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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:
• Jarmila Trček Breznikar, 

dr. med., specialistka družinske 
medicine, ZD Ljubljana

• dr. Simona Borštnar, dr. med, 
Onkološki inštitut Ljubljana

• dr. Mateja Krajc, dr. med., 
Onkološki inštitut Ljubljana

• mag. Nikša Hero, dr. med., spec. 
ortoped, predstojnik medicinske 
dejavnosti hrbtenične in otroške 
ortopedije v ortopedski bolnišnici 
Valdoltra 

• Prof. dr. Tomaž Lunder, dr. med.,  
specialist dermatovenerolog

• Prof. dr. Ana Krajnc, Inštitut za 

disleksijo, Slovenska univerza za 
tretje življenjsko obdobje

• Ljubica Kosmač, Inštitut za 
disleksijo, Slovenska univerza za 
tretje življenjsko obdobje

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

• Alja Dimic, prehranska 
terapevtka, Holistic Center

• Maja Jeereb, certificirana 
nutricionistka, www.mojezdravje.
net

• Sendi Lešnjak, mag. inž. prehrane
• Nataša Sinovec, spec. za 

poravnavo telesne drže s 
certifikatom univerze Egoscue 
(ZDA)

• Grega Hočevar, športni trener 
• Nacionalni inštitut za javno 

zdravje
• Slovenija Transplant, Zavod RS za 

presaditve organov in tkiv
• Simona Janček
• Katja Horvat
• Maša Kovač
• Katarina Petrović
• Lana Košir
• Monika Hvala
• Petra Štern, mag.farm.

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

Pozdravljeni, naši dragi bralci in bralke! Pred nami je november, 
marsikomu od vseh mesecev v letu še najmanj ljub. Jasno, zakaj je tako 
– vreme je pogosto deževno, hladno in turobno, začenja se nov pohod 
virusov in posledično okužb zaradi nalezljivih bolezni, napoveduje se 
zima in z njo dolgi meseci mraza. Toda nam je letos prav v tem obdobju 
še posebej toplo pri srcu. Z novo številko smo namreč zakorakali že v 
šesto leto našega delovanja! Ponosni smo na to, da nas radi berete. Tudi 
mi vas imamo radi, z veseljem pišemo za vas. V petih letih, odkar vam 
vsak mesec prinašamo vsebine za dobro zdravje, smo z vašo zvestobo 
zrasli tudi mi. Povečali smo naklado, zdaj izdamo že 62 tisoč izvodov, 
vsak mesec širimo distribucijo, zaupa nam vse več oglaševalcev, saj 
izpolnjujemo svoje obljube. Iz dneva v dan imamo tudi več prijateljev 
na naši strani na Facebooku. Če se nam še niste pridružili, je morda 
zdaj pravi čas, da postanete del našega zdravega prijateljskega kroga. 
Hvala za zaupanje! Ostanite z nami še veliko let. Upamo, da vam bo z 

našo pomočjo zdravje še dolgo dobro služilo. 
Praznujmo torej skupaj, na zdravje! 
 
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: 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 Orbico d.o.o.

Ekskluzivno 

na izdelavo novih zob!

Ena od najboljših 
stomatoloških 

ordinacij v Zagrebu. 

Zaupajte svoj nasmeh vrhunskim stomatologom.

info@dentusperfectus.hr     •     telefon: 080 81 50     •     www.dentusperfectus.si

20% POPUST

Vaš novi nasmeh – 
samo 60 minut od 

Ljubljane in Maribora.
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VRTILJAK

Podjetje Bayer 
je v tednu otroka 
v sodelovanju z 
Zvezo prijateljev 
mladine Ljubljana 
Moste - Polje 
otrokom iz 
finančno ali 
socialno šibkejših 
družin omogočilo 
obisk Hiše 
eksperimentov v 

Ljubljani. Otroci, ki so prišli iz Šentjurja, Črnomlja ter Ljubljane 
in okolice, so v treh skupinah obiskali Hišo eksperimentov 
(HE), kjer so lahko sami preskusili, kako je videti znanost v 
vsakdanjem življenju. Po krajšem vodenem ogledu so jih 
sodelavci HE animirali s površinsko napetologijo, barvologijo 
in elektrikologijo. Otroci so bili navdušeni nad odkritjem, da 
je znanost lahko tudi zabavna. Vsakemu otroku so omogočili 
tudi malico.

Nepogrešljiv vir maščob v naravni in zdravi kuhinji. 
Nepogrešljivo pri negovanju kože. Popolnoma naravno 
in ekološko, nehidrogenirano in 
nerafinirano. Vsebuje več kot 45 
% lavrinske kisline (krepi imunski 
sistem, deluje proti virusom …). 
Olje je oksidacijsko zelo stabilno. 
Vsebina: 250 ml ali 1 liter. V naši 
ponudbi bioživil so na voljo še 
ta olja: svetlinovo, boraga, črna 
kumina, marelične peške ter chia 
in laneno seme. Prodajna mesta: 
trgovina Sanolabor, zeliščne trgovine 
in na spletu: www.baitris.si.

Vitamin D3 Garden of Life, ki je certificirano ekološki, veganski 
in brez gensko spremenjenih organizmov, je pridobljen iz 
lišaja kot holekalciferol, ne iz lanolina. Dodano je olje, bogato 
z omega maščobnimi kislinami in stisnjeno iz ekološko 
pridelanih semen buče in brusnice. 1.000 IU vitamina D3 
na dan (v enem razpršku) 
lahko spodbuja absorpcijo 
kalcija, potrebnega za zdrave 
kosti in delovanje imunskega 
sistema. Certificirano ekološko 
in vegansko, brez umetnih 
polnil in konzervansov. V naši 
trgovini Superhrana na Zaloški 
167 v Ljubljani vam nudimo 
tudi osebna prehranska 
svetovanja. Več na: 
www.super-hrana.si.

Se vam pogosto dogaja, da pozabljate stvari in vaš spomin 
peša? Pomagajte si z izvlečkom ginka NOW (Ginkgo 
biloba), ki ohranja dobro mentalno počutje, bistro mišljenje 
in vsakodnevno koncentracijo. Pomaga 
ohranjati spomin, ki upada s starostjo, 
in izboljšuje kognitivne sposobnosti. 
Pomemben je za zdravo prekrvavitev ter 
pripomore k dobremu sluhu in vidu. Ne 
čakajte, da vas začne zapuščati spomin 
in poiščite NOW Ginko v 
lekarnah, Sanolaborju, 
specializiranih 
prodajalnah in na 
www.hisa-zdravja.si.

Beljakovine Sunwarrior so lahko prebavljive, popolnoma 
naravne in primerne za vse starostne skupine. V kar 98 % so 
podobne materinemu mleku in so 98,2-odstotno prebavno 
učinkovite, kar je najvišja ocena 
učinkovitosti v primerjavi z drugimi 
viri beljakovin. Pripravite si jih 
lahko v vašem najljubšem smutiju, 
jih dodate pecivu, mufinom, 
palačinkam, okus »natural« 
pa tudi zelenjavnim juham in 
omakam ali pa si preprosto 
pripravite beljakovinski napitek v 
rastlinskem mleku. V naši trgovini 
Superhrana na Zaloški 167 v 
Ljubljani vam nudimo tudi osebna 
prehranska svetovanja. Več na: 
www.super-hrana.si.

Vsestransko zdravilno rastlino 
zelo radi uporabljamo za pripravo 
čaja in vse pogosteje tudi v 
kulinariki. Pri koprivi je užitno 
prav vse: korenina, steblo, listi in 
cvetovi. Vsebuje veliko mineralov, 
zlasti železa in kalcija, pa tudi 
acetilholin, metanojsko kislino, 
histamin, vitamine, encime in 
klorofil. Kopriva razstruplja telo, 
izboljšuje in čisti kri, odvaja vodo 
iz telesa, krepi imunski sistem 
in izboljšuje splošno počutje. 

Kapsule iz naravnega izvlečka koprive najdete v Ljubljanskih 
lekarnah, drogerijah Tuš in drugih lekarnah po Sloveniji. Več 
na: www.bitax.si, 01/544-3833. 

Na Kliniki za nuklearno medicino UKC Ljubljana so slovesno 
predstavili novo sodobno gama kamero DIGIRAD Cardius 
X-ACT, vredno 400.000 evrov. Namenjena je izključno 
scintigrafskim preiskavam srca (perfuzijski scintigrafiji srca), 
s katerimi opredelijo prekrvavitev srčne mišice. Uporablja se 
(v diagnostiki) za potrditev ishemične bolezni srca (angina 
pektoris, srčni infarkt) pri bolnikih, pri katerih z drugimi 
neinvazivnimi preiskavami bolezni še niso potrdili. Poleg tega 
je perfuzijska scintigrafija srca koristna tudi pri bolnikih z že 
znano ishemično boleznijo srca (z dokazano angino pektoris, 
po prebolelem srčnem infarktu, po revaskularizacijskih 
posegih na srčni mišici) za oceno bolnikovega stanja in 
oceno tveganja za poslabšanje bolezni, za odločitev o 
najustreznejšem posegu pred načrtovano revaskularizacijo 
srčne mišice, v določenih primerih pri bolnikih s srčnim 
popuščanjem in optimalno oceno predoperativnega tveganja 
pri določenih skupinah bolnikov. Nova kamera je zamenjala 
23 let staro planarno kamero, ki je imela številne omejitve 
in ni bila več ustrezna za izvedbo sodobnih nuklearno-
medicinskih preiskav. Nova kamera uporablja napredno 
tehnologijo, ki zagotavlja večjo kakovost scintigrafskih 
posnetkov, večjo resolucijo, krajši čas preiskave in/ali manjšo 
aktivnost uporabljenih odmerkov radioaktivnih snovi. Z njo 
bodo lahko zagotovili boljšo kakovost dela in večjo varnost pri 
obravnavi bolnikov s koronarno boleznijo. Krajši čas slikanja 
pomeni za bolnika večje udobje, manjšo verjetnost napake 
zaradi premikov med preiskavo, predstavlja pa tudi možnost 
povečanja števila opravljenih preiskav in s tem skrajšanja 
čakalne dobe. 
DIGIRAD Cardius 
X-ACT ne potrebuje 
veliko prostora, kar je 
bilo pomembno pri 
izbiri zaradi prostorske 
stiske na oddelku, 
zato so novo kamero 
lahko namestili v 
manjši prostor (v 
sobo št. 3).

Kurkumin v azijskih kulturah uporabljajo že več tisočletij 
in obstaja že več kot 3.000 študij o koristnih učinkih 
kurkumina. Curcumin Extrakt 45 ima do 45-krat višjo biološko 
razpoložljivost kot običajne oblike kurkumina. Vsebuje 
visok delež naravne sestavine kurkumin s posebej visoko 
biorazpoložljivostjo. 
• Olajša prebavo,
• izboljša gibljivost sklepov,
• stimulira nastajanje prebavnih 

tekočin,
• pripomore k boljši prebavi 

maščob,
• ohranja zdravje jeter in žolčnika,
• pomaga nadzorovati vnetja v 

telesu.

Izdelek leta 2015 v Nemčiji. 
Kmalu v lekarnah in specializiranih 
prodajalnah; www.wolz.si.

BAYER OTROKOM OMOGOČIL OBISK 
HIŠE EKSPERIMENTOV

BIODEVIŠKO KOKOSOVO OLJE 

PRESNI MY KIND ORGANICS D3 V RAZPRŠILU

SPOMNI ME …

UČINKOVITE BELJAKOVINE 
NOVA KAMERA ZA PREISKAVE SRCA

VISOKOKAKOVOSTEN KURKUMIN 

ZDRAVILNE RASTLINE ZA POPOLNO JESEN
Zdaj, pred sezono prehladov in viroz, je najboljši čas, da 
okrepite imunski sistem vseh članov družine. Ameriški 
slamnik kompleks vsebuje odlične obrambne igralce: 
ekološko pridelana slamnik in timijan ter propolis. Drosera ali 
okroglolistna rosika je pravo odkritje za lajšanje težav s kašljem. 
Jesensko stopnjevanje obveznosti v službi in šoli je za marsikoga 
zelo stresno. Napetost in nespečnost povečata razdražljivost in 
slabo počutje. Baldrijan prispeva k pomirjanju in normalnemu 
ritmu spanja ter ne povzroča odvisnosti. Na delovnem mestu 
in v šoli sta zbranost in dober spomin ključna. Če ste zadnje 
čase pozabljivi in raztreseni, izberite ginko. Razliko boste opazili 

takoj. Ginko je izreden pomočnik pri vzdrževanju dobrega 
delovanja možganov. Povišan holesterol in nabiranje odvečne 
teže na trebuhu sta opozorilna znaka, da je treba ukrepati: 
zaščititi jetra in razstrupiti telo. Kapljice pegastega badlja so 
najboljša izbira za vse, ki ne želite tablet in iščete naraven izdelek 
brez dodatkov. Je poreklo zdravilnih rastlin tudi za vas zelo 
pomembno? Soria Natural več kot 70 zdravilnih rastlin pridela 
na ekoloških poljih v Španiji. Kapljice so farmacevtske kakovosti, 
v moderni, tekoči obliki, ki zagotavlja dobro razpoložljivost 
za telo. Brez alkohola in dodatkov. Poiščite jih v lekarnah in 
specializiranih trgovinah.

V lekarni so zdaj na voljo kapsule New Iron, ki zaradi 
edinstvene sestave učinkovito pomagajo pri slabokrvnosti in 
nimajo nobenih stranskih učinkov.  Ne 
povzročajo zaprtja, slabosti, prebavnih 
motenj in slabega okusa. Vsebujejo 
železo z odličnim učinkom (zaradi 
visoke  absorpcije) in vse vitamine za 
dobro kri. New Iron je edino železo, ki 
se ne nalaga v jetrih (telo ga izkoristi 
le toliko, kot ga potrebuje). Več o 
izkušnjah: www.pomanjkanjezeleza.si/
mnenja uporabnikov.

NEW IRON – UČINKOVITO ŽELEZO BREZ 
STRANSKIH UČINKOV

Spremljajte nas na        /Zdrave novice

KOPRIVA VSESTRANSKO POMAGA
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Podjetje Bayer 
je v tednu otroka 
v sodelovanju z 
Zvezo prijateljev 
mladine Ljubljana 
Moste - Polje 
otrokom iz 
finančno ali 
socialno šibkejših 
družin omogočilo 
obisk Hiše 
eksperimentov v 

Ljubljani. Otroci, ki so prišli iz Šentjurja, Črnomlja ter Ljubljane 
in okolice, so v treh skupinah obiskali Hišo eksperimentov 
(HE), kjer so lahko sami preskusili, kako je videti znanost v 
vsakdanjem življenju. Po krajšem vodenem ogledu so jih 
sodelavci HE animirali s površinsko napetologijo, barvologijo 
in elektrikologijo. Otroci so bili navdušeni nad odkritjem, da 
je znanost lahko tudi zabavna. Vsakemu otroku so omogočili 
tudi malico.

Nepogrešljiv vir maščob v naravni in zdravi kuhinji. 
Nepogrešljivo pri negovanju kože. Popolnoma naravno 
in ekološko, nehidrogenirano in 
nerafinirano. Vsebuje več kot 45 
% lavrinske kisline (krepi imunski 
sistem, deluje proti virusom …). 
Olje je oksidacijsko zelo stabilno. 
Vsebina: 250 ml ali 1 liter. V naši 
ponudbi bioživil so na voljo še 
ta olja: svetlinovo, boraga, črna 
kumina, marelične peške ter chia 
in laneno seme. Prodajna mesta: 
trgovina Sanolabor, zeliščne trgovine 
in na spletu: www.baitris.si.

Vitamin D3 Garden of Life, ki je certificirano ekološki, veganski 
in brez gensko spremenjenih organizmov, je pridobljen iz 
lišaja kot holekalciferol, ne iz lanolina. Dodano je olje, bogato 
z omega maščobnimi kislinami in stisnjeno iz ekološko 
pridelanih semen buče in brusnice. 1.000 IU vitamina D3 
na dan (v enem razpršku) 
lahko spodbuja absorpcijo 
kalcija, potrebnega za zdrave 
kosti in delovanje imunskega 
sistema. Certificirano ekološko 
in vegansko, brez umetnih 
polnil in konzervansov. V naši 
trgovini Superhrana na Zaloški 
167 v Ljubljani vam nudimo 
tudi osebna prehranska 
svetovanja. Več na: 
www.super-hrana.si.

Se vam pogosto dogaja, da pozabljate stvari in vaš spomin 
peša? Pomagajte si z izvlečkom ginka NOW (Ginkgo 
biloba), ki ohranja dobro mentalno počutje, bistro mišljenje 
in vsakodnevno koncentracijo. Pomaga 
ohranjati spomin, ki upada s starostjo, 
in izboljšuje kognitivne sposobnosti. 
Pomemben je za zdravo prekrvavitev ter 
pripomore k dobremu sluhu in vidu. Ne 
čakajte, da vas začne zapuščati spomin 
in poiščite NOW Ginko v 
lekarnah, Sanolaborju, 
specializiranih 
prodajalnah in na 
www.hisa-zdravja.si.

Beljakovine Sunwarrior so lahko prebavljive, popolnoma 
naravne in primerne za vse starostne skupine. V kar 98 % so 
podobne materinemu mleku in so 98,2-odstotno prebavno 
učinkovite, kar je najvišja ocena 
učinkovitosti v primerjavi z drugimi 
viri beljakovin. Pripravite si jih 
lahko v vašem najljubšem smutiju, 
jih dodate pecivu, mufinom, 
palačinkam, okus »natural« 
pa tudi zelenjavnim juham in 
omakam ali pa si preprosto 
pripravite beljakovinski napitek v 
rastlinskem mleku. V naši trgovini 
Superhrana na Zaloški 167 v 
Ljubljani vam nudimo tudi osebna 
prehranska svetovanja. Več na: 
www.super-hrana.si.

Vsestransko zdravilno rastlino 
zelo radi uporabljamo za pripravo 
čaja in vse pogosteje tudi v 
kulinariki. Pri koprivi je užitno 
prav vse: korenina, steblo, listi in 
cvetovi. Vsebuje veliko mineralov, 
zlasti železa in kalcija, pa tudi 
acetilholin, metanojsko kislino, 
histamin, vitamine, encime in 
klorofil. Kopriva razstruplja telo, 
izboljšuje in čisti kri, odvaja vodo 
iz telesa, krepi imunski sistem 
in izboljšuje splošno počutje. 

Kapsule iz naravnega izvlečka koprive najdete v Ljubljanskih 
lekarnah, drogerijah Tuš in drugih lekarnah po Sloveniji. Več 
na: www.bitax.si, 01/544-3833. 

Na Kliniki za nuklearno medicino UKC Ljubljana so slovesno 
predstavili novo sodobno gama kamero DIGIRAD Cardius 
X-ACT, vredno 400.000 evrov. Namenjena je izključno 
scintigrafskim preiskavam srca (perfuzijski scintigrafiji srca), 
s katerimi opredelijo prekrvavitev srčne mišice. Uporablja se 
(v diagnostiki) za potrditev ishemične bolezni srca (angina 
pektoris, srčni infarkt) pri bolnikih, pri katerih z drugimi 
neinvazivnimi preiskavami bolezni še niso potrdili. Poleg tega 
je perfuzijska scintigrafija srca koristna tudi pri bolnikih z že 
znano ishemično boleznijo srca (z dokazano angino pektoris, 
po prebolelem srčnem infarktu, po revaskularizacijskih 
posegih na srčni mišici) za oceno bolnikovega stanja in 
oceno tveganja za poslabšanje bolezni, za odločitev o 
najustreznejšem posegu pred načrtovano revaskularizacijo 
srčne mišice, v določenih primerih pri bolnikih s srčnim 
popuščanjem in optimalno oceno predoperativnega tveganja 
pri določenih skupinah bolnikov. Nova kamera je zamenjala 
23 let staro planarno kamero, ki je imela številne omejitve 
in ni bila več ustrezna za izvedbo sodobnih nuklearno-
medicinskih preiskav. Nova kamera uporablja napredno 
tehnologijo, ki zagotavlja večjo kakovost scintigrafskih 
posnetkov, večjo resolucijo, krajši čas preiskave in/ali manjšo 
aktivnost uporabljenih odmerkov radioaktivnih snovi. Z njo 
bodo lahko zagotovili boljšo kakovost dela in večjo varnost pri 
obravnavi bolnikov s koronarno boleznijo. Krajši čas slikanja 
pomeni za bolnika večje udobje, manjšo verjetnost napake 
zaradi premikov med preiskavo, predstavlja pa tudi možnost 
povečanja števila opravljenih preiskav in s tem skrajšanja 
čakalne dobe. 
DIGIRAD Cardius 
X-ACT ne potrebuje 
veliko prostora, kar je 
bilo pomembno pri 
izbiri zaradi prostorske 
stiske na oddelku, 
zato so novo kamero 
lahko namestili v 
manjši prostor (v 
sobo št. 3).

Kurkumin v azijskih kulturah uporabljajo že več tisočletij 
in obstaja že več kot 3.000 študij o koristnih učinkih 
kurkumina. Curcumin Extrakt 45 ima do 45-krat višjo biološko 
razpoložljivost kot običajne oblike kurkumina. Vsebuje 
visok delež naravne sestavine kurkumin s posebej visoko 
biorazpoložljivostjo. 
• Olajša prebavo,
• izboljša gibljivost sklepov,
• stimulira nastajanje prebavnih 

tekočin,
• pripomore k boljši prebavi 

maščob,
• ohranja zdravje jeter in žolčnika,
• pomaga nadzorovati vnetja v 

telesu.

Izdelek leta 2015 v Nemčiji. 
Kmalu v lekarnah in specializiranih 
prodajalnah; www.wolz.si.

BAYER OTROKOM OMOGOČIL OBISK 
HIŠE EKSPERIMENTOV

BIODEVIŠKO KOKOSOVO OLJE 

PRESNI MY KIND ORGANICS D3 V RAZPRŠILU

SPOMNI ME …

UČINKOVITE BELJAKOVINE 
NOVA KAMERA ZA PREISKAVE SRCA

VISOKOKAKOVOSTEN KURKUMIN 

ZDRAVILNE RASTLINE ZA POPOLNO JESEN
Zdaj, pred sezono prehladov in viroz, je najboljši čas, da 
okrepite imunski sistem vseh članov družine. Ameriški 
slamnik kompleks vsebuje odlične obrambne igralce: 
ekološko pridelana slamnik in timijan ter propolis. Drosera ali 
okroglolistna rosika je pravo odkritje za lajšanje težav s kašljem. 
Jesensko stopnjevanje obveznosti v službi in šoli je za marsikoga 
zelo stresno. Napetost in nespečnost povečata razdražljivost in 
slabo počutje. Baldrijan prispeva k pomirjanju in normalnemu 
ritmu spanja ter ne povzroča odvisnosti. Na delovnem mestu 
in v šoli sta zbranost in dober spomin ključna. Če ste zadnje 
čase pozabljivi in raztreseni, izberite ginko. Razliko boste opazili 

takoj. Ginko je izreden pomočnik pri vzdrževanju dobrega 
delovanja možganov. Povišan holesterol in nabiranje odvečne 
teže na trebuhu sta opozorilna znaka, da je treba ukrepati: 
zaščititi jetra in razstrupiti telo. Kapljice pegastega badlja so 
najboljša izbira za vse, ki ne želite tablet in iščete naraven izdelek 
brez dodatkov. Je poreklo zdravilnih rastlin tudi za vas zelo 
pomembno? Soria Natural več kot 70 zdravilnih rastlin pridela 
na ekoloških poljih v Španiji. Kapljice so farmacevtske kakovosti, 
v moderni, tekoči obliki, ki zagotavlja dobro razpoložljivost 
za telo. Brez alkohola in dodatkov. Poiščite jih v lekarnah in 
specializiranih trgovinah.

V lekarni so zdaj na voljo kapsule New Iron, ki zaradi 
edinstvene sestave učinkovito pomagajo pri slabokrvnosti in 
nimajo nobenih stranskih učinkov.  Ne 
povzročajo zaprtja, slabosti, prebavnih 
motenj in slabega okusa. Vsebujejo 
železo z odličnim učinkom (zaradi 
visoke  absorpcije) in vse vitamine za 
dobro kri. New Iron je edino železo, ki 
se ne nalaga v jetrih (telo ga izkoristi 
le toliko, kot ga potrebuje). Več o 
izkušnjah: www.pomanjkanjezeleza.si/
mnenja uporabnikov.

NEW IRON – UČINKOVITO ŽELEZO BREZ 
STRANSKIH UČINKOV

Spremljajte nas na        /Zdrave novice
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Artičoka je poznana po grenčinah za boljšo prebavo. Če vas po 
obroku mučijo občutek polnega želodca, občutek slabosti ali 
napenjanje, je to prava stvar za vas. Najbolj razširjena uporaba 
kapljic iz artičoke je pri tistih s previsokim holesterolom 
v krvi, saj deluje kot podpora presnovi maščob. Prispeva 
tudi k delovanju jeter in vzdrževanju primerne telesne teže. 
Kapljice iz artičoke Soria Natural so 
pri uporabnikih tako priljubljene, 
ker ne vsebujejo alkohola, barvil, 
konzervansov in drugih dodatkov. 
Odlikujeta jih medicinska kakovost 
(standardizirana učinkovina cinarin) 
in dobra razpoložljivost za telo, saj so 
kar do 25-krat močnejše od običajnih 
tinktur. Ste se naveličali tablet? 
Poskusite kapljice Soria Natural.

ARTIČOKA ZA BOLJŠO PREBAVO
AktiUro je izdelek z brusnicami za vaš mehur – izdelek, 
kot ga še ni bilo! Vsebuje patentiran super koncentrat iz 
celotnega sadeža brusnice ter izvleček 
rdeče kislice za podporo sečilom 
in ohranjanje zdravega mehurja z 
dodanim vitaminom C. Preprečuje 
lepljenje mikrobov na stene mehurja 
in z znižanjem pH-vrednosti urina tudi 
njihovo razmnoževanje. Učinkuje že 
po nekaj urah. AktiUro je na voljo v 
lekarnah in na www.naturamedica.si, 
tel. 0356 30022.

Corine de farme moisturising family care (200 
ml) je primerna za vso družino, obogatena je s 
karitejevim maslom, kožo ščiti pred izsušenostjo 
in jo dolgotrajno vlaži. Koži povrne mehkobo in 
udobje ter jo ščiti pred zunanjimi vplivi okolja. 
Vsebuje rastlinski glicerin bisabolol, resnično 
naravno učinkovino, ki kožo pomirja in obnavlja.
Vsebuje najmanj 99 % sestavin organskega 
izvora.

NOVOST ZA VAŠA SEČILA 

VLAŽILNA KREMA ZA VSO DRUŽINO

V ljubljanskem frizerskem Salonu Mali so premierno predstavili Fusio-Dose, prvi profesionalni ritual za 
nego las blagovne znamke Kérastase, ki je narejen po meri in omogoča reševanje specifičnih potreb las. 
Tudi tako je Salon Mali, ki vselej upošteva zadnje novosti na področju nege las, zaznamoval 40-letnico 
delovanja. Kérastase že več kot 50 let snuje ekskluzivne salonske rituale, letos pa s Fusio-Dose znova 
premika meje. Ritual se začne z diagnozo las. Z uporabo diagnostične kamere Kérastase, ki lase poveča 
do 600-krat, lahko frizer zelo natančno analizira stanje las ter določi njihove primarne in sekundarne 
potrebe. Sledi mešanje aktivnih sestavin, za boljšo učinkovitost pa je razmerje koncentrata in t. i. 
boosterja prilagojeno. Natančno doziranje obeh omogoča inteligenten sistem, ki se samodejno ustavi pri 
6 ml. Neposredna fuzija aktivnih sestavin, ki se razpršujejo v koncentratu, se dogaja pred stranko. Fusio-
Dose omogoča kar 20 različnih kombinacij personalizirane dolgotrajne nege za primarne in sekundarne 
potrebe las. Visoka koncentracija nege z močnimi aktivnimi sestavinami učinkovito deluje na površini 
lasnega vlakna in ga takoj preoblikuje. Ekskluzivna salonska storitev je dostopna izključno v frizerskih 
salonih Kérastase. 

FUSIO-DOSE, PROFESIONALNI RITUAL PO MERI VAŠIH LAS

Izdelki iz linije speick men active s certifikatom bdih vsebujejo: 
milo in kremo za mokro britje, balzam in losjon za po 
britju, deo rolon, deo sprej, gel za prhanje ter šampon za 
lase. Naravna 
kozmetika s 
certifikatom. 
Prodajna mesta: 
prodajalne 
Sanolabor, 
zeliščne 
prodajalne ali 
spletna trgovina: 
www.baitris.si. 

POPOLNA NEGA ZA RAZVAJANJE
MOŠKE KOŽE PO BRITJU 

Upočasnitev procesa staranja je dolgoleten trend in želja 
številnih žensk, a tudi vse več moških. V medicinskem centru 
Alfa Estetica v Domžalah vam pri oblikovanju obraza in 
telesa pomagajo s svetovno najbolj priznanimi in sodobnimi 
tehnologijami in učinkovitimi storitvami lepotne medicine 
in medicine proti staranju: metoda T3 za fotoremodelacijo 
kolagena, minimalno ablativno fotopomlajevanje, ki 
je lahek laserski piling, lasersko odstranjevanje gubic, 
mikrodermoabrazija, diamantni piling, kisikova infuzija. V 
centru Alfa Estetica za glajenje gubic uporabljajo tudi metode 
z uporabo polnil, ki vsebujejo hialuronsko kislino. Izredno 
učinkovit način pomlajevanja kože je tudi z botulin toksinom 

oz. botoksom. 
Posege opravlja 
Tea Jedlovčnik 
Strumbelj, dr. 
med., spec. 
plastične, 
esteske in 
rekonstrukcijske 
kirurgije.

OBLIKOVANJE TELESA V MEDICINSKEM 
CENTRU ALFA ESTETICA

Konec poletja ne pomeni tudi začetka težkih pudrov! Za 
vsakodnevno jesensko ličenje izberite hranljivo in vlažilno, 
a lahko teksturo Bio-Beauté® by NUXE Svilnate kreme BB. 
S kar 99 % izbranih nežnih naravnih sestavin ohrani kožo 
popolnoma mehko in svilnato čez cel dan. Laboratorij NUXE 
je prepoznal moč organskega sadja, ki je zaradi bogastva 
antioksidantov, vitaminov in mineralov že od nekdaj poznano 
kot vir zdravja in vitalnosti, in jo pretočil v slastno sadno 
nego Bio-Beautè by NUXE, ki je dobila svojo prvo uspešnico, 
svilnato kremo BB. Izvleček organske breskve vlaži in mehča 
kožo, medtem ko izvlečki organske borovnice in belega čaja 
ščitijo kožo pred zunanjimi 
dejavniki in zmanjšujejo rdečico 
ter hiperpigmentacijo. Zaščito 
pred UV-žarki (ZF 8) omogočajo 
mineralni filtri, za prikrivanje, 
poenotenje tena in matiranje pa 
so zadolženi naravni mineralni 
pigmenti in pudri. Popolna 
podloga za jesensko ličenje!

SVILNATA KREMA BB Z ANTIOKSIDANTI IZ 
ORGANSKEGA SADJAARA je mladostna znamka obutve, ki 

pa veliko da na kakovost. K udobju 
stopal bo pripomogla paleta izbire 
tudi pri podplatih, saj se pri ARI 
zavedajo, da niti eno stopalo ni enako 
drugemu. Z različnimi modeli zato 
omogočajo prav vsakomur najbolj 
optimalno obutev, medtem ko za 
dodatno udobje skrbijo s tehnologijo 
ComfortFlex. Tudi zeblo nas to jesen 
in zimo ne bo, za kar bodo pri obutvi 
poskrbeli pravo usnje, ovčja volna 

ter podloge iz strižene volne in podloge iz visokokakovostnih 
mikrovlaken, ki pomagajo ohraniti topla stopala celo pri 
temperaturah pod ničlo. Najlepše pri ARI je to, da pri njej vsak 
najde zase ustrezen slog, ne glede na leta! Moto nove sezone 
za jesen in zimo 2015/16 je: »Vse je mogoče.« Moda se 
tokrat zavestno igra z nasprotujočimi si elementi ter združuje 
tradicijo s sodobnim. Ženska kolekcija ARA obsega okoli 220 
modelov v različnih barvnih kombinacijah, a tudi na gospode 
niso pozabili. Obutev ARA najdete v 140 prodajalnah po vsej 
Sloveniji: trgovine ARA, blagovnica Maxi v Ljubljani, prodajalne 
Mass, Gala, Trend stelko in druge.

MODNO OBARVAN KORAK ZA VSO DRUŽINO

Koži v boju proti znakom staranja lahko pomagate tudi z 
antioksidativno močjo vitamina C (10-,15- in 20-odstotni 
koncentrat). Ta pospeši obnovo kože in jo ščiti pred škodljivimi 
učinki iz okolja, ki povzročajo staranje kože. Suha koža ima 
slabšo hidrolipidno zaščito, zato je pred zunanjimi napadi 
šibkejša. Zaradi pomanjkanja lipidov in vode koža hitreje 
izgublja volumen in začne upadati, fine linije in gube se 
na izsušeni koži pojavijo hitreje. Strokovnjakinja za kožo 
iz medicinskega centra Alfa Estetica še posebno priporoča 
skrbno nego predela okoli oči, kjer se morda še najbolj odraža 
mladosten videz. Obagi Medical Elastiderm Eye Cream je 
lahka kremna tekstura s klinično dokazano učinkovitostjo 
pri odpravljanju finih linij in gub. Okoli oči ustvarja napeto 
in mladostno kožo. Vidno izboljšanje, ki se stopnjuje do 
osmega tedna uporabe, opazimo že po dveh tednih. Če želite 
biti zmagovalke v 
boju za lepo kožo, si 
privoščite medicinsko 
kozmetiko Obagi 
Medical s 27-letno 
tradicijo, ki je končno 
na voljo tudi v 
Sloveniji.

MEDICINSKA KOZMETIKA OBAGI MEDICAL

Spremljajte nas na        /Zdrave novice
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VRTILJAK

Artičoka je poznana po grenčinah za boljšo prebavo. Če vas po 
obroku mučijo občutek polnega želodca, občutek slabosti ali 
napenjanje, je to prava stvar za vas. Najbolj razširjena uporaba 
kapljic iz artičoke je pri tistih s previsokim holesterolom 
v krvi, saj deluje kot podpora presnovi maščob. Prispeva 
tudi k delovanju jeter in vzdrževanju primerne telesne teže. 
Kapljice iz artičoke Soria Natural so 
pri uporabnikih tako priljubljene, 
ker ne vsebujejo alkohola, barvil, 
konzervansov in drugih dodatkov. 
Odlikujeta jih medicinska kakovost 
(standardizirana učinkovina cinarin) 
in dobra razpoložljivost za telo, saj so 
kar do 25-krat močnejše od običajnih 
tinktur. Ste se naveličali tablet? 
Poskusite kapljice Soria Natural.

ARTIČOKA ZA BOLJŠO PREBAVO
AktiUro je izdelek z brusnicami za vaš mehur – izdelek, 
kot ga še ni bilo! Vsebuje patentiran super koncentrat iz 
celotnega sadeža brusnice ter izvleček 
rdeče kislice za podporo sečilom 
in ohranjanje zdravega mehurja z 
dodanim vitaminom C. Preprečuje 
lepljenje mikrobov na stene mehurja 
in z znižanjem pH-vrednosti urina tudi 
njihovo razmnoževanje. Učinkuje že 
po nekaj urah. AktiUro je na voljo v 
lekarnah in na www.naturamedica.si, 
tel. 0356 30022.

Corine de farme moisturising family care (200 
ml) je primerna za vso družino, obogatena je s 
karitejevim maslom, kožo ščiti pred izsušenostjo 
in jo dolgotrajno vlaži. Koži povrne mehkobo in 
udobje ter jo ščiti pred zunanjimi vplivi okolja. 
Vsebuje rastlinski glicerin bisabolol, resnično 
naravno učinkovino, ki kožo pomirja in obnavlja.
Vsebuje najmanj 99 % sestavin organskega 
izvora.

NOVOST ZA VAŠA SEČILA 

VLAŽILNA KREMA ZA VSO DRUŽINO

V ljubljanskem frizerskem Salonu Mali so premierno predstavili Fusio-Dose, prvi profesionalni ritual za 
nego las blagovne znamke Kérastase, ki je narejen po meri in omogoča reševanje specifičnih potreb las. 
Tudi tako je Salon Mali, ki vselej upošteva zadnje novosti na področju nege las, zaznamoval 40-letnico 
delovanja. Kérastase že več kot 50 let snuje ekskluzivne salonske rituale, letos pa s Fusio-Dose znova 
premika meje. Ritual se začne z diagnozo las. Z uporabo diagnostične kamere Kérastase, ki lase poveča 
do 600-krat, lahko frizer zelo natančno analizira stanje las ter določi njihove primarne in sekundarne 
potrebe. Sledi mešanje aktivnih sestavin, za boljšo učinkovitost pa je razmerje koncentrata in t. i. 
boosterja prilagojeno. Natančno doziranje obeh omogoča inteligenten sistem, ki se samodejno ustavi pri 
6 ml. Neposredna fuzija aktivnih sestavin, ki se razpršujejo v koncentratu, se dogaja pred stranko. Fusio-
Dose omogoča kar 20 različnih kombinacij personalizirane dolgotrajne nege za primarne in sekundarne 
potrebe las. Visoka koncentracija nege z močnimi aktivnimi sestavinami učinkovito deluje na površini 
lasnega vlakna in ga takoj preoblikuje. Ekskluzivna salonska storitev je dostopna izključno v frizerskih 
salonih Kérastase. 

FUSIO-DOSE, PROFESIONALNI RITUAL PO MERI VAŠIH LAS

Izdelki iz linije speick men active s certifikatom bdih vsebujejo: 
milo in kremo za mokro britje, balzam in losjon za po 
britju, deo rolon, deo sprej, gel za prhanje ter šampon za 
lase. Naravna 
kozmetika s 
certifikatom. 
Prodajna mesta: 
prodajalne 
Sanolabor, 
zeliščne 
prodajalne ali 
spletna trgovina: 
www.baitris.si. 

POPOLNA NEGA ZA RAZVAJANJE
MOŠKE KOŽE PO BRITJU 

Upočasnitev procesa staranja je dolgoleten trend in želja 
številnih žensk, a tudi vse več moških. V medicinskem centru 
Alfa Estetica v Domžalah vam pri oblikovanju obraza in 
telesa pomagajo s svetovno najbolj priznanimi in sodobnimi 
tehnologijami in učinkovitimi storitvami lepotne medicine 
in medicine proti staranju: metoda T3 za fotoremodelacijo 
kolagena, minimalno ablativno fotopomlajevanje, ki 
je lahek laserski piling, lasersko odstranjevanje gubic, 
mikrodermoabrazija, diamantni piling, kisikova infuzija. V 
centru Alfa Estetica za glajenje gubic uporabljajo tudi metode 
z uporabo polnil, ki vsebujejo hialuronsko kislino. Izredno 
učinkovit način pomlajevanja kože je tudi z botulin toksinom 

oz. botoksom. 
Posege opravlja 
Tea Jedlovčnik 
Strumbelj, dr. 
med., spec. 
plastične, 
esteske in 
rekonstrukcijske 
kirurgije.

OBLIKOVANJE TELESA V MEDICINSKEM 
CENTRU ALFA ESTETICA

Konec poletja ne pomeni tudi začetka težkih pudrov! Za 
vsakodnevno jesensko ličenje izberite hranljivo in vlažilno, 
a lahko teksturo Bio-Beauté® by NUXE Svilnate kreme BB. 
S kar 99 % izbranih nežnih naravnih sestavin ohrani kožo 
popolnoma mehko in svilnato čez cel dan. Laboratorij NUXE 
je prepoznal moč organskega sadja, ki je zaradi bogastva 
antioksidantov, vitaminov in mineralov že od nekdaj poznano 
kot vir zdravja in vitalnosti, in jo pretočil v slastno sadno 
nego Bio-Beautè by NUXE, ki je dobila svojo prvo uspešnico, 
svilnato kremo BB. Izvleček organske breskve vlaži in mehča 
kožo, medtem ko izvlečki organske borovnice in belega čaja 
ščitijo kožo pred zunanjimi 
dejavniki in zmanjšujejo rdečico 
ter hiperpigmentacijo. Zaščito 
pred UV-žarki (ZF 8) omogočajo 
mineralni filtri, za prikrivanje, 
poenotenje tena in matiranje pa 
so zadolženi naravni mineralni 
pigmenti in pudri. Popolna 
podloga za jesensko ličenje!

SVILNATA KREMA BB Z ANTIOKSIDANTI IZ 
ORGANSKEGA SADJAARA je mladostna znamka obutve, ki 

pa veliko da na kakovost. K udobju 
stopal bo pripomogla paleta izbire 
tudi pri podplatih, saj se pri ARI 
zavedajo, da niti eno stopalo ni enako 
drugemu. Z različnimi modeli zato 
omogočajo prav vsakomur najbolj 
optimalno obutev, medtem ko za 
dodatno udobje skrbijo s tehnologijo 
ComfortFlex. Tudi zeblo nas to jesen 
in zimo ne bo, za kar bodo pri obutvi 
poskrbeli pravo usnje, ovčja volna 

ter podloge iz strižene volne in podloge iz visokokakovostnih 
mikrovlaken, ki pomagajo ohraniti topla stopala celo pri 
temperaturah pod ničlo. Najlepše pri ARI je to, da pri njej vsak 
najde zase ustrezen slog, ne glede na leta! Moto nove sezone 
za jesen in zimo 2015/16 je: »Vse je mogoče.« Moda se 
tokrat zavestno igra z nasprotujočimi si elementi ter združuje 
tradicijo s sodobnim. Ženska kolekcija ARA obsega okoli 220 
modelov v različnih barvnih kombinacijah, a tudi na gospode 
niso pozabili. Obutev ARA najdete v 140 prodajalnah po vsej 
Sloveniji: trgovine ARA, blagovnica Maxi v Ljubljani, prodajalne 
Mass, Gala, Trend stelko in druge.

MODNO OBARVAN KORAK ZA VSO DRUŽINO

Koži v boju proti znakom staranja lahko pomagate tudi z 
antioksidativno močjo vitamina C (10-,15- in 20-odstotni 
koncentrat). Ta pospeši obnovo kože in jo ščiti pred škodljivimi 
učinki iz okolja, ki povzročajo staranje kože. Suha koža ima 
slabšo hidrolipidno zaščito, zato je pred zunanjimi napadi 
šibkejša. Zaradi pomanjkanja lipidov in vode koža hitreje 
izgublja volumen in začne upadati, fine linije in gube se 
na izsušeni koži pojavijo hitreje. Strokovnjakinja za kožo 
iz medicinskega centra Alfa Estetica še posebno priporoča 
skrbno nego predela okoli oči, kjer se morda še najbolj odraža 
mladosten videz. Obagi Medical Elastiderm Eye Cream je 
lahka kremna tekstura s klinično dokazano učinkovitostjo 
pri odpravljanju finih linij in gub. Okoli oči ustvarja napeto 
in mladostno kožo. Vidno izboljšanje, ki se stopnjuje do 
osmega tedna uporabe, opazimo že po dveh tednih. Če želite 
biti zmagovalke v 
boju za lepo kožo, si 
privoščite medicinsko 
kozmetiko Obagi 
Medical s 27-letno 
tradicijo, ki je končno 
na voljo tudi v 
Sloveniji.

MEDICINSKA KOZMETIKA OBAGI MEDICAL
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Neptunovo krilovo olje (NKO) je 
bogat vir esencialnih omega-3 kislin 
ter fosfolipidov in holina. Fosfolipidi so 
gradniki celičnih membran ter možganov, 
iz holina pa nastane prenašalec živčnih 
impulzov acetilholin. Prav vezava omega-3 
na fosfolipide omogoča, da jih telo bistveno 
hitreje in učinkoviteje izkoristi kot iz ribjega 
olja. Drugače povedano: z eno kapsulo 
Neptunovega krilovega olja pridobimo 
več kot z nekaj kapsulami ribjega olja. 
Ni pomembno, koliko omega-3 je v kapsuli, 
ampak koliko jih telo lahko izkoristi. Zato je 
NKO daleč pred ribjim oljem.

NKO (Neptunovo krilovo olje) naravno 
vsebuje tudi vitamina A in E ter astaksantin. 
Zato za ohranjanje kakovosti ni treba 
dodajati konzervansov kot v ribje olje, kjer 
so nujni. 
NKO ne povzroča spahovanja in priokusa 
po ribah, niti tiščanja v želodcu. Primeren je 
tudi za tiske, ki slabo prebavljajo maščobe.

ANTARKTIČNI KRIL
Antarktični kril – morska kozica je 
neverjetno majhno, škampu podobno 
bitje: čisto in močno. Živi v neokrnjenih 
antarktičnih vodah, daleč stran od 
človeške onesnaženosti, v ekstremnih 
in ledenih razmerah – in tam uspeva! 
Krilove neverjetne lastnosti prihajajo 
predvsem iz njegovih naravno visokih 
koncentracij morskih omega-3 
nenasičenih maščobnih kislin, vezanih 
na fosfolipide. Poleg tega je kril naravno 
bogati vir drugih morskih hranil, kot so 
peptidi in antioksidanti. 

Maščobne kisline omega-3 imajo 
pomembno vlogo pri delovanju srca 
in ohranjanju normalne koncentracije 
trigliceridov v krvi. Ravno tako 
pripomorejo k normalnemu delovanju 
možganov in ohranjanju vida. 
Dokazano je, da so otroci in najstniki, 
ki zaužijejo premalo teh maščob, bolj 
podvrženi hiperaktivnosti in depresiji.

PR(A)VA IZBIRA 
KOT VIR OMEGA-3

NEPTUNOVO KRILOVO OLJE (NKO) IMA IDEALNO RAZMERJE 
MED MAŠČOBNIMI KISLINAMI OMEGA-3 IN OMEGA-6, 
TO JE 15 : 1, RIBJE OLJE PA SAMO 3 : 1.

Neptunovo krilovo olje (NKO) je popolna receptura narave, brez 
dodatkov. Gre za patentirani izvleček iz rakcev, imenovanih 
antarktični kril. Kot hrana morskih živali in ptic je kril prav na dnu 
prehranske verige. Zato ni onesnažen s težkimi kovinami in pesticidi, 
kot so lahko ribe, iz katerih pridobivajo ribje olje.

ZDRAVI JESENI

Se tudi vi ne morete upreti slaščicam, čeprav veste, da škodujejo 
vašemu zdravju? Bi radi to spremenili, ob tem pa še zmanjšali 
škodljive učinke sladkorja, ki ga zaužijete z drugo hrano? Rešitev 
izvira iz tropskih gozdov južne in osrednje Indije. V tistih krajih se 
žvečenje listov gurmarja (Gymnema sylvestre) že več kot dva tisoč 
let uporablja za lajšanje težav, povezanih s sladkorno boleznijo, 
zgovorno pa je tudi ime te divje ovijalke. Gurmar namreč v 
hindujščini pomeni »uničevalec sladkorja«.

Sladki morilec na pohodu
Priznana ameriška nutricionistka dr. Nancy Appleton je v svoji 
knjigi Samomor s sladkorjem naštela kar 146 negativnih 
učinkov uživanja sladkorja. Najbolj splošni so nabiranje odvečnih 
kilogramov, slab spanec, glavobol, stres, težavna koža, motnje 
koncentracije in nihanje razpoloženja, prekomerno uživanje 
sladkorja pa povečuje tudi tveganje za nastanek srčno-žilnih 
bolezni, povišanega krvnega tlaka, nekaterih oblik raka in sladkorne 
bolezni tipa 2 Ta bolezen je danes na četrtem mestu med vzroki 
umrljivosti v razvitih državah, strokovnjaki pa ocenjujejo, da bo 

leta 2030 sladkorno bolezen imelo 8,9 % prebivalcev Slovenije. 

Večina med nami vsak dan zaužije preveč sladkorja, ne da bi 
se tega sploh zavedala. Po smernicah Svetovne zdravstvene 
organizacije je priporočena količina vnosa sladkorja za zdravega 
odraslega moškega 8 žličk, za žensko pa 7 žličk na dan. Toliko 
ga vsebuje že ena mala pločevinka gazirane pijače, sladkor pa se 
skriva še marsikje drugje: v sadju, zelenjavi in skoraj vsej predelani 
hrani, tudi v kruhu. Slaščic, ki nas od malih nog spremljajo na 
vsakem koraku, še sploh nismo omenili.

Skrivnost delovanja gurmarja je gimnemična kislina
Glavna učinkovina gurmarja je gimnemična kislina. Ta ima 
podobno molekularno sestavo kot glukoza, na naš organizem 
pa učinkuje dvojno. Prvič: gimnemična kislina upočasnjuje 
izločanje sladkorja v kri ter v trebušni slinavki spodbuja rast celic, 
ki tvorijo inzulin. Tako gurmar uravnava raven krvnega sladkorja 
v organizmu, kar še posebej koristi ljudem, ki trpijo za kronično 
hiperglikemijo. Drugič: gimnemična kislina vpliva na naše 
receptorje za sladek okus, tako da zavira njegovo zaznavanje. 
Hrana z veliko vsebnostjo sladkorjev ima nekaj časa po zaužitju 
gurmarja nekoliko nenavaden okus – gurmar tako zmanjšuje 
hrepenenje po sladkem.

Pozitivni učinki gurmarja se ne končajo pri sladkorju. Po 
nekaterih raziskavah naj bi spodbujal delovanje metabolizma in 
pripomogel k izgubi odvečnih kilogramov, zmanjševal naj bi tudi 
raven holesterola, znanstveniki z univerze v Kansasu pa so odkrili 
revolucionaren učinek pri zdravljenju bolezni, ki jih povzročajo 
glive, kot je kandida. Ugotovili so, da gimnemična kislina zavira 
pretvorbo neškodljivih gliv kvasovk v zdravju škodljivo obliko.

Rešilna bilka za bolnike s sladkorno boleznijo 
Sladkorju ne pravimo zaman tihi morilec. Posledice prekomernega 
uživanja sladkorja se velikokrat pokažejo šele takrat, ko je že 
prepozno, zato je najboljša preventiva. Gurmar vam bo pri tem 
pomagal, koristil pa bo tudi tistim, ki posledice že občutijo.

ZA SLADKO ŽIVLJENJE 
BREZ ŠKODLJIVEGA 
SLADKORJA
Prekomerno uživanje sladkorja je eden glavnih dejavnikov za razvoj številnih najbolj perečih bolezni 
našega časa, med drugim tudi sladkorne bolezni tipa 2. Mati narava nam ponuja rešitev, kako se upreti 
sladkemu morilcu. Besedilo: Lana Košir

ZDRAVI JESENI

Najpomembnejši učinki uživanja Gurmarja

• Zavira zaznavanje sladkega okusa,
• pomaga uravnavati raven sladkorja v krvi,
• spodbuja delovanje trebušne slinavke in nastajanje inzulina,
• zmanjšuje hrepenenje po sladkem,
• vzdržuje uravnoteženo raven apetita.

negativnih učinkov ima uživanje 
sladkorja, pravi ameriška 
nutricionistka dr. Nancy 
Appleton.
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Neptunovo krilovo olje (NKO) je 
bogat vir esencialnih omega-3 kislin 
ter fosfolipidov in holina. Fosfolipidi so 
gradniki celičnih membran ter možganov, 
iz holina pa nastane prenašalec živčnih 
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Ni pomembno, koliko omega-3 je v kapsuli, 
ampak koliko jih telo lahko izkoristi. Zato je 
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NKO (Neptunovo krilovo olje) naravno 
vsebuje tudi vitamina A in E ter astaksantin. 
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bolezni, povišanega krvnega tlaka, nekaterih oblik raka in sladkorne 
bolezni tipa 2 Ta bolezen je danes na četrtem mestu med vzroki 
umrljivosti v razvitih državah, strokovnjaki pa ocenjujejo, da bo 
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Večina med nami vsak dan zaužije preveč sladkorja, ne da bi 
se tega sploh zavedala. Po smernicah Svetovne zdravstvene 
organizacije je priporočena količina vnosa sladkorja za zdravega 
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ZDRAVI JESENI

Najpomembnejši učinki uživanja Gurmarja

• Zavira zaznavanje sladkega okusa,
• pomaga uravnavati raven sladkorja v krvi,
• spodbuja delovanje trebušne slinavke in nastajanje inzulina,
• zmanjšuje hrepenenje po sladkem,
• vzdržuje uravnoteženo raven apetita.

negativnih učinkov ima uživanje 
sladkorja, pravi ameriška 
nutricionistka dr. Nancy 
Appleton.
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Imunski sistem sestavljajo imunske celice, 
ki jih v krvi imenujemo bele krvne celice 
– levkociti. Ti krožijo po krvi in sestavljajo 
imunska tkiva ter organe, kot so bezgavke, 
mandlji, vranica in priželjc. Imunske celice 
prepoznavajo in uničujejo bolezenske 
mikrobe, ki vdrejo v telo. Tako nas imunski 
sistem zaščiti pred okužbami.
Okužba vzbudi delovanje imunskega 
sistema, nastaja na milijone novih 
imunskih celic.
Okužba pomeni za naš organizem 
velik napor, ki ga lahko primerjamo z 
intenzivnim fizičnim naporom, zato 
potrebujemo zalogo hranil, predvsem 
beljakovin, vitaminov in mineralov. 
Kronično izčrpani ljudje teh zalog nimajo, 
zato njihov imunski sistem ni sposoben 
uspešno zmagati v boju z okužbo. Okužbe 
se zdravijo dlje ali pa se neprestano 

ponavljajo in organizem dodatno 
izčrpavajo.

1. Raznovrstna prehrana
Zlata pravila se začnejo za mizo – z 
raznovrstno prehrano s poudarkom na 
sadju, zelenjavi in žitaricah. Če si le lahko 
privoščimo, naj bo izbira osredotočena na 
biološko pridelana živila ali živila z našega 
vrta. Uživali naj bi čim manj industrijsko 
predelanih živil in se izogibali večjim 
količinam živil, ki jim rečemo »bela smrt« 
– beli moki, belemu sladkorju in soli. Z 
rednim uživanjem jogurtov poskrbimo za 
zdravo črevesno floro, ki je steber imunske 
obrambe v prebavilih. Poskrbimo tudi za 
urejeno in redno prebavo.

