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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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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

Pozna pomlad je ravno tako dober čas kot katerikoli drug za preporod in 
dobrodošle spremembe v prehrani in življenjskem slogu. Treba se je le 
odločiti in pri tem vztrajati. Prvi korak je lahko že čiščenje telesa, saj prav 
slabe razvade, pomanjkljiva in nekakovostna prehrana ter nalaganje 
raznih strupov v telesu pogosto oslabijo imunski sistem in povzročajo 
ne samo neprijetne simptome, ampak tudi resne bolezni, vključno z 
nekaterimi rakavimi. Alergije, težave s kožo in prebavo so na primer lahko 
znak, da je telo morda preobremenjeno s škodljivimi snovmi in da mu po 
drugi strani morda česa primanjkuje, na primer kisika ali določenih hranil. 
Ker pomlad pomeni nov cikel v naravi, je to lahko tudi za nas odlična 
spodbuda, da tudi za svoje zdravje naredimo nekaj novih, dodatnih 
korakov. In to tudi zelo dobesedno. Kaj bi pa vi radi spremenili? 

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
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Vodja projekta: Danijel Kmetec, danijel.kmetec@media-element.si
Spletne vsebine: Sindi Kustec in Andrej Holcman
Koordinatorka uredništva:  Saša Schwarz, sasa@zdrave-novice.si
Vodja projektov: Andrej Holcman, andrej@zdrave-novice.si
Lektoriranje: Barbara Frelih 
Oblikovanje in prelom: Sonja Popović Terić
Fotografije: shutterstock, Hiša idej, osebni arhivi strokovnih sodelavcev
Tisk: 

Naklada: 62.000 izvodov
Naslovnica: Oglasna vsebina podjetja Sensilab
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VRTILJAK

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 ORAFLOGO® tudi GEL 
ORAFLOGO® JUNIOR za otroke in najstnike ter USTNA 
RAZTOPINA ORAFLOGO® za vse težavnejše primere na večjih 
površinah ali težje dostopnih mestih v ustih. Za več informacij 
pokličite na telefonsko številko 080 50 02 ali poglejte na spletno 
stran http://si.oraflogo.com/.

GEL ORAFLOGO, GEL JUNIOR IN RAZTOPINA 
– ZA VSE TEŽAVE V USTIH

Zdravilna mo~ narave 
v kapljicah

Dojenje Pomirjanje, spanjeSpomin

25-krat u~inkovitejše 
od obi~ajnih kapljic

Brez alkohola
Brez konzervansov 

in dodatkov
Cena: 10,95 eur

Razstrupljanje*ekološko pridelano

SISTEM ENAPOTNIC USPEŠNO NADOMESTIL 
PAPIRNATE NAPOTNICE
Sistem eNapotnice, ki je 10. aprila v Sloveniji postala polno 
veljaven, samostojen dokument, je že v prvem tednu 
uspešno nadomestil papirnate napotnice, saj je bilo v tem 
času skupaj izdanih več kot 55.000 eNapotnic in izvedenih 
več kot 34.000 eNaročil. To je primerljivo s številom dnevno 
izdanih papirnatih napotnic pred uvedbo elektronskega 
naročanja. Kot poroča Nacionalni inštitut za javno zdravje 
(NIJZ), elektronski sistem deluje stabilno, krajši zastoji so bili 
zaznani le v prvih dveh dneh. Sistem elektronskega naročanja 
bomo sproti spremljali in morebitne napake tudi v prihodnje 
takoj odpravili, pravijo na NIJZ. Z eNapotnico pacientom ni več 
treba pošiljati zelenih papirnatih obrazcev, da bi se naročili k 
zdravniku specialistu. Naročili se bodo lahko sami. Še vedno 
je in bo mogoče naročanje kot doslej, osebno ali po telefonu 
ali prek posebne brezplačne telefonske številke. Zdravstveni 
domovi oz. ambulante tudi sami organizirajo informacijske 
točke za pomoč bolnikom. Zdravniki in medicinske sestre pa 
bodo pomagali predvsem tistim, ki sami naročanja ne bodo 
zmogli.

Magnezij je pomemben mineral, ki je nepogrešljiv del več kot 
300 procesov v telesu. Prispeva k zmanjševanju utrujenosti 
in izčrpanosti, ravnotežju elektrolitov, delovanju mišic, 
hkrati pa je koristen tudi za kosti in zobe. To vse zagotovi že 
samo 25–30 gramov magnezija, ki jih imamo v telesu. Ker 
veliko ljudi trpi zaradi pomanjkanja magnezija, ki ga je v 
prehrani modernega človeka čedalje manj, je priporočljivo 
pitje mineralne vode Magnesia, ki vsebuje več magnezija in 
manj natrija. Zaradi primerne sestave mineralov je Magnesia 
edinstvena mineralna voda, saj telesa ne obremenjuje s solmi 
in je primerna za vsakodnevno pitje v neomejenih količinah, 
ker ne vpliva na prebavo. Več na 
www.magnesia.si.

MAGNEZIJ – MINERAL, KI JE POGOSTO PO 
KRIVICI SPREGLEDAN

S ponosom predstavljamo novo sončno linijo LISAP SUMMER 
CARE, ki jo sestavljajo štirje izdelki za popolno zaščito las in 
telesa. Formula, ki je popolnoma brez parabenov in silikonov, 
vsebuje olje murumuru, ki prihaja iz Latinske Amerike. 
Lastnosti olja so dobro poznane za lepoto las in kože zaradi 
visoke vsebnosti vitamina A in maščobnih kislin. Olje iz 
pasijonkinega cveta, ki prihaja iz tropskega amazonskega 
gozda, je vir maščobnih kislin, predvsem omega 6. Posebej 
priporočljiva za suho in poškodovano lasišče je aloja, ki jo 
štejemo med naravna zdravila. Prav tako vlaži in vsebuje 
zaščitni filter UV. Linija LISAP SUMMER CARE vsebuje 
zaščitno olje, 
vlažilni šampon 
za lase in telo, 
masko za 
prestrukturiranje 
in vlažilno mleko 
po sončenju. 
Izdelki so na voljo 
v frizerskih salonih 
in spletni trgovini 
www.lisap.si/
trgovina.

LISAP SUMMER CARE – ZA BREZSKRBNO 
POLETJE
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Kapljice Soria Natural ne vsebujejo alkohola, umetnih konzervansov ali 
drugih dodatkov.

PODNEVI MANJ STRESA, PONOČI VEČ SPANJA
Baldrijan pomaga, da noč prespimo mirno, umirja in sprošča pa 
tudi podnevi, ko se spopadamo s stresom. Ne povzroča odvisnosti in 
jutranjega občutka otopelosti. Kapljice Baldrijan Soria Natural so 
pripravljene z modernimi postopki in so zato do 25-krat močnejše kot 
običajne. 

KONCENTRACIJA IN SPOMIN
Zaključni izpiti, množica testov, zahtevni projekti … Da se lažje zberemo 
ali učimo, včasih potrebujemo malce pomoči. Ginko spodbudi prekrvitev 
možganov, okrepi njihovo delovanje in spomin. Popolnoma 
naravne kapljice Ginko Soria Natural so odličen sopotnik študentov, 
zaposlenih ter starejših za dobro delujoče miselne funkcije. 

KAKO Z NARAVNO MEDICINO DO DOBREGA SPANJA IN BISTRIH MOŽGANOV? 

Kolagen je eden najpomembnejših gradnikov našega telesa, 
pomemben je tako za lepo kožo, lase in nohte kot tudi za telo. 
Linijo kolagenov so zato v Medexu to pomlad dopolnili z novima 
izdelkoma Kolagenlift za mladosten videz in Kolagenbody 
v prahu za čvrsto telo. Lepa, negovana in gladka koža ter 
sijoča polt je želja vsake ženske. Z izdelkom Kolagenlift boste 
svojo kožo nahranile od znotraj, zasijale pa od zunaj. Kolagenlift 
vsebuje kolagen ribjega izvora, hialuronsko kislino in 
vitamin C, ki kožo nahranijo in negujejo, vaša koža bo gladka, 
sijoča, bolj čvrsta in bolj elastična. Kolagenlift je zdaj na voljo 
tudi v obliki prahu za pripravo okusnega napitka. Izdelan je brez 
dodanega sladkorja, umetnih barvil in arom, zaradi kolagena 
ribjega izvora pa je primeren tudi za vegetarijance, ki uživajo ribe. 
Kolagenbody pa je odlična izbira za vse, ki si želite čvrsto telo, saj 
poleg kolagena vsebuje še magnezij in vitamin C. Namenjen 
je ohranjanju čvrstega telesa in vzdrževanju mišične mase, 
primeren pa je tako za ženske kot za moške. Kolagenbody je tudi 
odlična podpora za krepitev mišic, prav tako pomaga pri hitrejši 
regeneraciji mišic. 
Na voljo je v obliki 
prahu, s katerim 
si lahko pripravite 
okusen napitek 
doma ali za na pot, 
ter izdelan brez 
dodanega sladkorja, 
umetnih barvil in 
arom. 

Zdravstveni dom Ljubljana – enota Vič - Rudnik odpira 
dodatni ambulanti družinske medicine v Tehnološkem parku 
22a v Ljubljani, kjer si bodo pacienti lahko izbrali osebnega 
zdravnika. »Zaradi izjemnega pomanjkanja prostora v enoti 
Vič - Rudnik iščemo tudi druge rešitve, trenutno pa z dodatnima 
ambulantama v Tehnološkem parku skušamo predvsem 
razbremeniti preobremenjeno enoto Vič na Šestovi ulici 10 
ter tako uporabnikom naših storitev omogočiti kakovostnejšo 
zdravstveno obravnavo, zaposlenim pa boljše delovne razmere,« 
so sporočili iz Zdravstvenega doma Ljubljana. ZD Ljubljana se v 
zadnjih letih srečuje s pomanjkanjem prostorskih kapacitet v vseh 
svojih enotah, saj se soočajo s hitro rastjo opredeljenih pacientov, 
izjemnim porastom obiskov ter novimi vsebinami, predvsem v 
enotah Center, Vič - Rudnik in Bežigrad. Skupaj z ustanoviteljico 
Mestno občino Ljubljana zato v prihodnosti razmišljajo o širitvi 
fizičnega okolja dejavnosti na ravni osnovnega zdravstva ter 
izboljševanju obstoječega delovnega okolja v sedanjih enotah. 
Razmišljajo 
tudi o 
morebitni 
širitvi 
Področne 
enote 
Rudnik.

KOLAGEN – ZA ČVRSTO TELO IN 
MLADOSTEN VIDEZ

DODATNI AMBULANTI V ZD LJUBLJANA – 
ENOTA VIČ - RUDNIK

Zdravilna mo~ narave 
v kapljicah

Dojenje Pomirjanje, spanjeSpomin

25-krat u~inkovitejše 
od obi~ajnih kapljic

Brez alkohola
Brez konzervansov 

in dodatkov
Cena: 10,95 eur

Razstrupljanje*ekološko pridelano

NAJBOLJ NARAVNO ČIŠČENJE TELESA
Pegasti badelj v moderni (tekoči) obliki pomaga očistiti in zaščititi 
jetra pred škodljivimi snovmi iz hrane in okolja, alkoholom ter 
cigaretnim dimom. Kapljice iz pegastega badlja so najboljša 
izbira za vse, ki iščete naraven izdelek brez dodatkov.

RAZDRAŽLJIV MEHUR, PEKOČE URINIRANJE
Poskusite zdravilno rastlino, ki blaži krče in pomirja mišice 
mehurja ter deluje blago antiseptično. Izberite ekološko pridelano 
rastlino.

ZA DOJEČE MAMICE – VEČ MLEKA
V prvih mesecih za dojenčke ni boljše hrane kot materino mleko. Da 
ga bo dovolj, okrevanje po porodu pa čim hitrejše, lahko mamicam 
pomagajo brezalkoholne kapljice iz ekološko pridelanega triplata 
ali grškega sena Soria Natural. 
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Rastlinski steroli pripomorejo k vzdrževanju normalne 
ravni holesterola, kar je potrdila tudi Evropska agencija za 
varnost hrane (EFSA). Njihov učinek 
temelji na sestavi in zgradbi, podobni 
holesterolu, zaradi česar v črevesju 
tekmujejo za absorpcijo. Absorpcija 
holesterola v črevesju se tako zmanjša, 
telo pa za nemoteno tvorbo žolča 
začne uporabljati holesterol iz krvi. 
Phytopin® je popolnoma naraven 
izvleček, pridobljen iz lubja bora, ki 
vsebuje kompleks rastlinskih sterolov, 
brez kakršnihkoli dodatkov. Prehransko 
dopolnilo je na voljo v lekarnah.

Losjon Actinica je medicinski pripomoček, ki 
zagotavlja visok spekter zaščite pred UV-žarki. 
Razvit je posebej za ljudi z visokim tveganjem, 
da zbolijo za kožnim rakom kot posledico 
izpostavljanja UV-žarkom. Actinica učinkovito 
ščiti pred nekaterimi nemelanomskimi oblikami 
kožnega raka, kar je bilo dokazano s klinično 
študijo. Osebe, pri katerih obstaja možnost 
oslabljenega imunskega sistema, se morajo pred 
sončnim sevanjem zaščititi z oblačili in se izogibati 
izpostavljanju soncu ter ob vsakodnevni uporabi 
Actinice celo leto upoštevati tudi zdravnikova 
navodila.

Za brezplačni individualni posvet o tem, kako pristopiti 
k izgubi teže pod strokovnim nadzorom, pokličite na 
telefonsko številko 051 234 278. Anja Pristavec, dipl. inž. 
živ. in prehr. (UN), 
iz Befita se ukvarja 
z individualnim 
pristopom pri izgubi 
teže. To se je v 
praksi izkazalo za 
edini način, da po 
prenehanju programa 
težo ohranjate na 
dolgi rok. Več na 
www.prehrana.info. 

Brezov sok ima nešteto blagodejnih 
učinkov na telo, najbolj pa je cenjen 
prav zaradi sposobnosti, da telesu zelo 
učinkovito pomaga pri razstrupljanju. 
Tako je idealen za vse, ki jedo veliko 
industrijsko pridelane hrane, imajo 
oslabljena jetra, kadijo, popijejo več 
alkoholnih pijač, imajo oslabljen 
imunski sistem ali jemljejo veliko 
zdravil. Brezov sok je močen diuretik, 
globoko razstrupi in pomlajuje 
organizem ter pomaga pri izgubi 
odvečne telesne teže. Privoščite si blago 
sladkasto očiščevalno darilo narave! Več 
na www.brezov-sok.si in www.prema.si.

Nenehna borba s kilogrami? Ste med obroki pogosto lačni, 
če pa preskočite malico, za večerjo pojeste preveč? Če se 
trudite shujšati in je težko, poskusite Fiberline iz naravne 
vlaknine. Pred obrokom stresite vsebino vrečke v kozarec 
vode in popijte. Napitek s prijetnim okusom pomaranče 
ustvari občutek sitosti. Z dodatkom vlaknine glukomana za 
dlje časa napolni želodec, zato lažje in brez občutka lakote 
zmanjšamo tudi prigrizke med obroki. Vlaknina pripomore k 
ohranjanju primerne ravni maščobe v krvi, njeno učinkovitost 
pa potrjujejo številne znanstvene študije in izkušnje 
uporabnikov. Nova rešitev 
za vse, ki bi radi zmanjšali 
telesno težo in ne 
marate kapsul. Na voljo v 
lekarnah, Sanolaborjih in 
specializiranih trgovinah. 
www.soria-natural.si

HOLESTEROL POD NADZOROM

VISOKA ZAŠČITA PRED UV-ŽARKI

SHUJŠAJTE S STROKOVNO POMOČJO! 

RAZSTRUPITE IN POMLADITE TELO Z 
BREZOVIM SOKOM

KAKO ZMANJŠATI TELESNO TEŽO?
FIBERLINE SORIA NATURAL

na www.brezov-sok.si in www.prema.si.

Delovati je začel portal zVem (zdravjeVsenaEnemMestu), 
ki omogoča varen dostop do storitev eZdravja z možnostjo 
eNaročanja in dostopa do eReceptov ter elektronskih 
zdravstvenih podatkov. Portal zVem ponuja elektronske rešitve za 
varno in kakovostno izvajanje zdravstvenih storitev.

VSE ZA ZDRAVJE NA ENEM MESTU – ZVEM 

Basica Vital® pur za razkisanje telesa in več energije. Je brez 
vseh dodatkov, ne vsebuje laktoze, glutena, barvil, sladkorja, 
sladil, ojačevalcev okusa oz. arom. Primerna je pri laktozni, 
fruktozni ali glutenski intoleranci, pri alergijah na ojačevalce 
okusa ali sladila, pri veganski prehrani in za diabetike. V 
praktičnih vrečicah. Več na www.basica.si.

NOVOST – BASICA VITAL® PUR, BREZ 
DODATKOV



6 Spremljajte nas na        /Zdrave novice

Raven kolagena v telesu po 25. letu naglo upada, kar 
najprej opazimo po gubah okoli oči, izpadanju las, krhkih 
nohtih in težavah s sklepi. NM hidrokolagen je izdelek 
vodilnega francoskega laboratorija na področju kolagenskih 
peptidov Rousselot. Narejen je iz morskega kolagena iz 
divjih globokomorskih rib, zmesi kolagenskih peptidov in 
koncentratov aminokislin, ki so ključni gradniki kolagena. 
Njegova absorpcija je izjemno dobra in 
hidrokolagen se dejansko absorbira tja, 
kjer ga telo potrebuje. NM hidrokolagen. 
Za več informacij pokličite na telefonsko 
številko 030 692 730.
www.holistic.si.

Presna ekološka granola iz kvinoje in ajde z okusom 
jagodičevja z visokim deležem rastlinskih presnih beljakovin 
Sunwarrior za pripravo polnovrednega obroka. Pripravljena 
je v dehidratorju iz naravnih, presnih rastlinskih surovin 
ekološkega izvora. Primerna tudi za vegane, vegetarijance ali 
diabetike. Vsebuje izključno naravno prisotne sladkorje.

Prednosti LiveGranole:
• Pripravljena je ročno v Sloveniji iz skrbno izbranih sestavin 

ekološkega izvora.
• Brez glutena, brez laktoze in brez oreščkov.
• Brez dodanih sladkorjev (vsebuje le naravno prisotne 

sladkorje).
• Visoka vsebnost prehranske vlaknine.
• Idealen obrok za regeneracijo po športni dejavnosti.
• Ima visoko vsebnost beljakovin – kar 24 odstotkov. 
• Vsebuje vrhunske rastlinske beljakovine Sunwarrior.
Beljakovine prispevajo k vzdrževanju in povečanju mišične 
mase ter ohranjanju zdravih kosti. Proteinska LiveGranola je 
pripravljena ročno iz presnih sestavin s posebnim postopkom 
sušenja v dehidratorju na temperaturi do 46 
stopinj, kar ohrani boljšo biorazpoložljivost 
hranil, sočnost in pristen, prvinski okus. 
Granolo lahko uživamo kot prigrizek iz vrečke 
ali pa jo prelijemo z rastlinskim napitkom in 
si s tem pripravimo odličen zajtrk, malico 
ali večerjo. Na voljo je v trgovini Center 
Moje Zdravje (Superhrana) na 
Zaloški cesti 167 v Ljubljani, lahko 
pa jo naročite tudi na www.
granola.si ali na telefonski številki 
01/256 61 15.

Slovensko podjetje Nutrisslim predstavlja novo linijo 
veganskih izdelkov, ki so jo poimenovali Just the Vegan 
Force. Beljakovine na rastlinski osnovi z dodanimi superživili. 
Nova linija veganskih beljakovinskih napitkov in obrokov je 
namenjena ljudem, ki želijo več od vsakodnevne prehrane. To 
je linija najkakovostnejših izdelkov, ki vsebujejo zgolj ekološke 
sestavine. Linija je popolnoma veganska, brez glutena, 
soje in mleka, prav tako ne vsebuje nikakršnih gensko 
spremenjenih organizmov ter dodanih rafiniranih sladkorjev. 
Nutrisslim veganski proteini vsebujejo vseh devet esencialnih 
aminokislin, prav tako pa so bogati z vsemi 
tremi razvejanimi aminokislinami (BCAA). 
Kot taki so odličen obrok po vadbi, ki vam bo 
pomagal pri regeneraciji in rasti mišičnega 
tkiva. Ekološki beljakovinski napitki na 
rastlinski osnovi so resnično izvrstnega 
okusa! So kremasti in okusni! Na voljo so 
v vseh megamarketih Interspar, Leclerc in 
na www.nutrisslim.com.

HIDROKOLAGEN S POVEČANO ABSORPCIJO

LIVEGRANOLA – PROTEINSKA GRANOLA 
FIT Z OKUSOM JAGODIČEVJA (PRESNA IN 
EKOLOŠKA)

NOVA LINIJA RASTLINSKIH BELJAKOVIN

Novo prehransko dopolnilo za podporo 
zdravju prostate vsebuje izvleček iz bučnih 
semen, cink, selen in rastlinske sterole. 
Bučna semena se tradicionalno uporabljajo 
za lajšanje težav z razdražljivim mehurjem 
in povečanjem prostate. Preostale sestavine 
učinkujejo sinergijsko in dodatno podpirajo 
učinek bučnih semen. Na voljo v lekarnah.

Fantaziraš o slastnem kapučinu polnega okusa, omamnega 
vonja in z bogato peno? Prepusti se zapeljivi kombinaciji 
okusov Barcaffè Fantasy. Izbiraš lahko med naslednjimi okusi: 
vanilja z irskim kremnim likerjem, čokolada z lešnikovo kremo, 
češnja z vaniljo ali okus prazničnega peciva. Prava fantazija v 
skodelici kave! 
Kateri okus pa je tvoja fantazija? Zaupaj nam svoj najljubši 
okus na Facebooku na naslovu www.facebook.com/barcaffe 
in prejmi brezplačni vzorček na dom!
Barcaffè Fantasy cappuccino. Tvoja nova fantazija!

ZA MOŠKE PO 40. LETU

FANTAZIJA V SKODELICI KAVE!
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ZDRAVI SPOMLADI

Poletje je čas srca. Srce je povezano z ožiljem, 
torej posledično s krvnim obtokom, tankim 
črevesom ter imunskim sistemom. Srce ni le 
organ, ki poganja kri po telesu, ampak je tudi 
organ čustvovanja in duhovnosti. Čeprav se 
morda čudno sliši, v srcu domuje razum; srce 
daje pobudo človeškim miselnim funkcijam 
– zavedanju, zaznavanju, intuiciji, navdihu, 
duhovnim željam. Zato je pomembno, da zanj 
dobro poskrbimo. 

Srce krepimo s tem, da skrbimo za dober 
imunski sistem s kakovostnim in zadostnim 
spancem, fizično aktivnostjo, kakovostno in 
ne preobilno hrano in izogibanjem stresu. 
Ogromno naredimo že, če ne kadimo in ne 
pretiravamo z alkoholom.

Kot sem napisala, je srce povezano s krvožilnim 
sistemom. Nanj vplivajo in ga slabijo 
prekomerna telesna teža, prekomerno uživanje 
alkohola, kajenje, povišana raven holesterola, 
zvišan krvni sladkor, poleg tega pa še slabi 
medsebojni odnosi in stresno delovno okolje.

Vidite, kako je vse med seboj povezano? Srce, 
krvožilni in imunski sistem ter dejavniki, ki jih 
slabijo oz. krepijo, če se malo potrudimo. Vedno 

REFLEKSOTERAPIJA 
SPODBUJA 
DELOVANJE SRCA

Pomlad je že v polnem razcvetu. Še malo in se bo umaknila 
poletju. Ta letni čas vsi povezujemo s soncem, toploto, veseljem, 
druženjem in sproščenostjo. Vsak letni čas ima svojo lepoto in 
svoje značilnosti in temu se prilagaja tudi naše telo.

Z refleksoterapijo telesu pomagamo 
v vseh letnih časih. Refleksoterapevt 
s posebno tehniko »zmasira« cela 
stopala in vse telesne predele, 
posebej pa se posveti prizadetim 
conam.

Besedilo: Tadeja Šiberl, 
refleksoterapevtka

pogosteje me osupne, kakšen stroj je naše telo. 

Tradicionalna kitajska medicina pravi, da je 
s poletjem povezan grenek okus, ki hladi, 
krepi srce in spodbuja prebavo. Torej, uživanje 
špargljev, brokolija, zelene, radiča, grenivk, 
kave, solate, redkvic, regrata, kisa, piva je zelo 
priporočljivo.

Glede na poletno vročino je pomemben tudi 
zadosten vnos tekočine. Vendar ne ledeno mrzle 
oz. prehladne, saj to lahko škoduje in povzroči 
prebavne težave.

Kaj pa refleksoterapija?
Z refleksoterapijo telesu pomagamo v vseh 
letnih časih. Refleksoterapevt s posebno tehniko 
»zmasira« cela stopala in vse telesne predele, 
posebej pa se posveti prizadetim conam oz. 
glede na temo današnjega članka predelom:

• srca, 
• tankega črevesa,
• solarnega pleksusa,
• spodnjih in zgornjih limfnih poti,
• slepiča,
• jeter,
• trebušne slinavke,
• timusa, 
• ščitnice, 
• hipofize, epifize, hipotalamusa,
• vranice. 

S tem refleksoterapevt spodbuja cirkulacijo, 
delovanje srca, uravnava krvni tlak (povišanega 
znižuje in obratno) ter krepi imunski sistem. 
Vendar je treba biti previden! Refleksoterapija je 
kontraindicirana oz. se ne sme izvajati pri:

• srčnih infarktih,
• hudih krčnih žilah,
• trombozi ali pljučni emboliji,
• akutnem vnetju ven,
• gangreni,
• nezdravljenem visokem pritisku,
• ljudeh, ki imajo vstavljen srčni spodbujevalnik.

Pa lepo, veselo, sproščeno poletje vam želim!

1. Udobje
Ne le slog, udobje naj bo 
tisto, ki bo prepričalo vas in 
vaše noge. Čas, ki ga boste 
preživeli v izbrani obutvi, je 
v seštevku vsaj 300 ur na 
mesec! Vedno se odločite 
za čevlje, ki se vaši nogi 
resnično prilagodijo. 

2. Različne možnosti 
stiliranja
Čevelj naj bo dovolj 
poseben, da bo opazen in 
vam bo všeč, hkrati pa naj 
bo dovolj nevtralen, da ga 
boste lahko kombinirale 
v različnih slogih. To ne 
pomeni, da vedno izberete 
črno ali belo barvo. 
Prepustite se domišljiji. 

3. Nežna barva čevlja
Ne glede na to, da se 
modne barve nenehno 
spreminjajo, je nežna barva 
tista, ki vedno ostaja. Včasih 
lahko dobi pridih zlate, 
rožnate ali bronaste, vedno 
pa navduši.

Svoj par lahko najdete v 
pestri ponudbi pomladne 
kolekcije Ara.

Izberite svoj par v trgovinah 
Mass.  
   

  Ara Shoes Slovenija

TRI LASTNOSTI ČEVLJA, 
KI SO VEDNO V MODI
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ZDRAVI SPOMLADI

V pogovoru STAkluba, ki so mu dali naslov 
Cepljenje deluje, so sodelovali generalna 
direktorica Direktorata za javno zdravje 
na ministrstvu za zdravje Mojca Gobec, 
dr. med., epidemiologinja dr. Alenka Trop 
Skaza, dr. med., z Nacionalnega inštituta 
za javno zdravje (NIJZ), pediatrinja Helena 
Mole, dr. med., infektolog in pediater na 
Kliniki za vročinska stanja in nalezljive 
bolezni UKC Ljubljana dr. Marko Pokorn, 
dr. med., svojo izkušnjo z boleznijo svojih 
otrok pa je povedal tudi oče in tekaški 
trener Urban Praprotnik.

Čeprav so nekatera cepljenja v Sloveniji 
obvezna in so starši po zakonu dolžni 
cepiti svoje otroke, podatki o cepljenju 
kažejo upadanje precepljenosti 
prebivalstva. To je po mnenju 

strokovnjakov skrb vzbujajoče. S tem 
se namreč povečuje tudi tveganje za 
ponoven izbruh nevarnih nalezljivih 
bolezni. Cepljenje tudi z obveznimi cepivi 
pri nas upada približno za odstotek vsako 
leto, je opozorila epidemiologinja Alenka 
Trop Skaza z NIJZ in dodala, da so razlike 
tudi po območjih – najnižja precepljenost 
z obveznimi cepivi je v Ljubljani. Leta 
2015 je bila precepljenost s cepivom 
proti ošpicam, mumpsu in rdečkam 
na ljubljanskem območju manj kot 
90-odstotna, s čimer ni več zagotovljena 
kolektivna imunost. Tako lahko tudi pri 
nas pride do izbruha epidemije ošpic, kot 
se je zgodilo v Italiji. Niso pa težava samo 
ošpice v Italiji, svet je globalna vas; ljudje 
veliko potujemo, zato se tudi okužbe hitro 
prenašajo, je še opozorila Alenka Trop 

Skaza. Z epidemijo ošpic se že pol leta 
spopadajo tudi v Romuniji, kjer so v tem 
času ugotovili že več kot 400 primerov 
bolezni, 19 ljudi pa je zaradi ošpic umrlo. 
Zaradi ošpic vsako leto umre 13.000 
bolnikov, večinoma otroci, kar se Alenki 
Trop Skaza zdi izjemno žalostno, saj cepivo 
proti tej bolezni obstaja že 50 let.

Varnost
Cepljenje je varen in učinkovit 
javnozdravstveni ukrep, je zagotovila 
Mojca Gobec z ministrstva za zdravje: 
»Koristno je tako za posameznike 
kot za skupnost, saj z dovolj veliko 
precepljenostjo varujemo tiste, ki za 
cepljenje niso dovolj stari ali pa jih ne 
smejo cepiti iz zdravstvenih razlogov.« 
Gobčeva opaža, da je med prošnjami 
za opustitev cepljenja večina takih, ki 
temeljijo le na pomislekih staršev, pravih 
medicinskih razlogov pa ne najdejo. 

Infektolog in pediater Marko Pokorn 
je povedal, da se prepogosto srečuje z 
resno bolnimi otroki, ki niso bili cepljeni. 
Opozoril je, da je na primer oslovski 
kašelj lahko zelo težka bolezen: »Poteka v 
napadih in lahko traja zelo dolgo. Nevaren 
je zlasti za dojenčke in majhne otroke, 
ki lahko nehajo dihati. Zdravljenje ne 
obstaja, lahko le čakamo, da simptomi 
minejo.« Čeprav se je cepljenje proti 
oslovskemu kašlju v Sloveniji začelo že 
leta 1959, pa so v letu 2015 ugotovili kar 
68 primerov te bolezni, navaja Alenka Trop 
Skaza. 

Med boleznimi, ki jih je mogoče preprečiti 
s cepljenjem, so bile izkoreninjene samo 
črne koze, preostale pa so po svetu še 
vedno bolj ali manj prisotne in vsaka ima 
svoje značilnosti in zaplete. Zato so ob 

UPADANJE 
PRECEPLJENOSTI ZVIŠUJE 
TVEGANJE ZA PORAST 
NALEZLJIVIH BOLEZNI

Udeleženci okrogle mize o cepljenju, ki jo je organiziral STAklub Slovenske tiskovne agencije, so 
predstavili dileme, s katerimi se starši srečujejo pred cepljenjem otroka, razmišljali so o vzrokih za 
upad precepljenosti v Sloveniji in spregovorili tudi o posledicah 
(ne)cepljenja na javno zdravje.

Besedilo: Janja Simonič*
*Viri: Okrogla miza Cepljenje deluje, STA

Leta 2015 je bila 
precepljenost s 
cepivom proti 
ošpicam, mumpsu 
in rdečkam na 
ljubljanskem 
območju manj 
kot 90-odstotna, 
s čimer ni več 
zagotovljena 
kolektivna imunost. 
Tako lahko tudi pri 
nas pride do izbruha 
epidemije ošpic, 
kot se je zgodilo v 
Italiji. Niso pa težava 
samo ošpice v Italiji, 
svet je globalna vas.

OKROGLA MIZA CEPLJENJE DELUJE
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Pri starših, ki so v dvomih glede 
cepljenja, je ključen temeljit 
pogovor s pediatrom, je 
prepričana pediatrinja Helena 
Mole. Poudarila je, da si je za 
pogovor treba vzeti čas, kar pa 
je spet problem obsega dela in 
načrtovanja kadrov v zdravstvu.

dejstvu, da je svet postal globalna vas, 
potencialna tarča vse necepljene osebe, 
so še opozorili strokovnjaki. Vendar pa po 
besedah Marka Pokorna strašenje staršev 
pred tem, kaj vse se otroku lahko zgodi, 
če ga ne bodo cepili, s strani stroke ne 
pomaga, pač pa najpogosteje žal pomaga 
le izkušnja z boleznijo. 

Izkušnja
Med starši, ki niso cepili svojih otrok z 
obveznimi cepivi, je bil tudi znani tekaški 
trener Urban Praprotnik. Kot je pojasnil, 
sta s soprogo oklevala glede cepljenja, ker 
sta imela zdrave otroke in sta mislila, da je 
cepljenje nekoristno in škodljivo. Ko pa sta 
njuna otroka zbolela za oslovskim kašljem 
in so se morali spopasti z zapleti bolezni, 
sta oba svojo odločitev obžalovala. Po 
tej izkušnji sta se s soprogo premislila in 
otroka vendarle dala cepiti. »Starši vemo 
premalo, da ne bi zaupali strokovnjakom,« 
danes pravi Praprotnik. »Pri starših, ki so v 
dvomih glede cepljenja, je ključen temeljit 
pogovor s pediatrom,« je prepričana 
pediatrinja Helena Mole. Poudarila je, da 
si je za pogovor treba vzeti čas, kar pa je 
spet problem obsega dela in načrtovanja 
kadrov v zdravstvu, ki je vse prej kot 
optimalno (potrebujemo več pediatrov).

Ob izkušnjah s starši, ki imajo pomisleke 
glede cepljenja, je pediatrinja Helena 

Mole opazila, da velikokrat prepriča že 
zgled zdravstvenih delavcev. Ko se na 
primer nanjo obračajo starši z dvomom, 
ali svoje hčere cepiti proti okužbam s HPV 
(te lahko med drugim povzročijo raka na 
materničnem vratu), pove, da je tudi sama 
dala cepiti svoji hčeri, pa še svojega sina 
bo, ko bo dovolj star. Ker gre za spolno 
prenosljive okužbe, je za omejevanje 
le-teh priporočljivo, da se cepijo tudi 
fantje. V državah, kjer so dosegli visoko 
prelepljenost, podatki kažejo tudi izrazit 
upad raka na materničnem vratu. 

Ukrepi za dvig precepljenosti
Kar nekaj bolezni je mogoče preprečiti s 
cepljenjem, so si bili enotni strokovnjaki, 
zato je treba dvigniti precepljenost. 
Ministrstvo za zdravje bo iz predloga 
zakona o zdravstvenem varstvu umaknilo 
določbo, da bi bilo zdravljenje zapletov 
za bolezni, ki bi jih bilo mogoče preprečiti 
z obveznim cepljenjem, na plečih 
posameznika, je povedala Gobčeva. 
Namesto tega bodo pripravili mehkejše 
ukrepe, s katerimi bodo nagovarjali starše, 
naj cepijo otroke. Na mizi imajo tako več 
ukrepov za povečanje precepljenosti, ki jih 
poznajo po drugih državah, na primer vpliv 
cepljenja na višino otroškega dodatka, 
omejitev za vstop v vrtec oz. izobraževalni 
sistem za necepljene otroke, odvisnost 
pravice do letovanja v kolonijah itd. 

