega sistema, 
kognitivnih funkcijah in tvorbi mioglobina, 
ki skrbi za prenos kisika v mišice ter za 
mišično kontrakcijo. V telesu ga je največ 
(dve tretjini) v hemoglobinu rdečih 
krvničk, preostanek pa je kot zaloga 
(v jetrih, kostnem mozgu, vranici in 
celicah imunskega sistema) ter kot del 
mioglobina in encimov.

Vpliv prehrane
Izbor in določene kombinacije živil 
zaradi vsebnosti različnih oblik železa 
in drugih snovi pomembno vplivajo na 
biorazpoložljivost in stopnjo absorpcije 
železa. Tako lahko kljub visoki vsebnosti 
železa v določenih rastlinah veliko bolje 
izkoristimo železo iz živil živalskega izvora. 
Tudi določene snovi v živilih absorpcijo 
železa ali pospešijo ali zavrejo, zato je 
pomembna pravilna kombinacija živil, ki 
jih zaužijemo skupaj. Med pospeševalce 

absorpcije železa štejemo vitamin C 
(askorbinsko kislino), druge organske 
kisline (citronska, malna in mlečna 
kislina) ter beljakovine iz mesa in rib. 
Pomembni zaviralci absorpcije pa so 
fitinska kislina (v stročnicah, polnozrnatih 
žitih, oreščkih in semenih), kalcij in fosfor 
(na primer v mlečnih izdelkih), rastlinske 
beljakovine v soji ter polifenoli iz sadja, 
zelenjave, kave, čaja, vina in začimb, pa 
tudi povišan pH želodčnega soka (kot 
posledica jemanja določenih zdravil). 
Dobri prehranski viri železa so meso 
(pusto rdeče meso), ribe in perutnina, 
sezamovo seme, fige, breskve, marelice, 
jagode, češnje, rozine, dateljni, zeleno 
listnata zelenjava, fižol, orehi, mandlji, 
brokoli. 

Mi primanjkuje železa?
Splošni znaki, kot so kronična utrujenost, 
slabša koncentracija, brezvoljnost, 
glavoboli in oslabljen imunski sistem, 
so lahko pokazatelji začetne stopnje 
pomanjkanja železa. Vzrokov za to je 
lahko več: povečana poraba železa 
(nosečnost, bolezen, obdobje pospešene 

rasti, intenzivna telesna vadba …), 
povečane izgube (menstruacija, porod, 
operacije, poškodbe, krvodajalstvo) 
in tudi omejujoče diete (na primer 
veganstvo). Ob pomanjkanju železa 
(to se določi s krvnimi preiskavami) 
se posamezniku ob ustrezni prehrani 
priporočajo prehranska dopolnila. Zelo 
kakovostna so tista z organskim železom 
(železov aminokislinski kelat), ki ima 
visoko stopnjo absorpcije in ne povzroča 
prebavnih težav (zaprtja).

POMANJKANJE 
ŽELEZA?
Sodobni način življenja in nezdrava prehrana imata veliko vlogo pri vse pogostejšem pomanjkanju 
železa, ki velja za eno najpogostejših prehranskih motenj današnjega časa. Številne kronične 
bolezni, oslabljeno delovanje želodca in prebavne težave so le nekateri vzroki pomanjkanja tega 
pomembnega minerala. Besedilo: Sendi Lešnjak, mag. inž. prehrane
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Najobčutljivejše skupine za 
pomanjkanje železa 

• Ženske v rodni dobi,
• nosečnice,
• dojenčki in otroci,
• najstniki,
• aktivni športniki,
• bolniki v obdobju okrevanja,
• starostniki,
• krvodajalci,
• vegani/vegetarijanci.
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Mlečna industrija je zelo bogata, zato 
ljudje še vedno verjamejo reklamam, 
da mleko krepi in je zdravo za naše telo. 
Nove študije dokazujejo, da uporaba 
mlečnih izdelkov vodi v pomanjkanje 
železa in drugih mineralov, povzroča 
drisko ali zaprtost, napihnjenost, kožne 
težave, alergije, vnetja, povečanje teže 
in kopičenje kilogramov, hormonske 
nepravilnosti, astmo, osteoporozo ter 
številne druge težave.
Na žalost so mlečni izdelki še vedno 
ena glavnih sestavin obrokov v naših 
vrtcih, šolah in bolnišnicah.

Mleko le za dojenčke
Zelo zanimivo je, da se vsi sesalci v 
najzgodnejšem obdobju hranimo z 
mlekom, vsaka vrsta pa ima edinstveno 
mleko za svoje potomce. To mleko 
krepi, razvija imunski sistem ter 
potomce pripravi na zdrav razvoj. 
Vendar le mleko, ki pripada določeni 
vrsti. Kadar se govori o materinem 
mleku, o mleku, ki ga mama ponudi 
svojemu dojenčku, je to mleko zanj 
seveda zelo hranljivo in nujno potrebno 
za zdrav razvoj imunskega sistema. 
Ko smo odrasli oz. že v poznejšem 
otroštvu, pa nimamo več encima 
laktaze za prebavljanje mlečnega 
sladkorja. To je tudi dokaz, da nam 
narava ni nikoli namenila uživanja 
mlečnih izdelkov.
Ali se še vedno dojite? Seveda ne, saj 
v odrasli dobi mleka ne potrebujemo, 
potrebujemo pa ga, dokler smo 
dojenčki, in to mleko svoje mame, ne 
mleko krave, bivola, koze ali ovce. Zakaj 
bi sploh pili mleko, če se ne dojimo več, 
poleg tega pa še mleko druge živalske 
vrste? Tega ne počne nobena žival, le 
človek. Potem pa se sprašujemo, zakaj 
je toliko alergij, vnetij, prebavnih težav, 
avtoimunih obolenj, depresij, težav s 
kožo in rakom. Opustite mleko v svoji 
prehrani in se sami prepričajte.

Kar je dobro za telička, ni dobro za nas
Homogenizacija, sterilizacija, segrevanje 
in druge spremembe močno spremenijo 
in osiromašijo kakovost mleka, ki pa je – 
ne pozabimo – primerno za telička, ne za 
nas. Razlika med človekom in teletom je 
res velika in ne vem, zakaj bi potrebovali 
hrano, ki jo uživa tele, ki v 45 dneh podvoji 
svojo težo.
Dr. Frank Oski, direktor oddelka za 
pediatrijo (Johns Hopkins University 
School of Medicine) ter predstojnik otroške 
bolnišnice Johns Hopkins, piše, da je pitje 
kravjega mleka povezano s prebavnimi 
težavami, pomanjkanjem železa, 
alergijami, hormonskimi nepravilnostmi 
ter depresijo. Pri ženskah povzroča težave 

z menstruacijami, prezgodnjo menopavzo, 
težave v menopavzi ter druge hormonske 
težave, kot je slabo delovanje ščitnice.

Težave zaradi uživanja mleka
Pijete mleko in jeste mlečne izdelke ter 
imate težave z odvečnimi kilogrami? Zdaj 
imate jasen odgovor.
Zelo različni sta tudi sestava in osnovna 
vrsta beljakovin. V kravjem mleku je 
kazein, ki dokazano povzroča vnetja in 
alergije ter ga ljudje ne morejo absorbirati 
in prebaviti.
Mlečni izdelki v telesu ustvarjajo sluz, ki 
vodi v astmo, težave z dihali ter sinusi.
Pri dojenčkih seveda priporočam pitje 
materinega mleka, po prenehanju dojenja 
pa ni prav nobenega razloga, da naj otrok 
pije mleko druge živalske vrste.
Prav tako je študija na Harvardu dokazala, 
da uživanje živalskih beljakovin za kar 
300 % poveča možnost za razvoj raka na 
črevesju, jajčnikih in dojkah.
Ne pozabite, da poleg vsega tega mleko 
in mlečni izdelki vsebujejo antibiotike, 
rastne in druge hormone, ki se ob 
zaužitju absorbirajo v naše telo, ob tem 
pa povzročajo tudi težave z žlezami in 
izločanjem hormonov.
Dotaknimo se še kalcija v mleku. Mleko ga 
res vsebuje, vendar mleko istočasno zelo 
zasluzi telo, telo pa nato porablja minerale 
za nevtralizacijo ter optimalno razmerje 
pH. Posledica je pomanjkanje kalcija, kar 
privede do mišičnih krčev, osteoporoze in 
alergij. Telesno potrebo po kalciju potešite 
z uživanjem zelene listnate zelenjave, 
črnega sezama, stročnic in nepredelanih 
žitaric. Namesto mleka si privoščite 
kokosove, mandljeve ali druge rastlinske 
napitke. 
Največja ameriška nutricionistična 
organizacija ADA pravi, da je prehrana 
brez mleka in mlečnih izdelkov ne 
samo zdrava, temveč tudi priporočljiva. 
Zmanjšuje tveganje za razvoj kroničnih 
bolezni, glavnega vzroka smrti pri nas.

MLEKO IN MLEČNI 
IZDELKI – ZDRAVA ALI 
NEZDRAVA HRANA?
Včasih je mleko veljalo za zdravo hranilo, potrebno za zdrav imunski sistem. Z 
najnovejšimi študijami pa dokazujejo ravno nasprotno, mleko in mlečni izdelki povečujejo 
tveganja za nastanek številnih resnih bolezni pri odraslih in otrocih. Tudi 
pandemijo debelosti povezujejo s pogostim uživanjem mlečnih izdelkov.

Besedilo: Alja Dimic, prehranska 
terapevtka, Holistic Center
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Pri dojenčkih seveda 
priporočam pitje materinega 
mleka, po prenehanju dojenja 
pa ni prav nobenega razloga, 
da naj otrok pije mleko druge 
živalske vrste.



Železo je bistven mineral, prisoten v vseh 
telesnih celicah, v katerih ima ključno 
vlogo pri prenosu kisika, nastajanju 
rdečih krvničk in hemoglobina ter delitvi 
celic. Prav tako ima pomembno vlogo 
pri delovanju imunskega sistema, 
kognitivnih funkcijah in tvorbi mioglobina, 
ki skrbi za prenos kisika v mišice ter za 
mišično kontrakcijo. V telesu ga je največ 
(dve tretjini) v hemoglobinu rdečih 
krvničk, preostanek pa je kot zaloga 
(v jetrih, kostnem mozgu, vranici in 
celicah imunskega sistema) ter kot del 
mioglobina in encimov.

Vpliv prehrane
Izbor in določene kombinacije živil 
zaradi vsebnosti različnih oblik železa 
in drugih snovi pomembno vplivajo na 
biorazpoložljivost in stopnjo absorpcije 
železa. Tako lahko kljub visoki vsebnosti 
železa v določenih rastlinah veliko bolje 
izkoristimo železo iz živil živalskega izvora. 
Tudi določene snovi v živilih absorpcijo 
železa ali pospešijo ali zavrejo, zato je 
pomembna pravilna kombinacija živil, ki 
jih zaužijemo skupaj. Med pospeševalce 

absorpcije železa štejemo vitamin C 
(askorbinsko kislino), druge organske 
kisline (citronska, malna in mlečna 
kislina) ter beljakovine iz mesa in rib. 
Pomembni zaviralci absorpcije pa so 
fitinska kislina (v stročnicah, polnozrnatih 
žitih, oreščkih in semenih), kalcij in fosfor 
(na primer v mlečnih izdelkih), rastlinske 
beljakovine v soji ter polifenoli iz sadja, 
zelenjave, kave, čaja, vina in začimb, pa 
tudi povišan pH želodčnega soka (kot 
posledica jemanja določenih zdravil). 
Dobri prehranski viri železa so meso 
(pusto rdeče meso), ribe in perutnina, 
sezamovo seme, fige, breskve, marelice, 
jagode, češnje, rozine, dateljni, zeleno 
listnata zelenjava, fižol, orehi, mandlji, 
brokoli. 

Mi primanjkuje železa?
Splošni znaki, kot so kronična utrujenost, 
slabša koncentracija, brezvoljnost, 
glavoboli in oslabljen imunski sistem, 
so lahko pokazatelji začetne stopnje 
pomanjkanja železa. Vzrokov za to je 
lahko več: povečana poraba železa 
(nosečnost, bolezen, obdobje pospešene 

rasti, intenzivna telesna vadba …), 
povečane izgube (menstruacija, porod, 
operacije, poškodbe, krvodajalstvo) 
in tudi omejujoče diete (na primer 
veganstvo). Ob pomanjkanju železa 
(to se določi s krvnimi preiskavami) 
se posamezniku ob ustrezni prehrani 
priporočajo prehranska dopolnila. Zelo 
kakovostna so tista z organskim železom 
(železov aminokislinski kelat), ki ima 
visoko stopnjo absorpcije in ne povzroča 
prebavnih težav (zaprtja).

POMANJKANJE 
ŽELEZA?
Sodobni način življenja in nezdrava prehrana imata veliko vlogo pri vse pogostejšem pomanjkanju 
železa, ki velja za eno najpogostejših prehranskih motenj današnjega časa. Številne kronične 
bolezni, oslabljeno delovanje želodca in prebavne težave so le nekateri vzroki pomanjkanja tega 
pomembnega minerala. Besedilo: Sendi Lešnjak, mag. inž. prehrane
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Najobčutljivejše skupine za 
pomanjkanje železa 

• Ženske v rodni dobi,
• nosečnice,
• dojenčki in otroci,
• najstniki,
• aktivni športniki,
• bolniki v obdobju okrevanja,
• starostniki,
• krvodajalci,
• vegani/vegetarijanci.
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Mlečna industrija je zelo bogata, zato 
ljudje še vedno verjamejo reklamam, 
da mleko krepi in je zdravo za naše telo. 
Nove študije dokazujejo, da uporaba 
mlečnih izdelkov vodi v pomanjkanje 
železa in drugih mineralov, povzroča 
drisko ali zaprtost, napihnjenost, kožne 
težave, alergije, vnetja, povečanje teže 
in kopičenje kilogramov, hormonske 
nepravilnosti, astmo, osteoporozo ter 
številne druge težave.
Na žalost so mlečni izdelki še vedno 
ena glavnih sestavin obrokov v naših 
vrtcih, šolah in bolnišnicah.

Mleko le za dojenčke
Zelo zanimivo je, da se vsi sesalci v 
najzgodnejšem obdobju hranimo z 
mlekom, vsaka vrsta pa ima edinstveno 
mleko za svoje potomce. To mleko 
krepi, razvija imunski sistem ter 
potomce pripravi na zdrav razvoj. 
Vendar le mleko, ki pripada določeni 
vrsti. Kadar se govori o materinem 
mleku, o mleku, ki ga mama ponudi 
svojemu dojenčku, je to mleko zanj 
seveda zelo hranljivo in nujno potrebno 
za zdrav razvoj imunskega sistema. 
Ko smo odrasli oz. že v poznejšem 
otroštvu, pa nimamo več encima 
laktaze za prebavljanje mlečnega 
sladkorja. To je tudi dokaz, da nam 
narava ni nikoli namenila uživanja 
mlečnih izdelkov.
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z menstruacijami, prezgodnjo menopavzo, 
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z uživanjem zelene listnate zelenjave, 
črnega sezama, stročnic in nepredelanih 
žitaric. Namesto mleka si privoščite 
kokosove, mandljeve ali druge rastlinske 
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Besedilo: Alja Dimic, prehranska 
terapevtka, Holistic Center

PREHRANA

Pri dojenčkih seveda 
priporočam pitje materinega 
mleka, po prenehanju dojenja 
pa ni prav nobenega razloga, 
da naj otrok pije mleko druge 
živalske vrste.
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Vitamini in minerali so življenjsko 
pomembne snovi, ki jih dobimo pretežno 
iz hrane, lahko pa tudi iz prehrambnih 
dopolnil, ki se v zadnjem času na trgu vse 
bolj množijo. Te snovi so kot gorivo, ki 
nas poganja in skrbi za to, da naša telesa 
pravilno delujejo in da smo zdravi.
Otroci in najstniki z odraščanjem doživljajo 
številne fizične in psihične spremembe, 
na katere vplivajo tudi živila, ki jih uživajo, 
zato je zanje ustrezna in raznolika prehrana 
še posebej pomembna. Njihova telesa 
potrebujejo dovolj različnih vitaminov in 
mineralov, da lahko rastejo, se pravilno 
razvijajo in ostanejo zdrava. Vitamini in 
minerali krepijo imunski sistem, pomagajo 
v boju proti okužbam, spodbujajo 
normalno rast in razvoj ter pomagajo 
celicam in organom opravljati njihovo delo. 
Pomanjkanje vitaminov in mineralov lahko 
vodi v resna bolezenska stanja.

Viri v hrani
Posamezne vitamine in minerale najdemo 
v različnih vrstah hrane, vsak pa ima svojo 
vlogo. Vitamin A v korenju potrebujemo na 
primer za dober vid, vitamini B v celih zrnih 
spodbuja sproščanje energije iz hrane, 
vitamin C v pomarančah nam pomaga 
pri celjenju ran, vitamin D v mleku pa je 
dober za gradnjo in ohranjanje močnih 
kosti. Vitamin K pomaga pri strjevanju 
krvi, tako da rane in praske, pogoste zlasti 
pri radoživih malih raziskovalcih, hitreje 
nehajo krvaveti in se dobro celijo. Vitamin 
K najdemo v zeleni listnati zelenjavi (ta je 
bogata tudi s pomembnim mineralom za 
močne kosti – kalcijem), brokoliju in soji. 
Vitamine delimo na topne v vodi in 
topne v maščobah. Vodotopni – vitamin 
C in velika skupina vitaminov B (B1, B2, 

B6, B12, niacin, biotin, folna kislina, 
pantotenska kislina) – se morajo raztopiti 
v vodi, preden jih telo lahko absorbira. 
Po krvnem obtoku potujejo tja, kjer so 
potrebni, odvečne količine pa telo izloči z 
urinom. Ker se ne skladiščijo, jih moramo 
pogosto nadomeščati. Vsak dan torej 
potrebujemo sveže zaloge vitamina C in 
vitaminov B! Pomanjkanje slednjih je zaradi 
sodobnega načina življenja kar pogosto. 
Smrtni sovražnik vitaminov B je sladkor, 
zato je posebno pomembno, da otrokom 
ob hrani, bogati z vitamini B, kar se da 
omejimo uživanje sladkarij. Vitamina B12 
(kobalamin), ki je pomemben za tvorbo 
rdečih krvnih celic (te oskrbujejo vse celice 
v telesu s kisikom), v rastlinski hrani ni, 
vsebuje pa ga meso. Če otroci ne marajo 
mesa, jim vitamin B12 lahko postrežete 
z jajci, mlekom in drugimi mlečnimi 
izdelki ter z obogatenimi žitaricami za 
zajtrk. Vegani, ki ne jedo prav nobenih živil 
živalskega izvora, bi morali uživati ustrezna 
prehranska dopolnila.

Vitamini, ki se raztapljajo v maščobah (A, 
D, E in K), se lahko skladiščijo v jetrih in 
maščobnih tkivih in ostanejo tam, dokler 
jih telo ne potrebuje – nekateri nekaj dni, 
nekateri celo do šest mesecev! To pomeni, 
da z uživanjem teh vitaminov ne smemo 
pretiravati, saj se lahko preveč nakopičijo, 
celo toliko, da začnejo povzročati težave. 