2. Dovolj tekočine
Telo potrebuje dovolj tekočine. Vlažne 

dihalne poti se lažje uprejo povzročiteljem 
prehlada. Prednost naj imajo voda, 
nesladkani čaji, juhe in druge pijače 
brez dodanega sladkorja. Izogibajmo 
se gaziranim in alkoholnim pijačam ter 
večjim količinam prave kave. Skodelico ali 
dve na dan si vsekakor lahko privoščimo 
brez slabe vesti, še posebej, če jo spijemo 
v dobri družbi.

3. Počitek
Če pa nas slučajno »ujame« okužba, 
bodisi virusna ali bakterijska, velja 
najpomembnejši nasvet, ki ga ni mogoče 
predpisati z nobenim receptom: počitek. 
Z njim imunskemu sistemu omogočimo, 
da se lahko v miru uspešno bojuje proti 
okužbi. Vse prevečkrat opažamo, da 
si ljudje ob današnjem divjem tempu 
življenja in hudih pritiskih na delovnih 
mestih ne vzamejo ali pa ne morejo vzeti 
dovolj časa za počitek. Nato se vračajo 
k zdravniku razočarani, da se okužba ne 
pozdravi tako hitro, kot bi si želeli.

4. Umivanje rok
Pomembno pravilo – umivanje rok. Ko se 
vrnemo domov iz službe, šole, trgovine, 
kina, avtobusa ali od zdravnika, si vselej 
umijmo roke. V prostorih, kjer se zadržuje 
večja množica ljudi, je tudi več virusov in 
bakterij, ki se s prijemanjem skupnih držal 
in kljuk s kužnimi kapljicami prenašajo s 
človeka na človeka.

5. Izogibanje čakalnicam
Naj ne zveni čudno, vendar se k zdravniku 
odpravimo res samo takrat, kadar resnično 
potrebujemo zdravniško pomoč. Čakalnice 
so v teh mesecih prepolne, »nakašljane« 
in okužene, zato opozorilo ni odveč.

6. Spanje
Za dobro počutje in krepek imunski sistem 

Z GLAVO, 
ŽELODCEM IN 
ROKAMI DO 
ZDRAVJA 
ZLATA PRAVILA ZA KREPITEV 
IMUNSKEGA SISTEMA
Proti boleznim se najlažje borimo z dobro odpornostjo organizma. Smo dovolj pripravljeni na okužbe, 
ki jih prinaša zima? Poglejmo nekaj zlatih pravil za krepitev imunskega sistema in obrambo pred 
nalezljivimi obolenji. Besedilo: Jarmila Trček Breznikar, dr. med., spec. družinske medicine, ZD Ljubljana

ZDRAVI JESENI

Ko se vrnemo domov iz službe, šole, trgovine, kina, avtobusa ali od 
zdravnika, si vselej umijmo roke.

Za dobro počutje in krepek imunski sistem je 
nepogrešljiv dober in kakovosten spanec.

je nepogrešljiv dober in kakovosten spanec. Če se le da, naj 
traja 8 ur. Ko so druge funkcije upočasnjene, telo najlažje 
poskrbi za imunsko obrambo. Pomaga v boju proti kronični 
utrujenosti, ki se hitro prikrade, če si spanja ne privoščimo dlje 
časa.

7. Rekreacija 
Vsaj trikrat tedensko potrebujemo športno aktivnost, pri 
kateri se pošteno spotimo. Redno. Vsak naj si izbere tisto 
obliko rekreacije, ki mu je ljuba. Zelo pomembno je, da v 
rekreaciji uživamo. Pomemben je tudi socialni vidik – da se v 
prostem času družimo z ljudmi, ki so nam ljubi in nas polnijo 
s pozitivno energijo. Dokler je sonce še toplo, izberimo ta 
privilegij in si rajši privoščimo rekreacijo na svežem zraku, v 
naravi.
Tek v naravi je ena od možnih oblik rekreacije, ki je dostopna 
prav vsakomur. Tekaška oprema je relativno poceni, vstopnice 
za vstop v naravo pa, hvala bogu, za zdaj še ni treba plačati. 
Torej, pot pod noge. Vsak dan je treba narediti nekaj tudi zase.

8. Omejite ali opustitev kajenja 
Vedno je lažje svetovati kot to resnično narediti. Pa vendar 
se splača omejiti kajenje ali prenehati kaditi, enako velja za 
čezmerno pitje alkoholnih pijač. Ob zavedanju, da to delamo 
zase, je morda motivacija večja. Kruto, vendar resnično je 
dejstvo, da tega namesto nas ne more narediti nihče drug.

9. Čas zase
In za konec – zdravje ne gre le skozi »želodec in noge«. Zdravje 
je najprej »v glavi«. Imejte se radi, polnite se z dobro energijo. 
Bodite izbirčni pri izbiri ljudi, s katerimi se družite v prostem 
času. Izberite si najboljšo družbo, ki vas bo polnila z energijo. 
Ker je človek socialno bitje, potrebuje tudi druženje, pogovore, 
medsebojno razumevanje in nesebično pomoč. Več kot daš, 
več dobiš. In vedno – dobro se z dobrim vrne.
Upočasnite življenjski ritem ter »ustavite konje«. Morda ples, 
masaže, dobra glasba, meditacija, dobra knjiga. Dovolite si 
lenariti brez slabe vesti. Z vsem tem razvijamo in krepimo 
obrambni mehanizem, s katerim se bomo lažje spopadali z 
vsakdanjim stresom. 

10. Izogibanje stresu oz. obvladovanje stresa
Najbolj nesmiselno je priporočilo – izogibajte se stresu. 
Kako, ko pa vsak dan živimo pod nenehnimi pritiski? Zato naj 
velja bolj praktičen in realen nasvet – razvijajmo obrambne 
mehanizme, s katerimi bomo sposobni obvladovati stres. In 
naučimo tega tudi svoje otroke.

Spremljajte nas na        /Zdrave novice
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Zato smo v zimskem času manj odporni in 
je priporočljivo, da delovanje imunskega 
sistema podpremo z naravnimi izdelki. Med 
temi so najbolj učinkoviti antioksidanti, ki 
jih lahko zadostimo z uravnovešeno hrano, 
vendar nam žal pri današnjem tempu 
življenja in večinoma osiromašeni, neredni 
in neuravnoteženi prehrani to ne uspeva 
najbolje.

Sambucol® je edinstven izvleček jagod 
črnega bezga, namenjen vsej družini za 
pomoč pri krepitvi imunskega sistema.

Jagode črnega bezga se že stoletja 
uporabljajo kot pripravek za lajšanje tegob 
pri prehladu in gripi. Raziskovalci v Švici in 
Italiji so odkrili dokaze, da je jagode črnega 
bezga uporabljal že pračlovek.
Zdravilnost jagod črnega bezga so poznali 
tudi stari Egipčani. Hipokrat je bezgove 
jagode poimenoval domača lekarna. 
Naše stare mame pa so kuhale vino iz 
jagod črnega bezga kot najboljše domače 
zdravilo proti začetni gripi, bronhitisu 
ali celo pljučnici. Samo za primerjavo: 
jagode črnega bezga vsebujejo petkrat več 
antioksidantov kot na primer borovnice in 
dvakrat več kot brusnice.

Antioksidanti
V uravnoteženi prehrani imajo 
antioksidanti in naravne rastlinske 
zaščitne snovi pomembno mesto. Gre za 
snovi, ki so naravno prisotne v rastlinah in 
jih varujejo pred neugodnimi zunanjimi 

dejavniki (vreme, škodljivci ...). Navadno 
se nahajajo tik pod lupino oziroma v 
zunanjih plasteh rastline. V človekovem 
telesu delujejo kot močni antioksidanti. 
Antioksidant je molekula, ki prepreči 
oksidacijo drugih molekul.  Kot stranski 
produkt presnavljanja in obrambe pred 
mikrobi nastajajo med oksidacijo prosti 
radikali. Prosti radikali sprožijo verižne 
reakcije, katerih posledica so poškodbe 
celice. Antioksidanti ščitijo celice pred 
nastankom prostih radikalov in tako 

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

Prednosti izdelkov Sambucol®:
• Podpira delovanje imunskega 

sistema.
• Izvleček iz jagod črnega bezga 

vsebuje edinstveno spojino 
(Antivirin®), ki pomaga zaščititi 
zdrave celice. Veže se na virus in mu 
onemogoča prodreti in okužiti zdrave 
celice, s čimer deaktivira nalezljivost 
virusov.

• Primeren za vegetarijance in vegane, 
saj ne vsebuje sestavin živalskega 
izvora.

• Ne vsebuje glutena ali laktoze in 
je primeren za ljudi s celiakijo in 
laktozno intoleranco.

Izdelke Sambucol® priporočamo:
• V času gripe, prehladov in drugih 

virusnih obolenj.
• Vsem, ki se večino časa zadržujejo v 

zaprtih in nezračenih prostorih.
• Otrokom v šolah in vrtcih.
• Vsem, ki se zadržujejo v prostorih, kjer 

se giblje veliko ljudi.
• Vsem, ki obiskujejo množične prireditve 

in uporabljajo javna prevozna sredstva

ODLIČNA POMOČ ORGANIZMU PRI 
KREPITVI NARAVNE ODPORNOSTI  
Na nizke temperature in krajše dneve se naš organizem odziva z izločanjem različnih 
hormonov, predvsem je med njimi več stresnih. Ti na eni strani uspešno kljubujejo 
klimatskim spremembam, na drugi strani pa tudi slabijo imunski sistem. 

Izvleček, na osnovi katerega je narejen 
Sambucol®, se proizvaja iz celih jagod 
črnega bezga. 120 ml steklenička Sam-
bucol®-a je enakovredna 1000 jagodam 
črnega bezga. Ena Sambucol® kapsula 
pa vsebuje kar 3800 mg izvlečka.

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

EksTrakt jagod 
črnega bezga 
z dodanim 
vitaminom C in 
cinkom 

EkStrakt jagod 
črnega bezga z 
dodanimi vitamini 
in minerali

Ekstrakt jagod 
črnega bezga 
z dodanim 
vitaminom C

Pomaga krepiti vaš 
imunski sistem

Izdelki so na voljo v lekarnah in 
specializiranih prodajalnah po Sloveniji

Sambucol® z jagodami črnega 
bezga je bogat s flavonoidi – 
potencialni antioksidanti. 
To zimo poskrbite za 
odpornost članov vaše 
družine, saj je njihovo zdravje 
odvisno tudi od vas.
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Rak na dojkah je v Sloveniji pomemben 
javnozdravstveni problem. Vsak dan za 
rakom na dojkah zbolijo 3 oz. 4 bolnice, 
umre pa ena. V naši državi živi več kot 
14.000 žensk, ki so se ali pa se trenutno 
zdravijo zaradi raka na dojkah. Verjetnost, 
da bo Slovenka zbolela za to boleznijo do 
75. leta starosti, je kar 7-odstotna.

Možnost za ozdravitev je velika, če je rak 
na dojkah odkrit pravočasno, ko je še v 
zgodnji fazi razvoja. Pomembna preiskava 
za zgodnje odkrivanje raka na dojkah 
je mamografija, ki lahko odkrije rakaste 
spremembe, ko so še netipne. Ključno 
vlogo pri odkrivanju raka na dojkah ima 
tudi ženska sama, saj veliko zatrdlin, 
za katere se po opravljenih preiskavah 
izkaže, da so rakave, odkrijejo ženske s 
samopregledovanjem.

Raka na dojkah lahko dobro obvladujemo 
samo ob dobrem in koordiniranem 
sodelovanju različnih strok na področju 
cele države. V ta namen so na 
Onkološkem inštitutu (OI) organizirani 
multidisciplinarni timi, ki obravnavajo 
posamezno bolnico. Na OI že več kot 
deset let izdajajo smernice za zdravljenje 
raka na dojkah, ki jih dopolnjujejo vsaki 
dve leti. Vključujejo zgodnje odkrivanje 
raka na dojkah, navodila za napotitev v 
ambulanto za bolezni dojk na OI, navodila 
za napotitev v ambulanto za onkološko 
genetsko svetovanje, klasifikacijo raka na 
dojkah po stadijih, redke maligne bolezni 
dojk, slikovne metode z algoritmi pri 
netipljivih in tipljivih lezijah, citopatologijo, 
histopatologijo, preiskave za zamejitev 
bolezni, smernice kirurškega, sistemskega 
in obsevalnega zdravljenja ter smernice 
za sledenje. Vključeni so tudi algoritmi 
zdravljenja po stadijih bolezni. 

Smernice temeljijo na najpomembnejših 
evropskih in svetovnih priporočilih in 
smernicah, prav tako pri obravnavi 
sledijo evropskim smernicam za 
zagotavljanje kakovosti presejanja in 

diagnostike raka na dojkah. Evropske 
smernice natančno določajo protokole 
presejanja, diagnostike in zdravljenja, 
komuniciranja, izobraževanja kadra in 
zahteve zagotavljanja tehnične kakovosti. 
OI v okviru presejalnega programa za 
raka na dojkah (Dora) redno spremlja in 
sporoča kazalnike kakovosti ter tako stalno 
nadzoruje in izpopolnjuje kakovost dela.

ROŽNATI OKTOBER 
– MESEC BOJA 
PROTI RAKU NA 
DOJKAH
Rožnati oktober je svetovni mesec boja proti raku na dojkah, ki je v razvitem svetu in tudi v Sloveniji 
najpogostejša oblika raka pri ženskah. Namen aktivnosti v tem mesecu je ozaveščanje o tej bolezni. 

Besedilo: dr. Simona Borštnar, dr. med, in dr. Mateja Krajc, dr. med., Onkološki inštitut Ljubljana

AKTUALNO

Ključno vlogo pri odkrivanju raka 
na dojkah ima tudi ženska sama, 
saj veliko zatrdlin, za katere se 
po opravljenih preiskavah izkaže, 
da so rakave, odkrijejo ženske s 
samopregledovanjem.

Bolezenski znaki

Dejavniki tveganja za pojav 
raka na dojkah

• Demografski: starost, spol in 
zemljepisna lega

• Materinstvo: zgodnja menarha, pozna 
menopavza, starost več kot 30 let ob 
prvem porodu, nerodnost, malo otrok 
ter opustitev dojenja

• Hormoni: oralna kontracepcija in 
hormonsko nadomestno zdravljenje

• Drugi: alkohol, debelost, ionizirajoče 
sevanje, mamografska nepreglednost 
dojk ter dednost (dedne oblike raka 
na dojkah so najpogosteje posledica 
mutacij v genih BRCA1 ali BRCA2)

Neinvazivni rak na dojkah večinoma nima klinične slike in skoraj vedno ga odkrijemo 
s slikovno diagnostiko, predvsem z mamografijo. Pri Pagetovi bolezni, ki je redka 
klinična oblika neinvazivega raka na dojkah, maligne celice vdrejo v bradavico ter 
kolobar in povzročajo značilno spremenjen kolobar v obliki ekcema, zaradi česar ga 
pogosto zamenjujejo z infekcijami. Tipična klinična slika invazivnega raka na dojkah 
obsega trdo, grčasto in praviloma nebolečo zatrdlino v dojki. Značilna je tudi vdrta koža 
ali bradavica (spontano ali ob pritisku) nad tumorjem. Če tumor raste pod bradavico, 
je ta lahko uvlečena. Lahko so povečane bezgavke v pazduhi in nadključnični kotanji. 
Znamenje raka je lahko izcedek iz dojke, zlasti krvav ali bister, če je iz enega voda ene 
dojke (mlečni izcedki, gosti izcedki in izcedki iz več vodov obeh dojk praviloma niso 
posledica raka na dojkah). Za lokalno napredovalo obliko raka na dojkah so značilni 
velik tumor in/ali povečane in med seboj zrasle bezgavke v pazduhi ali nadključnični 
kotanji. Raki v tem stadiju lahko povzročijo razpadanje površinskega tkiva ali se vraščajo 
v okolna tkiva/živce, kar lahko povzroča bolečino. V to skupino spada tudi vnetni rak 
na dojkah, za katerega je značilna vnetno spremenjena koža (pordela, edematozna in 
otrdela, daje vtis pomarančaste kože), s slabo omejenim ali netipnim tumorjem. 

% raka na dojkah predstavljajo 
moški bolniki; pojavnost v 

zadnjih desetletjih narašča.
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Izdelek, ki ga 
zdravniki v 11 

evropskih državah 
največkrat svetujejo 
za nego nosečniških 
strij in pooperativnih 

brazgotin.

Bio-Oil® izboljšuje prožnost kože in s tem zmanjšuje
tveganje za nastanek nosečniških strij. Uporabljamo
ga dvakrat dnevno od začetka drugega trimesečja.
Bio-Oil® je namensko olje za nego kože, ki pomaga 
izboljšati videz brazgotin in učinkovito neguje tudi 
zrelo in izsušeno kožo. 

Olje je primerno tudi redno dnevno nego kože. Za
podrobnejše podatke o izdelku in kliničnih testiranjih
obiščite spletno stran www.bio-oil.com. Rezultati
se pri posameznih uporabnikih razlikujejo.

Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah in večjih drogerijah.

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

Spremljajte nas na        /Zdrave novice
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S kandido je okuženih 
kar 70 % ljudi! 

Premagajte jo s paketom 30 DAYS 
Candida Solution, ki vsebuje 

kombinacijo prehranskih dopolnil 
z dvojnim delovanjem, priročnik z 

dieto in e-mail podporo.
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Zaradi zelo splošnih simptomov, ki 
so hitro zamenljivi s simptomi manj 
nevarnih bolezni, kot so angina, gripa, 
viroza, bolečine v križu, je med bolniki 
preveč takšnih, pri katerih je bolezen 
odkrita pozno. Žal pri nekaterih tudi 
prepozno. Ker so nekatere od teh bolezni 
ob pravočasnem odkritju in zdravljenju 
dobro ozdravljive, druge pa se da vsaj 
dobro obvladovati in je življenje z njimi 
lahko povsem kakovostno in dolgo, je 
pomembno, da so odkrite pravočasno. 
Zgodaj odkrita bolezen je bolje ozdravljiva 
ali obvladljiva ter zahteva manj naporno 
in manj agresivno zdravljenje. S tem se 
tudi poveča kakovost življenja bolnika 
v času zdravljenja, hkrati pa se poveča 
tudi možnost ozdravitve oz. preživetja. 
S kampanjo Najboljša novica želijo v 
združenju L&L ozaveščati o simptomih 
bolezni in pomenu njihovega zgodnjega 
odkrivanja.

Slaba informiranost bolnikov
Ob predstavitvi kampanje so pripravili 
tudi okroglo mizo, kjer so zdravstveni 
strokovnjaki ter predstavniki bolnikov in 
zdravstvene politike razpravljali o stanju 
na področju odkrivanja in zdravljenja teh 

bolezni ter celostne obravnave bolnika v 
času odkrivanja, zdravljenja in okrevanja 
po bolezni. »V združenju opažamo, 
da je pri bolnikih velika težava slaba 
informiranost v času odkrivanja bolezni 
in v začetku zdravljenja. Bolniki in svojci 
navadno v tem obdobju še posebej iščejo 
pomoč v združenju. Sprašujejo povsem 
osnovna vprašanja, iz katerih se vidi, da 
o svoji bolezni navadno ne vedno skoraj 
nič, prav tako ne vedo, kaj jih čaka na 
poti zdravljenja. Tu jim priskočimo na 
pomoč z lastnimi pozitivni izkušnjami. 
Na tem področju je treba še veliko 

storiti, predvsem v smislu bolj celostne 
obravnave hemato-onkološkega bolnika, 
ki bo združevala ne le poglobljen pogovor 
z zdravnikom, temveč tudi takojšnjo 
vključenost psihologa ali po potrebi 
psihoonkologa, strokovnjaka za klinično 
prehrano in pri bolnikih v rodni dobi tudi 
strokovnjaka za ohranjanje plodnosti 
onkoloških bolnikov. Predvsem pa bi 
morala država zagotoviti pri tako težkih 
bolnikih dodaten čas za obravnavo, saj 
je vprašanj ogromno, časa v ordinaciji 
za poglobljen pogovor pa premalo,« 
je v uvodu poudarila Kristina Modic, 
predsednica Združenja L&L.

Nova organizacija, boljša obravnava 
Po mnenju prof. dr. Petra Černelča, dr. 
med., predstojnika Kliničnega oddelka 
za hematologijo UKC Ljubljana, je 
obravnava hemato-onkoloških bolnikov 
pri nas povsem primerljiva z obravnavo 
v svetu. Dobili smo varen in sodoben 
transplantacijski center v novem Kliničnem 
oddelku za hematologijo UKC Ljubljana, 
zdaj v okviru oddelka na novo delujeta tudi 
polintenzivni in intenzivni oddelek, kar je 
novost, saj so morali v preteklosti bolnike, 
ki so potrebovali intenzivno obravnavo, 

VELIK NAPREDEK 
PRI ZDRAVLJENJU 
MALIGNIH KRVNIH 
BOLEZNI
OBSEŽNA AKCIJA OZAVEŠČANJA 
Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo L&L je začelo obsežno akcijo ozaveščanja o 
limfomu, levkemiji, diseminiranem plazmocitomu in mielodisplastičnem sindromu, katerega svetovni 
dan bo 25. oktobra. Akcijo so poimenovali Najboljša novica. Dovolj zgodaj odkrita bolezen je lažje 
ozdravljiva, opozarjajo v združenju. Besedilo: Janja Simonič*

*Vira: Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo L&L, www.najboljsanovica.si

AKTUALNO

Čakalnih dob za bolnike, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje, 
nimamo. Tri mesece, na primer, čakajo le tisti, ki ne potrebujejo 
takojšnje diagnostike.

O KAMPANJI: Navdihujoče zgodbe ambasadorjev Najboljše novice

Simptomi mielodisplastičnega 
sindroma

Kampanja Najboljša novica z navdihujočimi zgodbami ambasadorjev – bolnikov, nekdanjih bolnikov, zdravnikov, medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov, ki se dnevno spopadajo s temi težkimi boleznimi – javnost seznanja s ključnimi simptomi in 
znaki bolezni ter potekom zdravljenja. Obenem pa bolnikom in svojcem vliva pogum in optimizem za soočenje s težko potjo 
do najboljše novice –ozdravitve, obvladovanja bolezni, dobrega izvida, izboljšanja bolnikovega stanja ... Kampanja bo aktivno 
trajala do konca oktobra, spremljevalne dogodke in razstave portretov ambasadorjev pa načrtujejo do pomladi prihodnjega 
leta. Kampanja zaznamuje tudi svetovna dneva kronične mieloične levkemije, ki je bil 22. septembra, ter mielodisplastičnega 
sindroma, ki bo 25. oktobra. V zdravstvenih domovih in bolnišnicah po Sloveniji so nameščeni plakati in brošure te kampanje, 
prav tako v lekarnah, tam tudi na LCD-zaslonih. Ključno stičišče vseh zgodb bolnikov in informacij o boleznih in simptomih pa je 
na spletni strani kampanje www.najboljsanovica.si ter na Facebooku v skupini Skupaj na poti do zdravja.

Mielodisplastični sindromi (MDS) 
so heterogena skupina bolezni 
krvotvornih matičnih celic – to so celice 
v kostnem mozgu, iz katerih nastajajo 
rdeče krvne celice (eritrociti), krvne 
ploščice (trombociti) in bele krvne 
celice (levkociti). Skupna značilnost 
MDS je neučinkovita tvorba ene ali 
več vrst krvnih celic in posledično 
zmanjšanje njihovega števila v krvi.
• Zmanjšano število eritrocitov privede 
do anemije, ki je najpogostejši znak 
MDS. Povzroča občutek utrujenosti, 
šibkosti, zadihanost in bledico.
• Zmanjšano število levkocitov 
lahko privede do pogostih okužb. Te 
običajno spremlja povišana telesna 
temperatura.
• Zmanjšano število trombocitov je 
lahko vzrok za povečano nagnjenost h 
krvavitvam in pojavom modric.

% bolnikov z mielodisplastičnim 
sindromom je starejših od 
60 let. Njegova pojavnost 

pri starejših od 70 let je več 
kot 20 primerov na 100.000 

prebivalcev.
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pošiljati na Infekcijsko kliniko. »Celotno 
Slovenijo pokrivajo hematologi in 
onkologi. Širili smo se policentrično, tako 
da imamo v vsaki bolnišnici hematologa. 
Čakalnih dob za bolnike, ki potrebujejo 
intenzivno zdravljenje, tako nimamo. Tri 
mesece, na primer, čakajo le tisti, ki ne 
potrebujejo takojšnje diagnostike,« je 
povedal prof. dr. Peter Černelč. Poudaril 
je še, da se moramo zavedati, da je hitro 
odkrita bolezen in hitra diagnostika pri 
bolnikih, ki imajo maligne krvne bolezni, 
pomembna zato, da bolnik pride na 
zdravljenje v dobri kondiciji in je zato 
zdravljenje uspešnejše. Pravi, da imamo 
v Sloveniji na voljo vsa zdravila, ki so v 
svetu v redni uporabi, pomembno pa se 
mu zdi, da je stroka pri tem zelo aktivna 
in poskuša pridobiti nova zdravila čim prej 
v preizkušanje ter da slovenske bolnike 
vključujejo tudi v študije.
Pomembno vlogo pri odkrivanju bolezni 
imajo zagotovo družinski zdravniki. Oni 
so prvi, pri katerih se bolniki oglasijo 
s težavami, zato je pomembno, da 
simptome bolezni dobro poznajo in 
hitro ukrepajo. »Vsak od nas, družinskih 
zdravnikov, skrbi za približno 2.000 
pacientov. To je problem. Imamo veliko 
znanja, a dnevno moramo pogledati 
50–60 ljudi. Na hematologiji v Ljubljani 

imajo zelo dobro triažo, saj je bolnik, ki 
potrebuje pomoč, hitro sprejet,« je dejala 
gostja okrogle mize družinska zdravnica 
Katerina Bubnič Sotošek, dr. med.

Ne le preživetje, tudi ohranjanje 
plodnosti
Če so nekoč pri zdravljenju tako hudih 
bolezni razmišljali le o preživetju, zdaj 
ob tako velikem napredku med drugim 
razmišljajo tudi o tem, kako ohraniti 
plodnost pri bolnikih, ki so še v rodni 
dobi. »O ohranjanju plodnosti je treba 
razmišljati dovolj zgodaj. Genetski material 
lahko odvzamemo pred uvedbo agresivne 
kemoterapije ali pred obsevanjem, zato 

je pomembno sodelovanje z onkologi in 
hematologi, da pred uvedbo zdravljenja 
bolnico ali bolnika pošljejo k nam na 
obravnavo. Imamo ekspertno skupino in 
v 24 urah lahko organiziramo sestanek, 
na katerem se pogovorimo o bolezni 
in pričakovanjih ter predstavimo, kako 
lahko pridobimo genetski material,« je 
pojasnila prof. dr. Eda Bokal Vrtačnik, dr. 
med., predstojnica Kliničnega oddelka 
za reprodukcijo Ginekološke klinike v 
Ljubljani. Povedala je še, da na kliniki 
shranjujejo (zamrzujejo) jajčne celice, 
zarodke ali tkivo jajčnika. Slednja možnost 
je še eksperimentalna, vendar so že zelo 
blizu, saj že poročajo o 60 nosečnostih po 
tej metodi.

Dostop do novih zdravil
Okrogla miza se je dotaknila tudi dostopa 
do novih zdravil in njihovega financiranja 
ter odprla vprašanje, kaj nam prinaša 
prihodnost, če vemo, da je dragih 
zdravil vedno več, denarja za njihovo 
financiranje pa ne. »Večino novih zdravil 
razvrstimo. Prihranke načrtujemo pri 
starejših zdravilih. Zadnji ukrep je bila 
uvedba terapevtskih skupin zdravil, a 
žal se prihranki hitro porabijo pri novih 
zdravilih,« je pojasnil Jure Mikolič iz ZZZS. 

Spremljajte nas na        /Zdrave novice
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Zaradi zelo splošnih simptomov, ki 
so hitro zamenljivi s simptomi manj 
nevarnih bolezni, kot so angina, gripa, 
viroza, bolečine v križu, je med bolniki 
preveč takšnih, pri katerih je bolezen 
odkrita pozno. Žal pri nekaterih tudi 
prepozno. Ker so nekatere od teh bolezni 
ob pravočasnem odkritju in zdravljenju 
dobro ozdravljive, druge pa se da vsaj 
dobro obvladovati in je življenje z njimi 
lahko povsem kakovostno in dolgo, je 
pomembno, da so odkrite pravočasno. 
Zgodaj odkrita bolezen je bolje ozdravljiva 
ali obvladljiva ter zahteva manj naporno 
in manj agresivno zdravljenje. S tem se 
tudi poveča kakovost življenja bolnika 
v času zdravljenja, hkrati pa se poveča 
tudi možnost ozdravitve oz. preživetja. 
S kampanjo Najboljša novica želijo v 
združenju L&L ozaveščati o simptomih 
bolezni in pomenu njihovega zgodnjega 
odkrivanja.

Slaba informiranost bolnikov
Ob predstavitvi kampanje so pripravili 
tudi okroglo mizo, kjer so zdravstveni 
strokovnjaki ter predstavniki bolnikov in 
zdravstvene politike razpravljali o stanju 
na področju odkrivanja in zdravljenja teh 

bolezni ter celostne obravnave bolnika v 
času odkrivanja, zdravljenja in okrevanja 
po bolezni. »V združenju opažamo, 
da je pri bolnikih velika težava slaba 
informiranost v času odkrivanja bolezni 
in v začetku zdravljenja. Bolniki in svojci 
navadno v tem obdobju še posebej iščejo 
pomoč v združenju. Sprašujejo povsem 
osnovna vprašanja, iz katerih se vidi, da 
o svoji bolezni navadno ne vedno skoraj 
nič, prav tako ne vedo, kaj jih čaka na 
poti zdravljenja. Tu jim priskočimo na 
pomoč z lastnimi pozitivni izkušnjami. 
Na tem področju je treba še veliko 

storiti, predvsem v smislu bolj celostne 
obravnave hemato-onkološkega bolnika, 
ki bo združevala ne le poglobljen pogovor 
z zdravnikom, temveč tudi takojšnjo 
vključenost psihologa ali po potrebi 
psihoonkologa, strokovnjaka za klinično 
prehrano in pri bolnikih v rodni dobi tudi 
strokovnjaka za ohranjanje plodnosti 
onkoloških bolnikov. Predvsem pa bi 
morala država zagotoviti pri tako težkih 
bolnikih dodaten čas za obravnavo, saj 
je vprašanj ogromno, časa v ordinaciji 
za poglobljen pogovor pa premalo,« 
je v uvodu poudarila Kristina Modic, 
predsednica Združenja L&L.

Nova organizacija, boljša obravnava 
Po mnenju prof. dr. Petra Černelča, dr. 
med., predstojnika Kliničnega oddelka 
za hematologijo UKC Ljubljana, je 
obravnava hemato-onkoloških bolnikov 
pri nas povsem primerljiva z obravnavo 
v svetu. Dobili smo varen in sodoben 
transplantacijski center v novem Kliničnem 
oddelku za hematologijo UKC Ljubljana, 
zdaj v okviru oddelka na novo delujeta tudi 
polintenzivni in intenzivni oddelek, kar je 
novost, saj so morali v preteklosti bolnike, 
ki so potrebovali intenzivno obravnavo, 

VELIK NAPREDEK 
PRI ZDRAVLJENJU 
MALIGNIH KRVNIH 
BOLEZNI
OBSEŽNA AKCIJA OZAVEŠČANJA 
Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo L&L je začelo obsežno akcijo ozaveščanja o 
limfomu, levkemiji, diseminiranem plazmocitomu in mielodisplastičnem sindromu, katerega svetovni 
dan bo 25. oktobra. Akcijo so poimenovali Najboljša novica. Dovolj zgodaj odkrita bolezen je lažje 
ozdravljiva, opozarjajo v združenju. Besedilo: Janja Simonič*

*Vira: Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo L&L, www.najboljsanovica.si

AKTUALNO

Čakalnih dob za bolnike, ki potrebujejo intenzivno zdravljenje, 
nimamo. Tri mesece, na primer, čakajo le tisti, ki ne potrebujejo 
takojšnje diagnostike.

O KAMPANJI: Navdihujoče zgodbe ambasadorjev Najboljše novice

Simptomi mielodisplastičnega 
sindroma

Kampanja Najboljša novica z navdihujočimi zgodbami ambasadorjev – bolnikov, nekdanjih bolnikov, zdravnikov, medicinskih 
sester in zdravstvenih tehnikov, ki se dnevno spopadajo s temi težkimi boleznimi – javnost seznanja s ključnimi simptomi in 
znaki bolezni ter potekom zdravljenja. Obenem pa bolnikom in svojcem vliva pogum in optimizem za soočenje s težko potjo 
do najboljše novice –ozdravitve, obvladovanja bolezni, dobrega izvida, izboljšanja bolnikovega stanja ... Kampanja bo aktivno 
trajala do konca oktobra, spremljevalne dogodke in razstave portretov ambasadorjev pa načrtujejo do pomladi prihodnjega 
leta. Kampanja zaznamuje tudi svetovna dneva kronične mieloične levkemije, ki je bil 22. septembra, ter mielodisplastičnega 
sindroma, ki bo 25. oktobra. V zdravstvenih domovih in bolnišnicah po Sloveniji so nameščeni plakati in brošure te kampanje, 
prav tako v lekarnah, tam tudi na LCD-zaslonih. Ključno stičišče vseh zgodb bolnikov in informacij o boleznih in simptomih pa je 
na spletni strani kampanje www.najboljsanovica.si ter na Facebooku v skupini Skupaj na poti do zdravja.

Mielodisplastični sindromi (MDS) 
so heterogena skupina bolezni 
krvotvornih matičnih celic – to so celice 
v kostnem mozgu, iz katerih nastajajo 
rdeče krvne celice (eritrociti), krvne 
ploščice (trombociti) in bele krvne 
celice (levkociti). Skupna značilnost 
MDS je neučinkovita tvorba ene ali 
več vrst krvnih celic in posledično 
zmanjšanje njihovega števila v krvi.
• Zmanjšano število eritrocitov privede 
do anemije, ki je najpogostejši znak 
MDS. Povzroča občutek utrujenosti, 
šibkosti, zadihanost in bledico.
• Zmanjšano število levkocitov 
lahko privede do pogostih okužb. Te 
običajno spremlja povišana telesna 
temperatura.
• Zmanjšano število trombocitov je 
lahko vzrok za povečano nagnjenost h 
krvavitvam in pojavom modric.

% bolnikov z mielodisplastičnim 
sindromom je starejših od 
60 let. Njegova pojavnost 

pri starejših od 70 let je več 
kot 20 primerov na 100.000 

prebivalcev.
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pošiljati na Infekcijsko kliniko. »Celotno 
Slovenijo pokrivajo hematologi in 
onkologi. Širili smo se policentrično, tako 
da imamo v vsaki bolnišnici hematologa. 
Čakalnih dob za bolnike, ki potrebujejo 
intenzivno zdravljenje, tako nimamo. Tri 
mesece, na primer, čakajo le tisti, ki ne 
potrebujejo takojšnje diagnostike,« je 
povedal prof. dr. Peter Černelč. Poudaril 
je še, da se moramo zavedati, da je hitro 
odkrita bolezen in hitra diagnostika pri 
bolnikih, ki imajo maligne krvne bolezni, 
pomembna zato, da bolnik pride na 
zdravljenje v dobri kondiciji in je zato 
zdravljenje uspešnejše. Pravi, da imamo 
v Sloveniji na voljo vsa zdravila, ki so v 
svetu v redni uporabi, pomembno pa se 
mu zdi, da je stroka pri tem zelo aktivna 
in poskuša pridobiti nova zdravila čim prej 
v preizkušanje ter da slovenske bolnike 
vključujejo tudi v študije.
Pomembno vlogo pri odkrivanju bolezni 
imajo zagotovo družinski zdravniki. Oni 
so prvi, pri katerih se bolniki oglasijo 
s težavami, zato je pomembno, da 
simptome bolezni dobro poznajo in 
hitro ukrepajo. »Vsak od nas, družinskih 
zdravnikov, skrbi za približno 2.000 
pacientov. To je problem. Imamo veliko 
znanja, a dnevno moramo pogledati 
50–60 ljudi. Na hematologiji v Ljubljani 

imajo zelo dobro triažo, saj je bolnik, ki 
potrebuje pomoč, hitro sprejet,« je dejala 
gostja okrogle mize družinska zdravnica 
Katerina Bubnič Sotošek, dr. med.

Ne le preživetje, tudi ohranjanje 
plodnosti
Če so nekoč pri zdravljenju tako hudih 
bolezni razmišljali le o preživetju, zdaj 
ob tako velikem napredku med drugim 
razmišljajo tudi o tem, kako ohraniti 
plodnost pri bolnikih, ki so še v rodni 
dobi. »O ohranjanju plodnosti je treba 
razmišljati dovolj zgodaj. Genetski material 
lahko odvzamemo pred uvedbo agresivne 
kemoterapije ali pred obsevanjem, zato 

je pomembno sodelovanje z onkologi in 
hematologi, da pred uvedbo zdravljenja 
bolnico ali bolnika pošljejo k nam na 
obravnavo. Imamo ekspertno skupino in 
v 24 urah lahko organiziramo sestanek, 
na katerem se pogovorimo o bolezni 
in pričakovanjih ter predstavimo, kako 
lahko pridobimo genetski material,« je 
pojasnila prof. dr. Eda Bokal Vrtačnik, dr. 
med., predstojnica Kliničnega oddelka 
za reprodukcijo Ginekološke klinike v 
Ljubljani. Povedala je še, da na kliniki 
shranjujejo (zamrzujejo) jajčne celice, 
zarodke ali tkivo jajčnika. Slednja možnost 
je še eksperimentalna, vendar so že zelo 
blizu, saj že poročajo o 60 nosečnostih po 
tej metodi.

Dostop do novih zdravil
Okrogla miza se je dotaknila tudi dostopa 
do novih zdravil in njihovega financiranja 
ter odprla vprašanje, kaj nam prinaša 
prihodnost, če vemo, da je dragih 
zdravil vedno več, denarja za njihovo 
financiranje pa ne. »Večino novih zdravil 
razvrstimo. Prihranke načrtujemo pri 
starejših zdravilih. Zadnji ukrep je bila 
uvedba terapevtskih skupin zdravil, a 
žal se prihranki hitro porabijo pri novih 
zdravilih,« je pojasnil Jure Mikolič iz ZZZS. 

Spremljajte nas na        /Zdrave novice
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V Sloveniji letno umre skoraj 20.000 
ljudi, od tega večinoma zaradi kroničnih 
in neozdravljivih bolezni. Večina med 
njimi potrebuje paliativno oskrbo. 
Paliativna oskrba je aktivna celostna 
oskrba bolnikov z neozdravljivo boleznijo 
in podpora njihovim bližnjim. Življenje in 
umiranje priznava kot naravna procesa: 
ne pospešuje smrti in je ne zavlačuje; 
njen glavni cilj je doseganje čim večje 
kakovosti življenja bolnika.

Ovire za hitrejši napredek paliativne 
oskrbe v naši državi so še vedno pogosto 
posledica osnovnega nerazumevanja, 
kaj je paliativna oskrba, ter predvsem 
napačnega enačenja te vrste oskrbe z 
oskrbo v zadnjem obdobju bolnikovega 
življenja. »Čeprav paliativna oskrba 

ni nekaj novega, strokovnjaki s tega 
področja v praksi čutimo, da je tako med 
laično kot strokovno javnostjo še vedno 
veliko napačnega razumevanja, kaj je 
paliativna oskrba. Zato želimo ponovno 
sporočiti, da četudi bolezni ni mogoče 
pozdraviti, lahko paliativna oskrba lajša 
telesne in psihosocialne simptome 
bolezni ter izboljša kakovost življenja 
bolnika. Paliativna oskrba je namenjena 
tudi svojcem, saj jim pomaga med 
boleznijo, umiranjem in žalovanjem. 
Želimo si, da bi bila paliativna oskrba 
bolj prepoznana in da bi bila dostopna 
večjemu številu bolnikov,« je pred 
kongresom dejala Maja Ebert Moltara, 
dr. med., predsednica kongresa in 
predsednica Slovenskega združenja 
paliativne medicine SZD.

Vizija razvoja
»Paliativni bolniki niso umirajoči bolniki, 
pač pa zelo živi bolniki. Zato je naša vizija 
razvoja paliativne oskrbe, da bi bolniki 
ob diagnozi neozdravljive bolezni dobili 
dovolj informacij o pomenu in prednostih 
paliativne oskrbe ter da bi bili deležni 
paliativne oskrbe ves čas spremljanja 
bolezni, do smrti,« je povedala asist. 
mag. Mateja Lopuh, dr. med., državna 

koordinatorica paliativne oskrbe.

Strokovnjakinji ob tem opozarjata, 
da posamezni elementi javne mreže 
paliativne oskrbe v Sloveniji obstajajo in 
delujejo, vendar pa bo treba v prihodnje 
doseči povezavo teh struktur, da bodo 
bolniki z neozdravljivo boleznijo in njihovi 
svojci deležni neprekinjene in celostne 
paliativne oskrbe.

V LUČI 
DOSTOJANSTVA 
ŽIVLJENJA
OB SVETOVNEM DNEVU 
PALIATIVNE OSKRBE IN HOSPICA 
Ob svetovnem dnevu paliativne oskrbe in hospica je v Ljubljani pod častnim pokroviteljstvom 
predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja potekal dvodnevni Slovenski kongres paliativne oskrbe 
z naslovom V luči dostojanstva življenja. Organizatorji srečanja s tem simbolnim naslovom sporočajo, 
da je glavni cilj paliativne oskrbe doseganje čim večje kakovosti življenja bolnika. Besedilo: Janja Simonič*

*Vir: Onkološki inštitut Ljubljana

AKTUALNO

Paliativna oskrba je namenjena 
tudi svojcem, saj jim pomaga 
med boleznijo, umiranjem in 
žalovanjem.

O KONGRESU

Na kongresu so priznani tuji in slovenski strokovnjaki med drugim spregovorili o izzivih za nadaljnji razvoj paliativne oskrbe v svetu 
in pri nas ter se dotaknili tudi najbolj aktualnih tem s področja paliativne oskrbe. Predstavili so modele in dobre prakse izvajanja 
takšne oskrbe ter izobraževanja s področja paliativne oskrbe v tujini. Kongres je organiziralo Slovensko združenje paliativne 
medicine SZD skupaj z Onkološkim inštitutom Ljubljana, Državno koordinacijo razvoja paliativne oskrbe ter Inštitutom za paliativno 
medicino in oskrbo Medicinske fakultete UM.

ljudi na leto umre v Sloveniji, od 
tega večina zaradi kroničnih in 

neozdravljivih bolezni.
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Raziskovalci so ugotovili, da je pri kar dveh 
tretjinah pregledanih petletnikov povišan 
holesterol genetskega izvora. 
Z raziskavo, objavljeno v Journal of 
Americal College of Cardiology, so 
slovenski raziskovalci dokazali, da 
so ob sistematskem pregledu v letu 
2013 s trenutnim načinom presejanja 
petletnikov z meritvijo holesterola zajeli 
kar 96 % pričakovanih otrok z družinsko 
hiperholesterolemijo, ki so bili rojeni v 
Sloveniji v letu 2008. Pri kar 57 % otrok, ki 
so bili napoteni v ambulanto za povišan 

holesterol v krvi, so na genski ravni potrdili 
diagnozo družinske hiperholesterolemije. 
Program presejanja hiperholesterolemije 
je omogočil prepoznavo prisotnosti 
družinske hiperholesterolemije tudi pri 
sorojencih in starših vsakega otroka s 
potrjeno družinsko hiperholesterolemijo 
v sklopu kaskadnega presejanja. Za 
genetsko diagnostiko so raziskovalci 
uporabili najnovejšo tehnologijo 
sekveniranja nove generacije (angl. next 
generation sequencing). 
Omenjeno raziskavo sta v isti številki revije 
Journal of Americal College of Cardiology z 
vzpodbudnimi besedami pospremila prof. 
Valentin Fuster, glavni urednik revije in 
nekdanji predsednik najpomembnejšega 
kardiološkega foruma v svetovnem merilu 
(American Heart Association), ter prof. 
Stephen R. Daniels, vodilni ameriški 
pediatrični lipidolog. Njun odziv kaže na 
izjemno zanimanje strokovne javnosti za 
obravnavano tematiko. Menita, da gre 
za doslej prvo raziskavo, ki tudi v praksi 
kaže, da je populacijsko presejanje otrok, 
starih pet let, za hiperholesterolemijo zelo 
uspešna strategija odkrivanja bolnikov 
z družinsko hiperholesterolemijo, ki 
je zelo pogosta in težka bolezen, če je 
neprepoznana. Poudarjata, da gre za 
izjemno pomemben članek, ki prinaša 
izjemne in dragocene vire informacij iz 
slovenske populacije. 
Družinska hiperholesterolemija je v večini 
razvitih držav zelo slabo opredeljena, 
zato je Svetovna zdravstvena organizacija 
(WHO) že pred leti izdala priporočilo 

za uvedbo sistematskega presejanja 
za iskanje bolnikov z družinsko 
hiperholesterolemijo, ki so ga v zadnjih 
letih dopolnila tudi nekatera druga 
najpomembnejša združenja ali skupine 
na tem področju (National Heart, Lung, 
and Blood Institute (ZDA); National 
Lipid Association Expert Panel (ZDA); 
evropska ekspertna skupina za pediatrične 
dislipidemije). Kljub tem priporočilom je 
Slovenija po dostopnih podatkih trenutno 
edina država na svetu, v kateri že od leta 
1995 poteka populacijsko presejanje otrok 
za hiperholesterolemijo v sklopu rednega 
sistematskega pregleda petletnikov.

Pričakovati je, da bodo spodbudni 
rezultati najnovejše raziskave že v bližnji 
prihodnosti ključno vplivali na oblikovanje 
in implementacijo mednarodnih 
strokovnih priporočil glede smiselnosti 
uvedbe presejanja hiperholesterolemije 
pri otrocih. Želja raziskovalcev je tudi 
čim širša dostopnost sodobne genetske 
diagnostike ter posledično ustreznega 
zdravljenja vsem otrokom in njihovim 
družinam.

NOVA METODA ODKRIVANJA 
BOLNIKOV S POVIŠANIM 
HOLESTEROLOM V DRUŽINI 

Raziskovalci Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega 
centra Ljubljana so z objavo v ugledni reviji Journal of Americal College of Cardiology prvi dokazali 
učinkovitost programa populacijskega presejanja otrok za ugotavljanje povišanega holesterola v krvi 
pri odkrivanju bolnikov, ki imajo povišan holesterol v družini (hiperholesterolemijo). Besedilo: Monika Hvala*

*Vir: Univerza v Ljubljani

AKTUALNO

Slovenija je po dostopnih 
podatkih trenutno edina 
država na svetu, v kateri 
že od leta 1995 poteka 
populacijsko presejanje otrok za 
hiperholesterolemijo v sklopu 
rednega sistematskega pregleda 
petletnikov.

Nevarnosti povišanega holesterola v krvi

Povišan holesterol v krvi spada med glavne dejavnike tveganja za pojav ateroskleroze; njen razvoj se začne že v zgodnjem 
otroštvu, nekaj let ali desetletij pozneje pa se lahko izrazi v obliki bolezni srca in ožilja, vodilnega vzroka umrljivosti v razvitem 
svetu. V večini primerov je povišan holesterol v krvi posledica več dejavnikov, redkeje pa gre za družinsko hiperholesterolemijo, ki 
je dedna bolezen z ocenjeno pojavnostjo v populaciji ena proti petsto. Bolniki z družinsko hiperholesterolemijo so tudi do stokrat 
bolj podvrženi zgodnjemu razvoju bolezni srca in ožilja, a tveganje za razvoj bolezni se s pravočasnim in pravilnim zdravljenjem 
lahko bistveno zmanjša.

pregledanih petletnikov 
imata povišan holesterol 

genetskega izvora. 
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V Sloveniji letno umre skoraj 20.000 
ljudi, od tega večinoma zaradi kroničnih 
in neozdravljivih bolezni. Večina med 
njimi potrebuje paliativno oskrbo. 
Paliativna oskrba je aktivna celostna 
oskrba bolnikov z neozdravljivo boleznijo 
in podpora njihovim bližnjim. Življenje in 
umiranje priznava kot naravna procesa: 
ne pospešuje smrti in je ne zavlačuje; 
njen glavni cilj je doseganje čim večje 
kakovosti življenja bolnika.

Ovire za hitrejši napredek paliativne 
oskrbe v naši državi so še vedno pogosto 
posledica osnovnega nerazumevanja, 
kaj je paliativna oskrba, ter predvsem 
napačnega enačenja te vrste oskrbe z 
oskrbo v zadnjem obdobju bolnikovega 
življenja. »Čeprav paliativna oskrba 

ni nekaj novega, strokovnjaki s tega 
področja v praksi čutimo, da je tako med 
laično kot strokovno javnostjo še vedno 
veliko napačnega razumevanja, kaj je 
paliativna oskrba. Zato želimo ponovno 
sporočiti, da četudi bolezni ni mogoče 
pozdraviti, lahko paliativna oskrba lajša 
telesne in psihosocialne simptome 
bolezni ter izboljša kakovost življenja 
bolnika. Paliativna oskrba je namenjena 
tudi svojcem, saj jim pomaga med 
boleznijo, umiranjem in žalovanjem. 
Želimo si, da bi bila paliativna oskrba 
bolj prepoznana in da bi bila dostopna 
večjemu številu bolnikov,« je pred 
kongresom dejala Maja Ebert Moltara, 
dr. med., predsednica kongresa in 
predsednica Slovenskega združenja 
paliativne medicine SZD.

Vizija razvoja
»Paliativni bolniki niso umirajoči bolniki, 
pač pa zelo živi bolniki. Zato je naša vizija 
razvoja paliativne oskrbe, da bi bolniki 
ob diagnozi neozdravljive bolezni dobili 
dovolj informacij o pomenu in prednostih 
paliativne oskrbe ter da bi bili deležni 
paliativne oskrbe ves čas spremljanja 
bolezni, do smrti,« je povedala asist. 
mag. Mateja Lopuh, dr. med., državna 

koordinatorica paliativne oskrbe.

Strokovnjakinji ob tem opozarjata, 
da posamezni elementi javne mreže 
paliativne oskrbe v Sloveniji obstajajo in 
delujejo, vendar pa bo treba v prihodnje 
doseči povezavo teh struktur, da bodo 
bolniki z neozdravljivo boleznijo in njihovi 
svojci deležni neprekinjene in celostne 
paliativne oskrbe.

V LUČI 
DOSTOJANSTVA 
ŽIVLJENJA
OB SVETOVNEM DNEVU 
PALIATIVNE OSKRBE IN HOSPICA 
Ob svetovnem dnevu paliativne oskrbe in hospica je v Ljubljani pod častnim pokroviteljstvom 
predsednika Republike Slovenije Boruta Pahorja potekal dvodnevni Slovenski kongres paliativne oskrbe 
z naslovom V luči dostojanstva življenja. Organizatorji srečanja s tem simbolnim naslovom sporočajo, 
da je glavni cilj paliativne oskrbe doseganje čim večje kakovosti življenja bolnika. Besedilo: Janja Simonič*

*Vir: Onkološki inštitut Ljubljana

AKTUALNO

Paliativna oskrba je namenjena 
tudi svojcem, saj jim pomaga 
med boleznijo, umiranjem in 
žalovanjem.

O KONGRESU

Na kongresu so priznani tuji in slovenski strokovnjaki med drugim spregovorili o izzivih za nadaljnji razvoj paliativne oskrbe v svetu 
in pri nas ter se dotaknili tudi najbolj aktualnih tem s področja paliativne oskrbe. Predstavili so modele in dobre prakse izvajanja 
takšne oskrbe ter izobraževanja s področja paliativne oskrbe v tujini. Kongres je organiziralo Slovensko združenje paliativne 
medicine SZD skupaj z Onkološkim inštitutom Ljubljana, Državno koordinacijo razvoja paliativne oskrbe ter Inštitutom za paliativno 
medicino in oskrbo Medicinske fakultete UM.

ljudi na leto umre v Sloveniji, od 
tega večina zaradi kroničnih in 

neozdravljivih bolezni.
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Raziskovalci so ugotovili, da je pri kar dveh 
tretjinah pregledanih petletnikov povišan 
holesterol genetskega izvora. 
Z raziskavo, objavljeno v Journal of 
Americal College of Cardiology, so 
slovenski raziskovalci dokazali, da 
so ob sistematskem pregledu v letu 
2013 s trenutnim načinom presejanja 
petletnikov z meritvijo holesterola zajeli 
kar 96 % pričakovanih otrok z družinsko 
hiperholesterolemijo, ki so bili rojeni v 
Sloveniji v letu 2008. Pri kar 57 % otrok, ki 
so bili napoteni v ambulanto za povišan 

holesterol v krvi, so na genski ravni potrdili 
diagnozo družinske hiperholesterolemije. 
Program presejanja hiperholesterolemije 
je omogočil prepoznavo prisotnosti 
družinske hiperholesterolemije tudi pri 
sorojencih in starših vsakega otroka s 
potrjeno družinsko hiperholesterolemijo 
v sklopu kaskadnega presejanja. Za 
genetsko diagnostiko so raziskovalci 
uporabili najnovejšo tehnologijo 
sekveniranja nove generacije (angl. next 
generation sequencing). 
Omenjeno raziskavo sta v isti številki revije 
Journal of Americal College of Cardiology z 
vzpodbudnimi besedami pospremila prof. 
Valentin Fuster, glavni urednik revije in 
nekdanji predsednik najpomembnejšega 
kardiološkega foruma v svetovnem merilu 
(American Heart Association), ter prof. 
Stephen R. Daniels, vodilni ameriški 
pediatrični lipidolog. Njun odziv kaže na 
izjemno zanimanje strokovne javnosti za 
obravnavano tematiko. Menita, da gre 
za doslej prvo raziskavo, ki tudi v praksi 
kaže, da je populacijsko presejanje otrok, 
starih pet let, za hiperholesterolemijo zelo 
uspešna strategija odkrivanja bolnikov 
z družinsko hiperholesterolemijo, ki 
je zelo pogosta in težka bolezen, če je 
neprepoznana. Poudarjata, da gre za 
izjemno pomemben članek, ki prinaša 
izjemne in dragocene vire informacij iz 
slovenske populacije. 
Družinska hiperholesterolemija je v večini 
razvitih držav zelo slabo opredeljena, 
zato je Svetovna zdravstvena organizacija 
(WHO) že pred leti izdala priporočilo 

za uvedbo sistematskega presejanja 
za iskanje bolnikov z družinsko 
hiperholesterolemijo, ki so ga v zadnjih 
letih dopolnila tudi nekatera druga 
najpomembnejša združenja ali skupine 
na tem področju (National Heart, Lung, 
and Blood Institute (ZDA); National 
Lipid Association Expert Panel (ZDA); 
evropska ekspertna skupina za pediatrične 
dislipidemije). Kljub tem priporočilom je 
Slovenija po dostopnih podatkih trenutno 
edina država na svetu, v kateri že od leta 
1995 poteka populacijsko presejanje otrok 
za hiperholesterolemijo v sklopu rednega 
sistematskega pregleda petletnikov.

