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V TEJ ŠTEVILKI ZDRAVIH NOVIC PREBERITE:

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

Za članke, v katerih je obravnavano delovanje učinkovin in zdravil, velja opozorilo ministrstva za 
zdravje: Ministrstvo za zdravje opozarja, da besedilo obravnava zdravilo, ki se sme izdajati le na 
zdravniški recept. O primernosti zdravila za uporabo pri posameznem bolniku lahko presoja le 
pooblaščeni zdravnik. Dodatne informacije dobite pri svojem zdravniku ali farmacevtu.
Uredništvo ne odgovarja za vsebine, ki so navedene v oglasnih sporočilih in kratkih novičkah, 
v katerih so predstavljeni izdelki. Oglasna sporočila niso lektorirana. V reviji so podana mnenja 
različnih avtorjev in strokovnjakov, uredništvo za pravilnost njihovih mnenj ne odgovarja.
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Strokovni sodelavci:
• dr. Diana Terlević Dabić, dr. dent. med., Odbor za 

zobozdravstvo ZZS
• Miran Golub, mag.farm., Predsednik Lekarniške 

zbornice Slovenije
• Mateja Švetak, spec. psihodinamske psihoterapije
• Tadeja Šiberl, refleksoterapevtka
• Gašper Grom, dipl. dietetik, svetovalec za 

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

Holistic Center 
• Maja Jeereb, certificirana nutricionistka in urednica 

portala MojeZdravje.net, Center Moje zdravje 
• Anja Pristavec, univ. dipl. inž. živilstva in prehrane, 

Befit
• univ. dipl. kem. Marijanca Bahar, svetovalka 

naturopatskih rešitev
• Tomaž Fuchs, viš. fizioterapevt pri Fizioterapiji Fuchs
• Nataša Sinovec, spec. za poravnavo telesne drže s 

certifikatom univerze Egoscue (ZDA)
• Irena Skuk, BODIFIT inštruktorica individualne in 

vodene vadbe ter pilatesa
• Natalija Hercog Gerbec, dr. vet. med., vodja 

Veterinarskega centra PIKA
• Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije
• Univerzitetni klinični center Ljubljana
• Andreja Cepuš, ustanoviteljica Envir.si 
• Karolina Marolt 
• Simona Janček
• Maša Novak 
• Monika Hvala 
• Nina Kočevar

VPIS V RAZVID MEDIJEV pod štev. 1558

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

Več zdravja s spleta: 
www.zdrave-novice.si in www.facebook.com/zdrave-novice

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

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

Ali ste vedeli, da ima več kot 80 odstotkov debelih ljudi ledvično okvaro? 
Zato so strokovnjaki ob letošnjem svetovnem dnevu ledvic opozorili 
prav na prekomerno težo in debelost kot pomembna dejavnika za 
nastanek kronične ledvične bolezni. Debelost namreč preobremenjuje 
ledvice, zato začnejo pešati. Debelost povzroči tudi zvišanje krvnega 
tlaka ali sladkorno bolezen, oboje pa okvari ledvice. Sladkorna bolezen 
in visok krvni tlak sta tako vzrok za dve tretjini kroničnih ledvičnih 
bolezni. Debelost pa povezujejo tudi s številnimi drugimi, nevarnimi 
boleznimi. Zato vam priporočamo, da pazite na svojo telesno težo. 
Zdaj, ko se prebuja narava, se prebudite tudi vi. Če se še niste, začnite 
živeti bolj zdravo. Pojdite na svež zrak, na sonce. Uživajte in čim več se 
gibajte. Pomlad je tudi najboljši čas za razstrupljanje telesa – odrecite se 
sladkorju in poskrbite za svoja jetra. Tako boste imeli več energije tudi 

za premagovanje spomladanske utrujenosti, 
spotoma pa boste zagotovo izgubili tudi kakšen 
odvečni kilogram. Srečno!

Janja Simonič, 
glavna in odgovorna urednica

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

sladkorju in poskrbite za svoja jetra. Tako boste imeli več energije tudi 
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Zdravilna mo~ narave 
v kapljicah

Lasje, nohti RazstrupljanjeHolesterol Spomin

25-krat u~inkovitejše 
od obi~ajnih kapljic

Brez alkohola
Brez konzervansov 

in dodatkov
Cena od 9,95 eur

Na valentinovo pred letom dni je Hiša Ljubhospica ponovno 
odprla svoja vrata neozdravljivo bolnim ob koncu življenja in 
nadaljevala svoje poslanstvo – nudenje brezplačne 24-urne 
celostne hospic paliativne oskrbe. V hiši so lani vzpostavili 
multidisciplinarni tim strokovnih sodelavcev in ponudili oskrbo 
71 bolnikom, skupno število oskrbnih dni je bilo 1.803. V hiši 
je v tem letu umrlo 63 ljudi, trije so bili zaradi stabilnega in 
izboljšanega zdravstvenega stanja premeščeni v domove za 
starejše, v leto 2017 pa je prešlo pet bolnih. Največ bolnikov 
je prišlo z onkološko diagnozo, nekaj (10) z drugimi – 
nevrološko ali interno diagnozo. Enajst bolnikov je imelo poleg 
onkološke še dodatno, spremljajočo diagnozo. Povprečna 
starost uporabnikov je bila 71 let, 59 % je bilo žensk in 41 % 
moških. Najmlajši bolnik je bil star 40 let, najstarejša bolnica 
pa 96 let. Ob podpori Lekarne Ljubljana edina tovrstna hospic 
stacionarna ustanova v Sloveniji nadaljuje svoje poslanstvo, ki 
poleg namestitve in osnovne oskrbe vključuje tudi zdravstveno 
oskrbo (lajšanje/blaženje motečih simptomov bolezni), 
zdravstveno nego in nudenje psihosocialne in duhovne 
opore bolnim. Sodelavci v Hiši Ljubhospica pomagajo in 
podpirajo ne samo bolnika, ampak tudi njegove najbližje 
v težkih trenutkih. Tako so lani zagotavljali podporo 164 
svojcem nastanjenih bolnikov – nekaterim od njih tudi v 
procesu žalovanja. Skupaj so zagotovili celostno oskrbo 
235 uporabnikom. Pripravili so celostno zasnovo projekta 
Prostovoljstvo v Ljubhospicu in se registrirali kot prostovoljska 
organizacija. Septembra so izvedli osnovno usposabljanje za 
11 kandidatov za prostovoljce, ki so skupaj opravili 168 ur 
prostovoljnega dela. Poseben čar so Hiši Ljubhospica dajali 
številni dogodki, ki uporabnikom bogatijo dragocene trenutke, 
ki še jim preostajajo. V prihodnje si v Ljubhospicu želijo, da 
država čim prej v svoj sistem umestiti stacionarni hospic kot 
obliko oskrbe v zadnjem obdobju življenja. Lekarna Ljubljana 
bo tudi v prihodnje podpirala gibanje hospic in po svojih 
močeh še naprej omogočala delovanje Hiše Ljubhospica, 
čeprav ji novi zakon o lekarniški dejavnosti postavlja vrsto 
nerazumnih omejitev pri poslovanju, kar bo vplivalo na obseg 
sredstev za družbeno odgovorne projekte. Upajo, da bodo ta 
model oskrbe v zadnjem obdobju življenja kot pomemben del 
razvoja civilizacije prepoznala druga podjetja in organizacije 
ter država, da bo človeka dostojen konec življenja pravica 
vsakega od nas, ne le privilegij nekaterih. 

HIŠA LJUBHOSPICA PO PRVEM LETU 
DELOVANJA

Rdeči križ Slovenije (RKS) že desetič zapored organizira 
vseslovensko akcijo »Peljimo jih na morje!«, ki je namenjena 
zbiranju sredstev za letovanje otrok in starostnikov iz 
socialno ogroženih okolij na morju. V preteklih devetih 
letih so posamezniki in podjetja s svojimi neprecenljivimi 
prispevki v akciji »Peljimo jih na morje!« omogočili, da 
se je na morje odpeljalo 57 polnih avtobusov otrok in 26 
polnih avtobusov starostnikov, ki bi o morju le sanjali, če 
ne bi tisoči posameznikov in podjetij vedno znova izkazali 
svojo dobrosrčnost in solidarnost. Kar 2.840 otrok  in 1.297 
starostnikov je v preteklih devetih letih s pomočjo tako 
zbranih sredstev preživelo teden dni brezplačnih počitnic ob 
morju. Povpraševanje po tovrstnem brezplačnem letovanju 
je vedno večje, saj je kriza pred leti tako globoko zarezala 
v mnogo življenj, da tudi sedanji, nekoliko obetavnejši 
gospodarski kazalniki niso opazni v življenju skoraj 15 
odstotkov posameznikov in družin, ki so leta 2015 v Sloveniji 
živeli pod pragom revščine. Veliko posameznikov ter družin 
v naši soseščini potrebuje pomoč za lajšanje raznovrstnih  
stisk in za možnost vsaj nekajdnevnega letovanja na morju, 
ki je še posebej pomembno za otroke. Raziskava, ki so jo 
nedavno opravili na Finskem, je pokazala, da imajo osebe 
s pozitivnejšimi izkušnjami iz otroštva v odrasli dobi manj 
zdravstvenih težav. »Otroci so na naših letovanjih deležni 
prijateljstva in sprejetosti,« pravi predsednik Rdečega križa 
Slovenije dr. Dušan Keber. »Prizadevamo si, da bi vsaj pri 
nas pozabili, da prihajajo iz deprivilegiranega okolja, in da 
bi čim lepše in brezskrbno preživeli čas na letovanju,« še 
dodaja. Tudi letos veliko otrok ne bo videlo morja. Vsaj nekaj 
med njimi bi jih radi z vašo pomočjo odpeljali v Mladinsko 
zdravilišče RKS Debeli rtič ali Punat na Krku. Zato vas tudi 
letos vabimo, da po svojih močeh prispevate za teden dni 
brezplačnih počitnic otrok in starostnikov iz socialno šibkejših 
okolij. Prav vsak prispevek šteje. 
Svoj prispevek lahko nakažete: 
• prek spletnega nakazila s plačilnim nalogom UPN na račun 

SI56 03100 1234567891, sklic oz. referenca SI00 – 
937030 (večina bank za vaš prispevek ne bo zaračunala 
provizije), 

• tako da pošljete SMS z besedo MORJE ali MORJE5 na 1919 
in prispevate 1 ali 5 EUR. 

Vnaprej hvala za vašo dobrosrčnost in pomoč!

»PELJIMO JIH NA MORJE!«
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Naše telo se na zasičenost odziva različno – z zaprtjem, 
napihnjenostjo, alergijami, slabim spominom, prebujanjem 
sredi noči ali previsokim holesterolom. Kako si lahko ob tem 
sami pomagamo z naravno medicino?

NAPIHNJEN TREBUH 
Pri napihnjenosti ali vzdrževanju telesne teže sezimo po 
kapljicah Artičoka Soria Natural. Artičoka prispeva tudi k 
vzdrževanju normalne ravni maščob v krvi in s tem znižuje 
holesterol. 
ALERGIJE
Povsem naraven ekstrakt iz listov črnega ribeza je primeren za 
odrasle in otroke od petega leta starosti, saj ne vsebuje alkohola, 
barvil, konzervansov in drugih dodatkov. Kapljice Črni ribez 
Soria Natural so zelo učinkovite, uporabo priporočamo do 
konca cvetenja rastlin, ki nam povzročajo težave.

KAKO LAHKO NARAVNA MEDICINA POMAGA PRI ALERGIJAH IN SLABI KONCENTRACIJI? 

Beljakovine Sunwarrior so narejene iz surovih grahovih 
beljakovin, surovih brusničnih beljakovin, surovih konopljinih 
beljakovin in kokosovih srednjeverižnih trigliceridov. Imajo 
uravnotežen, dobro prebavljiv vir aminokislin in so odlična 
alternativa za tiste, ki se želijo izogniti mlečnim in sojinim 
beljakovinam (alergije, intoleranca). Sunwarrior je edinstven, 
presni rastlinski vir beljakovin s popolnim aminokislinskim 
profilom. Ima še posebno visoko vrednost glutamina, arginina, 
lizina in aminokislin BCAA. Beljakovine ne vsebujejo dodanega 
sladkorja. So zdrav in okusen presni obrok. Akcijski paket najdete 
v spletni trgovini www.super-hrana.si ali v trgovini Center Moje 
Zdravje na Zaloški cesti 167 v Ljubljani, tel. 01/256 61 15.

Dober spanec je zlata vreden! Če nastopijo težave, jih lahko 
premagamo z rastlinskimi kapsulami Baldrivel XXI Soria 
Natural. Njihovo podaljšano sproščanje aktivnih rastlinskih 
snovi poskrbi, da na telo delujejo celih 24 ur, kar je še posebej 
dobrodošlo pri nespečnosti. Kapsule vsebujejo baldrijan in 
pasijonko, ki sproščata in pripomoreta k normalnemu ritmu 
spanja. Baldrijan ne povzroča odvisnosti in nima negativnega 
vpliva na jutranjo budnost, zato kapsule Baldrivel XXI še 
posebej priporočamo tistim, ki se ponoči pogosto prebujajo, 
nato pa težko znova zaspijo. Poiščite jih v lekarnah in 
specializiranih trgovinah ali na www.soria-natural.si.

AKCIJA! RASTLINSKE BELJAKOVINE 
SUNWARRIOR IN PRESNA GRANOLA

BALDRIVEL ZA MIRNE NOČI

KREPITEV LAS
Kopriva je vir vitaminov in mineralov za ohranjanje močnih kosti, 
las in nohtov, ob spomladanski utrujenosti pa poživlja celo telo. 
Brezalkoholne kapljice so prijetnega okusa in zagotavljajo učinkovit 
dnevni odmerek aktivnih snovi.
CELOSTNO PREČIŠČEVANJE TELESA
Naše telo in jetra vsrkavajo tudi strupe iz hrane, okolja, alkohola in 
cigaretnega dima, zato je dobro, da se občasno prečistimo. Kapljice 
Pegasti badelj v tekoči obliki so odlična izbira, kadar ne želimo poseči 
po tabletah, svoje telo pa očistiti in razstrupiti s pomočjo narave. 
KONCENTRACIJA IN SPOMIN
Včasih tudi naši možgani potrebujejo malo podpore. Takrat jim 
privoščimo kapljice Ginko Soria Natural, ki spodbudijo prekrvitev ter 
izboljšajo koncentracijo in spomin. V obliki tekočega ekstrakta takoj 
preidejo v krvni obtok, zato jih priporočamo pri študiju ali delu, seveda 
pa tudi starejšim za čim boljše delovanje miselnih funkcij. 



Izjemna učinkovitost vseh izdelkov Oraflogo je adut za hitro 
pomoč pri zdravljenju gingivitisa, parodontoze, aft in razjed 
v ustni votlini (operativni posegi, neprilegajoče se zobne 
proteze, ortodontski aparati). Izdelki Oraflogo® zmanjšajo 
krvavitve dlesni, pospešujejo celjenje in blažijo bolečino. 
Zdaj v lekarnah na voljo poleg gela tudi ORAFLOGO® JUNIOR 
GEL za otroke in najstnike ter ORAFLOGO® USTNA RAZTOPINA 
za vse težave v ustih na večjih površinah ali težje dostopnih 
mestih. Več informacij: 080 50 02, http://si.oraflogo.com/.

IZDELKI ORAFLOGO ZA VSE TEŽAVE V USTIH

Zlati prepečenec je dober kot zlato. Krhke in hrustljave rezine 
so tako dobre, da se kar razpustijo v ustih. Zdaj boste vanje 
še raje ugriznili, saj smo z novo recepturo izboljšali okus, 
debelejša rezina pa naredi zlati prepečenec še bolj hrustljav. 
Prepustite se prijetnemu okusu novega pirinega zlatega 
prepečenca, bogatega z beljakovinami in prehranskimi 
vlakninami. Zaradi prijetnega okusa bo nedvomno postal vaša 
dobra razvada. Več na: www.kruh.zito.si/prigrizki/.

DOBRA RAZVADA: HRUSTLJAV PIRIN 
PREPEČENEC 

Skandinavci že stoletja pijejo čaj iz ajdovih listov in cvetov. 
Pastile Colizin združujejo izvleček ajdovih listov in cvetov 
ter izvleček mentola z vitaminoma C in D ter cinkom, ki 
pripomore k normalni funkciji imunskega sistema. Ob prvih 
znakih prehlada si pomagajte s pastilami Colizin za grlo iz 
Danske s prijetnim okusom limone in mentola. Poiščite v 
lekarnah! www.medical-intertrade.si

PASTILE ZA GRLO IZ AJDE

Če želite trajno izgubiti kilograme in osvojiti način 
uravnotežene prehrane za celo življenje, je ključna strokovna 
podpora. Anja Pristavec, univ. dipl. inž. prehrane, se ukvarja 
s sestavo individualnih jedilnikov za hujšanje in preventivo 
pred sladkorno boleznijo v okviru Befita. Naročite se za 
prvi, brezplačni individualni enourni posvet in pokličite na 
telefonsko številko 051 234 278. 

SHUJŠAJTE POD STROKOVNIM NADZOROM



V trgovini Sensilab misli Zdravo v ljubljanskem Cityparku so predstavili uspešno končan 
projekt 30-dnevnega skupinskega razstrupljanja s programom 30 DAYS Liver Detox. 
Ambasador skupinskega razstrupljanja je bil Klemen Bunderla, 33-letni radijski voditelj, 
pevec in igralec. 30 DAYS Liver Detox je edini izdelek v Sloveniji, ki zagotavlja 24-urno 
intenzivno razstrupljanje jeter s pomočjo naravnih izvlečkov v samo 30 dneh. Poleg 
prehranskih dopolnil program vsebuje tudi priročnik z nasveti in recepti ter praktično 
škatlico za shranjevanje in odmerjanje kapsul. Velika prednost programa 30 DAYS Liver 
Detox je tudi stalna podpora Sensilabovih svetovalcev med razstrupljanjem. »Skupaj je 
lažje, ker smo drug drugemu v oporo. Zato smo vsak teden vsem sodelujočim na po 
e-pošti poslali predlog jedilnika z recepti in odgovore na pogosta vprašanja o razstrupljanju. 
Za tiste, ki so potrebovali še nekaj dodatne podpore, pa smo odprli tudi FB-skupino 
30-dnevno razstrupljanje,« je pojasnila Tea Pusovnik, strokovna svetovalka pri podjetju 
Sensilab. Klemen Bunderla, ki se je razstrupljanja s programom 30 DAYS Liver Detox lotil 
že drugič, vabi vse, da preizkusijo lastno voljo in izboljšajo počutje. »Ko se razstrupljate, 
delate zase. In ko boste preživeli razstrupljanje, ne boste samo telesno bolj fit, ampak 
boste predvsem ponosni nase, ker boste videli, česa ste sposobni,« pravi ambasador 
skupinskega razstrupljanja. Razstrupite se tudi vi! Občutite spremembo, očistite svoje telo 
in se pridružite 30-dnevnemu skupinskemu razstrupljanju. Prijavite se lahko na www.
sensilab.si/skupinsko-razstrupljanje.

KLEMNU BUNDERLI JE SPET USPELO – 
30 DNI RAZSTRUPLJANJA S SENSILABOM
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S konstitutivno sejo je sredi februarja začel delovati novi Svet pacientov Onkološkega 
inštituta Ljubljana (OI), saj je pred tem potekel triletni mandat dosedanji sestavi sveta. Za 
novo predsednico Sveta pacientov OI je bila imenovana Ivka Glas iz združenja Europacolon, 
za podpredsednico pa Kristina Modic iz Slovenskega združenja bolnikov z limfomom in 
levkemijo. Preostale predstavnice novega Sveta pacientov OI, ki sicer zastopa interese 
vseh društev bolnikov s področja onkologije, so Brigita Avbelj iz Društva bolnikov s 
krvnimi boleznimi Slovenije, Irena Keršič iz Europe Donne in Tatjana Žargi iz Slovenskega 
društva Hospic. Glasova je ob izvolitvi povedala, da bo svoje znanje in izkušnje usmerila 
v delovanje Sveta pacientov OI, ki bo posvečeno tako bolnikom z 
rakom, ki se zdravijo na OI, kot tudi zaposlenim. Ob tem poziva 
bolnike, da se s predlogi in pobudami za še boljše sodelovanje med 
bolniki in zaposlenimi na OI obrnejo na predstavnike oz. članice 
Sveta pacientov OI. Svet pacientov OI deluje kot posvetovalno telo 
vodstva OI za sistematično in kontinuirano povezavo med OI in 
civilno družbo. Sestavlja ga pet članov predstavnikov društev, zvez, 
ustanov s področja onkologije. Svet pacientov bo v sodelovanju z 
vodstvom OI – generalnim direktorjem, strokovnim direktorjem in 
glavno medicinsko sestro – še naprej obravnaval pobude in predloge 
društev v zvezi s kakovostjo celostne oskrbe uporabnikov OI.

SVET PACIENTOV ONKOLOŠKEGA INŠTITUTA LJUBLJANA 
IMA NOVE ČLANE
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AKTUALNO

PRVIČ V SLOVENIJI

Na Kliničnem oddelku za kirurgijo srca in 
ožilja Kirurške klinike UKC Ljubljana so 
prvič v Sloveniji pod vodstvom predstojnika 
prof. dr. Tomislava Klokočovnika, dr. med., 
in ob podpori tujih zdravnikov iz Padove pri 
dveh bolnicah uspešno popravili mitralni 
zaklopki na delujočem srcu, so sporočili 
iz UKC Ljubljana. Operacijo so opravili 
v splošni anesteziji in pod ultrazvočno 
kontrolo skozi minimalen rez na prsnem 
košu brez uporabe zunajtelesnega 
krvnega obtoka. 

Mitralna zaklopka se nahaja med 
levim preddvorom in levim prekatom 
in preprečuje vračanje krvi med 
srčnim iztisom iz levega prekata v levi 
preddvor. Kadar je mitralna zaklopka iz 
kakršnegakoli razloga okvarjena, pušča 
(regurgitacija) in treba jo je popraviti. 
Puščanje mitralne zaklopke že vrsto let 
uspešno kirurško zdravijo ob podpori 
zunajtelesnega krvnega obtoka, pri 
katerem srce ustavijo. Avgusta lani so 
kardiologi v UKC Ljubljana popravili 
puščanje mitralne zaklopke (perkutana 

vstavitev mitral clipa skozi veno v dimljah), 
vendar tovrsten poseg ne pripelje do 
popolnega funkcionalnega stanja 
zaklopke in je primeren le za starejše 
bolnike. Pri tokratnih bolnicah pa so kirurgi 
na delujočem srcu brez zunajtelesnega 
krvnega obtoka skozi minimalen rez 
v levem predelu prsnega koša (dolg 
približno pet centimetrov) popravili 
zaklopki v popolno funkcionalno stanje 
(implantacija neochord).

Pri operaciji je nujen multidisciplinaren 
pristop, saj poseg opravijo v splošni 
anesteziji in s strogo ultrazvočno kontrolo 
z dvodimenzionalno in tridimenzionalno 
sliko, s čimer si prikažejo natančno mesto, 
kjer je treba všiti nov podporni aparat 
mitralne zaklopke (neochorde). 

Pri operaciji so sodelovali prof. dr. 
Tomislav Klokočovnik, dr. med., kirurg dr. 

Andrea Colli, dr. med., kirurg dr. Matija 
Jelenc, dr. med., kardiologinja dr. Katja 
Ažman Juvan, dr. med., anesteziolog dr. 
Giorgio Pittarello, dr. med., anesteziolog 
doc. dr. Goran Mievski, dr. med., 
anesteziologinja dr. Hanna Hollan, dr. 
med., ter medicinski sestri Magdalena 
Hrovat in Mateja Pušnik.

V svetu so doslej naredili le okrog 160 
takih posegov. Razen pri otrocih ga bodo 
pri nas lahko izvajali v vseh starostnih 
obdobjih; tako bodo skrajšali okrevanje 
po posegu in čas hospitalizacije, 
napovedujejo v UKC Ljubljana. 

POPRAVILO MITRALNE 
ZAKLOPKE V POPOLNO 
FUNKCIONALNO STANJE

V UKC Ljubljana so prvič uspešno popravili mitralno zaklopko v popolno funkcionalno stanje z 
minimalnim rezom brez uporabe zunajtelesnega krvnega obtoka.

Kadar je mitralna zaklopka iz 
kakršnegakoli razloga okvarjena, 
pušča (regurgitacija) in treba jo 
je popraviti.

Besedilo: Janja Simonič*
*Vir: Univerzitetni klinični center Ljubljana

Poseg opravijo v splošni 
anesteziji in s strogo 
ultrazvočno kontrolo 
z dvodimenzionalno in 
tridimenzionalno sliko, s čimer 
si prikažejo natančno mesto, 
kjer je treba všiti nov podporni 
aparat mitralne zaklopke.

Slika 1: prof. dr. Tomislav Klokočovnik, dr. 
med., in dr. Andrea Colli, dr. med.

Pri operaciji je nujen 
multidisciplinaren pristop.

Slika 2: dr. Giorgio Pittarello in dr. Katja 
Ažman Juvan

Vstavitev umetnih hord pod ultrazvočno 
dvo- in tridimenzionalno kontrolo

 Transapikalna vstavitev umetnih hord 
(Neochordae)
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Vse naštete simptome povzroča t. i. 
spomladanska utrujenost. To je stanje 
našega telesa na prehodu iz zime v 
pomlad. Proti njej nihče ni imun, so pa 
zanjo bolj dovzetni občutljivejši ljudje, 
starostniki, ljudje z oslabljenim imunskim 
sistemom.

Kaj povzroča spomladansko utrujenost
Dejavnikov je več, vendar je v prvi vrsti 
zanjo krivo hormonsko neravnovesje. 
Pozimi v našem telesu prevladujejo drugi 
hormoni kot spomladi. Pozimi je zaradi 
pomanjkanja sončne svetlobe zaloga 
serotonina izčrpana, prevladuje pa spalni 
hormon melatonin. Ko se spomladi dnevi 
daljšajo in je sončne svetlobe več, se 
pospešeno tvori serotonin, kar povzroči 
utrujenost.
 
Tudi večje nihanje temperatur čez dan 
telo bolj utrudi. Jutra in večeri so še vedno 
hladni, glavnina dneva pa je mnogo 

toplejša. V toplejšem vremenu se telo 
začne ohlajati, žile se razširijo, krvni tlak 
hitro pade in povzroči utrujenost.

Tretji dejavnik spomladanske utrujenosti je 
presnova (metabolizem), ki se spomladi 
pospeši.

Ne nazadnje smo pozimi dosti manj 
fizično aktivni in uživamo z vitamini 
in minerali zelo osiromašeno hrano, 
kar dodatno prispeva k spomladanski 
utrujenosti.

Kako z refleksoterapijo premagamo 
spomladansko utrujenost
Refleksoterapevt med refleksoterapijo 
s posebno tehniko »zmasira« celotno 
stopalo, torej refleksne cone vseh organov 
in organskih sistemov, posebno pozornost 
pa posveti:
• žlezam z notranjim izločanjem 

zaradi hormonskega uravnovešenja 
(hipotalamus, hipofiza, epifiza, ščitnica, 
timus (priželjc), trebušna slinavka, 
spolne žleze),

• limfnemu sistemu zaradi dviga 
odpornosti in izločanja toksinov iz tkiv 
(zgornje limfne poti – limfa glave, limfne 
poti pod pazduho, timus, vranica, limfni 
predel medenice, limfne poti stegna),

• sončnemu pletežu, t. i. solarnem 
pleksusu.

Poleg refleksoterapije, ki uravnoveša 
hormonalno neravnovesje, poveča pretok 
limfe in sproži pospešeno izločanje 
nakopičenih strupov iz organizma, 
priporočam veliko gibanja na svežem 
zraku in uživanje z vitamini in minerali 
bogato hrano.

Uspešen spopad s spomladansko 
utrujenostjo vam želim!

Meteorološka pomlad se je že začela, narava se prebuja, ob lepem 
vremenu čutimo toploto sončnih žarkov. Narava nas vabi ven, mi 
pa smo izčrpani, utrujeni, zaspani, brezvoljni, omotični, 
boli nas glava in nekatere tudi sklepi. 

SPOMLADANSKA 
UTRUJENOST – 
POMAGAJMO SI Z 
REFLEKSOTERAPIJO

Besedilo: Tadeja Šiberl, refleksoterapevtka*
*Viri: Vizita.si, Eva Trček, 24ur.com, Zdravstvene novice A. Vogla, splet

Pozimi je zaradi pomanjkanja 
sončne svetlobe zaloga 
serotonina izčrpana, prevladuje 
pa spalni hormon melatonin. 
Ko se spomladi dnevi daljšajo 
in je sončne svetlobe več, se 
pospešeno tvori serotonin, kar 
povzroči utrujenost.

90 %

prebivalstva ob koncu zime 
primanjkuje vitamina D3.

Mnogi zmotno mislijo, da je nekaj 
sončnih dni dovolj, da bo naša koža 
začela tvoriti vitamin D3. V številnih 
raziskavah so ugotovili, da prav ob 
koncu zime več kot 90 % prebivalstva 
primanjkuje D3. Tudi pozneje, ko bo 
sonce dovolj močno (UV-indeks nad 
šest, kar je pri nas šele od maja do 
septembra), nam nič ne bo pomagalo, 
če bomo med 10. in 16. uro v zaprtih 
prostorih. Vitamina D v hrani praktično 
ni. Edina rešitev je dodajanje v obliki 
naravnega D3 – najnovejši način, ki 
zagotavlja odlično absorpcijo brez 
napenjanja, je v obliki ustnih razpršil. 

Uradna priporočila Nacionalnega 
inštituta za javno zdravje so 800 IE 
(pred leti je bilo 200). 

Noben drug vitamin ni za znanstvenike 
tako zanimiv kot D3. Poleg 
nenadomestljive vloge pri zdravju 
kosti ima D3 pomembno vlogo pri 
učinkovitem imunskem sistemu, 
srčno-žilnih boleznih, nevroloških 
in duševnih težavah, avtoimunskih 
boleznih, kroničnih boleznih … Ni 
resnejše bolezni, ki ne bi bila povezana 
s pomanjkanjem D3, bodisi kot vzrok 
ali kot posledica.

SONCE JE, SONČNEGA 
VITAMINA PA ŠE NI!

Čeprav je vse več sončnih 
dni, pa je sonca za tvorjenje 
vitamina D3 še premalo. Če 
kdaj, je ob koncu zime treba 
jemati prehranska dopolnila 
z D3.
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ZDRAVI V POMLAD

V zadnjem času velik poudarek 
namenjamo zdravemu življenjskemu 
slogu, na to področje pa spadajo tudi 
prehranska dopolnila. Slednja so postala 
redni spremljevalec marsikaterega 
slovenskega kupca, ki si za dolgoročno 
ohranjanje zdravja želi svojo prehrano 
dopolniti. Zato je še pomembneje, da se 
v poplavi prehranskih dopolnil izognemo 
nakupu pri proizvajalcih, ki zavajajo in 
vključujejo nedovoljene zdravstvene 
trditve.
 
Naročila nepreverjenega izvora ali iz 
bližnje lekarne?
Kljub splošnemu mnenju, da nam 
lahko strokovnjaki na pomoč priskočijo 
tudi na različnih spletnih portalih in v 
prodajalnah, je treba vzeti v obzir, da 
le-ti ne poznajo vašega prehrambnega 
sloga in zdravstvenega stanja, zato lahko 
pri neosebnem svetovanju pride do 
neugodnih učinkov.
 
Ključno za razmislek pri izbiri je to, 
da lahko v slovenskih lekarnah vedno 
zaprosite za osebni nasvet in strokovno 
podkovani lekarniški farmacevti vam 
bodo ponudili izdelke, ki so kakovostni in 

kupcev ne zavajajo. 
 
Ker ima lekarniška dejavnost v Sloveniji 
visoke standarde in ustrezno regulacijo 
na področju živilske zakonodaje, je 
sledljivost vsem prehranskim dopolnilom 
zagotovljena, potrošniki pa se lahko 
izognejo nepremišljenim nakupom 
sumljivega izvora, ki bi jih zavajali ali celo 
poslabšali njihovo zdravstveno stanje.
 
Po nasvet k strokovnjaku
Pri učinkovitem dopolnjevanju prehrane 
je ključno poznavanje pacienta, njegovih 
želja in potreb za boljše rezultate ter 
informacij o neželenih učinkih v povezavi 
z zdravili.
 
Lekarniški farmacevti ponujajo 
individualno svetovanje na področju 
prehranskih dopolnil. Zagotavljajo 
poznavanje njihovih učinkov in interakcije 
z drugimi zdravili, s čimer lahko omogočijo 
varnost, učinkovitost in zadovoljstvo 
pacienta ter mu zagotovijo kakovostne 
izdelke poznanega izvora.
 
Z novim zakonom še do boljših rešitev
Z novim zakonom o lekarniški dejavnosti, 

ki je začel veljati 27. januarja letos, 
se področje prehranskih dopolnil še 
izboljšuje, saj novi zakon še dodatno 
vpeljuje sistem za zagotavljanje kakovosti 
in varnosti – tako na področju zdravil kot 
tudi prehranskih dopolnil.
Zakon poudarja, da zavajajoče ali 
izkoriščevalsko oglaševanje v kakršnikoli 
obliki ni dovoljeno.
 
Preverimo poreklo in proizvajalca
Kljub opozorilom Lekarniške zbornice 
Slovenije in Zdravstvenega inšpektorata 
Republike Slovenije se nepremišljenim 
nakupom prehranskih dopolnil 
posamezniki še vedno ne odrečejo ali 
se jim ne izognejo. Zato opozarjamo, da 
pred nakupom v spletnih trgovinah vedno 
preverite informacije o ponudniku in si 
ogledate spletno stran SI-CERT, www.
varninainternetu.si.