Katere ukrepe bodo na koncu izbrali, 
še ni znano, bo pa treba izbrati pravo 
kombinacijo ukrepov, ki bodo učinkovali 
tudi v Sloveniji, pravi Gobčeva. Po njenih 
besedah bi bilo najbolje, da bi starši 
prepoznali prednosti cepljenja tako za 
posameznika kot za skupnost. Meni, da 
bo treba kritične skupine v prihodnje bolje 
nasloviti, jih bolje informirati, pediatre pa 
usposobiti za boljšo komunikacijo s starši.



12 Spremljajte nas na        /Zdrave noviceSpremljajte nas na        /Zdrave novice

TEMA MESECA

Zdrav sklep Krvavitev v sklep

Svetovna zveza za hemofilijo (World 
Federation of Hemophilia) vsako leto ob 
svetovnem dnevu hemofilije (17. april) 
opozarja na to redko in kronično bolezen. 
Medicinska oskrba v Sloveniji je na zelo 
visoki ravni – profilaktično zdravljenje 
je standardna možnost za bolnike s 
hemofilijo A. A tako je šele zadnjih nekaj 
desetletij, zato zlasti starejši bolniki 
izkusijo hude bolečine zaradi posledic 
starih krvavitev v sklepe, kot je npr. 
artropatija. Anketa med 685 nemškimi 
bolniki je pokazala, da ima 86 % vseh 
odraslih bolnikov obdobja trajajoče 
bolečine. A tudi otroci in mladostniki so 
že poročali o akutni bolečini. 

Vzroki za bolečino 
Pri odraslih bolnikih moramo ločevati 
med akutno in kronično bolečino. Akutno 
bolečino običajno povzročijo krvavitve v 
sklepe ali mišice, medtem ko kronična 
bolečina izvira iz  sinovitisa, artritisa ali 
artropatije. Pri otrocih je eden od vzrokov 
bolečine tudi injiciranje. Majhni otroci 
pogosto ne razumejo, zakaj je dajanje 
injekcij tako pomembno. Starše seveda 
otrokova bolečina odvrača od injiciranja, 
zato je v resnici redno izvajanje 
profilaktičnega zdravljenja lahko za starše 
precejšen izziv. Ena od dobrih rešitev 
je, da se otrok čim prej navadi rednega 
injiciranja. Bolečino ob injiciranju je pri 
otrocih možno zmanjšati tudi z uporabo 
kreme, ki vsebuje lokalni anestetik.

Optimizirana obravnava bolečine 
Glede na zgoraj omenjeno anketo vsak 
drugi bolnik s hemofilijo uporablja 
zdravila proti bolečini in skoraj polovica 
(46 %) jih hodi na redne fizioterapije. 
Kljub temu skoraj vsak peti bolnik (18 
%) meni, da je bolečina nezadostno 
obravnavana. 

Prvi korak v posamezniku prilagojeni 
obravnavi bolečine je beleženje 
bolečine, ki ga opravljata ali 

zdravnik ali specializiran pomočnik. 
Najpomembnejši kazalci so intenzivnost 
bolečine, trajanje in pogostnost, mesto 
bolečine in vpliv na vsakodnevno 
življenje. Za oceno posameznikove 
intenzivnosti bolečine obstajajo ustrezna 
orodja, kot so vprašalniki o bolečini ali 
lestvice bolečin, kot je vizualno analogna 
skala (VAS) za odrasle ali lestvica Wong 
Baker za otroke, ki prikazuje srečne in 
nesrečne obraze. 
Ko je bolečina zabeležena, je naslednji 
korak razvoj strategije za obravnavo 
bolečine. To pripravita zdravnik in 
bolnik skupaj. Obstaja več primernih 
terapevtskih možnosti – zdravljenje z 
zdravili, fizioterapija, psihološka podpora, 
akupunktura ali vzročno zdravljenje z 
zamenjavo sklepa. Cilj optimizirane 
obravnave bolečine je doseči trajnejše 
stanje brez bolečine za bolnika in tako 
preprečiti omejitve gibljivosti, obenem pa 
ohranjati mobilnost in kakovost življenja. 
V tretjem koraku začne bolnik z 
dogovorjenim programom in opazuje, 
ali se pojavijo želeni učinki. Po 
določenem času se v četrtem koraku 
skupaj z zdravnikom ali specializiranim 
pomočnikom oceni uspešnost. Bolnik 
lahko poroča, ali zdravljenje deluje po 
njegovih željah in ali je dosegel zadostno 
odsotnost bolečine. Peti korak predstavlja 
sprememba dogovorjenega načrta, če je 
potrebna.

Multidisciplinarno zdravljenje bolečine 
V osnovi predpisovanje protibolečinskih 
zdravil ni potrebno le zato, ker ima 
bolnik s hemofilijo bolečine. Obstajajo 
druge možnosti, ki lahko izboljšajo 
telesno koordinacijo in stabilnost. 
Fizioterapija lahko denimo preprečuje ali 
lajša kronične bolečine in tako zakasni 
poškodbe sklepov. Cilj vaj v fizioterapiji je 
doseči dinamično krčenje mišic in tako 
aktivirati manj dejavne mišične skupine. 
Prav tako je pomembno izogibanje 
izravnalni drži. Ko simptomov bolečine ni 

INDIVIDUALNA IN 
INTERDISCIPLINARNA 
OBRAVNAVA BOLEČINE PRI 
BOLNIKIH S HEMOFILIJO
Najbolj učinkovita terapija za bolnike s hemofilijo A je preventiva: profilaktično zdravljenje s sodobnimi 
zdravili FVIII ponuja učinkovito zaščito pred krvavitvami v sklepe, ki jo bolniki dobro 
prenašajo. Besedilo: Simona Janček

več, bi naj bolniki sami opravili nabor vaj, 
vključno z blagimi vajami za raztezanje 
in moč. 

Ko je potrebno zdravljenje s 
protibolečinskimi zdravili, se obravnava 
bolečine začne z neopioidnimi 
analgetiki v skladu z lestvico WHO Pain 
Relief Ladder. Če bolečina vztraja ali 
se povečuje, lahko zdravnik predpiše 
opioidne analgetike. Za optimalen uspeh 
morajo uporabljati opioide vedno v 
kombinaciji z neopioidnimi analgetiki 
– toda aspirin, eno najbolj znanih 
zdravil proti bolečinam, je pri bolnikih s 
hemofilijo, zaradi povečanega tveganja 
za krvavitev, kontraindiciran. Dodatno 
lahko zdravnik predpiše antidepresive. 
Lajšanje bolečine zahteva nižje odmerke 
antidepresivov kot zdravljenje depresije. 
Kljub temu sta, v primerih napredovale, 
hude artropatije z nenehno prisotno 
bolečino, menjava sklepa ali kirurška 
ankiloza (zatrditev sklepa) edina ukrepa z 
možnostjo trajnega uspeha proti bolečini.

Profilaktično zdravljenje je 
standardna možnost za bolnike 
s hemofilijo A. A tako je šele 
zadnjih nekaj desetletij, zato 
zlasti starejši bolniki izkusijo 
hude bolečine zaradi posledic 
starih krvavitev v sklepe, kot je 
npr. artropatija.
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TEMA MESECA

Holesterol je vosku podobna snov, ki 
nastane v jetrih, nekaj pa ga telo dobi s 
hrano. Pri njegovi razgradnji nastajajo 
v jetrih žolčne kisline, ki se izločajo v 
prebavni trakt in so nujno potrebne, da 
telo prebavi maščobe, ki jih dobi s hrano. 
Holesterol je kot krvna maščoba v vodi 
netopen, zato se po krvi prenaša vezan 
v spojine, ki jih imenujemo lipoproteini. 
Ločimo:
• lipoproteine z majhno gostoto (LDL),
• lipoproteine z zelo majhno gostoto 

(VLDL) in ostanke VLDL,
• lipoproteine z veliko gostoto (HDL).

Holesterol je v človeškem telesu 
nepogrešljiv, saj je ključnega pomena 
za delovanje številnih vitalnih funkcij. 
Kadar pa ga je v telesu preveč, se 
LDL odlaga v žilne stene, kjer tvori 
oblogo (leha). Ta proces imenujemo 
ateroskleroza (poapnenje žil) – tako 
se postopno in dalj časa povsem brez 
opozorilnih znakov počasi mašijo žile. 
Ko posamezni organi in organski sistemi 

zaradi oviranega pretoka krvi ne dobijo 
dovolj hranil za nemoteno delovanje, se 
pojavijo klinični znaki. Če leha poči, pride 
njena vsebina v stik s krvjo in nastane 
krvni strdek. Ta žile še bolj zoži ali pa jih 
celo popolnoma zamaši, kar je smrtno 
nevarno, saj privede do srčnega infarkta 
ali možganske kapi. 

Razvoj ateroskleroze se začne že v 
zgodnjem otroštvu, nekaj let ali desetletij 
pozneje pa se lahko izrazi v obliki bolezni 
srca in ožilja, vodilnega vzroka umrljivosti 
v razvitem svetu.

Vzroki za povišan holesterol
V večini primerov je povišan holesterol 
v krvi posledica več različnih vzrokov, 
glavna pa sta neustrezna prehrana s 
prevelikim vnosom nasičenih maščob in 
nekatere bolezni (npr. sladkorna bolezen, 
bolezni ščitnice.). Vrednosti holesterola 
se fiziološko povečujejo s staranjem, 
nanje pa vpliva tudi stres. Redkeje je 
vzrok družinska hiperholesterolemija. 

TIHA GROŽNJA 
POVIŠANEGA 
HOLESTEROLA
Eden največjih dejavnikov tveganja za pojav srčno-žilnih zapletov, ki so v Sloveniji še vedno 
najpogostejši vzrok smrti, je povišan holesterol v krvi. Dlje ko traja izpostavljenost visoki ravni 
holesterola, večjo škodo to naredi na žilnih stenah. Besedilo: Simona Janček*

*Vir: Društvo za zdravje srca in ožilja

CILJI
Zaželene vrednosti krvnih maščob 
 
Pri zdravem odraslem je priporočena 
vrednost skupnega holesterola pod 
5 mmol/l, vrednost holesterola 
LDL pa pod 3 mmol/l. Vrednost 
trigliceridov naj bi bila pod 1,7 
mmol/l, vrednost HDL pa nad 
1 mmol/l pri moških in nad 1,2 
mmol/l pri ženskah. Zdravljenje je 
odvisno od ocenjene skupne srčno-
žilne ogroženosti posameznika. 
Pri majhni ali zmerni srčno-žilni 
ogroženosti je priporočena ciljna 
vrednost za holesterol LDL pod 
3 mmol/l, pri veliki srčno-žilni 
ogroženosti pa pod 2,5 mmol/l. Pri 
zelo veliki srčno-žilni ogroženosti je 
priporočena ciljna vrednost pod 1,8 
mmol/l, če ta cilj ni dosežen, pa se 
svetuje znižanje izhodiščne vrednosti 
holesterola LDL za polovico.
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Družinska hiperholesterolemija (DH)
Družinska ali familiarna 
hiperholesterolemija je podedovana 
motnja, pri kateri ljudje z DH ne morejo 
ustrezno predelati naravnega dovajanja 
holesterola v jetrih. Zato imajo bolniki 
zelo zvišano koncentracijo »slabega« 
holesterola v krvi (holesterol LDL) in so 
posledično tudi do stokrat bolj podvrženi 
zgodnjemu razvoju bolezni srca in ožilja. 
Bolniki s hudo, t. i. homozigotno, obliko 
te bolezni umirajo zaradi infarkta že 
pred 30. letom življenja. Posebno huda 
je hiperholesterolemija, ki je posledica 
genske okvare. Pri tej lahko zaradi srčnega 
infarkta umrejo že otroci.

Simptomi
Opaznih simptomov pri povišanem 
holesterolu po navadi ni, a pri nekaterih 
ljudeh z družinsko hiperholesterolemijo se 
lahko pojavijo:
•  maščobni odložki (depoziti) na 

komolcih, kolenih, zadnjici in tetivah 
(ksantomi),

•  maščobni odložki okrog oči 
(ksantelazme),

•  bela obroba očesne roženice (kornealni 
arkus).

Žal ostane ta motnja v večini držav po 
svetu neodkrita kar pri 80 odstotkih vseh 
prizadetih, opozarjajo strokovnjaki. V 
Sloveniji je glede na ocenjeno prevalenco 
1:300 okrog 6.500 ljudi z DH, odkrijejo 
jo le pri okoli 10 odstotkih tistih, ki jo 
imajo. Osebe z nezdravljeno DH imajo 
približno 20-krat večje tveganje za zgoden 
nastanek koronarne bolezni srca. Moški 
z nezdravljeno HeDH imajo 50-odstotno 
tveganje za koronarni dogodek do 50. leta 
starosti, ženske z nezdravljeno HeDH pa 
imajo 30odstotno tveganje za koronarni 
dogodek do 60. leta starosti. Večina oseb 
s HoDH ima že do 25. leta starosti razvito 
hudo koronarno bolezen srca (KBS).

Odkrivanje bolezni
DH se deduje »avtosomno dominantno«: 
to pomeni, da ne more »preskočiti« 
generacije in oseba z DH ima 50-odstotno 
možnost, da bo motnjo prenesla na 
otroka. Zato obstaja nujna potreba po 
diagnostičnem presejanju in po zgodnjem, 
agresivnem zdravljenju. S pravočasnim 
odkrivanjem bolezni in pravilnim 
zdravljenjem se tveganje za razvoj srčno-
žilnih zapletov lahko bistveno zmanjša. 

VRSTE
Družinska hiperholesterolemija 
(DH) 
 
Poznamo dve vrsti DH.
• Heterozigotna družinska 

hiperholesterolemija (HeDH) je 
podedovana od enega od staršev; 
večina ljudi z DH ima to obliko, ki se 
pojavlja s pogostostjo od 1:200 do 
1:500 ljudi.

• Homozigotna družinska 
hiperholesterolemija (HoDH) je 
podedovana od obeh staršev, ki 
imata oba DH; ta je zelo redka in se 
pojavlja pri manjšini ljudi s DH.

PRIPOROČILA
Obvladovanje družinske 
hiperholesterolemije
 
Za ljudi z DH je zelo priporočljivo, da 
se po posvetu z zdravnikom odločijo 
za nekaj sprememb.

Življenjski slog
• Opustitev kajenja – Kajenje samo 

po sebi dodatno okvari žile in podvoji 
tveganje za srčni infarkt. Nujno je, 
da kadilci nehajo kaditi, ker kajenje 
pozneje močno povečuje tveganje za 
bolezni srca in ožilja.

• Telesna dejavnost – Priporočljivih je 
trideset minut dejavnosti na dan vsaj 
petkrat na teden.

Prehrana
• Uživati je treba manj soli in maščob, 

predvsem manj nasičenih maščob 
(npr. rdečega mesa ali masla).

• Nasičene maščobe je treba 
nadomestiti z nenasičenimi (npr. z 
rastlinskimi olji).

• Omejiti je treba hrano in pijače, ki 
vsebujejo veliko sladkorja ali alkohol.

• Uživati je treba več živil, ki vsebujejo 
vlaknine, več zelenjave in več sadja.

Zdravila
• Za zdravljenje visokega LDL-

holesterola pri DH je na voljo 
več vrst zdravil, ki jih je mogoče 
uporabljati sama ali v kombinaciji. 
Poleg tega za ljudi z družinsko 
hiperholesterolemijo raziskujejo še 
nova zdravila.

www.sanofarm.siKo obvarujete svoje srce,
obvarujete vse, kar vam je pri srcu.

Varuje srce in ožilje

Znižuje holesterol v krvi

Na voljo v lekarnah 
in pecializiranih trgovinah

Kadar pa ga je v telesu 
preveč (LDL), se odlaga v 
žilne stene, kjer tvori oblogo 
(leha). Ta proces imenujemo 
ateroskleroza (poapnenje 
žil) – tako se postopno in dalj 
časa povsem brez opozorilnih 
znakov počasi mašijo žile. Ko 
posamezni organi in organski 
sistemi zaradi oviranega 
pretoka krvi ne dobijo dovolj 
hranil za nemoteno delovanje, 
se pojavijo klinični znaki.

V Sloveniji poteka populacijsko presejanje pri otrocih, starih pet 
let, v okviru rednih sistematskih pregledov, kar je eden ključnih 
ukrepov za zgodnje prepoznavanje in ustrezno vodenje te motnje.

Slabi

Dobri

Dobri vs. slabi holesterol
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www.sanofarm.siKo obvarujete svoje srce,
obvarujete vse, kar vam je pri srcu.

Varuje srce in ožilje

Znižuje holesterol v krvi

Na voljo v lekarnah 
in pecializiranih trgovinah

V Sloveniji poteka populacijsko 
presejanje pri otrocih, starih pet let, v 
okviru rednih sistematskih pregledov, 
kar je eden ključnih ukrepov za zgodnje 
prepoznavanje in ustrezno vodenje 
te motnje. Če je postavljena diagnoza 
pri enem družinskem članu (ali če je 
diagnoza negotova), lahko genetsko 
testiranje pomaga potrditi diagnozo in 
odkriti prizadete sorodnike. 

Diagnostični postopek se po navadi začne 
s preiskavo krvi za meritev koncentracije 

različnih vrst holesterola, med njimi 
»slabega« holesterola (holesterola LDL), 
»dobrega« holesterola (holesterol v 
lipoproteinih velike gostote, na kratko 
HDL-holesterol) in trigliceridov. Osebe s 
HeDH imajo lahko koncentracijo LDL-
holesterola od dva- do trikrat višjo od 
povprečne, tiste s HoFH pa celo od štiri- do 
šestkrat višjo od povprečne.

Zdravljenje
DH ni mogoče ozdraviti, jo je pa mogoče 
obvladovati z zniževanjem zvišanega 

»slabega« oz. LDL-holesterola. Raziskave 
so pokazale, da je mogoče holesterol 
LDL znižati s spremembami življenjskega 
sloga, prehrano in zdravili. Temelj 
zdravljenja ostajajo statini, ki so eno 
najpogosteje predpisanih zdravil in 
uspešno znižujejo holesterol. Usmerjeni 
so tudi v upočasnjevanje oz. zaviranje 
procesov, povezanih z aterosklerotičnim 
procesom v arterijski žilni steni. 

V večini primerov je povišan 
holesterol v krvi posledica 
več različnih vzrokov, glavna 
pa sta neustrezna prehrana s 
prevelikim vnosom nasičenih 
maščob in nekatere bolezni.

Moški z nezdravljeno 
HeDH imajo 

50-odstotno 
tveganje za koronarni 

dogodek do 50. 
leta starosti, ženske 

z nezdravljeno 
HeDH pa imajo 

30-odstotno 
tveganje za 

koronarni dogodek 
do 60. leta starosti.
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TEMA MESECA

Pljučna hipertenzija je bolezen, za katero je značilen povišan krvni tlak v pljučnem ožilju. O pljučni 
hipertenziji govorimo, ko je sistolični tlak v pljučni arteriji višji od 35 mmHg, povprečni tlak v pljučni 
arteriji pa enak ali višji od 25 mmHg. Posledično mora srce črpati proti vedno večjemu pritisku in je 
zato vedno bolj obremenjeno. Besedilo: Tadeja Ravnik, predsednica Društva za pljučno hipertenzijo Slovenije

PLJUČNA 
HIPERTENZIJA

Zdrava pljuča

Pljučna 
hipertenzija

Pljučna hipertenzija spada v kategorijo 
redkih bolezni – to so vse bolezni, pri 
katerih je na 10.000 prebivalcev manj 
kot pet obolelih. Pri pljučni hipertenziji 
predvidevamo, da na milijon prebivalcev 
zboli 50–100 ljudi, žal pa v Sloveniji 
nimamo registra za pljučno hipertenzijo, 
tako da natančno število obolelih ni znano.

Vzroki za nastanek pljučne hipertenzije 
so številni in pogosto neznani. Pogosteje 
obolevajo mlajše ženske in ljudje, ki že 
imajo kakšno osnovno bolezen. Bolezni 
vezivnega tkiva, jeter, prirojene bolezni 
srca in okužba z virusom HIV so nekateri 

dejavniki, ki lahko pripomorejo k nastanku 
pljučne hipertenzije. Bolezen je v redkih 
primerih lahko tudi dedna. Najpogostejša 
oblika bolezni se pojavlja pri tistih bolnikih, 
pri katerih se v globokih venah nog 
tvorijo krvni strdki. Ti strdki se odtrgajo in 
potujejo po ožilju do pljučnega žilja, kjer se 
zagozdijo. Tako se lumen pljučnih žil začne 
postopoma ožiti.

Pljučna hipertenzija vpliva tako na fizični, 
psihološki, socialni in društveni status 
bolnika. Po diagnozi se namreč življenje 
bolnika precej spremeni. Bolniki s pljučno 
hipertenzijo delujejo navzven povsem 

zdravi in posledično jih marsikdo v družbi 
težko razume. Zelo pogosto se zgodi, da 
bolniki niso več zmožni opravljati dolžnosti, 
ki so jih opravljali pred diagnozo –najprej 
se po navadi odločijo za polovičen delovni 
čas, dokler jim bolezen v celoti onemogoči 
opravljanje poklica.

Oblike
Pljučno hipertenzijo delimo na primarno ali 
sekundarno. O sekundarni obliki govorimo, 
kadar poznamo vzrok, zaradi katerega 
je prišlo do obolenja. Kadar pa vzroka za 
nastanek bolezni ne poznamo, govorimo 
o idiopatski ali primarni obliki pljučne 
hipertenzije. 

Glede na vzrok nastanka bolezni Svetovna 
zdravstvena organizacija deli pljučno 
hipertenzijo na naslednje skupine:
• pljučna arterijska hipertenzija,
• pljučna hipertenzija pri boleznih levega 

prekata,
• pljučna hipertenzija, povezana s pljučnimi 

obolenji in/ali hipoksemijo,
• pljučna hipertenzija zaradi trombotične 

in/ali embolične bolezni,
• pljučna hipertenzija zaradi drugih vzrokov.

Zdravljenje
Zdravila, ki bi pozdravilo pljučno 
hipertenzijo, še ni!

Obstaja pa več zdravil, ki upočasnijo 
napredovanje bolezni ter izboljšujejo 
kakovost življenja. Razdelimo jih lahko v 
štiri skupine:
• zaviralci endotelinskih receptorjev,
• zaviralci fosodiesteraze tipa 5 – (PDE-5),
• prostanoidi,
• zaviralci kalcijevih kanalčkov.
Vsaka izmed teh skupin vpliva na različne 
dejavnike patogeneze pljučne hipertenzije. 
Bolniki lahko prejemajo kombinirano 
terapijo, saj lahko zdravila iz vsake skupine 
dodatno pomagajo določenemu bolniku. 
Trenutno so najučinkovitejši prostanoidi, 

Zdravniki pogosto niti ne pomislijo na pljučno hipertenzijo 
kot možno diagnozo, saj so simptomi, ki so značilni za pljučno 
hipertenzijo, značilni tudi za mnogo drugih bolezni, ki so 
pogostejše.
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POHOD
»Brez sape za pljučno hipertenzijo«

5. maja smo zaznamovali svetovni dan pljučne hipertenzije, katerega namen 
je ozaveščati javnost o tej redki bolezni in se osredotočiti na pomen zgodnjega 
odkrivanja bolezni, saj se tako izboljša kakovost življenja in pričakovana življenjska 
doba bolnikov. Društva po vsem svetu organizirajo različne športne dogodke, kjer 
se zdravi ljudje ukvarjajo s športom namesto bolnikov, ki tega več ne zmorejo. 
Letos bo slovensko društvo za pljučno hipertenzijo organiziralo že peto leto zapored 
športni dogodek »Brez sape za pljučno hipertenzijo«. 
Društvo bo organiziralo pohod na Šmarno goro. Zdrave posameznike nagovarjajo, 
naj se sprehodijo na vrh Šmarne gore, obiščejo njihovo infotočko, se v znak 
podpore vseh bolnikov s pljučno hipertenzijo fotografirajo z značilnimi simboli 
pljučne hipertenzije ter te fotografije objavijo na družbenih omrežjih. Cilj dogodka je 
objaviti čim več fotografij na družbenih omrežjih ter s tem splošno javnost opozoriti 
na pomembnost prepoznavanja pljučne hipertenzije.
Pohod bi moral biti 12. maja, vendar so ga zaradi slabega vremena prestavili. Točen 
datum bodo še sporočili.

 PljucnaHipertenzija
www.pljucna-hipertenzija.si

diagnozo lahko bolniku omogočimo 
najboljšo kakovost življenja z zdravili, ki so 
trenutno na voljo. Zdravniki pogosto niti 
ne pomislijo na pljučno hipertenzijo kot 
možno diagnozo, saj so simptomi, ki so 
značilni za pljučno hipertenzijo, značilni 
tudi za mnogo drugih bolezni, ki so 
pogostejše.

Simptomi
Simptomi, ki so značilni za pljučno 
hipertenzijo, so zadihanost, utrujenost, 
občutek omedlevice, ob fizičnem naporu 
pa lahko bolniki izgubijo zavest. Pri 
bolnikih z bolj napredno obliko bolezni so 
prisotne tudi bolečine v prsih, modra barva 
ustnic, izkašljevanje krvavega izpljunka in 
otekle noge. Bolniki večkrat navajajo, da 
imajo težave pri hoji po stopnicah. Takšni 
bolniki se niso zmožni ukvarjati s športom. 
Poudariti velja predvsem očitno upadlo 
fizično zmogljivost bolnika – to je tudi prvi 
pokazatelj, pri katerem bi lahko bolnik 
sam začel sumiti, da bi lahko imel pljučno 
hipertenzijo. Vendar pa se takšna razlika v 
fizični zmogljivosti pojavi šele postopoma, 
zato je tudi na tak način težko pravočasno 
prepoznati pljučno hipertenzijo.

NAJVEČJI PROBLEM pljučne hipertenzije 
je ta, da so simptomi, ki so povezani 
s pljučno hipertenzijo, značilni tudi za 
marsikatero drugo, pogostejšo bolezen. 
Pljučna hipertenzija je tako redka, da jo 
zdravniki pogosto spregledajo prav zaradi 
tega, saj najprej posumijo na veliko drugih 
obolenj, s čimer sicer ni nič narobe, saj je 
treba najprej preveriti najverjetnejše vzroke 
nastanka obolenja. Težava nastane, kadar 
ti zdravniki nato po postavitvi neke druge 
napačne diagnoze enostavno pozabijo na 
pljučno hipertenzijo. 

Najpogostejša oblika bolezni se pojavlja pri tistih bolnikih, pri 
katerih se v globokih venah nog tvorijo krvni strdki. Ti strdki se 
odtrgajo in potujejo po ožilju do pljučnega žilja, kjer se zagozdijo.

ki pa imajo nezaželene posledice pri 
uporabi. Kadar bolezen napreduje, je 
pomembno tudi podporno zdravljenje 
preobremenjenega srca. Ko je stanje 
bolnika že tako slabo, da zdravila ne 
zadostujejo več, je zadnja možna rešitev le 
še presaditev pljuč. 

Obstaja izjema, in sicer lahko nekaterim 
bolnikom, ki imajo v pljučih krvne strdke, 
te operativno odstranijo. Če je operacija 
uspešna, se stanje bolnika znatno 
izboljša. Takšni operaciji pravimo pljučna 
endarterektomija (PEA). Za preprečevanje 
ponovitve bolezni je pomembno, da 
se takšni bolniki vse življenje zdravijo z 
zdravili, ki preprečujejo nastajanje novih 
strdkov (antikoagulacijska zdravila). 
Antikoagulacijska zdravila pridejo v poštev 
tudi pri nekaterih drugih oblikah pljučne 
hipertenzije.

Diagnosticiranje
Zgodnja diagnoza je pri pljučni hipertenziji 
ključnega pomena. Le z zgodnjo 
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Krvni tlak določata količina krvi, ki jo črpa 
srce, in upor pretoka krvi v žilah. Več krvi 
kot črpa srce in ožje, kot so arterije, višji je 
krvni tlak. Visok krvni tlak ali hipertenzija, 
včasih imenovan arterijska hipertenzija, 
je kronično zdravstveno stanje z zvišanim 
krvni tlakom v arterijah. Zato predstavlja 
kroženje krvi po žilah za srce večji napor, 
kot je to običajno.

Vzroki
Bolezen je kronična in v več kot 90 
odstotkih ne najdemo ključnega vzroka 
za njen nastanek (primarna hipertenzija). 
Pogosti dejavniki tveganja, ki vplivajo na 
rast krvnega tlaka, so dednost, spol in 
starost (tveganje se povečuje po 45. letu 
za moške, po 65. za ženske), nezdrav 
način življenja, debelost, kajenje, uživanje 
alkohola, preveč soli v prehrani, stres 
in kronične bolezni (ledvična bolezen, 
diabetes, spalna apneja). 
Sekundarno hipertenzijo, ki se pojavi 
nenadoma in z višjimi vrednostmi, lahko 
povzročijo določena bolezenska stanja in 
zdravila:
• obstruktivne apneje med spanjem,
• težave z ledvicami,
• tumorji nadledvične žleze,
• težave s ščitnico,
• prirojene napake v žilah, 
• nekatera zdravila, kot so kontracepcijske 

tablete, zdravila za zdravljenje prehlada, 
dekongestivi, protibolečinska sredstva in 
nekatera zdravila na recept,

• prepovedane droge, kot so kokain in 
amfetamini,

• zloraba alkohola ali kronično uživanje 
alkohola. 

Znaki in simptomi
Visok krvni tlak se običajno razvija 
več let in poteka brez kakršnihkoli 
simptomov, vendar kljub temu povzroča 
škodo na srcu, ožilju in drugih telesnih 
organih. Ker bolezen le redko spremljajo 
simptomi (tudi pri visokih vrednostih 

hipertenzije), se običajno odkrije šele 
med rutinskimi pregledi ali med obiskom 
pri zdravniku zaradi drugih težav. Del 
ljudi z visokim krvnim tlakom ima znake 
v obliki glavobola (predvsem v zatilju in 
zjutraj), omotice, vrtoglavice, kratke sape, 

krvavenja iz nosu, tinitusa (brnenje ali 
žvižganje v ušesih), sprememb v vidu ali 
omedlevice. Ti simptomi so nespecifični 
in se običajno pojavijo šele takrat, ko 
vrednosti povišane hipertenzije dosežejo 
nevarne ali celo življenje ogrožajoče ravni.

KAKŠEN PA JE 
VAŠ KRVNI TLAK? 
V Sloveniji ima približno polovica odraslih previsok krvni tlak – hipertenzijo. Pojavnost te bolezni v 
svetu narašča in v razvitem svetu vse bolj predstavlja eno glavnih zdravstvenih težav. Visokemu 
krvnemu tlaku pravimo tudi tihi ubijalec, saj poteka brez opaznih znakov, posledice nezdravljene 
bolezni pa so lahko smrtno nevarne. Besedilo: Simona Janček

MERJENJE
Kako si pravilno izmeriti tlak

1. Pred načrtovanim merjenjem 
krvnega tlaka se izognite dejavnikom, 
ki začasno povzročijo povišanje 
krvnega tlaka: stres, kajenje, hladne 
temperature, telovadba, kofein, 
nekatere droge. 

2. Merjenje opravite vsak dan ob 
približno istem času.

3. Poiščite miren kotiček.
4. Zavihajte rokave na levi roki oz. po 

potrebi odstranite pretesna oblačila.
5. Počivajte na stolu ob mizi od 5 do 10 

minut, pri tem pa naj bo leva roka 
udobno nameščena v višini srca. 

6. Sedite zravnano z neprekrižanimi 
nogami, leva roka naj počiva na mizi 
z dlanjo, obrnjeno navzgor.

7. Locirajte svoj pulz v notranjem 
zglobu komolca in namestite 

manšeto, ki mora biti ustrezne 
velikosti – taka, da se ovije okrog 
nadlahti. Manšeta mora biti v višini 
srca ne glede na bolnikov položaj. 
Spodnji rob manšete naj bo približno 
2,5 centimetra nad upogibom 
komolca. Ovijte si jo dobro, vendar 
ne pretesno. Nato sledite navodilom 
proizvajalca aparata.

8. Med merjenjem mirujte in bodite 
tiho.

9. Pri prvem pregledu izmerite krvni tlak 
na obeh nadlahteh, da bi ugotovili 
morebitne razlike zaradi periferne 
žilne bolezni. Upoštevajte višje 
izmerjene vrednosti.

10. Zapišite si datum in izmerjene 
vrednosti.

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

www.diafit.si

Avtomatski merilnik krvnega tlaka s komfortno manšto 
za srednji in velik obseg nadlakti (22–42 cm) ter z 
»Intelli Wrap« tehnologijo, ki omogoča natančno 
meritev kjerkoli na nadlakti. 
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*Raziskava o najpogosteje priporočenih izdelkih brez recepta v slovenskih lekarnah 2016, FarmAsist d.o.o.

M6 Comfort

Na voljo tudi v vaši lekarni in drugih specializiranih trgovinah z medicinskimi pripomočki.

Klinično preverjena 
točnost tudi za diabetike.
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NASVETI
Izboljšajte svoj življenjski slog

• Opustite kajenje, č e ste kadilec; 
• znižajte telesno težo na zdravo raven; 
• postanite bolj telesno aktivni; 
• zdravo se prehranjujte, uživajte več  

zelenjave in sadja, omejite mašč obe 
in sol v prehrani (za pripravo živil 
pri normalno sestavljenih obrokih 
hrane na dan uporabimo le okrog 6 
g kuhinjske soli, ena čajna žlička je 
približno 5 g soli); 

• zmanjšajte stresne dejavnike;
• obišč ite osebnega zdravnika ali 

referenčno ambulanto, da bodo 
preverili vaš krvni tlak vsako leto.

visok, je poleg sprememb v prehrani in 
načinu življenja treba redno jemati tudi 
zdravila. Včasih je eno zdravilo premalo in 
ne doseže cilja, to je normalnega krvnega 
tlaka (pod 140/90 mmHg), zato zdravnik 
lahko predpiše dve, tri ali celo več različnih 
zdravil.

Nenadzorovan zvišan krvni tlak 
povečuje tveganje za nastanek 
resnih zdravstvenih težav.

Nevarnosti
Nenadzorovan zvišan krvni tlak povečuje 
tveganje za nastanek resnih zdravstvenih 
težav: bolezni srca, možgansko kap, 
srčno kap (miokardni infarkt), bolezen 
perifernega ožilja in druge bolezni srca 
in ožilja, med drugim odpoved srca, 
anevrizmo aorte, difuzno aterosklerozo 
in pljučno embolijo. Drugi zapleti so 
tudi zmanjšanje kognitivne sposobnosti, 
demenca, metabolični sindrom, kronično 
obolenje ledvic (hipertenzivna nefropatija) 
in celo bolezni oči (hipertenzivna 
retinopatija). Tudi samo zmerno zvišanje 

krvnega tlaka v arterijah je povezano s 
krajšo pričakovano življenjsko dobo.