Pričakovati je, da bodo spodbudni 
rezultati najnovejše raziskave že v bližnji 
prihodnosti ključno vplivali na oblikovanje 
in implementacijo mednarodnih 
strokovnih priporočil glede smiselnosti 
uvedbe presejanja hiperholesterolemije 
pri otrocih. Želja raziskovalcev je tudi 
čim širša dostopnost sodobne genetske 
diagnostike ter posledično ustreznega 
zdravljenja vsem otrokom in njihovim 
družinam.

NOVA METODA ODKRIVANJA 
BOLNIKOV S POVIŠANIM 
HOLESTEROLOM V DRUŽINI 

Raziskovalci Medicinske fakultete Univerze v Ljubljani in Pediatrične klinike Univerzitetnega kliničnega 
centra Ljubljana so z objavo v ugledni reviji Journal of Americal College of Cardiology prvi dokazali 
učinkovitost programa populacijskega presejanja otrok za ugotavljanje povišanega holesterola v krvi 
pri odkrivanju bolnikov, ki imajo povišan holesterol v družini (hiperholesterolemijo). Besedilo: Monika Hvala*

*Vir: Univerza v Ljubljani

AKTUALNO

Slovenija je po dostopnih 
podatkih trenutno edina 
država na svetu, v kateri 
že od leta 1995 poteka 
populacijsko presejanje otrok za 
hiperholesterolemijo v sklopu 
rednega sistematskega pregleda 
petletnikov.

Nevarnosti povišanega holesterola v krvi

Povišan holesterol v krvi spada med glavne dejavnike tveganja za pojav ateroskleroze; njen razvoj se začne že v zgodnjem 
otroštvu, nekaj let ali desetletij pozneje pa se lahko izrazi v obliki bolezni srca in ožilja, vodilnega vzroka umrljivosti v razvitem 
svetu. V večini primerov je povišan holesterol v krvi posledica več dejavnikov, redkeje pa gre za družinsko hiperholesterolemijo, ki 
je dedna bolezen z ocenjeno pojavnostjo v populaciji ena proti petsto. Bolniki z družinsko hiperholesterolemijo so tudi do stokrat 
bolj podvrženi zgodnjemu razvoju bolezni srca in ožilja, a tveganje za razvoj bolezni se s pravočasnim in pravilnim zdravljenjem 
lahko bistveno zmanjša.

pregledanih petletnikov 
imata povišan holesterol 

genetskega izvora. 
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Kirurgija poškodb medenice je eno 
zahtevnejših področij travmatologije, 
ki pa je danes v obeh kliničnih centrih 
dosegla zavidljivo visoko strokovno 
raven. Poškodbe medenice so tipične 
visokoenergetske poškodbe in prizadenejo 
predvsem ljudi v najbolj ustvarjalnem 
obdobju življenja. Med temi poškodovanci 
je največ motoristov, adrenalinskih 
športnikov po padcih z višine in 

udeležencev v prometu. Nekoč je več 
kot polovica takih poškodovancev umrla, 
preživeli pa so imeli večinoma hude 
trajne posledice. Zahvaljujoč moderni 
travmatologiji, jih danes preživi več kot 
90 %, moderna rekonstrukcija medenice 
pa večini omogoča zelo dobro kakovost 
življenja. Pred operativnim zdravljenjem 
takih poškodb so bili pacienti obsojeni 
na večtedensko ležanje v postelji na 
skeletnih tegih oz. nekakšnih škripcih. Teh 
naprav v modernih bolnišnicah skoraj ne 
poznamo več, pacienti pa so po operativni 
rekonstrukciji in učvrstitvi neredko pokonci 
že dan ali dva po operaciji.

Razvoj
Načrtna kirurgija medenice se je začela 
v svetu v sedemdesetih letih prejšnjega 

stoletja, prav takrat, ko je bila v Sloveniji 
operirana prva poškodovana medenica 
(avgust 1965). Operater je bil zdaj že 
pokojni prim. dr. Jože Stare, dr. med. 
Takrat se je začel sistematični in zelo hiter 
razvoj te vrste kirurgije. V Sloveniji smo se 
aktivno pridružili temu dogajanju in danes 
je slovenska kirurgija poškodb medenice 
v vseh pogledih na evropski in svetovni 
ravni. »V zadnjem obdobju smo tudi 
eni vodilnih na področju računalniškega 
načrtovanja operacij medeničnih 
poškodb,« pravi vodja urgentnega 
kirurškega bloka Kirurške klinike UKC 
Ljubljana doc. dr. Anže Kristan, dr. med.

V UKC Ljubljana na leto operirajo od 70 
do 100 takih poškodb in se s tem uvrščajo 
med največje tovrstne centre v Evropi. 
Imajo poseben medenični tim, v katerem 
so zbrani štirje kirurgi vseh generacij, vsi 
pa so se šolali tudi v tujini. Z razvojem 
tridimenzionalnega načrtovanja operacij 
so prispevali tudi pomemben del novega 
znanja v svetovnem merilu.

»Slovenska travmatologija še vedno stopa 
v korak z Evropo, to pa lahko potrdimo 
prav na enem najzahtevnejših področij 
sodobne travmatologije, na področju 
kirurgije medenice. Slovenskim bolnikom 
omogočamo visoko stopnjo kakovostne 
obravnave in zdravljenja poškodb 
medeničnega obroča po najsodobnejših 
kirurških načelih,« zagotavlja predstojnik 
kliničnega oddelka za travmatologijo 
Kirurške klinike UKC Ljubljana prof. dr. 
Matej Cimerman, dr. med.

50 LET STROKOVNEGA 
RAZVOJA KIRURGIJE 
POŠKODB MEDENICE 
V SLOVENIJI
Na začetku meseca so v organizaciji Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in mednarodnega 
združenja travmatologov AO Trauma na Brdu pripravili slavnostno akademijo, ki je zaznamovala 50 let 
strokovnega razvoja kirurgije poškodb medenice v Sloveniji. Besedilo: Janja Simonič*

*vir: Univerzitetni Klinični center Ljubljana

AKTUALNO

Poškodbe medenice so tipične visokoenergetske poškodbe in 
prizadenejo predvsem ljudi v najbolj ustvarjalnem obdobju 
življenja. Med temi poškodovanci je največ motoristov, 
adrenalinskih športnikov po padcih z višine in udeležencev v 
prometu. leta so v Sloveniji operirali prvo 

poškodovano medenico. 

poškodb medenice na leto 
operirajo v UKC Ljubljana. 

1965.

70–100

Strokovnost 
Poliklinika AVIVA je, 
zahvaljujoč 37-letni 
tradiciji, postala eden 
najbolj prepoznavnih 
simbolov hrvaškega 
zdravstvenega 
varstva. Razloga 
za to sta predvsem 
profesionalnost 

in kakovost storitev, s katerimi vedno 
stremimo k boljšemu, kar so prepoznali 
tudi naši uporabniki. Polovica zdravnikov v 
naši ustanovi ima tudi znanstvene nazive. 
Specialistično strokovno znanje zdravnikov 
in timsko delo sta glavno gonilo odličnosti 
naše ustanove.

Storitve
Z multidisciplinarnim pristopom 
zdravnikov in Centrom odličnosti 

Poliklinika AVIVA prilagaja preventivne 
programe, diagnosticiranje, zdravljenje 
in rehabilitacijo glede na potrebe strank 
in se usmerja na reševanje njihovih 
zdravstvenih težav.

Vrhunska 
oprema
Poliklinika 
AVIVA ima 
najsodobnejšo 
diagnostično 
opremo, s katero 
je mogoče odkriti 
spremembe v 

najzgodnejši fazi bolezni. Uporabljamo 
sodobne ultrazvočne in radiološke 
diagnostične naprave, najmodernejše 
naprave za slikanje z magnetno resonanco 
odprtega tipa za pregled brez klavstrofobije 
in v izredno kratkem času snemanja.

Pomen sistematskih pregledov
Poliklinika AVIVA poudarja neprecenljiv 
pomen sistematskih zdravstvenih 
pregledov, katerih namen je zgodnje 
odkrivanje dejavnikov tveganja za razvoj 
kroničnih in malignih bolezni ter prvih 
simptomov bolezni, ki omogočajo 
pravočasno in uspešno zdravljenje. 
Sistematični pregledi v Polikliniki AVIVA so 
prilagojeni starosti in spolu pacientov.

Poliklinika AVIVA 
Tel: +385 1/4693 111
E-mail: info@poliklinika-aviva.hr

Nemetova 2, 10000 Zagreb, Hrvaška
www.poliklinika-aviva.hr

POLIKLINIKA AVIVA – 
VAŠA ZDRAVA ODLOČITEV!
Strokovnost, multidisciplinaren pristop, vrhunska oprema in prilagajanje posameznim bolnikom 
odlikujejo Polikliniko AVIVA.
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Kirurgija poškodb medenice je eno 
zahtevnejših področij travmatologije, 
ki pa je danes v obeh kliničnih centrih 
dosegla zavidljivo visoko strokovno 
raven. Poškodbe medenice so tipične 
visokoenergetske poškodbe in prizadenejo 
predvsem ljudi v najbolj ustvarjalnem 
obdobju življenja. Med temi poškodovanci 
je največ motoristov, adrenalinskih 
športnikov po padcih z višine in 

udeležencev v prometu. Nekoč je več 
kot polovica takih poškodovancev umrla, 
preživeli pa so imeli večinoma hude 
trajne posledice. Zahvaljujoč moderni 
travmatologiji, jih danes preživi več kot 
90 %, moderna rekonstrukcija medenice 
pa večini omogoča zelo dobro kakovost 
življenja. Pred operativnim zdravljenjem 
takih poškodb so bili pacienti obsojeni 
na večtedensko ležanje v postelji na 
skeletnih tegih oz. nekakšnih škripcih. Teh 
naprav v modernih bolnišnicah skoraj ne 
poznamo več, pacienti pa so po operativni 
rekonstrukciji in učvrstitvi neredko pokonci 
že dan ali dva po operaciji.

Razvoj
Načrtna kirurgija medenice se je začela 
v svetu v sedemdesetih letih prejšnjega 

stoletja, prav takrat, ko je bila v Sloveniji 
operirana prva poškodovana medenica 
(avgust 1965). Operater je bil zdaj že 
pokojni prim. dr. Jože Stare, dr. med. 
Takrat se je začel sistematični in zelo hiter 
razvoj te vrste kirurgije. V Sloveniji smo se 
aktivno pridružili temu dogajanju in danes 
je slovenska kirurgija poškodb medenice 
v vseh pogledih na evropski in svetovni 
ravni. »V zadnjem obdobju smo tudi 
eni vodilnih na področju računalniškega 
načrtovanja operacij medeničnih 
poškodb,« pravi vodja urgentnega 
kirurškega bloka Kirurške klinike UKC 
Ljubljana doc. dr. Anže Kristan, dr. med.

V UKC Ljubljana na leto operirajo od 70 
do 100 takih poškodb in se s tem uvrščajo 
med največje tovrstne centre v Evropi. 
Imajo poseben medenični tim, v katerem 
so zbrani štirje kirurgi vseh generacij, vsi 
pa so se šolali tudi v tujini. Z razvojem 
tridimenzionalnega načrtovanja operacij 
so prispevali tudi pomemben del novega 
znanja v svetovnem merilu.

»Slovenska travmatologija še vedno stopa 
v korak z Evropo, to pa lahko potrdimo 
prav na enem najzahtevnejših področij 
sodobne travmatologije, na področju 
kirurgije medenice. Slovenskim bolnikom 
omogočamo visoko stopnjo kakovostne 
obravnave in zdravljenja poškodb 
medeničnega obroča po najsodobnejših 
kirurških načelih,« zagotavlja predstojnik 
kliničnega oddelka za travmatologijo 
Kirurške klinike UKC Ljubljana prof. dr. 
Matej Cimerman, dr. med.

50 LET STROKOVNEGA 
RAZVOJA KIRURGIJE 
POŠKODB MEDENICE 
V SLOVENIJI
Na začetku meseca so v organizaciji Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana in mednarodnega 
združenja travmatologov AO Trauma na Brdu pripravili slavnostno akademijo, ki je zaznamovala 50 let 
strokovnega razvoja kirurgije poškodb medenice v Sloveniji. Besedilo: Janja Simonič*

*vir: Univerzitetni Klinični center Ljubljana

AKTUALNO

Poškodbe medenice so tipične visokoenergetske poškodbe in 
prizadenejo predvsem ljudi v najbolj ustvarjalnem obdobju 
življenja. Med temi poškodovanci je največ motoristov, 
adrenalinskih športnikov po padcih z višine in udeležencev v 
prometu. leta so v Sloveniji operirali prvo 

poškodovano medenico. 

poškodb medenice na leto 
operirajo v UKC Ljubljana. 

1965.

70–100

Strokovnost 
Poliklinika AVIVA je, 
zahvaljujoč 37-letni 
tradiciji, postala eden 
najbolj prepoznavnih 
simbolov hrvaškega 
zdravstvenega 
varstva. Razloga 
za to sta predvsem 
profesionalnost 

in kakovost storitev, s katerimi vedno 
stremimo k boljšemu, kar so prepoznali 
tudi naši uporabniki. Polovica zdravnikov v 
naši ustanovi ima tudi znanstvene nazive. 
Specialistično strokovno znanje zdravnikov 
in timsko delo sta glavno gonilo odličnosti 
naše ustanove.

Storitve
Z multidisciplinarnim pristopom 
zdravnikov in Centrom odličnosti 

Poliklinika AVIVA prilagaja preventivne 
programe, diagnosticiranje, zdravljenje 
in rehabilitacijo glede na potrebe strank 
in se usmerja na reševanje njihovih 
zdravstvenih težav.

Vrhunska 
oprema
Poliklinika 
AVIVA ima 
najsodobnejšo 
diagnostično 
opremo, s katero 
je mogoče odkriti 
spremembe v 

najzgodnejši fazi bolezni. Uporabljamo 
sodobne ultrazvočne in radiološke 
diagnostične naprave, najmodernejše 
naprave za slikanje z magnetno resonanco 
odprtega tipa za pregled brez klavstrofobije 
in v izredno kratkem času snemanja.

Pomen sistematskih pregledov
Poliklinika AVIVA poudarja neprecenljiv 
pomen sistematskih zdravstvenih 
pregledov, katerih namen je zgodnje 
odkrivanje dejavnikov tveganja za razvoj 
kroničnih in malignih bolezni ter prvih 
simptomov bolezni, ki omogočajo 
pravočasno in uspešno zdravljenje. 
Sistematični pregledi v Polikliniki AVIVA so 
prilagojeni starosti in spolu pacientov.

Poliklinika AVIVA 
Tel: +385 1/4693 111
E-mail: info@poliklinika-aviva.hr

Nemetova 2, 10000 Zagreb, Hrvaška
www.poliklinika-aviva.hr
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odlikujejo Polikliniko AVIVA.
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Distonija je nevrološka motnja gibanja, 
za katero je značilno dolgotrajno krčenje 
mišic, ki običajno povzroči ponavljajoče se 
nehoteno zvijanje in nenormalno telesno 
držo. Pri vsakem gibu, ki ga naredimo, 
mišice običajno v parih delujejo usklajeno. 
Pri nevroloških motnjah gibanja, kot je 
žariščna distonija, je ta usklajenost med 
mišičnimi skupinami motena. Pojavi se 
krčenje mišic, ki ga bolniki pogosto ne 
morejo nadzorovati, zato se telo ali glava 
zvije v zakrčen, nenaraven položaj. Bolezen 
prizadene tako moške kot ženske vseh 
starosti, pa tudi otroke; mnogo ljudi ne ve, 
da jo imajo. Poznamo več vrst te bolezni. 

»Distonije nastanejo zaradi neravnovesja 
kemičnih prenašalcev (nevrotransmiterjev) 
v globokem in prastarem delu možganov, 
ki ga imenujemo bazalni gangliji. 
Razdelimo jih lahko v dve veliki skupini: v 
t. i. primarne, v katerih so izraziti mišični 
krči edina motnja, in sekundarne, v katerih 
so krči posledica neke druge bolezni ali 
stranski učinek nekaterih zdravil. Veliko 
distonij iz prve skupine je posledica 
obolelega gena in so torej dedne. Delimo 
jih tudi na distonije pri otrocih in distonije 
pri odraslih. Tiste pri otrocih pogosto 

zajamejo celo telo, pri odraslih pa jih je več 
omejenih le na en del telesa, na primer oči, 
glasilke, obraz, vrat, okončine,« je razložil 
prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med., spec. 
nevrolog, predstojnik Kliničnega oddelka za 
bolezni živčevja na Nevrološki kliniki, UKC 
Ljubljana.

Kako diagnosticiramo distonije 
»Distonije spadajo med tiste bolezni, ki 
jih najbolj zanesljivo diagnosticira izkušen 
nevrolog, enako kot pred sto leti – s 
kliničnim pregledom bolnika. Slikanja in 
naprave tukaj niso tako pomembne,« je 
povedal prof. dr. Pirtošek.

Prevalenca bolezni
Številke o pogostosti se zelo razlikujejo, 
odvisne so od starosti bolnika in etničnih 
korenin. Ena od raziskav je na primer 
pokazala, da je pogostost otroških distonij 
med newyorškimi Aškenazi 111/milijon, 
pogostost distonij med odraslimi pa od 
600/milijon v severni Angliji do 3.000/
milijon v Italiji. V Sloveniji epidemiološke 
študije še niso bile narejene, za Evropo pa 
se ocenjuje, da ima distonijo okoli 500.000 
ljudi, mnogo je otrok in mladih.

Obravnava bolnikov 
»Prepoznavanje motenj gibanja, med 
katere spada tudi distonija, razen tremorja 
oz. tresenja, ob katerem večina zdravnikov 
in laikov pomisli na Parkinsonovo bolezen, 
je slabo. Pa to ne velja samo za naše okolje. 
Splošno je znano, da se diagnoza postavi 
dokaj pozno po začetku simptomov, saj 
je čakalna doba za pregled pri specialistu 
za motnje gibanja dolga, nato pa bolnika 
čaka še vrsta preiskav. Tukaj postavljam 
v ospredje problem čakalnih vrst v 
specializiranih ambulantah,« je povedala 
Nina Zupančič Križnar, dr. med., spec. 
nevrologinja na Kliničnem oddelku za 
bolezni živčevja na Nevrološki kliniki UKC 
Ljubljana. »Ko je bolnik enkrat v naši 
obravnavi, je zdravljenje individualno, bolj 
prizadetim bolnikom omogočamo t. i. hitro 
obravnavo. Nevrolog s posebnim znanjem 
na področju motenj gibanja z nevrološkim 
pregledom ugotovi, za katero vrsto motnje 
gre, in običajno že ob prvem pregledu 
predpiše ustrezna zdravila,« je še poudarila 
Zupančič Križnarjeva.

Diagnostika in zdravljenje
»Pri nas nudimo bolnikom vso diagnostiko 
in vse vrste zdravljenja, to pomeni, da so 
jim na voljo vsa zdravila, injekcije toksina 
botulina in tudi operativno zdravljenje 
– globoka možganska stimulacija. Zelo 
pomembno je tudi t. i. nefarmakološko 
zdravljenje, fizioterapija in delovna terapija, 
ki pa sta bolnikom žal težje dostopni,« je 
povedala Zupančič Križnarjeva.

»Uspeh zdravljenja je odvisen od vrste 
distonije. Imamo distonije, ki so zelo 
dobro odzivne na zdravila, le prepoznati jih 
moramo. Velikokrat gre za otroke, ki imajo 
le nenavadno hojo. Pri nekaterih distonijah 
lahko vsaj delno pomagamo z injekcijami 
botulina – predvsem pri tistih, ki zajamejo 
le del telesa (vrat, oči, nogo ...). Pri drugih 
lahko izboljšanje ali celo popolno ozdravitev 
dosežemo z vstavitvijo elektrod v bazalne 
ganglije. Na žalost pa ostane nekaj distonij, 

DISTONIJA ZAHTEVA 
CELOSTNO 
OBRAVNAVO
Distonija je nevrološka motnja gibanja, ki prizadene različne dele telesa in povzroča nehoteno 
krčenje mišic. Gre za kronično bolezen, ki pomembno vpliva na kakovost življenja bolnikov, njihovo 
samopodobo, družbene interakcije in vsakdanje življenje. 

TEMA MESECA

Distonije nastanejo zaradi neravnovesja kemičnih prenašalcev 
(nevrotransmiterjev) v globokem in prastarem delu možganov, ki 
ga imenujemo bazalni gangliji. Lahko so dedne ali pa nastanejo kot 
posledica bolezni in poškodb bazalnih ganglijev.

Skok za distonijo

Pri evropskem združenju Dystonia 
Europe poteka poseben projekt Jump 
for Dystonia (Skok za distonijo). Zakaj 
skok? Bolniki z distonijo ne morejo 
nadzorovati gibov telesa, tudi skokov 
ne, zato so se v združenju Dystonia 
Europe odločili, da to izkoristijo pri 
ozaveščanju laične javnosti o tej 
bolezni. Cilj projekta je zbrati čim več 
skokov, ki jih treba dokumentirati s 
fotografijo. Več na povezavi: 
https://dystonia-europe.org/activities/
projects/jump-dystonia/.

Pet glavnih vrst distonije

1. Žariščna distonija prizadene mišice 
okoli oči, v vratu, grlu ali enem od 
udov. 
2. Segmentna distonija vpliva na 
določen del telesa, na primer vrat in 
roke.
3. Hemidistonija vpliva na roko in 
nogo na eni strani telesa.
4. Multifokalna distonija prizadene 
več različnih delov telesa.
5. Splošna distonija vpliva na večino 
telesa, zlasti noge in trup.

pri katerih ne pomaga nobeno zdravljenje,« 
je še dodal prof. dr. Pirtošek.

Timski pristop k zdravljenju
Veliko skupino bolezni, ki prizadenejo 
gibalne funkcije v smislu preveč ali premalo 
gibov, imenujemo ekstrapiramidne bolezni, 
med katere spada tudi distonija. Da bi 
bolnika z distonijo in drugimi motnjami 
gibanja pravilno ocenili in kakovostno 
obravnavali, je nujna celostna obravnava z 
multidisciplinarnim pristopom. Tak pristop 
je najučinkovitejši način prepoznavanja 
bolnikovih in skrbnikovih potreb, hkrati pa 
tudi najprijaznejši pristop k zdravljenju, 
saj spodbujanje povezovanja med člani 
tima omogoča, da deluje na višji ravni. 

»Na Kliničnem oddelku za bolezni 
živčevja skrbi za bolnike z motnjami 
gibanja multidisciplinarni tim. Ta deluje 
v sklopu Centra za ekstrapiramidne 
bolezni, ki je bil ustanovljen leta 2000. V 
timu sodelujejo nevrologi subspecialisti, 
specializirana medicinska sestra/
zdravstvenik, fizioterapevt, delovni 
terapevt, psihiater, psiholog, farmakolog 
po potrebi, socialni delavec, nevrokirurg, 
radiolog, gastroenterolog in logoped,« je 
povedala Lidija Ocepek, dipl. m. s., glavna 
medicinska sestra Kliničnega oddelka za 
bolezni živčevja na Nevrološki kliniki UKC 
Ljubljana.

Čustveno in finančno breme
Pri bolnikih z distonijo izvajanje 
vsakodnevnih aktivnosti, kot so delo, 
čiščenje in hranjenje, pogosto postane 
težavnejše. Številni menijo, da so ranljivi in 
da ne zmorejo zapustiti doma.

Kot velja za vsako dolgotrajno bolezen, se 
tudi pri nekaterih bolnikih z distonijo lahko 

sprva pojavi depresija, čustveno in finančno 
pa so lahko prizadeti tudi bolnikovi 
družinski člani – še zlasti primarni skrbniki 
brez močne zunanje opore. Simptomi 
distonije so lahko boleči in neprijetni, 
nekaterim bolnikom lahko popolnoma 
uničijo normalno življenje.

Besedilo: Simona Janček*
*Vira: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Dystonia Europe
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Distonija je nevrološka motnja gibanja, 
za katero je značilno dolgotrajno krčenje 
mišic, ki običajno povzroči ponavljajoče se 
nehoteno zvijanje in nenormalno telesno 
držo. Pri vsakem gibu, ki ga naredimo, 
mišice običajno v parih delujejo usklajeno. 
Pri nevroloških motnjah gibanja, kot je 
žariščna distonija, je ta usklajenost med 
mišičnimi skupinami motena. Pojavi se 
krčenje mišic, ki ga bolniki pogosto ne 
morejo nadzorovati, zato se telo ali glava 
zvije v zakrčen, nenaraven položaj. Bolezen 
prizadene tako moške kot ženske vseh 
starosti, pa tudi otroke; mnogo ljudi ne ve, 
da jo imajo. Poznamo več vrst te bolezni. 

»Distonije nastanejo zaradi neravnovesja 
kemičnih prenašalcev (nevrotransmiterjev) 
v globokem in prastarem delu možganov, 
ki ga imenujemo bazalni gangliji. 
Razdelimo jih lahko v dve veliki skupini: v 
t. i. primarne, v katerih so izraziti mišični 
krči edina motnja, in sekundarne, v katerih 
so krči posledica neke druge bolezni ali 
stranski učinek nekaterih zdravil. Veliko 
distonij iz prve skupine je posledica 
obolelega gena in so torej dedne. Delimo 
jih tudi na distonije pri otrocih in distonije 
pri odraslih. Tiste pri otrocih pogosto 

zajamejo celo telo, pri odraslih pa jih je več 
omejenih le na en del telesa, na primer oči, 
glasilke, obraz, vrat, okončine,« je razložil 
prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med., spec. 
nevrolog, predstojnik Kliničnega oddelka za 
bolezni živčevja na Nevrološki kliniki, UKC 
Ljubljana.

Kako diagnosticiramo distonije 
»Distonije spadajo med tiste bolezni, ki 
jih najbolj zanesljivo diagnosticira izkušen 
nevrolog, enako kot pred sto leti – s 
kliničnim pregledom bolnika. Slikanja in 
naprave tukaj niso tako pomembne,« je 
povedal prof. dr. Pirtošek.

Prevalenca bolezni
Številke o pogostosti se zelo razlikujejo, 
odvisne so od starosti bolnika in etničnih 
korenin. Ena od raziskav je na primer 
pokazala, da je pogostost otroških distonij 
med newyorškimi Aškenazi 111/milijon, 
pogostost distonij med odraslimi pa od 
600/milijon v severni Angliji do 3.000/
milijon v Italiji. V Sloveniji epidemiološke 
študije še niso bile narejene, za Evropo pa 
se ocenjuje, da ima distonijo okoli 500.000 
ljudi, mnogo je otrok in mladih.

Obravnava bolnikov 
»Prepoznavanje motenj gibanja, med 
katere spada tudi distonija, razen tremorja 
oz. tresenja, ob katerem večina zdravnikov 
in laikov pomisli na Parkinsonovo bolezen, 
je slabo. Pa to ne velja samo za naše okolje. 
Splošno je znano, da se diagnoza postavi 
dokaj pozno po začetku simptomov, saj 
je čakalna doba za pregled pri specialistu 
za motnje gibanja dolga, nato pa bolnika 
čaka še vrsta preiskav. Tukaj postavljam 
v ospredje problem čakalnih vrst v 
specializiranih ambulantah,« je povedala 
Nina Zupančič Križnar, dr. med., spec. 
nevrologinja na Kliničnem oddelku za 
bolezni živčevja na Nevrološki kliniki UKC 
Ljubljana. »Ko je bolnik enkrat v naši 
obravnavi, je zdravljenje individualno, bolj 
prizadetim bolnikom omogočamo t. i. hitro 
obravnavo. Nevrolog s posebnim znanjem 
na področju motenj gibanja z nevrološkim 
pregledom ugotovi, za katero vrsto motnje 
gre, in običajno že ob prvem pregledu 
predpiše ustrezna zdravila,« je še poudarila 
Zupančič Križnarjeva.

Diagnostika in zdravljenje
»Pri nas nudimo bolnikom vso diagnostiko 
in vse vrste zdravljenja, to pomeni, da so 
jim na voljo vsa zdravila, injekcije toksina 
botulina in tudi operativno zdravljenje 
– globoka možganska stimulacija. Zelo 
pomembno je tudi t. i. nefarmakološko 
zdravljenje, fizioterapija in delovna terapija, 
ki pa sta bolnikom žal težje dostopni,« je 
povedala Zupančič Križnarjeva.

»Uspeh zdravljenja je odvisen od vrste 
distonije. Imamo distonije, ki so zelo 
dobro odzivne na zdravila, le prepoznati jih 
moramo. Velikokrat gre za otroke, ki imajo 
le nenavadno hojo. Pri nekaterih distonijah 
lahko vsaj delno pomagamo z injekcijami 
botulina – predvsem pri tistih, ki zajamejo 
le del telesa (vrat, oči, nogo ...). Pri drugih 
lahko izboljšanje ali celo popolno ozdravitev 
dosežemo z vstavitvijo elektrod v bazalne 
ganglije. Na žalost pa ostane nekaj distonij, 

DISTONIJA ZAHTEVA 
CELOSTNO 
OBRAVNAVO
Distonija je nevrološka motnja gibanja, ki prizadene različne dele telesa in povzroča nehoteno 
krčenje mišic. Gre za kronično bolezen, ki pomembno vpliva na kakovost življenja bolnikov, njihovo 
samopodobo, družbene interakcije in vsakdanje življenje. 

TEMA MESECA

Distonije nastanejo zaradi neravnovesja kemičnih prenašalcev 
(nevrotransmiterjev) v globokem in prastarem delu možganov, ki 
ga imenujemo bazalni gangliji. Lahko so dedne ali pa nastanejo kot 
posledica bolezni in poškodb bazalnih ganglijev.

Skok za distonijo

Pri evropskem združenju Dystonia 
Europe poteka poseben projekt Jump 
for Dystonia (Skok za distonijo). Zakaj 
skok? Bolniki z distonijo ne morejo 
nadzorovati gibov telesa, tudi skokov 
ne, zato so se v združenju Dystonia 
Europe odločili, da to izkoristijo pri 
ozaveščanju laične javnosti o tej 
bolezni. Cilj projekta je zbrati čim več 
skokov, ki jih treba dokumentirati s 
fotografijo. Več na povezavi: 
https://dystonia-europe.org/activities/
projects/jump-dystonia/.

Pet glavnih vrst distonije

1. Žariščna distonija prizadene mišice 
okoli oči, v vratu, grlu ali enem od 
udov. 
2. Segmentna distonija vpliva na 
določen del telesa, na primer vrat in 
roke.
3. Hemidistonija vpliva na roko in 
nogo na eni strani telesa.
4. Multifokalna distonija prizadene 
več različnih delov telesa.
5. Splošna distonija vpliva na večino 
telesa, zlasti noge in trup.

pri katerih ne pomaga nobeno zdravljenje,« 
je še dodal prof. dr. Pirtošek.

Timski pristop k zdravljenju
Veliko skupino bolezni, ki prizadenejo 
gibalne funkcije v smislu preveč ali premalo 
gibov, imenujemo ekstrapiramidne bolezni, 
med katere spada tudi distonija. Da bi 
bolnika z distonijo in drugimi motnjami 
gibanja pravilno ocenili in kakovostno 
obravnavali, je nujna celostna obravnava z 
multidisciplinarnim pristopom. Tak pristop 
je najučinkovitejši način prepoznavanja 
bolnikovih in skrbnikovih potreb, hkrati pa 
tudi najprijaznejši pristop k zdravljenju, 
saj spodbujanje povezovanja med člani 
tima omogoča, da deluje na višji ravni. 

»Na Kliničnem oddelku za bolezni 
živčevja skrbi za bolnike z motnjami 
gibanja multidisciplinarni tim. Ta deluje 
v sklopu Centra za ekstrapiramidne 
bolezni, ki je bil ustanovljen leta 2000. V 
timu sodelujejo nevrologi subspecialisti, 
specializirana medicinska sestra/
zdravstvenik, fizioterapevt, delovni 
terapevt, psihiater, psiholog, farmakolog 
po potrebi, socialni delavec, nevrokirurg, 
radiolog, gastroenterolog in logoped,« je 
povedala Lidija Ocepek, dipl. m. s., glavna 
medicinska sestra Kliničnega oddelka za 
bolezni živčevja na Nevrološki kliniki UKC 
Ljubljana.

Čustveno in finančno breme
Pri bolnikih z distonijo izvajanje 
vsakodnevnih aktivnosti, kot so delo, 
čiščenje in hranjenje, pogosto postane 
težavnejše. Številni menijo, da so ranljivi in 
da ne zmorejo zapustiti doma.

Kot velja za vsako dolgotrajno bolezen, se 
tudi pri nekaterih bolnikih z distonijo lahko 

sprva pojavi depresija, čustveno in finančno 
pa so lahko prizadeti tudi bolnikovi 
družinski člani – še zlasti primarni skrbniki 
brez močne zunanje opore. Simptomi 
distonije so lahko boleči in neprijetni, 
nekaterim bolnikom lahko popolnoma 
uničijo normalno življenje.

Besedilo: Simona Janček*
*Vira: Univerzitetni klinični center Ljubljana, Dystonia Europe
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Zaposleni tretjino ali celo več svojega 
časa preživijo na delovnem mestu, kjer 
so pogosto izpostavljeni dejavnikom, ki 
lahko škodljivo vplivajo na njihovo zdravje. 
Mednje spadajo tudi psihosocialni dejavniki 
tveganja, na primer vsiljen tempo dela, 
slabi medosebni odnosi, pomanjkanje 
avtonomnosti pri delu itd. »Psihosocialni 
dejavniki tveganja so za zaposlene stres, 
dolgotrajna izpostavljenost stresu pa 
lahko privede do izgorelosti in drugih 
zdravstvenih težav,« opozarja Ada Hočevar 

z Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
(NIJZ). »Najbolj so zaradi stresa ogroženi 
tisti, ki imajo zahtevno delo, ob tem pa 
nobenega vpliva na delovne obremenitve 
in procese, tisti s preveč nalogami, tisti, 
ki jih delo ne zadovoljuje, in tisti, ki 
imajo negotova delovna mesta,« dodaja 
Hočevarjeva. 

V Sloveniji kar 60 % odraslih kot vzrok za 
doživljanje stresa navaja obremenitve 
na delovnem mestu, so pokazali podatki 
raziskave CINDI (2012). »Zato je nujno 
potrebno, da se delodajalci zavzamejo 
za sprejemanje ukrepov, ki odpravljajo in 
znižujejo vplive psihosocialnih tveganj, oz. 
za promocijo zdravja,« ugotavlja doc. dr. 
Helena Jeriček Klanšček z NIJZ.

Pomanjkanje volje in znanja 
delodajalcev
Od decembra 2011 je v veljavi Zakon 
o varnosti in zdravju pri delu (Uradni 

list RS, št. 43/11), ki določa, da mora 
delodajalec zagotoviti varnost in zdravje 
delavcev pri delu ter načrtovati in izvajati 
promocijo zdravja na delovnem mestu. 
Vendar Damjan Volf z Obalne sindikalne 
organizacije – Konfederacije sindikatov 90 
Slovenije ugotavlja, da ogromno podjetij 
v Sloveniji še vedno ne izvaja promocije 
zdravja  v skladu z zakonodajo. »Večinoma 
promocija zdravja na delovnem mestu 
ni sestavni del izjave o varnosti z oceno 
tveganja, kar je posledica pomanjkanja 
volje in znanja vseh sodelujočih. 
Premajhno je tudi zavedanje, da promocija 
zdravja na delovnem mestu pomeni 
sistematične, ciljane ukrepe in aktivnosti.« 

Namen promocije zdravja na delovnem 
mestu je izboljšanje splošnega zdravja in 
dobrega počutja zaposlenih. Gre za proces 
spreminjanja fizičnega in socialnega okolja 
ter življenjskega sloga, kar mora biti skupen 
interes delodajalcev in zaposlenih. »Pri 
procesu promocije zdravja je bistvenega 
pomena, da so v ta proces vključeni vsi 
zaposleni pod enakimi pogoji ter da se 
upoštevajo njihove potrebe in stališča glede 
izboljšav organizacije dela in delovnega 
okolja,« svetuje Volf.

VSAK EVRO, VLOŽEN V 
PROMOCIJO ZDRAVJA PRI 
DELU, SE DELODAJALCU 
VEČKRATNO POVRNE
ZNANJE ZA ZDRAVJE DELAVCEV

V Sloveniji le manjšina delovnih organizacij izvaja promocijo zdravja na delovnem mestu, čeprav ta 
prinaša številne koristi tako za delodajalce kot tudi zaposlene. Septembra se je zato začel projekt 
Znanje za zdravje delavcev, v okviru katerega bodo izvedli usposabljanja za promocijo zdravja na 
delovnem mestu s poudarkom na psihosocialnih tveganjih, načrtu za promocijo zdravja in prenosu 
znanja v prakso. Besedilo: Nacionalni inštitut za javno zdravje

TEMA MESECA

Psihosocialni dejavniki tveganja, na primer 
vsiljen tempo dela, slabi medosebni odnosi, 
pomanjkanje avtonomnosti pri delu, za 
zaposlene pomenijo stres. Dolgotrajna 
izpostavljenost stresu pa lahko privede do 
izgorelosti in drugih zdravstvenih težav.

Premajhno je tudi zavedanje, da promocija 
zdravja na delovnem mestu pomeni 
sistematične, ciljane ukrepe in aktivnosti.

Zdravje pri delu se obrestuje

Pri projektu Znanje za zdravje delavcev sodelujejo Nacionalni inštitut za javno 
zdravje (NIJZ), ki projekt tudi vodi, Obalna sindikalna organizacija (OSO), 
Konfederacije sindikatov 90 Slovenije (KS90) ter Inštitut za produktivnost. V okviru 
projekta bodo usposobili sindikalne zaupnike oz. člane sindikata, predstavnike 
kadrovskih služb, službo varstva pri delu in druge zaposlene, da bodo lažje in 
učinkoviteje prispevali k promociji zdravja v svojih organizacijah. V ta namen bodo 
izvedli posamezna krajša usposabljanja sindikalnih zaupnikov oz. članov sindikatov 
ter poglobljena usposabljanja za aktivno promocijo zdravja pri delu. Poleg tega 
bodo izdali priročnik za podporo delavskim predstavnikom za proaktivno promocijo 
zdravja na delovnem mestu. Projekt bo tako pomembno prispeval k postopnemu 
izboljšanju razmer na področju zdravja zaposlenih, s tem pa posredno tudi k 
zmanjšanju odsotnosti z dela in dobremu počutju zaposlenih. Projekt je na podlagi 
Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem 
mestu v letih 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije. Več informacij o projektu je na spletni strani: http://www.znanje.zdravje-
delo.si/.

let je treba kontinuirano izvajati 
programe promocije zdravja 
na delovnem mestu, da se 

pokažejo celoviti učinki.

odraslih v Sloveniji kot vzrok 
za doživljanje stresa navaja 
obremenitve na delovnem 
mestu, so pokazali podatki 

raziskave CINDI (2012).
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60 %

Zdravje pri delu se obrestuje
Promocija zdravja na delovnem mestu prinaša koristi tudi 
delodajalcem. »Po podatkih Evropske agencije za varnost in 
zdravje pri delu se vsak evro, vložen v promocijo zdravja na 
delovnem mestu, povrne z 2,4–4,8 evra,« navaja dr. Klemen 
Podjed z Inštituta za produktivnost. Z vlaganjem v promocijo 
zdravja na delovnem mestu se namreč zmanjšajo stroški bolniške 
odsotnosti, fluktuacija delavcev, povečuje se produktivnost ipd. 
Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer 
(EUROFOUND, 2011) med koristmi promocije zdravja navaja 
zvišanje produktivnosti za do 20 %, Klinični inštitut za medicino 
dela, prometa in športa (KIMDPŠ, 2012) pa ugotavlja od 12- do 
36-odstotno znižanje odsotnosti z dela. Ob tem Podjed pravi: 
»Podatki o ekonomski upravičenosti programov promocije 
zdravja na delovnem mestu kažejo visoko donosnost tovrstnih 
programov. Vendar pa moramo upoštevati dejstvo, da je treba 
programe promocije zdravja izvajati kontinuirano od tri do pet let, 
da se pokažejo celoviti učinki.« Dobra praksa promocije zdravja 
v EU namreč kaže, da organizacije najboljše rezultate dosegajo s 
strokovnim in kontinuiranim delom ter aktivnim sodelovanjem 
tako delavcev kot vodstva. 
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Zaposleni tretjino ali celo več svojega 
časa preživijo na delovnem mestu, kjer 
so pogosto izpostavljeni dejavnikom, ki 
lahko škodljivo vplivajo na njihovo zdravje. 
Mednje spadajo tudi psihosocialni dejavniki 
tveganja, na primer vsiljen tempo dela, 
slabi medosebni odnosi, pomanjkanje 
avtonomnosti pri delu itd. »Psihosocialni 
dejavniki tveganja so za zaposlene stres, 
dolgotrajna izpostavljenost stresu pa 
lahko privede do izgorelosti in drugih 
zdravstvenih težav,« opozarja Ada Hočevar 

z Nacionalnega inštituta za javno zdravje 
(NIJZ). »Najbolj so zaradi stresa ogroženi 
tisti, ki imajo zahtevno delo, ob tem pa 
nobenega vpliva na delovne obremenitve 
in procese, tisti s preveč nalogami, tisti, 
ki jih delo ne zadovoljuje, in tisti, ki 
imajo negotova delovna mesta,« dodaja 
Hočevarjeva. 

V Sloveniji kar 60 % odraslih kot vzrok za 
doživljanje stresa navaja obremenitve 
na delovnem mestu, so pokazali podatki 
raziskave CINDI (2012). »Zato je nujno 
potrebno, da se delodajalci zavzamejo 
za sprejemanje ukrepov, ki odpravljajo in 
znižujejo vplive psihosocialnih tveganj, oz. 
za promocijo zdravja,« ugotavlja doc. dr. 
Helena Jeriček Klanšček z NIJZ.

Pomanjkanje volje in znanja 
delodajalcev
Od decembra 2011 je v veljavi Zakon 
o varnosti in zdravju pri delu (Uradni 

list RS, št. 43/11), ki določa, da mora 
delodajalec zagotoviti varnost in zdravje 
delavcev pri delu ter načrtovati in izvajati 
promocijo zdravja na delovnem mestu. 
Vendar Damjan Volf z Obalne sindikalne 
organizacije – Konfederacije sindikatov 90 
Slovenije ugotavlja, da ogromno podjetij 
v Sloveniji še vedno ne izvaja promocije 
zdravja  v skladu z zakonodajo. »Večinoma 
promocija zdravja na delovnem mestu 
ni sestavni del izjave o varnosti z oceno 
tveganja, kar je posledica pomanjkanja 
volje in znanja vseh sodelujočih. 
Premajhno je tudi zavedanje, da promocija 
zdravja na delovnem mestu pomeni 
sistematične, ciljane ukrepe in aktivnosti.« 

Namen promocije zdravja na delovnem 
mestu je izboljšanje splošnega zdravja in 
dobrega počutja zaposlenih. Gre za proces 
spreminjanja fizičnega in socialnega okolja 
ter življenjskega sloga, kar mora biti skupen 
interes delodajalcev in zaposlenih. »Pri 
procesu promocije zdravja je bistvenega 
pomena, da so v ta proces vključeni vsi 
zaposleni pod enakimi pogoji ter da se 
upoštevajo njihove potrebe in stališča glede 
izboljšav organizacije dela in delovnega 
okolja,« svetuje Volf.

VSAK EVRO, VLOŽEN V 
PROMOCIJO ZDRAVJA PRI 
DELU, SE DELODAJALCU 
VEČKRATNO POVRNE
ZNANJE ZA ZDRAVJE DELAVCEV

V Sloveniji le manjšina delovnih organizacij izvaja promocijo zdravja na delovnem mestu, čeprav ta 
prinaša številne koristi tako za delodajalce kot tudi zaposlene. Septembra se je zato začel projekt 
Znanje za zdravje delavcev, v okviru katerega bodo izvedli usposabljanja za promocijo zdravja na 
delovnem mestu s poudarkom na psihosocialnih tveganjih, načrtu za promocijo zdravja in prenosu 
znanja v prakso. Besedilo: Nacionalni inštitut za javno zdravje

TEMA MESECA

Psihosocialni dejavniki tveganja, na primer 
vsiljen tempo dela, slabi medosebni odnosi, 
pomanjkanje avtonomnosti pri delu, za 
zaposlene pomenijo stres. Dolgotrajna 
izpostavljenost stresu pa lahko privede do 
izgorelosti in drugih zdravstvenih težav.

Premajhno je tudi zavedanje, da promocija 
zdravja na delovnem mestu pomeni 
sistematične, ciljane ukrepe in aktivnosti.

Zdravje pri delu se obrestuje

Pri projektu Znanje za zdravje delavcev sodelujejo Nacionalni inštitut za javno 
zdravje (NIJZ), ki projekt tudi vodi, Obalna sindikalna organizacija (OSO), 
Konfederacije sindikatov 90 Slovenije (KS90) ter Inštitut za produktivnost. V okviru 
projekta bodo usposobili sindikalne zaupnike oz. člane sindikata, predstavnike 
kadrovskih služb, službo varstva pri delu in druge zaposlene, da bodo lažje in 
učinkoviteje prispevali k promociji zdravja v svojih organizacijah. V ta namen bodo 
izvedli posamezna krajša usposabljanja sindikalnih zaupnikov oz. članov sindikatov 
ter poglobljena usposabljanja za aktivno promocijo zdravja pri delu. Poleg tega 
bodo izdali priročnik za podporo delavskim predstavnikom za proaktivno promocijo 
zdravja na delovnem mestu. Projekt bo tako pomembno prispeval k postopnemu 
izboljšanju razmer na področju zdravja zaposlenih, s tem pa posredno tudi k 
zmanjšanju odsotnosti z dela in dobremu počutju zaposlenih. Projekt je na podlagi 
Javnega razpisa za sofinanciranje projektov za promocijo zdravja na delovnem 
mestu v letih 2015 in 2016 finančno podprl Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije. Več informacij o projektu je na spletni strani: http://www.znanje.zdravje-
delo.si/.
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programe promocije zdravja 
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obremenitve na delovnem 
mestu, so pokazali podatki 

raziskave CINDI (2012).
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Zdravje pri delu se obrestuje
Promocija zdravja na delovnem mestu prinaša koristi tudi 
delodajalcem. »Po podatkih Evropske agencije za varnost in 
zdravje pri delu se vsak evro, vložen v promocijo zdravja na 
delovnem mestu, povrne z 2,4–4,8 evra,« navaja dr. Klemen 
Podjed z Inštituta za produktivnost. Z vlaganjem v promocijo 
zdravja na delovnem mestu se namreč zmanjšajo stroški bolniške 
odsotnosti, fluktuacija delavcev, povečuje se produktivnost ipd. 
Evropska fundacija za izboljšanje življenjskih in delovnih razmer 
(EUROFOUND, 2011) med koristmi promocije zdravja navaja 
zvišanje produktivnosti za do 20 %, Klinični inštitut za medicino 
dela, prometa in športa (KIMDPŠ, 2012) pa ugotavlja od 12- do 
36-odstotno znižanje odsotnosti z dela. Ob tem Podjed pravi: 
»Podatki o ekonomski upravičenosti programov promocije 
zdravja na delovnem mestu kažejo visoko donosnost tovrstnih 
programov. Vendar pa moramo upoštevati dejstvo, da je treba 
programe promocije zdravja izvajati kontinuirano od tri do pet let, 
da se pokažejo celoviti učinki.« Dobra praksa promocije zdravja 
v EU namreč kaže, da organizacije najboljše rezultate dosegajo s 
strokovnim in kontinuiranim delom ter aktivnim sodelovanjem 
tako delavcev kot vodstva. 
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Letošnji dan slovenskih lekarn je bil 
posvečen pravilni in varni uporabi 
zdravil. Vse pogosteje namreč pacienti 
zdravstvene težave odpravljamo z zdravili 
oz. s kombinacijo različnih zdravil in 
prehranskih dopolnil. Pri tem večina 
ni pozorna na to, kakšne učinkovine 
pravzaprav vnašamo v telo in ali te 
učinkovine sploh lahko kombiniramo 
med seboj. Prav tako nismo dovolj 
pozorni na neželene učinke zdravil, zato 
je poznavanje in zavedanje pacientov o 

pravilni in varni uporabi zdravil bistvenega 
pomena. Pomembno je tudi vedeti, kako 
ukrepati ob pojavu neželenih učinkov 
zdravil.

Raziskava
Sekcija farmacevtov javnih lekarn pri 
Slovenskem farmacevtskem društvu je 
izvedla raziskavo v sodelovanju z magistri 
farmacije iz naključno sodelujočih 
lekarn po Sloveniji. V raziskavi so 
preverjali vlogo lekarniškega farmacevta 

pri informiranju o neželenih učinkih 
na splošno in pri uporabi novejših 
peroralnih antikoagulacijskih zdravil, to 
so dabigatran, apiksaban in rivaroksaban. 
Izkazalo se je, da bolniki še vedno največ 
informacij o neželenih učinkih zdravil 
dobijo od zdravnikov, farmacevti v 
lekarnah ne zaostajajo dosti, bolniki pa 
tudi sami preberejo priložena navodila za 
uporabo, kadar so predpisana na recept. 
Manjkrat to storijo pri zdravilih, ki jih kupijo 
brez recepta. 

Kar pri petini anketiranih bolnikov, ki 
sočasno jemljejo več vrst zdravil, lahko 
takšno ravnanje poveča tveganje za 
nastanek krvavitve. 30 % bolnikov, 
vključenih v raziskavo, je krvavitev že 
opazilo kot neželeni učinek pri jemanju 
novejših peroralnih antikoagulacijskih 
zdravil. 

V tretjini primerov, vključenih v raziskavo, 
so lekarniški farmacevti že uspešno 
svetovali, kako odpraviti neželene učinke 
zdravil na splošno. Ugotovili so, da skoraj 
polovica bolnikov ne pozna svoje vloge pri 
opozarjanju na neželene učinke zdravil oz. 
da ni vedela, da lahko tudi sami poročajo 
o neželenih učinkih zdravil, je še pokazala 
raziskava. Obrazec za poročanje je 
dostopen na spletni strani Javne agencije 
za zdravila in medicinske pripomočke 
(JAZMP) in na spletni strani Centra za 
zastrupitve UKC Ljubljana. 

Več zdravil – večje je tveganje
»V prihodnosti bo vedno več bolnikov 
prejemalo novejša peroralna 
antikoagulacijska zdravila, zato je 
zelo pomembno, da dobijo ustrezno 
informacijo tudi pri izdaji teh zdravil 

ZDRAVILA IN 
NEŽELENI 
UČINKI
KDAJ NAM ZDRAVILA ŠKODUJEJO
Lekarniška zbornica Slovenije in Slovensko društvo farmacevtov sta ob dnevu slovenskih lekarn 
opozorila na vse večjo sočasno uporabo zdravil tako na splošno kot pri novejših zdravilih, predvsem 
pri novejših peroralnih antikoagulacijskih zdravilih, kar lahko privede do neželenih učinkov, v nekaterih 
primerih celo do krvavitev. Besedilo: Janja Simonič* 

*Vira: Lekarniška zbornica in Sekcija farmacevtov javnih lekarn pri Slovenskem farmacevtskem društvu

TEMA MESECA

Povečan pojav neželenih učinkov je pri starejših bolnikih. S 
staranjem prihaja tudi do fizioloških sprememb in bolezni, ki 
vplivajo na presnovo in učinek zdravil v telesu.

Posvet z lekarniškim 
farmacevtom je nepogrešljiv 
tudi v primerih, ko bi bolniki 
poleg predpisanih zdravil želeli 
jemati zdravila, ki so dostopna 
brez recepta, ali prehranska 
dopolnila oz. tudi nekatere 
kozmetične izdelke.

