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KOLOREX®,
ODGOVOR NARAVE 
NA KANDIDO

Kontakt: www.stirias.si; 02 250 0136
Prodajna mesta: Lekarne, specializirane trgovine ter Sanolabor

Kandida in bakterijsko ravnovesje sta pomembnejša za vaše 
zdravje, kot se morda zavedate. Zelišče z Nove Zelandije 
ponuja naraven način za vzdrževanje naravnega ravnovesja.
Naravna linija KOLOREX® z izvlečkom horopita

Kapsule z izvlečkom 
horopita, janežem in 
vitaminom C

Ovule 
Dodatek pri zdravljenju 

glivičnih bolezni 
materničnega vratu in 

vaginalne sluznice

Krema za intimno nego 
Dodatek pri zdravljenju 
glivičnih bolezni 
materničnega vratu in 
vaginalne sluznice

Derma 
Krema za telo 

z izvlečkom 
horopita, aloje in z 

oljem čajevca



UVODNIK KAZALO

V TEJ ŠTEVILKI ZDRAVIH NOVIC PREBERITE:

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

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

UKC Maribor
• Janja Šmid, dr. med., spec. dermatovenerologije, vodja 

dermatološkega oddelka v Medical centru Rogaška
• Društvo onkoloških bolnikov Slovenije
• Delovna skupina za motnje mikcije otrok in 

mladostnikov, Združenje za pediatrijo, SZD
• Slovenija-transplant
• dr. Franci Dagarin, BA pth., Zavod Psihoanalitično 

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

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

Holistic Center 
• Maja Jeereb, certificirana nutricionistka in urednica 

portala MojeZdravje.net, Center Moje zdravje 
• Katarina Miklavc, univ. dipl. inž. živilstva in prehrane
• Anja Pristavec, dipl. inž. živ. in prehr. (UN), Befit, 

svetovalka za zdravo prehrano, hujšanje in diabetes
• Sendi Lešnjak, mag. inž. prehrane
• Jure Ivartnik, prof. šp. vzg. in dipl. fiziot., pri Fizioterapiji 

Fuchs 
• Nataša Sinovec, spec. za poravnavo telesne drže s 

certifikatom univerze Egoscue (ZDA)
• Monika Hvala 
• Katarina Petrović
• Maša Novak 
• Nika Krajcar
• Andreja Šaus

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

Šolske počitnice in poletni dopusti so spet pred vrati. Že veste, kam boste 
šli letos? Se tega veselite ali vam misli na to povzročajo stres? Da, čeprav 
nam daljši odmor še kako prav pride, je tudi to obdobje tesno povezano 
s stresom. Najprej stres nekateri doživljajo že zaradi načrtovanja dopusta, 
v službi zaradi nakopičenega dela, ki ga je nujno treba še dokončati pred 
odhodom, potem zaradi pakiranja, če to počnemo zadnjo minuto, ker 
prej nismo imeli časa. Ko končno pride dan D, pa je najverjetneje gneča 
na cesti in razgreta pločevina v vročini nam spet dviguje temperaturo, če v 
avtu nimamo klime ali pa je ne maramo. Za nameček se nato skregamo 
še na počitnicah, ko se končno malo sprostimo in ves prej nakopičen stres 
pride za nami. Ampak temu se lahko z določenimi ukrepi tudi izognemo 
ali stres vsaj malo omilimo. Da ne bodo težave po nepotrebnem še večje, 

nikar v tem času ne pozabite na hidratacijo in 
zaščito kože pred soncem. Kjerkoli že boste, pazite 
na svoje zdravje, spočijte si in uživajte.

Janja Simonič, 
glavna in odgovorna urednica

Sedež uredništva: Zdrave novice (Media Element d.o.o.), Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana
Glavna in odgovorna urednica:  Janja Simonič, janja@zdrave-novice.si
Vodja oglasnega trženja: Danijel Kmetec, danijel.kmetec@media-element.si
Asistent trženja oglasnega prostora: Matej Godec, matej.godec@media-element.si
Vodja projekta: Danijel Kmetec, danijel.kmetec@media-element.si
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 Krka, d. d.
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VRTILJAK

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 za ljudi, ki 
želijo več od vsakodnevne prehrane. Je linija najkakovostnejših 
izdelkov, ki vsebujejo zgolj ekološke sestavine. Linija je 
popolnoma veganska, brez glutena, soje in mleka, prav tako 
pa ne vsebuje nikakršnih gensko spremenjenih organizmov 
ter dodanih rafiniranih sladkorjev. 
Veganski proteini  Nutrisslim 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 v vseh megamarketih Interspar, 
Leclerc in na www.nutrisslim.com.

NOVA LINIJA RASTLINSKIH BELJAKOVIN

-

Bolnik s celiakijo zdravila ne dobi v lekarni, ampak se pozdravi 
s popolno brezglutensko prehrano, ki je močno odvisna od 
osveščenosti ponudnikov oz. pripravljavcev hrane. Ti v osnovi 
niso zdravstveni delavci in brezglutensko dieto praviloma 
dojemajo površno, vztrajne in dosledne bolnike s celiakijo 
pa imajo za »komplikatorje«. Tako se osnovno zaupanje 
med bolnikom in ponudnikom poruši. To nas je v Društvu 
Celiac – Življenje brez glutena spodbudilo k organiziranju 
srečanja med bolniki s celiakijo in zaupanja vrednimi 
ponudniki brezglutenske hrane. Poimenovali smo ga Festival 
brezglutenske ponudbe. Prva izvedba je bila v začetku junija 
v Novem mestu. 
Predstavilo se je 25 
ponudnikov. Festival 
je obiskalo okoli 700 
bolnikov s celiakijo 
iz cele Slovenije. 
Naslednji festival bo 
v Novem mestu 2. 
junija 2018. 

FESTIVAL BREZGLUTENSKE PONUDBE

V Sloveniji 4. junija zaznamujemo dan krvodajalstva, saj so na 
ta dan leta 1945 pri nas odvzeli in shranili prve enote krvi, 14. 
junija pa praznujemo svetovni dan krvodajalcev, ki letos poteka 
pod sloganom »What can you do? Give blood. Give now. Give 
often.«. Statistika pravi, da v naši državi vsakih pet minut nekdo 
potrebuje kri. V Sloveniji torej potrebujemo v povprečju med 300 
in 400 krvodajalcev na dan, da bolnikom zagotovimo potrebno 
količino krvi. V ta namen so v Europarku v sodelovanju z Rdečim 
križem Slovenije – Območnim združenjem Maribor pripravili 
krvodajalsko akcijo in tako obiskovalce osveščali o pomenu 
krvodajalstva ter jih spodbujali k malemu, a plemenitemu 
dejanju, ki lahko rešuje življenja. Akcije se je udeležilo 15 ljudi, 
ki so s svojim dejanjem priskočili na pomoč ljudem v stiski. 
Zavod RS za transfuzijsko medicino je ob tej priložnosti predstavil 
akcijo Daruj energijo za življenje, ki ob podpori Rdečega križa 
Slovenije, Zavoda RS za transfuzijsko medicino in družbe Petrol 
poteka že sedmo leto. V tem času so k darovanju krvi privabili več 
kot 74.000 novih krvodajalcev, od tega v zadnjem letu več kot 
9.300. Letos so se kot krvodajalska skupina predstavili policisti, ki 
so opozorili tudi na povečane potrebe po krvi v spomladanskem 
in poletnem času, ko je na slovenskih cestah več prometnih 
nesreč. Kri lahko daruje vsak, ki je dobrega zdravja, star med 18 
in 65 let in tehta vsaj 50 kilogramov. Prav tako je pomembno, da 
oseba v zadnjih mesecih ni imela večje operacije in da v zadnjem 
letu ni prejela transfuzije. Krvodajalci so lahko moški, ki vsaj tri 
mesece niso darovali krvi, in ženske, ki krvi niso darovale vsaj štiri 
mesece in v zadnjem letu niso bile noseče. Po podatkih Zavoda 
za transfuzijsko medicino imamo v Sloveniji v povprečju letno 
okoli 97.000 odvzemov 
krvi. Med 110.000 
prijavljenimi krvodajalci 
je 34 odstotkov žensk in 
66 odstotkov moških. 
Krvodajalci na prenovljeni 
spletni strani www.daruj-
kri.si najdejo vse potrebne 
informacije.

VSAKIH PET MINUT NEKDO POTREBUJE KRI!

Novo pri blagovni znamki REN! Vrhunska linija ATLANTIC 
KELP AND MAGNESIUM ANTI-FATIGUE BODY vsebuje bogat 
vir magnezija in antioksidantov. Ti pomagajo pri razstrupljanju 
celic, ki regenerirajo kožo in jo ponovno napolnijo z 
energijo. Pozitivne lastnosti morske alge kelp in morske 
trave so uporabljali že v davni vzhodni Irski kot pripravke za 
kopeli in živili z visoko hranilno vrednostjo. REN je izkoristil 
moč teh dveh učinkovin v boju proti utrujenosti, stresu in 
onesnaženosti in pluje v toku 21. stoletja.

LINIJA REN ATLANTIC KELP AND MAGNESIUM 
ANTI-FATIGUE BODY 

PRIHAJA NOVA DOBA ZDRAVLJENJA Z VODO
Ionizirana voda, ki je med ljudmi 
imenovana tudi »ŽIVA VODA«, je 
najmočnejši naravni antioksidant. 
Zaradi izrednih pozitivnih lastnosti 
na zdravje človeka je ionizator 
ALKAMEDI v tujini registriran kot 
medicinski pripomoček, ionizirano 
vodo pa uporabljajo za zdravljenje in 
blaženje prenekaterih bolezni celo 
na klinikah. Zakaj ne bi sami naredili 
za svoje zdravje največ, kar lahko? 
Več na www.filtri-za-vodo.si.

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 svetovanjem 
za izgubo teže. To se je v 
praksi izkazalo kot edini 
učinkoviti način, da po 
prenehanju programa svojo 
težo ohranjate na dolgi rok. 
Več na www.prehrana.info.

HUJŠANJE S STROKOVNJAKINJO
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Poskusite Fiberline glukomanan iz naravne vlaknine. Pred obrokom 
stresite vsebino vrečke v kozarec vode in popijte. Napitek s prijetnim 
okusom pomaranče ustvari občutek sitosti. Vlaknina se ob stiku s 
tekočino napihne in 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. Rešitev za vse, ki bi radi shujšali in ne marate kapsul. 

PODNEVI MANJ STRESA, PONOČI VEČ SPANJA
Nespečnost vodi v utrujenost in dodaten stres. Baldrijan pomaga, 
da noč prespimo mirno, umirja in sprošča pa tudi podnevi, ko smo 
pod stresom. Ne povzroča odvisnosti in jutranjega občutka otopelosti. 
Kapljice Baldrijan Soria Natural so pripravljene z modernimi postopki 
in zato so do 25-krat močnejše kot običajne. Telo jih v tekoči obliki lahko 
uporabi v celoti in s tem lažje vzpostavlja ravnovesje podnevi in ponoči. 

ŽELITE SHUJŠATI, A JE TEŽKO?
RAZDRAŽLJIV MEHUR, PEKOČE URINIRANJE
Občasne težave z vnetjem sečil hitro postanejo kronične, če pri 
preventivi nismo dovolj vztrajni. Pomembno je piti dovolj tekočine in 
redno prazniti mehur. Naravna medicina priporoča zdravilne rastline, 
ki povečajo izločanje vode iz telesa, čistijo in umirjajo vnetje. Pogosto 
tiščanje na vodo in pekoče uriniranje lahko omilite z zdravilno rastlino, 
ki blaži krče in pomirja mišice mehurja ter deluje blago antiseptično. 
Izberite ekološko pridelano rastlino.

NAJBOLJ NARAVNO ČIŠČENJE TELESA
Pegasti badelj v tekoči obliki pomaga očistiti in zaščititi jetra pred 
škodljivimi snovmi iz hrane in okolja, alkohola ter cigaretnega 
dima. Kapljice so najboljša izbira za vse, ki ne želite tablet in iščete 
naraven izdelek brez dodatkov. Ekološke kapljice Soria Natural so 
farmacevtske kakovosti, brez alkohola in umetnih konzervansov. Na 
voljo so v lekarnah, prodajalnah Sanolabor in specializiranih trgovinah.

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

BALDRIVEL ZA MIRNE NOČI

Novozelandska grmovnica horopito (Pseudowintera colorata) 
je najstarejša cvetoča rastlina na Zemlji in je nespremenjena 
že 65 milijonov let.  Že Maori so ugotovili, da horopito 
blagodejno deluje na občutljiv želodec in razdraženo črevesje. 
Rane so celili s prežvečenim horopitom, za lajšanje vnete 
kože so uporabljali prežvečeni horopito in z njim oblagali 
prizadeta mesta, za blaženje zobobola so žvečili horopitove 
liste... Znanstvene raziskave so pokazale protiglivično in 
protibakterijsko delovanje horopitovih sestavin, potrdili so tudi 
oviranje virusa herpes 1. Prehransko dopolnilo Kolorex®, ki 
vsebuje horopito, janež in vitamin C, je pomoč pri povečanju 
naravne odpornosti. Sestavine v kapsulah Kolorex nežno 
razplinijo, razbremenijo napet želodec in zmanjšajo željo 
po sladkorju. Horopito ima znanstveno dokazano močno 
delovanje na več vrst glivic (npr. Candida albicans), plesni 
in bakterije. Priporoča se k prehrani brez sladkorja, mleka in 
mlečnih izdelkov, industrijsko predelane hrane in hrane, ki 
vsebuje kvas in gluten. Idealen je tudi za diabetike, po jemanju 
antibiotikov in za tiste, ki so izpostavljeni stresu. 
Več na www.stirias.si.

HOROPITO ALI MAORSKI POPROVEC PROTI 
KANDIDI
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Lekovita LAHKONOG je lahka hitro vpojna dobrodejna 
krema, ki poživlja utrujene noge in stopala. Kombinacija 
izvlečkov arnike, divjega kostanja, mentola in kafre prijetno 
ohladi in pospešuje prekrvitev, primerno za nanos tudi ob 
udarninah. Olje pšeničnih kalčkov, ognjič in dodana vitamina 
A in E spodbujajo obnovo kože, jo mehčajo ter blagodejno 
delujejo na suho kožo. Kreme ne nanašamo na sluznice in 
poškodovano kožo. Slovenski izdelek, primeren za nego kože 
otrok, odraslih in starostnikov, 
tudi nosečnic in diabetikov. 
350 ml svežine v Tosaminih 
Belih štacuncah, TUŠ drogerijah, 
ter specializiranih trgovinah in na 
spletu www.lekos.si.
 

LAHKIH NOG NAOKROG

Na priložnostnem dogodku je Telekom Slovenije Porodnišnici 
Ljubljana (KO za perinatologijo Ginekološke klinike UKC 
Ljubljana) v uporabo predal CTG-napravo za spremljanje 
stanja dvojčkov in operacijsko luč za porodni blok. V 
Telekomu, kjer je 43 zaposlenih tudi staršev dvojčkov, dva 
zaposlena pa sta starša trojčkov, so se za donacijo odločili 
v okviru akcije Slojenčki, ki je namenjena zbiranju sredstev 
za obnovo porodnišnice in medicinskih naprav. S pomočjo 
CTG-naprave lahko zdravniki med nosečnostjo in porodom 
spremljajo delovanje plodovega srca in aktivnosti mišic 
maternične stene.  »V Porodnišnici Ljubljana se vsako 
leto rodi okoli 200 parov dvojčkov ter tudi dvoji oz. največ 
četveri trojčki. Število večplodnih nosečnosti narašča. Pri 
nosečnostih z dvojčki je veliko več zapletov kot pri enojčkih, 
zato potrebujemo za varno in strokovno vodenje nosečnosti 
sodobne naprave, ki niso poceni. Podarjeni CTG-aparat za 
spremljanje porodnice in dvojčkov med porodom bo tako 
pomembno prispeval 
k varnejšim porodom 
dvojčkov iz vse Slovenije,« 
je ob tej priložnosti 
povedala doc. dr. Nataša 
Tul Mandić, dr. med., 
predstojnica KO za 
perinatologijo Ginekološke 
klinike UKC Ljubljana. 

PORODNIŠNICI LJUBLJANA V DAR CTG-
NAPRAVA ZA SPREMLJANJE DVOJČKOV 

Prva pomoč pri sončnih opeklinah, 
pikih žuželk, odrgninah, praskah ter po 
britju ali depilaciji je prav gotovo Aloe 
vera gel Fruit of the Earth. Postal je 
nepogrešljiv del vsake 
potovalne torbice, saj kožo 
pomiri, ohladi in obnovi. 
Gel ne vsebuje barvil, 
parfumov in alkohola, zato 
je primeren tudi za nego 
občutljive otroške kože. 
Aloe vera gel Fruit of the 
Earth je na voljo v različnih 
pakiranjih v lekarnah, 
Sanolaborju in na 
www.hisa-zdravja.si.

KO SONCE ŽGE, OHLADITE SE!

Zaščitite sebe in svoje najbližje! V ponudbi izdelkov 
Mosquitno za zaščito pred žuželkami so poleg zapestnic in 
nalepk še družinsko razpršilo proti žuželkam, vlažilni robčki z 
vonjem aloe vere, zapestnice, nalepke, pršilo za tekstil, obeski 
za prt z vonjem citronele in dekoracijska roža z vključeno 
polnilno gobo z vonjem citronele. Razpršilo za tekstil brez 
vonja temelji na novi nanotehnologiji. Primerno je za vse 
vrste tekstila, kot so posteljna garnitura, zavese, pižame, 
majice, brisače, nogavice, čevlji itd. Oblačila vedno popršite, 
preden jih oblečete, učinek traja tri mesece ali eno pranje 
+ 50 izpiranj. Z vlažilnimi robčki obrišite predel kože, ki 
ga želite zaščititi. Učinek na koži traja do pet ur. Robček je 
mogoče uporabljati večkrat, dokler se ne posuši. Primeren je 
za potovanja. Deluje na vse vrste žuželk. Družinsko razpršilo 
proti žuželkam razpršite po koži, zaščita traja do deset ur. 
Sestava: 100-odstotno brez vsebnosti DEET, 15 odstotkov 
saltdina. Varno za nosečnice in otroke, starejše od šestih 
mesecev. Dermatološko testirano. Naj bo vaša družina varna v 
času piknikov na prostem, med pohodništvom, na plavanju ali 
kampiranju. 

ZAŠČITA PRED ŽUŽELKAMI MOSQUITNO
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Tudi letos so v Parizu potekali evropski specialistični izpiti iz 
oftalmologije, ki jih enkrat letno organizira Evropski odbor za 
oftalmologijo (European Board of Ophthalmology – EBO). 
Letos se jih je udeležilo več kot 650 kandidatov in več kot 250 
izpraševalcev, kar je največ doslej. Tudi tokrat so slovenski 
kandidati, specializanti Očesne klinike UKC Ljubljana, pokazali 
izjemno znanje in se odlično uvrstili. Izpita se je udeležilo šest 
kandidatk iz Slovenije in vse so bile uspešne. Še posebno nas 
je razveselila Katja Matovič, dr. med., ki je bila pri pisnem 
testu najboljša med vsemi. S tem uspehom ostaja Slovenija 
ena najboljših držav na ravni znanja v Evropi na področju 
oftalmologije. Slovenski kandidati so osvojili že več prvih, 
drugih in tretjih mest od leta 2005, ko so se prvič udeležili 
evropskega specialističnega izpita. To je že tretje prvo mesto, 
dosegli pa so še štiri druga in dve tretji mesti, kar nas uvršča 
med najuspešnejše države v Evropi. V večini dežel evropska 
diploma ni obvezna, nekatere države, kot so Švica, Francija in 
Belgija, pa so v celoti državni specialistični izpit nadomestile 
z evropskim. Pri nas se kandidati prostovoljno odločajo 
za evropski ali nacionalni specialistični izpit, pri čemer se 
opravljen evropski izpit prizna kot teoretični del nacionalnega, 
praktičnega pa 
kandidati opravljajo 
v Sloveniji. Od leta 
2005 se večina 
specializantov 
odloča za 
opravljanje 
evropskega 
specialističnega 
izpita.

Da bi javnosti predstavili novosti na področju raziskovanja 
konoplje in njene uporabnosti v medicini, so se pri združenju 
PEST odločili, da bodo organizirali največji seminar o uporabi 
konoplje v medicini pod sloganom »Renesansa konoplje«, 
ki bo potekal 16. in 17. junija na Gospodarskem razstavišču 
v Ljubljani. Namenjen je tako splošni kot strokovni javnosti, 
med katero spadajo zdravniki, farmacevti, veterinarji, pravni 
in drugi strokovnjaki ter politični akterji. Na seminarju bodo 
svetovne avtoritete s tega področja predstavile najnovejša 
dognanja o uporabi konoplje v medicinske namene v različnih 
državah sveta (Izrael, Kanada, ZDA, Češka) in po predavanjih 
na razpravi odgovarjali na vprašanja. V dveh dneh bo osem 
strokovnjakov s področja agronomije, farmacije, biologije, 
biokemije, zoologije, molekularne biologije, psihiatrije in 
javnega zdravstva predstavilo novosti, ki se dogajajo po svetu 
in bi lahko pozitivno vplivale tudi na našo državo. Med drugim 
bodo govorili o fitoterapiji s konopljo v humani in veterinarski 
medicini, uporabi kanabinoidov kot zdravila proti raku, 
zdravilnih snoveh v konoplji, razmerju med THC in CBD ter 
raziskovanju konoplje v medicini. Na renesanso konoplje se je 
odzval tudi predsednik 
države Borut Pahor, 
ki je častni pokrovitelj 
dogodka. Organizatorji 
upajo, da bo letošnji 
seminar korak naprej 
in da bo konoplja 
kot zdravilo čim prej 
dostopna vsem, ki jo 
potrebujejo.

ODLIČEN USPEH SPECIALIZANTOV OČESNE 
KLINIKE UKC LJUBLJANA NA EVROPSKEM 
SPECIALISTIČNEM IZPITU 

RENESANSA KONOPLJE – STROKOVNJAKI O 
UPORABI KONOPLJE V MEDICINI

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.

HIDROKOLAGEN S POVEČANO ABSORPCIJO

Ob nakupu beljakovin GRATIS presna beljakovinska Live 
Granola za zajtrk ali večerjo! Rastlinske beljakovine Sunwarrior 
so visokokakovosten in stoodstotno rastlinski vir beljakovin. 
Narejene so iz surovih rastlinskih 
virov beljakovin, konoplje, graha, 
kokosa in jagod goji. So brez 
glutena, brez sladkorja in brez 
mlečnih izdelkov.

PAKET RASTLINSKIH BELJAKOVIN 
SUNWARRIOR IN PRESNE LIVE GRANOLE
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tisoč je po ocenah bolnikov z 
demenco v Sloveniji.

Demenca je neozdravljiva bolezen in v 
svetovnem merilu predstavlja velik izziv. 
Največji dejavnik tveganja za razvoj bolezni 
je starost, vendar za demenco zboleva 
tudi vedno več mlajših. Teh interakcij 
strokovnjaki še ne razumejo povsem in 
zahtevajo poglobljene študije na ravni 
prebivalstva, čeprav je dobrobit zdravega 
življenjskega sloga nedvoumna. Zaradi 
demografskih gibanj lahko pričakujemo 
porast števila bolnikov z demenco, ki 
jih je po svetu že več kot 47,5 milijona, 
v Sloveniji pa okoli 32.000. Področje 
demence je vedno večji finančni in socialni 
problem današnje družbe, kar zahteva 
multidisciplinarni pristop. 

»Razumevanje in zavest v zvezi z 
Alzheimerjevo demenco sta se čez 
leta povečala, saj stroka zdaj ve, da 
Alzheimerjeva demenca predstavlja 
grozečo epidemijo 21. stoletja. Strašljiva je 
tudi zato, ker poseže v bistvo človečnosti 
– v spomin, zavest in doživljanje sveta. 
Demenca se ne začne z dnem, ko nekaj 
pozabimo, pač pa je to proces, ki se 
začne tudi 20 let prej,« je na predstavitvi 
projekta ADAM opozoril prof. dr. Zvezdan 
Pirtošek, dr. med., z Nevrološke klinike UKC 
Ljubljana.

Namen projekta
»Projekt ADAM ima tri namene. Prvi namen 
je ozaveščati širšo in tudi strokovno javnost 
o naraščajoči problematiki demence 
ter s tem tudi pripomoči k zmanjšanju 
stigme te bolezni. Drugi namen je izvajati 
presejalne teste spominskih in miselnih 
sposobnosti, ki lahko nakazujejo začetne 
faze demence. Tretji namen projekta 
ADAM pa je omogočiti aplikativno 
znanstvenoraziskovalno delo, usmerjeno 
v razvoj novih, cenovno dostopnih in 
neinvazivnih metod za diagnostiko 
demence s pomočjo tehnologije EEG. 
Ravno tehnologija EEG kaže največ 
potenciala za nove diagnostične metode 

prihodnosti,« je povedal pobudnik projekta 
mag. Manuel Kuran iz podjetja Blckb, 
družbe za aplikativno nevroznanost.

Podpora projektu
Projekt ADAM podpira tudi Združenje 
Spominčica, Alzheimer Slovenija. Ob tej 
priložnosti je njegova predsednica Štefanija 
L. Zlobec povedala: »Bolezen traja dolgo, 
tudi do 15 let, in stiske, ki jih doživljajo tako 
bolniki kot svojci so čustvene in finančne. 
Na strani svojcev velikokrat opazimo 
izgorevanje. Brez podpore družbe ne svojci 
ne bolniki tega ne zmorejo. Pomembni so 
destigmatizacija te bolezni, individualni 
pristopi k zdravljenju in osebni pristop do 
bolnika. Demenca je najdražja bolezen na 
svetu.« 

Projekt ADAM je logistično podprla Zveza 
društev upokojencev Slovenije (ZDUS): 
»V okviru ZDUS deluje projekt Starejši za 
starejše, pri katerem pomagamo našim 
članom in lajšamo vsakodnevno življenje 
tistim, ki pomoč potrebujejo. Naša Komisija 

za zdravstveno varstvo in duševno zdravje 
je ta pomembni projekt takoj podprla 
in veseli smo, da prek lokalnih društev 
omogočamo koordinacijo in tudi ustrezen 
prostor za kakovostno testiranje v okviru 
projekta ADAM,« je dejal predsednik ZDUS 
Janez Sušnik. 

Projekt ADAM je zastavljen kot 
raziskovalno-presejalni projekt zgodnjega 
odkrivanja demence v skladu s sprejeto 
Strategijo obravnavanja demence 2020. 
S projektom ADAM bo Slovenija začela 
proaktivno izvajati direktive Evropske unije 
na področju obvladovanja demence in 
celostne obravnave starajoče družbe. 

PROJEKT ADAM 
ZA SISTEMATIČNO 
ODKRIVANJE ZGODNJE 
DEMENCE
V Ljubljani so maja predstavili vseslovenski projekt zgodnjega odkrivanja demence ADAM. Zajel bo več 
kot 450 prebivalcev Slovenije, starih od 60 do 90 let. Besedilo: Janja Simonič*

*Vir: Blckb, družba za aplikativno nevroznanost, d. o. o.

O PROJEKTU
Prijavite se!

Projekt za odkrivanje zgodnje demence ADAM se bo izvajal od 8. maja do 7. 
julija vsak delovni dan 10 ur (od 8.30 do 18.30) v šestih regijah v Sloveniji: 
osrednjeslovenska, pomurska, savinjska, gorenjska, dolenjska in obalno-kraška 
regija. Projekt, ki bo zajel več kot 450 prebivalcev Slovenije, starejših od 60 let, 
bo potekal pod strokovnim vodstvom Kliničnega oddelka za bolezni živčevja 
Nevrološke klinike Univerzitetnega kliničnega centra v Ljubljani ter pod nadzorom 
prof. dr. Zvezdana Pirtoška, dr. med., ki je vodilna strokovna avtoriteta v Sloveniji 
na tem področju. Prostovoljci – udeleženci v tem projektu – bodo povabljeni k 
izpolnitvi različnih testov (vprašalniki, intervjuji, meritve EEG itd.), ki ocenjujejo 
spominske in miselne sposobnosti ter drugo delovanje njihovih možganov. Podatki 
bodo anonimni in pridobljeni v skladu s standardi. Povratno informacijo bodo 
prejeli udeleženci v treh mesecih po pošti. Udeleženci bodo tudi povabljeni, da 
test izvajajo vsako leto in s tem proaktivno longitudinalno spremljajo spremembo 
svojih spominskih in miselnih sposobnosti. Sodelovanje v projektu je brezplačno, 
zainteresirani prostovoljci pa se lahko prijavijo prek lokalnega društva (ZDUS) ali 
spletne strani: www.projektadam.si. Pogoj za sodelovanje je starost več kot 60 let. 
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PRINCIPI TRADICIONALNE KITAJSKE MEDICINE

Zdravljenje po principih tradicionalne kitajske medicine (TKM) temelji 
na odkrivanju vzrokov za nastanek in razvoj bolezni, za zdravljenje 
bolezni pa se nato uporabljajo zdravilna zelišča. Kraljica med temi 
je medicinska goba ganoderma lucidum, ki krepi imunski sistem, 
izboljša cirkulacijo, poveča energijo telesa in razstruplja telo.