Ob zavedanju pomembnosti izbire 
prehranskih dopolnil, njihovega izvora, 
kakovosti in oporečnosti predlagamo, 
da pred nakupom pri nepreverjenem 
ponudniku pomislite na to, kako blizu 
je najbližja lekarna, kjer pred nakupom 
brezplačno prejmete strokovni nasvet, 
individualno svetovanje ter zanesljivo in 
sledljivo kakovost.

V poplavi različnih načinov prodaje prehranskih dopolnil se moramo zavedati pasti nepreverjenih 
načinov nakupa in za nasvet raje povprašati v najbližji lekarni.

PO PREHRANSKA 
DOPOLNILA RAJE V 
LEKARNO, SPLET 
LAHKO ZAVAJA

Besedilo: Miran Golub, mag. farm., predsednik Lekarniške zbornice Slovenije

Lekarniški farmacevti ponujajo 
individualno svetovanje na 
področju prehranskih dopolnil.
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Ledvice so čistilni organ in odpadne 
snovi iz telesa odstranjujejo tako, da jih 
filtrirajo iz krvi. Vsak dan filtrirajo do 180 
litrov krvi, kar pomeni, da to življenjsko 
tekočino očistijo 50-krat na dan. Poleg 
tega uravnavajo raven tekočine v telesu, 
proizvajajo hormone, ki so pomembni 
za delovanje drugih organov, hormon, ki 
uravnava krvni tlak, in hormon za nadzor 
proizvodnje rdečih krvnih celic, aktivirajo 
vitamin D in skrbijo za ravnovesje 
mineralov v krvi (natrij, fosfor, kalij). 
Dobro delovanje ledvic je zato ključnega 
pomena za zdravje.

Kronična ledvična bolezen
Stanja, ki poškodujejo ledvice, 
zmanjšujejo njihovo sposobnost za 
opravljanje prej naštetih nalog in vodijo 
v kronično ledvično bolezen (KLB). 
Če se bolezen ledvic poslabša, se v 
krvi kopiči veliko odpadnih snovi, zato 
se bolnik počuti slabo. Lahko pa se 
razvijejo tudi zapleti, kot so visok krvni 
tlak, slabokrvnost, krhke kosti, slaba 
prehranjenost in poškodbe živčevja. 
Bolezen ledvic povečuje tudi tveganje za 
nastanek srčno-žilnih bolezni, ki pa so 
sicer lahko tudi vzrok za razvoj KLB.

KLB je sorazmerno pogosta, saj jo ima 
vsaj eden od desetih odraslih ljudi. To 
pomeni, da ima v Sloveniji neko stopnjo 
ledvične okvare verjetno več kot 150.000 
odraslih ljudi. Mnogi za to sploh ne vedo, 
saj nimajo prav nobenih težav. Posledice 
nezdravljene kronične ledvične bolezni 
pa so resne, saj lahko ledvice postopoma 
odpovedo. Bolnikov s končno odpovedjo 
ledvic je pri nas približno 2.000. 

Če ledvice kljub zdravljenju odpovejo, 
morajo bolnikom čistiti kri in odstranjevati 
odvečno vodo iz telesa z dializo. Dializno 

zdravljenje (trebušna dializa in čiščenje 
krvi z umetno ledvico) pa ima določene 
omejitve in tveganja. Kot najboljše 
zdravljenje končne ledvične odpovedi 
priporočajo presaditev ledvice. Glavni 
vzrok smrti bolnikov s KLB je največkrat 
bolezen srca. 

Simptomi
Večina ljudi nima opaznih ali hudih 
simptomov, dokler bolezen ledvic ni že 
napredovala. Takrat pa lahko opazimo 
sledeče znake:

Svetovni dan ledvic, ki je bil 9. marca, je bil letos osredotočen na opozorilo, da sta prekomerna teža in 
debelost pomembna dejavnika za nastanek kronične ledvične bolezni. 

Besedilo: Simona Janček*
*Viri: UKC Ljubljana, svetovnidanledvic.org, National Kidney Foundation, www.kidney.org, 

KRONIČNA 
LEDVIČNA 
BOLEZEN 
SE RAZVIJE 
NEOPAZNO

Če ledvice kljub zdravljenju odpovejo, morajo bolniki čistiti kri in 
odstranjevati odvečno vodo iz telesa z dializo.

80 %

debelih ljudi ima ledvično 
okvaro.
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• omotica, oslabljenost, utrujenost, 
pomanjkanje energije,

• težave s koncentracijo,
• slab apetit, slabost, bruhanje,
• težave s spanjem,
• mišični krči ponoči,
• zabuhlost okoli oči, še posebej zjutraj, 
• otekle noge in gležnji, lahko tudi otečen 

obraz, roke, trebuh, 
• suha, srbeča koža,

oteženo in boleče uriniranje,
• penast, rožnat ali temen urin,
• pogosta potreba po uriniranju, še 

posebej ponoči.

Vsakdo lahko dobi KLB pri katerikoli 
starosti, vendar pa je pri nekaterih ljudeh 
večje tveganje, da se pri njih razvije 
bolezen ledvic.

Dejavniki tveganja
Najpomembnejši dejavniki tveganja so:
• sladkorna bolezen,
• visok krvni tlak,
• srčno-žilne bolezni,
• KLB v družini,
• debelost.
Drugi:
• starost (nad 60 let),
• podaljšano uživanje velikih količin 

protibolečinskih zdravil (nesteroidna 
protivnetna zdravila, kot so aspirin, 
ibuprofen, naproksen),

• uživanje laksativov na recept,
• uživanje prepovedanih drog in alkohola,
• bolezni imunskega sistema, lupus in 

druge avtoimune bolezni,
• kronične okužbe sečil,
• ledvični kamni in tumorji,
• vnetje drobnih filtrov v ledvicah 

(glumerulonefritis),

• dolgotrajne okužbe (AIDS, hepatitis B, 
hepatitis C).

estirajte se!
Ker KLB ne boli, jo zgodaj odkrijemo samo 
s preiskavami seča in krvi. Testirajte se, če 
imate dejavnike tveganja ali če ste starejši 
od 50 let. Obstajajo preprosti testi, ki vam 
lahko rešijo življenje.

1. Merjenje krvnega pritiska – vrednosti 
pod 140/90 so dobre za večino ljudi; 
boljše so pod 130/80, če že imate KLB. 
Najboljši rezultat je pod 120/80.
2. Test prisotnosti beljakovin v urinu 
– sledovi albumina so zgodnji znak KLB. 
Dober rezultat testa ACR (razmerje med 
albuminom in kreatininom) je manj kot 
30 mg albumina na gram urinskega 
kreatinina.
3. Raven kreatinina v krvi – zdrave 
ledvice iz krvi filtrirajo kreatinin (odpadni 
proizvod mišične dejavnosti). Ko se 
delovanje ledvic zmanjša, se količina 
kreatinina v krvi poveča. Dobro ga je imeti 
od 0,6 do 1,2 mg na deciliter krvi, odvisno 
od drugih dejavnikov.
4. Hitrost glomerulne filtracije – to 
je najbolj občutljiv in natančen test za 
preverjanje delovanja ledvic in stopnje 
bolezni. Izmeri se raven kreatinina v krvi 
in opravi izračun glede na starost, raso in 
spol. Več kot 90 je dober rezultat, 60–89 
je treba redno spremljati. Tri mesece manj 
kot 60 pa kaže na KLB.

Ti testi ne bodo preprečili bolezni ledvic. 
Vendar če jo odkrijejo v začetni fazi, lahko 
to pomaga preprečiti odpoved ledvic.

Preventiva
Z zdravim načinom življenja lahko 
preprečimo tako ledvično bolezen kot 

8 NASVETOV
Kaj lahko sami naredite za svoje 
ledvice?

1. Bodite telesno dejavni.
2. Redno nadzorujte raven sladkorja 
v krvi.
3. Redno si merite krvni tlak – zvišan 
krvni tlak lahko poškoduje drobne 
žile v ledvicah in tako okvari njihovo 
delovanje, še posebno če imate tudi 
druge dejavnike za razvoj KLB.
4. Jejte zdravo in skrbite za primerno 
telesno težo.
5. Zmanjšajte vnos soli – omejite 
količino kruha ter zaužite predelane 
in vnaprej industrijsko pripravljene 
hrane.
6. Popijte dovolj tekočine (1,5–2 litra 
vode na dan).
7. Ne kadite.
8. Ne uživajte redno protibolečinskih 
zdravil.

bolezni srca in ožilja, ki so med glavnimi 
dejavniki tveganja za razvoj bolezni ledvic. 
Nastanek kronične ledvične bolezni je bolj 
verjeten pri debelih ljudeh, še posebej pri 
tistih s sladkorno boleznijo in povišanim 
krvnim tlakom.

Število prekomerno prehranjenih in 
debelih ljudi v razvitem svetu zelo 
narašča, še posebej število otrok, pri tem 
pa je ledvična okvara prisotna pri več 
kot 80 % debelih ljudi. Debelost namreč 
preobremenjuje ledvice, zato začnejo 
pešati, lahko pa ledvična okvara nastane 
zato, ker debelost povzroči zvišanje 
krvnega tlaka ali sladkorno bolezen, oboje 
pa okvari ledvice. 

Ukrepi
V svetu je debelost kar na petem mestu 
med dejavniki tveganja za smrt pri 
odraslih. V UKC Ljubljana ob tem dejstvu 
želijo še posebej poudariti, da je debelost 
bolezen, ki jo je mogoče preprečiti, in 
da si ljudje zaradi prekomerne teže 
nikakor ne zaslužijo izločanja iz družbe 
in zaničujočega odnosa okolice. Treba 
jim je pomagati in jih spodbujati k 
trajni spremembi življenjskega sloga in 
k zdravemu načinu življenja z rednim 
gibanjem, zdravo prehrano in zadostnim 
pitjem tekočine. Med drugimi ukrepi je 
treba omejiti promocijo živil in napitkov, 
ki prispevajo k nezdravemu načinu 
prehranjevanja. Še posebej je treba 
omejiti promocijo teh izdelkov pri otrocih. 
Prepovedati je treba zavajajoča oglasna 
sporočila za živila. Vpeljati je treba tudi 
strožjo marketinško regulativo za nekatere 
skupine živil in izdelke, namenjene 
ljudem, ki želijo shujšati, da se prepreči 
zavajajoče informiranje potrošnikov.

Redno si merite 
krvni tlak – 
zvišan krvni tlak 
lahko okvari 
delovanje 
ledvic, še 
posebno če 
imate tudi 
druge dejavnike 
za razvoj KLB.

180

litrov krvi vsak dan filtrirajo 
ledvice, kar pomeni, da to 

življenjsko tekočino očistijo 50-
krat na dan.

2/3

kroničnih ledvičnih bolezni 
povzročita sladkorna bolezen in 

visok krvni tlak.
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LEDVIČNA BOLEZEN IN DEBELOST

LEDVIČNA BOLEZEN

DEBELOST

LEDVIČNA BOLEZEN IN DEBELOST

prebivalstva ima 
kronično ledvično 

bolezen (KLB)

KLB je 

tretji
najhitreje naraščajoč 

vzrok umrljivosti

35 milijard $ 
na leto stane zdravljenje 

končne ledvične odpovedi 
zgolj v ameriškem 

zdravstvenem programu 
Medicare

5,4 milijone ljudi se 
bo zdravilo z dializo 
do leta 2030

(V letu 2010 se je z dializo 
zdravilo 2,6 milijona ljudi)

2.000.000 
od 3.500.000 bolnikov s končno 
ledvično odpovedjo vsako leto 

umre zaradi svoje bolezni v manj 
in srednje razvitih državah

600 milijonov
ljudi na svetu trpi zaradi 

debelosti

2000 milijard $ 
stane vsako leto epidemija 

debelosti v svetu

Debeli ljudje imajo

83 % 
večje tveganje, da bodo 

zboleli za kronično 
ledvično boleznijo

24,9 % 
KLB pri ženskah 

povezujejo s 
prekomerno težo 

ali debelostjo

13,8 % 
KLB pri moških 

povezujejo s 
prekomerno težo ali 

debelostjo

Posameznik, ki je debel v 
mladosti, ima 

4,5 krat 
večje tveganje, da bo kasneje 

v življenju doživel ledvično 
odpoved, kot posameznik z 
normalno težo v mladosti

Najpomembnejši dejavniki tveganja za kronično ledvično bolezen (KLB)

DEBELOST

dejavnik 
tveganja za

SLADKORNA 
BOLEZEN

BOLEZNI SRCA 
IN OŽILJA

ZVIŠAN  
KRVNI TLAK

*Predvidevajo, da je debelost dodaten neodvisni dejavnik tveganja za razvoj KLB (ker povzroča 
vnetno stanje, povečano občutljivost hormonov na krvni tlak in presnovne nepravilnosti)

Ukrepi, s katerimi znižamo preveliko telesno 
težo in preprečimo razvoj sladkorne bolezni 

tipa 2, zvečanega krvnega tlaka in srčno-
žilnih bolezni, zmanjšujejo tudi tveganje za 

razvoj bolezni ledvic

ZDRAVA 
PREHRANA

TELESNA 
DEJAVNOST

DOVOLJ 
ZAUŽITE 

TEKOČINE
DOVOLJ 
SPANJA

Sodelovanje med:

  
in

http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs311/en/, accessed 2 February 2017    
http://easo.org/education-portal/obesity-facts-figures/, accessed 2 February 2017    
http://www.mckinsey.com/industries/healthcare-systems-and-services/our- 
insights/how-the-world-could-better-fight-obesity, accessed 2 February 2017 
https://www.kidney.org/kidneydisease/global-facts-about-kidney-disease, accessed 
2 February 2017    
Liyanage et al. Worldwide access to treatment for end-stage kidney disease: a 
systematic review. Lancet 2015; 385:1975- 82 

https://www.kidney.org/kidneydisease/global-facts-about-kidney-disease, accessed 2 February 2017    
Wang et al. Association between obesity and kidney disease: a systematic review and meta-analysis. 
Kidney International 2008;73: 19-33 (systematic review) 
Vivante et al., Body Mass Index in 1.2 Million Adolescents and Risk for End-Stage Renal Disease. 
Archives of Internal Medcines 2012; 172(21):1644-1650 
Abitbol et al. Obesity and preterm birth: additive risks in the progression of kidney disease in children. 
Pediatric Nephroogyl 2009; 24(7): 1363- 70    
Kovesdy et al. Obesity and kidney disease: hidden consequences of the epidemic. Kidney International 
2017; 91 (2): 260- 62     

Svetovni dan ledvic je skupna iniciativa 

Prekomerna teža 
in debelost sta 

najpomembnejši dejavnik 
tveganja za umrljivost pri 

odraslih

5. 

www.worldkidneyday.org
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1.451

operacij so urologi z robotskim 
sistemom da vinci opravili od 
leta 2010 do konca leta 2016.

»V Slovenskem zdravniškem društvu 
opozarjamo, da je za razširitev mreže 
urologov in izboljšanje stanja na področju 
urologije nujno potrebna ustanovitev 
samostojnega razširjenega strokovnega 
kolegija (RSK), ki ga je Ministrstvo za 
zdravje RS odobrilo lani septembra, vendar 
še vedno ni realiziran. Trenutno tako v 
Sloveniji ni nobenega strokovnega telesa 
za področje urologije, ki bi bilo priznano 
s strani vlade in bi odločalo o urološki 
dejavnosti, mreži urologov v Sloveniji, 
uvedbi novih metod ter financiranju 
diagnostičnih in terapevtskih postopkov,« 
opozarja asist. mag. Dejan Bratuš, dr. 
med., predsednik Združenja urologov 
Slovenije iz UKC Maribor.

Predolge čakalne dobe, premalo 
kapacitet
»Spopadamo se z izrazito dolgimi 
čakalnimi dobami, v primeru raka na 
prostati te znašajo približno leto dni. Kljub 
staranju prebivalstva in boljši diagnostiki 
naše kapacitete žal že deset let ostajajo 
iste. Soočamo se tudi s pomanjkanjem 
operativnih prostorov, še posebej v 
dopoldanskem času, in strokovnega 
kadra, zato nam tudi z dodatnim delom 
in izvajanjem rednega operativnega 
programa ob sobotah ne uspe zmanjšati 
čakalnih vrst,« poudarja asist. Bojan Štrus, 
dr. med., predstojnik Kliničnega oddelka 
za urologijo, UKC Ljubljana. »Rešitev 
bi bila zagotovo ustanovitev še enega 

kliničnega oddelka za urologijo na drugi 
lokaciji,« meni Štrus. 

Robotski sistem še vedno le v Celju
»Robotsko asistirana radikalna 
prostatektomija je odstranitev celotne 
rakasto spremenjene prostate. Opravi se z 
robotskim sistemom da vinci, ki omogoča 
izvedbo posega skozi nekaj majhnih 
rezov. Ker robot omogoča natančnejšo 
preparacijo tkiv, bolniki hitreje okrevajo, 
hitrejša pa je tudi povrnitev sposobnosti 
zadrževanja urina in erektilne funkcije. Teh 
prednosti ni mogoče zagotoviti vsakemu 
bolniku, saj je izvedba posega odvisna 
od bolnika, stanja bolezni in izkušenosti 
operaterja,« poudarja Sandi Poteko, dr. 
med., spec. urologije, predstojnik Oddelka 
za urologijo iz Splošne bolnišnice Celje in 
do nedavnega tudi predsednik Združenja 
urologov Slovenije.

Splošna bolnišnica Celje je robotski sistem 
da vinci v vrednosti 1,7 milijona evrov 
kupila aprila 2010. Od takrat do konca leta 
2016 je bilo s tem sistemom opravljenih 
1.451 operacij tako na področju urologije 
kot abdominalne kirurgije. Poleg operacij 
prostate z njim opravljajo tudi operacije 
ledvic, sečevodov, nadledvične žleze, 
mehurja. V okviru programa skrajševanja 
čakalnih dob leta 2016 so pridobili še 

Za rakom na prostati vsako leto na novo zboli okoli 1.300 Slovencev, umre pa jih približno 350. Čeprav 
število obolelih pri nas narašča, je v Sloveniji še vedno premalo urologov in zgolj en robotski sistem za 
operacije raka na prostati, ki pa mu kmalu poteče licenca. Za zmanjševanje čakalnih dob bi v Sloveniji 
potrebovali od 70 do 75 specialistov urologije, v sistemu pa jih trenutno deluje le od 45 do 50. Besedilo: Nina Kočevar*

*Vir: Slovensko zdravniško društvo

KRIŽI IN TEŽAVE 
SLOVENSKE 
UROLOGIJE

Ker robot omogoča natančnejšo preparacijo tkiv, bolniki hitreje 
okrevajo, hitrejša pa je tudi povrnitev sposobnosti zadrževanja urina 
in erektilne funkcije.

BICOM bioresonančna terapija 
je poseben diagnostični in 
terapevtski postopek, ki v 
medicini ubira novo pot. Osnove 
bioresonančne terapije temeljijo 
na novih spoznanjih biofi zike. Ta 
spoznanja so na drugih področjih 
pripeljala do velikanskega razvoja, 
v tradicionalni medicini pa se žal to 
ni zgodilo; bioresonančna terapija 
se je razvila prav iz odkritij biofi zike.
 
Z BICOM napravo v mnogih 
primerih lahko razkrijemo 
dejanske, pogosto prikrite vzroke 
obolenj. 
 
Bioresonančna terapija je brez 
bolečin in stranskih učinkov.

NOVO V WELNESU OAZA MIRU BIORESONANSA Z NAJNOVEJŠIM APARATOM BICOM OPTIMA!

Od 15.3-15.4 mesec odprtih vrat za 1/2 cene

Kaj je BICOM bioresonančna terapija

Bicomova terapevtka Urška Medved 
Skrita ulica 5, 2000 Maribor
www.oazamiru.si
Več na: 040 217 157 ali 02 480 34 82

Z BICOM bioresonančno terapijo 
smo pomagali mnogim. Dovolite, da 
pomagamo tudi vam pri težavah kot 
so:
• astma,
• alergije,
• nevrodermitis/izpuščaji,
• bolezni notranjih organov/najbolj 
pogosta kandida,
• revmatska obolenja,
• migrene,
• športne poškodbe,
• bolečine vseh vrst,
• hujšanje,
• problemi z zobmi/čeljustmi,
• odvajanje od kajenja,
• geopatske/ elektromagnetne 
obremenitve....

BOMO IZGUBILI EDINI ROBOTSKI 
SISTEM ZA OPERACIJE RAKA 
NA PROSTATI?
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dodatnih 50 operacij, tako da so imeli 
lani odobrenih 300 operacij, kar velja 
tudi v letu 2017. Pri tem so bili programi 
namenjeni izključno za operacije raka na 
prostati, medtem ko za preostale urološke 
in abdominalne operacije, kljub izvajanju 
aktivnosti SB Celje, ZZZS dodatnih sredstev 
za robotsko asistirane operacije do zdaj 
ni predvidel. Stroka si želi, da bi robotsko 
tehnologijo razširili tudi na področje 
ginekologije, otorinolaringologije, 
nevrokirurgije ...

»Jeseni 2016 nas je ekskluzivni zastopnik 
za robotski sistem da vinci obvestil, da 
bodo, skladno s pogodbo, zagotavljali 
vzdrževanje sistema in dobavo potrošnega 
materiala do konca leta 2017. Posledično 
to pomeni potrebo po nabavi novega 
sistema v vrednosti več kot dva milijona 
evrov, ki pa jih Splošna bolnišnica Celje 
nikakor ne more zagotoviti sama, na to pa 
smo opozorili tudi Ministrstvo za zdravje 
RS in ZZZS. S tem se nakazuje možnost, 
da Slovenija izgubi vrhunsko tehnologijo, 
ki je nedvomno pomembno prispevala 
h kakovosti slovenskega zdravstva, 
nedvomno pa se bodo poslabšale tudi 
možnosti zdravljenja pri delu slovenske 
populacije, pri kateri je rak na prostati 
najpogostejša oblika raka,« pravi asist. 
mag. Franc Vindišar, dr. med., strokovni 
direktor Splošne bolnišnice Celje. 

Velika intimna stiska
»Urološki bolniki smo močno razočarani 
nad institucijami sistema zdravstvenega 
varstva in zdravstvenih zavodov, ki 
bi se morale resneje lotiti obravnave 
uroloških bolnikov. Urološka problematika 
predstavlja veliko intimno stisko, ki 
močno posega v kakovost življenja 
posameznika in močno zmanjšuje 
kakovost vsakdanjega življenja,« opozarja 
mag. Franc Hočevar, predsednik Društva 
uroloških bolnikov Slovenije. »Društvo 
uroloških bolnikov je že pred več kot 
dvema letoma opozorilo na dolge čakalne 
vrste, ki pri raku na prostati znašajo tudi 
do tristo dni, na potrebo po robotskih 
operacijah ter na pomanjkanje števila 
urologov, vendar se v tem času ni ustrezno 
ukrepalo. V tem času urološki bolniki niso 
bili nikoli uvrščeni na prednostne sezname 
reševanja ali v posebej financirani 
prioritetni program Ministrstva za zdravje 
RS ali ZZZS.« 

Kritično stanje
»Slovenijo je prehitela epidemiološka 
situacija. Prebivalstvo se je v zadnjih 
treh desetletjih postaralo hitreje, kot 
so to pričakovali načrtovalci zdravstva. 
Medtem ko se vsak teden ena od bolnišnic 
v Evropi na novo odloči za vpeljavo 
robotskega sistema, bomo mi ob koncu 
tega leta morda izgubili edini robotski 

sistem za operacije raka na prostati. 
Sedemnajst let po uvedbi te napredne 
tehnologije v Evropi pa se ZZZS pravda 
za ceno robotsko asistirane operacije z 
za zdaj edinim izvajalcem te tehnologije 
v Sloveniji. Stroka predlaga, da se 
nemudoma poveča sistematizacija mest 
za urologe, da se povečajo operativne 
kapacitete, da se zgosti mreža urologov 
in da se postavi urološka specialistična 
ambulanta na primerni ravni, podobno 
kot pri ginekologiji,« poudarja prof. 
dr. Radko Komadina, dr. med., predsednik 
Slovenskega zdravniškega društva.

Urološka problematika 
predstavlja veliko intimno stisko, 
ki močno posega v kakovost 
življenja posameznika in močno 
zmanjšuje kakovost vsakdanjega 
življenja.

BICOM bioresonančna terapija 
je poseben diagnostični in 
terapevtski postopek, ki v 
medicini ubira novo pot. Osnove 
bioresonančne terapije temeljijo 
na novih spoznanjih biofi zike. Ta 
spoznanja so na drugih področjih 
pripeljala do velikanskega razvoja, 
v tradicionalni medicini pa se žal to 
ni zgodilo; bioresonančna terapija 
se je razvila prav iz odkritij biofi zike.
 
Z BICOM napravo v mnogih 
primerih lahko razkrijemo 
dejanske, pogosto prikrite vzroke 
obolenj. 
 
Bioresonančna terapija je brez 
bolečin in stranskih učinkov.

NOVO V WELNESU OAZA MIRU BIORESONANSA Z NAJNOVEJŠIM APARATOM BICOM OPTIMA!

Od 15.3-15.4 mesec odprtih vrat za 1/2 cene

Kaj je BICOM bioresonančna terapija

Bicomova terapevtka Urška Medved 
Skrita ulica 5, 2000 Maribor
www.oazamiru.si
Več na: 040 217 157 ali 02 480 34 82

Z BICOM bioresonančno terapijo 
smo pomagali mnogim. Dovolite, da 
pomagamo tudi vam pri težavah kot 
so:
• astma,
• alergije,
• nevrodermitis/izpuščaji,
• bolezni notranjih organov/najbolj 
pogosta kandida,
• revmatska obolenja,
• migrene,
• športne poškodbe,
• bolečine vseh vrst,
• hujšanje,
• problemi z zobmi/čeljustmi,
• odvajanje od kajenja,
• geopatske/ elektromagnetne 
obremenitve....
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Rak je skupno ime za skupino bolezni, 
za katere je značilna nenadzorovana in 
nenormalna rast telesnih celic. Rakave 
celice lahko prodirajo v okoliško tkivo 
ali s krvjo in limfo zaidejo tudi v druge 
dele telesa, kjer nastanejo zasevki oz. 
metastaze rakavega tkiva. Tako bolezen 
opredeljujejo na Nacionalnem inštitutu za 
varovanje zdravja (NIJZ).

V Evropi in drugje po svetu so 
rakave bolezni iz leta v leto vse večji 
javnozdravstveni problem. V Sloveniji je po 
ocenah Registra raka Republike Slovenije 
leta 2015 za rakom na novo zbolelo že 
okrog 14.600 ljudi, več kot polovica za 
eno od petih najpogostejših oblik raka, 
med katere spadajo rak kože, debelega 
črevesa in danke, pljuč, dojke ter prostate. 
Pojavnost vseh rakavih bolezni se po 
ugotovitvah inštituta postopno povečuje 
ter se je v zadnjih dvajsetih letih skoraj 
podvojila. S staranjem prebivalstva se 

povečuje tudi ogroženost zaradi raka, ki je 
drugi najpogostejši vzrok smrti prebivalcev 
Slovenije. Zaradi raka jih umre več kot 
5.700 na leto, okrog 3.200 moških in 
2.500 žensk. 
Skoraj polovico vseh rakavih bolezni bi bilo 
mogoče preprečiti z zdravim življenjskim 
slogom in življenjem v čim manj 
onesnaženem bivalnem in delovnem 
okolju. Veliko nepotrebnih smrti zaradi 
raka pa lahko prepreči redna udeležba 
v presejalnih programih za zgodnje 
odkrivanje raka. V Sloveniji se izvajajo 
presejalni programi za odkrivanje raka 
in predrakavih sprememb materničnega 
vratu (Zora), dojk (Dora) ter debelega 
črevesa in danke (Program Svit).

Teden boja proti raku
Z namenom ozaveščanja o rakavih 
boleznih Zveza slovenskih društev 
za boj proti raku in Onkološki inštitut 
Ljubljana (OI) v sodelovanju z NIJZ 
vsako leto pripravljata Teden boja 
proti raku. Z geslom Z roko v roki proti 
raku so organizatorji tokrat poudarili 
pomen sodelovanja med državnimi in 
civilnodružbenimi organizacijami za uspeh 
prizadevanj za obvladovanje raka na vseh 
ravneh, od preventive do rehabilitacije in 
paliativnega zdravljenja. 

Pred začetkom številnih dejavnosti, 
med katerimi je bil tudi dan odprtih 
vrat z izobraževalnim programom na 
Onkološkem inštitutu Ljubljana, so 
strokovnjaki spregovorili o nekaterih 
ključnih temah. Na področju preventive so 
v ospredje postavili 11. nasvet Evropskega 
kodeksa proti raku, ki vabi k cepljenju proti 
okužbi s humanimi papilomavirusi (HPV) 
in virusu hepatitisa B. Cepljenje, ki je 
brezplačno, dokazano manjša ogroženost 
za razvoj raka materničnega vratu. Vse 
pomembne ukrepe obsega tudi novi 

Državni program za obvladovanje raka 
2017–2021, ki je pripravljen, da ga potrdi 
Vlada RS. Predstavili so tudi pomembne 
novosti OI v letu 2016.

11. nasvet Evropskega kodeksa proti 
raku 
»Nasvete, kako živeti, da bi si vsak 
posameznik kar najbolj zmanjšal 
individualno ogroženost zaradi raka, 
seveda ob podpori države, obsega 
Evropski kodeks proti raku. Nasvet o 
cepljenju deklic proti okužbi s HPV v 
Sloveniji upošteva premalo staršev, zato 
Zveza slovenskih društev za boj proti 
raku z novo knjižico in plakatom razlaga 
pomen cepljenja in poziva starše, naj 
dovolijo svojim deklicam, da se cepijo,« je 
povedala dr. Maja Primic Žakelj, dr. med., 
predsednica Zveze slovenskih društev za 
boj proti raku.

TEDEN BOJA PROTI RAKU
Pretekli teden sta Zveza slovenskih društev za boj proti raku in Onkološki inštitut Ljubljana v sodelovanju 
z Nacionalnim inštitutom za javno zdravje pripravila tradicionalni Teden boja proti raku, ki je letos 
potekal pod geslom Z roko v roki proti raku. Besedilo: Janja Simonič*

Viri: Onkološki inštitut Ljubljana, Register raka, NIJZ

Z ROKO V ROKI 
PROTI RAKU
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S staranjem prebivalstva se 
povečuje tudi ogroženost zaradi 
raka, ki je drugi najpogostejši 
vzrok smrti prebivalcev 
Slovenije.

Cepljenje je eden bistvenih 
uspešnih ukrepov, ki ga je 
medicina dala človeštvu, saj 
z njim ne preprečujemo le 
nalezljivih bolezni, ampak tudi 
nekatere vrste raka, kot so rak 
materničnega vratu, žrela in 
jeter.
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14.600

ljudi v Sloveniji je po ocenah 
Registra raka Republike Slovenije 

leta 2015 na novo zbolelo za 
rakom.

»Cepljenje je eden najpomembnejših 
javnozdravstvenih ukrepov, ki je ob 
visoki precepljenosti skozi več desetletij 
bistveno zmanjšal pojavljanje nekaterih 
nalezljivih bolezni, nekatere se pojavljajo 
le posamično, nekatere pa so povsem 
izginile, npr. davica in otroška paraliza. 
Že več kot deset let je na voljo tudi cepivo 
za preprečevanje okužb s humanimi 
papilomavirusi (HPV), ki povzročajo raka 
materničnega vratu in nekatere druge 
oblike raka. Od leta 2009 je to cepljenje 
tudi vključeno v nacionalni program 
cepljenja za deklice v 6. razredu, vendar 
je precepljenost le okrog 50-odstotna. 
Za izvajanje programa se v zadnjem 
času uporablja 9-valentno cepivo proti 
okužbam s HPV, ki poleg zaščite pred 
dvema nizkorizičnima tipoma HPV, ki 
povzročita okrog 90 % genitalnih bradavic, 
ščiti tudi pred okužbami s sedmimi 
visokorizičnimi tipi HPV (16, 18, 31, 
33, 45, 52, 58), ki povzročijo okrog 90 
% raka materničnega vratu. Odločitev za 
»necepljenje« ima lahko posledice za 
zdravje. Pri deklici, ki ni bila cepljena, je 
bistveno večje tveganje, da bo zbolela za 
predrakavimi spremembami ali rakom 
materničnega vratu in večje tveganje za 
druge bolezni, ki so povezane s HPV, pa 
tudi za zaplete po zdravljenju le-teh,« je 
opozorila dr. Marta Grgič Vitek, dr. med., 
NIJZ.