Minerali
Enako velja za minerale.
Medtem ko so vitamini organske snovi, ki 
jih ustvarijo rastline in živali, so minerali 
anorganski elementi, ki izvirajo iz zemlje 
ter vode in jih rastline vsrkajo, živali pa 
zaužijejo. Človeško telo za rast in ohranjanje 
zdravja nekatere minerale, na primer kalcij, 
potrebuje v večjih količinah, druge pa 
vsak dan le majhne količine. Tem pravimo 
minerali v sledeh. Med te spadajo na primer 
krom, baker, jod, železo, selen in cink. 
Najboljši viri cinka in železa v hrani so meso, 
ribe in perutnina. Cink in železo vsebujejo 
tudi suhi fižol, semena, oreški in zelena 
listnata zelenjava, kot je ohrovt.

Kdaj dopolnila
Če je prehrana otrok in najstnikov raznolika, 
dobijo vse potrebne vitamine in minerale. 
Žal v praksi ni vedno tako preprosto. Hrana, 
ki jo kupimo v trgovini, je zaradi dolgih 
transportnih poti pogosto osiromašena, 
v njej ni več hranil, in onesnažena s 
pesticidi. Majhni otroci so neješči, ne 
marajo vsi sadja in zelenjave ter se pogosto 
zmrdujejo nad izbranimi zdravimi jedmi na 
krožniku. Najstniki pa so po svoje muhasti, 
preskakujejo obroke in se pogosto nezdravo 
prehranjujejo, posebno kadar so daleč od 
oči skrbnih staršev. V tem primeru velja 
razmisliti o uživanju prehrambnih dopolnil.   

POMEN VITAMINOV 
IN MINERALOV ZA 
ZDRAVJE OTROK 
Vitamini in minerali so dobri tako za nas kot za naše otroke. 
Koliko pa jih telo res potrebuje in katere? Nekatera živila 
vsebujejo več vitaminov in mineralov kot druga. Besedilo: Simona Janček

MALČKI IN OTROCI

Ne marajo vsi sadja in zelenjave 
ter se pogosto zmrdujejo nad 
izbranimi zdravimi jedmi na 
krožniku.

• ne vsebujejo konzervansov
• ne vsebujejo umetnih 

barvil
• ne vsebujejo kvasa, 

pšenice, glutena ali jajc
• primerno za vegetarijance

Žvečljivi medvedki, ki 
jih otroci obožujejo:

Chewy Vites so 
okusni, mehki, 

žvečljivi, gumijasti 
medvedki z dodanimi 
maščobnimi kislinami 
omega-3, čigar olje 
je proizvedeno iz 

mikroalg.

Chewy Vites Multi 
Vitamin Plus omogoči 

staršem, da lažje 
kot kadarkoli doslej 
poskrbijo, da njihovi 

otroci zaužijejo 
vse nujno potrebne 

hranilne snovi.

Z vitamini 
in minerali

Z železom
Z dodanim 
železom in 
vitaminom C

Chewy Vites 
z železom so 

odličnega 
okusa in so 
učinkovito 

nadomestilo pri 
pomanjkanju 

železa.

Z omega-3 
in vitamini

Distributer za Slovenijo: ORBICO d.o.o.
Verovškova 72, 1000 Ljubljana, tel.: 01 5886 800

Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah in večjih drogerijah.

Tudi maščobne kisline omega-3 koristijo otrokom

Maščobne kisline omega-3 sodijo med esencialna živila, ki jih naše telo nujno potrebuje za življenje, vendar jih ni sposobno samo 
tvoriti. Že v zgodnjem otroštvu so pomembne za pravilen razvoj možganov, živčevja in retine. Raziskave kažejo ugodne vplive tudi 
na vedenjske in kognitivne lastnosti otrok. Omega-3 pomagajo pri uravnovešanju nihanj razpoloženj in ublažijo vedenjske vzorce 
sindroma pomanjkanja pozornosti in pretirane motoričnosti (ADHD). Umirjeni otroci se lažje koncentrirajo, zato dosegajo boljše 
rezultate pri branju in posledično učenju.
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Večina staršev morda misli, da so smrkavi 
nosovi, nenehni prehladi, boleča grla, 
gastrointestinalne težave in ponavljajoča 
se vnetja ušes nekaj običajnega, sploh pri 
otrocih, ki obiskujejo vrtec ali šolo. Vendar 
vsi otroci ne zbolevajo enako pogosto ali 
enako hudo in vsi se ne nalezejo prav 
vsakega virusa, s katerim pridejo v stik. 
Imunski sistem se seveda razlikuje od 
otroka do otroka.
Dober imunski sistem pa ni odvisen le 
od genov. Veliko lahko naredimo tudi 
starši z nekaj preprostimi ukrepi, ki varno, 
enostavno in učinkovito okrepijo in 
spodbudijo otrokov imunski sistem. Dober 
imunski sistem pomeni trdnejšo obrambo 
pred vdorom virusov in bakterij, hitrejše 
okrevanje v primeru bolezni in splošno 
boljše počutje. Poglejmo, kako otroke z 
zdravimi navadami že preventivno zaščititi 
pred boleznimi.

1. Primerna prehrana
Pogosto uživanje aditivov, konzervansov 
in sladkorja ter alergije na nekatera živila 
slabijo imunski sistem. Alergija na hrano 
povzroča prebavne težave in spodbuja 
vnetne procese v telesu, zato se imunski 
sistem težje bori z virusi in bakterijami. 
Podobno velja, če otrok zaužije več 
aditivov in konzervansov, kot jih lahko 

prenese, za sladkor pa je mnogo študij 
dokazalo, da pravzaprav zavira imunski 
sistem. Omejite torej vnos škodljivih snovi 
in ugotovite morebitne alergije na hrano. 
Postrezite otrokom več svežega sadja in 
zelenjave, oreščkov, semen, jajc in mesa 
iz ekološke pridelave. Korenje, stročji fižol, 
pomaranče in jagode na primer vsebujejo 
fitohranila, ki vzpodbudijo nastajanje belih 
krvnih telesc, ki so zadolžena za obrambo 
pred okužbami, in protitelesc, ki prekrivajo 
površino celic ter tako preprečujejo vstop 
virusov v celice. Prehrana, bogata s 
fitohranili, lahko ščiti tudi pred kroničnimi 
boleznimi, kot so rak in srčno-žilne 
bolezni v odrasli dobi. Otrok naj poje pet 
porcij sadja in zelenjave na dan (porcija 
za malčke je približno dve čajni žlički, za 
starejše otroke skodelica). 

2. Zdrava črevesna flora
Probiotiki so koristne bakterije, ki ščitijo 
prebavni trakt, pomagajo pri prebavi hrane 
in odstranjevanju strupov iz telesa ter nas 
branijo pred napadi virusov in bakterij. 
Če je razmerje bakterij v črevesni flori 
otroka porušeno, se otrok težje obrani 
pred okužbami. Priporočajo se prehranska 
dopolnila, ki vsebujejo seve lactobacillus 
in bifidobakterij.

3. Izogibanje stresu in tesnobi 
Otroška telesa se na stres odzivajo 
enako kot telesa odraslih – dvigne se 
raven hormonov kortizola in adrenalina. 
Dolgotrajno povišane ravni stresnih 
hormonov slabijo imunski odziv. Otroci 
naj imajo veliko prostega časa, časa za 
kreativno igro in veliko naj počivajo. Veliko 
se morajo tudi gibati – najbolje skupaj s 
starši, ki so najboljši zgled.

4. Dovolj kakovostnega spanja
Zaradi pomanjkanja spanja smo bolj 
dovzetni za bolezni, saj se tako zmanjša 
število naravnih celic ubijalk, s katerimi 
imunski sistem napada mikrobe in rakave 
celice. Večina otrok premalo spi. Odvisno 

od starosti otroci potrebujejo od 10 do 14 
ur spanja na dan, še pomembnejša pa je 
kakovost spanca. Za ustrezno izločanje 
spalnega hormona melatonina morajo 
otroci spati v temi, brez prižgane nočne 
lučke. Tudi elektromagnetne frekvence 
dokazano vplivajo na spanje, zato naj 
otroci spijo v sobi brez priključenih 
elektronskih naprav. Če popoldne nočejo 
počivati, naj gredo zvečer prej v posteljo.

5. Vročina pomaga v boju proti okužbi
Mnogo staršev zažene paniko že ob 
prvih znakih povišane temperature na 
termometru, vendar je treba vedeti, da 
je vročina le znak bolezni, ne pa bolezen 
sama po sebi. Vročina je odziv telesa 
na okužbo in brez nje se telo ne more 
učinkovito boriti proti bolezni. Otrokov 
imunski sistem pri višji temperaturi 
pravzaprav bolje deluje, tako se lahko 
otrok hitreje pozdravi. Posvetujte se z 
zdravnikom, ko je vročina previsoka ali 
traja dlje časa.

6. Zelišča in prehranska dopolnila 
Med najboljša prehranska dopolnila za 
krepitev imunskega sistema sodita vitamin 
D in cink. Za krepitev imunskega sistema 
so nepogrešljivi tudi matični mleček in 
drugi čebelji izdelki. Pri otrocih matični 
mleček izboljša delovanje imunskega 
sistema, ugodno pa vpliva tudi na njihovo 
rast in razvoj. Poveča namreč učinkovitost 
obrambnih celic, ki jih spodbudi, da 
izločijo več interlevkina 2, pomembne 
snovi za obrambo organizma. Matični 
mleček se je izkazal za izjemen tudi 
pri zmanjševanju alergijskih težav, ki 
so prav tako posledica neusklajenega 
delovanja imunskega sistema. Proti 
alergijam skoraj čudežno delujejo ribje 
olje, vitamin C in koprive. Zelišča, kot 
sta bezeg in astragalus, pa so odlična 
proti ponavljajočim se okužbam dihal. 
Posvetujete se z zdravnikom, preden 
začnete otroku dajati kakršnakoli nova 
prehranska dopolnila in zelišča.

KAKO OKREPITI 
IMUNSKI SISTEM 
OTROK
Temperature počasi padajo in prihajamo spet v tisti del leta, ko so vse pogostejši prehladi in gripe, 
v vrtcih in šolah pa niso redke slabosti in prebavne motnje. Virusi namreč ne prizanašajo niti našim 
najmlajšim. Z nekaj preprostimi ukrepi pa lahko precej okrepimo njihov imunski sistem in mu tako 
pomagamo v boju z vsakovrstnimi vsiljivci v telesu. Besedilo: Simona Janček

MALČKI IN OTROCI

Za krepitev imunskega sistema 
so nepogrešljivi tudi matični 
mleček in drugi čebelji izdelki. 
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Prekomerna telesna teža in debelost pri 
otrocih, mladostnicah in mladostnikih 
(v nadaljevanju mladostnikih) je v 
današnjem času največji in s tem tudi 
najtežji izziv zdravstva in družbe na 
splošno. 

Velika razsežnost bolezni
V ZDA, kjer so se med prvimi srečali s to 
boleznijo, govorijo danes o več kot 30 % 
vseh otrok in mladih odraslih, ki imajo 
nezdravo težo oz. težave s prekomerno 
telesno težo in debelostjo. Ocenjujemo, 
da se je stopnja prekomerno prehranjenih 
v Sloveniji povzpela na 20 %, kar pomeni 

okrog 85.000 otrok, okrog 5 % oz. 20.000 
otrok in mladostnikov pa se spopada s 
prekomerno telesno težo. 

Kaj so vzroki?
Vzroke za pojav te bolezni moramo iskati 
predvsem v spremenjenem družinskem 
življenjskem slogu, razvoju vrednot 
kapitalistične družbe, presežkih hrane 
in njeno agresivno ponudbo ter razvoju 
tehnologij, predvsem elektronskih, ki 
otroke omejujejo v telesnem gibanju 
in medsebojnem druženju. V zadnjih 
15 letih se je razvil t. i. »TV & couch« 
sindrom – otroci večino svojega prostega 

časa preživijo sede, ob tem pa uživajo 
energetsko bogato hrano. Vse bolj se med 
mladostniki pojavlja »screen watching 
time«, čas, ki ga mladostniki preživijo 
pred različnimi zasloni, na katerih igrajo 
igrice ter se ob njih zabavajo – telefoni, 
GameBoyi, tablice, računalniki itd. 

Kdaj je otrok prekomerno težek?
O prekomerni telesni teži pri otroku in 
mladostniku govorimo takrat, ko je indeks 
telesne mase med 85 in 95 percentilov 
za starost in spol, debelost pa opredelimo 
z indeksom telesne mase nad 95 
percentilov. Maligno, hudo debelost ali 
debelost, pri kateri se pojavljajo pridružene 
bolezni, pa določimo z indeksom telesne 
mase nad 99 %. Ker ne obstaja meja za 
opredelitev bolezni, je treba pri vsakem 
otroku primerjati njegove izmerjene 
telesne mere z ustreznimi vrednostmi 
iz tabel oz. grafikonov. Izmerimo tudi 
obseg pasu, nadlahti, trebuha in stegen, 
debelino kožnih gub, z ultrazvokom 
pa tudi znotrajtrebušno maščevje 
in zamaščenost organov. Skupaj z 
laboratorijskimi vrednostmi tako dobimo 
natančen pregled telesnega stanja otroka 
s prekomerno telesno težo. 

Bolezni, povezane s prekomerno 
telesno težo
V Mariboru smo na Kliniki za pediatrijo 
pred nekaj leti spet začeli delati v 
endokrinološki ambulanti, kjer se 
še posebej posvečamo otrokom s 
prekomerno telesno težo, pri katerih 
se pojavijo zapleti. Spoznali smo, da se 
zapleti, t. i. pridružene bolezni, pojavljajo 
že zelo zgodaj. Predvsem je to motnja v 
presnovi krvnega sladkorja in inzulina, kar 
pri otroku hitro povzroči sladkorno bolezen 

PREKOMERNA 
TELESNA TEŽA IN 
DEBELOST PRI OTROCIH 
IN MLADOSTNIKIH

Svetovna zdravstvena organizacija je šele v tem stoletju opredelila prekomerno telesno težo 
kot bolezen in s tem utemeljila potrebne zdravstvene ukrepe na področju preprečevanja, 
zgodnjega odkrivanja, zdravljenja in rehabilitacije otrok in mladostnikov 
s to boleznijo, ki dobiva endemne, celo pandemne razsežnosti. 

Besedilo: prim. asist. mag. Martin Bigec, 
dr. med., spec. pediater, Klinika za 

pediatrijo UKC Maribor

MALČKI IN OTROCI

V zadnjih 15 letih se je razvil t. i. »TV & couch« sindrom – otroci 
večino svojega prostega časa preživijo sede, ob tem pa uživajo 
energetsko bogato hrano.

Izmerimo obseg pasu, nadlahti, 
trebuha in stegen, debelino 
kožnih gub, z ultrazvokom pa 
tudi znotrajtrebušno maščevje 
in zamaščenost organov. Skupaj 
z laboratorijskimi vrednostmi 
tako dobimo natančen pregled 
telesnega stanja otroka s 
prekomerno telesno težo. 

Šola za zdravo prehranjevanje in življenjski slog

Bolezen je zelo razširjena, zato moramo pripraviti programe za ukrepanje, ki bodo dostopni vsem otrokom in mladostnikom. 
Da bi opozorili na problematiko ter pomagali otrokom in mladostnikom, smo se na Kliniki za pediatrijo UKC Maribor odločili za 
organizacijo programa Šola za zdravo prehranjevanje in življenjski slog, ki ga bomo zagnali s pomočjo donacije nakupovalnega 
središča Europark v višini 15.000 evrov. V okviru projekta Šola za zdravo prehranjevanje in življenjski slog smo pred kratkim 
ustanovili strokovno skupino za pripravo smernic in orodij, ki bodo podlaga za organiziran, sistematičen pristop k obravnavi otrok s 
prekomerno telesno težo. Strokovno skupino sestavljajo strokovnjaki z najrazličnejših področij: sodelovali bodo športni pedagogi, 
kinezioterapevti, dietetičarji, psihologi, pediatri in medicinske sestre ter strokovnjaki za elektronsko-informacijsko in tehnično 
podporo.

otrok v Sloveniji ima 
nezdravo telesno težo.

25 %

tipa 2. Zanjo smo dolgo menili, da je 
bolezen starejših, zdaj pa smo prepričani, 
da nastaja že v otroštvu. Pri dekletih 
se pojavljajo zapleti z menstruacijo in 
prekomerno poraščenostjo, pri dečkih 
s spolnim dozorevanjem in poudarjeno 
rastjo dojk, pri obeh spolih pa z izrazito 
slabo samopodobo, težavami s sklepi, 
kožo, nevrološkimi znaki in nevarnostjo 
nekaterih oblik rakavih bolezni. Pogosto 
imajo ti otroci tudi strije in rjavkasto 
obarvano kožo v pregibih, kar je posledica 

motnje v presnovi inzulina. Zgodaj se 
pojavijo tudi motnje v sklepih in hitra 
mišična utrujenost, največja nevarnost 
pa so motnja v presnovi maščob, 
povišan krvni tlak in s tem nevarnost 
zgodnjega razvoja srčno-žilnih bolezni 
oz. sindroma X.

BOLEZEN DANAŠNJEGA ČASA
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ustanovili strokovno skupino za pripravo smernic in orodij, ki bodo podlaga za organiziran, sistematičen pristop k obravnavi otrok s 
prekomerno telesno težo. Strokovno skupino sestavljajo strokovnjaki z najrazličnejših področij: sodelovali bodo športni pedagogi, 
kinezioterapevti, dietetičarji, psihologi, pediatri in medicinske sestre ter strokovnjaki za elektronsko-informacijsko in tehnično 
podporo.
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tipa 2. Zanjo smo dolgo menili, da je 
bolezen starejših, zdaj pa smo prepričani, 
da nastaja že v otroštvu. Pri dekletih 
se pojavljajo zapleti z menstruacijo in 
prekomerno poraščenostjo, pri dečkih 
s spolnim dozorevanjem in poudarjeno 
rastjo dojk, pri obeh spolih pa z izrazito 
slabo samopodobo, težavami s sklepi, 
kožo, nevrološkimi znaki in nevarnostjo 
nekaterih oblik rakavih bolezni. Pogosto 
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motnje v presnovi inzulina. Zgodaj se 
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pa so motnja v presnovi maščob, 
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Urifar hitro odpravi 
vnetje mehurja! 

Vsebuje inovativno kombinacijo 
D-manoze in granatnega jabolka. 

Primeren je tudi za diabetike in 
otroke od 3. leta dalje.
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Danes se prometno načrtovanje 
osredotoča na ustvarjanje prijetnih 
mest, kjer je omejen razpoložljiv prostor 
namenjen predvsem ljudem, ki tam 
živijo, ga obiskujejo in vlagajo vanj. Kolo 
ima pri tem pomembno vlogo, saj je 
zdravo, trajnostno in ne zavzame veliko 
prostora.

Vadba in hkrati prijazen način 
potovanja
Kolesarjenje je zanimiva alternativa 
drugim vrstam prevoza iz več razlogov: 
dokazano namreč pozitivno vpliva na 

psihofizično počutje posameznikov, 
ne povzroča izpustov CO2, v mestnih 
središčih je časovno izjemno učinkovita 
rešitev, saj se lahko kolesarji izognejo 
prometnim zamaškom in jim ni treba 
iskati parkirnega prostora, hkrati 
prihranijo denar za gorivo in parkirni 
prostor ter se lahko pripeljejo neposredno 
do točke, kamor so se odpravili, ob tem 
pa z rednim gibanjem sproti skrbijo tudi 
za svoje zdravje.