Da bi lahko ustrezno ukrepali in preprečili 
najhujše, moramo torej najprej poznati 
te pomembne številke. Na srečo visok 
krvni tlak lahko enostavno odkrijemo (ga 
izmerimo). Ali veste, kakšen je vaš krvni 
tlak?

Vrednosti krvnega tlaka
• Č e je vaš krvni tlak pod 120/80 mmHg 

(kar pomeni, da je sistolič ni krvni tlak 
nižji od 120 mmHg in diastolič ni krvni 
tlak nižji od 80 mmHg), imate povsem 
normalen krvni tlak. Vzdržujte ga in ga 
merite približno enkrat letno, svetujejo 
strokovnjaki. 

• Č e je vaš tlak nižji od 140/90 mmHg 
in višji od 120/80 mmHg, obstaja 
tveganje, da se bo razvila hipertenzija.

• Kot visok krvni tlak so opredeljene 
vrednosti, ki so stalno nad mejo 140/90 
mmHg.

Zdravljenje
Prvi korak pri nadzorovanju krvnega 
tlaka in zdravljenju hipertenzije je enak 
priporočilom za zaščitne spremembe v 
smeri zdravega načina življenja. Zlasti 
sprememba v prehranjevanju, predvsem 
dieta z nizkim vnosom natrija, ima 
koristne posledice. Če pa je krvni tlak zelo 

Kap Slepota

Poškodbe žil 
(Arterioskleroza) Srčni infarkt in 

odpoved srca

Ledvična odpoved

Hipertenzija
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Na voljo tudi v vaši lekarni in drugih specializiranih trgovinah z medicinskimi pripomočki.

Klinično preverjena 
točnost tudi za diabetike.



20 Spremljajte nas na        /Zdrave noviceSpremljajte nas na        /Zdrave novice

TEMA MESECA

EVROPSKI DAN OZAVEŠČANJA 
O MOŽGANSKI KAPI

Združenje bolnikov s cerebrovaskularno 
boleznijo Slovenije (CVB) in Društvo za 
zdravje srca in ožilja Slovenije (Za srce) 
sta pred evropskim dnevom ozaveščanja 
o možganski kapi, ki je bil 9. maja, 
predstavila namen dneva možganske 
kapi, njene posledice ter svoje dejavnosti 
za ozaveščanje slovenske javnosti o teh 
težavah. Prim. Matija Cevc, dr. med, 
predsednik Društva za srce, je poudaril 
nujnost pravočasnega prepoznavanja 
znakov možganske kapi, saj je časa za 
ukrepanje in uspešno zdravljenje zelo 
malo: »Za preprečevanje možganske kapi 
in njenih posledic so zelo pomembni 
po eni strani preventiva, po drugi pa 
prepoznavanje znakov možganske kapi ter 
hitro in pravilno ukrepanje, s čimer lahko 
zmanjšamo posledično invalidnost in 
umrljivost.« Najpomembnejša preventiva 
so zdrav način življenja, omejitev 
vnosa soli, maščob in sladkorja, redna 
kontrola krvnega tlaka, krvnih maščob, 
krvnega sladkorja ter srčnega utripa. Zelo 
pomembne so redne kontrole dejavnikov 
tveganja.

Posledice
»Možganskih kapi je še vedno preveč,« 
meni prof. dr. Anton Grad, dr. med., spec. 
nevrolog. Pri tem pa ocenjujejo, da se bo 
v Evropski uniji število na novo obolelih 
za možgansko kapjo še povečalo – za 
34 odstotkov (s 613.148 v letu 2015 na 
819.771 v letu 2035). Ker možgani ne 
bolijo, bolniki včasih niti ne vedo, da so 
doživeli možgansko kap; večkrat se ta 
zgodi ponoči in takšno kap težko zdravimo, 
pravi prof. dr. Grad. Obrazi možganske kapi 
pa so po njegovih besedah zelo različni: 
»Možganska kap, ki je posledica zapore 
možganske arterije ali ki nastane znotraj 
možganske krvavitve, lahko povzroči 
vidne posledice: nezmožnost hoje, 
nesposobnost uporabe rok. Vsi vemo, 
da takšni bolniki potrebujejo dolgotrajno 
fizioterapijo oz. rehabilitacijo. Manj pa 

vemo, da nas možganska kap lahko oropa 
sposobnosti osnovne komunikacije ali 
razumevanja govora. Pa vendar večina 
bolnišnic v Sloveniji nima logopeda, ki 
bi takšnim bolnikom pomagal, da bi 
spet normalno komunicirali. Možganska 
kap lahko spremeni osebnost, nam 
ukrade spomin, povzroči depresijo, kar 
je za skrbnike pogosto še veliko težje kot 
motorična okvara. Možganska kap ne 
prizadene samo bolnikov. Bolnike vidimo, 
vidimo njihovo prizadetost, vidimo njihovo 
okvaro. Trpljenja njihovih svojcev pa skoraj 
ne opazimo. Nikakor ne smemo pozabiti 
na njih, ki kot skrita populacija prav gotovo 
potrebujejo psihosocialno podporo.« 

Življenje po možganski kapi 
»Pri večini bolnikov po možganski kapi je 
stopnja dejavnosti in sodelovanja v družbi 
nižja, s tem pa tudi kakovost življenja. 
Manj se družijo, opuščajo prejšnje interese 
in konjičke, so manj sposobni opravljati 
hišna opravila in se manj udejstvujejo v 
poklicnih prizadevanjih. Več kot polovica 
bolnikov po možganski kapi neha voziti 
avto. Večje težave pri vključevanju v 
družbo po možganski kapi imajo ženske, 
ljudje, ki živijo sami, in tisti s slabšimi 
funkcijskimi sposobnostmi, opaža doc. 

dr. Nika Goljar, dr. med., vodja oddelka 
za rehabilitacijo pacientov po možganski 
kapi v Univerzitetnem rehabilitacijskem 
inštitutu Soča.

Zavedanje o tem, kakšne posledice je 
možganska kap pustila pri bolniku in na 
posameznih področjih njegovega življenja, 
običajno nastopi šele sčasoma, pogosto 
več mesecev po odpustu iz bolnišnice 
in končanih rehabilitacijskih programih. 
»Glede na to, da število bolnikov, ki 
potrebujejo celostno rehabilitacijo že 
takoj po bolezni, presega razpoložljivo 
število mest, ljudje, ki se spopadajo s 
posledicami možganske kapi, največkrat 
v zdravstvenem sistemu nimajo možnosti 

VEČ OBRAZOV 
MOŽGANSKE KAPI

Možganska kap je po celem svetu najpogostejša nevrološka bolezen. Samo v Sloveniji jo letno doživi 
več kot 4.000 ljudi. Smrtnost je visoka, izredno velika pa je tudi invalidnost, ki jo povzroča, saj mnogi 
utrpijo hude posledice, kar njim in njihovim svojcem bistveno spremeni življenje.

Besedilo: Janja Simonič*
*Vira: Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije, Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije 

ZNAKI
Kako prepoznamo možgansko kap 
 
Najbolj preprosto in zanesljivo 
prepoznamo znake kapi s pomočjo 
besede GROM.
G – govor (prizadet govor),
R – roka (delna ali popolna ohromelost 
ene roke),
O – obraz (povešen ustni kot – 
asimetrija obraza),
M – minuta (takoj pokliči 112).

Ukrepati je treba hitro in pravilno. 
Ne čakati, da bodo pomagali drugi. 
Verjetnost, da se bomo znašli v bližini 
obolelega, je razmeroma velika, saj 
se večina možganskih kapi zgodi v 
domačem okolju. Zato se ne ustrašimo, 
ampak ukrepajmo. Uspešnost 
zdravljenja je odvisna predvsem od 
hitrosti prevoza bolnika v najbližji 
zdravstveni center. Več bo ljudi, ki bodo 
znali prepoznati znake možganske 
kapi in pravilno ukrepati, milejše 
bodo posledice za obolele. Bodimo 
pripravljeni pomagati, morda bomo 
pomoč potrebovali tudi mi sami!

Možganska kap lahko spremeni 
osebnost, nam ukrade spomin, 
povzroči depresijo, kar je za 
skrbnike pogosto še veliko težje 
kot motorična okvara.

Vsak človek ima svoj svet, svoje vesolje in svojo 
edinstvenost. Vse, kar obogati in polepša naše 
življenje, je povezano s čuti. Za dobro počutje in 
lepo telo poskrbimo, če se pradajamo razvajanju, 
sproščanju in se negujemo. To razkošje vam 
ponujamo tudi mi. V pomirjajočem okolju, ob zvokih 
nežne glasbe ter prefi njenih aromah, prisluhnemo 
vašim željam, potrebam vaše kože in vašo naravno 
lepoto še poudarimo.
Oaza miru je tihi svet miru, harmonije 
in sprostitve, kjer vas bomo razvajali z 
sproščujočimi masažnimi tehnikami.
Pobegnite v svet, kjer lahko pozabite na vse okoli 
sebe, usmerite misli izključno vase in poiščete svoj 
notranji mir.
NAJ WELLNESS  2016/2017
Prislužili smo si naziv najboljšega v kategoriji malih 
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93 %

bolnikov ima težave s 
pozornostjo kljub zdravljenju in 

rehabilitaciji.

PODPORA
Združenje bolnikov s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije 
 
Združenje bolnikov s CVB že več kot 20 let povezuje bolnike, svojce in strokovnjake 
s tega področja. Več kot 2.600 članov se druži v 19 klubih CVB po vsej Sloveniji. 
Osnovni cilj je spodbujanje dejavnosti in sodelovanja v kroničnem obdobju po 
možganski kapi. V ta namen članom omogočajo strokovno vodeno telesno vadbo, 
organizirajo srečanja skupin bolnikov in svojcev za samopomoč, spodbujajo 
sporazumevanje bolnikov pri težavah z govorom, organizirajo izlete, pohode, različne 
kreativne delavnice, kulturne in športne prireditve. Okoli 80 članov letno lahko 
napotijo na obnovitvene rehabilitacije v zdravilišče. Za svojce, ki 24 ur prevzemajo 
skrb zanje, to pomeni vsaj 10 dni razbremenitve in preventivo pred izgorelostjo. Več o 
združenju in njihovem delu najdete na spletni strani http://www.zdruzenjeCVB.com/.

za pomoč in podporo pri reševanju 
težav, pred katerimi se znajdejo. Skrite 
posledice včasih tudi težko prepoznamo. 
Kar 93 odstotkov bolnikov ima težave 
s pozornostjo kljub zdravljenju in 
rehabilitaciji,« je še opozorila Nika Goljar. 

Možnosti za rehabilitacijo
Bolniki z možgansko kapjo imajo v 
Sloveniji dokaj dobro urejeno takojšnje 
zdravljenje po možganski kapi, v večini 
bolnišnic pa nimamo rehabilitacijskega 
tima, ki bi zagotavljal zgodnjo in celostno 
obravnavo. Najmanj možnosti za 
rehabilitacijo je v domačem okolju, kjer je 
bolnik praviloma na plečih svojcev. Veliko 
vlogo na tem področju so prevzeli klubi 
bolnikov po cerebrovaskularni bolezni, 
a pogrešamo sistemsko, od države 
vodeno in financirano delo na področju 
rehabilitacije v bolnikovem krajevnem 
okolju. 

Za uspešno vključevanje bolnikov 
v njihovo ožje in širše okolje je zelo 
pomembna dobra informiranost bolnikov 
in njihovih svojcev o možganski kapi in 
njenih posledicah. Ob podpori družine 
in prijateljev je treba bolnika spodbujati, 
da prevzame prejšnje vloge in v čim 
večjem obsegu sodeluje v prostočasnih 
dejavnostih, v skladu s svojimi 
zmožnostmi. Sodelovanje pri prostočasnih 

aktivnostih je namreč tesno povezano 
z zdravstvenim stanjem in kakovostjo 
življenja, lahko pa je tudi dobro izhodišče 
za obnovitev aktivnega življenjskega sloga.

Opora
Ljudem, ki so doživeli možgansko kap, 
so lahko v oporo tudi združenja bolnikov 
po možganski kapi. Po doslej zbranih 
podatkih od združenj največ dobijo mlajši 
z manj resno nevrološko okvaro, drugi 
pa zlasti tedaj, kadar združenje daje večji 
poudarek izobraževanju o možganski 
kapi in vsemu, kar je z njo povezano. S 
tem se krepi zlasti občutek nadzora nad 
boleznijo, kar je po možganski kapi zelo 
pomembno in želeno. Iz raziskovalnih 
študij razberemo, da bolniki po možganski 

kapi in njihovi svojci sicer poročajo o 
manjšem zadovoljstvu z življenjem, 
vseeno pa možganske kapi ne dojemajo 
kot katastrofe. Kljub določenim omejitvam 
lahko živijo polno življenje. Mnogo 
bolnikov pripoveduje, kako so spremenili 
pogled na življenje in poglobili odnose s 
svojimi bližnjimi. 

Vsak človek ima svoj svet, svoje vesolje in svojo 
edinstvenost. Vse, kar obogati in polepša naše 
življenje, je povezano s čuti. Za dobro počutje in 
lepo telo poskrbimo, če se pradajamo razvajanju, 
sproščanju in se negujemo. To razkošje vam 
ponujamo tudi mi. V pomirjajočem okolju, ob zvokih 
nežne glasbe ter prefi njenih aromah, prisluhnemo 
vašim željam, potrebam vaše kože in vašo naravno 
lepoto še poudarimo.
Oaza miru je tihi svet miru, harmonije 
in sprostitve, kjer vas bomo razvajali z 
sproščujočimi masažnimi tehnikami.
Pobegnite v svet, kjer lahko pozabite na vse okoli 
sebe, usmerite misli izključno vase in poiščete svoj 
notranji mir.
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PREHRANA

MORDA IMATE SINDROM 
RAZDRAŽLJIVEGA ČREVESJA

Sindrom razdražljivega črevesja je 
funkcionalna motnja, njegov izraz pa 
se nanaša na skupek simptomov pri 
odraslih in otrocih, ki zajema ter vključuje 
krče, bolečine v trebuhu, prepogoste 
pline, spremenjene prebavne navade, 
napenjanje in preobčutljivost na določeno 
hrano.

Mnogo ljudi zamenjuje sindrom 
razdražljivega črevesja (SRČ) in kronično 
vnetno črevesno bolezen (KVČB), kar pa 
ni ena in ista bolezen. KVČB je skupina 
ločenih bolezni, ki vključujejo ulcerozni 
kolitis in Crohnovo bolezen. SRČ ali 
sindrom razdražljivega črevesja pa velja za 
gastrointestinalno motnjo oz. nenormalno 
delovanje črevesja. Sindrom razdražljivega 
črevesja ali SRČ je skupina simptomov, 
ni pa to samo po sebi bolezen, zato se 
pravzaprav tudi imenuje sindrom in je 
opredeljen kot manj resno stanje, kot 

je kronična vnetna črevesna bolezen ali 
KVČB.

Sindrom razdražljivega črevesja ne 
povzroča vnetij, kot so vnetne črevesne 
bolezni, ter na črevesju ne naredi trajne 
škode, kot so črevesne krvavitve, krvavitve 
iz danke, razjede in drugi resni zapleti. 
Zagotovo pa je sindrom razdražljivega 
črevesja težava sodobnega časa, saj jo 
povezujemo s stresnim načinom življenja, 
neprimerno prehrano, premalo gibanja in 
izpostavljenostjo strupenim kemikalijam.

Znaki razdražljivega črevesja
Sindrom razdražljivega črevesja vpliva 
na vsakega človeka drugače. Med 
najpogostejše znake prištevamo 
neprijeten občutek v trebuhu, drisko ter 
mehko blato, večkratno odvajanje blata, 
prekomerne pline, krče, napihnjenost, 
občutek nepopolne izpraznjenosti črevesja 

ter druge težave pri odvajanju. Pogoste 
so tudi bolečine v trebuhu, spremenjene 
prebavne težave, preobčutljivost na hrano 
in krči.

Obstajajo različne oblike te funkcionalne 
bolezni. Pri nekaterih prihaja do driske, 
pri drugih pa do zaprtja, pri katerem so 
značilne bolečine v trebuhu ali neugodje, 
povezano z zaprtjem. Nekateri ljudje pa 
doživljajo izmenične simptome driske in 
zaprtja.

Zakaj pride do SRČ?
Natančen vzrok za sindrom razdražljivega 
črevesja ni znan in je lahko posledica 
različnih dejavnikov. Diagnoza temelji na 
trajanju (vsaj šest mesecev) in pogostosti 
znakov ter simptomov (vsaj trikrat na 
mesec).

Zdravilo ni znano, obstajajo pa številne 
oblike zdravljenja pri tej težavi, in to 
vključuje obvezno spremembo prehrane, 
nekatere dodatke, ki lahko zelo pomagajo, 
ter splošno spremembo življenjskega 
sloga. Vzroki za nastanek razdražljivega 
črevesja vključujejo nepravilno prehrano, 
jemanje hormonov in nekaterih zdravil, 
presežek težkih kovin, virusov, parazitov, 
gliv in bakterij, prav tako pa tudi premalo 
gibanja in pomanjkljive higienske kriterije.

Preobčutljivost pri prebavi hrane, 
pomanjkanje encimov in prehranska 
intoleranca so zelo pogosti sprožilci 
sindroma razdražljivega črevesja, prav 
tako pa tudi preveč razširjene črevesne 
bakterije, premalo dobrih probiotičnih 
bakterij, preveč razširjeni paraziti in druge 
virusne ali bakterijske okužbe želodca. 

Veliko vlogo pri pojavu SRČ igrajo 
neuravnovešeni hormoni; velikokrat 
se težave še stopnjujejo pred 
menstruacijami, v menopavzi, ob jemanju 

KRČI IN BOLEČINE 
V TREBUHU?

Prebavne težave so stalnica sodobnega sveta in nemalo ljudi jih vzame kar v svoj vsakodnevni urnik, saj 
mislijo, da so nekaj samoumevnega. Vendar ni tako. Črevesje in predvsem njegovo zdravo delovanje 
je nujno potrebno za dobro presnovo in absorpcijo hranil ter za zdravo delovanje imunskega 
sistema. Zelo pogosto prihaja tudi do t. i. sindroma razdražljivega črevesja, ki ponazarja cel skupek 
kroničnih črevesnih težav sodobnega časa. Besedilo: Alja Dimic, certificirana prehranska terapevtka, Holistic Center 

Stročnice vedno predhodno namakajte in dobro spasirajte.
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hormonske terapije in pri drugih težavah 
endokrinega sistema.

Več težav s sindromom razdražljivega 
črevesja so opazili pri ljudeh s psihičnimi 
motnjami, pri tesnobi, anksioznosti in 
depresiji.

Kako si pomagati?
1. Spremenite prehranske navade
• Odstranite vse mlečne izdelke.
• Ne uživajte predelanih in vnaprej 

pripravljenih izdelkov.
• Ne uživajte izdelkov brez maščob.
• Ne kupujte izdelkov, ki imajo veliko 

dodatkov.
• Ne uživajte suhomesnatih izdelkov, 

izdelkov s plesnijo in predelanih mesnin.
• Ne uživajte glutena: pšenica, pira, 

ječmen, rž, kamut, oves.
• Sadje in zelenjavo na začetku vedno 

toplotno obdelajte.
• Ne jejte surove paprike, čebule, česna, 

paradižnika in jajčevcev.
• Uživajte proso, ajdo, kvinojo in riž.
• Uživajte v topli vodi.
• Pomagajte si z vulkanskim pepelom, 

zeolitom, ki nase veže vse strupe in jih 
odnaša iz telesa.

• Uživajte v zelenjavnih juhah.
• Stročnice vedno predhodno namakajte in 

dobro spasirajte.
• Jejte vsaj tri ure pred spanjem.
• Uživajte hladno stiskana olja.
• Izpustite rdeče meso, drobovino in 

svinjino.
• Ne uživajte kvašenih izdelkov in jedi s 

kvasom.
• Ne pretiravajte z brokolijem, cvetačo, 

zeljem, oreščki.
• Ne žvečite žvečilnih gumijev in umetnih 

sladil.
• Uživajte v kurkumi, divjem origanu, 

rožmarinu, timijanu, baziliki in žajblju.

• Pijte le zeliščne čaje, odlična sta regratov 
in koprivov čaj.

• Ne uživajte predpripravljenih omak, juh, 
gorčice, kečapa.

• Ne uživajte sladkorja in izdelkov, ki naj bi 
ga nadomestili.

• Hrano vedno dobro prežvečite.
• Opustite uživanje alkohola in kofeina.
• Odličen je ingverjev čaj.

2. Spremenite druge življenjske navade
• Pojdite spat pred 23. uro.
• Vsak dan se vsaj 30 minut hitro gibajte 

na svežem zraku.
• Odlične so obloge z zeolitom, prav tako 

lahko z njim operete zelenjavo in sadje 
in tako odstranite dobršen del pesticidov.

• Vsak dan popijte vsaj dva litra sveže, 
nikoli mrzle vode.

• Glukomanan v prahu je odlična pomoč 
pri sindromu razdražljivega črevesja, saj 
se že stoletja uporablja v tradicionalni 
japonski kuhanji kot zgoščevalec 
ali želirno sredstvo. Na Japonskem 
je glukomanan v prahu iz azijskega 
gomolja konjac znan po svojem vzdevku 
»črevesna metla«, kar vam lahko da 
dobro predstavo o tem, kako deluje.

3. Ne pozabite 
• Jejte manjše obroke.
• Jejte večkrat na dan.
• Začnite se zavestno umirjati in del 

svojega časa posvetite meditaciji in 
sproščanju.

Ali SRČ lahko preprečite?
Seveda, z upoštevanjem zgornjih 
nasvetov, s spremembo načina življenja 
in prehranjevanja se brez težav izognete 
tej nadlogi sodobnega časa, ki bremeni 
vedno več ljudi in narašča enako hitro, kot 
narašča ponudba nezdrave in predelane 
prehrane ter drugih sintetičnih dodatkov.

Uživajte v kurkumi, divjem origanu, rožmarinu, timijanu, baziliki in 
žajblju.
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PREHRANA

Alergijo sproži takojšen odziv imunskega 
sistema na dejavnike iz okolja in jo res 
zelo hitro opazimo, saj se telo burno 
odzove s simptomi, kot so kihanje, rdečica, 
otekanje, zabuhlost in izpuščaji. Poznamo 
pa tudi prehransko intoleranco, ki povzroči 
hujše prebavne težave – ti simptomi lahko 
nastopijo šele po 72 urah in se kažejo z 
napihnjenostjo, glavoboli, drisko …

Nekaj pa imajo alergije in intolerance 
skupnega. Če se še naprej izpostavljate 
alergenom iz okolja oz. če še naprej 
jeste hrano, ki je ne prenašate, s tem 
ogrožate svoje zdravje. Izpostavljenost 
alergenom namreč zelo slabi vaš imunski 
sistem, veliko bolj ste dovzetni za bolezni, 
pozna pa se tudi na počutju in delovni 

zmogljivosti. S tem povezujemo tudi 
nenehno pridobivanje teže in hormonska 
neravnovesja. Tudi avtoimunska 
obolenja so posledica nenehnih alergij in 
intoleranc. 

Simptomi prehranske intolerance
Najpogostejši simptomi prehranske 
intolerance so napihnjenost, glavoboli, 
migrene, izcedek iz nosu, bolečine in 
krči v trebuhu, težave z odvečnimi plini, 
razdražljivo črevesje, kašelj, nervoza in 
živčnost, nerazpoloženost, omotica …

Vzroki intolerance in alergije
Intoleranca najpogosteje nastane zaradi 
pomanjkanja določenega encima; za 
prebavo hrane so namreč potrebni 

encimi. Če katerega od potrebnih 
encimov nimamo, nastopi prehranska 
intoleranca. Tako so npr. ljudje, ki nimajo 
encima laktaze, ki predela mlečni sladkor 
(laktozo), intolerantni na mleko in mlečne 
izdelke. Encim laktaza razgrajuje mlečni 
sladkor (laktozo) v manjše molekule, ki 
se sicer lahko v telesu razgrajujejo dolgo 
časa in se skozi stene črevesja ne morejo 
absorbirati v kri. Velike molekule hrane 
tako ostanejo v črevesju, kjer zavrejo, 
povzročajo krče, napihnjenost, drisko in 
pline.

Ljudje z alergijo na mlečne beljakovine 
imajo podobne simptome kot tisti, ki so 
na mlečni sladkor intolerantni, v obeh 
primerih pa je smiselno mleko črtati z 
jedilnika. 

Živila, ki so najpogosteje povezana 
s prehransko intoleranco in alergijo, 
so mlečni izdelki, žitarice z glutenom 
(celiakija), zelje, fižol, citrusi, sladila, 
kemikalije in strupi v hrani, kivi, arašidi, 
soja, jajca …

Na žalost alergije in intolerance naraščajo, 
sploh pri otrocih, najbolj zanimivo pa je, 
da jih lahko razvijemo skozi življenje. Po 
medicinskih statističnih podatkih je do 
60 odstotkov ljudi podvrženih skritim 
»alergijam« na hrano oz. nutritivni 
intoleranci, ki lahko povzroči različne 
klinične simptome. Raziskave kažejo, da 
so alergije in intolerance na hrano močno 
povezane z avtoimunimi obolenji. Alergije 
so pogosto posledica občutljivosti na 
določeno hrano, vse te občutljivosti pa 
ogrožajo imunski sistem. Imunski sistem 
imamo zato, da se bori proti razrastu 
in prevladi bakterij (npr. salmonele, E. 
coli), virusov (prehlad in gripa) in glivic 
oz. kvasovk (kandida…), ki so sicer v 
manjši meri vedno v naših telesih. Če 
je naš imunski sistem močen, se nikoli 

PREOBČUTLJIVOST 
NA ŽIVILA
Pomlad je obdobje alergij, kihanja, srbenja in puščanja iz nosu. Alergično reakcijo takoj lahko 
sprožijo pelod, pršica, dlaka oz. neki drugi dejavnik iz okolja. Poznamo pa tudi prehransko 
intoleranco, ki povzroči hujše prebavne težave.

Če se še naprej izpostavljate alergenom iz okolja oz. če še naprej 
jeste hrano, ki je ne prenašate, s tem ogrožate svoje zdravje. 
Izpostavljenost alergenom namreč zelo slabi vaš imunski sistem, 
veliko bolj ste dovzetni za bolezni, pozna pa se tudi pri počutju in 
delovni zmogljivosti.

Besedilo: Alja Dimic, certificirana 
prehranska terapevtka, Holistic Center 
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Najpogostejši simptomi prehranske intolerance so napihnjenost, 
glavoboli, migrene, izcedek iz nosu, bolečine in krči v trebuhu, 
težave z odvečnimi plini, razdražljivo črevesje, kašelj, nervoza in 
živčnost, nerazpoloženost, omotica …

Živila, ki so najpogosteje 
povezana s prehransko 
intoleranco in alergijo, so mlečni 
izdelki, žitarice z glutenom 
(celiakija), zelje, fižol, citrusi, 
sladila, kemikalije in strupi v 
hrani, kivi, arašidi, soja, jajca …

ne razmnožijo do te mere, da ogrozijo 
naše zdravje. Ko pa je naš imunski 
sistem ogrožen (zdravila, antibiotiki, 
prehranske alergije in intolerance), 
potem je v telesu premalo protiteles, ki se 
proti virusom, bakterijam in kvasovkam 
uspešno borijo. Takrat imajo prosto pot za 
razmnoževanje in takrat se množijo kar vsi 
sklopi patogenov. Zato je pri virusnem ali 
bakterijskem vnetju pogost tudi presežek 
kvasovk.

Kako sploh nastanejo težave z 
imunskim sistemom zaradi hrane?
Ko je telo pod stresom, ko jeste mlečne 
izdelke, ki vsebujejo vnetno beljakovino 
kazein, ko jeste pšenico, piro, ječmen, 
rž in kamut, ki vsebujejo gluten, se vsa 
ta hrana v prebavnem traktu razgradi na 
beljakovinske delce, ki jih telo zaznava kot 
tujke, ki se znajdejo v krvnem obtoku, kjer 
začno povzročati vnetja. Imunski sistem pa 
se začne s svojimi obrambami boriti proti 
tem vnetjem. In takrat je imunski sistem 
že prizadet oz. v akciji proti tujkom.

Vnetja se pokažejo kot:
• alergije na hrano, pelode, pršice in 

živalsko dlako,
• artritis in vnetja sklepov,
• vnetja pljuč in nosne votline,
• astma in kronični kašelj,
• vnetje membrane v možganih – 

glavoboli, migrene,
• vnetja živčnega sistema – nevrološke 

bolezni, kot sta multipla skleroza, 
epilepsija,

• vnetja na koži – ekcem, luskavica, prhljaj, 
dermatitis.

Za popolno odpravo težav morate najti 
vzrok zanje, ki pa je zelo pogosto skriva v 
hrani, ki jo jeste vsak dan. Čeprav morda 
mislite, da je zdrava, obstaja možnost, 
da za vas ni prava izbira. Ne pozabite, 
da protivnetna zdravila delujejo samo 
začasno in da ne bodo odpravila vzroka, 
vzrok pa se v res veliko primerih skriva v 
prehrani.

Diagnosticiranje
Ker alergije in intolerance res niso kar tako, 
saj na našem telesu puščajo posledice, 
jih moramo tako tudi obravnavati. Če torej 
opažate znake alergije ali intolerance 
oz. vas zanima, na kaj ste alergični oz. 
intolerantni, vam svetujem diagnostiko 
pri usposobljenem strokovnjaku (npr. 
dr. Irena Kranjc). Diagnostika omogoča 
odkrivanje intolerance na različna 
najpogostejša živila. Z napravo Sensitiv 
Imago se diagnosticirajo in pozneje 
s terapijo tudi odpravijo vse alergije 

in intolerance, pregledajo pa se tudi 
pomanjkanje vitaminov, mineralov in 
encimov, presežki težkih kovin, bakterij, 
virusov in parazitov, neravnovesje in 
izločanje hormonov ter tudi samo 
delovanje posameznih organov. Potem 
vam strokovnjak na podlagi diagnoze 
napiše vsa priporočila in nasvete ter naredi 
potrebno terapijo z laserjem. Tako boste 
resnično odkrili in tudi odpravili vzrok 
svojih težav.

INTOLERANCA
Težave, povezane s 
preobčutljivostjo na hrano

Sodobna prehrana vodi npr. v 
kronična vnetja, saj je polna glutena 
in mlečnih izdelkov. In ravno zato 
številne novejše raziskave kažejo, 
kako veliko vlogo ima prehrana, 
če se alergij in vnetij želite znebiti. 
Prav tako strokovnjaki dokazujejo, 
da so naslednje težave povezane s 
preobčutljivostjo na hrano:
• glavoboli in migrene,
• kolitis (črevesno vnetje),
• bolezni dihal – astma in kronični 

kašelj,
• ateroskleroza (bolezni srca),
• revmatoidni artritis,
• ekcem, psoriaza,
• depresija, anksioznost, napadi 

panike,
• neplodnost in splav,
• multipla skleroza, epilepsija, nevro-

mišične bolezni,
• vedenjske motnje pri otrocih,
• sladkorna bolezen tipa 1 in 2,
• bolezni ščitnice – tiroiditis – 

Gravesova bolezen, Hashimoto in 
druga vnetja ščitnice.
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PREHRANA

Kandida je gliva, oblika kvasovke, ki v 
majhnih količinah živi v ustih in črevesju. 
Njena naloga je pomoč pri prebavi in 
absorpciji hranil. Ko pa se kandida preveč 
razširi in uide izpod nadzora, začne 
razgrajevati steno črevesja in prodre v krvni 
obtok. V naše telo spušča strupene snovi 
in povzroča vnetje v prebavilih, sledijo pa 
tudi številne druge zdravstvene težave, ki 
vodijo celo v depresijo.

Zakaj se začne kandida prekomerno 
širiti?
Zdrave ali »dobre« bakterije v črevesju 
po navadi ohranjajo raven kandide v 
ravnovesju. Kadar pa npr. antibiotiki 
pobijejo tudi te dobre, probiotične 
bakterije, takrat se kandida začne hitro 
širiti in množiti. 

Širjenju in razmnoževanju kandide 
pomaga tudi hrana z veliko ogljikovimi 
hidrati in sladkorja, uživanje kvasa, 
alkohola, mlečnih izdelkov. 

Kandida ima prav tako rada kontracepcijo, 
zdravila in stresno življenje. 

Kandido imamo v telesu pravzaprav 
vsi, saj gre za kvasovko, ki je v nas 
naravno prisotna. Če ste zdravi, imate 
močen imunski sistem in je vaše telo 
v ravnovesju, bodo koristne bakterije 
ohranjale normalno prisotnost kandide. 
Težava pa se pojavi, če se vaše telo 
znajde v neravnovesju zaradi bolezni, 
hormonskih težav, dolgotrajnejšega 
uživanja antibiotikov ali neustreznih 
prehranjevalnih navad. Vse to lahko 
namreč povzroči dvig normalne ravni 
kandide, s čimer so povezane številne 
nevšečnosti.

Kakšni so znaki preveč razširjene 
kandide?
Simptomi kandide ne zajemajo zgolj glivic, 
s katerimi jo ljudje večinoma povezujejo. 
Če vaše zdravje ni tako dobro, kot naj bi 
bilo, lahko kandida prizadene celotno telo 
na različne načine. 

V primernem okolju se kandida razvije iz 
kvasovke v glivično obliko, spore pa nato 
potujejo skozi črevesno steno po vsem 
telesu. Glivice lahko poškodujejo črevesne 
stene do takšne mere, da je omogočen 
prehod toksinov v krvni obtok. To stanje 
imenujemo »sindrom prepustnega 
črevesja« in pogosto vodi do alergije na 
določeno hrano, migrene in depresije. 
Povišana raven kandide v črevesju pa bo 
povzročila težave, kot so napihnjenost, 
diareja ali zaprtje.

Ko glivične spore kandide preidejo v krvni 
obtok, lahko potujejo v katerikoli del 
telesa. Za preživetje potrebujejo sluznico, 
zato so nožnica, pljuča in sinusi še 
posebej primerno okolje za njihov razrast. 
Tam z uničevanjem celičnih membran 
zagotavljajo hrano drugim bakterijam in 
virusom.

Kandida lahko povzroča motnje 
endokrinega sistema, ki nadzoruje raven 

hormonov v telesu. To lahko vodi do 
številnih neprijetnosti in simptomov, 
kot so pridobivanje ali izgubljanje teže, 
menstrualne težave, bolečine v sklepih in 
mišicah, astma, seneni nahod in kronična 
utrujenost.

Znaki presežka kandide so:
• prebavne težave, napihnjenost,
• ustna in vaginalna vnetja,
• cistitis,
• glavoboli,
• neurejen krvni sladkor,
• splošno slabo počutje,
• PMS,
• razdražljivost
• depresija,
• gastritis,
• revmatoidna obolenja,
• ledvične in jetrne bolezni,
• akne,
• luskavica,
• kognitivne motnje …

Simptomi kandide se lahko razlikujejo od 
enega človeka do drugega. Nekega dne 
se lahko simptomi pri isti osebi pojavijo 
kot bolečine v mišicah, naslednji dan kot 
težave s prebavo …

KAKO SE 
ZNEBITI 
KANDIDE
Prepričana sem, da že vsi veste, kaj je kandida. In čeprav to glivico vsi dobro poznamo, je še 
vedno in zelo pogosto preveč razširjena v naših telesih.