DO BOLJŠEGA 
ZDRAVJA S 
KRALJICO 
ZELIŠČ

Tradicionalna kitajska medicina (TKM) 
sledi štirim najpomembnejšim principom 
zdravljenja z zdravilnimi zelišči:
1. krepitev imunskega sistema,
2. odstranjevanje blokad v ožilju,
3. povečanje telesne energije,
4. nevtraliziranje in odstranjevanje 
strupov iz telesa.

Imunski sistem nas ščiti pred virusnimi in 
bakterijskimi okužbami in deluje ves čas, 
tudi ko spimo. V življenju se vsak sreča 
z različnimi povzročitelji okužb, vendar 
zaradi teh ne zbolimo vedno, saj dober 
imunski sistem lahko uniči in onesposobi 
napadalca, še preden lahko povzroči škodo 
v telesu. Nasprotno pa padec imunske 
odpornosti vodi do različnih bolezni, tudi 
rakavih (nekatere vrste raka so namreč 
zelo tesno povezane z okužbami z virusi 
in bakterijami, kot so virusi hepatitisa, 
bakterija Helicobacter pylori, humani 
papilomski virus, virus Epstein-Barr). 
Krepitev imunskega sistema je zato prvi 
korak do zdravja. Pri tem lahko pomaga 
medicinska goba Ganoderma lucidum, 
ki velja za kraljico med zelišči, saj je zelo 
močno zelišče in se v TKM uporablja tudi 
pri preostalih treh principih zdravljenja. 

Poleg tega, da krepi in uravnovesi 
delovanje imunskega sistema, Ganoderma 
lucidum pomaga izboljšati prekrvitev 
in zmanjšati blokade ožilja s svojimi 
učinkovinami, kot so triterpenoidi in 

Vsak dan v našem telesu nastane 100 
do 10.000 okvarjenih celic, iz katerih bi se 
lahko razvila huda bolezen. Pa se ne. 
Pred njo nas ščiti naš imunski sistem.

Huda bolezen se razvije šele, ko naša 
odpornost kritično oslabi. Za ozdravitev 
potrebuje naše telo okrepljen imunski 
sistem.

Ars Ganoderma 500 je najmočnejši 
pripravek medicinske gobe Ganoderma 
lucidum. Je št. 1 pri krepitvi odpornosti 
kritično oslabelih ljudi.

Več na www.arspharmae.com ali na 
brezplačni številki 080 87 66. 
Na voljo v lekarnah, specializiranih  
prodajalnah in na www.arspharmae.com

Narava je modra

Zaščitite se z Ars Ganodermo 500

adenozin monofosfat (AMP). Kopičenje 
holesterola, maščob in krvnih strdkov 
namreč počasi oži žile in jih sčasoma 
zamaši. To so zelo dobre razmere 
za povišan krvni tlak, kap in zaporo 
koronarnih žil. Zaradi blokade žil kri ne 
more učinkovito prenašati kisika in hranil 
do organov, zato so celice podhranjene in 
delovanje organov oslabljeno, strupi pa se 
poleg tega ne morejo izločiti iz telesa in se 
nalagajo v celicah.

Za vzpostavitev normalnega delovanja 
organov je treba z zdravilnimi zelišči tudi 
povečati energijo telesa. Pri tem pomaga 
Ganoderma lucidum in izboljša delovanje 
organov, zlasti pljuč in jeter. Najprej pa se 
mora telo znebiti strupov, saj zbolimo prav 
zaradi kopičenja le-teh v telesu. Brez tega 
koraka je težko pozdraviti večino bolezni. 
Ganoderma lucidum je zelo učinkovita 
tudi pri nevtralizaciji in odstranjevanju 
telesnih strupov, kot so težke kovine, saj 
je bogata z minerali in močnim naravnim 
antioksidantom SOD (superoksid 
dismutaza).

Kraljica med zelišči tako zajema vse 
zdravilne principe TKM in pomaga pri 
obvladovanju večine zdravstvenih težav. 
Ena njenih ključnih prednosti je tudi ta, da 
jo lahko uživamo dlje časa brez stranskih 
učinkov. Kot močno adaptogeno zelišče 
pomaga ohranjati ravnovesje v telesu in 
tako izboljšati telesno zdravje.



LEKOVITA NOSEČKA – 
ELIKSIR NARAVNIH OLJ ZA 

VITALNOST IN ELASTIČNOST 
KOŽE V NOSEČNOSTI, MASAŽO PRESREDKA 

TER NEGO BRAZGOTIN IN KOŽE PO PORODU. SE 
HITRO VPIJE, NE PUŠČA MADEŽEV. 

WWW.LEKOVITA.SI
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MALČKI IN OTROCI

5–10 % 

sedemletnikov moči posteljo, 
težava lahko vztraja še pri 

mladostnikih in v odraslo dobo.

Pri petih letih ponoči moči posteljo 
približno 10 odstotkov otrok, v starosti 
10 let pa le še tri odstotke otrok. Nočno 
močenje z odraščanjem izzveneva, v 
odrasli dobi, po 18. letu, naj bi ponoči 
posteljo močilo le še okrog en odstotek 
ljudi. 

Zakaj pride do nočnega močenja? 
Nočno močenje je odraz nedozorelih 
mehanizmov za zadrževanje urina v 
mehurju ponoči. Vzrokov je več.

2. Trden spanec, otrok se ne zbudi 
zaradi občutka polnega mehurja 
Starši teh otrok pogosto opažajo izredno 
trden spanec, ko jih poskušajo zbuditi, 
da bi preprečili nočno močenje. Ko jih 
odnesejo na stranišče, se otroci tega sploh 
ne zavedajo. Vemo, da je popolnoma 
normalno, da otroci trdno spijo. V poznejši 
starosti mladostniki in odrasli spimo manj 
trdno in se zbudimo ob občutku polnega 
mehurja. Gre za živčne povezave mehurja 
z najvišjimi centri v velikih možganih, ki pri 
nekaterih dozorijo pozneje kot običajno. 

3. Prekomerno aktiven mehur z 
zmanjšano prostornino
Nezrelo oživčenje mehurja in prekomerno 
draženje stene mehurja brez zadostnega 
zaviranja živčnih impulzov je lahko razlog 
za draženje mehurja med spanjem, pa 
tudi zmanjšano prostornino mehurja. 
Odrasli imamo prostornino okrog pol 
litra, petletniki običajno med 200 in 300 
mililitri. Če je mehur manjši, ponoči ob 
trdnem spancu ne zadrži izločenega urina. 
Pri teh otrocih večkrat opazimo, da tudi 
podnevi lulajo pogosto in po malem, 
močno jih tišči nepričakovano in kar 
naenkrat, včasih jim nekaj urina uide. 

Letos smo v Sloveniji prvič zaznamovali svetovni dan nočnega močenja, 30. maj. Nočno močenje 
postelje je nehoteno uhajanje urina med spanjem pri sicer popolnoma zdravih otrocih, starejših od 
pet let. Pri nekaterih se pojavlja vsako noč, pri nekaterih le nekajkrat tedensko. 

Besedilo: Delovna skupina za motnje mikcije otrok in mladostnikov, Združenje za pediatrijo, SZD

ZAKAJ MOJ 
OTROK PONOČI 
MOČI POSTELJO?

1. Zaradi nezrelega ritma izločanja 
hormona vazopresina se ponoči izloča 
veliko urina 
Hormon vazopresin, ki se izloča v 
možganih, deluje na različne procese v 
telesu. Med drugim v ledvičnih cevčicah 
povzroča zadrževanje vode in zato 
izločanje bolj koncentriranega urina v 
manjših količinah. Hormona se veliko več 
izloča ponoči kot podnevi, zato nastaja 
podnevi več urina manjše gostote, ponoči 
pa manj urina večje gostote. Odrasli dobro 
vemo, da je urin ob jutranjem praznjenju 
mehurja videti bolj gost in je temno 
rumen. Pri otrocih z nočnim močenjem 
je ritem izločanja hormona vazopresina 
še nezrel: podnevi in ponoči ga izločajo 
enako, zato nastaja podnevi in ponoči 
enaka količina urina oz. ponoči večja 
količina manj gostega urina kot pri otrocih, 
ki ostanejo suhi. 
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Ko z enostavnim pregledom in brez zahtevnih preiskav ugotovimo, 
da je pravilen dnevni vedenjski vzorec osvojen, je zdravljenje 
nočnega močenja zelo enostavno, če dosežemo dobro sodelovanje 
z otrokom in natančno upoštevanje splošnih ukrepov.

Vemo, da je popolnoma normalno, da otroci trdno spijo. V poznejši 
starosti mladostniki in odrasli spimo manj trdno in se zbudimo ob 
občutku polnega mehurja. Nezrelo oživčenje mehurja in 

prekomerno draženje stene 
mehurja brez zadostnega 
zaviranja živčnih impulzov 
je lahko razlog za draženje 
mehurja med spanjem in 
tudi zmanjšano prostornino 
mehurja.

4. Družinska obremenjenost 
V družinah, v katerih je močil eden od 
staršev ali oba, je verjetnost nočnega 
močenja pri otroku večja. Točnega načina 
dedovanja še ne poznamo. 

Zakaj je težavo treba reševati? 
Ko se otrok začne zavedati težave, 
večinoma po petem ali šestem letu 
starosti, se razvijejo neugodje, slaba 
samopodoba, stiska, počuti se drugačnega 
od vrstnikov, ne more prenočiti drugje 
kot doma in se udeležiti šole v naravi ali 
počitniškega tabora. Po petem letu starosti 
moramo težave začeti aktivno reševati 
takoj, ko se otrok tega zaveda ali si sam 
želi postati suh. 

Kako lahko pomagamo starši? 
Že po tretjem in četrtem letu starosti 
starši spodbujamo otroka k rednemu 
praznjenju mehurja čez dan, na dve oz. 
tri ure, za vsako lulanje naj si otrok vzame 
dovolj časa, mehur naj izprazni do zadnje 
kapljice, navadi naj se na odhod na 
stranišče pred spanjem. 

Pomembno je, da se navadi dovolj 
popiti že v dopoldanskem času, s čimer 
preprečimo obilen vnos tekočine zvečer. 
Otroka spodbujamo k rednemu odvajanju 
blata. 

Po nekaj mesecih osvojenega pravilnega 
vzorca praznjenja mehurja podnevi 
v dogovoru z otrokom za nekaj noči 
opustimo pleničke. Če se otrok zaradi 
občutka polnega mehurja ponoči zbudi, 
ga pospremimo na stranišče. Pot od 
otrokove postelje do stranišča naj bo 
primerno osvetljena, da otroka ne bo 
strah. Če se v spanju nezavedno pomoči, 
je starejši od pet let in ga težava moti, ga 
odpeljemo k zdravniku. 

Zdravljenje nočnega močenja
Ko z enostavnim pregledom in brez 
zahtevnih preiskav ugotovimo, da 
je pravilen dnevni vedenjski vzorec 
osvojen, je zdravljenje nočnega močenja 
zelo enostavno, če dosežemo dobro 
sodelovanje z otrokom in natančno 
upoštevanje splošnih ukrepov. O 
zdravljenju se z otrokom in starši natančno 
pogovorimo in vrsto zdravljenja izberemo 
skupaj.
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Če dnevni vedenjski vzorec lulanja še 
ni osvojen (zadrževanje urina, uhajanje 
urina), je treba najprej urediti dnevno 
lulanje, sicer pri zdravljenju nočnega 
močenja ne bomo uspešni. 

1. Splošni ukrepi: 
• redno praznjenje mehurja podnevi na 

dve oz. tri ure, vedno tudi pred spanjem, 
• redno odvajanje blata, 
• veliko tekočine zjutraj, dopoldne in 

zgodaj popoldne, manj pozno popoldne 
in malo zvečer, 

• spanje brez pleničk, na nepremočljivi 
podlogi. 

2. Zdravila 
Zdravilo dezmopresin je snov, ki je 
podobna vazopresinu, in ga predpišemo 
na recept. Zdravilo je v obliki podjezičnih 
tabletk, ki so za otroke prijaznejša oblika 
kot tablete, ki bi jih morali pogoltniti. 
So hitro topljive v ustih in krhke. Otrok 
si tabletko položi pod jezik, kjer se 
hitro vsrka. Z jemanjem tega zdravila 
pred spanjem v naslednjih osmih 
urah oponašamo zrel cirkadiani ritem: 
povzročimo izločanje manjše količine 
urina, ki jo otrok lahko zadrži v mehurju, 
tako da ostane ponoči suh. Zjutraj učinek 
zdravila popusti in urin se izloča normalno. 

Čeprav zdravljenje lahko traja dlje časa, 
nočno močenje večinoma mine v nekaj 
mesecih. Med zdravljenjem se ritem 
vazopresina uredi ali pa se vzpostavijo 
drugi mehanizmi kontrole zadrževanja 
urina v mehurju. Zdravilo je po doseženi 
popolni suhosti treba prejemati še vsaj 
tri mesece, nato prejemanje poskusno 
prekinemo. Znova ga uvedemo čim prej, 
če otrok brez zdravila še ni popolnoma 
suh. 

Če gre za možnost prekomerno aktivnega 
mehurja, predpišemo zdravilo iz skupine 
antiholinergikov, ki umirja prekomerno 
vzdraženost in poveča prostornino 
mehurja. 

3. Alarm proti nočnemu močenju 
Namen alarma proti nočnemu močenju 
je spodbuditi spontano zbujanje iz spanja 
zaradi občutka polnega mehurja. Ob 
lulanju se sproži zvok, ki otroka zbudi. Ob 
redni uporabi se otrok zbuja vedno prej: 
v začetku šele takrat, ko je popolnoma 
moker in se alarm oglaša že nekaj minut; 

pozneje že takoj po prvih kapljicah, ko se 
alarm komaj začne oglašati; na koncu pa 
še preden se pomoči, alarm pa se sploh 
ne oglaša več. 

Uporaba alarma vsaj na začetku zahteva 
sodelovanje cele družine. Pogosto se na 
začetku uporabe kljub glasnemu alarmu 
otrok ne zbudi, zbudijo pa se drugi člani 
družine. Eden od staršev nato pomaga 
otroku, da vstane, izklopi alarm, odide na 
stranišče, se preobleče. 

Včasih samo prejemanje zdravila 
dezmopresina ali samo uporaba alarma 
ni dovolj, zato lahko predpišemo 
oboje naenkrat. V nekaterih primerih 
dosežemo popolno suhost šele po tem, ko 
predpišemo zdravilo antiholinergik. 

Ali je zdravljenje nočnega močenja 
lahko neuspešno? 
Pri nekaterih otrocih dosežemo hiter 
uspeh in suhe noči v nekaj tednih. Pri 
večini traja nekoliko dlje. Za uspeh je 
zelo pomembno, da dosežemo, da 
otrok natančno, vendar neobremenjeno 
upošteva priporočila o splošnih ukrepih. 
Svetujemo, da ga starši pri tem podpirajo 
in ob uspehu primerno nagrajujejo, ne pa 
da namesto otroka sami prevzamejo skrb 
za navodila. 

Zdravljenje nočnega močenja je 
neuspešno, če pravilen dnevni vedenjski 
vzorec še ni osvojen. Takrat zdravljenje 
nočnega močenja prekinemo, uredimo 
dnevno lulanje in šele nato znova 
zdravimo nočno močenje. 

OZAVEŠČANJE
Kam po informacije?

V delovni skupini za motnje 
mikcije otrok in mladostnikov pod 
okriljem Združenja za pediatrijo 
(SZD) smo ob svetovnem dnevu 
nočnega močenja pripravili 
gradivo in plakat za osveščanje 
javnosti o pomembnosti 
prepoznavanja in zdravljenja 
težave, kot je nočno močenje otrok 
in mladostnikov. Na spletni strani 
Združenja za pediatrijo (http://
www.zzp.si) so pod zavihkom »ZA 
STARŠE« odslej na voljo gradiva s 
številnimi informacijami za starše 
in otroke z nočnim močenjem in 
drugimi težavami pri uriniranju 
in gradiva za hitrejšo diagnostiko 
in lažje zdravljenje teh otrok in 
mladostnikov. Namenjena so 
staršem in otrokom, prejmejo pa 
jih ob pregledu, lahko pa si jih 
starši natisnejo sami.

Namen alarma proti nočnemu močenju je spodbuditi spontano 
zbujanje iz spanja zaradi občutka polnega mehurja.

080 99 81
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NAJ VAM VNETJE 
SEČIL NE POKVARI 
POČITNIC

Zaradi relativno kratke sečnice so ženske 
bolj dovzetne za okužbo in zbolevajo kar 
30-krat pogosteje kot moški. Vnetja sečil 
ne morete spregledati, saj so znaki zelo 
neprijetni: pekoče uriniranje, potreba 
po pogostih obiskih WC-ja, bolečine v 
spodnjem delu trebuha in neprijeten 
vonj urina. Lahko nastopijo skupaj ali 
posamično in vam precej zagrenijo 
dopustniško brezskrbnost. Še dobro, da 
obstaja hitra rešitev.

Urifar deluje kmalu po zaužitju
Da bi se izognili tem težavam, morate 
najprej poskrbeti, da ohranjate intimne 
predele suhe in prezračene. Ker pa 
pogosto to ni dovolj, imejte vedno pri 
roki preverjen in učinkovit izdelek, ki hitro 
deluje. Urifar ponuja nov pristop k 
težavam, ki jih povzroča vnetje sečil. 
Z inovativno kombinacijo štirih naravnih 
sestavin zelo hitro pomaga izločiti škodljive 
bakterije in tako odpravi simptome vnetja 
mehurja. Izkušnje kažejo, da se tako lahko 
izognete tudi jemanju antibiotikov, ki 
lahko porušijo občutljivo ravnovesje naše 

Komaj čakate na poletni oddih in brezskrbno uživanje na morju ali ob bazenu, potem pa vam dopust 
po nekaj dneh zagreni vnetje sečil? In najverjetneje ni prvič. Da bi se izognili neprijetnemu vnetju sečil 
ali da bi ga čim prej odpravili, je nujen izdelek v vaši potovalni lekarni Urifar. Z naravnimi sestavinami 
hitro učinkuje na bakterije, ki povzročajo vnetje.

črevesne mikrobiote (mikroflore), saj poleg 
slabih bakterij pobijejo tudi dobre.

Poleg tega je Urifar napitek z naravnim 
okusom granatnega jabolka, tako da se 
boste z njim tudi odžejali. S pitjem večje 
količine tekočin (voda ali nesladkan 
zeliščni čaj) boste obenem telesu 
pomagali izločiti škodljive bakterije z 
urinom.

Kako deluje Urifar?
Urifar vsebuje izjemno kombinacijo 
D-manoze, granatnega jabolka, ptičje 
dresni in vitamina A, ki pomagajo izločiti 
škodljive bakterije iz sečil in prispevajo k 
vzdrževanju normalne sluznice.
• D-manoza je naravni sladkor, ki ga naše 

telo ne razgrajuje, saj nimamo za to 
potrebnega encima. Tako se po zaužitju 
izdelka D-manoza v nespremenjeni obliki 
pojavi v sečnem mehurju. Tam se nanjo 
vežejo bakterije E. coli, najpogostejše 
povzročiteljice vnetja sečil, ki se 
posledično izločijo z urinom.

• Izvleček granatnega jabolka je bogat 

vir taninov, predvsem elagične kisline. 
V raziskavah se je pokazalo, da elagična 
kislina vpliva na bakterijsko steno in 
posledično uničenje bakterij.

• Izvleček ptičje dresni pozitivno vpliva na 
zdravje sečil in pomaga izločati škodljive 
bakterije iz urinarnega trakta. Poleg tega 
deluje diuretično in pospeši izločanje 
urina ter tako dodatno podpira zdravje 
sečil.

• Vitamin A ima v telesu več pomembnih 
funkcij, saj pomaga pri normalnem 
razmnoževanju celic in pri procesu 
celične diferenciacije, ohranja normalne 
sluznice sečil in ima vlogo pri delovanju 
imunskega sistema.

080 99 81
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PRIPOROČILO
Zakaj izbrati Urifar?

• Ker deluje hitro in učinkovito,
• ker je preprost za uporabo,
• ker vsebuje naravne sestavine,
• ker ima odličen okus granatnega 

jabolka.
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Vagina nenehno proizvaja izcedek, 
kar je popolnoma normalna reakcija, 
saj »beli tok« uravnava kislo-bazično 
ravnovesje in ščiti telo pred infekcijami. 
Pozorni postanite le, če je izcedka več kot 
normalno ali je drugačne barve in vonja. V 
teh primerih je potreben čimprejšnji obisk 
ginekologa.

Statistika pri ginekologih kaže, da je 
glivično obolenje nožnice številka ena 

med vaginalnimi težavami. Najpogosteje 
je posledica jemanja kontracepcijskih 
tablet, uživanja antibiotikov, 
kortikosteroidov ipd. Intimne težave so 
pogostejše v nosečnosti in pri bolnicah s 
sladkorno boleznijo.

Vaginalna flora
Obstaja več dejavnikov, ki spremenijo 
naravno vaginalno floro. Na povišanje pH-
vrednosti vagine lahko vplivajo hormonske 
spremembe med menstruacijo, 
nosečnostjo ali meno in različne 
bakterijske infekcije. Med poglavitnimi 
vzroki so tudi pretirana higiena intimnih 
predelov z neprimernimi izdelki za 
umivanje, ki vsebujejo mila, zdravljenje z 
antibiotiki, stres in ne dovolj zračno perilo. 

Ko je ravnovesje kožne flore v intimnem 
predelu porušeno, se lahko patogene 
bakterije in glivice zelo hitro razmnožijo. 
Prav zato bi morala vsaka ženska skrbeti 
za to, da občutljiva flora v nožnici 
ostane v fiziološkem ravnovesju. Mila in 
mnogo gelov za prhanje tega pogoja ne 
izpolnjujejo, saj je njihova pH-vrednost 
praviloma višja. Zaradi pogoste uporabe 
teh izdelkov se lahko spremeni fiziološka 
pH-vrednost vagine, s tem pa se poruši 
tudi občutljivo ravnovesje vaginalne flore. 

Pod tekočo vodo umivajte intimne dele 
najmanj dvakrat na dan, če je le mogoče 
po veliki potrebi. Pomembno je, da gibi 
pri umivanju potekajo od nožnice proti 
anusu. Tako bakterij, ki se naberejo 
okrog anusa, ne boste prenesli na vhod 
nožnice. Za vzdrževanje intimne higiene 
imejte posebno brisačko, še bolje pa je, 

VAGINALNA 
VNETJA – KAKO 
DO NORMALNE 
VAGINALNE FLORE

Na povišanje pH-vrednosti 
vagine lahko vplivajo hormonske 
spremembe med menstruacijo, 
nosečnostjo ali meno in 
različne bakterijske infekcije. 
Med poglavitnimi vzroki so 
tudi pretirana higiena intimnih 
predelov z neprimernimi izdelki 
za umivanje, ki vsebujejo mila, 
zdravljenje z antibiotiki, stres in 
ne dovolj zračno perilo.

Suhost nožnice, srbenje, vnetje in neprijeten vonj so le nekatere intimne težave, o katerih ženske 
nerade govorijo. Intimni del telesa je najbolj občutljiv predel, zato potrebuje posebno nego in 
pozornost – ne le za dobro počutje, temveč predvsem zato, da ostane zdrav. Tako kot vsakodnevno 
uporabljamo dezodorant ali gel za prhanje, je potrebna tudi uporaba izdelkov za intimno nego.

Besedilo: Andreja Šaus

PREVENTIVA
Kako preprečiti vaginalno glivično 
okužbo

• Glivice se rade zadržujejo v toplem 
in vlažnem okolju, zato ne nosite 
tesno oprijetih hlač, vlažnih 
kopalk in sintetičnega perila, ki ne 
prepušča zraka.

• Ne pretiravajte s prhanjem 
in uporabo penečih kopeli, 
parfumiranih mil, dezodorantov, 
olj in razkužil, ki dražijo kožo 
in sluznico. Za intimno nego 
uporabljajte mila s kislim pH 
(3.5–4.8), ki ohranjajo naravno 
kislost nožnice.

• Med menstruacijo raje uporabljajte 
higienske vložke kot tampone.

• Okužba pogosto izvira iz črevesa, 
zato se po odvajanju blata obrišite 
od spredaj proti zadnjični odprtini.

• Med zdravljenjem z antibiotikom 
se posvetujte, ali je treba obenem 
zdraviti še glivične okužbe.

• Izogibajte se stresu oz. se ga 
naučite obvladovati.

• V prehrani se izogibajte alkoholu, 
cigaretam, kofeinu in enostavnim 
ogljikovim hidratom (sladkor, bela 
moka, kruh, testenine). Smotrno jih 
je zamenjati s polnovredno moko, 
proseno kašo, rižem ali koruzo.
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Kopanje, zlasti jacuzzi, kjer voda prodre v notranjost nožnice in spere 
zaščitno sluz in uniči kislost, ni priporočljivo za občutljive ženske.

sploh če že imate infekcijo, da uporabljate 
toaletni papir ali intimne robčke. Kopanje, 
zlasti jacuzzi, kjer voda prodre v notranjost 
nožnice in spere zaščitno sluz in uniči 
kislost, ni priporočljivo za občutljive ženske.

Suhost nožnice
Nezadostna vlažnost nožnice je lahko 
težava, ki se pojavi ne glede na starost 
ženske. Najpogosteje se to zgodi v času 
menopavze, lahko tudi v nosečnosti, ko 
dojite, ste pod stresom in uživate nekatera 
zdravila, lahko tudi zaradi kontracepcijskih 
tablet in pri fizičnih obremenitvah. Lahko 
se pojavlja v blažji obliki ali zelo močni. Pri 
spolnem odnosu povzroči občutek vnetja 
in srbenja ter celo krvavitve in bolečine. 
Suhost nožnice prizadene ogromno žensk. 
Te težave najlažje odpravite z vlažilnimi 
geli, izdelanimi na vodni osnovi, in pH 

uravnoteženimi osebnimi vlažilnimi 
geli. Dobro je vedeti, da suha nožnica ni 
zaščitena pred mikroorganizmi, ki tako 
lahko »veselo vstopajo«.

Neprimerno spodnje perilo povzroča 
vnetje
Zelo pomembno je sluznice obvarovati pred 
dražilnimi snovmi. Znano je, da je perilo 
iz čipk in mikrovlaken sicer zelo privlačno 
na pogled, vendar lahko povzroči vnetja, 
posebno pri občutljivih. Raje izbirajte 
spodnje perilo iz bombaža ali svile, ki 
omogočata dihanje kože. Občutljivejše raje 
uporabljajte pralni prašek za občutljivo kožo 
in se izogibajte mehčalcu. Enako je tudi z 
odišavljenimi vložki in tamponi. Še vedno so 
najbolj zanesljivi klasični bombažni vložki in 
tamponi, ki ne vsebujejo sintetičnih vlaken, 
le-ti pa so pri nas redkost.

Izogibajte se odišavljenim vložkom in tamponom. Še vedno so 
najbolj zanesljivi klasični bombažni vložki in tamponi, ki ne vsebujejo 
sintetičnih vlaken.
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60 %

bolnic z rakom dojke v Sloveniji 
se odloči za rekonstrukcijo 
dojke, ki je integralni del 
zdravljenja raka dojke. 

Vsaka osma ženska v razvitem svetu 
zboli za rakom dojk, kar pomeni, da 
je zaradi bremena bolezni nesrečna 
vsaka osma družina. O zdravljenju raka 
dojk, možnostih genetskega svetovanja 
in genetskega testiranja, preventivne 
odstranitve dojk in rekonstrukcije dojk 
pri pacientkah z gensko mutacijo, so 
spregovorili prof. dr. Uroš Ahčan, dr. 
med., predstojnik KO za plastično, 
rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo in 
opekline Kirurške klinike UKC Ljubljana, 
prof. dr. Janez Žgajnar, dr. med., spec. 
kirurgije., iz Sektorja operativnih dejavnosti 
na Onkološkem inštitutu Ljubljana, doc. dr. 
Mateja Krajc, dr. med., vodja Ambulante 
za onkološko genetsko svetovanje na 
Onkološkem inštitutu Ljubljana.

Operacije nekoč …
V letu 1970 je bil končni videz ženske 
po zdravljenju raka dojke dramatičen, 
saj pacientke po radikalni operaciji takrat 
niso imele možnosti rekonstrukcije 
dojk. Operacije so bile dolge, po njih so 
bolnicam ostajale brazgotine, prihajalo je 
do nepredvidljivih zapletov. Korak naprej 
je z mikrokirurško rekonstrukcijo režnja 
naredil prof. dr. Zoran Arnež, dr. med., z 
ekipo, vendar pa je bilo število žensk, ki 
so se odločale za rekonstrukcije, bistveno 
manjše kot danes. 