Državni program obvladovanja raka 
(DPOR)
Novosti DPOR 2017–2021 je predstavil 
prof. dr. Branko Zakotnik, dr. med.: 
»V obdobju DPOR 2010–2015 smo 

dosegli nekaj pomembnih uspehov 
na področju primarne in sekundarne 
preventive. Ugotavljamo, da se je znižala 
incidenca, to je število novih primerov, 
pljučnega raka pri moških, žal je v porastu 
pri ženskah, razpolovila se je pri raku 
materničnega vratu in se pomembno 
znižuje pri najpogostejšem raku v Sloveniji 
– raku debelega črevesa in danke, ki ga 
tudi odkrivamo v zgodnejšem stadiju. 
Manj smo bili uspešni pri drugih ciljih. 
V naslednjem obdobju 2017–2021 
želimo z DPOR še izboljšati ukrepe 
na področju primarne in sekundarne 
preventive, s katerimi dejansko sledimo 
tudi Evropskemu kodeksu proti raku s 
specifičnimi cilji in ukrepi. Med njimi 
je tudi cepljenje proti HPV in hepatitisu 
B. Cepljenje je eden bistvenih uspešnih 
ukrepov, ki ga je medicina dala človeštvu, 
saj z njim ne preprečujemo le nalezljivih 
bolezni, ampak tudi nekatere vrste raka, kot 

so rak materničnega vratu, žrela in jeter.« 
Na drugih področjih DPOR želijo v 
obdobju 2017–2021 predvsem zagotoviti 
nadzor kakovosti izvajanja dejavnosti 
na področju diagnostike in zdravljenja 
raka v Sloveniji, uvesti mrežo celostne 
rehabilitacije in paliativne oskrbe. 
Poudarki v okviru načrtovanih aktivnosti 
DPOR v naslednjem obdobju: analiza 
in plan kadrov za področje onkološkega 
zdravstvenega varstva, mreže onkoloških 
centrov za zdravljenje pogostih rakov z 
nadzorom kakovosti obravnave (klinični 
registri), načrtovanje prvega zdravljenja 
s strani multidisciplinarnih konzilijev, 
smernice in prednostne napotitve ob 
sumu na raka. »Če želimo večino teh ciljev 
uresničiti, bo vsekakor potrebna podpora 
varne in kompatibilne informacijske 
tehnologije, ki se je doslej v slovenskem 
zdravstvu razvijala precej razdrobljeno in 
nesistematično,« meni Zakotnik.

Pomembne novosti OI 
Med ključnimi novostmi na OI v letu 
2016 je doc. dr. Viljem Kovač, dr. med., 
strokovni direktor OI, naštel naslednje: »V 
sektorju operativnih dejavnosti smo uvedli 
operacije stresne inkontinence v lokalni 
anesteziji za onkološke bolnice; v sektorju 
radioterapije smo v rutinsko klinično 
prakso uvedli obsevanje ob kontroli 
dihanja za mlajše bolnice z rakom leve 
dojke ter ekstrakranialno stereotaktično 
obsevanje bolnikov z zgodnjo obliko 
raka na pljučih in za bolnike s solitarnimi 
zasevki v hrbtenici; v sektorju internistične 
onkologije moramo izpostaviti 
imunoterapijo in stopnjevanje indikacij za 
več redov sistemskega zdravljenja.«

Če želimo večino teh ciljev uresničiti, bo vsekakor potrebna 
podpora varne in kompatibilne informacijske tehnologije, ki se 
je doslej v slovenskem zdravstvu razvijala precej razdrobljeno in 
nesistematično.

Veliko 
nepotrebnih 
smrti zaradi 
raka lahko 
prepreči 
redna 
udeležba v 
presejalnih 
programih 
za zgodnje 
odkrivanje 
raka.
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Državni presejalni program za zgodnje 
odkrivanje raka dojk DORA je lani dosegel 
vse zastavljene cilje po novem načrtu 
širitve – v program je tako vključenih 72 % 
ciljne skupine slovenskih žensk v starosti 
50–69 let, so povedali na Onkološkem 
inštitutu Ljubljana. V letu 2016 je bilo 
slikanih za polovico več žensk kot leto prej 
in odkritih je bilo 372 rakov na dojkah. 
Pri tem pa program DORA ohranja visoko 
kakovost po evropskih smernicah na vseh 
ravneh delovanja.

Na dogodku so bili prisotni predstavniki 
vseh presejalnih centrov DORA, ki so 
srečanje izkoristili tudi za izmenjavo 
izkušenj in razpravo s predlogi za 
izboljšave sodelovanja. »Velik odziv 
presejalnih centrov DORA na to prvo 
skupno srečanje nas veseli – kaže željo in 
zagnanost izvajalcev, da program DORA 
poteka pri njih, kar je tudi zagotovilo za 
uspešno sodelovanje za naprej. Vsi centri 
DORA po Sloveniji so za leto 2016 prejeli 
strokovna poročila o svojem delu, ki 
glede na zastavljene kazalce izkazujejo, 
da dosegajo visoko strokovno obravnavo 
žensk,« je povedal vodja programa DORA 
mag. Maksimiljan Kadivec, dr. med.

Sodelujoči so se seznanili z izvajanjem 
Načrta širitve programa DORA 
2015–2020 in z rezultati programa 
DORA v letu 2016 ter s strokovnim 
poročilom o delu posameznih 
presejalnih centrov v letu 2016. V letu 
2016 je bilo v okviru programa DORA 
izvedenih 57.012 presejalnih mamografij 
(39.475 v letu 2015). Ob koncu lanskega 
leta je bilo z izvajanjem slikanja na 
14 digitalnih mamografih v program 
vključenih 72 % ustreznih žensk (ob 
koncu leta 2015 je bila pokritost 
46-odstotna), povprečna udeležba 
vabljenih žensk med 50. in 69. letom v 
programu DORA pa je bila 76-odstotna. 

»Leto 2016 je bilo za program DORA 
za zgodnje odkrivanje raka dojk zelo 
uspešno, saj smo naredili velik korak 
naprej k razširitvi programa na celo 
državo: vanj so trenutno vključene 
tri četrtine ciljne skupine slovenskih 
žensk v starosti 50–69 let, slikali smo 
za polovico več žensk kot leto prej, pri 
tem pa ohranjamo visoko kakovost po 
evropskih smernicah na vseh ravneh 
programa. Visoka je tudi udeležba, kar 
kaže na zadovoljstvo vabljenih žensk 
z izkušnjo v programu DORA. V letu 
2017 si želimo čimprejšnjega zagona 
drugega presejalno-diagnostičnega centra 
programa DORA v UKC Maribor, medtem 
bodo potekale še priprave na vključitev 
preostalih predvidenih presejalnih centrov 
v program DORA v SV Sloveniji,« je še 
povedal Kadivec.

V program sta bili lani dodatno vključeni 
celotni območni enoti ZZZS Koper in Nova 
Gorica ter deloma območne enote ZZZS 
Kranj ter ZZZS Novo mesto in Krško. Med 
izvajalce programa DORA so bili sprejeti 
Bolnišnica za ginekologijo in porodništvo 
Kranj, Splošna bolnišnica Izola, Splošna 
bolnišnica Nova Gorica in Zdravstveni 

dom Novo mesto. Mobilna enota OIL je 
začela februarja lani na novo s slikanjem v 
presejalnem programu v Postojni. 

Širitev programa DORA v letu 2017 
Program DORA za letos načrtuje razširitev 
delovanja na celotno območno enoto 
ZZZS Kranj, kjer bo poleg presejalnega 
centra v Bolnišnici za ginekologijo in 
porodništvo Kranj delovala tudi mobilna 
presejalna enota programa DORA, in sicer 
na Jesenicah, kjer se bo slikanje žensk 
predvidoma začelo v drugi polovici leta 
2017. Predvidena je tudi vzpostavitev 
presejalno-diagnostičnega centra 
programa DORA v UKC Maribor. 

Načrt širitve programa DORA po 
vsej državi predvideva, da se bodo 
zdravstvene storitve izvajale v dveh 
presejalno-diagnostičnih centrih in v 
nekaj presejalnih centrih po Sloveniji. Kot 
presejalno-diagnostična centra (PDC) sta 
predvidena Onkološki inštitut Ljubljana 
za osrednjo in zahodno Slovenijo ter UKC 
Maribor za vzhodno; v teh dveh PDC se 
bosta izvajali presejalna mamografija 
za vabljene ženske ter diagnostična 
obravnava in nadaljnje zdravljenje 
žensk. Trenutno potekajo dogovori med 
Ministrstvom za zdravje RS in UKC MB 
glede razpisa za nakup opreme za PDC 
programa DORA v UKC MB, kar je ena 
pomembnejših zahtev za vzpostavitev 
PDC programa DORA v UKC MB. 

Če bodo zagnali PDC program DORA 
v UKC MB, bo OIL začel priprave za 
vključitev štirih novih presejalnih centrov 
v program DORA. Ti predvideni centri 
so v območnih enotah ZZZS Celje (dva 
presejalna centra), Murska Sobota in 
Ravne na Koroškem, kjer morajo zaposliti 
in izobraziti dodatno osebje in zadostiti 
še drugim zahtevam za vključitev 
presejalnega centra v program DORA. 

DORA IZPOLNILA 
VSE ZASTAVLJENE 
CILJE ŠIRITVE
Na Onkološkem inštitutu Ljubljana je sredi preteklega meseca potekalo prvo srečanje vseh 
stacionarnih presejalnih centrov programa DORA, ki je bilo namenjeno pregledu strokovnih poročil o 
delu presejalnih centrov v letu 2016 in izmenjavi izkušenj. Besedilo: Janja Simonič*

*Vir: Onkološki inštitut Ljubljana

V letu 2016 je bilo slikanih za 
polovico več žensk kot leto prej.
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S krepitvijo sodelovanja in 
oblikovanja skupnih strategij želijo 
doseči boljši in hitrejši pretok in 
izmenjavo znanj, novih dognanj 
in prenos iz bazičnih raziskovalnih 
laboratorijev v industrijsko okolje oz. 
zdravstvene zavode.

Na predavanju in okrogli mizi v okviru 
simpozija Fakultete za farmacijo za 
partnerstvo na osi raziskav, razvoja in 
gospodarskega uspeha so farmacevtske 
družbe in drugi deležniki potrdili potrebo 
po oblikovanju skupnih strategij za 
usposabljanje kadrov ter hitrejši pretok 
in prenos novih dognanj iz bazičnih 
raziskovalnih laboratorijev v industrijsko 
okolje. 

Fakulteta za farmacijo Univerze v 
Ljubljani z odličnostjo pri izobraževanju 
ter na nanstvenoraziskovalnem področju 
zagotavlja dragoceno podporo slovenski 
farmacevtski industriji. Razvoj farmacevtske 
industrije že zdaj kaže, da bo v prihodnosti 
potreba po tej podpori povečana. Da 
bi podporo ohranili in omogočili tudi v 
prihodnje, so potrebne reforme investicij, 
ki bodo zagotovile usmeritev sredstev v 
zagotavljanje razmer za širjenje in v širjenje 
raziskav na Fakulteti za farmacijo in širše 
v stroki. Pomembno sporočilo simpozija 
je tudi prepričanje različnih deležnikov o 
pomenu interdisciplinarnosti, nadaljevanja 
dialoga, oblikovanja in udejanjanja strategij 
za uspešen razvoj naše družbe.

Usmerjanje raziskav in razvoja na nova 
terapevtska področja ter osredotočanje na 
področja, na katerih bi si lahko zagotovili 
vodilno vlogo – to so ključni odzivi 
farmacevtske industrije na spremembe 
v sodobnem okolju, je na predavanju 
poudaril mag. Vojmir Urlep, predsednik 
uprave Leka, dobitnik najvišjega priznanja 
Univerze v Ljubljani, plakete »Pro 
Universitate Labacensi«, in častni govornik 
na simpoziju. Te iztočnice so na okrogli 
mizi, ki jo je vodila prof. dr. Irena Mlinarič 
Raščan, prodekanja Fakultete za farmacijo, 
naslovili različni deležniki. Spregovorili so o 
tem, kako omogočiti uspešno akademsko 
okolje, vrhunsko farmacevtsko znanost in 
izobraževanje, ki bodo osnova za nadaljnji 
razvoj farmacevtskih gospodarskih 
družb. Te že zdaj prinašajo pet odstotkov 

slovenskega BDP-ja.

Potrebne povezave
O potrebnih povezavah, organiziranosti ter 
infrastrukturi so spregovorili predstavniki 
Ministrstva za izobraževanje, znanost in 
šport RS, Javne agencije za raziskovalno 
dejavnost (ARRS), Službe Vlade RS za 
razvoj in evropsko kohezijsko politiko ter 
Slovenskega inovacijskega stičišča. Prof. dr. 
József Györkös, direktor ARRS, je v uvodu 
poudaril pomen temeljnih znanstvenih 
raziskav. Pomemben korak Vlade RS 
je podpora polnopravnemu članstvu 
Slovenije v evropski skupini za translacijske 
raziskave, imenovani EATRIS, ter drugim 
raziskovalnim infrastrukturam, je dejal dr. 
Albin Kralj. 

Slovenska usmeritev na področje farmacije 
je potrjena tudi s strateškim razvojno-
inovacijskim partnerstvom (SRIP) v okviru 
Strategije pametne specializacije, je 
povedala dr. Alenka Rožaj Brvar, direktorica 
Slovenskega inovacijskega stičišča, 
koordinatorja omenjenega partnerstva. 
Pomembno je namreč, da ima Slovenija 
v farmacevtski industriji vrsto obetajočih 
potencialov in tudi nekaj zavidljivih 
svetovnih tržnih deležev. Farmacevtska 
stroka pa bo le z vrhunsko usposobljenimi 
kadri lahko še naprej dosegala tako odlične 
poslovne rezultate. 

Mreža raziskovalnih ustanov
Na znanju zasnovano gospodarstvo 
bo zahtevalo spremembo politike in 
ambiciozne projekte, ki ga bodo povezali 

z akademskimi institucijami, pri katerih 
ima poseben pomen kompetenčni center 
za razvoj kadrov. Pri razvoju naprednih 
farmacevtskih in biotehnološko-
farmacevtskih oblik in novih dostavnih 
sistemov se tako že vzpostavlja mreža 
industrijskih in domačih ter tujih 
raziskovalnih ustanov. »Zavedati se 
moramo, da se v evropske infrastrukture 
lahko vključiš le ob izkazovanju lastne 
raziskovalne odličnosti,« je povedal dekan 
Fakultete za farmacijo prof. dr. Borut 
Božič. Spomnil je, da je zato pomembno 
tudi ustrezno financiranje za vzdrževanje 
dovolj visokih raziskovalnih kompetenc 
tako učiteljev kot študentov. Toda fakulteta 
se na obstoječih lokacijah ne more več 
ustrezno razvijati zaradi premalo prostora 
in neustreznosti prostorov za zahtevno 
opremo.

Sodelovanje gospodarstva s fakulteto
Kako pomembno je sodelovanje s fakulteto 
pri raziskavah, je predstavil dr. Aleš Rotar, 
član uprave Krke in direktor področja 
Razvoj in proizvodnja zdravil. Vpogled v trg 
milijonov bolnikov in njihovih potreb, ki ga 
ima farmacevtska družba Krka, je ključen 
za opredeljevanje nadaljnjega razvoja in 
tehtanje ob vstopanju na področje novih 
tehnologij. 
Potrebo po povezovanju in sodelovanju 
potrjuje tudi prof. dr. Gregor Anderluh, 
direktor Kemijskega inštituta, ki ugotavlja, 
da se že zdaj polovica raziskovalcev, ki 
raziskave za doktorat opravljajo v njihovi 
ustanovi, zaposli v gospodarstvu, večinoma 
v farmacevtski industriji.

HITREJŠI PRENOS ZNANJA 
IZ RAZISKOVALNIH 
LABORATORIJEV V 
INDUSTRIJSKO OKOLJE 
Simpozij Fakultete za farmacijo: farmacevtska znanost in izobraževanje za gospodarsko uspešnost 
Slovenije – danes in jutri. Besedilo: Simona Janček*

*Vira: Slovensko farmacevtsko društvo, Fakulteta za farmacijo Univerze v Ljubljani
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MEDNARODNI 
DAN EPILEPSIJE

Z zdravili preprečimo napade pri približno 
dveh tretjinah ljudi z epilepsijo, vendar 
epilepsija niso le napadi. Vse uspešneje 
se spopadamo tudi s čustvenimi, 
umskimi in socialnimi posledicami, ki jih 
pogosto po nepotrebnem nosijo ljudje z 
epilepsijo v svojem življenju. Predvsem 
s širjenjem znanja in vedenja o epilepsiji 
odpravljamo strahove, ki so najpogostejši 
vzrok za predsodke in označenost, ki zelo 
povečujejo breme bolezni.

V društvu se trudimo stalno ozaveščati in 
izobraževati o epilepsiji ter o vseh njenih 
raznolikih spremljajočih posebnostih. 
»Dobra poučenost o epilepsiji, resničnih 
zmožnostih oseb z epilepsijo in načinih 
ukrepanja v primeru napadov olajša 
soočanje s stigmo, ki jo ljudje z epilepsijo 
doživljajo. Pomembna je podpora 
bližnjih. Nepoznavanje raznolikosti 

epilepsije in njenih značilnosti osebam z 
epilepsijo pogosto povzroča večjo stisko 
kot bolezen sama. Preprečevanje takih 
predsodkov je zelo pomembno v javnih 
ustanovah in na državni ravni, kjer so 
še posebej trdovratni. Vse uspešneje se 
spopadamo tudi s čustvenimi, umskimi 
in socialnimi posledicami, ki jih pogosto 
po nepotrebnem nosijo ljudje z epilepsijo 
v svojem življenju. Predvsem s širjenjem 
znanja in vedenja o epilepsiji odpravljamo 
strahove, ki so najpogostejši vzrok 
za predsodke in označenost, ki zelo 
povečujejo breme bolezni,« razlaga mag. 
Matevž Kržan, dr. med., spec. nevrologije.

Zmote in resnice o epilepsiji
Mag. Bogdan Lorber, dr. med., spec. 
nevrologije, pojasnjuje: »Epilepsije so 
skupina bolezni možganov, pri katerih 
se znaki pojavljajo občasno, v napadih. 

Lahko so hudi, z nezavestjo in krči, pri 
drugih imajo prizadeti lahko le diskretne 
znake v gibanju, čutenju, doživljanju, 
razpoloženju, ki jih v okolici niti ne opazijo. 
Večina ljudi z epilepsijo nima dodatnih 
prizadetosti in tudi napadi ne vplivajo 
pomembno na kakovost življenja. Bolj kot 
strah pred naslednjim napadom osebo 
z epilepsijo zaznamuje strah, da bi za 
bolezen izvedel delodajalec ali ljudje v 
okolici. Nepoznavanje bolezni je vzrok 
za tisoč predsodkov in včasih tudi za 
zapostavljanje.«

Verjetno je malo bolezni, o katerih kroži 
toliko zmotnih predstav, kot o epilepsiji, 
meni Lorber. »Epileptični napadi, ki se 
lahko zgodijo nepričakovano, kjerkoli, 
vsem na očeh, so od nekdaj zbujali 
strah in budili domišljijo o vzrokih zanje. 
Nenavadna bolezen, s katero so bolniki 
večino časa videti zdravi, le od časa do 
časa se lahko v napadih za kratek čas 
povsem spremenijo in so nato po kratkem 
času spet videti zdravi, je bila vedno izziv 
tudi za zdravnike, ker znakov bolezni pri 
bolnikih ob pregledih največkrat sploh 
ne vidijo. Najbolj ukoreninjeno zmoto 
o naravi epileptičnih napadov, ki se je 
pojavila zaradi vtisa, da bolniki med 
napadi izgubijo nadzor nad sabo, da naj 
bi bolnika tedaj vodile zunanje sile, smo 
na srečo že presegli. Presenetil pa je pred 
leti rezultat ankete, v kateri so naključno 
vprašani menili, da je epilepsija nalezljiva 
in da starši svojih zdravih otrok ne bi želeli 
puščati v vrtcu v skupini z otrokom, ki ima 
epilepsijo.«

Epilepsija ni enotna bolezen, vzroki zanjo 
so različni in tudi oblik napadov je veliko. 
Vendarle pa za epilepsijo zanesljivo ne 
veljajo naslednje trditve:

PRIKAZATI 
PRAVO SLIKO 
EPILEPSIJE

Epilepsija je skupno ime za nevrološke motnje, katerih značilnost so ponavljajoči se epileptični napadi. 
Ima jo približno odstotek prebivalstva v razvitem svetu in je tako eno najpogostejših nevroloških 
bolezenskih stanj.

Epilepsije so skupina bolezni možganov, pri katerih se znaki 
pojavljajo občasno, v napadih. Lahko so hudi, z nezavestjo in 
krči, pri drugih imajo prizadeti lahko le diskretne znake v gibanju, 
čutenju, doživljanju, razpoloženju, ki jih v okolici niti ne opazijo.

Besedilo: Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije

kozmetovigilanca@oktal-pharma.si

ZELO SUHA TER 
RAZDRA�ENA KO�A ROK
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• Je neozdravljiva bolezen.
• Imajo jo alkoholiki.
• Je psihična bolezen.
• Bolniki so intelektualno manj sposobni.
• Bolniki ne smejo voziti motornih vozil.
• Bolniki ne morejo opravljati odgovorne 

službe.
• Je nalezljiva.

Psihosocialni pogledi na življenje ljudi 
z epilepsijo 
Družbeni predsodki o epilepsiji so tudi 
v razvitem svetu, kamor prištevamo 

Slovenijo, še vedno prisotni, opozarja 
Ljubica Vrba, spec. klin. psih.: »Pri nas 
nimamo zbranih podatkov o stališčih 
do epilepsije, iz pogovorov z osebami 
z epilepsijo, njihovimi svojci in ob 
vsakdanjem srečevanju z različnimi 
ljudmi pa ugotavljamo, da predsodki 
obstajajo. Izvirajo iz nepoznavanja 
epilepsije. To negativno vpliva na življenje 
ljudi z epilepsijo, tako na osebni ravni 
(doživljanje sebe kot osebe z motnjo) kot 
na socialnem področju, v odnosu drugih 
ljudi do epileptikov.«

Mednarodni dan epilepsije

Mednarodni dan epilepsije, ki ga obeležujemo drugi ponedeljek v februarju, je 
skupna pobuda Mednarodnega urada za epilepsijo (IBE) in Mednarodne Lige proti 
epilepsiji (ILAE). V 138 državah po vsem svetu, ki so zastopane v IBE in ILAE, na ta 
dan pripravljajo najrazličnejše aktivnosti za ozaveščanje in zmanjševanje predsodkov. 
Znak mednarodnega dne predstavlja človeške obrise, ki ponazarjajo združenost ljudi 
v boljšem razumevanju bolezni in ljudi z epilepsijo. Različne barve opozarjajo na to, 
da ima epilepsijo lahko vsak med nami ne glede na starost, spol, raso.
Ustanovljeno je bilo posebno spletno mesto (https://epilepsy.org), kjer so zbrani 
podatki o dogajanju po svetu ob mednarodnem dnevu epilepsije. Naše društvo 
je pripravilo tudi spremljevalni dogodek v sodelovanju s Slovensko kinoteko, 
na katerega smo povabili nevropsihologinjo iz University Collegea v Londonu 
dr. Sallie Baxendale. Skupaj z gostjo smo si ogledali dva filma in razpravljali o 
podobi epilepsije, kakršno prikazujejo filmi. Na pobudo IBE smo pripravili plakat, 
ki opozarja na označenost ljudi z epilepsijo. Ena od skupin za samopomoč je o 
epilepsiji ozaveščala mimoidoče. 

Če oseba z epilepsijo sprejme predsodke 
in se jim podredi, je prizadeta njena 
samopodoba, lahko se doživlja kot 
žrtev bolezni, še opozarja Ljubica Vrba. 
»Pomembna je vloga svojcev. Če so dobro 
poučeni, s svojim ravnanjem krepijo 
optimizem, občutek lastne vrednosti in 
občutek samoučinkovitosti. Starši, ki so 
dobro poučeni, bodo manj verjetno do 
otroka z epilepsijo preveč zaščitniški.«

Predsodki obstajajo. Izvirajo iz 
nepoznavanja epilepsije, to pa 
negativno vpliva na življenje 
ljudi z epilepsijo.

kozmetovigilanca@oktal-pharma.si

ZELO SUHA TER 
RAZDRA�ENA KO�A ROK
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Pomembno je vedeti, da je večina ljudi 
z epilepsijo učno in pozneje delovno 
uspešnih, da se lahko uspešno uveljavljajo 
v različnih športnih, kulturnih in drugih 
socialnih dejavnostih. Pri osebah, ki 
imajo težave na posameznih področjih 
delovanja, lahko te s primernimi načini 
ukrepanja odpravimo ali vsaj omilimo. 
Pomembno je, da človeku omogočimo 
optimalno zdravljenje same bolezni (če je 
le mogoče, da nima več napadov) in da 
mu zagotavljamo celostno zdravstveno 
oskrbo (zdravnik epileptolog, psiholog, 
socialni delavec in drugi).

Diskriminacija
Zaradi nepoznavanja raznolikosti 
epilepsije se osebe z epilepsijo lahko na 
različnih področjih življenja srečujejo s 
prikrito diskriminacijo. Tako včasih otrok 
z epilepsijo ne more na šolsko ekskurzijo 
brez spremstva staršev, ne more v kolonijo 
z vrstniki, težave ima pri vključitvi v kakšno 
športno dejavnost. Po koncu osnovne 
šole se včasih soočijo s težavami pri izbiri 
nadaljnjega šolanja in zaposlitve. Šolanje 
in zaposlitev sta med glavnimi dejavniki za 
psihosocialno vključenost posameznika. 
Zaposlitev ne zagotavlja le materialne 
varnosti, ampak tudi čustveno stabilnost, 
socialno vključenost, samozaupanje. 
Zato je za osebe z epilepsijo pomembna 
pravilna izbira šolanja in poklica. Z vidika 
družbe pa je pomembno, da ji omogoči 
enakopravno opravljati delo, ki je zanjo 
ustrezno.
Da bi izboljšali poznavanje bolezni, je 
potrebno izobraževanje ljudi o epilepsiji 
(epileptikov samih, svojcev, učiteljev, 
zaposlovalcev, širše javnosti). Temu 
je namenjen tudi že tradicionalni 
mednarodni dan epilepsije.

Pomembno je vedeti, da je večina ljudi z epilepsijo učno in pozneje 
delovno uspešnih, da se lahko uspešno uveljavljajo v različnih 
športnih, kulturnih in drugih socialnih dejavnostih.

O DRUŠTVU
Društvo Liga proti epilepsiji Slovenije

Mednarodno strokovno društvo Liga 
proti epilepsiji deluje v svetu že od leta 
1909 z namenom proučevati bolezen, 
obravnavati osebo celostno, tako z 
medicinskega kot s psihološkega in 
socialnega vidika. Pri nas se ta stroka 
razvija od petdesetih let prejšnjega 
stoletja. V našem primeru je dovoljena 
izjema, da se ista organizacija (Liga) 
lahko mednarodno povezuje tako s 
strokovno mednarodno Ligo (ILAE) kot 
Mednarodnim uradom za epilepsijo 
(IBE), ki združuje ljudi z epilepsijo 
in druge laike. Sodelovanje ILAE in 
IBE, torej strokovnjakov (zdravnikov 
specialistov, drugih zdravstvenih 
sodelavcev, psihologov in socialnih 
delavcev) in laikov, se je v našem okolju 
izkazalo za uspešno in konstruktivno. 
Posebnost našega društva je, da se 
ob njem v skupine za samopomoč 
povezujejo laični člani, bolniki, sorodniki 
in podporniki. Društvo je nosilec 
strokovnih srečanj, podiplomskih šol, 
mednarodnega sodelovanja, spodbuja 
raziskovalno delo o epilepsiji, spremlja 
in predlaga spremembe v zdravstvenem 
sistemu, projekte za kakovost 
življenja oseb z epilepsijo: spremstvo 
prostovoljcev za bolnike, napotene 
na zdravljenje v tujino, svetovanja 
za starše in bolnike, izobraževanja 
pedagogov o epilepsiji, delo z mediji. 
Predvsem s širjenjem znanja in vedenja 
o epilepsiji odpravljamo strahove, ki 
so najpogostejši vzrok za predsodke, 

ki zelo povečujejo breme bolezni. Vse 
uspešneje se spopadamo tako z napadi 
kot tudi s čustvenimi, umskimi in 
socialnimi posledicami, ki jih pogosto 
po nepotrebnem nosijo osebe z 
epilepsijo v svojem življenju. S pomočjo 
medijev pogosto poskušamo usmerjati 
pozornost javnosti ter osveščati naše 
politične odločevalce, da je epilepsija 
pomemben zdravstveni problem, pri 
katerem je treba zapolniti ne samo vrzeli 
v diagnostiki in zdravljenju, temveč tudi 
na drugih področjih življenja (šolstvo, 
sociala, promet).

Programi, ki jih izvajamo:
• osveščanje o epilepsiji s predavanji 

v vrtcih, šolah, zavodih, nevladnih 
organizacijah,

• javne tribune o epilepsiji,
• svetovanje staršem in drugim ljudem, 

soočenim z novoodkrito epilepsijo, 
• skupine za samopomoč,
• svetovalni telefon EPITEL (01/432 93 

93 ob četrtkih med 16. in 19. uro),
• prostovoljstvo za spremljanje bolnikov, 

napotenih na zdravljenje v tujino,
• priprava in izdaja zgibank, knjižic in 

drugega gradiva o epilepsiji,
• mednarodni dan epilepsije,
• podiplomska šola praktične 

epileptologije,
• strokovna srečanja in delavnice,
• spodbuda raziskavam,
• mednarodno sodelovanje.

Epilepsija ni enotna bolezen, 
vzroki zanjo so različni in tudi 
oblik napadov je veliko. 

Podarjamo nova okna 
in vrata za vaš dom
Povprašajte za ponudbo v prodajnih salonih AJM, 
na www.ajm.si ali na 080 14 01 in sodelujte v žrebu!
V žrebu sodelujejo tudi vsi, ki bodo v tem obdobju 
opravili nakup.

Nagradna igra poteka od 1. 3. do 10. 4. 2017.
Več na www.ajm.si
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Pridružite se nam na Facebooku
www.facebook.com/okna.ajm
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MALČKI IN OTROCI

Cistična fibroza se pojavlja s pogostostjo 
1 : 4500 živorojenih otrok. V Sloveniji 
odkrijejo tri oz. štiri otroke s cistično fibrozo 
na leto, so povedali v UKC Ljubljana. 
Posledica mutacije gena je odsotnost ali 
neučinkovito delovanje beljakovine, ki 
se imenuje regulator transmembranske 
prevodnosti pri cistični fibrozi in se nahaja 
na površini epitelijskih celic. Njena naloga 
je, da omogoča prehod kloridnih ionov 
iz celice v zunajcelični prostor. Če te 
beljakovine na površini celice ni ali ne 
deluje pravilno, postane sluz na površini 
dihalnih poti in na drugih prizadetih 
organih gosta, lepljiva in gojišče bakterij 
in gliv. Prizadeta so predvsem pljuča in 
trebušna slinavka. 

Težave bolnikov
»Oboleli otroci imajo številne težave: 
pogosto kašljajo, večkrat kot drugi otroci 
prebolevajo pljučnice in bronhitise. 
Pozneje nastanejo tudi trajne spremembe 
dihalnih poti: razširitve oz. bronhiektazije. 

Veliko otrok s cistično fibrozo ima 
kronične sinusitise in nosne polipe,« 
sta povedali mag. Marina Praprotnik, dr. 
med., in asist. Ana Kotnik Pirš, dr. med., 
iz Službe za pljučne bolezni na Pediatrični 
kliniki Univerzitetnega kliničnega centra 
Ljubljana. 
»Zaradi okvare trebušne slinavke odvajajo 
otroci velike količine slabo prebavljenega 
blata. Starejši kot so oboleli, več zapletov 
se lahko izrazi: s cistično fibrozo povezana 
sladkorna bolezen, zmanjšana gostota 
kosti (osteoporoza/osteopenija), kronična 
dihalna nezadostnost, zmanjšana 
plodnost pri moških,« sta poudarila člana 
ekipe za cistično fibrozo Pediatrične klinike 
asist. dr. Jernej Brecelj, dr. med., in asist. 
dr. Darja Šmigoc Schweiger, dr. med. 

Zdravljenje
Pljučna bolezen največ prispeva k 
obolevnosti in smrtnosti bolnikov s 
cistično fibrozo. Pomembna sta redno 
izvajanje inhalacij s hipertonično raztopino 
natrijevega klorida ter respiratorna 
fizioterapija, s čimer pomagamo 
odstranjevati sluz iz dihalnih poti. Pogosto 
je potrebno tudi zdravljenje z antibiotiki. 
Lažja poslabšanja se lahko zdravijo 
doma, pri težjih je potrebno bolnišnično 
zdravljenje. 

V zadnjih letih so na področju zdravljenja 
pomembne novosti na vseh stopnjah 
pljučne bolezni, predvsem pri izboljšanju 
delovanja kloridnega kanalčka. Potekajo 
tudi raziskave o genski terapiji.

Priročnik 
Znanje s področja cistične fibroze se 
naglo širi, poglablja in razvija. Če hočemo 
bolnike zdraviti sodobno, v skladu z 
mednarodno sprejetimi smernicami, 
moramo nenehno stopati v korak z 

dognanji, menijo v UKC Ljubljana. 
Evropsko združenje za cistično fibrozo 
(ECFS) priporoča, naj ima vsak center 
za cistično fibrozo tudi svoja lastna in 
aktualna priporočila za obravnavo in 
vodenje obolelih otrok in odraslih, zato je 
ob dnevu redkih bolezni izšel Priročnik za 
obravnavo otrok in mladostnikov s cistično 
fibrozo. 

»Sodelavci Centra za cistično fibrozo 
Pediatrične klinike v Ljubljani smo 
pripravili pisna navodila za obravnavo, 
vodenje in zdravljenje poslabšanj stanja 
dihal in prebavnega trakta ter zapletov 
bolezni. Priročnik je plod znanja, ki 
smo ga z leti pridobili s poglobljenim 
učenjem, obiskovanjem mednarodnih 
strokovnih srečanj in tujih ustanov ter 
lastnih izkušenj in raziskovanj. S tem bodo 
ključne informacije dostopne vsem, tako 
zdravstvenemu osebju kot bolnikom, 

OBRAVNAVA 
OTROK S CISTIČNO 
FIBROZO

Ob dnevu redkih bolezni je izšel Priročnik za obravnavo otrok in mladostnikov s cistično fibrozo. 
Cistična fibroza je redka bolezen, ki nastane zaradi spremembe (mutacije) gena za cistično fibrozo, 
prizadene pa predvsem pljuča in trebušno slinavko. Besedilo: Janja Simonič*

*Vir: UKC Ljubljana

Oboleli otroci imajo številne 
težave: pogosto kašljajo, 
večkrat kot drugi otroci 
prebolevajo pljučnice in 
bronhitise. 