Telesna dejavnost ima dokazane 
pozitivne učinke na splošno počutje 
ljudi. Kolesarjenje združuje obliko vadbe 
in prijazen način potovanja. Uporaba 
kolesa za pot v službo kolesarje zjutraj 
prebudi in napolni z energijo za ves 
dan, deluje protistresno, zaposleni pa so 
tako bolj zadovoljni, učinkoviti, srečni in 
samozavestni v primerjavi s sodelavci, 
ki uporabljajo druge vrste prevoza. 
Raziskava, izvedena v Veliki Britaniji v 
18 letih na vzorcu 18.000 potnikov, je 
dokazala, da aktivni načini potovanja 
pozitivno vplivajo na posameznikovo 
duševno in splošno počutje. Nedavna 

raziskava, ki so jo izvedli na univerzi 
Duke v Severni Karolini, se posveča vplivu 
gibanja na čustveno stanje. Ugotavlja, 
da lahko že 30 minut dnevne aktivnosti 
prepreči nastanek depresije in hkrati 
uravnava raven hormonov (predvsem 
adrenalina in kortizona), ki zvišujejo 
odpornost proti stresnim vplivom.

Slaba infrastruktura
Kolesarjenje je pri nas že bilo eden 
najpomembnejših načinov premikanja, 
a se je umaknilo uporabi osebnega 
avtomobila. Potencial kolesarjenja je 
slabo izkoriščen, saj ga obravnavamo kot 
rekreacijsko dejavnost in manj kot način 
potovanja. Prenos znanj in dobrih praks 
načrtovanja ter izvedbe do kolesarjev 
prijazne kolesarske infrastrukture 
je počasen, neposredne naložbe v 
kolesarsko infrastrukturo so redke. 
Kolesarjenje tudi ni dovolj promovirano 
kot zdrav način opravljanja vsakodnevnih 
poti.

K počasni popularizaciji veliko prispeva 
slabo stanje kolesarske infrastrukture. 
Skupen obseg površin, namenjenih 
kolesarjem, v slovenskih mestih ni 

MESTA VSE VEČ 
POZORNOSTI 
NAMENJAJO 
KOLESARJENJU

GIBANJE

Aktivni načini potovanja imajo pozitiven vpliv na posameznikovo 
duševno in splošno počutje.

kolesarskih trojk je letos v 
okviru pobude Pripelji srečo v 
službo skupaj prekolesarilo že 

180.000 km.
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majhen, zanje pa je značilno, da niso 
kontinuirane in so do kolesarjev pogosto 
neprijazne. V številnih mestih pogrešamo 
tudi ustrezne kolesarske povezave 
z zaledjem za rekreativne kolesarje. 
Obstoječe kolesarsko omrežje je 
velikokrat podrejeno cestni infrastrukturi 
ter pogosto slabo tehnično izvedeno 
(na primer širina stez, izvedba robnikov, 
potopni stebrički, uvozi s stranskih cest, 
količki za preprečevanje parkiranja, 
lokacije smetnjakov ali vodenje in 
razporejanje kolesarjev v križiščih). 
Pogoste so težave z varnim parkiranjem 
koles. Ker kolesarjenje nima statusa 
celoletnega prevoza, zimska služba ne 
čisti kolesarskih stez oz. jih pogosto 
uporablja kot odlagališče za sneg s cest 
in pločnikov.

Zaostajamo za tujino 
V zadnjih letih število kolesarjev sicer 
narašča, a je v slovenskih mestih še daleč 

od tistih v kolesarsko razvitih državah 
in mestih po Evropi. Kolesarjenje je v 
nekaterih mestih, kot je Groningen na 

Načrtovanje prometa v mestih se je v zadnjih 50 letih osredotočalo predvsem na avtomobile. To je 
sčasoma povzročilo prometne zastoje, pomanjkanje prostora za ljudi in za manj mobilne prebivalce, 
hrup, onesnaženost, podnebne spremembe in podobno. Vendar se stvari spreminjajo. 

Besedilo: dr. Aljaž Plevnik, Urbanistični inštitut Republike Slovenije

minut dnevne aktivnosti lahko 
prepreči nastanek depresije.
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Težave s sklepi? 
FlexiForce ohranja 

zdravje in gibljivost vaših 
sklepov. Poiščite akcijsko 

pakiranje v lekarnah in 
trgovinah Sensilab!

SALOMONOVA 
NOVA TEKAŠKA 
OBUTEV ZA VSE 
PODLAGE
POIŠČI AVANTURO V SVOJEM MESTU S ŠPORTNIMI COPATI X-CELERATE GTX® 2

GIBANJE
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Izboljšaj tehniko teka z 
videoanalizo

Teka se lahko loti vsak in vsepovsod, 
vendar se ga veliko začetnikov loti 
napačno, veliko izkušenih tekačev pa 
ima napačno tehniko, ki jo je težko 
izkoreniniti. Slaba tehnika teka poveča 
možnost nastajanja poškodb, hkrati pa 
onemogoča ustrezno napredovanje. 
Salomon vam v sodelovanju z 
Intersportom in tekaškima trenerjema 
Luko Hrenom in Urošem Kožarjem 
omogoča, da s pomočjo strokovnega 
svetovanja, testiranja novih tekaških 
modelov SALOMON ter videoanalize 
pridobite ali nadgradite svoje znanje 
o teku in tekaški opremi. S trenerjema 
se boste lahko odpravili na krajši tek in 
pridobili posnetek, na podlagi katerega 
boste lahko izboljšali svojo tehniko 
teka. Podrobna videoanaliza, ki jo bosta 
strokovno komentirala tekaška trenerja, 
bo narejena s kamero GoPro. Analiza 
je brezplačna in je namenjena tako 
začetnikom kot izkušenim tekačem.

Sobota, 26. september 2015 
Od 10.00 do 18.00 

Petek, 2. oktober 2015
Od 15.00 do 20.00 

Sobota, 10. oktober 2015
Od 10.00 do 18.00 

Sobota, 24. oktober 2015
Od 10.00 do 18.00 

KDAJ?

INTERSPORT Mercator center Šiška – Ljubljana

INTERSPORT Mercator center Cel
 

INTERSPORT BTC – Ljubljana
 

INTERSPORT Supernova – Ljubljana Rudnik5
 

KJE?

53

Si želite novo in zanimivo tekaško izkušnjo? Morda radi tekmujete ali pa le želite ostati v dobri formi? 
Uporabite domišljijo in raziskujte še nepoznane poti vašega mesta. Z namenom odkrivanja novih, 
raznovrstnih in zabavnih tekaških poti v vsakem vremenu je Salomon pripravil novo tekaško obutev 
X-CELERATE GTX® 2, ki omogoča izjemno vsestranskost pri teku po vseh vrstah podlage. Ne glede na 
to, kam vas zanese pot v vašem mestu, boste vedno pravilno opremljeni.

X-CELERATE 2 GTX® omogoča optimalno 
kombinacijo dinamičnega blaženja, 
odzivnosti, zaščite ter odličnega oprijema 
na vseh vrstah podlage. Glavna prednost 
je povsem nova integrirana membrana 
GORE-TEX®, ki je tako lahka, mehka in 
fleksibilna, da je med tekom praktično ne 
boste občutili. Zagotavlja enako zračnost 
ter zaščito pred neugodnimi vremenskimi 
razmerami, hkrati pa je veliko bolj 
fleksibilna. Končni rezultat je bolj odziven, 
vodoodporen, zračen ter udoben tekaški 
copat. Povsem na novo je uporabljena 

3D-tehnologija blaženja in oprijema, ki 
zagotavlja izjemno mehkobo za tek po 
trših podlagah in asfaltu, hkrati pa vam 
omogoča tudi zadostno odzivnost in 
hitrost.  

Popoln in natančen oprijem stopala 
zagotavlja kombinacija sistema Sensifit™ 
in kevlarskih vezalk Quicklace®, saj 
ohranjata stopalo na pravem mestu, 
ves čas aktivnosti. Podplat Contagrip® 
zagotavlja popolno kombinacijo oprijema 

in vzdržljivosti v različnem vremenu. 
Zaradi svoje sestave omogoča izredno 
prilagodljivost in zanesljivost, odsevniki na 
vseh straneh obutve pa omogočajo varen 
tek tudi ponoči.

Nove tekaške copate Salomon 
X-CELERATE GTX® 2 lahko poiščete 
ekskluzivno le v prodajalnah 
INTERSPORT in v spletni trgovini 
INTERSPORT.

Več informacij na: 
http://podjetje.intersport.si/
campaign/si-salomon-citytrail

Nizozemskem, tako razširjeno, da se 
mestne oblasti spopadajo s podobnimi 
težavami, kot jih imamo pri nas z 
avtomobili (zastoji kolesarjev v jutranji 
konici, problem nepravilno parkiranih 
koles). V drugih mestih, kot je London, 
pred desetimi leti ni kolesaril praktično 
nihče. Danes imajo razmeroma velik 
delež kolesarjev, a precej drugačno 
kulturo kolesarjenja kot mesta, kjer je to 
prisotno na ulicah že dlje časa.

Kolesje napredka se vrti v pozitivno 
smer
Vseeno pa je treba poudariti pozitivne 
premike tudi v Sloveniji. Vsekakor se 
zavest o kolesarjenju in potovalne 
navade spreminjajo. Mesta vse več 
pozornosti namenjajo temu prevozu, 

ki z najmanj vlaganji prinaša največje 
izboljšave v mestnih prometnih sistemih. 
Kolesarjenje postaja moden način 
premikanja, kar pomembno prispeva k 
dvigu kolesarske kulture v mestih. Več 
kot je kolesarjev, varnejše je kolesarjenje 
in bolj so kolesarji sestavni del mestnega 
prometa. Kljub številnim okoljskim 
argumentom pa osnovni razlog za 
uporabo kolesa pri posameznikih ni 
prispevek k okolju, temveč neposredne 
praktične koristi tovrstnega premikanja – 
hitrost, udobje, zdravje, denar.

S kolesom na delo pod okriljem pobude Pripelji srečo v službo

Razmah kolesarjenja v Sloveniji želi vzpodbuditi tudi nacionalna pobuda Pripelji srečo v službo, ki je namenjena promociji uporabe 
kolesa kot prevoznega sredstva za pot v službo. S projektom, ki se je simbolno začel na mednarodni dan gibanja (10. maj), želimo 
zaposlene spodbuditi k temu, da že pred službo naredijo nekaj dobrega za svoje razpoloženje, telesno pripravljenost in denarnico 
ter ne nazadnje za okolje. Letošnje leto lahko svoje prevožene poti navdušeni kolesarji spremljajo še do 16. septembra. Pobuda se 
bo s podelitvijo nagrad najuspešnejši trojici končala 22. septembra ob dnevu brez avtomobila. Nacionalna pobuda Pripelji srečo 
v službo nagovarja predvsem posameznike in jih spodbuja, da za pot v službo izberejo kolo. V sklopu projekta nagovarjamo tudi 
slovenske občine in spodbujamo, da v svojem okolju širijo besedo o pobudi in na ravni občine poskrbijo za zagotovitev ustreznih 
razmer za kolesarjenje.

Pobuda je del evropskega projekta Bike2work, ki nadgrajuje obstoječe kampanje spodbujanja kolesarjenja na delo v 12 državah 
EU, med katerimi so tudi kolesarsko najbolj razvite države, kot so Nizozemska, Danska, Belgija, Nemčija in Avstrija. Podpornica 
akcije v Sloveniji je evropska komisarka Violeta Bulc, partnerji pa ministrstvo za infrastrukturo, Nacionalni inštitut za javno zdravje 
in številni drugi po vsej državi. Poudarki se vsako leto spreminjajo, najuspešnejši s tovrstnimi kampanjami pa so na Danskem, kjer 
imajo nekaj deset tisoč udeležencev letno. V slovenski različici letos sodeluje že več kot 200 trojk, v katerih so zaposleni skupaj 
prekolesarili že 180.000 km. 
V prihodnjem letu bo pobuda še intenzivneje vključila slovenska podjetja in z njimi aktivno sodelovala pri oblikovanju optimalnih 
razmer za kolesarjenje zaposlenih na delo. Uveden bo namreč sistem certificiranja do kolesarja prijaznih podjetij. Pobuda se bo 
usmerila na koristi, ki jih imajo podjetja in zaposleni, če ti prihajajo na delo aktivno – peš, s kolesom ali z JPP. V podjetjih bodo 
spoznali, da se vlaganje v alternative avtomobilskemu prevozu obrestuje. 
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Kolesarjenje postaja moden način premikanja, kar pomembno 
prispeva k dvigu kolesarske kulture v mestih.
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Petek, 2. oktober 2015
Od 15.00 do 20.00 

Sobota, 10. oktober 2015
Od 10.00 do 18.00 

Sobota, 24. oktober 2015
Od 10.00 do 18.00 

KDAJ?

INTERSPORT Mercator center Šiška – Ljubljana

INTERSPORT Mercator center Cel
 

INTERSPORT BTC – Ljubljana
 

INTERSPORT Supernova – Ljubljana Rudnik5
 

KJE?
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Si želite novo in zanimivo tekaško izkušnjo? Morda radi tekmujete ali pa le želite ostati v dobri formi? 
Uporabite domišljijo in raziskujte še nepoznane poti vašega mesta. Z namenom odkrivanja novih, 
raznovrstnih in zabavnih tekaških poti v vsakem vremenu je Salomon pripravil novo tekaško obutev 
X-CELERATE GTX® 2, ki omogoča izjemno vsestranskost pri teku po vseh vrstah podlage. Ne glede na 
to, kam vas zanese pot v vašem mestu, boste vedno pravilno opremljeni.

X-CELERATE 2 GTX® omogoča optimalno 
kombinacijo dinamičnega blaženja, 
odzivnosti, zaščite ter odličnega oprijema 
na vseh vrstah podlage. Glavna prednost 
je povsem nova integrirana membrana 
GORE-TEX®, ki je tako lahka, mehka in 
fleksibilna, da je med tekom praktično ne 
boste občutili. Zagotavlja enako zračnost 
ter zaščito pred neugodnimi vremenskimi 
razmerami, hkrati pa je veliko bolj 
fleksibilna. Končni rezultat je bolj odziven, 
vodoodporen, zračen ter udoben tekaški 
copat. Povsem na novo je uporabljena 

3D-tehnologija blaženja in oprijema, ki 
zagotavlja izjemno mehkobo za tek po 
trših podlagah in asfaltu, hkrati pa vam 
omogoča tudi zadostno odzivnost in 
hitrost.  

Popoln in natančen oprijem stopala 
zagotavlja kombinacija sistema Sensifit™ 
in kevlarskih vezalk Quicklace®, saj 
ohranjata stopalo na pravem mestu, 
ves čas aktivnosti. Podplat Contagrip® 
zagotavlja popolno kombinacijo oprijema 

in vzdržljivosti v različnem vremenu. 
Zaradi svoje sestave omogoča izredno 
prilagodljivost in zanesljivost, odsevniki na 
vseh straneh obutve pa omogočajo varen 
tek tudi ponoči.

Nove tekaške copate Salomon 
X-CELERATE GTX® 2 lahko poiščete 
ekskluzivno le v prodajalnah 
INTERSPORT in v spletni trgovini 
INTERSPORT.

Več informacij na: 
http://podjetje.intersport.si/
campaign/si-salomon-citytrail

Nizozemskem, tako razširjeno, da se 
mestne oblasti spopadajo s podobnimi 
težavami, kot jih imamo pri nas z 
avtomobili (zastoji kolesarjev v jutranji 
konici, problem nepravilno parkiranih 
koles). V drugih mestih, kot je London, 
pred desetimi leti ni kolesaril praktično 
nihče. Danes imajo razmeroma velik 
delež kolesarjev, a precej drugačno 
kulturo kolesarjenja kot mesta, kjer je to 
prisotno na ulicah že dlje časa.

Kolesje napredka se vrti v pozitivno 
smer
Vseeno pa je treba poudariti pozitivne 
premike tudi v Sloveniji. Vsekakor se 
zavest o kolesarjenju in potovalne 
navade spreminjajo. Mesta vse več 
pozornosti namenjajo temu prevozu, 

ki z najmanj vlaganji prinaša največje 
izboljšave v mestnih prometnih sistemih. 
Kolesarjenje postaja moden način 
premikanja, kar pomembno prispeva k 
dvigu kolesarske kulture v mestih. Več 
kot je kolesarjev, varnejše je kolesarjenje 
in bolj so kolesarji sestavni del mestnega 
prometa. Kljub številnim okoljskim 
argumentom pa osnovni razlog za 
uporabo kolesa pri posameznikih ni 
prispevek k okolju, temveč neposredne 
praktične koristi tovrstnega premikanja – 
hitrost, udobje, zdravje, denar.

S kolesom na delo pod okriljem pobude Pripelji srečo v službo

Razmah kolesarjenja v Sloveniji želi vzpodbuditi tudi nacionalna pobuda Pripelji srečo v službo, ki je namenjena promociji uporabe 
kolesa kot prevoznega sredstva za pot v službo. S projektom, ki se je simbolno začel na mednarodni dan gibanja (10. maj), želimo 
zaposlene spodbuditi k temu, da že pred službo naredijo nekaj dobrega za svoje razpoloženje, telesno pripravljenost in denarnico 
ter ne nazadnje za okolje. Letošnje leto lahko svoje prevožene poti navdušeni kolesarji spremljajo še do 16. septembra. Pobuda se 
bo s podelitvijo nagrad najuspešnejši trojici končala 22. septembra ob dnevu brez avtomobila. Nacionalna pobuda Pripelji srečo 
v službo nagovarja predvsem posameznike in jih spodbuja, da za pot v službo izberejo kolo. V sklopu projekta nagovarjamo tudi 
slovenske občine in spodbujamo, da v svojem okolju širijo besedo o pobudi in na ravni občine poskrbijo za zagotovitev ustreznih 
razmer za kolesarjenje.

Pobuda je del evropskega projekta Bike2work, ki nadgrajuje obstoječe kampanje spodbujanja kolesarjenja na delo v 12 državah 
EU, med katerimi so tudi kolesarsko najbolj razvite države, kot so Nizozemska, Danska, Belgija, Nemčija in Avstrija. Podpornica 
akcije v Sloveniji je evropska komisarka Violeta Bulc, partnerji pa ministrstvo za infrastrukturo, Nacionalni inštitut za javno zdravje 
in številni drugi po vsej državi. Poudarki se vsako leto spreminjajo, najuspešnejši s tovrstnimi kampanjami pa so na Danskem, kjer 
imajo nekaj deset tisoč udeležencev letno. V slovenski različici letos sodeluje že več kot 200 trojk, v katerih so zaposleni skupaj 
prekolesarili že 180.000 km. 
V prihodnjem letu bo pobuda še intenzivneje vključila slovenska podjetja in z njimi aktivno sodelovala pri oblikovanju optimalnih 
razmer za kolesarjenje zaposlenih na delo. Uveden bo namreč sistem certificiranja do kolesarja prijaznih podjetij. Pobuda se bo 
usmerila na koristi, ki jih imajo podjetja in zaposleni, če ti prihajajo na delo aktivno – peš, s kolesom ali z JPP. V podjetjih bodo 
spoznali, da se vlaganje v alternative avtomobilskemu prevozu obrestuje. 
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Tretje strokovno srečanje projekta 
Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji 
(AHA.SI) je bilo namenjeno pregledu 
predlaganih rešitev in nadaljuje delo 
prvih dveh konferenc. Udeleženci iz 
različnih sektorjev in strokovnih področij 
dela so se osredotočili predvsem na 
problematiko trga dela, upokojevanja, 
preventive padcev, pripravo na starost, 
dolgotrajno oskrbo ter opolnomočenje. 
Skupaj so razmislili, kako izbrati ukrepe 
in jih oblikovati za vključitev v podlage za 
strategijo staranja za našo državo.