… in danes
»Danes so možnosti bolnic bistveno 
boljše – imamo poglobljeno strokovno 
znanje na podro ju patologije, več je 
diagnostičnih možnosti, pot do diagnoze 
je kratka, hitra, imamo napredne kirurške 
tehnike, možnosti obsevanja, u inkovito 
in moderno tehnologijo, ki omogoča 
obsevanje, preventivne in presejalne 
programe, s katerimi odkrivamo bolezni 
v zgodnji fazi – to je takrat, ko imamo 
opraviti z netipnimi spremembami. 
Sistemsko zdravljenje lahko začnemo že 
pred kirurškim zdravljenjem. Z genskim 
testiranjem omogočamo preventivne 
kirurške posege in odstranitev potencialno 
nevarnega tkiva pred boleznijo. Bolnicam 

NOVI USPEHI 
IN MOŽNOSTI 
ZA ŽENSKE 
NA PODROČJU 
REKONSTRUKCIJE DOJK
V okviru zdravljenja raka dojk sta klinični oddelek (KO) za plastično, rekonstrukcijsko, estetsko kirurgijo 
in opekline Kirurške klinike UKC Ljubljana in Onkološki inštitut Ljubljana predstavila mikrokirurško 
tehniko rekonstrukcije dojk s 3D-modelom, ki so jo prvi na svetu izvedli v UKC Ljubljana in je bila 
uvrščena med najboljše rekonstrukcijske tehnike dojke na svetu. Besedilo: Janja Simonič*

*Vira: UKC Ljubljana, Onkološki inštitut Ljubljana

ponudimo različne možnosti zdravljenja, 
pomembno pa je, da bolnice same 
izberejo možnost in obliko zdravljenja,« je 
povedal prof. dr. Uroš Ahčan. 

Pristop k zdravljenju je multidisciplinaren, 
potrebno je dobro načrtovanje. Kot je 
razložil prof. dr. Ahčan, z Onkološkim 
inštitutom delujejo kot celota, sodelujejo 
tedensko na skupnih konzilijih, na katerih 
pripravijo za vsako pacientko posebej 
skupno strategijo zdravljenja raka dojke in 
rekonstrukcije dojke. 

Rekonstrukcija dojke
V Sloveniji je rekonstrukcija dojke 
integralni del zdravljenja raka dojke. Zanjo 

Nosilci mutacij genov BRCA1 in BRCA2 ter drugih genov, ki so v 
primeru okvare povezani z večjo ogroženostjo, da bolnica zboli za 
to obliko raka, v spolnih celicah prenašajo te mutacije v naslednjo 
generacijo. Nosilke teh mutacij zbolijo za rakom dojk bistveno prej 
kot v splošni populaciji.

REVOLUCIONARNA MENSTRUALNA 
SKODELICA IZ SLOVENIJE!
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3–5 % 

vseh rakov dojk predstavlja 
dedni rak dojk.

2.300

rekonstrukcij so v Sloveniji 
opravili v 15 letih, več kot 

polovico na mikrokirurški način z 
lastnim tkivom telesa.

Na posvet je smiselno napotiti bolnico oz. bolnika z rakom, 
zdravega posameznika s pozitivno družinsko anamnezo ter osebno 
ali družinsko anamnezo vsaj treh naštetih obolenj po isti krvni veji, 
sploh če se pojavljajo pri mlajših bolnikih.

se v Sloveniji odloči več kot 60 odstotkov 
bolnic, kar je bistveno več kot v Evropi in 
svetu. Na področju onkološke kirurgije so 
tehnike postale natančnejše – odstranijo 
obolelo tkivo in ohranijo bistveno več 
zdravega tkiva, kar omogoča lažjo in boljšo 
rekonstrukcijo. Med rekonstrukcijskimi 
možnostmi pa lahko izbiramo med 
različnimi tehnikami: onkoplastična 
kirurgija, avtologna rekonstrukcija 
– rekonstrukcija z lastnim tkivom, 
lahko uporabljamo silikonske vsadke, 
anatomsko oblikovane kot pri estetski 
kirurgiji ali pa kombinacijo različnih tehnik.

»Pri onkoplastični operaciji kirurg 
odstrani oboleli del dojke in nato obe 
dojki preoblikujejo v simetrično obliko. 
Mikrokirurška tehnika pa omogoča, da 
nadomestimo podobno s podobnim. 
Žlezno maščobno tkivo dojke je zelo 
podobno maščobnemu tkivu na trebuhu, 
ki ga imajo ženske po 40. letu navadno 
odveč, in to uporabimo za oblikovanje 
nove dojke. To lahko naredimo sočasno 
– kirurg onkolog odstrani dojko, medtem 
ko druga ekipa hkrati že pripravlja tkivo na 
trebuhu. Namesto da bi porabili 6–12 ur 
za operacijo, poseg v povprečju opravimo 
v manj kot štirih urah. Med dojkama na 
koncu praktično ni razlike. Tudi samo del 

dojke lahko rekonstruiramo na tak način. 
Lahko pa rekonstruiramo celotno dojko, 
potem ko je bila ta že odstranjena,« je 
razložil prof. dr. Ahčan.

V 15 letih so opravili v Sloveniji več kot 
2.300 rekonstrukcij. Več kot polovico 
na mikrokirurški način z lastnim tkivom 
telesa. V zadnjih petih letih so na 
mikrokiruški način operirali več kot 608 
bolnic, kar v 99,6 odstotka je operacija 
uspela. Operacije so zanesljive in 
poskušajo uvajati tudi inovacije. 

3D-tehnika operacije 
Ena izmed inovacij je mikrokirurška 
tehnika rekonstrukcije dojk s 
3D-modelom. »S 3D-kamero posnamemo 
sosednjo (zdravo) dojko, posnetek 
prezrcalimo, dobimo manjkajočo dojko, 

iz tega izdelamo plastični kalup in v 
plastičnem kalupu – ta je tudi patentiran 
– med operacijo oblikujemo novo dojko,« 
je pojasnil prof. dr. Ahčan. To tehniko so 
pod njegovim vodstvom prvi na svetu 
izvedli v UKC Ljubljana, celoten postopek 
3D-operacije oblikovanja nove dojke pa 
je objavljen v najuglednejši knjigi Flaps 
and Reconstructive Surgery (Režnji in 
rekonstrukcijska kirurgija) avtorjev Fuchan-
Weia in Samirja Mardinija. Ljubljana je 
tako ponovno postala prepoznana v svetu. 
Razvoj kirurških tehnik in možnosti za 
pacientke pa se še nadaljuje.

Genetsko testiranje
Med tri in pet odstotkov vseh rakov dojk 
predstavlja dedni rak dojk. »Nosilci 
mutacij genov BRCA1 in BRCA2 ter drugih 
genov, ki so v primeru okvare povezani z 
večjo ogroženostjo, da ženska zboli za to 
obliko raka, v spolnih celicah prenašajo 
te mutacije v naslednjo generacijo. 
Nosilke teh mutacij zbolijo za rakom dojk 
bistveno prej kot v splošni populaciji, 
je opozorila doc. dr. Mateja Krajc, dr. 
med., vodja Ambulante za genetsko 
svetovanje in testiranje z Onkološkega 
inštituta Ljubljana. Onkološki inštitut 
omogoča celovito genetsko svetovanje 
in testiranje, spremljanje (follow-up) in 
preventivne posege, ne le opravljanje 
genskega testa. Končni cilj obravnave 
posameznika je ocena ogroženosti za 
raka na podlagi genskega testa in priprava 
individualiziranih presejalnih/preventivnih 
pregledov na podlagi medicine, podprte 

Če preiskave pokažejo veliko verjetnost, da 
bo oseba zbolela za katero od oblik raka, 

temu posamezniku pripravijo individualiziran 
program presejanja.
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z dokazi. Prav tako genski izvid lahko 
v določenih primerih vpliva na izbiro 
ustreznejšega zdravljenja.

»Na genetsko svetovanje so napoteni 
posamezniki iz družin, v katerih se 
rak pojavlja pogosteje. Za preiskavo 
mutacij oz. okvar se lahko odloči vsak, 
ki je opravil temeljit pogovor v okviru 
genetskega svetovanja, na katerem so 
mu predstavljene tako prednosti kot 
omejitve genskega testa, in svojo voljo 
potrdi s pisnim soglasjem. Dejavnost 
izvaja multidisciplinarni tim, ki ga 
sestavljajo zdravniki različnih specialnosti 
(klinični genetik, genetski epidemiolog, 
kirurg, radioterapevt, internist onkolog, 
ginekolog, radiolog, pediater ...), 

1/4

nosilk mutacij, povezanih s 
pogostim zbolevanjem za 

rakom dojk, ki še niso zbolele za 
rakom, se odloči za preventivno 
odstranitev dojk; od tistih, ki so 
že zbolele za rakom dojk, se za 

to odloči približno polovica.

medicinska sestra, molekularni biolog in 
psiholog. Na posvet je smiselno napotiti 
bolnico oz. bolnika z rakom, zdravega 
posameznika s pozitivno družinsko 
anamnezo ter osebno ali družinsko 
anamnezo vsaj treh naštetih obolenj po 
isti krvni veji, sploh če se pojavljajo pri 
mlajših bolnikih,« je pojasnila doc. dr. 
Krajc.

Če preiskave pokažejo veliko verjetnost, 
da bo oseba zbolela za katero od oblik 
raka, temu posamezniku pripravijo 
individualiziran program presejanja. 
Na primer, mlade ženske, ki so nosilke 
okvar na genih BRCA, spremljajo z MRI-
preiskavo dojk, mamografijo, UZ-preiskavo 
dojk, kliničnim pregledom, ponudijo jim 
možnost preventivne odstranitve tkiva 
dojk s sočasno rekonstrukcijo, preventivno 
odstranitev jajčnikov po koncu rodne dobe 
in po dopolnjenem 40. letu starosti. 

Preventivna mastektomija
Ženske z dokazanim visokim tveganjem za 
raka dojk se lahko odločijo za preventivno 
dvojno mastektomijo. Od leta 2013, ko se 
je za preventivno mastektomijo odločilo 
približno 15 odstotkov žensk z mutacijami 
BRCA, odstotek žensk, ki so se odločile za 
preventivno operacijo, narašča. Odkar se je 
za ta poseg odločila hollywoodska zvezda 
Angelina Jolie, se je zanimanje žensk za 
to operacijo ne le podvojilo, ampak celo 
potrojilo. »Preventivno mastektomijo 
izvajamo predvsem pri ženskah, ki so 
nosilke mutacij genov, povezanih s 
pogostim zbolevanjem za rakom dojk, 
najpogosteje z BRCA1 ali BRCA2. Poleg 
teh pa danes z novimi tehnologijami 
odkrivamo tudi nove gene, ki so povezani 
z rakom dojk. Preventivna mastektomija 
zmanjša verjetnost bolezni za od 90 do 95 
odstotkov in tudi podaljšuje pričakovano 
življenjsko dobo nosilk mutacij, tako 

Celoten postopek 
3D-operacije oblikovanja 
nove dojke je objavljen v 
najuglednejši knjigi Flaps and 
Reconstructive Surgery (Režnji 
in rekonstrukcijska kirurgija) 
avtorjev Fuchan-Weia in Samirja 
Mardinija. Ljubljana je tako 
ponovno postala prepoznana v 
svetu.

tistih, ki še niso zbolele za rakom dojk, kot 
tistih, ki so že prebolele raka dojk. Ker je 
preventivna mastektomija zelo agresiven 
poseg, je pred dokončno odločitvijo 
nujno poglobljeno svetovanje in skrben 
premislek. Takojšnja rekonstrukcija dojk 
je v večini primerov sestavni del operacije. 
Pri nenosilkah mutacij preventivne 
mastektomije ne priporočamo,« je razložil 
prof. dr. Janez Žgajnar, dr. med., spec. 
kirurgije, Sektor operativnih dejavnosti, 
Onkološki inštitut Ljubljana.

Po dosedanjih podatkih se za preventivno 
odstranitev dojk odloči približno četrtina 
nosilk mutacij, povezanih s pogostim 
zbolevanjem za rakom dojk, ki še niso 
zbolele za rakom, in približno polovica 
tistih, ki so že zbolele za rakom dojk. 
Za preventivno odstranitev jajčnikov se 
odloči polovica žensk, ki so že zbolele za 
rakom dojk, in 40 odstotkov tistih, ki še 
niso zbolele za rakom. Delež preventivnih 
odstranitev dojk se v zadnjih letih 
povečuje. Za takojšnjo rekonstrukcijo 
dojk se odloči 80 odstotkov žensk, je še 
povedal prof. dr. Žgajnar.

Genski izvid lahko v 
določenih primerih 

vpliva na izbiro 
ustreznejšega 

zdravljenja.

Preventivna mastektomija 
se izvaja predvsem pri 
ženskah, ki so nosilke mutacij 
genov, povezanih s pogostim 
zbolevanjem za rakom dojk, 
najpogosteje z BRCA1 ali BRCA2.
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TEMA MESECA

USMERITEV ZDRAVLJENJA RAKA V 
IMUNSKI SISTEM

Do nedavnega je bilo še najmanj napredka 
opaženega na področju zdravljenja 
pljučnega raka. Imunoonkološka zdravila, 
ki so za zdravljenje določenih vrst pljučnega 
raka že na voljo v določenih državah 
Evropske unije, izkazujejo dobre rezultate.

Kako delujejo imunoonkološka zdravila
Klasične terapije, ki se uporabljajo 
pri zdravljenju različnih oblik raka, se 
osredotočajo na obolelo mesto (tumor) 
oz. na rakave celice v telesu in poskušajo 
zmanjšati oz. popolnoma zavreti bolezen. 
Imunoonkološka zdravila delujejo drugače 
in se ne osredotočajo na rakave celice, 
ampak na imunski sistem. Največja 
sposobnost boja proti boleznim se namreč 
skriva v našem telesu – imunski sistem je 
obrambni mehanizem telesa, ki nas ščiti 
pred okužbami, rakom in drugimi boleznimi 
na način, da tuje organizme oz. celice (tudi 
rakave) prepozna in jih uniči. Na splošno ni 
zelo velikih razlik med rakavimi in zdravimi 

celicami, včasih rakave celice na površini 
nosijo nenavadne snovi, imunski sistem pa 
vedno ne spozna rakave celice kot tujka, ker 
so podobne običajnim, zdravim celicam. Če 
imunski sistem rakave celice ne prepozna, 
je tudi ne more uničiti.

Do zdaj največkrat uveljavljene terapije pri 
zdravljenju raka običajno kombinirajo; to so 
kirurški posegi, radioterapija (obsevanje) 
in kemoterapija. Pri določenih vrstah raka 
se uporabljajo tudi tarčna zdravila (nekateri 
jih poimenujejo biološka). Vsi ti načini 
zdravljenja se osredotočajo na tumor oz. 
obolelo mesto in so lahko zelo uspešni, 
žal pa pri določenih vrstah raka iz različnih 
vzrokov ne dajejo dobrih rezultatov.

Imunoonkološka zdravila prinašajo 
popolnoma nov koncept obvladovanja 
raka – zdravljenje ni usmerjeno v tumor oz. 
rakavo celico, ampak v človekov imunski 
sistem, in sicer tako, da specifično okrepi 
njegovo delovanje pri prepoznavanju in 
uničevanju rakavih celic. 

Obeti imunoonkološkega zdravljenja
Raziskave in klinični testi so pokazali, da 
pri nekaterih vrstah raka imunoterapija 
daje izjemno dobre rezultate in da razvoj 
tovrstnih zdravil prinaša pozitivne obete za 
določene tipe raka, ki so še včeraj veljali 
za slabo ozdravljive. Če imunoonkološka 
zdravila danes že uspešno uporabljajo 
pri zdravljenju melanoma in pljučnega 
raka, pa klinične raziskave obetajo dobre 
rezultate pri zdravljenju raka glave in vratu 
ter trebušne slinavke. Klinične raziskave so 
bile pred kratkim razširjene še na dodatnih 
30 različnih tumorjev. S temi raziskavami 
se poskuša oceniti in raziskati potencial 
imunoonkoloških zdravil pri različnih vrstah 
raka in v različnih stadijih, tako samih zdravil 
kot zdravljenja v kombinaciji z drugimi 
metodami.

Pljučni rak in imunoterapija
Po podatkih Svetovne zdravstvene 
organizacije (WHO) je rak na pljučih na 
prvem mestu v svetu po številu obolelih. 
Ocena je, da je samo v letu 2012 za rakom 
na pljučih v svetu zbolelo 1,8 milijona ljudi. 
Glavni vrsti raka sta nedrobnocelični (85–90 
% primerov pljučnega raka) in drobnocelični 
rak na pljučih (10–15 % primerov).

Eno od področij, na katerih imunoonkološka 
zdravila obetajo največ, je napredovani 
nedrobnocelični rak na pljučih. Pri 
zdravljenju le-tega dobre obete kaže 
zdravilo pembrolizumab – humanizirano 
monoklonsko protitelo, ki odpravi zavrtje 
imunskega odziva, kar pomeni, da zdravilo 
telesni imunski sistem okrepi in mu pomaga 
pri odkrivanju in premagovanju rakavih celic. 
Zdravilo je v fazi kliničnih raziskav pokazalo 
obetavne rezultate pri določenih vrstah raka, 
pri katerih so bili bolniki že zdravljeni ali pa so 
jih začeli zdraviti tudi s tem zdravilom.

Raziskave so pokazale, da so terapije s tem 
zdravilom uspešnejše od klasičnih načinov 
zdravljenja pljučnega raka in da so stranski 
učinki manj izraziti. Ugotovili so tudi, da je 
terapija s tem zdravilom zmanjšala tveganje 
za napredovanje bolezni in podaljšala 
obdobje brez napredovanja bolezni. Še 
preden se takšno zdravilo predpiše bolniku, 
se opravijo analize bioloških označevalcev 
(markerjev), s katerimi se zagotovi, da se 
terapija z imunoonkološkim zdravilom 
predpiše pravemu bolniku ob pravem času. 
Tak način prispeva k vzdržnemu zdravstvu, 
saj pravi bolnik prejme pravo zdravilo, noben 
bolnik pa ne ostane prikrajšan za pravo in 
učinkovito zdravljenje.

S tem zdravilom v nekaterih evropskih 
državah že zdravijo melanom in pljučnega 
raka, pred kratkim pa so zdravilo odobrili tudi 
za zdravljenje Hodgkinovega limfoma.

V zadnjih dveh desetletjih spremljamo velik napredek pri razvoju različnih, inovativnih in manj 
invazivnih terapij pri zdravljenju raka. Imunoonkološka zdravila, kot kaže, učinkovito opremljajo 
človekov imunski sistem za uničenje rakavih celic. Besedilo: Društvo onkoloških bolnikov Slovenije

Raziskave in klinični testi so 
pokazali, da pri nekaterih 
vrstah raka imunoterapija daje 
izjemno dobre rezultate in da 
razvoj tovrstnih zdravil prinaša 
pozitivne obete za določene 
tipe raka, ki so še včeraj veljali 
za slabo ozdravljive.

IMUNOONKOLOŠKA 
ZDRAVILA – NOV KONCEPT 
OBVLADOVANJA RAKA
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TEMA MESECA

STROKOVNI POSVET O VARNI RABI ZDRAVIL 
Javna agencija za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP) je 10. obletnico delovanja zaznamovala 
s posvetom o varni rabi zdravil. V razpravi so sodelovali številni strokovnjaki, ki so spregovorili o 
novostih in načrtovanih sistemskih prijemih. Besedilo: Monika Hvala*

*Okrogla miza JAZMP 

TEMELJITEJŠI NADZOR 
NAD KAKOVOSTJO IN 
UČINKOVITOSTJO IZDELKOV 
TER MATERIALOV V 
ZDRAVSTVU

Številni strokovnjaki so na okrogli 
mizi z naslovom »Varna raba zdravil« 
spregovorili o novostih in načrtovanih 
sistemskih prijemih, od preprečevanja 
vdora ponaredkov zdravil, sprememb na 
področju kliničnih študij, nadzora nad 
medicinskimi pripomočki do novosti pri 
obvladovanju farmakovigilance in pri 
uporabi veterinarskih zdravil, beseda pa 
je tekla tudi o ukrepih za zmanjševanje 
protimikrobne rezistence, ki je eden 

najresnejših izzivov sodobne humane 
in veterinarske medicine. Strokovnjaki 
so se strinjali, da skrb za kakovostno, 
varno in učinkovito zdravljenje ni in ne 
sme biti nikoli pozabljena ter da pri tem 
ključno vlogo igra JAZMP, ki deluje od 1. 
januarja 2007. »Danes, po desetih letih 
delovanja, je priznana in prepoznana 
strokovna institucija na področju izdelkov, 
povezanih z zdravjem. Agencija dela 
uspešno, ima vrhunske strokovnjake, 

vpeta je v mednarodno okolje, zagotavlja 
regulativno okolje, ki omogoča dostop 
do kakovostnih, varnih in učinkovitih 
zdravil našim državljanom. Ustreznost 
našega dela na področju inšpekcije je 
konec prejšnjega meseca prepoznala 
tudi skupina evropskih in ameriških 
presojevalcev, na kar smo še posebej 
ponosni,« je v uvodu povedala 
direktorica JAZMP dr. Andreja Čufar. 

Regulacija zdravil med bolj urejenimi 
področji
Zadovoljstvo je izrazila tudi ministrica za 
zdravje Milojka Kolar Celarc: »Slovensko 
zdravstvo je v mandatu naše vlade 
pred pomembnimi izzivi, zato moram 
reči, da mi je v veselje in ponos kot 
ministrici, da je področje regulacije 
zdravil eno bolj urejenih področij v naši 
državi. Lahko rečemo, da smo na tem 
področju mednarodno primerljivi in smo 
v določeni meri tudi zgled, kako po eni 
strani skrbeti tako za dostopnost zdravil 
na tako majhnem trgu, po drugi pa za 
varnost zdravil in ne nazadnje za nadzor 
nad cenami, kar je pri skrbi za nadaljnjo 
kakovost javnega sistema še kako 
pomembno. Vloga JAZMP bo v prihodnje 
še pomembnejša in intenzivnejša, 
ključna bo nenehna skrb za strokovnost 
in neodvisnost agencije kot nadzornega 
organa z enim samim ciljem: da 
državljanom zagotovimo dostopna in 
varna zdravila in da vsi skupaj poskrbimo 
za javno zdravje, zdravje državljank in 
državljanov Republike Slovenije.«

Po novi uredbi, ki naj bi zaživela oktobra 2018, bo klinično 
preskušanje postalo hitrejše, enostavnejše, cenejše.
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postalo hitrejše, enostavnejše, cenejše. 
Namestnik direktorice JAZMP dr. Stanislav 
Primožič, mag. farm., je poudaril pomen 
vzpostavitve EU-portala, ki poenostavlja 
postopek za oddajo vlog za odobritev, enovito 
ureja poročanje, vzpostavlja poenoten sistem 
evalvacije, povečuje učinkovitost kliničnega 
testiranja, vključuje vse države članice, omogoča 
fleksibilnost v zdravstveni politiki, etiki in drugih 
posebnostih državne regulative.

Odpornost proti mikrobom
Konkretni ukrepi so na vidiku tudi v boju proti 
antimikrobni rezistenci, enemu najresnejših 
izzivov sodobne humane in veterinarske 
medicine. Andreja Bizjak, dr. vet. med., 
direktorica inšpekcije za varno hrano, 
veterinarstvo in varstvo rastlin pri Upravi RS za 
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, 
je v zvezi s tem poudarila: »Varna uporaba 
veterinarskih zdravil ni pomembna le za živali, 
temveč ščiti tudi ljudi, ki uživajo izdelke iz rejnih 
živali. Regulativni del na tem področju je zato 
izjemnega pomena.«

Na področju medicinskih pripomočkov obe 
novi uredbi teoretično že zahtevata poostren 
nadzor in večjo varnost. Kako je s tem v praksi, 
je pojasnil dr. Stanislav Primožič: »V začetku 
letošnjega leta sta začeli veljati uredbi, ki 
povečujeta varnost na področju medicinskih 
pripomočkov v celotni Evropski uniji. Slovenija 
se intenzivno pripravlja na ta izziv. Bistvena 
je transparenca, pregled nad bazo izdelkov, 
zaznavanje morebitnih tveganj, sprotno 
poročanje. JAZMP je v samem središču tega 
dogajanja.«

Novosti so v pripravi še na področjih farmakovigilance, preverjanja in 
zagotavljanja varnosti zdravil tudi po tem, ko ta že pridobijo dovoljenje za 
promet.

Novosti 
Na posvetu so med drugim predstavili popolno 
novost, ki bo na ravni EU v celoti zaživela šele 
9. februarja 2019, vendar so priprave nanjo 
izjemno kompleksne in zahtevajo celovito 
vnaprejšnjo pripravo in takojšen začetek 
implementacije. Gre za uvedbo zaščitnih 
elementov v boju proti vdoru ponarejenih 
zdravil na trge držav članic s ciljem boljše 
sledljivosti zdravil in zagotavljanja večje varnosti 
pri zdravljenju z zdravili, ki morajo biti in ostati 
preverjenega izvora. Slovenija je ena od sedmih 
članic EU, ki so v ta namen že ustanovile 
nacionalno telo - Zavod za preverjanje 
avtentičnosti zdravil Slovenije (ZAPAZ).

Novosti so v pripravi tudi na področjih 
farmakovigilance, preverjanja in zagotavljanja 
varnosti zdravil tudi po tem, ko ta že pridobijo 
dovoljenje za promet. Da se spremembe 
dogajajo v smeri bolj sistematičnega aktivnega 
poročanja, takojšnjega zaznavanja signalov 
in ukrepanja, opozarjajo tako pri JAZMP (dr. 
Stanislav Primožič, mag. farm., namestnik 
direktorice JAZMP) kot pri farmacevtih (Breda 
Barbič Žagar, dr. med., medicinska direktorica v 
Krki, d. d., predstavnica Združenja proizvajalcev 
zdravil Slovenije, in mag. Katarina Verhnjak, 
mag. farm., direktorica v Krki, d. d., predstavnica 
Mednarodnega foruma znanstvenoraziskovalnih 
družb GIZ).

Klinično preskušanje zdravil
Razpravljali so še o izboljševanju kakovostno-
varnostnega vidika zdravljenja: klinično 
preskušanje zdravil. Po novi uredbi, ki naj bi 
zaživela oktobra 2018, bo klinično preskušanje 
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V ČEVLJIH BOLNIKA

10-krat

večjo možnost, da zboli, ima 
posameznik, če ima multiplo 

sklerozo njegov sorodnik.

3.500

bolnikov z multiplo sklerozo 
imamo v Sloveniji, ocenjujejo 

strokovnjaki.

Multipla skleroza je kronična avtoimuna 
vnetna bolezen, ki prizadene osrednje 
živčevje (možgane in hrbtenjačo) in je 
– poleg poškodb glave – najpogostejši 
razlog za invalidnost med mladimi. Ob 
procesu propadajo predvsem ovojnice 
živčnih vlaken zaradi poškodb in izgube 
mielina (demielinizacija). Značilno so 
pri istem bolniku prizadeta različna 
mesta v osrednjem živčevju in v različnih 
obdobjih. Gre za poslabšanja (zagone) 
in izboljšanja funkcij, ki jih opravlja 
osrednje živčevje, pri čemer je izguba 
funkcije odvisna od mesta, ki je prizadeto. 
S pravočasnim odkrivanjem bolezni 
in posledično hitrim zdravljenjem se 
lahko upočasni napredovanje bolezni. 
S sodobnimi zdravili je namreč mogoče 
znatno omiliti posledice in tako izboljšati 
kakovost življenja bolnika, so poudarili 
udeleženci okrogle mize ob svetovnem 
dnevu multiple skleroze, ki jo je organiziral 
STAklub. Na Nevrološki kliniki UKC 
Ljubljana so ob tej priložnosti pripravili 
dan odprtih vrat in na kliničnem oddelku 

za bolezni živčevja predstavili delovanje 
Centra za multiplo sklerozo, v katerem 
po besedah vodje centra doc. dr. Saše 
Šega timsko obravnavajo 1.300–1.500 
bolnikov.

Za multiplo sklerozo praviloma zbolijo 
mladi ljudje; bolezen se pojavlja pogosteje 
pri ženskah, največkrat med 20. in 50. 
letom starosti. Čeprav je na svetu že 
okoli 2,5 milijona bolnikov z multiplo 
sklerozo, od tega po ocenah okoli 3.500 v 
Sloveniji, vzrok bolezni ostaja nejasen, je 
povedala nevrologinja z Univerzitetnega 
kliničnega centra (UKC) Ljubljana asist. 
dr. Alenka Horvat Ledinek, dr. med., spec. 
nevrologije. 

Dejavniki tveganja
Dejavniki tveganja za bolezen so okoljski 
(zemljepisna širina – tveganje se veča 
z oddaljenostjo od ekvatorja – in s tem 
povezana raven vitamina D), kajenje, 
okužba z določenim virusom in dedna 
predispozicija. Čeprav bolezen ni dedna, 
ima posameznik desetkrat večjo možnost, 
da zboli, če ima multiplo sklerozo njegov 
sorodnik, pravi asist. dr. Alenka Horvat 
Ledinek. Za multiplo sklerozo od 2,5- do 
3-krat pogosteje zbolevajo ženske kot 
moški. Če zboli moški, se bolezen pojavi 
praviloma pet let pozneje kot pri ženski, 
je dodala nevrologinja z UKC Maribor 

prof. dr. Tanja Hojs Fabjan, dr. med., in 
pojasnila, da je več multiple skleroze med 
belo raso. 