Pomembna sta redno izvajanje 
inhalacij s hipertonično 
raztopino natrijevega klorida 
ter respiratorna fizioterapija, s 
čimer pomagamo odstranjevati 
sluz iz dihalnih poti. 

REDKE BOLEZNI

Gosta, lepljiva sluz 
blokira zračne poti

Gosta, lepljiva sluz 
blokira trebušno 
slinavko in žolčne vode

Gen CFTR

Kromosom 7
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svojcem in drugim, ki se srečujejo s to 
zahtevno kronično boleznijo,« je povedal 
vodja Službe za pljučne bolezni Pediatrične 
klinike UKC Ljubljana Uroš Krivec, dr. 
med. »Ker se znanje neprestano poglablja 
in dopolnjuje, bo priročnik treba redno 
prenavljati in dopolnjevati – vse do odkritja 
terapije, ki bo narisala nasmeh na obraze 
otrok in mladostnikov s cistično fibrozo, 
njihovih staršev in nas, zdravstvenih 
delavcev,« je še poudaril Krivec.

Publikacijo želijo približati čim širšemu 
krogu strokovnjakov, ki se pri svojem delu 
srečujejo s cistično fibrozo. Namenjen je 
torej široki strokovni javnosti in zajema 
ključna področja obravnave bolnikov s to 
redko, vendar pogosto zahtevno kronično 
boleznijo.

Celostna obravnava
Pri vodenju otrok in mladostnikov s 
cistično fibrozo je izredno pomembna 
celostna obravnava, zato v ekipi za cistično 
fibrozo poleg strokovnjakov s področja 
medicine sodelujejo tudi diplomirane in 
srednje medicinske sestre, respiratorni 
fizioterapevti, psihologi, dietetiki, klinični 
farmakologi ter mikrobiologi. 

Respiratorna fizioterapevtka Lidija Skočir 
poučuje otroke in starše otrok s cistično 
fibrozo starosti primerno respiratorno 

fizioterapijo; znanje obnavljajo ob vsakem 
rednem letnem pregledu ter vedno, kadar 
je potrebno bolnišnično zdravljenje zaradi 
poslabšanja bolezni.

Starši obolelih in mladostniki z vprašanji, ki 
se nanašajo na bolezen, se lahko vsak dan 
med delovnim časom po telefonu obrnejo 
na diplomirani medicinski sestri Majdo 
Oštir in Katarino Korenin. Medicinski 
sestri skrbita tudi za zdravstveno nego, 
preverjanje izvajanja inhalacijske terapije, 
vključno z inhalacijskimi antibiotiki, 
izvajanje ukrepov za preprečevanje 
prenosa okužb med hospitaliziranimi in 
ambulantno obravnavanimi bolniki. 

Priročnik za obravnavo otrok in 
mladostnikov s cistično fibrozo je prosto 
dostopen na spletni strani Univerzitetnega 
kliničnega centra Ljubljana:
http://www.kclj.si/index.php?dir=/
strokovna_javnost/izobrazevanje_in_
raziskovanje/publikacije.

3-4

otroke s cistično fibrozo na leto 
odkrijejo v Sloveniji.

Priročnik je plod znanja, 
ki smo ga z leti pridobili 
s poglobljenim učenjem, 
obiskovanjem mednarodnih 
strokovnih srečanj in tujih 
ustanov ter lastnih izkušenj in 
raziskovanj. S tem bodo ključne 
informacije dostopne vsem, 
tako zdravstvenemu osebju kot 
bolnikom, svojcem in drugim.
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95 %

otrok s SMA, tip I, umre do 18. 
meseca starosti.

Pri spinalni mišični atrofiji (SMA) 
je okvarjen gen SMN1, ki proizvaja 
beljakovino, ki ščiti motorične 
nevrone pred propadanjem. Znanih 
je več različnih podtipov bolezni, ki se 
razlikujejo predvsem po starosti, v kateri 
se bolezenski znaki pojavijo. Prav tako 
se razlikujejo po hitrosti napredovanja 
simptomov ter znakov in starosti, ki 
jo takšni bolniki doživijo. SMA, tip I, je 
najhujša oblika te bolezni. 

Znaki bolezni
Prvi znaki se pojavijo že ob rojstvu in 
nato v prvih šestih mesecih življenja, v 
95 odstotkih pa že v prvih treh mesecih 
življenja. Otroci imajo hude težave z 
oslabelostjo mišic, težko se gibljejo, 
imajo težave pri hranjenju, požiranju in 
zaradi prizadetosti dihalnih mišic tudi 
pri dihanju. Zato razvoj otroka zaostaja 
in otrok nekaterih motoričnih mejnikov 

ne more doseči – pri SMA, tip I, otrok ne 
osvoji samostojnega sedenja, gibanja 
po prostoru ali hoje. Smrt nastopi v 95 
odstotkih do 18. meseca starosti.

Zdravljenje
Do nedavnega je bilo zdravljenje bolnikov 
s SMA zgolj podporno. V zadnjih letih pa je 
razvoj specifičnih oblik zdravljenja doživel 
razcvet. Dokončno možnost ozdravitve 
bi omogočila genska terapija s popravo 
okvarjenega gena oz. nadomestitvijo 
le-tega z neokrnjenim genom SMN1. 
Razvijajo pa več zdravil z upoštevanjem 
dejstva, da ima vsak bolnik s SMA običajno 
prisotno vsaj eno različico delujočega 
gena SMN2, ki se v do 10 odstotkih 
izrazi s funkcionalno beljakovino SMN. 
Osnovna ideja teh zdravljenj je, da s 
spremenjenim prepisovanjem gena SMN2 
povečamo količino učinkovite beljakovine 
in dosežemo izboljšanje stanja. Takšno 
zdravljenje omogoča protismiselni 
nukleotid nusinersen (spinraza). 

Zdravilo nusinersen je FDA decembra 
2016 v ZDA odobril za uporabo pri 
bolnikih s SMA (brez omejitev glede na 
stopnjo bolezni). Evropska agencija za 
zdravila EMA pa uporabe zdravila še ni 
odobrila. Farmacevtsko podjetje Biogen, 
ki izdeluje zdravilo nusinersen, je še pred 
koncem teh postopkov ponudilo pomoč 
v obliki sočutne rabe pod natančno 
določenimi pogoji. Na Kliničnem 
oddelku za otroško, mladostniško in 
razvojno nevrologijo Pediatrične klinike 
UKC Ljubljana smo v marcu 2017 
tako med prvimi centri v Evropi začeli 
zdravljenje otroka, ki ima SMA, tip I. 
»Začeli smo zdravljenje prvega otroka s 
SMA z zdravilom nusinersen v Sloveniji, 
ki otrokom s spinalno mišično atrofijo, 
tip I, omogoča veliko boljše preživetje 
in večjo kakovost življenja. Ti dosežki 
so del multidisciplinarnih aktivnosti na 
Pediatrični kliniki UKC Ljubljana, da bi 

izboljšali življenje tudi drugim bolnikom z 
živčno-mišičnimi boleznimi,« je povedal 
doc. dr. Damjan Osredkar, dr. med., 
predstojnik KO za otroško, mladostniško 
in razvojno nevrologijo Pediatrične klinike 
UKC Ljubljana.

Pediatrična klinika je s Kliničnim 
inštitutom za medicinsko genetiko in 
Nevrološko kliniko UKC Ljubljana postala 
del Evropske referenčne mreže (ERN) za 
redka živčno-mišična obolenja. Postavili 
smo tudi register otrok z živčno-mišičnimi 
obolenji in med letom bomo vanj vpisovali 
vse otroke z živčno-mišičnimi obolenji 
v Sloveniji. Istočasno smo povsem 
posodobili način spremljanja bolnikov z 
živčno-mišičnimi boleznimi, ki je veliko 
prijaznejši do otrok in učinkovitejši pri 
zdravljenju. 

ZAČELI ZDRAVITI 
OTROKA S SMA, 
TIP I
Spinalna mišična atrofija je huda, neozdravljiva živčno-mišična bolezen. Do nedavnega je bilo 
zdravljenje bolnikov s to boleznijo zgolj podporno. V zadnjih letih pa je razvoj specifičnih oblik 
zdravljenja doživel razcvet. Na pediatrični kliniki v Ljubljani so tako začeli zdraviti prvega otroka s SMA, 
tip I, v Sloveniji. Besedilo: Univerzitetni klinični center Ljubljana

Pri spinalni mišični atrofiji 
(SMA) je okvarjen gen SMN1, 
ki proizvaja beljakovino, ki 
ščiti motorične nevrone pred 
propadanjem.

Razvoj otroka zamuja in otrok 
nekaterih motoričnih mejnikov 
ne more doseči – pri SMA, tip I, 
otrok ne osvoji samostojnega 
sedenja, gibanja po prostoru ali 
hoje.
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100-odstotni sok rdeče pese
Rdeča pesa je znana po številnih 
pozitivnih učinkih, zaradi svojih prednosti 
pa je zelo priljubljena in dobro poznana 
tudi med športniki. 
Na pobudo športnih klubov v regiji so v 
Fructalu razvili 100-odstotni sok rdeče 
pese v priročnem pakiranju (250 ml), ki 
deluje kot enkratni napitek pred vadbo ali 
po njej. Uporabniki imajo radi Fructalovo 
rdečo peso zaradi prijetnega in polnega 
okusa, vitamin C pa prispeva k sproščanju 
energije pri presnovi.

Napitek iz rdečega sadja z dodatkom 
magnezija
Poleg rdeče pese so pod blagovno 
znamko Fructal Natura dali na trg tudi 
napitek iz rdečega grozdja, jabolk, 
kokosove vode, borovnic in aronije, 

ki so ga obogatili z magnezijem. 
Magnezij namreč prispeva k delovanju 
mišic, sproščanju energije pri presnovi 
in ravnotežju elektrolitov, zato je med 
športniki še posebej priljubljen. Napitek 
je brez dodanih sladkorjev, vsebuje le 
naravno prisotne sladkorje, kar daje 
kombinaciji izbranega rdečega sadja in 
kokosove vode edinstven okus. 

Tudi ta okus je dosegljiv v priročnem 
porcijskem pakiranju, primernem tako za v 
žep kot tudi športno torbo. 

Več informacij: Fructal, d. o. o., pr.info@
fructal.si; 05 369 12 02; www.fructal.si.

DVA NOVA IZDELKA IZ 
FRUCTALA, NAMENJENA 
ŠPORTNIKOM
V Fructalu v marcu na trg uvajajo dva nova izdelka pod blagovno znamko Fructal Natura, ki je pred 
kratkim prejela nagrado »Izbran produkt leta 2017«. Nova izdelka v priročnem 250-mililitrskem 
pakiranju sta namenjena predvsem profesionalnim in rekreativnim športnikom ter vsem tistim, ki 
skrbijo za zdrav slog življenja. Poleg pozitivnih učinkov sestavin nova okusa vsebujeta le naravno 
prisotne sladkorje iz sadja in zelenjave.

Uporabniki imajo radi Fructalovo 
rdečo peso predvsem zaradi 
prijetnega in polnega okusa,  
vitamin C pa prispeva k 
sproščanju energije pri presnovi.

Napitek je brez dodanih 
sladkorjev, vsebuje le

naravno prisotne sladkorje, 
kar daje kombinaciji izbranega 

rdečega sadja in kokosove vode 
edinstven okus.

Magnezij prispeva k delovanju 
mišic, k sproščanju energije 

pri presnovi in ravnotežju 
elektrolitov, zato je med 

športniki še posebej priljubljen.

Uporabniki imajo radi Fructalovo 

sproščanju energije pri presnovi.

kar daje kombinaciji izbranega 
rdečega sadja in kokosove vode 

športniki še posebej priljubljen.
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PRIPOROČILO
Kako do več energije

Za samo razstrupljanje vsako jutro 
uporabljam fino mlet vulkanski 
pepel ali zeolit, ki nase veže prav 
vse mikrobe, težke kovine in drugo 
nesnago iz mojega telesa.

Poskrbite za dovolj zelenjavnih juh, 
solat, stročnic, ne preveč sladkega 
sadja, oreščkov, žitaric brez glutena in 
dovolj sveže vode. 

V velikem loku se izognite mleku 
in mlečnim izdelkom, mesninam, 
suhim in predelanim izdelkom, vsem 
sladkarijam in zapakiranim živilom, 
vsem predpripravljenim omakam in 
juham iz vrečk, pa tudi izdelkom s 
kvasom, margarinam in industrijskim 
pijačam, alkoholu ter tobaku.

Vaša telesa vam bodo zagotovo 
hvaležna, deležni boste več energije 
in delovnega elana.

Naj naštejem le nekaj razlogov, zakaj 
se sladkorju izognite kot najhujšemu 
strupu in zakaj je zdaj odličen čas, da iz 
svojega telesa odstranite škodo, ki ste si jo 
pridelali.

1. Prazne kalorije
Sladkor, ki ga dodajate ali dodajajo pecivu, 
ki ga kupite skupaj z jogurti, kosmiči, 
juhami, mesninami, vsebuje cel kup 
kalorij in prav nič esencialnih hranil. Ravno 
zato to imenujemo prazne kalorije. Sladkor 
nima beljakovin, esencialnih maščob, 
vitaminov in mineralov… Je le čista 
energija.
Ko ljudje zaužijemo 10–20 % kalorij iz 
sladkorja, največkrat še več, to prispeva k 
pomanjkanju hranil v našem telesu. Telo 
črpa lastne zaloge vitaminov in mineralov, 
da se nahrani in nevtralizira škodljive 
posledice, ki jih sladkor naredi v našem 

telesu. Ste v prazničnih dneh in v pustnem 
času poskrbeli za toliko večji vnos 
vitaminov, mineralov in kisika? Če niste, 
ste v resnem pomanjkanju hranil, prav 
tako je resno ogrožen vaš imunski sistem.

2. Kopičenje maščob
Pojeste veliko sadja, ker si želite v telo 
vnesti potrebne vitamine? Raje jejte 
zelenjavo.
 
Preden sladkor iz prebavnega trakta vstopi 
v krvni obtok, se razdeli na dva enostavna 
sladkorja: glukozo in fruktozo. Glukozo 
najdemo v vsaki živi celici na planetu. Če 
je ne dobimo iz prehrane, jo proizvede 
naše telo.

Fruktoza pa je drugačna. Naše telo je ne 
proizvaja in po njej ni fiziološke potrebe. 
Fruktoza se lahko presnovi samo v jetrih. 
To ne predstavlja nobene težave, če je 
uživamo malo, npr. iz sadja in če smo 
pravkar telovadili. V tem primeru se 
fruktoza v jetrih spremeni v glikogen, ki se 
shrani v jetrih, dokler ga ne potrebujemo.

Vendar, če so jetra polna glikogena, 
kar je skoraj pri vseh v sodobni družbi, 
prehranjevanje z veliko fruktoze 
preobremeni jetra in le-ta ne spreminjajo 
fruktoze v glikogen, temveč v maščobe. 
Če se ta proces nadaljuje, to vodi do 
zamaščenih in obremenjenih jeter ter do 
vrste resnih težav.

Ljudje, ki so sicer zdravi in se dnevno 
ukvarjajo s športno aktivnostjo, prenašajo 
več sladkorja kot tisti, ki si za vadbo ne 
vzamejo časa. Ali torej dnevno telovadite – 
vsaj pol ure hitre hoje na dan?

Pri večini ljudi, ki so neaktivni, se fruktoza v 
jetrih spreminja v maščobe, ki se poznajo 
na bokih, trebuhu … Zato se odpravite ven 
na sprehod in vsak dan hodite vsaj pol ure.

3. Zamaščena jetra
Preobremenitev jeter s fruktozo lahko 
povzroči brezalkoholno zamaščena jetra. 
Se vam maščoba nabira okoli trebuha? 
Če je tako, pojeste preveč fruktoze in 
sladkorja.

Ko se fruktoza v jetrih spreminja v 
maščobe, se del spreminja tudi v LDL ali 
slabi holesterol. Nekaj maščobe se naloži 
v jetrih, kar privede do bolezni zamaščenih 
jeter, vse večjega problema v zahodnih 
državah.

Raziskave kažejo, da posamezniki z 
zamaščenimi jetri zaužijejo od dva- do 
trikrat toliko fruktoze kot povprečna oseba, 
ki te težave nima.

ČAS JE ZA 
RAZSTRUPLJANJE 
(2. DEL)
ZAKAJ SE IZOGNITI SLADKORJU

Razstrupljanje telesa je v današnjem času, polnem strupov iz hrane, vode in okolja, že 
skoraj obvezen del vsakdanjega življenja. Razstrupljanje ali detoksifikacija je pravzaprav 
pomoč telesu pri odstranjevanju nakopičenih škodljivih snovi iz telesa. Tokrat o škodljivih 
učinkih sladkorja. Besedilo: Alja Dimic, certificirana prehranska terapevtka, Holistic Center 

Prehranjevanje z veliko fruktoze 
preobremeni jetra in le-ta ne 
spreminjajo fruktoze v glikogen, 
temveč v maščobe. Če se ta 
proces nadaljuje, to vodi do 
zamaščenih in obremenjenih 
jeter ter do vrste resnih težav.

 Zdrava jetra Zamaščena jetra
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83 % 

večje tveganje za sladkorno 
bolezen tipa 2 imajo ljudje, ki 

pijejo sladkane pijače.

Ste v prazničnih dneh in v 
pustnem času poskrbeli za večji 
vnos vitaminov, mineralov in 
kisika? Če niste, ste v resnem 
pomanjkanju hranil, prav tako 
je resno ogrožen vaš imunski 
sistem.

4. Inzulinska rezistenca
Sladkor lahko povzroči inzulinsko 
rezistenco, kar vodi v metabolični sindrom 
in sladkorno bolezen. 

Inzulin je zelo pomemben hormon v 
telesu. Glukozi omogoča, da iz krvnega 
obtoka vstopi v celice in jim pove, da 
naj začno namesto maščob za energijo 
uporabljati glukozo. Ob preveč glukoze 
v krvi lahko pride do resne toksičnosti, 
zapletov diabetesa in slepote.

Ena od značilnosti metabolne disfunkcije, 
ki jo povzroča zahodna prehrana, je, da 
inzulin neha delovati, kot bi moral, celice 
pa proti njemu postanejo odporne. To 
je znano kot odpornost proti inzulinu, 
kar vodi v mnogo bolezni, vključno z 
metabolnim sindromom, debelostjo, 
boleznimi kardiovaskularnega sistema in 
sladkorno boleznijo tipa 2.

Številne študije so pokazale, da je 
poraba sladkorja povezana z inzulinsko 
rezistenco.

Če naše celice postanejo odporne proti 
učinkom inzulina, to lahko vodi do 
kronično zvišanega krvnega sladkorja, kar 
povzroča resno škodo v našem telesu. Na 
koncu trebušna slinavka ne more dohajati 
povišane glukoze v krvi in ne more 
proizvesti toliko inzulina, da bi znižal krvni 
sladkor. Tako pride do sladkorne bolezni 
tipa 2.

Ljudje, ki pijejo sladkane pijače, imajo 
kar do 83 % večje tveganje za sladkorno 
bolezen tipa 2.

5. Hrana za rakave celice
Rak je eden glavnih vzrokov smrti po vsem 
svetu. Značilno zanj je nenadzorovana rast 
in hitro razmnoževanje celic. Inzulin je 
eden ključnih hormonov, ki urejajo to vrsto 
rasti. Iz tega razloga mnogo znanstvenikov 
meni, da lahko stalno povišane ravni 
inzulina (zaradi uživanja sladkorja) 
prispevajo k nastanku raka.

Poleg tega so presnovne težave, povezane 
s porabo sladkorja, znani vzroki številnih 

vnetij v telesu, vnetja pa so med glavnimi 
razlogi za nastanek raka.

Več študij kaže, da imajo ljudje, ki jedo 
veliko sladkorja, veliko večje tveganje za 
pojav raka.

6. Negativen učinek na hormone
Niso vse kalorije enake. Različna hrana 
ima lahko različne učinke na naše 
možgane in hormone, ki nadzorujejo 
vnos hrane. Fruktoza ne povzroča občutka 
sitosti v možganih.

Študije kažejo, da fruktoza nima enakega 
učinka na občutek sitosti kot glukoza. 
V neki študiji so ljudje pili s fruktozo ali 
glukozo sladkano pijačo. Tisti, ki so pili 
pijačo s fruktozo, niso niti čutili sitosti niti 
se jim ni sprostil hormon sitosti (grelin). 
Zato po vnosu fruktoze ne čutimo sitosti, 
kar lahko vodi v prekomerno hranjenje in 
posledično v debelost.

7. Zasvojenost
Sladkor vas zlahka zasvoji. Tako kot droge 
sladkor povzroča sproščanje dopamina v 
središču možganov.

Težava s sladkorjem in z veliko hitre 
prehrane je, da povzroča povečano 
sproščanje dopamina, veliko večje, kot 
smo mu bili kdajkoli izpostavljeni. Iz tega 
razloga lahko ljudje, ki so nagnjeni k 
odvisnostim, postanejo s sladkorjem zelo 
močno zasvojeni.

Sporočilo »vse v zmernih količinah« je 
lahko zelo slabo za ljudi, ki so nagnjeni k 
zasvojenostim … Ker je edina stvar, ki je 
primerna, popolna abstinenca!

8. Debelost
Sladkor največ prispeva k debelosti pri 
otrocih in odraslih. Vpliva na hormone 
in možgane ter je recept za pridobivanje 
maščobe. Vodi do zmanjšanja občutka 
sitosti, tako da izgubimo nadzor nad 
vnosom hrane. Ljudje, ki uporabljajo 
največ sladkorja (kupljeni izdelki, jogurti, 
kosmiči …), so ljudje, ki imajo težave s 
težo in oslabljenim imunskim sistemom. 
Sladkor črpa zaloge hranil vitaminov in 
mineralov ter nas močno oslabi.

Povezava je še posebej močna pri 
otrocih, pri katerih vsakodnevno uživanje 
sladkanih pijač povečuje tveganje za 
debelost za 60 %.

Ena najpomembnejših stvari, ki jih lahko 
storite, če želite shujšati, je zmanjšanje 
in ukinitev uživanja sladkorja v vnaprej 
pripravljenih izdelkih, pijačah ...

9. Bolezni srca in ožilja
Sladkor ni maščoba, prispeva pa h 
kopičenju maščob, dviguje raven slabega 

holesterola in vodi v bolezni srca in ožilja, 
glavnega vzroka smrti pri nas.

Več desetletij so ljudje krivili nasičene 
maščobe kot glavni vzrok za nastanek 
bolezni srca in ožilja, vendar nove študije 
dokazujejo, da je glavni krivec sladkor. 
Beli, rjavi, rafinirani, nerafinirani in tisti, 
ki se skriva v sokovih, juhah, kosmičih, 
piškotih, omakah, jogurtih, klobasicah, 
mesnih pripravkih …

Sladkor je prek škodljivih učinkov na 
presnovo glavni razlog za debelost, 
sladkorno bolezen, depresijo in tesnobo, 
Alzheimerjevo in Parkinsonovo bolezen, 
avtoimuna obolenja ter raka.

Obstaja močna statistična povezava med 
porabo sladkorja in tveganjem za srčne 
bolezni.
Študije kažejo, da lahko velike količine 
fruktoze dvignejo vrednosti slabega 
holesterola ter povečajo trebušno debelost 
in kopičenje kilogramov v manj kot desetih 
tednih.

Zato je ravno pravi čas, da se znebite 
posledic, ki jih je prineslo dosedanje 
prenajedanje. Preveč sladkorjev, maščob 
in natrija, premalo gibanja, kisika in hranil 
je v naših celicah pustilo razdejanje. 
Takšne celice hitro degenerirajo, mutirajo 
in se spreminjajo v bolne celice. Vanje 
moramo vnesti kisik in hranila, da bodo 
spet zdrave in bodo skrbele za naše 
optimalno delovanje.

Po vnosu fruktoze ne čutimo 
sitosti, kar lahko vodi v 
prekomerno hranjenje in 
posledično v debelost.
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Post je starodavna metoda 
samozdravljenja, ki je v zadnjem času 
predmet znanstvenih raziskav. Pomembno 
odkritje o dogajanju v našem telesu v 
času, ko ne jemo, je prispeval Japonec 
Yoshinori Ohsumi. Opisal je proces za 
razgradnjo in recikliranje delov celic, to je 
avtofagija. Za opis procesa avtofagije iz 
leta 1992 je lani prejel Nobelovo nagrado 
za medicino oz. fiziologijo. 

Avtofagija
Beseda avtofagija izhaja iz stare grščine 
in pomeni autos – sam in phageîn – jesti. 
Gre za proces razgradnje beljakovin in 
nekaterih drugih molekul, ki so odvečne 

ali poškodovane s pomočjo lizosomov. Z 
razgradnjo poškodovanih delov celice le-ta 
pridobi nujno potrebna hranila. Učinkovita 
avtofagija omogoča celici dolgoživost in 
preprečuje nastop staranja. 

Tudi za odkritje lizosomov, organelov v 
vseh živalskih celicah, v katerih so prisotni 
prebavni encimi in v katerih poteka 
razgradnja do organskih molekul, je leta 
1974 Nobelovo nagrado prejel Christian 
de Duve.

Evolucijsko gledano se je avtofagija 
razvila kot odgovor na daljša obdobja 
pomanjkanja hrane. Reciklirane gradnike 

lahko celica ponovno uporabi in s tem 
pridobi nujno potrebna hranila ter zagotovi 
hitro gorivo za energijo oz. gradnike 
za obnovo celičnih delov. Avtofagija 
je v celicah natančno nadzorovana in 
ima pomembno vlogo pri rasti celice 
in ohranjanju notranjega ravnovesja 
(homeostaze) v celici, še posebej v 
jetrih, mišicah in vranici. Uravnava torej 
proces sinteze (izgradnje) in razgradnje 
celičnih delov. Sprožijo jo lahko znotraj- in 
zunajcelični dejavniki. Zunanji dejavniki 
so lahko npr. okužba z mikrobi, povišana 
temperatura, pomanjkanje kisika, notranji 
pa kopičenje poškodovanih organelov 
ter odvečnih beljakovin v celični tekočini 
(citosolu). 

Post je torej proces, s katerim v telesu 
sprožimo »samozdravljenje« ali 
avtofagijo. 

Motnje v funkciji avtofagije so že povezali 
s Parkinsonovo boleznijo, sladkorno 
boleznijo tipa 2, rakom in drugimi s 
starostjo pogojenimi boleznimi, pa 
tudi z nalezljivimi boleznimi. Raziskave 
na temo avtofagije, sploh v povezavi s 
staranjem, rakavimi obolenji, mišicami 
in nevrodegenerativnimi boleznimi, 
so v razmahu in nova spoznanja bodo 
lahko prispevala k razvoju novih metod 
zdravljenja rakavih, živčnih in mišičnih 
obolenj, pri katerih ima avtofagija že 
dokazano pomembno vlogo. 

Post ali stradanje?
Glavna razlika med postom in stradanjem 
je v tem, da med postom ne uživamo trde 
hrane, lahko pa uživamo sveže stisnjene 
sokove. Telo se v tem času prehranjuje 
z notranjimi zalogami, ko pa teh začne 
primanjkovati, nas jasno opozori, da 

PO PUSTU 
POST (1. DEL) 
V postnem času se veliko ljudi odloči za postenje. V krščanski tradiciji je zapovedan post 
na pepelnično sredo in veliki petek, sicer pa je post kot osebna odločitev prepuščen 
posamezniku. Z vami bom v tej in prihodnji številki delila znanje o tem, kaj post je in kako 
izvajati varno postenje. Besedilo: Anja Pristavec, univ. dipl. inž. prehrane,* www.prehrana.info

*Vira: Zavod-preporod.eu, Post, diplomsko delo Mojce Cepuš

Med postom ne uživamo trde hrane, lahko pa uživamo sveže 
stisnjene sokove.

POSKRBIMO ZA ZDRAVJE !

2. MEDNARODNI
SEJEM SODOBNE MEDICINE 

ZDRAVA PREDAVANJA 
IN DELAVNICE
• svetovni dan zdravja – dan boja proti depresiji

• refl eksoterapija za lajšanje zdravstvenih težav

• čustva in bolezni

• hrana kot zdravilo

• premagovanje bolečin

• zdrav življenjski slog

• aktivno in zdravo staranje 

• prvi znaki, preprečevanje in lajšanje demence, 
 svetovanje in pomoč bolnikom in svojcem

• sladkorna bolezen, nove tehnologije merjenja 
 sladkorja v krvi

• konoplja v zdravstvene namene 

• kompresijska terapija, pravilno kompresijsko povijanje 
 in zdravljenje bolezni žil

• hladilna terapija pri bolečinah v mišicah in sklepih 

• vaje za krepitev mišic medeničnega dna

• pravilno merjenje krvnega tlaka 

• strokovna fi zioterapija

• zaposlitvena rehabilitacija

• nasveti za zdravo bivanje ENSVET

• strokovna konferenca integrativne medicine

ZDRAVE PREDSTAVITVE
• pregledna razstava »Zgodovina razvoja merilnikov 
 sladkorja« in test ogroženosti glede diabetesa

• brezplačne meritve in svetovanja strokovnjakov 
(merjenje gleženjskega indeksa - pretočnosti arterijskega 
ožilja na nogah, ultrazvočno merjenje mineralne kostne 
gostote glede osteoporoze, merjenje krvnega pritiska, krvnega 
sladkorja, holesterola, visceralne maščobe, obsega pasu, 
očesne dioptrije, očesnega pritiska …)

• svetovanje o trajni odpravi dioptrije

• bionski človek - predstavitev prvega razvojnega 
 projekta in koncepta bionskega človeka v Evropi 

• vojaško zdravstvena enota ROLE-1, novo reševalno 
 vozilo in dinamični prikazi zdravstva Slovenske vojske

• zdrava kuhinja 

• krvodajalska akcija

• predstavitev temeljnih postopkov oživljanja in uporabe 
 avtomatskega zunanjega defi brilatorja (AED)

• nacionalni programi za krepitev zdravja in 
 preprečevanje bolezni otrok, mladostnikov in odraslih 

• individualno svetovanje za zdrav življenjski slog - zdrava 
 prehrana in gibanje za zdravje 

• predstavitev naturopatije, holistične iridologije in 
 laserske terapije

• prikazi telesne vadbe za srce, ožilje, hrbtenico, … 

POSKRBITE ZA ZDRAVJE NA SEJMU MEDICAL!
Vabljeni na sejem MEDICAL po strokovne nasvete in izdelke za boljše zdravje in počutje, za preprečevanje bolezni 
in lajšanje zdravstvenih težav! Vam in vašim najbližjim ponuja brezplačne meritve vitalnih parametrov, najsodobnejše 
pripomočke in načine za odkrivanje in zdravljenje bolezni ter izdelke, storitve in znanje za zdrav življenjski slog. Dežela 
gostja sejma je Velika Britanija.

www.pomurski-sejem.si

6. - 8. 4. 2017
Gornja Radgona

DRŽAVA PARTNER:
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Če opravljate fizično naporno službo, je smiselno, da se posta 
lotite med daljšimi počitnicami; če pa opravljate sedeče delo, ni 
težav.

potrebuje hrano. Pri stradanju gre za 
neprostovoljno pomanjkanje osnovnih 
hranil, ki lahko pripelje do resnih in trajnih 
poškodb.

Ali je post primeren za vas?
Posti se lahko vsak, ki začuti to potrebo. 
Dolžina posta je odvisna od posameznika 
in potreb, v povprečju pa se večina ljudi 
posti od 10 do 21 dni. Leta niso ovira, 
post pa naj bo prostovoljen in željan. 
Če ste bolni, noseči ali mladoletni, se 
pred postenjem natančno posvetujte s 
terapevtom za post ali zdravnikom, ki ima 
izkušnje s postom.

Post za hujšanje?
Zelo pogosto vprašanje v praksi je, ali je 
post primeren za hujšanje. Mnenja so 
deljena. V Befitu menimo, da post, tako 
kot diete, ki omejujejo količino ali vrsto 
hrane, ni primeren način za hujšanje. Pri 
postu je izguba teže le posledica, ne glavni 
cilj. Med postom se ne naučimo nič o tem, 
kako naše telo reagira na določeno hrano, 
kaj nam ustreza in kaj ne. S postom, ki 
traja več kot dva dni, počasi upočasnimo 
presnovo, kar pomeni, da bomo, ko 
začnemo uživati trdo hrano, kilograme 
hitreje pridobivali, kot bi jih sicer. 

Post bi svetovala ljudem, ki čutijo potrebo 
po čiščenju organizma, ali kot preventivo 
pred določenimi boleznimi, za hujšanje 
pa je treba spremeniti prehranske navade 
in se naučiti več o funkcijah hrane. Z 
individualno sestavo programov za 
hujšanje ali tudi hujšanje v paru (npr. 
mož in žena) se ukvarjamo že več let, naši 
uporabniki pa so zadovoljni. 

Koliko časa naj traja post? 
Post lahko traja nekaj dni, pa tudi 40–50 
dni. V Sloveniji je najdaljši post trajal 102 
dni. V primeru potrebe se lahko postimo 
daljši ali krajši čas, preventivno se lahko 
postimo dvakrat letno po deset dni. Tudi 
dvo- ali tridnevno postenje na dva oz. tri 

mesece telesu dobro dene. V glavnem se 
takrat naučimo poslušati svoje telo in po 
nekaj postih bomo natančno vedeli, kdaj 
in kako dolgega posta si želimo. 