Simptomi kandide se lahko 
razlikujejo od enega človeka do 
drugega. Nekega dne se lahko 
simptomi pri isti osebi pojavijo 
kot bolečine v mišicah, naslednji 
dan kot težave s prebavo …

Besedilo: Alja Dimic, certificirana prehranska terapevtka, Holistic Center 
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Slovenske dobrote s podeželja
•  Krepite imunsko odpornost z naravnimi sestavinami sokov jabolk iz visokodebelnih sadovnjakov 
 z dodatki ingverja, bezga ali aronije. 
•  Sokovi so narejeni iz prvovrstnih, optimalno zrelih jabolk, stisnjenih v naravni jabolčni sok, 
 brez aditivov, dodatkov in brez koncentratov. 
•  Sokove družine Jabolčnik poiščite v vseh supermarketih Tuš.

Telesna vadba povečuje raven 
kisika v telesu, kar je zelo 
koristno v boju proti kandidinim 
sporam, obenem pa zmanjšuje 
raven stresa.
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Kandida se hrani s sladkorjem, 
zato je priporočljivo, da se ob 
nastanku težav odpoveste 
saharozi in glukozi, ki ju lahko 
najdete v slaščicah in mnogo 
vnaprej pripravljenih jedeh.

Vzroki za presežek
Za nastanek presežka kandide pravzaprav 
ni posebnega razloga. 

Povzročitelj težav se lahko razlikuje 
od človeka do človeka. Enostavno ne 
obstaja zgolj en sprožilec, ki bi bil kriv za 
previsoko raven kandide v telesu, temveč 
lahko govorimo o različnih dejavnikih, ki 
prispevajo k nastanku težav pri ljudeh, ki 
so zanje dovzetni. 

Kandido lahko sproži dolgotrajno jemanje 
antibiotikov, ki uničijo koristne bakterije, 
ki sicer ohranjajo raven kandide v 
ravnovesju. Prav tako se lahko kandida 
pojavi zaradi hormonskega neravnovesja, 
ki je posledica jemanja kontracepcijskih 
tablet, pubertete, nosečnosti ali 
menopavze. Kandido lahko povzroči tudi 
nezdravo prehranjevanje z veliko sladkorja 
in procesirane hrane. Uravnotežena 
dieta, bogata z ekološko pridelanimi živili, 
mnogo ljudem pomaga v boju s kandido.

O kandidi obstaja relativno malo 
statističnih podatkov, kar bi lahko 
pripisali dejstvu, da si medicinska stroka 
še vedno ni povsem enotna glede 
škodljivosti povišane ravni kandide. Po 
znanih podatkih naj bi bile h kandidi bolj 
nagnjene ženske kot moški, z njo pa 
se spopada tudi precejšen delež otrok. 

Pomemben naj bi bil tudi genetski vpliv, 
še posebej če zaradi težav s kandido trpi 
otrokova mama.

Če želite kandido resnično premagati, 
boste morali odkriti vzroke, ki so privedli 
do nje.

Naključno izločanje določenih prehranskih 
skupin, kar svetuje mnogo priročnikov, 
napisanih o tej temi, vam lahko vzame 
veliko časa in energije, vendar ne 
zagotavlja dejanskega izboljšanja. 
Velikokrat gre zgolj za domneve.

Kako se znebiti presežka kandide?
Kandida se hrani s sladkorjem, zato je 
priporočljivo, da se ob nastanku težav 
odpoveste saharozi in glukozi, ki ju lahko 
najdete v slaščicah in mnogo vnaprej 
pripravljenih jedeh. Ta hrana je v vsakem 
primeru vse prej kot koristna za vaše 
zdravje. Več polemik odpira vprašanje, ali je 
lahko škodljiv tudi sladkor, ki je v sadju. 

Nekateri ljudje s kandido sadje dobro 
prenašajo, drugim lahko povzroča določene 
težave. Ker ima sadje mnogo drugih 
koristnih učinkov, še posebej če je ekološko 
pridelano, je smiselno iz prehrane najprej 
izločiti vse druge nezdrave vire sladkorja, 
preden se začnete izogibati sadju. Najbolje, 
da se čim bolj izogibate alkoholnim 
pijačam, saj vsebujejo visok odstotek 
sladkorja.

Kot pri drugih zdravstvenih težavah je tudi 
pri kandidi priporočljivo, da ste čim bolj 
fizično aktivni. Telesna vadba povečuje 
raven kisika v telesu, kar je zelo koristno v 
boju proti kandidinim sporam, obenem pa 
zmanjšuje raven stresa.

Diagnosticiranje
Spopadanje s kandido vas lahko precej 
izčrpa, predvsem zaradi dejstva, da je 
običajno zelo težko ugotoviti, kaj je sploh 
narobe. Pri mnogo ljudeh postanejo 
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simptomi tako hudi, da potrebujejo celo 
bolniški dopust. Prav zato je tako zelo 
pomembno, da dobite ustrezno diagnozo.

Smiselno je testiranje ravni železa, kalija 
in drugih mineralov. Kot mnogo drugih 
glivic je namreč tudi kandida odvisna od 
primanjkljaja kisika. Če vaša kri ne vsebuje 
dovolj železa, s pomočjo katerega poteka 
prenos kisika po telesu, je to dobra novica 
za vaše težave s kandido, precej slabša pa 
za vaše počutje in zdravje. Nobena stroga 
prehranska dieta ne bo delovala, če je pravi 
krivec za vaše težave v resnici pomanjkanje 
železa.

Prepričajte se, ali nimate morda alergije ali 
intolerance na določeno hrano. Če vaše telo 
težko razkraja in prebavlja določene snovi, 
se te lahko kopičijo v črevesju in hranijo 
kandido, kar bo situacijo znatno poslabšalo. 
Namesto nepremišljenega izločanja 
pšeničnih izdelkov, mleka, mlečnih izdelkov 
in kvasovk se je smiselno najprej prepričati, 
na kaj ste v resnici alergični ali intolerantni.

Uravnotežena dieta
Omega 3 – Uravnotežena dieta je 
pomembna pri ohranjanju zdravega in 
močnega imunskega sistema. Mnogo 
ljudem s kandido primanjkuje esencialnih 
maščobnih kislin, med katere spadajo 
tudi maščobne kisline omega 3, zato 
je pomembno, da je vaša prehrana čim 
bogatejša z njimi. Izvrsten vir so lahko 
ekološko pridelana lanena semena, ki jih 
pred zaužitjem za nekaj časa namočite v 
vodi. 
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Če morate jemati antibiotike, si 
nujno priskrbite tudi probiotike. 
To vam bo pomagalo ohraniti 
zdrave bakterije v telesu.

Mnogo ljudem s kandido 
primanjkuje esencialnih 
maščobnih kislin, med katere 
spadajo tudi maščobne kisline 
omega 3, zato je pomembno, 
da je vaša prehrana čim 
bogatejša z njimi. Izvrsten vir so 
lahko ekološko pridelana lanena 
semena, ki jih pred zaužitjem za 
nekaj časa namočite v vodi.

Vitamini in minerali – Dobra izbira so 
tudi hladno stiskana ekološko pridelana 
olja rastlinskega izvora. Prav tako je 
priporočljivo, da poskrbite za zadosten vnos 
vitaminov in mineralov – ob morebitnem 
neravnovesju namreč telo slabše kot 
sicer absorbira hranila, ki jih potrebuje za 
normalno delovanje. V takem primeru 
je smiselno razmisliti tudi o dodatnem 
uživanju prehranskih dopolnil.

Probiotični izdelki ali prehranska dopolnila – 
lahko so koristni za ponovno vzpostavljanje 
normalne ravni koristnih bakterij, ki 
nadzorujejo kandido, v vašem črevesju.

Pogovor o stiskah
Nekateri ljudje postanejo depresivni 
zaradi vpliva, ki ga ima kandida na njihovo 
življenje, zato je pogovor o stiskah, ki jih 
povzroča spopadanje s to vse prej kot 
prijetno nadlogo, izjemno pomemben.

Kandido je mogoče povsem premagati, 
čeprav to zahteva nekaj časa in truda. 
Odkrivanje pravega vzroka je ključno, saj 
lahko le tako ustrezno ukrepate in si znova 
zagotovite dobro zdravje in počutje.

Pri ljudeh z močno oslabljenim imunskim 
sistemom (npr. rakavi bolniki) se lahko 
razvije zelo razširjena okužba in resno 
zdravstveno stanje – sistemska kandidiaza.

Vzroki so najpogosteje nepravilna 
prehrana, hud stres ter uživanje zdravil, 
antibiotikov in kontracepcijskih tablet.
 
Pri preveč razširjeni kandidi iz 
prehrane izključite:
• beli sladkor,
• rjavi sladkor,
• med,
• javorjev sirup,
• koruzni sirup,
• javorjev sladkor,
• melaso,
• rižev sirup,
• predelano in vnaprej pripravljeno hrano,
• sadje – vsebuje veliko sladkorja,
• kvas in živila, ki ga vsebujejo,
• gluten,
• kis,
• gobe,
• arašide in pistacije,
• alkohol,
• kofein,
• prekajene izdelke,
• nasičene maščobe,
• živalske beljakovine (mleko, sir, skuta, 

meso),
• kontracepcijske tablete.

Vzdržite se prekomerne uporabe 
antibiotikov, razen če je to nujno potrebno. 
Poskusite najti druge zdrave alternative. 
Če morate jemati antibiotike, si nujno 
priskrbite tudi probiotike. To vam bo 

pomagalo ohraniti zdrave bakterije v 
telesu.

Uživajte predvsem bazična živila:
• zelenjavo,
• nesladko sadje (limona je odlična, kivi, 

kisla jabolka…),
• mandlje in lešnike,
• proso,
• amarant,
• kvinojo,
• maščobne kisline omega 3 in 6 (olja: 

boragovo, olivno, laneno, svetlinovo, 
ribje, kokosovo…),

• kokosovo maslo,
• vlaknine (indijski trpotec, laneno seme),
• probiotike (hrana, ki vsebuje žive 

mikroorganize – sirotka, probiotični 
jogurt, kefir, kislo zelje, zeljnica),

• prebiotike (snovi, ki v črevesju ustvarjajo 
primerno okolje za dobre organizme in 
so njihova hrana – fermentirani izdelki).

Uživajte zelišča in začimbe:
• česen,
• origano,
• baziliko,
• kurkumo,
• kajenski poper,
• cimet.

Če opažate katerega izmed simptomov 
preveč razširjene kandide, storite vse, da jo 
spravite pod nadzor.

Kateri so simptomi, da imate kandido?
1. Glivične okužbe kože, nohtov, lasišča 

in lišaji.
2. Občutek utrujenosti in fibromialgije.
3. Prebavne težave, kot so napenjanje, 

zaprtje ali driska.
4. Avtoimune bolezni, kot so Hashimotov 

tiroiditis, revmatoidni artritis, ulcerozni 
kolitis, luskavica, lupus, sklerodermija, 
multipla skleroza.

5. Težave s koncentracijo, motnje 
spomina, pomanjkanje 
osredotočenosti, ADD, ADHD.
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6. Ekcem, luskavica, koprivnica in 
izpuščaji.

7. Razdražljivost, nihanje razpoloženja, 
anksioznost, depresija ali tesnobnost.

8. Vaginalne okužbe, okužbe sečil, 
srbenje danke ali nožnice.

9. Hude sezonske alergije ali srbeča 
ušesa.

10. Močna želja po ogljikovih hidratih in 
sladki hrani.

Kako lahko testirate, ali imate preveč 
razširjeno kandido?
Diagnostika lahko zajema kri in druge 
telesne tekočine, zelo priljubljena pa 
je tudi diagnostika z aparatom Sensitiv 
Imago, ki na podlagi laserja oditja stanja 
celic, tkiv in organov.

Učinkovito zdravljenje kandide vključuje 
ustavljanje razraščanja kvasovke kandide, 
obnavljanje prijaznih bakterij in zdravljenje 
črevesja.

Dolgoročna sprememba prehrane, 
priporočeni prehranski dodatki, močna 
in hitra bioresonanca in gibanje v gozdu 
pripomorejo k iztrebljanju te nadležne 
kvasovke.

Iz prehrane je treba odstraniti vsa vnetna 
živila, ki poškodujejo prebavni trakt in tako 
zavirajo absorpcijo hranil ter skrbijo za 
razrast kandide.

Pri simptomih, da imate v telesu preveč 
razširjene kvasovke, morate omejiti in 
prilagoditi svojo prehrano.

PRIMER 
Jedilnik za en dan

Takoj ko vstanete: 
– v 1 dcl tople vode vmešamo 1 čajno 
žličko zeolita, ki iz telesa odstranjuje 
vse strupe, kvasovke, bakterije in viruse 
ter naredi prostor za dobre in zdrave 
bakterije, ki krepijo imunski sistem.

ZAJTRK: 
(Lahko si namesto tega pripravite jed iz 
prve ali druge malice.)
– prosena kaša v mandljevem mleku + 
cimet + sesekljani mandlji,
– kava iz cikorije v kokosovem mleku, 
sladkana npr. z eritritolom (nima vpliva 
na slinavko, je brez kalorij in je naravno 
sladilo).

MALICA:
– skledica narezanega svežega kokosa,
– skodelica ingverjevega čaja (ingver 
naribamo in ga prelijemo z vrelo vodo 
ter po 15 minutah precedimo).

KOSILO:
– namočena in skuhana kvinoja, 
vanjo vmešani na kokosovi maščobi 
popečeni jajčevec, bučka, paprika z 
začimbami: bazilika, česen, naravna 
morska sol, na koncu lahko dodate 
žličko olivnega olja.

MALICA:
• palačinka iz kokosove moke, 

nadomestka jajca (3 žlice lanenega 
semena namočite v 9 žlicah vode) 
in malo naravne morske soli (v 
namočeno laneno seme vmešajte 
kokosovo moko – fino mleto in malo 
soli ter pustite stati 5 minut, da se 
sestavine med seboj povežejo);

• v zmes vmešajte pokuhano svežo 
špinačo, ki jo malo posolite in dodate 

malo strtega česna ter vanjo vmešajte 
žlico kokosove smetane;

• popecite ali specite v pečici na peki 
papirju (180 °C približno 15 minut 
oz. do zlatorumene barve), lahko 
pa na segreti ponvi, namazani s 
kokosovo maščobo na nizkem ognju 
ali temperaturi, obrnite tudi na drugo 
stran (pomembno je, da pečemo na 
nizki temperaturi in dalj časa);

• omaka iz pokuhane cvetače, v 
katero (odcejeno) vmešajte malo 
kokosovega mleka, soli in sveže 
bazilike ter do gladkega spasirajte;

• stisnjen sok iz vse zelenolistnate 
zelenjave + kokosove vode (3 dcl).

VEČERJA:
– brokolijeva juha (brokolijeve cvetke 
ter narezano steblo pokuhajte v vreli 
vodi, sama rada dodam malo ingverja, 
morske soli in muškatnega oreščka, 
ter spasirajte), na koncu v že malo 
ohlajeno juho dodajte žličko lanenega 
olja.

DRUGI NAPOTKI
Čez dan pijte svežo vodo, vsaj 2,5 litra.
Priporočam vsaj 30 minut hitrega 
gibanja na svežem zraku.
Zjutraj je pred tuširanjem priporočeno 
suho ščetkanje telesa.
Vse, kar pečete, pecite na kokosovi 
maščobi.
Tudi regratov ali koprivin čaj sta odlična.
Če jeste solate, namesto kisa 
uporabljajte limono.
Zvečer se tuširajte z izmenjavanjem 
tople in hladne vode.
Priporočam uporabo fino mletega, 
aktivnega klinoptilolita oz. zeolita, 
ki iz telesa odstranjuje strupe, glive, 
parazite, viruse, bakterije in težke 
kovine.

Smiselno je testiranje ravni 
železa, kalija in drugih mineralov. 
Kot mnogo drugih glivic je 
namreč tudi kandida odvisna 
od primanjkljaja kisika. Če vaša 
kri ne vsebuje dovolj železa, 
s pomočjo katerega poteka 
prenos kisika po telesu, je to 
dobra novica za kandido, precej 
slabša pa za vaše počutje 
in zdravje. Nobena stroga 
prehranska dieta ne bo delovala, 
če je pravi krivec za vaše težave 
v resnici pomanjkanje železa.



3130 Spremljajte nas na        /Zdrave novice

PREHRANA

Brezo so kot zdravilno rastlino poznali že ameriški staroselci. 
Njene liste so uporabljali za izdelavo čaja in drugih pijač. 
Tradicionalni zdravilni napitek pripravljajo v mnogo severnih 
deželah, v Skandinaviji, Rusiji, Kanadi, Koreji in na Japonskem 
pa je priljubljen brezov sok. Ta tekočina se spomladi pretaka po 
deblu iz korenin v krošnjo in vsebuje številne zdravilne sestavine, 
kot so betulinska kislina, saponini, glukozidi, tanini, flavonoidi, 
fruktoza, glukoza, ksilitol, sadne kisline, vitamini (A, B6, B12, C) 
in minerali (magnezij, mangan, fosfor, kalcij, kalij, železo, cink, 
natrij). Zaradi teh sestavin brezi pripisujejo številne pozitivne 
učinke na zdravje: protibolečinsko, protivnetno, protibakterijsko, 
protiparazitsko, protitumorno in diuretično delovanje. Uživanje je 
primerno celo za diabetike in za ljudi s hipoglikemijo, kroničnim 
sindromom omedlevice in kandido, saj ksilitol preprečuje hitro 
naraščanje ravni sladkorja v krvi.

Uporaba
Brezovi listi, lubje ali brsti imajo možnost oralne ali zunanje 
uporabe. Listi vsebujejo precej saponina in čreveslovine, ki 
pospešujeta izločanje seča. Čaj iz listov priporočajo pri vnetju 
ledvic in mehurja, lahko pa ga pijemo tudi pri protinu in 
sklepnem revmatizmu. Iz lubja, ki vsebuje betulin, izdelujejo 
betulinsko kislino, ki jo preučujejo kot morebitno sredstvo za 
zdravljenje raka, saj povzroča samouničevanje nekaterih rakavih 
celic in ima sposobnost zaviranja rasti različnih vrst tumorskih 
celic. Brezovo lubje (v obliki kosmičev, prahu, kapsul, olja ali 
soka) se uporablja tudi za zdravljenje kožnih obolenj (npr. 
bradavice, ekcemi). Čaj iz brezovega lubja zaradi antiseptičnih 
lastnosti lahko deluje tudi kot pomirjevalo, včasih pa so ga celo 
uporabljali za zdravljenje lasišča pri izpadanju las in pojavu 
prekomernega prhljaja. Priporočajo ga za spomladansko 
čiščenje telesa, pri ledvičnih kamnih, luskavici, kožnih izpuščajih, 
nabiranju tekočin v telesu …

Čiščenje telesa 
Brezova voda (sok) vsebuje tudi za telo koristne sladkorje, 
beljakovine, aminokisline ter pomembne encime, zato ima 
mnogo krepilnih in očiščevalnih lastnosti. V jetrih zajame in 
nevtralizira strupene odpadne snovi, ledvicam pa pomaga z 
odpravo in filtriranjem odpadkov prek urinarnega trakta, zato je 
odlična izbira za spomladansko razstrupljanje telesa.

V kozmetiki
Brezov sok se uporablja za izboljšanje rasti las, odstranjevanje 
peg in kožnih madežev, beljenje kože, umivanje obraza (brezov 
led). Aktivne substance brezovega soka obnavljajo zgornje sloje 
kože in zmanjšujejo pigmentacijo. Globlji sloji kože postanejo bolj 
elastični, saj brezov sok spodbuja ustvarjanje novega kolagena.

Bela breza je listavec, ki najpogosteje raste 
v severni Evropi in Severni Ameriki. Njen les 
uporabljajo za izdelavo pohištva in papirja, lubje, 
listi in brsti pa se uporabljajo kot sestavine v 
tradicionalnih zeliščnih zdravilih in napitkih, 
ki služijo kot pomoč pri zdravljenju številnih 
zdravstvenih težav in tudi pri razstrupljanju 
telesa.

BREZA ZDRAVI 
IN ČISTI TELO 

Besedilo: Maša Novak

Prvi slovenski bio brezov sok  
iz Gorjancev in Bele krajine

Zastopa: Prema, d. o. o. 
Ul. majorja Lavriča 12, 1000 Ljubljana

www.prema.si

Brezov sok je na voljo v prodajalnah Sanolabor, Intersparih, 
večjih hipermarketih Mercator, Maxi-ju, Kalčku in drugih 

specializiranih prodajalnah s tovrstno ponudbo.
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Brez 
dodanega 
sladkorja
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Kitajski cesarji so konopljo imenovali 
tudi eliksir nesmrtnosti in jo uspešno 
uporabljali za zdravljenje in krepitev 
človeškega organizma. Lahko bi rekli, da 
zadnja leta doživlja pravo renesanso, saj 
se znanost vedno bolj aktivno ukvarja z 
njenim proučevanjem. Številne raziskave, 
seminarji, obveščanje javnosti in članki 
o vplivu konoplje in kanabinoidov na 
zdravje se kar vrstijo. Največ pozornosti 
je deležen kanabinoid CBD, ki je prisoten 
tako v indijski kot tudi industrijski konoplji. 
Poznamo več kot 144 kanabinoidov, ki 
se vežejo na kanabinoidne receptorje v 
kanabinoidnem sistemu. 

Kanabinoidni sistem
Endogeni kanabinoidni sistem, ki ga 
imenujemo tudi EKS (ang. ECS), je zelo 
pomemben fiziološki sistem in je v 
našem telesu prisoten za uravnavanje 
ter vzdrževanje zdravja. Poleg človeka 
imajo kanabinoidni sistem vsi vretenčarji, 
prisoten pa je tudi v nekaterih nižjih 
življenjskih vrstah. Odgovoren je za 

uravnavanje pomembnih telesnih funkcij, 
kot so spanje, apetit, reprodukcija, 
plodnost, pozabljanje in zaščita ter 
preventiva pred stresom. Pomembno 
vlogo ima pri vnosu telesne energije, 
hranjenju in procesiranju ter pomaga 
imunskemu sistemu glede usode celic, 
posebej nezdravih (npr. uničuje rakave 
celice).

Kanabinoidni sistem je sestavljen iz 
signalnih molekul, ki se vežejo na 
specifične receptorje. Te molekule se 
imenujejo endogeni kanabinoidi, saj jih 
proizvajamo v lastnem telesu (beseda 
»endo« pomeni »lasten«) in jih telo tvori 
po potrebi, kadar jih potrebuje (ko smo 
npr. v stresu). Tako ima endokanabinoidni 
sistem v človeškem telesu izjemno 
pomembno vlogo pri vzpostavljanju in 
ohranjanju zdravja in splošnega dobrega 
počutja. 

Kanabinoidi (eden najbolj raziskanih je 
CBD) se vežejo na endokanabinoidne 

receptorje, ki so prisotni v našem telesu. 
Receptorje CB1 najdemo večinoma 
v centralnem živčnem sistemu, 
veznem tkivu, žlezah in spolnih žlezah 
(reprodukcijskih organih) ter imajo 
najvišjo koncentracijo med vsemi 
receptorji v možganskih predelih, kot so 
možganska skorja, hipokampus, bazalni 
gangliji, mali možgani in amigdala, poleg 
tega pa jih najdemo tudi na možganskem 
deblu, kjer so centri za nadzorovanje 
dihanja in srčnega utripa. Drugi poznani 
endokanabinoidni receptor je CB2, ki ga 
najdemo predvsem v limfnih organih 
(vranica, priželjc, nebnica, kostni mozeg) 
in belih krvnih celicah. 

Kako deluje?
Glavna naloga endokanabinoidnega 
sistema je homeostaza, torej obstoj 
stabilnega notranjega (celičnega) okolja 
v dinamičnem, vedno spreminjajočem 
se zunanjem okolju. Pristojnost 
endokanabinoidnega sistema je torej 
ravnovesje, in če je karkoli iz ravnovesja, je 
to vzpostavitev prvotnega stanja. Bistveno 
je, da EKS koordinira interakcijo med 
organi, živčnim sistemom, endokrinim 
sistemom in imunskim sistemom. 
Lahko bi rekli, da endokanabinoidni 
sistem deluje kot nekakšen sistem za 
klic v sili in je povezava med duševnim 
in fizičnim. Kadar je živčevje preveč 
vzdraženo zaradi poškodbe, stresa, 
močnih čustev ali bolezenskega stanja, 
začne po nevronih potovati preveč živčnih 
impulzov in pojavi se nevarnost, da celice 
pregorijo, zato v tem primeru izločajo 
kanabinoide, ki umirijo živčevje. Upočasni 
se sproščanje nevrotransmiterjev, čemur 
sledi sprememba v razpoloženju, apetitu, 
intenzivnosti bolečine in spominu. 

Kanabinoidi v konoplji
Kanabinoidne receptorje lahko aktivirajo 
endokanabinoidi, ki jih proizvaja naše 
telo (anandamid in arahidonoilglicerol), 

Konoplja se že več kot 12.000 let zaradi vsestranskega delovanja in številnih zdravilnih učinkovin, ki so 
prisotne v njej, uporablja v medicini, prehrani, papirni, tekstilni in gradbeni industriji ter na številnih 
drugih področjih. Besedilo: Maša Novak

Kakovost in lastnosti izdelkov so v veliki meri odvisne od kakovosti 
konoplje.

CBD BE HEMPY – KVALITETNI SLOVENSKI IZDELKI IZ KONOPLJE

V zadnjem času se pogosto srečujemo z  
informacijami o številnih pozitivnih učinkih 
izdelkov iz konoplje, vendar moramo biti pri 
njihovi izbiri še posebej pozorni na kvaliteto 
konoplje, saj le ta vpliva na lastnosti in  
kakovost izdelkov.

Vsi izdelki Be Hempy so plod domače kontrolirane 
proizvodnje, brez pesticidov in herbicidov, pridelani  
v Slovenji in ročno pobrani, kar zgotavlja najvišjo 
možno kakovost. 
V kolikor želite spoznati številne pozitivne učinke  
CBD izdelkov Be Hempy, pokličite na telefonsko  
številko 080 34 29 ali pišite na info@be-hempy.si 
in strokovno usposobljeni sodelavci vam bodo  
z veseljem odgovorili na vprašanja. 
CBD izdelke Be Hempy lahko kupite na spletni  
strani www.be-hempy.si, v specializiranih  
trgovinah, Sanolaborju in vseh bolje založenih 
lekarnah.
www.BE-HEMPY.SI
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CBD - EDEN 
NAJBOLJ RAZISKANIH 
KANABINOIDOV
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CBD deluje dobro 
pri vseh vnetnih 
črevesnih boleznih, 
kot sta Crohnova 
bolezen in sindrom 
propustnega 
črevesa. Poleg tega 
ima veliko pozitivnih 
učinkov pri vseh 
oblikah krvnih 
obolenj in raka. 

sintetični kanabinoidi ali rastlinski 
kanabinoidi, ki jih najdemo v konoplji. 
Trenutno poznamo več kot 144 
kanabinoidov, ki jih najdemo v konoplji, 
njihovo število pa se še povečuje. 
Najbolj poznana sta kanabinoida THC in 
CBD, med katerima slednji ne vsebuje 
psihoaktivnih učinkovin in zato ne 
povzroča omamljenosti, kot kanabinoid 
THC, ki ga najdemo v indijski konoplji, 
marihuani ali kanabisu. 

THC dokazano deluje na receptorje CB1, 
ki se nahajajo v možganih, centralnem 
živčnem sistemu, vezivnem tkivu, spolnih 
žlezah in celotnem endokrinem sistemu 
ter s tem razlogom dobro deluje pri vseh 
depresivnih stanjih, Alzheimerjevi in 
Parkinsonovi bolezni, pri bolečinah, vnetjih 
(artritis, lupus), hormonskih motnjah in 
številnih oblikah raka. 

CBD v nasprotju s THC deluje na receptorje 
CB2, ki se nahajajo v celotnem imunskem 
sistemu ter tkivih vranice, priželjca in v 
možganih. Večja koncentracija CBD je tudi 
v prebavnem traktu, kjer ureja črevesni 
vnetni odziv, kar je tudi razlog, da CBD 
deluje dobro pri vseh vnetnih črevesnih 
boleznih, kot sta Crohnova bolezen in 
sindrom propustnega črevesa. Poleg tega 
ima veliko pozitivnih učinkov pri vseh 
oblikah krvnih obolenj in raka. 

Vsak posameznik se razlikuje glede na 
število receptorjev CB1 in CB2, od česar 
je odvisen njegov odziv in občutljivost za 
CBD in THC. Da bi dosegli kar največjo 
korist, bi se moralo v pripravkih razmerje 
med THC in CBD razlikovati glede na 
posameznika in število receptorjev CB1 
in CB2 v njegovem telesu.

Številni raziskovalci verjamejo, da je 
CBD najpomembnejši kanabinoid, ki 
je bil kadarkoli odkrit, zato se raziskave 
in študije aktivno nadaljujejo, saj kaže 
velik terapevtski potencial v zdravstvu, 
lahko pa celo rečemo, da je eden najbolj 
popularnih prehranskih dodatkov, ki jih 
posamezniki dnevno uživajo. Seveda je 
znanost že sintetizirala čiste, sintetične 

kanabinoide, predvsem THC in CBD, ki jih 
uporablja za izdelavo nekaterih zdravil, 
ki so že na trgu, vendar pa izkušnje z 
uporabo sintetičnih kanabinoidov kažejo, 
da so v primerjavi z naravnimi oblikami 
kanabinoidov bistveno manj učinkoviti. 

Najbolje je poiskati naravne vire rastlin, 
domače kontrolirane proizvodnje, brez 
pesticidov in herbicidov, če se le da, 
ročno pobrane. Kakovost in lastnosti 
izdelkov so namreč v veliki meri odvisne 
od kakovosti konoplje. Zato je za kar 
najbolj pozitivne učinke izdelkov CBD, 
pridobljenih iz rastlin, pomembno tudi 
to, kako so bile rastline vzgojene, kje 
so rasle in na kakšen način so bili deli 
rastline nabrani.

CBD BE HEMPY – KVALITETNI SLOVENSKI IZDELKI IZ KONOPLJE

V zadnjem času se pogosto srečujemo z  
informacijami o številnih pozitivnih učinkih 
izdelkov iz konoplje, vendar moramo biti pri 
njihovi izbiri še posebej pozorni na kvaliteto 
konoplje, saj le ta vpliva na lastnosti in  
kakovost izdelkov.

Vsi izdelki Be Hempy so plod domače kontrolirane 
proizvodnje, brez pesticidov in herbicidov, pridelani  
v Slovenji in ročno pobrani, kar zgotavlja najvišjo 
možno kakovost. 
V kolikor želite spoznati številne pozitivne učinke  
CBD izdelkov Be Hempy, pokličite na telefonsko  
številko 080 34 29 ali pišite na info@be-hempy.si 
in strokovno usposobljeni sodelavci vam bodo  
z veseljem odgovorili na vprašanja. 
CBD izdelke Be Hempy lahko kupite na spletni  
strani www.be-hempy.si, v specializiranih  
trgovinah, Sanolaborju in vseh bolje založenih 
lekarnah.

CBD BE HEMPY – KVALITETNI SLOVENSKI IZDELKI IZ KONOPLJE

V zadnjem času se pogosto srečujemo z 
informacijami o številnih pozitivnih učinkih 
izdelkov iz konoplje, vendar moramo biti pri 
njihovi izbiri še posebej pozorni na kvaliteto 
konoplje, saj le ta vpliva na lastnosti in 
kakovost izdelkov.

www.BE-HEMPY.SI
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PISAN POMLADNI 
JEDILNIK Z AMARANTOM
RECEPTI – KAKO VKLJUČITI AMARANT V 
ZAJTRK, KOSILO, SLADICO ALI VEČERJO

Amaranta ni tako težko vključiti v jedilnik. Skuhate ga podobno kot kvinojo, ajdo ali proseno kašo  v 
rahlo osoljeni vodi – in ga poljubno dodajate jedem. Je nevtralnega okusa, zato ga lahko skuhamo 
vnaprej in hranimo v hladilniku, nato pa iz njega pripravljamo poljubne jedi, kot so rižote, 
polpeti, narastki, hladne solate in tudi sladice. Lahko pa ga dodamo zelenjavnim jedem kot 
zakuho k juham ali prilogo h katerikoli jedi z zelenjavo. BESEDILO: Maja Jeereb, certificirana nutricionistka in urednica 

portala MojeZdravje.net, Center Moje zdravje*
*Vir: mojezdravje.net

Amarant je bogat vir beljakovin, zato 
zlahka nadomesti meso. Njegova 
edina pomanjkljivost je, da ne vsebuje 
vitamina B12, zato se priporoča, da se 
kombinira z drugimi živili, ki vsebujejo 
vitamin B12. Rastlinski viri le-tega so 
nekateri fermentirani sojini izdelki, na 
primer tempeh ali morske alge, na primer 
spirulina in chlorella – te lahko poljubno 
vmešate v smutije, fermentirane sojine 
izdelke pa dodate kot prilogo k zelenjavi in 
kuhanemu amarantu.

Pred kuhanjem je treba amarant dobro 
sprati z vodo. Kuhan je v 15–20 minutah. 
Podobno kot kvinoja tudi amarant zlahka 
zamenja običajen riž v jedeh, kot so 
rižote in kaše. Njegov okus je nežen, 
podoben kvinoji in proseni kaši, zato 
se odlično ujema z zelo veliko vrstami 
zelenjave, predvsem s stročnicami in 
poletno zelenjavo v hladnih solatah, 
lahko pa ga kombiniramo tudi z 

drugimi žiti, kot so ajda, proso, kvinoja 
ali pira. Kombiniramo ga lahko tudi s 
stročnicami: lečo, fižolom, bobom ali 
čičeriko.

Nekaj receptov za vključitev amaranta v 
jedilnik – kako ga vključiti v zajtrk, kosilo, 
sladico ali večerjo. Izberite eno izmed jedi 
in jo vključite v svoj tedenski jedilnik, če 
želite, da bo vaš jedilnik bolj uravnotežen 
in vaša jed bolj beljakovinska.

ZAJTRK 
Jagodni proteinski napitek z 
amarantom za zajtrk 
Amarant skuhamo po navodilih na 
embalaži v rahlo soljeni vodi. Pustimo, 
da se ohladi. Navedene so količine za 
pripravo smutija za dve osebi.

Sestavine:
• kuhan amarant (približno 10 jušnih žlic 

surovega amaranta),

KOSILO 
Amarantovi polpeti s špinačo
Ti polpeti vsebujejo veliko beljakovin, 
zato so lahko zdrava alternativa mesu. Ta 
recept sem sestavila po naključju, potem 
ko sem skuhala preveč amaranta in sem 
se po dveh dneh naveličala hladnih solat 
ter si zaželela nekaj toplega. Kuhanemu 
amarantu sem dodala nekaj sestavin, ki jih 
zagotovo najdete v hladilniku ali omarici. 
Nastali so resnično okusni polpeti. 
Pripravimo jih v nekaj minutah.