NOVOST: Pregled uporabe zdravil in osebna kartica zdravil

Zaplete zaradi uporabe zdravil je bolje preprečiti kot popravljati posledice. Lekarniški farmacevti zato uvajajo dve novi storitvi za 
dobrobit pacientov, to sta pregled uporabe zdravil (PUZ) in farmakoterapijski pregled. PUZ je storitev optimizacije in racionalizacije 
uporabe zdravil posameznega pacienta s ciljem izboljšati oz. vzdrževati pacientovo z zdravjem povezano kakovost življenja. PUZ 
izvajajo usposobljeni farmacevti po standardnem operativnem postopku. Za pridobitev potrebnih dodatnih veščin za izvajanje te 
storitve so na Lekarniški zbornici Slovenije že izvedli prva izobraževanja, v katera je bilo vključenih 20 farmacevtov. Izobraževanja 
se bodo nadaljevala v naslednjih mesecih. V okviru PUZ se bodo lekarniški farmacevti natančno pogovorili z bolnikom o pravilni in 
varni uporabi zdravil ter rešili morebitne težave, povezane z uporabo zdravil. »Lekarniški farmacevt lahko za pravilnejšo in varnejšo 
uporabo zdravil za bolnika izdela osebno kartico zdravil, v kateri so navedena vsa zdravila na recept in brez recepta ter prehranska 
dopolnila, ki jih pacient jemlje redno ali občasno. Izdelava kartice je tudi dobra priložnost, da farmacevt preveri bolnikovo 
razumevanje pravilne in redne uporabe zdravil, pacient pa ima možnost, da farmacevta povpraša o svojih zdravilih,« pravi Darja 
Potočnik Benčič, mag. farm., spec. 
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v lekarni. Posebej je to pomembno, 
ker imajo ti bolniki pogosto sočasno 
predpisana tudi druga zdravila na recept, 
ki lahko dodatno povečajo tveganje za 
glavni zaplet (krvavitev), ter v skoraj 
polovici primerov ta zdravila prejemajo 
na obnovljivi recept. Lekarniškim 
farmacevtom je zato treba omogočiti več 
časa za delo z bolniki ter poglobljeno 
svetovanje o varni, pravilni in učinkoviti 
uporabi zdravil,« je prepričana mag. Nina 
Pisk, mag. farm., avtorica raziskave o rabi 
zdravil.

Kakšni so neželeni učinki zdravil in kdaj 
se lahko pojavijo
Neželeni učinek zdravila je škodljiva in 
nenamerna reakcija, do katere lahko pride 
pri odmerkih, ki se običajno uporabljajo 
za preprečevanje, diagnosticiranje ali 

zdravljenje bolezni oz. za ponovno 
vzpostavitev, izboljšanje ali spremembo 
fiziološke funkcije. Pogostejši neželeni 
učinki so običajno blagi in se največkrat 
pojavljajo ob začetku jemanja novega 
zdravila ter čez nekaj časa izzvenijo. 
Pomembno je, da bolnik ob sumu na 
neželeni učinek zdravila ne prekine 
zdravljenja sam, ampak o tem obvesti 
zdravnika ali farmacevta. Resni neželeni 
učinki so redki, vendar je v tem primeru 
treba delovati hitro – takoj prekiniti 
jemanje zdravila in nemudoma obiskati 
zdravnika.

Neželene učinke zdravil lahko opazimo pri 
jemanju ene ali več vrst zdravil hkrati, pa 
tudi pri jemanju zdravil zeliščnega izvora 
ali prehranskih dopolnil oz. pri kombinaciji 
zdravil in drugih izdelkov. Velik vpliv 
na pojav neželenih učinkov imajo tudi 
hrana in pijača, nenadna prekinitev oz. 
prehitro prenehanje jemanja določenih 
zdravil, starost in spol bolnikov ter sočasno 
jemanje več vrst zdravil zaradi sočasnih 
obolenj. Povečan pojav neželenih učinkov 
je zato pogostejši pri starejših bolnikih. 
S staranjem prihaja tudi do fizioloških 
sprememb in bolezni, ki vplivajo na 
presnovo in učinek zdravil v telesu. 
Neželeni učinki lahko zelo vplivajo na 
kakovost življenja.

V priročni knjižici Zdravila in neželeni 
učinki sta Lekarniška zbornica Slovenije 
in Slovensko farmacevtsko društvo zbrala 
podatke o vseh pomembnih vprašanjih, 
od dejavnikov, ki vplivajo na pojav 
neželenih učinkov zdravil, do zdravil in 
izdelkov naravnega izvora, pri katerih 
se neželeni učinki pojavljajo pogosteje. 
V knjižico so vključeni tudi odgovori o 
uporabi prehranskih dopolnil ter vplivu 
hrane in pijače na pojav neželenih učinkov 
zdravil.

Opazujte in povprašajte za nasvet
»Pomembno je, da bolniki opazujejo, 
ali se pri jemanju novega zdravila pri 
njih pojavi težava. Vendar ob pojavu 
domnevnega neželenega učinka ne 
smejo reagirati panično, temveč se morajo 
posvetovati z zdravnikom ali farmacevtom. 
Posvet z lekarniškim farmacevtom je 
nepogrešljiv tudi v primerih, ko bi bolniki 
poleg predpisanih zdravil želeli jemati 
zdravila, ki so dostopna brez recepta, ali 
prehranska dopolnila oz. tudi nekatere 
kozmetične izdelke. Takrat je pomembno, 
da za nasvet povprašajo lekarniškega 
farmacevta, da ne bi prišlo do neželenega 
medsebojnega delovanja zdravil in s 
tem posledično do pojava neželenih 
učinkov zdravil,« opozarja mag. Miroslava 
Abazovič.

Spremljajte nas na        /Zdrave novice
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Letošnji dan slovenskih lekarn je bil 
posvečen pravilni in varni uporabi 
zdravil. Vse pogosteje namreč pacienti 
zdravstvene težave odpravljamo z zdravili 
oz. s kombinacijo različnih zdravil in 
prehranskih dopolnil. Pri tem večina 
ni pozorna na to, kakšne učinkovine 
pravzaprav vnašamo v telo in ali te 
učinkovine sploh lahko kombiniramo 
med seboj. Prav tako nismo dovolj 
pozorni na neželene učinke zdravil, zato 
je poznavanje in zavedanje pacientov o 

pravilni in varni uporabi zdravil bistvenega 
pomena. Pomembno je tudi vedeti, kako 
ukrepati ob pojavu neželenih učinkov 
zdravil.

Raziskava
Sekcija farmacevtov javnih lekarn pri 
Slovenskem farmacevtskem društvu je 
izvedla raziskavo v sodelovanju z magistri 
farmacije iz naključno sodelujočih 
lekarn po Sloveniji. V raziskavi so 
preverjali vlogo lekarniškega farmacevta 

pri informiranju o neželenih učinkih 
na splošno in pri uporabi novejših 
peroralnih antikoagulacijskih zdravil, to 
so dabigatran, apiksaban in rivaroksaban. 
Izkazalo se je, da bolniki še vedno največ 
informacij o neželenih učinkih zdravil 
dobijo od zdravnikov, farmacevti v 
lekarnah ne zaostajajo dosti, bolniki pa 
tudi sami preberejo priložena navodila za 
uporabo, kadar so predpisana na recept. 
Manjkrat to storijo pri zdravilih, ki jih kupijo 
brez recepta. 

Kar pri petini anketiranih bolnikov, ki 
sočasno jemljejo več vrst zdravil, lahko 
takšno ravnanje poveča tveganje za 
nastanek krvavitve. 30 % bolnikov, 
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polovica bolnikov ne pozna svoje vloge pri 
opozarjanju na neželene učinke zdravil oz. 
da ni vedela, da lahko tudi sami poročajo 
o neželenih učinkih zdravil, je še pokazala 
raziskava. Obrazec za poročanje je 
dostopen na spletni strani Javne agencije 
za zdravila in medicinske pripomočke 
(JAZMP) in na spletni strani Centra za 
zastrupitve UKC Ljubljana. 

Več zdravil – večje je tveganje
»V prihodnosti bo vedno več bolnikov 
prejemalo novejša peroralna 
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informacijo tudi pri izdaji teh zdravil 
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v lekarni. Posebej je to pomembno, 
ker imajo ti bolniki pogosto sočasno 
predpisana tudi druga zdravila na recept, 
ki lahko dodatno povečajo tveganje za 
glavni zaplet (krvavitev), ter v skoraj 
polovici primerov ta zdravila prejemajo 
na obnovljivi recept. Lekarniškim 
farmacevtom je zato treba omogočiti več 
časa za delo z bolniki ter poglobljeno 
svetovanje o varni, pravilni in učinkoviti 
uporabi zdravil,« je prepričana mag. Nina 
Pisk, mag. farm., avtorica raziskave o rabi 
zdravil.
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vzpostavitev, izboljšanje ali spremembo 
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učinki so običajno blagi in se največkrat 
pojavljajo ob začetku jemanja novega 
zdravila ter čez nekaj časa izzvenijo. 
Pomembno je, da bolnik ob sumu na 
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zdravljenja sam, ampak o tem obvesti 
zdravnika ali farmacevta. Resni neželeni 
učinki so redki, vendar je v tem primeru 
treba delovati hitro – takoj prekiniti 
jemanje zdravila in nemudoma obiskati 
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zdravil in drugih izdelkov. Velik vpliv 
na pojav neželenih učinkov imajo tudi 
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je zato pogostejši pri starejših bolnikih. 
S staranjem prihaja tudi do fizioloških 
sprememb in bolezni, ki vplivajo na 
presnovo in učinek zdravil v telesu. 
Neželeni učinki lahko zelo vplivajo na 
kakovost življenja.

V priročni knjižici Zdravila in neželeni 
učinki sta Lekarniška zbornica Slovenije 
in Slovensko farmacevtsko društvo zbrala 
podatke o vseh pomembnih vprašanjih, 
od dejavnikov, ki vplivajo na pojav 
neželenih učinkov zdravil, do zdravil in 
izdelkov naravnega izvora, pri katerih 
se neželeni učinki pojavljajo pogosteje. 
V knjižico so vključeni tudi odgovori o 
uporabi prehranskih dopolnil ter vplivu 
hrane in pijače na pojav neželenih učinkov 
zdravil.

Opazujte in povprašajte za nasvet
»Pomembno je, da bolniki opazujejo, 
ali se pri jemanju novega zdravila pri 
njih pojavi težava. Vendar ob pojavu 
domnevnega neželenega učinka ne 
smejo reagirati panično, temveč se morajo 
posvetovati z zdravnikom ali farmacevtom. 
Posvet z lekarniškim farmacevtom je 
nepogrešljiv tudi v primerih, ko bi bolniki 
poleg predpisanih zdravil želeli jemati 
zdravila, ki so dostopna brez recepta, ali 
prehranska dopolnila oz. tudi nekatere 
kozmetične izdelke. Takrat je pomembno, 
da za nasvet povprašajo lekarniškega 
farmacevta, da ne bi prišlo do neželenega 
medsebojnega delovanja zdravil in s 
tem posledično do pojava neželenih 
učinkov zdravil,« opozarja mag. Miroslava 
Abazovič.
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V skupino vitaminov B uvrščamo osem 
v vodi topnih vitaminov: tiamin (B1), 
riboflavin (B2), niacin (B3), pantotensko 
kislino (B5), piridoksin (B6), biotin (B7), 
folno kislino (folat, B9) in kobalamin 
(B12). Vsak ima edinstveno kemijsko 
strukturo in specifično vlogo v organizmu. 
Noben vitamin ne more nadomestiti 
drugega, zato življenje brez njih ni 
mogoče. 

Znaki pomanjkanja vitaminov B
Če se vam pogosto dogaja, da ste 
utrujeni in brez energije, da vam izpadajo 
lasje ter se težko znebite depresivnega 
razpoloženja, vam lahko primanjkuje 
vitaminov B. Njihovo pomanjkanje je 
namreč povezano s številnimi težavami 
kot so: sindrom kronične utrujenosti, 
pomanjkanje energije in izčrpanost, 
slabokrvnost, depresija, srčno-žilne 
bolezni, okvare živčevja, hormonsko 
neravnovesje, depresija, nespečnost, 
težave s kožo, lasmi in nohti, dermatitis …
Potrebe po vitaminih B so povečane 
predvsem pri nosečnicah in doječih 
materah, ženskah, ki jemljejo 
kontracepcijske tabletke, otrocih 
in mladostnikih, starejših ljudeh, 
posameznikih s kroničnimi boleznimi, 
rakavih in srčnih bolnikih, vegetarijancih/
veganih, kadilcih in aktivnih športnikih. 

Vitamini B so zelo pomembni za naše 
zdravje

Številne raziskave poudarjajo pomembno 
povezavo med pomanjkanjem vitaminov 
B6 in B12 ter depresijo. Oba vitamina 
sta ključna za tvorbo živčnih prenašalcev, 
dopamina in serotonina, ki vplivata na 
dobro razpoloženje. Poleg tega je vitamin 
B6 bistven tudi pri presnovi aminokislin 
(pomembnih gradnikov beljakovin) 
in glikogena (glavne zaloge energije v 
telesu) ter vzdrževanju hormonskega 
ravnovesja. Vitamin B12 je ključen za 
ohranjanje zdravja naših celic in živčevja, 
sodeluje pri tvorjenju ovojnic živčnih celic 
ter rasti, potrebujemo pa ga tudi za tvorbo 
rdečih krvnih celic. Za dober spomin in 
usklajeno delovanje živčnega sistema je 
potreben tiamin, pomanjkanje niacina pa 
povezujemo s pogostimi spremembami 
razpoloženja. 
Raziskave so pokazale, da so občutek 
otrplosti in ščemenja, nenormalno bitje 
srca, nespečnost in tudi sindrom nemirnih 
nog lahko posledice pomanjkanja 
vitaminov B. Vitamin B12 in folna kislina 
sta zelo pomembna za občutek ter 
koordinacijo nog in stopal. Pomanjkanje 
tiamina lahko povzroči nepravilno bitje 
srca in srčno popuščanje. Nezadosten vnos 
vitamina B6 pa povezujemo z občutkom 
pekočih stopal in motnjami živčnega 
sistema, kot je sindrom karpalnega kanala.  
Poznana je tudi povezava med 
pomanjkanjem vitaminov B in srčno-
žilnimi boleznimi. Pri tem je ključnega 
pomena vpliv vitaminov B (predvsem 

B6, folne kisline in B12) na presnovo 
homocisteina. Kopičenje te aminokisline 
v krvi namreč poveča tveganje za razvoj 
bolezni srca in perifernega ožilja ter tudi 
za nastanek možganske kapi. Na raven 
homocisteina v krvi vplivajo tako genetski 
dejavniki kot prehrana in s tem povezano 
pomanjkanje ključnih vitaminov.
Zaradi njihove vloge pri energijskem 
metabolizmu, delitvi in popravilu celic, bi 
bili brez vitaminov skupine B moteni rast in 
obnova celic. Upočasni se tudi nastajanje 
imunskih celic, ki nas ščitijo pred različnimi 
okužbami. Pomanjkanje riboflavina, 
niacina in biotina pa lahko prizadene 
zdravje naših las, kože in nohtov.

B-kompleks nam lahko pomaga
Zelo pomembno je, da z vsakodnevno 
zdravo in pestro prehrano poskrbimo 
za zadosten vnos vseh vitaminov in 
mineralov. To je navsezadnje osnova 
tako za preventivo kot za zdravljenje 
v primeru bolezni. V tej zgodbi imajo 
vitamini skupine B ključno vlogo, saj 
telesu pomagajo uporabiti energijo iz 
zaužite hrane in nam tako zagotavljajo 
vsakodnevno energijo. Uživajmo čim 
več sveže in raznolike zelenjave, sadja, 
polnozrnatih žit, stročnic, oreščkov in tudi 
meso, jajca ter ribe. Zaradi zelo stresnega 
načina življenja in vse bolj osiromašene 
hrane je poleg zdrave prehrane in 
zadostnega gibanja priporočljivo tudi 
dodajanje vitaminov v obliki B-kompleksa. 

POZNATE POMEN VITAMINOV B?
Vitamini skupine B so biološko aktivne organske spojine, ki so bistvene za 
normalno delovanje organizma. Ključno vlogo imajo v presnovnih procesih, 
pri delovanju živčnega in imunskega sistema, obnovi celic, nastajanju krvi 
in drugih pomembnih bioloških procesih. Besedilo: Sendi Lešnjak, mag. inž. prehrane
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Posmrtno darovanje organov in tkiv 
je oblika pomoči sočloveku v stiski. 
Za določene bolezni je zdravljenje s 
presaditvijo najučinkovitejša ali pa 
celo edina možna oblika zdravljenja. 
Po podatkih Evropskega direktorata za 
kakovost zdravil in zdravja (EDQM, 2015) 
je v Evropi na čakalnih seznamih več 
kot 70.000 ljudi; vsak dan jih 14 umre 
zaradi pomanjkanja ustreznega organa 
za presaditev. Trenutno je v Sloveniji (po 
podatkih z dne 1. 10. 2015) na čakalnem 
seznamu za presaditev 173 bolnikov: 24 jih 
čaka na presaditev jeter, 101 na presaditev 
ledvice (od tega eden na presaditev jeter 
in ledvice), 47 na presaditev srca in eden 
na presaditev trebušne slinavke ter pet na 
presaditev trebušne slinavke v kombinaciji 
z ledvico. 

Potrebe se večajo
Število bolnikov, ki potrebujejo zdravljenje 
s presaditvijo organov, nenehno narašča, 
medtem ko število opredeljenih darovalcev 
po smrti ne sledi omenjenemu porastu. 

Programi zdravljenja s presaditvijo ne 
morejo delovati brez aktivne in prostovoljne 
podpore javnosti. V Sloveniji vse raziskave 
javnega mnenja kažejo, da večina načelno 
podpira transplantacijsko dejavnost in bi bili 
darovalci oz. darovalke. Prav tako bi sprejeli 
organ, če bi ga potrebovali za zdravljenje, 
le manjši odstotek ljudi pa tudi pisno oz. 
formalno izrazi svojo odločitev. V register je 
vpisanih le 4.588 potencialnih darovalcev. 
Opaziti pa je, da število opredeljenih 
darovalcev in tudi t. i. dejanskih darovalcev 
narašča. 

Letošnji evropski dan darovanja je hkrati 
priložnost, da se pozornost usmeri 
na svetovni problem nedovoljenega 
trgovanja s človeškimi organi, ki vzbuja 
strahove in dvome o regularnosti 
transplantacijske medicine po celem 
svetu. Čeprav zakonodaja v večini držav 
prepoveduje trgovanje s človeškimi organi, 
pomanjkanje ustreznih mednarodnih 
pravnih instrumentov za usklajevanje 
čezmejnega sodelovanja še vedno omejuje 
preprečevanje ter pravno kaznovanje 
globalnih tokov trgovine s človeškimi 
organi. Svet Evrope je lani sprejel izjemno 
pomembno konvencijo proti trgovanju 
s človeškimi organi, ki zapolnjuje vrzel v 
obstoječih mednarodnih dokumentih in 
zakonodaji. Konvencija jasno določa, da se 
oblike nedovoljenega odvzema organov 
obravnavajo kot kazniva dejanja. Prav 
tako zagotavlja izrecno pravno podlago za 
kazenski pregon posrednikov, uradnikov, ki 
zlorabljajo svoj položaj znotraj sistema za 

darovanje organov, zdravstvenih delavcev 
in drugih, ki sodelujejo v procesih odvzema, 
prenosa in uporabe organov, za katere je 
znano, da darovalec zanje ni dal veljavnega 
soglasja ali da mu je bilo ponujeno plačilo. 
Uradno podpisovanje konvencije je 
potekalo marca letos v Španiji, a Slovenije 
ni bilo med prvimi podpisnicami. Slovenija 
Transplant se zavzema za čimprejšnjo 
ratifikacijo te konvencije. 

V Sloveniji je donorski sistem z organizacijo 
dejavnosti in krovno povezovalno 
institucijo Slovenija Transplant 
popolnoma transparenten. Opredeljen 
je z obnovljenimi zakonodajnimi okviri, 
iz katerih je jasno razvidna zaščita pred 
zlorabo tako darovalcev kot prejemnikov 
organov in tkiv. Sistem darovanja organov 
in tkiv temelji na principih prostovoljstva s 
ključnim spoštovanjem volje posameznika 
ali sorodnikov pokojnega darovalca. 
Oblike preprodaje so onemogočene ter 
opredeljene kot kazniva dejanja. Povezana 
strokovna skupnost, izvajanje presaditev 
le v javnih zdravstvenih ustanovah, enoten 
informacijski sistem ter vestno spremljanje 
bolnikov po transplantacijah dodatno 
preprečujejo možnosti kakršnihkoli 
manipulacij in zlorab.

PREMALO 
POTENCIALNIH 
DAROVALCEV ORGANOV

TEMA MESECA

Na presaditev ledvice v Sloveniji 
trenutno čaka več kot sto ljudi.

Svet Evrope je lani sprejel 
izjemno pomembno konvencijo 
proti trgovanju s človeškimi 
organi, ki zapolnjuje vrzel 
v obstoječih mednarodnih 
dokumentih in zakonodaji.

potencialnih darovalcev 
organov iz Slovenije je samo 

vpisanih v register. 

4.588

Evropski dan darovanja organov in tkiv zaznamujemo države članice Sveta Evrope vsako drugo 
soboto v oktobru. Strokovni del praznovanja so letos namenili temam, kot so transplantacija v 
21. stoletju, meje pri darovanju in trgovanje s človeškimi organi. Portugalska, letošnja gostiteljica 
osrednjega dogodka na evropski ravni, sporoča, da je transplantacijska dejavnost kot umetnost, ki 
odpira humanost, svobodo, sanje, povezave med ljudmi. Besedilo: Slovenija Transplant, Zavod RS za presaditve organov in tkiv 

Spremljajte nas na        /Zdrave novice



V skupino vitaminov B uvrščamo osem 
v vodi topnih vitaminov: tiamin (B1), 
riboflavin (B2), niacin (B3), pantotensko 
kislino (B5), piridoksin (B6), biotin (B7), 
folno kislino (folat, B9) in kobalamin 
(B12). Vsak ima edinstveno kemijsko 
strukturo in specifično vlogo v organizmu. 
Noben vitamin ne more nadomestiti 
drugega, zato življenje brez njih ni 
mogoče. 

Znaki pomanjkanja vitaminov B
Če se vam pogosto dogaja, da ste 
utrujeni in brez energije, da vam izpadajo 
lasje ter se težko znebite depresivnega 
razpoloženja, vam lahko primanjkuje 
vitaminov B. Njihovo pomanjkanje je 
namreč povezano s številnimi težavami 
kot so: sindrom kronične utrujenosti, 
pomanjkanje energije in izčrpanost, 
slabokrvnost, depresija, srčno-žilne 
bolezni, okvare živčevja, hormonsko 
neravnovesje, depresija, nespečnost, 
težave s kožo, lasmi in nohti, dermatitis …
Potrebe po vitaminih B so povečane 
predvsem pri nosečnicah in doječih 
materah, ženskah, ki jemljejo 
kontracepcijske tabletke, otrocih 
in mladostnikih, starejših ljudeh, 
posameznikih s kroničnimi boleznimi, 
rakavih in srčnih bolnikih, vegetarijancih/
veganih, kadilcih in aktivnih športnikih. 

Vitamini B so zelo pomembni za naše 
zdravje

Številne raziskave poudarjajo pomembno 
povezavo med pomanjkanjem vitaminov 
B6 in B12 ter depresijo. Oba vitamina 
sta ključna za tvorbo živčnih prenašalcev, 
dopamina in serotonina, ki vplivata na 
dobro razpoloženje. Poleg tega je vitamin 
B6 bistven tudi pri presnovi aminokislin 
(pomembnih gradnikov beljakovin) 
in glikogena (glavne zaloge energije v 
telesu) ter vzdrževanju hormonskega 
ravnovesja. Vitamin B12 je ključen za 
ohranjanje zdravja naših celic in živčevja, 
sodeluje pri tvorjenju ovojnic živčnih celic 
ter rasti, potrebujemo pa ga tudi za tvorbo 
rdečih krvnih celic. Za dober spomin in 
usklajeno delovanje živčnega sistema je 
potreben tiamin, pomanjkanje niacina pa 
povezujemo s pogostimi spremembami 
razpoloženja. 
Raziskave so pokazale, da so občutek 
otrplosti in ščemenja, nenormalno bitje 
srca, nespečnost in tudi sindrom nemirnih 
nog lahko posledice pomanjkanja 
vitaminov B. Vitamin B12 in folna kislina 
sta zelo pomembna za občutek ter 
koordinacijo nog in stopal. Pomanjkanje 
tiamina lahko povzroči nepravilno bitje 
srca in srčno popuščanje. Nezadosten vnos 
vitamina B6 pa povezujemo z občutkom 
pekočih stopal in motnjami živčnega 
sistema, kot je sindrom karpalnega kanala.  
Poznana je tudi povezava med 
pomanjkanjem vitaminov B in srčno-
žilnimi boleznimi. Pri tem je ključnega 
pomena vpliv vitaminov B (predvsem 

B6, folne kisline in B12) na presnovo 
homocisteina. Kopičenje te aminokisline 
v krvi namreč poveča tveganje za razvoj 
bolezni srca in perifernega ožilja ter tudi 
za nastanek možganske kapi. Na raven 
homocisteina v krvi vplivajo tako genetski 
dejavniki kot prehrana in s tem povezano 
pomanjkanje ključnih vitaminov.
Zaradi njihove vloge pri energijskem 
metabolizmu, delitvi in popravilu celic, bi 
bili brez vitaminov skupine B moteni rast in 
obnova celic. Upočasni se tudi nastajanje 
imunskih celic, ki nas ščitijo pred različnimi 
okužbami. Pomanjkanje riboflavina, 
niacina in biotina pa lahko prizadene 
zdravje naših las, kože in nohtov.

B-kompleks nam lahko pomaga
Zelo pomembno je, da z vsakodnevno 
zdravo in pestro prehrano poskrbimo 
za zadosten vnos vseh vitaminov in 
mineralov. To je navsezadnje osnova 
tako za preventivo kot za zdravljenje 
v primeru bolezni. V tej zgodbi imajo 
vitamini skupine B ključno vlogo, saj 
telesu pomagajo uporabiti energijo iz 
zaužite hrane in nam tako zagotavljajo 
vsakodnevno energijo. Uživajmo čim 
več sveže in raznolike zelenjave, sadja, 
polnozrnatih žit, stročnic, oreščkov in tudi 
meso, jajca ter ribe. Zaradi zelo stresnega 
načina življenja in vse bolj osiromašene 
hrane je poleg zdrave prehrane in 
zadostnega gibanja priporočljivo tudi 
dodajanje vitaminov v obliki B-kompleksa. 

POZNATE POMEN VITAMINOV B?
Vitamini skupine B so biološko aktivne organske spojine, ki so bistvene za 
normalno delovanje organizma. Ključno vlogo imajo v presnovnih procesih, 
pri delovanju živčnega in imunskega sistema, obnovi celic, nastajanju krvi 
in drugih pomembnih bioloških procesih. Besedilo: Sendi Lešnjak, mag. inž. prehrane
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Posmrtno darovanje organov in tkiv 
je oblika pomoči sočloveku v stiski. 
Za določene bolezni je zdravljenje s 
presaditvijo najučinkovitejša ali pa 
celo edina možna oblika zdravljenja. 
Po podatkih Evropskega direktorata za 
kakovost zdravil in zdravja (EDQM, 2015) 
je v Evropi na čakalnih seznamih več 
kot 70.000 ljudi; vsak dan jih 14 umre 
zaradi pomanjkanja ustreznega organa 
za presaditev. Trenutno je v Sloveniji (po 
podatkih z dne 1. 10. 2015) na čakalnem 
seznamu za presaditev 173 bolnikov: 24 jih 
čaka na presaditev jeter, 101 na presaditev 
ledvice (od tega eden na presaditev jeter 
in ledvice), 47 na presaditev srca in eden 
na presaditev trebušne slinavke ter pet na 
presaditev trebušne slinavke v kombinaciji 
z ledvico. 

Potrebe se večajo
Število bolnikov, ki potrebujejo zdravljenje 
s presaditvijo organov, nenehno narašča, 
medtem ko število opredeljenih darovalcev 
po smrti ne sledi omenjenemu porastu. 

Programi zdravljenja s presaditvijo ne 
morejo delovati brez aktivne in prostovoljne 
podpore javnosti. V Sloveniji vse raziskave 
javnega mnenja kažejo, da večina načelno 
podpira transplantacijsko dejavnost in bi bili 
darovalci oz. darovalke. Prav tako bi sprejeli 
organ, če bi ga potrebovali za zdravljenje, 
le manjši odstotek ljudi pa tudi pisno oz. 
formalno izrazi svojo odločitev. V register je 
vpisanih le 4.588 potencialnih darovalcev. 
Opaziti pa je, da število opredeljenih 
darovalcev in tudi t. i. dejanskih darovalcev 
narašča. 

Letošnji evropski dan darovanja je hkrati 
priložnost, da se pozornost usmeri 
na svetovni problem nedovoljenega 
trgovanja s človeškimi organi, ki vzbuja 
strahove in dvome o regularnosti 
transplantacijske medicine po celem 
svetu. Čeprav zakonodaja v večini držav 
prepoveduje trgovanje s človeškimi organi, 
pomanjkanje ustreznih mednarodnih 
pravnih instrumentov za usklajevanje 
čezmejnega sodelovanja še vedno omejuje 
preprečevanje ter pravno kaznovanje 
globalnih tokov trgovine s človeškimi 
organi. Svet Evrope je lani sprejel izjemno 
pomembno konvencijo proti trgovanju 
s človeškimi organi, ki zapolnjuje vrzel v 
obstoječih mednarodnih dokumentih in 
zakonodaji. Konvencija jasno določa, da se 
oblike nedovoljenega odvzema organov 
obravnavajo kot kazniva dejanja. Prav 
tako zagotavlja izrecno pravno podlago za 
kazenski pregon posrednikov, uradnikov, ki 
zlorabljajo svoj položaj znotraj sistema za 

darovanje organov, zdravstvenih delavcev 
in drugih, ki sodelujejo v procesih odvzema, 
prenosa in uporabe organov, za katere je 
znano, da darovalec zanje ni dal veljavnega 
soglasja ali da mu je bilo ponujeno plačilo. 
Uradno podpisovanje konvencije je 
potekalo marca letos v Španiji, a Slovenije 
ni bilo med prvimi podpisnicami. Slovenija 
Transplant se zavzema za čimprejšnjo 
ratifikacijo te konvencije. 

V Sloveniji je donorski sistem z organizacijo 
dejavnosti in krovno povezovalno 
institucijo Slovenija Transplant 
popolnoma transparenten. Opredeljen 
je z obnovljenimi zakonodajnimi okviri, 
iz katerih je jasno razvidna zaščita pred 
zlorabo tako darovalcev kot prejemnikov 
organov in tkiv. Sistem darovanja organov 
in tkiv temelji na principih prostovoljstva s 
ključnim spoštovanjem volje posameznika 
ali sorodnikov pokojnega darovalca. 
Oblike preprodaje so onemogočene ter 
opredeljene kot kazniva dejanja. Povezana 
strokovna skupnost, izvajanje presaditev 
le v javnih zdravstvenih ustanovah, enoten 
informacijski sistem ter vestno spremljanje 
bolnikov po transplantacijah dodatno 
preprečujejo možnosti kakršnihkoli 
manipulacij in zlorab.

PREMALO 
POTENCIALNIH 
DAROVALCEV ORGANOV

TEMA MESECA

Na presaditev ledvice v Sloveniji 
trenutno čaka več kot sto ljudi.

Svet Evrope je lani sprejel 
izjemno pomembno konvencijo 
proti trgovanju s človeškimi 
organi, ki zapolnjuje vrzel 
v obstoječih mednarodnih 
dokumentih in zakonodaji.

potencialnih darovalcev 
organov iz Slovenije je samo 

vpisanih v register. 

4.588

Evropski dan darovanja organov in tkiv zaznamujemo države članice Sveta Evrope vsako drugo 
soboto v oktobru. Strokovni del praznovanja so letos namenili temam, kot so transplantacija v 
21. stoletju, meje pri darovanju in trgovanje s človeškimi organi. Portugalska, letošnja gostiteljica 
osrednjega dogodka na evropski ravni, sporoča, da je transplantacijska dejavnost kot umetnost, ki 
odpira humanost, svobodo, sanje, povezave med ljudmi. Besedilo: Slovenija Transplant, Zavod RS za presaditve organov in tkiv 

Spremljajte nas na        /Zdrave novice



30

Delovanje imunskega sistema lahko 
izboljšamo z uživanjem kar nekaj vrst 
hrane in prehranskih dodatkov. Predvsem 
se moramo izogibati sladkorju, saj ta 
preprečuje tvorbo levkocitov, medtem ko jo 
na primer zeleni čaj spodbuja.  
Za krepitev odpornosti se priporoča hrana, 
bogata s cinkom in selenom, ki med 
drugim ščitita celice pred oksidativnim 
stresom. Dobri viri cinka so ostrige, vse 
vrste mesa, jajca in mlečni izdelki. Selena 
je največ v brazilskih oreščkih, svinjskih 
ledvicah, telečjih jetrih, sardelah in leči. 
Lubenica vsebuje močan antioksidant 
glutation, ki deluje proti okužbam.
K zdravi prebavi, ki je središče imunskega 
sistema, pripomorejo probiotiki v zelju, ki 
vsebuje tudi aminokislino glutamin, zeljnici 
in jogurtih. Skodelica probiotičnega jogurta 
na dan zmanjša tveganje za prehlad. 
Četrtina skodelice mandljev pa vsebuje 
polovico priporočenega dnevnega vnosa 
vitamina E, ki spodbuja imunski sistem. 
Mandlji blažijo tudi posledice stresa. 
Pomembno je jesti tudi korenje!

Vitamin C
Posebno ugoden vpliv na odpornost 
telesa ima vitamin C. Najdemo ga v živilih 
rastlinskega izvora; največ ga je v sadju in 

zelenjavi. Če ju vsak dan nekaj uvrstimo 
na jedilnik, zlahka dosežemo priporočen 
dnevni vnos tega vitamina; morebitni 
presežki se izločijo z urinom. Največ 
vitamina C vsebujejo črni ribez, rumena 
in zelena paprika, ohrovt, kivi in brokoli. 
Minimalno potrebo po tem vitaminu 
bomo pokrili na primer s približno 10 dag 
brokolija, 15 dag zelja, 20 dag špinače, ki je 
znana kot super živilo, ali z dvema srednje 
velikima pomarančama. Dobri viri vitamina 
C so še grenivke, limone, zelje, cvetača, 
jagode in peteršilj. Prehranski dodatki z 
veliko vitamina C: acai jagode, ajurvedska 
indijska kosmulja, camu camu, acerola. 
Za spodbujanje imunskega sistema 
in povečanje odpornosti telesa proti 
okužbam priporočajo tudi ginseng. Ta med 
drugim blaži posledice stresa in dviguje 
razpoloženje.

Naravni antibiotiki
Česen! Protibakterijsko delujejo tudi čebula, 
por, drobnjak, čili, hren, jabolka, jogurt, 
korenje, olive, pesa, zelena, zelje, žajbelj, 
borovnice, brusnice, bezeg, oreh, brinove 
jagode, meta, melisa, lovor, bazilika, 

timijan, med in prava kokošja juha (ne 
instant).

Ameriški slamnik 
Vsebuje številne spojine, ki stimulirajo 
delovanje levkocitov in s tem obrambo 
organizma. Najpomembnejši med njimi 
so derivati kavne kisline, flavonoidi, fenoli, 
polisaharidi in eterično olje ameriškega 
slamnika. Ameriški slamnik vsebuje hlapno 
olje, polisaharide, smole, ki delujejo kot 
razkužilo, uničujejo glivice in krepijo 
imunski sistem, ter glikozide, ki zavirajo 
delovanje bakterij in virusov. Uporaba te 
rastline ima v zdravilstvu že dolgo tradicijo; 
zadnja desetletja se uporablja predvsem 
za preventivo in zdravljenje prehlada – 
za odpravljanje vzrokov, ne le lajšanje 
simptomov.

ŽIVILA, KI KREPIJO 
IMUNSKI SISTEM
Bele krvne celice (levkociti) so pomemben del imunskega sistema za obrambo telesa pred boleznimi in 
vsiljivci. Nizko število levkocitov povečuje tveganje za nastanek bakterijske in virusne okužbe. Vzrokov 
za nizke vrednosti levkocitov in posledično oslabljen imunski sistem je več, med njimi nezdrava 
prehrana, stres in na splošno nezdrav način življenja. Besedilo: Simona Janček*

*Viri: Inštitut za nutricionistiko, www.lokalna-kakovost.si, www.bodieko.si, www.webmd.com in drugi
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Ameriški slamnik vsebuje 
številne spojine, ki stimulirajo 
delovanje levkocitov in s tem 
obrambo organizma.

ZDRAVILNA BOMBA

»Jabolko na dan odžene zdravnika stran!«
Jabolka so bogato skladišče mineralov, vitaminov in drugih 
življenjsko nujnih snovi. Vsebujejo vitamin A, vitamine 
skupine B (B1, B2, B3, B5 in B6) in vitamin C. Med 
rudninskimi snovmi je v jabolkih največ kalija, ki mu sledijo 
natrij, kalcij, magnezij, železo, baker, mangan, fosfor, bor, 
silicij in jod; so tudi dobrodošel vir različnih antioksidantov, 
zlasti fenolnih spojin, karotenoidov in flavonoidov. Vitamina C je največ v lupini 
tik pod površjem, kjer ga je kar šestkrat več kot v mesu jabolka. V lupini je največ 
vlaknin in tam so tudi skoraj vsi antioksidanti. Jabolka med drugim pozitivno 
vplivajo na prebavo, ki je središče imunskega sistema, in presnovo; delujejo proti 
zaprtju in driski. Pektini v njih vežejo nase strupene kovine, na primer živo srebro in 
svinec, da jih črevesje lahko hitro odstrani iz telesa. Čreslovina in tartarinska kislina 
zavirata razvoj patogenih mikroorganizmov ter pospešujeta zdravljenje bolezni. 
Seznam zdravilnih učinkov jabolk je dolg, pomembna pri tem pa je tudi kakovost 
sadežev. Slovenska jabolka so v svetovnem merilu med najbolj kakovostnimi, saj 
je tudi naša zemlja po svoji rodovitnosti in raznolikosti vrhunska. Najboljša pa so 
seveda jabolka iz ekološke pridelave.

mg vitamina C 
potrebujemo dnevno. 

80
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Delovanje imunskega sistema lahko 
izboljšamo z uživanjem kar nekaj vrst 
hrane in prehranskih dodatkov. Predvsem 
se moramo izogibati sladkorju, saj ta 
preprečuje tvorbo levkocitov, medtem ko jo 
na primer zeleni čaj spodbuja.  
Za krepitev odpornosti se priporoča hrana, 
bogata s cinkom in selenom, ki med 
drugim ščitita celice pred oksidativnim 
stresom. Dobri viri cinka so ostrige, vse 
vrste mesa, jajca in mlečni izdelki. Selena 
je največ v brazilskih oreščkih, svinjskih 
ledvicah, telečjih jetrih, sardelah in leči. 
Lubenica vsebuje močan antioksidant 
glutation, ki deluje proti okužbam.
K zdravi prebavi, ki je središče imunskega 
sistema, pripomorejo probiotiki v zelju, ki 
vsebuje tudi aminokislino glutamin, zeljnici 
in jogurtih. Skodelica probiotičnega jogurta 
na dan zmanjša tveganje za prehlad. 
Četrtina skodelice mandljev pa vsebuje 
polovico priporočenega dnevnega vnosa 
vitamina E, ki spodbuja imunski sistem. 
Mandlji blažijo tudi posledice stresa. 
Pomembno je jesti tudi korenje!

Vitamin C
Posebno ugoden vpliv na odpornost 
telesa ima vitamin C. Najdemo ga v živilih 
rastlinskega izvora; največ ga je v sadju in 

zelenjavi. Če ju vsak dan nekaj uvrstimo 
na jedilnik, zlahka dosežemo priporočen 
dnevni vnos tega vitamina; morebitni 
presežki se izločijo z urinom. Največ 
vitamina C vsebujejo črni ribez, rumena 
in zelena paprika, ohrovt, kivi in brokoli. 
Minimalno potrebo po tem vitaminu 
bomo pokrili na primer s približno 10 dag 
brokolija, 15 dag zelja, 20 dag špinače, ki je 
znana kot super živilo, ali z dvema srednje 
velikima pomarančama. Dobri viri vitamina 
C so še grenivke, limone, zelje, cvetača, 
jagode in peteršilj. Prehranski dodatki z 
veliko vitamina C: acai jagode, ajurvedska 
indijska kosmulja, camu camu, acerola. 
Za spodbujanje imunskega sistema 
in povečanje odpornosti telesa proti 
okužbam priporočajo tudi ginseng. Ta med 
drugim blaži posledice stresa in dviguje 
razpoloženje.

Naravni antibiotiki
Česen! Protibakterijsko delujejo tudi čebula, 
por, drobnjak, čili, hren, jabolka, jogurt, 
korenje, olive, pesa, zelena, zelje, žajbelj, 
borovnice, brusnice, bezeg, oreh, brinove 
jagode, meta, melisa, lovor, bazilika, 

timijan, med in prava kokošja juha (ne 
instant).

Ameriški slamnik 
Vsebuje številne spojine, ki stimulirajo 
delovanje levkocitov in s tem obrambo 
organizma. Najpomembnejši med njimi 
so derivati kavne kisline, flavonoidi, fenoli, 
polisaharidi in eterično olje ameriškega 
slamnika. Ameriški slamnik vsebuje hlapno 
olje, polisaharide, smole, ki delujejo kot 
razkužilo, uničujejo glivice in krepijo 
imunski sistem, ter glikozide, ki zavirajo 
delovanje bakterij in virusov. Uporaba te 
rastline ima v zdravilstvu že dolgo tradicijo; 
zadnja desetletja se uporablja predvsem 
za preventivo in zdravljenje prehlada – 
za odpravljanje vzrokov, ne le lajšanje 
simptomov.

ŽIVILA, KI KREPIJO 
IMUNSKI SISTEM
Bele krvne celice (levkociti) so pomemben del imunskega sistema za obrambo telesa pred boleznimi in 
vsiljivci. Nizko število levkocitov povečuje tveganje za nastanek bakterijske in virusne okužbe. Vzrokov 
za nizke vrednosti levkocitov in posledično oslabljen imunski sistem je več, med njimi nezdrava 
prehrana, stres in na splošno nezdrav način življenja. Besedilo: Simona Janček*

*Viri: Inštitut za nutricionistiko, www.lokalna-kakovost.si, www.bodieko.si, www.webmd.com in drugi
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Ameriški slamnik vsebuje 
številne spojine, ki stimulirajo 
delovanje levkocitov in s tem 
obrambo organizma.

ZDRAVILNA BOMBA

»Jabolko na dan odžene zdravnika stran!«
Jabolka so bogato skladišče mineralov, vitaminov in drugih 
življenjsko nujnih snovi. Vsebujejo vitamin A, vitamine 
skupine B (B1, B2, B3, B5 in B6) in vitamin C. Med 
rudninskimi snovmi je v jabolkih največ kalija, ki mu sledijo 
natrij, kalcij, magnezij, železo, baker, mangan, fosfor, bor, 
silicij in jod; so tudi dobrodošel vir različnih antioksidantov, 
zlasti fenolnih spojin, karotenoidov in flavonoidov. Vitamina C je največ v lupini 
tik pod površjem, kjer ga je kar šestkrat več kot v mesu jabolka. V lupini je največ 
vlaknin in tam so tudi skoraj vsi antioksidanti. Jabolka med drugim pozitivno 
vplivajo na prebavo, ki je središče imunskega sistema, in presnovo; delujejo proti 
zaprtju in driski. Pektini v njih vežejo nase strupene kovine, na primer živo srebro in 
svinec, da jih črevesje lahko hitro odstrani iz telesa. Čreslovina in tartarinska kislina 
zavirata razvoj patogenih mikroorganizmov ter pospešujeta zdravljenje bolezni. 
Seznam zdravilnih učinkov jabolk je dolg, pomembna pri tem pa je tudi kakovost 
sadežev. Slovenska jabolka so v svetovnem merilu med najbolj kakovostnimi, saj 
je tudi naša zemlja po svoji rodovitnosti in raznolikosti vrhunska. Najboljša pa so 
seveda jabolka iz ekološke pridelave.
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Najnovejše raziskave so pokazale, da je 
skrivnost za preprečevanje izgube kostne 
mase prav v hrani, ki jo uživamo. Napačno 
je prepričanje, da je lahko zdravilo na 
recept v kombinaciji z jemanjem visokih 
odmerkov kalcija rešitev za močne 
in zdrave kosti. Prav tako ni rešitev 
uživanje mlečnih izdelkov (predvsem 
je pomembno, da se izogibamo 
homogeniziranemu mleku, saj ta jemlje 
kalcij iz kosti). Uživanje zelenjave, bogate z 
vitaminom K2, v kombinaciji z vitaminom 
D je eden najboljših načinov za ohranjanje 
zdravih kosti in preprečevanje izgube 
kostne mase.

Bogastvo v koromaču
Koromač je na žalost pogosto prezrta 
zelenjava, izredno bogata z vitaminom K2, 
ki pripomore k ohranjanju kostne mase. 
Rastlina koromač ali janež je že dolgo 
poznana v medicini. Uporablja se cela 
rastlina – gomolj, steblo in listi. V antiki so 
ga imeli za odstranjevanje sluzi iz pljuč. Je 
prava zakladnica hranilnih snovi, vključno 
z vitaminom C, folno kislino, kalcijem, 
magnezijem, fitonutrienti in antioksidanti, 
ki lahko pomagajo pri zmanjševanju 
vnetij, krepitvi imunskega sistema in 
preprečevanju raka.

Najnovejše raziskave kažejo, da janeževa 
semena prispevajo k preprečevanju izgube 
kostne mase in ohranjanju vsebnosti 
mineralov v kosteh, preprečujejo pa tudi 
pomenopavzno osteoporozo. Namig: 
koromačeva semena lahko namočimo v 
domačem žganju za 3 tedne, steklenico 
postavimo v temen prostor in dobimo 
odlično naravno tinkturo, ki jo vsak dan po 
kapljicah dodajamo v čaj ali vodo.

Najboljši način za ohranjanje zdravih kosti 
je uživanje zdrave hrane s poudarkom na 
sveži zelenjavi in polnovrednih živilih. 

Pomen vitamina K in njegove funkcije
Vitamin K ima ravno pravšnje ime – 
potreben je za kri in kosti. Ljudem ga 
le redko primanjkuje, saj ga proizvajajo 

bakterije v črevesju, tudi živila pa ga 
vsebujejo kar nekaj.

Vitamin K2 je pomemben maščobotopen 
vitamin, ki ima ključno vlogo pri izgradnji 
močnih kosti, saj je njegova osnovna 
funkcija pomagati kalcij usmeriti na mesta, 
ki ga nujno potrebujejo – na zobe in kosti. 
Prav tako pomaga odstraniti kalcij z mest, 
kjer ne bi smel biti – iz arterij in mehkih tkiv.
Vitamin K ima v telesu funkcijo aktivacije 
beljakovin, ki so potrebne za normalno 
strjevanje krvi, preprečuje kalcificiranje 
arterij in drugih mehkih tkiv, pospešuje 
mineralizacijo kosti in regulira diferenciacijo 
in delitev celic. Prispeva k normalnemu 
strjevanju krvi in ohranjanju zdravih kosti.
Premajhen vnos vitamina K se pri odraslih 
lahko kaže v kalcifikaciji arterij, osteoporozi 
in poslabšanih kognitivnih funkcijah. 
Pomanjkanje vitamina K podaljšuje tudi čas 
strjevanja krvi.

Prehranski viri in dnevne potrebe po 
vitaminu K
Z normalno, mešano prehrano večinoma 
brez težav pokrijemo potrebe po vitaminu 
K, saj ga mnogo živil vsebuje v zelo visokih 
odmerkih.

Živila, bogata z vitaminom K
Najdemo ga predvsem v zelenolistnati 
zelenjavi, na primer špinači, kodrolistnatem 
ohrovtu, koromaču, brokoliju in 
fermentirani zelenjavi, kot je domače kislo 
zelje. Pomembno je, da ta živila zaužijemo 
v kombinaciji z zdravo maščobo. Za 
boljšo absorpcijo je ta živila dobro malce 
toplotno obdelati – pripravimo si na primer 
zelenjavno juho. Uporabljajte kakovosten 

vir maščob, na primer hladno stisnjeno 
oljčno olje, konopljino olje, nerafinirano 
kokosovo maščobo, maslo ghee ipd.

Koromač je še ena vrsta zelenjave, ki je 
odlična za kosti. Uživanje raznovrstne 
zelenolistne zelenjave, bogate z vitaminom 
K1 in kalijem, ima pozitivne učinke na 
mineralno kostno gostoto in trdnost kosti, 
zmanjšuje pa tudi tveganje za zlome kosti 
v vseh starostnih obdobjih. Najboljša 
je zelenjava, pridelana na ekološki ali 
biodinamičen način, po možnosti lokalna. 

Pomen kalija 
Naše telo potrebuje kalij za ohranjanje 
pravilne pH-vrednosti v telesnih tekočinah 
in optimalno razmerje med natrijem in 
kalijem, ki ima velik vpliv na kostno maso. 
Če se prehranjujete pretežno s predelanimi 
živili, obstaja velika verjetnost, da vaše 
razmerje kalija in natrija ni optimalno. 
Neuravnoteženo razmerje natrija in 
kalija lahko povzroči številne bolezni, 
vključno z osteoporozo. S povečanim 
vnosom zelenjave boste poskrbeli za bolj 
optimalno vsebnost hranil. Z uživanjem 
veliko raznovrstne zelenjave se oskrbimo 
s kalijem, pomembnim mineralom za 
zdravje naših kosti, zob in splošno zdravje. 
Če ste med tistimi, ki težje uživajo večje 
količine zelenjave, poskusite s sočenjem 
zelenjave v sokovniku.

KAKO ZELENJAVA 
KREPI KOSTI
Pri večini ljudi po 30. letu začne kostna masa postopoma upadati, zato je uravnotežen in zdrav 
način prehranjevanja ključnega pomena za zdrave kosti. Pri ženskah v prvih 10 letih po menopavzi 
kostna masa bistveno hitreje upada in posledično se pogosto razvije 
osteoporoza. Dobro je, da predvsem v tem obdobju povečamo vnos 
kakovostnih živil za ohranjanje kostne mase.

PREHRANA

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

*Viri: dr. Mercola; študija, objavljena 
v International Journal of Molecular 

Medicine, nutris.org in lastni viri

RECEPT: Presna temna 
čokolada, bogata z magnezijem

V posodi zavremo vodo, nanjo 
damo kozico, v kateri stopimo 
(na temperaturi do 46 stopinj): 
kakavovo maslo, kokosovo maslo (v 
razmerju 1:1), rožič v prahu ali presni 
100-odstotni kakav v prahu. Rožič je 
že sam po sebi sladek, če pa imate 
radi še slajšo čokolado, ji dodajte 
kokosov sladkor ali nerafiniran rjav 
agavin nektar. Ko je masa stopljena 
(ne sme biti vroča), jo nalijemo v 
silikonske modelčke. V vsakega 
potresemo še nekaj sezamovih 
semen ali damo lešnike, nato 
napolnjene modelčke postavimo za 
eno uro v zamrzovalnik. Čokolada je 
po eni uri pripravljena, da jo vzamemo 
iz modelčkov in postrežemo.

Jabolka za zdravo rast

Mineral bor, ki ga vsebujejo jabolka, 
pomembno vpliva na razvoj kosti v 
obdobju rasti.

Krepitev kosti in izboljšanje zdravja srca
Bistvenega pomena za ohranjanje močnih 
kosti je uravnotežena polnovredna 
rastlinska prehrana, bogata s hranili, od 
katerih so najpomembnejši vitamin D, 
kalcij in magnezij.

Vitamin D je še en ključni dejavnik pri 
ohranjanju zdravja kosti predvsem v zrelih 
letih, ko se začnemo starati. V poletnem 
času ga dobimo ob izpostavljenosti 
soncu, od jeseni do poletja, ko nas v naših 
krajih sončni žarki ne grejejo vsak dan, 
pa se priporoča, da ga uživamo v obliki 
prehranskega dopolnila. V specializiranih 
trgovinah z zdravo prehrano je na voljo v 
kapsulah ali v obliki pršila, ki ga popršimo 
pod jezik. Izredno pomembno je, da 

prehransko dopolnilo D3 vsebuje tudi 
kombinacijo pomembnega vitamina K2, 
saj le-ta omogoča, da se kalcij odstrani 
s predelov, kjer se nalaga. Pomembno 
je tudi, da ni iz lanolina. Bolje je, če je 
pridobljen iz lišaja. Z jemanjem vitamina D 
se ustvarja povečana potreba po vitaminu 
K2, zato vitamin D in K2 najbolje delujeta 
skupaj.

Če bolehate za osteoporozo, srčno-žilnimi 
boleznimi ali sladkorno boleznijo, vam 
skoraj zagotovo primanjkuje vitamina K2.

Pomen kalcija
Največ možnosti, da bo vaše telo lahko 
pravilno uporabilo kalcij, je, če je kalcij 
rastlinskega izvora. Bogati viri kalcija so 
zelenolistnata zelenjava, citrusi, rožiči, 
sezamova semena in pšenična trava.

Izredno pomemben mineral je še 
magnezij. Tudi najboljši vir magnezija 
je zelenolistnata zelenjava in surov 
(100-odstotni) kakav, temna čokolada je 
izredno bogata z magnezijem.

 Starost 
 1–4 let 
 4–7 let
 7–10 let 
 10–13 let 
 13–15 let
 15–51 let
 Nad 51 let

 Dnevne potrebe (µg) 
 15
 20
 30 
 40
 50
 70 moški, 60 ženske
 80 moški, 65 ženske

Vir: www.nutris.org

RECEPT: Sok, bogat s kalijem

V sokovnik damo 
dve domači ekološki 
jabolki, steblo in liste 
zelene, ekološko 
neolupljeno 
kumaro, steblo in 
liste koromača ter 
peteršilj (liste in steblo). Posebej na 
ožemalniku stisnemo pomarančo in 
limono ter ju dodamo zelenjavnemu 
soku za boljši okus. Sveže popijemo.