Post je varna metoda in vsak se ga lahko 
loti sam. Priporočam, da prvi post opravite 
v skupini. Ta zagotavlja podporo in 
posamezniku odgovori na vprašanja, prav 
tako tudi zelo pomaga pri motivaciji. Če 
se boste postili sami, si najprej preberite 
različno literaturo o postu. Priporočam 
knjige Marjana Videnška in Rudolfa 
Breussa, ki poroča o več kot 40.000 
ozdravitvah za rakom in drugih boleznih. 
Udeležite se predavanj in se pogovorite z 
ljudmi, ki so post že izvajali. 

Post je načeloma varna metoda, pri 
kateri pa se moramo jasno držati navodil. 

Nekateri ljudje lahkoto 
čutijo, nekateri ne, 
najpogosteje pa lakota, če 
jo posameznik čuti, izgine 
po dveh ali treh dneh.

Priprava na post in uvajanje na trdo hrano 
sta enako pomembna, kot je sam post. 
Če se pravil ne držimo, lahko pride do 
neprijetnih posledic.

Kaj pa lakota? 
Veliko ljudi meni, da posta ne bi zdržali, 
saj se jim zdi, da bi bili preveč lačni. 
Nekateri ljudje lahkoto čutijo, nekateri ne, 
najpogosteje pa lakota, če jo posameznik 
čuti, izgine po dveh ali treh dneh. Če se 
posta lotimo z zaupanjem in dobrimi 
mislimi, se lahko izognemo veliko 
morebitnim neprijetnim občutkom, kot so 
lakota, glavoboli, vrtoglavice.

Post na dopustu ali med delavnikom?
Več kot se bomo med postom gibali na 
svežem zraku, boljše bo naše počutje. 
Podobno velja za preostala opravila, le da 
z njimi ne smemo pretiravati. Če opravljate 
fizično naporno službo, je smiselno, da 
se posta lotite med daljšimi počitnicami; 
če pa opravljate sedeče delo, ni težav. 
Zavedati pa se morate, da post ni nikoli le 
fizično opravilo, ampak vedno poteka tudi 
na manj vidni ravni, torej v naših mislih in 
duši. Če želite kar najboljše učinke posta, 
je smiselno v tem času omejiti stres in 
se v celoti posvetiti sebi. Morda se bo 
med čiščenjem telesa očistila tudi kakšna 
čustvena navlaka, ki ste jo predolgo nosili 
s seboj. Veliko ljudi poroča, da so bili 
med postom bolj zbrani in so imeli večjo 
storilnost.

Pri prečiščevanju telesa obstajajo tri faze: 
priprava na post, post in uvajanje 
na trdo prehrano. O tem bom pisala v 
prihodnji številki.
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PREHRANA

Prepečenec je le ena od oblik kruha. Večji 
del njegove razgradnje ne poteka v želodcu, 
ampak se kot škrob razgradi in absorbira 
v tankem črevesju. V primerjavi s svežim 
kruhom je prepečenec lažje prebavljiv, 
deluje blagodejno na želodčno steno in ne 
obremenjuje želodca. Podobno delujejo še 
nekaj dni star kruh, grisini in slane paličice. 

Ker presušena vlakna nase vlečejo vodo, 
uživanje prepečenca pomaga pri ponovnem 
vzpostavljanju normalnega zdravstvenega 
stanja v primeru porušene prebave. 
Prepečenec je primeren tudi kot zdrav 
prigrizek za sladkorne bolnike (na primer 
skupaj z manj mastnim sirom ali manj 
mastnim maslom in čajem). 

Ker je prepečenec suh, ga grizemo počasi in 

ga tudi pojemo manj kot kruha, zato možgani 
podatek o sitosti dobijo prej, kakor če uživamo 
svež kruh. 

Vir hranil in vlaknin
Glede na vključene osnovne sestavine, 
iz katerih je prepečenec pripravljen, 
vsebuje veliko hranil, kot so antioksidanti, 
aminokisline in minerali. Če je pripravljen iz 
polnozrnate pšenične ali pirine moke, pa je 
tudi koristen vir prehranskih vlaknin, saj jih 
vsebuje veliko. Kot ogljikov hidrat nam daje 
energijo.

Uporaba
Pravilno pakiran in skladiščen prepečenec se 
ohrani dolgo, zato je odlično nadomestilo za 
pravi kruh, če tega kdaj zmanjka. Prav nam 
pride ne samo takrat, ko smo bolni, ampak 

tudi na potovanjih in izletih, kot dopolnilo pri 
vseh dnevnih obrokih, lahko pa ga uporabimo 
tudi v kuhinji pri pripravi slastnih jedi. Zavitek 
prepečenca bo zato vedno dobrodošel v 
shrambi vsakega gospodinjstva.

PREPEČENEC 
VSESTRANSKO UPORABEN
Prepečenec so nekoč imenovali tudi dvopek. Naredijo ga namreč tako, da dobro ohlajen svež kruh 
narežejo na tanke rezine in ga ponovno spečejo v pečici pri visoki temperaturi. Pri tem se rezine 
kruha hitro posušijo, rezultat pa so suhe, rahle in krhke rezine kruha.

V primerjavi s svežim kruhom 
je prepečenec lažje prebavljiv, 
deluje blagodejno na želodčno 
steno in ne obremenjuje 
želodca.

Besedilo: Maša Novak
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PREHRANA

Marsikdo še nikoli ni slišal za prediabetes 
– tudi zato, ker je malo ljudi, ki bi imeli 
takšno diagnozo. To pa ne pomeni, da 
stanje ni razširjeno.

Nekje na poti, ko presnovno nismo več 
zdravi, nimamo pa še simptomov in 
diagnoze sladkorne bolezni tipa 2, smo 
v prediabetičnem stanju, ko so določeni 
biomarkerji že izdajalsko uprti v smer 
polno razvite sladkorne bolezni tipa 2. 
Najbolj tipična sprememba, značilna za 
to predstanje, je povišana raven glukoze 
v krvi – ni še dovolj visoka za diagnozo 
bolezni, ni pa več v mejah normale.

Prediabetes še ni bolezensko stanje in 
zelo pogosto mine neopaženo, dokler se 
ne začnejo pojavljati diabetične težave 
oz. razvita bolezen. Ni nujno, da se 
prediabetes razvije v sladkorno bolezen, 
poveča pa možnost; pogosto je povezan 
tudi z nastankom srčno-žilnih obolenj. 

Dejavniki tveganja
Pot do sladkorne bolezni tipa 2, ki je 
kompleksna že sama po sebi, je tlakovana 
z izjemno velikim spletom dejavnikov 
tveganja, večina teh je posledica 
življenjskega sloga. V nevarnosti za razvoj 
prediabetesa smo vsi, ki imamo bližnje 
sorodnike s to boleznijo, ki smo čezmerno 
hranjeni ali debeli, ki imamo neurejene 
krvne lipide (predvsem visoke trigliceride 
in prenizek HDL), visok krvni tlak, srčno-
žilne bolezni, nealkoholno maščobno 
bolezen jeter. Pri ženskah tveganje 
predstavljajo zgodovina gestacijskega 
diabetesa, rojstvo izjemno težkega 
novorojenčka in sindrom policističnih 
jajčnikov. 

Med enostavno prepoznavnimi dejavniki 
tveganja, za katere ne potrebujemo 
zdravniške diagnoze, oz. znaki, ki morda 
kažejo, da nekaj ni v najlepšem redu, so 
debelost, še posebej trebušna, stalna želja 

po uživanju sladke in z ogljikovimi hidrati 
bogate hrane, nerazložljiva lakota, otekli 
gležnji, veliko kožnih izrastkov in tudi črna 
akantoza – rjavo zabarvana koža na gubah.

Neobčutljivost celic na inzulin
Težave s presnovo glukoze se najverjetneje 
začnejo in so povezane s postopnim 
zmanjševanjem občutljivosti celic v tkivih 
na inzulin. Trebušna slinavka začne 
pospešeno izločati čedalje večje količine 
inzulina, ki pa ne zmore dovolj učinkovito 
znižati koncentracije glukoze v krvi.

Vse skupaj (lahko) vodi v začaran krog, 
ko je inzulina čedalje več, glukoze čedalje 
več, celice pa čedalje manj odzivne na 
inzulin. V skrajni fazi lahko pride do 
odpovedi beta celic v trebušni slinavki, kjer 
nastaja inzulin.

Meritve
Če sumimo na bolezenske spremembe, 
moramo najprej ugotoviti, ali imamo 
mejno bazalno glikemijo in/ali moteno 
toleranco na glukozo:
• bazalna glikemija je mejna, če je 

koncentracija glukoze v krvi na tešče 
med 6,1 in 6,9 mmol/l;

• moteno toleranco na glukozo 
ugotavljamo z oralnim glukoznim 
tolerančnim testom (koncentracijo 
glukoze izmerimo dve uri po zaužitju 
glukoze, standardno tri decilitre vode in 
75 gramov sladkorja): problematične 
vrednosti so med 7,8 in 11 mmol/l.

Poleg teh dveh meritev lahko preverimo 
tudi glikirani hemoglobin (HbA1c): test 
pokaže povprečno koncentracijo glukoze 
v krvi v zadnjih treh mesecih. Opozorilne 
vrednosti so med 5,7 in 6,4 %.

STE NA POTI 
V SLADKORNO 
BOLEZEN?
PREDIABETES, PREDSTOPNJA 
SLADKORNE BOLEZNI TIPA 2

Prediabetes je, kot beseda sama pove, nekakšna predstopnja sladkorne bolezni tipa 2. Sladkorna 
bolezen tipa 2 je presnovna bolezen, ki jo pridobimo skozi leta in leta škodljivih razvad (in nekaterih 
dejavnikov tveganja).

Poleg teh dveh meritev lahko preverimo tudi glikirani hemoglobin 
(HbA1c): test pokaže povprečno koncentracijo glukoze v krvi v 
zadnjih treh mesecih. Opozorilne vrednosti so med 5,7 in 6,4 %.

Besedilo: Gašper Grom, dipl. dietetik, svetovalec za prehranjevanje LCHF/ketogeno dieto, soavtor prve slovenske knjige o prehrani LCHF »Bemumast! 
Z uživanjem maščob do vitkosti in dobrega počutja« in prihajajoče »Bemumast 2 – LCHF recepti za vsak dan«
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Nekateri strokovnjaki priporočajo pri 
oralnem glukoznem tolerančnem testu 
tudi test koncentracije inzulina, saj ni tako 
redko, da tolerančni test pokaže normalne 
ravni glukoze, a pri preverjanju inzulina se 
pokaže, da je ta odziv previsok, in lahko 
kaže na inzulinsko neobčutljivost celic.

Kljub visoki pojavnosti sladkorne bolezni 
tipa 2 (pandemiji pravzaprav), te meritve v 
preventivnem smislu še vedno opravljamo 
preredko. Mnogo zdravnikov po svetu jih 
priporoča posameznikom po dopolnjenem 
četrtem desetletju vsaj enkrat na tri leta; 
posebno skrb pa bi rednemu nadzoru 
nad glikemijo morali posvetiti tisti, ki jih 
pestijo v prejšnjih odstavkih omenjene 
tegobe, še posebej pa čezmerno hranjeni 
in predebeli. 

Čedalje več je namreč znanstvenikov, 
ki trdijo, da je debelost ne samo eden 
od znakov, ampak hkrati tudi razlog za 
nastanek motenj v presnovi glukoze.

Kaj lahko kot posamezniki naredimo?
Vsakomur, ki skrbi za svoje zdravje na 
splošno, ne samo preventivno pred 
sladkorno boleznijo, priporočam dvoje: več 
gibanja (to blagodejno vpliva na odzivnost 
celic na inzulin), predvsem pa (izrazito) 
zmanjšanje količine zaužitih ogljikovih 
hidratov. 

Stalna pretirana izpostavljenost 
ogljikovim hidratom pomeni za telo redne 
»inzulinske kopeli«, te pa lahko pomenijo 
ne samo sladkorno bolezen, pač pa tudi 
kopico drugih neprijetnosti, tudi nastanek 
raka. 

Energijo, ki je ne zaužijemo z ogljikovimi 
hidrati, je priporočljivo dobiti iz maščob 
(jajca, maslo, avokado, mastne ribe, 
lešniki, olivno olje in podobno). S tako 
prehrano bomo znižali koncentracijo 
glukoze v krvi, umirili inzulin, posledično 
pa bomo telo pripeljali v neodvisnost od 
glukoze. Zaradi konstantno normalne 

ravni inzulina bomo sposobni uporabiti 
več maščob iz telesnih zalog, manjša bo 
koncentracija trigliceridov v krvi, povečala 
se bo koncentracija holesterola HDL, znižal 
krvni tlak. Tak način prehranjevanja, ki 
ga imenujemo z angleško kratico LCHF 
(low carbohydrate high fat), ni samo 
dobra preventiva. Je prehransko orodje, 
po katerem bi moral poseči vsakdo, ki ima 
to »srečo«, da je pravočasno ugotovil, da 
je v prediabetičnem stanju; raziskave v 
zadnjih 15–20 letih dokazujejo, da se da s 
prehrano LCHF povrniti zdravje tudi takrat, 
ko smo že diagnosticirani sladkorni bolnik 
z boleznijo tipa 2.

Energijo, ki je ne 
zaužijemo z ogljikovimi 
hidrati, je priporočljivo 
dobiti iz maščob 
(jajca, maslo, avokado, 
mastne ribe, lešniki, 
olivno olje in podobno). 
S tako prehrano bomo 
znižali koncentracijo 
glukoze v krvi, umirili 
inzulin, posledično pa 
bomo telo pripeljali v 
neodvisnost od glukoze.
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kanabinoidov in več vsebuje 
konoplja.

Uporaba konoplje ima zelo dolgo 
zgodovino. V indijski mitologiji je konoplja 
sodelovala s Šivo pri stvarjenju sveta. 
Vojaki so pili poseben napitek, imenovan 
bhanh, da so se pomirili pred bitko. Sufiji 
so konopljo uporabljali za doseganje 
spremenjenega stanja zavesti. Gojili pa so 
jo tudi za zdravljenje in si z njo pomagali 
pri številnih boleznih. 

Na območju Afrike je konoplja ravno tako 
stara znanka. O njej najdemo zapise tudi 
v piramidah. Na mumiji Ramzesa II. so 
odkrili cvetni prah, za katerega so pozneje 
ugotovili, da je konopljin. Uporabljali so 
jo za zdravljenje oči, hlajenje maternice 
in poškodbe nohtov na nogah, pa tudi za 
lomljenje kamna v kamnolomu. 

Kako lahko konopljo uporabimo v 
sedanjem času?
Ta trenutek sta še vedno najbolj razširjena 
konopljino olje in semena. Konopljino 
olje, pridobljeno iz semen konoplje, 
je s svojo maščobno sestavo vsekakor 
težko nadomestljivo, saj vsebuje ugodno 
razmerje med esencialnimi maščobnimi 
kislinami omega 3 in 6. Semena, sploh 
v neoluščeni obliki, dajejo poleg izjemne 

sestave hranil tudi kakovostne in še 
kako potrebne vlaknine. Semena lahko 
tudi nakalimo in tako dobimo aktivirana 
semena, ki nam dajo pravo zakladnico 
hranil in mikroelementov, posebno v 
času pomladanske utrujenosti. Če želite 
odlično razstrupljanje telesa, vztrajajte ob 
konopljinih semenih in vodi ali bazičnem 
čaju en teden in opazujte, kaj se zgodi z 
vašim telesom. Presenečeni boste.

Konopljin čaj, katerega osnova so vršički 
konoplje, je krasen nadomestek za zeleni 
čaj in na telo deluje izjemno blagodejno. 
Če želimo iz njega dobiti kar največ 
zdravilnih učinkov, mu moramo dodati 
maščobe. Marsikdo ga uporablja tudi za 
izpiranje pri težavah s kožo ali na lasišču.

Olje CBD 
Olje CBD si svojo pot v Sloveniji 
utira v zadnjih dveh letih. Prej je bilo 
prepovedano in obeta se mu, da ga bodo 
lahko tržile samo lekarne. Je namreč 
zelo učinkovit in zanesljiv sopotnik pri 
mnogo težavah. Vedeti pa moramo, da 
olje CBD in konopljino olje nista enaki 
olji. Olje CBD je smola, pridobljena iz 
zelenih delov, vršičkov konoplje. Več ga 

Konoplja je najbolj vsestransko uporabna rastlina, kar sem jih do zdaj srečala. Prvotni izvor konoplje 
naj bi bil v srednji Aziji. Zelo zgodaj se pojavi v zgodovini kitajske medicine, saj so že zelo zgodaj 
uporabljali vino iz konoplje in vreli konopljin prah, ki so ga delali iz kanabisa in omeja, uporabljali 
pa so ga kot anestetik med operacijami. Cesar Shen Nung je konopljo uvrstil med vrhovni eliksir 
nesmrtnosti. 

BLAGODEJNA 
KONOPLJA IN 
KANABINOIDI

Besedilo: univ. dipl. kem. Marijanca Bahar, svetovalka naturopatskih rešitev

Olje CBD si svojo 
pot v Sloveniji utira 
v zadnjih dveh 
letih. Prej je bilo 
prepovedano in 
obeta se mu, da ga 
bodo lahko tržile 
samo lekarne. Je 
namreč zelo učinkovit 
in zanesljiv sopotnik 
pri mnogo težavah.

je v ženskih rastlinahKlasično metodo 
pridobivanja je razvil Rick Simpson, in 
sicer z alkoholnimi topili, ki jih je treba 
previdno odpariti. Prednost te metode je 
dekarboksilacija kanabinoidnih kislin v 
kanabinoide. Druga metoda je ekstrakcija 
z ogljikovim dioksidom, ki se dogaja 
pri nižji temperaturi. Njena prednost je 
prisotnost terpenov in flavonoidov v smoli, 
zaradi česar je smola bolj trpka. V procesu 
razvoja je tudi tretja metoda, ultrazvočna 
ekstrakcija, ki poskrbi za razpad celic in s 
tem sprosti vse učinkovine. 

Zakaj in kako deluje CBD?
V poznih osemdesetih letih prejšnjega 
stoletja je bil odkrit endokanabinoidni 
sistem. To je poseben signalni sistem 
v telesih vseh vretenčarjev, torej tudi 
pri človeku. Sestavljen je iz encimov, 
endokanabinoidov in receptorjev za 
endokanabinoide. Človeško telo tako 
samo proizvaja kanabinoide, ki jih 
imenujemo endokanabinoidi in sodelujejo 
pri številnih procesih v telesu. Če se 
proizvodnja teh kanabinoidov upočasni 
ali zamre, jih je smiselno dodajati. Kar 
nekaj rastlin vsebuje t. i. fitokanabinoide, 
vsekakor pa je konoplja kraljica rastlin 
tudi na tem področju. Do zdaj so 
ugotovili, da vsebuje konoplja več kot 
140 kanabinoidov, kar jo uvršča na vrh 
seznama rastlin z največjim naborom 
različnih kanabinoidov. Preostale rastline, 
ki vsebujejo kanabinoide, so ameriški 

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

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

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

kakovost.

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

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

Kvalitetni CBD izdelki iz 
slovenske konoplje

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

www.be-hempy.si

POKLIČI ZDAJ
080 34 29
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slamnik, vinska rutica, lan, kakav in črni 
poper. Od manj poznanih pa vrsta žajblja 
(Salvia Divinorum) in vrsta kitajskega 
rododendrona. To so tudi razlogi, zakaj 
ameriški slamnik tako čudovito pomaga 
imunskemu sistemu. Ve se, da je njegov 
alkoholni izvleček daleč najučinkovitejši. 
Kanabinoidi so organske molekule, ki se 
topijo v oljih ali alkoholih. 

Med konopljinimi kanabinoidi sta 
daleč najbolj poznana in raziskana THC 
(tetrahidrokanabinol) in CBD (kanabidiol) 

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

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

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

kakovost.

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

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

Kvalitetni CBD izdelki iz 
slovenske konoplje

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

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

POKLIČI ZDAJ
080 34 29

ter njuni kanabinolni kislini. THC je v 
grobem krivec, da je bila konoplja zadnjih 
80 let prepovedana, CBD pa je odgovoren 
za to, da je industrijska konoplja dobila 
tudi potencialni terapevtski potencial. 
Na področju EU je ta trenutek mogoče 
prosto kupovati izdelke iz CBD v večini 
držav. V Sloveniji se že nekaj časa obeta 
sprememba zakonodaje in vprašanje je, v 
katero smer se bo obrnila. 

Najširše povzame potencialne zdravilne 
učinke članek, objavljen v British Journal 
of Clinical Pharmacology iz leta 2013. 
Velik vpliv ima na imunski sistem, saj je 
največ receptorjev za CBD ravno v celicah 
imunskega sistema. Ga uravnoveša, kar 
pomeni, da pomaga tako pri slabšem 
delovanju kot pri avtoimunih obolenjih. 
Povečuje energetski in mentalni potencial 
ter blaži anksioznost in depresijo. Olajša 
nespečnost in zmanjšuje migrene ter 
ima velik protivnetni vpliv. Vsekakor ga v 
svetu največ uporabljajo pri zdravljenju 
epilepsije in pri tem je to ena najbolj 
varnih možnosti. Prav tako se lepo obnese 
kot spremljevalno dopolnilo ob zdravljenju 
s kemoterapijo, saj tudi zdravniki 
ugotavljajo, da imajo ljudje manj stranskih 
učinkov, kadar uživajo konopljo. Močen 
je tudi pri vnetjih v črevesju in veliko 
kožnih težavah. Poleg tega pa je zanimivo 

in vredno raziskav tudi protibolečinsko 
delovanje.

Konoplja je zanimiva tako v medicini kot 
pri naravnem zdravljenju, zato moramo 
poznati njeno delovanje ali pa vsaj 
spoštovati tradicionalno ljudsko uporabo, 
ne glede na to, ali je že vse znanstveno 
dokazano in podprto ali smo šele na 
začetku znanstvenih raziskav. Dejstvo je, 
da izdelki, kupljeni na črnem trgu, nikoli in 
nikakor ne morejo zadostiti kakovostnim 
razmeram, ki jih zahtevata prosta prodaja 
in specializirane trgovine.

Prav tako se lepo obnese kot 
spremljevalno dopolnilo ob 
zdravljenju s kemoterapijo, 
saj tudi zdravniki ugotavljajo, 
da imajo ljudje manj stranskih 
učinkov, kadar uživajo konopljo.

Semena lahko tudi nakalimo in 
tako dobimo aktivirana semena, 
ki nam dajo pravo zakladnico 
hranil in mikroelementov, 
posebno v času pomladanske 
utrujenosti.
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Inštitut za nutricionistiko je pretekli mesec 
nagrade za najbolj inovativna živila 
podelil že tretje leto. Osnovni namen tega 
nekomercialnega projekta je spodbujati 
slovenske proizvajalce živil pri razvoju 
novih ali preoblikovanju obstoječih živil, da 
bi dosegli ugodnejšo prehransko sestavo 
in druge prednosti za potrošnike. 

Proizvodnja živil je polna izzivov, družba 
pa od proizvajalcev poleg cenovne 
konkurenčnosti in lokalne proizvodnje 
pričakuje tudi inovativen razvoj v 
smeri izboljševanja hranilne sestave 
in omejevanja uporabe aditivov, kadar 
le-ti niso nujno potrebni. Mnoga na novo 
razvita živila imajo tudi druge prednosti za 
potrošnike ali okolje, vendar pa informacije 
o takšnih proizvodih pogosto težko pridejo 

do uporabnikov. Ob uvedbi takšnih živil na 
trg je njihovo tržišče nišno, proizvodnja pa 
je pogosto povezana z visokimi začetnimi 
vlaganji, zato se domači proizvajalci v hudi 
mednarodni konkurenci vse težje borijo, 
da bi takšna živila tudi dolgoročno obstala 
na trgu. Pogosto namreč nimajo zadostnih 
oglaševalskih sredstev, da bi takšna 
inovativna živila in njihove prednosti 
uspešno predstavili potrošnikom ter da bi 
prodaja omogočila rentabilno proizvodnjo. 
Da bi po eni strani potrošnikom predstavili 
izstopajoča nova živila, po drugi strani pa 
podprli inovativnost živilske industrije, je 
Inštitut za nutricionistiko tudi letos pripravil 
izbor najbolj inovativnih živil. Na razpis je 
prispelo 47 predlogov, med katerimi so 
bila izbrana najboljša živila v posameznih 
kategorijah.

Rezultati
Nagrade za najbolj inovativna živila so letos 
prejeli:
• Spar Slovenija za ječmenov hlebček 

v skupini pekovskih izdelkov (odlikuje 
ga bistveno znižana vsebnost soli v 
primerjavi z običajnimi vrstami kruha, je 
pa tudi vir prehranskih vlaknin), 

• Ljubljanske mlekarne za EGO Quark v 
skupini visoko beljakovinskih živil (pusti 
sveži sir iz posnetega pasteriziranega 
mleka odlikuje visoka vsebnost beljakovin 
in zelo nizka vsebnost maščob), 

• podjetje Avokado za linijo izdelkov 
»I like tofu« v skupini sojinih izdelkov 
(izdelki so bogat vir kakovostnih 
beljakovin, zaradi česar predstavljajo 
okusno alternativo mesnim obrokom), 

• Žito za pirino vlečeno testo v skupini 
žitnih izdelkov (polnozrnato živilo, 
narejeno iz mešanice bele in polnozrnate 
pirine moke in je zanimiva alternativa 
običajnemu vlečenemu testu), 

• Mlekarna Planika Kobarid za EKO 
jogurt s konopljinim oljem v skupini 
mlečnih izdelkov (ekološki izdelek, ki 
ima svež, rahlo kisel okus, z za konopljo 
značilno noto po oreških),

• podjetje Nutrisslim za žita za zajtrk 
BIO body cleanse muesli v skupini žit za 
zajtrk (hranljiva mešanica različnih vrst 
kosmičev, ajde ter bučnih, sezamovih in 
sončničnih semen, granole iz kaljenih 
semen in semen indijskega trpotca; ne 
vsebuje dodanih sladkorjev ali soli, cimet 
pa ji daje posebno privlačen okus; vse 
sestavine so ekološkega izvora, izdelek pa 
je tudi bogat vir prehranskih vlaknin),

• podjetje KMG Panorganic za linijo 
predpakiranih svežih solat in zelišč 
Živa je prejelo posebno nagrado za 
inovativnost pri ponudbi lokalnih živil 
(potrošnikom se celo leto prodajajo 
rastoča v lončkih, kar omogoča 
ohranjanje svežine živila do trenutka, ko 
se odločimo za uporabo). 

VEČ KAKOVOSTNIH 
ŽIVIL NA TRGOVSKE 
POLICE!
REZULTATI IZBORA ZA NAJBOLJ 
INOVATIVNA ŽIVILA LETA 2017
Inštitut za nutricionistiko je predstavil najbolj inovativna živila, proizvedena v Sloveniji in uvedena na 
trg v preteklem letu. Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje RS v okviru programa varovanja in 
krepitve zdravja. Besedilo: Janja Simonič*

*Vir: Inštitut za nutricionistiko

Ključni namen projekta je spodbujati proizvajalce živil, da bi 
potrošnikom ponudili kakovostna živila z ugodno prehransko 
sestavo, kar je skladno tudi s cilji Nacionalnega programa o 
prehrani in telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025.

Najbolj inovativna živila leta 2017, izbrana na razpisu Inštituta za nutricionistiko

Izdelki Valens so na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah po Sloveniji.
www.valens.si

Slovensko podjetje Valens je kot odgovor na izzive 
sodobnega načina življenja razvilo vitamin D v 
obliki ustnega pršila, ki omogoča enostavno upo-
rabo in zagotavlja učinkovito absorpcijo že v ustni 
votlini. Valens Vitamin D za odrasle je na voljo z 
odličnim okusom mete, ki poskrbi tudi za svež
dah. Za najmlajše pa je na voljo nežnejša različica 
Valens Vitamin D Baby z okusom jagode, ki ga 
otroci še posebej obožujejo.

Oba izdelka vsebujeta povsem naravno obliko 
vitamina D3, identično tisti, ki jo naša koža tvori s 
pomočjo neposrednega izpostavljanja sončnim 
žarkom. Dodan imata tudi ksilitol, ki je tudi sicer 
naravno prisoten v sadju in prispeva k ohranjanju 
mineralizacije zob.

Valens vitamin D in Valens vitamin D baby v enem 
razpršku vsebujeta odmerek, ki ga priporočajo tudi 
zdravniki (400 i. u. za otroke in 500 i. u. za odrasle), 
ob takšni uporabi pa vsebina zadošča za 4 mesece.

Oglasno sporočilo

SONČNI VITAMIN POTREBUJEMO SKOZI VSE LETO
Najbolj znana vloga vitamina D je v povezavi z zdravjem kosti, saj prispeva k normalni absorpciji kalcija in fosforja. 
To pa še zdaleč ni edina funkcija tega t. i. sončnega vitamina. Vitamin D namreč pripomore tudi k delovanju mišic, 
ohranjanju zdravih zob in delovanju imunskega sistema, ima pa tudi vlogo pri delitvi celic. Zato ga potrebujemo 
vse življenje. Vsi in ves čas. 

Številne raziskave v zadnjih letih kažejo na splošno pomanjkanje tega življenjsko pomembnega vitamina. Zaradi 
spremenjenega življenjskega sloga, ko se med 11. in 15. uro izogibamo soncu, bodisi zaradi priporočil o varnem 
sončenju bodisi zaradi službenih obveznosti, naša koža ne »ujame« dovolj sončnih žarkov, da bi proizvedla dovolj 
vitamina D. Prav tako na sintezo tega vitamina negativno vplivajo debele plasti zaščitnih krem, s katerimi se 
varujemo pred škodljivimi vplivi UV-žarkov. In tako se vrtimo v začaranem krogu.
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rabo in zagotavlja učinkovito absorpcijo že v ustni 
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otroci še posebej obožujejo.

Oba izdelka vsebujeta povsem naravno obliko 
vitamina D3, identično tisti, ki jo naša koža tvori s 
pomočjo neposrednega izpostavljanja sončnim 
žarkom. Dodan imata tudi ksilitol, ki je tudi sicer 
naravno prisoten v sadju in prispeva k ohranjanju 
mineralizacije zob.

Valens vitamin D in Valens vitamin D baby v enem 
razpršku vsebujeta odmerek, ki ga priporočajo tudi 
zdravniki (400 i. u. za otroke in 500 i. u. za odrasle), 
ob takšni uporabi pa vsebina zadošča za 4 mesece.

Oglasno sporočilo

SONČNI VITAMIN POTREBUJEMO SKOZI VSE LETO
Najbolj znana vloga vitamina D je v povezavi z zdravjem kosti, saj prispeva k normalni absorpciji kalcija in fosforja. 
To pa še zdaleč ni edina funkcija tega t. i. sončnega vitamina. Vitamin D namreč pripomore tudi k delovanju mišic, 
ohranjanju zdravih zob in delovanju imunskega sistema, ima pa tudi vlogo pri delitvi celic. Zato ga potrebujemo 
vse življenje. Vsi in ves čas. 

Številne raziskave v zadnjih letih kažejo na splošno pomanjkanje tega življenjsko pomembnega vitamina. Zaradi 
spremenjenega življenjskega sloga, ko se med 11. in 15. uro izogibamo soncu, bodisi zaradi priporočil o varnem 
sončenju bodisi zaradi službenih obveznosti, naša koža ne »ujame« dovolj sončnih žarkov, da bi proizvedla dovolj 
vitamina D. Prav tako na sintezo tega vitamina negativno vplivajo debele plasti zaščitnih krem, s katerimi se 
varujemo pred škodljivimi vplivi UV-žarkov. In tako se vrtimo v začaranem krogu.



40 Spremljajte nas na        /Zdrave noviceSpremljajte nas na        /Zdrave novice

Inštitut je proizvajalcem 
nagrajenih živil omogočil 
uporabo posebnega znaka 
projekta, tako pri označevanju 
kot pri oglaševanju nagrajenih 
živil.

Inštitut je proizvajalcem nagrajenih živil 
omogočil uporabo posebnega znaka 
projekta, tako pri označevanju kot pri 
oglaševanju nagrajenih živil. Drugače 
od nekaterih drugih nagrad in izborov, 
pri katerih si podjetja takšne znake lahko 
naročijo in zanje plačujejo, je uporaba 
znaka tega projekta za podjetja povsem 
brezplačna, izbor pa je bil neodvisen in 
ni bil povezan s kakršnimikoli stroški za 
podjetja. 

Poleg nagrajenih izdelkov je bilo na razpis 
prijavljenih tudi več drugih živil, ki kažejo 
na inovativnost v domači živilski industriji. 

Potek izbora živil
K sodelovanju na razpisu za najbolj 
inovativna živila, ki ga je Inštitut za 
nutricionistiko izvedel v drugi polovici 
lanskega leta, so bili povabljeni tako 
potrošniki kot proizvajalci živil v Sloveniji. 
Proizvajalci so na razpis lahko posredovali 
po en predlog. Podobno kot prejšnja 
leta je bila približno polovica vseh 
prispelih predlogov podana s strani 
potrošnikov, druga polovica pa s strani 
proizvajalcev, tako večjih kot manjših. 
»Gre za nadaljevanje projekta, ki smo ga 
na Inštitutu za nutricionistiko začeli pred 
tremi leti – prvič smo priznanja podelili 
leta 2015. Namen projekta je spodbujali 
inovativnost pri razvoju živil med domačimi 
proizvajalci in na ta način potrošnikom 
zagotoviti pestrejši izbor kakovostnih živil z 
več vidikov: ugodnejša prehranska sestava 
in prijaznost do potrošnika ter okolja. Temu 
je bilo prilagojeno tudi ocenjevanje živil. 
V prvi vrsti smo upoštevali prehransko 
sestavo živil, saj s projektom želimo 
spodbuditi ponudbo živil, ki so še posebej 
koristna za zdravje. V nadaljevanju 
so bili pri izboru upoštevani še drugi 
vidiki inovativnosti. Število prijav je bilo 
primerljivo s prejšnjim letom, a precej nižje 
kot pri prvem razpisu leta 2015. Opažamo, 
da se niža delež predlogov, ki jih moramo 
v procesu vrednotenja izločiti zaradi manj 
ugodne prehranske sestave. Vse kaže, da 
so podjetja postala bolj samokritična, saj 
večinoma kandidirajo z dobrimi predlogi. 
Smo pa znova ugotovili, da je še posebej 
pri nekaterih skupinah živil precej prostora 
za izboljšave – tudi letos npr. nismo 
podelili nagrade v skupini pijač. Rezultati 
izbora vsekakor kažejo, da se slovenski 
proizvajalci živil trudijo potrošniku 
ponuditi izboljšana in kakovostna živila,« 
je povedal doc. dr. Igor Pravst, Inštitut za 
nutricionistiko.