Potrebujemo:
• 3 skodelice kuhanega in ohlajenega 

amaranta, 
• 3 skodelice narezane sveže špinače,
• 1/2 pora in 1/2 nadzemne kolerabe, 

narezana na koščke, 
• 1 jajce ali nadomestek (3 jušne žlice 

čičerikine moke),
• začimbe: sol, poper, sveža bazilika in 

peteršilj,
• ajdovo moko ali rastlinske beljakovine 

(če ne želite moke),
• olivno ali kokosovo olje za peko.

Priprava:
Amarant skuhamo in ga ohladimo. Lahko 
ga skuhamo tudi dan prej. Narežemo 
špinačo in jo vmešamo v amarant, 
dodamo jajce ali čičerikino moko ter 
začimbe. Če smo uporabili jajce, dodamo 

• 2 dl mlačne prekuhane vode,
• 2 dl kokosovega ali sojinega jogurta,
• 1–2 pesti namočenih zemeljskih 

mandljev,
• 250 g svežih jagod,
• ajna žlička cejlonskega cimeta.

Priprava:
Vse sestavine zmešamo v mešalniku 
(približno 1 minuto), nato postrežemo 
v kozarcu ali kot jutranjo skledo in 
potresemo s proteinsko granolo.
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SLADICA 
Presni proteinski jagodni tiramisu s 
podlago iz amaranta in mandljev
Kremast tiramisu brez sladkorja, hranljiv 
in pripravljen iz zdravih sestavin. Presen, 
veganski, brez glutena in neverjetno 
okusen.
Zdrava pomladna jagodna sladica, s 
katero boste  prijetno presenetili otroke, 
partnerja ali goste. Je brez glutena, brez 
sladkorja in brez živalskih sestavin. Lahko 
si ga privoščite resnično brez slabe vesti, 
saj je sladica ne samo okusna, ampak tudi 
uravnotežena. Vsebuje kar 15 gramov 
rastlinskih beljakovin na porcijo.

Za dve skodelici potrebujemo spodnje 
sestavine, mešalnik s široko posodo in dva 
lepa steklena kozarca.
• Spodnji del – »piškotek« ali biskvit:
• 1/4 skodelice izkoščičenih datljev sorte 

medjoul (večji, mehkejši),
• 1/4 skodelice mandljev,
• 1/2 skodelice kuhanega amaranta.
• »Mascarpone« veganska krema:
• 1 skodelica indijskih oreščkov (prej 

namočenih za 2 uri),
• 1/2 skodelice polnomastnega 

kokosovega mleka (gostega),
• 6 svežih, sladkih ekoloških jagod.

Za gostejšo in bolj beljakovinsko kremo 
zgornjim sestavinam dodamo zvrhano 
merico (30 gramov) presnih rastlinskih 
beljakovin iz mešanice amaranta, kvinoje, 
chie (npr. Sunwarrior Classic Plus).

Jagodna glazura:
• 1 skodelica ekoloških jagod.
Za posip in okras:
• 1 jušna žlica aromatičnega 

100-odstotnega kakava v prahu,
• sveže jagode, borovnice in listek mete.

Priprava: 
1. Skuhamo amarant in ga ohladimo.
2. Pripravimo jagodno glazuro: v 
mešalniku zmešamo skodelico jagod v 
gladko teksturo in glazuro prestavimo v 
skodelico za poznejšo uporabo. Lahko jo 
damo tudi v hladilnik. 
3. Nato pripravimo »piškotni« del. 
Zmešamo mandlje in izkoščičene datlje v 
mešalniku s široko posodo. Ne mešamo 
predolgo. Želimo dobiti malce lepljivo, 
a še vedno hrustljavo podlago. V maso 
vmešamo kuhan in ohlajen amarant. 
Razdelimo vsebino v 2 steklena kozarca 

za sladice, nato pa jo s prsti ali žličko 
potiskamo na dno kozarca, da dobimo 
lepo »piškotno« podlago.
4. Sledi priprava rastlinske »mascarpone« 
kreme. Zmešamo namočene indijske 
oreščke (brez vode), beljakovine v prahu 
in kokosovo mleko, da dobimo kremno 
strukturo. Polovico kreme dodamo v 
kozarce na »piškotno« podlago (za belo 
kremo). Kozarce postavimo za 15 minut v 
zamrzovalnik, da se masa malo strdi.
5. Nato v mešalnik s preostalo 
maso dodamo jagode in ponovno 
mešamo približno minuto, dokler krema 
ne postane svetlo rožnata. Najprej na belo 
»mascarpone« kremo damo jagodno 
glazuro, ki smo jo zmešali na začetku, in 
ponovno zamrznemo za 15 minut. Nato 
dodamo rožnato »mascarpone« kremo.
6. Po vrhu potresemo s kakavom, 
naribano temno čokolado in narezanimi 
jagodami, borovnicami in svežimi lističi 
mete.
Uživajte v sladkanju!

VEČERJA 
Zelenjavna juha z amarantom

Sestavine:
• poljubna zelenjava,
• voda in začimbe,
• kuhan amarant (2 jušni žlici na 

krožnik).

Skuhamo zelenjavno juho po svojem 
okusu. Med sestavine lahko vključimo 
različno zelenjavo: korenček, kolerabo, 
por, brokoli ali cvetačo, kakšno stročnico 
(na primer lečo). Zelenjavo kuhamo 
v vodi, solimo, začinimo s svežimi 
začimbami in na koncu dodamo vsakemu 
krožniku 2 jušni žlici kuhanega amaranta.

še malo moke ali rastlinske beljakovine, 
če želimo moko izpustiti. Maso s prsti 
oblikujemo v kroglice. Na ponvi segrejemo 
olje in na segreto olje polagamo kroglice. 
Z žlico pritisnemo vsako kroglico, da 
postane ploščata in dobi obliko polpeta. 
Pečemo na vsaki strani približno tri 
minute. Postrežemo z veliko skledo solate 
in zelenjavno juho.
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PREHRANA

SHUJŠEVALNI PROGRAM, KI POSTAVLJA TEORIJE HUJŠANJA NA GLAVO

oglasno sporočilo

HUJŠANJE BREZ ODREKANJA? 
SEVEDA JE MOGOČE.

Zato smo razvili izdelek SlimJOY, ki 
posnema nižji kalorični vnos, vendar 
nima posledic na bazalni metabolizem. 
Poskrbi namreč za manjšo absorpcijo 
maščob in sladkorjev. To doseže s 
pomočjo patentirane učinkovine 
ID-aLGTM, kombinacije izvlečkov rjave 
morske alge in grozdnih pešk, ki klinično 
dokazano zavira delovanje dveh ključnih 
prebavnih encimov:

 za 58 % zmanjša absorpcijo maščob, 
saj zavira delovanje encima lipaza, 
potrebnega za razgradnjo maščob,
 za 54 % zavira absorpcijo škroba, 
saj zavira delovanje encima amilaza, 
potrebnega za razgradnjo škroba. 

Če bi vas vprašali, katera hrana najbolj 
redi, bi večina odgovorila: tista, ki je dobra. 
Torej, mastna in sladka. Pod sladko lahko 
razumemo tudi škrob v vseh pojavnih 
oblikah (kruh, testenine, žita in žitni 
izdelki, krompir …), saj se med prebavo 
spreminja v sladkor. Seveda se je temu 
težko odreči. Kaj pa če bi zmanjšali 
kalorično vrednost te hrane? Zveni 
predobro, da bi bilo res. Vendar je res.

Z inovativnim izdelkom, kapsulami 
SlimJOY, naše telo ne more uporabiti 
vseh kalorij iz hrane. Logična posledica? 
Kapsule SlimJOY pomagajo hujšati ob 
nespremenjeni prehrani.

Kot da bi pojedli pol manj maščob in 
sladkorjev
SlimJOY je plod najnovejših znanstvenih 
dognanj. Vemo namreč, da nižji kalorični 
vnos ni dovolj za dolgoročno izgubo 
odvečnih kilogramov. Če začnemo manj 
jesti, se zniža tudi bazalni metabolizem, 
kar pomeni, da telo preklopi v »varčevalni 
program«: kako s čim manj energije 
opraviti čim več. To pa žal tudi pomeni, da 
bo telo na koncu diete potrebovalo manj 
kalorij za enake funkcije. Torej se boste 
zredili ob manjši količini zaužite hrane. To 
seveda ni dolgoročna rešitev.

Kaj če bi vam rekli, da lahko zmanjšate kalorično vrednost svojih najljubših živil, sladkih in slanih pregreh? 
Da lahko hujšate tudi brez spremembe življenjskega sloga, brez telovadbe in odrekanja hrani?

SlimJOY je odličen zaveznik 
pri hujšanju tudi zato, ker 
dviguje raven energije in 

preprečuje napade lakote, 
poleg tega pa zmanjša 

izraženost celulita. 

Klinične študije
na najvišji ravni!

Več kot 76 %
zadovoljnih uporabnikov

Več kot 72 %
priporočil

-58% -54%

Kontrolna skupina
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Posebna 
AKCIJA izdelkov 
SlimJOY v maju

V lekarnah 
ob nakupu 

kapsul SlimJOY 
in napitka 

WaterOut za 
darilo prejmete 

najmočnejši 
topilec maščob 

s švicarsko 
učinkovino 
BootBurn 

Active! 

POTEMPREJ

IZKUŠNJA
Grega Javornik: “Linija SlimJOY deluje!”
Aktualov radijski voditelj Grega Javornik 
se je konec marca lotil verjetno ene 
izmed mučnih nalog v življenju: 
hujšanja. Iz leta v leto so se mu 
kilogrami in maščobne obloge kar 
kopičili, predvsem na račun napornih 
delovnikov in neurejene prehrane.

Ko je Grega dosegel neslaven 101 
kilogram, mu je bilo dovolj. Želim 
shujšati, je bil odločen. Zdaj, dober 
mesec pozneje, se veseli kar 8 
kilogramov manj! »Moj cilj je bil shujšati 
10 kilogramov, na koncu pa sem izgubil 
8 kilogramov brez pretiranega napora, 
fitnesa ali teka. To je super rezultat,« je z 
navdušenjem sporočil. 

Pa je res tako preprosto hujšati s 
programom SlimJOY? 
»Res je preprost program, tu ni kaj reči. Če 
nisi organiziran človek, potem te ta program 
zorganizira – kdaj in kaj vzeti ter koliko. Ni 
mi bilo težko, priznam pa, da sem mislil, 
da bo težje,« odgovarja Javornik. Najbolj 
ga je navdušil napitek BootBurn ACTIVE 
z okusom ananasa: »Že nekaj minut po 
zaužitju začutiš povišano temperaturo. To 
pomeni, da deluje!«

Da SlimJOY deluje, so opazili tudi 
njegovi prijatelji in znanci. Ko jim je 
povedal, da hujša po programu SlimJOY, 
je večina dejala, »da se vidi, da ga je 
veliko manj skupaj«. Večina je bila 
navdušena – tako kot Grega, ki nam je 
povedal še, da bo hujšanje po programu 
SlimJOY nadaljeval. »Nekaj kilogramov 
bom še poskušal izgubiti,« nam je povedal 
v smehu. Hujšanje s programom 
SlimJOY mu je namreč dalo dodatno 
motivacijo. 

Komu priporoča hujšanje z linijo 
SlimJOY?
»Predvsem tistim, ki nimajo časa, da bi se 
potili na teku ali v fitnesu,« je bil kratek in 
jedrnat. 

Izdelki SlimJOY imajo klinično dokazano 
delovanje; to je shujševalni program, ki 
topi maščobe, kilograme in skrbi tudi 
čvrsto kožo. Z izdelki boste preprečili 
absorpcijo kalorij, spodbudili naravno 
izločanje odvečne vode iz telesa, porabili 
več maščobe ter poskrbeli, da bo vaša 
koža čvrsta, brez sledi celulita. 

»Moj cilj je bil shujšati 10 kilogramov, na koncu pa sem izgubil 
8 kilogramov brez pretiranega napora, fitnesa ali teka. To je 
super rezultat.«

Za še boljše rezultate hujšanja 
priporočamo:
• Napitek WaterOut vam bo pomagal 

izločiti odvečno vodo in toksine iz telesa. 
Tako se boste rešili zabuhlosti in izgubili 
prve kilograme v nekaj dneh. 

• Napitek BootBurn Active, močen 
topilec maščob, ki spodbuja izgorevanje 
maščob za energijo. Za vadbo boste 
dodatno nagrajeni, saj boste kar petkrat 
hitreje topili maščobne obloge. 

• Napitek BootBurn Intensive pomaga 
pri porabi maščob tudi takrat, ko sedimo 
ali preprosto ne počnemo nič. Ker zavira 
uporabo sladkorja za energijo, poveča 
izrabo maščob. 

• Napitek PsylliSlim z aktivnimi 
vlakninami je rešilna bilka za vse, ki 
imajo počasno prebavo. Ima dvojno 
delovanje pri hujšanju: spodbudi redno 
odvajanje in prepreči napade lakote.

• Kapsule SlimGlow imajo dvojno 
učinkovanje: pomagajo pri hujšanju in 
obenem vračajo mladosten videz kože. 
Zmanjšujejo namreč škodo na koži, ki jo 
povzroči pospešeno sproščanje strupov 
med hujšanjem.
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1. Izpuščanje obrokov
Zjutraj vas zbudi šele druga budilka, hitro 
vstanete, se v naglici oblečete in – ker 
ne čutite lakote, hkrati pa vas priganja 
čas – izpustite zajtrk. Medvedja usluga, 
bolje rečeno, a če izpustite obrok, to 
še ne pomeni, da imate izgovor, da 
pojeste dve kosili. Ali še bolje – kosilo in 
večerjo skupaj. Izpuščanje obrokov je 
najpogostejša napaka vseh, ki si želijo 
shujšati, a se pogosto tega sploh ne 
zavedajo. 

Pogost izgovor je, da nimate časa ali 
da ne čutite lakote. Prej ali slej pa vas 
nanjo opomni kruljenje v želodcu. Takrat 
pomislite na zdrav obrok ali hlepite 
po sladki, slani in premastni hrani? 
Telo je ravno takrat najbolj dovzetno 
za skladiščenje energije, ki jo dobi iz 
hrane, v maščobne zaloge, saj pričakuje 
ponovno obdobje brez hrane. To nam 
je v pradavnini omogočilo preživetje. 
Raven krvne glukoze po obilnem obroku 
skokovito naraste in tudi pade zaradi 

povečanega izločanja hormona inzulina, 
ki želi znižati raven krvne glukoze. 
Prekomernemu porastu sledi strm padec 
sladkorja, zaradi česar neustavljivo 
posežete po sladici. 

Kontrola porcij ob občutku hude lakote 
ni prisotna in prej ali slej pojeste več, kot 
je primerno za en obrok. Naši možgani 
potrebujejo 20 minut, da zaznajo signal 
sitosti. 

En zdrav obrok še ne pomeni, da boste 
shujšali, prav tako kot en nezdrav obrok 
ne povzroči, da se zredite. A če ta vzorec 
ponavljate, je to prvo, kar uzavestite, in ta 
problem skušajte rešiti. 
Že zjutraj vključite kakovostne beljakovine, 
ki delujejo nasitno in nas ohranijo budne.

Ideje za zajtrk 
• Jajčna omleta s porom in šparglji, 
• jagodičevje s skuto in orehi, 
• prosena kaša z mandlji in skuto,
• sataraš s fižolom.

Ključno pravilo: Obrokov ne izpuščajte, 
razporedite jih enakomerno čez dan: 
dopoldne energijsko več, zvečer manj.

2. Za kosilo solata, zvečer zagata
Ste tudi vi slišali, da je solata s piščancem 
na žaru zdravo kosilo? Odlična večerja, a 
za kosilo premalo energije. To je problem 
številka dve, ki povzroči poseganje po 
nezdravih izbirah zvečer, ko je to najmanj 
primerno. Čez dan se nekako držite, ko 

pa pridete domov, »udarec« zadajo še 
utrujenost, brezvoljnost, pa tudi genetika, 
saj smo nagnjeni k temu, da v želji po 
hitrem pokritju energijskega primanjkljaja 
posegamo po hrani z visoko energijsko 
gostoto, ki je hranilno revna. 

Ideje za kosilo
• Pečen fižol z zelenjavo, 
• lečina enolončnica z vmešanim jajcem,
• ajdova kaša z gobicami in grahom,
• solata s piščancem in fižolom.

Ključno pravilo: V kosilo vključite 
kakovostne vire ogljikovih hidratov ali 
maščob. Če je pred vami miselno naporen 
dan, priporočam prvo možnost v ustrezni 
kombinaciji z beljakovinami, ki ne bo 
povzročila občutka zaspanosti po obroku. 

Uravnotežena kombinacija po poskrbela, 
da bo vaša raven krvnega sladkorja ostala 
konstantna in da boste po obroku še dolgo 
siti. Zelenjave ni nikoli preveč, a če je 
zvečer vaš »prijatelj« hladilnik, je to znak, 
da »solato s piščancem« podkrepite.

3. Izogibanje maščobam
Zamenjava nasičenih maščob z 
rafiniranimi rastlinskimi olji je slaba 
izbira, sploh s hidrogeniranimi v 
predpripravljenih živilih (sladoledi, piškoti, 
jušne kocke). Poleg belega sladkorja 
so trans maščobne kisline eden izmed 
»strupov«, ki so današnjo populacijo 
pripeljali v stanje prekomerne debelosti in 

PET RAZLOGOV, 
ZAKAJ ŠE VEDNO 
NE SHUJŠATE
Stalno ponavljanje istih napak ni recept za uspeh na nobenem področju; enako je pri izgubi 
kilogramov. Poglejmo, katere so v praksi pogoste napake, za katere opažam, da poglavitno 
vplivajo na to, da posameznikom ne uspe doseči želene teže.

1/2

vsakega obroka naj predstavlja 
zelenjava.

Maščobe v obroku povečajo 
občutek sitosti in upočasnijo 
prehod glukoze iz obroka v kri; 
posledično se energija sprošča 
enakomerno. Če uživamo hrano 
brez maščob, smo po njej hitro 
lačni.

3

dl tople vode popijte pred 
zajtrkom in 3 dl vode pol ure 

pred vsakim obrokom.

Besedilo: Anja Pristavec, dipl. inž. živ. in prehr. (UN), Befit
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Kako vitki bi bili, Ëe bi 
pojedli pol manj? 

Preverite s kliniËno dokazanimi 
kapsulami, ki naredijo maπËobe in 
sladkorje neprebavljive za organizem!

SlimJoy kapsule sestavlja 
revolucionarna patentirana meπanica 
osmih sestavin, ki s skupnim 
delovanjem telesu prepreËijo, da 
bi prebavilo (in s tem tudi kopiËilo) 
sladkorje in maπËobe, ki jih pojemo.

Sensilab 
SlimJOY

Prehransko 
dopolnilo

60 kapsul

Redna cena: 19,90 ¤

1589 ¤

Shujπevalni program, ki postavlja 
teorije hujπanja na glavo!

V mesecu maju izkoristite 20% popust 
za vse izdelke SlimJOY

%-20
ÆIVLJENJE OBARVAJO
DROBNE STVARI 

Akcija velja v Tuπ drogerijah od 1. 5. do 31. 5. 2017. RazliËni popusti se med seboj ne seπtevajo. 
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Kako vitki bi bili, Ëe bi 
pojedli pol manj? 

Preverite s kliniËno dokazanimi 
kapsulami, ki naredijo maπËobe in 
sladkorje neprebavljive za organizem!

SlimJoy kapsule sestavlja 
revolucionarna patentirana meπanica 
osmih sestavin, ki s skupnim 
delovanjem telesu prepreËijo, da 
bi prebavilo (in s tem tudi kopiËilo) 
sladkorje in maπËobe, ki jih pojemo.

Sensilab 
SlimJOY

Prehransko 
dopolnilo

60 kapsul

Redna cena: 19,90 ¤

1589 ¤

Shujπevalni program, ki postavlja 
teorije hujπanja na glavo!

V mesecu maju izkoristite 20% popust 
za vse izdelke SlimJOY

%-20
ÆIVLJENJE OBARVAJO
DROBNE STVARI 

Akcija velja v Tuπ drogerijah od 1. 5. do 31. 5. 2017. RazliËni popusti se med seboj ne seπtevajo. 
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pogosto razširjenost srčno-žilnih bolezni. V 
zmernih količinah uporabljajte kakovostne 
vire maščob, tudi nasičenih maščob. 

Maščobe v obroku povečajo občutek sitosti 
in upočasnijo prehod glukoze iz obroka 
v kri; posledično se energija sprošča 
enakomerno. Če uživamo hrano brez 
maščob, smo po njej hitro lačni. 

Maščoba daje hrani tudi okus, 
zato odstranjeno maščobo živilska 
predelovalna industrija nadomesti s 
skritimi sladkorji, škrobom ali gostili. 
»Lahki« izdelki ne prispevajo k izgubi, 
temveč k pridobivanju teže. Izdelki, ki 
naravno vsebujejo maščobo (npr. jogurt) 
in so označeni z napisom »brez maščob«, 
so lahko visoko procesirani in z živilom, iz 
katerega izhajajo, nimajo dosti skupnega. 
Če samo pomislite – v naravi ne bomo 
našli mleka brez maščob ali z manj 
maščobami. 

Maščobe so nujno potrebne za nas tudi 
zato, ker omogočijo izkoristek v maščobi 
topnih vitaminov A, D, E in K. 

Ideje za pripravo hrane 
• Avokado in skromne porcije oreščkov 

(25–30 g) so dober vir maščob.
• Cvrtju se zaradi potencialno toksičnih 

snovi, ki nastajajo med pripravo, 
izogibajte. Če pa si zaželite ocvrto hrano, 
jo pripravite sami in obrok uravnotežite. 
Tako lahko nadzorujete surovine – 
uporabite svinjsko mast (ki jo kupite 
pri kmetu ali na tržnici) ali kokosovo 

maščobo. Obe sta toplotno stabilni. 
• Za solate uporabljajte kakovostna 

in nerafinirana olja: bučno, oljčno, 
konopljino, orehovo. 

• Če rib ne uživate dvakrat na teden, za 
dopolnitev dnevnega vnosa maščobnih 
kislin omega 3 svetujem uživanje ribjega 
olja ali kapsul z maščobnimi kislinami 
omega 3. 

• Za hitro praženje si lahko v obroku 
z zelenjavo privoščite tudi ocvirke 
kontroliranega porekla. 

• Od mlečnih izdelkov uživajte čim 
manj predelane – iz surovega mleka in 
nehomogenizirane. Ghee ali prečiščeno 
maslo ne vsebuje laktoze, zato je 
primerno tudi za vse, ki so preobčutljivi 
nanjo. 

Nujno je preveriti poreklo hrane, ki jo 
uživamo, saj se ravno v maščobah kopičijo 
toksini – morebitni antibiotiki in rastni 
regulatorji ter drugi, ki se žal uporabljajo 
pri vzreji živali. 

4. Premalo vode
Občutek žeje lahko zlahka zamenjamo za 
lakoto. Če ste stalno po malem žejni – ker 
vode ni pri roki, na žejo pozabite in vas 
spodbudi šele res huda žeja? Ko začutite 
žejo, je vaše telo verjetno že dehidrirano, 
kar je pogosto pri ljudeh, ki se lotijo 
hujšanja. Vaša osebna steklenička z vodo 
naj bo motivacija. Premalo vode se kaže s 
slabšim razpoloženjem in višjim energijski 
vnosom. 

Ključno pravilo: 3 dl tople vode pred 
zajtrkom in 3 dl vode pol ure pred vsakim 
obrokom, zelo preprosto. Z vodo se ne 
nacejajte, saj ima tudi to negativen učinek. 
Preobremeni ledvice in iz telesa izpira 
minerale. 

5.  Premalo zelenjave
Zelenjave lahko pojeste neomejene 
količine. Ja, tudi v času hujšanja! Skoraj 
nemogoče je, da bi je pojedli preveč. 
Vsebuje ogromno vode, ki predstavlja kar 
60–70 odstotkov človeškega telesa. 
Druga prednost zelenjave so vlaknine 
(predvsem topne), ki povzročijo večji 
občutek sitosti po obroku. V telesu tudi 
vežejo toksične metabolite, ki nastanejo 
v procesu prebave, viške hormonov in 
drugih snovi in jih pomagajo odstranjevati 
iz telesa. Za topne vlaknine velja, da 
vplivajo na daljšo sitost in poskrbijo, 
da energija iz hrane, ki jo zaužijemo, 
enakomerno prehaja v naše celice. 
Najboljši vir vlaknin je tisti, ki ni izoliran, 
temveč je del živila. Ugodno delujejo 
vlaknine tudi na prebavo. 

Zelenjava zagotovi še vitamine in 
minerale, ki so nujni za optimalno 
delovanje telesa. 
Zelenjava ima velik volumen in nizko 
energijsko vrednost ter niža energijsko 
gostoto obrokov. To je še posebej 
pomembno, če želite znižati številko na 
tehtnici.

Ključno pravilo:
Polovica vsakega obroka naj bo zelenjava.

Ideje, kako pojesti več zelenjave 
Vedno imejte na zalogi zelenjavno juho. 
Prepražite čebulo, česen, dodate zelenjavo 
(npr. por, bučke, cvetačo …). Zalijte z 
vodo, začinite, kuhajte do mehkega in del 
spasirajte, del pa pustite v koščkih. 

Zgoraj navedene težave so ključne, saj 
veliko strankam, s katerimi delamo, 
otežujejo izgubo kilogramov. Upoštevanje 
osnovnih in na prvi pogled »preveč 
enostavnih« osnov sestave obrokov je 
ključno za dosego želene teže. 

20

minut potrebujejo naši možgani, 
da zaznajo signal sitosti. 

Za solate uporabljajte 
kakovostna in nerafinirana 
olja: bučno, oljčno, konopljino, 
orehovo. 

25–30

g oreščkov predstavlja dober vir 
maščob.

Premalo vode se kaže s 
slabšim razpoloženjem in višjim 
energijski vnosom. Z vodo pa 
se ne nacejajte, saj ima tudi to 
negativen učinek. Preobremeni 
ledvice in iz telesa izpira 
minerale. 

Vedno imejte na zalogi 
zelenjavno juho.
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Beljakovine delimo na popolne oz. 
nepopolne, glede na ponudbo aminokislin 
posameznega živila. Aminokislin poznamo 
20, od tega je 9 esencialnih, kar pomeni, 
da jih telo ne more samo sintetizirati in 
jih moramo nujno dobiti s hrano. Popoln 
aminokislinski profil imajo jajca in meso, 
vendar pa – če iz različnih razlogov ne 
želimo uživati beljakovin živalskega izvora, 
so na voljo tudi kombinacije rastlinskih 
beljakovin, ki prav tako zagotovijo popoln 
aminokislinski profil. 

Odlični rastlinski viri beljakovin 
Grahove beljakovine so zelo lahko 
prebavljive, zato ne povzročajo 
napihnjenosti po zaužitju, medtem 
ko imajo riževe beljakovine izvrstno 
razmerje esencialnih in neesencialnih 
aminokislin. Semena chia in kvinoja 
imajo prav tako zelo ugodno hranilno 
sestavo.

Zakaj so rastlinske beljakovine boljše od 
živalskih?
• Zaradi lažje prebavljivosti. Rastlinske 

beljakovine so lahko prebavljive in v 
želodcu ne puščajo težkega občutka.

• V primerjavi z živalskimi beljakovinami 
rastlinske niso visoko procesirane in tako 
ohranijo bogato hranilno sestavo.

• Hitrejša regeneracija mišic po vadbi. 
Ker presnova rastlinskih beljakovin 
zahteva manj energije, je lahko telo več 
vloži v regeneracijo mišic. Prav tako je 
regeneracija hitrejša, ker se aminokisline 
iz rastlinskih beljakovin hitreje 
absorbirajo v krvni obtok in dosežejo 
mišice.

• Telesa ne zakisajo. Ob razgradnji 
živalskih beljakovin se tvorijo spojine, 
ki telo zakisajo in spodbujajo notranja 
vnetja. Rastlinske beljakovine delujejo 
alkalno in telesa ne obremenjujejo.

Raziskava je pokazala, da imajo 
beljakovine rastlinskega izvora enako 

ugoden učinek na mišice kot tiste 
živalskega izvora.

Rastlinski beljakovinski napitki so prav 
tako kot živila živalskega izvora primerni 
za športnike in rekreativce, saj beljakovine 
prispevajo k vzdrževanju in povečanju 
mišične mase. Uživanje je priporočljivo 
po športni dejavnosti, saj z vnosom 
aminokislin poskrbimo za čim hitrejše 
okrevanje in celjenje mikropoškodb v 
mišicah.

Večina ljudi še vedno ob beljakovinskih 
napitkih pomisli na »mišičnjake« in zgolj 
na povečevanje mišične mase. Sicer se za 
ta namen res priporočajo, vendar pa so 
zelo priporočljivi tudi v vsakodnevni zdravi 
prehrani.

Beljakovine so v vsakdanji prehrani esencialne, ker so vir aminokislin, ki so nujne za gradnjo mišičnega 
tkiva in drugih beljakovin v telesu. V prehrani jih razumemo kot eno treh glavnih makrohranil, poleg 
maščob in ogljikovih hidratov.

VLOGA IN POMEN 
BELJAKOVIN V PREHRANI

Izdelki so na voljo v vseh megamarketih Izdelki so na voljo v vseh megamarketih Izdelki so na voljo v vseh megamarketih       in na www.nutrisslim.com.         in na www.nutrisslim.com.
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Kofein stimulira naše možgane in za 
kratek čas poveča njihovo produktivnost. 
Povečuje izločanje prenašalcev dopamina 
in adrenalina, kar nas navda z občutkom 
budnosti in povečane pozornosti. Kofein 
prepreči normalno delovanje adenozina. 
Adenozin upočasni aktivnost možganov, 
kar nas pomiri. 

Evropska organizacija za varno hrano 
(EFSA) poroča, da 75 mg kofeina 
(količina v povprečni skodelici kave) 
poveča selektivno pozornost in trajno 
pozornost. Večji vnos kofeina, kot je v dveh 
skodelicah kave, ne okrepi učinkov na 
budnost ali zbranost. 

Pozitivni učinki
Pitje kave ima lahko pozitivne učinke in 
je lahko »zdrava razvada«, pri kateri je 
pomembna zmernost. Govorim o navadni, 
»črni kavi«. 
• Alzheimerjeva bolezen: uživanje 

kofeina lahko zmanjša upad kognitivnih 
zmožnosti v starosti in naj bi delovalo 
zaščitno pri Alzheimerjevi bolezni. 

• Parkinsonova bolezen: v primeru 

Parkinsonove bolezni pitje kofeinske 
kave zniža tveganje za njen razvoj oz. ga 
odloži. 

• Depresija: uživanje kofeina lahko 
zmanjša možnost za razvoj depresije. 

• Rak: pitje kave lahko zmanjšuje pojav 
raka na jetrih in ciroze. Tri skodelice kave 
naj bi to tveganje zmanjšale za več kot 
polovico. Rak prostate, ledvic, debelega 
črevesa in danke – zmerno uživanje kave 
lahko deluje zaščitno. 

• Srčna bolezen in diabetes: raziskovalci 
na Beth Israel Deaconess Medical Center 
in Harvard School of Public Health so 
ugotovili, da zmerno pitje kave ščiti pred 
boleznimi srca in kapjo. Uživanje kave 
pomaga stabilizirati raven glukoze v krvi 
in pripomore k manjši želji po sladkem. 
Razlog za to tiči v vezavi kofeina na 
opioidne receptorje, s čimer prepreči, da 
bi posegli po sladkih priboljških.

Bodite zmerni
»Zmerno« pitje kave pomeni dve skodelici 
kave. 

Kava v možganih sproži mehanizem, 
ki povzroči sproščanje faktorja BDNF ali 
možganskega nevrotrofičnega faktorja. 
Kofein lahko torej pripomore k ohranjanju 
naših mišic in možganov mladih. 

Koliko največ?
Dnevno še priporočljiva količina kofeina 
je 400 mg – štiri skodelice (vsaka vsebuje 
80–85 mg). Enkratni odmerek naj ne bo 
več kot 200 mg kofeina. 

Kofein in šport? 
Evropska agencija za varnost hrane (EFSA) 
priznava povezavo med uživanjem kofeina 
in učinkovitostjo vzdržljivostne vadbe višje 
zmogljivosti ter nižjim naporom med 
vadbo. 

Kava in ženske
V času nosečnosti in dojenja se priporoča 
vnos kofeina do 200 mg. Študije zadnjega 
desetletja ne dokazujejo, da bi zmerno 
pitje kave negativno vplivalo na plodnost 
ali zaplete pri porodu.

»Kava z« je obrok! 
Skodelica kave (pripravljena iz 5 g kavnih 
zrn) ima le 7,5 kcal/30 kJ, torej njeno 
kalorično vrednost lahko zanemarimo. 
Dodajanje sladkorja, mleka, smetane ali 
sladoleda pa pomeni, da imamo pred seboj 
že obrok. 

Kave ljudje, s katerimi delam v praksi, ne 
dojemajo kot »obrok«. Kavica tu, kavica tam, 
zraven pa piškot, rogljiček – tako pride do 
nezavednega stalnega grizljanja cel dan. Na 
tak način slabimo imunski sistem.

Če kavi dodamo sladkor, dobimo sladico, 
če pogledamo njeno funkcijo. Če bi vsak 
dan spili dve kavi in vsako sladkali z 
dvema vrečkami sladkorja (torej dvakrat 
po 5 g), to v enem tednu pomeni kar 140 
g rafiniranega belega sladkorja – ki ga 
zaužijemo mimogrede. V praksi svetujem, 
da se kava pije brez dodatkov, za sladico 
pa raje – sploh v času hujšanja – najdemo 
primeren čas in mesto na jedilniku. Naši 
uporabniki se težje odpovejo piškotom in 
čokoladi, medtem ko počasi vsi sprejmejo 
pitje kave brez sladkorja. Sama pijem turško 
kavo brez mleka pri zajtrku, opoldne po 
kosilu pa instantno z malo domačega mleka. 
Popoldansko dojemam kot »posladek«, prva 
pa je za bujenje.

Kava in hujšanje?
Pitje kave samo po sebi ni bližnjica do 
vitkosti, z individualno sestavljenim 
jedilnikom pa lahko lahko pripomore k 
izgubi kilogramov.

Mleko v kavi?
Če vam kava z mlekom povzroča težave, 
je lahko vzrok preobčutljivost na laktozo 
ali mlečne beljakovine. Z mojega stališča 
je primernejši dodatek nehomogenizirano 
domače mleko kot sladkor (enako velja za 
umetna sladila, tudi tista »brez kalorij«). 
Kava z 1 dl domačega polnomastnega mleka 
šteje 70 kcal/293 kJ, bela kava z 2 dl mleka 
140 kcal/586 kJ. Bela kava brez sladkorja 
je lahko dober primer malice. Vsekakor 
priporočam, da kavo vključite v obrok. Med 
obroki pa za žejo pijte vodo in ne grizljajte. 

KAVA – PRIJETNA IN 
ZDRAVA RAZVADA
Kava vsebuje kofein, tako kot pravi čaj, kakav in gazirane pijače. Količina kofeina je 
odvisna od vrste in priprave kave. Največ ga je v filter kavi, sledita ji turška in instant. 

Kava v možganih sproži 
mehanizem, ki povzroči 
sproščanje faktorja BDNF ali 
možganskega nevrotrofičnega 
faktorja. Kofein lahko torej 
pripomore k ohranjanju naših 
mišic in možganov mladih. 