Prilagajanje demografskim izzivom
»Nova demografska dejstva postavljajo 
na preizkus našo humanost, socialnost 
in pripravljenost za strateške razvojne 
odločitve,« je uvodoma dejal evropski 
poslanec Alojz Peterle. Ministrica 
za delo, družino, socialne zadeve in 
enake možnosti dr. Anja Kopač Mrak je 
poudarila, da se na njihovem ministrstvu 
zavedajo potrebe po prilagajanju 
demografskim izzivom na nacionalnem 
nivoju, kot je npr. sodelovanje pri 
pripravi celovite medresorske strategije 
in tudi na segmentih v svoji pristojnosti. 
»Naša večletna ambicija v sodelovanju 
z ministrstvom za zdravje je pripraviti 
nov sistem za dolgotrajno oskrbo, ki 
predstavlja tudi zavezo iz koalicijske 
pogodbe. Pripraviti moramo tudi okvir 
za novo pokojninsko reformo zaradi 

OBLIKOVANJE 
UKREPOV 
ZA AKTIVNO 
IN ZDRAVO 
STARANJE 
Na dvodnevnem mednarodnem strokovnem srečanju projekta Aktivno in zdravo staranje v Sloveniji 
(Active and Healthy Ageing in Slovenia ‒ AHA.SI), ki ga je v sodelovanju s projektnimi partnerji 
organiziral Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), so domači in tuji strokovnjaki govorili o 
pogledih na razvoj strategije aktivnega in zdravega staranja v kontekstu EU ter o socialnih, kulturnih, 
javnozdravstvenih in ekonomskih izzivih demografske revolucije v Sloveniji. Besedilo: Monika Hvala

ZRELA LETA

Odzivi družbe in aktualnih vlad v zvezi z demografskimi 
spremembami morajo biti usmerjeni ne samo v spremembe 
sistemske zakonodaje, temveč tudi v t. i. mehke vsebine, kot so 
krepitev pozitivnega odnosa do staranja in starosti, spremenjena 
vloga starejše generacije, spodbujanje medgeneracijskega 
sodelovanja, spoznavanje novih paradigem, ki jih odpira daljša 
življenjska doba.
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Osrednja vsebinska področja projekta AHA.si
Trg dela in upokojevanje

Trg dela in upokojevanje
Negativna demografska gibanja med drugim porajajo potrebo po podaljšanem zaposlovanju in odloženem upokojevanju. To 
zahteva ustrezno politiko trga dela, ustrezno upravljanje s starejšimi zaposlenimi v zasebnem in javnem sektorju, vključno z 
medgeneracijskim sodelovanjem, usklajevanje zasebnega in poklicnega življenja, kakor tudi reformiran pokojninski sistem, ki bo 
omogočal primerne pokojnine.

Predupokojitvene dejavnosti
Ob predpostavki podaljševanja pričakovanih let zdravega življenja priprave na kakovostno starost stremijo k čim bolj 
kakovostnemu, izpolnjenemu življenju po zaključku redne in polne zaposlitve. Prvi vir in spodbuda za pridobivanje znanja za 
tretjo kariero so lahko že delodajalci bodočih upokojencev. Ti lahko svoje zaposlene spodbujajo k načrtovanju in posledično manj 
stresnemu obdobju po upokojitvi, dostopanju do informacij, ki jih za to potrebujejo, in podpori v ključnih trenutkih na življenjski 
prelomnici.

Dolgotrajna oskrba 
Zaradi staranja prebivalstva in s tem povezanega porasta števila ljudi, ki potrebujejo pomoč druge osebe pri opravljanju dnevnih 
življenjskih aktivnosti in nekaterih drugih družbenih sprememb, dobiva področje dolgotrajne oskrbe v družbi vse vidnejšo vlogo, a 
odpira tudi nova vprašanja.

Preventiva padcev
Padci s svojimi posledicami 
ogrožajo aktivno in zdravo 
življenje vseh starejših v njihovih 
življenjskih okoljih. V Sloveniji 
je zavest o pomenu padcev 
med starejšimi in potrebi po 
njihovi preventivi večja kot v 
preteklosti, kar je dobra podlaga 
za oblikovanje strateških 
preventivnih priporočil na vseh 
področjih, od posameznika, 
lokalnih okolij, stroke, ustanov, 
nevladnih organizacij in vlade. 
Ob upoštevanju znanih zunanjih 
vzrokov padcev in tistih, ki so 
povezani z lastnostmi vsakega 
posameznika, je preventiva 
pomembna še med starejšimi, 
ki imajo kronične bolezni, pri 
katerih je verjetnost padca višja od 
povprečja.

Sistem zavezovanja brez rok za 
zavezovanje vezalk uporabi težo vaše 
noge. Ko nagnete stopalo s peto proti 
tlom in povlečete čevelj vzvratno, se 
vezalke zategnejo. Ko z drugo nogo 
pritisnete na zaponko nad peto, se 
bodo vezalke sprostile. Obutev BREZ 
ROK je prva obutev, ki je ustvarjena za 
to, da se popolnoma prilega vaši nogi. 

Notranji, vmesni in zunanji podplat 
delujejo usklajeno in vam ponujajo 
vrhunsko udobje. Obutev se ponaša 
tudi s tehnologijo Ice Lock, zaradi katere 
boste pri hoji po ledu in drugih drsečih 
površinah popolnoma brez skrbi.
Tehnologija BREZ ROK je prejela nagrado 
zlati zmagovalec na mednarodnem 
športnem sejmu ISPO v Nemčiji. Obutev 

BREZ ROK je na voljo tudi v izbranih 
trgovinah po Sloveniji: Alpina, Bokal 
Sport, Fama Trend, Mass, Sanolabor ter 
Intersport – spletna prodajalna.
Že od leta 1988 je podjetje TrekSta iskalo 
rešitev za večje udobje pri hoji. Poleg 
ekskluzivne tehnologije Nestfit in 
ortopedskih značilnosti odlikujejo obutev 
TrekSta še druge inovativne tehnologije.

PRVIČ V ZGODOVINI 
ČEVLJEV Z VEZALKAMI 
SO ROKE OSVOBOJENE!
Leto 2015 je leto inovacij pri proizvajalcu obutve TrekSta. TrekSta je v začetku letošnjega leta 
predstavila svetu revolucionarno tehnologijo zavezovanja vezalk na obutvi BREZ ROK! V podjetju so 
namreč opazili, da si veliko ljudi iz različnih razlogov težje zaveže obutev. BREZ ROK so prvi modni čevlji 
v zgodovini, pri katerih se pri zavezovanju ni treba sklanjati in pri katerih za to ne potrebujete rok. 

ZRELA LETA
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Inovativne tehnologije

Tehnologija NestFit – ta patentirana tehnologija je velik svetovni prispevek k obutveni industriji. Opozorila nas je, da so klasične 
oblike čevljev napačne. Tehnologija NestFit, ki jo ima ekskluzivno le TrekSta, zagotavlja stopalu naravno obliko. Da so lahko 
razvili kot gnezdo prilegajočo se obliko NestFit, so 20.000 ljudem izmerili stopala. Na podlagi teh meritev so razvili inovativno 
obutev: obutev, ki se res prilega!

Hypergrip – ekskluzivno razvit podplat, ki združuje visoko odpornost proti obrabi, dolgo življenjsko dobo ter boljši oprijem 
podplata na suhih in mokrih površinah.

Ice Lock – patentirana tehnologija, ki izrazito poveča trenje na ledu, kar občutno zmanjša možnost zdrsa na ledu, mokrih in 
gladkih površinah.

IST (Independent Suspension Technology) – anatomski senzorji na podplatu se odzivajo na neravno podlago (gor in dol) tako, 
da ima uporabnik v vsakem trenutku popoln stik s podlago.

Gore-Tex – srce vseh izdelkov Gore-Tex je membrana, ki omogoči, da je obutev vodoodporna z zunanje strani, hkrati pa omogoči 
dihanje, da je zračenje v obutvi optimalno.zagotavljanja dolgoročne vzdržnosti 

pokojninske blagajne.« Odzivi družbe in 
aktualnih vlad v zvezi z demografskimi 
spremembami morajo biti po 
njenem mnenju usmerjeni ne samo 
v spremembe sistemske zakonodaje, 
temveč tudi v t. i. mehke vsebine, 
kot so krepitev pozitivnega odnosa 
do staranja in starosti, spremenjena 
vloga starejše generacije, spodbujanje 
medgeneracijskega sodelovanja, 
spoznavanje novih paradigem, ki jih 
odpira daljša življenjska doba.
Z njo se strinja ministrica za zdravje 
Milojka Kolar Celarc: »Področje 
dolgotrajne oskrbe ni edino, kjer morata 
zdravstvo in socialno skrbstvo delovati 
povezano. Seveda pa moramo prav na 
tem področju skupaj dogovoriti tudi 
financiranje, organizacijo in pristojnosti 
obeh ministrstev. Prepričana sem, 
da nam bodo pri tem v veliko pomoč 
rezultati projekta Aktivno in zdravo 

staranje v Sloveniji.« Opozorila je še, da 
staranje populacije ne predstavlja izziv 
samo v smislu potrebne skrbi za tiste, ki 
bodo v vsakodnevnih aktivnostih odvisni 
od tuje pomoči, ampak tudi zato, ker 
moramo doseči, da bodo naši starostniki 
čim dlje zdravi in samostojni. 

Povezovanje institucij iz različnih 
sektorjev
Direktor Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje prim. dr. Ivan Eržen je 
poudaril pomen projekta AHA.SI za 
NIJZ, saj povezuje institucije iz različnih 
sektorjev in omogoča nadaljevanje 
dobrega sodelovanja tudi v prihodnje. V 
projektu AHA.SI so v ospredje postavljena 
področja trga dela in upokojevanja, 
predupokojitvenih dejavnosti, preventive 
padcev in dolgotrajne oskrbe. Na 
vsakem od področij potekajo srečanja z 
relevantnimi zainteresiranimi deležniki, 
katerih mnenja in pogledi prispevajo 

k oblikovanju učinkovitih podlag za 
strategijo staranja v slovenskem prostoru.

V okviru projekta AHA.SI izvedena 
evalvacija zagotavljanja oskrbe za starejše 
v Sloveniji je pokazala, da obstajajo v 
posameznih okoljih različni pogoji za 
urejanje te problematike, zato bi bilo 
nesmiselno vpeljati tog in povsem 
enak model povsod po Sloveniji. Da bi 
dosegli njeno optimalno učinkovitost, 
bi dolgotrajna oskrba morala biti 
organizirana pod istimi pogoji, z 
dogovorjenimi principi financiranja, 
z zagotovljenim medsebojnim 
sodelovanjem različnih izvajalcev, ki so 
glede na naravo dela usposobljeni za 
izvajanje storitev, in jasno opredeljenim 
nosilcem in koordinatorjem dejavnosti.
To jesen sledi še ena konferenca AHA, 
s katero bodo zaključili proces priprave 
predlogov ukrepov za aktivno in zdravo 
staranje.
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Zaradi staranja prebivalstva in s tem povezanega porasta števila ljudi, ki potrebujejo pomoč druge osebe pri opravljanju dnevnih 
življenjskih aktivnosti in nekaterih drugih družbenih sprememb, dobiva področje dolgotrajne oskrbe v družbi vse vidnejšo vlogo, a 
odpira tudi nova vprašanja.

Preventiva padcev
Padci s svojimi posledicami 
ogrožajo aktivno in zdravo 
življenje vseh starejših v njihovih 
življenjskih okoljih. V Sloveniji 
je zavest o pomenu padcev 
med starejšimi in potrebi po 
njihovi preventivi večja kot v 
preteklosti, kar je dobra podlaga 
za oblikovanje strateških 
preventivnih priporočil na vseh 
področjih, od posameznika, 
lokalnih okolij, stroke, ustanov, 
nevladnih organizacij in vlade. 
Ob upoštevanju znanih zunanjih 
vzrokov padcev in tistih, ki so 
povezani z lastnostmi vsakega 
posameznika, je preventiva 
pomembna še med starejšimi, 
ki imajo kronične bolezni, pri 
katerih je verjetnost padca višja od 
povprečja.

Sistem zavezovanja brez rok za 
zavezovanje vezalk uporabi težo vaše 
noge. Ko nagnete stopalo s peto proti 
tlom in povlečete čevelj vzvratno, se 
vezalke zategnejo. Ko z drugo nogo 
pritisnete na zaponko nad peto, se 
bodo vezalke sprostile. Obutev BREZ 
ROK je prva obutev, ki je ustvarjena za 
to, da se popolnoma prilega vaši nogi. 

Notranji, vmesni in zunanji podplat 
delujejo usklajeno in vam ponujajo 
vrhunsko udobje. Obutev se ponaša 
tudi s tehnologijo Ice Lock, zaradi katere 
boste pri hoji po ledu in drugih drsečih 
površinah popolnoma brez skrbi.
Tehnologija BREZ ROK je prejela nagrado 
zlati zmagovalec na mednarodnem 
športnem sejmu ISPO v Nemčiji. Obutev 

BREZ ROK je na voljo tudi v izbranih 
trgovinah po Sloveniji: Alpina, Bokal 
Sport, Fama Trend, Mass, Sanolabor ter 
Intersport – spletna prodajalna.
Že od leta 1988 je podjetje TrekSta iskalo 
rešitev za večje udobje pri hoji. Poleg 
ekskluzivne tehnologije Nestfit in 
ortopedskih značilnosti odlikujejo obutev 
TrekSta še druge inovativne tehnologije.

PRVIČ V ZGODOVINI 
ČEVLJEV Z VEZALKAMI 
SO ROKE OSVOBOJENE!
Leto 2015 je leto inovacij pri proizvajalcu obutve TrekSta. TrekSta je v začetku letošnjega leta 
predstavila svetu revolucionarno tehnologijo zavezovanja vezalk na obutvi BREZ ROK! V podjetju so 
namreč opazili, da si veliko ljudi iz različnih razlogov težje zaveže obutev. BREZ ROK so prvi modni čevlji 
v zgodovini, pri katerih se pri zavezovanju ni treba sklanjati in pri katerih za to ne potrebujete rok. 

ZRELA LETA
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Inovativne tehnologije

Tehnologija NestFit – ta patentirana tehnologija je velik svetovni prispevek k obutveni industriji. Opozorila nas je, da so klasične 
oblike čevljev napačne. Tehnologija NestFit, ki jo ima ekskluzivno le TrekSta, zagotavlja stopalu naravno obliko. Da so lahko 
razvili kot gnezdo prilegajočo se obliko NestFit, so 20.000 ljudem izmerili stopala. Na podlagi teh meritev so razvili inovativno 
obutev: obutev, ki se res prilega!

Hypergrip – ekskluzivno razvit podplat, ki združuje visoko odpornost proti obrabi, dolgo življenjsko dobo ter boljši oprijem 
podplata na suhih in mokrih površinah.

Ice Lock – patentirana tehnologija, ki izrazito poveča trenje na ledu, kar občutno zmanjša možnost zdrsa na ledu, mokrih in 
gladkih površinah.

IST (Independent Suspension Technology) – anatomski senzorji na podplatu se odzivajo na neravno podlago (gor in dol) tako, 
da ima uporabnik v vsakem trenutku popoln stik s podlago.

Gore-Tex – srce vseh izdelkov Gore-Tex je membrana, ki omogoči, da je obutev vodoodporna z zunanje strani, hkrati pa omogoči 
dihanje, da je zračenje v obutvi optimalno.zagotavljanja dolgoročne vzdržnosti 

pokojninske blagajne.« Odzivi družbe in 
aktualnih vlad v zvezi z demografskimi 
spremembami morajo biti po 
njenem mnenju usmerjeni ne samo 
v spremembe sistemske zakonodaje, 
temveč tudi v t. i. mehke vsebine, 
kot so krepitev pozitivnega odnosa 
do staranja in starosti, spremenjena 
vloga starejše generacije, spodbujanje 
medgeneracijskega sodelovanja, 
spoznavanje novih paradigem, ki jih 
odpira daljša življenjska doba.
Z njo se strinja ministrica za zdravje 
Milojka Kolar Celarc: »Področje 
dolgotrajne oskrbe ni edino, kjer morata 
zdravstvo in socialno skrbstvo delovati 
povezano. Seveda pa moramo prav na 
tem področju skupaj dogovoriti tudi 
financiranje, organizacijo in pristojnosti 
obeh ministrstev. Prepričana sem, 
da nam bodo pri tem v veliko pomoč 
rezultati projekta Aktivno in zdravo 

staranje v Sloveniji.« Opozorila je še, da 
staranje populacije ne predstavlja izziv 
samo v smislu potrebne skrbi za tiste, ki 
bodo v vsakodnevnih aktivnostih odvisni 
od tuje pomoči, ampak tudi zato, ker 
moramo doseči, da bodo naši starostniki 
čim dlje zdravi in samostojni. 

Povezovanje institucij iz različnih 
sektorjev
Direktor Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje prim. dr. Ivan Eržen je 
poudaril pomen projekta AHA.SI za 
NIJZ, saj povezuje institucije iz različnih 
sektorjev in omogoča nadaljevanje 
dobrega sodelovanja tudi v prihodnje. V 
projektu AHA.SI so v ospredje postavljena 
področja trga dela in upokojevanja, 
predupokojitvenih dejavnosti, preventive 
padcev in dolgotrajne oskrbe. Na 
vsakem od področij potekajo srečanja z 
relevantnimi zainteresiranimi deležniki, 
katerih mnenja in pogledi prispevajo 

k oblikovanju učinkovitih podlag za 
strategijo staranja v slovenskem prostoru.

V okviru projekta AHA.SI izvedena 
evalvacija zagotavljanja oskrbe za starejše 
v Sloveniji je pokazala, da obstajajo v 
posameznih okoljih različni pogoji za 
urejanje te problematike, zato bi bilo 
nesmiselno vpeljati tog in povsem 
enak model povsod po Sloveniji. Da bi 
dosegli njeno optimalno učinkovitost, 
bi dolgotrajna oskrba morala biti 
organizirana pod istimi pogoji, z 
dogovorjenimi principi financiranja, 
z zagotovljenim medsebojnim 
sodelovanjem različnih izvajalcev, ki so 
glede na naravo dela usposobljeni za 
izvajanje storitev, in jasno opredeljenim 
nosilcem in koordinatorjem dejavnosti.
To jesen sledi še ena konferenca AHA, 
s katero bodo zaključili proces priprave 
predlogov ukrepov za aktivno in zdravo 
staranje.
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Ves čas se tudi aktivno izobražujejo in 
zgledujejo po institucijah, kot je Karolinska 
Institutet v Stockholmu, ki ima že vrsto 
let vzpostavljeno kakovostno klinično in 
raziskovalno delo na področju demence. 
So tudi aktivni člani v Evropskem 
konzorciju za Alzheimerjevo bolezen 
– EADC, kar omogoča povezovanje z 
drugimi evropskimi centri/klinikami, ki se 
poglobljeno ukvarjajo z demenco. Letos 
so ob rednem srečanju EADC v Ljubljani že 
četrto leto zapored organizirali Kognitivni 
dan, izobraževanje z mednarodno 
udeležbo za širok krog strokovnjakov, ki 
se pri svojem delu srečujejo z bolniki z 
demenco. 

Potrebujemo načrt in poenoten sistem
Vse te in številne druge dejavnosti 
ter predvsem kakovost dela z bolniki 
z demenco v Sloveniji pa bi se lahko 
dodatno razvijale in izboljševale le s 
poenotenim sistemom in nacionalnim 
načrtom za demenco, ki bi zaživel v praksi. 
V primeru CKM je dodatno ključna še 
kadrovska okrepitev, saj se po poročanju 
strokovnjakov sedaj soočamo z dolgimi 
čakalnimi dobami, tako za pregled 
pri zdravniku kakor tudi za naročene 
preiskave.
 