Izbor najbolj inovativnih živil je opravila 
strokovna skupina na Inštitutu za 
nutricionistiko, ki je pripravila tudi 
strokovno utemeljitev izbora. Strokovno 
skupino so sestavljali strokovnjaki s 
področja prehrane, živilske tehnologije, 
živilske kemije in agronomije. 

»Vrednotenje inovativnosti prijavljenih 
živil temelji na prehranski sestavi živil. Da 
bi se izognili subjektivnemu ocenjevanju, 
smo tudi pri letošnjem izboru uporabili 
uveljavljen model za profiliranje živil. 
Gre za posebno znanstveno metodo, ki 
glede na sestavo posameznemu živilu 
pripiše oceno, na osnovi katere ga lahko 
razvrstimo med manj oz. bolj zdrava živila. 
Od skupaj prejetih 47 predlaganih živil 
slaba tretjina ni dosegla ocene za ožji izbor, 
med preostalimi pa smo poleg dosežene 
ocene profiliranja upoštevali še druge 
vidike inovativnosti. Izbrali smo šest živil, ki 
so v svojih kategorijah izstopala, dodatno 
pa smo podelili tudi posebno nagrado za 
inovativnost pri ponudbi lokalnih živil,« je 
razložila doc. dr. Anita Kušar.

Razpoložljivost kakovostnih živil 
spodbuja tudi država
Ključni namen projekta je spodbujati 
proizvajalce živil, da bi potrošnikom 
ponudili kakovostna živila z ugodno 
prehransko sestavo, kar je skladno tudi s 
cilji Nacionalnega programa o prehrani in 
telesni dejavnosti za zdravje 2015–2025, 
ki poteka pod sloganom Dober tek 
Slovenija. Milojka Kolar Celarc, ministrica 
za zdravje, pravi: »Z večjo dostopnostjo in 
promocijo inovativnih, zdravju koristnih 
živil lahko hitro in enostavno dosežemo 
velik učinek na izboljšanje prehranjevanja 
prebivalcev in vplivamo na manjšo 
obolevnost za sodobnimi civilizacijskimi 
boleznimi. Z vse večjo ozaveščenostjo 
potrošnikov o kakovosti in prednosti teh 
živil za zdravje postajajo ti izdelki tudi 
vse večja poslovna priložnost, od katere 
bomo imeli koristi vsi. Z vsemi naštetimi 
dejavnostmi uresničujemo Nacionalni 
program Dober tek Slovenija – Zdravo 
uživaj in več gibaj v vsakdanjem življenju 
s ciljem, da se bomo vsi prebivalci boljše 
prehranjevali, se več gibali, manj zbolevali 
ter s tem povečali kakovost življenja in 
blaginjo.«

Slovenska živila
Pridelava in predelava živil v Sloveniji 
predstavljata pomembni gospodarski 
panogi, v ospredje pa prihajajo tudi želje 
potrošnika, da bi kupoval slovenska živila. 
Če je pred štirimi leti slovensko hrano 
iskalo le 30 % potrošnikov, danes že več 
kot 70 % potrošnikov preverja poreklo 
živil in išče slovenske proizvode, saj se 
zavedajo prednosti svežine, ekstenzivne 
pridelave hrane in konvencionalnih 
načinov predelave, ki zagotavljajo 
visokokakovostno hrano. 

V podporo projektu, ki spodbuja 
inovativnost slovenskih proizvajalcev 
živil, se je izbora za najbolj inovativna 
živila udeležil tudi minister za kmetijstvo, 
gozdarstvo in prehrano mag. Dejan 
Židan, ki je opozoril tudi na letos začeto 

kampanjo za promocijo lokalno pridelane 
in predelane hrane, ki poteka pod 
sloganom Naša super hrana, vodi pa 
jo Ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano RS: »Gre za prelomen 
projekt oz. za začetek novega poglavja 
povezovanja v slovenskem kmetijstvu 
in verigi preskrbe s hrano. To je prva 
skupna promocija različnih sektorjev 
slovenske pridelave in predelave hrane 
pod eno streho s skupnim sporočilom, da 
je naša super hrana res super za nas kot 
posameznike, za našo družbo in okolje. 
V projekt sta poleg države za zdaj aktivno 
vstopila sektorja mleka in mesa, ki sta že 
začela certificiranje kakovostnih mlečnih 
in mesnih proizvodov, ki so pridelani in 
predelani v Sloveniji. Certificirana živila 
so označena z znakom ‘izbrana kakovost 
Slovenija’ in podvržena rednim dodatnim 
kontrolam certifikacijskih organov. Tako 
označena živila že lahko najdemo na 
trgovskih policah, z vse večjo razširjenostjo 
pa bo znak v vedno večji meri pomagal 
potrošnikom izbirati kakovostno slovensko 
hrano. V projekt bo verjetno kmalu vstopil 
tudi sektor sadja, saj se proizvajalci 
zavedajo prednosti jasnega označevanja 
izvora slovenske hrane, ki jo potrošniki 
vedno bolj iščejo.«

47

predlogov je prispelo na razpis.
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Linija se lahko pohvali z dvema 
prestižnima nazivoma.

Nagrada za inovativnost
Inštitut za nutricionistiko 

je februarja podelil nagrade 
za najbolj inovativna živila, 

pridelana v Sloveniji in postavljena na trg v 
preteklem letu.

Nagrado za inovativnost v skupini žit 
za zajtrk je prejel izdelek Bio Body 
cleanse muesli (Bio muesli za čiščenje 
telesa). Žirijo je prepričal z izvrstnim 
prehranskim profilom, božanskim 
okusom ter inovativno sestavo.

Izbran produkt leta
Drugi naziv, s katerim se 
lahko pohvali kar celotna 
linija žitaric podjetja 
Nutrisslim, je izbran produkt 
leta 2017 v kategoriji žitaric.

Izbran produkt leta je največja svetovna 
nagrada za inovativne izdelke in storitve 
široke potrošnje, o zmagovalcih pa 
odločajo uporabniki.

Spoznajte celotno linijo žitaric za zajtrk  
• Bio muesli za čiščenje telesa – 

Hranljiva mešanica različnih vrst 
kosmičev, ajde ter bučnih, sezamovih in 
sončničnih semen, granole iz kaljenih 
semen in semen indijskega trpotca. 
Ne vsebuje dodanih sladkorjev ali soli, 
cimet pa daje posebno privlačen okus.

• Bio muesli s superživili – Mešanica 
polnovrednih žit, semen in super sadja: 
jagode goji, murve, cvetni prah in 
semena chia. Brez dodanih sladkorjev, 
vsebuje samo naravno prisotne 
sladkorje iz sadja.

• Bio muesli šport – Muesli za aktiven 
življenjski slog s figo in marelico ter 
obogaten z maco in semeni chia za 

dvig energije. Brez dodanih sladkorjev 
in bogat z vlakninami.

• Bio čokoladna granola – Za vse 
čokoladne odvisneže! Kombinacija 
ovsenih kosmičev, presnega kakava, 
ekstra deviškega kokosovega olja, 
kokosovih lističev, koščkov temne 
čokolade s 70-odstotnim deležem 
kakava, semen chia in mandljev 
v eni granoli, ki je pečena po 
tradicionalnem receptu. Za sladkobo 
so dodali agavin sirup in sladkor 
kokosove palme. Že vohate, kako 
diši?

• Bio beljakovinska kaša – Kremasta 
ovsena kaša s konopljinimi proteini in 
semeni chia, sladkana s kokosovim 
sladkorjem. Bogata z beljakovinami, 
ki prispevajo k povečanju in 
vzdrževanju mišične mase.

• Bio čokoladna kaša – Izvrstna 
alternativa čokoladnim in sladkorja 
polnim kašam. Brez rafiniranih 
sladkorjev. Za vse, ki se zavedajo 
pomena zdrave prehrane, in za 
otroke, ki obožujejo čokoladne kaše. 
Sladkano s sladkorjem iz kokosove 
palme.

ŽITARICE ZA ZAJTRK 
NUTRISSLIM
Linija žitaric Nutrisslim je primerna za vegane, narejena in pakirana je v Sloveniji s polno mero ljubezni in 
sestavinami ekološkega izvora. Brez konzervansov, arom in barvil z dodanimi funkcionalnimi superživili. 
Ne vsebuje dodanih rafiniranih sladkorjev. Zaradi visoke vsebnosti vlaknin pripomore k boljši prebavi.

Linija se lahko pohvali z dvema 

je februarja podelil nagrade 
za najbolj inovativna živila, 
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ZDRAVE DOBROTE IZ 
ZEMELJSKIH MANDLJEV
RECEPTI

Zemeljski mandlji so gomolji, ki imajo bogato hranilno vrednost. V prehrani jih lahko 
uporabljamo na več načinov. Ponujamo nekaj idej. Besedilo: Maja Jeereb, certificirana nutricionistka in 

urednica portala MojeZdravje.net, Center Moje zdravje*
*Vira: Drobtinka.si in MojeZdravje.net (recepti in slike)

Vaniljevo mleko iz zemeljskih mandljev

Ker kravjega ali katerega drugega 
živalskega mleka že nekaj časa ne 
uporabljamo več, preizkusili pa smo 
že kar nekaj nadomestkov, z veseljem 
delim recept, ki ga uporabljamo doma za 
pripravo presnega in res zdravega napitka, 
ki nam je najbolj všeč. Ta napitek je po 
sestavi tako zelo podoben materinemu 
mleku, da ga lahko pijejo tudi dojenčki. 
V tem primeru izpustite nerafinirano 
himalajsko sol in vaniljo.
 
Recept za pripravo napitka/mleka iz 
zemeljskih mandljev

Sestavine:
• 100–150 g zemeljskih mandljev,
• 1,5 litra prefiltrirane vode,
• 1 ščep nerafinirane himalajske soli,
• pol žličke burbonske vanilje v prahu (ali 

1 strok vanilje).

Priprava:
Zemeljske mandlje je treba najprej 
namočiti za 24 ur. Posodo z namočenimi 
zemeljskimi mandlji postavimo v hladen 
prostor. Po 24 urah jih precedimo, 
speremo in stresemo v mešalnik, 
dodamo 1 liter vode, sol in vaniljo in vse 
skupaj dobro zmeljemo. Z zmogljivejšim 
mešalnikom smo hitro gotovi, manj 
zmogljivejši bo to delo opravljal malo 

dlje (z vmesnimi postanki približno 5–10 
minut). Tako zmleto vsebino precedimo 
skozi gazo ali skozi temu namenjeno 
mrežasto vrečko in dobro ožmemo. Pulpo, 
ki ostane, stresemo nazaj v mešalnik in 
prilijemo še preostalega pol litra vode 
ter ponovimo postopek, le da tokrat 
meljemo manj časa. Toliko da se voda 
dobro premeša s pulpo, nato precedimo 
še ta preostanek. Tako pripravljen napitek 
lahko pijemo kot nadomestek za živalsko 
mleko ali mleko iz oreščkov. Namesto 
mleka ga lahko uporabimo pri peki raznih 
vrst peciva, palačink, za smutije, na njem 
lahko skuhamo pirin zdrob, ga uporabimo 
pri izdelavi presnih sladic… Lahko ga 
uporabimo tudi za zajtrk ob presni granoli. 
Tako pripravljen napitek bo ostal užiten 
od tri do štiri, treba pa ga je hraniti v 
hladilniku.
Pulpe, ki ostane, nikar ne zavrzite, lahko 
jo uporabite za smuti, jo vmešate v 
rastlinski jogurt ali jo porabite za pripravo 
presne sladice. Če je nimate namena 
uporabiti takoj, jo lahko spravite v vrečko 
in zamrznete za poznejšo rabo.

Borovničev proteinski napitek z 
mlekom iz zemeljskih mandljev

Recept za pripravo napitka

Sestavine za pripravo mleka:
• 100–150 g zemeljskih mandljev,
• 1,5 litra prefiltrirane vode,
• 1 ščep nerafinirane himalajske soli,

Presna veganska vaniljeva torta z 
malinami in jagodami

Ta tortica je manjše velikosti, pa vendar 
se zdi kot velika. Je polnega okusa in 
osvežujoča, kremasta in sočna. Nastala 
je tako kot vse druge drobTinkine sladice 
– spontano, po navdihu, z malo onega in 
tistega in pa še malo tegale ...
 
Uporabila sem kvadratni model 15 x 15 
cm. Če imate model z odstranljivim dnom, 
ga ovijete s kuhinjsko plastično folijo, 
sicer pa ovijete kar cel model, da bo torto 
pozneje, ko bo ohlajena, lažje odstraniti.

• pol žličke burbonske vanilje v prahu (ali 
1 strok vanilje).

Sestavine za pripravo beljakovinskega 
napitka:
• 3 dl pripravljenega mleka iz zemeljskih 

mandljev,
• 2 dl mlačne vode,
• 2 merici ali 50 gramov beljakovin 

Sunwarrior z okusom vanilje,
• 1 jušna žlica liofiliziranih borovnic v 

prahu Biokia (ali svežega jagodičevja).

Priprava:
Vse sestavine zmešamo z mešalnikom in 
sveže postrežemo. Za čokoladno različico 
namesto borovnic dodamo 100-odstotni 
pravi kakav. 

ALI STE VEDELI?
• Da so orehova jedrca bogata z beljakovinami, vlakninami, minerali, vitamini in maščobami?
• Da lahko orehova jedrca uživamo presna, pečena ali pražena v različnih okusnih jedeh?
• Da je Slovenska potica ročno narejena, pečena v potičnici in zamrznjena najbolj inovativno
   živilo leta 2016? Lahko jo le odmrznete in dopečete, prijetno bo zadišalo kot v času naših babic.

tradicionalna, inovativna, brez umetnih dodatkov iz izvrstnih orehov

Poiščite v 
supermarketih Tuš
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Slovenska potica z orehi

Tradicionalno,
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zamrznjeno

Brez
umetnih
dodatkov

Pečena v
tradicionalni

potičnici

Najbolj inovativno živilo 2016
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Poiščite najboljše sestavine, saj okus 
vsake res šteje, verjemite. Sama vse 
oreščke vedno namočim in nato posušim 
v dehidratorju (na 42 °C). Tako se 
odstranijo zaviralci encimov, zaradi katerih 
je lahko naša prebava obremenjena. 
Tako pripravljene oreščke hranim v dobro 
zaprtih posodah v temnem in hladnem 
prostoru.
 
Oreščke za kremo namakajte najmanj tri 
ure. Teh ni treba dehidrirati, saj se mokri 
lepše zmeljejo v kremo.
 
Za podlago potrebujete:
• 50 g presnih zemeljskih mandljev,
• 50 g presnega ribanega kokosa,
• 20 g presnih indijskih oreščkov,
• 10 ml presnega agavinega sirupa (ali po 

okusu),
• ščep nerafinirane himalajske soli.
 
V sekljalniku najprej zmeljete zemeljske 
mandlje in indijske oreščke, da dobite 
moki podobno teksturo, dodate še 
kokos, agavin sirup in sol. Nato po 
žličkah dodajate prefiltrirano vodo, 
da se masa med mletjem sprime v 
kroglo. Enakomerno jo razporedite na 
dno modela. Preden postavite model 
v hladilnik, ga prekrijte s folijo, da se 
podlaga ne navzame drugih vonjav iz 
hladilnika.

 
Medtem ko se podlaga hladi, 
pripravimo presno malinovo 
marmelado.

• 90 g malin (svežih ali zamrznjenih),
• 20 g presnih semen chia, 
• 10 g presnega psylliuma (luske 

indijskega trpotca),
• 15 ml presnega agavinega sirupa (ali po 

okusu).
 
Zamrznjenih malin ni treba odtaliti, če 
pa jih, ni narobe. Odvisno od časa, ki ga 
imate na razpolago. Skupaj s semeni 
chia, psylliumom in agavinim sirupom 
jih zmeljete v sekljalniku samo toliko, da 
dobite marmeladi podobno zmes. Z njo 
premažete podlago in vse skupaj postavite 
v hladilnik.
 
Medtem pripravite še vaniljevo kremo.

• 200 g presnih indijskih oreščkov,
• 1 vaniljev strok (sredica),
• 35 ml presnega agavinega sirupa,
• ščep nerafinirane himalajske soli,
• 30 g presnega kokosovega masla,
• 60 g presnega kokosovega olja.

Za sestavine predlagam, da uporabite 
takšne ekološkega izvora.
 
V blenderju (ali močnejšem mešalniku) 

zmeljete najprej indijske oreščke, približno 
1 dcl filtrirane vode, agavin sirup, sredico 
vaniljevega stroka, sol in kokosovo maslo. 
Če je masa pregosta, dodajte še malo 
vode. Zmeljite do gladkega. V kremi ne 
sme biti grudic. Nato nad paro stopite še 
kokosovo olje in ga med mletjem počasi 
dodajajte v maso. Tako pripravljeno 
kremo vlijte čez podlago z marmelado in 
postavite v zamrzovalnik za vsaj štiri ure 
oz. za toliko časa, da se torta ohladi in strdi 
ter da jo lahko vzamete iz modela.
 
Torto nato poljubno krasimo. Lahko z 
narezanimi jagodami, oreščki, lahko tudi s 
presno čokolado ali užitnim cvetjem, če je 
na razpolago.

Dober tek!
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ALI STE VEDELI?
• Da so orehova jedrca bogata z beljakovinami, vlakninami, minerali, vitamini in maščobami?
• Da lahko orehova jedrca uživamo presna, pečena ali pražena v različnih okusnih jedeh?
• Da je Slovenska potica ročno narejena, pečena v potičnici in zamrznjena najbolj inovativno
   živilo leta 2016? Lahko jo le odmrznete in dopečete, prijetno bo zadišalo kot v času naših babic.

tradicionalna, inovativna, brez umetnih dodatkov iz izvrstnih orehov

Poiščite v 
supermarketih Tuš
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Slovenska potica z orehi
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   živilo leta 2016? Lahko jo le odmrznete in dopečete, prijetno bo zadišalo kot v času naših babic.

supermarketih Tušsupermarketih Tuš

Tradicionalno,
ročno narejeno,

zamrznjeno

Brez
umetnih
dodatkov

Pečena v
tradicionalni

potičnici

Najbolj inovativno živilo 2016
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Glivične okužbe se običajno razvijejo čez 
čas, zato je najprej težko opaziti subtilne 
spremembe v tem, kako so nohti videti ali 
občutiti.

Vzroki okužbe
Glive so običajno prisotne v in na telesu 
skupaj z različnimi bakterijami. Ko se 
glive začnejo razraščati, pa lahko dobimo 
okužbo. Glivična okužba nohtov se 
pojavi zaradi razraščanja gliv v nohtu, 
pod nohtom ali na njem. Glive uspevajo 
v toplem in vlažnem okolju, zato se tu 
naravno preveč razmnožijo. 

Če ste prišli v stik z nekom, ki ima glivično 
okužbo, se je ta lahko razširila na vas. 
Glivične okužbe nohtov so pogostejše na 
nogah kot na rokah, saj so prsti na nogah 
običajno omejeni na čevlje, v katerih se 
ustvarja toplo in vlažno okolje, ki je idealno 
za razmnoževanje gliv. 

Pred manikuro ali pedikuro v 
kozmetičnem salonu se pozanimajte, kako 
osebje razkužuje svoje pripomočke in kako 
pogosto to stori. Z orodji, kot so ščipalke za 
nohte, se lahko prenašajo glivične okužbe 
s človeka na človeka, če niso ustrezno 
očiščena in razkužena.

Dejavniki tveganja
Obstaja veliko različnih vzrokov za glivične 
okužbe nohtov in vsak se zdravi na svoj 
način. Čeprav je veliko vzrokov mogoče 
preprečiti, obstajajo nekateri dejavniki 
tveganja, ki povečajo verjetnost za razvoj 
okužbe. To so:

• sladkorna bolezen,
• bolezen, ki povzroča slabo cirkulacijo,
• starost več kot 65 let,
• umetni nohti,
• kopanje v javnem bazenu,
• poškodbe nohtov,

• poškodovana koža okoli nohtov,
• dalj časa vlažni prsti na rokah in nogah, 
• oslabljen imunski sistem,
• zaprti čevlji, kot so športni copati ali 

škornji.

Okužbe nohtov so pogostejše pri moških 
kot pri ženskah in pri odraslih se razvijejo 
pogosteje kot pri otrocih. Če imate 
družinske člane, ki pogosto dobijo te 
vrste glivičnih okužb, je verjetneje, da 
jih boste dobili tudi vi. Starejši odrasli so 
najbolj podvrženi temu, saj imajo slabšo 
prekrvavitev, njihovi nohti pa rastejo 
počasneje in s staranjem postajajo 
debelejši. 

Simptomi
Glivična okužba nohtov lahko prizadene 
del nohta, celoten noht ali več nohtov. 
Vidni znaki glivične okužbe nohtov so:
• zabarvanje pod nohtom (subungualna 

hiperkeratoza),
• bele ali rumene proge na nohtu 

(lateralna onihomikoza),
• krhki robovi ali konica nohta (distalna 

onihomikoza),
• bele luske na površini nohta, ob tem pa 

se lahko pojavijo še vdolbine na nohtu,
• pojav rumene lise na dnu nohta 

(proksimalna onihomikoza),
• izguba nohta.

Pogosti znaki glivične okužbe nohtov so:
• ukrivljen noht, ki se lahko dvigne od 

podnohtja,
• vonj, ki prihaja iz okuženega nohta,
• krhek ali zadebeljen noht.

Diagnoza
Kako prepoznati glivično okužbo nohta? 
Ker lahko tudi druge okužbe prizadenejo 
nohte in posnemajo simptome glivične 
okužbe, je edini način za potrditev 
diagnoze obisk pri zdravniku. V nekaterih 
primerih lahko zdravnik pošlje vzorec 

GLIVIČNE OKUŽBE NOHTOV 
SO LAHKO ZELO TRDOVRATNE
Glivične okužbe lahko prizadenejo katerikoli del telesa. Onihomikoza (tinea unguium) je glivična okužba, 
ki prizadene ali nohte na nogah ali nohte na rokah. 

Glivične okužbe nohtov so pogostejše na nogah kot na rokah, saj so 
prsti na nogah običajno omejeni na čevlje, v katerih se ustvarja toplo 
in vlažno okolje, ki je idealno za razmnoževanje gliv. 

Besedilo: Monika Hvala
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Pred manikuro ali pedikuro v kozmetičnem salonu se pozanimajte, kako 
osebje razkužuje svoje pripomočke in kako pogosto to stori.

nohta v laboratorij za analizo. Strokovnjak bo 
vzorec pogledal pod mikroskopom in preveril, ali 
vsebuje glive. 

Zdravljenje
Zdravnik lahko predpiše ustno protiglivično 
zdravilo, lahko pa uporabite druge protiglivične 
preparate, ki jih namažete na oboleli noht, na 

primer protiglivični lak za nohte ali raztopino. 
Odvisno od vrste glive in obsega okužbe 
boste morda morali uporabljati ta zdravila več 
mesecev. Nujno je treba dezinficirati tudi obutev 
in copate, sicer se vam bodo glivice stalno 
ponavljale. Včasih je okužbo težko pozdraviti. 
Zagotovila, da se boste popolnoma znebili 
glivične okužbe, ni. V skoraj polovici vseh 
primerov se bo okužba vrnila, možni pa so tudi 
zapleti. V hujših primerih lahko pride do trajne 
poškodbe nohta, ki ga bo morda treba odstraniti.

Glavni zapleti pri glivični okužbi nohtov so:
• ponovna oz. ponavljajoča se okužba,
• trajna izguba prizadetega nohta,
• razbarvanje okuženega nohta,
• širjenje okužbe na druge dele telesa in morda 
tudi v krvni obtok,
• razvoj bakterijske okužbe kože (celulitis).

Ljudje s sladkorno boleznijo so izpostavljeni 
večjemu tveganju za nastanek potencialno 
resnih zapletov, ki jih te okužbe povzročajo. Če 
imate sladkorno bolezen in glivične okužbe 
nohtov, je še posebej pomembno, da obiščete 
zdravnika.

PREVENTIVA
Nasveti za preprečevanje glivične okužbe nohtov

Kar nekaj preprostih sprememb življenjskega 
sloga lahko pomaga preprečiti glivične 
okužbe nohtov.

Načini za preprečevanje okužbe
• Dobro skrbite za nohte, tako da jih 

vzdržujete na kratko obrezane in čiste.
• Izogibajte se poškodbam kože okoli 

nohtov. 
• Če boste imeli vlažne ali mokre roke dalj 

časa, so priporočljive gumijaste rokavice.
• Redno uporabljajte protiglivično razpršilo 

ali prašek. 

• Umijte si roke po dotikanju okuženih 
nohtov.

• Po prhanju si dobro osušite noge, zlasti 
med prsti.

• Manikuro ali pedikuro opravljajte v 
zanesljivem salonu.

• Uporabljajte svoje predmete za manikuro 
in pedikuro.

• Nosite nogavice, ki zmanjšujejo vlago.
• Izogibajte se hoji z bosimi nogami na 

javnih mestih.
• Zmanjšajte uporabo umetnih nohtov in 

lakov za nohte.

Zdravnik lahko predpiše ustno 
protiglivično zdravilo, lahko pa 
uporabite druge protiglivične 
preparate, ki se jih namaže na oboleli 
noht.
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Če je vaše telo zdravo in primerno 
prehranjeno, bodo vaši lasje in koža 
sijoči, nohti močni in gladki. Če pa je 
vaše zdravstveno stanje slabo, če vam 
primanjkuje pomembnih hranil ali teh 
ne morete pravilno prebaviti in vsrkati v 
telo, se to pozna tako na laseh kot tudi na 
nohtih in koži. 

Pomanjkanje vitaminov, mineralov, 
aminokislin, encimov in elementov v 
sledovih jasno odseva naše zdravstveno 
stanje skozi lase, nohte in kožo. Lasje 
so videti mlahavi, mrtvi, obrabljeni, bolj 
dovzetni so za poškodbe ali celo nehajo 
rasti; koža je pusta in nečista …

Vzroki bolezni
Za slabo stanje las, nohtov in kože obstaja 
veliko vzrokov. Bolezni las, nohtov in 

kože se pojavijo kot posledica staranja, 
prehranskega neravnotežja, onesnaženja 
okolja, kemičnega in hormonskega 
neravnovesja, neželenih učinkov zdravil in 
številnih bolezni. 

Najpogostejši in najpomembnejši vzrok 
je kemično in hormonsko neravnovesje, 
ki nastane kot posledica staranja, 
bolezni in pomanjkanja hranilnih snovi. 
Prav pomanjkanje hranilnih snovi je 
najpomembnejše, saj ravno to pripelje do 
kemičnega in hormonskega neravnovesja 
in posledično bolezni ter je tako 
odgovorno za večino težav z lasmi, kožo 
in nohti. Bele lise na nohtih npr. kažejo na 
pomanjkanje mineralov.

Pogosto do prehranskega pomanjkanja 
pride zato, ker prebavni sistem ne deluje 

pravilno, ali pa zato, ker je na tem predelu 
tako veliko neravnovesje ali vnetje, da se 
vsa energija v telesu preusmeri v ta del, 
da bi se odpravilo nepravilno stanje. To 
pomeni, da drugi sistemi v telesu medtem 
»trpijo«, zunanji znaki tega pa so lahko 
tudi slabo stanje las, kože in nohtov. 

Včasih je težko dobiti dovolj hranljivih 
snovi iz hrane, saj je ta pogosto 
osiromašena, kar pomeni, da se 
pomanjkanje hranilnih snovi in bolezni 
pojavijo tudi pri sicer zdravih ljudeh. 
Slaba prehrana in motnje hranjenja, kot 
sta anoreksija in bulimija, povzročijo, 
da telo izgubi beljakovine, vitamine in 
minerale, ki so pomembni za ohranjanje 
splošnega zdravja, pa tudi zdravja las, 
nohtov in kože. Tudi simptomi bolezni, 
kot so sladkorna bolezen in bolezni srca, 
ki lahko vključujejo nenadno izgubo teže 
ali povišano telesno temperaturo, lahko 
povzročijo prehransko pomanjkanje.

LASJE, NOHTI IN 
KOŽA ODSEVAJO 
ZDRAVSTVENO STANJE 
CELEGA TELESA

Če je vaše zdravstveno stanje slabo, če vam primanjkuje 
pomembnih hranil ali teh ne morete pravilno prebaviti in vsrkati v 
telo, se to pozna tako na laseh kot tudi na nohtih in koži. 

Povezava med lasmi, nohti in kožo ter splošnim zdravjem je nemalokrat podcenjena in zanemarjena. 
Lasje, nohti in koža imajo podobne potrebe za ohranjanje zdravega in lepega videza in se na 
pomanjkanje hranil in škodljive vplive podobno odzivajo. Že samo njihov videz in občutek lahko 
razkrijeta veliko o zdravju celotnega telesa. Besedilo: Simona Janček

50 %

ljudi z luskavico in 80 % ljudi z 
vnetnim artritisom ima tudi 

težave z nohti. 

1/10

otrok bo razvil kožni ekcem, 
preden bo dosegel najstniška 

leta.
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Poleg pomanjkanja hranilnih snovi so pogosti vzroki bolezni las, 
nohtov in kože tudi:
• hormonske težave, npr. premajhno ali povečano delovanje 

ščitnice,
• pretirano nizka vsebnost beljakovin v prehrani,
• preveč stresa,
• nosečnost ali hormonska zdravila,
• neravnovesje moških ali ženskih hormonov, 
• bolezen ali večja operacija (ali stres zaradi takšnih dogodkov),
• predpisana zdravila, npr. zdravila za redčenje krvi 

(antikoagulanti) in antidepresivi,
• virusne ali bakterijske okužbe,
• glivične okužbe in protiglivična zdravila,
• temeljna telesna bolezen,
• pomanjkanja cinka,
• kemijski strupi,
• dednost,
• motnje hranjenja,
• občutljivost na zdravila.

Znaki in simptomi
Zaradi naravnega razmerja in podobne gradnje (keratin) las, 
nohtov in kože se njihovi bolezenski znaki običajno prepletajo; 
še posebej, če so povezani s staranjem, posebnim zdravstvenim 
stanjem ali prehranskim pomanjkanjem. 

TABELA: Pogosti simptomi, na katere moramo biti pozorni

Lasje Nohti Koža
Majhne zaplate las Počasna rast Srbenje

Redčenje las Pusti in krhki nohti Lezije

Pretirano suhi lasje Razbarvanje Znamenja

Luščenje lasišča Zadebelitev nohtov Izpuščaji/koprivnica

Rdeče, srbeče ali mastno 
lasišče

Cepljenje konic Spremembe barve kože

Pogosta šibkost ali utrujenost Rebra in udrtine na nohtih Nežnost

Srbenje, rdečina ali bolečina Otekline ali izbokline

Usnjata (zadebeljena) koža

Preobčutljivost

Luščenje

Krvavitve in modrice

Bele lise na nohtih tako kažejo na pomanjkanje 
mineralov.

Številna negativna stanja las, nohtov in kože so torej lahko 
posledica pomanjkanja hranilnih snovi. Nekatera se bodo 
izboljšala takoj, ko bo spet vzpostavljeno prehransko ravnovesje, 
in se bodo ohranjala, dokler bo uravnotežena prehrana. Druga 
stanja pa imajo lahko resnejše ozadje in zahtevajo zdravljenje 
drugih bolezni, ki so prisotne v telesu. 

NEW_lase_105x297.pdf   1   10/03/17   11:55
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Plešavost
Plešavost je poleg prhljaja najpogostejša 
težava z lasmi na svetu. Pojavi se deloma 
zaradi genetskih vzrokov, deloma zaradi 
staranja in deloma zaradi dolgoročnega 
prehranskega neravnotežja, ki povzroči, da 
imunski sistem napade lasne mešičke. 

Izpadanje las ali težave z lasiščem in kožo 
povzročijo tudi neželeni učinki mnogo 

zdravil, npr. kemoterapija, nekatera 
zdravila za zdravljenje aken, depresije, 
tablete za hujšanje in tista, ki vsebujejo 
amfetamine. Tudi podaljšana raba aspirina 
lahko povzroči izgubo las.

Vpliv bolezni in zdravil
Tako kot pri laseh mnogo zdravil lahko 
povzroči tudi bolezni nohtov (znaki so 
npr. hiperpigmentacija, modrovijolični 

Plešavost je poleg prhljaja najpogostejša težava z lasmi na svetu. 
Pojavi se deloma zaradi genetskih vzrokov, deloma zaradi staranja 
in deloma zaradi dolgoročnega prehranskega neravnotežja, ki 
povzroči, da imunski sistem napade lasne mešičke. 