Simptomi
Simptomi so zelo raznoliki. Sprva bolniki 
pridejo k zdravniku zaradi šibkosti udov, 
drugi značilni znaki pa so še težave 
pri gibanju in koordinaciji ter težave s 
kognitivnim procesiranjem. Za potrditev 
diagnoze so potrebne dodatne preiskave, 
na primer magnetna resonanca in 
lumbalna punkcija, ki v primeru bolezni 
pokaže prisotnost protiteles. »Poteka 
bolezni ne moremo napovedati, saj 
je bolezen nepredvidljiva, njeni znaki 
so kronični in nestalni,« pravi Alenka 
Horvat Ledinek. Večina bolnikov ima 
najprej obliko bolezni z zagoni in obdobji 
mirovanja, navaja Hojs Fabjanova. Pri od 
40 do 60 odstotkih teh bolnikov bolezen 
sčasoma, v približno 15 letih, napreduje v 
sekundarno napredujočo obliko, pri kateri 
se znaki bolezni nenehno slabšajo. Do 
15 odstotkov bolnikov pa ima po njenih 
navedbah že od samega začetka takšno 
obliko bolezni z nepretrgoma slabšajočim 
potekom.

Zanikanje bolezni
Klinična psihologinja v UKC Maribor dr. 
Estera Žalik, spec. klinične psihologije, je 

MULTIPLA SKLEROZA: 
PRAVOČASNO ZDRAVLJENJE 
KLJUČNO ZA KAKOVOST 
ŽIVLJENJA BOLNIKOV 

Na svetovni dan multiple skleroze (31. maj), ki velja za najpogostejšo nevrološko bolezen med mladimi, 
so strokovnjaki spregovorili o tej bolezni, zdravljenju in življenju bolnika. V pogovoru na okrogli mizi 
z naslovom V čevljih bolnika so sodelovali nevrologinji Alenka Horvat Ledinek in Tanja Hojs Fabjan, 
klinična psihologinja Estera Žalik ter bolnik z multiplo sklerozo Gregor Selak. Besedilo: Janja Simonič*

*Vira: STAklub, UKC Ljubljana

Za potrditev diagnoze so 
potrebne dodatne preiskave, na 
primer magnetna resonanca in 
lumbalna punkcija, ki v primeru 
bolezni pokaže prisotnost 
protiteles.
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3-krat

pogosteje za multiplo sklerozo 
zbolevajo ženske kot moški.

IZKUŠNJA
Resnična zgodba bolnika 
 
Gregor Selak je prve znake multiple skleroze zaznal novembra 2013. Takrat je večkrat 
na dan za 10 sekund izgubil ravnotežje, večkrat je tudi padel. »Ko je bil zunaj, na ulici, 
je bilo videti, kot da sem pijan,« je povedal. Po dveh tednih se je odpravil k osebnemu 
zdravniku, ki ga je napotil na nevrološko kliniko. Tam so po magnetnoresonančnemu 
slikanju glave in s pregledom možganske tekočine potrdili multiplo sklerozo. 
»Zdravnik me je želel takoj zdraviti s kortikosteroidi, kar sem zavrnil, saj sem bil 
šokiran in depresiven. Nato sem uporabil več alternativnih možnosti zdravljenja, kar 
pa ni pomagalo, zato sem se vrnil k nevrologu in začel zdravljenje.« Kot je povedal, se 
danes počuti dobro in lahko normalno hodi uro in pol ali dve. Začel je tudi ponovno 
plezati, s čimer se je strastno ukvarjal pred boleznijo.

ob tem dejala, da je soočanje z diagnozo 
zelo stresna situacija. Kako posameznik 
reagira na to, je odvisno od tega, kako si 
sam razloži situacijo. Veliko jih bolezen 
na začetku preprosto zanika, zato nekateri 
tudi odklonijo zdravljenje ali pa zdravil 
ne jemljejo. »Zanikanja ne smemo 
obtoževati. To je obrambni mehanizem, da 
preživimo situacije, ki so v tistem trenutku 
preveč boleče,« je pojasnila Žalikova. 
Ob tem je dejala, da dolgoročno ne gre 
podpirati oz. odobravati zanikanja, saj se 
potem bolniki ne zdravijo. Opozorila je tudi 
na pomen podpore družine in bližnjih pri 
soočanju z boleznijo: »Res je, da ima med 
40 in 60 odstotkov bolnikov z multiplo 
sklerozo tudi depresijo. Ampak bolj kot 
bolezen na to vpliva bolnikovo socialno 
okolje.« Po Selakovih besedah mu je 
pri soočanju z boleznijo zelo pomagala 
soproga: »A na koncu sem moral sam pri 
sebi spremeniti stvari. Ugotovil sem, da bo 
z negativno energijo šlo samo na slabše.« 

Bolezen je vzel kot pozitivno priložnost za 
spremembo svojega življenja. »Ugotovil 
sem, katere stvari želim početi. Zdaj jih 
dejansko počnem. Živim!« je še dejal.

V čevljih bolnika
Udeleženci okrogle mize, ki jo je podprlo 
podjetje Biogen Pharma, smo ob koncu 
lahko preizkusili posebne čevlje, izdelane 
s 3D-tiskalnikom, ki omogočajo simulacijo 
hoje oz. življenja z multiplo sklerozo, in se 
tako postavili »v čevlje bolnika«. Noge so 
bile v njih res težke in ravnotežje okrnjeno 
… Pomislite in ne obsojajte takoj – soseda, 
za katero ste mislili, da je vedno vinjena, 
ker jo zanaša pri hoji, ima morda to težko 
diagnozo.

Posebni čevlji, izdelani s 
3D-tiskalnikom, omogočajo 
simulacijo hoje oz. življenja z 

multiplo sklerozo.
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5 %

bolnikov si lahko uredi krvni tlak 
s splošnimi ukrepi.

Že skoraj vsak drugi Slovenec se spopada 
s povišanim krvnim tlakom, bolezen 
pa se vedno pogosteje pojavlja tudi pri 
mladostnikih, ocenjuje asist. dr. Jana 
Brguljan Hitij, dr. med., predstojnica 
KO za hipertenzijo Interne klinike UKC 
Ljubljana in predsednica slovenskega 
Združenja za hipertenzijo. »Hipertenzija 
lahko povzroči infarkt in možgansko kap, 
pogosto pa pozabljamo na demenco, ki je 
prav tako zelo tesno povezana z arterijsko 
hipertenzijo. Zato so pomembni zgodnje 
odkrivanje bolezni, pravilno merjenje 
krvnega pritiska in ustrezno zdravljenje,« 
je opozorila predsednica združenja ob 
svetovnem dnevu hipertenzije. Za ta dan 
je Svetovna liga za hipertenzijo leta 2005 

določila 17. maj. Slovenija se je gibanju, ki 
v obdobju 2013–2018 deluje s sloganom 
»Spoznaj svoje številke – Poznaj svoj krvni 
tlak«, pridružila že na začetku. 

Letos so ozaveščanje po svetu še dodatno 
razširili v akcijo Globalnih meritev 
krvnega tlaka in Slovenija se je svetovnim 
aktivnostim pridružila z akcijo “Maj – 
mesec meritev 2017”, v okviru katere 
so ves mesec v zdravstvenih ustanovah 
in lekarnah po celotni Sloveniji potekale 
brezplačne meritve krvnega tlaka. V 
akciji so poleg Združenja za hipertenzijo 
sodelovali Združenje zdravnikov družinske 
medicine, Nacionalni inštitut za javno 
zdravje (NIJZ), Lekarniška zbornica 
Slovenije ter Univerzitetni klinični center 
Ljubljana.

Najuglednejši predstavniki stroke v 
Sloveniji so ob tej priložnosti znova 
spregovorili o razsežnostih problema 
hipertenzije v Sloveniji ter o načinih 
obvladovanja te kronične bolezni, ki se 
je drži vzdevek tihi ubijalec. Bolezen 
namreč nima simptomov, zato se je 
večina ne zaveda, med tistimi, ki se je 
zavedajo, pa jih polovica ne stori nič. Med 
zdravljenimi je kar 75 odstotkov takih, ki 
zaradi neupoštevanja zdravnikovih navodil 
in nerednega jemanja zdravil nimajo 
dobro urejenega krvnega tlaka. Posledice 
nezdravljene bolezni so zelo resne in 
lahko vodijo v nenadno smrt, svarijo 
strokovnjaki. 

Posledice
Brez zdravljenja se možnost za 
možgansko kap poveča za sedemkrat. 
V Sloveniji možgansko kap doživi okoli 
4.400 ljudi na leto, okoli 2.100 jih umre. 
Še pogostejša je invalidnost. Dolgotrajno 

povišan krvni tlak je tudi vzrok za okvare 
srca, ki se prav tako lahko končajo usodno. 
Akutni koronarni sindrom doživi okoli 
5.000 bolnikov na leto, približno 700 jih 
umre. Hipertenzija je vzrok za približno 
9,4 milijona smrti vsako leto, visok krvni 
tlak pa je vedno pogostejša težava tudi pri 
otrocih. 

Vzroki
V veliki meri so vzroki za hipertenzijo 
prevelika telesna teža, pretiran vnos 
alkohola in kuhinjske soli ter pomanjkanje 
telesne dejavnosti. Več vrst zdravil 
dokazano stroškovno učinkovito zniža 
krvni tlak, da preprečimo neželene srčno-
žilne zaplete pri zvišanem krvnem tlaku. 
Čeprav so ta zdravila dosegljiva, svetovni 
podatki nakazujejo, da se manj kot 
polovica ljudi, ki imajo zvišan krvni tlak, 
tega tudi zaveda. Med tistimi, ki se zdravijo 
zaradi hipertenzije, jih ima manj kot 
tretjina urejen krvni tlak po zdaj veljavnih 
priporočilih ciljnih vrednosti.

»Pojavnost hipertenzije v svetu se bo 
zviševala, ne zniževala, Slovenija pa temu 
sledi. Pomembno je, da svoj krvni tlak 
redno spremljamo in da s kakovostnimi 
merilniki krvnega tlaka tudi doma sami 
izvajamo meritve. Tako lahko hipertenzijo 
pravočasno prepoznamo in jo zdravimo. 
Če samo za 2 mm znižamo krvni tlak, 
tveganje za umrljivost zaradi ishemične 

SPOZNAJ SVOJE 
ŠTEVILKE – POZNAJ 
SVOJ KRVNI TLAK

Povišan krvni tlak ali hipertenzija nima simptomov, zato se je večina ne zaveda. Če je ne zdravimo, 
lahko ima zelo resne posledice, kot so srčni ali možganski infarkt ter odpoved srca in ledvic. 
Hipertenzija je najpogostejši samostojni dejavnik tveganja za smrt – povzroči približno 9,4 milijona 
smrti vsako leto. Besedilo: Janja Simonič*

*Viri: Združenje za hipertenzijo, NIJZ, UKC Ljubljana

Pomembno je, da svoj krvni 
tlak redno spremljamo in da s 
kakovostnimi merilniki krvnega 
tlaka tudi doma sami izvajamo 
meritve.

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

M
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P
O IZBORU LEKARNARJE

V*
*Raziskava o najpogosteje priporočenih izdelkih brez recepta v slovenskih lekarnah 2016, FarmAsist d.o.o.

M6 AC

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

Družinski merilnik krvnega tlaka z manšeto za 
srednji in velik obseg nadlakti (22–42 cm) ter 
priloženim AC usmernikom.
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4.400

ljudi na leto v Sloveniji doživi 
možgansko kap, okoli 2.100 jih 

umre.

bolezni srca zmanjšamo za 7 odstotkov, 
tveganje za umrljivost zaradi možganske 
kapi pa kar za 10 odstotkov,« pravi Jana 
Brguljan Hitij.

Zdravljenje
»Pomembno je, da z bolnikom 
vzpostavimo zaupanje, zato da 
vzpostavimo dolgoročni partnerski odnos, 
v katerem se razkrije način življenja 
bolnika, na osnovi katerega potem 
lahko svetujemo glede nefarmakoloških 
ukrepov. Svetujemo tudi glede uporabe 
zdravil in se vključimo v meritve krvnega 
tlaka. Velikost manšete zelo vpliva na 
merjenje. Predvsem je pomembno, da 
se bolniki dejavno vključijo v celoten 
proces – tako so tudi rezultati zdravljenja 
uspešnejši,« je povedala Ernica Jovanović, 
dipl. m. s., Klinični oddelek za hipertenzijo, 
UKC Ljubljana. Prav slabo sodelovanje 
pri zdravljenju je glavni dejavnik, ki 
vodi v nedoseganje zastavljenih ciljev 

zdravljenja, opaža prof. dr. Marija Petek 
Šter, dr. med., katedra za družinsko 
medicino, Medicinska fakulteta, Univerza 
v Ljubljani. 

»Dolgoletne izkušnje farmacevtov kažejo, 
da veliko težav pri bolnikih s hipertenzijo 
predstavlja nepravilna uporaba zdravil. 
Bolniki, ki se zdravijo zaradi hipertenzije, 
pogosto jemljejo več zdravil, bodisi zaradi 
same hipertenzije ali drugih sočasnih 
obolenj. Bolnik mora zato dobro poznati 
svoja zdravila in dobro je, da ima vedno 
pri sebi seznam zdravil. Farmacevti 
moramo bolnike poučiti o pravilni rabi 
zdravil, jim svetovati pri samozdravljenju, 
jih ozaveščati o dejavnikih, ki vplivajo na 
izide zdravljenja z zdravili. Bolnike učimo 
tudi pravilne samokontrole krvnega tlaka, 
opozarjamo na dejavnike, ki vplivajo 
na vrednost meritev, svetujemo nakup 
primernega merilnika, spodbujamo k 
zapisovanju meritev, pomagamo pri 
pravilni interpretaciji rezultatov ali drugače 
motiviramo za zdrav način življenja.« Tako 
je vlogo farmacevtov pri obvladovanju 
hipertenzije opisala Ivanka Brus, mag. 
farm., spec., Lekarniška zbornica Slovenije.

Ukrepi
Najpomembnejša nefarmakološka in tudi 
preventivna ukrepa sta zmanjšanje soli 
v prehrani in uravnavanje telesne teže. 

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

Družinski merilnik krvnega tlaka z manšeto za 
srednji in velik obseg nadlakti (22–42 cm) ter 
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Glavni viri soli v naši prehrani so 
živila in jedi z veliko vsebnostjo 
dodane soli, dosoljevanje pri 
pripravi hrane in pri mizi ter 
obroki, zaužiti zunaj doma.

»Glavni viri soli v naši prehrani so živila 
in jedi z veliko vsebnostjo dodane soli, 
dosoljevanje pri pripravi hrane in pri mizi 
ter obroki, zaužiti zunaj doma. Zato je bil 
v letu 2010 sprejet prvi Akcijski načrt za 
zmanjševanje vnosa soli pri prebivalcih 
Slovenije in prvi uspehi so se že pokazali, 
saj se je vnos soli pri odraslih po zadnjih 
raziskavah v petletnem obdobju zmanjšal 
za 9 odstotkov, pravi prof. dr. Cirila Hlastan 
Ribič, univ. dipl. inž. živ. tehnol., z NIJZ.

Anonimni vprašalniki, navodila za merjenje 
in nasveti za ukrepanje so na voljo na 
spletni strani: www.hipertenzija.org.
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TEMA MESECA

Poleg dragocenih slovenskih izkušenj na 
področju uveljavitve dobro delujočega 
sistema transplantacijske koordinacije ter 
donorskega in transplantacijskega modela 
so strokovnjaki iz Moldavije domov 
odnesli tudi nova spoznanja na področju 
ozaveščanja ljudi o pomembnosti 
darovanja organov in tkiv. Kot primer 
dobre prakse so namreč spoznali tudi 
družbenoodgovorno kampanjo »Ne čakaj, 
postani darovalec«, s katero se je povečalo 
število opredeljenih darovalcev v Sloveniji. 
Ne glede na povečanje števila darovalcev 
pa ostaja sprememba zakonodaje glede 
opredelitve za darovanje organov, poleg 
ustanovitve tkivne banke, eden glavnih 
izzivov slovenskega sistema.

Petdnevni študijski obisk je financirala 
Evropska komisija v okviru finančnega 
instrumenta TAIEX. Glede na zastavljen 
cilj – povečanje učinkovitosti donorskega 
programa in transplantacijskega 
programa v Moldaviji – so slovenski 
strokovnjaki gostom predstavili 
osnovne principe delovanja sistema, 

zakonodajo in organizacijsko mrežo 
Slovenija-transplanta, finančne vidike 
in informacijsko podporo za zbiranje 
podatkov na področju darovanja in 
presaditve organov, tkiv in celic. 

Tovrstne izmenjave so na področju 
donorskega programa in transplantacij 
dokaj pogoste. Kot pojasnjuje primarijka 
Danica Avsec, so koristne za obe strani, 
saj vsi sodelujoči lahko spoznajo različne 
pristope k urejanju te dejavnosti. »Pri 
pripravi gradiv in predstavitev za delegate 
tudi mi naredimo natančen pregled stanja 
in tako opravimo nekakšno inventuro 
znanja ter učinkovitosti dejavnosti. Na 
tak način tudi lažje vidimo možnosti za 
izboljšave.« 

Podatki o presaditvah
Če primerjamo statistične podatke 
darovanja in presaditev v Sloveniji in 
Moldaviji, opazimo bistvene razlike. Letno 
v Sloveniji presadimo okoli 120 organov. 
V Moldaviji so lani presadili 31 organov. 
V obeh državah med presajenimi organi 
prevladujejo ledvice. V Sloveniji trenutno 
na srce čaka 52 pacientov, na jetra 25, 
na ledvice pa 102 pacienta. V Moldaviji je 
na nacionalnem čakalnem seznamu 42 
pacientov, ki čakajo na ledvice, 81 na jetra 
in 3 na srce. 

Sistem darovanja
Razlike so tudi v samem sistemu, ki ureja 
darovanje. V Moldaviji imajo uzakonjeno 
domnevno privolitev v darovanje. V 
Sloveniji trenutno zakonodaja določa, da 
se lahko soglasje za darovanje pridobi po 
smrti v pogovoru s svojci ali najbližjimi. 
Če posameznik izreče svojo voljo za 
časa življenja v obliki pristopne izjave, se 
upošteva ta odločitev. Vse informacije o 
darovanju v Sloveniji so zbrane na spletni 
strani www.daruj.si. Ministrstvo za zdravje 

NA PODROČJU PRESADITEV 
ORGANOV IN TKIV SMO ZA 
ZGLED DRUGIM

Zavod RS za presaditve organov in tkiv Slovenija-transplant je v tednu med 15. in 19. majem gostil 
tričlansko delegacijo strokovnjakov s področja transplantacijske medicine iz Moldavije. Primarijka 
Danica Avsec, dr. med., direktorica Slovenija-transplant, je ob tem izrazila »veselje in ponos, da 
smo država z dobro urejenim sistemom in da smo lahko za zgled drugim ter imamo možnost svoje 
izkušnje in znanje deliti z drugimi, ki so še na poti«. Besedilo: Slovenija-transplant

RS je prejelo predlog, da bi tudi v Sloveniji 
(po zgledu številnih evropskih držav) 
morali ureditev spremeniti tako, da bi 
bili vsi državljani Republike Slovenije z 
rojstvom avtomatsko darovalci. Kdor bi 
se temu želel odreči, bi izpolnil obrazec, s 
katerim bi izrazil to svojo željo. V primeru 
mladoletnih bi odločitev sprejeli zakoniti 
skrbniki ali zastopniki. Takšni rešitvi so 
naklonjeni tudi v Slovenija-transplantu. 
»Vse bolj se nam zdi domnevna 
opredelitev, pri kateri se opredelijo tisti, 
ki so proti darovanju, edina prava rešitev 
tudi za Slovenijo. Skupine, kot so otroci 
in druge ranljive skupine, bi tudi ob 
spremembi zakonodaje izvzeli in postopki 
v teh primerih bi se še naprej izvajali po 
informiranem pristanku, pri katerem o 
darovanju odločajo starši oz. skrbniki,« 
razloži primarijka Darinka Avsec.

Strokovnjaki iz Moldavije so domov 
odnesli dragoceno znanje, na osnovi 
katerega bodo izboljšali učinkovitost 
lastnega modela. Slednji ima sam po 
sebi nekaj prednosti, ki so lahko za zgled 
tudi slovenski strani. »Moldavci imajo 
zelo pregleden sistem zlasti na področju 
tkiv in celic, saj so poiskali odlične rešitve 
in ustanovili eno skupno tkivno banko, 
kar nam doslej, kljub prizadevanjem, ni 
uspelo,« opisuje primarijka. Na strani 
pomanjkljivosti moldavskega sistema 
pa velja izpostaviti slabšo učinkovitost 
donorskega in transplantacijskega 
programa ter finančnega modela 
na področju darovanja in presaditev 
organov. »Trenutno imajo največ težav z 
motiviranjem zdravnikov in preostalega 
zdravstvenega osebja za izvajanje 
donorskega programa po mednarodnih 
merilih, med njimi se tudi pojavlja še 
precej čustvenih zadržkov in strahu pred 
postopki pri darovanju,« je še povedala 
primarijka Danica Avsec.

V Sloveniji trenutno na srce 
čaka 52 pacientov, na jetra 25, 
na ledvice pa 102 pacienta.
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GIBANJE

NASVETI ZA PRAVILEN IN VAREN TEK

Tek ima prednost pred drugimi vrstami 
rekreacije, saj dejansko samo obujemo 
športne copate, oblečemo udobna športna 
oblačila in se odpravimo iz stanovanja na 
prosto. Tečemo lahko na tekaški stezi, na 
urejenih tekaških površinah, v gozdu, po 
travniku. Tek je odličen tako za ohranjanje 
zdravja, izboljšanje mišične vzdržljivosti 
kot tudi za izgubo odvečnih kilogramov. 
Kljub številnim koristim pa teka ne smemo 
jemati kot nekaj samoumevnega in 
preprostega. Na tek se je treba ustrezno 
pripraviti predvsem zaradi preventive pred 
poškodbami, ki so pri teku zelo pogoste.

Poškodbe pri teku so najpogosteje 
povezane s kolki, koleni, gležnji in stopali.

Tek je v zadnjih letih postal zelo priljubljena oblika rekreacije med vsemi skupinami prebivalstva. Je 
preprosto dostopna in poceni oblika rekreacije. Ne potrebujemo partnerja za tek, saj se lahko sami 
odpravimo ven kadarkoli čez dan, ko imamo nekaj prostega časa.

TEČI JE TREBA 
NAČRTNO IN 
PREMIŠLJENO

Besedilo: Jure Ivartnik, prof. šp. vzg. in dipl. fiziot., pri Fizioterapiji Fuchs

NAJPOGOSTEJŠE POŠKODBE 
Od žuljev do zlomov 

• Tekaško koleno je poškodba, ki 
najpogosteje prizadene tiste, ki tečejo 
na dolge proge, in tudi rekreativce. 
Vzrok zanjo je največkrat nenormalen 
položaj stopala med tekom in tudi 
nepravilen položaj pogačice glede na 
sklepno površino. Glavni simptom 
tekaškega kolena je bolečina na 
sprednji strani kolena ob spodnjem 
robu pogačice, kjer se pripenjajo tetiva 
pogačice in sosednje vezi.

• Preobremenitveni zlom (stres 
fraktura) je posebna vrsta zloma, ki 
je bil včasih pri vojakih poznan kot 
»maršfraktura«, vzrok zanjo pa so bile 
ponavljajoče se obremenitve. Ta zlom 
ugotovimo zlasti pri tekačih, ki imajo 
preveč ponavljajočih se obremenitev 
stopalnih kosti zaradi teka na trdi 
podlagi, dolgotrajnega teka ali 
neprimerne obutve. 

• Sindrom iliotibialnega trakta je 
pogosta preobremenitvena poškodba 
tekačev, in sicer naj bi predstavljala 
12 % vseh poškodb, povezanih s 
tekom. Iliotibialni trakt je dolga tetiva, 
ki poteka po zunanji strani stegna od 
narastišča na medenici do zgornjega 
dela golenice, kjer se na zunanji strani 
kolena pripenja na kost. Bolečina se 
pokaže na zunanji strani kolena ali v 

kolku in je izjemno pogosta poškodba 
med maratonskimi tekači. 

• Plantarni fasciitis opazimo kot 
bolečino v sredini stopalnega loka 
ali na notranjem delu petnice in je 
najpogosteje posledica nenormalnega 
gibanja stopala, zakrčene mečne 
mišice, nenadnega povečanja 
intenzivnosti treninga ter nošenja 
neustrezne obutve.

• Vnetje ahilove tetive, ki je posledica 
vnetja ali natrganja tetive in se 
kaže z bolečino v predelu tetive na 
zadnji strani gležnja, se pojavi zaradi 
prevelike intenzivnosti treninga, 
spremembe tekalne površine 
(naklona ali trdote), zakrčene ali 
prešibke mečne mišice, nepravilne 
tekaške tehnike, nezadostnega 
raztezanja, napačne obutve in 
utrujenosti.

• Zvin gležnja je tudi pogosta 
poškodba, ki prizadene tekače. Zvin 
lahko povzroči napačen gib oz. 
nenadna sprememba terena. Kaže 
se z nenadno bolečino in oteklino v 
predelu gležnja.

• Žulji spadajo med pogoste poškodbe. 
So posledica pretesne ali prevelike 
obutve, vlažnosti stopala, ki drgne ob 
podlago v obutvi, ali napačne izbire 
nogavic.

Poškodbe pri teku so 
najpogosteje povezane s kolki, 
koleni, gležnji in stopali.



30 Spremljajte nas na        /Zdrave novice



32 Spremljajte nas na        /Zdrave novice32 Spremljajte nas na        /Zdrave noviceSpremljajte nas na        /Zdrave noviceSpremljajte nas na        /Zdrave noviceSpremljajte nas na        /Zdrave novice

Priprave na tek
Začetek ukvarjanja s tekom le ni tako 
preprost, kot je videti na prvi pogled. Skrb 
vzbujajoče je dejstvo, da se po nekaterih 
podatkih poškoduje kar 50 odstotkov 
rednih tekačev letno, kar 90 odstotkov teh 
poškodb pa je zaradi preobremenitve. Zato 
je zelo pomembno, da smo pripravljeni 
na tek in da začnemo tekaške treninge 
postopoma ter intenzivnost dvigamo 
počasi. Precej pogoste so poškodbe, ki se 
pojavijo ob predoziranju teka, neprimerni 
obutvi in napačni tehniki. Razumevanje 
biomehanike teka in narave poškodb je 
ključ do hitrega in popolnega okrevanja. 

Tek je lahko za nas koristen le, če se z njim 
začnemo ukvarjati načrtno in premišljeno. 
Prve tekaške cilje si moramo postaviti 
v okviru svojih telesnih in aerobnih 
sposobnosti. Ti bodo seveda odvisni od 
našega vsakodnevnega življenjskega 
sloga. V vsakem primeru pa je prvo 
pravilo, ki ga moramo upoštevati, ko 
začnemo teči, postopnost. Velikokrat 
prav začetna zagnanost in želja po čim 
hitrejšem napredku privedeta do pretirane 
vadbe, ki lahko prej škodi kot koristi. 
Z upoštevanjem načela postopnosti 
omogočimo ustrezno prilagoditev 
organizma na tekaške obremenitve, kar 
je še posebej pomembno za tiste, ki 
se prej niso ukvarjali s športom. Ljudje 
s prekomerno telesno težo se morajo 
zavedati, da večja telesna teža pomeni 
večji pritisk na telo ob udarcu stopala 
ob tla, to pa posledično pomeni večje 
tveganje za tekaške poškodbe. Zato je 
treba razmisliti, ali je pri tej skupini ljudi 
tek sploh primeren za začetno obliko 
rekreacije. Starejši ljudje morajo presoditi, 
ali je glede na njihova leta še primerno, da 
začnejo teči, ali pa je morda primerneje 
izbrati kako drugo telesno dejavnost, npr. 
nordijsko hojo ali hojo v hribe. Upoštevati 
je namreč treba, da se s starostjo 
spreminja sestava kosti, ki se začnejo 
posedati, faza leta pri teku pa to posedanje 
še pospeši.

Načelo varnosti
Za vse rekreativne tekače pa je naslednje 
pomembno načelo varne vadbe zmernost 
oz. omejitev tedenskega obsega vadbe. 
V strokovni literaturi je mogoče zaslediti 
priporočila, da naj vadba rekreativnih 
tekačev ne bi presegala 40 km na teden. 
Vsaka tekaška vadba mora biti prilagojena 
posamezniku in njegovim zmožnostim. 
Posebno pozornost moramo posvetiti 
tudi pravilni tehniki teka, zato je vadba 
ob ustreznem strokovnem vodstvu 
priporočljiva ne le za začetnike, ampak 
tudi za izkušenejše tekače.