»Razmere na področju gerontopsihiatrije 

so različne glede na regijo Slovenije. Na 
Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana 
deluje Enota za gerontopsihiatrijo z 90 
posteljami in dnevnim oddelkom. Način 
dela na enoti je timski, v terapevtskih timih 
sodeluje zdravnik specialist psihiater, 
specialist nevrolog, specialist internist, 
psiholog, socialna delavka, delovna 
terapevtka, diplomirana in srednja 
medicinska sestra. V sklopu centra za 
klinično psihiatrijo redno na enoti sodeluje 
tudi klinična farmacevtka. Sestava timov 
je dobra, s skupnim delom pokrijemo vsa 
področja funkcioniranja bolnika, že na 
začetku obravnave poskušamo načrtovati 
celostno skrb in vključiti seveda tudi svojce. 
Sam način dela se nam zdi edini pravilen 
in učinkovit. Glede na starostno skupino 
bolnikov, ki jim je namenjena obravnava 
na EGP, je največji delež bolnikov, 
obravnavanih na enoti, tam zaradi 
diagnostične obravnave demence in njenih 
zapletov. Sledijo druge psihiatrične bolezni, 
ki se pojavljajo v starosti,« je razložila 
Katarina B. Štrukelj, dr. med., spec. 
psihiatrije, iz Enote za gerontopsihiatrijo 
Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana.

Želeli bi si boljšo kadrovsko zasedenost, 
ob kateri bi lahko več časa posvetili 
ambulantni dejavnosti in s tem uspeli 
odkriti več bolnikov v zgodnejši fazi 
bolezni. Potrebno je še precej dela pri 

psihološki pomoči bolnikom in njihovim 
svojcem, tako med hospitalizacijo kot 
tudi po odpustu. Ob večji dostopnosti do 
ustreznih zdravstvenih in socialnih služb 
se zmanjša število hospitalizacij, zapleti 
bolezni, ki nastajajo v bolezni, se urejajo 
prej in z manj posledicami. Prav tako 
se z boljšo, jasno organizirano in vsem 
dostopno obravnavo v skupnosti skrajša 
tudi čas potrebnih hospitalizacij, ki morajo 
postati le skrajna oblika intervence.

»V Sloveniji bi moral biti cilj zagotavljanje 
enakopravne, strokovno kakovostne in 
dostopne pomoči pri obravnavi demence v 
vseh fazah poteka bolezni, tako za bolnike 
kot njihove svojce oz. skrbnike,« še meni 
Štrukljeva.

Kmalu premiki pri zdravljenju?
Prof. dr. Bengt Winblad, dr. med., specialist 
geriatrije in direktor Raziskovalnega 
centra za Alzheimerjevo demenco iz 
Karolinske Institutet v Stockholmu na 
Švedskem, že dolgo raziskuje značilnosti 
Alzheimerjeve bolezni v zgodnji fazi te 
bolezni in je optimističen: »Zelo velika je 
verjetnost, da bomo naredili velike premike 
pri zdravljenju Alzheimerjeve bolezni v 
naslednjih petih, desetih letih. Veliko študij 
se v zadnjih letih usmerja v pasivne in 
aktivne imunoterapije, ki so zdaj v III. fazi 
raziskovanja.« 

Glede na starostno skupino 
bolnikov, ki jim je namenjena 
obravnava na EGP, je največji 
delež bolnikov, obravnavanih na 
enoti, tam zaradi diagnostične 
obravnave demence in 
njenih zapletov. Sledijo druge 
psihiatrične bolezni, ki se 
pojavljajo v starosti.
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Demenca je skupek motenj, pri katerem 
so višje živčne funkcije (spomin, 
govor, orientacija, presoja, abstraktno 
mišljenje, pisanje, branje, načrtovanje) 
tako okvarjene, da to vpliva na dnevne 
aktivnosti posameznika. Pri demenci gre 
za postopno propadanje možganskih 
celic. Najpogostejša oblika demence je 
Alzheimerjeva bolezen, ki predstavlja 
več kot 65 odstotkov demenc. Zgodnje 
odkrivanje bolezni je izjemnega pomena, 
saj so zdravila, ki so predpisana v zgodnejši 
fazi bolezni, učinkovitejša. Z vidika javnega 
zdravstva je demenca ena najdražjih 
bolezni ter veliko ekonomsko in socialno 
breme za družbo, zato mora postati ena od 
prednostnih nalog javnega zdravstva.

Slaba pripravljenost na epidemijo
Profesor dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med., 
specialist nevrolog, predstojnik Kliničnega 
oddelka za bolezni živčevja (KOBŽ) na 
Nevrološki kliniki UKC Ljubljana, izpostavlja 
dve temeljni dilemi: po eni strani imamo v 
Sloveniji vsa zdravila, odlično mednarodno 
vpetost (EACD) in sodelovanje na 
kliničnem in raziskovalnem področju 
(Teaming, Twinnnig, celjsko-norveški 
projekt, 4 mednarodna srečanja), zavidljivo 
obravnavo demenc na pedagoški ravni, 
zgledno združenje bolnikov. Po drugi strani 
pa se v Sloveniji srečujemo z osupljivim 
pomanjkanjem organizirane mreže 
centrov za kognitivne motnje in izjemnim 
kadrovskim pomanjkanjem na področju 
zdravstva in socialne oskrbe, bolnik težko 
pride do diagnoze in pozneje do ustrezne 
obravnave, nimamo nacionalnega 
programa za demenco, ni geriatrije kot 
stroke. Slovenija je na epidemijo demenc 
pripravljena izrazito slabše kot primerljive 
države.

Na Nevrološki kliniki v Ljubljani v zadnjih 
šestih letih deluje Center za kognitivne 
motnje (CKM). »Gre za edino formalizirano 
enoto, ki v okviru nevrologije deluje na 
področju demence v Sloveniji. V centru 
si prizadevamo vzpostaviti specialistično 
terciarno timsko obravnavo bolnikov 
z blagimi kognitivnimi motnjami in 
demencami, predvsem tistih, ki so 
atipične, reverzibilne, hitro potekajoče in/
ali ki se javljajo pri mlajših bolnikih ali so 
pridružene drugim nevrološkim, predvsem 
nevrodegenerativnim, obolenjem,« je 
povedala vodja Centra za kognitivne 
motnje dr. Milica G. Kramberger, dr. med., 
specialistka nevrologije.

Kadrovska podhranjenost
Čeprav za zdaj ZZZS za delovanje te 
dejavnosti omogoča izjemno omejeno 
kadrovsko zasedbo (nevrolog, psiholog in 
diplomirana medicinska sestra), so v teh 
šestih letih dosegli pomemben napredek. 
Ambulante CKM izvajajo vsakodnevno 
s pomočjo kolegov nevrologov, ki se 
prvenstveno ukvarjajo z motnjami gibanja. 
Enkrat tedensko sta jim v pomoč tudi dva 
kolega psihiatra, ki omogočata dodatno 
posvetovanje v primeru prevladujočih 
psihiatričnih simptomov pri bolnikih.

Bolnikom v ambulanti CKM omogočajo 
natančen in sistematičen pregled, 
napotitev na laboratorijske preiskave 
za ugotavljanje morebitnih sistemskih 
obolenj, ki bi lahko povzročala sindrom 
demence. Pri obravnavi bolniki opravijo 
tudi slikanje možganov. Izbirajo lahko 
med enostavno računalniško tomografijo 
ali magnetno resonanco in vse do 
funkcijskih slikanj možganov, ki lahko 
podajo informacijo o možganski presnovi. 
Upajo, da bo v kratkem na kliničnem 
oddelku za nuklearno medicino dosegljivo 
tudi slikanje, specifično za amiloidno 
beljakovino, kar lahko neposredno govori 
o bolezenskem procesu, kakršen je pri 
Alzheimerjevi bolezni.

Mednarodno povezovanje
Z vključevanjem v mednarodne 
projekte, kot je evropski projekt JPND, 
t. i. BIOMARKAPD, ki je bil namenjen 
standardizaciji in harmonizaciji postopkov 
analize možganske tekočine na 
biomarkerje demence, so pred 3 leti v 
rutinsko prakso uvedli tudi tovrstno analizo 
v likvorskem laboratoriju na Nevrološki 
kliniki v Ljubljani.

OBRAVNAVA 
ALZHEIMERJEVE 
DEMENCE V 
SLOVENIJI – MED 
BLIŠČEM IN BEDO
V Sloveniji je več kot 30.000 bolnikov z demenco. V naslednjem desetletju se bo število podvojilo; 
v starosti 80 let bo imel vsak tretji med nami znake te bolezni. Kako se bomo kot družba in stroka 
soočili s predvideno epidemijo? Slovenija je na epidemijo demenc pripravljena izrazito slabše kot 
primerljive države. Besedilo: Simona Janček
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Ves čas se tudi aktivno izobražujejo in 
zgledujejo po institucijah, kot je Karolinska 
Institutet v Stockholmu, ki ima že vrsto 
let vzpostavljeno kakovostno klinično in 
raziskovalno delo na področju demence. 
So tudi aktivni člani v Evropskem 
konzorciju za Alzheimerjevo bolezen 
– EADC, kar omogoča povezovanje z 
drugimi evropskimi centri/klinikami, ki se 
poglobljeno ukvarjajo z demenco. Letos 
so ob rednem srečanju EADC v Ljubljani že 
četrto leto zapored organizirali Kognitivni 
dan, izobraževanje z mednarodno 
udeležbo za širok krog strokovnjakov, ki 
se pri svojem delu srečujejo z bolniki z 
demenco. 

Potrebujemo načrt in poenoten sistem
Vse te in številne druge dejavnosti 
ter predvsem kakovost dela z bolniki 
z demenco v Sloveniji pa bi se lahko 
dodatno razvijale in izboljševale le s 
poenotenim sistemom in nacionalnim 
načrtom za demenco, ki bi zaživel v praksi. 
V primeru CKM je dodatno ključna še 
kadrovska okrepitev, saj se po poročanju 
strokovnjakov sedaj soočamo z dolgimi 
čakalnimi dobami, tako za pregled 
pri zdravniku kakor tudi za naročene 
preiskave.
 
»Razmere na področju gerontopsihiatrije 

so različne glede na regijo Slovenije. Na 
Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana 
deluje Enota za gerontopsihiatrijo z 90 
posteljami in dnevnim oddelkom. Način 
dela na enoti je timski, v terapevtskih timih 
sodeluje zdravnik specialist psihiater, 
specialist nevrolog, specialist internist, 
psiholog, socialna delavka, delovna 
terapevtka, diplomirana in srednja 
medicinska sestra. V sklopu centra za 
klinično psihiatrijo redno na enoti sodeluje 
tudi klinična farmacevtka. Sestava timov 
je dobra, s skupnim delom pokrijemo vsa 
področja funkcioniranja bolnika, že na 
začetku obravnave poskušamo načrtovati 
celostno skrb in vključiti seveda tudi svojce. 
Sam način dela se nam zdi edini pravilen 
in učinkovit. Glede na starostno skupino 
bolnikov, ki jim je namenjena obravnava 
na EGP, je največji delež bolnikov, 
obravnavanih na enoti, tam zaradi 
diagnostične obravnave demence in njenih 
zapletov. Sledijo druge psihiatrične bolezni, 
ki se pojavljajo v starosti,« je razložila 
Katarina B. Štrukelj, dr. med., spec. 
psihiatrije, iz Enote za gerontopsihiatrijo 
Univerzitetne psihiatrične klinike Ljubljana.

Želeli bi si boljšo kadrovsko zasedenost, 
ob kateri bi lahko več časa posvetili 
ambulantni dejavnosti in s tem uspeli 
odkriti več bolnikov v zgodnejši fazi 
bolezni. Potrebno je še precej dela pri 

psihološki pomoči bolnikom in njihovim 
svojcem, tako med hospitalizacijo kot 
tudi po odpustu. Ob večji dostopnosti do 
ustreznih zdravstvenih in socialnih služb 
se zmanjša število hospitalizacij, zapleti 
bolezni, ki nastajajo v bolezni, se urejajo 
prej in z manj posledicami. Prav tako 
se z boljšo, jasno organizirano in vsem 
dostopno obravnavo v skupnosti skrajša 
tudi čas potrebnih hospitalizacij, ki morajo 
postati le skrajna oblika intervence.

»V Sloveniji bi moral biti cilj zagotavljanje 
enakopravne, strokovno kakovostne in 
dostopne pomoči pri obravnavi demence v 
vseh fazah poteka bolezni, tako za bolnike 
kot njihove svojce oz. skrbnike,« še meni 
Štrukljeva.

Kmalu premiki pri zdravljenju?
Prof. dr. Bengt Winblad, dr. med., specialist 
geriatrije in direktor Raziskovalnega 
centra za Alzheimerjevo demenco iz 
Karolinske Institutet v Stockholmu na 
Švedskem, že dolgo raziskuje značilnosti 
Alzheimerjeve bolezni v zgodnji fazi te 
bolezni in je optimističen: »Zelo velika je 
verjetnost, da bomo naredili velike premike 
pri zdravljenju Alzheimerjeve bolezni v 
naslednjih petih, desetih letih. Veliko študij 
se v zadnjih letih usmerja v pasivne in 
aktivne imunoterapije, ki so zdaj v III. fazi 
raziskovanja.« 

Glede na starostno skupino 
bolnikov, ki jim je namenjena 
obravnava na EGP, je največji 
delež bolnikov, obravnavanih na 
enoti, tam zaradi diagnostične 
obravnave demence in 
njenih zapletov. Sledijo druge 
psihiatrične bolezni, ki se 
pojavljajo v starosti.
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Demenca je skupek motenj, pri katerem 
so višje živčne funkcije (spomin, 
govor, orientacija, presoja, abstraktno 
mišljenje, pisanje, branje, načrtovanje) 
tako okvarjene, da to vpliva na dnevne 
aktivnosti posameznika. Pri demenci gre 
za postopno propadanje možganskih 
celic. Najpogostejša oblika demence je 
Alzheimerjeva bolezen, ki predstavlja 
več kot 65 odstotkov demenc. Zgodnje 
odkrivanje bolezni je izjemnega pomena, 
saj so zdravila, ki so predpisana v zgodnejši 
fazi bolezni, učinkovitejša. Z vidika javnega 
zdravstva je demenca ena najdražjih 
bolezni ter veliko ekonomsko in socialno 
breme za družbo, zato mora postati ena od 
prednostnih nalog javnega zdravstva.

Slaba pripravljenost na epidemijo
Profesor dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med., 
specialist nevrolog, predstojnik Kliničnega 
oddelka za bolezni živčevja (KOBŽ) na 
Nevrološki kliniki UKC Ljubljana, izpostavlja 
dve temeljni dilemi: po eni strani imamo v 
Sloveniji vsa zdravila, odlično mednarodno 
vpetost (EACD) in sodelovanje na 
kliničnem in raziskovalnem področju 
(Teaming, Twinnnig, celjsko-norveški 
projekt, 4 mednarodna srečanja), zavidljivo 
obravnavo demenc na pedagoški ravni, 
zgledno združenje bolnikov. Po drugi strani 
pa se v Sloveniji srečujemo z osupljivim 
pomanjkanjem organizirane mreže 
centrov za kognitivne motnje in izjemnim 
kadrovskim pomanjkanjem na področju 
zdravstva in socialne oskrbe, bolnik težko 
pride do diagnoze in pozneje do ustrezne 
obravnave, nimamo nacionalnega 
programa za demenco, ni geriatrije kot 
stroke. Slovenija je na epidemijo demenc 
pripravljena izrazito slabše kot primerljive 
države.

Na Nevrološki kliniki v Ljubljani v zadnjih 
šestih letih deluje Center za kognitivne 
motnje (CKM). »Gre za edino formalizirano 
enoto, ki v okviru nevrologije deluje na 
področju demence v Sloveniji. V centru 
si prizadevamo vzpostaviti specialistično 
terciarno timsko obravnavo bolnikov 
z blagimi kognitivnimi motnjami in 
demencami, predvsem tistih, ki so 
atipične, reverzibilne, hitro potekajoče in/
ali ki se javljajo pri mlajših bolnikih ali so 
pridružene drugim nevrološkim, predvsem 
nevrodegenerativnim, obolenjem,« je 
povedala vodja Centra za kognitivne 
motnje dr. Milica G. Kramberger, dr. med., 
specialistka nevrologije.

Kadrovska podhranjenost
Čeprav za zdaj ZZZS za delovanje te 
dejavnosti omogoča izjemno omejeno 
kadrovsko zasedbo (nevrolog, psiholog in 
diplomirana medicinska sestra), so v teh 
šestih letih dosegli pomemben napredek. 
Ambulante CKM izvajajo vsakodnevno 
s pomočjo kolegov nevrologov, ki se 
prvenstveno ukvarjajo z motnjami gibanja. 
Enkrat tedensko sta jim v pomoč tudi dva 
kolega psihiatra, ki omogočata dodatno 
posvetovanje v primeru prevladujočih 
psihiatričnih simptomov pri bolnikih.

Bolnikom v ambulanti CKM omogočajo 
natančen in sistematičen pregled, 
napotitev na laboratorijske preiskave 
za ugotavljanje morebitnih sistemskih 
obolenj, ki bi lahko povzročala sindrom 
demence. Pri obravnavi bolniki opravijo 
tudi slikanje možganov. Izbirajo lahko 
med enostavno računalniško tomografijo 
ali magnetno resonanco in vse do 
funkcijskih slikanj možganov, ki lahko 
podajo informacijo o možganski presnovi. 
Upajo, da bo v kratkem na kliničnem 
oddelku za nuklearno medicino dosegljivo 
tudi slikanje, specifično za amiloidno 
beljakovino, kar lahko neposredno govori 
o bolezenskem procesu, kakršen je pri 
Alzheimerjevi bolezni.

Mednarodno povezovanje
Z vključevanjem v mednarodne 
projekte, kot je evropski projekt JPND, 
t. i. BIOMARKAPD, ki je bil namenjen 
standardizaciji in harmonizaciji postopkov 
analize možganske tekočine na 
biomarkerje demence, so pred 3 leti v 
rutinsko prakso uvedli tudi tovrstno analizo 
v likvorskem laboratoriju na Nevrološki 
kliniki v Ljubljani.

OBRAVNAVA 
ALZHEIMERJEVE 
DEMENCE V 
SLOVENIJI – MED 
BLIŠČEM IN BEDO
V Sloveniji je več kot 30.000 bolnikov z demenco. V naslednjem desetletju se bo število podvojilo; 
v starosti 80 let bo imel vsak tretji med nami znake te bolezni. Kako se bomo kot družba in stroka 
soočili s predvideno epidemijo? Slovenija je na epidemijo demenc pripravljena izrazito slabše kot 
primerljive države. Besedilo: Simona Janček

ZRELA LETA
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Leta je nevrologija veljala za stroko, v kateri 
je vse mogoče diagnosticirati, ničesar pa 
pozdraviti. Do danes se je to prepričanje 
v veliki meri spremenilo. Možnosti 
diagnosticiranja so še napredovale, 
subjektivno oceno stanja so večinoma 
nadomestile objektivne meritve, pa tudi 
terapevtske možnosti so se v zadnjem 
desetletju močno povečale. Uporabljajo se 
nove metode zdravljenja, od trombolize pri 
možganski kapi do peroralnih pripravkov za 
zdravljenje multiple skleroze. Sodelovanje 
z nevrokirurgi je prav tako dobilo 
nove razsežnosti. S tem je nevrološka 
diagnostika postala še pomembnejša, saj 
se skoraj vse lahko zdravi, če se pravočasno 
diagnosticira. 