RECEPT: Hranilna juha

Na maščobi 
(kokosovi ali maslu 
ghee) podušimo 
por, steblo 
zelene, koromač 
in kodrolistnati 
ohrovt. Ko je zelenjava podušena, 
prilijemo vodo, dodamo peteršilj in 
s paličnim mešalnikom zmešamo v 
gladko juho. Če jo želite še dodatno 
obogatiti z vitaminom K, ji dodajte 
prah mlade pšenične trave ali 
moringe. Na koncu primešamo še 
žlico hladno stisnjenega oljčnega olja.
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Najnovejše raziskave so pokazale, da je 
skrivnost za preprečevanje izgube kostne 
mase prav v hrani, ki jo uživamo. Napačno 
je prepričanje, da je lahko zdravilo na 
recept v kombinaciji z jemanjem visokih 
odmerkov kalcija rešitev za močne 
in zdrave kosti. Prav tako ni rešitev 
uživanje mlečnih izdelkov (predvsem 
je pomembno, da se izogibamo 
homogeniziranemu mleku, saj ta jemlje 
kalcij iz kosti). Uživanje zelenjave, bogate z 
vitaminom K2, v kombinaciji z vitaminom 
D je eden najboljših načinov za ohranjanje 
zdravih kosti in preprečevanje izgube 
kostne mase.

Bogastvo v koromaču
Koromač je na žalost pogosto prezrta 
zelenjava, izredno bogata z vitaminom K2, 
ki pripomore k ohranjanju kostne mase. 
Rastlina koromač ali janež je že dolgo 
poznana v medicini. Uporablja se cela 
rastlina – gomolj, steblo in listi. V antiki so 
ga imeli za odstranjevanje sluzi iz pljuč. Je 
prava zakladnica hranilnih snovi, vključno 
z vitaminom C, folno kislino, kalcijem, 
magnezijem, fitonutrienti in antioksidanti, 
ki lahko pomagajo pri zmanjševanju 
vnetij, krepitvi imunskega sistema in 
preprečevanju raka.

Najnovejše raziskave kažejo, da janeževa 
semena prispevajo k preprečevanju izgube 
kostne mase in ohranjanju vsebnosti 
mineralov v kosteh, preprečujejo pa tudi 
pomenopavzno osteoporozo. Namig: 
koromačeva semena lahko namočimo v 
domačem žganju za 3 tedne, steklenico 
postavimo v temen prostor in dobimo 
odlično naravno tinkturo, ki jo vsak dan po 
kapljicah dodajamo v čaj ali vodo.

Najboljši način za ohranjanje zdravih kosti 
je uživanje zdrave hrane s poudarkom na 
sveži zelenjavi in polnovrednih živilih. 

Pomen vitamina K in njegove funkcije
Vitamin K ima ravno pravšnje ime – 
potreben je za kri in kosti. Ljudem ga 
le redko primanjkuje, saj ga proizvajajo 

bakterije v črevesju, tudi živila pa ga 
vsebujejo kar nekaj.

Vitamin K2 je pomemben maščobotopen 
vitamin, ki ima ključno vlogo pri izgradnji 
močnih kosti, saj je njegova osnovna 
funkcija pomagati kalcij usmeriti na mesta, 
ki ga nujno potrebujejo – na zobe in kosti. 
Prav tako pomaga odstraniti kalcij z mest, 
kjer ne bi smel biti – iz arterij in mehkih tkiv.
Vitamin K ima v telesu funkcijo aktivacije 
beljakovin, ki so potrebne za normalno 
strjevanje krvi, preprečuje kalcificiranje 
arterij in drugih mehkih tkiv, pospešuje 
mineralizacijo kosti in regulira diferenciacijo 
in delitev celic. Prispeva k normalnemu 
strjevanju krvi in ohranjanju zdravih kosti.
Premajhen vnos vitamina K se pri odraslih 
lahko kaže v kalcifikaciji arterij, osteoporozi 
in poslabšanih kognitivnih funkcijah. 
Pomanjkanje vitamina K podaljšuje tudi čas 
strjevanja krvi.

Prehranski viri in dnevne potrebe po 
vitaminu K
Z normalno, mešano prehrano večinoma 
brez težav pokrijemo potrebe po vitaminu 
K, saj ga mnogo živil vsebuje v zelo visokih 
odmerkih.

Živila, bogata z vitaminom K
Najdemo ga predvsem v zelenolistnati 
zelenjavi, na primer špinači, kodrolistnatem 
ohrovtu, koromaču, brokoliju in 
fermentirani zelenjavi, kot je domače kislo 
zelje. Pomembno je, da ta živila zaužijemo 
v kombinaciji z zdravo maščobo. Za 
boljšo absorpcijo je ta živila dobro malce 
toplotno obdelati – pripravimo si na primer 
zelenjavno juho. Uporabljajte kakovosten 

vir maščob, na primer hladno stisnjeno 
oljčno olje, konopljino olje, nerafinirano 
kokosovo maščobo, maslo ghee ipd.

Koromač je še ena vrsta zelenjave, ki je 
odlična za kosti. Uživanje raznovrstne 
zelenolistne zelenjave, bogate z vitaminom 
K1 in kalijem, ima pozitivne učinke na 
mineralno kostno gostoto in trdnost kosti, 
zmanjšuje pa tudi tveganje za zlome kosti 
v vseh starostnih obdobjih. Najboljša 
je zelenjava, pridelana na ekološki ali 
biodinamičen način, po možnosti lokalna. 

Pomen kalija 
Naše telo potrebuje kalij za ohranjanje 
pravilne pH-vrednosti v telesnih tekočinah 
in optimalno razmerje med natrijem in 
kalijem, ki ima velik vpliv na kostno maso. 
Če se prehranjujete pretežno s predelanimi 
živili, obstaja velika verjetnost, da vaše 
razmerje kalija in natrija ni optimalno. 
Neuravnoteženo razmerje natrija in 
kalija lahko povzroči številne bolezni, 
vključno z osteoporozo. S povečanim 
vnosom zelenjave boste poskrbeli za bolj 
optimalno vsebnost hranil. Z uživanjem 
veliko raznovrstne zelenjave se oskrbimo 
s kalijem, pomembnim mineralom za 
zdravje naših kosti, zob in splošno zdravje. 
Če ste med tistimi, ki težje uživajo večje 
količine zelenjave, poskusite s sočenjem 
zelenjave v sokovniku.

KAKO ZELENJAVA 
KREPI KOSTI
Pri večini ljudi po 30. letu začne kostna masa postopoma upadati, zato je uravnotežen in zdrav 
način prehranjevanja ključnega pomena za zdrave kosti. Pri ženskah v prvih 10 letih po menopavzi 
kostna masa bistveno hitreje upada in posledično se pogosto razvije 
osteoporoza. Dobro je, da predvsem v tem obdobju povečamo vnos 
kakovostnih živil za ohranjanje kostne mase.

PREHRANA

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

*Viri: dr. Mercola; študija, objavljena 
v International Journal of Molecular 

Medicine, nutris.org in lastni viri

RECEPT: Presna temna 
čokolada, bogata z magnezijem

V posodi zavremo vodo, nanjo 
damo kozico, v kateri stopimo 
(na temperaturi do 46 stopinj): 
kakavovo maslo, kokosovo maslo (v 
razmerju 1:1), rožič v prahu ali presni 
100-odstotni kakav v prahu. Rožič je 
že sam po sebi sladek, če pa imate 
radi še slajšo čokolado, ji dodajte 
kokosov sladkor ali nerafiniran rjav 
agavin nektar. Ko je masa stopljena 
(ne sme biti vroča), jo nalijemo v 
silikonske modelčke. V vsakega 
potresemo še nekaj sezamovih 
semen ali damo lešnike, nato 
napolnjene modelčke postavimo za 
eno uro v zamrzovalnik. Čokolada je 
po eni uri pripravljena, da jo vzamemo 
iz modelčkov in postrežemo.

Jabolka za zdravo rast

Mineral bor, ki ga vsebujejo jabolka, 
pomembno vpliva na razvoj kosti v 
obdobju rasti.

Krepitev kosti in izboljšanje zdravja srca
Bistvenega pomena za ohranjanje močnih 
kosti je uravnotežena polnovredna 
rastlinska prehrana, bogata s hranili, od 
katerih so najpomembnejši vitamin D, 
kalcij in magnezij.

Vitamin D je še en ključni dejavnik pri 
ohranjanju zdravja kosti predvsem v zrelih 
letih, ko se začnemo starati. V poletnem 
času ga dobimo ob izpostavljenosti 
soncu, od jeseni do poletja, ko nas v naših 
krajih sončni žarki ne grejejo vsak dan, 
pa se priporoča, da ga uživamo v obliki 
prehranskega dopolnila. V specializiranih 
trgovinah z zdravo prehrano je na voljo v 
kapsulah ali v obliki pršila, ki ga popršimo 
pod jezik. Izredno pomembno je, da 

prehransko dopolnilo D3 vsebuje tudi 
kombinacijo pomembnega vitamina K2, 
saj le-ta omogoča, da se kalcij odstrani 
s predelov, kjer se nalaga. Pomembno 
je tudi, da ni iz lanolina. Bolje je, če je 
pridobljen iz lišaja. Z jemanjem vitamina D 
se ustvarja povečana potreba po vitaminu 
K2, zato vitamin D in K2 najbolje delujeta 
skupaj.

Če bolehate za osteoporozo, srčno-žilnimi 
boleznimi ali sladkorno boleznijo, vam 
skoraj zagotovo primanjkuje vitamina K2.

Pomen kalcija
Največ možnosti, da bo vaše telo lahko 
pravilno uporabilo kalcij, je, če je kalcij 
rastlinskega izvora. Bogati viri kalcija so 
zelenolistnata zelenjava, citrusi, rožiči, 
sezamova semena in pšenična trava.

Izredno pomemben mineral je še 
magnezij. Tudi najboljši vir magnezija 
je zelenolistnata zelenjava in surov 
(100-odstotni) kakav, temna čokolada je 
izredno bogata z magnezijem.

 Starost 
 1–4 let 
 4–7 let
 7–10 let 
 10–13 let 
 13–15 let
 15–51 let
 Nad 51 let

 Dnevne potrebe (µg) 
 15
 20
 30 
 40
 50
 70 moški, 60 ženske
 80 moški, 65 ženske

Vir: www.nutris.org

RECEPT: Sok, bogat s kalijem

V sokovnik damo 
dve domači ekološki 
jabolki, steblo in liste 
zelene, ekološko 
neolupljeno 
kumaro, steblo in 
liste koromača ter 
peteršilj (liste in steblo). Posebej na 
ožemalniku stisnemo pomarančo in 
limono ter ju dodamo zelenjavnemu 
soku za boljši okus. Sveže popijemo.

RECEPT: Hranilna juha

Na maščobi 
(kokosovi ali maslu 
ghee) podušimo 
por, steblo 
zelene, koromač 
in kodrolistnati 
ohrovt. Ko je zelenjava podušena, 
prilijemo vodo, dodamo peteršilj in 
s paličnim mešalnikom zmešamo v 
gladko juho. Če jo želite še dodatno 
obogatiti z vitaminom K, ji dodajte 
prah mlade pšenične trave ali 
moringe. Na koncu primešamo še 
žlico hladno stisnjenega oljčnega olja.

Spremljajte nas na        /Zdrave novice
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Zdrava, sveža, lokalno pridelana hrana je 
za delovanje možganov nujno potrebna in 
je ključna za ohranjanje možganskih celic. 
Študije namreč kažejo, da prehrana vpliva 
na razvoj ter delovanje možganov.

1. Maščobe 
Maščobe zagotavljajo možganom 
energijo, pomagajo pri zaščiti pred 
možganskimi boleznimi ter imajo številne 
druge koristi za zdravje. Prehrana z 
veliko enkrat nenasičenimi maščobami 
lahko poveča nastajanje acetilholina, 
nevrotransmiterja, ki igra pomembno 
vlogo pri učenju in spominu.

Katere maščobe so priporočljive?
1. Polinenasičene maščobe
Večkrat nenasičene maščobe vsebujejo 
esencialne maščobne kisline (EFA), 
omega 3 in omega 6. Naši možgani 
potrebujejo te maščobe za pravilno 
delovanje. Študije kažejo, da so imeli 
ljudje, ki so jedli veliko maščobnih kislin 
omega 3, nižje stopnje obolevnosti za 
depresijo in tesnobo ter da so nujne v naši 

prehrani, saj jih naša telesa ne morejo 
proizvesti sama.
2. DHA
Za maščobne kisline omega 3 (DHA) 
je bilo dokazano, da pomagajo pri 
delovanju možganskih funkcij, kot so 
spomin, sposobnost govora ter motorične 
sposobnosti. Povečanje prehranske 
vrednosti omega 3 dokazano pomaga 
izboljšati simptome depresije, bipolarne 
motnje, težave s koncentracijo in ADHD.
3. Nasičene maščobe
Tudi nasičene maščobe so eden glavnih 
sestavnih delov možganskih celic, 
zato so prav tako potrebne za zdravo 
delovanje možganov. V neki študiji je 
bilo ugotovljeno, da se je pri ljudeh, ki so 
jedli več nasičenih maščob, zmanjšalo 
tveganje za razvoj demence za 36 %. 
Nasičene maščobe zagotavljajo tudi koristi 
za imunski sistem in jetra ter pomagajo 
ohranjati pravilno hormonsko ravnovesje.

Katera hrana se priporoča za zdravje 
naših možganov?
1. Losos: Losos vsebuje veliko maščobnih 
kislin omega 3. Najbolje je, če si ga 
pripravite skuhanega v pari ali popečenega 
na žaru, da se ohrani celovitost maščobnih 
kislin omega 3. Pri nakupu izberite divjega 
lososa.
2. Avokado: Enkrat nenasičene maščobe 
v avokadu koristijo delovanju možganov 
in spodbujajo zdrav krvni pretok ter zdrav 
pretok krvi v možganih, kar je za dobro 
delovanje možganov zelo pomembno in 
potrebno.
3. Oreščki: Oreščki so odličen vir 
nenasičenih maščobnih kislin in vitamina 
E, saj prispevajo k boljšemu delovanju 
možganov. Mandlji, orehi, brazilski oreščki 
in lešniki prav tako varujejo pred upadom 
kognitivnih funkcij.
4. Ekološka jajca: Jajca vsebujejo 
nasičene maščobe in holin, ki spodbujajo 
sposobnost pomnjenja in na splošno 
krepijo zdravje možganov.
5. Olivno olje: Zdrave maščobe, ki jih 
lahko dodate v skoraj vsako jed, pomagajo 
izboljšati spomin, ščitijo pred demenco in 

upadom kognitivnih funkcij.
6. Kokosovo olje: Poleg tega, da vsebuje 
srednjeverižne trigliceride (MCT), ki 
spodbujajo izgubo odvečnih maščob 
v telesu, pomagajo in gradijo mišično 
tkivo. Kokosova maščoba pomaga pri 
obnavljanju in zdravljenju živčnih funkcij v 
možganih.
V prehrano, koristno za možgane, 
moramo nujno vključiti maščobe. 
Izbirajmo med hladno stiskanimi olji, 
ekološkimi oreščki ter semeni.
Maščobe naj bodo del naše vsakodnevne 
prehrane, saj so prav tako nujne za 
raztapljanje nekaterih vitaminov, kot so A, 
D, E in K, ki so prav tako nujni za dobro in 
zdravo delovanje možganov.
Z zagotavljanjem dovolj zdravih 
maščob za možgane lahko poskrbimo 
za boljšo koncentracijo, spomin, za 
več energije in delovnega elana ter se 
pravočasno ubranimo pred starostnimi in 
degenerativnimi boleznimi, ki prizadenejo 
ravno možgane.

2. Vitamin E in folna kislina 
Znižujejo vrednosti aminokisline, znane 
kot homocistein, v krvi. Tako lahko 
preprečimo tveganja za nastanek bolezni 
srca. Visoke ravni homocisteina lahko 
sprožijo smrt živčnih celic v možganih, 
folna kislina in vitamin E pa ga pomagajo 
razgraditi. Ohrovt, špinača in brokoli so 
dober vir vitamina E ter folne kisline. Že 
ena skodelica surove špinače ima 15 % 
dnevnih potreb po vitaminu E.

HRANA, KI SPODBUJA 
DELOVANJE MOŽGANOV
Verjeli ali ne, 60 % naših možganov je sestavljenih iz maščob. Da možgani delujejo 
brezhibno, potrebujejo maščobe. Pa ne katerekoli. Možgani za svoje delovanje porabijo 
kar 20 % naše energije, zato moramo za njih poskrbeti s prehrano, ki jih 
nahrani in jih naredi bolj zmogljive.

PREHRANA

Besedilo: Alja Dimic, prehranska 
terapevtka, Holistic Center

Losos vsebuje velike količine 
maščobnih kislin omega 3. 
Najbolje je, če ga pripravite 
skuhanega v pari ali 
popečenega na žaru, da se 
ohrani celovitost maščobnih 
kislin omega 3. Pri nakupu 
izberite divjega lososa.

Mandlji, orehi, 
brazilski 
oreščki in 
lešniki prav 
tako varujejo 
pred upadom 
kognitivnih 
funkcij.

% naše energije porabijo 
možgani za svoje delovanje, 

zato moramo za njih poskrbeti s 
primerno prehrano.
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3. Jagodičje
Najnovejše raziskave so dokazale, da lahko borovnice in jagode 
pomagajo pri ohranjanju kognitivnih funkcij v povezavi s 
staranjem. Pomagajo tako, da iz telesa odstranjujejo strupene 
proteine, ki nastajajo zaradi napačne ali nepopolne presnove in 
ki jih povezujemo s starostno izgubo spomina.

4. Polnozrnata žita
Polnozrnate žitarice povezujemo z zmanjšanim tveganjem 
za nastanek kognitivnih motenj, so pokazale raziskave na 
univerzi Columbia v New Yorku. Prav tako preprečujejo pojav 
in napredovanje Alzheimerjeve bolezni. Polnozrnata žita 
pomagajo pri zmanjševanju vnetij, preprečujejo oksidativni 
stres ter druge dejavnike, ki povzročajo visok krvni tlak. Imajo 
pomembno vlogo pri preprečevanju tveganja za možgansko 
kap.

5. Voda
Pitje vode je za delovanje možganov nujno potrebno. 
Pomanjkanje vode v možganih lahko povzroči številne 
simptome, kot so težave s pomnjenjem, spominom, 
utrujenostjo, glavoboli, težave s spanjem, živčnost, depresija in 
slabo razpoloženje. 
Več kot 70 % našega telesa je sestavljenega iz vode. Vsaka 
funkcija v telesu je odvisna od vode, vključno z dejavnostmi 
možganov ter živčnega sistema. Voda daje možganom 
električno energijo za delovanje vseh možganskih funkcij, 
vključno z miselnimi in spominskimi procesi. Po mnenju 
dr. Corinne Allen možganske celice potrebujejo dvakrat več 
energije kot kakšne druge celice v telesu. Voda jim daje to 
potrebno energijo bolj kot katerakoli druga snov.
Voda je nujno potrebna tudi za prenos živčnih signalov iz ene 
celice v drugo. Pomanjkanje vode v možganih se kaže kot 
izčrpanost, glavobol, depresija, težave z zbranostjo in težko 
spopadanje s stresom.
Če odstotek vode v možganih upade le za 2 %, se to že 
pozna pri težavah s kratkoročnim spominom, dolgotrajno 
pomanjkanje vode v možganih pa povzroča krčenje in 
manjšanje možganskih celic. To je najpogostejša težava pri 
starejših, saj so mnogi med njimi kronično dehidrirani že več 
let. Vse to vodi v Alzheimerjevo in Parkinsonovo bolezen ter 
bolezen Lou Gehrig.
Voda je prav tako bistvenega pomena za zagotavljanje hranil 
za možgane ter za odstranjevanje strupov. Zagotavlja osnovno 
energijo za možgane, ohranja zdravo delovanje živčnih 
signalov in odstranjuje strupe. Zelo pomembno je, da pijemo 
čisto, izvirsko vodo.

6. Redna telesna aktivnost
Raziskave kažejo, da prav tako kot hrana tudi telesna dejavnost 
spodbuja k zdravemu delovanju naših možganov. Če si torej 
želite, da bi vaši možgani še dolgo delovali z vsemi svojimi 
zmogljivostmi, in če bi se radi ubranili pred starostnimi 
spremembami, potem poleg pravilne prehrane in sveže vode 
poskrbite tudi za dovolj svežega zraka.

Spremljajte nas na        /Zdrave novice
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Zdrava, sveža, lokalno pridelana hrana je 
za delovanje možganov nujno potrebna in 
je ključna za ohranjanje možganskih celic. 
Študije namreč kažejo, da prehrana vpliva 
na razvoj ter delovanje možganov.

1. Maščobe 
Maščobe zagotavljajo možganom 
energijo, pomagajo pri zaščiti pred 
možganskimi boleznimi ter imajo številne 
druge koristi za zdravje. Prehrana z 
veliko enkrat nenasičenimi maščobami 
lahko poveča nastajanje acetilholina, 
nevrotransmiterja, ki igra pomembno 
vlogo pri učenju in spominu.

Katere maščobe so priporočljive?
1. Polinenasičene maščobe
Večkrat nenasičene maščobe vsebujejo 
esencialne maščobne kisline (EFA), 
omega 3 in omega 6. Naši možgani 
potrebujejo te maščobe za pravilno 
delovanje. Študije kažejo, da so imeli 
ljudje, ki so jedli veliko maščobnih kislin 
omega 3, nižje stopnje obolevnosti za 
depresijo in tesnobo ter da so nujne v naši 

prehrani, saj jih naša telesa ne morejo 
proizvesti sama.
2. DHA
Za maščobne kisline omega 3 (DHA) 
je bilo dokazano, da pomagajo pri 
delovanju možganskih funkcij, kot so 
spomin, sposobnost govora ter motorične 
sposobnosti. Povečanje prehranske 
vrednosti omega 3 dokazano pomaga 
izboljšati simptome depresije, bipolarne 
motnje, težave s koncentracijo in ADHD.
3. Nasičene maščobe
Tudi nasičene maščobe so eden glavnih 
sestavnih delov možganskih celic, 
zato so prav tako potrebne za zdravo 
delovanje možganov. V neki študiji je 
bilo ugotovljeno, da se je pri ljudeh, ki so 
jedli več nasičenih maščob, zmanjšalo 
tveganje za razvoj demence za 36 %. 
Nasičene maščobe zagotavljajo tudi koristi 
za imunski sistem in jetra ter pomagajo 
ohranjati pravilno hormonsko ravnovesje.

Katera hrana se priporoča za zdravje 
naših možganov?
1. Losos: Losos vsebuje veliko maščobnih 
kislin omega 3. Najbolje je, če si ga 
pripravite skuhanega v pari ali popečenega 
na žaru, da se ohrani celovitost maščobnih 
kislin omega 3. Pri nakupu izberite divjega 
lososa.
2. Avokado: Enkrat nenasičene maščobe 
v avokadu koristijo delovanju možganov 
in spodbujajo zdrav krvni pretok ter zdrav 
pretok krvi v možganih, kar je za dobro 
delovanje možganov zelo pomembno in 
potrebno.
3. Oreščki: Oreščki so odličen vir 
nenasičenih maščobnih kislin in vitamina 
E, saj prispevajo k boljšemu delovanju 
možganov. Mandlji, orehi, brazilski oreščki 
in lešniki prav tako varujejo pred upadom 
kognitivnih funkcij.
4. Ekološka jajca: Jajca vsebujejo 
nasičene maščobe in holin, ki spodbujajo 
sposobnost pomnjenja in na splošno 
krepijo zdravje možganov.
5. Olivno olje: Zdrave maščobe, ki jih 
lahko dodate v skoraj vsako jed, pomagajo 
izboljšati spomin, ščitijo pred demenco in 

upadom kognitivnih funkcij.
6. Kokosovo olje: Poleg tega, da vsebuje 
srednjeverižne trigliceride (MCT), ki 
spodbujajo izgubo odvečnih maščob 
v telesu, pomagajo in gradijo mišično 
tkivo. Kokosova maščoba pomaga pri 
obnavljanju in zdravljenju živčnih funkcij v 
možganih.
V prehrano, koristno za možgane, 
moramo nujno vključiti maščobe. 
Izbirajmo med hladno stiskanimi olji, 
ekološkimi oreščki ter semeni.
Maščobe naj bodo del naše vsakodnevne 
prehrane, saj so prav tako nujne za 
raztapljanje nekaterih vitaminov, kot so A, 
D, E in K, ki so prav tako nujni za dobro in 
zdravo delovanje možganov.
Z zagotavljanjem dovolj zdravih 
maščob za možgane lahko poskrbimo 
za boljšo koncentracijo, spomin, za 
več energije in delovnega elana ter se 
pravočasno ubranimo pred starostnimi in 
degenerativnimi boleznimi, ki prizadenejo 
ravno možgane.

2. Vitamin E in folna kislina 
Znižujejo vrednosti aminokisline, znane 
kot homocistein, v krvi. Tako lahko 
preprečimo tveganja za nastanek bolezni 
srca. Visoke ravni homocisteina lahko 
sprožijo smrt živčnih celic v možganih, 
folna kislina in vitamin E pa ga pomagajo 
razgraditi. Ohrovt, špinača in brokoli so 
dober vir vitamina E ter folne kisline. Že 
ena skodelica surove špinače ima 15 % 
dnevnih potreb po vitaminu E.

HRANA, KI SPODBUJA 
DELOVANJE MOŽGANOV
Verjeli ali ne, 60 % naših možganov je sestavljenih iz maščob. Da možgani delujejo 
brezhibno, potrebujejo maščobe. Pa ne katerekoli. Možgani za svoje delovanje porabijo 
kar 20 % naše energije, zato moramo za njih poskrbeti s prehrano, ki jih 
nahrani in jih naredi bolj zmogljive.

PREHRANA

Besedilo: Alja Dimic, prehranska 
terapevtka, Holistic Center

Losos vsebuje velike količine 
maščobnih kislin omega 3. 
Najbolje je, če ga pripravite 
skuhanega v pari ali 
popečenega na žaru, da se 
ohrani celovitost maščobnih 
kislin omega 3. Pri nakupu 
izberite divjega lososa.

Mandlji, orehi, 
brazilski 
oreščki in 
lešniki prav 
tako varujejo 
pred upadom 
kognitivnih 
funkcij.

% naše energije porabijo 
možgani za svoje delovanje, 

zato moramo za njih poskrbeti s 
primerno prehrano.
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3. Jagodičje
Najnovejše raziskave so dokazale, da lahko borovnice in jagode 
pomagajo pri ohranjanju kognitivnih funkcij v povezavi s 
staranjem. Pomagajo tako, da iz telesa odstranjujejo strupene 
proteine, ki nastajajo zaradi napačne ali nepopolne presnove in 
ki jih povezujemo s starostno izgubo spomina.

4. Polnozrnata žita
Polnozrnate žitarice povezujemo z zmanjšanim tveganjem 
za nastanek kognitivnih motenj, so pokazale raziskave na 
univerzi Columbia v New Yorku. Prav tako preprečujejo pojav 
in napredovanje Alzheimerjeve bolezni. Polnozrnata žita 
pomagajo pri zmanjševanju vnetij, preprečujejo oksidativni 
stres ter druge dejavnike, ki povzročajo visok krvni tlak. Imajo 
pomembno vlogo pri preprečevanju tveganja za možgansko 
kap.

5. Voda
Pitje vode je za delovanje možganov nujno potrebno. 
Pomanjkanje vode v možganih lahko povzroči številne 
simptome, kot so težave s pomnjenjem, spominom, 
utrujenostjo, glavoboli, težave s spanjem, živčnost, depresija in 
slabo razpoloženje. 
Več kot 70 % našega telesa je sestavljenega iz vode. Vsaka 
funkcija v telesu je odvisna od vode, vključno z dejavnostmi 
možganov ter živčnega sistema. Voda daje možganom 
električno energijo za delovanje vseh možganskih funkcij, 
vključno z miselnimi in spominskimi procesi. Po mnenju 
dr. Corinne Allen možganske celice potrebujejo dvakrat več 
energije kot kakšne druge celice v telesu. Voda jim daje to 
potrebno energijo bolj kot katerakoli druga snov.
Voda je nujno potrebna tudi za prenos živčnih signalov iz ene 
celice v drugo. Pomanjkanje vode v možganih se kaže kot 
izčrpanost, glavobol, depresija, težave z zbranostjo in težko 
spopadanje s stresom.
Če odstotek vode v možganih upade le za 2 %, se to že 
pozna pri težavah s kratkoročnim spominom, dolgotrajno 
pomanjkanje vode v možganih pa povzroča krčenje in 
manjšanje možganskih celic. To je najpogostejša težava pri 
starejših, saj so mnogi med njimi kronično dehidrirani že več 
let. Vse to vodi v Alzheimerjevo in Parkinsonovo bolezen ter 
bolezen Lou Gehrig.
Voda je prav tako bistvenega pomena za zagotavljanje hranil 
za možgane ter za odstranjevanje strupov. Zagotavlja osnovno 
energijo za možgane, ohranja zdravo delovanje živčnih 
signalov in odstranjuje strupe. Zelo pomembno je, da pijemo 
čisto, izvirsko vodo.

6. Redna telesna aktivnost
Raziskave kažejo, da prav tako kot hrana tudi telesna dejavnost 
spodbuja k zdravemu delovanju naših možganov. Če si torej 
želite, da bi vaši možgani še dolgo delovali z vsemi svojimi 
zmogljivostmi, in če bi se radi ubranili pred starostnimi 
spremembami, potem poleg pravilne prehrane in sveže vode 
poskrbite tudi za dovolj svežega zraka.

Spremljajte nas na        /Zdrave novice



Vsakomur bi svetoval znižanje vnosa sladkorjev, 
predelanih škrobnih hidratov in žit ter močno 
omejitev vnosa rastlinskih olj, kot so repično, 
sončnično in bučno. Vsebujejo namreč 
maščobne kisline omega 6, ki pri pretirani 
uporabi v kombinaciji z OH v telesu povzročajo 
vnetna stanja in posledično vodijo v bolezni.

dni je potrebno, da telo izgubi 
spomin na sladko hrano.
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Več maščob? Ne, ni pomota, čeprav zveni 
neverjetno. Tudi maščobe so lahko zdrave; 
ne nazadnje jih potrebujemo že zato, 
ker se v njih topijo nekateri življenjsko 
pomembni vitamini. 
»Dolgo je veljalo, da so maščobe nekaj 
slabega in da se jim moramo izogibati. S 
sodobno prehrano pa smo si pravzaprav 
uničili presnovo. Smernice prehranske 
piramide pretiravajo z ogljikovimi 
hidrati in za mnogo ljudi niso primerne, 
saj ima večina preveliko telesno težo. 
Odvečni kilogrami so zaloge maščobe, 
ki predstavljajo rezervno energijo, težava 
pa je v tem, da je ne znamo uporabiti. 
Pomemben razlog za to so prehranske 
smernice, ki priporočajo pogoste in z 
ogljikovimi hidrati bogate obroke, ti pa 
so vir goriva v obliki glukoze. Tako telesu 
sploh ne dopustimo, da bi za energijo 
učinkovito uporabljalo maščobe.« 
Tako meni Gašper Grom, dipl. dietetik, 
certificirani trener v fitnesu z več kot 
dvajsetletnimi izkušnjami na področjih 
vadbe v fitnesu, hujšanja in zdrave 
prehrane. Grom je tudi lastnik trgovine 
s prehranskimi dopolnili ter slovenske 
fit spletne strani www.maxximum.si 
in glavni urednik revije o zdravem in 
aktivnem življenju Postani fit. Priznava, 
da je bil kot športnik nekoč odvisen od 
hrane, kar naprej je mislil na to, kaj bo 
jedel, in užival je tudi do šest obrokov 
dnevno. Zdaj zaužije zelo malo ogljikovih 
hidratov, nenehno hrepenenje po hrani 
se je tako izgubilo, jé manj, lakote ne 
občuti, energije pa mu kljub temu 
nikoli ne zmanjka. V čem je skrivnost? V 
izkoriščanju maščob za energijo.

Grom prisega na prehrano, ki temelji 
na močno znižanem vnosu ogljikovih 

hidratov (OH) in povečanem vnosu 
maščob (ang. low carb-high fat, LCHF). 
Diete LCHF veljajo za potencialno najbolj 
zdrave. Ena od njih, najbolj skrajna v 
smislu količine vnosa OH, je ketogena 
dieta, ki dopušča vnos do največ 10 % oz. 
do cca 50 g OH na dan, medtem ko je pri 
drugih dietah LCHF ta vnos lahko 20–25 
%. OH naj bodo predvsem bolj vlaknasti, 
naravni: zelenjava, jagodičje, oreški in 
naravni, nepredelani škrobni viri, kot so 
buče, krompir in riž, svetuje sogovornik, 
izogibati pa se je treba predelanim OH in 
sladkarijam. Telo lahko samo proizvede 
toliko OH, kot jih potrebuje. To pomeni, 
da OH niso esencialni in ji ni treba zaužiti 
s hrano. So pa nekatera živila, bogata 
z OH, dober vir prehranskih vlaknin in 

fitokemikalij, ki telesu lahko koristijo. 
Dnevne potrebe lahko zadovoljimo že s 
400 g zelenjave, ki je tudi najbolj zdrav vir 
OH. 

Razlogi za debelost
»Glavna razloga, da so ljudje danes 
pogosto predebeli, sta uživanje preveč 
obrokov na dan in preveč OH. Za to je 
potrebno veliko hormona inzulina, ki 
uravnava krvni sladkor, kar dolgoročno 
pripelje do zmanjšanja senzitivnosti celic 
na ta hormon in do njegove manjše 
učinkovitosti. To ima za posledico dodatno 
izločanje inzulina in s tem visoko raven 
inzulina v krvi, kar preprečuje porabo 
maščob za energijo in pospešuje njihovo 
kopičenje v zaloge. Povišan inzulin vpliva 
tudi na pojav večine bolezni sodobnega 
časa.   
Ogljikovi hidrati po eni strani vzbujajo 
kratkotrajno zadovoljstvo, vendar nihanje 
krvnega sladkorja povzroča stalen občutek 
lakote, in to je eden od razlogov, da 
zaužijemo preveč kalorij. Po drugi strani pa 
veliko maščob in malo hidratov nasiti, še 
posebej, če gre za ketogeno dieto,« pravi 
Grom. Poudarja, da ljudje nismo ustvarjeni 
za tolikšno količino OH, kot jih uživamo. 
Nekateri jih morda celo dobro prenašajo, 
večina pa ne. 
Hrana z veliko ogljikovimi hidrati ima 
poleg debelosti za posledico tudi več 
prostih radikalov, ki pospešujejo staranje 
organov in tkiv, in tudi tako vpliva na 
vnetne procese v telesu. Prav tako 
previsoka raven glukoze v krvi in telesu 
sama po sebi spodbuja oksidacijo. »Vnos 
ogljikovih hidratov v telo s hrano ni 
nujno potreben za delovanje človeškega 
organizma, vnos beljakovin in določenih 
maščob pa je. Res je, da določene celice 

VEČ MAŠČOB ZA 
BOLJŠE ZDRAVJE 
IN POČUTJE
Z dietami, ki temeljijo na znižanem vnosu ogljikovih hidratov in povečanem vnosu maščob (t. i. 
prehrana LCHF), je mogoče ne le uspešno in dolgotrajno shujšati, temveč tudi zdraviti nekatere resne 
kronične bolezni, kot so povišan krvni tlak, sladkorna bolezen tipa 2 in določene oblike raka. Prehrana 
LCHF lahko izboljša vse znake presnovnega sindroma: povišan krvni tlak, trebušno debelost, povišan 
krvni sladkor, nizek holesterol HDL in visoko raven trigliceridov. Besedilo: Janja Simonič*

*Vir: Gašper Grom, dipl. dietetik, strokovnjak za fitnes, hujšanje in zdravo prehrano

PREHRANA

Viri ogljikovih hidratov v hrani

Glavni vir so škrobni OH: krompir, 
riž, testenine, kruh in drugi izdelki iz 
moke.
Precejšen vir: sadje (predvsem 
sladkorji). 
Zmeren in najboljši vir: zelenjava; je 
tudi dober vir mineralov in vitaminov, 
prehranskih vlaknin in fitokemikalij.
Najslabši vir: slaščice, sladke pijače, 
sladkorji, sirupi.

5 znakov presnovnega 
sindroma

1. Visoki trigliceridi (maščobe v krvi),
2. nizek holesterol HDL,
3. visok pritisk,
4. visceralna oz. trebušna debelost,
5. visok krvni sladkor.

in tkiva za svoje delovanje nujno potrebujejo glukozo, vendar jo 
naše telo lahko samo tvori iz snovi, kot so glicerol (sestavni del 
maščob), laktat in posamezne aminokisline,« razlaga Grom. 

Smernice pretiravajo z OH 
Čeprav smernice zdrave prehrane zagovarjajo velike količine 
ogljikovih hidratov – vsaj 50 % dnevnega energijskega vnosa 
– ter minimalni vnos nasičenih maščob in holesterola, se 
zdravje ljudi zadnja desetletja slabša, opaža Grom. S pretiranim 
uživanjem ogljikovih hidratov in stalno visoko vrednostjo 
krvnega sladkorja in hormona inzulina se namreč kvarijo 
mehanizmi uravnavanja glukoze. Po njegovem mnenju je tudi 
nesmiselno, da bi telesu dodajali energijo, ko ima človek s 
prekomerno telesno težo v sebi že tako ali tako več kot preveč 
energije v obliki maščobnih zalog. »Človek, ki ima uničen 
sistem senzitivnosti na inzulin, se lahko nauči porabljati 
maščobe samo tako, da za nekaj časa zmanjša vnos OH, 
ali pa tako, da uvede določena postna obdobja – del dneva 
brez hrane. Takrat telesu ne preostane drugega, kot da za 
energijo začne porabljati lastno maščobo. Ko zna telo maščobe 
porabljati za energijo, se tudi apetit spremeni, dokazano se 
zboljša senzitivnost na inzulin in odpravi se veliko znakov 

presnovnega 
sindroma 
in sodobnih 
bolezni,« zatrjuje 
Grom. Pri tem 
torej ne gre le 
za hujšanje, gre 
tudi za zdravje in 
dobro počutje.

Ugodni učinki na telo
Študije kažejo pozitivne vplive diet LCHF pri mnogo bolezenskih 
stanjih, kot so presnovni sindrom, srčna obolenja, bolezni 
živčevja in možganov, debelost in druga. »Zdravniki za vsak 
znak presnovnega sindroma predpisujejo zdravila, vendar 
obstajajo raziskave, da se samo z znižanjem vnosa OH in s 
tem inzulina v telesu nekateri znaki že po 3 ali 4 tednih vrnejo 
na normalne vrednosti. Zdravila torej niso vedno potrebna. 

Spremljajte nas na        /Zdrave novice



Vsakomur bi svetoval znižanje vnosa sladkorjev, 
predelanih škrobnih hidratov in žit ter močno 
omejitev vnosa rastlinskih olj, kot so repično, 
sončnično in bučno. Vsebujejo namreč 
maščobne kisline omega 6, ki pri pretirani 
uporabi v kombinaciji z OH v telesu povzročajo 
vnetna stanja in posledično vodijo v bolezni.

dni je potrebno, da telo izgubi 
spomin na sladko hrano.
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Več maščob? Ne, ni pomota, čeprav zveni 
neverjetno. Tudi maščobe so lahko zdrave; 
ne nazadnje jih potrebujemo že zato, 
ker se v njih topijo nekateri življenjsko 
pomembni vitamini. 
»Dolgo je veljalo, da so maščobe nekaj 
slabega in da se jim moramo izogibati. S 
sodobno prehrano pa smo si pravzaprav 
uničili presnovo. Smernice prehranske 
piramide pretiravajo z ogljikovimi 
hidrati in za mnogo ljudi niso primerne, 
saj ima večina preveliko telesno težo. 
Odvečni kilogrami so zaloge maščobe, 
ki predstavljajo rezervno energijo, težava 
pa je v tem, da je ne znamo uporabiti. 
Pomemben razlog za to so prehranske 
smernice, ki priporočajo pogoste in z 
ogljikovimi hidrati bogate obroke, ti pa 
so vir goriva v obliki glukoze. Tako telesu 
sploh ne dopustimo, da bi za energijo 
učinkovito uporabljalo maščobe.« 
Tako meni Gašper Grom, dipl. dietetik, 
certificirani trener v fitnesu z več kot 
dvajsetletnimi izkušnjami na področjih 
vadbe v fitnesu, hujšanja in zdrave 
prehrane. Grom je tudi lastnik trgovine 
s prehranskimi dopolnili ter slovenske 
fit spletne strani www.maxximum.si 
in glavni urednik revije o zdravem in 
aktivnem življenju Postani fit. Priznava, 
da je bil kot športnik nekoč odvisen od 
hrane, kar naprej je mislil na to, kaj bo 
jedel, in užival je tudi do šest obrokov 
dnevno. Zdaj zaužije zelo malo ogljikovih 
hidratov, nenehno hrepenenje po hrani 
se je tako izgubilo, jé manj, lakote ne 
občuti, energije pa mu kljub temu 
nikoli ne zmanjka. V čem je skrivnost? V 
izkoriščanju maščob za energijo.

Grom prisega na prehrano, ki temelji 
na močno znižanem vnosu ogljikovih 

hidratov (OH) in povečanem vnosu 
maščob (ang. low carb-high fat, LCHF). 
Diete LCHF veljajo za potencialno najbolj 
zdrave. Ena od njih, najbolj skrajna v 
smislu količine vnosa OH, je ketogena 
dieta, ki dopušča vnos do največ 10 % oz. 
do cca 50 g OH na dan, medtem ko je pri 
drugih dietah LCHF ta vnos lahko 20–25 
%. OH naj bodo predvsem bolj vlaknasti, 
naravni: zelenjava, jagodičje, oreški in 
naravni, nepredelani škrobni viri, kot so 
buče, krompir in riž, svetuje sogovornik, 
izogibati pa se je treba predelanim OH in 
sladkarijam. Telo lahko samo proizvede 
toliko OH, kot jih potrebuje. To pomeni, 
da OH niso esencialni in ji ni treba zaužiti 
s hrano. So pa nekatera živila, bogata 
z OH, dober vir prehranskih vlaknin in 

fitokemikalij, ki telesu lahko koristijo. 
Dnevne potrebe lahko zadovoljimo že s 
400 g zelenjave, ki je tudi najbolj zdrav vir 
OH. 

Razlogi za debelost
»Glavna razloga, da so ljudje danes 
pogosto predebeli, sta uživanje preveč 
obrokov na dan in preveč OH. Za to je 
potrebno veliko hormona inzulina, ki 
uravnava krvni sladkor, kar dolgoročno 
pripelje do zmanjšanja senzitivnosti celic 
na ta hormon in do njegove manjše 
učinkovitosti. To ima za posledico dodatno 
izločanje inzulina in s tem visoko raven 
inzulina v krvi, kar preprečuje porabo 
maščob za energijo in pospešuje njihovo 
kopičenje v zaloge. Povišan inzulin vpliva 
tudi na pojav večine bolezni sodobnega 
časa.   
Ogljikovi hidrati po eni strani vzbujajo 
kratkotrajno zadovoljstvo, vendar nihanje 
krvnega sladkorja povzroča stalen občutek 
lakote, in to je eden od razlogov, da 
zaužijemo preveč kalorij. Po drugi strani pa 
veliko maščob in malo hidratov nasiti, še 
posebej, če gre za ketogeno dieto,« pravi 
Grom. Poudarja, da ljudje nismo ustvarjeni 
za tolikšno količino OH, kot jih uživamo. 
Nekateri jih morda celo dobro prenašajo, 
večina pa ne. 
Hrana z veliko ogljikovimi hidrati ima 
poleg debelosti za posledico tudi več 
prostih radikalov, ki pospešujejo staranje 
organov in tkiv, in tudi tako vpliva na 
vnetne procese v telesu. Prav tako 
previsoka raven glukoze v krvi in telesu 
sama po sebi spodbuja oksidacijo. »Vnos 
ogljikovih hidratov v telo s hrano ni 
nujno potreben za delovanje človeškega 
organizma, vnos beljakovin in določenih 
maščob pa je. Res je, da določene celice 

VEČ MAŠČOB ZA 
BOLJŠE ZDRAVJE 
IN POČUTJE
Z dietami, ki temeljijo na znižanem vnosu ogljikovih hidratov in povečanem vnosu maščob (t. i. 
prehrana LCHF), je mogoče ne le uspešno in dolgotrajno shujšati, temveč tudi zdraviti nekatere resne 
kronične bolezni, kot so povišan krvni tlak, sladkorna bolezen tipa 2 in določene oblike raka. Prehrana 
LCHF lahko izboljša vse znake presnovnega sindroma: povišan krvni tlak, trebušno debelost, povišan 
krvni sladkor, nizek holesterol HDL in visoko raven trigliceridov. Besedilo: Janja Simonič*

*Vir: Gašper Grom, dipl. dietetik, strokovnjak za fitnes, hujšanje in zdravo prehrano

PREHRANA

Viri ogljikovih hidratov v hrani

Glavni vir so škrobni OH: krompir, 
riž, testenine, kruh in drugi izdelki iz 
moke.
Precejšen vir: sadje (predvsem 
sladkorji). 
Zmeren in najboljši vir: zelenjava; je 
tudi dober vir mineralov in vitaminov, 
prehranskih vlaknin in fitokemikalij.
Najslabši vir: slaščice, sladke pijače, 
sladkorji, sirupi.

5 znakov presnovnega 
sindroma

1. Visoki trigliceridi (maščobe v krvi),
2. nizek holesterol HDL,
3. visok pritisk,
4. visceralna oz. trebušna debelost,
5. visok krvni sladkor.

in tkiva za svoje delovanje nujno potrebujejo glukozo, vendar jo 
naše telo lahko samo tvori iz snovi, kot so glicerol (sestavni del 
maščob), laktat in posamezne aminokisline,« razlaga Grom. 

Smernice pretiravajo z OH 
Čeprav smernice zdrave prehrane zagovarjajo velike količine 
ogljikovih hidratov – vsaj 50 % dnevnega energijskega vnosa 
– ter minimalni vnos nasičenih maščob in holesterola, se 
zdravje ljudi zadnja desetletja slabša, opaža Grom. S pretiranim 
uživanjem ogljikovih hidratov in stalno visoko vrednostjo 
krvnega sladkorja in hormona inzulina se namreč kvarijo 
mehanizmi uravnavanja glukoze. Po njegovem mnenju je tudi 
nesmiselno, da bi telesu dodajali energijo, ko ima človek s 
prekomerno telesno težo v sebi že tako ali tako več kot preveč 
energije v obliki maščobnih zalog. »Človek, ki ima uničen 
sistem senzitivnosti na inzulin, se lahko nauči porabljati 
maščobe samo tako, da za nekaj časa zmanjša vnos OH, 
ali pa tako, da uvede določena postna obdobja – del dneva 
brez hrane. Takrat telesu ne preostane drugega, kot da za 
energijo začne porabljati lastno maščobo. Ko zna telo maščobe 
porabljati za energijo, se tudi apetit spremeni, dokazano se 
zboljša senzitivnost na inzulin in odpravi se veliko znakov 

presnovnega 
sindroma 
in sodobnih 
bolezni,« zatrjuje 
Grom. Pri tem 
torej ne gre le 
za hujšanje, gre 
tudi za zdravje in 
dobro počutje.

Ugodni učinki na telo
Študije kažejo pozitivne vplive diet LCHF pri mnogo bolezenskih 
stanjih, kot so presnovni sindrom, srčna obolenja, bolezni 
živčevja in možganov, debelost in druga. »Zdravniki za vsak 
znak presnovnega sindroma predpisujejo zdravila, vendar 
obstajajo raziskave, da se samo z znižanjem vnosa OH in s 
tem inzulina v telesu nekateri znaki že po 3 ali 4 tednih vrnejo 
na normalne vrednosti. Zdravila torej niso vedno potrebna. 
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Kandida (Candida albicans) je vrsta gliv 
kvasovk, ki je prisotna v vsakem človeškem 
organizmu. Njeno naravno okolje so 
prebavila, sluznica in koža, kjer živi v 
sožitju z drugimi bakterijami. Je povsem 
neškodljiva kvasovka, težava pa nastane, 
ko se začne pretirano in nenadzorovano 
razmnoževati ter preraste v stanje, ki mu 
rečemo kandidiaza ali kandidoza.

Zakaj se razvije kandidoza
Nepravilna prehrana, bogata s sladkorjem 
in industrijsko predelanimi žiti, uživanje 
kontracepcijskih tabletk, zdravljenje z 
antibiotiki ali kortikosteroidi, oslabljeno 
delovanje imunskega sistema in še mnogo 
drugega poruši krhko ravnovesje med 
bakterijami in kvasovkami v črevesju, kar 
omogoči prekomerno razmnoževanje 
kandide. Eden glavnih dejavnikov je tudi 
pogosta izpostavljenost stresu, ki zviša 
raven kortizola v krvi. Kortizol je stresni 
hormon, ki ga izločata nadledvični žlezi 
in povzroči dvig ravni krvnega sladkorja. 
Ko je sladkor povišan, ga kvasovke 
oportunistično izrabijo kot gorivo, kar 
spodbudi prekomerno razraščanje kandide 
po celotnem organizmu. Pretirano 
razraščena kvasovka oslabi delovanje 
imunskega sistema in lahko vodi tudi v 
resne zdravstvene težave, tako fizične kot 
psihične. 

Znaki kandidoze so različni in zaradi 
ujemanja s simptomi številnih drugih 
bolezni jo je pogosto težko diagnosticirati, 
vendar je stanje treba jemati resno. 
Kandida je na primer pogosto krivec za 
kronično utrujenost, ponavljajoče se težave 
s sečili, ledvicami in mehurjem ali spolovili, 
ponavljajoče se prehlade, vnetja zgornjih 
dihal, sinusov, vnetega grla, infekcije ušes.

Rešitev za težave s kandido
Kvasovke najbolje uspevajo ob 
prehranjevanju z živili, bogatimi s 
prečiščenimi ogljikovimi hidrati in 
rafiniranim sladkorjem, predelano hrano 
ter mlečnimi izdelki. Ena od rešitev 
za težave s kandido je zato lahko tudi 
strategija v dveh korakih: primerna dieta 
z omejevanjem problematičnih živil in 
uživanje prehranskih dopolnil, ki zavirajo 
rast kandide.

KANDIDA 
– TEŽAVA 
SODOBNEGA 
ČASA
Mnogo težav, ki nam grenijo življenje, lahko pripišemo zelo 
nenavadnemu viru – kvasovki po imenu kandida. Njeno 
prekomerno razraščanje povzroča številne neprijetne 
simptome, med drugim napihnjenost, neustavljivo željo po 
sladki ali kisli hrani in pomanjkanje energije. Besedilo: Maša Kovač

PREHRANA

Simptomi prekomerno 
razraščene kandide:

• napihnjenost in prebavne težave,
• pogosta nepotešljiva želja po sladki 

hrani, 
• glivična vnetja na nohtih, koži, 

sluznicah,
• kronična utrujenost, težave z 

zbranostjo,
• glavoboli, utrujenost in težave s 

spanjem,
• čustvena nihanja in razdražljivost,
• pogosto hladne roke in noge.

Test

Preverite, ali kandida ogroža tudi vaše 
zdravje, s preprostim preizkusom. 
Zjutraj, takoj ko vstanete in še preden 
si v kopalnici oščetkate zobe, pljunite v 
kozarec navadne vode, počakajte nekaj 
minut in opazujte, kaj se dogaja. Če se 
iz pljunka začnejo spuščati tanke nitke, 
če se pljunek popolnoma pomeša z 
vodo ali če se potopi na dno kozarca, 
je to znak, da se je v vašem telesu 
razpasla kandida.

Trigliceridi na primer v krvi padejo, ko se 
jih telo nauči porabiti za energijo, čeprav 
uživamo več maščob,« pravi Grom.
Ketogena dieta je ena izmed diet, ki jih v 
zadnjem desetletju veliko raziskujejo in ki 
se je v znanstvenih krogih že v preteklosti 
uporabljala za zdravljenje epilepsije in 
sladkorne bolezni tipa 1; to je bila edina 
dieta pred prihodom inzulina. Zdaj se 
pogosto uporablja tudi za zdravljenje 
raka, predvsem možganskega, sladkorne 
bolezni tipa 2, različnih nevroloških 
bolezni, sindroma policističnih jajčnikov, 
pa tudi srčno-žilnih obolenj, saj deluje 
protivnetno. 
 
Delovanje proti raku
Velik del rakavih in drugih sodobnih 
bolezni je povezan prav z visokim 
inzulinom in visoko ravnijo glukoze v krvi, 
pravi Grom. »Rakave celice se hranijo z 
glukozo, in če zmanjšamo njeno raven v 
krvi, rakave celice ne bodo dobile hrane 
in ne bodo imele optimalnih razmer 
za rast, medtem ko večina drugih celic 
lahko živi brez glukoze. Če odrekanje OH 
kombiniramo z drugo terapijo, ki slabi 
rakave celice, je lahko zdravljenje raka 
zelo uspešno. Učinkovitost so dokazali 
pri možganskem raku s kombinacijo 
ketogene diete in terapije s kisikom. To 
pomeni, da je potencial tudi za druge 
rakave bolezni,« razlaga Grom. Ker pa je 
drastična sprememba prehrane lahko hud 
šok za telo, še posebej če je to oslabljeno 
zaradi bolezni, je v kasnejših fazah bolezni 
Grom ne priporoča. Spremembe je torej 
treba začeti uvajati takoj na začetku 
odkritja bolezni, ko se je organizem 
še sposoben prilagajati na nov način 
prehranjevanja. Še bolje pa je, če tak način 
prehranjevanja uporabljamo preventivno.
Tudi beljakovin v prehrani ne sme biti 
preveč: »Če jih je preveč, se spremenijo v 
glukozo ter negativno vplivajo na inzulin 
in posledično spodbujajo rast rakavih 
celic. Večji del raka je predvsem posledica 
kombinacije določenega stresnega 
dejavnika, preveč inzulina in preveč 
maščobnih kislin omega 6, ki jih dobimo v 
telo z rastlinskimi olji,« meni Grom. 