Tek je zelo razširjena oblika športne 
aktivnosti, pri kateri prihaja do 
ponavljajočih se obremenitev določenih 
delov gibalnega sistema, predvsem 
spodnjih okončin. Tekaške poškodbe 
so zato najpogosteje posledica 
preobremenitvenih sindromov, ki 
nastajajo postopoma in jih v začetnih 
fazah po navadi sploh ne zaznamo. Zato 
je še toliko pomembneje, da poznamo 
temeljna načela varne tekaške vadbe, s 
katerimi zmanjšamo tveganje za nastanek 
tekaških poškodb. Ustrezno strukturirana 
tekaška vadba mora vključevati ogrevanje, 
ohlajanje, vaje za gibljivost (»stretching«), 
temeljiti mora na pravilni tehniki teka, 
pomembna pa je tudi ustrezna izbira 
vadbene podlage in tekaške obutve. 

50 %

rednih tekačev se po nekaterih 
podatkih letno poškoduje; kar 
90 % teh poškodb pa je zaradi 

preobremenitve.

Ljudje s prekomerno telesno 
težo se morajo zavedati, da 
večja telesna teža pomeni 
večji pritisk na telo ob udarcu 
stopala ob tla, to pa posledično 
pomeni večje tveganje za 
tekaške poškodbe. Zato je treba 
razmisliti, ali je pri tej skupini 
ljudi tek sploh primeren za 
začetno obliko rekreacije.

Posebno pozornost moramo posvetiti tudi pravilni tehniki teka, 
zato je vadba ob ustreznem strokovnem vodstvu priporočljiva ne 
le za začetnike, ampak tudi za izkušenejše tekače.
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Večina je že slišala za probiotike oz. 
probiotične bakterije, ki so pomembne za 
urejanje prebave. Če ne drugače, pa vsaj 
ob pestri izbiri najrazličnejših jogurtov. V 
bistvu ne gre za nič drugega kot koristne 
črevesne bakterije, ki so pravzaprav del nas 
(naše črevesne flore) in nas ščitijo pred 
različnimi tujki in toksini, krepijo črevesno 
steno, proizvajajo hranilne snovi, skrbijo 
za optimalno prebavo in še mnogo več. V 
črevesju »živi« kar 70 % našega imunskega 
sistema, zato je ob pojavu kakršnihkoli 
bolezenskih znakov prav, da začnemo 
reševati težave kar v črevesju.

V nasprotju s splošno prepoznavnostjo 
probiotičnih bakterij je nekoliko manj 
poznana kvasovka Saccharomyces boulardii 
(S. boulardii), ki se prav tako ponaša s 
probiotičnimi lastnostmi. Strokovnjaki jo 
pravzaprav uvrščajo med bioterapevtske 
agense za zdravljenje diareje in vnetnih 
bolezni črevesja.
V nasprotju s patogenimi kvasovkami ima 
številne koristne učinke za zdravje, tako v 
primeru akutnih kot tudi kroničnih težav. 
Glede na izsledke kliničnih raziskav nas 
ščiti pred patogenimi mikroorganizmi 
(bakterijskimi, parazitskimi in glivičnimi 

okužbami), modulira imunski odziv, 
zmanjšuje vnetja in izločanje elektrolitov 
(dehidracijo), inhibira bakterijske toksine 
in spodbuja aktivnost encimov ter 
posebnih prenašalcev za hranila v sluznici 
črevesja. Njena posebnost je v prehodnem 
delovanju, kar pomeni, da se ne naseli v 
črevesju, temveč se ob prenehanju jemanja 
izloči z blatom, navadno v dveh oz. petih 
dneh.

Trajanje terapije s S. boulardii je odvisno 
od težav. Pri zdravljenju diareje so učinki 
opazni takoj, vendar se za normalizacijo 
stanja v črevesju priporoča uživanje od 
tri do štiri tedne. Nasprotno pa se pri 
zdravljenju kroničnih vnetnih bolezni 
črevesja (npr. Crohnova bolezen) priporoča 
neprekinjeno uživanje dalj časa (tudi pol 
leta). Bolniki jo v splošnem zelo dobro 
prenašajo, saj nima negativnih stranskih 
učinkov, razen v primeru alergije na 
kvasovke. 

S. boulardii je nepogrešljiv tako za 
posameznike, ki se le redko srečajo s 
prebavnimi težavami, kot tudi tiste s stalno 
prisotnimi »črevesnimi nevšečnostmi« 
(kronične težave). 

Izdelek, ki vsebuje S. boulardii v liofilizirani obliki, 
je obstojen na sobni temperaturi in je zato lahko 
brez težav naš spremljevalec povsod.

POMOČ PRI ČREVESNIH TEŽAVAH

Vsakomur izmed nas so se zgodile že takšne ali drugačne nezgode na dopustu, med katere brez dvoma 
lahko med prvih pet uvrstimo tudi prebavne težave in drisko. Poraja se vprašanje, kaj je v takem 
primeru najbolje storiti. Odgovor je v prav posebni kvasovki Saccharomyces boulardii. Ta odgovor pa ne 
izključuje trdovratnejših prebavnih težav ob prisotnosti kroničnih vnetnih bolezni črevesja.

KORISTI 
Zakaj uživati S. boulardii?

• V prvi vrsti je njeno uživanje 
priporočljivo za preprečevanje 
in zdravljenje diareje zaradi 
različnih vzrokov: zaradi jemanja 
antibiotikov, enteralne prehrane, 
okužbe z bakterijo Clostridium 
difficile, potovalne in akutne diareje 
pri otrocih. Učinkuje lahko praktično 
že takoj (v istem dnevu), zmanjša 
intenzivnost in pogostost diareje ter 
izboljša konsistenco blata. 

• Priporočljiva je tudi pri zdravljenju 
vnetnih boleznih črevesja: npr. 
Crohnova bolezen, ulcerozni kolitis 
in sindrom razdražljivega črevesja. 

• Kandidoza in druge okužbe s 
patogenimi mikroorganizmi: 
preprečuje prekomerno razrast 
patogenov in njihove toksične 
učinke v črevesju.

Besedilo: Sendi Lešnjak, mag. inž. prehrane

MOJ NEPOGREŠLJIVI SPREMLJEVALEC NA POTI
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PREHRANA

Črevesje iz hrane absorbira hranila, 
preprečuje vdor toksinov oz. strupov v 
telo, skrbi za odpornost ter tvori živčne 
prenašalce, med drugim tudi serotonin, 
ki je poznan kot hormon sreče. Če je 
črevesna flora zdrava in črevo dobro 
opravlja svoje naloge, se to v našem 
sistemu kaže kot dober imunski sistem in 
posledično tudi dobro počutje. 

Zdrava črevesna flora
Kadar želimo okrepiti imunski sistem, 
običajno najprej pomislimo na vnos 
vitaminov in mineralov v telo. Vendar pa 
ima na imunski sistem, poleg vitaminov 
in mineralov, zelo velik vpliv tudi črevesna 
flora, saj je revesje prva obrambna linija 
pred virusi in bakterijami. Črevesna flora 
pomaga pri razgradnji in predelavi hrane 

ter pri vnosu pomembnih, vitalnih snovi 
iz hrane prek črevesne stene v telo. Ko 
je flora oslabljena oz. ni zdrava, je tudi 
ta prenos snovi omejen, kar pomeni, da 
iz hrane ne dobimo koristnih vitaminov 
in rudnin. Zato je zdrava črevesna flora 
predpogoj za naše dobro počutje. 

Težave 
Kadar naša črevesna flora ni zdrava, se 
lahko pojavijo težave, kot so napenjanje, 
neredna prebava, driska, zaprtje, pa tudi 
glavoboli, motnje pozornosti, težave 
s kožo, dermatitis, kandida in številne 
druge. Zdravje črevesja in hormoni močno 
vplivajo drug na drugega. Zato so lahko 
znaki obolelega črevesja tudi hormonske 
motnje, kot so migrena, kronična 
utrujenost, vnetje sklepov in ginekološke 

motnje. Še več, bolno črevesje je lahko 
tudi vzrok za razne avtoimune bolezni, kot 
so multipla skleroza, fibromialgija, lupus, 
psoriaza in diabetes. Ponavljajoče se 
glivične okužbe so na primer najpogostejši 
odraz motene črevesne flore. V teh 
primerih je nujno, da svojemu črevesju 
posvetimo pozornost – da spremenimo 
prehrano, pomaga pa tudi probiotična 
kura. Že po kakšnem tednu dni je razlika 
opazna, čeprav mora kura trajati vsaj 
od štiri do šest tednov. V tem času se v 
črevesju namnožijo »dobre« bakterije – 
probiotiki, ki zamenjajo »slabe«.

Zakaj naša črevesna flora ni zdrava?
Naša naravna mikroflora je izpostavljena 
spremembam, ki jih povzročajo številni 
dejavniki – od stresa do nepravilne 
prehrane, staranja, občasnega jemanj 
antibiotikov, saj le-ti ne delujejo selektivno, 
ampak uničujejo tudi dobre bakterije, ki jih 
je pozneje treba obnoviti. 

Poleg tega ima naše črevesje velike težave 
s hrano, na katero ni navajeno – na primer 
na nove sestavine, zdravila, antibiotike 
in steroide, ki se uporabljajo v mesni 
industriji, pesticide, herbicide, fungicide, 
umetna sladila, nitratna gnojila, sladkorje, 
hidrogenizirane in delno hidrogenizirane 
rastlinske maščobe, alkohol, kofein, 
barvila, sladila, modifikatorje strukture, 
konzervanse in številne druge dodatke, ki 
so označeni kot različni E-ji … Vse te stvari 
so za naše črevo naporne in tako so dobre 
črevesne bakterije, ki prebavljajo hrano, 
napadene in počasi jih »zmanjka«.

Kaj je probiotik?
O probiotikih se v današnjem času 
precej govori in ljudje vedo veliko o njih. 
Tudi ogromno raziskav na temo zdrave 
prehrane se ukvarja z njimi. Izraz probiotik 
izvira iz grških besed pro (za) in bios 

ZDRAVA ČREVESNA FLORA

Že naše babice in dedki so vedeli, da se zdravje začne v črevesju. V prebavnem traktu se nahajajo 
hrana, mikroorganizmi in strupi, s katerimi se telo srečuje večkrat na dan. Tam jih tudi predela, 
absorbira ali pa izvrže. Naš prebavni trakt – od ust do zadnjika – predstavlja samostojen svet znotraj 
našega organizma. Črevesna sluznica v veliki meri vpliva tudi na naš imunski sistem. Besedilo: Nika Krajcar

Kadar naša črevesna flora ni zdrava, se lahko pojavijo težave, kot 
so napenjanje, neredna prebava, driska, zaprtje, pa tudi glavoboli, 
motnje pozornosti, težave s kožo, dermatitis, kandida in številne 
druge. 

KAKO PROBIOTIKI 
VPLIVAJO NA 
NAŠE TELO
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tednov naj bi trajala probiotična 
terapija.

Probiotiki se 
namnožijo 
v našem 
črevesju 
kot »dobre« 
bakterije, 
uničujejo 
»slabe« 
in vrnejo 
črevesno floro 
v ravnovesje. 

(življenje), torej to pomeni »za življenje«. 
Njihove naloge so, da prebavilom 
pomagajo pri presnavljanju hrane, ki 
jo zaužijemo, ter predvsem podpirajo 
delovanje našega imunskega sistema in 
sintetizirajo protimikrobne snovi, ki ovirajo 
preživetje in razvoj škodljivih bakterij. 

Delovanje probiotikov
Probiotiki se namnožijo v našem črevesju 
kot »dobre« bakterije, uničujejo »slabe« 
in vrnejo črevesno floro v ravnovesje. 

Glavne koristi probiotikov: 
• spodbujajo imunski sistem
• preprečujejo raka debelega črevesa – 

raziskave so pokazale, da Lactobacillus 
acidophilus pomaga zavirati encimske 
procese, ki sicer nenevarne snovi v 
debelem črevesu spreminjajo v take, ki 
povzročajo raka,

• nadzirajo naseljevanje bakterije 
Helicobacter pylori in s tem zmanjšajo 

možnost za nastanek želodčne razjede 
(rane na želodcu), 

• pomagajo pri laktozni preobčutljivosti,
• preprečujejo drisko, povezano s terapijo 

z antibiotiki,
• pospešujejo vsrkavanje mineralov,
• zmanjšujejo raven holesterola, znižujejo 

krvni tlak ter sodelujejo pri razstrupljanju 
telesa in nastajanju kratkoverižnih 
maščobnih kislin.

Trajanje probiotične kure
Probiotična terapija naj bi trajala vsaj 
od štiri do šest tednov. V tem času se 
v črevesju vzpostavijo trajne kolonije 

bakterij. Nato sledi vzdrževalna terapija, in 
sicer po en teden na mesec. Enkrat na leto 
ali ob menjavi letnega časa je smiselno 
opraviti tudi preventivno kuro.

Kaj pa jogurt?
Tudi jogurt vsebuje dobre probiotične 
seve, vendar je težava v tem, da se v 
našem črevesju ne morejo namnožiti, 
saj je njihovo število zelo majhno. Jogurt 
vsebuje le milijon ali petmilijonov bakterij, 
kar je premalo, da bi kolonizirale telo. 
Skozi črevesje torej samo potujejo, seveda 
pa to še ne pomeni, da taka hrana ni 
koristna.
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Tudi v toplejšem obdobju leta se svetuje 
uravnoteženo prehranjevanje. Temelj 
so nepredelana živila. Ogljikovi hidrati 
dopoldne, popoldan in zvečer beljakovine. 
To velja, če pazite na težo, sicer pa so 
smiselni enakomerno razporejeni obroki 
čez dan, vsega po malem, in seveda 
neomejene količine zelenjave. Maščoba 
je naravno prisotna v številnih živilih in 
uporabljamo jo pri pripravi hrane, zato je 
ne omenjam posebej. Odlično in pohvale 
vredno je, če pojeste pol obroka zelenjave. 
Sploh surove, sveže in sezonske. To je 
tudi pravilo, ki ga uporabljamo v naših 

shujševalnih jedilnikih. Četudi se morda 
sliši preveč enostavno, da bi delovalo, 
je učinek takega prehranjevanja hitro 
opazen. Hrano je treba tudi dobro 
prežvečiti, da se izognete nepotrebni 
napihnjenosti ter olajšate prebavo hrane.

Jejte takrat, ko ste lačni!
Da s poletnim prehranjevanjem ne boste 
imeli težav, naj omenim še pravilo, ki so 
nas ga naučile naše babice, danes pa ga 
žal vse preveč zanemarjamo. Torej, jesti 
je treba takrat, ko začutite lakoto, med 
obroki pa ne smemo grizljati. Torej, en 

dan več, drug dan manj. Pomembno je, 
da zaradi prezaposlenosti ne preslišite 
signalov svojega telesa za lakoto, saj se 
v tem primeru izpuščeni obroki čez dan 
velikokrat nadoknadijo zvečer ali konec 
tedna. To lahko vodi v prenajedanje 
in pridobivanje teže. Velike količine 
hrane, sploh v večernem času, tik pred 
spanjem, lahko preobremenijo prebavo 
čez noč in posledično se telo ne more 
ustrezno obnoviti. Potrebno je, da obroke 
enakomerno časovno in energijsko 
razporedite čez dan, pa naj bodo to trije ali 
pet obrokov. Sploh poleti velja, da je treba 
poskrbeti za pitje dovolj tekočine, saj se 
žeja lahko zamenja za lakoto. 

Surova hrana!
V vročih poletnih dneh je najbolj 
osvežujoča surova hrana, ki vsebuje 
obilico vode in v vodi topnih snovi. 
Posebej hladi grenka hrana, kot je zelena 
listnata zelenjava. Grenka zelenjava tudi 
zmanjšuje željo po sladkih jedeh, to pa bo 
koristen podatek za vse sladkosnede. 

Tekočina!
100 g jagod na primer vsebuje 91 g 
vode, 100 g melone 90 g vode. Kumara 
vsebuje 95 g vode na 100 g, paradižnik 
enako. Poleg vode sta zelenjava in sadje 
okusen paket vitaminov in mineralnih 
snovi. Slednje v poletnih mesecih zaradi 
povečanega potenja izgubljamo v večji 
meri in so zato potrebe po njih večje. 

Osvežilno delujejo tudi ohlajeni 
fermentirani mlečni izdelki (priporočam 
nehomogenizirane); če jim dodate 
borovnice ali maline, so prava poslastica 
tudi za otroke. 

Sestava in razporeditev obrokov 
Poletni jedilniki naj bodo raznoliki, bolje 

KAJ DATI NA 
KROŽNIK V 
POLETNIH MESECIH?
Pogosto se zgodi, da nam poleti ne paše jesti, izgovarjamo se na vročino ali pa preprosto 
pozabimo na hrano. V takem primeru je praksa pokazala, da pogosto šele zvečer, ko 
se umirimo, slišimo signale svojega telesa, da smo lačni. A ker je lakota takrat že huda, 
zaužijemo preveč hrane, ki lahko preobremeni prebavo. Poleg tega pa je poletje tudi čas 
piknikov… Kako torej jesti poleti?

Odlično in pohvale vredno je, če pojeste pol obroka zelenjave. 
Sploh surove, sveže in sezonske. To je tudi pravilo, ki ga 
uporabljamo v naših shujševalnih jedilnikih. Četudi se morda sliši 
preveč enostavno, da bi delovalo, je učinek takega prehranjevanja 
hitro opazen.

Besedilo: Anja Pristavec, dipl. inž. živ. in prehr. (UN), Befit, svetovalka za zdravo prehrano, hujšanje in diabetes
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več manjših kot eden ali dva večja obroka 
na dan. Tako se boste vse poletje počutili 
lahkotno, imeli boste stalno raven energije 
in ne boste imeli težav s prebavo. 

Sadje in zelenjava
Jejte raznobarvno in raznoliko. Na voljo 
je veliko pisane zelenjave, kot so rumene 
bučke, paprika, rdeča pesa, paradižnik, 
zelena blitva in špinača ter kumara, 
vijolični jajčevci in zelje, bela cvetača in 
šampinjoni. Ne pozabimo na raznobarvno 
jagodičevje (borovnice, aronija, maline, 
jagode), breskve, marelice in lubenice, ki 
so tudi polne vode. Prav z raznobarvnim 
krožnikom, na katerem so zastopane vse 
skupine živil, zagotovimo celoten spekter 
vitaminov, mineralov, polifenolov, ki so še 
kako potrebni za delovanje organizma v 
vročih dneh.

Ogljikovi hidrati
Poleg sadja in zelenjave naj se na vašem 
krožniku čez teden izmenjujejo kaše – 
proso, ajda, ješprenj, pa tudi nebrušen 

riž, rž, polenta (ne instantna) in mlad 
krompir. Pred nekaj leti modna muha, 
da krompir redi in da naj ga ne bi uživali, 
če želite shujšati, je izvita iz trte. Kuhan 
krompir ima namreč največji indeks sitosti 
in je bolj nasiten kot meso ali katerakoli 
druga hrana. Če ga jeste ohlajenega, 
se del energije iz njega spremeni v za 
nas neprebavljive vlaknine. Tak je tudi 
primernejši za sladkorne bolnike. Jejte 
ga z lupino, saj tak ohrani največ kalija, 

vitamina C in tudi vlaknin. Ne pozabite niti 
na stročnice, ki vsebujejo obilico vlaknin 
ter beljakovin in so odlično dopolnilo 
na primer k solati. Če resnično želite čez 
poletje izgubiti kakšen kilogram ali ne 
pridobiti novega, svetujem, da testenine 
tu in tam nadomestite s stročnicami, ki so 
bližnjica do vitkega pasu. 

Beljakovine in maščobe
Izdelki iz nehomogeniziranega mleka, 
male mastne ribe na dnu prehranjevalne 
verige (sardelice), meso kontroliranega 
porekla, domača jajca ter semena in 
oreščki naj dopolnijo vaš jedilnik. 

IDEJE
Uravnotežen in zdrav poletni 
jedilnik

Zajtrk: Zelenjavni sataraš z jajci in 
fižolom
Malica: Grški jogurt z borovnicami, 
cimetom in pestjo orehov
Kosilo: Musaka iz jajčevcev, mladega 
krompirja, paradižnikove omake in 
mocarele, kumarična solata
Večerja: Sardelice in blitva, 
paradižnikova solata s fižolom

Posebej hladi grenka hrana, kot je zelena listnata zelenjava. Grenka 
zelenjava tudi zmanjšuje željo po sladkih jedeh, to pa bo koristen 
podatek za vse sladkosnede. 

Naj se na vašem krožniku čez teden izmenjujejo kaše – proso, ajda, 
ješprenj, pa tudi nebrušen riž, rž, polenta (ne instantna) in mlad 
krompir.

Če resnično želite čez poletje 
izgubiti kakšen kilogram ali ne 
pridobiti novega, svetujem, 
da testenine tu in tam 
nadomestite s stročnicami, ki so 
bližnjica do vitkega pasu.
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RECEPT
Musaka s krompirjem in jajčevci

Sestavine:
• mlad krompir,
• jajčevci in bučke z olupkom,
• domači pelati,
• mocarela in malo kisle smetane, jajce,
• začimbe: kumin, bazilika, poper, čili, 

origano, timijan.

Priprava:
Krompir dobro zdrgnite, narežite na 
rezine in skuhajte v malo osoljene vode. 
Jajčevce in bučke na hitro popecite 
na malo maščobe ali v pečici na peki 

papirju, da voda izhlapi. Vmešajte 
jajce s kislo smetano in začimbami po 
svojem okusu – to bo kot preliv. Nato 
izmenično zlagajte po plasteh rezine 
bučk in rezine krompirja. Dodajte plast 
mocarele, prelijte s pelati, nato ponovite 
plasti jajčevcev in krompirja. Na koncu 
vse prelijete z jajčno mešanico in samo 
zapečete v pečici. Ponudite z osvežilno 
kumarično solato z mlado čebulo. 
Musako lahko pripravite tudi za dva dni 
in jo naslednji dan le pogrejete ter si 
tako prihranite nekaj časa.

Kako pa na pikniku?
Za pečenje priporočam manj mastno 
meso, pri katerem je razvidna struktura, in 
ne priljubljenih klobas ali čevapčičev. Če 
imate radi slednje, priporočam, da kupite 
meso in ga zmeljete sami ali prosite 
mesarja, da to naredi pred vami. Kupljeni 
čevapčiči namreč lahko vsebujejo številne 
dodatke, ki niso prijazni za zdravje. Pozorni 
bodite, kaj piše na deklaraciji izdelka, ki 
ga kupite. Mesni pripravek ni enako kot 
mleto meso. Z našimi uporabniki tudi 
zato pogosto obiščemo trgovine in se 
učimo branja deklaracij na živilih. To jim 
olajša izbiro in nakup hrane. Za tiste, ki 
ne uživate mesa, sta lahko dobra izbira 
sir na žaru in tempeh, ki je fermentirano 
živilo iz soje ali drugih žit in je še med 
nepoznanimi živili na našem trgu. 

Na piknik spada še zelenjava. Izognite se 
popečenim bučkam in drugi zelenjavi, če 
je ta zaradi obilice maščobe, uporabljene 
pri pripravi, prej kalorična bomba kot 
pa le »zelenjava«. Maščoba ne bi bila 

Pomembno je, da se meso na žaru 
dobro speče v izogib okužbam, prav 
tako je treba paziti, da že pred peko ne 
pride do navzkrižne kontaminacije, za 
kar je potrebna ustrezna higiena živil. Za 
piknik so primerne osvežilne solate, ki so 
protiutež slanemu mesu in drugim jedem 
z žara. 

Da se na piknikih ne bi prenajedali, kar je 
zelo pogosto, saj v naravi in na prostem 
pripravljena hrana kar kliče po tem, da 
je pojemo (pre)več, priporočam, da ne 
grizljate ali pikate živil z velikih pladnjev, 
temveč si sestavite obrok na krožniku, ga 
pojeste in nato čez dobre tri ure oz. takrat, 
ko začutite lakoto, to spet ponovite. Tako 
se ne boste prenajedali in – namesto da bi 
uživali na pikniku – zdravili slabosti. 

Alkohol?
Omejite uživanje alkohola in si namesto 
tega pripravite osvežilno limonado z 
meto, meliso ter ingverjem, ki preprečuje 
slabost, ki se lahko pojavi, če pretiravate s 
količino zaužite hrane, limona pa pomaga 
pri prebavi beljakovinske hrane. 

Kuhan krompir ima največji indeks sitosti in je bolj nasiten kot 
meso ali katerakoli druga hrana. 

Limona pomaga pri prebavi 
beljakovinske hrane. 

problematična, če bi bila kakovostna, kar 
pa ne moremo trditi za rafinirano belo 
olje, ki se največkrat uporablja ob takih 
priložnostih. 

210x90_interspar, Leclerc.indd   1 7. 06. 2017   19:57:17
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Obstaja veliko razlogov, zakaj jesti več 
brezmesnih jedi, vendar pa marsikdo 
misli, da brez mesnih jedi ne bo zaužil 
dovolj beljakovin in da rastlinski viri 
beljakovin niso popolni. Polnovredna 
živila, stročnice, semena in listnata 
zelenjava so odlični viri beljakovin. 
Ponudijo lahko več koristi za naše zdravje, 
vključno z večjim deležem vlaknin in 
hranil.

Izraz »popolna beljakovina« se nanaša 
na aminokisline, gradnike beljakovin. 
Obstaja 20 različnih aminokislin, ki lahko 
tvorijo beljakovine, in devet, ki jih telo ne 
more proizvesti samo. To so esencialne 
aminokisline, ki jih moramo zaužiti s 
hrano. Da beljakovinam lahko rečemo 
popolne, morajo vsebovati vseh teh 
devet esencialnih aminokislin v približno 
enakem razmerju. 

Odlični rastlinski viri beljakovin 
• Živila iz družine stročnic so odličen vir 

vegetarijanski beljakovin.

• Leča je najljubši vir beljakovin 
mnogih, predvsem vegetarijancev 
in veganov. Poleg tega, da vsebuje 
beljakovine, je tudi odličen vir vlaknin.

• Kvinoja so brezglutenska zrna, ki so 
nabita z beljakovinami, magnezijem 
in vlakninami. Pečena ali kuhana se 
poda skoraj k vsaki jedi. 

• Rjavi riž je odličen vir beljakovin 
in ima nizko vsebnost ogljikovih 
hidratov ter maščob. Beljakovine iz 
riža imajo visoko biološko vrednost, 
izvrstno razmerje esencialnih in 
neesencialnih aminokislin ter dobro 
prebavljivost.

• Grah je poln beljakovin in vlaknin, 
poleg tega pa vsebuje še levcin – 
aminokislino, ki je ključnega pomena 
za presnovo in izgubo telesne teže. 
Grahove beljakovine so zelo lahko 
prebavljive, zato ne povzročajo 
napihnjenosti po zaužitju.

Raziskava je pokazala, da imajo 
beljakovine rastlinskega izvora 
enako ugoden učinek na mišice 
kot tiste živalskega izvora.

Zakaj v vsak obrok vključiti 
beljakovine?
• Beljakovine so gradniki mišic in 

preprečujejo nihanje krvnega 
sladkorja. Pri tem ne boste občutili 
močne lakote, povezane s padcem 
krvnega sladkorja.

• Preprečujejo prenajedanje.
• Prebava je veliko lahkotnejša, saj 

ohranjajo enakomeren pretok 
hrane skozi prebavni trakt.

• Beljakovinski obroki pospešijo 
metabolizem, s tem tudi 
dosežemo, da naše telesne 
maščobe ostanejo na nizki ravni.

Seveda pa je pomembno, da 
uživamo raznoliko prehrano in da 
se ne osredotočimo samo na eno 
hranilo.

Beljakovine so ena najbolj opevanih tematik, ko govorimo o zdravju in prehrani. So bistveno hranilo, 
ki igra ključno vlogo pri tem, kako naše telo deluje. Kaj torej beljakovine pravzaprav so ter kako 
poskrbimo, da jih imamo dovolj?

ZAKAJ V PREHRANO 
VKLJUČITI 
BELJAKOVINE?

Izdelki so na voljo v vseh megamarketih Izdelki so na voljo v vseh megamarketih Izdelki so na voljo v vseh megamarketih       , v Leclerc in na www.nutrisslim.com.         , v Leclerc in na www.nutrisslim.com.
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Izsušitev ali dehidracija pomeni 
pomanjkanje vode v telesu. Kljub 
opozorilom o pomembnosti pitja dovolj 
tekočin je primerov resne ogroženosti 
življenja zaradi pomanjkanja tekočine tudi 
pri nas veliko. Kadar vas torej poleti pestijo 
težave s spanjem, povečan apetit, rdečica, 
plitvo dihanje, glavoboli in razdražljivost, 
se najprej vprašajte, ali dovolj pijete – 
sveže, naravne vode.

Voda predstavlja približno 70 odstotkov 
naše telesne mase in približno 80 
odstotkov možganov. Tudi rahla 
dehidracija (pomanjkanje vode) 
pomembno vpliva na naše vsakodnevno 
življenje. Učinki dehidracije so slaba 
koncentracija, glavoboli, motnje spanja, 
suha koža, napihnjenost, boleče oči in 
prebavne motnje.