Besedilo: Anja Pristavec, dipl. inž. živ. in prehr. (UN), Befit
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UV-žarki poškodujejo kolagenske verige, 
spodbujajo k nastanku gub in suhe 
kože ter nastanku raka. Dokazi kažejo, 
da izpostavljenost kože sončni svetlobi 
razčleni kolagenske verige, jih poškoduje 
ter razgrajuje kolagenske peptide.

Vpliv sončnega sevanja je dobro viden 
posebno na dekolteju, vratu in obrazu, 
kjer se koža vidno postara, gube postanejo 
izrazitejše, koža pa suha in uvela. 

Fotostaranje je izraz, ki se uporablja 
za značilne spremembe na koži, za 
poslabšanje bioloških funkcij. Sonce 
poškoduje povrhnjico kože, preprečuje 
nastajanje novega kolagena, razgrajuje 
kolagen ter spodbuja nastanek 
pigmentacije.

Staranje je kompleksen, progresiven 
proces, ki vodi do funkcionalnih in 
estetskih sprememb na koži. Ta proces 
je lahko posledica notranjih ali zunanjih 
dejavnikov, med katere pripisujemo 
izpostavljenost ultravijoličnemu (UV) 
sevanju. UVB-žarki lahko prodrejo le skozi 
epidermalno plast kože, kar povzroči 
mutacije DNK. Te mutacije nastanejo 
zaradi kemičnih sprememb, ki jih 
povezujemo z nastankom gub, z izgubo 

elastina in kolagena. Prav tako UVB-
žarki povzročajo nastajanje pigmentacij 
in temnih lis na koži, ki so posledica 
izpostavljenosti sončni svetlobi.

UVA-žarki lahko poškodujejo usnjico, 
drugo plast kože, ki koži daje strukturo. 
UVA-žarki jo stanjšajo, s čimer postane 
povrhnjica viseča, tanka in postanejo 
vidne žile in kapilare. Prav tako zaradi 
izpostavljenosti UV lahko privede do 
vnetja, ki se kaže kot sončne opekline, 
ter spodbuja k nastanku rakotvornih 
sprememb.

Razgradnja kolagena je zaradi UV-sevanja 
najbolj na udaru, in to že ob majhni 
izpostavljenosti sončni svetlobi. Prav tako 
je zaradi UV-sevanja moteno nastajanje 
novega kolagena, kar se kaže kot 
pospešeno staranje, gubanje in izsušena 
koža. 

Posledica UV-sevanja je tudi izguba barve 
in polnosti ustnic, pajkove žilice na predelu 
nosa in lic ter ohlapna in usnjena koža. 
Tudi starostne pege in kožna maligna 
obolenja povezujemo z UV-sevanjem.

In kaj je pravzaprav kolagen?
Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v 
telesu, ki dejansko drži skupaj kosti, tkiva 
in kožo. Po 25. letu se njegova proizvodnja 

pospešeno zmanjšuje in prvi znak 
pomanjkanja kolagena so gube okoli oči.

Kolagen je najpogostejša beljakovina 
v človeškem telesu in je osnovna 
komponenta kože, las, nohtov, kosti, vezi, 
kit in hrustanca, varuje pa tudi sklepe. Po 
25. letu njegova proizvodnja naglo upada, 
prvi znaki pomanjkanja pa so lomljivi 
nohti, izpadanje las, suhi in krepasti 
lasje, gube in drugi znaki staranja, ki se 
stopnjujejo v bolečine v sklepih, težave z 
očmi in druge degenerativne bolezni.

Kolagen sestavlja niz aminokislin, kot so 
glicin, prolin, hidroksiprolin, hidroksilizin 
in drugi. Lizin je npr. esencialna 
aminokislina, ki se nahaja v jetrih, svinjini, 
jajcih, mleku, rižu, krompirju … Prolin 
najdemo v medu in sirotki ter česnu. Za to, 
da se iz aminokislin v telesu tvori kolagen, 
potrebujemo tudi druga hranila, kot so 
vitamin C, selen, cink in B-vitamini. Cink 
se nahaja v sezamu, selen v brazilskih 
oreščkih, C-vitamin v papriki in špinači.

Na tem mestu vidimo, kako zelo je 
pomembna raznolika prehrana, ki skrbi za 
tvorbo kolagena. Ker pa je le-ta pogosto 
osiromašena in ne jemo tako, kot bi bilo 
treba, sama že eno leto prisegam na 
hidrolizirani morski kolagen, ki je v takšni 
molekulski obliki, da se zlahka absorbira 

Prihajajo dnevi z več sonca in svetlobe, česar smo po dolgi zimi vsi resnično zelo veseli. No, 
skoraj vsi. Naša koža se sončnih žarkov prav nič ne veseli, saj sonce povzroča hitro staranje 
in nastanek gub. Besedilo: Alja Dimic, certificirana prehranska terapevtka, Holistic Center 

Hrana, ki vsebuje veliko 
antioksidantov, pomaga pri 
preprečevanju pospešenega 
staranja.

Sonce poškoduje 
povrhnjico kože, 
preprečuje 
nastajanje 
novega kolagena, 
razgrajuje 
kolagen ter 
spodbuja 
nastanek 
pigmentacije.

STE VEDELI, DA 
SE KOŽA POLETI 
STARA HITREJE?

Številka 1
izdelki za zaščito

pred soncem
v evropskih
lekarnah*

• Zaščitijo kožne celice**

• Minimalno število
zaščitnih filtrov

• Fotostabilni,
vodoodporni 

• Brez parabenov,
dišav in oktokrilenaPROTECT *IMS Health Pharmatrend International – Skupno Francija, Nemčija, Italija, Španija, Belgija, Avstrija,

Portugalska in Švica – tržišče izdelkov za zaščito pred soncem (brez zaščite pred soncem za lase)
v lekarnah – leto 2016 – po količini
**DNA PROTECT: Molecular & DNA Protection by an Avène Sunscreen, 2015, Collab.
Kings Collage London

Zascitite kozo,
spostujte ocean

Eko – odgovoren pristop

Več informacij poiščite na
eau-thermale-avene.com

znak kakovosti v vaši lekarni

Samo kakovosten izdelek nudi varnost uporabe in pričakovano delovanje.

Pot k Sejmišču 26a, 1231 Ljubljana-Črnuče

www.oktal-pharma.siwww.eau-thermale-avene.si 
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Prolin najdemo v medu in 
sirotki ter česnu. Za to, da se 
iz aminokislin v telesu tvori 
kolagen, potrebujemo tudi 
druga hranila, kot so vitamin C, 
selen, cink in B-vitamini.

tja, kjer ga potrebujemo. Je resnično 
takšna oblika, ki se enostavno absorbira 
in spodbudi rast las in nohtov, obnovo 
kože, sklepov, kosti, roženice in poskrbi za 
pravilno tvorbo hormonov.

Kakšen kolagen izbrati?
Hidrokolagen ima zelo majhne molekule, 
kar je nujno, da se lahko absorbira tja, 
kjer ga naše telo potrebuje. Zato se res 
prepričajte, kateri kolagen boste kupili. 
Hidrokolagen je boljša izbira kot navadni 
kolagen. Tudi sama že skoraj eno leto 

KAJ JESTI?
Hrana, ki spodbuja tvorbo kolagena

Hrana, ki 
vsebuje veliko 
antioksidantov, 
pomaga pri 
preprečevanju 
pospešenega 
staranja.

Beljakovine
• Leča,
• grah,
• bob,
• čičerika,
• fižol,
• proso,
• ajda,
• kvinoja,
• riž,
• mandlji,
• lešniki,
• makadamija,
• orehi,
• soja,
• laneno in 

konopljino 
seme.

Vitamin C
• Zelena listnata 

zelenjava,
• paprika,
• jagodičevje,
• kivi,
• brokoli.
B-vitamini
• Kvas,
• kvasni kosmiči,
• stročnice,
• oreščki,
• semena.
Cink
• Ostrige,
• semena,
• oreščki,
• čokolada,
• kakav,
• ajda,
• čičerika,
• leča,

• ječmen.
Vitamin E
• Mandlji,
• koruza,
• olje pšeničnih 

kalčkov,
• repa,
• proso,
• ajda.
Vitamin A
• Korenje,
• jajca,
• ohrovt,
• špinača,
• pomaranče,
• marelice,

• sladki krompir.
Krom
• Kakav,
• ajda,
• gobe,
• arašidi,
• semenke.
Omega 3
• Laneno in 

konopljino olje,
• ribje olje,
• mandlji, lešniki, 

orehi,
• špinača, 

zelenolistnata 
zelenjava.

uživam kolagen v obliki hidrokolagena 
– najprej so postali bolj trdni moji nohti, 
pozneje sem imela na glavi kar naenkrat 
več las, moja koža nič več ni tako zelo 

suha, kot je bila, in zdi se mi, da mi 
pomaga tudi pri bolečini v kolku (no, 
vsaj nič več mi ne poka in me ne boli, ko 
hodim navzdol).

Številka 1
izdelki za zaščito

pred soncem
v evropskih
lekarnah*

• Zaščitijo kožne celice**

• Minimalno število
zaščitnih filtrov

• Fotostabilni,
vodoodporni 

• Brez parabenov,
dišav in oktokrilenaPROTECT *IMS Health Pharmatrend International – Skupno Francija, Nemčija, Italija, Španija, Belgija, Avstrija,

Portugalska in Švica – tržišče izdelkov za zaščito pred soncem (brez zaščite pred soncem za lase)
v lekarnah – leto 2016 – po količini
**DNA PROTECT: Molecular & DNA Protection by an Avène Sunscreen, 2015, Collab.
Kings Collage London

Zascitite kozo,
spostujte ocean

Eko – odgovoren pristop

Več informacij poiščite na
eau-thermale-avene.com

znak kakovosti v vaši lekarni

Samo kakovosten izdelek nudi varnost uporabe in pričakovano delovanje.

Pot k Sejmišču 26a, 1231 Ljubljana-Črnuče

www.oktal-pharma.siwww.eau-thermale-avene.si 
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6 % 

bolnikov v slovenskih bolnišnicah 
ima okužbo, ki ni povezana z 
boleznijo, zaradi katere so bili 

sprejeti v bolnišnico.

Higiena rok je ključnega pomena pri 
preprečevanju prenosa okužb, ki se 
prenašajo z umazanimi rokami. Svetovna 
zdravstvena organizacija (WHO) je zato 
v skrbi za ozaveščanje o pomembnosti 
čistoče rok 5. maj razglasila za dan 
higiene rok. Letošnji je potekal predvsem 
v znamenju kampanje za ozaveščanje 
zdravstvenih delavcev o pomenu 
higiene rok pri preprečevanju mikrobne 
odpornosti. Seveda pa ni nič manj 
pomembna osnovna higiena vsakega 
posameznika, zdravega ali bolnega.

centra Svetovne zdravstvene organizacije 
za zaščito bolnikov na Univerzitetnih 
bolnišnicah v Ženevi. Nacionalni inštitut 
RS za javno zdravje ocenjuje, da ima med 
sto pacienti v slovenskih bolnišnicah 
vsaj 6 bolnikov okužbo, ki ni povezana z 
boleznijo, zaradi katere so bili sprejeti v 
bolnišnico. Hkrati se vse bolj širi odpornost 
proti antibiotikom, s katerimi zdravijo te 
okužbe, zato se možnosti zdravljenja hitro 
izčrpavajo, opozarjajo strokovnjaki.

Razkuževanje
Prof. Pittet je poudaril, da je higiena rok 
zdravstvenega osebja z alkoholnimi 
razkužili najpomembnejši, najenostavnejši 
in najcenejši ukrep za preprečevanje 
prenosa mikroorganizmov, saj lahko za 
50 odstotkov zmanjša število bolnišničnih 
okužb in z njimi povezane umrljivosti 
(WHO, 2016). 

V bolnišnicah danes prevladuje 
razkuževanje z alkoholnimi razkužili, 
ki ima pred umivanjem rok z vodo in 
milom nekaj prednosti – je hitrejše, 
učinkovitejše in do kože bolj prijazno. Z 
razkuževanjem uničimo kar 100-krat več 
mikroorganizmov kot z umivanjem, vzame 
nam manj časa, za razkuževanje namreč 
zadošča 15–30 sekund, medtem ko je 
treba roke umivati minuto ali dve, lahko 
pa jih razkužimo tudi takrat, ko oz. kjer si 
jih ne moremo umiti. Razkužilo za roke, 
čeprav vsebuje alkohol, praviloma kožo 
izsuši manj kot milo. Vsebuje namreč 
dodatke, ki kožo ščitijo pred izsušitvijo, 
pojasnjujejo v UKC Ljubljana. 

Slovenske bolnišnice so po besedah 
predsednice Nacionalne komisije za 
obvladovanje bolnišničnih okužb doc. 
dr. Viktorije Tomič prešle z umivanja 

Ne glede na prostorske možnosti v bolnišnicah lahko za 
obvladovanje bolnišničnih okužb največ naredijo zaposleni.

Za preprečevanje okužb z mikroorganizmi, ki jih z rokami pobiramo povsod, česarkoli se dotaknemo, 
je potrebno dosledno in temeljito umivanje rok. Besedilo: Simona Janček*

*Vira: UKC Ljubljana, Aetas 

SLOVENSKI IN MEDNARODNI 
DAN HIGIENE ROK

ČISTE ROKE 
REŠUJEJO 
ŽIVLJENJA

Čiste roke so ključnega pomena za 
preprečevanje prenosa okužb. Povezava 
med slabo higieno rok in številom 
okužb, povezanih z zdravstveno oskrbo, 
je poznana in podprta s številnimi 
raziskavami. V evropskih bolnišnicah 
vsako leto 5–10 odstotkov bolnikov 
zboli za okužbo, povezano z zdravstveno 
oskrbo. Ogroženi so tudi zdravstveni 
delavci in drugi zaposleni v bolnišnici. 

Vzrok za okužbo so pogosto 
kontaminirane roke zdravstvenih delavcev. 
Okužbe v zdravstvu v Evropski uniji tako 
na leto zahtevajo 37.000 življenj. Na 
to nevarnost je ob slovenskem dnevu 
higiene rok, ta je bil 6. aprila, opozoril 
tudi prof. Didier Pittet, vodja programa 
za preprečevanje in nadzor okužb ter 



4746 Spremljajte nas na        /Zdrave novice

NOVOSTI IZ NARAVNE LINIJE LEPA VIDA 

Solinsko blato in solnica se uporabljata v 
zdravilne in lepotilne namene, tako v Thalasso 
Spa Lepa Vida (odprt bo od 20. maja) kot v 
domači kopalnici s stoodstotno naravnimi 
izdelki, pridobljenimi v Sečoveljskih solinah.

Solinsko blato
Solinsko blato je s slanico obogatena istrska 
ilovica, pastozna, drobnozrnata, naravno 
mehka, homogena masa črnikaste barve. 
Izvorno morsko blato po izkopu na izbranih 
lokacijah znotraj solin pregnetemo ter ga nato 
odpeljemo na zorenje, ki postopno poteka 
v zorilnih bazenih v stiku s slanico, iz katere 
se blato navzame soli in mineralov – vsebuje 
visoke koncentracije kemijskih elementov, 
med katerimi prevladujejo silicij, kalcij, natrij, 
magnezij, kalij, žveplo, brom in jod. 

Solinsko blato uporabljamo kot oblogo za 
telo ali kot masko za obraz. Pred nanosom si 
privoščite solni piling, ki bo odstranil odmrle 

kožne celice ter oblogi omogočil lažji dostop 
do globljih plasti kože. Obloga s solinskim 
blatom pospešuje izločanje odpadnih snovi iz 
telesa, koža postane mehkejša, bolj napeta in 
čistejša, zato se obloga priporoča pri tretmajih 
za odpravo celulita in preoblikovanje 
telesa. 

Slanica – matična voda 
Slanica je visoko koncentrirana morska voda, 
ki nastane v procesu zgoščevanja morske 
vode kot vhodne surovine pri pridelavi soli. 
Slanica ima višjo gostoto in višjo vsebnost 
mineralov od morske vode. V višjih 
koncentracijah so poleg natrijevega klorida 
prisotni še minerali kalcija, broma, magnezija, 
joda in žvepla. Ker telo samo po sebi ne 
proizvaja mineralov, je absorpcija mineralov 
iz slanice prek kože izrednega pomena. 
Minerali, ki so prisotni v slanici, pripomorejo 
k normalnemu delovanju kože ter ohranjajo 
njen sijoč videz in naraven pH.

Slanico lahko uporabite na različne načine:
• čiščenje in nega obraza – kot tonik ali 

maska za obraz; 
• kopel za telo – pospeši krvni obtok 

celotnega telesa ter s tem izločanje 
odpadnih snovi iz telesa, koža pa postane 
bolj napeta, elastična in mladostna; 

• kopel za noge – blagodejno deluje na 
utrujena stopala ter mehča hrapavo kožo 
stopal;

• naravni deodorant – pomaga čistiti pot 
ter preprečuje rast bakterij, ki povzročajo 
neprijeten vonj; 

• ustna vodica – kot dodatek k dnevni 
ustni higieni pomaga pri vzpostavljanju 
uravnotežene ustne flore;

• nega las – pomaga ohranjati svežino las 
ter kodrov, z redno uporabo preprečuje 
nastanek mastnega lasišča. 

Izdelki Lepa Vida so na voljo v trgovinah 
Piranskih solin. Več informacij na www.soline.si.

TALASOTERAPIJA NA SOLINAH
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Čudovito okolje Krajinskega parka Sečoveljske soline ponuja darove morja, ki krepčilno 
delujejo na telo, v organizmu vzpostavljajo ravnovesje, mu vračajo energijo ter hranijo 
in obnavljajo kožo. Najpomembnejši dejavniki talasoterapije na solinah (»thalassa« v 
grščini pomeni morje) so solinsko blato in slanica  (matična voda), sol ter morska voda. 

Pomembna skupina so otroci, ki imajo še nerazvit imunski sistem. 
To ne pomeni, da sicer zdravega in odpornega človeka okužba ne 
more doleteti, zato je prav, da to navado osvojimo v zgodnjih letih 
in jo ohranimo vse življenje.

na razkuževanje z alkoholnimi razkužili 
že pred več kot 15 leti: »Razmere na 
področju pojavljanja bolnišničnih okužb 
se postopno izboljšujejo, kar pa ne 
pomeni, da jih ni mogoče še izboljšati.«. 

Po podatkih ministrstva za zdravje je v 
letu 2015 osebje na intenzivnih oddelkih 
slovenskih bolnišnic poskrbelo za ustrezno 
higieno rok v 72 odstotkih vseh primerov, 
na preostalih oddelkih je bil ta delež 

75-odstoten. Prof. Pittet je po obisku 
Infekcijske klinike in Splošne bolnišnice 
Jesenice še poudaril, da ne glede na 
prostorske možnosti v bolnišnicah lahko 
za obvladovanje bolnišničnih okužb 
največ naredijo zaposleni – z zavedanjem, 
kako pomembna je dosledna higiena 
rok, in tako s čistimi rokami dejansko 
rešujejo življenja. Prav zdravstveni delavci 
so namreč najbolj nevaren vir okužb, 
saj se ves čas dotikajo pacientov, ran 
in inštrumentov, na katerih so pogosto 
nevarni mikroorganizmi, ki jih s svojimi 
rokami prenašajo na druge ljudi, druge 
rane in inštrumente.

Redna in pravilna higiena rok je 
pomembna v domačem okolju in v javnih 
prostorih, kjer se zadržuje veliko ljudi, na 
primer v šolah, vrtcih, delovnem okolju, 
torej tudi pri zdravih ljudeh. V domovih za 
starejše in v bolnišnicah pa je primernejše 
razkuževanje rok, saj imajo lahko starejši 
in bolniki oslabljen imunski sistem. 

Navadimo že najmlajše
Posebej pomembna je higiena rok 
(umivanje) tudi pri otrocih in starejših, 
ki so za okužbe bolj dovzetni. Po 
petinšestdesetem letu začne naš imunski 
sistem pešati, zato je že manjša količina 
mikroorganizmov lahko nevarna. 
Pomembna skupina so otroci, ki imajo še 
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100-

krat več mikroorganizmov 
uničimo z razkuževanjem kot z 

umivanjem.

AKTIVNOSTI
Stojnice v UKC Ljubljana 

Svetovna zdravstvena organizacija 
že od leta 2005 ob mednarodnem 
dnevu higiene rok po vsem svetu 
organizira kampanje z namenom 
osveščanja o pomenu čistih rok 
za zdravje ljudi. V UKC Ljubljana 
z rednimi izobraževanji, učnimi 
delavnicami in promocijami želijo 
ozavestiti zaposlene, da je treba 
vzdrževati ustrezno raven higiene 
in s tem varnosti tako za paciente, 
zaposlene in vse, ki vstopajo v to 
zdravstveno ustanovo. 5. maj so 
zaznamovali z nekaj aktivnostmi. 
Na promocijskih stojnicah – te so 
bile v glavni avli UKC Ljubljana, 
avli Ginekološke klinike, Kliniki za 
infekcijske bolezni in vročinska 
stanja, v Bolnišnici dr. Petra Držaja 
UKC Ljubljana in še na nekaterih 
drugih lokacijah UKC Ljubljana – 
so se higienikom pridružili dijaki, 
bodoči sodelavci. Zaposleni iz Službe 
za preprečevanje in obvladovanje 
bolnišničnih okužb pa so z namenom 
promocije in motivacije obiskali 
zaposlene na bolniških oddelkih.

nerazvit imunski sistem. To ne pomeni, 
da sicer zdravega in odpornega človeka 
okužba ne more doleteti, zato je prav, da 
to navado osvojimo v zgodnjih letih in jo 
ohranimo vse življenje. 

Roke si je treba dosledno umivati 
predvsem pred in med pripravo jedi ter po 
pripravi, zlasti kadar pripravljamo surovo 
meso, jajca, školjke ter svežo zelenjavo ali 
sadje. Umiti si jih moramo pred jedjo, po 
uporabi stranišča, po kašljanju ali kihanju, 
brisanju nosu, po dotikanju odpadkov. 
Umivamo se tudi, potem ko smo božali 
domačo žival, potem ko smo otroku 
zamenjali plenico, oskrbeli poškodovani 
del telesa, ne pozabimo pa se umiti vselej, 
ko pridemo domov. V domačem okolju in 
pri zdravih ljudeh za umivanje zadoščata 
topla tekoča voda in tekoče milo. 

Kako si pravilno umivamo roke
Roke je treba temeljito in pravilno 
umivati, da bodo res čiste. Najprej jih 
oplaknemo z vodo in potem nanesemo 
milo. Pomembno je, da namilimo in 
temeljito zdrgnemo vse predele rok, dlani 
in hrbet roke, prste vse do konic in prostor 
med prsti. Ne pozabimo na predel okoli 
nohtov in zapestja. Ko smo vse res dobro 
zdrgnili, roke dobro speremo pod tekočo 
toplo vodo. Če želimo biti res temeljiti, 
pred umivanjem odstranimo nakit in uro. 
Celoten postopek umivanja lahko traja tudi 
dve minuti. Roke obrišemo s papirnato 
brisačo, doma lahko uporabljamo tudi 
bombažne brisače, vendar jih je treba 
pogosto prati. Tudi pipo je bolje zapreti 
s papirnato brisačo in kljuko na vratih 
pritisniti s komolcem, saj ne vemo, 
kako dosledni so bili pri umivanju naši 
predhodniki. 

S čistimi rokami se zagotavlja varna 
oskrba pacientov in varnost zaposlenih 
na delovnem mestu. Naj bodo čiste roke 
pomembne vsak dan in pri vsakem delu!

Roke si je treba dosledno 
umivati predvsem pred in med 
pripravo jedi ter po pripravi, 
zlasti kadar pripravljamo surovo 
meso, jajca, školjke ter svežo 
zelenjavo ali sadje.
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Na osnovi 30-letnega strokovnega znanja 
na področju zaščite kože pred UV-žarki 
se La Roche-Posay bori proti kožnemu 
raku in spodbuja varno vedenje na soncu. 
Cilj znamke je zagotoviti največjo možno 
zaščito širokega spektra pred žarki UVA in 
UVB v najboljši obliki in formuli izdelkov 
linije Anthelios. 

La Roche-Posay je letos naredil še korak 
naprej v svojih prizadevanjih in predstavil 
prvi raztegljivi UV-senzor za kožo, 
imenovan »moj UV-obliž«.

Ta popolnoma nova tehnologija je 
prispela v času, ko je izpostavljenost 
soncu postala velik zdravstveni problem, 
saj 90 odstotkov nemelanomskih rakov 
na koži povezujemo z izpostavljenostjo 
ultravijoličnemu (UV) sevanju sonca, 
ki povzroča tudi težave s pigmentacijo 
kože in fotostaranje. V študiji, ki jo je 
opravil IPSOS leta 2015, je La Roche-
Posay ugotovil, da čeprav 88 odstotkov 
ljudi po vsem svetu pozna nevarnosti 

nezaščitenega izpostavljanja soncu, kar 
4 od 10 ljudi ne pomislijo na uporabo 
izdelka za zaščito pred soncem, ko niso na 
počitnicah. 

Uporabniki, ki bodo preizkusili obliž MY 
UV Patch, bodo morali najprej posneti 
fotografijo obliža in jo naložiti v mobilno 
MY UV Patch, ki je dostopna na pametnih 
telefonih z operacijskim sistemom 
Android ali iOS. Aplikacija ob večdnevni 
uporabi analizira različne fotoobčutljive 
kvadratke barvila in določi količino 
izpostavljenosti UV-žarkom, ki jo je prejel 
uporabnik, ter spodbuja varno vedenje na 
soncu. 

Dva koraka, ki jih priporoča La Roche-
Posay za zaščito kože
Obstajajo trije osnovni koraki za 
obvarovanje kože pred škodljivimi vplivi 
sončnih žarkov: zaščita kože s kremo z 
zaščitnim faktorjem, redno preverjanje 
kožnih madežev in sprememba navad v 
skladu z načeli varnega vedenja na soncu.

1. ZAŠČITITE svojo kožo z izdelki 
ANTHELIOS.
• [XL]-PROTECT™ – Nova zaščitna 

tehnologija. Ne le pred UV-žarki, ampak 
tudi pred onesnaženjem.

• Nova in izboljšana tekstura ter vonj 
spodbujata pogostejšo uporabo.

2. VARNO VEDENJE na soncu vsak dan z 
obližem MY UV PATCH.
• Prva povezana raztegljiva tehnologija.
• Za osveščanje ljudi o varnem vedenju na 

soncu.

Več informacij:
#SAVEYOURSKIN in 
www.laroche-posay.si/skinchecker.

ZAŠČITA PRED 
SONCEM, POVEZANA 
S TELEFONOM 

La Roche-Posay je v okviru svoje predanosti preprečevanju kožnih bolezni, ki jih povzročajo UV-žarki, 
in boju proti kožnemu raku predstavil prvo povezano UV in nosljivo napravo MY UV PATCH. UV-obliž, 
ki je tanjši od povprečne debeline lasu, je prvi raztegljivi UV-senzor za kožo, oblikovan za spremljanje 
izpostavljenosti kože UV-žarkom, povezan pa je tudi z aplikacijo na mobilnem telefonu, ki uporabnika 
obvešča o varni izpostavljenosti in zaščiti pred soncem. 

MY UV PATCH – PRVI 
UV-SENZOR ZA KOŽO

UV-OBLIŽ
Kako deluje?

Obliž je prozorna nalepka, ki je 
raztegljiva in se prilepi neposredno 
predel kože, ki je izpostavljen soncu.
Njegova površina meri približno en 
kvadratni centimeter, medtem ko 
je debelina 50 mikrometrov, kar je 
polovica povprečne debeline lasu. 
Obliž vsebuje fotoobčutljiva barvila, 
ki se prilagodijo osnovnemu tenu 
kože in spremenijo barvo, kadar 
so izpostavljena UV-žarkom, s 
čimer označujejo različne stopnje 
izpostavljenosti soncu.
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Aplikacija je 
brezplačno 
na voljo v 
spletnih 

trgovinah 
App Store in 
Google Play.

Ker je ob uporabi obliža in aplikacije seveda priporočljiva tudi 
ustrezna zaščita pred soncem, je MY UV PATCH v prodaji skupaj z 
izbranima izdelkoma Anthelios za odrasle in otroke.
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Poglejmo, kaj lahko sami naredite, da 
zavarujete svojo kožo in lase v tem času 
in zmanjšate morebitno škodo, ki jim jo 
povzročijo sonce, morje in bazeni. 

1. Preprečite opekline in poškodbe 
zaradi sonca
Najbolj razvpita pomanjkljivost poletja 
je prav gotovo povečana izpostavljenost 
soncu in sevanju ultravijoličnih žarkov 
(UV). Prekomerna izpostavljenost 
soncu povečuje tveganje za nastanek 
kožnega raka in prezgodnje staranje. 
Osebna toleranca za izpostavljenost 
soncu se spreminja in se lahko med 
posamezniki tudi zelo razlikuje, 
strokovnjaki pa priporočajo največ 15 
minut nezaščitenega izpostavljanja 
soncu na dan – pred 10. uro ali po 16. 
uri. Tudi ko je oblačno ali deževno, bi 
morali zaščititi kožo s kremo za sončenje, 
ki ponuja zaščito tako pred žarki UVA 
kot tudi UVB. Da bi preprečili opekline, 
kožne pigmentne, gube in kožnega raka, 
moramo vedno uporabljati kremo za 

sončenje. Lahko uporabite tako vlažilno 
kremo z zaščitnim faktorjem ter tudi 
posebno kremo za zaščito pred soncem in 
tako podvojite zaščito. Tako bo vaša koža 
ostala ne samo zaščitena pred opeklinami, 
ampak bo tudi dobro navlažena 
(hidrirana).

2. Z luščenjem spodbudite rast novih 
celic
Luščenje (piling) je bistvenega pomena 
za zdravo kožo. Poleti se je težko 
povsem izogniti poškodbam kože. Zato 
je v tem času še toliko pomembneje, da 
spodbujamo rast novih celic z uporabo 
pilingov s salicilno ali glikolno kislino. 
Kemični piling ne bo samo odstranil 
odmrlih celic, ampak bo tudi spodbudil 
obnovo kože. To pomeni, da se bo koža 
lažje znebila morebitnih poškodb, hkrati 
pa bo tudi bolj čista in manj zabasana 
(kar je velik plus, če so ena od vaših 
največjih težav s kožo izpuščaji in če bi jih 
radi preprečili). Ker pa lahko sestavine v 
nekaterih pilingih povečajo občutljivost 
kože na sonce, strokovnjaki svetujejo, 
naj pilinge s salicilno ali glikolno kislino 
uporabljamo ponoči. Luščenje nekajkrat 
na teden bo koži pomagalo, da se znebi 
nabranega prahu in umazanije ter izbriše 
površinske poškodbe zaradi sonca. Tako 
bo tudi videti bolj zdrava.

3. Ne pozabite, zaščita pred soncem ne 
velja le za obraz
Večina ljudi se zaveda, da je treba 
uporabiti kremo za sončenje na obrazu, 
rokah, nogah in hrbtu, ko so izpostavljeni 
sončnim žarkom. Toda veliko je delov 
telesa, na katere zelo radi pozabljamo 
in ne poskrbimo za njihovo ustrezno 
zaščito. Ne pozabite torej nanesti kreme 
z zaščitnim faktorjem tudi na ušesa, vrat, 
dekolte, dlani in stopala. Če radi hodite po 
plaži, poskrbite, da bodo tudi vaša stopala 
zaščitena. Zaščito pred soncem je treba na 
noge in stopala večkrat ponovno nanesti, 

saj se ta v vodi izpere ali pa odrgne v pesku 
in sandalih. 

4. Združite kremo za sončenje z 
antioksidanti
Nanašanje kreme za sončenje in skrb za 
pravočasne ponovne nanose kreme je 
lahko kar izziv. Vendar pa ima lahko vaša 
zaščita pred soncem večji učinek, če boste 
med izdelki za nego kože izbrali tiste z 
dodanimi antioksidanti. Antioksidanti 
so vrste molekul, ki lahko preprečijo 
nekatere vrste poškodb celic, vključno 
s poškodbami, ki nastanejo zaradi 
izpostavljenosti soncu in onesnaženju. 
Delujejo tako, da ščitijo kožo pred prostimi 
radikali – to so nestabilne, uničevalne 
molekule, ki nastanejo zaradi dejavnikov, 
kot so nezaščiteno izpostavljanje soncu 
ali uporaba dražečih sredstev. Prosti 
radikali poškodujejo zdrave celice, vendar 
antioksidanti stabilizirajo proste radikale 
in pomagajo popraviti že nastalo škodo 
ter ščitijo pred okoljskimi prostimi radikali. 
Poleg tega raziskave kažejo, da lahko 
antioksidanti izboljšajo delovanje celic, 
povečajo proizvodnjo kolagena, izboljšajo 
elastičnost, ustvarijo bolj zdrave kožne 
celice in zmanjšajo poškodbe kože zaradi 
sonca v daljšem časovnem obdobju, tako 
da je zdaj že pravi čas, da jih dodate v 
rutinsko nego kože.

5. Zdravite razpokane kapilare
Izpostavljenost soncu lahko pri nekaterih 
ljudeh povzroči, da se pojavijo razpokane 
kapilare (poleg sončnih opeklin, kožnega 
raka in gub). Vendar kljub takemu 
poimenovanju v resnici niso razpokane, 
ampak gre le za površinske krvne žile, 
ki so trajno razširjene. Najbolje se proti 
njihovemu nelepemu videzu zaščitite 
z zaščitno kremo proti soncu. Če pa 
so vendarle razpokane kapilare preveč 
opazne in moteče, obstajajo tudi načini 
za njihovo zdravljenje. Izberite izdelke 
za nego kože, ki vsebujejo niacin (ali 

KAKO ZAŠČITITI 
KOŽO IN LASE PRED 
VROČINO IN SONCEM 
Poletje je pred vrati. Veselimo se že dopustov, brezskrbnega poležavanja na morski obali ter 
blagodejne osvežitve v morju ali bazenu. Neprijetno pri vsem tem pa je, da vročina, sonce, slana voda 
in klor v bazenih lahko zelo poškodujejo kožo in lase.

Poleti se je težko povsem izogniti 
poškodbam kože. Zato je v tem 
času še toliko pomembneje, da 
spodbujamo rast novih celic z 
uporabo pilingov s salicilno ali 
glikolno kislino. Kemični piling ne 
bo samo odstranil odmrlih celic, 
ampak bo tudi spodbudil obnovo 
kože.

Besedilo: Monika Hvala
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pa niacin uživajte ustno), in kožo še 
naprej ščitite pred soncem, da preprečite 
izstopanje še več žilic. Če so te za vas 
res velik problem, se posvetujte z 
dermatologom o možnih laserskih 
posegih. 

6. Preprečite nečistoče
S kremo za zaščito pred soncem in z 
vlažilno kremo, ki ju uporabljate na 
obrazu, vratu, ramenih in hrbtu, ni nič 
nenavadnega, da poleti na koži izbruhnejo 
nečistoče. Zaradi vročine se poleti 
pogosto več potimo, znoj se pomeša z 
ličili, umazanijo in bakterijami na obrazu, 
kar zamaši pore in povzroča nastanek 
mozoljev. Poskrbite za uporabo pravih ličil 
za kožo, nagnjeno k aknam, in poskusite 
najti takšno zaščitno kremo pred soncem, 
ki ne bo poslabšala že obstoječih težav s 
kožo. Poleti raje uporabljajte manj ličil, da 
si olajšate ponovno nanašanje zaščitne 
kreme pred soncem in se izognete 
občutku, da je vaš obraz prekrit s preveč 
izdelki.