Za to potrebujemo napravo, ki omogoča:
• kakovosten prikaz bioelektričnih signalov 

brez motenj iz drugih virov,
• prikaz v realnem času z veliko prostorsko 

in časovno ločljivostjo signala,
• objektivizacijo in kvantifikacijo 

ugotovljenih sprememb,
• primerjavo z normalnimi vrednostmi.  

Diagnostična oprema našega 
nevrofiziološkega laboratorija vse to 
omogoča. Na voljo imamo napravo 
za celotno funkcijsko nevrofiziološko 
diagnostiko perifernega in centralnega 
živčnega sistema, vključno z možgani, 
hrbtenjačo, perifernimi živci in mišicami. 
Naprave omogočajo dokumentiranje 
sprememb s slikami in videoposnetki 
posameznih sekvenc. Naše osebje je 
izobraženo za raznovrstne nevrofiziološke 
preiskave, vključno z redkeje uporabljenimi 
metodami preverjanja nevromuskulature, 
uporabo botulinum toksina pod nadzorom 
elektromiografske naprave in vse bolj 
priljubljenimi kognitivno evociranimi 
potenciali.

Elektromionevrografija
Elektromionevrografija (EMNG) je 
preiskava, ki se primarno uporablja za 
razlikovanje nevrogene in miogene 
slabosti, diagnosticiranje bolezni in 
poškodb živčnih korenov, perifernih živcev, 
mišic in/ali nevromuskulature.  

Najpogostejše napotne diagnoze so 
lumboishijalgija (išias), poškodbe vratu, 
sindrom karpalnega kanala in različne 
polinevropatije. Redkejše napotne 
diagnoze vključujejo mišične distrofije, 
poliradikuloneuritis, miastenijo gravis, 
distonijo in tremor.

Pregledujemo bioelektrično aktivnost 
v mišicah, ki jo merimo z iglasto ali 
površinsko registracijsko elektrodo, 
maksimalne hitrosti prevodnosti motornih 
in senzornih živcev, opravljamo pa 
tudi refleksološke preiskave na obrazu 
in okončinah (F-val in H-refleks). Z 
isto programsko podporo z uporabo 
več kanalov za spremljanje signala 
pregledujemo tudi frekvenco tremorja, sledi 
aktivacije mišic pri distoničnih in drugih 
nehotenih gibih. V okviru skupine preiskav, 
usmerjenih na živčno-mišične strukture, 
opravljamo še repetitivno stimulacijo, 
elektromiografijo posameznega vlakna in 
test za tetanijo. 

Za elektromionevrografijo in preiskovanje 
evociranih potencialov možganskega 
korteksa (EP – AEP, BAER, VEP, ERP, 
P300) uporabljamo napravo Nicolet EDX s 
programsko podporo Synergy. Naprava je 
opremljena z električnima stimulatorjema, 
slušalkami za zvočno stimulacijo in LED-
zaslonom za vidno stimulacijo. 

Kako potekajo pregledi
V ambulanti opravljamo EMNG zgornjih 

NOVE 
RAZSEŽNOSTI 
NEVROLOGIJE 
Nove metode in diagnostika na področju nevrologije lahko pomagajo pri zdravljenju skoraj vsakega 
bolezenskega stanja, če je pravočasno diagnosticirano. V specialistični bolnišnici Sv. Katarina imamo za 
to najsodobnejše naprave in osebje, izobraženo za raznovrstne nevrofiziološke preiskave.

Besedilo: Nevrološka ekipa Specialistične bolnišnice Sv. Katarina, prof. dr. sc. Ivan Mikula, prim. nevrolog, in Mirjana Crnko, bacc. phys.

Osebje v specialistični bolnišnici Sv. Katarina je izobraženo za 
raznovrstne nevrofiziološke preiskave.

Prof. dr. sc. Ivan Mikula, 
prim. nevrolog:
»Izjemnega pomena pri 
zdravljenju nevroloških bolezni 
je ciljno zdravljenje v skladu 
s stanjem bolnika in rezultati 
diagnostičnih postopkov. Vsako 
uspešno zdravljenje se začne s 
postavitvijo prave diagnoze. Za 
to potrebujemo pravo opremo 
in strokovno znanje ter dovolj 
časa, da ju uporabimo. Dobro 
izveden diagnostični postopek 
bolniku prihrani nepotrebne 
terapevtske posege, vključno 
s kirurškimi, zmanjšuje število 
potrebnih zdravil in dviguje 
raven uspešnosti zdravljenja.«

Pregledujemo bioelektrično 
aktivnost v mišicah, ki jo 
merimo z iglasto ali površinsko 
registracijsko elektrodo, 
maksimalne hitrosti prevodnosti 
motornih in senzornih živcev, 
opravljamo pa tudi refleksološke 
preiskave na obrazu in 
okončinah.

Diagnostična oprema našega nevrofiziološkega laboratorija 
omogoča vse potrebne preiskave. Na voljo imamo napravo za 
celotno funkcijsko nevrofiziološko diagnostiko perifernega in 
centralnega živčnega sistema, vključno z možgani, hrbtenjačo, 
perifernimi živci in mišicami.

oglasno sporočilo
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okončin, EMNG spodnjih okončin, EMG 
obraza, ponavljajočo se stimulacijo, test za 
tetanijo, preverjanje frekvence tremorja, 
preiskave sekvenc aktivacije pri nehotenih 
kretnjah.  
Z isto napravo, vendar prek drugega 
vhodnega ojačevalnika, pregledujemo 
tudi evocirane potenciale možganskega 
korteksa za vse klinično pomembne 
modalitete. Ta skupina preiskav je posebno 
pomembna pri demielinizacijskih boleznih, 
kot sta multipla skleroza ali Lymetova 
bolezen, več pregledanih modalitet 
stimulusa pa povečuje točnost diagnoze.  

Opravljamo vidne (VEP), slušne (BAER, 
AEP) in somatosenzorne evocirane 
potenciale (SSEP), v zadnjem času pa je 
vse več povpraševanja tudi po kognitivnih 
evociranih potencialih (ERP, P300).
Za funkcionalno testiranje centralnega 

živčnega sistema so nam na voljo 
naprava EEG Nicolet Natus z 32 kanali za 
spremljanje, visoko časovno ločljivostjo 
in možnostjo kartiranja signala. 
Naprava je primarno namenjena za 
standardno elektroencefalografijo (EEG), 
elektroencefalografijo z metodami 
aktivacije (fotostimulacija, hiperventilacija, 
EEG po neprespani noči). Za posebne 
indikacije je opremljena tudi z videokamero 
za korelacijo signala EEG s kliničnimi 
simptomi bolnika. 

Od prvih pregledov do trajnega 
spremljanja bolnika
Naša nevrološka ambulanta ponuja 
prve preglede in trajno specialistično 
spremljanje bolnika z živčno-mišičnimi 
boleznimi, epilepsijo, demielinizacijskimi 
boleznimi, parkinsonizmom, 
cerebrovaskularnimi boleznimi in 
demenco. 

V BOLNIŠNICI
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Leta je nevrologija veljala za stroko, v kateri 
je vse mogoče diagnosticirati, ničesar pa 
pozdraviti. Do danes se je to prepričanje 
v veliki meri spremenilo. Možnosti 
diagnosticiranja so še napredovale, 
subjektivno oceno stanja so večinoma 
nadomestile objektivne meritve, pa tudi 
terapevtske možnosti so se v zadnjem 
desetletju močno povečale. Uporabljajo se 
nove metode zdravljenja, od trombolize pri 
možganski kapi do peroralnih pripravkov za 
zdravljenje multiple skleroze. Sodelovanje 
z nevrokirurgi je prav tako dobilo 
nove razsežnosti. S tem je nevrološka 
diagnostika postala še pomembnejša, saj 
se skoraj vse lahko zdravi, če se pravočasno 
diagnosticira. 

Za to potrebujemo napravo, ki omogoča:
• kakovosten prikaz bioelektričnih signalov 

brez motenj iz drugih virov,
• prikaz v realnem času z veliko prostorsko 

in časovno ločljivostjo signala,
• objektivizacijo in kvantifikacijo 

ugotovljenih sprememb,
• primerjavo z normalnimi vrednostmi.  

Diagnostična oprema našega 
nevrofiziološkega laboratorija vse to 
omogoča. Na voljo imamo napravo 
za celotno funkcijsko nevrofiziološko 
diagnostiko perifernega in centralnega 
živčnega sistema, vključno z možgani, 
hrbtenjačo, perifernimi živci in mišicami. 
Naprave omogočajo dokumentiranje 
sprememb s slikami in videoposnetki 
posameznih sekvenc. Naše osebje je 
izobraženo za raznovrstne nevrofiziološke 
preiskave, vključno z redkeje uporabljenimi 
metodami preverjanja nevromuskulature, 
uporabo botulinum toksina pod nadzorom 
elektromiografske naprave in vse bolj 
priljubljenimi kognitivno evociranimi 
potenciali.

Elektromionevrografija
Elektromionevrografija (EMNG) je 
preiskava, ki se primarno uporablja za 
razlikovanje nevrogene in miogene 
slabosti, diagnosticiranje bolezni in 
poškodb živčnih korenov, perifernih živcev, 
mišic in/ali nevromuskulature.  

Najpogostejše napotne diagnoze so 
lumboishijalgija (išias), poškodbe vratu, 
sindrom karpalnega kanala in različne 
polinevropatije. Redkejše napotne 
diagnoze vključujejo mišične distrofije, 
poliradikuloneuritis, miastenijo gravis, 
distonijo in tremor.

Pregledujemo bioelektrično aktivnost 
v mišicah, ki jo merimo z iglasto ali 
površinsko registracijsko elektrodo, 
maksimalne hitrosti prevodnosti motornih 
in senzornih živcev, opravljamo pa 
tudi refleksološke preiskave na obrazu 
in okončinah (F-val in H-refleks). Z 
isto programsko podporo z uporabo 
več kanalov za spremljanje signala 
pregledujemo tudi frekvenco tremorja, sledi 
aktivacije mišic pri distoničnih in drugih 
nehotenih gibih. V okviru skupine preiskav, 
usmerjenih na živčno-mišične strukture, 
opravljamo še repetitivno stimulacijo, 
elektromiografijo posameznega vlakna in 
test za tetanijo. 

Za elektromionevrografijo in preiskovanje 
evociranih potencialov možganskega 
korteksa (EP – AEP, BAER, VEP, ERP, 
P300) uporabljamo napravo Nicolet EDX s 
programsko podporo Synergy. Naprava je 
opremljena z električnima stimulatorjema, 
slušalkami za zvočno stimulacijo in LED-
zaslonom za vidno stimulacijo. 

Kako potekajo pregledi
V ambulanti opravljamo EMNG zgornjih 

NOVE 
RAZSEŽNOSTI 
NEVROLOGIJE 
Nove metode in diagnostika na področju nevrologije lahko pomagajo pri zdravljenju skoraj vsakega 
bolezenskega stanja, če je pravočasno diagnosticirano. V specialistični bolnišnici Sv. Katarina imamo za 
to najsodobnejše naprave in osebje, izobraženo za raznovrstne nevrofiziološke preiskave.

Besedilo: Nevrološka ekipa Specialistične bolnišnice Sv. Katarina, prof. dr. sc. Ivan Mikula, prim. nevrolog, in Mirjana Crnko, bacc. phys.

Osebje v specialistični bolnišnici Sv. Katarina je izobraženo za 
raznovrstne nevrofiziološke preiskave.

Prof. dr. sc. Ivan Mikula, 
prim. nevrolog:
»Izjemnega pomena pri 
zdravljenju nevroloških bolezni 
je ciljno zdravljenje v skladu 
s stanjem bolnika in rezultati 
diagnostičnih postopkov. Vsako 
uspešno zdravljenje se začne s 
postavitvijo prave diagnoze. Za 
to potrebujemo pravo opremo 
in strokovno znanje ter dovolj 
časa, da ju uporabimo. Dobro 
izveden diagnostični postopek 
bolniku prihrani nepotrebne 
terapevtske posege, vključno 
s kirurškimi, zmanjšuje število 
potrebnih zdravil in dviguje 
raven uspešnosti zdravljenja.«

Pregledujemo bioelektrično 
aktivnost v mišicah, ki jo 
merimo z iglasto ali površinsko 
registracijsko elektrodo, 
maksimalne hitrosti prevodnosti 
motornih in senzornih živcev, 
opravljamo pa tudi refleksološke 
preiskave na obrazu in 
okončinah.

Diagnostična oprema našega nevrofiziološkega laboratorija 
omogoča vse potrebne preiskave. Na voljo imamo napravo za 
celotno funkcijsko nevrofiziološko diagnostiko perifernega in 
centralnega živčnega sistema, vključno z možgani, hrbtenjačo, 
perifernimi živci in mišicami.

oglasno sporočilo
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okončin, EMNG spodnjih okončin, EMG 
obraza, ponavljajočo se stimulacijo, test za 
tetanijo, preverjanje frekvence tremorja, 
preiskave sekvenc aktivacije pri nehotenih 
kretnjah.  
Z isto napravo, vendar prek drugega 
vhodnega ojačevalnika, pregledujemo 
tudi evocirane potenciale možganskega 
korteksa za vse klinično pomembne 
modalitete. Ta skupina preiskav je posebno 
pomembna pri demielinizacijskih boleznih, 
kot sta multipla skleroza ali Lymetova 
bolezen, več pregledanih modalitet 
stimulusa pa povečuje točnost diagnoze.  

Opravljamo vidne (VEP), slušne (BAER, 
AEP) in somatosenzorne evocirane 
potenciale (SSEP), v zadnjem času pa je 
vse več povpraševanja tudi po kognitivnih 
evociranih potencialih (ERP, P300).
Za funkcionalno testiranje centralnega 

živčnega sistema so nam na voljo 
naprava EEG Nicolet Natus z 32 kanali za 
spremljanje, visoko časovno ločljivostjo 
in možnostjo kartiranja signala. 
Naprava je primarno namenjena za 
standardno elektroencefalografijo (EEG), 
elektroencefalografijo z metodami 
aktivacije (fotostimulacija, hiperventilacija, 
EEG po neprespani noči). Za posebne 
indikacije je opremljena tudi z videokamero 
za korelacijo signala EEG s kliničnimi 
simptomi bolnika. 

Od prvih pregledov do trajnega 
spremljanja bolnika
Naša nevrološka ambulanta ponuja 
prve preglede in trajno specialistično 
spremljanje bolnika z živčno-mišičnimi 
boleznimi, epilepsijo, demielinizacijskimi 
boleznimi, parkinsonizmom, 
cerebrovaskularnimi boleznimi in 
demenco. 

V BOLNIŠNICI
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Kaj je pripomoglo k temu rezultatu? 
Gotovo sta zelo pomembni preventiva in 
skrb za psihofizično zdravje, predvsem 
pa zavest, da je strokovna pomoč, če jo 
potrebujemo, nekaj povsem normalnega. 
Vsak izmed nas bi pravzaprav potreboval 
svojega psihoterapevta.

Raziskave kažejo, da velik delež ljudi, 
ki umre zaradi samomora, trpi zaradi 
duševnih bolezni. Zadnje ocene kažejo, 
da bodo posledice duševnih bolezni v 

naslednjih dveh desetletjih pomenile 
kar 25 odstotkov celotnega bremena 
bolezni v svetu, kar jih uvršča med 
najpomembnejše kategorije obolenj.

Po ocenah IASP je 5 odstotkov svetovnega 
prebivalstva vsaj enkrat v življenju 
načrtovalo samomor. Vsako leto za 
posledicami samomora umre milijon ljudi, 
kar je 1 človek vsakih 40 sekund. Številka 
na letni ravni že celo presega število 
umrlih za posledicami umorov in vojn 
skupaj.

Še vedno se precej ljudi odreče ustrezni 
pomoči zaradi stigme. Gre za dolgotrajno 
prizadevanje za spremembo temeljnih 
kulturnih vrednot in norm zdravstvene 
stiske, za spreminjanje zavesti. Človek 
mora svoje zdravje prepoznati kot prvo 
vrednoto in delovati v skladu s tem. 
Tako kot avto peljemo k serviserju in 
pogledamo, kaj se dogaja, če so težave, 
bi morali biti iskreni tudi s seboj in 
prepoznati začetne znake nezadovoljstva, 
ki lahko vodijo v globlje težave.

Opozorilni znaki
Kako prepoznamo znake, ki nakazujejo, 
da si želi nekdo vzeti življenje, in kakšni 
so le-ti? Najbolj opazni so kakšen teden 
pred dejanjem, lahko so posredni 
ali neposredni. Včasih jih je težko 
prepoznati. Lahko se kažejo kot izjave o 
posameznikovih čustvih ali kot vedenje, ki 

opozarja na hudo stisko (vedenjski znaki).

Primeri neposrednih verbalnih znakov
• »Želim si, da bi bil mrtev.«
• »Končal bom vse ...«
• »Naredil bom samomor ...«

Primeri posrednih znakov
• »Utrujen sem od življenja.«
• »Moji družini bi bilo bolje brez mene.«
• »V čem je sploh še smisel iti naprej?«
• »Komu je sploh mar, če umrem?«
• »Kmalu ti ne bo več treba skrbeti zame.«
• »Ne morem več naprej.«
• »Zbogom, ko se vrneš, me ne bo več.«

Lahko pa opazimo samo določeno 
vedenje, ko nekdo na primer zbira, 
pospravlja pomembne listine, pripravlja 
oporoko, dokumente, piše ... Hkrati 
opazimo čustveno nestabilnost, izbruhe, 
zmedenost, slabši spomin, oddaljevanje 
od družbe.

Velikokrat do tega pripeljejo »brezizhodne 
situacije« – stres, na primer zavrnitev, 
ločitev, smrt otroka in različne izgube 
(tudi premoženja, terapevta ...), težke 
diagnoze, občutek nemoči, čustvena 
otopelost, ljubezenski trikotniki, rojstvo 

KO NE VIDIŠ 
VEČ IZHODA
Čeprav smo bili po statistiki na žalost vedno med vodilnimi državami po številu samomorov na 
prebivalca, je po najnovejših podatkih samomorilni količnik glede na prejšnje desetletje upadel s 30 
na 20. Še vedno je pogostejša samomorilnost pri moških. V letu 2014 naj bi bilo najmanj samomorov 
pri nas, odkar spremljamo statistiko. Tega se zelo veselijo tudi na slovenskem centru za raziskovanje 
samomora »Živ? Živ!«. Besedilo: Barbara Sarić, psihoterapevtka, specializantka psihoanalize, Holistic Center BTC, Ljubljana

DUŠEVNO ZDRAVJE

Samomor je lahko tudi zadnja 
stopnja depresije.

Na splošno je pogovor eden najboljših načinov razbremenitve in je 
v akutni situaciji dobrodošel ne glede na to, ali osebo poznamo ali 
ne. Človek lahko brez tega pride celo v hudo krizo

Preverimo, ali morda oseba razmišlja o samomoru. Najbolje je, 
da nam da obljubo, da tega ne bo storila. Če obljube ne da, je ne 
puščajte same, poiščite ustrezno strokovno pomoč. 

ljudi je lani v Sloveniji umrlo 
zaradi samomora, kažejo 

podatki Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje.
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otroka, odhod otrok od doma, odvisnosti 
ter pomanjkanje smisla življenja. Gre 
za doživljanje posameznika v določenih 
razmerah. Lahko je ta ista situacija 
objektivno drugače doživeta, kot jo 
določena oseba subjektivno zazna. 