Kdaj ketogena dieta
Ketogena dieta ni nujna za vsakogar, 
predvsem je primerna za tiste, ki imajo 
uničen sistem za uravnavanje krvnega 
sladkorja oz. zmanjšano inzulinsko 

občutljivost. Za večino ljudi pa je to 
najboljši način za izgubo odvečnih 
kilogramov ter povrnitev zdravja in 
dobrega počutja z dolgoročnimi rezultati. 
Za hujšanje in zdravljenje je stroga 

ketogena dieta lahko le kratkoročna 
rešitev: vnos OH je treba znižati vsaj za 
toliko časa, da se povrne t. i. presnovna 
fleksibilnost oz. da se stanje v telesu uredi. 
Ko se organizem ponovno vzpostavi, lahko 
dodamo malo več zelenjave in določeno 
sadje. Sadje je na splošno treba uživati 
zmerno, saj vsebuje veliko sladkorja. 
Najprimernejše je jagodičje. Po želji lahko 
sčasoma v omejenih količinah začnemo 

uživati naravne škrobne ogljikove hidrate, 
kot so buče, sladki krompir, krompir in riž.

Nasveti 
Za kar najboljše zdravje je treba po 
besedah sogovornika upoštevati tudi vrste 
maščob. Grom daje prednost živalskim, 
saj se v živilih, ki jih vsebujejo, nahaja 
veliko telesu koristnih snovi. Ni se treba 
izogibati holesterolu, njegova škodljivost 
ni dokazana, nasprotno, holesterol je 
nujno potreben za telo, nastaja pa v 
vsaki celici v telesu. Letos so v ZDA in na 
Japonskem že ukinili zgornjo priporočeno 
mejo dnevno zaužitega holesterola. 
»Rumenjak je popolna hrana,« je 
prepričan Grom. Vsakomur bi svetoval 
znižanje vnosa sladkorjev, predelanih 
škrobnih hidratov in žit ter močno 
omejitev vnosa rastlinskih olj (predvsem 
toplotno obdelanih, rafiniranih), kot so 
repično, sončnično in bučno. Vsebujejo 
namreč veliko maščobnih kislin omega 
6, ki pri pretirani uporabi v kombinaciji z 
OH v telesu povzročajo vnetna stanja in 
posledično vodijo v bolezni. Za zdravje 
je pomembno tudi pravo razmerje med 
maščobnimi kislinami omega 3 in omega 
6. Ne z enimi ne z drugimi ne smemo 
pretiravati. Tako kot se te maščobe hitro 
pokvarijo na kuhinjski polici, se tudi v 
telesu, če jih je preveč.

Koristi ketogene diete

• Neodvisnost od hrane: znižan apetit, manjša želja po sladki in s škrobom bogati 
predelani hrani.

• Hujšanje: uspešna pomoč pri izgubi maščobe oz. odvečne telesne teže brez 
občutka odrekanja.

• Dobro počutje, enakomerna raven energije in zbranost ves dan.
• Ugodni vplivi pri različnih bolezenskih stanjih: varuje srce, možgane, prebavni takt, 

zavira rast rakavih celic.

XXxxxx xxx xxx  x xx xxx xx xx xx xxxx XXxxxx xxx xxx KETOGENA DIETA

Ketogena dieta je način prehrane, ki zelo omejuje vnos ogljikovih hidratov, obenem 
pa močno povečuje vnos maščob. Beljakovin, ki zagotavljajo aminokisline, 
potrebne za nujne telesne funkcije, zaužijemo ravno toliko, kot jih naše telo 
potrebuje: za povprečnega odraslega je to cca 0,8 g/kg puste telesne mase dnevno. 
100 g mesa ima okoli 20 g beljakovin; beljakovin je tako hitro dovolj.

Splošna formula za ketogeno dieto: 
1. 70 % maščob:

• 45 % nasičenih: živalske maščobe* (jajca, meso, polnomastni mlečni izdelki) in 
tropska olja (kokosova maščoba),

 • 45 % enkrat nenasičenih: oljčno olje, avokado, lešniki, makadamije,
• 10 % večkrat nenasičenih: omega 3 (mastne ribe, meso pašnih živali, 

konopljino, laneno in ribje olje) in omega 6 (skoraj vsa rastlinska olja: repično, 
bučno, sončnično; oreški);

2. 15–20 % beljakovin: jajca, meso, ribe, polnomastni mlečni izdelki, stročnice;
3. 10–15 % ogljikovih hidratov: pretežno iz zelenjave, oreškov in jagodičja.

*Kljub splošnemu prepričanju, da so živalske maščobe le nasičene maščobe, 
to ne drži. Živalske maščobe vsebujejo cca enako količino nasičenih in enkrat 
nenasičenih maščob (te so sicer značilne predvsem za oljčno olje) in okoli 10 % 
večkrat nenasičenih maščob. Natančna razmerja so odvisna od posameznega živila.
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Rumenjak je popolna hrana.

tedne je potrebno, da se telo 
za energijo navadi optimalno 

porabljati maščobe.

1–4

Spremljajte nas na        /Zdrave novice



Kandida (Candida albicans) je vrsta gliv 
kvasovk, ki je prisotna v vsakem človeškem 
organizmu. Njeno naravno okolje so 
prebavila, sluznica in koža, kjer živi v 
sožitju z drugimi bakterijami. Je povsem 
neškodljiva kvasovka, težava pa nastane, 
ko se začne pretirano in nenadzorovano 
razmnoževati ter preraste v stanje, ki mu 
rečemo kandidiaza ali kandidoza.

Zakaj se razvije kandidoza
Nepravilna prehrana, bogata s sladkorjem 
in industrijsko predelanimi žiti, uživanje 
kontracepcijskih tabletk, zdravljenje z 
antibiotiki ali kortikosteroidi, oslabljeno 
delovanje imunskega sistema in še mnogo 
drugega poruši krhko ravnovesje med 
bakterijami in kvasovkami v črevesju, kar 
omogoči prekomerno razmnoževanje 
kandide. Eden glavnih dejavnikov je tudi 
pogosta izpostavljenost stresu, ki zviša 
raven kortizola v krvi. Kortizol je stresni 
hormon, ki ga izločata nadledvični žlezi 
in povzroči dvig ravni krvnega sladkorja. 
Ko je sladkor povišan, ga kvasovke 
oportunistično izrabijo kot gorivo, kar 
spodbudi prekomerno razraščanje kandide 
po celotnem organizmu. Pretirano 
razraščena kvasovka oslabi delovanje 
imunskega sistema in lahko vodi tudi v 
resne zdravstvene težave, tako fizične kot 
psihične. 

Znaki kandidoze so različni in zaradi 
ujemanja s simptomi številnih drugih 
bolezni jo je pogosto težko diagnosticirati, 
vendar je stanje treba jemati resno. 
Kandida je na primer pogosto krivec za 
kronično utrujenost, ponavljajoče se težave 
s sečili, ledvicami in mehurjem ali spolovili, 
ponavljajoče se prehlade, vnetja zgornjih 
dihal, sinusov, vnetega grla, infekcije ušes.

Rešitev za težave s kandido
Kvasovke najbolje uspevajo ob 
prehranjevanju z živili, bogatimi s 
prečiščenimi ogljikovimi hidrati in 
rafiniranim sladkorjem, predelano hrano 
ter mlečnimi izdelki. Ena od rešitev 
za težave s kandido je zato lahko tudi 
strategija v dveh korakih: primerna dieta 
z omejevanjem problematičnih živil in 
uživanje prehranskih dopolnil, ki zavirajo 
rast kandide.

KANDIDA 
– TEŽAVA 
SODOBNEGA 
ČASA
Mnogo težav, ki nam grenijo življenje, lahko pripišemo zelo 
nenavadnemu viru – kvasovki po imenu kandida. Njeno 
prekomerno razraščanje povzroča številne neprijetne 
simptome, med drugim napihnjenost, neustavljivo željo po 
sladki ali kisli hrani in pomanjkanje energije. Besedilo: Maša Kovač

PREHRANA

Simptomi prekomerno 
razraščene kandide:

• napihnjenost in prebavne težave,
• pogosta nepotešljiva želja po sladki 

hrani, 
• glivična vnetja na nohtih, koži, 

sluznicah,
• kronična utrujenost, težave z 

zbranostjo,
• glavoboli, utrujenost in težave s 

spanjem,
• čustvena nihanja in razdražljivost,
• pogosto hladne roke in noge.

Test

Preverite, ali kandida ogroža tudi vaše 
zdravje, s preprostim preizkusom. 
Zjutraj, takoj ko vstanete in še preden 
si v kopalnici oščetkate zobe, pljunite v 
kozarec navadne vode, počakajte nekaj 
minut in opazujte, kaj se dogaja. Če se 
iz pljunka začnejo spuščati tanke nitke, 
če se pljunek popolnoma pomeša z 
vodo ali če se potopi na dno kozarca, 
je to znak, da se je v vašem telesu 
razpasla kandida.

Trigliceridi na primer v krvi padejo, ko se 
jih telo nauči porabiti za energijo, čeprav 
uživamo več maščob,« pravi Grom.
Ketogena dieta je ena izmed diet, ki jih v 
zadnjem desetletju veliko raziskujejo in ki 
se je v znanstvenih krogih že v preteklosti 
uporabljala za zdravljenje epilepsije in 
sladkorne bolezni tipa 1; to je bila edina 
dieta pred prihodom inzulina. Zdaj se 
pogosto uporablja tudi za zdravljenje 
raka, predvsem možganskega, sladkorne 
bolezni tipa 2, različnih nevroloških 
bolezni, sindroma policističnih jajčnikov, 
pa tudi srčno-žilnih obolenj, saj deluje 
protivnetno. 
 
Delovanje proti raku
Velik del rakavih in drugih sodobnih 
bolezni je povezan prav z visokim 
inzulinom in visoko ravnijo glukoze v krvi, 
pravi Grom. »Rakave celice se hranijo z 
glukozo, in če zmanjšamo njeno raven v 
krvi, rakave celice ne bodo dobile hrane 
in ne bodo imele optimalnih razmer 
za rast, medtem ko večina drugih celic 
lahko živi brez glukoze. Če odrekanje OH 
kombiniramo z drugo terapijo, ki slabi 
rakave celice, je lahko zdravljenje raka 
zelo uspešno. Učinkovitost so dokazali 
pri možganskem raku s kombinacijo 
ketogene diete in terapije s kisikom. To 
pomeni, da je potencial tudi za druge 
rakave bolezni,« razlaga Grom. Ker pa je 
drastična sprememba prehrane lahko hud 
šok za telo, še posebej če je to oslabljeno 
zaradi bolezni, je v kasnejših fazah bolezni 
Grom ne priporoča. Spremembe je torej 
treba začeti uvajati takoj na začetku 
odkritja bolezni, ko se je organizem 
še sposoben prilagajati na nov način 
prehranjevanja. Še bolje pa je, če tak način 
prehranjevanja uporabljamo preventivno.
Tudi beljakovin v prehrani ne sme biti 
preveč: »Če jih je preveč, se spremenijo v 
glukozo ter negativno vplivajo na inzulin 
in posledično spodbujajo rast rakavih 
celic. Večji del raka je predvsem posledica 
kombinacije določenega stresnega 
dejavnika, preveč inzulina in preveč 
maščobnih kislin omega 6, ki jih dobimo v 
telo z rastlinskimi olji,« meni Grom. 

Kdaj ketogena dieta
Ketogena dieta ni nujna za vsakogar, 
predvsem je primerna za tiste, ki imajo 
uničen sistem za uravnavanje krvnega 
sladkorja oz. zmanjšano inzulinsko 

občutljivost. Za večino ljudi pa je to 
najboljši način za izgubo odvečnih 
kilogramov ter povrnitev zdravja in 
dobrega počutja z dolgoročnimi rezultati. 
Za hujšanje in zdravljenje je stroga 

ketogena dieta lahko le kratkoročna 
rešitev: vnos OH je treba znižati vsaj za 
toliko časa, da se povrne t. i. presnovna 
fleksibilnost oz. da se stanje v telesu uredi. 
Ko se organizem ponovno vzpostavi, lahko 
dodamo malo več zelenjave in določeno 
sadje. Sadje je na splošno treba uživati 
zmerno, saj vsebuje veliko sladkorja. 
Najprimernejše je jagodičje. Po želji lahko 
sčasoma v omejenih količinah začnemo 

uživati naravne škrobne ogljikove hidrate, 
kot so buče, sladki krompir, krompir in riž.

Nasveti 
Za kar najboljše zdravje je treba po 
besedah sogovornika upoštevati tudi vrste 
maščob. Grom daje prednost živalskim, 
saj se v živilih, ki jih vsebujejo, nahaja 
veliko telesu koristnih snovi. Ni se treba 
izogibati holesterolu, njegova škodljivost 
ni dokazana, nasprotno, holesterol je 
nujno potreben za telo, nastaja pa v 
vsaki celici v telesu. Letos so v ZDA in na 
Japonskem že ukinili zgornjo priporočeno 
mejo dnevno zaužitega holesterola. 
»Rumenjak je popolna hrana,« je 
prepričan Grom. Vsakomur bi svetoval 
znižanje vnosa sladkorjev, predelanih 
škrobnih hidratov in žit ter močno 
omejitev vnosa rastlinskih olj (predvsem 
toplotno obdelanih, rafiniranih), kot so 
repično, sončnično in bučno. Vsebujejo 
namreč veliko maščobnih kislin omega 
6, ki pri pretirani uporabi v kombinaciji z 
OH v telesu povzročajo vnetna stanja in 
posledično vodijo v bolezni. Za zdravje 
je pomembno tudi pravo razmerje med 
maščobnimi kislinami omega 3 in omega 
6. Ne z enimi ne z drugimi ne smemo 
pretiravati. Tako kot se te maščobe hitro 
pokvarijo na kuhinjski polici, se tudi v 
telesu, če jih je preveč.

Koristi ketogene diete

• Neodvisnost od hrane: znižan apetit, manjša želja po sladki in s škrobom bogati 
predelani hrani.

• Hujšanje: uspešna pomoč pri izgubi maščobe oz. odvečne telesne teže brez 
občutka odrekanja.

• Dobro počutje, enakomerna raven energije in zbranost ves dan.
• Ugodni vplivi pri različnih bolezenskih stanjih: varuje srce, možgane, prebavni takt, 

zavira rast rakavih celic.

XXxxxx xxx xxx  x xx xxx xx xx xx xxxx XXxxxx xxx xxx KETOGENA DIETA

Ketogena dieta je način prehrane, ki zelo omejuje vnos ogljikovih hidratov, obenem 
pa močno povečuje vnos maščob. Beljakovin, ki zagotavljajo aminokisline, 
potrebne za nujne telesne funkcije, zaužijemo ravno toliko, kot jih naše telo 
potrebuje: za povprečnega odraslega je to cca 0,8 g/kg puste telesne mase dnevno. 
100 g mesa ima okoli 20 g beljakovin; beljakovin je tako hitro dovolj.

Splošna formula za ketogeno dieto: 
1. 70 % maščob:

• 45 % nasičenih: živalske maščobe* (jajca, meso, polnomastni mlečni izdelki) in 
tropska olja (kokosova maščoba),

 • 45 % enkrat nenasičenih: oljčno olje, avokado, lešniki, makadamije,
• 10 % večkrat nenasičenih: omega 3 (mastne ribe, meso pašnih živali, 

konopljino, laneno in ribje olje) in omega 6 (skoraj vsa rastlinska olja: repično, 
bučno, sončnično; oreški);

2. 15–20 % beljakovin: jajca, meso, ribe, polnomastni mlečni izdelki, stročnice;
3. 10–15 % ogljikovih hidratov: pretežno iz zelenjave, oreškov in jagodičja.

*Kljub splošnemu prepričanju, da so živalske maščobe le nasičene maščobe, 
to ne drži. Živalske maščobe vsebujejo cca enako količino nasičenih in enkrat 
nenasičenih maščob (te so sicer značilne predvsem za oljčno olje) in okoli 10 % 
večkrat nenasičenih maščob. Natančna razmerja so odvisna od posameznega živila.
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Rumenjak je popolna hrana.

tedne je potrebno, da se telo 
za energijo navadi optimalno 

porabljati maščobe.
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KOREJSKI GINSENG V 
KAPSULAH JE PREHRANSKO 

DOPOLNILO IZ NARAVNEGA IZVLEČKA, 
KI KREPI IMUNSKI SISTEM, POMAGA PRI 
PREHLADIH IN ZMANJŠUJE UTRUJENOST. 

POIŠČITE GA V LJUBLJANSKIH 
LEKARNAH IN DRUGIH SPECIALIZIRANIH 

PRODAJALNAH PO SLOVENIJI. 

Kako veste, da jetra potrebujejo 
razstrupljanje
Pomanjkanje energije, očitno nabiranje 
maščobe v predelu trebuha, težave s 
prebavo, bolečine pod desnim rebrnim 
lokom, povišana vrednost holesterola 
ter trigliceridov v krvi – vse to so znaki, 
da morajo jetra delati s čezmerno 
zmogljivostjo, da so preobremenjena in 
da ne morejo delovati, kot je treba. Zato 
se počutimo slabo in vrstijo se različne 
zdravstvene težave.

Zdrav življenjski slog ni vse
Četudi sledite zdravemu življenjskemu 
slogu z uživanjem obilice svežega sadja 
in zelenjave, so vaša jetra vsakodnevno 
izpostavljena različnim strupom, ki 
obremenjujejo njihovo delovanje. Po 
navedbah Agencije za varstvo okolja (ZDA) 
ljudje vsako leto okolje obremenimo 
z več kot 2,7 bilijona kilogramov 

(2,700,000,000,000 kg) strupenih snovi 
vseh vrst. Nekatere izmed njih sčasoma 
vstopijo tudi v naše telo – z zrakom, ki 
ga dihamo, hrano, ki jo zaužijemo, ali 
onesnaženo vodo, ki jo pijemo.

Kako razstrupiti jetra
Ker zdrav življenjski slog ni dovolj, je dobro 
poseči tudi po pripravkih za razstrupljanje 
jeter, na primer v obliki kapsul. Na trgu so 
na voljo takšni, ki so narejeni iz povsem 
naravnih snovi, iz izvlečkov naravnih zelišč, 
pegastega badlja, artičoke, kurkume, 
kebulskega mirobalanovca. Zaužijemo jih 
večkrat na dan, običajno po obroku, da 
telesu olajšamo presnovo. Ker je za dobro 
delovanje jeter pomemben tudi kakovosten 
spanec, večerni odmerek vsebuje povsem 
naravne snovi za pomirjanje, ki zagotavljajo 
krepčilen počitek. Ob uporabi teh 
pripravkov po navadi zadošča že 30-dnevna 
razstrupljevalna kura. 

RAZSTRUPITE JETRA Z 
IZVLEČKI ARTIČOKE 
ZAMAŠČENA JETRA 
ZASTRUPLJAJO 
TELO 

Jetra so čistilni servis organizma. Telo je odvisno od njih, saj 
skrbijo za presnovo maščob in ogljikovih hidratov, filtriranje 
krvi, skladiščenje energije, nastajanje holesterola in še marsikaj. 
Kot vsak filter pa se lahko tudi jetra »zamašijo« in tako vse teže 
(in vse slabše) opravljajo svojo nalogo. Besedilo: Maša Kovač

PREHRANA

oglasno sporočilo

Razstrupite jetra v enem mesecu 

Sensilabov 30-dnevni program 30 DAYS Liver Detox vsebuje tri različne kapsule z 
različnimi naravnimi sestavinami: prvo zaužijemo zjutraj, drugo po kosilu in tretjo 
pred spanjem. Skupaj zagotavljajo celodnevno podporo za razstrupljanje jeter tako 
podnevi kot ponoči. Paketu sta priloženi knjižica s priporočili, recepti in jasnimi 
navodili za 30-dnevni program ter priročna škatlica za enostavno shranjevanje 
in doziranje kapsul. V času 30-dnevnega programa ste deležni tudi motivacijske 
podpore prek elektronske pošte in nasvetov strokovnega svetovalca, ki vam je na 
voljo prek spletne strani www.sensilab.si ali osebno v eni od trgovin Sensilab misli 
Zdravo. 
Nakup 30-dnevnega programa za popolno celodnevno podporo in razstrupljanje 
jeter priporočamo:
• vsem, ki bi želeli svojim jetrom ponuditi naravne izvlečke za regeneracijo in 

razstrupljanje najpomembnejšega organa v telesu, 
• vsem, ki so pogosto v stresu in nimajo časa za zdravo prehrano ter potrebujejo 

enostaven in jasen program za razstrupljanje jeter,
• tistim, ki živijo v večjih mestih ali v bližini prometnih cest in večino časa preživijo v 

zaprtih prostorih,
• vsem tistim, ki se redno sproščajo s cigareto ali alkoholnimi pijačami …
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Vlada bi morala ukrepati s sprejetjem 
nove hierarhije ravnanja s hrano, ki 
danes konča med odpadki, so prepričani 
v društvu Ekologi brez meja. Slovenija 
nujno potrebuje tudi jasen cilj za 
zmanjšanje količin odpadne hrane za 
najmanj 50 % do leta 2025. Stabilna 
samooskrba, krepitev ekološkega 
kmetijstva in skupnostno ukrepanje so 
pogoji za izpolnitev predlaganega cilja.
Udeleženci Konference o prihodnosti 
odpadne hrane v Sloveniji iz vlade, 
trgovine, komunalnega gospodarstva, 
kmetijskih zadrug in nevladnih 

organizacij so poudarili potrebo po 
združevanju in sodelovanju pri tako 
pomembni temi, kot je zmanjševanje 
in preprečevanje odpadne hrane. V 
razpravi so podprli idejo o oblikovanju 
slovenske banke hrane in izrazili podporo 
lokalni proizvodnji hrane, izboljšanju 
kakovosti podatkov o količinah in izvoru 
zavržene hrane, oblikovanju e-platforme 
za obiranje viškov na poljih, krepitvi 
mreže socialnih trgovin in okrepljeni 
vlogi ombudsmana za varnost odnosov 
preskrbe s hrano.
»Ukrepati moramo tako, da najprej 
preprečimo nastajanje odpadne hrane. 
Česar ne moremo preprečiti, uporabimo 
za prehrano ljudi, nato za krmo za 
živali, prednost je treba dati lokalnemu 
kompostiranju ter šele na koncu, ko smo 
storili vse našteto, dovoliti odstranjevanje, 
ki mora biti temu primerno drago, 
obdavčeno. S tem denarjem lahko 
spodbujamo inovacije in nova delovna 
mesta. Samo tako bomo vse akterje v 
živilskopredelovalni industriji, trgovini 
in lokalnih skupnostih spodbudili k 

ukrepanju,« je 
povedal Albin 
Keuc, vodja 
projekta Volk sit, 
koza cela.
Ekologi brez 
meja so v 
deklaracijo 
zapisali vrsto 
zavez, s katerimi 
lahko predlagani 
cilj zmanjšanja 
količin tudi 
dosežemo. 

Predlagajo krepitev prostovoljnih 
zavez s strani gospodarskih družb v 
prehranski verigi, ki najbolje poznajo 
tehnološke in trženjske razloge za 
nastajanje hrane, ki konča med 
odpadki. Potrebujemo izobraževanje in 
usposabljanje potrošnikov, da bodo s 
svojo izbiro vplivali na odločitve trgovcev 
v smeri zmanjševanja in preprečevanja 
nastajanja odpadne hrane. Okrepiti je 
treba komuniciranje med proizvajalci, 
predelovalci in trgovci z namenom 
zmanjšanja možnosti nastajanja odpadne 
hrane.

»Dosedanja razprava z akterji na področju 
delovanja proti zavrženi hrani je pokazala, 
da bi že z razmeroma preprostimi 
ukrepi, kot so davčne olajšave, 
boljša informacijska infrastruktura in 
kampanje ozaveščanja, hitro dosegli 
nižje količine zavržene hrane. Vodilo 
morata biti zaupanje in zdrava pamet, ne 
kratkovidnost in delovanje iz strahu, kaj 
vse gre lahko narobe,« je še poudarila 
Urša Zgojznik, predsednica društva 
Ekologi brez meja.

SLOVENIJA BREZ 
ZAVRŽENE 
HRANE
Na Konferenci o prihodnosti odpadne hrane v 
Sloveniji, ki so jo organizirali Ekologi brez meja, so 
predstavili Deklaracijo za Slovenijo brez zavržene 
hrane. Poziv za odgovorno ravnanje s hrano v državi 
nagovarja živilskopredelovalno industrijo, trgovino, 
vlado, lokalne skupnosti in vse, ki jim ni vseeno, kako 
ravnamo s hrano. Besedilo: Monika Hvala

PREHRANA

manj naj bi bilo v Sloveniji 
količine odpadne hrane 

do leta 2025. 

50 %
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PREHRANA

manj naj bi bilo v Sloveniji 
količine odpadne hrane 

do leta 2025. 

50 %
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Če ste pogosto utrujeni in počasni, če 
vaš spomin ni več tako dober kot nekoč 
ali če ne morete shujšati ne glede na to, 
kolikokrat poskusite, potem so morda 
vzrok za to zamaščena jetra. 

Funkcije jeter
Brez zadržkov lahko rečemo, da so jetra 
najbolj deloven organ v našem telesu. 
Vsi poznamo njihovo osnovno funkcijo 
razstrupljanja telesa, opravljajo pa še več 
kot 500 drugih funkcij, med njimi: 
• proizvajajo več kot 13.000 ključnih 

kemikalij in uravnavajo več kot 50.000 
vitalnih encimov;

• uravnavajo presnovo spolnih 
hormonov, tudi testosterona in 
estrogena;

• vsak dan prefiltrirajo skoraj 100 litrov 
krvi;

• izdelujejo žolč za dnevno razgraditev 

maščob in pomagajo pri prebavi hrane;
• uravnavajo raven zdravega holesterola, 

krvnega sladkorja in aminokislin;
• pretvarjajo glukozo v energijo, ki jo naše 

telo lahko uporabi, ko jo potrebuje;
• shranjujejo nujno potrebne hranilne 

snovi, kot so vitamini A , B , D in K;
• razstrupljajo odpadne snovi in   toksine, 

tako da jih lahko izločijo iz telesa. 

Ko smo mladi, običajno jetra opravljajo 
vse funkcije brez težav. S starostjo pa se 
lahko zgodi, da postanejo obremenjena 
in manj učinkovita. Naše telo je bilo skozi 
leta izpostavljeno pesticidom, težkim 
kovinam in vse bolj onesnaženemu 
zraku, ki dodatno obremenjujejo jetra 
in povzročajo, da se starajo hitreje. Jetra 
težko dohajajo vedno večje obremenitve 
in ne morejo več uravnavati ravnovesja v 
telesu. Rezultat tega se najhitreje pokaže 
v nenehni utrujenosti, saj ne morejo več 
dovolj hitro pretvoriti glukoze v energijo, 
in pridobivanju telesne teže, predvsem se 
maščoba začne nabirati okrog trebuha. 
To pa so prvi znaki zamaščenosti jeter, ko 
se maščoba nabira tudi okrog jeter. 

Zdravstvene težave
Zamaščena jetra so lahko vzrok tudi za 
druge zdravstvene težave:
• slaba in počasna prebava,
• pomanjkanje energije,
• povišane vrednosti holesterola in 

trigliceridov v krvi,
• povišan krvni tlak,
• debelost z osrednjo porazdelitvijo 

maščobe okrog pasu,
• težave s spominom,
• zmanjšana telesna odpornost,
• težave z vidom,
• starostne pege,
• srbeča koža, ki izgubi sijaj in zdravo 

barvo.

Največji sovražniki jeter:
• slabe prehrambne navade, mastna, 

preobilna in predelana hrana;
• alkohol – problem je lahko že več kot 2 

dcl vina ali več kot 1 malo pivo na dan, 
če je to redna praksa;

• izpostavljenost cigaretnemu dimu; 
• pretirana uporaba zdravil;
• tudi stres, sploh če med obrokom 

hitimo oz. delamo zraven druge stvari 
(na primer gledamo televizijo, beremo) 
in hrane ne prežvečimo pravilno.

Zakaj razstrupljanje jeter
Zaradi dolgotrajnega slabega delovanja 
jeter ali povečane obremenjenosti jeter 
nastanejo resnejše bolezni jeter, pa 
tudi številne bolezni prebavil in ožilja. 
Dobra novica je, da imajo jetra veliko 
sposobnost regeneracije in da jim lahko 
pri tem učinkovito pomagamo. Tudi filter 
v sesalniku ali avtomobilu je občasno 
treba zamenjati, kajne? Z občasno 
razstrupljevalno kuro jetrom pomagamo, 
da se lahko pomladijo in obnovijo, kar se 
bo najhitreje poznalo pri počutju.

Kako se lotiti razstrupljanja jeter?
Za razstrupljanje in obnovo jeter je 
pomembno, da v svoje življenje vnesemo 
nekaj sprememb. Zelo pomembno je, 
da se držimo načel zdrave prehrane, 
zmanjšati moramo vnos alkohola in 
mastnih živil. Pri jemanju zdravil je treba 
upoštevati priporočila farmacevtov. 
Priporočljivo je tudi uživanje prehranskih 

JETRA – NAŠ 
NAJBOLJ 
DELOVEN ORGAN 
KER BI ŽELELI ŽIVETI DLJE
Poleg presnove maščob in razstrupljanja telesa jetra opravljajo številne druge pomembne funkcije, 
ki so manj poznane, a vseeno zelo pomembne. To pomaga pojasniti, zakaj so lahko zamaščena jetra 
vzrok za veliko zdravstvenih težav.

PREHRANA

Z razstrupljenimi jetri se 
boste počutili močnejši in bolj 
zdravi, saj bodo vaša jetra 
lahko učinkovito odstranila vse 
toksine in bodo zaščitena tudi 
pred nadaljnjimi vplivi.

Zaradi dolgotrajnega slabega 
delovanja jeter ali povečane 
obremenjenosti jeter nastanejo 
resnejše bolezni jeter, pa 
tudi številne bolezni prebavil 
in ožilja. Dobra novica je, da 
imajo jetra veliko sposobnost 
regeneracije in da jim lahko pri 
tem učinkovito pomagamo.

Ena učinkovina ni dovolj!

Jetra za učinkovito opravljanje svojih 
funkcij potrebujejo več različnih 
hranil, tako da podpora s samo eno 
učinkovino ne zadostuje.

litrov krvi vsak dan 
prefiltrirajo jetra.

100
dcl vina ali več kot 1 malo pivo 

na dan že lahko škoduje jetrom, 
če je to redna praksa.

2

dopolnil, ki s svojimi učinkovinami 
podpirajo delovanje jeter. 
Jetra za učinkovito delovanje potrebujejo 
več različnih hranil, tako da podpora 
samo z eno učinkovino ne zadošča. 
Poleg pegastega badlja je priporočljivo 
sočasno uživanje vitamina E, ki 
preprečuje oksidacijo holesterola HDL in 
s tem pozitivno vpliva na jetra. Vitamini 
skupine B, ki prav tako uravnavajo 
presnovne procese, pomagajo jetrom pri 
delovanju. Pomanjkanje vitaminov B se 
kaže predvsem pri ljudeh, ki se nezdravo 
prehranjujejo in uživajo alkohol.
Študije kažejo pozitiven vpliv uživanja 
izvlečkov golostebelnega sladkega 
korena, ki krepi delovanje jeter, 
preprečuje vnetje in jih brani pred 
poškodbami. Tako kot za zdravje jeter 
je treba skrbeti tudi za urejeno in 
dobro prebavo, k čemur pripomoreta 

golostebelni sladki koren in indijska 
kosmulja. Z urejeno prebavo posredno 
razbremenimo jetra pri njihovem 
razstrupljevalnem procesu.

Kaj pomenijo zdrava in dobro 
delujoča jetra?
Ko bodo vaša jetra spet dobro 
delovala, boste imeli več energije. 
Jetra namreč skrbijo za učinkovito 
presnovo glukoze v energijo. Bolje 
bodo presnavljala tudi vso zaužito 
hrano in telo jo bo lažje absorbiralo. 
Dobra presnova se bo pokazala z 
izgubo telesne teže, predvsem se 
zmanjša obseg pasu. Regenerirana 
jetra zagotavljajo pravilno izločanje 
žolča, ki je potreben za urejeno 
prebavo maščob, tako da se ta ne 
nabira več v telesu. 

Z razstrupljenimi jetri se boste počutili 
močnejši in bolj zdravi, saj bodo vaša 
jetra lahko učinkovito odstranila vse 
toksine in bodo zaščitena tudi pred 
nadaljnjimi škodljivimi vplivi.

Besedilo: Katja Horvat
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vaš spomin ni več tako dober kot nekoč 
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dcl vina ali več kot 1 malo pivo na dan, 
če je to redna praksa;
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3. Uživajte slive
Slive so bogate z antioksidanti, 
pripomorejo k vzdrževanju zdrave prebave 
in imajo naraven odvajalni učinek.

4. Gibajte se 
Z rednim gibanjem v naravi, kjer se bomo 
nadihali svežega zraka, bomo poskrbeli 
tudi za aktivnost črevesja. Pri rednem 
gibanju se spodbudi tudi črevesna 
peristaltika.

44

V prebavilih se nahaja kar 70 % 
imunskega sistema in prav zato jim 
pravimo središče zdravja našega telesa. 
Prebavi moramo posvetiti še dodatno 
pozornost, saj vse bolezni večinoma 
izvirajo prav iz črevesja.

Zaprtje in počasna prebava
Zaradi zaprtja trpi več kot 200.000 
Slovencev; velikokrat so težave tako 
hude, da so primorani poiskati tudi 
zdravniško pomoč. O zaprtju govorimo 
takrat, ko se odvajajo manjše količine 
blata, blato je trše, odvajanje je oteženo 
in manj pogosto. Normalno odvajanje 
blata je vsaj enkrat dnevno. Do zaprtja in 
počasne prebave pride predvsem zaradi 
neustrezne prehrane. Danes uživamo 
pretežno koncentrirano, industrijsko 
predelano in mastno hrano. Večji del 
takšne hrane se prebavi do sestavin, ki 
se vsrkajo v kri. V črevesju tako ostane 
zelo malo neprebavljivega ostanka, ta pa 
črevesne peristaltike ne spodbudi dovolj 

in črevo se poleni. 

Zakaj je zaprtost zdravju škodljiva
Pri nerednem odvajanju blata se v 
prebavnem traktu nabirajo strupi, ki bi jih 
praviloma morali sproti odvajati iz telesa. 
Ustvarjajo se strupene obloge, ki oslabijo 
črevesno steno, ta postane prepustna in 
v krvni obtok spušča škodljive substance. 
Pri tem v telesu nastane še več toksičnih 
snovi in jetra so preobremenjena s 
toksini, ki jih ne moremo sproti izločati. 
Te strupene obloge uničujejo prebavila in 
polenijo črevo, kar privede do kroničnega 
zaprtja in upočasnjene prebave.

Pomen čiščenja prebavnega trakta 
Zdrava prebava je bistvenega pomena za 
celotno zdravje našega telesa. Pri počasni 
prebavi se črevo poleni in neučinkovito 
izloča odpadke iz telesa. To povzroča 
zastrupljanje celotnega telesa. Strupi, ki 
vstopijo v krvni obtok, povzročajo različne 
težave, kot so utrujenost, glavoboli, 

zaprtost, težave s kožo, črevesni plini itd. 
Skozi leta napačnega hranjenja z 
nezdravo hrano se v debelem črevesju 
kopičijo toksične obloge starega blata. 
Ker je blato po uživanju industrijske in 
mastne hrane zelo lepljivo, dodobra 
oblepi stene črevesja. Na steni črevesja se 
z leti naredijo precej debele, trde in skoraj 
neprepustne obloge. Te strupene obloge 
črevesju preprečujejo črpanje nekaterih 
hranilnih snovi. Strupene obloge tudi 
onemogočajo normalno krčenje oz. 
delovanje črevesne peristaltike. 

Spodbudimo počasno prebavo na 
naraven način
Kako spodbuditi prebavo na naraven 
način ter očistiti črevo strupenih oblog? 
Za urejeno prebavo lahko večinoma 
poskrbimo sami, saj so težave s prebavo 
velikokrat posledica nezdrave prehrane, 
premalo gibanja in pomanjkanja tekočine. 

KER JE PREBAVA 
SREDIŠČE ZDRAVJA 
NAŠEGA TELESA
Dandanes prebavne težave niso redkost, z njimi se srečuje vedno več Slovencev. Sodoben življenjski 
slog, predvsem nezdrave prehranske navade, so eden glavnih vzrokov, da ima vedno več ljudi težave 
z zaprtjem, počasno in neurejeno prebavo. Prebavnih težav nikakor ne smemo ignorirati, saj uničujejo 
naša prebavila ter nas opozarjajo, da določene funkcije v telesu ne delujejo pravilno. Besedilo: Katja Horvat

PREHRANA

Ugotovite, ali je tudi vaša 
prebava neurejena

Poskrbimo za čiščenje črevesja

Vlaknine psiliuma

NASVET

• Imate neredne obroke z zelo malo 
sveže zelenjave in sadja?

• Popijete manj kot 2 l vode na dan?
• Se redkokdaj odločite za redno 

fizično aktivnost?
• Ste večkrat v stresu?
• Blato odvajate manj kot enkrat na 

dan? 
• Blato je trdo ter ga pri odvajanju 

spremljata bolečina ali občutek 
nepopolne izpraznjenosti?

Če ste na vsaj tri vprašanja odgovorili 
z DA, imate verjetno neurejeno in 
počasno prebavo ter so vaša prebavila 
obložena s strupenimi oblogami.

Če nismo storili še nič, da bi temeljito očistili svoje črevo, smo lahko prepričani, da 
so stene našega črevesja obložene s strupenimi oblogami, ki upočasnjujejo prebavo 
ter zastrupljajo telo. Zato je zelo priporočljivo, da poskrbimo za čiščenje črevesja, saj 
se bo le tako povrnilo v funkcionalno naravno in zdravo stanje.

Čudežna vlaknina psiliuma ima sposobnost urejanja prebave na naraven način. Spada v skupino topnih vlaknin, kar pomeni, da 
v stiku z vodo nabrekne ter ustvari naraven gel, ki potuje po prebavnem traktu ter nase veže vodo. Tako naredi blato mehkejše in 
lažje za odvajanje. Poveča se tudi volumen blata, kar na naraven način spodbudi črevesno peristaltiko.
Vlaknina pri potovanju skozi prebavni trakt nase veže tudi vse toksine in obloge, ki so se skozi leta nabirale na prebavnem traktu 
ter jih po naravni poti izloči iz telesa. 

Izogibajte se odvajalom, saj 
povzročajo odvisnost in kronično 
polenitev črevesja.

Za vzdrževanje zdrave prebave strokovnjaki 
svetujejo:

1. Uživajte hrano z visoko vsebnostjo 
vlaknin. Poskrbite za redne obroke, ki so 
bogati s svežo zelenjavo in sadjem.*

2. Pijte dovolj vode
Čez dan popijte vsaj 2 l vode. Tako lahko 
vlaknine nase vežejo vodo in optimalno 
delujejo pri spodbujanju prebave ter 
čiščenja debelega črevesja. Nezadostno 
uživanje vode je vzrok za bolj kompaktno 
in trdo blato, ki ga je tudi težje odvajati.

Spremljajte nas na        /Zdrave novice
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• Popijete manj kot 2 l vode na dan?
• Se redkokdaj odločite za redno 

fizično aktivnost?
• Ste večkrat v stresu?
• Blato odvajate manj kot enkrat na 

dan? 
• Blato je trdo ter ga pri odvajanju 

spremljata bolečina ali občutek 
nepopolne izpraznjenosti?

Če ste na vsaj tri vprašanja odgovorili 
z DA, imate verjetno neurejeno in 
počasno prebavo ter so vaša prebavila 
obložena s strupenimi oblogami.

Če nismo storili še nič, da bi temeljito očistili svoje črevo, smo lahko prepričani, da 
so stene našega črevesja obložene s strupenimi oblogami, ki upočasnjujejo prebavo 
ter zastrupljajo telo. Zato je zelo priporočljivo, da poskrbimo za čiščenje črevesja, saj 
se bo le tako povrnilo v funkcionalno naravno in zdravo stanje.

Čudežna vlaknina psiliuma ima sposobnost urejanja prebave na naraven način. Spada v skupino topnih vlaknin, kar pomeni, da 
v stiku z vodo nabrekne ter ustvari naraven gel, ki potuje po prebavnem traktu ter nase veže vodo. Tako naredi blato mehkejše in 
lažje za odvajanje. Poveča se tudi volumen blata, kar na naraven način spodbudi črevesno peristaltiko.
Vlaknina pri potovanju skozi prebavni trakt nase veže tudi vse toksine in obloge, ki so se skozi leta nabirale na prebavnem traktu 
ter jih po naravni poti izloči iz telesa. 

Izogibajte se odvajalom, saj 
povzročajo odvisnost in kronično 
polenitev črevesja.

Za vzdrževanje zdrave prebave strokovnjaki 
svetujejo:

1. Uživajte hrano z visoko vsebnostjo 
vlaknin. Poskrbite za redne obroke, ki so 
bogati s svežo zelenjavo in sadjem.*

2. Pijte dovolj vode
Čez dan popijte vsaj 2 l vode. Tako lahko 
vlaknine nase vežejo vodo in optimalno 
delujejo pri spodbujanju prebave ter 
čiščenja debelega črevesja. Nezadostno 
uživanje vode je vzrok za bolj kompaktno 
in trdo blato, ki ga je tudi težje odvajati.
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Luskavica, posebej hujše oblike te bolezni, 
lahko močno prizadene kakovost življenja 
obolelih. Zaradi nepoznavanja bolezni 
imajo bolniki težave pri socialnih stikih 
tako v poklicnem kot zasebnem življenju. 
Sodobne možnosti zdravljenja, pri hujših 
oblikah psoriaze v zadnjih petih letih zlasti 
z biološkimi zdravili, so prinesle bistveno 
izboljšanje. Tako z več biološkimi zdravili 
dosežemo po podatkih mednarodnih 
študij in po naših izkušnjah vsaj 
75-odstotno izboljšanje bolezni pri večini 
obolelih, pri mnogo bolnikih pa kožne 
spremembe večinoma ali v celoti izginejo.

Različne oblike
Najpogostejša (več kot 80 % primerov) 
je psoriaza s plaki, za katero je 
značilno pojavljanje ostro omejenih 
rdečkastih in luščečih se vnetnih plošč 
(eritematoskvamoznih plakov), zlasti na 
izteznih straneh okončin. Žarišča lahko 
ostajajo stacionarna dalj časa ali pa se 
širijo na večje površine telesa. 

Med hujše oblike psoriaze spadajo 
eritrodermična psoriaza, pustulozna 
psoriaza in artropatska psoriaza, pri kateri 
so prizadeti sklepi. Redkejše oblike so 
psoriasis guttata, intertriginozna psoriaza 
in inverzna psoriaza. Za vse oblike 
luskavice velja, da niso nalezljive. 

Pri nastanku bolezni imajo pomembno 

vlogo dedna nagnjenost in imunološke 
reakcije v koži, ki povzročijo nastanek 
bolezenskih sprememb. Psoriaza lahko 
močno prizadene kakovost življenja 
bolnikov, kar je odvisno od stopnje 
prizadetosti in razširjenosti bolezni. Pri 
opredelitvi stopnje bolezni upoštevamo 
delež površine telesa, ki je prizadeta, 
pomagamo si lahko z indeksom PASI in 
oceno prizadetosti kakovosti življenja. 

Psoriazo delimo na blago, zmerno in 
hudo, kar nam je lahko v oporo pri 
načrtovanju zdravljenja. V praksi se je 
uveljavil stopenjski pristop k zdravljenju, 
ki zajema lokalno zdravljenje, fototerapijo 
in sistemsko zdravljenje; fototerapijo 
in sistemsko terapijo vodi specialist 
dermatovenerolog. 

Zdravljenje
Z zdravljenjem skušamo doseči vsaj 
75-odstotno trajno izboljšanje stanja, 
minimalen cilj pa je vsaj 50-odstotno 
izboljšanje. 

Lokalno zdravljenje je osnovno pri vseh 
oblikah kožnih manifestacij psoriaze, 
vendar z njim lahko v celoti obvladujemo 
le blage oblike bolezni. Poleg indiferentnih 
mazilnih pripravkov se glede na klinične 
manifestacije uporabljajo keratolitiki (kot 
učinkovini zlasti salicilna kislina in urea), 
zelo pogosto topikalni kortikosteroidni 
pripravki ter pripravki kalcipotriola. 

Fototerapija
Pri bolj razširjenih oblikah psoriaze in v 
primerih, v katerih z lokalnim zdravljenjem 

PSORIAZA – 
KRONIČNA 
KOŽNA 
BOLEZEN
Psoriaza (luskavica) je pogosta kronična kožna bolezen, ki se pojavlja v zahodnih industrializiranih 
državah pri 1,5–2 % prebivalstva. Poznamo različne oblike luskavice, za vse pa velja, da niso nalezljive.

Besedilo: prof. dr. Tomaž Lunder, dr. med., spec. dermatovenerolog

NEGA

Za psoriazo s plaki je značilno pojavljanje ostro 
omejenih rdečkastih in luščečih se vnetnih 
plošč (eritematoskvamoznih plakov), zlasti na 
izteznih straneh okončin. Žarišča lahko ostajajo 
stacionarna dalj časa ali pa se širijo na večje 
površine telesa. 

Pri bolj razširjenih oblikah 
psoriaze in v primerih, v katerih 
z lokalnim zdravljenjem ne 
dosežemo zadostnega učinka, 
je lahko uspešna fototerapija.

% ljudi ima težave z luskavico.

1,5–2 % psoriaz so psoriaze s plaki, za 
katere je značilno pojavljanje 
ostro omejenih rdečkastih in 

luščečih se vnetnih plošč, zlasti 
na izteznih straneh okončin.

80

odstotno izboljšanje bolezni pri 
večini obolelih lahko dosežemo z 
več biološkimi zdravili.

75

ne dosežemo zadostnega učinka, je lahko uspešna fototerapija, 
pri čemer pa moramo paziti na morebitne takojšnje neželene 
pojave (na primer predoziranje), predvsem pa na dolgoročne 
neželene pojave (fotokarcinogeneza). Poleg sončenja 
(helioterapija) je mogoče tudi obsevanje z obsevalnimi 
napravami, bodisi z žarki UV-B (v zadnjih letih se je najbolj 
uveljavilo obsevanje z ozkopasovnim spektrom UV-B, kot 
je UV-B 311 nm) bodisi z žarki UV-A (lokalna, sistemska ali 
kopelna PUVA). 

Sistemsko zdravljenje
Pri zmernih in hudih oblikah psoriaze, pri katerih z lokalnim 
zdravljenjem in fototerapijo ni bilo mogoče doseči zadovoljivega 
izboljšanja, je potrebno sistemsko zdravljenje. Konvencionalna 
sistemska zdravila za zdravljenje psoriaze so retinoidi (acitretin), 
metotreksat in ciklosporin. Pri njihovi izbiri dermatolog 
upošteva klinične posebnosti bolnikove psoriaze in morebitne 
sočasne bolezni ter možne stranske učinke teh zdravil. 

Med številnimi možnimi stranskimi učinki teh zdravil so pri 
retinoidih najpomembnejši teratogenost, hepatotoksičnost 
in hiperlipidemija, pri metotreksatu hepatotoksičnost, 
supresija kostnega mozga, pnevmonitis, ter pri ciklosporinu 
nefrotoksičnost in hipertenzija. 

Bolnike z zmernimi ali hudimi oblikami psoriaze, ki se ne 
odzivajo na konvencionalno diferentno zdravljenje, oz. v 
primeru, ko bolnik ne prenaša konvencionalnega zdravljenja 

ali ima zanj 
kontraindikacije, 
lahko uspešno 
zdravimo z 
biološkimi zdravili, 
kot so etanercept, 
infliksimab, 
adalimumab ali 
ustekinumab. 
Kontraindikacije za 
tovrstno zdravljenje 
so hude okužbe, 
zlasti tuberkuloza, 
hepatitis B ali C, 
malignomi. Bolnikov 
med zdravljenjem 
s temi zdravili ne 
smemo cepiti z 
živimi cepivi. O 
njihovi varnosti 
med nosečnostjo in 
dojenjem še ni dovolj 
podatkov, zato je 
potrebna previdnost. 
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Med številnimi možnimi stranskimi učinki teh zdravil so pri 
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Redna uporaba medzobnih ščetk pomaga 
pri preprečevanju nastajanja kariesa v 
medzobnih prostorih ter zgodnjega in 
naprednega vnetja obzobnih tkiv, ki velja 
za najbolj razširjeno kronično bolezen tudi 
v Sloveniji. Glavni povzročitelj vnetja dlesni 
so bakterije v mehkih zobnih oblogah, ki 
se nabirajo na robu dlesni. Zaradi strupov, 
ki jih izločajo, in imunskega odgovora 
organizma pride do vnetja in propada 
obzobnih tkiv. Ob tem ne smemo pozabiti, 
da je rob dlesni predel, ki je delno viden, 
delno pa sega tudi v medzobni prostor, 
kjer ga ne vidimo, nas pa na začetni vnetni 
proces lahko opozori krvaveča dlesen. 
Takrat je skrajni čas za aktiviranje vseh 
ustreznih pripomočkov za ustno higieno, 
ki bodo stanje povrnili v normalo. Na 
srečo sta za popolnoma čiste zobe in 
preprečevanje nastanka parodontalnih 
obolenj potrebna le dva pripomočka: 
zobna in medzobna ščetka.  

Bistvena je preventiva 
Preventivni zobozdravstveni pregledi so 
ključni za ohranjanje dobrega ustnega 
zdravja. Da resnično ostanejo preventivni, 
mora z redno in kakovostno ustno 
higieno poskrbeti vsak sam. Gre za 
področje, h kateremu je treba pristopiti 
celostno. K temu spada redno, pravilno in 
temeljito ščetkanje, uporaba kakovostnih 
pripomočkov za ustno nego in skrb za 
uravnoteženo prehrano. Pri tem je dobro 
vedeti, da ni pomembno, kako dolgo si 
ščetkamo zobe, ampak kako in s kakšnimi 
pripomočki to delamo.

Zobna in medzobna ščetka z roko v roki
Vsak zob v naših ustih ima pet površin, 
vendar z zobno ščetko lahko očistimo 
le tri. S preostalima dvema, ki sta med 
zobmi, lahko učinkovito opravijo le 
pravilno izbrane medzobne ščetke. Te 
morajo po velikosti ustrezati posameznim 
medzobnim prostorom. Če so premajhne, 
z njimi čiščenje ni dovolj učinkovito; če so 
prevelike, pa lahko poškodujejo dlesni. 
Običajno zadostujeta dve različni velikosti. 
Pri tem je dobro izbrati takšne medzobne 
ščetke, ki imajo mehke ščetine in tanko, 
a čvrsto žično jedro. Uporaba je preprosta 
– medzobna ščetka se nežno vstavi v 
medzobni prostor in brez upogibanja 
potegne iz njega, zadostuje pa, da to 
storimo enkrat dnevno.
  
Čisti medzobni prostori – zdrave dlesni
Čisti medzobni prostori so ključnega 
pomena iz več razlogov. Zaradi oblike in 
strukture dlesni obstaja večja verjetnost, 
da se očistijo slabše ali sploh ne, kar lahko 
povzroči zobno gnilobo, ki se rada razvije 
prav v medzobnih prostorih, in vnetje 
dlesni, ki se po navadi začne v teh ozkih, 
težje dostopnih predelih, kjer mehke 
ali trde zobne obloge niso bile ustrezno 

odstranjene. O začetnem vnetju dlesni 
(gingivitisu) govorimo, kadar dlesni 
spremenijo barvo iz svetlo rožnate v 
rdečo, otečejo oz. nabreknejo, postanejo 
občutljive za dotik in že pri ščetkanju 
ali ugrizu v tršo hrano zakrvavijo. Vnete 
dlesni moramo obravnavati resno in 
ob prvih znakih vnetja takoj ukrepati. 
Nezdravljeno vnetje dlesni se lahko 
namreč razvije v težje oblike vnetja 
obzobnih tkiv ali parodontalne bolezni, 
za katero velja, da je najbolj razširjena 
kronična bolezen. Po nekaterih podatkih 
naj bi bilo tudi v Sloveniji prizadetih kar 
98 % prebivalstva. Dobra novica je, da 
danes lahko enostavno poskrbimo za 
popolnoma čiste zobe in zdrave dlesni 
– z uporabo ščetke in medzobne ščetke. 
Tako smo lahko prepričani, da smo 
sami naredili vse, kar je v naši moči, da 
bi učinkovito in varno preprečili pojav 
parodontalnih obolenj. 

ZA POPOLNOMA 
ČISTE ZOBE STA 
POTREBNA DVA
Čeprav se zdi, da je za preprečevanje bolezni zob in dlesni najpomembnejša uporaba zobne ščetke, 
lahko v najboljšem primeru ta očisti le 70 % površine zob in roba dlesni. Kaj pa je z zobnimi oblogami, 
ki se naberejo med zobmi, kamor zobna ščetka ne more poseči? Teh 30 % zobnih površin bo 
najučinkoviteje očistila medzobna ščetka ustrezne velikosti, ki se prilega posameznim medzobnim 
prostorom in doseže vse kotičke.

ZDRAV NASMEH

Dobro je izbrati takšne 
medzobne ščetke, ki imajo 
mehke ščetine in tanko, a 
čvrsto žično jedro.

Uporaba je preprosta – 
medzobna ščetka se nežno 
vstavi v medzobni prostor 
in brez upogibanja potegne 
iz njega, zadostuje pa, da to 
storimo enkrat dnevno.

Besedilo: Katarina Petrović
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ki jih izločajo, in imunskega odgovora 
organizma pride do vnetja in propada 
obzobnih tkiv. Ob tem ne smemo pozabiti, 
da je rob dlesni predel, ki je delno viden, 
delno pa sega tudi v medzobni prostor, 
kjer ga ne vidimo, nas pa na začetni vnetni 
proces lahko opozori krvaveča dlesen. 
Takrat je skrajni čas za aktiviranje vseh 
ustreznih pripomočkov za ustno higieno, 
ki bodo stanje povrnili v normalo. Na 
srečo sta za popolnoma čiste zobe in 
preprečevanje nastanka parodontalnih 
obolenj potrebna le dva pripomočka: 
zobna in medzobna ščetka.  