Vzroki dehidracije
Pri ljudeh lahko povzročijo izsušitev 
različne bolezni in stanja, ki prizadenejo 
homeostazo vode v telesu.

Zunanji vzroki (v okolici):
• daljša telesna dejavnost z znojenjem 

in brez uživanja zadostnih količin vode 

(zlasti v toplem in suhem okolju),
• daljša izpostavljenost suhemu zraku 

(npr. v letalih).

Telesni vzroki:
• krvavitev ali hipotenzija zaradi poškodbe,
• driska,
• vročina,
• prevelik upad sladkorja – hipa,
• bruhanje,
• opekline,
• solzenje,
• uporaba metamfetamina, amfetamina, 

kofeina in drugih poživil,
• prekomerno uživanje alkoholnih pijač.

Okužbe:
• kolera,
• gastroenteritis,
• prehranske motnje,
• motnje elektrolitov,
• prehrana s preveč živalskimi 

beljakovinami,
• preveč sladkorja in nasičenih maščob,
• preveč vlaknin,
• hipernatremija,
• hiponatremija, zlasti pri dietah z 

omejenim vnosom natrija,
• postenje,
• težave s požiranjem (npr. zapora 

požiralnika).

Drugi vzroki:
• sladkorna bolezen,
• ledvične bolezni,
• bolezni nadledvičnih žlez.

Simptomi dehidracije
Simptomi lahko vključujejo glavobol 
(podoben kot pri »mačku«), mišične krče, 
motnje vida, znižan krvni tlak, omotico 
ali omedlevico po postavitvi v pokončen 
položaj. Nezdravljena izsušitev vodi 
običajno v delirij, nezavest, zatekanje 
jezika in v skrajnem primeru v smrt.

Simptomi navadno postanejo zaznavni, ko 
človek izgubi več kot 2 odstotka vode. Na 
začetku se pojavita žeja in nelagodnost, 
lahko pride do zmanjšanja apetita ter do 
pojava suhe kože. Sledi lahko tudi zaprtje.

Blaga izsušitev se lahko kaže tudi v 
zmanjšanju volumna seča, nenormalno 
temno obarvanem seču, utrujenosti, 
zabuhlosti, razdraženosti, suhih ustih, 
izostanku solz med jokom in v nekaterih 
primerih tudi v nespečnosti. Krvni testi 
lahko pokažejo hiperalbuminemijo.

Pri zmerni oz. hudi izsušitvi lahko 
izločanje seča povsem preneha. Pojavijo 
se lahko letargija, skrajna zaspanost, krči, 
omedlevica, upadle mečave pri dojenčkih 
ter udrte oči.

Večja je izguba vode, hujši so simptomi. 
Zaradi zmanjšanega volumna krvne 
plazme in znižanega krvnega tlaka se 
pospešita srčni utrip in dihanje, telesna 
temperatura pa lahko zaradi zmanjšanega 
znojenja naraste.

Izguba več kot 15 odstotkov telesne vode 
je po navadi smrtna.

Sonce, morje, vročina in več prostega časa simbolizirajo poletje. Ravno v tem času se 
srečujemo z največjimi težavami, ki nastanejo zaradi pomanjkanja tekočine. Dehidracija 
prizadene predvsem starejše in otroke, pa tudi vse druge, vendar se je pogosto sploh ne 
zavedamo.

Najboljši način, da ostanete v 
celoti hidrirani, je pitje vode 
skozi celoten dan, ne glede na 
to, ali ste žejni ali ne.

Besedilo: Alja Dimic, certificirana prehranska terapevtka, Holistic Center 

Hidriranje telesa vas bo 
napolnilo s koncentracijo in 
energijo.
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analiza vode

filtracija vode

mehčanje vode

vodni bari

Naravna zaščita pred vodnim 
kamnom, korozijo in delci.

ZAKAJ MORAMO 
PITI VELIKO VODE
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Kako lahko veste, ali ste dehidrirani?
• Se vam zdi, da med sestankom začnete 

zehati ali postajate zaspani?
• Ali vas med delom pogosto boli glava?
• Ali se težko zberete in osredotočite?
• Ali vam primanjkuje energije?
• Je vaše delo stresno?
• Ali se vam vnamejo oči, če cel dan 

gledate v računalnik?
• Ali delate v klimatiziranem okolju?

Ali pomislite, koliko vode dejansko 
porabite vsak dan? Če menite, da morda 
ne dovolj, preprosto poskusite zvišati 
dnevni vnos in videli boste razliko. 
Hidriranje telesa vas bo napolnilo s 
koncentracijo in energijo.

Žeja že pomeni dehidracijo
Če običajno pijete vodo samo takrat, ko 
začutite žejo, je to znak, da niste dovolj 
pili. To je zato, ker vaši možgani zaznajo 
količino tekočine v krvi, ki pade in nam 
naroča, da pijemo zaradi občutka žeje. Na 
žalost je to zgodnja faza dehidracije. Še 
en dober pokazatelj dehidracije je temno 
obarvan urin. V idealnem primeru je urin 
svetel in jasen.

Koliko vode je dovolj?
Cilj za vsakogar naj bo vsaj dva litra 
vode na dan, to količino pa povečajte, 
če ste telesno aktivni, če je vroče ali če 

se počutite zaspani. Najboljši način, da 
ostanete v celoti hidrirani, je pitje vode 
skozi celoten dan, ne glede na to, ali ste 
žejni ali ne. Vse to zahteva od nas le malo 
načrtovanja.

Izognite se kavi in alkoholu
Ljudje pogosto povečajo uživanje vode 
tako, da preprosto povečujejo količino 
soka, kave in brezalkoholnih pijač, ki jih 
uživajo. Ampak to v telesu samo povečuje 
dodaten sladkor in druge snovi, ki jih telo 

ne potrebujete. Kofein in alkohol dejansko 
delujeta kot diuretik – še povečata 
izločanje vode. Zato naj bo naravna voda 
vaš glavni vir tekočine. Če se vam njen 
okus zdi dolgočasen, ji lahko dodate nekaj 
kapljic limoninega soka, kakšen košček 
narezanega sadja ali nekaj lističev mete in 
tako popestrite svoj kozarec te življenjsko 
pomembne substance.
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NASVETI 
Kako povečati vnos vode?

1. Imejte steklenice z vodo na 
primernih mestih, kjer delate, tudi 
v avtomobilu.
2. Spomnite se, da pijete vodo po 
vsakem obisku stranišča.
3. Poskusite piti zeliščne čaje.
4. Vodi dodajte kapljice svežega 
limoninega ali limetinega soka.
5. Na sestankih s strankami vedno 
prosite za kozarec vode.
6. Pijte vodo, preden pijete sok, 
kavo ali čaj oz. se jim izogibajte.
7. Pijte vodo, če ste lačni, saj žejo 
pogosto zamenjamo z lakoto.
8. Zjutraj, takoj, ko se zbudite, 
popijte 2 dcl vode z bazičnim 
prahom.
9. Alkohol zamenjajte z vodo.

Naj bo naravna voda vaš glavni 
vir tekočine. Če se vam njen 
okus zdi dolgočasen, ji lahko 
dodate nekaj kapljic limoninega 
soka, kakšen košček narezanega 
sadja ali nekaj lističev mete.
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Tudi v praksi so rezultati povsem drugačni 
od pričakovanih: večina ljudi se redi, 
ima neprestan občutek lakote in željo po 
sladkih jedeh, so brez energije, pogosto 
so celo depresivni, pri mnogih se ti 
pojavi razvijejo v kronične nenalezljive 
bolezni. V resnici bi morala večina znižati 
vnos ogljikovih hidratov in te omejiti na 
zelenjavo, še posebej tisto, ki raste nad 
tlemi, oz. za svojo vzeti prehrano LCHF.

Zablode
Dodatne zablode, ki so botrovale 
preganjanju maščob ali so nastopile 
sočasno, so:

• maščobe živalskega izvora so pretežno 
vir nasičenih maščobnih kislin. 
To večinoma ne drži. Na splošno 
so živalske maščobe približno v 
enaki meri vir nasičenih in enkrat 
nenasičenih maščobnih kislin. 
Približno desetina sestave so večkrat 
nenasičene maščobne kisline (seveda 
odvisno od vrste živali, od njene 
prehrane in dela telesa).

• rastlinska olja so dobre maščobe. 
Ta trditev v splošnem ni točna. Tudi 
nekatera olja, za katera poslušamo, da 
so zdrava, na zdravje niti približno ne 
vplivajo dobro, če jih uživamo preveč.

Tokrat bi želel opozoriti na poseben 
vidik uživanja maščob, ki ga je v letih 
siceršnjega preganjanja maščob malokdo 
izpostavljal kot problematičnega. Ta 
problem je razmerje med količino zaužitih 
maščobnih kislin omega 3 in omega 6. 
V zadnjem desetletju ali dveh sicer več 
slišimo o pomenu uživanja maščobnih 
kislin omega 3: pojavljajo se celo 
prehranski izdelki z dodanimi omega 3. 
Manj znano pa je, da nam povečevanje 
vnosa maščobnih kislin omega 3 ne 
bo čisto nič pomagalo, če hkrati ne 
zmanjšamo vnosa maščobnih kislin 
omega 6.
Obe vrsti teh maščobnih kislin spadata 
med večkrat nenasičene maščobne 
kisline, kar pomeni, da imajo več kot 
eno dvojno vez v molekuli. Med njimi sta 
dve esencialni maščobni kislini, linolna 
(omega 6) in linolenska (omega 3) – ti 
dve moramo uživati s hrano, saj ju telo 
potrebuje, ne zna pa ju tvoriti samo. Imata 
vrsto pomembnih vlog v telesu (celične 
membrane, proizvodnja hormonov, 
metabolizem, spomin in učenje itd.).

Viri omega 3
Viri maščobnih kislin omega 3 so 
predvsem ribe (losos, sardine, skuše, 
postrvi, tuna, ostrige). Te kisline vsebuje 
tudi laneno olje, vendar je zmožnost 
telesa, da iz lanenega olja dobi vse 
potrebno, zelo majhna, poleg tega pa 
laneno olje hitro postane žarko in tako tudi 
strupeno.

Težava je v tem, da človeško telo potrebuje 
obe vrsti maščobnih kislin približno 
v razmerju 1 : 1 oz. omega 6 lahko 
prevladajo do razmerja 5 : 1; kar je več, 
lahko škodi. Večina naših prednikov s tem 

Ni več tako redko, da slišimo, kako smo maščobe desetletja z jedilnikov preganjali po krivici. Uradne 
prehranske smernice so naredile svoje: že od 80. let prejšnjega stoletja poslušamo, kako moramo 
jesti čim manj maščob, predvsem zmanjšati količino nasičenih. Skoraj za junake imamo ljudi, ki jim 
uspe vnos maščob zmanjšati na absolutni minimum. Žal je tako početje za zdravje prej škodljivo kot 
koristno. 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«

V resnici bi morala večina ljudi znižati vnos ogljikovih hidratov in 
te omejiti na zelenjavo, še posebej tisto, ki raste nad tlemi, oz. za 
svojo vzeti prehrano LCHF.

O RAZMERJU MED MAŠČOBNIMI 
KISLINAMI OMEGA 3 IN OMEGA 6

PREVIDNO PRI UŽIVANJU 
RASTLINSKIH OLJ!
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Viri maščobnih kislin omega 3 so 
predvsem ribe (losos, sardine, 
skuše, postrvi, tuna, ostrige).

razmerjem ni imela težav, čeprav so v 
primerjavi z nami živeli v pretežno stalnem 
oz. kroničnem pomanjkanju hrane. A tisto, 
kar je človek pred industrializacijo jedel, 
je imelo ustrezno razmerje med omega 6 
in omega 3. Današnja hrana, predvsem 
industrijsko pridelana, pa ima dve ključni 
napaki, zaradi katerih je skupno razmerje 
med omega 6 in omega 3 izjemno v 
prid prvim: nekatere raziskave kažejo, da 
zahodnjaki lahko uživamo ti dve maščobni 
kislini tudi v razmerju 20 : 1!

Porušeno razmerje
Zakaj je prišlo do tega razkoraka? Prvič, 
naši predniki niso uživali mesa, mleka ali 
jajc živali, ki se ne bi pasle na travnikih, 
predvsem pa niso uživali tolikšne količine 
rastlinskih olj. Živina in kokoši, ki jih 
hranijo z industrijsko krmo, na naše 
krožnike prinašajo zelo malo omega 3 
in zelo veliko omega 6. Predvsem pa 
so naši predniki uporabljali bistveno 
manj rastlinskih olj in bistveno več 
maščobnih živil živalskega izvora (maslo, 
mast ipd.). Danes so olja ceneno živilo, 
pogosto je pridelava rastlin, iz katerih jih 
proizvajajo, tudi subvencionirana, zato 
jih uživamo povsod in preveč. Prav zaradi 
premajhnih količin dobrih, nepredelanih 
in organskih maščob in prevelike količine 
uporabljenih rastlinskih olj se je v sodobni 
prehrani tehtnica tako zelo nagnila v prid 

maščobnim kislinam omega 6. Drugače 
povedano: na svojih jedilnikih smo 
zmanjšali količino maščobnih kislin 
omega 3 in neverjetno povečali količino 
maščobnih kislin omega 6.

Poudariti velja, da določeno količino 
maščobnih kislin omega 6 moramo 
zaužiti, problematična sta dva dogodka: 
splošni presežek uživanja omega 6 in 
prevelika prevlada zaužitih omega 6 nad 
zaužitimi omega 3. 

Tveganje za nastanek bolezni
Za tako strukturiran jedilnik danes vemo, 
da lahko predstavlja močen dejavnik 
tveganja za nastanek različnih kroničnih 
nenalezljivih bolezni. Ker s presežkom 
vnosa omega 6 podpiramo nastajanje 
tiho potekajočih vnetnih procesov, 
lahko z leti dobimo sladkorno bolezen 
tipa 2, srčno-žilna obolenja, vnetne in 
avtoimune bolezni, tudi raka. Možnost 
razvoja vseh teh bolezni lahko izrazito 
zmanjšamo s spremenjenim razmerjem 
med zaužitimi omega 6 in omega 3.

V eni od raziskav se je pokazalo, 
da komercialna rastlinska olja, ki 
pomenijo preveč omega 6, prispevajo 
k patološkim spremembam v celicah 
arterijske stene in posledično k srčno-
žilnim boleznim.

 Kaj torej uživati?
Če želite živeti zdravo, potem morate 
zmanjšati uporabo rastlinskih olj 
(koruznega, sončničnega), razen 
olivnega, avokadovega in olj nekaterih 
oreščkov (lešniki in makadamija) ter olj 
iz tropskih rastlin, kot je kokosovo olje 
oz. maslo. Predvsem pa je jedilnike treba 
obogatiti z ribami oz. ribjim oljem, ki ga 
danes dobimo tudi v kapsulah, saj je za 
mnoge zelo neprijetnega okusa in ga 
težko spravijo po grlu. Nikakor pa ne bo 
narobe, če se boste zgledovali po svojih 
prednikih, ki so večino maščob dobili iz 
kakovostno hranjenih živali – najsi bo iz 
mesa, polnomastnega mleka in mlečnih 
izdelkov ali jajc.
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PREHRANA

21 NAČINOV 
UPORABE 
SEMEN CHIA 
RECEPTI S SEMENI CHIA – 
ODLIČNA PREHRANA ZA VSE 
AKTIVNE IN ŠPORTNIKE

Beseda »chia« v jeziku  Majev pomeni moč, vzdržljivost. Drugo ime za semena chia (čija) je 
tudi oljna kadulja. Njihova pozitivna lastnost je, da imajo blag okus in jih lahko uporabimo 
praktično povsod, saj ne spremenijo okusa druge hrane. Besedilo: Maja Jeereb, certificirana nutricionistka in urednica 

portala MojeZdravje.net, Center Moje Zdravje

Semena chia so drobna, s hranili bogata 
semena. Azteki so jih uporabljali kot eno 
osnovnih živil poleg amaranta, fižola 
in koruze. Največkrat so jih uživali pred 
boji za večjo vzdržljivost in moč. Zato so 
odličen dodatek k prehrani za vse aktivne 
in športnike. So bogata z beljakovinami, 
vitamini, minerali in omega maščobnimi 
kislinami. Vsebujejo velik delež topnih in 
netopnih vlaknin. 

Na srečo danes lahko ta hranljiva 
semena uporabljamo brez posebnih 
strojčkov in mešalnikov. Če jih vmešamo 
v kozarec vode ali druge tekočine, bodo 
nabreknila. Vsako seme lahko absorbira 
veliko tekočine. Celicam dovajajo 
prepotrebno tekočino in pripomorejo 

k ohranjanju visoke ravni tekočine v 
telesu in uravnavanju elektrolitskega 
ravnotežja v telesu. So odlična za dobro 
prebavo, izredno hranilna in kot dodatek 
k jedem pomagajo k daljši sitosti. Kadar 
jih namočimo v tekočini, po nekaj 
minutah nabreknejo in tvorijo želatini 
podobno zmes. Zaradi te lastnosti nam 
lahko pomagajo tudi pri boljši prebavi. V 
primerjavi z lanenimi semeni semen chia 
pred uporabo ni treba mleti, saj so lahko 
prebavljiva.

Lahko jih dodajamo v kosmiče, napitke, 
smutije, jogurte ali kot vezivo za zgostitev 
mase za palačinke, testa, kruha, presne 
sladice. Lahko jih uživamo surova ali jih 
uporabimo pri peki na razne načine.

1. Za zgostitev kot nadomestek za 
jajca in gluten
• Namesto jajc: lepljiva lastnost semen 

chia pomaga nadomestiti jajce pri 
peki. Eno čajno žličko semen chia 
zmešajte s tremi čajnimi žličkami vode, 
počakajte, da se zgosti v gel, nato 
mešanico dodajte drugim sestavinam 
namesto jajca, ko pečete pecivo, kruh 
ali druge sladice. Lahko uporabite 
cela semena ali jih zmeljete v kavnem 
mlinčku in uporabite mleta.

• Nadomestek za gluten pri peki: 1/3 
običajne moke lahko nadomestimo s 
semeni chia, ki jih zmeljemo v kavnem 
mlinčku v »moko chia«. Za preostali 
2/3 uporabimo ajdovo moko ali drugo 
brezglutensko moko. 

2. Kot dodatek h kašam in granolam 
za zajtrk
Preprosto vmešajte semena chia v 
toplo ali vroče rastlinsko mleko (npr. 
mandljevo mleko) in pustite nekaj 
minut, da se mešanica malo strdi, tako 
dobite hranilno kašo. Lahko dodate 
malce cimeta, muškatnega oreščka, 
sveže sadje ali presno proteinsko 
granolo iz ajde, kvinoje ali zemeljskih 
mandljev.

3. Za zgostitev različnih jedi
Dodajte cela ali zmleta semena chia 
različnim jedem: juham, omakam, 
marmeladam ali kremam za torte 
namesto koruznega škroba ali moke. 

Jabolčni sokovi so izdelani po 
najnežnejših postopkih iz svežih,

skrbno prebranih zdravih sadežev jabolk 
iz slovenskih kmečkih sadovnjakov

in takoj shranjeni v steklenice,
da ohranijo vrhunsko kakovost.

 
Jabolčni sokovi Slovenske dobrote

so že bili prejemniki najprestižnejših
nagrad za prehrano Great Taste Award  
in medalj Agra. Kvaliteten in prvinski 

poln okus pa dokazujejo z vsakim 
požirkom vedno znova.

Slovenske dobrote – sokove družine 
Jabolčnik iz Domačije Grčin poiščite

v vseh supermarketih Tuš.

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

Jabolčni sokovi z domačije Grčin 
Polnovredni zakladi iz domačega sadovnjaka

brez 
dodanega 
sladkorja

brez 
umetnih 
dodatkov

z  izvrstnimi 
sadeži malin, 

bezga, 
aronije ...

Kontrolira SI-EKO-001
Kmetijstvo Slovenija
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4. V sokovih
Semena chia ustvarijo zanimivo teksturo 
in hranljivost pri svežih sokovih, kot 
so gazirani sokovi in čaji, vendar so ti 
mehurčki precej manjši, tekstura pa je 
zanimiva. 

5. Solate
Potresite semena na pripravljeno solato 
ali jih vmešajte v solatne prelive. Takšna 
solata bo še bolj hranljiva, v maščobi 
topni vitamini v solati pa se bodo še lažje 
absorbirali.

6. Puding
Semena chia ustvarijo kremasto, gladko 
in mehko teksturo pudinga. Za pripravo 
pudinga chia ne potrebujete mlečnih 
izdelkov ali želatine. Pripravite ga 
lahko zelo enostavno: v dve skodelici 
mandljevega mleka vmešajte polovico 

skodelice semen chia, 2–3 čajne žličke 
presnega kakava v prahu, 1/2 čajne žličke 
burbonske vanilje in eno čajno žličko 
medu ali nerafiniranega agavinega sirupa. 
Zmešajte v gladko, kremasto teksturo in 
pustite stati v hladilniku vsaj 10 minut. Če 
niste ljubitelj čokoladnih okusov, izpustite 
kakav in namesto kakava vmešajte 
narezano banano, marelice ali jagodičevje. 
Iz kombinacije rastlinskega mleka, semen 
chia in poljubnega sadja lahko pričarate 
puding okusov, ki si jih želite. Za proteinski 
puding pa rastlinskemu mleku dodajte 
eno merico rastlinskih beljakovin z 
okusom čokolade, vanilje ali mocha (npr. 
Sunwarrior).

7. Uživajte jih kaljene
Kaljenje semen chia aktivira hranilne 
vrednosti. Kalčki so odličen dodatek k 
sendvičem in solatam. Preprosto jih 

namakajte v vodi nekaj minut, osušite jih 
in nato sperite ter ponovno osušite. To 
ponavljajte vsakih 12 ur približno dva dni. 
Potrebujete večji pladenj, semena chia 
ekološke pridelave, zemljo ali tkanino in 
vodo. Na pladenj dajte tkanino ali zemljo, 
ki jo navlažimo in po kateri razporedimo 
semena chia. Dvakrat dnevno navlažite 
osnovo, da se ne izsuši. Čez dva dni 
poženejo prvi kalčki. Ko razprejo listke, jih 
lahko začnemo rezati. Kalčki chie so, ko 
jih navlažimo, rahlo sluzasti in grenkega 
okusa, podobnega radiču.

8. V smutijih
Ker so tako blagega okusa, jih lahko 
dodate v katerikoli recept za smuti za 
gostejši, bolj okusen in hranilen napitek.
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9. Pri peki piškotov, peciva in kruha
Dodajte semena chia za dodatno 
hranljivost jedi v katerikoli recept: od kruha 
do piškotov.

10. Za energijsko bogate krekerje
Pripravite brezglutenske krekerje iz semen 
chia in mandljevega mleka. Pecite jih 
počasi na nizki temperaturi, dokler niso 
krekerji hrustljavi in zlato zapečeni, ali jih 
sušite v dehidratorju, dokler ne postanejo 
suhi. Za boljši okus lahko dodate bučna 
semena, sezamova semena, sončnična 
semena, česen ali druge začimbe (timijan, 
origano) ali naribano zelenjavo (korenček, 
bučke).

11. Pripravite energijski gel
Za pripravo domačega energijskega 
gela ne potrebujete visoko fruktoznega 
koruznega sirupa, umetnih barvil in 
okusov, da bi telesu zagotovili takojšnjo 
in dolgotrajno energijo med vadbo. 
Preprosto vmešajte dve čajni žlički 
semen chia s skodelico kokosove vode 
in v 10 minutah boste imeli svoj domači 
energijski gel, ki ga lahko zaužijete kot 
odlično gorivo med vadbo. Če želite slajši 
okus, dodajte malce medu ali naravnega 
okusa, npr. svež sadni sok ali sadje.

12. Pri peki domače granole
Semena chia so odličen dodatek h 
kateremukoli receptu za granolo. Povečajo 
njeno hranljivo vrednost in zagotovijo 
daljši občutek sitosti. S takšnim zajtrkom 
bomo imeli vsaj uro več energije za v 
hribe. 

13. Tortni preliv ali učinek »želeja« za 
sladice
Namočite semena chia v sadnem soku 
in prelijte čez pripravljeno sladico za lepši 
videz.

14. Obogaten pire 
Dodajte nekaj mletih semen chia v pire iz 
krompirja za bolj kremast in hranljiv obrok. 
Pomagajo tudi k lepši teksturi, kadar pireju 
dodate preveč rastlinskega mleka. Pire 
lahko pripravite tudi iz zelenjave: zelene, 
bučke, kolerabe, korenja, cvetače, brokolija 
ali kombinacije.

15. Za domače maslo iz oreščkov
Pripravite si bolj hranljiv namaz z 
dodatkom semen chia v vaš najljubši 

namaz iz oreščkov: dodajte jih na primer 
arašidovemu ali mandljevemu namazu. 
Zmešajte eno čajno žličko semen chia s 
štirimi čajnimi žličkami masla iz oreščkov.

16. Ovsena kaša
Dodatek semen chia pomaga k boljši 
teksturi in okusu ovsene kaše, če je ta 
preredka. 

17. Omaka za testenine
Zmešajte semena chia, poljubno naribano 
surovo zelenjavo in kuhano cvetačo. 
Dodajte malo česna, pinjol in začimb za 
pripravo odličnega pesta. Semena chia 
pomagajo zgostiti paradižnikovo mezgo. 

18. Kvinoja
Za lepši videz jedi iz kvinoje (npr. kvinojine 
solate, rižote ali narastka) vmešajte 
semena chia v kuhano kvinojo in pustite, 
da se okusi prepojijo. Videz kvinojine 
solate bo s chio še lepši.

19. Leča
Semena chia lahko dodajate h kuhani leči 
ali polpetom iz leče, kadar želite gostejšo 
jed. Polpete pripravimo iz kuhane leče, 
naribanega korenčka, čičerikine moke in 
semen chia. Maso oblikujemo v polpete, 
ki jih pečemo približno tri minute na vsaki 
strani.

20. Palačinke in vaflji
S semeni chia lahko pripravite vaflje ali 
palačinke brez glutena in brez jajc. Poleg 
semen chia lahko za maso za palačinke ali 
vaflje uporabite brezglutenske ovsene ali 
ajdove kosmiče, za proteinske palačinke 
pa lahko eno tretjino moke nadomestite 
z rastlinskimi beljakovinami, npr. 
Sunwarrior, naravnega okusa ali z okusom 
vanilje. 

21. Marmelada chia 
Zmešajte dve skodelici poljubnega sadja, 
npr. maline ali jagode, v sadno kašo, sadje 
na hitro prekuhajte (10 minut), dodajte 
limonin sok, poljubno sladilo in semena 
chia v razmerju 1 : 3 (semena : kuhano 
sadje). Postavite, da se shladi, nato 
napolnite kozarčke in shranite v hladnem 
prostoru.

Načinov za uporabo semen chia je veliko. 
Poskusite jih vključiti v jedilnik vsaj 
nekajkrat tedensko. Vaše sladice bodo z 
njimi bolj hranljive, a hkrati bolj nasitne, 
zato vam lahko pomagajo tudi pri izgubi 
kakšnega kilograma. Zapomnite pa si, 
da je ob uživanju semen chia izrednega 
pomena PITJE DOVOLJ VODE. 

PEKARNA PEČJAK, d. o. o., Dolenjska 442, SI-1291 Škofljica, EU
pekarna-pecjak.si

Listnato testo

Testenine z visoko vsebnostjo 
beljakovin Pure 

Jabolčni zavitek iz vlečenega in  
polnozrnatega vlečenega testa

Kraljeva štručka fit 

Zelenjavni polpeti, sojini polpeti 
in polpeti brokoli-cvetača

Francoski rogljički brez 
mleka in jajc

Bi Se?

^

Slastna izbira, cista vest.

Veganski izdelki 
Pekarne Pecjak
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PREHRANA

oglasno sporočilo

40 min

aktivnega športa, na primer 
aerobike ali teka, podvoji 

potrebe po vitaminu B2 za 
pretvorbo maščob v energijo.

Stres je v življenju vedno bolj prisoten. 
Povzročajo ga lahko pritiski in obremenitve 
na delovnem mestu, prenatrpan urnik v 
službi in doma, poslovni in osebni izzivi ... 
Vsakodnevni stres vpliva na zdravje in se 
kaže kot utrujenost in izčrpanost, lahko pa 
vodi tudi v izgorelost.

Posledic nezdravega življenja, ki je 
prepleteno stresom, se zaveda vse več 
ljudi, zato vse več pozornosti namenjajo 
športnim dejavnostim ter svoje telo in um 
tako ohranjajo v dobri kondiciji. Številni se 
pri tem pogosto srečujejo s pomanjkanjem 
energije, z motnjami v delovanju mišic in 
mišičnimi krči. 