Kako lahko pomagamo
Preprečevanje samomora je naloga vseh 
nas, ne le strokovnjakov. Če opazimo 
omenjene znake, preverimo, ali morda 
oseba razmišlja o samomoru. Najbolje je, 
da nam da obljubo, da tega ne bo storila. 
Če obljube ne da, je ne puščajte same, 
poiščite ustrezno strokovno pomoč. 

Nujno pomoč lahko poiščete pri osebnem 
zdravniku, nujni pomoči na številki 
112, zaupnem telefonu, kot je telefon 
Samarijan. Pozneje v procesu vsekakor 
priporočam psihoterapevtsko obravnavo, 
saj mora človek po akutni krizi razrešiti 
(kot vedno) vzrok za nastale težave, 
ublažiti posledice, s tem pa onemogočimo 
morebitno ponovitev.

Na splošno je pogovor eden najboljših 
načinov razbremenitve in je v akutni 
situaciji dobrodošel ne glede na to, ali 
osebo poznamo ali ne. Človek lahko brez 
tega pride celo v hudo krizo, saj kopiči v 
sebi preveč stvari, za katere meni, da jih 
ne more (zmore) zaupati nikomur, hkrati 
pa zavedno ali nezavedno v sebi kopiči 
bolezen.

Kako si lahko pomagamo sami
• Če imamo občutek, da resnično ne 

moremo »sebe« deliti z drugimi, lahko 

svoje misli zapisujemo. Prav tako 
poskusimo zapisati svojo »obljubo« (da 
samomora ne bomo storili) na papir.

• Osredotočanje na dihanje kot metodo 
vedno pomaga.

• Pojdimo vsaj na sprehod v naravo.
• Berimo knjigo; zelo pomemben občutek 

je, da nismo edini, sami na svetu.

Več težav imajo že na splošno mladostniki 
in otroci ločenih staršev. Trend današnje 
družbe je, da je navzven vse videti v 
najlepšem redu ali celo idilično, znotraj 
posameznika pa se dogaja močna 
dinamika. Vsi si želimo ljubezni, biti 
ljubljeni. Včasih ljubezni ne prejmemo od 
tistega, od kogar si jo želimo, in to lahko 
postane velika frustracija za posameznika. 
Spoznati je treba, da moramo biti najprej 
sami tisti, ki se imamo radi in se v 
popolnosti sprejemamo, da lahko takšna 
oseba sploh vstopi v naše življenje.

Ozavestiti nezavedno
Samomor je lahko tudi zadnja stopnja 
depresije. Psihoanalitsko gledano, že 
Freud je govoril o zanimivi prispodobi, 
ob kateri se lahko zamislimo. Trdil je, 
da želi vsak samomorilec ubiti nekoga 
drugega. V psihičnem dogajanju naj 
bi prišlo do točke, ko sovraštvo in 
agresivnost usmeri nase, zato se je treba 
spopasti s človekovim nezavednim ter 
predelovanjem čustev jeze in besa.

Psihoanaliza ugotavlja velik pomen 

kakovosti odnosa z materjo od zgodnjega 
otroštva (faza simbioze). Tu se skriva 
temelj za odpornost na poti skozi življenje. 
Gre za zelo pomembno komponento za 
človekovo poznejše počutje v tem svetu 
– za ljubezen ali zavračanje življenja. Ta 
odnos je naš prvi, najintenzivnejši ter 
najbolj dramatičen ljubezenski odnos v 
življenju.

Priložnost za rast
Vsak od naših »padcev« je nova priložnost 
za duhovno rast. Ko človek enkrat 
prepozna, kje tiči vzrok za težavo, in si želi 
pomagati, s tem dobi ogromno izkušenj, 
ki ga krepijo. Vsaka težava je za nas 
osebni izziv in samo od nas je odvisno, 
kateri način za premagovanje ovir bomo 
izbrali. Če se s težavami spopademo 
dovolj zgodaj, si včasih priznamo nemoč, 
poiščemo pomoč in naredili smo nekaj 
za svoj duhovni razvoj in naše zdravje. 
Vsakodnevne nege ne potrebuje le telo, 
temveč tudi duša.
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Kaj je pripomoglo k temu rezultatu? 
Gotovo sta zelo pomembni preventiva in 
skrb za psihofizično zdravje, predvsem 
pa zavest, da je strokovna pomoč, če jo 
potrebujemo, nekaj povsem normalnega. 
Vsak izmed nas bi pravzaprav potreboval 
svojega psihoterapevta.

Raziskave kažejo, da velik delež ljudi, 
ki umre zaradi samomora, trpi zaradi 
duševnih bolezni. Zadnje ocene kažejo, 
da bodo posledice duševnih bolezni v 

naslednjih dveh desetletjih pomenile 
kar 25 odstotkov celotnega bremena 
bolezni v svetu, kar jih uvršča med 
najpomembnejše kategorije obolenj.

Po ocenah IASP je 5 odstotkov svetovnega 
prebivalstva vsaj enkrat v življenju 
načrtovalo samomor. Vsako leto za 
posledicami samomora umre milijon ljudi, 
kar je 1 človek vsakih 40 sekund. Številka 
na letni ravni že celo presega število 
umrlih za posledicami umorov in vojn 
skupaj.

Še vedno se precej ljudi odreče ustrezni 
pomoči zaradi stigme. Gre za dolgotrajno 
prizadevanje za spremembo temeljnih 
kulturnih vrednot in norm zdravstvene 
stiske, za spreminjanje zavesti. Človek 
mora svoje zdravje prepoznati kot prvo 
vrednoto in delovati v skladu s tem. 
Tako kot avto peljemo k serviserju in 
pogledamo, kaj se dogaja, če so težave, 
bi morali biti iskreni tudi s seboj in 
prepoznati začetne znake nezadovoljstva, 
ki lahko vodijo v globlje težave.

Opozorilni znaki
Kako prepoznamo znake, ki nakazujejo, 
da si želi nekdo vzeti življenje, in kakšni 
so le-ti? Najbolj opazni so kakšen teden 
pred dejanjem, lahko so posredni 
ali neposredni. Včasih jih je težko 
prepoznati. Lahko se kažejo kot izjave o 
posameznikovih čustvih ali kot vedenje, ki 

opozarja na hudo stisko (vedenjski znaki).

Primeri neposrednih verbalnih znakov
• »Želim si, da bi bil mrtev.«
• »Končal bom vse ...«
• »Naredil bom samomor ...«

Primeri posrednih znakov
• »Utrujen sem od življenja.«
• »Moji družini bi bilo bolje brez mene.«
• »V čem je sploh še smisel iti naprej?«
• »Komu je sploh mar, če umrem?«
• »Kmalu ti ne bo več treba skrbeti zame.«
• »Ne morem več naprej.«
• »Zbogom, ko se vrneš, me ne bo več.«

Lahko pa opazimo samo določeno 
vedenje, ko nekdo na primer zbira, 
pospravlja pomembne listine, pripravlja 
oporoko, dokumente, piše ... Hkrati 
opazimo čustveno nestabilnost, izbruhe, 
zmedenost, slabši spomin, oddaljevanje 
od družbe.

Velikokrat do tega pripeljejo »brezizhodne 
situacije« – stres, na primer zavrnitev, 
ločitev, smrt otroka in različne izgube 
(tudi premoženja, terapevta ...), težke 
diagnoze, občutek nemoči, čustvena 
otopelost, ljubezenski trikotniki, rojstvo 

KO NE VIDIŠ 
VEČ IZHODA
Čeprav smo bili po statistiki na žalost vedno med vodilnimi državami po številu samomorov na 
prebivalca, je po najnovejših podatkih samomorilni količnik glede na prejšnje desetletje upadel s 30 
na 20. Še vedno je pogostejša samomorilnost pri moških. V letu 2014 naj bi bilo najmanj samomorov 
pri nas, odkar spremljamo statistiko. Tega se zelo veselijo tudi na slovenskem centru za raziskovanje 
samomora »Živ? Živ!«. Besedilo: Barbara Sarić, psihoterapevtka, specializantka psihoanalize, Holistic Center BTC, Ljubljana

DUŠEVNO ZDRAVJE

Samomor je lahko tudi zadnja 
stopnja depresije.

Na splošno je pogovor eden najboljših načinov razbremenitve in je 
v akutni situaciji dobrodošel ne glede na to, ali osebo poznamo ali 
ne. Človek lahko brez tega pride celo v hudo krizo

Preverimo, ali morda oseba razmišlja o samomoru. Najbolje je, 
da nam da obljubo, da tega ne bo storila. Če obljube ne da, je ne 
puščajte same, poiščite ustrezno strokovno pomoč. 

ljudi je lani v Sloveniji umrlo 
zaradi samomora, kažejo 

podatki Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje.
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otroka, odhod otrok od doma, odvisnosti 
ter pomanjkanje smisla življenja. Gre 
za doživljanje posameznika v določenih 
razmerah. Lahko je ta ista situacija 
objektivno drugače doživeta, kot jo 
določena oseba subjektivno zazna. 

Kako lahko pomagamo
Preprečevanje samomora je naloga vseh 
nas, ne le strokovnjakov. Če opazimo 
omenjene znake, preverimo, ali morda 
oseba razmišlja o samomoru. Najbolje je, 
da nam da obljubo, da tega ne bo storila. 
Če obljube ne da, je ne puščajte same, 
poiščite ustrezno strokovno pomoč. 

Nujno pomoč lahko poiščete pri osebnem 
zdravniku, nujni pomoči na številki 
112, zaupnem telefonu, kot je telefon 
Samarijan. Pozneje v procesu vsekakor 
priporočam psihoterapevtsko obravnavo, 
saj mora človek po akutni krizi razrešiti 
(kot vedno) vzrok za nastale težave, 
ublažiti posledice, s tem pa onemogočimo 
morebitno ponovitev.

Na splošno je pogovor eden najboljših 
načinov razbremenitve in je v akutni 
situaciji dobrodošel ne glede na to, ali 
osebo poznamo ali ne. Človek lahko brez 
tega pride celo v hudo krizo, saj kopiči v 
sebi preveč stvari, za katere meni, da jih 
ne more (zmore) zaupati nikomur, hkrati 
pa zavedno ali nezavedno v sebi kopiči 
bolezen.

Kako si lahko pomagamo sami
• Če imamo občutek, da resnično ne 

moremo »sebe« deliti z drugimi, lahko 

svoje misli zapisujemo. Prav tako 
poskusimo zapisati svojo »obljubo« (da 
samomora ne bomo storili) na papir.

• Osredotočanje na dihanje kot metodo 
vedno pomaga.

• Pojdimo vsaj na sprehod v naravo.
• Berimo knjigo; zelo pomemben občutek 

je, da nismo edini, sami na svetu.

Več težav imajo že na splošno mladostniki 
in otroci ločenih staršev. Trend današnje 
družbe je, da je navzven vse videti v 
najlepšem redu ali celo idilično, znotraj 
posameznika pa se dogaja močna 
dinamika. Vsi si želimo ljubezni, biti 
ljubljeni. Včasih ljubezni ne prejmemo od 
tistega, od kogar si jo želimo, in to lahko 
postane velika frustracija za posameznika. 
Spoznati je treba, da moramo biti najprej 
sami tisti, ki se imamo radi in se v 
popolnosti sprejemamo, da lahko takšna 
oseba sploh vstopi v naše življenje.

Ozavestiti nezavedno
Samomor je lahko tudi zadnja stopnja 
depresije. Psihoanalitsko gledano, že 
Freud je govoril o zanimivi prispodobi, 
ob kateri se lahko zamislimo. Trdil je, 
da želi vsak samomorilec ubiti nekoga 
drugega. V psihičnem dogajanju naj 
bi prišlo do točke, ko sovraštvo in 
agresivnost usmeri nase, zato se je treba 
spopasti s človekovim nezavednim ter 
predelovanjem čustev jeze in besa.

Psihoanaliza ugotavlja velik pomen 

kakovosti odnosa z materjo od zgodnjega 
otroštva (faza simbioze). Tu se skriva 
temelj za odpornost na poti skozi življenje. 
Gre za zelo pomembno komponento za 
človekovo poznejše počutje v tem svetu 
– za ljubezen ali zavračanje življenja. Ta 
odnos je naš prvi, najintenzivnejši ter 
najbolj dramatičen ljubezenski odnos v 
življenju.

Priložnost za rast
Vsak od naših »padcev« je nova priložnost 
za duhovno rast. Ko človek enkrat 
prepozna, kje tiči vzrok za težavo, in si želi 
pomagati, s tem dobi ogromno izkušenj, 
ki ga krepijo. Vsaka težava je za nas 
osebni izziv in samo od nas je odvisno, 
kateri način za premagovanje ovir bomo 
izbrali. Če se s težavami spopademo 
dovolj zgodaj, si včasih priznamo nemoč, 
poiščemo pomoč in naredili smo nekaj 
za svoj duhovni razvoj in naše zdravje. 
Vsakodnevne nege ne potrebuje le telo, 
temveč tudi duša.
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Gre za psihofiziološke vedenjske 
vzorce, ki vključujejo prijetna ali boleča 
subjektivna doživetja, kognitivno 
oceno situacije trenutka, mišični in 
nevrovegetativni vzorec ter specifičen 

izraz na obrazu kot dejavnik osrednjega 
pomena v medosebni interakciji. 
Pomembno je vedeti, da so afekti pod 
vplivom nevrokemičnega sistema, 
katerega rezultat je lahko, da je 

posameznikov odziv v neki okoliščini 
povsem nefunkcionalen. Ob tem bi lahko 
govorili tudi o t. i. obnašanju »acting 
out«, vedenjskem ekstremu, katerega cilj 
je izražanje misli in/ali občutij, ki jih je 
neka oseba nesposobna izraziti drugače 
oz. bolj funkcionalno. Zato na primer 
loputa z vrati, tolče po mizi, meče knjige, 
buta ob zid, napade sočloveka, tudi 
strmoglavi letalo … In vse to le zato, da 
bi se osvobodila duševnega pritiska, se 
pomirila in s tem počutila mirnejše.

Volja brez moči
Pri afektu gre za duševno tvorbo, v 
katero se zliva vsako okrepljeno, zlasti 
ritmično občutje, ki pri posamezniku na 
splošno okrepi neko določeno občutje 
in se prav zato pomembno razlikuje od 
razpoloženja. Izkušnja čustva je v tem 
primeru izrazito osebna in s tem čustvom 
so povezani tudi zunanji izrazi silovitih 
notranjih občutij, nad katerimi je volja 
brez moči, da bi jih lahko nadzorovala in 
ustavila v njihovih najsilovitejših izpadih. 

O stanju afekta običajno govorimo, 
ko obstoječi izrazi čutenj ne ustrezajo 
moči in intenzivnosti vznemirjenja ali 
tesnobe, ki jo nekdo doživlja. Gre za 
stanje, ki potrebuje nov pomen, da bi se 
to vznemirjenje pomirilo in da bi mu bilo 
omogočeno vstopiti v zavestno čustveno 
dinamiko.

Potek afekta
Vsak afekt se začne z bolj ali manj 
intenzivnim občutkom, ki konstituira 
afekt s sebi lastno kakovostjo in 
usmerjenostjo. Refleksija tega začetnega 
občutja so bodisi duševni procesi zaradi 
asociacijskih in spoznavnih pogojev 

ŽIVLJENJE IZ 
AFEKTA
Pomislili bi, da so afekti sami po sebi motnja v psihičnem delovanju, a ni tako. S čustvi, razpoloženji 
in reprezentacijami o sebi in drugih se namreč povezujejo v koherentno celoto, v kateri so 
njena pomembna »substanca«. V vlogi primarnega motivacijskega sistema namreč povezujejo 
reprezentacije o sebi in drugih. Besedilo: dr. Franci Dagarin, BA pth., Zavod Psihoanalitično središče, Kranj

DUŠEVNO ZDRAVJE

Z večjo razdražljivostjo 
in (večinoma) verbalno 
napadalnostjo odgovori na 
provokativne dražljaje tudi 
mnogo bolnikov z okvarami na 
možganih. 

Vzdrževanje zastrašujočih stanj v ljudeh poraja različne stiske, ki 
so lahko tako zelo hude, da vodijo celo v samomorilnost. To je še 
zlasti nevarno pri tistih ljudeh, ki so osebno prestrašeni in negotovi 
zaradi ranjene vznesenosti.
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bodisi zunanji vtis. Občutja, ki sledijo, 
so odvisna od spremljajočega poteka na 
predstavni ravni in se pri posameznih 
afektih značilno razlikujejo tako po 
kakovosti občutka kot 
po hitrosti dogajanja. 
V sklepni fazi se afekt 
konča z občutenjem, ki 
obmiruje, in v tem stanju 
afekt izzveni. Če ni tako, 
gre afekt na začetek in 
udari ponovno. Zunanja 
manifestacija tega je 
pretiran čustveni izbruh, 
ki popolnoma prežame 
posameznika. Ker so v 
ospredju svojska čustvena 
dogajanja, afektivna stanja 
sledijo paleti čustev in 
razpoloženj.

Odzivi
Afektni odzivi se ne 
kažejo zgolj na vedenjski 
in kognitivni ravni, pač 
pa je zelo izrazit tudi 
fiziološki odziv telesa. Drug 
drugemu sledeči čustveni 
dražljaji namreč zlahka 
pospešijo delovanje srca, 
krvnega obtoka in dihanja. 
Prav tako povzročijo tudi 
zaznavne spremembe v 
gibanju zunanjih organov 
(mimika, kretnje in 
drugo, na primer izrazno 
premikanje), vzburjenosti 
živčnega sistema in 
mišičnem tonusu. 

Stanja afekta krepijo 
še spremljevalni fizični 
pojavi (premikanje, 
vazomotorične motnje). 
Pri psihiatričnih pacientih 
se po navadi zrcalijo v 
izgredih, ki so t. i. reakcije kratkega 
stika. Sprožijo jih majhni, večinoma 
nepomembni vzvodi. Gre za oblike 
znižane tolerance na frustracijo oz. 
znižanega praga za razdražljivost ali 
nasilje, rezultat pa je buren in nenavadno 
močan bes, po katerem se po navadi 
izkaže, da so se napetosti v pobesnelem 
kopičile že dalj časa.

Med tistimi, ki hitro vzkipijo in preidejo 
v afekt jeze in besa, s tem pa tudi 
k nasilnim dejanjem, so nekateri 
osebnostno manj diferencirani (bolj 
prvinski). Z večjo razdražljivostjo in 
(večinoma) verbalno napadalnostjo 
odgovori na provokativne dražljaje 
tudi mnogo bolnikov z okvarami na 
možganih. Osebnostno spremenjeni 
bolniki z epilepsijo so na primer bolj 
vzdražljivi ob nasilju takrat, ko so v 
negativno obarvanih stanjih disforije 

(odmik od navadnega razpoloženja 
v smer čustvenega nezadovoljstva, 
strahu, nemira, pobitosti, razdražljivosti, 
zlovoljnosti, evforičnosti, vznemirjenosti).

Nasilno vedenje
K nasilnemu vedenju so nagnjeni tudi 
disocialni ljudje – trpeči iz skupine 
duševnih motenj, ki pogosto odsevajo 
zapletenosti v socialnih odnosih. Če se 
taki ljudje znajdejo v zaprtih ustanovah 
(na primer bolnišnice in zapori), se 
v njih nakopičena napetost občasno 
sprosti kot besnilo. Pobesneli ima zoženo 
zavest ter je zmeden in dezorientiran. 
Lahko uničuje stvari okoli sebe, a prej 

izjemoma kot po pravilu napad usmeri 
tudi v ljudi. Podobno velja tudi za tiste s 
konverzivno simptomatiko (histerike), 
čeprav njihovi napadi (slepo klofutanje, 

brcanje, praskanje, 
grizenje) na soljudi niso 
resnejši in so usmerjeni le 
v tistega, ki ga ocenijo kot 
nasprotnika.