10 %

vseh kožnih obolenj obsegajo 
bolezni nohtov.

pigment, krvavitve, oniholiza …). Resnejša 
zdravstvena stanja lahko povzročajo 
tudi težave z nohti, kar vodi v nelagodje, 
bolečino in morebitne deformacije. To so 
bolezni jeter, ledvic, srca, pljučne bolezni 
in diabetes. Druga kronična zdravstvena 
stanja, npr. revmatoidni artritis, na 
nohtih prav tako povzročijo spremembo 
oblike, gladkosti, barve in hitrosti rasti. 
Ločevanje nohta od podnohtja (oniholiza) 
se pogosto zgodi zaradi bolezni ščitnice 
(hipertiroidizem ali hipotiroidizem), 
sindrom rumenih nohtov in prenehanje 
rasti pa sta možni posledici kroničnega 
bronhitisa.

Zdravljenje
Poškodovani lasje, nohti ali koža odsevajo 
pomanjkanje notranjega zdravja, zato 
izpadanja las, nezdrave kože in okuženih, 
krhkih ali razcepljenih nohtov ne smemo 
zanemariti. Povečanje stresa, onesnaženje 
okolja, prehransko pomanjkanje in 
genetske pomanjkljivosti le še spodbujajo 
slabo zdravje las, nohtov in kože, zato je 
preprečevanje in hitro zdravljenje tovrstnih 
bolezenskih stanj nujno, da bi se izognili 
razvoju resnih zdravstvenih težav.

Na trgu je veliko zdravil na recept 
za zdravljenje bolezenskih stanj las, 
lasišča, kože in nohtov. Čeprav imajo 
ta zdravila kratkoročni učinek, pa ne 
rešujejo osnovnih vzrokov za nastanek 
teh bolezni. Imajo tudi številne škodljive 
stranske učinke, ki lahko povzročijo resne 
zdravstvene težave.

Poleg splošnih smernic za zdrav način 
življenja k izboljšanju odpornosti 
pripomore veliko naravnih sestavin, 
ki spodbujajo normalne procese v 
telesu in ohranjajo pravilno hranilno 
sestavo, ki jo potrebujejo koža, lasje in 
nohti. Med te sestavine spadajo npr. 
žveplo kot MSM (metil sulfonil metan), 
paraaminobenzojske kisline, jod, biotin, 
vitamin B5 (D-pantotenat), ribje olje oz. 
esencialne maščobne kisline omega 3 …

Lasje Nohti Koža
Prhljaj Virusne in bakterijske okužbe Akne

Plešavost (Alopecia) Tumorji in bradavice Ekcem

Vnetje lasnih mešičkov, ki ga povzroči bakterijska okužba (Folikulitis) Glivične okužbe Vnetje folikla

Izpadanje las z morebitnimi brazgotinami na lasišču (Pemfigus foliaceus) Bele lise Modrice

Prekomerna poraščenost telesa in obraza, ki se pojavlja pri ženskah, v 
glavnem na bradi in zgornji ustnici (Hirzutizem)

Krvavitve Celulitis

Pomanjkanje pigmenta, sivi lasje (Canites) Vraščen noht Luskavica

Sistemske ali kožne bolezni Kožni rak

Luskavica Strije

Beaujeve linije Bradavice

Oniholiza Gube

Sindrom rumenih nohtov

TABELA: Pogosti primeri bolezenskih stanj

2/3

moških in 1 od 5 žensk se 
spopadajo s plešavostjo.

KONCENTRIRANA
BOLJ UČINKOVITA2x

Predstavljamo novo linijo izdelkov iz aloje vere, ki

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

čisti sok Aloe vere z dodatki ter kozmetično linijo

za obraz in telo.

Izdelki so izdelani iz nepasterizirane aloje vere z

dvojno koncentracijo, ki jo omogoča patentirani

proces reverzne osmoze. Reverzna osmoza je

filtracija, ki omogoča, da se osnovna surovina

koncentrira tako, da odstranimo del vode, brez

spreminjanja biološke aktivnosti aloje. Vsi izdelki

so brez dodane vode in glutena.

Izdelki linije anti-age vsebujejo vitamine, koencim Q10, kolagen in

hialuronsko kislino iz aloje vere.

Krema za obraz

Zmanjša znake staranja,

preprečuje nastanek

gub in poenoti polt.

Krema za okoli oči in ustnic

Zmanjša vidnost gub in

podočnjakov, okrepi strukturo

kože, poveča sijaj.

Serum za obraz

Pomaga okrepiti strukturo

kože in zmanjšati učinke

staranja.

Dezodorant

s tekočim kristalnim kamnom

Z dodatkom zelenega čaja nudi

48-urno naravno zaščito, brez

aluminijevega klorohidrata.

Aloe micelarna tekočina

Kožo očisti, navlaži in tonizira, odstrani

ličila, ostanke smoga in druge

nečistoče.

Aloe olje

Za posebno nego kože (strije, brazgotine,

znaki staranja, izsušenost, akne), vsebuje

hialuronsko kislino iz aloje vere, eterična olja

čajevca in sivke, izvleček kamilice ter

mandljevo in jojobino olje.

Balzam za ustnice

Za intenzivno vlaženje, učinkovita zaščita v

vseh letnih časih, z dodanim karitejevim

maslom, araganovim oljem

in vitaminom E.

Kozmetika iz
100% aloje vere

100% čisti sok
Aloe vere

Obdarite svojo
občutljivo kožo

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

Aloje vera, ki je uporabljena v predstavljenih

izdelkih, je ročno obrana v certificiranih nasadih.

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

utekočinjen, nepasteriziran in koncentriran preko

mehanske filtracije (reverzne osmoze).

VSEBUJE TUDI MANGOSTIN,
CAMU CAMU, MAQUI, NONI,
ACAI, MACO, GOJI.
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OHRANITE 
ZDRAVE LASE

Engrotuπ d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje

Kapusle Fitoval za poπkodovane lase:
Kapsule Fitoval formula so posebej prilagojeno 
prehransko dopolnilo. Vsebujejo kvas, vitamine 
skupine B, med njimi tudi biotin, aminokislino cistin, 
ter minerale æelezo, cink in baker. Biotin in cink 
prispevata k ohranjanju zdravih las. Vitamin B12, folat, 
æelezo in cink imajo vlogo pri delitvi celic. 
Cink prispeva tudi k ohranjanju zdravih nohtov

Kolagen v prahu Medex: 
Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v Ëloveπkem telesu in sodi 
med strukturne proteine s funkcijo dajanja opore in oblike. 
S Kolagenom v prahu boste zauæili 100% hidroliziran kolagen, ki 
vsebuje beljakovino, podobno tisti v Ëloveπkem telesu. Raztopljen se 
dobro absorbira in poskrbi za bujnejπe lase ter lepe in moËne nohte.

Kakavova zrna Special: 
Kakavova zrna vsebujejo πtevilne naravne snovi, kot 
so vitamin C, æelezo in cink. Cink varuje celice pred 
oksidativnim stresom in prispeva k ohranjanju zdravih 
las, nohtov in koæe. Æelezo prispeva k zmanjπevanju 
utrujenosti in izËrpanosti

QUVITAL 
KAPUSLE VALENS

Vsaka kapsula vsebuje 30 mg 
vodotopne oblike Q10, izdelane pa so 
na celulozni osnovi, zato so v nasprotju z æelatinskimi 
kapsulami primerne tudi za vegetarijance.

Koencim Q10 je naravna snov, ki je nujno potrebna za 
delovanje prav vsake Ëloveπke celice. Telo ga do neke 
mere proizvaja samo, del pa ga dobimo s hrano. Æe kmalu 
po 25. letu zaËne njegova koliËina v telesu padati. Poleg 
staranja na njegovo pomanjkanje med drugim vplivajo 
diete z omejenim vnosom maπËob, pretirano uæivanje 
alkohola in tobaka ter nekatera zdravila, npr. zdravila za 
zniæevanje ravni holesterola (statini). 

Zaradi nizke vsebnosti koencima Q10 v æivilih z obiËajno 
prehrano zauæijemo zelo majhne koliËine koencima 
Q10. Na podlagi πtevilnih raziskav in dokazanih ugodnih 
uËinkih koencima Q10 na telo znanstveniki priporoËajo 
uæivanje dodatnih koliËin koencima Q10 sprehranskimi 
dopolnili.

Izdelano 
v Sloveniji
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RAK USTNE VOTLINE

250

rakov ustne votline in žrela na 
leto pri nas odkrijejo na novo.

V Sloveniji je rak ustne votline po 
pogostosti na osmem mestu (enako 
velja za druge evropske države in ZDA), 
v populaciji starejših moških celo na 
šestem.

Letno je pri nas na novo odkritih 250 rakov 
ustne votline in žrela, medtem ko je vseh 
novoodkritih malignih sprememb glave in 
vratu približno 450. Po statistiki Kliničnega 
oddelka za maksilofacialno kirurgijo 
UKCL 80 odstotkov rakov ustne votline 
odkrijemo v zobnih ambulantah. 

Rak ustne votline – kdo ga lahko ima
Raka ustne votline lahko dobi kdorkoli, 

ljudje z zobmi in brez njih. Vendar pa je 
rak ustne votline pogostejši pri moških, 
starejših od 40 let. Vse več študij in 
raziskav kaže na naraščanje raka ustne 
votline tudi pri mlajših ljudeh in pri 
ženskah. Pojavnost raka ustne votline 
narašča.

Kako je mogoče zgodaj odkriti raka 
ustne votline
Rak ustne votline se lahko pravočasno 
odkrije z rednimi pregledi ustne votline 
pri zobozdravniku. V primeru sumljive 
spremembe se odvzame košček tkiva 
za pregled (biopsija). Če se rak odkrije 
zgodaj, so možnosti ozdravitve veliko 

večje. Večina bolnikov z rakom ustne 
votline pride k zobozdravniku prepozno.

Ker je zdravljenje majhnih sprememb 
bistveno uspešnejše kot zdravljenje 

PRAVOČASEN 
PREGLED USTNE 
VOTLINE LAHKO 
REŠI ŽIVLJENJE 

V maju bodo slovenski zobozdravniki omogočili pacientom brezplačen preventivni pregled ustne 
votline s ciljem, da bi odkrili zgodnje maligne spremembe v ustni votlini in ozavestili prebivalstvo o 
tej hudi bolezni. Gre za nadaljevanje uspešnega projekta Pravočasen pregled ustne votline lahko reši 
življenje. Besedilo: dr. Diana Terlević Dabić, dr. dent. med., Odbor za zobozdravstvo ZZS, vodja projekta Pravočasen pregled ustne votline lahko reši življenje

VZROKI
Kaj lahko povzroči raka ustne 
votline?

Največ primerov raka ustne votline 
povezujejo s tobakom in alkoholom.
• Kajenje cigar, cigaret in pipe 

ter žvečenje tobaka močno 
pripomorejo k nastanku raka ustne 
votline. 

• Alkohol povečuje tveganje za razvoj 
raka ustne votline. Če pa se tobak in 
alkohol uživata skupaj, je tveganje še 
toliko večje. 

• Predolgo in prepogosto 
izpostavljanje sončnim žarkom 
povečuje tveganje za nastanek raka 
na ustnicah in koži. 

• Novejše študije povezujejo nastanek 
raka ustne votline z okužbo z 
virusom HPV. Virusi HPV povzročajo 
raka na materničnem vratu in 
prizadenejo kožo, ki meji na sluznice.

Raka ustne votline lahko dobi 
kdorkoli, ljudje z zobmi in brez 
njih. Vendar pa je rak ustne 
votline pogostejši pri moških, 
starejših od 40 let.

Družinska zobna prha Waterpik Ultra 
WP 100-E2
• Pulzirajoč curek (1.200 kapljic/min) z nastavljivim tlakom.

• Nedostopna mesta očisti učinkoviteje od nitkanja.

• Različni nastavki za čiščenje medzobnega prostora, jezika, 
fiksnega ortodontskega aparata...

-30 %

Diafit trgovina Pri polikliniki - Ljubljana
Njegoševa cesta 6K, 1000 Ljubljana
T: 01 / 230 63 90, 01 / 230 63 91
E: trg4@diafit.si

Diafit trgovina Pri Zmajskem mostu - Ljubljana
Petkovškovo nabrežje 29, 1000 Ljubljana
T: 01 / 431 90 40, M: 041 696 711
E: trg3@diafit.si

Diafit trgovina Pri bolnišnici - Maribor
Ljubljanska 1A, 2000 Maribor
T: 02 / 330 35 52, M: 031 339 846
E: trg1@diafit.si

Diafit trgovina Center - Maribor
Ulica talcev 9, 2000 Maribor
T: 02 / 228 64 84, M: 051 301 979
E: trg2@diafit.si

30 % popust ob nakupu zobne prhe Waterpik WP 100-E2 
v trgovinah Diafit ali na www.diafit.si. 

Ugodnost velja do 31. 3. 2017

www.diafit.si
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napredovalih, smo organizirali brezplačne 
preventivne preglede, da bi rešili čim 
več življenj in izboljšali kakovost življenja 
obolelih! Projekt poteka pod okriljem 
Odbora za zobozdravstvo Zdravniške 
zbornice Slovenije in ob sodelovanju 
Kliničnega oddelka za maksilofacialno 
kirurgijo UKCL in Centra za ustne bolezni 
in parodontologijo Stomatološke klinike.

Namen in cilji akcije
Cilj akcije je izboljšati ozaveščenost 
prebivalstva o ustnem raku v Sloveniji 
in odkriti zgodnje spremembe. Najbolj 
rizične paciente bodo zobozdravniki 
napotili na specialistični pregled. Redni 
zobozdravniški pregledi namreč rešujejo 
mnogo težav, v primerih zgodnjega 
odkritja malignih obolenj pa tudi življenja. 
Slovenski zobozdravniki želimo s takšnimi 
akcijami aktivneje pristopiti k preventivni 
dejavnosti, s tem pa omogočiti brezplačne 
preglede.
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oglasno sporočilo

29.000

ortodontskih aparatov vsako 
leto izdelajo v Sloveniji.

Po podatkih Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje (NIJZ) zobozdravniki v 
Sloveniji vsako leto izdelajo okoli 29.000 
ortodontskih aparatov. Fiksni ortodontski 
aparat posameznik v povprečju nosi 
približno dve leti. Tako lahko rečemo, 
da mora okoli 60.000 ljudi ali več 
vsakodnevni ustni higieni nameniti 
bistveno več časa, pri tem pa morajo 
uporabljati ustrezne pripomočke, če se 
seveda ne želijo smejati z zataknjeno 
solato med žičkami.

Zakaj zobni aparat
Razlogov za nošenje ortodontskih 
aparatov je več. Nekateri se za ortodontski 
aparat odločijo zaradi nesorazmerja 
v velikosti zgornje in spodnje čeljusti 
ali zaradi neustreznega položaja zob v 
zgornjem zobnem loku glede na položaj 
zob v spodnjem zobnem loku. Med 
pogostimi vzroki so še genetska odsotnost 
zob, nadštevilčni zobje in druge redkejše 
nepravilnosti. 

Z zobnim aparatom boste torej lahko 
ohranili svoje zobe, dosegli najbolj 
pravilno obliko zob in s tem ustreznih 
zobnih stikov in interdentalnih prostorov 

ter ne nazadnje izboljšali svojo 
samopodobo. Kakšen ortodontski aparat 
je za vas najprimernejši, se boste odločili 
v sodelovanju z ortodontom, sicer pa 
aparate delimo na snemljive in fiksne. 
Prednosti fiksnega ortodontskega aparat 
so, da je z njim mogoče zobe premikati 
iz nepravilnega v pravilni položaj v vseh 
smereh in da so sile aparata šibke in 
stalno delujoče. Nosilci takšnega aparata 
so lahko jekleni, zlati, brezbarvni keramični 
ali brezbarvni kompozitni. Na voljo so 
tudi modni dodatki – mladi radi nosilce 
fiksnega aparata okrasijo z barvnimi 
kristalčki, da njihovega nasmeha ne kazijo 
žičke, ampak ga polepšajo bleščeči barvni 
kamenčki. 

Zelo priljubljeni so tudi t. i. nevidni 
zobni aparati. Gre za termoplastične 
folije, s katerimi lahko do določene 
mere premikamo zobe v želeni položaj. 
Dobro je vedeti, da je ta način namenjen 
le manjšim premikom zob ob koncu 
ortodontskega zdravljenja v smislu 
doseganja idealne postavitve zob po 
snetju fiksnega ortodontskega aparata.

Zdrav nasmeh s fiksnim ortodontskim 
aparatom in po njem
Da zobje po snetju fiksnega ortodontskega 
aparata ne bodo samo pravilno stali v 
vrsti, ampak bodo tudi zdravi, bo treba 
ob zobni in medzobnih ščetkah poseči 
še po kakšnem pripomočku. O primerni 
negi lahko večkrat povprašajte ortodonta. 
V času nošenja aparata ga boste namreč 
redno obiskovali, saj bo skrbel za menjavo 
lokov, mogoče tudi za premeščanje 
nosilcev. Ali je vaša nega ustrezna, lahko 
pod nadzorom strokovnjaka, lahko pa tudi 
sami, preverite s posebnimi tabletkami 
ali tekočino, ki dvostopenjsko obarva 
zobne obloge – svetlejša obarvanost ni 
nevarna, temnejša pa pomeni stare, v 
plasti nabrane zobne obloge, ki povzročajo 
vnetje dlesni in načenjajo zobno sklenino. 

Zobe s fiksnim ortodontskim aparatom 
ščetkajte z majhno, gosto in mehko zobno 
ščetko, ki ima na sredini ščetin poseben 
utor za učinkovitejše ščetkanje zob, pa 
tudi nosilcev in žičk. Nosilce fiksnega 
ortodontskega aparata dodatno očistite 
z zobno ščetko z enim čopom ščetin 
oz. s čopasto ščetko. Učinkovite so tudi 
posebne nitke, ki imajo na vsaki strani 
plastični vdevalec, v sredini pa odebeljeno 
gobico, s katero drgnete ob nosilcu in 
zobom. 

Ne glede na to, ali nosite zobni aparat 
ali ne, poskrbite za medzobne prostore. 
Očistite jih s primerno izbranimi 
medzobnimi ščetkami. Prostori med 
vsemi zobmi niso enako veliki, kar 
pomeni, da boste za učinkovito čiščenje 
uporabili vsaj dve ali tri različno velike 
medzobne ščetke. Medzobne ščetke 
lahko uporabite tudi za čiščenje nosilcev 
in žičk zobnega aparata, le da bodo 
te nekoliko večje kot tiste, s katerimi 
skrbite za medzobne prostore. Da boste 
prepričani, da imate vse pripomočke, ki 
jih potrebujete, so na prodajnih mestih na 
voljo posebni kompleti za ustno higieno s 
fiksnim ortodontskim aparatom.

Čeprav se zdi kar velik zalogaj, je z malo 
vaje vsakodnevna nega zob, ki jih krasi 
fiksni ortodontski parat, mala malica. V 
mislih imejte, da zdrava usta pomenijo 
zdravo telo in da lep nasmeh niso samo 
kot vojaki postrojeni zobje, ampak 
predvsem čisti in zdravi zobje, tudi potem 
ko snamemo ortodontski aparat.

DA NASMEHA NE 
BO KRASILA ŠE 
SOLATA
Če je včasih veljalo, da zobni aparat nosijo samo otroci, se nam zdaj z njim nasmehne tudi vedno 
več odraslih. Starostne omejitve za odpravljanje zobnih nepravilnosti pravzaprav ni, saj zobje tako 
pri otrocih kot pri odraslih niso trdno zakoreninjeni v dlesen. Vanjo so vpeti s posebnimi vlakni, kar 
omogoča, da nepravilnosti odpravimo tudi v drugem ali tretjem starostnem obdobju. Besedilo: Karolina Marolt

Da boste prepričani, da 
imate vse pripomočke, ki jih 
potrebujete, so na prodajnih 
mestih na voljo posebni 
kompleti za ustno higieno s 
fiksnim ortodontskim aparatom.
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Sposobni smo premagovati ogromne razdalje, smo dobro 
vzdržljivi, toda v živalskem svetu smo med najpočasnejšimi. Šele 
z razvojem orodja je človek pridobil močno izboljšane možnosti 
za uspeh, tek je spremenil pomen. Kot socialna (tropna) bitja 
smo znali zelo dobro izkoristiti prednost pri lovu. Tek je bil 
orodje za dosego cilja. Toda, tek je bil vedno samo orodje za 
končno akcijo: lov ali pobeg. Osnova gibanja pa je bila HOJA! 
Kakšne so zakonitosti lova? Sledenje, v tišini zaslediti plen, ga 
obkoliti in nato v sklepni akciji upleniti. Pravilo vsakega plenilca, 
individualnega ali skupinskega, je bila vedno EKONOMIJA. Za 
ulov plenilec NIKOLI ne sme porabiti več, kot lahko prejme z 
ulovom. Zato ima vsaka plenilska skupina pravila, koliko časa s 
tekom (šprintom) lovi plen. Za geparda to pomeni 12 sekund, 
nato lov prekine. 

Človek je s skupinskim lovom močno izboljšal izkoristek, s tem 
da je prerazporedil posameznike, ki v sklepnem delu potrebujejo 
polni tek. Plen je zmedel in izčrpal, z uporabo orodja pa uplenil. 

Razvoj in potrebe po teku so stare kot človeštvo. 
Hkrati z razvojem naših sposobnosti se je tudi 
prilagajala potreba po teku. Osnova je bila 
preživetje – pobeg ali lov. Temu se je 
prilagajalo naše telo in celoten mišični 
sistem. 

TEK – 
SKRIVNOSTI IN 
POZABLJENA 
DEJSTVA

Položaj stopal in gležnjev je ena prvih stvari, ki jih je 
dobro preveriti pri kroničnih bolečinah v križu. Gre 
namreč za neposredno povezavo in bolečina v križu je le 
simptom, ki opozarja na nepravilno delovanje 
gležnja in stopala oz. na mišično neravnovesje.

Besedilo: Nataša Sinovec, specialistka za 
poravnavo telesne drže

V naravi zahodne medicine je, da se odpravljanja bolečin 
loteva z zdravljenjem simptoma. Nemalokrat tudi slišimo, 
da je bolečina pač sestavni del staranja. Svetujejo nam 
protibolečinska zdravila, morda fizioterapijo, okrepiti moramo 
svoje »jedro«, nekaterim dejavnostim pa bi se bilo menda 
bolje izogniti.

Strinjam se, da lahko vsi ti ukrepi za nekaj časa preženejo 
bolečino iz križa, a prepričana sem, da se bo vrnila. Zakaj?

Nobeden od teh ukrepov ne obravnava vzroka bolečine. 
Vzrok za bolečino je le redko na samem mestu bolečine. Telo 
je nedeljiva celota, zato je za njegovo optimalno delovanje 
ključno ravnovesje skeletnih mišic in nosilnih sklepov.

Vstanite in poglejte svoja stopala. So usmerjena navzven? 
Eno bolj kot drugo? So usmerjena navznoter? Morda eno 
navzven, drugo navznoter? Vse to so odmiki od ravnovesja, ki 
spremenijo delovanje vseh struktur nad stopali.

Kako pa je z gležnji? So vaši stopalni loki zelo visoki ali so 
spuščeni k tlom? Tudi v teh primerih gre za precejšen odmik 
od ravnovesja, ki vpliva na delovanje vseh skeletnih mišic.

Nepravilno delovanje stopal in gležnjev povzroči napetost in 
trenje v vseh strukturah nad njimi. Sčasoma pride do bolečine 
v gležnjih, kolenih, kolkih, ramenih in hrbtenici. Lahko pride 
tudi do poškodbe, če ne poskrbimo za izboljšanje delovanja 
stopal in gležnjev oz. za boljše ravnovesje skeletnih mišic in 
vseh nosilnih sklepov.

KAKO SO STOPALA IN 
GLEŽNJI POVEZANI S 
KRONIČNO BOLEČINO 
V KRIŽU

GIBANJE

Besedilo: Tomaž Fuchs, viš. fizioterapevt pri Fizioterapiji Fuchs

Tako večina »tekačev« teče v popolnoma 
porušeni poziciji trupa, z nepravilno izvedbo 
koraka, stres na sklepna strukture pa je od dva- 
do trikrat večji kot pri pravilnem teku.
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Z raziskavami je bilo potrjeno, da je človek 
sposoben aktivno, intenzivno in pravilno 
teči samo 10–15 minut, nato preide 
v fazo, v kateri se nepotrebne mišične 
skupine »ugasnejo«! 

Zgodovina
Do bližnje preteklosti je bil pomen teka 
vedno enak: samo za potrebe preživetja – 
tako pri lovu, v boju ali pri pobegu. Teka, 
kot ga poznamo danes, NI bilo. Samo 
bojevniki in lovci so za potrebe vadbe 
izvajali tek kot trening. Šele pozneje, 
veliko pozneje so se začele težnje po 
dokazovanju: večinoma kot težnje 
posameznikov, elitnih bojevnikov, ki so 
zastopali svoje vodje ali skupnosti. Prirejati 
so se začele prve tekme, večinoma v 
religiozne namene. 

Pomen športnika je v antiki nastal iz 
potrebe po elitni vadbi vojakov. Olimpijske 
igre in podobne prireditve so prinesle 
slavo posamezniku in njegovi skupnosti.

Rekreativni tek – kot ga poznamo danes 
– je nastal šele po 18. oz. 19. stoletju. 
Prvič je imel človek toliko dobrin, da mu je 
ostajal višek časa. Pojav mest in sodobne 
civilizacije je povzročil močno stagniranje 
človekovih naravnih telesnih sposobnosti. 
Pojav »jogginga« in drugih zvrsti se je 

Z raziskavami je bilo potrjeno, da je človek sposoben aktivno, 
intenzivno in pravilno teči samo 10–15 minut, nato preide v fazo, v 
kateri se nepotrebne mišične skupine »ugasnejo«! 

večinoma množično pojavil šele v zadnjih 
slabih sto letih. Popularnost je močno 
narastla, pojavili so se profesionalni šport, 
tekme, osebno trenerstvo.

Zavedanje pomena rekreacije in želje po 

zdravem načinu življenja je povzročilo 
množično zanimanje za tek. Rekreativni 
tek je postal eden najbolje prodajanih 
izdelkov: tako v vsej proizvodnji 
pripomočkov, oblačil, gradnji stadionov, 
filozofiji in sistemih za treniranje. 
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Skoraj nihče od rekreativnih tekačev ni telesa predhodno pripravil 
na kompleksen napor pri teku. Temu se je mogoče izogniti samo s 
pravilnim treningom atletske abecede.

Zakaj tečemo
Narejenih je ogromno študij, kako 
trenirati, kakšne so dobre in slabe strani 
teka. 

Večina začne teči, ker je tek kot rekreacija 
najlažje dosegljiv z najmanj stroški: 
»Obuješ tekaške copate, zapreš vrata 
stanovanja ter tečeš …« Ob vsej poplavi 
»dobrih« učinkov teka enostavno 
»verjamemo«, da vemo večinoma vse: 
tek je naša genetsko dana posebnost in 
pri samem teku naj ne bi bilo težav, razen 
s samo začetno kondicijo. Vsa zgodba 
se pri tem dobro začne in večinoma tudi 
relativno hitro konča!

Pozitivnih lastnosti rekreativnega teka ni 
treba naštevati, toda žal je število pasti in 
stranskih učinkov najmanj dvakrat večje. 
V zadnjih štirih oz. petih generacijah 
človeštva so se naše gibalne sposobnosti 
in potrebe tako močno spremenile, 
da smo popolnoma porušili osnovne 
zakonitosti delovanja našega telesa. 

Ergonomija – plus ali minus?
Glavni človeški sovražnik sodobne družbe 
je ERGONOMIJA. Nikoli v zgodovini ni bilo 
situacije, da bi za neko delo potrebovali 
tako malo mišične moči. Naše telo v 
osnovi pozna dva sistema: mišice za 
gibanje in mišično-vezivne strukture 
za stabilizacijo. Z ergonomijo stolov, 
ležišč, delovnimi pulti, avtomatizacijo in 
odličnimi stoli v avtomobilih praktično NE 
POTREBUJEMO več mišičnih struktur za 
zagotovitev stabilizacije trupa! 

Izvajanje gibov
Pravilo za vsako izvedbo giba je: najprej 
fiksacija, nato aktivacija! Tek je visoko 
aktivno gibanje, ki nujno zahteva odlično 
kontrolo in moč stabilizatorjev trupa, šele 
tako lahko dinamične mišične strukture 
izvedejo ekonomično gibanje med tekom. 
POZABLJENO dejstvo je, da danes nihče NI 
SPOSOBEN pravilno teči brez predhodnega 
treninga in aktivacije stabilizatorjev trupa. 

Tek NE more biti hkrati ogrevanje, glavna 
akcija in ohlajanje! 

Tek in rekreacijski tek
Tek in rekreacijski tek nista enaka načina 
gibanja! Za tek se šteje visoko intenzivno 
gibanje – šprint! Človek je v svojem razvoju 
razvil samo mišice za hojo in šprint. 
Resnično verjamete, da smo v zadnjih 
štirih oz. petih generacijah evolucijsko 
razvili mišice za rekreacijski tek? Edini 
naravno dani tek nastane, če 10–15 m za 
vami teče hud pes s precej pene na ustih … 
Tako večina »tekačev« teče v popolnoma 
porušeni poziciji trupa, z nepravilno 
izvedbo koraka, stres na sklepna strukture 
je od dva- do trikrat večji kot pri pravilnem 
teku.

Težave
Dnevno se fizioterapevti srečujemo 
vsaj s 50 % strank, ki imajo težave z 
lokomotornim sistemom zaradi napak 
pri teku. Skoraj nihče od rekreativnih 
tekačev ni telesa predhodno pripravil 
na kompleksen napor pri teku. Temu 

se je mogoče izogniti samo s pravilnim 
treningom atletske abecede, ki pa ne 
vključuje samo pridobivanja kondicije, 
temveč tudi vse druge vaje za krepitev 
trupa, tehnik koraka, odriva …
Obstaja neizpodbitna resnica o dobri 
lastnosti rekreativnega teka: da končno 
premaknemo telo iz faze mirovanja, 
gremo v naravo, poženemo energijo po 
telesu in vsaj za kratek čas pozabimo na 
vsakodnevne težave. 

Pravi pristop
Ne glede na to, kje tečemo in s kom 
tečemo, pomembno je, da imamo tek 
za resen šport in se temu primerno 
pripravimo, poiščemo ustreznega 
trenerja, ki vključi v aktivacijo celoten 
gibalni sistem. Najslabše je verjeti, da 
vse zmoremo sami. Še posebej zato, ker 
so takšni posamezniki naše najboljše 
»stranke«.
Članek ni kritika teka, temveč opozorilo, da 
preveč verjamemo splošnemu mišljenju: 
da nam je tek naravno dan kot možnost 
gibanja. Tek je bil vedno samo možnost za 
pobeg in reševanje. Človek je vedno lovil s 
hojo, ulovil pa s tekom.
Vsem tekačem želim veliko lepih užitkov 
v naravi ter čim manj nesrečnih situacij. 
Vsakršno gibanje, ki nas osrečuje, je 
doseglo naš cilj.

50 %

uporabnikov, ki obiščejo 
fizioterapevta, ima težave z 

lokomotornim sistemom zaradi 
napak pri teku.
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GIBANJE

Besedilo: Irena Skuk, BODIFIT, inštruktorica individualne in vodene vadbe ter pilatesa

Starejša populacija je pogosto pozabljena 
skupina, odrinjena na rob, (pre)pogosto 
je dojeta kot samoumevna skupina. Tega 
nikakor ne bi smeli dovoliti! Sem velika 
zagovornica in promotorka vadbe za 
starejše oz. seniorje. Žal pa je resnica tudi, 
da je veliko starostnikov prepričanih, da 
vadba ni zanje, da so prestari za fitnes, da 
nimajo časa za »take neumnosti« in da 
imajo več drugega, »pametnejšega dela«. 

V resnici sta razloga za iskanje izgovorov 
dva. Ali sta želja po gibanju in upanje 
na neboleče, prožno, vzdržljivo telo 
res že popolnoma zbledela ali pa se 
občutek lastne vrednosti potrjuje zgolj z 
razdajanjem za druge, navadno za mlajšo 
generacijo v družini. Za oba motiva, ki 
botrujeta odrekanju redni vadbi, obstaja 
realen protiodgovor. Še tako zasedêno 
in zapostavljeno telo lahko s primernim 
vadbenim programom, nadzorovanimi 
in smiselnimi vajami samo pridobi 
in pozitivno napreduje. Pri drugi vrsti 
»otopelosti« pa je treba ozavestiti dejstvo, 
da je človek lahko drugim v pomoč le, 
če je zdrav in pri močeh. Za to pa lahko 
posameznik poskrbi le sam.

Pozitivni učinki vadbe
Pozitivni učinki vadbe so splošno znani. Pri 
starejših ljudeh težje govorimo o rezultatih 
in napredku, saj so cilji drugačni, kot 
smo jih pri delu v fitnesu sicer vajeni. Ne 
govorimo torej o hujšanju, oblikovanju 
telesa ali rehabilitaciji. Namen in cilj vadbe 
FIT Senior je predvsem zagotavljanje 
gibljivosti, preprečevanje prehitre izgube 
moči, ohranjanje vzdržljivosti in tudi 
kognitivnih sposobnosti. Najbolj opazen 
in dobrodošel učinek pa je seveda 
zmanjševanje in preprečevanje bolečin. 
Telo, ki redno vadi, je obenem dosti 
manj dovzetno za poškodbe, saj mišična 

moč, prožnost vezivnega tkiva in boljši 
reakcijski čas prispevajo k lažjemu in 
učinkovitejšemu gibanju ter opravljanju 
vsakodnevnih nalog. Z vadbo krepimo tudi 
srčno-žilni sistem, s čimer zmanjšujemo 
tveganje za tovrstna obolenja ter 
dvigujemo splošno odpornost proti 
okužbam in boleznim. 