Zakaj smo utrujeni
Razlog za utrujenost, izčrpanost ali mišične 
krče je lahko pomanjkanje magnezija 
v telesu. Naše telo glede na priporočila 
Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) 
potrebuje približno 300 mg magnezija 
na dan, odvisno od starosti, spola in 
načina prehrane. Pri pogostem jemanju 
odvajal, povečanih psihičnih in telesnih 
obremenitvah pa so potrebe po njem še 
večje. Nekoliko več magnezija potrebujejo 
nosečnice (310 mg) in doječe matere (390 
mg), pa tudi športniki, saj je pomemben za 
regeneracijo.

Kombinacija za dobro počutje
Magnezij Krka 300 je granulat za 
pripravo napitka z edinstveno kombinacijo 
magnezija in vitamina B2, ki zadovolji 
dnevne potrebe po magneziju in poskrbi za 
dobro počutje.

Magnezij je nepogrešljiv za normalno 
delovanje praktično vsake celice. Potreben 
je tudi za normalno delovanje mišic in 
ohranjanje zdravih kosti in zob. Vitamin B2 
pomaga celice varovati pred oksidativnim 
stresom in prispeva k ohranjanju zdrave 
sluznice, kože in vida. Vsem, ki ste telesno 
aktivni, strokovnjaki svetujejo nadomestek 
magnezija in vitamina B2. Že 40 minut 
aktivnega športa, na primer aerobike ali 
teka, podvoji potrebe po vitaminu B2 za 
pretvorbo maščob v energijo.

Kombinacija magnezija in vitamina 
B2 sodeluje pri normalnem delovanju 
presnovnih poti v telesu, pri čemer v celicah 
nastaja energija, in tako oba prispevata k 
zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Za zadovoljitev dnevnih potreb po 
magneziju zadostuje že ena vrečka 

Magnezija Krka 300, pri povečani 
telesni dejavnosti pa se priporočata 
dve vrečki na dan. Napitek ima prijeten 
okus po pomaranči in limeti, ne vsebuje 
konzervansov, umetnih barvil, arom in 
sladil. Na voljo je v pakiranju po 20 in po 
50 vrečk.

Magnezij Krka 300 je odlično prehransko 
dopolnilo za vse, ki se vsak dan srečujete 
s stresnimi situacijami in telesnimi 
obremenitvami, pa tudi za mladostnike, 
starejše od 12 let, nosečnice, doječe 
matere in starostnike. Magnezij Krka 300 
je že na voljo v lekarnah.

MAGNEZIJ PROTI STRESU IN UTRUJENOSTI 

Krka, d. d., iz Novega mesta predstavlja nov izdelek Magnezij Krka 300, ki vsebuje edinstveno 
kombinacijo magnezija in vitamina B2. Izdelek je visokokakovosten, kar je v skladu s Krkinimi 
standardi. Kot prehransko dopolnilo je primeren za vse, ki vas pestijo težave našega vsakdana – stres, 
utrujenost, izčrpanost in motnje v delovanju mišic.

Kombinacija magnezija 
in vitamina B2 sodeluje 
pri normalnem delovanju 
presnovnih poti v telesu, 
pri čemer v celicah nastaja 
energija, in tako oba prispevata 
k zmanjševanju utrujenosti in 
izčrpanosti.

STOPITE V NOV DAN 
POLNI ENERGIJE IN 
BODITE NEUSTAVLJIVI

BODITE NEUSTAVLJIVI

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno 
prehrano. Skrbite tudi za zdrav življenjski slog.

MAGNEZIJ Krka 300

NOVO

Granulat za pripravo napitka vsebuje magnezijev citrat in vitamin B2.

Magnezij in vitamin B2 prispevata k zmanjševanju
utrujenosti in izčrpanosti ter normalnemu delovanju
živčnega sistema.  

 
Magnezij prispeva tudi k delovanju mišic. 

Okus po pomaranči in limeti.          Brez konzervansov. 

Brez umetnih barvil, arom in sladil.         Ena vrečka na dan.

Mg+B2

edin
st

ve
na

 kombinacija
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ZNAKI
Ali vam primanjkuje magnezija?

Znaki, ki so lahko posledica 
pomanjkanja magnezija:
• utrujenost, 
• brezvoljnost, 
• pomanjkanje energije, 
• motnje v delovanju mišic,
• nezbranost, 
• glavobol,
• nespečnost, 
• razdražljivost, 
• motnje spomina in koncentracije.
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Naše fizično telo je del nas, je povsod z 
nami, z nami komunicira in predstavlja 
meje naše notranjosti in zunanjega sveta 
ter nas loči od drugih. A kako pogosto 
res prisluhnemo svojemu telesu? In še 
pomembneje, kako pogosto res slišimo, 
kaj nam želi povedati, kakšno sporočilo 
nam pošilja?

Torej, ko zaznamo, da nam telo nekaj 
sporoča, lahko v obliki bolečine, napetosti, 
mravljincev, utrujenosti ali pa kot 
prežetost z veseljem in energijo – ali to 
sploh zaznamo? In kaj naredimo s tem? 
Ali prisluhnemo telesu in se vprašamo, 
kaj nam želi sporočiti in kaj potrebuje 

ob teh zaznavah, ali pa vse te znake 
kar ignoriramo, potisnemo na stran in 
nadaljujemo vse obveznosti, ki jih še 
moramo opraviti v tistem dnevu? 

Jezik telesa
Jezik telesa marsikdaj prepoznamo, a ga 
ne želimo slišati. Ko si na primer zadamo 
neki cilj in ga želimo doseči, posežemo 
tudi po kakšnem poživilu ali kakšni kavi 
več kot običajno. Čeprav nam telo govori, 
da smo utrujeni, iščemo bližnjico in 
ne želimo slišati tega klica po počitku. 
Pravzaprav nekako »natepemo« telo, 
ker naše telo mora to prenesti, mora 
biti kos izzivu, ki smo si ga zadali, zato 

dodamo še kakšno kavo več. In ker to še 
ni dovolj, ker se naslednji dan pojavijo 
nove naloge in cilji, ki jih želimo uresničiti, 
še naprej dodajamo dodatke in tako 
umetno polnimo telo z energijo, ki pa 
je telo samo dejansko nima več. Tudi 
dodatni znaki utrujenosti, kot so glavobol, 
težave z želodcem in prebavo, bolečine v 
hrbtu, poslabšanje vida ipd., niso dovolj 
močen znak, da bi ga vzeli resno, saj 
lahko namesto počitka vzamemo tableto 
ali kakšno drugo zdravilo in simptom 
bo izginil. In ko tako iz tedna v teden, iz 
meseca v mesec in z leti naše telo peša in 
se umirja, si mi želimo še vedno živeti kot 
najstniki, kot mladostniki, kot pred nekaj 
leti ... Telo pa mora enostavno zdržati. 

In potem se zgodi neizogibno, telo 
obnemore in se podre, mi pa se znajdemo 
pred zdravnikom. Takrat se za trenutek 
ustavimo in si želimo iti nazaj v času, 
zaželimo si izbire drugačne poti, ki nas ne 
bi pripeljala do take situacije, do bolezni. 
Vendar to žal ni mogoče. Takrat smo, 
kjer smo, in le od tam lahko nadaljujemo 
svojo pot, pot, ki smo si jo leta utirali in 
nas je pripeljala do te točke. Pa vendar, 
tudi takrat lahko svojo pot nadaljujemo 
drugače – lahko začnemo poslušati svoje 
telo.

Vloga občutkov
Naše telo z nami neprestano komunicira. 
Na telesu in tudi v njem se odražajo fizične 
spremembe in tudi naše psihološko 
stanje. Pogosto se ljudje pritožujejo zaradi 
telesnih težav in bolečine, a se pri tem 
le redko zavedajo vloge osebnostnih 
značilnosti, psiholoških dejavnikov 
in procesov ter lastnega čustvenega 
doživljanja, ki imajo pomembno vlogo 
tako pri nastanku kot tudi pri poteku 

KAJ NAM 
TELO 
SPOROČA?
Zelo hitro se nam zgodi, da v hitrem tempu pozabimo na najpomembnejšo osebo v našem 
življenju, na sebe. Pozabimo poskrbeti za lastno dobro počutje in tudi za svoje fizično telo. 
Naše telo je pravzaprav naš steber, ki nas drži pokonci in nas nosi po poti našega življenja. 

Vsekakor so trenutki, ko telesu ne moremo takoj zagotoviti tega, 
kar si želi in potrebuje, zato je pomembno, da tudi po koncu dneva 
ali projekta, ki smo si ga zadali, ne pozabimo na te potrebe, ki smo 
jih zaznali. In takrat telesu zagotovimo nego, kot si jo zasluži.

Besedilo: Mateja Švetak, spec. psihodinamske psihoterapije, www.psihoterapija-ms.si
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mnogo telesnih bolezni. V ozadju psihosomatskih motenj se 
pogosto skrivajo neustrezni načini reševanja stresnih situacij v 
vsakdanjem življenju ter nezmožnost predelave težav na čustveni 
ravni. 

Telesni znaki zanikanja čustev 
Ko se ljudje najpogosteje na stres in čustvene konflikte odzivamo 
s potlačevanjem ali zanikanjem, pravzaprav povzročimo, da se 
čustvena napetost in vzburjenje ne odražata navzven kot izrečene 
misli, besede, telesna aktivnost, temveč se vse skupaj zapre 
znotraj telesa. Ta zatrta energija se tako na svoj način sprošča 
in širi v naši notranjosti in počasi ruši naše ravnotežje, kar lahko 
skozi daljše obdobje vodi do organskih motenj in telesnih težav. 
Tako se po nekaterih teorijah in ob opazovanju delovanja naših 
čaker (energetskih centrov) nesporazumi v medsebojnih odnosih 
lahko kažejo kot bolezni jajčnikov in nerodnost. 

Ko nas na primer premaguje zavist in se smilimo sami sebi, ko 
smo posesivni ali pa čustveno kaznujemo svoje najbližje, se to 
lahko odraža kot težave s srcem, astma, rak na pljučih in dojkah 
ali pa kot težave s kožo. Ko tuhtamo in stvari zadržujemo v sebi, 
torej problematične teme niso izrečene ali izkazane navzven, se 
lahko pojavijo bolezni ščitnice, grla in pljuč. To je seveda le nekaj 
možnih povezav med našim doživljanjem in delovanjem ter 
telesnimi simptomi, ki se lahko pojavijo. 

Bolečine in vročina
Na telesu pa se seveda kažejo tudi nevrobiološke težave in čisto 
klasične fizične bolečine ali deformacije, kot so bolečine po 
prenapornem treningu, zlom kosti, povišana temperatura ob 
padcu imunskega sistema ipd. Vse to so sporočila telesa, ko se 
nekako poruši naše psihično, fizično ali duhovno ravnovesje. 
Na nas samih pa je naloga, da te spremembe opazimo in 
prisluhnemo telesu, kaj v določenem trenutku potrebuje. Ali je to 
počitek ali aktivnost, pogovor ali tišina, družba ali samota ... 

Kaj potrebujemo
Vsekakor so trenutki, ko telesu ne moremo takoj zagotoviti 
tega, kar si želi in potrebuje, zato je pomembno, da tudi po 
koncu dneva ali projekta, ki smo si ga zadali, ne pozabimo na te 
potrebe, ki smo jih zaznali. In takrat telesu zagotovimo nego, kot 
si jo zasluži. Zato se v dnevu večkrat ustavite in se vprašajte, kako 
ste, kaj bi zdaj potrebovali in ali si lahko to željo vsaj delno ali za 
trenutek izpolnite. Postanite pozorni na svoje telo, na znake, ki 
vam jih neprestano pošilja, predvsem na signale, ko je za telo 
nekaj preveč ali pa mu nečesa izredno primanjkuje. Kajti samo 
eno telo imamo in naučiti se moramo, kako ga ceniti in negovati, 
dokler je še čas.

Naše telo omogoča dejaven stik z okoljem, nosi naše spomine, 
nas spremlja in nas podpira na vsakem koraku – prisluhnimo mu!

V ozadju 
psihosomatskih 
motenj se 
pogosto skrivajo 
neustrezni 
načini reševanja 
stresnih situacij 
v vsakdanjem 
življenju ter 
nezmožnost 
predelave težav 
na čustveni ravni. 

Zagotovo ste že opazili, da bosi hodite drugače 
kot obuti, še posebej po površini, ki je za naše 
nežne podplate izziv. Vendar pa hoja brez 
obutve ni dobrodejna samo za stopala in celoten 
mišično-skeletni sistem, je prava poživitev tudi 
za možgane, saj dobijo prek podplatov 
cel kup informacij, ki jih podplati čevljev 
zadušijo. Besedilo: Nataša Sinovec, specialistka za 

poravnavo telesne drže

Namen čevlja je, da zaščiti stopalo pred poškodbami in 
vremenskimi vplivi, podobno kot obleka. A ne smemo pozabiti, 
da čevelj, kakršen koli že je, stopalo uokviri. To pomeni, da omeji 
njegovo delovanje. Če prištejemo še petke (ne glede na njihovo 
višino), pridemo do čisto drugačnega načina delovanja mišično-
skeletnega sistema že v mirovanju, kaj šele med gibanjem. In ko 
rečem gibanje, ne mislim kakršne koli vadbe, temveč vsakdanje 
gibanje, ki ga izvajamo v življenju: vstajanje, sedanje, hoja, 
sklanjanje …

Človeško telo deluje kot celota, vse je medsebojno povezano, 
od glave do palca na nogi. Če se zgodi sprememba na enem 
koncu, se temu prilagodi celo telo. Če nekatere mišice v stopalu 
zaradi obutve ne morejo opraviti svoje funkcije, bodo na pomoč 
priskočile druge, to pa bodo občutile vse z njimi povezane.

Mišice so tiste, ki premikajo kosti, zato ob nefunkcionalnem 
načinu delovanja potegnejo sklepe iz njihovega nevtralnega 
anatomskega položaja. To botruje dodatnim obremenitvam in 
večjemu trenju na določenih mestih, kar lahko vodi v vnetja, 
obrabe in bolečine.

Izkoristimo poletne dni in čim večkrat osvobodimo stopala 
obutve. Ne samo v stanovanju! Največ koristi bomo imeli od hoje 
brez obutve po površinah različnih tekstur. Podajmo se bosih 
nog na sprehod! Na bližnji travnik, v park, v gozd in preskušajmo 
različne pohodne površine. Poskusimo bosi poskočiti, preskočiti 
oviro, se vzpeti in spustiti z manjšega hribčka. Komur je ljubo, se 
lahko pridruži tudi bosonogim planincem.

BOSI NA SPREHOD
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Tudi čas dopusta ne mine brez stresa! 
Začne se s pripravami na dopust, 
obenem pa le-te intenzivirajo tudi stres 
na delovnem mestu. Po tihem pravilu 
naj bi se namreč delovne naloge ob 
nastopu dopusta v čim večji meri končale 
in čim manj reševale z nadomeščanji. 
S tem pa se lahko začne delovnik v tem 
času zapletati in prispevati k dodatnemu 
izgorevanju zaposlenih. Še zlasti je to 
težava tistih, ki so zaradi vpetosti v tekoče 
projekte na voljo delodajalcu tudi takrat, 
ko uradno sicer niso v službi. Zanje bi 
lahko kvečjemu rekli, da službo med 
dopustom zgolj nekoliko »izprežejo«, o 
pravih počitnicah, ko naj bi na delodajalca 
in delovno mesto vsaj nekoliko pozabili, 

pa v tem pogledu skoraj ni mogoče 
govoriti. Podjetja s tako organizacijo dela 
prispevajo k izgorevanju kadrovskega 
potenciala.

Korekcija nastale izgorelosti pri 
posamezniku žal traja bistveno dlje, kot to 
omogoča letni dopustniški koledar! Zato 
ne presenečajo izsledki neke angleške 
raziskave, po kateri naj bi se kar 40 
odstotkov uslužbencev vrnilo z dopusta 
pod večjim stresom, kot so bili takrat, ko 
so na dopust odšli. Namreč, tako kot težko 
preusmerimo misli stran od službe, se tudi 
skoraj nikoli ne moremo povsem umakniti 
iz elektronskega sveta, katerega del smo 
hočeš nočeš postali. Posledica tega so zelo 

okrnjene možnosti, da bi trenutke sploh 
lahko polno zaznali in v njih uživali.

Velik problem današnjega časa je, da 
smo pozabili na pomen sprostitve. 
Službeni pritiski, dolgi dnevi, vročina z 
visoko zračno vlago in poletne denarne 
skrbi so dokaj lahka pot v izgubo apetita, 
težave s spanjem, hujšanje, tesnobnost. 
Vse to pa so specifični simptomi za 
depresijo, ki naj bi sicer izzvenela skupaj s 
poletnimi meseci, a je kljub temu ne gre 
podcenjevati in se je o njej, če se pojavi, 
dobro posvetovati s strokovnjakom.

Stres ni nekaj nenaravnega. Je normalen 
telesni, duševni in vedenjski odziv, ko 
se skušamo prilagoditi pritiskom, ki 
jih na enem polu nad nami izvaja naš 
psihični svet, na drugem pa okolica. 
Uči nas prilagajanja in je zato v svojem 
bistvu nekaj pozitivnega. Problematičen 
pa postane, če je dolgotrajen in slabo 
obvladovan. Stres kot tak ne ruši zgolj 
duševnega ravnovesja, pač pa lahko 
postane promotor rakastih obolenj, 
povišanega sladkorja v krvi, bolezni srca in 
ožilja.

Osnovo psihoanalitičnih izhodišč, 
nanašajočih se na način spopadanja 
s stresnimi dogodki, je predstavil že 
Freud, ko je govoril o konceptu psihične 
travme. V središče je postavil nepredelane 
in spominsko odcepljene intenzivne, 
izrazito negativne, lahko tudi življenjsko 
ogrožujoče izkušnje, psihične rane in 
bolečine, nastale nasilno ter z doživetim 
čustvenim šokom.

Odziv na psihološko travmo je v principu 
enak kot pri stresu, le da gre za čustveno 
globlje prizadetosti in posledice, ki 
so bolj daljnosežne. Freud je vzroke 

DOPUSTNIŠKO 
»STRESANJE«

Po novoletnih praznikih je letni dopust za večino zaposlenih verjetno drugo najtežje pričakovano 
obdobje v letu. Pol leta je mimo, prepričljivo dovolj za zaslužen oddih od dela in skrbi. Lahko rečemo, 
da gre za letni psihološki mejnik, obarvan z izrazito pozitivnimi občutji tako na osebni kot kolektivni 
ravni, ki razmejuje tekoči službeni stres na eni in sledeči dopustniški stres na drugi strani.

Besedilo: dr. Franci Dagarin, BA pth., Zavod Psihoanalitično središče, Kranj, http://zavodpas.webstarts.com, GSM: 051 830 407

KAKO SE SPOPASTI S STRESOM PRED 
DOPUSTOM IN ZARADI DOPUSTA

Kaj so čustva in njihov izvor 

Treba se je zavedati, da sami lahko vplivamo na to, da stresnih 
dogodkov ni preveč, seveda, če jih je mogoče načrtovati ali se jim 
izogniti. Preživljanje letnega dopusta vsekakor spada v to skupino, 
še zlasti če nam uspe ozavestiti, da gre za odmor, ki je zaslužen 
in v prvi vrsti namenjen nam, našim otrokom in življenjskim 
sopotnikom.
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za tako zaznamujoče dogodke iskal v 
prezgodnjem spogledovanju s spolnostjo, 
ki je sicer lahko tudi udejanjeno v praksi, 
lahko pa gre za čisti produkt fantazije. 
Na takih temeljih zgrajena psihološka 
organizacija bo osebo v stresni situaciji 
bodisi gnala v izrazito borbeno držo bodisi 
bo čutila krčevito potrebo po umiku iz tega 
ali pa se bo iz dogajanja kar »izklopila«. 
Zlasti pri teh, ki so jih okoliščine 
odraščanja »impregnirale« s strahom, 
bo lahko v stresnih situacijah prihajalo do 
stopnjevanja anksioznosti čez vse meje 
zdravega razuma, do stanj, ki jih lahko 
opredelimo kot panična.

Na čustva, ki dosegajo svoje skrajnosti, pa 
lahko vplivamo zelo omejeno. Od vsega 
najprej počakamo, da se umirijo, in se 
šele nato začnemo spoprijemati z njimi. 
Razmišljati o tem, da bi se nekdo sredi 
paničnega vala preprosto pomiril, med 
besnenjem razmišljal razumsko ali se v 
obupu veselil, je povsem neracionalno. 
Psihoanalitiki bi znali povedati, da 
prehajanje občutja strahu v paniko 
sledi zlomu psiholoških obramb med 
kriznimi življenjskimi obdobji, in sicer na 
različnih ravneh duševne organizacije. 
Pomemben generator takšnih stanj pa 
je prav ujetost naše biti med zahteve 
delodajalca, občutek poletja, priprave na 
dopust ter osebno potrebo po ugajanju in 
neprestanem iskanju lastne vrednosti, kar 
vse skupaj tvori prostor močno omejene 
svobode!

Življenje brez stresa?
Življenja brez stresa ni in tudi »trik« 
osebnega zadovoljstva ni beg pred 
stresnimi situacijami, ampak učinkovito 
spoprijemanje z njimi. Naučiti se je 
treba načinov, ki krepijo tako telesne kot 
duševne kapacitete. Ob tem pa se je treba 
zavedati, da sami lahko vplivamo na to, da 
stresnih dogodkov ni preveč, seveda, če 
jih je mogoče načrtovati ali se jim izogniti. 
Preživljanje letnega dopusta vsekakor 

spada v to skupino, še zlasti če nam uspe 
ozavestiti, da gre za zaslužen odmor in je 
v prvi vrsti namenjen nam, našim otrokom 
in življenjskim sopotnikom. Izmed 
vseh je družina naš najbolj primaren 
prostor, ki v primeru varne koncipiranosti 
zagotavlja zadovoljstvo že samo zaradi 
bivanja v njem brez občutne potrebe po 
samopotrjevanju, kot se to prepogosto 
dogaja v interakcijah z okolico zunaj 
tega okvira. In prav ta interakcija zna biti 
izrazito stresna, še sploh, če na primer pri 
pripovedovanju vtisov z dopusta nikakor 
nočemo zaostajati za sogovorniki, niti 
po finančni niti po doživljajski plati. Pa 
vendar naj bi bili dnevi dopusta izrazito 
osebni in – sledeč temu – nihče nikomur 
ni dolžen »polagati računov«, kako jih je 
preživel! Prav pa je, da dopust načrtujemo 
in si pri tem odgovorimo na dokaj bistveni 
vprašanji: »Kaj pravzaprav narediti za svojo 
sprostitev?« in »Ali si take počitnice sploh 
želim?« Za nas je pogosto blagodejno 
že to, da si odgovore na ti vprašanji 
zapišemo in naredimo seznam aktivnosti, 
po katerem se bo naš dopust odvijal, 
začenši s končevanjem delovnih obvez ter 
urejanjem morebitnih nadomeščanj za 
čas, ko nas v službi ne bo.

Priporočila pred dopustom
Priporočilo je, da si pred nastopom 
dopusta vzamemo enaindvajsetdnevno 
odštevanje in o svoji odsotnosti obvestimo 
glavne službene kontakte, kar pripomore 
k temu, da ob vrnitvi ne bomo že takoj 
zasuti z goro pošte, s katero se bo treba 
ukvarjati. Zadnji dan pred dopustom v 
službi pa si moramo dovoliti misli tudi na 
tem, da vsega pač nismo postorili in da 
smo kaj tudi pozabili.

Par tednov pred počitnicami bi se morda 
preizkusili še v tem, kako mine dan brez 
elektronskih komunikacijskih naprav, in v 
tem stanju analizirali morebitne občutke 

ansioznosti. Če se le-ti stopnjujejo, bi 
iskali načine za njihovo umiritev. Na ta 
način lahko že pred uživanjem dopusta 
poiščemo primerna »orodja« za to, da 
bi proste dni preživeli brez odvisniške 
uporabe mobilnega telefona, prenosnika 
ali tablice, obenem pa si s tem širimo 
tudi tolerančno območje. In kljub kratkim 
nočem si je treba zagotoviti dovolj spanca!

Če počitnice preživimo stran od doma, naj 
bo med nastopom dopusta in odhodom 
na začetku ter prihodom in vrnitvijo na 
delo ob koncu vsaj dan ali dva, da lahko v 
miru zadihamo in se na novi start ustrezno 
pripravimo. Treba pa je računati tudi s tem, 
da dopust, ki sledi le debelini denarnice, 
notranje siromaši in – podobno kot v 
ponovoletnem času – ob padcu v realnost 
s seboj ne prinese drugega kot le t. i. 
podopustniško otožnost ali podopustniški 
sindrom, obliko depresije, značilne za 
podopustniška obdobja.

Stres kot tak ne ruši zgolj 
duševnega ravnovesja, pač 
pa lahko postane promotor 
rakastih obolenj, povišanega 
sladkorja v krvi, bolezni srca in 
ožilja.

Zlasti pri teh, ki so jih okoliščine 
odraščanja »impregnirale« s 
strahom, bo lahko v stresn-
ih situacijah prihajalo do 
stopnjevanja anksioznosti čez 
vse meje zdravega razuma, do 
stanj, ki jih lahko opredelimo kot 
panična.

Tako kot težko preusmerimo 
misli stran od službe, se tudi 

skoraj nikoli ne moremo povsem 
umakniti iz elektronskega 

sveta, katerega del smo hočeš 
nočeš postali. Posledica tega 

so zelo okrnjene možnosti, da 
bi trenutke sploh lahko polno 

zaznali in v njih uživali.



54 Spremljajte nas na        /Zdrave noviceSpremljajte nas na        /Zdrave novice

DUŠEVNO ZDRAVJE

Naporni in stresni dnevi v službi čez leto, kup dodatnih obveznosti tudi zunaj delovnega časa. 
Poletje je že skoraj tu in misli vam zmeraj pogosteje uhajajo na več kot zaslužen dopust. 
Komaj ga že čakate. Besedilo: Tadeja Šiberl, refleksoterapevtka

STRES NAŠ 
VSAKDANJI IN 
KAKO SI LAHKO 
POMAGAMO

Zadnji dan pred odhodom na dopustniško 
destinacijo hitite kot nori, treba je spakirati 
in se pripraviti na pot. Nervozni ste in 
utrujeni. Na pot se odpravite zgodaj 
in srčno upate, da ne boste ostali v 
nepregledni koloni na vročini. Končno 
prispete na cilj. Olajšanje. Dopust se 
končno lahko začne. Prvih nekaj dni ste 

sicer utrujeni, vendar uživate v prostih 
dneh. Potem pa iznenada zbolite. Boli vas 
glava, grlo, smrkate, kihate, imate vročino, 
pestijo vas težave z želodcem in prebavo.

Kaj se je zgodilo? Pa ravno zdaj, ob najbolj 
neprimernem času, zdaj, ko naj bi uživali 
na polno. Za bolezen je kriva prekomerna 

obremenitev pred odhodom na dopust, 
stres, padec adrenalina in posledično 
oslabitev imunskega sistema.

Kaj je stres
Stres je ena najpogostejših epidemij 
današnjega časa in pomeni rušenje 
ravnotežja v telesu. »Stres je čustveni, 
psihološki, telesni in vedenjski odgovor 
posameznika, ki se poskuša prilagoditi na 
potencialno škodljiv in ogrožajoč dejavnik 
(stresor),« piše dr. Tjaša Stepišnik Perdih 
na spletni strani Psihosoma. Ta ogrožajoč 
dejavnik oz. stresor je lahko povzročen 
zaradi nekega dogodka (poškodba, spor 
v službi ...), osebe (sodelavec, nadrejeni, 
sosed ...) ali neke situacije (nastop, 
ločitev, smrt bližnjega ...) – česarkoli, 
kar zamaje posameznikovo notranje 
ravnovesje. Posameznik situacijo doživlja 
kot nevarnost, zato je visoko vzburjen, 
ne glede na to, ali je situacija resnično 
ogrožajoča ali ne. Vsak izmed nas si po 
svoje interpretira, kaj in kako ogrožajoče 
je zanj.

Ko smo v stresu, nanj odreagiramo s celim 
telesom. Ne samo telesno, tudi psihično in 
vedenjsko. V telesu se sprožijo biokemični 
procesi, kar pomeni, da se v velikih 
količinah začnejo izločati stresni hormoni 
kortizol, adrenalin in noradrenalin. Stres 
zelo vpliva na delovanje našega telesa in 
na vsakodnevno funkcioniranje. Povedano 
z drugimi besedami, stres ustvarja 
energetske blokade in slabi optimalno 
delovanje telesa.

Stres lahko omilite tako, da počnete stvari, ki so vam všeč 
in vas sprostijo – greste na sprehod, družite se s prijatelji, si 
ogledate dober film v kinu, obiščete gledališče, preberete knjigo, 
plešete ob dobri glasbi, pojete, ste fizično aktivni, si privoščite 
refleksoterapijo ali masažo telesa …

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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Faze stresa
Stres poteka v treh fazah.
• V prvi fazi (alarmni reakciji) se telo 

pod vplivom prej omenjenih stresnih 
hormonov pripravi na boj ali beg.

• Če smo stresnim okoliščinam 
izpostavljeni dalj časa, se bo telo 
začelo prilagajati na te okoliščine. Te 
prilagoditve zahtevajo veliko energije 
in življenjsko pomembnih zalog 
(vitaminov in mineralov). To je druga 
faza stresa.