Patološki strah
Tudi patološki strah, 
ki se na primer kaže v 
stanjih tesnobe, panike, 
depresije, obsesivno-
kompulzivne motnje, 
odvisnosti in je na prvi 
pogled brez nekih očitnih 
vzrokov, v sebi pogosto 
nosi afektivni naboj. 
Ta je lahko posledica 
travmatične izkušnje v 
otroštvu ali v odraslosti. 
Strah se v vsakega izmed 
nas lahko integrira prek 
družbenih norm, ki naj 
bi bile v določenem 
življenjskem prostoru v 
splošnem sprejemljive 
in ki krojijo tako osebno 
kot kolektivno družbeno 
podobo razpoloženja v 
tem prostoru. Vzdrževanje 
zastrašujočih stanj 
namreč v ljudeh poraja 
različne stiske, ki so lahko 
tako zelo hude, da vodijo 
celo v samomorilnost. 
To je še zlasti nevarno 
pri tistih ljudeh, ki so 
osebno prestrašeni in 
negotovi zaradi ranjene 
vznesenosti. Gre za 
življenjske okoliščine, 
ki so brez ustrezne 
psihološke podpore 

težko razrešljive, pomaga pa lahko 
le nekdo, ki nastalih okoliščin ne 
minimalizira ter z lastno pozitivno 
izkušnjo takega posameznika v stiski 
podpre z empatičnim razumevanjem in 
potrditvijo, da vznesenost, tako osebna 
kot splošna, v določenem trenutku ni 
bila zaman.

Zdravljenje
Zdravljenje afektivnih motenj je 
zapleteno in brez sodelovanja med 
zdravnikom in pacientom ni nikoli 
optimalno. Poleg farmakološke 
terapije so pri zdravljenju afektivnih 
motenj pomembni tudi individualni ali 
skupinski psihoterapevtski pristopi, s 
katerimi posameznik spremeni temeljna 
prepričanja o sebi in svetu. Prav iz teh 
prepričanj namreč izvirajo negativne 
misli, ki določajo njegov način odzivanja 
na okolico.
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Gre za psihofiziološke vedenjske 
vzorce, ki vključujejo prijetna ali boleča 
subjektivna doživetja, kognitivno 
oceno situacije trenutka, mišični in 
nevrovegetativni vzorec ter specifičen 

izraz na obrazu kot dejavnik osrednjega 
pomena v medosebni interakciji. 
Pomembno je vedeti, da so afekti pod 
vplivom nevrokemičnega sistema, 
katerega rezultat je lahko, da je 

posameznikov odziv v neki okoliščini 
povsem nefunkcionalen. Ob tem bi lahko 
govorili tudi o t. i. obnašanju »acting 
out«, vedenjskem ekstremu, katerega cilj 
je izražanje misli in/ali občutij, ki jih je 
neka oseba nesposobna izraziti drugače 
oz. bolj funkcionalno. Zato na primer 
loputa z vrati, tolče po mizi, meče knjige, 
buta ob zid, napade sočloveka, tudi 
strmoglavi letalo … In vse to le zato, da 
bi se osvobodila duševnega pritiska, se 
pomirila in s tem počutila mirnejše.

Volja brez moči
Pri afektu gre za duševno tvorbo, v 
katero se zliva vsako okrepljeno, zlasti 
ritmično občutje, ki pri posamezniku na 
splošno okrepi neko določeno občutje 
in se prav zato pomembno razlikuje od 
razpoloženja. Izkušnja čustva je v tem 
primeru izrazito osebna in s tem čustvom 
so povezani tudi zunanji izrazi silovitih 
notranjih občutij, nad katerimi je volja 
brez moči, da bi jih lahko nadzorovala in 
ustavila v njihovih najsilovitejših izpadih. 

O stanju afekta običajno govorimo, 
ko obstoječi izrazi čutenj ne ustrezajo 
moči in intenzivnosti vznemirjenja ali 
tesnobe, ki jo nekdo doživlja. Gre za 
stanje, ki potrebuje nov pomen, da bi se 
to vznemirjenje pomirilo in da bi mu bilo 
omogočeno vstopiti v zavestno čustveno 
dinamiko.

Potek afekta
Vsak afekt se začne z bolj ali manj 
intenzivnim občutkom, ki konstituira 
afekt s sebi lastno kakovostjo in 
usmerjenostjo. Refleksija tega začetnega 
občutja so bodisi duševni procesi zaradi 
asociacijskih in spoznavnih pogojev 

ŽIVLJENJE IZ 
AFEKTA
Pomislili bi, da so afekti sami po sebi motnja v psihičnem delovanju, a ni tako. S čustvi, razpoloženji 
in reprezentacijami o sebi in drugih se namreč povezujejo v koherentno celoto, v kateri so 
njena pomembna »substanca«. V vlogi primarnega motivacijskega sistema namreč povezujejo 
reprezentacije o sebi in drugih. Besedilo: dr. Franci Dagarin, BA pth., Zavod Psihoanalitično središče, Kranj

DUŠEVNO ZDRAVJE

Z večjo razdražljivostjo 
in (večinoma) verbalno 
napadalnostjo odgovori na 
provokativne dražljaje tudi 
mnogo bolnikov z okvarami na 
možganih. 

Vzdrževanje zastrašujočih stanj v ljudeh poraja različne stiske, ki 
so lahko tako zelo hude, da vodijo celo v samomorilnost. To je še 
zlasti nevarno pri tistih ljudeh, ki so osebno prestrašeni in negotovi 
zaradi ranjene vznesenosti.
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bodisi zunanji vtis. Občutja, ki sledijo, 
so odvisna od spremljajočega poteka na 
predstavni ravni in se pri posameznih 
afektih značilno razlikujejo tako po 
kakovosti občutka kot 
po hitrosti dogajanja. 
V sklepni fazi se afekt 
konča z občutenjem, ki 
obmiruje, in v tem stanju 
afekt izzveni. Če ni tako, 
gre afekt na začetek in 
udari ponovno. Zunanja 
manifestacija tega je 
pretiran čustveni izbruh, 
ki popolnoma prežame 
posameznika. Ker so v 
ospredju svojska čustvena 
dogajanja, afektivna stanja 
sledijo paleti čustev in 
razpoloženj.

Odzivi
Afektni odzivi se ne 
kažejo zgolj na vedenjski 
in kognitivni ravni, pač 
pa je zelo izrazit tudi 
fiziološki odziv telesa. Drug 
drugemu sledeči čustveni 
dražljaji namreč zlahka 
pospešijo delovanje srca, 
krvnega obtoka in dihanja. 
Prav tako povzročijo tudi 
zaznavne spremembe v 
gibanju zunanjih organov 
(mimika, kretnje in 
drugo, na primer izrazno 
premikanje), vzburjenosti 
živčnega sistema in 
mišičnem tonusu. 

Stanja afekta krepijo 
še spremljevalni fizični 
pojavi (premikanje, 
vazomotorične motnje). 
Pri psihiatričnih pacientih 
se po navadi zrcalijo v 
izgredih, ki so t. i. reakcije kratkega 
stika. Sprožijo jih majhni, večinoma 
nepomembni vzvodi. Gre za oblike 
znižane tolerance na frustracijo oz. 
znižanega praga za razdražljivost ali 
nasilje, rezultat pa je buren in nenavadno 
močan bes, po katerem se po navadi 
izkaže, da so se napetosti v pobesnelem 
kopičile že dalj časa.

Med tistimi, ki hitro vzkipijo in preidejo 
v afekt jeze in besa, s tem pa tudi 
k nasilnim dejanjem, so nekateri 
osebnostno manj diferencirani (bolj 
prvinski). Z večjo razdražljivostjo in 
(večinoma) verbalno napadalnostjo 
odgovori na provokativne dražljaje 
tudi mnogo bolnikov z okvarami na 
možganih. Osebnostno spremenjeni 
bolniki z epilepsijo so na primer bolj 
vzdražljivi ob nasilju takrat, ko so v 
negativno obarvanih stanjih disforije 

(odmik od navadnega razpoloženja 
v smer čustvenega nezadovoljstva, 
strahu, nemira, pobitosti, razdražljivosti, 
zlovoljnosti, evforičnosti, vznemirjenosti).

Nasilno vedenje
K nasilnemu vedenju so nagnjeni tudi 
disocialni ljudje – trpeči iz skupine 
duševnih motenj, ki pogosto odsevajo 
zapletenosti v socialnih odnosih. Če se 
taki ljudje znajdejo v zaprtih ustanovah 
(na primer bolnišnice in zapori), se 
v njih nakopičena napetost občasno 
sprosti kot besnilo. Pobesneli ima zoženo 
zavest ter je zmeden in dezorientiran. 
Lahko uničuje stvari okoli sebe, a prej 

izjemoma kot po pravilu napad usmeri 
tudi v ljudi. Podobno velja tudi za tiste s 
konverzivno simptomatiko (histerike), 
čeprav njihovi napadi (slepo klofutanje, 

brcanje, praskanje, 
grizenje) na soljudi niso 
resnejši in so usmerjeni le 
v tistega, ki ga ocenijo kot 
nasprotnika.

Patološki strah
Tudi patološki strah, 
ki se na primer kaže v 
stanjih tesnobe, panike, 
depresije, obsesivno-
kompulzivne motnje, 
odvisnosti in je na prvi 
pogled brez nekih očitnih 
vzrokov, v sebi pogosto 
nosi afektivni naboj. 
Ta je lahko posledica 
travmatične izkušnje v 
otroštvu ali v odraslosti. 
Strah se v vsakega izmed 
nas lahko integrira prek 
družbenih norm, ki naj 
bi bile v določenem 
življenjskem prostoru v 
splošnem sprejemljive 
in ki krojijo tako osebno 
kot kolektivno družbeno 
podobo razpoloženja v 
tem prostoru. Vzdrževanje 
zastrašujočih stanj 
namreč v ljudeh poraja 
različne stiske, ki so lahko 
tako zelo hude, da vodijo 
celo v samomorilnost. 
To je še zlasti nevarno 
pri tistih ljudeh, ki so 
osebno prestrašeni in 
negotovi zaradi ranjene 
vznesenosti. Gre za 
življenjske okoliščine, 
ki so brez ustrezne 
psihološke podpore 

težko razrešljive, pomaga pa lahko 
le nekdo, ki nastalih okoliščin ne 
minimalizira ter z lastno pozitivno 
izkušnjo takega posameznika v stiski 
podpre z empatičnim razumevanjem in 
potrditvijo, da vznesenost, tako osebna 
kot splošna, v določenem trenutku ni 
bila zaman.

Zdravljenje
Zdravljenje afektivnih motenj je 
zapleteno in brez sodelovanja med 
zdravnikom in pacientom ni nikoli 
optimalno. Poleg farmakološke 
terapije so pri zdravljenju afektivnih 
motenj pomembni tudi individualni ali 
skupinski psihoterapevtski pristopi, s 
katerimi posameznik spremeni temeljna 
prepričanja o sebi in svetu. Prav iz teh 
prepričanj namreč izvirajo negativne 
misli, ki določajo njegov način odzivanja 
na okolico.
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Rdeča pesa (Beta vulgaris) je bogata tudi s 
kalijem in folno kislino, znano kot vitamin 
B9. Kalij pomaga pri uravnavanju krvnega 
tlaka in srčnega utripa ter prispeva k 
normalnemu delovanju mušic in živčnega 
sistema. Folna kislina pa nam pomaga 
pri preprečevanju slabokrvnosti. Večje 
potrebe po folni kislini imajo nosečnice, 

saj je pomembna za ustrezen razvoj ploda. 
Največ koristnih lastnosti rdeče pese 
dobimo, če jo uživamo surovo, nekuhano. 
Če jo kuhamo, se priporoča, da jo kuhamo 
v lupini in največ 15 minut, da ohrani čim 
več antioksidativnih pigmentov betalainov. 
Slednji rdeči pesi dajejo barvo in nas 
varujejo pred boleznimi srca in ožilja. 
Rdeča pesa spada med nizkokalorična 
živila, saj vsebuje malo kalorij, le med 40 
in 45 kcal na 100 g živila. Po vsebnosti 
sladkorja je bolj podobna sadju kot 
zelenjavi, za katero običajno velja, da 
nima veliko sladkorjev. Vsebuje okoli 8 g 
sladkorjev na 100 g živila in ima srednje 
visok glikemični indeks, kar pomeni, da 
vpliva na hiter porast sladkorja v krvi, zato 
je uživanje gomolja rdeče pese manj 
priporočljivo za sladkorne bolnike. Surovo 
jo lahko uživamo v obliki soka z dodano 
limono, medom in vodo. Čeprav ima 
rdeča pesa najvišjo vsebnost sladkorja 
med zelenjavo, jo lahko uživamo varno 
tudi večkrat tedensko (predvsem njeno 
zelenje v neomejenih količinah), saj njene 
koristne snovi pozitivno vplivajo na naše 
zdravje.

Zakladnica vitaminov tudi v zelenju
Pri rdeči pesi ne smemo pozabiti na njene 
liste, ki so prav tako dragocen vir hranil. Če 
listje rdeče pese pogosto zavržete, delate 
veliko napako. Listje rdeče pese je namreč 
prava zakladnica vitaminov in mineralov: 
vitaminov A in C, kalcija, železa, fosforja, 
cinka, vlaknin, vitamina B6, bakra, kalija, 
folne kisline (pomaga zmanjšati tveganje 
za okvare ploda) in mangana (dober je za 
kosti, jetra, ledvice in trebušno slinavko).

Listje rdeče pese ima več železa in 
višjo hranilno vrednost kot špinača. 
Raziskave so pokazale, da je uživanje 
zelenega dela rdeče pese lahko koristno 

iz več razlogov: ima močno protivnetno 
delovanje, znižuje krvni tlak in holesterol, 
pomaga preprečevati bolezni srca in 
ožilja, preprečuje alzheimerjevo bolezen, 
pomaga pri preprečevanju osteoporoze 
in prispeva k boljši trdnosti kosti, pomaga 
preprečevati rakava obolenja, je dobra 
podpora imunskemu sistemu, saj 
spodbuja tvorbo protiteles in belih krvnih 
celic, sok rdeče pese je učinkovit pri 
zbijanju vročine, je močan antioksidant. 
Rdeča pesa vsebuje silicij, ki ga ima v 
kombinaciji z drugimi hranilnimi snovmi, 
kar je edinstveno. Silicij v mesu ne 
prispeva nič, silicij iz rdeče pese pa krepi 
vezivna tkiva in kožo, ostenje žil in kosti ter 
odstranjuje iz možganov kovinske strupe 
(aluminij).
Uživanje surove pese deluje očiščevalno 
na naš organizem. Lahko nam pomaga 
tudi pri hujšanju, saj vsebuje malo kalorij 
in veliko vlaknin, ki so pomembne za 
zdravo prebavo.

Listje rdeče pese lahko uporabimo na več 
načinov:
• zelenje uporabimo za pripravo svežega 

zelenjavnega soka,
• zelenje dodajamo različnemu sadju in si 

pripravimo zmešanček (smuti),
• naribano zelenje potresemo na solate,
• zelenje rdeče pese lahko na hitro 

pokuhamo in mariniramo z limoninim 
sokom in oljčnim oljem ter uporabimo 
kot dodatek h krompirju, drugim 
glavnim jedem ali juham.

Rdečo peso lahko zelo enostavno 
vzgojimo na svojem vrtu. Če jo kupujete, 
dobro preglejte stebla in korenine, saj 
hitro lahko vidite, ali je sveža. Najbolje 
jo je kupiti z zelenjem, saj je lahko le-to 
odličen dodatek k smutijem, sokovom ali 
solatam.

RDEČA 
PESA ZA 
ZDRAVO KRI 
Skoraj vsak zagotovo ve, da je rdečo peso dobro uživati za boljšo kri, kar je tudi 
znanstveno potrjeno. Uživanje rdeče pese se priporoča slabokrvnim, saj rdeča pesa 
vsebuje veliko železa, ki je nujno za tvorbo novih krvnih celic. Ob tem je 
dobro, da uživamo vitamin C, ki olajša njegovo absorpcijo.

Besedilo: Maja Jeereb, certificirana 
nutricionistka, www.mojezdravje.net

RASTLINA MESECA

Zdrav krepilen napitek iz pese

V mešalnik z močnimi noži damo 
listje rdeče pese (posodo napolnimo 
do polovice), 1/4 gomolja sveže 
rdeče pese, 1 kos jabolka ali banane, 
3 dcl vode ali kokosove vode, žličko 
lanenih semen in pest jagodičevja (na 
primer zamrznjene maline, jagode ali 
suhe brusnice). Mešamo 1 minuto in 
zaužijemo sveže.



66
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zelenjavi, za katero običajno velja, da 
nima veliko sladkorjev. Vsebuje okoli 8 g 
sladkorjev na 100 g živila in ima srednje 
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kosti, jetra, ledvice in trebušno slinavko).
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višjo hranilno vrednost kot špinača. 
Raziskave so pokazale, da je uživanje 
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kar je edinstveno. Silicij v mesu ne 
prispeva nič, silicij iz rdeče pese pa krepi 
vezivna tkiva in kožo, ostenje žil in kosti ter 
odstranjuje iz možganov kovinske strupe 
(aluminij).
Uživanje surove pese deluje očiščevalno 
na naš organizem. Lahko nam pomaga 
tudi pri hujšanju, saj vsebuje malo kalorij 
in veliko vlaknin, ki so pomembne za 
zdravo prebavo.

Listje rdeče pese lahko uporabimo na več 
načinov:
• zelenje uporabimo za pripravo svežega 

zelenjavnega soka,
• zelenje dodajamo različnemu sadju in si 

pripravimo zmešanček (smuti),
• naribano zelenje potresemo na solate,
• zelenje rdeče pese lahko na hitro 

pokuhamo in mariniramo z limoninim 
sokom in oljčnim oljem ter uporabimo 
kot dodatek h krompirju, drugim 
glavnim jedem ali juham.

Rdečo peso lahko zelo enostavno 
vzgojimo na svojem vrtu. Če jo kupujete, 
dobro preglejte stebla in korenine, saj 
hitro lahko vidite, ali je sveža. Najbolje 
jo je kupiti z zelenjem, saj je lahko le-to 
odličen dodatek k smutijem, sokovom ali 
solatam.

RDEČA 
PESA ZA 
ZDRAVO KRI 
Skoraj vsak zagotovo ve, da je rdečo peso dobro uživati za boljšo kri, kar je tudi 
znanstveno potrjeno. Uživanje rdeče pese se priporoča slabokrvnim, saj rdeča pesa 
vsebuje veliko železa, ki je nujno za tvorbo novih krvnih celic. Ob tem je 
dobro, da uživamo vitamin C, ki olajša njegovo absorpcijo.

Besedilo: Maja Jeereb, certificirana 
nutricionistka, www.mojezdravje.net

RASTLINA MESECA

Zdrav krepilen napitek iz pese

V mešalnik z močnimi noži damo 
listje rdeče pese (posodo napolnimo 
do polovice), 1/4 gomolja sveže 
rdeče pese, 1 kos jabolka ali banane, 
3 dcl vode ali kokosove vode, žličko 
lanenih semen in pest jagodičevja (na 
primer zamrznjene maline, jagode ali 
suhe brusnice). Mešamo 1 minuto in 
zaužijemo sveže.