Velik del vaj, ki so vključene v preventivni 
BODIFIT-ov vadbeni koncept FIT oz. 
FIT Senior, ima neposreden vpliv na 
koordinacijo in ravnotežje, pa tudi na 
splošne možganske funkcije, kot sta 
spomin in koncentracija. Nezanemarljiv 
je tudi močen socialni moment – zelo 
pozitivne vplive prinaša tudi druženje, ki 
je stalnica obiskovanja vadb in fitnesa. 
Govorimo o druženju z vrstniki, predvsem 
pa z mlajšo generacijo aktivnih in 
pozitivnih članov z inštruktorji na čelu. 

Posebnosti
Pri delu s starejšimi je treba upoštevati 
posebnosti njihovih telesnih značilnosti. 
Mišična moč in vzdržljivost gotovo 
nista več taki kot pri mlajših. Vezivna in 
mišična tkiva potrebujejo več časa, da 
jih pripravimo na vadbo, tudi krvno-žilni 
sistem je treba obremenjevati veliko bolj 
nadzorovano. Prav tako telo potrebuje 
več časa za regeneracijo, pri čemer sta 
ključnega pomena zadostna hidracija in 
vnos osnovnih hranil (s poudarkom na 
beljakovinah) ter dodajanje vitaminov in 
mineralov. 

Poleg počasnejšega pridobivanja gibalnih 
sposobnosti je na drugi strani proces 
izgubljanja pridobljenih pozitivnih učinkov 
žal z leti veliko hitrejši. Izgubljanje moči, 
kondicije in gibljivosti je zelo hitro opazno 
in tega se starejši vadeči zelo zavedajo, saj 
vsakodnevno občutijo spremembe. Zato 

so praviloma tudi najbolj redni obiskovalci 
vadb in fitnesa ne glede na letni čas, 
praznike ali druge dejavnike. V tem 
pogledu so lahko vsem za zgled, ne glede 
na to, da je v mladosti proces nazadovanja 
počasnejši, poteka ravno tako vsakič, ko 
izpustimo trening. Problem je le, da mlajši 
negativnih učinkov ne opazimo takoj. 

Sestava programa
Pri sestavi programa za starejše 
upoštevamo zgoraj opisana dejstva. 
Program je zato skozi vso sezono 
minimalno stopnjevan. Vadba vključuje 
več vaj ali elementov, poudarek pa je 
na razvoju koordinacije in ravnotežja. 
Ogromno je dela na gibljivosti ter 
vzdrževanju moči. Tempo, število 
ponovitev in dodatne obremenitve so 
seveda prilagojeni (zmanjšani). Za 
primeren program poskrbimo BODIFIT-
ovi inštruktorji tako na vodeni vadbi 
kot pri sestavi individualnih programov 
na fitnesu. Samo tako tudi našim (naj)
starejšim članom zagotovimo varno 
vadbo, ki prinaša ugodne rezultate. 

Kot inštruktorico vodenih vadb, fitnesa in pilatesa me med vsemi področji najbolj navdihuje delo s 
posamezniki in posebnimi skupinami. Pri teh lahko strokovnjaki na tem področju najbolje izkoristimo 
svojo strokovno usposobljenost, moč izkušenj in sposobnost prilagajanja. Med temi skupinami pa 
imajo poseben pomen starejši, ki so praviloma tudi najbolj hvaležni in zvesti vadeči, saj vsakič znova 
potrjujejo vrednost našega poslanstva – pomagati.

FIT SENIOR – ZA 
VITALNO JESEN 
ŽIVLJENJA BREZ 
BOLEČIN
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Vadba vključuje več vaj ali 
elementov, poudarek pa je 
na razvoju koordinacije in 
ravnotežja. Ogromno je dela na 
gibljivosti ter vzdrževanju moči.
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DUŠEVNO ZDRAVJE

ZDRAVLJENJE S POGOVOROM

Pri psihoterapiji gre za prostovoljno 
srečanje in proces, pri katerem oseba prek 
psihoterapevtskega odnosa spoznava 
sebe, ozavešča zanjo pomembne teme 
in potrebe ter izpolnjuje oz. nadgrajuje 
razumevanje sebe in okolice.

Osrednji del psihoterapije oz. tisto, kar 
zdravi, je odnos med psihoterapevtom 
in uporabnikom. Psihoterapevtski 
odnos predstavlja prostor sprejetosti, 
razumevanja in topline, kjer oseba lahko 
na varen način spregovori o sebi in svojih 
težavah. Ravno kakovost terapevtskega 
odnosa najbolj napoveduje učinkovitost 
psihoterapije, zato je zelo pomembno, 
katerega psihoterapevta si nekdo izbere in 
kako jima uspe vzpostaviti pristen odnos. 
Le-ta se mora razvijati z obeh strani, tako 
s strani uporabnika, ki mora v terapevtu 
prepoznati in začutiti nekoga, ki mu lahko 

zaupa, in verjame v terapevtove tehnike 
dela, kot s strani psihoterapevta, ki mora 
biti toliko iskren do sebe in uporabnika, 
da resnično začuti in sprejme uporabnika 
takšnega, kot je, ali pa tudi odkloni delo 
z njim, če se ne vzpostavi pozitivna 
interakcija med njima. 

Terapevtski odnos
Terapevtski odnos je tisti, ki posamezniku 
omogoča korektivno izkušnjo, nekaj 
drugačnega od naučenih vzorcev in 
vsakdanjega doživljanja, nekaj, kar 
posameznik z radovednostjo raziskuje 
in s čimer lahko potem zunaj terapije 
testira realnost. Terapevt skozi pogovor 
z različnimi metodami in tehnikami vodi 
uporabnika k razumevanju njegovega 
načina mišljenja, čustvovanja in 
doživljanja ter posledično njegovega 
vedenja ter krepi njegove notranje vire 

moči, da se lažje in na bolj konstruktiven 
način spopada s svojimi težavami. 

Različni pristopi
Različni psihoterapevtski pristopi imajo 
v ospredju različne cilje psihoterapije. 
Nekateri se osredotočajo na odpravo 
neželenega simptoma oz. vedenja, 
nekateri gradijo na doseganju uvida 
in ozaveščanja, tretji so usmerjeni v 
zagotavljanje podpore, spet za druge je 
pomembna osebna rast. 

Glede na globino jih delimo na globinske 
psihoterapije in podporne psihoterapije. 
Vendar pa je osnova, ne glede na pristop, 
vedno radovedno raziskovanje – rdečo nit 
vodi želja po razreševanju uporabnikovih 
psiholoških težav po psiholoških poteh, s 
pogovorom, v konkretnem odnosu med 
psihoterapevtom in uporabnikom. 

Podobni cilji se tako lahko dosežejo 
znotraj različnih pristopov, z različnimi 
metodami in procesi. Same tehnike, ki jih 
psihoterapevti uporabljajo, predstavljajo le 
manjši delež pri skupnem uspehu terapije. 
Večji del so zunajterapevtski dejavniki 
oz. življenje uporabnika, terapevtovi 
dejavniki oz. terapevtove lastnosti in 
– najpomembnejše v procesu terapije – 
skupni dejavniki terapije oz. terapevtski 
odnos. 

Psihoterapija se ne izvaja le kot 
individualna terapija, ki jo obiskuje 
posameznik sam. Psihoterapija lahko 
poteka tudi v skupini, v okviru družine 
ali kot partnerska terapija. Pri vseh 
oblikah je pomembno, da se vključeni v 
psihoterapijo prostovoljno odločijo za ta 
proces in da je prisotno spoštovanje do 
vseh udeleženih ter do njihovih zgodb in 
občutkov, ki jih nosijo. 

PSIHOTERAPIJA, 
KORAK BLIŽJE 
SEBI IN DRUGIM

Psihoterapija je disciplina, ki je znanstveno utemeljena, s preprostimi besedami pa lahko 
rečemo, da gre za zdravljenje s pogovorom. Besedilo: Mateja Švetak, spec. psihodinamske psihoterapije

Psihoterapija lahko poteka tudi v skupini, v okviru družine ali kot 
partnerska terapija.
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Vsak posameznik pride na terapijo s svojimi težavami, svojim 
pogledom na življenje in na situacije, ki jih je doživel, svojo 
realnostjo, svojimi bolečinami. Cilj terapije pa ni v tem, da se 
posameznik reši vseh svojih problemov in pozabi na vse rane. 
Terapevt ni čudežni zdravitelj, ob katerem dogodki, čustva, 
občutki in doživetja kar izginejo oz. se spremenijo v prijetne dele 
življenja. Cilj terapije je v tem, da človek odkrije svoj pravi jaz 
in da se sprejme takšen, kakršen je, skupaj s svojo življenjsko 
zgodbo, svojimi ranami, značajem in vsem, kar je v njem. Skozi 
terapijo uporabnik pridobi nove izkušnje, nove poglede ter 
drugačne uvide, ki jih lahko nato preverja v realnosti. Terapevt 
mu pri tem pomaga, ga usmerja in skupaj z njim hodi po poti, 
na kateri se posameznik nauči drugače ravnati s samim seboj 
tako, da s tem lahko živi. Pomaga mu prepoznati in začutiti 
različna čustva, sprejeti in spremeniti neprijetne občutke in manj 
funkcionalne oblike vedenja, vodi ga k ozaveščanju skritih vsebin 
in postopnemu odpravljanju omejujočih vzorcev iz preteklosti. 

Za dosego ciljev, ki se postavijo, je pri različnih posameznikih 
potreben različen čas. Odvisno tako od posameznika kot tudi 
od cilja in sprotnih življenjskih okoliščin, ki se odvijajo v času 
obiskovanja terapije, so nekatere terapije kratkotrajne, torej 
časovno omejene psihoterapije, nekatere pa dolgotrajne, kar 
pomeni psihoterapije z odprtim koncem in neomejenim časom 
trajanja. 

Kakšno psihoterapijo posameznik izbere v določenem trenutku 
oz. ob določeni življenjski situaciji, je tako precej odvisno od cilja, 
ki ga želi doseči. V zadnjem času se je obseg psihoterapije precej 
razširil in obsega širši spekter težav, ki jih obravnava, zajema 
različne starostne skupine, ne ločuje po spolu ali veroizpovedi in 
ne obsoja socialnega ter kulturnega statusa posameznika. 

Psihoterapija ni namenjena le tistim, ki so žrtve travmatskih 
dogodkov, nasilja ali zlorab, ki so se znašli v krizi oz. stiski ter ne 
vedo, kako naprej, ki so doživeli izgubo bližnjega, ki se borijo z 
različnimi oblikami odvisnosti ali ki trpijo za motnjami spanja, 
pozornosti in podobno. Psihoterapija je namenjena vsem, ki si 
želijo izboljšati kakovost svojega življenja in način vsakdanjega 
delovanja, pridobiti večjo osebno avtonomijo in bolj pozitiven 
pogled na prihodnost, ter vsem, ki se morajo (ponovno) naučiti 
spoštovati, ceniti in ljubiti sami sebe kot edinstveno osebo. Kajti 
ravno to smo – sami sebi največje bogastvo.

Skozi terapijo uporabnik pridobi nove izkušnje, 
nove poglede ter drugačne uvide, ki jih lahko 
nato preverja v realnosti. Terapevt mu pri tem 
pomaga, ga usmerja in skupaj z njim hodi po 
poti, na kateri se posameznik nauči drugače 
ravnati s samim seboj tako, da s tem lahko živi.
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DUŠEVNO ZDRAVJE

KLJUČNA SESTAVINA 
ZA ISKRENO IN 
POLNO ŽIVLJENJE

Pa vendar se v naši družbi o ranljivosti še 
ne govori toliko na glas. Matej Delakorda, 
sociolog, ki se že nekaj časa poglablja v 
svojo notranjost ter raziskuje svojo, moško 
ranljivost in njen vpliv na medčloveške 
odnose, meni, da je ranljivost psihološka 
in duhovna drža človeka, ki v veliki meri 
pomeni čustveno tveganje, negotovost 
in predvsem izpostavljanje samega sebe: 
kdo smo, kako razmišljamo, kaj čutimo – 
iskreno in avtentično. 

»V družbi se je žal zasidral mit, da je 
ranljivost šibkost. Če sebe izpostavimo 
kot nepolnega, tistega, ki ne ve vsega 
in ki nekaj čuti kot slabo, je to nekaj 
manjvrednega. Ta mit je zelo škodljiv, 
saj ranljivost ni šibkost, temveč gre za 
ključno sestavino za iskreno in polno 

življenje. Na neki način pomeni gonilo 
našega vsakdanjega življenja, saj z njo 
dopuščamo, da nas drugi vidijo takšne, 
kakršni res smo. To pomeni držo, da smo 
do sebe in drugih resnično iskreni. 

Roko na srce, večinoma ranljivosti na 
neki način ne maramo, saj se bojimo. 
Vsi poznamo notranje monologe, kot so 
»nisem dovolj dober/dobra«, »kaj pa si 
bodo mislili drugi«, »tega pa že ne smem 
narediti/čutiti«, »takšne/takšnega me ne 
bodo marali«. Takšne stavke govorimo 
sami sebi, hkrati jih večkrat slišimo tudi od 
zunaj. To boli, večkrat boli celo preveč. Zato 
se začnemo zapirati, otopevati, bežati od 
vsega, kar zares čutimo. 

Želimo si biti ranljivi, ampak je to na neki 

način preveč. Po drugi strani pa – ko vidimo 
druge ranljive, se nam zdi večkrat to kot 
čisti pogum. Kaj se dogaja? Ena ključnih 
potreb človeka je, kot ugotavlja tudi dr. 
Brene Brown, da se čuti povezanega, 
sprejetega. »To se na žalost ali na srečo 
lahko zgodi le, ko smo resnično videni. In 
tukaj nastopi ranljivost. Gre torej za neke 
vrste odločitev za držo, da bomo sebe 
sprejeli takšne, kot smo, ter se kot takšni 
tudi izpostavili svetu, da bomo pogumni 
in da bomo tvegali pokazati, kaj čutimo in 
kako doživljamo sebe in svet okoli sebe. S 
tem bomo dopustili, da nas drugi resnično 
vidijo in – ne glede na to, kako nas vidijo – 
bomo ostali zvesti samim sebi.«

Sarabraj Tjaši Artnik Knibbe, avtorica 
knjige Ranljiva, opisuje ranljivost kot 
izjemno pomembno odliko človeške 
duše, ki omogoča odprtost do življenja. 
»Je pripravljenost na to, da se pogumno 
odpremo življenju in najbolj intimnim 
izkušnjam tega. Ranljivost ne pomeni le 
odnosa do drugega živega bitja, ampak 
to dvojino presega. Gre za sposobnost 
ranljivega, da se polno preda toku življenja, 
ki teče po zakonu sinhrone pretočnosti 
v tukaj in zdaj. Gre za silo, ki jo enačim z 
ljubeznijo, in za njeno polno realizacijo v 
človeku potrebuje ranljivo predajo. Ko se 
ji prepustimo, nas vodi do skritih delov 
notranje moči. Pripravljenost na to, da se 
zavestno soočimo z dimenzijo ranljivosti, 
nam odstira pogled v globine, ki vas bodo 
očarale. Tam se pravi stik z življenjem šele 
začne.«

Srečanje z ranljivostjo je po navadi 
boleče
Na življenjski poti nas, če ne poslušamo 
sebe, po navadi nekaj ustavi, zato srečanje 

RANLJIVOST 
JE NAŠA MOČ

»Življenje z vsem srcem je način življenja, ki izhaja iz občutka lastne vrednosti, in ranljivost je 
jedro, srce in sredica najpomembnejših človekovih izkušenj,« iz svojih dolgoletnih raziskav človeške 
povezanosti in ranljivosti navaja dr. Brene Brown.

Gre torej za neke vrste odločitev za držo, da bomo sebe sprejeli 
takšne, kot smo, ter se kot takšni tudi izpostavili svetu.

Besedilo: Andreja Cepuš, ustanoviteljica Envir.si* 
*Vira: Sarabraj Tjaši Artnik Knibbe, avtorica knjige Ranljiva, in Matej Delakorda, vodja skupin pri podjetniški mreži CEED
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z ranljivostjo skorajda vedno povezujemo z bolečino. »Sam 
sem se z ranljivostjo – kot verjetno večina – srečal ob večjem 
življenjskem izzivu. Prišla je jesen, ko se mi je v enem mesecu 
čustveno sesedlo celotno življenje: boleč razdor partnerske veze, 
s tem povezana izguba stanovanja, bolezen v primarni družini in 
težave v službi. Čutil sem tako velik čustveni pritisk in šok, da ga 
kljub vsemu svojemu osebnostnemu izobraževanju in čustveni 
inteligenci nisem mogel urediti, nadzorovati, pomiriti, kot sem 
to po navadi lahko storil ob manjših življenjskih pretresih. Sam 
sebi sem preprosto priznal, da ne zmorem več. Ne morem se 
več braniti, ljudem po ovinkih razlagati, kaj se dogaja, se skrivati, 
odmikati. Vstopil sem v polje ranljivosti in začel zelo iskreno 
govoriti o svoji bolečini ter počutju,« razlaga Delakorda.
Drugače od Delakorde Sarabraj Tjaši Artnik Knibbe zase pravi, 
da je ranljiva že od nekdaj in da te odlike ni izgubila, četudi se je 
proti njej borila. »Poskusila sem si nadeti oklepe pridne punčke, 
ki negira bolečino, klovna, ki se z njo spopada s prisiljenim 
humorjem, ter amazonke, ki zmore čisto vse. Vsakič, ko sem 
dovolila oklepu, da duši mojo notranjo ranljivo, odprto živost, se 
je ta uprla. Bolezen me je opozarjala, da grem po napačnih poteh 
in da z umsko kontrolo v resnici zapiram pogled v svoje srce. To 
je le ljubko čakalo na trenutek, ko bo vsega preveč. Teh trenutkov 
je bilo več, trojna smrt v družini pa le končni udarec, ki je razbil 
vso trdo smolo, ki se je začela lepiti na moje vedno živo srce. Ko 
me je zadel zadnji udarec, ob smrti očeta, je skozi špranje srca 
začela pronicati neverjetna svetloba. Ta mi je prišepnila, da je prav 
ranljivost ali bolje odprtost do življenja in pogum zanjo tisto, kar 
mi lahko podari znova celovitost bitja.«

Situacije skozi ženski in moški pogled
»Ker za moške ‘velja’ standard, da naj bi vedno obvladovali svoja 
čustva in gradili močen družbeni status (to naj bi bila znaka 
moškosti), je za moške ranljivost zelo velik izziv. Zato se večkrat 
zgodi, da se odločimo vsa nakopičena čustva, bolečino in nemoč 
potisniti v ozadje, se od njih odklopiti, otopeti. Za moške to večkrat 
pomeni zatekanje v igranje videoigric, pornografijo, prekomerno 
pitje alkohola, uživanje drog, nasilje ali pa preprosto otopelost 
(še posebej videoigrice in pornografija kažeta skrb vzbujajoče 
trende med mladimi moškimi). Treba se je zavedati, da imamo 
tudi moški primarno potrebo po pripadnosti: biti slišani, sprejeti, 
biti povezani – to je naša naravna potreba. Ko v sebi potopimo 
‘negativna’ čustva, s tem otopijo tudi pozitivna (veselje, 
hvaležnost, sreča), saj ljudje ne moremo selektivno odklapljati 
samo določenih čustev, ampak le vsa skupaj,« meni Delakorda. 
Dodaja, da je to tudi eden izmed razlogov, zakaj lahko pri ljudeh 
vidimo toliko pasivnosti, otopelosti, nepripravljenosti za življenje. 

Na življenjski poti nas, če ne poslušamo sebe, po 
navadi nekaj ustavi, zato srečanje z ranljivostjo 
skorajda vedno povezujemo z bolečino.
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Sarabraj Tjaši Artnik Knibbe pri sebi lahko 
kot ključno situacijo ranljivosti izpostavi 
tisto, ko je negovala svoje starše ob 
njihovem odhodu v enost. »Namesto da 
bi bil to čas močne bolečine in kričečih 
čustev, se je v obeh primerih izkazalo 
za enega najmilejših dolgih trenutkov 
brezmejne ljubezni, topline in predaje 
drug drugemu ter življenju. Takrat, ko se 
je čas povsem ustavil, se je zgodilo polje 
zlitja src. Soočanje z večnostjo prinese 
zavedanje trenutka.«

Kako se soočiti z ranljivostjo
»Menim, da je ranljivost dar, ki ga ne 
premostimo, ampak z njo živimo. Če se 
odločimo za ranljivo človeško izkustvo, 
je treba vzeti v zakup, da ranljivost je in 
vedno bo del naše resničnosti. Kar pa 
pomaga pri bolečini, ki je del ranljivosti, 
je zavedanje, ki z ranljivostjo pride, da je 
veliko bolečine pogojene z mislimi po 
kontroli in želji, da se bolečini izognemo. 
Ko ranljivo sprejmemo bolečino kot del 
življenja, se zgodi, da je razlogov zanjo 
presneto malo,« pravi Sarabraj Tjaši Artnik 
Knibbe. 

Delakorda ob tem navaja dva načina. 
»Prvi je razumevanje, sprejemanje naših 
načinov delovanja, čutenja, čustvovanja. 
Gre za sprejemanje samega sebe in 
svojih občutij. To je lahko seveda boleče, 
ampak je pomembno, da poskušamo 
s tem vzdržati in biti, opazovati ter se 
zavedati, da karkoli čutimo, je v redu in je 
del nas. Ko raziskujemo sebe, se bomo 

prej ali slej srečali z lastnim sramom. 
Sram predstavlja strah, da nas bodo ljudje 
videli na določen način, s čimer bomo 
izgubili povezanost, po kateri hrepenimo. 
Zato je drugi način, kako se soočamo z 
življenjskimi izzivi, da spregovorimo o 
sebi in svojem sramu. Da se začnemo 
pogovarjati in izražati, kaj res čutimo, 
kako se počutimo, da si dovolimo biti 
videni – kljub vsem strahovom in grozi, ki 
jo lahko ob tem čutimo. S tem lahko pride 
do pomembnega osebnega olajšanja; 
resnično smo videni s strani druge osebe, 
kar lahko za nas in za drugo osebo 
pomeni čisto novo raven odnosa. Tretje, 
potem ko se zgodi takšna povezanost, 

pa je, da obstaja velika verjetnost, da 
nam bo drugi človek prišel naproti, izrazil 
razumevanje, podporo in nam morda 
podelil tudi svoje izkušnje s tega področja. 
Ustvarili smo namreč prostor zaupanja 
in varnosti – prostor povezanosti. Takšnih 
prostorov in povezanosti so večkrat vajene 
ženske znotraj ženskih družb, moškim 
pa je ta prostor manj poznan. Zato je 
pomembno ustvarjati tudi moške prostore 
za kakovostno druženje in preživljanje 
časa, kjer smo tudi moški med sabo lahko 
ranljivi, empatični in podporni drug do 
drugega.«

Večkrat se zgodi, da se odločimo vsa nakopičena čustva, bolečino 
in nemoč utišati, se od tega odklopiti. Za moške to večkrat pomeni 
zatekanje v igranje videoigric, pornografijo, prekomerno pitje 
alkohola, uživanje drog, nasilje ali pa preprosto otopelost (še 
posebej videoigrice in pornografija kažeta skrb vzbujajoče trende 
med mladimi moškimi). 

PRVI KORAKI 
Pot k zavedanju

Matej Delakorda: 
»Najpomembnejše od 
vsega je, da verjamemo in 
vadimo zavedanje: ‘da smo 

dovolj’, ‘da smo zadostni’. Kadar 
delujemo iz prepričanja, ki pravi ‘sem 
dovolj’, potem prenehamo kričati nase 
in na druge ter začnemo poslušati. 
Prijaznejši in nežnejši smo do ljudi 
okoli sebe in predvsem do sebe.«

Sarabraj Tjaši Artnik 
Knibbe: »Ni lahko biti 
ranjen in ranljiv, a če si 
pogumen in obdržiš vero v 

življenje, te vmes sreča ljubezen.«

Ko raziskujemo sebe, 
se bomo prej ali 
slej srečali z lastnim 
sramom. Sram 
predstavlja strah, da 
nas bodo ljudje videli 
na določen način, s 
čimer bomo izgubili 
povezanost, po kateri 
hrepenimo. 

NAJBOLJŠA DNEVNA PODPORA IMUNSKEMU SISTEMU VAŠEGA PSA

naravno

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

Besedilo: Natalija Hercog Gerbec, dr. vet. med., vodja Veterinarskega centra PIKA

Pes je v osnovi res mesojeda žival, vendar 
sta se v vseh tisočletjih od udomačitve 
naprej njegova prehrana in sam način 
prehranjevanja spreminjala. Res je, da 
so rastlinojedci mnogo bolj prilagojeni za 
izkoriščanje rastlinskih virov beljakovin, saj 
imajo temu prilagojeno anatomijo prebavil, 
npr. krava ima štiridelni želodec in je zato 
psa po izkoriščanju rastlinskih hranil težko 
primerjati z njo. Pa vendar potrebujejo tudi 
mesojedi določen odstotek surovih vlaknin 
za urejeno prebavo, uspešno rast koristnih 
mikroorganizmov itd. Le-te pridobivajo 
iz rastlinskega dela. Torej je rastlinska 
komponenta v prehrani pomembna 
in koristna v manjši meri. Nikakor pa 
ne gre razmišljati v smeri, da so psi 

POMEMBNOST 
RASTLINSKE KOMPONENTE 
V PREHRANI PSOV
Tudi mesojedi potrebujejo kakovostne surove vlaknine za urejeno prebavo.

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

naravno

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

sposobni potrebo po beljakovinah povsem 
nadomestiti iz rastlinskih virov. Drugače 
povedano, psa ne moremo spremeniti v 
»zdravega vegetarijanca«. 

Ko se beljakovine v prebavilih razgradijo 
na manjše delce (aminokisline), je 
vseeno, kakšen je izvor le-teh za prebavo 
oz. izkoristek. Ključen je del prebave do te 
stopnje, ki pa je vrstno celo individualno 
pogojen. To opažamo tudi pri sebi, saj 
določenih delov v prehrani ne prebavimo, 
drugi ljudje pa jih. Glede maščob ni taka 
težava. Moramo pa paziti, da vnos maščob 
pri psu ni prevelik, saj lahko hitro pride 
do preobremenitve trebušne slinavke in 
posledično pankreatitisa.

INFORMACIJE
Imate vprašanje 
o prehrani vašega 
štirinožnega 
prijatelja? 

Pišite na naslov 
info@juja.eu. 
Odgovore bo 
za vas pripravila 
Natalija Hercog Gerbec, dr. vet. med., vodja 
Veterinarskega centra PIKA. Nekatere bomo 
objavili v rubriki Jujina svetovalnica ali na 
Facebooku Juja.OrganicDog. (https://www.
facebook.com/Juja.OrganicDog).
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ŽIVILO MESECA

Zemeljski mandlji so izjemno hranilen in okusen prigrizek. Mleko iz zemeljskih mandljev je po 
sestavi zelo podobno materinemu mleku. Besedilo: Maja Jeereb, certificirana nutricionistka in 

urednica portala MojeZdravje.net, Center Moje zdravje 

Zemeljski mandlji (Cyperus esculentus) niso 
oreščki, ampak so gomolji. V Sloveniji so ti 
gomolji še dokaj neznani, a ko se z njimi 
srečate in okusite njihovo sladkobo, vas 
bodo navdušili.

Odkrili so jih že pred 4000 leti. Stari 
Egipčani so jih cenili zaradi zdravilnih 
in regenerativnih lastnosti. Zemeljski 
mandlji so pravzaprav jedilni gomolji tigrove 
trave, ki raste ob obali južne Španije in Afrike, 
zato niso alergeni kot običajni oreščki, ki jih 
poznamo. Naravno sladki zemeljski mandlji 
so izjemno bogat vir hranilnih snovi, zato jih 
nekateri imenujejo tudi »hrana preživetja«. 
Imena, pod katerimi jih poznamo, so: 
zemeljski mandlji, tigrovi oreščki, chufa.

Hranilne vrednosti 
Bogati so z vlakninami (vsebujejo kar 33 
g prehranskih vlaknin na 100 g), nase vežejo 
maščobo ter prebavne sokove in s tem 
varujejo trebušno slinavko. So brez glutena 
in so primerni za vsakogar. Kljub sladkobi 
pa zemeljski mandlji ne obremenjujejo 
trebušne slinavke.
Med drugim pomagajo ohranjati »dobre« 
bakterije v prebavnem traktu, kar je zelo 
pomembno tudi za samo prebavo. Že 30 
g zemeljskih mandljev je dovolj za dnevne 
potrebe odraslega človeka. Vsebujejo lahko 
prebavljive beljakovine (7 %), nenasičene 
maščobne kisline (25 %), vlaknine (30 
%) in vitamin E. So odličen dodatek k 
uravnoteženi prehrani. Zemeljski mandlji so 
okusen vir energije s hitrim regenerativnim 
učinkom, zato so primeren prigrizek za 
športnike, za vse aktivne in vse, ki imajo 
veliko umskega dela. So lahek in priročen 
obrok, ki ne obremeni želodca. Povečujejo 
energijo, imajo prijeten, sladek okus in 
zmanjšujejo apetit.

Bogat vir mineralov
Vsebujejo toliko železa, kot ga vsebuje 
rdeče meso, toliko kalija kot kokosova voda, 
imajo visoko vrednost magnezija, cinka, 
fosforja in vitaminov E in C. Ne vsebujejo 
nasičenih maščob, zato dobro vplivajo tudi 

na zdravje srca in pomagajo pri uravnavanju 
krvnega tlaka. Vsebnost vitamina E nas 
varuje pred nastajanjem škodljivih prostih 
radikalov, ki so odgovorni za propadanje 
telesnih celic. Primerni so tudi za diabetike, 
saj pomagajo pri uravnavanju sladkorja v 
krvi.

Za dobro prebavo
Zemeljski mandlji so bogati z vlakninami, 
kar dobro deluje na prebavo. Vlakna v 
prebavnem sistemu vežejo nase vodo in 
s tem povečajo volumen hrane, zato nam 
dajejo občutek sitosti, uporabljajo pa jih tudi 
v dietne namene. Peristaltika se dodatno 
stimulira, kar spodbuja lažjo pot hrane 
skozi prebavni sistem. Vlakna zemeljskih 
mandljev pozitivno vplivajo na črevesno 
floro s svojimi probiotičnimi kulturami. 
Spodbujajo rast koristnih črevesnih bakterij 
in uravnavajo zdravo črevesno floro.
Zaradi vseh teh lastnosti vsekakor spadajo 
med zdravo in uravnoteženo prehrano.

Pridelava zemeljskih mandljev
Od pridelave, postopka čiščenja in sušenja 
je odvisna tudi kakovost zemeljskih 
mandljev. Proizvajalci zemeljskih mandljev 
morajo biti pod strogim nadzorom in 
upoštevati morajo standarde, ki zagotavljajo 
njihovo kakovost. Zato se pred nakupom 
prepričajte, da gre resnično za presne, 
ekološke zemeljske mandlje. Ti ne vsebujejo 
strupenih odpadkov, pesticidov in umetnih 
gnojil. S takšno pridelavo na ekološki način 
se ohranjata tako narava kot tudi kakovost 
izdelkov. Ohranijo se okus, barva in vonj 
zemeljskih mandljev. 
Za presno kakovost zemeljskih mandljev je 
pomembno tudi sušenje gomoljev, ki ga je 
treba izvajati pri temperaturi do 42 °C, da se 
ohranijo hranilne vlaknine. Gomolji takšne 
kakovosti lahko v domačem cvetličnem 
lončku poženejo v tigrovo travo.

Kako jih uživamo
V prehrani jih uporabljamo na več načinov: 
v obliki oreščkov kot samostojni prigrizek 
ali kot granolo – klasično ali proteinsko (ki 

jo lahko dobite v specializiranih ekoloških 
trgovinah). Lahko jih uživamo kot presno 
moko za sladice ali napitke. Moka iz 
zemeljskih mandljev ne vsebuje glutena, 
uporabljamo pa jo lahko kot dodatek pri 
jutranjih kosmičih in peki peciva, s tem pa 
zmanjšamo tudi vnos drugih sladkorjev. 
Dodamo jo lahko v sok, smuti ali pudinge. 
Odlična je pri pripravi presnih sladic, saj 
doda volumen in zmanjša težo suhega sadja 
ali oreščkov.

Iz njih lahko naredimo tudi »rastlinsko 
»mleko«. Po sami sestavi je mleko 
zemeljskih mandljev zelo podobno 
materinemu mleku. To mleko je primerno 
tudi za otroke z intoleranco na laktozo, 
gluten in oreščke. Recept najdete na sredini 
revije.

Primerjava hranilnih vrednosti z 
materinim mlekom:
• zemeljski mandlji: 51 % maščobe, 42 % 

ogljikovih hidratov, 7 % beljakovin;
• materino mleko: 51 % maščobe, 39 % 

ogljikovih hidratov, 6 % beljakovin.

POZNATE ZEMELJSKE 
MANDLJE?
SO ODLIČNO HRANILO ZA OBREMENJEN 
ŽIVČNI SISTEM IN REGENERACIJO PO 
INTENZIVNEM UMSKEM DELU
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Prijetno delovanje naravnih eteričnih
olj vpliva na dobro počutje in
pravilno dihanje.

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

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

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

BALZAMIČNE
KAPLJICE

BALZAMIČNI
GEL

Gelu sta dodani tudi eterični

olji timijana in sivke.

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

V dlani vtrite tri
kapljice in zmes
nežno segrejte.

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

Štiri- do petkrat
počasi in globoko
vdihnite ter izdihnite.

Naučimo se pravilno dihati

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