7. Zaščitite se pred vročinskimi 
izpuščaji
Ni samo sonce tisto, ki lahko poškoduje 
kožo. Že vročina v ozračju sama lahko 
privede do vročinskih izpuščajev. Ti so 
posledica zaprtih znojnih kanalov, ki 
preprečujejo potenje. Miliaria crystallina je 
vročinski izpuščaj, ki se kaže s prozornimi 
mehurji, ki so videti kot znoj in se pojavijo, 
ko se veliko potimo na soncu. Milaria rubra 
(rdeč vročinski izpuščaj) nastane zaradi 
znoja, ujetega pod kožo, kar povzroči, 
da pride do vnetja in srbenja. Za zaščito 
pred vročinskimi izpuščaji strokovnjaki 
priporočajo luščenje kože tudi na telesu – 
fizično (s pilingom) ali kemično (z izdelki 
za nego kože, ki vsebujejo glikolno kislino). 
Vročinski izpuščaj, ki se je že pojavil, umijte 
z nežnim čistilnim sredstvom in nanesite 
hidrokortizonsko kremo.

8. Poskrbite za vlaženje kože, da 
preprečite ureznine in vraščene dlake
Če boste veliko časa preživeli na plaži ali 
ob bazenu, se boste verjetno brili veliko 
pogosteje, kot bi se sicer v obdobju, ko 
je vaša koža pokrita z dolgimi hlačami 
in majicami z dolgimi rokavi. Zaščitite se 
pred urezninami z britvico in vraščenimi 
dlakami z uporabo vlažilne kreme za britje. 
Po britju in tuširanju uporabite pomirjajoč 
losjon s protivnetnim delovanjem. 
Poskrbite, da boste redno menjali britvice, 
tako da ne boste po nepotrebnem dražili 
kože s topimi rezili.

9. Zaščitite lasišče
Nosite kapo ali klobuk – to je 
najpreprostejši način, da zaščitite lasišče 
pred opeklinami. Tudi če uporabljate 

zaščitno kremo pred soncem za vsak 
centimeter kože, se lahko zgodi, da 
zanemarite lasišče. Na lase lahko 
nanesete kar sončno kremo ali pa nosite 
klobuk, če ne marate sončne kreme na 
laseh. Lahko uporabite tudi UV-zaščito v 
spreju, ki jo razpršite po laseh. Tudi lasje 
namreč potrebujejo zaščito pred soncem, 
čeprav morda večina ljudi na to niti ne 
pomisli. Ampak tako kot koža tudi lasje 
potrebujejo nekaj pozornosti. Izberite 
izdelke za nego las z zaščito pred žarki 
UVA in UVB (obstaja veliko takih, ki so 
enostavni za uporabo in ki ne pokvarijo 
pričeske). Če se znajdete na plaži brez 
posebnih izdelkov za nego las, lahko 
nanje razpršite sprej za zaščito kože 
pred soncem, ki ga pozneje enostavno 
odstranite z las s hitro prho. Če pa 
nameravate več časa preživeti ob bazenu 
namesto na plaži, nasičite lase z navadno 
vodo in pred skokom v bazen nanje 
nanesite balzam. Tako boste zmanjšali 
tveganje, da bi jih klor oropal vlage in 
barve. 

10. Proti suhim lasem uporabite 
balzam, ki se ne izpere 
Zaradi slane vode in klora bodo vaši lasje 
na koncu poletja lahko bolj suhi, kot 
bi pričakovali, če za njih ne boste prej 
dobro poskrbeli. Proti suhim lasem poleti 
uporabljajte balzam, ki se ne izpere – lase 
bo ohranil mehke in sijoče, ne da bi se 
mastili. Še posebej, če si lase barvate ali jih 
drugače kemično obdelujete, morate vse 
poletje posvetiti pozornost potrebam las. 
Če so ti še posebno suhi ali poškodovani, 
zmanjšajte oblikovanje pričeske s fenom, 
kolikor je to le mogoče, in ne pozabite, 
da morate biti še posebej nežni z lasmi, 
ko so ob bazenu ali na plaži prepojeni z 
vodo. Lasje so namreč še posebej krhki, 
ko so mokri, zato bodite potrpežljivi pri 
razvozlavanju dolgih las in sušenju, da se 
izognete lomljenju las.

Na lase lahko nanesete kar 
sončno kremo ali pa nosite 
klobuk, če ne marate sončne 
kreme na laseh. Lahko uporabite 
tudi UV-zaščito v spreju, ki jo 
razpršite po laseh. Tudi lasje 
namreč potrebujejo zaščito pred 
soncem, čeprav morda večina 
ljudi na to niti ne pomisli.
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Jasno je, da sedeč način življenja na 
splošno škodljivo vpliva na preplet 
številnih dejavnikov, ki so v ozadju 
civilizacijskih bolezni oz. kroničnih 
nenalezljivih bolezni, kot so debelost, 
srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen tipa 
2, bolezni dihal, bolezni prebavil in rak.

Javnozdravstvene organizacije se trudijo s 
promocijo telesne aktivnosti že desetletja, 
saj je – kot je pred leti poročala revija 
Lancet – splošna telesna neaktivnost četrti 
največji dejavnik umrljivosti v zahodnem 
svetu, kar ima kopico zdravstvenih, 
gospodarskih, okoljskih, družbenih in 
osebnih posledic.

Pobude
Glavno pobudo pri promociji telesne 
aktivnosti ima Svetovna zdravstvena 
organizacija, Evropska unija ima kopico 
programov (na primer Bela knjiga o 
strategiji za Evropo glede vprašanj v zvezi 
s prehrano, prekomerno telesno težo 
in debelostjo), na ravni Slovenije se s 
tem ukvarja Nacionalni inštitut za javno 
zdravje (NIJZ). Če samo bežno preletimo 
dokumente, ki so namenjeni prebivalstvu 
v smislu osveščanja o pomenu telesne 
aktivnosti (EU: Smernice EU o telesni 
dejavnosti; NIJZ: Kako postati telesno 
aktivna družina, Gibanje: telesno dejavni 
vsak dan ipd.), pa je očitno, da gre za 
poudarek na zelo široki definiciji telesne 
aktivnosti. Večina priporočil se nanaša na 
aerobne dejavnosti in poudarja količino 
časa, ki naj bi ga gibanju namenili dnevno 
(vsaj 30 minut za odrasle).

Seveda je vsaka telesna aktivnost boljša od 
sedenja in popolne odsotnosti gibanja, a 
raziskave kažejo, da bi bilo treba bistveno 
bolj poudarjati pomen vadbe z utežmi. Ta 
sicer je del priporočil, a žal ni poudarjena 
tako, kot bi si zaslužila glede na koristi, ki 
jih prinaša za posameznikovo zdravje.

Načini vadbe
Telesno aktivnost lahko na najpreprostejši 
način razdelimo na dve skupini: 
vzdržljivostno vadbo (gre za dlje časa 
trajajoče ponavljanje istih gibov: tek, 
kolesarjenje, plavanje, rolanje, hoja ipd.) 
in vadbo z obremenitvijo (poznamo jo 
pod različnimi imeni: vadba z utežmi, 
vadba z nadobremenitvijo, rezistenčna 
telesna vadba, vadba za moč; čeprav 
poimenovanje ni čisto točno, tudi »fitnes 
vadba« običajno pomeni prav to).

Vadba z utežmi je način telesne 
dejavnosti, pri kateri namerno aktiviramo 
mišice, zato da z določeno silo 
premagamo neko breme: to so lahko 
lastna telesna teža (npr. sklece), utež (kot 
prosta utež ali del naprave za trening), 

elastični trak, upor vode ali statičen 
predmet. Vadba z obremenitvijo zahteva 
kombinacijo statičnega in dinamičnega 
krčenja mišic.

Koristi vadbe z utežmi
Vzdržljivostna vadba ima svoje koristi, ki so 
tako fiziološke kot tudi psihološke, vendar 
bi bilo idealno, če bi vsak posameznik 
v splet svojega namenskega telesnega 
udejstvovanja vključeval tudi vadbo z 
utežmi. Še posebej je taka vadba koristna 
za starejše ljudi, ki pa jo žal najmanj 
uporabljajo. 

Vadba z utežmi pozitivno vpliva na 
osrednje živčevje, posebej pozitiven učinek 
pa ima na sistem skeletnega mišičevja: 
prispeva k ohranjanju funkcionalnosti 

ZAKAJ JE 
KORISTNA VADBA 
Z OBREMENITVIJO
Danes verjetno ni več nikogar, ki ne ve, kako pomembna je telesna dejavnost za dobro počutje 
in ohranjanje zdravja. V družbi, ki temelji na pretežno sedečem delu, je zavest o pomenu telesne 
aktivnosti še toliko pomembnejša.

Vadba z utežmi ni nujno vadba z izrazito težkimi bremeni, temveč 
je učinkovita že, ko gre za relativno majhna bremena – toliko, da 
zahtevajo nekaj napora.

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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Vadba z utežmi je 
koristna za vsakogar, 
oba spola in vse 
starosti. Predvsem 
ljudje v srednjih letih 
in starejši bi morali 
resno razmisliti o 
vključevanju vadbe 
z utežmi v splet 
svojega programa 
telesne aktivnosti.

telesa tudi v starosti, z ugodnim vplivom 
na kostno gostoto preprečuje nastanek 
osteoporoze, sarkopenije, bolečin v križu 
in mnogo drugih težav. Je najučinkovitejši 
način za izboljšanje prognoze morebitnih 
(usodnih) padcev v starosti: lahko jih 
preprečuje ali zmanjša njihovo jakost in 
škodo, ki jo lahko naredijo. Govorimo torej 
o povečevanju oz. ohranjanju mišične 
mase, izboljšanju mišičnega nadzora, 
povečevanju moči in izboljševanju telesne 
koordinacije, kar pripomore k boljši telesni 
drži, gibljivosti telesa in ravnotežju. Te 
koristi vadbe z utežmi so – upam – splošno 
znane. 

Pomen za presnovo
Manj znano je, da je vadba z utežmi 
izjemno pomembna za presnovno 
zdravje. V zadnjih letih so raziskave 
pokazale, da vadba z utežmi povečuje 
občutljivost celic na inzulin, znižuje 
frekvenco srčnega utripa, krvni tlak, 
koncentracijo inzulina na tešče, izboljšuje 
glikemični nadzor, pospešuje prebavo. 
Gre za preplet dejavnikov tveganja, ki – če 
jih ne nadzorujemo – vodijo k nastanku 
sladkorne bolezni tipa 2 in sorodnih težav, 
povezanih z motnjami na osi glukoza-
inzulin, krvnih dislipidemij, srčno-žilnih 
obolenj, bolezni dihal, črevesja in raka.

Čeprav o vadbi z utežmi pogosto mislimo 

kot o zapleteni, nevarni in primerni samo 
za mlade in močne fante, to ne bi moglo 
biti dlje od resnice: vadba z utežmi ni 
nujno vadba z izrazito težkimi bremeni, 
temveč je učinkovita že, ko gre za relativno 
majhna bremena – toliko, da zahtevajo 
nekaj napora. Prednost vadbe z utežmi v 
primerjavi z vzdržljivostnimi aktivnostmi 
je tudi ta, da običajno vzame manj časa: 
učinkovita vadbena enota z utežmi 
običajno traja od 20 do 30 minut.

Raziskave kažejo, da z utežmi 
najpogosteje vadijo bolj izobraženi, 
bogatejši in načeloma bolj zdravi 
posamezniki, predvsem pa moški več kot 
ženske. Zaradi opisanih koristi take vadbe 
je nujno, da se zavest o tem spremeni: 

vadba z utežmi je koristna za vsakogar, 
oba spola in vse starosti. Predvsem 
ljudje v srednjih letih in starejši bi morali 
resno razmisliti o vključevanju vadbe 
z utežmi v splet svojega programa 
telesne aktivnosti, saj je taka vadba 
učinkovit prijem za izboljšanje kakovosti 
življenja in presnovnega zdravja.

Prehrana
K zdravju seveda odločilno pripomore 
način prehranjevanja, ki mora 
ustrezati življenjskemu slogu. Med 
najoptimalnejšimi je v zadnjih letih 
prehrana LCHF (malo ogljikovih 
hidratov, veliko maščob), saj ima na 
presnovno zdravje izjemno pozitiven 
vpliv.
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Poškodb v športu je veliko. Lahko so posledica nesreče, 
neustrezne fizične pripravljenosti ali nepravilne tehnike teka, 
tehničnih elementov, doskoka itn. Predvsem z ustrezno mišično 
pripravljenostjo lahko poskrbimo, da sklepe obvarujemo pred 
poškodbami, saj mišično neravnovesje poruši kinetično verigo. 
Da je preventiva učinkovita, moramo ciljano utrjevati tiste predele 
oz. sklepe, ki so najbolj dovzetni za poškodbe. Hkrati moramo 
nameniti pozornost tudi ustrezni prožnosti mehkih tkiv. Velikokrat 
se zgodi, da predvsem rekreativni športniki pozabijo na raztezne 
vaje. To postopoma privede do neenakomerne razporeditve sil 
med agonisti in antagonisti. Če je mišica skrajšana, ne moremo 
iz nje izvabiti njenega potenciala, hkrati pa povzroča velike 
obremenitve sklepov.

Vsak šport ima svoje posebnosti, zato so tudi za vsak šport 
značilne določene poškodbe. Če že govorimo o sklepih, so 
zagotovo najpogosteje poškodovani sklepi v športu kolenski 
sklep, ramenski sklep ter gleženj.

Poškodbe kolena
Pri kolenskem sklepu najdemo poleg preobremenitvenih 
sindromov (sindrom iliotibialnega trakta – tekaško koleno, 
bolečinski sindrom vrha pogačice – skakalčevo koleno, 
patelofemoralni bolečinski sindrom itd.) največkrat natrganja 
ali nategnitve kolenskih vezi. Najpogosteje se poškodujeta MCL 
(notranja stranska vez) in ACL (sprednja križna vez), redkeje pa 
PCL (zadnja križna vez) in LCL (zunanja stranska vez). Prav tako je 
pri kolenu pogosta poškodba meniskusa (predvsem medialnega 
– notranjega). Da zmanjšamo možnosti za nastanek poškodb 
oz. bolečin v kolenskem sklepu, je treba poskrbeti za ustrezno 
ravnovesje mišične moči med iztegovalkami in upogibalkami 
kolenskega sklepa. Zelo pomemben del so tudi stabilizatorji 
trupa in zadnjične mišice, saj posredno prek kolčnega sklepa 
vplivajo na pravilen prenos sil pri gibanju oz. skrbijo za ustrezno 
stabilizacijo spodnjih okončin. 

Pri natrganju kolenskih vezi ali pri poškodbi meniskusa je 
največkrat potrebna operativna oskrba. Če pa pride samo 

Sklepi imajo aktivne in pasivne stabilizatorje. 
Mišice so aktivni stabilizatorji, vezi pa 
pasivni stabilizatorji. Če je katera od teh 
struktur okvarjena, je stabilnost in s tem 
funkcija sklepa prizadeta. 

POŠKODBE SKLEPOV 
PRI ŠPORTU 

V svoji knjigi Brez bolečin (Pain Free) je Pete Egoscue 
zapisal: »Mišice, ki se ne premikajo, hitro 
postanejo mišice, ki se ne morejo premikati.« 
Si tega res želimo? Besedilo: Nataša Sinovec, specialistka za 

poravnavo telesne drže

Če hočemo dolgoročno odpraviti bolečine v križu, se je 
koristno vprašati, zakaj je do bolečine prišlo. Smo kaj težkega 
dvignili? Smo se priklonili, potem pa se nismo mogli več 
zravnati? Situacij je preveč, da bi jih naštevali, a nobena od 
njih NI VZROK za bolečino. Je samo POSLEDICA vsega, kar se 
že dalj časa dogaja. 

Stopimo korak nazaj od križa oz. ledvene hrbtenice in 
poglejmo širšo sliko. Telo deluje enovito in z osredotočanjem 
na en del izgubljamo pomembne informacije o vzroku za 
težave. Bolečina je sporočilo telesa, da se dogaja nekaj, kar 
se ne bi smelo. Ko poiščemo mišično-skeletna neravnovesja, 
smo korak bližje odgovoru, saj ta neravnovesja vplivajo na 
vsak gib. Na primer vstajanje iz postelje, sedenje v avtu ali 
službi, šoli, hoja (naravnost, navzdol, navkreber, po stopnicah 
...), pripogibanje, dvigovanje in prenašanje otrok, hišnih 
ljubljenčkov, nakupovalnih vrečk, rekreacija se dogajajo tako, 
da so neki deli telesa obremenjeni bolj, kot bi bili, če bi bile 
kosti in mišice v ravnovesju. 

Veliko ljudi je prepričanih, da bolečine v križu lahko 
odpravimo s krepitvijo trebušnih mišic, še posebej prečne 
trebušne mišice (lat. m. transversus abdominis). To žal ne 
drži. Telo deluje kot celota in ne kot skupek posameznih 
delov. Če je na primer medenica v neravnovesnem položaju 
(in pri ljudeh z bolečinami v križu največkrat je), tega samo 
močne trebušne mišice ne bodo spremenile. Zlato pravilo se 
glasi: »Najprej poskrbimo za ravnovesje, potem za moč.«

In če se vrnemo na začetek. Kateri so tisti gibi in položaji, ki 
bi se jih morali ljudje s težavami v križu izogibati? Vprašanje 
je že v osnovi zgrešeno. Boljše bi bilo, če se vprašamo, 
kaj naj počnejo ljudje s težavami v križu, da se jim ne bo 
treba izogibati nobenemu položaju in nobenim gibom. V 
ravnovesju je moč!

BOLEČINE V KRIŽU IN 
PREPOVEDANI GIBI 
TER POLOŽAJI

Besedilo: Barbara Sepohar, dipl. fizioterapevtka v Fizioterapiji Fuchs
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do nategnitve kolenskih vezi ali 
preobremenitve obsklepnih struktur, sta 
potrebna počitek ter pomoč fizioterapevta. 
S pomočjo fizioterapije se športnik 
prebije iz akutnega stanja, v katerem so 
v glavnem prisotne bolečine in omejitve 
gibljivosti, v fazo, v kateri je potreben 
terapevtski pristop k izvajanju vaj ter 
razgibavanju sklepov.

Poškodbe ramenskega sklepa
Pri poškodbi ramenskega sklepa se poleg 
preobremenitvenih sindromov (burzitisi, 
tendinitisi) največkrat pojavljajo poškodbe 
mišic rotatorne manšete, TOSSY oz. AC 
sindezmoliza in SLAP lezija. Tako kot pri 
drugih sklepih je tudi pri ramenskem 
treba preventivno poskrbeti za ustrezno 
mišično razmerje in s tem stabilizacijo 
sklepa. Predvsem je pomemben skapulo-
torakalni ritem, ki skrbi za pravilno gibanje 
oz. drsenje lopatice po torakalnem delu 
trupa med gibanjem nadlahtnice, ter 
artrokinematika v sklepu. To je gibanje 
glavice nadlahtnice v sklepni čašici. Pri 
porušeni eni izmed teh komponent je 
gibljivost v ramenskem sklepu omejena 
in tako je večja možnost nastanka 
poškodb. Pravilni skapulo-torakalni ritem 
in artrokinematiko sklepa lahko dosežemo 
z manualnimi tehnikami usposobljenega 
fizioterapevta.

Zvini gležnja
Zvini gležnja so ena najpogostejših 
poškodb tako rekreativnih kot vrhunskih 
športnikov. Po vsakem zvinu je potrebna 
ustrezna fiksacija gležnja v pravilni legi 
z bandažnimi trakovi ali opornico. S 
tem tkivu zagotovimo oporo v akutni 
fazi, tako da se le-ta skrajša in s tem 
omogoči ustrezna stabilizacija sklepa. 
V akutni fazi je nujno, da se po zvinu 
gležnja čim prej preveri položaj sklepa, 
saj je ta pogosto spremenjen glede na 
mehanizem poškodbe. Ligamenti se 
pri zvinu deformirajo in ne zagotavljajo 
gležnju opore, gleženj se tako ne vrne 
sam od sebe v pravilen položaj. Pravilen 

položaj mora preveriti fizioterapevt. Po 
končani akutni fazi je treba nadaljevati 
proprioceptivne vaje. To so predvsem 
ravnotežne vaje, pri katerih receptorji v 
sklepu ponovno pridobijo informacije oz. 
občutek, kako stabilizirati sklep.
Individualni pristop
Strokovnjaki se pri vsaki poškodbi sklepa 
vprašamo, zakaj se je to zgodilo. Ali je 
to zgolj naključje oz. nesreča ali so se 
bolečine že prej dalj časa pojavljale, a 
pacient ni pravočasno opazil simptomov? 
Pogledamo zgradbo, držo in gibanje 
posameznika, da lahko ocenimo, ali je 
za poškodbo kriva nepravilna aktivacija 
med gibanjem. Paciente vprašamo tudi o 
načinu treniranja in preverimo, ali pravilno 
izvajajo vaje. Iz vseh teh podatkov lahko 
dobimo celostno sliko, ki pomaga bolniku 
ne le odpraviti trenutno bolečino, ampak 
tudi narediti ustrezen način treningov za 
preprečitev nastanka ponovnih poškodb. 
Ravno zato je pomemben individualni 
pristop k vsaki poškodbi.

Obraba sklepnega hrustanca
Vsaka poškodba na mišično-skeletnem 
predelu lahko pusti posledice na sklepih. 
Če poškodbe ne obravnavamo pravilno 
oz. če jo zanemarimo, lahko nepravilno 
gibanje ali pa celo neaktivacija sklepa 
povzroči obrabo sklepnega hrustanca. 
Sklepni hrustanec se prehranjuje s 
pomočjo difuzije, se pravi kot spužva. 

Ko je sklep obremenjen (ob delovanju 
mišic), se ustvari pritisk na hrustanec 
in se tekočina iz hrustanca izčrpa, ko se 
obremenitev zmanjša, se voda in hranila 
resorbirajo nazaj. Ciklične obremenitve 
in razbremenitve so torej odgovorne 
za prehranjevanje hrustanca. Tako se 
sklep prehranjuje in ščiti, če ima pravilno 
artrokinematiko v samem sklepu. To pa 
seveda vzdržujemo in spreminjamo z 
določenimi vajami za krepitev in pravilno 
stabilizacijo trupa in okončin.

Z ustrezno mišično 
pripravljenostjo lahko 
poskrbimo, da sklepe 
obvarujemo pred poškodbami, 
saj mišično neravnovesje poruši 
kinetično verigo.

Pri natrganju kolenskih vezi 
ali pri poškodbi meniskusa je 
največkrat potrebna operativna 
oskrba. Če pa pride samo do 
nategnitve kolenskih vezi ali 
preobremenitve obsklepnih 
struktur, sta potrebna počitek 
ter pomoč fizioterapevta.

V akutni fazi je nujno, 
da se po zvinu gležnja 
čim prej preveri 
položaj sklepa, saj je ta 
pogosto spremenjen 
glede na mehanizem 
poškodbe. Ligamenti se 
pri zvinu deformirajo 
in ne zagotavljajo 
gležnju opore, gleženj 
se tako ne vrne sam od 
sebe v pravilen položaj.
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5.000

bolnikov s Parkinsonovo 
boleznijo je v Sloveniji; večina 
bolnikov je starejših od 60 let.

James Parkinson je bil prvi, ki je 
sistematično opisal šest posameznikov 
s simptomi te bolezni. Sprva jo je 
poimenoval paralysis agitans ali tresoča 
paraliza. Približno 60 let pozneje je 
Jean-Martin Charcot bolezen poimenoval 
Parkinsonova bolezen.

Parkinsonova bolezen prizadene ljudi vseh 
ras in kultur. Okrog 10 milijonov ljudi na 
svetu ima Parkinsonovo bolezen, kar je 
manj kot en odstotek svetovne populacije. 
Po podatkih iz leta 2015 je v Sloveniji okoli 
5.000 bolnikov s Parkinsonovo boleznijo. 
Večina bolnikov je starejših od 60 let, 
približno desetina pa mlajših od 50 let. 
Nekoliko pogosteje bolezen prizadene 
moške kot ženske.

Kaj povzroča bolezen
Parkinsonova bolezen je bolezen 
centralnega živčnega sistema, ki izbruhne 
zaradi pomanjkanja dopamina. Vzrok ni 
v celoti znan. Raziskave kažejo, da gre 
najverjetneje za kombinacijo genetskih 
dejavnikov in dejavnikov iz okolja. Kakšen 
je njihov medsebojni vpliv, ni jasno, kakor 
ne razlog, da nekateri ljudje zbolijo, drugi 
pa ne.

Najpomembnejši dejavniki tveganja so 
starost, moški spol, težke poškodbe glave 
in izpostavljenost pesticidom. Zanimivo 
pa je, da naj bi uporaba kofeina in kajenje 
tobaka tveganje zniževala.

Klinična slika Parkinsonove bolezni
Simptomi Parkinsonove bolezni so 
različni, sprva neznačilni. V zgodnji fazi 
bolezni se pojavijo sključena telesna 
drža, bolečine v rami, nežen ali tih glas, 
zmanjšana obrazna mimika, drobna 
pisava, izguba voha, motnje razpoloženja 
in motnje spanja. Pozneje se pojavijo 
tresenje (tremor), mišična otrdelost in 
počasnost gibov. Ker so ti simptomi 
povezani z gibanjem, jim rečemo 
motorični simptomi. Veliko bolnikov s 
Parkinsonovo boleznijo ima tudi težave, ki 
niso vezane na gibanje, kot so bolečina, 
težave s sečnim mehurjem, z zaprtjem, 
ortostatska hipotenzija (padec tlaka 
stoje oz. med vstajanjem), prekomerno 
potenje, anksioznost in depresija. To so t. i. 
nemotorični simptomi.

Fizioterapija
Žal je Parkinsonova bolezen neozdravljiva 
in napredujoča bolezen. S časom se 
simptomi slabšajo, bolniki so vedno slabše 
pokretni, nagnjeni k motnjam ravnotežja 
in padcem, zato je poleg zdravljenja z 
zdravili ključnega pomena zgodnja in 
trajna fizioterapevtska obravnava.

Pri bolnikih s Parkinsonovo boleznijo 
je področje fizioterapevtske obravnave 
vezano na napredovanje bolezni. V 
začetni fazi stremimo k izboljšanju fizične 
kondicije, zmanjšanju neaktivnosti 
in bolečine, učenju samopomoči, 
preprečevanju strahu pred padci in 
gibanjem. Ko bolezen preide v srednjo 
fazo, se fizioterapevti ukvarjamo 
predvsem z ohranjanjem oz. izboljšanjem 

FIZIOTERAPIJA PRI 
PARKINSONOVI 
BOLEZNI

Parkinsonova bolezen je napredujoča nevro-degenerativna bolezen. Prizadene živčne celice v 
možganih, ki nadzorujejo gibanje. Ime je dobila po Jamesu Parkinsonu, zdravniku iz Londona, ki je prvi 
poročal o simptomih že leta 1817.

Parkinsonova bolezen je bolezen centralnega živčnega sistema, ki 
izbruhne zaradi pomanjkanja dopamina.

Besedilo: Mateja Breznik, dipl. fizioterapevtka, Lea Petrovič, dipl. delovna terapevtka, 
Oddelek za nevrološke bolezni, UKC Maribor

Parkinsonova bolezen

Nevron

Tresavica

Moški 
so bolj 

ogroženi 
kot ženske Značilna drža

Dednost

Možgani

Nizek krvni 
tlak

Krvni 
testi

Motnje ravnotežja

Zdravila

Možgani



56 Spremljajte nas na        /Zdrave novice

ALI STE VEDELI?
Tulipan za Parkinsonovo bolezen

Zgodba o tulipanu kot simbolu 
Parkinsonove bolezni sega v leto 
1980, ko je nizozemski vrtnar J. W. 
S. Van der Wereld, ki je zbolel za 
Parkinsonovo boleznijo, vzgojil rdeče-
bel tulipan. Z njim je na vrtnarskih 
razstavah dobil 
številne nagrade. Na 
svetovnem kongresu 
Parkinsonove bolezni 
v Luksemburgu so 11. 
aprila 2005 tulipan 
izbrali za simbol te 
bolezni.

premeščanja s stola na posteljo in 
obratno (transfer), ravnotežja, hoje in 
ročnih spretnosti. V zadnji fazi, ko je 
bolnik vezan na posteljo, se ukvarjamo s 
preprečevanjem preležanin in kontraktur 
(mišične prikrajšave), ohranjanjem 
vitalnih funkcij in pomočjo skrbniku.

Delovna terapija pri Parkinsonovi 
bolezni
V obdobju življenja s Parkinsonovo 
boleznijo se bolniki srečujejo s 
številnimi omejitvami in težavami pri 
izvajanju vsakodnevnih, zdravim ljudem 
samoumevnih opravil. Pri premagovanju 
teh ovir je bolniku in skrbniku v veliko 
pomoč delovni terapevt. Pri delovni terapiji 
se izvaja trening dnevnih aktivnosti, kot 
so posedanje, osebna higiena, oblačenje, 
hranjenje. Namen je izboljšanje gibljivosti 
in mišične moči. To so aktivnosti, ki 
omogočajo bolnikom s Parkinsonovo 
boleznijo neodvisno življenje. Delovni 

poiščejo rešitve za težave, ki se pojavljajo v 
domačem okolju.

Info točka v UKC MB
Svetovni dan Parkinsonove bolezni je 11. 
april. Na ta dan smo letos v UKC Maribor 
pripravili informativno točko. Strokovno 
in laično javnost smo želeli opozoriti 
na problem Parkinsonove bolezni. 
Mimoidoče smo seznanjali s simptomi 
bolezni in težavami, s katerimi se srečujejo 
bolniki.

Ko bolezen preide v srednjo fazo, se fizioterapevti ukvarjamo 
predvsem z ohranjanjem oz. izboljšanjem premeščanja s stola 
na posteljo in obratno (transfer), ravnotežja, hoje in ročnih 
spretnosti.

Veliko bolnikov s 
Parkinsonovo boleznijo 
ima tudi težave, ki niso 
povezane z gibanjem, 
kot so bolečina, težave 
s sečnim mehurjem, z 
zaprtjem, ortostatska 
hipotenzija (padec 
tlaka stoje oz. med 
vstajanjem), prekomerno 
potenje, anksioznost in 
depresija.

terapevti v obravnavo vključijo tudi svojce 
oz. skrbnike, s katerimi se pogovorijo 
o morebitnih prilagoditvah in skupaj 
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Glavni motorični simptomi Parkinsonove 
bolezni so tresenje, mišična togost, 
upočasnjeno gibanje in izguba ravnotežja. 
»Parkinsonova bolezen je posledica 
odmiranja dopaminskih nevronov v delu 
možganov, ki ga imenujemo tudi črna 
substanca. Vzrokov za njen nastanek ne 
poznamo, zato je tudi ni mogoče zdraviti 
vzročno, dobro pa poznamo mehanizem 
bolezni in sosledje dogodkov v organizmu. 
Ljudje s Parkinsonovo boleznijo 
lahko občutijo tudi več kot štirideset 

nemotoričnih simptomov, vendar se 
bolezen začne počasi, skoraj neopazno, 
to pa je tudi razlog, da jo zdravnik pogosto 
zamenja za kakšno drugo bolezen. 
Bolezen se običajno začne po 50. letu 
starosti, žal pa zaradi poznega odkrivanja 
v povprečju pri bolniku propade že od 
70 do 80 odstotkov nevronov. Prvi znaki 
se običajno pokažejo kot motnje gibanja 
in tresenje okončin,« opozarja prof. dr. 
Zvezdan Pirtošek, dr. med., predstojnik 
Kliničnega oddelka za bolezni živčevja 

Nevrološke klinike UKC Ljubljana. Dodaja, 
da je strokovna obravnava bolnikov pri nas 
dobra in primerljiva z drugimi razvitimi 
medicinskimi središči, »je pa razlog 
za poznejše odkritje bolezni žal tudi v 
čakalnih dobah. Na prvi pregled bolniki 
pridejo na vrsto v predpisanih šestih 
mesecih, vendar pa pozneje na kontrolne 
preglede čakajo veliko dlje.«

Pomembno je hitro prepoznavanje 
napredovale oblike bolezni
Prim. Dušan Flisar, dr. med., s Kliničnega 
oddelka za bolezni živčevja Nevrološke 
klinike UKC Ljubljana dodaja: »Bolezen 
kljub rednemu zdravljenju v večini 
primerov napreduje in običajno v 
obdobju desetih let po odkritju preide 
v napredovalo fazo. Obdobja, ko bolnik 
znakov bolezni ne zaznava, postanejo 
vse krajša, pogosteje se pojavljajo t. 
i. ‘izklopi’. Pri tem gre za stanja, ko se 
bolnik močno trese, postane negiben 
ali ima boleče krče, ki trajajo več kot dve 
uri na dan. Napredovale bolezni ni več 
mogoče zadovoljivo obvladati s tabletami, 
so pa za zdravljenje napredovale 
bolezni na voljo kontinuirane oblike 
zdravljenja. Zato je nujna pravočasna 
napotitev v specializirana centra za 
zdravljenje bolezni, kjer lahko z ustreznim 
kontinuiranim zdravljenjem ohranimo 
višjo kakovost življenja.« 

Zdravljenje
Obstajajo tri oblike zdravljenja. Eno takšnih 
je duodopa – zdravljenje s pomočjo 
posebne črpalke, ki skozi manjšo odprtino 
na trebuhu neprekinjeno dovaja zdravilo 

PARKINSONOVA BOLEZEN JE 
VELIKO BREME ZA BOLNIKE 
IN NJIHOVE SKRBNIKE
KLJUČNO JE PRAVOČASNO PREPOZNAVANJE 
NAPREDOVALE OBLIKE BOLEZNI 

Parkinsonova bolezen je počasi napredujoča degenerativna bolezen, za katero ne poznamo vzroka. 
V svetu se z njo spopada 6,3 milijona ljudi, v Sloveniji je obolelih več kot 7.000. Običajno prizadene 
ljudi po 60. letu starosti. Ob 200. obletnici prvega znanstvenega opisa bolezni in 11. aprilu, svetovnem 
dnevu Parkinsonove bolezni, so strokovnjaki opozorili na pomen hitrega prepoznavanja bolezni, še 
zlasti napredovalih oblik, nepogrešljivo vlogo skrbnikov ter zdravljenje in rehabilitacijo bolnikov s 
Parkinsonovo boleznijo. Besedilo: Simona Janček*

*Vira: Univerzitetni klinični center Ljubljana in društvo Trepetlika

Prvi znaki se običajno pokažejo kot motnje gibanja in tresenje 
okončin, opozarja prof. dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med., predstojnik 
Kliničnega oddelka za bolezni živčevja Nevrološke klinike UKC 
Ljubljana.
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70–80 % 

nevronov pri bolniku v 
povprečju žal propade 

zaradi poznega odkrivanja 
Parkinsonove bolezni.

po cevki do tankega črevesa. Bolezen se 
lahko zdravi tudi z dovajanjem apomorfina 
v organizem prek kože in z globoko 
možgansko stimulacijo. »Pri izbiri načina 
zdravljenja sta nujna temeljit posvet s 
pacientom, vsaka metoda ima namreč 
svoje prednosti in slabosti, ter usklajeno 
delovanje medicinskega tima. Način 
zdravljenja je seveda odvisen tudi od 
starosti bolnika, življenjskega kroga ter 
morebitnih drugih pridruženih bolezni,« 
opozarja Flisar.