Bistvena je preventiva 
Preventivni zobozdravstveni pregledi so 
ključni za ohranjanje dobrega ustnega 
zdravja. Da resnično ostanejo preventivni, 
mora z redno in kakovostno ustno 
higieno poskrbeti vsak sam. Gre za 
področje, h kateremu je treba pristopiti 
celostno. K temu spada redno, pravilno in 
temeljito ščetkanje, uporaba kakovostnih 
pripomočkov za ustno nego in skrb za 
uravnoteženo prehrano. Pri tem je dobro 
vedeti, da ni pomembno, kako dolgo si 
ščetkamo zobe, ampak kako in s kakšnimi 
pripomočki to delamo.

Zobna in medzobna ščetka z roko v roki
Vsak zob v naših ustih ima pet površin, 
vendar z zobno ščetko lahko očistimo 
le tri. S preostalima dvema, ki sta med 
zobmi, lahko učinkovito opravijo le 
pravilno izbrane medzobne ščetke. Te 
morajo po velikosti ustrezati posameznim 
medzobnim prostorom. Če so premajhne, 
z njimi čiščenje ni dovolj učinkovito; če so 
prevelike, pa lahko poškodujejo dlesni. 
Običajno zadostujeta dve različni velikosti. 
Pri tem je dobro izbrati takšne medzobne 
ščetke, ki imajo mehke ščetine in tanko, 
a čvrsto žično jedro. Uporaba je preprosta 
– medzobna ščetka se nežno vstavi v 
medzobni prostor in brez upogibanja 
potegne iz njega, zadostuje pa, da to 
storimo enkrat dnevno.
  
Čisti medzobni prostori – zdrave dlesni
Čisti medzobni prostori so ključnega 
pomena iz več razlogov. Zaradi oblike in 
strukture dlesni obstaja večja verjetnost, 
da se očistijo slabše ali sploh ne, kar lahko 
povzroči zobno gnilobo, ki se rada razvije 
prav v medzobnih prostorih, in vnetje 
dlesni, ki se po navadi začne v teh ozkih, 
težje dostopnih predelih, kjer mehke 
ali trde zobne obloge niso bile ustrezno 

odstranjene. O začetnem vnetju dlesni 
(gingivitisu) govorimo, kadar dlesni 
spremenijo barvo iz svetlo rožnate v 
rdečo, otečejo oz. nabreknejo, postanejo 
občutljive za dotik in že pri ščetkanju 
ali ugrizu v tršo hrano zakrvavijo. Vnete 
dlesni moramo obravnavati resno in 
ob prvih znakih vnetja takoj ukrepati. 
Nezdravljeno vnetje dlesni se lahko 
namreč razvije v težje oblike vnetja 
obzobnih tkiv ali parodontalne bolezni, 
za katero velja, da je najbolj razširjena 
kronična bolezen. Po nekaterih podatkih 
naj bi bilo tudi v Sloveniji prizadetih kar 
98 % prebivalstva. Dobra novica je, da 
danes lahko enostavno poskrbimo za 
popolnoma čiste zobe in zdrave dlesni 
– z uporabo ščetke in medzobne ščetke. 
Tako smo lahko prepričani, da smo 
sami naredili vse, kar je v naši moči, da 
bi učinkovito in varno preprečili pojav 
parodontalnih obolenj. 

ZA POPOLNOMA 
ČISTE ZOBE STA 
POTREBNA DVA
Čeprav se zdi, da je za preprečevanje bolezni zob in dlesni najpomembnejša uporaba zobne ščetke, 
lahko v najboljšem primeru ta očisti le 70 % površine zob in roba dlesni. Kaj pa je z zobnimi oblogami, 
ki se naberejo med zobmi, kamor zobna ščetka ne more poseči? Teh 30 % zobnih površin bo 
najučinkoviteje očistila medzobna ščetka ustrezne velikosti, ki se prilega posameznim medzobnim 
prostorom in doseže vse kotičke.

ZDRAV NASMEH

Dobro je izbrati takšne 
medzobne ščetke, ki imajo 
mehke ščetine in tanko, a 
čvrsto žično jedro.

Uporaba je preprosta – 
medzobna ščetka se nežno 
vstavi v medzobni prostor 
in brez upogibanja potegne 
iz njega, zadostuje pa, da to 
storimo enkrat dnevno.

Besedilo: Katarina Petrović
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Vzroki
Vnetje dlesni je najpogosteje posledica 
slabe ustne higiene. V ustih imamo veliko 
različnih mikroorganizmov, ki se lepijo na 
zobe in dlesen. Z vsakodnevnim vestnim 
in pravilnim čiščenjem zob bakterije 
odstranjujemo in s tem preprečimo 
nastanek mehkih zobnih oblog. Obloge 
najpogosteje najdemo v predelu 
poškodovanih plomb, ortodontskih 
pripomočkov, protez, na robovih dlesni, 
v medzobnih prostorih. Obloge, ki so 
na zobeh več kot 72 ur, otrdijo v zobni 

kamen, ki ga samo s ščetkanjem ne 
moremo odstraniti. 

Vzrok za nastanek gingivitisa je lahko 
tudi pomanjkanje vitamina C (skorbut) 
in niacina. Nekatera zdravila (fenitoin 
za preprečevanje epileptičnih napadov, 
ciklosporin zavira imunski sistem, 
uporablja se pri ljudeh s presajenimi 
organi, kalcijevi antagonisti za zdravljenje 
povišanega krvnega tlaka, kontracepcijske 
tablete) privedejo do povečane rasti 
dlesni, s čimer je oteženo odstranjevanje 

oblog in posledično se lahko pojavi 
gingivitis. Pazljivost je potrebna ob 
hormonskih spremembah v telesu, kot je 
nosečnost. Tudi kontracepcijske tablete ga 
lahko poslabšajo, pogosteje pa se pojavlja 
pri nosečnicah, saj se med nosečnostjo 
dogajajo velike spremembe v ravni 
nekaterih hormonov. Pojavi se lahko tudi v 
menopavzi in puberteti.

Nevarnosti gingivitisa
Vnetje dlesni lahko napreduje v globlja 
obzobna tkiva. Propadati začno tkiva, ki 
držijo zob v čeljusti; zobje se začno majati 
in izpadajo. Prisoten je tudi ustni zadah. 
Prav tako lahko nezdravljeno vnetje dlesni 
vpliva na sistemsko zdravje. Pri tistih, 
ki trpijo za gingivitisom, so pogostejše 
bolezni srca in ožilja (nekatere bakterije 
in vnetni mediatorji, ki se sproščajo, so 
udeleženi pri nastanku ateroskleroze 
srčnih žil). Nosečnici grozita prezgodnji 
porod in nižja teža novorojenčka (bakterije 
in endotoksini le-teh lahko s krvjo preidejo 
v plod). Neredka so tudi pljučna obolenja 
(aspiracija bakterij iz ustne votline in 
žrela).

Če gingivitis nastane nenadoma, v akutni 
obliki, govorimo o Vincentovi infekciji. 
Navadno se pojavlja pri mladoletnih 
in mlajših odraslih. Takšno stanje se 
lahko občasno razvije tudi kot posledica 
kroničnega gingivitisa, za njegov nastanek 
pa je kriva nenormalna rast bakterij, ki so 
normalno prisotne tudi v zdravih ustih 
in so neškodljive. Vincentova infekcija je 
pogostejša pri ljudeh, ki so izčrpani ali 
živijo pod stresom, pri bolnikih z aidsom, 
kadilcih in tudi pri tistih, ki se nezdravo 
prehranjujejo. 

VNETJE 
DLESNI 
ALI 
GINGIVITIS
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Zdrava dlesen ali gingiva je na dotik čvrsta in svetlo rožnate barve. Rdeča in nabrekla dlesen, ki 
zakrvavi ob dotiku, je znak vnetja ali gingivitisa. Besedilo: Petra Štern, mag. farm.

Najpomembnejša je pravilna ustna higiena, s čimer lahko 
preprečimo ali ustavimo napredovanje bolezni. Pri pacientih 
z napredovano parodontalno boleznijo je samo s skrbno 
ustno higieno ne moremo pozdraviti, je pa to eden osnovnih 
terapevtskih ukrepov, ki prepreči napredovanje bolezni. 
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Zdrava dlesen ali gingiva je na dotik čvrsta in svetlo rožnate barve. Rdeča in nabrekla dlesen, ki 
zakrvavi ob dotiku, je znak vnetja ali gingivitisa. Besedilo: Petra Štern, mag. farm.

Najpomembnejša je pravilna ustna higiena, s čimer lahko 
preprečimo ali ustavimo napredovanje bolezni. Pri pacientih 
z napredovano parodontalno boleznijo je samo s skrbno 
ustno higieno ne moremo pozdraviti, je pa to eden osnovnih 
terapevtskih ukrepov, ki prepreči napredovanje bolezni. 



V Evropskem svetu zobozdravnikov 
(Council of European Dentists) so 
opozorili, da je rak v ustni votlini na 10. 
mestu po pojavnosti med raki v EU. Vsako 
leto odkrijejo okoli 75.000 novih primerov, 
pogosteje pri moških, doba preživetja pri 
pozno odkritih primerih je nizka. Pojavnost 
novih primerov narašča, večinoma zaradi 
izpostavljenosti rizičnim faktorjem, kot 
so kajenje, alkohol, nezdravo življenje ali 
HPV. 

Preventiva in zgodnje odkrivanje lahko 
precej zmanjšata pojavnost in posledice 
obolevnosti za rakom v ustni votlini, zato 
tudi v Odboru za zobozdravstvo spodbujajo 
prebivalstvo k rednim preventivnim 
pregledom. Ti omogočajo odkrivanje 
zgodnjih sprememb in njihovo zdravljenje. 
Zobozdravniki igrajo pomembno vlogo pri 
preventivi in promociji ustnega zdravja ter 
zdravega načina življenja, pri zgodnjem 
odkrivanju in zdravljenju raka v ustni 
votlini.

Rak v ustih vse pogostejši
Prof. Saman Warnaskulasuriya, prof. 
oralne medicine in eksperimentalne 
patologije na Kings College London, 
direktor Centra za raka v ustni votlini pri 
Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) 
in svetovalec državam članicam WHO-ja 
za strategijo v preventivi in pri zgodnjem 
odkrivanju raka v ustni votlini, je osvetlil 
najpomembnejše vidike pojavnosti raka 
v ustni votlini. Poudaril je, da se morajo 

ljudje zavedati, da je rak v ustni votlini 
lahko smrten, da se njegova pojavnost 
veča, da je mogoče preventivno delovati in 
da so začetne lezije večinoma popolnoma 
ozdravljive. Njegovo sporočilo zdravstveni 
politiki EU je poudarek na preventivi, 
spremembi življenjskih navad in 
zgodnjem odkrivanju raka v ustni votlini. 

Strategija ozaveščanja
Iniciativo EU proti raku v ustni votlini je 
predstavil Martin Seychell, namestnik 
direktorja Direktorata za zdravje in varno 
hrano, ki deluje pri Evropski komisiji. 
Poudaril je, da je treba oblikovati 
nacionalne strategije za nadzor raka v 
ustni votlini, ustvariti skupno spletno 
stran evropske mreže za raka ustne 
votline (European Oral Cancer Network), 
oblikovati strategijo za visoko rizične 
skupine ter določiti evropski dan za 
ozaveščanje o raku ustne votline 
(European Mouth Cancer Awareness 
Day), namenjen ozaveščanju javnosti. 
Za ozaveščanje javnosti o raku v ustni 
votlini je ustanovljen tudi forum www.
oralcancerldv.org.

Poudarek na preventivi
Tudi projekt Odbora za zobozdravstvo ZZS 
Pravočasen pregled ustne votline lahko 
reši življenje, ki je potekal lani, je imel 
preventivni namen. V njem je sodelovalo 
več kot 250 slovenskih zobozdravnikov in 
skupaj so prebivalcem Slovenije omogočili 
okoli 2.000 brezplačnih preventivnih 

pregledov ustne votline s ciljem odkrivanja 
zgodnje maligne spremembe v ustni 
votlini in ozaveščanjem prebivalstva 
o tej hudi bolezni. Organizirali so 
brezplačno izobraževanje o ustnem raku 
za vse zobozdravnike, ki so sodelovali 
pri projektu. Projekt je bil medijsko zelo 
odmeven, zastavljen na osnovi pro bono 
in izpolnil je vsa pričakovanja. 

Odbor za zobozdravstvo ZZS je tako 
javnosti kot politiki sporočil, da je treba 
bistveno večji poudarek nameniti 
preventivi, bolj zdravemu načinu življenja 
in boljšemu razumevanju, zakaj in koliko 
je za kakovost življenja pomemben odnos 
do lastnega zdravja.

Smernice strokovnih standardov 
naj postanejo presejalni pregledi za 
zgodnje odkrivanje raka v ustni votlini 
in pravočasne napotitve na sekundarno 
raven. Za opravljanje tega poslanstva pa 
je treba zagotoviti ustrezne sistemsko 
uokvirjene organizacijsko-finančne 
razmere, še ugotavljajo v odboru.

RAK V USTNI VOTLINI
ZOBOZDRAVNIKI REŠUJEJO ŽIVLJENJA 
Že poleti so v Evropskem parlamentu pod delovnim naslovom 
Zobozdravniki rešujejo življenja razpravljali o raku v ustni votlini. Pod istim 
geslom je nato Odbor za zobozdravstvo ZZS zaznamoval letošnji evropski 
dan ustnega zdravja. Besedilo: Maša Kovač*

Vir: Zdravniška zbornica Slovenije
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novih primerov raka v ustni 
votlini vsako leto odkrijejo v 
Evropi, pogosteje pri moških. 

75.000 

Preprečevanje in zdravljenje 
Najpomembnejša je pravilna ustna 
higiena, s čimer lahko preprečimo ali 
ustavimo napredovanje bolezni. Pri 
pacientih z napredovano parodontalno 
boleznijo je samo s skrbno ustno higieno 
ne moremo pozdraviti, je pa to eden 
osnovnih terapevtskih ukrepov, ki prepreči 
napredovanje bolezni. 

Bakterijske zobne obloge (plak) sestavljajo 
skupki bakterijskih kolonij (biofilm), ki 
se čvrsto pritrjujejo na površino zoba in 
rob dlesni, tako da jih niti curek vodne 
prhe ne odstrani. Plak najučinkoviteje 
odstranimo mehansko. Glavni pripomočki 
pri tem so zobna ščetka in zobna nitka ali 
medzobne ščetke. Zobna ščetka naj ima 
mehke, najlonske ščetine z zaokroženimi 
konicami. Pretrda in neustrezno pristrižena 
vlakna lahko poškodujejo prirastišče 
dlesni in tudi trda zobna tkiva. Ročaj in 
glava ščetke morata biti primerna starosti 
uporabnika in velikosti ust.

Za učinkovito odstranitev zobnega plaka je 
treba zobe ščetkati dvakrat dnevno po dve 
minuti. Obstajajo številne tehnike čiščenja 
zob (vertikalna, krožna …), a so enako 
učinkovite, če so pri tem vse ploskve zob 
očiščene sistematično in natančno.  
Še tako temeljito ščetkanje, četudi z 
električno zobno ščetko, pa ne očisti 
medzobnih prostorov, zato je njihovo 
čiščenje zelo pomembno in potrebno 
posebno pri parodontalni bolezni. Izvaja 
naj se enkrat dnevno, pri čemer ni 
pomembno kdaj, pomembno je, da je 
opravljeno kakovostno. 

Pri ljudeh z lastnimi zobmi in zdravimi 
obzobnimi tkivi je priporočljiva uporaba 
zobne nitke. Pri tistih s parodontalno 
boleznijo, pri katerih so prostori med 
zobmi širši ali če so v ustih mostički ali 
nesnemni ortodontski pripomočki, pa je 
čiščenje enostavnejše in učinkovitejše 
z uporabo medzobnih krtačk različnih 
velikosti. Mesta, kjer se pri ščetkanju pojavi 
krvavitev, moramo očistiti še posebej 
natančno.

Pomembna je prehrana
Bolezni in stanja, ki lahko poslabšajo 
gingivitis, moramo zdraviti ali nadzorovati. 
Pomembna je tudi uravnotežena 

prehrana, obogatena z vitamini in 
minerali. Zaželeno je uživanje sadja, 
zelenjave in mleka, izogibati pa se je treba 
sladkarijam. Ob pomanjkanju vitamina C 
in niacina lahko primanjkljaj nadomestimo 
prav z uravnoteženo prehrano ali uporabo 
vitaminskih dodatkov.

V lekarni so na voljo tudi številni pripravki, 
ki jih lahko dobite brez recepta. 

• Ustne vode, ki delujejo antiseptično, 
protivnetno in lokalno protibolečinsko.

• Zobne paste, ki povečajo odpornost 
dlesni in pospešujejo obnavljanje tkiva 
dlesni.

• Žajbelj, ki se uporablja za izpiranje 
in grgranje. Zavira nastanek vnetij in 
deluje antiseptično.

Ne smemo pa pozabiti na kontrolne 
preglede pri zobozdravniku, ki bo znal 
najbolje oceniti stanje in svetovati, kako 
ohraniti lepe in zdrave dlesni! Da ne 
boste v zadregi, ko bi morali podariti 
nasmeh.

Simptomi Vincentove infekcije

• Navadno se razvije v enem ali dveh dneh,
• svetlo rdeče dlesni, ki so pokrite s sivimi oblogami,
• kraterjem podobne razjede na dlesni,
• dlesni, ki močno krvavijo,
• ustni zadah in kovinski okus v ustih, 
• boleče dlesni.

Če Vincentova infekcija napreduje, lahko otečejo vratne bezgavke, pojavi pa se tudi 
vročina.
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Pri ljudeh z lastnimi zobmi in zdravimi obzobnimi tkivi je 
priporočljiva uporaba zobne nitke. Pri tistih s parodontalno 
boleznijo, pri katerih so prostori med zobmi širši ali če so v ustih 
mostički ali nesnemni ortodontski pripomočki, pa je čiščenje 
enostavnejše in učinkovitejše z uporabo medzobnih krtačk različnih 
velikosti.

Simptomi gingivitisa

• Vijolično rdečkaste, mehke, bleščeče in otekle dlesni, 
• dlesni, ki krvavijo med čiščenjem zob.

Če gingivitisa ne zdravimo, nastane med zobom in dlesnijo žep, kjer se lahko 
nabere še več zobnih oblog. Bakterije v oblogah lahko povzročijo, da se vnetje 
razširi. Sčasoma se lahko razvije kronični periodontitis ali pa se dlesni umaknejo. 
V težjih primerih pride do izgube enega ali več zob.



V Evropskem svetu zobozdravnikov 
(Council of European Dentists) so 
opozorili, da je rak v ustni votlini na 10. 
mestu po pojavnosti med raki v EU. Vsako 
leto odkrijejo okoli 75.000 novih primerov, 
pogosteje pri moških, doba preživetja pri 
pozno odkritih primerih je nizka. Pojavnost 
novih primerov narašča, večinoma zaradi 
izpostavljenosti rizičnim faktorjem, kot 
so kajenje, alkohol, nezdravo življenje ali 
HPV. 

Preventiva in zgodnje odkrivanje lahko 
precej zmanjšata pojavnost in posledice 
obolevnosti za rakom v ustni votlini, zato 
tudi v Odboru za zobozdravstvo spodbujajo 
prebivalstvo k rednim preventivnim 
pregledom. Ti omogočajo odkrivanje 
zgodnjih sprememb in njihovo zdravljenje. 
Zobozdravniki igrajo pomembno vlogo pri 
preventivi in promociji ustnega zdravja ter 
zdravega načina življenja, pri zgodnjem 
odkrivanju in zdravljenju raka v ustni 
votlini.

Rak v ustih vse pogostejši
Prof. Saman Warnaskulasuriya, prof. 
oralne medicine in eksperimentalne 
patologije na Kings College London, 
direktor Centra za raka v ustni votlini pri 
Svetovni zdravstveni organizaciji (WHO) 
in svetovalec državam članicam WHO-ja 
za strategijo v preventivi in pri zgodnjem 
odkrivanju raka v ustni votlini, je osvetlil 
najpomembnejše vidike pojavnosti raka 
v ustni votlini. Poudaril je, da se morajo 

ljudje zavedati, da je rak v ustni votlini 
lahko smrten, da se njegova pojavnost 
veča, da je mogoče preventivno delovati in 
da so začetne lezije večinoma popolnoma 
ozdravljive. Njegovo sporočilo zdravstveni 
politiki EU je poudarek na preventivi, 
spremembi življenjskih navad in 
zgodnjem odkrivanju raka v ustni votlini. 

Strategija ozaveščanja
Iniciativo EU proti raku v ustni votlini je 
predstavil Martin Seychell, namestnik 
direktorja Direktorata za zdravje in varno 
hrano, ki deluje pri Evropski komisiji. 
Poudaril je, da je treba oblikovati 
nacionalne strategije za nadzor raka v 
ustni votlini, ustvariti skupno spletno 
stran evropske mreže za raka ustne 
votline (European Oral Cancer Network), 
oblikovati strategijo za visoko rizične 
skupine ter določiti evropski dan za 
ozaveščanje o raku ustne votline 
(European Mouth Cancer Awareness 
Day), namenjen ozaveščanju javnosti. 
Za ozaveščanje javnosti o raku v ustni 
votlini je ustanovljen tudi forum www.
oralcancerldv.org.

Poudarek na preventivi
Tudi projekt Odbora za zobozdravstvo ZZS 
Pravočasen pregled ustne votline lahko 
reši življenje, ki je potekal lani, je imel 
preventivni namen. V njem je sodelovalo 
več kot 250 slovenskih zobozdravnikov in 
skupaj so prebivalcem Slovenije omogočili 
okoli 2.000 brezplačnih preventivnih 

pregledov ustne votline s ciljem odkrivanja 
zgodnje maligne spremembe v ustni 
votlini in ozaveščanjem prebivalstva 
o tej hudi bolezni. Organizirali so 
brezplačno izobraževanje o ustnem raku 
za vse zobozdravnike, ki so sodelovali 
pri projektu. Projekt je bil medijsko zelo 
odmeven, zastavljen na osnovi pro bono 
in izpolnil je vsa pričakovanja. 

Odbor za zobozdravstvo ZZS je tako 
javnosti kot politiki sporočil, da je treba 
bistveno večji poudarek nameniti 
preventivi, bolj zdravemu načinu življenja 
in boljšemu razumevanju, zakaj in koliko 
je za kakovost življenja pomemben odnos 
do lastnega zdravja.

Smernice strokovnih standardov 
naj postanejo presejalni pregledi za 
zgodnje odkrivanje raka v ustni votlini 
in pravočasne napotitve na sekundarno 
raven. Za opravljanje tega poslanstva pa 
je treba zagotoviti ustrezne sistemsko 
uokvirjene organizacijsko-finančne 
razmere, še ugotavljajo v odboru.

RAK V USTNI VOTLINI
ZOBOZDRAVNIKI REŠUJEJO ŽIVLJENJA 
Že poleti so v Evropskem parlamentu pod delovnim naslovom 
Zobozdravniki rešujejo življenja razpravljali o raku v ustni votlini. Pod istim 
geslom je nato Odbor za zobozdravstvo ZZS zaznamoval letošnji evropski 
dan ustnega zdravja. Besedilo: Maša Kovač*

Vir: Zdravniška zbornica Slovenije
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novih primerov raka v ustni 
votlini vsako leto odkrijejo v 
Evropi, pogosteje pri moških. 

75.000 

Preprečevanje in zdravljenje 
Najpomembnejša je pravilna ustna 
higiena, s čimer lahko preprečimo ali 
ustavimo napredovanje bolezni. Pri 
pacientih z napredovano parodontalno 
boleznijo je samo s skrbno ustno higieno 
ne moremo pozdraviti, je pa to eden 
osnovnih terapevtskih ukrepov, ki prepreči 
napredovanje bolezni. 

Bakterijske zobne obloge (plak) sestavljajo 
skupki bakterijskih kolonij (biofilm), ki 
se čvrsto pritrjujejo na površino zoba in 
rob dlesni, tako da jih niti curek vodne 
prhe ne odstrani. Plak najučinkoviteje 
odstranimo mehansko. Glavni pripomočki 
pri tem so zobna ščetka in zobna nitka ali 
medzobne ščetke. Zobna ščetka naj ima 
mehke, najlonske ščetine z zaokroženimi 
konicami. Pretrda in neustrezno pristrižena 
vlakna lahko poškodujejo prirastišče 
dlesni in tudi trda zobna tkiva. Ročaj in 
glava ščetke morata biti primerna starosti 
uporabnika in velikosti ust.

Za učinkovito odstranitev zobnega plaka je 
treba zobe ščetkati dvakrat dnevno po dve 
minuti. Obstajajo številne tehnike čiščenja 
zob (vertikalna, krožna …), a so enako 
učinkovite, če so pri tem vse ploskve zob 
očiščene sistematično in natančno.  
Še tako temeljito ščetkanje, četudi z 
električno zobno ščetko, pa ne očisti 
medzobnih prostorov, zato je njihovo 
čiščenje zelo pomembno in potrebno 
posebno pri parodontalni bolezni. Izvaja 
naj se enkrat dnevno, pri čemer ni 
pomembno kdaj, pomembno je, da je 
opravljeno kakovostno. 

Pri ljudeh z lastnimi zobmi in zdravimi 
obzobnimi tkivi je priporočljiva uporaba 
zobne nitke. Pri tistih s parodontalno 
boleznijo, pri katerih so prostori med 
zobmi širši ali če so v ustih mostički ali 
nesnemni ortodontski pripomočki, pa je 
čiščenje enostavnejše in učinkovitejše 
z uporabo medzobnih krtačk različnih 
velikosti. Mesta, kjer se pri ščetkanju pojavi 
krvavitev, moramo očistiti še posebej 
natančno.

Pomembna je prehrana
Bolezni in stanja, ki lahko poslabšajo 
gingivitis, moramo zdraviti ali nadzorovati. 
Pomembna je tudi uravnotežena 

prehrana, obogatena z vitamini in 
minerali. Zaželeno je uživanje sadja, 
zelenjave in mleka, izogibati pa se je treba 
sladkarijam. Ob pomanjkanju vitamina C 
in niacina lahko primanjkljaj nadomestimo 
prav z uravnoteženo prehrano ali uporabo 
vitaminskih dodatkov.

V lekarni so na voljo tudi številni pripravki, 
ki jih lahko dobite brez recepta. 

• Ustne vode, ki delujejo antiseptično, 
protivnetno in lokalno protibolečinsko.

• Zobne paste, ki povečajo odpornost 
dlesni in pospešujejo obnavljanje tkiva 
dlesni.

• Žajbelj, ki se uporablja za izpiranje 
in grgranje. Zavira nastanek vnetij in 
deluje antiseptično.

Ne smemo pa pozabiti na kontrolne 
preglede pri zobozdravniku, ki bo znal 
najbolje oceniti stanje in svetovati, kako 
ohraniti lepe in zdrave dlesni! Da ne 
boste v zadregi, ko bi morali podariti 
nasmeh.

Simptomi Vincentove infekcije

• Navadno se razvije v enem ali dveh dneh,
• svetlo rdeče dlesni, ki so pokrite s sivimi oblogami,
• kraterjem podobne razjede na dlesni,
• dlesni, ki močno krvavijo,
• ustni zadah in kovinski okus v ustih, 
• boleče dlesni.

Če Vincentova infekcija napreduje, lahko otečejo vratne bezgavke, pojavi pa se tudi 
vročina.
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Če sem bil pred 20 leti v primerjavi z 
večino sprehajalcev po poteh ljubljanskega 
Rožnika eden redkih tekačev, je danes 
stanje popolnoma drugačno: med 
številnimi posameznimi tekači in tekači v 
skupinah komajda še naletimo na kakega 
sprehajalca! Tek nas je povsem prevzel. 

Gibanje ni le človekova genetska nuja, 
ampak tudi vsakodnevna potreba. Gibljemo 
se ves čas, tudi ponoči, ko se obračamo v 
sanjah. Naše telo ima praktično neomejen 
nabor gibalnih sposobnosti in brezmejne 
zmogljivosti. Kljub temu številnim uspeva 
v širokem loku zaobiti splošno veljavna 
spoznanja o tem, kako živeti zdravo, 
svoje telo pa zanemarijo in prepustijo 
propadanju. A ker nas tek lahko pripelje 
tudi do drugega ekstrema (bolečin, 
poškodb in upada motivacije), si poglejmo, 

na kaj moramo biti pozorni, da bi bil naš 
tek ob pripravah na jubilejni, 20. Ljubljanski 
maraton dejansko zdrav in varen način 
ohranjanja telesne kondicije.

Vzdržljivost
Tudi za rekreativnega tekača je vzdržljivost, 
dolgotrajno premagovanje obremenitve, 
najpomembnejša sposobnost. Pri tem gre 
pretežno za aerobne energijske procese, 
ki potekajo v zelo dobro prekrvavljenih, 
predvsem počasnih mišičnih vlaknih. 
Tekaški vzdržljivostni trening zahteva 
predvsem veliko pretečenih kilometrov. 
A začeti je treba skladno z načelom 
postopnosti, sprva krajše, manj intenzivno 
in redkeje, kasneje dlje in pogosteje. 
Približno velja, da se vsak začetnik v prvem 
letu lahko spopade z »desetko«, drugo 
ali tretje leto z malim maratonom in 
četrto leto z maratonom. Seveda pa lahko 
do 42 km vodi tudi bližnjica (»instant« 
različice enoletnih načrtov vadbe s podlago 
20 let popolne telesne neaktivnosti), a 
posledičnih poškodb ne izključujte! Tukaj 
je namreč potrebna previdnost: trenirati 
je treba tako trdo, kolikor dovoli telo, 
ne smemo pa prestopiti meje, ki ločuje 
učinkovit trening od pogubnega, kar 
velja tako za vrhunske kot za rekreativne 
športnike. Ob tem naj namignem na 
preventivni zdravniški pregled, ki ga je 
priporočeno opraviti vsaki dve leti. 

Polnjenje glikogenskih rezerv
Mišica za krčenje uporablja predvsem 
sladkor, nekaj malega tudi maščobe. 
Mehanizmi, ki odločajo o tipu goriva, so 
skrajno kompleksni in jih v celoti še ne 
razumemo. Tipične vrednosti porabe 
sladkorja se pri rekreativnih tekačih sučejo 
okoli 2–3 gramov na minuto, medtem ko 
mišice dobro pripravljenega tekača med 
visokim tempom vsako minuto zahtevajo 

do 5 gramov. Vzdržljivostno preizkušnjo 
naj bi zato začeli z bolj ali manj polnimi 
energijskimi rezervami. V telesu lahko 
nakopičimo okoli pol kilograma sladkornih 
zalog (glikogena). Tako lahko tekaču s 400 
grami shranjenega glikogena na štartu 
in porabo 4 grame na minuto v telesu 
zmanjka sladkorja že po dobri poldrugi 
uri obremenitve (t. i. tekaški zid). Elitni 
tekači, ki zmorejo maraton preteči v dobrih 
dveh urah, v tem času porabijo okoli pol 
kilograma sladkorja, kar je tudi količina, 
ki jo naše mišice v obliki glikogena lahko 
uskladiščijo v dneh pred nastopom (t. i. 
carbo loading) – poskrbimo za povečan 
vnos ogljikovih hidratov v zadnjih dneh 
pred preizkušnjo! 
Pri vsaki telesni aktivnosti, ki traja več 
kot dve uri (tako pri treningu kot med 
nastopom), pa moramo obstoječe zaloge 
dopolnjevati z dodatnim energijskim 
vnosom, povprečno enim gramom 
sladkorja na minuto obremenitve, na 
primer v intervalih približno vsakih 20 
minut. Smiselno je, da poskrbimo za 
pestrost okusov in virov energije, se pravi, 
da kombiniramo pijačo z energijskimi geli 
ali ploščicami (seveda pa s hranili med 
nastopom ne eksperimentiramo!).

Brušenje forme
Popuščanje, tempiranje ali zoževanje, t. 
i. tapering, pravimo načrtnemu krčenju 
obsega in intenzivnosti v zadnjem obdobju 
procesa treninga z namenom doseči 

POL KILOGRAMA 
SLADKORJA ZA 
MARATON
PRIPRAVA REKREATIVCA NA 
20. LJUBLJANSKI MARATON
Čeprav smo večinoma na smrt sovražili srednješolski tekaški preizkus na 600 metrov, številne 
rekreativne tekače danes poganja želja po zdravju in dobrem počutju, nekaj jih išče potrditev 
v dosežkih, drugi pa družbo v tekaških skupinah. Besedilo: Grega Hočevar, športni trener in avtor knjige Ustvarjen za gibanje

GIBANJE

Povsem naravno je, da pri 
velikih hitrostih (šprint) tečemo 
po prstih, tekači na daljše 
razdalje pa stopala večinoma 
polagajo na srednji del ali 
peto, zato je pomembno, da 
zagotovimo vsaj nekaj blaženja 
z ustrezno obutvijo. kg sladkornih zalog (glikogena) 

lahko nakopičimo v telesu.
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Tekaški vzdržljivostni trening zahteva 
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ne smemo pa prestopiti meje, ki ločuje 
učinkovit trening od pogubnega, kar 
velja tako za vrhunske kot za rekreativne 
športnike. Ob tem naj namignem na 
preventivni zdravniški pregled, ki ga je 
priporočeno opraviti vsaki dve leti. 

Polnjenje glikogenskih rezerv
Mišica za krčenje uporablja predvsem 
sladkor, nekaj malega tudi maščobe. 
Mehanizmi, ki odločajo o tipu goriva, so 
skrajno kompleksni in jih v celoti še ne 
razumemo. Tipične vrednosti porabe 
sladkorja se pri rekreativnih tekačih sučejo 
okoli 2–3 gramov na minuto, medtem ko 
mišice dobro pripravljenega tekača med 
visokim tempom vsako minuto zahtevajo 

do 5 gramov. Vzdržljivostno preizkušnjo 
naj bi zato začeli z bolj ali manj polnimi 
energijskimi rezervami. V telesu lahko 
nakopičimo okoli pol kilograma sladkornih 
zalog (glikogena). Tako lahko tekaču s 400 
grami shranjenega glikogena na štartu 
in porabo 4 grame na minuto v telesu 
zmanjka sladkorja že po dobri poldrugi 
uri obremenitve (t. i. tekaški zid). Elitni 
tekači, ki zmorejo maraton preteči v dobrih 
dveh urah, v tem času porabijo okoli pol 
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ki jo naše mišice v obliki glikogena lahko 
uskladiščijo v dneh pred nastopom (t. i. 
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vnos ogljikovih hidratov v zadnjih dneh 
pred preizkušnjo! 
Pri vsaki telesni aktivnosti, ki traja več 
kot dve uri (tako pri treningu kot med 
nastopom), pa moramo obstoječe zaloge 
dopolnjevati z dodatnim energijskim 
vnosom, povprečno enim gramom 
sladkorja na minuto obremenitve, na 
primer v intervalih približno vsakih 20 
minut. Smiselno je, da poskrbimo za 
pestrost okusov in virov energije, se pravi, 
da kombiniramo pijačo z energijskimi geli 
ali ploščicami (seveda pa s hranili med 
nastopom ne eksperimentiramo!).
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Popuščanje, tempiranje ali zoževanje, t. 
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najvišjo formo v času nastopa. Zoževanje 
naj se začne po zadnji zelo obremenjujoči 
enoti vadbe, ki v trajanju in intenzivnosti 
kar se da simulira tekmovalni nastop. Šele 
primeren počitek (do 5 dni za 10 km, do 
20 dni za maraton) navadno povzroči 
dvig forme. Obremenjujoč trening v 
zadnjih dneh pred nastopom je navadno 
kontraproduktiven, lahko samo škodi in se 
mu je zato bolje izogniti. 

Še nekaj praktičnih nasvetov
Omenimo še nekaj najpogostejših tekaških 
tem, o katerih se kreše največ mnenj. Točka 
stopala, ki se pri teku prva dotakne tal, je 
odvisna od hitrosti teka. Povsem naravno 
je, da pri velikih hitrostih (šprint) tečemo po 
prstih, tekači na daljše razdalje pa stopala 
večinoma polagajo na srednji del ali peto, 
zato je pomembno, da zagotovimo vsaj 
nekaj blaženja z ustrezno obutvijo. Ne 
tecimo bosi ali z »minimalkami«, sploh 
začetniki. Številne rekreativne tekače, 
prepričane o pravilnosti teka po prstih tudi 
pri nižjih hitrostih, kaj kmalu ustavijo boleča 
meča in pozneje poškodovana ahilova 
tetiva. Načeloma s tekom po prstih ni nič 
narobe, če smo takšnega sloga vajeni in 
je naš korak že od nekdaj prožnejši, sicer 
pa se stopala polaga sproščeno, mehko in 

tudi čim tišje. Korak ne sme biti predolg; 
navpična nihanja (poskakovanje) naj 
bodo čim manjša. Zgledujmo se po elitnih 
tekačih, ki v eni minuti naredijo približno 
180 korakov. Stremimo k temu, da je 
kontaktni čas (čas, ko je stopalo v stiku s 
tlemi) vsakokrat čim krajši. 
Ne pozabimo na ritem dihanja med 
tekom! Pomembno je, da dihamo v ritmu 
korakov: nekaj korakov izdihujemo in 
nekaj korakov vdihujemo, najpogosteje 
kar 2/2. Vedno dihamo skozi nos in usta! 
Pred vsakim tekom se tudi dobro ogrejemo 
(počasen tek, pospeševanje, razgibavanje, 
tekaške vaje, lahkotno raztezanje ...). 
Ogrevamo se, da preusmerimo kri v mišice, 
povečamo razgibanost v sklepih in s tem 
zmanjšamo možnost poškodb, dvignemo 
delež maščob, ki pripomorejo k nastajanju 
energije, in dvignemo delovno temperaturo 
v mišicah.

Za konec
Še nasvet za samo tekmovanje. Največja 
nevarnost, ki preži na tekača, je prehiter 
začetek. Znano je, da je prav enakomeren 
tempo na daljših tekaških preizkušnjah 
fiziološko najučinkovitejši. Taktika 
počasnega začetka in hitrega zaključka 
veliko pogosteje pripelje do zmage 
kot relativno hiter začetek. Z bojaznijo 
prehitrega začetka na tekaških preizkušnjah 
se srečuje vsakdo, praksa najhitrejših 
tekačev pa spet in spet kaže na eno samo 
optimalno strategijo: vzdrževanje kar 
se da konstantnega tempa. Kako hitro 
začeti, je tako treba vedeti že tedne pred 
štartom »desetke«, malega ali velikega 
maratonskega teka. Tako moramo tudi 
rekreativni tekači toliko bolj paziti, da moči 
razporedimo kar najbolj enakomerno: 
druga polovica razdalje mora biti tako hitra 
kot prva.

ZANIMIVOSTI

Ste vedeli, da:
• eritrocit v svojem življenju, ki traja približno sto dni, naredi okoli 200.000 krogov 

po ožilju?
• je človeški ogljični odtis dobrega pol kilograma dnevno?
• porabimo pri ogledu celovečernega filma okoli ducat gramov maščob?
• je hitrost prevajanja živčnih impulzov po najdebelejših živcih enaka kar 130 m/s?
• lahko Usain Bolt do hitrosti 29 km/h pospeši v 2 sekundah, njegova najvišja 

hitrost pa je 45 km/h?
• lahko med hudim telesnim naporom mišice porabijo tudi do 50-krat več kisika kot 

v mirovanju?
• elitni maratonci (ki tehtajo manj kot 60 kg) porabijo manj kot 2.000 kcal za 

celotno maratonsko progo?
• se mora aktivirati kar 200 mišic, da lahko hodimo?
• vas bo na malem maratonu (21 km) vsak kilogram odvečne telesne mase stal 

dobro minuto? 
• je kolesarjenje energijsko do petkrat varčnejše od hoje?
• se človek v svojem življenju povprečno spotakne enkrat na 7.500 prehojenih 

stopnic, nehote pa razbije kar sto kozarcev?
• v Sloveniji 40 % ljudi umre zaradi bolezni srca in ožilja? Na drugem mestu so 

rakava obolenja (28 %), sledijo bolezni dihal, prebavil in žlez. 

Članek je delno povzet po avtorjevi knjigi z naslovom Ustvarjen za gibanje, založba Ciceron, 2013.
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dni počitka pred tekmovalnim 
nastopom navadno povzroči 

dvig forme.

5–20

Pri vsaki telesni aktivnosti, ki 
traja več kot dve uri (tako pri 
treningu kot med nastopom), 
moramo obstoječe zaloge 
dopolnjevati z dodatnim 
energijskim vnosom, povprečno 
enim gramom sladkorja na 
minuto obremenitve, na primer 
v intervalih približno vsakih 20 
minut.

Največja nevarnost, ki preži na tekača, je prehiter začetek. Znano 
je, da je prav enakomeren tempo na daljših tekaških preizkušnjah 
fiziološko najučinkovitejši.

GIBANJE

NA SPREHOD: Hoja daljša življenje

15. oktober je svetovni dan hoje. To je najbolj zdrav način gibanja, primeren za vsakogar. 
Hoja:
1. je enostavna (vsak zna hoditi, ne potrebujemo posebne opreme);
2. je naravna (hodimo vsak dan že od otroštva);
3. lahko jo prilagajamo po težavnosti (hoja v hrib, hitrost, čas);
4. poškodbe pri hoji so zelo redke;
5. ima veliko pozitivnih učinkov na telo: krepi srce in zmanjšuje tveganje za nastanek kapi, 
pomaga pri uravnavanju krvnega sladkorja, krepi mišice nog in ravnotežje, preprečuje 
osteoporozo, dviguje raven vitamina D in pozitivno vpliva na imunski sistem, zmanjšuje 
stres, blaži depresijo, ščiti pred starostno izgubo spomina, spodbuja kreativnost.

ZAKAJ ŠPORTNIKE 
BOLIJO SKLEPI

Sklep je vsak stik dveh ali več kosti. Sklepe 
delimo v dve skupini: na prave (sinovialne) in 
neprave (fibrozne) sklepe. Pravi imajo velik 
obseg gibanja in glede na os, prostost gibanja 
in oblike jih delimo v različne skupine. Med 
te spadajo ramenski sklep, koleno, gleženj. 
Nepravi sklepi pa so tisti, katerih gibanje je 
zelo omejeno ali ki so popolnoma negibljivi. 
Delijo se na fibrozne in hrustančne.
Pri športni aktivnosti ali kot posledica le-te 
najpogosteje pride do težav v sinovialnih oz. 
pravih sklepih, saj jih med vadbo nenehno 
uporabljamo. Največkrat so vzroki težav 
neustrezna oprema, nepravilno izvajanje vaj, 
prevelike obremenitve, premajhna ogretost 
sklepov in zanemarjanje pomena počitka. 

Najpogosteje so pri treningih na udaru 
kolena, saj jih obremenjujemo praktično 
pri vseh športih; na drugem mestu je 
ramenski sklep. Pri kolenu gre največkrat za 
obrabo pogačice in hrustanca, poškodbe ter 
vnetje kit in ovojnic. Bolečine v ramenu se 
pojavljajo pri športih, pri katerih držimo roke 
v višini glave ali nad glavo – odbojka, tenis, 
plavanje, košarka. Pogosta težava, tudi pri 
vadbi v fitnesu, je preščipnjenost mehkih tkiv 
med dvema kostnima strukturama. Zaradi 
uščipa tkivo zateče, pojavljajo se bolečine pri 
določenih gibih, imamo lahko celo občutek 
omrtvičene roke.

Teniški igralci in igralci golfa pogosto 
tožijo o bolečinah v komolcu. Te lahko 
nastanejo predvsem zaradi vnetja kit v 
predelu njihovih narastišč na kosti kot 
posledica preobremenitev, okužbe sklepa 
ali zvina. Vzrok je običajno nepripravljenost 
in slaba tehnika, posledica pa so težave pri 
držanju predmetov, zakrčenost komolca ter 

občutljivost ob narastiščih mišic podlakti. 
Igralci tenisa, tekači in plesalci se pogosto 
srečujejo z bolečinami v skočnem in kolčnem 
sklepu. Te se pojavljajo predvsem pri športih, 
pri katerih so pogoste kombinacije krčenja 
v kolku z istočasnimi rotacijami – pri plesu, 
teku po neravnem terenu in kolesarjenju. 
Pri tem pa ne gre za obrabo kolka, ampak je 
najpogostejši vzrok preskok močne tetivne 
ovojnice upogibalke čez izbočeni zgornji del 
stegnenice.

Če sklepe nepravilno obremenjujemo več let, 
to lahko vodi do trajnih poškodb, na koncu 
je zaradi njih treba celo opustiti najljubše 
aktivnosti. Pri teku, plesu ali katerikoli drugi 
vadbi je zato poleg ustrezne prehrane in 
priprave pomembno tudi nadzorovano 
in pravilno izvajanje gibov; ne smemo se 
osredotočiti le na rezultate. Zaradi prehodnih 
bolečin v sklepih po navadi ni potreben 
pregled pri zdravniku, posameznik si 
pogosto lahko pomaga sam. Strokovnjaki kot 
preventivno zaščito za stabilizacijo nekaterih 
sklepov priporočajo uporabo ortoz.

Boleči sklepi niso le nadloga starejših ljudi, z njimi imajo težave tudi
mlajši, pogosto zelo aktivni ljudje. Pri hoji ali drugih dejavnostih se 
praviloma ne zavedamo gibov rok, nog, posameznih sklepov, hrbtenice, 
saj se gibljemo avtomatično. Pri kakršnihkoli spremembah na gibalih je 
predvsem bolečina opozorilo, da je nekaj narobe. Besedilo: Maša Kovač

Spremljajte nas na        /Zdrave novice

Teniški igralci, tekači in plesalci se 
pogosto srečujejo z bolečinami v 
skočnem in kolčnem sklepu.



najvišjo formo v času nastopa. Zoževanje 
naj se začne po zadnji zelo obremenjujoči 
enoti vadbe, ki v trajanju in intenzivnosti 
kar se da simulira tekmovalni nastop. Šele 
primeren počitek (do 5 dni za 10 km, do 
20 dni za maraton) navadno povzroči 
dvig forme. Obremenjujoč trening v 
zadnjih dneh pred nastopom je navadno 
kontraproduktiven, lahko samo škodi in se 
mu je zato bolje izogniti. 

Še nekaj praktičnih nasvetov
Omenimo še nekaj najpogostejših tekaških 
tem, o katerih se kreše največ mnenj. Točka 
stopala, ki se pri teku prva dotakne tal, je 
odvisna od hitrosti teka. Povsem naravno 
je, da pri velikih hitrostih (šprint) tečemo po 
prstih, tekači na daljše razdalje pa stopala 
večinoma polagajo na srednji del ali peto, 
zato je pomembno, da zagotovimo vsaj 
nekaj blaženja z ustrezno obutvijo. Ne 
tecimo bosi ali z »minimalkami«, sploh 
začetniki. Številne rekreativne tekače, 
prepričane o pravilnosti teka po prstih tudi 
pri nižjih hitrostih, kaj kmalu ustavijo boleča 
meča in pozneje poškodovana ahilova 
tetiva. Načeloma s tekom po prstih ni nič 
narobe, če smo takšnega sloga vajeni in 
je naš korak že od nekdaj prožnejši, sicer 
pa se stopala polaga sproščeno, mehko in 

tudi čim tišje. Korak ne sme biti predolg; 
navpična nihanja (poskakovanje) naj 
bodo čim manjša. Zgledujmo se po elitnih 
tekačih, ki v eni minuti naredijo približno 
180 korakov. Stremimo k temu, da je 
kontaktni čas (čas, ko je stopalo v stiku s 
tlemi) vsakokrat čim krajši. 
Ne pozabimo na ritem dihanja med 
tekom! Pomembno je, da dihamo v ritmu 
korakov: nekaj korakov izdihujemo in 
nekaj korakov vdihujemo, najpogosteje 
kar 2/2. Vedno dihamo skozi nos in usta! 
Pred vsakim tekom se tudi dobro ogrejemo 
(počasen tek, pospeševanje, razgibavanje, 
tekaške vaje, lahkotno raztezanje ...). 
Ogrevamo se, da preusmerimo kri v mišice, 
povečamo razgibanost v sklepih in s tem 
zmanjšamo možnost poškodb, dvignemo 
delež maščob, ki pripomorejo k nastajanju 
energije, in dvignemo delovno temperaturo 
v mišicah.

Za konec
Še nasvet za samo tekmovanje. Največja 
nevarnost, ki preži na tekača, je prehiter 
začetek. Znano je, da je prav enakomeren 
tempo na daljših tekaških preizkušnjah 
fiziološko najučinkovitejši. Taktika 
počasnega začetka in hitrega zaključka 
veliko pogosteje pripelje do zmage 
kot relativno hiter začetek. Z bojaznijo 
prehitrega začetka na tekaških preizkušnjah 
se srečuje vsakdo, praksa najhitrejših 
tekačev pa spet in spet kaže na eno samo 
optimalno strategijo: vzdrževanje kar 
se da konstantnega tempa. Kako hitro 
začeti, je tako treba vedeti že tedne pred 
štartom »desetke«, malega ali velikega 
maratonskega teka. Tako moramo tudi 
rekreativni tekači toliko bolj paziti, da moči 
razporedimo kar najbolj enakomerno: 
druga polovica razdalje mora biti tako hitra 
kot prva.

ZANIMIVOSTI

Ste vedeli, da:
• eritrocit v svojem življenju, ki traja približno sto dni, naredi okoli 200.000 krogov 

po ožilju?
• je človeški ogljični odtis dobrega pol kilograma dnevno?
• porabimo pri ogledu celovečernega filma okoli ducat gramov maščob?
• je hitrost prevajanja živčnih impulzov po najdebelejših živcih enaka kar 130 m/s?
• lahko Usain Bolt do hitrosti 29 km/h pospeši v 2 sekundah, njegova najvišja 

hitrost pa je 45 km/h?
• lahko med hudim telesnim naporom mišice porabijo tudi do 50-krat več kisika kot 

v mirovanju?
• elitni maratonci (ki tehtajo manj kot 60 kg) porabijo manj kot 2.000 kcal za 

celotno maratonsko progo?
• se mora aktivirati kar 200 mišic, da lahko hodimo?
• vas bo na malem maratonu (21 km) vsak kilogram odvečne telesne mase stal 

dobro minuto? 
• je kolesarjenje energijsko do petkrat varčnejše od hoje?
• se človek v svojem življenju povprečno spotakne enkrat na 7.500 prehojenih 

stopnic, nehote pa razbije kar sto kozarcev?
• v Sloveniji 40 % ljudi umre zaradi bolezni srca in ožilja? Na drugem mestu so 

rakava obolenja (28 %), sledijo bolezni dihal, prebavil in žlez. 

Članek je delno povzet po avtorjevi knjigi z naslovom Ustvarjen za gibanje, založba Ciceron, 2013.
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Pri vsaki telesni aktivnosti, ki 
traja več kot dve uri (tako pri 
treningu kot med nastopom), 
moramo obstoječe zaloge 
dopolnjevati z dodatnim 
energijskim vnosom, povprečno 
enim gramom sladkorja na 
minuto obremenitve, na primer 
v intervalih približno vsakih 20 
minut.

Največja nevarnost, ki preži na tekača, je prehiter začetek. Znano 
je, da je prav enakomeren tempo na daljših tekaških preizkušnjah 
fiziološko najučinkovitejši.

GIBANJE

NA SPREHOD: Hoja daljša življenje

15. oktober je svetovni dan hoje. To je najbolj zdrav način gibanja, primeren za vsakogar. 
Hoja:
1. je enostavna (vsak zna hoditi, ne potrebujemo posebne opreme);
2. je naravna (hodimo vsak dan že od otroštva);
3. lahko jo prilagajamo po težavnosti (hoja v hrib, hitrost, čas);
4. poškodbe pri hoji so zelo redke;
5. ima veliko pozitivnih učinkov na telo: krepi srce in zmanjšuje tveganje za nastanek kapi, 
pomaga pri uravnavanju krvnega sladkorja, krepi mišice nog in ravnotežje, preprečuje 
osteoporozo, dviguje raven vitamina D in pozitivno vpliva na imunski sistem, zmanjšuje 
stres, blaži depresijo, ščiti pred starostno izgubo spomina, spodbuja kreativnost.

ZAKAJ ŠPORTNIKE 
BOLIJO SKLEPI

Sklep je vsak stik dveh ali več kosti. Sklepe 
delimo v dve skupini: na prave (sinovialne) in 
neprave (fibrozne) sklepe. Pravi imajo velik 
obseg gibanja in glede na os, prostost gibanja 
in oblike jih delimo v različne skupine. Med 
te spadajo ramenski sklep, koleno, gleženj. 
Nepravi sklepi pa so tisti, katerih gibanje je 
zelo omejeno ali ki so popolnoma negibljivi. 
Delijo se na fibrozne in hrustančne.
Pri športni aktivnosti ali kot posledica le-te 
najpogosteje pride do težav v sinovialnih oz. 
pravih sklepih, saj jih med vadbo nenehno 
uporabljamo. Največkrat so vzroki težav 
neustrezna oprema, nepravilno izvajanje vaj, 
prevelike obremenitve, premajhna ogretost 
sklepov in zanemarjanje pomena počitka. 

Najpogosteje so pri treningih na udaru 
kolena, saj jih obremenjujemo praktično 
pri vseh športih; na drugem mestu je 
ramenski sklep. Pri kolenu gre največkrat za 
obrabo pogačice in hrustanca, poškodbe ter 
vnetje kit in ovojnic. Bolečine v ramenu se 
pojavljajo pri športih, pri katerih držimo roke 
v višini glave ali nad glavo – odbojka, tenis, 
plavanje, košarka. Pogosta težava, tudi pri 
vadbi v fitnesu, je preščipnjenost mehkih tkiv 
med dvema kostnima strukturama. Zaradi 
uščipa tkivo zateče, pojavljajo se bolečine pri 
določenih gibih, imamo lahko celo občutek 
omrtvičene roke.