Nemotorični simptomi
Parkinsonovo bolezen spremljajo tudi 
nemotorični simptomi. »Parkinsonova 
bolezen s starostjo napreduje, začne pa 
se običajno že od deset do petnajst let, 
preden se pojavijo vidni oz. motorični 
simptomi. Bolezen lahko prizadene 
vse, ima pa večina bolnikov določene 
značajske poteze. Običajno so to ljudje, 
ki stremijo k popolnosti, so umirjeni in 
redoljubni ter bolj introvertirani. Verjetno 
je zanjo odgovorna tudi genetska 
dovzetnost,« ugotavlja Lidija Ocepek, 
dipl. m. s., glavna medicinska sestra s 
Kliničnega oddelka za bolezni živčevja 
Nevrološke klinike UKC Ljubljana. 

»Bolezen prizadene tudi druge centre 
v možganih, zato lahko moti delovanje 
prebavnega trakta, pojavijo se lahko težave 
z uriniranjem in spolnimi funkcijami, pri 
več kot tretjini bolnikov se pojavi depresija 
ali tesnoba ter motnje spanja. Bolezen 
je sicer neozdravljiva, vendar se lahko 
kakovost življenja bistveno izboljša s 
pravočasnim odkritjem in zdravljenjem. 
Zelo pomembno je, da simptome 
prepozna družinski zdravnik, ki bolnika 
pravočasno napoti k specialistu nevrologu. 

Pri napredovalih oblikah bolezni je nujna 
čimprejšnja napotitev v specializirana 
centra za zdravljenje bolezni v UKC 
Ljubljana in UKC Maribor,« podarja prof. 
dr. Pirtošek.

Nepogrešljiva vloga skrbnikov
»Žal je Parkinsonova bolezen napredujoča, 
simptomi se stopnjujejo, kakovost 
življenja pa se z leti slabša. V prvi vrsti bi 
radi poudarili, da bolniki še vedno nimajo 
priznane obnovitvene rehabilitacije, ki 
je pomemben del nefarmakološkega 
zdravljenja. Nepogrešljiva je tudi vloga 
skrbnikov, ki morajo prevzeti mnogo 

dodatnih vlog in nalog v gospodinjstvu. 
V človeku, ki je prevzel vlogo skrbnika, 
se lahko pojavijo precej mešana čustva 
– zamera zaradi izgube zasebnosti in 
frustracije zaradi nemoči nadziranja 
dogajanja se lahko povezujejo z ljubeznijo 
do bolnika in tudi z zadovoljstvom, 
da mu lahko pomaga. Celoten sistem 
zdravljenja Parkinsonove bolezni je 
naravnan k pomoči bolniku samemu, s 
tem pa tudi k izboljšanju skrbi za bolnike 
same. Društvo Trepetlika je zato letos 
izdalo posebno izobraževalno publikacijo, 
namenjeno skrbnikom. Če so skrbniki 
ustrezno izobraženi, lahko tudi bistveno 
bolje pomagajo bolnikom. Verjetnost, da 
se bomo s to boleznijo soočali sami ali 
nekdo od naših bližnjih, postaja zaradi 
staranja prebivalstva in načina življenja 
vse večja,« opozarja Cvetka Pavlina 
Likar, predsednica Trepetlike, društva 
bolnikov s parkinsonizmom in drugimi 
ekstrapiramidnimi motnjami. 

Simptomi
Parkinsonova bolezen se kaže v 
številnih motoričnih in nemotoričnih 
simptomih. Eden izmed motoričnih je 
tudi zamrznjenje ali izklop. Bolnik na 
primer lahko hodi zelo lepo naravnost, 
ko se naenkrat ena noga trdno »prilepi« 
na tla in bolnik se nekaj časa enostavno 
ne more premakniti. To je zelo neprijeten 
pojav, ki se še posebej pojavlja med 
vrati, med prečkanjem ceste in med 
obračanjem. Kadar je zamrznjenje težko, 
lahko hitro pride do padca in poškodb, 
bolniki pa imajo še dodatne težave z 
nerazumevanjem in nestrpnostjo okolice, 
ki tega pojava ne pozna in ne povezuje z 
boleznijo. 

200 let od prvega opisa Parkinsonove 
bolezni 
Leta 1817 je angleški zdravnik James 
Parkinson v eseju An Essay on the Shaking 
Palsy prvič opisal stanje, ki je postalo znano 
kot Parkinsonova bolezen. Pred svetovnim 
dnevom Parkinsonove bolezni je Trepetlika, 
društvo bolnikov s parkinsonizmom in 
drugimi ekstrapiramidnimi motnjami, na 
Prešernovem trgu v Ljubljani pripravilo 
poseben dogodek, na katerem so 
opozorili na breme Parkinsonove bolezni 
in na stojnicah ozaveščali širšo javnost 
o večplastni problematiki Parkinsonove 
bolezni.

Zelo pomembno je, da 
simptome prepozna družinski 
zdravnik, ki bolnika pravočasno 
napoti k specialistu nevrologu.

Breme bolezni za skrbnika in druge družinske člane obolelega je 
danes še vedno slabo prepoznavno. Prav tako ni veliko programov 
in terapij, ki bi pomagali skrbnikom.
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INTIMNO

10 %

moških zboli za klinično obliko 
in 3 % moških umre zaradi raka 

prostate.

Prostata je majhna moška spolna žleza 
v obliki kostanja, ki leži pod sečnim 
mehurjem med sramno kostjo in danko. 
Na žalost se večini mladih moških zdi, 
da je to obrobni ali manj pomemben del 
njihovega telesa in da jim o tem niti ni 
treba vedeti kaj dosti. V resnici bi morali 
vedeti več, saj je ta mala žleza lahko vir 
treh največjih zdravstvenih težav, ki jih 
imajo moški: 
• rak prostate – najpogostejši rak pri 

moških;
• benigna hiperplazija prostate (BHP) – 

najpogostejša oblika bolezni prostate, pri 
kateri gre za povečano rast prostate, ki jo 
povzroči staranje; 

• prostatitis – boleče vnetje prostate, 
najpogostejši vzrok okužbe sečil pri 
moških.

Težave s prostato žal nimajo zastaralnega 
roka, zato imajo nekateri moški precej 
smole in se morajo spopadati z več kot 
eno od teh motenj. Če je imel moški na 
primer BHP ali prostatitis, to še ne pomeni, 
da ne bo imel dodatnih težav – vrnitev 
simptomov ali povsem nov problem, kot je 
rak prostate.

Pri diagnosticiranju raka na prostati in 
načrtovanju zdravljenja je treba upoštevati 
tudi druge težave s prostato. Zato je 
pomembno, da moški poznajo težave, 

ki se pojavljajo s to žlezo, kaj je zanje 
značilno, kako jih obravnavajo in kakšni so 
prepoznavni znaki posameznih težav. 

Na srečo je za vse tri bolezni prostate na 
voljo učinkovito zdravljenje in lajšanje 
simptomov. Tudi rak na prostati, če 
je odkrit dovolj zgodaj, je večinoma 
ozdravljiv, ne da bi povzročil izgubo 
nadzora urinske ali spolne funkcije. V 
resnici mnogo rakov na prostati morda 
niti ni treba zdraviti takoj in jih je mogoče 
zgolj varno spremljati v okviru programa 
aktivnega nadzora.

Prostatitis
To je boleče stanje, pri katerem je prostata 
vneta, otekla in mehka. Lahko je posledica 
bakterijske okužbe ali pa je žleza preprosto 
vneta.

Prostatitis je najpogostejši vzrok okužbe 
sečil pri moških. Vsaj enkrat v življenju bo 
prizadel polovico vseh moških. Ocenjujejo, 
da ima približno 25 odstotkov vseh 
moških, ki obiščejo urologa, simptome 
prostatitisa.

Simptomi:
• bolečina v presredku (predel med danko 

in testisi),
• bolečina pri odvajanju blata,
• bolečine v sklepih ali mišicah ter 

spodnjem delu hrbta,
• kri v urinu,
• bolečine ali pekoč občutek med 

uriniranjem,
• boleča ejakulacija.

Prostatitis je benigna bolezen, ki ni vedno 
ozdravljiva, jo je pa skoraj vedno mogoče 
zdraviti z antibiotiki. Občasno lahko 
vnetje zaradi prostatitisa poviša raven PSA 

KAKO PA 
KAJ VAŠA 
PROSTATA?

Zaradi raka na prostati umre 
več kot 350 Slovencev na leto, 
1.300 letno jih na novo zboli.

V zrelejših letih se pri moških začnejo pojavljati razne neprijetnosti s prostato. Najpogostejša oblika 
bolezni prostate je benigna hiperplazija prostate, najbolj nevarna pa rak prostate. Besedilo: Monika Hvala

(prostatični specifični antigen), vendar pa 
to ne vodi do raka prostate.

Rak prostate
Rak prostate je najverjetneje posledica 
kombinacije dejavnikov, vključno s 
prehrano, načinom življenja, genetskimi 
dejavniki in okoljsko izpostavljenostjo. 
Obstaja pa vprašanje, ali lahko 
ponavljajoča se vnetje prostate pripeljejo 
do morebitnega razvoja raka na prostati. 
Študije, ki ugotavljajo, ali lahko z 
zmanjšanjem vnetij preprečimo raka na 
prostati, še potekajo.

Zaradi raka na prostati umre več kot 350 
Slovencev na leto, 1.300 letno jih na 
novo zboli. Rak prostate predstavlja skoraj 
petino vseh na novo odkritih karcinomov 
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25 %

vseh moških, ki obiščejo 
urologa, ima simptome 

prostatitisa.

1/3

moških naj bi po 65. letu 
trpela za motnjami mokrenja 
kot pogosto posledico rasti 

prostate. 

v Sloveniji, z leti pa se njegova incidenca 
povečuje – število novih primerov se 
poveča za 8 odstotkov na leto. 

Če moški dovolj hitro prepoznajo prve 
znake bolezni in pravočasno poiščejo 
zdravniško pomoč, je delež ozdravljivosti 
visok – okoli 80 odstotkov; medtem ko 
napredovale bolezni ni več mogoče 
ozdraviti. Velika težava je, da rak prostate 
žal vsaj na začetku, ko je še ozdravljiv, le 
redko opozori nase s kakšnimi posebnimi 
znaki. Bolezen praviloma napreduje 
počasi in simptomi se pojavijo šele takrat, 
ko je rak v napredovali fazi. Zato je po 50. 

letu priporočljiv prvi preventivni pregled 
prostate. Moški, ki imajo v najožji družini 
že koga z rakom prostate, pa morajo biti 
pozorni že prej.

Znaki (pri napredovali obliki):
• kri v seču (hematurija), 
• težave z uriniranjem (šibek curek seča, 

kapljanje urina po koncu uriniranja, 
težave z začetkom uriniranja ...), 

• bolečine v kosteh (pri zasevanju v 
kosti, predvsem v medenico, rebra in 
vretenca),

• redkeje otekanje nog (znak razsoja v 
spolovila in spodnji del trebuha ter v 
medenične in trebušne bezgavke).

Zdravljenje raka prostate je odvisno od 
stadija oz. razširjenosti raka, od histološke 
oblike raka pri biopsiji ter od starosti in 
splošnega stanja bolnika. Več kot polovico 
bolnikov v Sloveniji operirajo, 13 odstotkov 
jih obsevajo, 35 odstotkov bolnikov pa 
prejme zdravljenje z zdravili.

Benigna hiperplazija prostate
Rast prostate vsaj do 40. leta običajno ne 
povzroča večjih težav, po 65. letu pa naj bi 
zaradi pogoste rasti prostate po nekaterih 
raziskavah kar dobra tretjina moških trpela 
za motnjami mokrenja. 
Glavni vzrok za rast prostate naj bi bilo 
zmanjševanje koncentracije moškega 
spolnega hormona testosterona, kar se 
pojavlja s starostjo. Dejavniki tveganja so 
genetika, rasa, kajenje in debelost. 

Znaki BHP 
HP pritiska na sečnico in s tem moti 
odtekanje seča iz mehurja. Bolniki 
navajajo tudi pogosto tiščanje na vodo, 
nočno tiščanje na vodo, težaven začetek 
uriniranja, oslabljen curek urina, občutek 
nepopolne izpraznitve mehurja, kapljanje 
urina tudi po občutku temeljite izpraznitve 
mehurja, boleč in pekoč občutek pri 
uriniranju.

Nezdravljena BHP počasi napreduje in 
lahko povzroči različne hude zaplete: 
krvavitev iz prostate, akutni ali kronični 
zastoj seča v mehurju, okužbo sečil, 
nastanek kamnov v sečnem mehurju ali 
okvaro ledvic.

Zdravo prostato pomagajo ohraniti 
zdrava prehrana, rastlinski izvlečki in 
mikroelementi.

Prostatitis je najpogostejši vzrok okužbe sečil pri moških. Vsaj 
enkrat v življenju bo prizadel polovico vseh moških.

Zdrava prostata Prostatitis

Prostata Urin
Urin

Povečana 
prostataSečnica
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DUŠEVNO ZDRAVJE

ČUJEČNOST – POMEMBEN 
DEJAVNIK OSEBNOSTNE RASTI
Ustavi se za trenutek ... Opaziš barvito življenje okoli sebe? Ali samo hitiš skozi življenje in je 
vsak dan samo še dan na tvojem koledarju? Besedilo: Mateja Švetak, spec. psihodinamske psihoterapije, 

www.psihoterapija-ms.si

ŽIVIMO TRENUTEK 
TUKAJ IN ZDAJ

Sodoben način življenja, hitenje, takojšnje 
rešitve, površinsko doživljanje in plitki 
odnosi, skrb za prihodnost in ukvarjanje 
s preteklostjo, vse to nas vsakodnevno 
spremlja in potiska slepo naprej, ne da 
bi občutili sedanjost, ne da bi bili v stiku 
s svojimi mislimi, čustvi in občutki v tem 
trenutku. Kot bi bili brez stika sami s seboj, 
kot bi živeli življenje, ki ni naše, kot bi 
samo hiteli po poti iz dneva v dan, ne da 
bi opazili, kaj vse nas na tej poti spremlja, 
koga vse srečamo, kaj vse občutimo, česa 
vsega se naučimo. 

Čuječnost
Ravno tega zavedanja trenutnega 
doživljanja tukaj in zdaj pa nas uči 
čuječnost. Gre za nepresojajoče 
opazovanje svojih misli, razpoloženja, 
namer, čustev, okolice (barve, vonjave, 
zvoki), telesnega doživljanja in vedenja. 
Gre za to, da se vsega, kar se dogaja 

znotraj in zunaj nas, zavedamo z 
radovednostjo, odprtostjo in brezpogojnim 
sprejemanjem. In kar je najlepše, 
čuječnosti se lahko nauči vsak izmed nas 
in jo izvaja s pomočjo tehnik in metod, s 
katerimi sistematično razvijamo zavedanje 
nekega trenutka. Lahko se osredotočimo 
na formalne vaje (meditacije), pri 
katerih si vsakodnevno vzamemo nekaj 
minut za dihanje in pregled telesa ter 
trenutnega dogajanja v nas samih, ali pa 
uporabljamo neformalne vaje, pri katerih s 
čuječim zavedanjem trenutka opravljamo 
vsakodnevne dejavnosti. 

Čuječnost v psihoterapiji
Tudi v psihoterapiji je čuječnost 
pomembna, saj nam zavedanje danega 
trenutka omogoča, da se zavemo svojih 
vzorcev, da po potrebi izstopimo iz 
ustaljenih načinov delovanja in si tako 
omogočimo nove izkušnje. Ne glede 
na psihoterapevtski pristop je čuječnost 
eden od osrednjih dejavnikov osebnostne 
rasti in učinkovito orodje za psihološko 
spoprijemanje s težavami, saj se ob 
čuječnosti preprosto zavedamo trenutnega 
doživljanja, ne da bi se mu poskušali 
izogniti ali ga spremeniti. Ko smo čuječi, 
smo globoko v stiku sami s seboj in s 
svojim okoljem ter s tem spodbujamo 
zavedanje sebe, svojih zavrtih delov, 
spoznavamo svoje avtomatične vzorce 
mišljenja in delovanja ter se naučimo 
prepoznavati, kaj potrebujemo v 
določenem trenutku ali situaciji. 

Prakticiranje čuječnosti v vsakdanjem 
življenju, pa čeprav le nekaj minut dnevno, 
ima številne pozitivne učinke na različnih 
področjih življenja. Njeno redno izvajanje 
prinaša boljše počutje, zmanjšanje 
tesnobnosti, stresa in depresije, višje 
vrednotenje samega sebe ter pomaga pri 
izgradnji notranje mirnosti. Že tri minute 
dnevno, ki jih namenimo sebi in svojemu 
počutju, prinesejo občutno razliko v 

dojemanju in spremljanju življenja. Zato 
se večkrat za trenutek ustavite, naredite 
tri počasne in globoke vdihe ter nekoliko 
daljše izdihe in se samo vprašajte: »Kako 
sem zdaj? Kaj čutim?« Tako boste naredili 
velik korak k spoznavanju samih sebe, k 
temu, kaj doživljate v določenem trenutku 
dneva in kako je pravzaprav pomembno 
in pozornosti vredno vaše počutje, kako 
pomembni ste vi sami in kako dragoceno 
je vse, kar se dogaja okoli vas. 

Je res nujno hiteti?
Ljudje smo tako pogosto usmerjeni samo 
na doseganje ciljev in opravljanje nalog, 
ki si jih zadamo, da niti ne opazimo vsega 
lepega, kar nas spremlja na poti do cilja. 
Ko se na primer odločimo za tek v naravi, 
kar je odlično za naše telo in počutje, a 
smo vse preveč osredotočeni na to, da 
odtečemo zadano dolžino, ob tem pa 
ne opazimo čudovitih jesenskih barv v 
naravi. Ko klic prijatelja ali prijateljice 
prestavimo na naslednji dan, ker smo 
preveč zaposleni, in niti ne opazimo 

Ko smo čuječi, smo globoko v 
stiku sami s seboj in s svojim 
okoljem ter s tem spodbujamo 
zavedanje sebe, svojih zavrtih 
delov, spoznavamo svoje 
avtomatične vzorce mišljenja 
in delovanja ter se naučimo 
prepoznavati, kaj potrebujemo 
v določenem trenutku ali 
situaciji. 

Zjutraj se nam tako mudi v 
službo, da se niti ne ustavimo 
pri najdražjih, da bi jim podarili 
iskren objem in jim zaželeli lep 
dan. Pa je res vse tako nujno? 
Je res pri vsaki stvari treba tako 
hiteti in pustiti malenkosti, da 
gredo mimo nas?
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VAJA
Vaja za zavedanje trenutka tukaj in zdaj

Vajo lahko izvajamo zvečer v postelji, preden zaspimo, 
in tako pustimo bremena tekočega dne za sabo ali pa 
kadarkoli v dnevu, ko potrebujemo nekaj časa zase in 
sedimo nekje v naravi na soncu ali doma v fotelju. 
Udobno se namestimo, zapremo oči in naredimo 
pet globokih vdihov in izdihov. S pozornostjo se nato 
premaknemo v svoja stopala in opazujemo, kaj se tam 
dogaja, kaj čutimo, kakšni občutki se pojavijo, ali mogoče 
zaznamo kakšno napetost, kako se stopala dotikajo 
podlage, na kateri smo. Tudi če nič ne opazimo in nič ne 
čutimo, je to v redu. Ne ocenjujemo tega, kar zaznavamo, 
samo opazujemo, kaj je v tem trenutku v tem delu telesa, 
in to neobsojajoče sprejmemo. Po nekaj trenutkih se s 
pozornostjo premaknemo na meča in ponovno opazujemo, 
kaj se tam dogaja, kakšna čustva in občutki se ob tem 
pojavljajo. In ponovno to samo opazujemo in sprejemamo. 
Tako nadaljujemo po posameznih delih telesa od stopal, 
prek posameznih delov nog, medenice, trebuha, prsnega 
koša, hrbta, rok, ramen in vratu, do glave in obraza. Torej 
opazujemo s čim smo, kaj se v nas dogaja, in to samo 
sprejemamo … Karkoli je, karkoli se pojavi, je v redu in je del 
nas. To smo mi in mi to sprejemamo. 

žalosti, tesnobe, osamljenosti in klica na pomoč v njegovem ali 
njenem glasu. Ko se nam zjutraj tako mudi v službo, da se niti 
ne ustavimo pri najdražjih, da bi jim podarili iskren objem in jim 
zaželeli lep dan. Pa je res vse tako nujno? Je res pri vsaki stvari 
treba tako hiteti in pustiti malenkosti, da gredo mimo nas? Smo 
res tako prepričani, da bo vse ostalo jutri še vedno tam in da se 
bomo stvarem in ljudem okoli sebe posvetili, ko bomo pač imeli 
čas? Ne vem ... Morda bo jutri zapadel sneg in ne bomo mogli 
uživati v barvitem listju dreves, morda prijatelj ali prijateljica jutri 
ne bo več dosegljiv ali dosegljiva, morda naši bližnji od nas ne 
bodo več pričakovali objema ... Morda bomo enkrat sami na 
drugi strani, ko ne bo več časa za nas ...

Zato je zelo pomembno, da se učimo biti čuječi, da se torej 
zavedamo sedanjega trenutka in svoje doživljanje sprejemamo. 
Kajti sedanji trenutek je edini čas, ki ga moramo živeti, živeti 
v polnosti, z vsemi svojimi občutji, čustvi, doživljanjem in 
čutenjem. Tako lažje sprejemamo življenje tako, kot je.

Podarimo si trenutek
Podarimo si trenutek, sami sebi in ljudem, ki nas obkrožajo. Ko 
smo v naravi, poglejmo v nebo in z globokim vdihom začutimo 
naravo ... Ko smo v krogu prijateljev, si podarimo iskren objem ... 
Ko potrebujemo bližino in podporo, prosimo zanju. Nikoli nismo 
sami, le odpreti moramo srce in sprejeti, kar nam je dano v tem 
trenutku.

Ustavimo se za trenutek in začutimo življenje! Kajti samo to eno 
življenje imamo.
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ZDRAV NASMEH

Duda kot eden izmed načinov 
prilagoditve nagona naravnega sesanja 
pri novorojenčkih in dojenčkih lahko 
pripomore k nepravilnostim v razvoju 
čeljusti, motnjam dihanja in težavam pri 
požiranju. Sesanje običajne dude in prsta 
namreč vpliva na nepravilen razvoj zob 
in čeljusti pri skoraj 70 odstotkih otrok, 
zato sta dojenje in neuporaba kakršnekoli 
dude najboljša načina za pomirjanje 
dojenčkov. To ugotavljajo tudi izsledki 
raziskave, objavljene v Zobozdravstvenem 
vestniku (B. Jelen, M. Ovsenik, G. Vidmar, 
N. Košir: Povezava med trajanjem dojenja, 
pogostostjo sesalnih razvad in zobnih ter 
čeljustnih nepravilnosti; Zobozdravstveni 
vestnik, 2005, let. 60, str. 263–270), ki 
je preverjala povezavo med trajanjem 
dojenja, pogostostjo sesalnih razvad 
ter zobnih in čeljustnih nepravilnosti. 
Avtorji so ugotovili, da je pri otrocih, 
ki so bili dojeni kratek čas, pogostost 
sesalnih razvad ter zobnih in čeljustnih 
nepravilnosti večja kakor pri otrocih, ki 
so bili dojeni daljši čas. V raziskavo je 
bilo vključenih 362 otrok (179 deklic in 
183 dečkov). Najpogostejše ugotovljene 
nepravilnosti pri otrocih, ki so sesali 
dudo, so bile odprti ugriz sekalcev, križni 
ugriz stranskih zob in distalni ugriz ter 
povečana sagitalna stopnica. Pri otrocih, 
ki so se prehranjevali po steklenički, je bilo 
najpogosteje opaziti odprti ugriz sekalcev 
in distalni ugriz ter povečano sagitalno 
stopnico. Najpogostejše nepravilnosti 
pri otrocih, ki so sesali prst, pa so bile 
odprti ugriz sekalcev ter distalni ugriz in 
povečana sagitalna stopnica.

Če otrok dudo že uporablja, je še toliko 
pomembneje, da ta podpira naravno in 
zdravo rast čeljusti in zob. Kakšna duda 
to zmore, nam pove primerjava med 
običajno in ortodontsko optimizirano 
dudo. Dr. Herbert Pick pravi, da je pri dudi 
Curaprox Baby, ki jo je razvil, povezava 
med sesalnim delom dude in ustnim 
ščitom zasnovana tako, da je čim bolj 
ploska. S tem se kar najbolj zmanjša 
možnost za razvoj odprtega ugriza. Duda 
se prilega ob nebo v konkavni obliki in 

stranski krilci preprečujeta nastanek 
križnega ugriza prav s simuliranjem 
pritiska jezika ob straneh neba. Duda 
je izdelana večinoma iz silikona, tako 
da mehka silikonska membrana daje 
prijeten občutek in podpira naravni proces 
požiranja. Druga velika prednost pa je, da 
duda posnema bradavico in tako spodbuja 
razvoj jezika. Vse druge običajne dude 
pritisnejo na sredino neba in preprečijo 
jeziku pritiskanje ob straneh neba. Taka 
duda zato lahko povzroči gotsko nebo, ki 
se navadno povezuje s križnim ugrizom. 
Z ortodontsko optimizirano dudo se želi 
nadomestiti funkcija jezika, da se s tem 
prepreči nastanek križnega ali odprtega 
ugriza.

Duda s korektivnim učinkom
Vloga biofunkcionalne dude pa ni le 
preventivna, ampak tudi korektivna. To 
pomeni, da lahko celo pozdravi težave, 
ki so nastale ob uporabi običajne dude 
ali sesanju prsta. Dr. Pick pove, da se 
trenutno izvajajo začetni poskusi z 
vključevanjem logopedov in ortopedov, ki 
predpisujejo uporabo dude v terapevtske 
namene. Za dvo- ali triletnike druge 
možnosti zdravljenja skorajda ni. Pri tej 

starosti tradicionalne ortodontske metode 
ali terapije govora niso izvedljive ali le v 
omejenem obsegu. Iz svoje prakse navaja 
primer, ko je zdravil triletnega bolnika z 
izredno odprtim ugrizom in v približno 
18 mesecih mu ga je uspelo bolj ali manj 
povsem odpraviti. Pravi, da dudo takoj, ko 
opazimo prve znake križnega ugriza, lahko 
uporabimo za preprečevanje, da bi stanje 
postalo očitno. Ortodontsko optimizirana 
duda namreč tako olajša širitev neba, da 
pri nastajajočem križnem ugrizu povzroči 
povrnitev v normalni ugriz. Duda Curaprox 
Baby povezuje rešitev za tveganje 
nepravilnosti in priložnost, da se začne 
ortodontsko zdravljenje s pozitivnimi 
rezultati.

DUDA NAJ PODPIRA 
OTROKOV NARAVNI RAZVOJ
Sinov križni ugriz je ortodontskega strokovnjaka Herberta Picka spodbudil k razvoju ortodontsko 
optimizirane dude, ki zaradi posebne oblike in uporabljenih materialov izjemno zmanjšuje tveganje za 
neustrezen razvoj ust, čeljusti in ugriza. Ker je zasnovana biofunkcionalno, podpira otrokov naravni 
razvoj, ne povzroča deformacij in ne otežuje dihanja. Poleg preventivne funkcije ima duda tudi 
korektivni učinek – to potrjujejo nekateri dokazi, ki pa jih še znanstveno preverjajo. Besedilo: Katarina Petrović

oglasno sporočilo
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Stranski krilci usmerjata pritisk med sesanjem na zobe in s tem 
širita zgornjo čeljust, ploski sesalni del pa jeziku pušča dovolj 
prostora. Skupaj pomagajo preprečiti zoženje čeljusti z navzkrižnim 
ugrizom, imenovano tudi gotsko nebo.

Izdelki, ki so zasnovani 
biofunkcionalno, podpirajo 
otrokov naravni razvoj, ne 
ovirajo rasti čeljusti, zob ali ust, 
ne povzročajo deformacij in ne 
otežujejo dihanja.
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ŽIVILO MESECA

Amarant ali ščir (Amaranthus) je enoletnica, ki jo pridelujejo že več kot 8000 let. Izvira iz Srednje in 
Južne Amerike. Amarant ne spada med žita. Pozitivna lastnost tega je, da ne vsebuje 
glutena ali drugih problematičnih proteinov, ki jih vsebujejo pšenica, rž in ječmen.

BESEDILO: Maja Jeereb, certificirana nutricionistka in urednica portala MojeZdravje.net, Center Moje zdravje, in Katarina Miklavc, univ. dipl. inž. živilstva in prehrane*
*Viri: www.mojezdravje.net in https://sunwarrior.com/healthhub/11-health-benefits-of-amaranth

Danes amarant pridelujejo v veliko 
državah s podobno, toplo klimo. Običajno 
zraste do 2,5 metra visoko in je močno 
razvejan. Divje vrste spadajo med plevel, 
gojene pa se uporabljajo kot žito, za 
krmo in kot okrasne rastline. Količinsko 
ga pridelajo približno enako kot druge 
žitarice, na primer riž, hranilna vrednost 
pa je podobna kvinojini. Tako amarant kot 
kvinojo so poznali že Inki in Azteki. Azteki 
so amarant uporabljali kot osnovno živilo 
in ga vključevali k verskim obredom.

Bogastvo hranil
Amarant je bogat z antioksidanti, proteini, 
vitamini in minerali, kar ga uvršča 
med odlično hrano za preprečevanje 
kroničnih bolezni. Olja in fitosteroli, ki 
jih vsebuje amarant, pomagajo zniževati 
holesterol (LDL) in trigliceride. Vlaknine in 
fitonutrienti pa pomagajo pri zniževanju 
krvnega tlaka. 

Protivnetne učinkovine v amarantu 
pomagajo pri zmanjšanju bolečine 
in vnetja, kot sta golša in artritis. To je 
predvsem pomembno tudi pri drugih 
zdravstvenih stanjih, pri katerih vnetje 
vpliva na zdravje (diabetes, srčne bolezni 

in kap). Raziskava je pokazala, da peptidi 
v amarantu pomagajo pri preprečevanju 
spreminjanja zdravih celic v rakave, ki jih 
povzročajo prosti radikali.

Listi amaranta vsebujejo različne minerale, 
na primer kalcij. Ta pomaga graditi 
kosti in jim daje moč, zato preprečuje 
osteoporozo. Amarant je bogat z 
vitaminom K, ki je ključen za normalno 
delovanje srca. Prav tako vsebuje veliko 
vitamina A in karotena, ki pomaga pri 
vzdrževanju dobrega vida. Amarant 
vsebuje tudi triptofan, ki je pomemben za 
tvorbo serotonina (hormona sreče) in ki 
deluje pomirjajoče, zmanjšuje glavobole, 
napetost in pomaga pri dobrem spanju.

Prehranske vlaknine
Amarant je bogat s prehranskimi 
vlakninami, ki prispevajo k normalnemu 
fiziološkem delovanju črevesja, 
urejajo prebavo in pripomorejo k 
dolgotrajnemu občutku sitosti. Vnos 
zadostne količine vlaknin je ključnega 
pomena v prehrani, predvsem ko se 
pogovarjamo o preventivi pred sladkorno 
boleznijo. Amarant ima nizek glikemični 
indeks (35), kar pomeni, da ima manjši 
vpliv na porast sladkorja v krvi, zato ga 
lahko uživajo tudi sladkorni bolniki. Poleg 
kvinoje, ajde in prosa je amarant odlična 
zamenjava za bel riž, pšenične izdelke 
in krompir. Lahko ga uživate kadarkoli 
v dnevu – za zajtrk, kosilo ali večerjo v 
kombinaciji z drugimi živili (zelenjavo, 
stročnicami ali rastlinskim mlekom, če si 
ga pripravimo kot kašo za zajtrk). Recepte 
z amarantom najdete v reviji.

Pomen beljakovin 
Amarant je izredno bogat tudi z 
beljakovinami. Vsebuje jih kar 14,5 
g na 100 g živila, kar ga uvršča med 
beljakovinska živila. Ta imajo visoko 
biorazpoložljivost. Beljakovine iz amaranta 
so lažje prebavljive in imajo dobro 
absorpcijo. Amarant vsebuje lizin, redko 

esencialno aminokislino, ki je naše telo 
ne more sintetizirati samo. Druge žitarice 
in zelenjava pogosto ne vsebujejo lizina. 
Pomemben je, ker pomaga pri absorpciji 
kalcija, grajenju mišic in pridelavi energije. 
Beljakovine prispevajo k vzdrževanju in 
povečanju mišične mase ter ohranjanju 
zdravih kosti. Zadosten vnos beljakovin v 
telo je izrednega pomena za ohranjanje 
zdravega organizma. Še posebej morajo 
biti na zadosten vnos beljakovin pozorni 
starejši ljudje, saj jih te ohranjajo zdrave in 
vitalne ter preprečujejo razvoj številnih s 
starostjo povezanih bolezni. 

Raziskave kažejo, da bi morali starejši in 
športno aktivni mlajši ljudje povečati vnos 
beljakovin, saj so vnesene beljakovine 
gradniki za obnovo in rast skeletnih 
mišic. Iz beljakovin so v človeškem 
telesu sestavljena tkiva in organi ter tudi 
številne druge komponente, potrebne za 
normalno delovanje organizma. Naše telo 
samo tvori beljakovine, ki jih potrebuje 
za delovanje, vendar moramo gradnike 
teh beljakovin vnesti s hrano. Ko namreč 
zaužijemo neko beljakovinsko živilo, se 
beljakovine v procesu prebave razgradijo 
na aminokisline, te pa lahko telo uporabi 
za sestavljanje beljakovin, ki jih potrebuje.
Uravnotežena prehrana mora vsebovati 
zadostne količine esencialnih in 
neesencialnih aminokislin, ki jih 
zaužijemo v obliki beljakovin. Čeprav se, 
ko govorimo o beljakovinsko popolni 
hrani, omenjajo predvsem živila živalskega 
izvora, nam tudi polnovredna rastlinska 
prehrana z zadostnim kaloričnim vnosom 
omogoča pridobitev vseh esencialnih 
aminokislin.

Med najbolj prijaznimi do črevesja in na 
sploh koristnimi za zdravje so rastlinski 
hipoalergeni viri beljakovin, med katere 
štejemo grahove, riževe, konopljine 
beljakovine v prahu ali mešanice iz 
različnih brezglutenskih žit, na primer iz 
kvinoje in amaranta ali semen chia.

AMARANT – POPOLNO 
BELJAKOVINSKO ŽIVILO

Olja in fitosteroli, ki jih vsebuje 
amarant, pomagajo zniževati 
holesterol (LDL) in trigliceride. 
Vlaknine in fitonutrienti pa 
pomagajo pri zniževanju 
krvnega tlaka.
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