Teniški igralci in igralci golfa pogosto 
tožijo o bolečinah v komolcu. Te lahko 
nastanejo predvsem zaradi vnetja kit v 
predelu njihovih narastišč na kosti kot 
posledica preobremenitev, okužbe sklepa 
ali zvina. Vzrok je običajno nepripravljenost 
in slaba tehnika, posledica pa so težave pri 
držanju predmetov, zakrčenost komolca ter 

občutljivost ob narastiščih mišic podlakti. 
Igralci tenisa, tekači in plesalci se pogosto 
srečujejo z bolečinami v skočnem in kolčnem 
sklepu. Te se pojavljajo predvsem pri športih, 
pri katerih so pogoste kombinacije krčenja 
v kolku z istočasnimi rotacijami – pri plesu, 
teku po neravnem terenu in kolesarjenju. 
Pri tem pa ne gre za obrabo kolka, ampak je 
najpogostejši vzrok preskok močne tetivne 
ovojnice upogibalke čez izbočeni zgornji del 
stegnenice.

Če sklepe nepravilno obremenjujemo več let, 
to lahko vodi do trajnih poškodb, na koncu 
je zaradi njih treba celo opustiti najljubše 
aktivnosti. Pri teku, plesu ali katerikoli drugi 
vadbi je zato poleg ustrezne prehrane in 
priprave pomembno tudi nadzorovano 
in pravilno izvajanje gibov; ne smemo se 
osredotočiti le na rezultate. Zaradi prehodnih 
bolečin v sklepih po navadi ni potreben 
pregled pri zdravniku, posameznik si 
pogosto lahko pomaga sam. Strokovnjaki kot 
preventivno zaščito za stabilizacijo nekaterih 
sklepov priporočajo uporabo ortoz.

Boleči sklepi niso le nadloga starejših ljudi, z njimi imajo težave tudi
mlajši, pogosto zelo aktivni ljudje. Pri hoji ali drugih dejavnostih se 
praviloma ne zavedamo gibov rok, nog, posameznih sklepov, hrbtenice, 
saj se gibljemo avtomatično. Pri kakršnihkoli spremembah na gibalih je 
predvsem bolečina opozorilo, da je nekaj narobe. Besedilo: Maša Kovač

Spremljajte nas na        /Zdrave novice

Teniški igralci, tekači in plesalci se 
pogosto srečujejo z bolečinami v 
skočnem in kolčnem sklepu.
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Skolioze delimo na strukturne in 
nestrukturne. Pri prvih je hrbtenica 
ukrivljena in rotacijsko zamaknjena, 
kar lahko posledično spremljajo 
druge deformacije, kot je nezadostna 
razvitost vretenc. Med strukturnimi 
skoliozami so najpogostejše 
idiopatske, za njihov nastanek pa 
medicinska stroka ne pozna natančnih 
vzrokov. Idiopatske skolioze delimo 
še na infantilne, ki nastanejo do 
tretjega leta starosti, juvenilne (v 
obdobju od tretjega do desetega leta) 
in adolescentne (od desetega leta do 
konca kostne rasti). Poleg idiopatskih 
spadajo med najpogostejše 
strukturne skolioze še: živčno-
mišične, ki so največkrat posledica 
cerebralne paralize, poškodb 
hrbtenjače ali tumorjev na živčnih 
strukturah, prirojene skolioze zaradi 
nepravilne rasti vretenc, skolioze pri 
nevrofibromatozi, pri katerih gre za 
moten razvoj živčevja, mišic, kosti in 
kože, skolioze kot posledice poškodb 
hrbtenice in skolioze zaradi tumorskih 
obolenj. Pri nestrukturnih skoliozah 
gre za stransko ukrivljenost hrbtenice, 
ki se pojavi zaradi nepravilne telesne 
drže, draženja živca, pri vnetjih, 
kontrakturah oz. neizravnanosti kolkov 
in različne dolžine nog.

Kdaj je potrebno zdravljenje 
skolioze?
Skolioze z zamikom hrbtenice od 0 
do 20 stopinj opazujemo. Če dosega 
zamik hrbtenice od 20 do 45 stopinj, 
zdravimo skoliozo s steznikom in 
fizioterapijo. Pri zamikih, ki so večji 
od 45 stopinj, je potrebno operativno 
zdravljenje. Razvoja večine skolioz 
žal ne znamo ustaviti, preprečimo 
lahko le nadaljnje povečevanje 
hrbtenične ukrivljenosti, zato je 
potrebno redno spremljanje otrokove 

asimetrije hrbta. V primeru hitrega 
razvoja asimetrije je potreben 
zdravniški pregled pri izbranem 
osebnem zdravniku, ki otroka napoti 
v specialistično ambulanto. Otroci s 
skoliozo večinoma nimajo bolečin, te 
se pojavljajo predvsem pri tumorjih 
ali vnetjih. Skolioze, ki so večje od 
45 stopinj, napredujejo tudi po 
končani kostni rasti, kar lahko botruje 
nastanku trajnih posledic pri pljučnih 
in srčnih funkcijah. Degenerativne 
spremembe hrbtenice spremljajo 
zaradi hitrega razvoja še bolečine. Pri 
tem velja dodati, da je pri otroku do 
petega leta rast hrbtenice in prsnega 
koša najhitrejša, enako velja za razvoj 
pljuč. Rast omenjenih struktur se po 
tem obdobju bistveno upočasni in 
po desetem letu v puberteti ponovno 
pospeši. Skolioza, ki se pojavi pred 
petim letom starosti, napreduje 
posledično hitreje, kar spremljajo 
večje deformacije prsnega koša, zaradi 
česar lahko pride celo do zmanjšane 
pljučne funkcije.

Kdaj je potrebna operacija?
Skolioze, ki so večje od 45 stopinj, 
večinoma zahtevajo operativni 
poseg, s katerim skušamo doseči čim 
boljšo korekcijo ukrivljenosti. Vsako 
vretence poskušamo pritrditi z vsaj 
eno kljukico ali vijakom. Vse vijake 
in kljukice povežemo z obeh strani 
hrbtenice s palicami. Sledi korekcija 
z derotacijo in po potrebi dodatnim 
raztezanjem hrbtenice na konkavni 
oz. stiskanjem na konveksni strani. 
Ukrivljenosti izravnavamo po potrebi 
še z ročnimi krivili. Po korekciji 
sledita dekortikacija oz. luščenje 
kostne povrhnjice na vseh v operacijo 
zajetih vretencih in zatrditev malih 
sklepov za doseganje kostnega 
preraščanja. Rezultate ugotavljamo 

MANJ 
NEPRIJETNO 
ZDRAVLJENJE 
SKOLIOZE
Skolioza je kompleksna, tridimenzionalna deformacija 
hrbtenice. Razdelimo jo glede na starost, pri kateri se pojavi, 
glede na mesto nastanka ali vzrok. Izčrpna diagnostika je 
temelj za njeno konservativno ali kirurško zdravljenje. 

Besedilo: mag. Nikša Hero, dr. med., spec. ortoped, predstojnik medicinske 
dejavnosti hrbtenične in otroške ortopedije v Ortopedski bolnišnici Valdoltra 

GIBANJE

Valdoltra je sodelovala pri razvoju nove generacije 
steznikov za zdravljenje skolioze

Novi steznik oz. ortoza za zdravljenje skolioze 
pri otrocih je, sodeč po dosedanjih rezultatih 
zdravljenja, v primerjavi z drugimi bolj prilagodljiv, 
prijetnejši za uporabo, ustvarja manjši 
abdominalni pritisk in je skoraj neopazen. Steznik 
se zlije s telesom, saj nima kovinskih in navzven 
štrlečih delov, ki bi vplivali na podobo, trgali 
oblačila in povzročali morebitno stigmatizacijo. 
Steznik, ki omogoča uravnavanje v vseh treh 
ravninah, lahko dopolnjuje še v Valdoltri razvita 
naprava za merjenje ploskovnih pritiskov, časa 
uporabe in primerjavo gibanja določenega dela 
telesa v ortozi in brez nje v izbranem intervalu. 
S pomočjo teh meritev se zdravniška ekipa lažje 
in hitreje odloča o morebitnih spremembah 
zdravljenja. Manjša pomanjkljivost steznika je 
le njegova časovno omejena prilagodljivost v 
smislu otrokove rasti, saj je ortoza v času izdelave 
prilagojena trenutni obliki telesa.

z rentgenskimi posnetki v AP in stranski 
projekciji s preverjanjem ravnotežja. 
Najpogosteje se za operacijo pri otrocih 
odločamo zaradi: več kot 45-stopinjske 
ukrivljenosti hrbtenice, asimetričnega 
videza z zmanjšano torakalno kifozo oz. 
preveliko ukrivljenostjo v zgornjem delu 
hrbtenice, dekompenzirane drže, ki izhaja 
iz krivine hrbtenice, in hitrega poslabšanja 
pri prirojeni skoliozi. Pri odraslih nastopi 
čas za operativno korekcijo skolioze, 
če se ukrivljenost hrbtenice pospešeno 
povečuje, zaradi naraščajočih bolečin 
v hrbtu, nevroloških bolečin v spodnjih 
okončinah, utrditve hrbtenice, težav v 
križu, nevroloških okvar ali celo dihalnih 
težav, telesne deformacije. Operativni 
posegi so večinoma uspešni, število 
revizijskih operacij je majhno.

Zdravljenje s steznikom
Idiopatske in živčno-mišične skolioze od 
20 do 45 stopinj zdravimo s steznikom 
in fizioterapijo po priporočilih Scoliosis 
Research Society. Pri steznikih, med 
katerimi sta bili v preteklosti najbolj 
znani ortozi tipa milwoukee in lyon, 
uporabljamo v Ortopedski bolnišnici 
Valdoltra že nekaj časa steznike nove 
generacije. Prednosti takšnega steznika 
izhajajo iz njegove individualne 
prilagojenosti. Vsak steznik je izdelan iz 
polikarbonata, polietilena ali polipropilena 

v izbranem barvnem vzorcu na podlagi 
tridimenzionalne računalniške preslikave 
telesa, ki je natančnejša in za pacienta 
manj stresna od mavčnega odtisa. 

Ugotavljamo, da smo s tovrstnim 
konservativnim zdravljenjem skolioze pri 
otrocih večinoma uspešni, saj ustavimo 
napredovanje ukrivljenosti hrbtenice 

in dokaj pogosto preprečimo potrebo 
po operaciji; žal pa se v posameznih 
primerih kljub zdravljenju s steznikom 
in fizioterapijo operativnemu posegu 
ne moremo izogniti. Trenutno se kažejo 
ugodni rezultati v smislu popravka krivin 
in boljši rezultati od dosedanjih metod 
zdravljenja v kombinaciji z individualno 
prilagojeno fizioterapijo.

Eden od dejavnikov za tekaške 
poškodbe je telesna drža. A ne gre 
samo za držo telesa med tekom, 
temveč za telesno držo na splošno. 
Je vaša drža vzravnana ali 
zamaknjena?

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

Naša telesna drža je vsota neprestane aktivnosti 
in neaktivnosti skeletnih mišic. Mišično 
ravnovesje med sprednjim in zadnjim ter levim 
in desnim delom telesa ustvarja vzravnano držo. 
Takrat so tudi vsi nosilni sklepi (gleženj, koleno, 
kolk in rama) poravnani drug nad drugim na 
navidezni navpičnici. Če samo eden od sklepov 
zapusti svoj nevtralni položaj, ravnovesja ni več. 
Zaradi neravnovesja pride na določenih mestih 
do povečanih obremenitev, trenja, vnetja, lahko 
tudi do obrabe in bolečine. Vplivi neravnovesja 
nas spremljajo, ko hodimo, počnemo vsakdanje 
stvari in seveda tudi tečemo.
Tehnika teka in primerna struktura treninga sta 
za preprečevanje poškodb zelo pomembni. 
A kadar so glavni nosilni sklepi odmaknjeni 
iz svoje nevtralne lege, je njihova sposobnost 
absorpcije šoka oslabljena. Niti najbolje izbrana 
tekaška obutev, niti opornice za koleno ali 
gleženj, niti prilagoditve pri tehniki teka ne 
morejo pomagati.
Nekaj kazalnikov, ali je vaša drža vzravnana 
ali ne, lahko prepoznate sami. Postavite se 
pred ogledalo in poglejte, ali lahko potegnete 
navidezno vodoravno črto pod prsti rok. Če 
gre ta črta poševno, je drža zamaknjena. So 
stopala usmerjena naravnost kot kazalca na uri 
opoldan? Če so obrnjena navzven, morda eno 
bolj kot drugo, je vaša drža zamaknjena. Zaprite 
oči in usmerite pozornost na svoja stopala. Kako 
občutite težo ob stiku s tlemi? Je enakomerno 
razporejena po celih stopalih? Če čutite težo 
na enem stopalu bolj kot na drugem ali bolj 
spredaj ali bolj zadaj, je vaša drža zamaknjena.
S ciljanimi vajami lahko zamaknjeno držo 
poravnamo. Korak bo lahkotnejši, tek pa še večji 
užitek.

TEKAŠKE POŠKODBE

Spremljajte nas na        /Zdrave novice



58

Skolioze delimo na strukturne in 
nestrukturne. Pri prvih je hrbtenica 
ukrivljena in rotacijsko zamaknjena, 
kar lahko posledično spremljajo 
druge deformacije, kot je nezadostna 
razvitost vretenc. Med strukturnimi 
skoliozami so najpogostejše 
idiopatske, za njihov nastanek pa 
medicinska stroka ne pozna natančnih 
vzrokov. Idiopatske skolioze delimo 
še na infantilne, ki nastanejo do 
tretjega leta starosti, juvenilne (v 
obdobju od tretjega do desetega leta) 
in adolescentne (od desetega leta do 
konca kostne rasti). Poleg idiopatskih 
spadajo med najpogostejše 
strukturne skolioze še: živčno-
mišične, ki so največkrat posledica 
cerebralne paralize, poškodb 
hrbtenjače ali tumorjev na živčnih 
strukturah, prirojene skolioze zaradi 
nepravilne rasti vretenc, skolioze pri 
nevrofibromatozi, pri katerih gre za 
moten razvoj živčevja, mišic, kosti in 
kože, skolioze kot posledice poškodb 
hrbtenice in skolioze zaradi tumorskih 
obolenj. Pri nestrukturnih skoliozah 
gre za stransko ukrivljenost hrbtenice, 
ki se pojavi zaradi nepravilne telesne 
drže, draženja živca, pri vnetjih, 
kontrakturah oz. neizravnanosti kolkov 
in različne dolžine nog.

Kdaj je potrebno zdravljenje 
skolioze?
Skolioze z zamikom hrbtenice od 0 
do 20 stopinj opazujemo. Če dosega 
zamik hrbtenice od 20 do 45 stopinj, 
zdravimo skoliozo s steznikom in 
fizioterapijo. Pri zamikih, ki so večji 
od 45 stopinj, je potrebno operativno 
zdravljenje. Razvoja večine skolioz 
žal ne znamo ustaviti, preprečimo 
lahko le nadaljnje povečevanje 
hrbtenične ukrivljenosti, zato je 
potrebno redno spremljanje otrokove 

asimetrije hrbta. V primeru hitrega 
razvoja asimetrije je potreben 
zdravniški pregled pri izbranem 
osebnem zdravniku, ki otroka napoti 
v specialistično ambulanto. Otroci s 
skoliozo večinoma nimajo bolečin, te 
se pojavljajo predvsem pri tumorjih 
ali vnetjih. Skolioze, ki so večje od 
45 stopinj, napredujejo tudi po 
končani kostni rasti, kar lahko botruje 
nastanku trajnih posledic pri pljučnih 
in srčnih funkcijah. Degenerativne 
spremembe hrbtenice spremljajo 
zaradi hitrega razvoja še bolečine. Pri 
tem velja dodati, da je pri otroku do 
petega leta rast hrbtenice in prsnega 
koša najhitrejša, enako velja za razvoj 
pljuč. Rast omenjenih struktur se po 
tem obdobju bistveno upočasni in 
po desetem letu v puberteti ponovno 
pospeši. Skolioza, ki se pojavi pred 
petim letom starosti, napreduje 
posledično hitreje, kar spremljajo 
večje deformacije prsnega koša, zaradi 
česar lahko pride celo do zmanjšane 
pljučne funkcije.

Kdaj je potrebna operacija?
Skolioze, ki so večje od 45 stopinj, 
večinoma zahtevajo operativni 
poseg, s katerim skušamo doseči čim 
boljšo korekcijo ukrivljenosti. Vsako 
vretence poskušamo pritrditi z vsaj 
eno kljukico ali vijakom. Vse vijake 
in kljukice povežemo z obeh strani 
hrbtenice s palicami. Sledi korekcija 
z derotacijo in po potrebi dodatnim 
raztezanjem hrbtenice na konkavni 
oz. stiskanjem na konveksni strani. 
Ukrivljenosti izravnavamo po potrebi 
še z ročnimi krivili. Po korekciji 
sledita dekortikacija oz. luščenje 
kostne povrhnjice na vseh v operacijo 
zajetih vretencih in zatrditev malih 
sklepov za doseganje kostnega 
preraščanja. Rezultate ugotavljamo 

MANJ 
NEPRIJETNO 
ZDRAVLJENJE 
SKOLIOZE
Skolioza je kompleksna, tridimenzionalna deformacija 
hrbtenice. Razdelimo jo glede na starost, pri kateri se pojavi, 
glede na mesto nastanka ali vzrok. Izčrpna diagnostika je 
temelj za njeno konservativno ali kirurško zdravljenje. 

Besedilo: mag. Nikša Hero, dr. med., spec. ortoped, predstojnik medicinske 
dejavnosti hrbtenične in otroške ortopedije v Ortopedski bolnišnici Valdoltra 

GIBANJE

Valdoltra je sodelovala pri razvoju nove generacije 
steznikov za zdravljenje skolioze

Novi steznik oz. ortoza za zdravljenje skolioze 
pri otrocih je, sodeč po dosedanjih rezultatih 
zdravljenja, v primerjavi z drugimi bolj prilagodljiv, 
prijetnejši za uporabo, ustvarja manjši 
abdominalni pritisk in je skoraj neopazen. Steznik 
se zlije s telesom, saj nima kovinskih in navzven 
štrlečih delov, ki bi vplivali na podobo, trgali 
oblačila in povzročali morebitno stigmatizacijo. 
Steznik, ki omogoča uravnavanje v vseh treh 
ravninah, lahko dopolnjuje še v Valdoltri razvita 
naprava za merjenje ploskovnih pritiskov, časa 
uporabe in primerjavo gibanja določenega dela 
telesa v ortozi in brez nje v izbranem intervalu. 
S pomočjo teh meritev se zdravniška ekipa lažje 
in hitreje odloča o morebitnih spremembah 
zdravljenja. Manjša pomanjkljivost steznika je 
le njegova časovno omejena prilagodljivost v 
smislu otrokove rasti, saj je ortoza v času izdelave 
prilagojena trenutni obliki telesa.

z rentgenskimi posnetki v AP in stranski 
projekciji s preverjanjem ravnotežja. 
Najpogosteje se za operacijo pri otrocih 
odločamo zaradi: več kot 45-stopinjske 
ukrivljenosti hrbtenice, asimetričnega 
videza z zmanjšano torakalno kifozo oz. 
preveliko ukrivljenostjo v zgornjem delu 
hrbtenice, dekompenzirane drže, ki izhaja 
iz krivine hrbtenice, in hitrega poslabšanja 
pri prirojeni skoliozi. Pri odraslih nastopi 
čas za operativno korekcijo skolioze, 
če se ukrivljenost hrbtenice pospešeno 
povečuje, zaradi naraščajočih bolečin 
v hrbtu, nevroloških bolečin v spodnjih 
okončinah, utrditve hrbtenice, težav v 
križu, nevroloških okvar ali celo dihalnih 
težav, telesne deformacije. Operativni 
posegi so večinoma uspešni, število 
revizijskih operacij je majhno.

Zdravljenje s steznikom
Idiopatske in živčno-mišične skolioze od 
20 do 45 stopinj zdravimo s steznikom 
in fizioterapijo po priporočilih Scoliosis 
Research Society. Pri steznikih, med 
katerimi sta bili v preteklosti najbolj 
znani ortozi tipa milwoukee in lyon, 
uporabljamo v Ortopedski bolnišnici 
Valdoltra že nekaj časa steznike nove 
generacije. Prednosti takšnega steznika 
izhajajo iz njegove individualne 
prilagojenosti. Vsak steznik je izdelan iz 
polikarbonata, polietilena ali polipropilena 

v izbranem barvnem vzorcu na podlagi 
tridimenzionalne računalniške preslikave 
telesa, ki je natančnejša in za pacienta 
manj stresna od mavčnega odtisa. 

Ugotavljamo, da smo s tovrstnim 
konservativnim zdravljenjem skolioze pri 
otrocih večinoma uspešni, saj ustavimo 
napredovanje ukrivljenosti hrbtenice 

in dokaj pogosto preprečimo potrebo 
po operaciji; žal pa se v posameznih 
primerih kljub zdravljenju s steznikom 
in fizioterapijo operativnemu posegu 
ne moremo izogniti. Trenutno se kažejo 
ugodni rezultati v smislu popravka krivin 
in boljši rezultati od dosedanjih metod 
zdravljenja v kombinaciji z individualno 
prilagojeno fizioterapijo.

Eden od dejavnikov za tekaške 
poškodbe je telesna drža. A ne gre 
samo za držo telesa med tekom, 
temveč za telesno držo na splošno. 
Je vaša drža vzravnana ali 
zamaknjena?

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

Naša telesna drža je vsota neprestane aktivnosti 
in neaktivnosti skeletnih mišic. Mišično 
ravnovesje med sprednjim in zadnjim ter levim 
in desnim delom telesa ustvarja vzravnano držo. 
Takrat so tudi vsi nosilni sklepi (gleženj, koleno, 
kolk in rama) poravnani drug nad drugim na 
navidezni navpičnici. Če samo eden od sklepov 
zapusti svoj nevtralni položaj, ravnovesja ni več. 
Zaradi neravnovesja pride na določenih mestih 
do povečanih obremenitev, trenja, vnetja, lahko 
tudi do obrabe in bolečine. Vplivi neravnovesja 
nas spremljajo, ko hodimo, počnemo vsakdanje 
stvari in seveda tudi tečemo.
Tehnika teka in primerna struktura treninga sta 
za preprečevanje poškodb zelo pomembni. 
A kadar so glavni nosilni sklepi odmaknjeni 
iz svoje nevtralne lege, je njihova sposobnost 
absorpcije šoka oslabljena. Niti najbolje izbrana 
tekaška obutev, niti opornice za koleno ali 
gleženj, niti prilagoditve pri tehniki teka ne 
morejo pomagati.
Nekaj kazalnikov, ali je vaša drža vzravnana 
ali ne, lahko prepoznate sami. Postavite se 
pred ogledalo in poglejte, ali lahko potegnete 
navidezno vodoravno črto pod prsti rok. Če 
gre ta črta poševno, je drža zamaknjena. So 
stopala usmerjena naravnost kot kazalca na uri 
opoldan? Če so obrnjena navzven, morda eno 
bolj kot drugo, je vaša drža zamaknjena. Zaprite 
oči in usmerite pozornost na svoja stopala. Kako 
občutite težo ob stiku s tlemi? Je enakomerno 
razporejena po celih stopalih? Če čutite težo 
na enem stopalu bolj kot na drugem ali bolj 
spredaj ali bolj zadaj, je vaša drža zamaknjena.
S ciljanimi vajami lahko zamaknjeno držo 
poravnamo. Korak bo lahkotnejši, tek pa še večji 
užitek.
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Otroka se po krivici drži nalepka, da je 
»len, da ne sodeluje, se ne potrudi, ne 
pazi«. Nasprotno, tak otrok se trudi veliko 
bolj, saj ne vidi besedila tako kot drugi. 
Žal ima disleksija v našem okolju še 
vedno negativno oznako, zato jo družina 
skriva kot sramoto, to pa otrok boleče 
občuti.
O disleksiji običajno govorimo le kot o 
težavi, premalo pa se zavedamo, da je 
disleksija tudi dar, ki so ga veliki umi, 
kot so Albert Einstein, Leonardo da Vinci, 
Thomas Edison, Hans Christian Andersen 
in Agatha Christie, znali izkoristiti in 
so človeštvu s svojimi ustvarjalnimi 
presežki prinesli veliko dobrega. Za ljudi z 

disleksijo, ki jim njihov način razmišljanja 
prinaša veliko ustvarjalnosti in 
kreativnosti, zna biti šolska doba, v kateri 
prevladujeta branje in pisanje s svojim 
zaporedjem, kar je njihovemu miselnemu 
načinu tuje, najtežje obdobje v življenju. 

Kako jo prepoznamo
Starši v predšolski dobi večkrat ne 
zaznajo, da ima otrok disleksijo – uspešen 
je tako kot drugi ali še bolj, saj se še 
lahko uči na svoj način. Če začne otrok 
govoriti pozneje kot njegovi sovrstniki, 
v besedah zamenjuje zloge (na primer 
namesto lokomotiva reče kolomotiva), si 
težko zapomni nove besede, za črke ne 
kaže interesa ter ima težave s pozornostjo 
in pri osredotočanju (daje vtis, da ne 
posluša), je motorično manj spreten, 
ima težave z ritmom ter si težko zapomni 
pesmice, izštevanke in rime, je velika 
verjetnost, da ima disleksijo. Zanesljivo 
pa o disleksiji govorimo šele v dobi 
opismenjevanja, ko se sicer povprečno 
ali nadpovprečno inteligenten otrok kljub 
veliko vajam spopada s težavami pri 
učenju branja in pisanja.
Otroci z disleksijo, približno 10 odstotkov 
jih je, v šoli pri učenju branja in pisanja 
napredujejo počasneje od sošolcev: 
težko si zapomnijo črke in številke, ne 
znajo povezati črk v besedo, besede 
črkujejo, delajo veliko napak pri branju 
in pisanju (v besedah izpuščajo črke, jih 
zamenjujejo, zrcalno obračajo, dodajajo), 
imajo težave pri razumevanju prebranega 
(medtem ko pazijo na tehniko branja, 
niso pozorni na vsebino), ker berejo v 
podobah, preberejo na primer besedo ata 
kot oče. Če se tej klasični dislektični težavi 
pridruži še skotopični sindrom, sta branje 
in pisanje skoraj nemogoča. 

Skotopični sindrom
Skotopični sindrom je nevrološka 
drugačnost v vidnem zaznavanju. 
Vizualni korteks v možganih zaradi 
primanjkljaja katere od barv mavrice ali 
več njih vidne signale zaznava drugače, 
najteže črne črke na bleščečem belem 
papirju. Možgani vidnih informacij 
namreč ne obdelajo, kot jih vidijo oči. 
To povzroča popačenje slike in s tem 
težave pri branju. Črke in besede se lahko 
prekrivajo, bežijo po listu ali se dvigajo 
z njega, zaradi bleščavosti podlage so 

DISLEKSIJA JE 
VSEŽIVLJENJSKA 
DRUGAČNOST
Možgani vsakega človeka so drugačni, ne razmišljamo vsi enako. To še izraziteje velja za disleksijo, saj 
gre za povsem drugačen način mišljenja kot pri večini. Ljudje z disleksijo razmišljajo celostno, se učijo 
asociativno in s pomočjo vidnih podob, v šoli pa se morajo prilagoditi miselnemu sistemu večine, ki 
temelji na zaporedjih, zato imajo toliko težav pri branju in pisanju, ki sta tipični linearni dejavnosti. 

Besedilo: dr. Ana Krajnc in Ljubica Kosmač, Inštitut za disleksijo, Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje

OTROCI

Z uporabo barvnih folij ali barvnih očal se težava zelo omili.

Ko odkrijemo, da ima otrok 
disleksijo, je treba k njemu 
pristopiti z razumevanjem 
njegove različnosti, spodbujati 
njegove talente in mu priskočiti 
na pomoč z vajami in raznimi 
pripomočki, da premaga učne 
težave. Učenec z disleksijo 
pozneje v življenju zacveti pri 
delu in ustvarjanju.

% otrok ima disleksijo.
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slabo vidne, nejasne, vrstice se prepletejo 
med seboj in valovijo. Ob naporu, da bi 
prebral napisano, bralca začne boleti 
glava, pojavljajo pa se lahko tudi drugi 
simptomi, na primer pikajoč in žgoč 
občutek v očeh, utrujene oči, intenzivno 
zehanje, motnje koncentracije, slabost, 
omotičnost. Z uporabo barvnih folij ali 
barvnih očal se težava zelo omili.

Težave in prednosti
Zaradi težav pri branju in pisanju imajo 
ljudje z disleksijo težave pri hitrosti 
predelovanja informacij, na področju 
kratkoročnega spomina, slušnih in 
vidnih zaznav, jezika. Težave zaznavamo 
tudi pri pravilnem zaporedju, kar vpliva 
na organizacijske veščine (težko si 
zapomnijo abecedo, poštevanko, dneve 
v tednu, mesece v letu, slabo ločijo 
in obvladujejo časovne in prostorske 
pojme levo in desno). Zato pa imajo 
otroci, mladostniki in odrasli z disleksijo 
najboljše rešitve za določen problem, 

izumljajo in umetniško ustvarjajo.

Ključno je razumevanje 
Ko odkrijemo, da ima otrok disleksijo, je 
treba k njemu pristopiti z razumevanjem 
njegove različnosti, spodbujati njegove 
talente in mu priskočiti na pomoč 
z vajami in raznimi pripomočki, da 
premaga učne težave. Učenec z disleksijo 
(na začudenje okolice) pozneje v življenju 
zacveti pri delu in ustvarjanju.

V odraslosti in pozni odraslosti 
značilnosti disleksije ne poniknejo. 
In vendar jih je mogoče prepoznati, 
bolje razumeti, obvladovati, mogoče 
je razviti takšne strategije učenja in 
obnašanja, ki izboljšajo delo in življenje 
ter pripomorejo k odkrivanju talentov. 
Ko človek z disleksijo ve za svojo 
drugačnost, premaga občutke sramu in 
manjvrednosti. Za to olajšanje ni nikoli 
prepozno.

Pri skotopičnem sindromu 
možgani vidnih informacij ne 
obdelajo, kot jih vidijo oči. To 
povzroča popačenje slike in 
s tem težave pri branju. Črke 
in besede se lahko prekrivajo, 
bežijo po listu ali se dvigajo 
z njega, zaradi bleščavosti 
podlage so slabo vidne, nejasne, 
vrstice se prepletejo med seboj 
in valovijo.

Spremljajte nas na        /Zdrave novice

Letos ustanovili tudi Inštitut za disleksijo

Inštitut za disleksijo je septembra odprla Slovenska univerza za tretje življenjsko obdobje (SUTŽO). Njegovo delovanje je 
usmerjeno v proučevanje in prepoznavanje učnih težav, ki jih povzroča disleksija, namenjeno pa je tudi odkrivanju »močnih 
strani«, talentov ljudi z disleksijo. Svoje dejavnosti namenja ljudem v vseh starostnih obdobjih, saj je disleksija vseživljenjski dar 
in hkrati težava, ob samozavedanju pa jo lahko dobro izkoristimo oz. lažje premostimo brez občutka manjvrednosti in negativne 
samopodobe. Inštitut se še posebno posveča skotopičnemu sindromu, motnji v zaznavanju barv (oseba ne zazna ene od barv), 
kar povzroča hude bralne težave, ki so rešljive z uporabo izbrane barvne folije ali barvnih očal.
Inštitut za disleksijo deluje v prostorih Slovenske univerze za tretje življenjsko obdobje, (Poljanska cesta 6, Ljubljana). Za 
svetovanje in testiranje skotopičnega sindroma se naročite pri Meti Žgur, tel.: 01 433 20 90, e-naslov: meta.zgur@univerzatri.si.
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To povzroča popačenje slike in s tem 
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na organizacijske veščine (težko si 
zapomnijo abecedo, poštevanko, dneve 
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Kaj je osteoporoza
Osteoporoza je stanje znižane kostne 
gostote in spremenjene mikroarhitekturne 
zgradbe kostnega tkiva s povečano 
nevarnostjo zlomov zaradi krhkih kosti. To 
je bolezen, ki jo večinoma povezujemo z 
ženskami. Res je, da pogosteje prizadene 
ženske, vendar to še ne pomeni, da moški 
ne zbolijo. To potrjuje tudi podatek, da 
bosta zlom zaradi osteoporoze utrpela 
vsaka tretja ženska in vsak peti moški. 

Osteoporoza in zlomi
Osteoporoza je tiha bolezen, ki ne boli, 
razvija se neopazno in se je zavemo 
šele, ko se zgodi zlom. Značilno za 
osteoporozni zlom je, da se kosti lahko 
zlomijo že ob najmanjšem naporu ali 
udarcu. Najpogostejši osteoporozni zlomi 
so: zlom zapestja, nadlahtnice, vretenc 
in kolka. Vpliv osteoporoznih zlomov na 
zdravje in kakovost življenja prizadete 
osebe je izjemen. 

Dejavniki tveganja
Tveganje za razvoj osteoporoze je 
večje pri ljudeh, ki se malo gibajo, ki 
kadijo, pijejo večje količine alkoholnih 
pijač. Veliko vlogo igra tudi dolgotrajno 
jemanje nekaterih skupin zdravil, 
predvsem glukokortikoidov. Bolj 
ogrožene so ženske, ki so zgodaj zašle v 
menopavzo (pred 45. letom), ter ženske, 
ki imajo zelo nizko telesno težo (pod 
60 kg) in drobne kosti. Znani dejavniki 
tveganja za sum na osteoporozo so: 
zlomi ob majhni poškodbi po 45. letu, 
zlomi zaradi osteoporoze v družini, 
kajenje, prekomerno pitje alkoholnih 
pijač, nepravilna prehrana, nezadostna 
telesna dejavnost, bolezni, ki vodijo k 
osteoporozi, in nekatera zdravila.

Ugotavljanje in zdravljenje 
osteoporoze
Pomembno je, da osteoporozo odkrijemo 
in ustrezno zdravimo, preden se pojavi 
prvi zlom. Verjetnost za zlom si lahko 
izračunamo z računalniškim modelom 

KAKO 
ŽIVETI Z 
OSTEOPOROZO 
Hitrost, s katero se gibljemo skozi življenje, postaja vse večja, tako ostaja vse manj časa za skrb za 
zdravje in družino ter prosti čas. Posledica vsakodnevne naglice so razne bolezni, ki jih povezujemo 
s stresom ter načinom življenja, ki vključuje premalo gibanja, nezdravo in neredno prehrano, slabe 
navade in razvade ter pomanjkanje časa za razmislek o prihodnosti. Vse pogosteje se dogaja, da se 
takega načina življenja zavemo šele, ko nastopijo težave oz. ko se pojavi bolezen. Prav osteoporoza je 
ena tistih bolezni, ki se prikrade potihoma in udari nenadno. Besedilo: Duša Hlade Zore, dr. med., predsednica Zveze 

društev bolnikov z osteoporozo Slovenije*

ZRELA LETA

Za tvorbo kosti so potrebne tudi beljakovine. Dnevno naj bi zaužili 
od 1 do 1,5 g beljakovin na kg telesne teže. Uživanje prevelikih 
količin beljakovin je škodljivo, saj poveča izločanje kalcija z urinom. 

Značilno za osteoporozni zlom je, da se kosti lahko zlomijo že 
ob najmanjšem naporu ali udarcu. Najpogostejši osteoporozni 
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FRAX. S tem pripomočkom izračunamo 
oceno tveganja za osteoporozne zlome 
v naslednjih desetih letih življenja. 
Če je bolnikova ogroženost za glavne 
zlome visoka, je priporočljivo izmeriti 
kostno gostoto z aparaturo DXA in uvesti 
zdravljenje.

Zdravila za zdravljenje osteoporoze 
delimo v tri skupine: tista, ki zavirajo 
razgradnjo kosti, tista, ki spodbujajo 
gradnjo kosti, in tista, ki delujejo na 
obe fazi. Zdravila je treba jemati redno, 
opustitev zdravljenja vodi do zlomov.

Za preventivo lahko veliko naredimo 
sami
Z več skrbi za zdravje, ko so naše kosti 
še zdrave, bi lahko prve znake bolezni 
premaknili v pozno starost ali jih deloma 
preprečili. Za uspeh v boju z osteoporozo 
in njenimi posledicami naj velja – nikoli 
ni prezgodaj začeti in nikoli prepozno 
ukrepati! 
Nekaj temeljnih pravil:
• zdrava prehrana z dovolj kalcija in 

primerno količino beljakovin,
• gibanje in zmerno izpostavljanje soncu,
• zdrav življenjski slog brez nezdravih 

navad, kot so kajenje in čezmerno 
uživanje alkohola ter prave kave. 

Zaščitna prehrana
Kalcij je pomembna sestavina kosti, 
saj jim daje trdnost. Dnevne potrebe po 
kalciju so odvisne od starosti in spola. 
Ženske, starejše od 50 let, potrebujejo 
1200 mg kalcija dnevno. Zadostne 
količine kalcija naj bi zagotovili s hrano. 
Najboljši vir kalcija so manj mastno 
mleko in mlečni izdelki. Drugi pomembni 
viri so še suho sadje, oreščki, sardine, 
suhe fige, zelena zelenjava in mineralne 
vode. Prehranska dopolnila, ki vsebujejo 
kalcij, dodajamo le, če kalcija s hrano ne 
zaužijemo dovolj in če jemljemo zdravila 

za zdravljenje osteoporoze.
Prav tako pomemben je tudi vitamin 
D. Vitamin D nastaja v koži pod vplivom 
sončnih žarkov. Dnevno naj bi zagotovili 
od 800 do 1000 enot vitamina D. 
Zadošča, če vsak dan za vsaj 15 minut 
soncu izpostavimo obraz in roke do 
komolcev. Krem za sončenje z zaščitnim 
faktorjem takrat ne uporabljamo. Jeseni 
in pozimi pa v naših krajih to ne zadostuje 
in je treba vitamin D nadomestiti drugače. 
Pomembni viri vitamina D so jajčni 
rumenjak, morske ribe (losos, tuna) in 
jetra. V hrani, ki jo običajno uživamo pri 
nas, vitamina D ni dovolj, zato ga je treba 
dodajati.
Za tvorbo kosti so potrebne tudi 
beljakovine. Dnevno naj bi zaužili od 1 
do 1,5 g beljakovin na kg telesne teže. 
Uživanje prevelikih količin beljakovin je 
škodljivo, saj poveča izločanje kalcija z 
urinom. 

Več gibanja
Telesna dejavnost je pomembna, vendar 
sama po sebi ne bo preprečila ali ozdravila 
osteoporoze, pomaga pa pri grajenju 
»banke« kostne mase. Pomembno je, 
da so vaje prilagojene starosti in telesni 
pripravljenosti. Najučinkovitejše so 
vaje v pokončnem položaju, primerni 
so hoja, tek in poskoki, priporočljive so 
vaje, ki pomagajo izboljšati mišično moč 
in ravnotežje. Seveda moramo vaditi 
redno in pravilno. Posebna previdnost 
je potrebna pri bolnikih, ki so že utrpeli 
osteoporozni zlom.

Spremljajte nas na        /Zdrave novice



62

Kaj je osteoporoza
Osteoporoza je stanje znižane kostne 
gostote in spremenjene mikroarhitekturne 
zgradbe kostnega tkiva s povečano 
nevarnostjo zlomov zaradi krhkih kosti. To 
je bolezen, ki jo večinoma povezujemo z 
ženskami. Res je, da pogosteje prizadene 
ženske, vendar to še ne pomeni, da moški 
ne zbolijo. To potrjuje tudi podatek, da 
bosta zlom zaradi osteoporoze utrpela 
vsaka tretja ženska in vsak peti moški. 

Osteoporoza in zlomi
Osteoporoza je tiha bolezen, ki ne boli, 
razvija se neopazno in se je zavemo 
šele, ko se zgodi zlom. Značilno za 
osteoporozni zlom je, da se kosti lahko 
zlomijo že ob najmanjšem naporu ali 
udarcu. Najpogostejši osteoporozni zlomi 
so: zlom zapestja, nadlahtnice, vretenc 
in kolka. Vpliv osteoporoznih zlomov na 
zdravje in kakovost življenja prizadete 
osebe je izjemen. 

Dejavniki tveganja
Tveganje za razvoj osteoporoze je 
večje pri ljudeh, ki se malo gibajo, ki 
kadijo, pijejo večje količine alkoholnih 
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ki imajo zelo nizko telesno težo (pod 
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in ravnotežje. Seveda moramo vaditi 
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O projektu POND_SiZdrav

Projekt POND (Prepoznava in 
obravnava nasilja v družini) je že 
februarja začel izvajati konzorcij 
projektnih partnerjev, sestavljen iz 
Znanstvenoraziskovalnega centra 
Slovenske akademije znanosti in 
umetnosti, Zdravniške zbornice 
Slovenije, Centra za socialno delo 
Maribor, Zavoda Emma (Center 
za pomoč žrtvam nasilja) in St. 
Olavs University Hospital, Forensic 
department Brøset, Centre for 
research and education in forensic 
psychiatry. Eden ključnih ciljev projekta 
je vzpostavitev interdisciplinarnega 
izobraževalnega programa za 
povečevanje kompetenc zdravstvenega 
osebja pri prepoznavanju in 
obravnavanju žrtev nasilja v družini. 
V okviru usposabljanj zdravstvenih 
delavcev bo pozornost namenjena 
tudi vidikom prepoznavanja in 
obravnavanja žrtev nasilja v družinah 
ranljivih skupin (med migranti, Romi, 
brezposelnimi, starejšimi, ruralnim 
prebivalstvom). Projekt se bo končal 
aprila 2016. Vanj je vključenih več kot 
60 projektnih članov: raziskovalci z 
različnih področij, zdravniki različnih 
specialističnih smeri, strokovnjaki s 
področja komunikacije, pedagogike, 
informacijsko-komunikacijske 
tehnologije, socialni delavci in 
predstavniki nevladnih organizacij.

So vaša jetra 
preobremenjena? 

Razstrupite jih s paketom 30 DAYS 
Liver Detox, ki vsebuje kombinacijo 

prehranskih dopolnil z edinstvenim 
dnevno-nočnim delovanjem, 

priročnik z dieto in e-mail podporo.
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»Čeprav je globalna pogostost nasilja 
približno 30 %, zdravniki prepoznamo le 
vsako 20. žrtev. Po podatkih EU je med 
žrtvami nasilja v družini od 4 do 53 % 
žensk in od 1 do 7 % moških. Raziskave 
kažejo, da so posamezniki, ki so žrtve 
nasilja, pripravljeni zaupati svojemu 
zdravniku, če jih o tem povpraša. O 
izpostavljenosti nasilju spontano poroča 
le 1 od 10 žrtev,« pravi asist. dr. Nena 
Kopčavar Guček, dr. med., spec. druž. 
med., ZD Ljubljana.

Zakaj je pomembna vključitev 
zdravnikov
Okolje družinske medicine je posebej 
primerno za odkrivanje in obravnavo 
nasilja v družini, saj so omogočeni 
večkratni stiki žrtev nasilja z zdravstvenim 
sistemom (žrtve pogosteje vstopajo 
v sistem). Timi v družinski medicini 
imajo pogosto nepretrgan, partnerski, 
zaupen odnos s svojimi bolniki, okolje 
je varno, zaupno, podporno, nevtralno, 
brez obsojanja žrtve. Zdravnik družinske 
medicine pogosto pozna celo družino 
in njeno dinamiko, izbrani osebni 
zdravnik pogosto živi v istem okolju kot 
njegovi bolniki, omogoča posredovanje 
informacij, izvajanje preventive, podpore, 
ozaveščanja žrtev, povzročiteljev nasilja in 
družinskih članov. 

»Če želimo zdravstveno osebje vključiti 
v učinkovito verigo akterjev na področju 
odkrivanja in preprečevanja nasilja 
v družini, ga je treba opremiti z več 
znanja in izboljšanimi komunikacijskimi 
veščinami, ki so predpogoj za ustrezno 
in pravočasno ukrepanje. Šele z 

znanjem ter ustreznimi strokovnimi 
izhodišči se lahko zdravstveno osebje 
spoprime z marsikaterimi dilemami, 
zmotnimi prepričanji in zadržki, ko 
se je treba odzivati na pojave nasilja 
v družini,« je dejala Lilijana Šprah, 
vodja projekta za izobraževanje 
zdravstvenih delavcev POND_SiZdrav. 
Francka Premzel, univ. dipl. soc. del., 
CSD Maribor, pa je poudarila nujnost 
sodelovanja zdravstvenega resorja pri 
vzpostavljanju ničelne tolerance do 

ŽRTEV NASILJA 
V DRUŽINI SE 
LAHKO ZAUPA 
TUDI ZDRAVNIKU

DUŠEVNO ZDRAVJE

Izjemno pomembna je vloga 
zdravstvenega resorja na 
začetku. Največkrat žrtev svojo 
stisko in vzroke zanjo najprej 
zaupa svojemu osebnemu 
zdravniku.

od 10 žrtev spontano 
poroča svojemu zdravniku o 
izpostavljenosti družinskemu 

nasilju.

1

nasilja v družini: »Izjemno pomembna je 
vloga zdravstvenega resorja na začetku. 
Največkrat žrtev svojo stisko in vzroke 
zanjo najprej zaupa svojemu osebnemu 
zdravniku. Iz analize med ranljivimi 
skupinami, ki je bila že opravljena v 
okviru projekta POND_SiZdrav, je bilo to 
prepoznano.«

Pomembna je vez med zdravniki in 
policijo
 »Policija oz. policisti se z nasiljem 
v družini srečujejo vsakodnevno. Pri 
primerih nasilja v družini je policija 
navadno prva, ki jo pokličejo k 
posredovanju, oz. tista, ki pomaga pri 
zaščiti žrtve. Prvi prihod policistov na 
kraj je ključnega pomena, saj je od 
njega in prvih ukrepov odvisno, ali bodo 
uporabljene vse zakonske možnosti 
za zaščito žrtve ter začetek aktivnosti 
za dokončno preprečitev nadaljnjega 

izvajanja nasilja. Poleg sodelovanja 
na državni oz. sistemski ravni med 
pristojnima ministrstvoma, ki je 
ključnega pomena, je najpomembnejša 
vez na lokalni ravni, med zaposlenimi 
na policijski postaji in v zdravstvenih 
domovih. Policisti kot najboljše 
sodelovanje ocenjujejo postopke z 
ekipami in zdravniki nujne medicinske 
pomoči, pri katerih se zadeve rešujejo 
hitro, enostavno in brez zapletov,« je o 
vlogi policije pri srečevanju z nasiljem v 
družini povedal Adil Huselja, univ. dipl. 
soc., Sindikat policistov Slovenije.

»Iz izkušenj nevladnih organizacij pri 
obravnavi posameznih primerov je 
razvidno, da se za osebo, ki je doživljala 
ali izvajala nasilje, najbolje izteče 

ob usklajenosti in sodelovanju vseh 
vpletenih v družino, tako centra za 
socialno delo, policije, šolstva, zdravstva 
in nevladne organizacije, saj vsak lahko 
doda kamenček v mozaik na poti k 
razreševanju situacije, v kateri se je 
posameznik znašel,« še pravi Natalija 
Gregorič, Zavod Emma.

Dinamika nasilja v družini

Dinamika nasilja v družini in intimnih 
partnerskih odnosih ima, če odnos 
ni pravočasno prekinjen, tendenco 
naraščanja in poslabšanja. Predvsem 
se krog zavrti v vse krajših intervalih 
in eksplozije nasilja so vse bolj 
intenzivne. V najskrajnejši obliki 
nasilje v družini privede do umora.

Zdravstveni delavci so pomemben člen v verigi prepoznavanja in obravnavanja nasilja v družini, saj 
imajo pomembno vlogo pri prepoznavanju žrtev nasilja, ustreznem ukrepanju ter zagotavljanju 
pomoči. Izpostavljenost nasilju v družini lahko namreč resno ogroža tako telesno kot duševno 
zdravje žrtve, posledice pa so velikokrat tudi dolgotrajne. Nasilje v družini tako razumemo tudi kot 
javnozdravstveni, ne zgolj družbeni problem. Besedilo: Maša Kovač*

*Vira: Zdravniška zbornica Slovenije, http://www.prepoznajnasilje.si
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zanjo najprej zaupa svojemu osebnemu 
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skupinami, ki je bila že opravljena v 
okviru projekta POND_SiZdrav, je bilo to 
prepoznano.«
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primerih nasilja v družini je policija 
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izvajanja nasilja. Poleg sodelovanja 
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hitro, enostavno in brez zapletov,« je o 
vlogi policije pri srečevanju z nasiljem v 
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nasilje v družini privede do umora.
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pomoči. Izpostavljenost nasilju v družini lahko namreč resno ogroža tako telesno kot duševno 
zdravje žrtve, posledice pa so velikokrat tudi dolgotrajne. Nasilje v družini tako razumemo tudi kot 
javnozdravstveni, ne zgolj družbeni problem. Besedilo: Maša Kovač*

*Vira: Zdravniška zbornica Slovenije, http://www.prepoznajnasilje.si
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Obstaja mnogo sort grozdja. Grozdne 
jagode so lahko sladkega ali trpkega 
okusa. Grozdje je ena najbolj razširjenih 
sadnih vrst na svetu, saj ga gojijo na 
vseh celinah, razen na Antarktiki. V 
svetovnem merilu grozdje po pridelavi 
celo prekaša skupni pridelek banan, jabolk 
in pomaranč, vendar se vsaj tri četrtine 
grozdja predelajo v vino. 
Grozdje je bogat vir mineralov, je 
nepogrešljiva hrana za živce in možgane 
zaradi fosforja, ki ga vsebuje, ter dobra 
hrana za kosti in zobe, saj vsebuje 
tudi magnezij. Na telo deluje izjemno 
čistilno, saj pozitivno vpliva na delovanje 
ledvic, sečnih poti in črevesja. Uživanje 
grozdja več dni zapored razbremeni krvni 
obtok in jetra ter hkrati lahko vpliva na 
zmanjševanje telesne teže. Grozdni sok 
ureja prebavo in odpravlja zaprtje. Poleg 
tega učinkovito deluje proti kopičenju 
sečne kisline, putiki in arteriosklerozi.
Grozdje je bogat vir vitamina C, vitaminov 
skupine B (razen vitamina B12) ter 
vitamina K. Med minerali je največ kalija 
(kar 152 mg/100 g), ki je pomemben 
za uravnavanje presežkov natrija ter za 
prebavila in mišice, vsebuje pa tudi druge 

minerale, kot so mangan, železo, fosfor, 
kalcij in magnezij.

Resveratrol za vitalnost
Zunanji ovoj rdečega grozdja vsebuje 
veliko močnega antioksidanta resveratrola. 
Ta nastaja v rastlini za povečanje njenega 
preživetja, za večjo odpornost proti 
boleznim, okužbam in drugim okoljskim 
spremembam. Prav tako učinkuje tudi v 
telesu. Resveratrol ni samo antioksidant, 
temveč deluje tudi protivnetno, zavira 
nastajanje rakavih celic; pomaga torej pri 
zdravljenju kroničnih bolezni, kot sta rak in 
Alzheimerjeva bolezen. 
Resveratrol je edinstven antioksidant, ki 
lahko prehaja krvno-možgansko pregrado, 
saj ščiti možgane in živčni sistem. Celice 
varuje pred prostimi radikali, znižuje krvni 
tlak, uravnava protivnetni odziv telesa in 
zavira širjenje raka, predvsem raka na 
prostati. 
Grozdje vsebuje mešanico fitokemikalij 
– naravni antioksidanti, ki delujejo 
sinergično in s tem aktivirajo zaščitne 
gene, ki zmanjšajo poškodbe srčne 
mišice. 
Študije so pokazale, da grozdje preprečuje 
mašenje arterij, niža holesterol, zmanjša 
oksidativni stres in zmanjša nabiranje 
maščob v aortah.
 
Hrana za srce in ožilje
Kar 90 % najpomembnejših hranil 
se skriva v zunanji plasti in semenih. 
Antioksidanti v semenih so kar 20-krat 
močnejši kot vitamin C in 50-krat močnejši 
kot vitamin E, ščitijo pred boleznimi srca 
in ožilja, zato pravijo, da je vino dobro 
za srce. Imeli naj bi namreč sposobnost 
preprečiti oksidacijo škodljivega 
holesterola, ki poteka zaradi prostih 
radikalov. 
Seme poleg zmanjševanja krvnega tlaka 
pozitivno učinkuje tudi pri zdravljenju 
levkemije, kožnega raka in debelosti, 
pomaga pa tudi pri izboljšanju prožnosti 
sklepov in krvnih žil arterij. 

Za ljubitelje belega grozdja: bolj rumeno 
lupino kot ima grozdje, bolj je sladko. Če 
je lupina zelenkasta, to pomeni, da je v 
sadežu več kisline in manj sladkorja.
 
Namig za uživanje
Grozdje se odlično poda v razne sokove, 
smutije, sadne in zelenjavne solate, 
lahko pa ga uporabite tudi kot sladico, na 
primer topel preliv za carski praženec ali 
druge kremne sladice, vendar previdno s 
količino – lahko je pravi energijski zalogaj, 
saj vsebuje visoke vsebnosti sadnih 
sladkorjev, zato velja opozorilo o omejeni 
količini predvsem za sladkorne bolnike.

JESENSKA 
SUPERHRANA – 
GROZDJE
Grozdje, plod vinske trte (Vitis vinifera), ki nas jeseni razveseljuje s svojimi sladkimi 
jagodami, sodi med najstarejše sorte gojenega sadja. Vsebuje veliko hranil, ki pozitivno 
vplivajo na zdravje. Besedilo: Maja Jeereb, certificirana nutricionistka, www.mojezdravje.net*  /  *Vir: dr. Mercola

RASTLINA MESECA

Bolj rumeno lupino kot ima 
grozdje, bolj je sladko. Če je 
lupina zelenkasta, to pomeni, da 
je v sadežu več kisline in manj 
sladkorja.

najpomembnejših hranil v 
grozdju se skriva v zunanjem 

ovoju in semenih. Antioksidanti 
v semenih so kar 20-krat 

močnejši kot vitamin C in 50-
krat močnejši kot vitamin E.

90 %

Jesenski smuti

3 pesti kodrolistnega ohrovta 
zmešamo z jabolkom in 2 
skodelicama belega ali rdečega 
grozdja, dodamo vodo, pol soka 
limone in zmešamo. Sveže popijemo.
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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