• Tretja faza stresa vodi v izčrpanost in 
posledično v izgorelost. V tej fazi se 
izčrpajo tudi prilagoditveni mehanizmi. 
Dlje ko traja napetost, večja škoda je 
povzročena telesu.

Znaki stresa
• Telesni simptomi stresa so oslabljen 

imunski sistem, zakrčenost mišic, 
težave z želodcem, težave s prebavo, 
glavoboli, utrujenost, neravnovesje 
hormonov, težave s kožo, bolečine v 
vratu, visok krvni tlak, plitko dihanje.

• Vedenjski simptomi stresa se 
kažejo kot motnje spanja, izogibanje 
družbi, slabša zmožnost odločanja, 
deloholizem, izbruhi joka.

• Psihološki znaki stresa so 
razdražljivost, strah, tesnoba, 

izbruhi jeze, občutek krivde, težave s 
koncentracijo, nihanje razpoloženja.

Kako omiliti stres
Če se želite izogniti bolezni na dopustu, 
je priporočljivo, da se nanj pravočasno 
pripravite. Ne pakirajte zadnji hip oz. 
zadnje popoldne, ampak si začnite nekaj 
tednov prej pisati seznam potrebščin. 
Pomaga tudi, če si potrebne stvari zlagate 
na kup nekaj dni pred odhodom.

Po mnenju strokovnjakov je učinkovit 
dopust tisti, ki traja vsaj tri tedne skupaj. 
Če si takega ne morete privoščiti, 
pomagajo tudi podaljšani konci tedna.

Bolezni na dopustu se lahko izognete tudi 
tako, da se pred odhodom ne izčrpavate, 
torej ne delate preveč. Pogosto se zgodi, 
da želite postoriti vse in delate tudi po 
deset ur dnevno. Priporočljivo je tudi, 
da na dan odhoda pot vzamete kot 
dogodivščino ali izlet, ne pa kot tekmo.

Stres lahko omilite tako, da počnete stvari, 
ki so vam všeč in vas sprostijo – greste na 
sprehod, družite se s prijatelji, si ogledate 
dober film v kinu, obiščete gledališče, 
preberete knjigo, plešete ob dobri glasbi, 
pojete, ste fizično aktivni, si privoščite 
refleksoterapijo ali masažo telesa … 
Možnosti je res veliko.

Poleg tega pa za imunski sistem poskrbite 
z uživanjem zdrave hrane, zadostno 
hidracijo, izogibanjem alkoholu in 
cigaretam.

Refleksoterapija in stres
Stres ustavi pretok energije po telesu. Z 
refleksoterapijo te blokade sproščamo. 
Refleksoterapevt s posebno tehniko 
»zmasira« celotno stopalo, torej refleksne 
cone vseh organov, da ugotovi, kje je 
največja blokada energije. Posebno 
pozornost posveti conam:
• hrbtenice (še posebej prsni in ledveni 

del),
• rame,
• roke, 
• komolca,
• trebušni preponi,
• pleksus solarisu,
• čakri na stopalu,
• glavi,
• hipofize, epifize, hipotalamusa,
• nadledvične žleze, 
• ledvic,
• zgornjih in spodnjih limfnih poti,
• žlez z notranjim izločanjem.

Kot refleksoterapevtka priporočam 
obisk in niz štirih obiskov, da se boste 
sprostili, zmanjšali posledice stresa in 
okrepili imunski sistem ter zdravi preživeli 
zaslužen dopust.

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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ljudi na 100 tisoč prebivalcev v 
Sloveniji zboli za melanomom, 
kar nas po incidenci tega raka 
uvršča na šesto mesto med 

evropskimi državami.

Euromelanoma je vseevropska 
akcija, usmerjena v preventivo pred 
kožnim rakom, ki skuša informirati 
o preprečevanju, zgodnji diagnozi in 
zdravljenju kožnega raka. Akcijo, ki se je 
pod okriljem EADO (European Association 
of Dermato-Oncology) začela v Belgiji 
leta 1999 in se je do zdaj razširila na 29 
držav, prostovoljno vodi mreža evropskih 
dermatologov. Poleg vsakoletne akcije 
brezplačnih pregledov kože poskušajo 
zagotoviti tudi dostop do pravilnih 
informacij o kožnem raku.

Vsako leto se v Bruslju osredotočijo na 
določeno temo – letošnji slogan je Imaš 
samo eno kožo. »Koža je naše pokrivalo 
in tako kot skrbimo za svoje tkanine, 
moramo paziti tudi na svojo kožo,« 
je dejala spec. dermatovenerologije 
doc. dr. Larisa Stojanovič, dr. med. z 
Medicinske fakultete v Ljubljani, vodja 
projekta Euromelanoma v Sloveniji. V 
preteklosti je bila porjavela koža modna 
in pojavnost (incidenca) melanoma je 

začela strmo naraščati. Incidenca je velika 
tudi v Sloveniji – odkrijejo približno 500 
novih primerov na leto oz. 10 tedensko; 
pojavnost se vsako leto zvišuje za približno 
3,7 odstotka, umrljivost pa je bolj ali 
manj konstantna, dva oz. trije ljudje na 
teden umrejo, je povedala Stojanovičeva. 
Tveganje za pojav melanoma je, kot 
navaja Stojanovičeva, 1,6-odsotno, rak pa 
je smrtno nevaren, če ga ne odkrijemo 
dovolj zgodaj. »Naš končni cilj je 
zmanjšati breme malignega melanoma, 
pri tem pa je osredji steber preventiva.«

Opekline večajo tveganje
Na dogodku so predstavili napravo z 
UV-kamero, s katero ugotavljajo stanje 
kože in poškodbe zaradi sonca. S 
kamero posnamejo obraz in posnetke 
računalniško analizirajo ter tako dobijo 
podatke o posledicah fotostaranja – slika 
pokaže spremembe na koži, ki bodo vidne 
šele čez nekaj let. »Kožni rak ni usoda 
vsakega od nas, fotostaranje pa je. Temu 
ne pobegnemo. Nekateri že zelo zgodaj 
dobijo te spremembe, v srednjih letih 
pa ima že večina od sonca okvarjeno 
kožo,« opaža dermatolog Sandi Luft, dr. 
med., spec. dermatovenerolog. »Ko se 
namensko izpostavljamo soncu, se zaščiti 
le 40 odstotkov ljudi; ko se izpostavljamo 
nenamensko, pa se zaščiti le še 14 
odstotkov. Težava je tudi, da ljudje ne 
nanašajo zadostne količine izdelka na 
kožo, kar pomeni, da dejanska zaščita 
ni takšna, kot jo ponuja na embalaži 
navedeni zaščitni faktor. Tako četrtina 
potrebne količine nanosa lahko na koncu 

pomeni le faktor 4 namesto 30 in sonce 
nas tako hitreje opeče. Opekline pa so 
dejavnik tveganja – pet opeklin podvoji 
tveganje za nastanek kožnega raka,« je 
opozorila Stojanovičeva. Zato je treba kožo 
pred sončnimi žarki ustrezno zaščititi. 
Izračunali so, da je za zaščito celega telesa 
treba nanesti 30 ml zaščitnega sredstva. 

Asist. Borut Žgavec, dr. med., 
spec. dermatovenerolog in 
dermatohistopatolog, ki se ukvarja z 
estetsko in klasično dermatologijo, 
diagnostiko in zdravljenjem, je ob tem 
izpostavil razliko med kronološkim 
staranjem in fotostaranjem: »Pri večini 
bolnikov, ki pridejo k meni zaradi motečih 
sprememb na koži, ne gre za starostne 
spremembe, ampak za fotopoškodbe. 
Rjava barva sicer bele kože je že znak, da 
so bili melanociti stimulirani in da smo 
dobili poškodbe povrhnjice.« 

Opekline so dejavnik tveganja – 
pet opeklin podvoji tveganje za 
nastanek kožnega raka.

V okviru dneva Euromelanoma je Združenje slovenskih dermatovenerologov že deseto leto zapored 
organiziralo javnozdravstveni preventivni projekt, ki je namenjen ozaveščanju širše javnosti o 
pomenu zgodnjega odkrivanja kožnega raka. Letošnji projekt so poimenovali »Imaš samo eno kožo«. 
Z njim so opozorili na primerno zaščito pred soncem ter pomembnost samopregledovanja kožnih 
znamenj. Besedilo: Janja Simonič*

*Vir: Združenje slovenskih dermatovenerologov

10. DAN EUROMELANOMA 

IMAŠ SAMO 
ENO KOŽO
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Izračunali so, da je za zaščito 
telesa treba nanesti 30 ml 
zaščitnega sredstva.

Kožna znamenja
»Več kot je znamenj na koži, večje je 
tveganje za nastanek melanoma,« 
pravi asist. Aleksandra Dugonik, 
dr. med., predsednica Združenja 
slovenskih dermatovenerologov z 
Dermatovenerološkega oddelka UKC 
Maribor. Število kožnih znamenj je, kot 
pravi, določeno z genotipom, pa tudi z 
zunanjimi vplivi – če se na primer sončimo 
že od otroštva. Vendar melanom lahko 
prizadene kogarkoli, tudi nekoga, ki ima 
manj kot pet kožnih znamenj, svarijo 
dermatologi. Preventivno odstranjevanje 
madežev se ni izkazalo za učinkovito, saj 
80 odstotkov melanomov nastane na 
novo.

Vsak melanom je zgodba zase
Debelina melanoma je eden od 
neodvisnih napovednikov smrtnosti. 
Pri zelo tankih (0,5 mm) je verjetnost 
preživetja več kot 99-odstotna, zato je 
tako pomembno zgodnje odkrivanje. »70 
odstotkov melanomov raste v globino cca. 
1 mm na mesec. Vendar gre za različne 
tumorje in različne kožne spremembe. 
Iz neinvazivne v invazivno obliko lahko 
melanom zraste tudi v nekaj mesecih; so 
globlji, ki ne zasevajo, in tanki, ki zasevajo 
hitro. Zato ne moremo postaviti diagnoze 
brez histopatologa,« je pojasnil Žgavec. 
Ključna vloga patologa pri odkrivanju 
kožnih rakov je v diagnostiki – pregledu 
tkiva pod mikroskopom, je pojasnil 
patolog prof. dr. Boštjan Luzar, dr. med., z 
Inštituta za patologijo: »Vsako znamenje, 
ki ga dermatologi izrežejo, je treba 
patološko pregledati. Vsak melanom je 
namreč zgodba zase.« 

Melanom postane nevaren, ko iz 
horizontalne smeri rasti preide v vertikalno 
in začne rasti navzdol – s prodiranjem 
navzdol se približuje žilam in s pomočjo 
krvi metastazira. Onkologinja prof. dr. 
Janja Ocvirk, dr. med., predstojnica 
sektorja internistične onkologije z 
Onkološkega inštituta Ljubljana, je 
povedala, da je preživetje zdaj bistveno 
daljše kot nekoč, odvisno od vrste in 

debeline melanoma: »Polovica 
melanomov je mutiranih, vendar so 
se razvila tarčna zdravila. Več kot 40 
odstotkov bolnikov preživi več kot tri 
leta, nekaj pa jih s sodobnimi zdravili 
tudi zazdravimo. Na obzorju so še 
nova zdravila in kombinacije zdravil, 
zato upamo na še boljše preživetje.« 
Nihče naj ne umre zaradi melanoma 
– to je eden naših izzivov, je ob tem 
dejala Stojanovičeva. »Učiti pa se 
bomo morali o novih tehnologijah in o 
tem, kako pristopati k ljudem,« meni 
Dugonikova.

Preventivni pregledi
V okviru projekta Imaš samo eno 
kožo so v dermatoloških ambulantah 
po Sloveniji potekali tudi preventivni 
pregledi kožnih sprememb po Sloveniji. 
Med letoma 2008 in 2012 so tako 
pregledali kožo 1.863 ljudi in vsakič 
tudi ugotovili nekaj melanomov. Lani 
so med 170 pregledanimi odkrili en 
melanom. Letos je v akciji preventivnih 
pregledov kožnih znamenj sodelovalo 
21 dermatologov iz vse Slovenije, ki so 
skupaj opravili dobrih 150 pregledov. 
Podatka o tem, koliko melanomov so 
dermatologi na teh pregledih odkrili, 
ni, saj je sodelovanje prijavljenih 
anonimno, vendar pa naj bi po 
neuradnih informacijah odkrili vsaj dva.
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Zakaj jo obožujemo?
V samo dveh tednih vidno zmanjša 
izrazne in zapolni globoke gube ter zgladi 
nadležne tanke linije na čelu, okrog oči in 
ust. Vsebuje tudi kakovostno mandljevo 
olje, ki na naraven način nahrani kožne 
celice, spodbudi njihovo delovanje in tako 
izboljšuje strukturo kože ter poskrbi za 
enakomerno polt. Poleg tega, da je krema 
100-odstotno naravna, ni testirana na 
živalih. 

Kako deluje?
Mikromolekulske mase aktivnih sestavin v 
kremi proti gubam Lux-Factor 4D Hyaluron 
prodrejo v globlje plasti kože, tako da 
z biotskim delovanjem v medceličnih 
membranah zapolnijo kožne gube od 
znotraj navzven. S tem poskrbijo za 
naravni učinek botoksa in mladosten videz 
kože. Patentirana formula 4D Hyaluron 
s preizkušenimi sestavinami spodbuja 
naravni proces obnavljanja povrhnjice, 
zaradi česar koža zasije v boljšem tonusu. 

Idealna kombinacija učinkovin kožo na 
obrazu ščiti pred škodljivimi zunanjimi 
vplivi, zato je ob redni uporabi kreme 
napeta in mladostna.

Zakaj hialuronska krema proti gubam 
in ne botoks ali operacije?
Še do nedavnega je veljalo prepričanje, da 
se je gubic, ki se pri večini žensk pojavijo 
okrog 30. leta, nemogoče znebiti samo 
z uporabo dobre dnevne kreme ter da 
jih je mogoče premagati le z botoksom 
ali plastičnimi operacijami. Slednje res 
poskrbijo za napeto kožo, vendar pogosto 
delujejo precej izumetničeno, prav tako 
pa lahko imajo zastrašujoče posledice. 
Gre zgolj za začasne rešitve, ki lahko 
celo poškodujejo občutljivo živčevje 
na obrazu in posledično vplivajo na to, 
da je nemogoče premikati določene 
dele obraza. Veliko boljša možnost je 
preverjeno učinkovita naravna krema 

NATALIJA VERBOTEN: 
»ŠTIRIDESETA SO 
NOVA DVAJSETA!« 

Za Natalijo Verboten, ki je konec preteklega leta upihnila že 40. svečko, bi lahko rekli, da je vsako leto 
videti bolje. In kako ji uspeva? Zaupala nam je, da že dalj časa uporablja kremo proti gubicam Lux-
Factor 4D Hyaluron, ki je v rekordnem času navdušila že več kot 20 tisoč Slovenk.

KODA S POPUSTOM 

Za še dodatnih 10 % popusta ob 
naročilu vpišite kodo KREMALF.

proti gubicam Lux-Factor 4D Hyaluron, ki 
na naraven in povsem varen način gladi 
gube, preprečuje nadaljnje staranje kože 
ter ohranja njen mladosten in svež videz.

Natalija Verboten, pevka
»Na obrazu imam izredno občutljivo 
kožo, zato sem zelo pozorna, ko izbiram 
kremo za nego obraza. Moram priznati, 
da je krema proti gubicam Lux-Factor 4D 
Hyaluron zadetek v polno. Že po dveh 
tednih redne uporabe sem opazila razliko 
– gubice so bile manj vidne, koža pa je bolj 
čvrsta, navlažena, osvežena in sijoča.«

Preizkusite sami
Bi kremo proti gubicam Lux-Factor 
4D Hyaluron želeli preizkusiti tudi vi? 
Zdaj jo lahko kar za 50 % ZNIŽANO in 
s 30-dnevno GARANCIJO še danes 
naročite na Lux-Factor.com ali na 
brezplačni telefonski številki 080 64 69!

Lux-Factor 4D Hyaluron, ki na 
naraven in povsem varen način 
gladi gube, preprečuje nadaljnje 
staranje kože ter ohranja njen 
mladosten in svež videz.

Vsebuje tudi kakovostno 
mandljevo olje, ki na naraven 
način nahrani kožne celice, 
spodbudi njihovo delovanje.

Pred uporabo in po dveh tednih uporabe kreme 
proti gubicam Lux-Factor 4D Hyaluron.
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Poleg dedne nagnjenosti prispevajo k 
pojavu in poslabšanju luskavice številni 
dejavniki tveganja, kot so okužbe, 
mehanične poškodbe kože, psihogeni 
stres, kajenje, alkoholizem, določena 
zdravila in prekomerna telesna teža. 

Znaki
Luskavica prizadene oba spola enako. 
Izrazi se lahko v različnih starostnih 
obdobjih, navadno pred 40. letom 
starosti. V več kot 80 odstotkih se kaže 
s simetrično razporejenimi, pordelimi, 
zadebeljenimi in s srebrnimi luskami 
pokritimi žarišči, najpogosteje na 
komolcih, kolenih, lasišču in v predelu 
križa (navadna luskavica). Redkeje poteka 
s kožnimi spremembami v pregibih 
velikih sklepov (inverzna luskavica), z 
gnojnimi mehurčki (pustulozna luskavica) 

ali s prizadetostjo celotne površine kože 
(eritrodermična luskavica). 

Približno 25–50 odstotkov bolnikov ima 
luskavico nohtov, 30 odstotkov bolnikov 
ima prizadete sklepe (luskavični artritis). 
Tako sama luskavica kot številne 
luskavici pridružene bolezni pomembno 
zmanjšajo kakovost življenja.

Diagnoza
Diagnozo opredeli zdravnik na podlagi 
značilne klinične slike, le v nejasnih 
primerih sta potrebna odvzem vzorca 
kože in patohistološka preiskava. 
Za odkrivanje luskavice pri splošni 
populaciji je na voljo vprašalnik, ki 
bolnikom pomaga pri zgodnjem 
prepoznavanju najpogostejših oblik 
luskavice. 

LUSKAVICA 
– ALI JO RES 
POZNAMO?
Luskavica je kronična, imunsko pogojena, neozdravljiva, nenalezljiva vnetna bolezen kože, 
ki prizadene 2–4 odstotke prebivalcev. V Sloveniji živi približno 40.000 bolnikov z luskavico, 
20–30 odstotkov jih ima zmerno oz. hudo obliko bolezni.

Diagnozo opredeli zdravnik na podlagi značilne klinične slike, 
le v nejasnih primerih sta potrebna odvzem vzorca kože in 
patohistološka preiskava. 

Besedilo: dr. Katarina Trčko, dr. med., spec. dermatovenerologije, UKC Maribor

Približno 25–50 odstotkov 
bolnikov ima luskavico nohtov, 
30 odstotkov bolnikov ima 
prizadete sklepe (luskavični 
artritis).

Za odkrivanje luskavice pri 
splošni populaciji je na voljo 
vprašalnik, ki bolnikom pomaga 
pri zgodnjem prepoznavanju 
najpogostejših oblik luskavice. O
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Za zdravljenje uporabljamo lokalna 
zdravila, fototerapijo, klasična sistemska 
zdravila ter biološka zdravila. V zadnjem 
desetletju so biološka zdravila doprinesla 
nesluten napredek pri zdravljenju 
luskavice.
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Luskavica se pojavlja enako pogosto pri 
obeh spolih. Poznamo več oblik luskavice, 
ki se pri posamezniku izraža različno 
intenzivno. 

Oblike luskavice
Najpogostejša je luskavica v plakih, ki se 
kaže s srbečimi, luščečimi rdečesivimi 
žarišči na komolcih in kolenih ter drugih 
predelih kože. Po navadi so prizadeti 
tudi nohti, ki postanejo neravni, rumeno 
obarvani ali zadebeljeni, zunanja 
sluhovoda, ki se zaradi pogostega luščenja 
pogosto tudi zamašita, ter lasišče.

Obstajajo še posebne oblike luskavice, 
ki se pojavljajo le na dlaneh in stopalih 
ali v pregibih. Nekateri bolniki imajo 
kombinacijo različnih oblik luskavice.

Tveganja kroničnih bolezni
Nekdaj so menili, da je luskavica 
izključno kožna bolezen, zdaj pa vemo, 
da gre za sistemsko vnetno obolenje. 
Ljudje, ki imajo luskavico, nosijo večje 
tveganje za razvoj srčno-žilnih obolenj 
in drugih vnetnih bolezni. Tako se 
lahko pri bolnikih z luskavico pojavijo 
težave s kroničnim vnetjem sklepov in 
mehkih tkiv, kar imenujemo psoriatični 

artritis in se kaže z zadebelitvijo in 
jutranjo okorelostjo malih sklepov rok 
ali bolečinami v drugih sklepih. Pri teh 
ljudeh se pogosteje pojavlja tudi kronična 
črevesna bolezen (Crohnova bolezen), ki 
se kaže s trebušnimi bolečinami, krvavim 
blatom, driskami, izgubo telesne mase in 
utrujenostjo.
Bolniki z luskavico so bolj nagnjeni k 
debelosti, sladkorni bolezni, povišanemu 
krvnemu tlaku in motnji v presnovi 
maščob, kar vodi v bolezni srca in ožilja. 
Zato je pomemben zdrav življenjski slog 
z veliko gibanja in zdrave prehrane ter 
vzdrževanje primerne telesne teže.

Vpliv na duševno zdravje
Luskavica ne vpliva le na telo, ampak 
tudi na dušo. Kdor ima luskavico, se v 
življenju srečuje s številnimi neprijetnimi 
situacijami, saj je spremembe težko 
skriti pred pogledi, ko smo na primer 
razgaljeni na bazenu, morju ali v savni. 
Marsikdo si zaradi bolezni težje najde 
življenjskega sopotnika. Bolezen sama 
je povezana tudi z večjim tveganjem za 
nastanek depresije in anksioznosti, težave 
v družabnem življenju pa še dodatno 
povečajo psihološko breme, zato je 
zelo pomembno, da bolniki z luskavico 
poiščejo dermatološko pomoč, saj je 
danes mogoče bolezen odlično zdraviti.

Zdravljenje
Zdravljenje luskavice je prilagojeno 
posamezniku in je odvisno od oblike 
in resnosti bolezni ter vpliva bolezni na 
kakovost bolnikovega življenja.

Osnovno zdravljenje predstavlja pravilna 
nega kože in nanašanje zdravilnih krem, 
ki delujejo luščilno in umirjajo vnetje ali 
vsebujejo vitamin D.

Nekateri bolniki potrebujejo dodatno 
zdravljenje s fototerapijo, pri kateri kožo 
pod nadzorom obsevamo z ultravijolično 

KAKO 
ZDRAVIMO 
LUSKAVICO 
Luskavica ali psoriaza spada med najpogostejše kožne bolezni. Ocenjujejo, da prizadene tri 
odstotke prebivalstva. Je genetsko pogojena bolezen, ki izbruhne ob stresu ali prebolevanju 
okužbe. 

Osnovno zdravljenje predstavlja 
pravilna nega kože in nanašanje 
zdravilnih krem, ki delujejo 
luščilno in umirjajo vnetje ali 
vsebujejo vitamin D.

Besedilo: Janja Šmid, dr. med., spec. dermatovenerologije, vodja dermatološkega oddelka v Medical centru Rogaška

Nekateri bolniki potrebujejo 
dodatno zdravljenje s 
fototerapijo, pri kateri kožo 
pod nadzorom obsevamo z 
ultravijolično svetlobo.

svetlobo. Učinek fototerapije povečamo, 
če dodajamo pred obsevanjem 
fotosenzibilizator v obliki tablet ali kopeli 
(oralna PUVA ali topikalna kopelna 
oz. kremna PUVA). Če oseba ne opazi 
izboljšanja, uvedemo klasično sistemsko 
zdravljenje z zdravili, ki zavirajo imunski 
odgovor organizma v obliki tablet 
(retinoidi, metotreksat, ciklosporin itd.).

Pri vseh tistih, pri katerih se luskavica tudi 
s klasičnim sistemskim zdravljenjem ne 
umiri, je po posebnem postopku odobritve 
na voljo zdravljenje z biološkimi zdravili, 
ki se dajejo v obliki podkožnih injekcij 
ali infuzij ter ciljno delujejo na točno 
določene celice in vnetne mediatorje v 
imunskem sistemu. 

Uspešno zdravljenje luskavice pod 
nadzorom dermatologa izboljša poleg 
kože tudi kakovost bolnikovega življenja 
in zmanjša pojav pridruženih obolenj. 
Bolnik z luskavico pa veliko pripomore 
sam k boljši učinkovitosti zdravljenja tudi 
s pravilno in redno nego kože, izvajanjem 
vaj za zmanjšanje stresa ter zdravim 
načinom prehranjevanja, opustitvijo 
škodljivih razvad in redno telesno vadbo.
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V vročih poletnih dneh prihaja zaradi 
visokih temperatur in prekomernega 
potenja do povišanega izgubljanja vlage 
iz kože, zaradi dolgotrajnega sedenja 
ali ležanja, še posebno pri ljudeh z 
okrnjeno gibalno funkcijo telesa, pa tudi 
do povečanega trenja in zato do večje 
možnosti poškodb kože. 

Zelo občutljiva, suha koža, nagnjena 
k alergijam, ali poškodovana koža 
zahteva posebno pozornost – za nego 
in zaščito takšne kože se priporočajo 
predvsem kozmetika in kreme, ki ne 
vsebujejo nobenih odvečnih sestavin in 
umetnih substanc, saj bi te lahko težave 
s kožo še povečale. Previdno izbrane 
sestavine morajo podpirati osnovne 
funkcije kože, hkrati pa kože ne smejo 
obremenjevati. Pozorni moramo biti zlasti 
takrat, kadar obstaja nevarnost nastanka 
preležanin, mehanskih sprememb 
zaradi dolgotrajnega statičnega položaja, 
napačne drže, neustrezne podlage 
in/ali grobih materialov. Pri stalno 
obremenjenih predelih, pregibih in kožnih 
gubah se pogosto pojavi vzdražena koža 
zaradi dodatnega trenja, ki se ustvari 
bodisi s kožo, tkanino, podlago ali 
pripomočkom za inkontinenco.

Da bi koži pomagali, da na naraven 
način ohrani vitalnost, je treba začeti z 
učinkovitim čiščenjem. Nega in zaščita 
kože se tako začneta že z izbiro ustreznega 
mila. Le-to mora imeti pH prilagojen koži, 
da ne slabi njenega naravnega kislinskega 
plašča, hkrati pa kožo nežno očisti. 

V primeru suhe, vzdražene kože za 
čiščenje namesto vode in mila lahko 
uporabimo tudi sredstva za nego brez 

vode, npr. losjon za suho umivanje 
ali vlažne rokavice za nego, ki so še 
posebej priročne za nego nepokretnih 
bolnikov. Prednost čistilno-negovalnih 
sredstev je v tem, da so kombinacija 3 
v 1 – z enim sredstvom kožo očistimo, 
negujemo in zaščitimo ter je dodatno ne 
obremenjujemo.

Že poškodovano kožo je nato treba nežno 
osušiti in zaščititi s kremo ali mazilom, 
ki zmanjša trenje kože. Pomembno 
je, da z brisačo ali krpo ne ustvarjamo 
dodatnega trenja na koži in da na kožo 
nanesemo losjon, ki jo ohranja prožno. S 
tem preprečimo izsušitev kože in poznejšo 
možnost nastanka poškodb zaradi suhe 
in vzdražene kože. Na voljo so losjoni 
z različno vsebnostjo maščob, odvisno 
od tega, ali koža potrebuje več vlage ali 
maščobe. 

Po potrebi obremenjene predele kože 
lahko dodatno zaščitimo z zaščitnim 
mazilom, s katerim preprečimo 
poškodbe, ki lahko vodijo v nastanek 
inkontinenčnega dermatitisa oz. razjed 
zaradi pritiska. Glede na poškodbo kože se 
lahko za zaščito nanese mazilo, ki vsebuje 
dimetikon in mehansko zaščiti kožo pred 
zunanjimi vplivi in trenjem, ali pa cinkovo 
mazilo, ki kožo zaščiti, osuši in deluje 
rahlo antiseptično.

V primeru uporabe pripomočkov 
za inkontinenco je koža še dodatno 
obremenjena, zato je pomembno, da se 
uporabljajo pripomočki, ki omogočajo 
dobro prezračevanje kože, da preprečimo 
nastanek prekomerno hidrirane kože 
zaradi stalne izpostavljenosti urinu in/ali 
blatu.

ZAŠČITA KOŽE 
V VROČIH 
POLETNIH DNEH
Različne situacije v življenju puščajo sledi tudi na koži. Dokler z njo 
nimamo težav, jo prevečkrat jemljemo za samoumevno. Poleti 
pa vlaga in vročina lahko škodujeta koži, zato je tudi v tem času 
potrebna posebna skrb za nego in zaščito tega našega največjega 
organa. Kozmetika mora biti zasnovana tako, da ohranja naravno 
ravnovesje kože in regenerira nastale težave, do katerih prihaja v 
primeru otežene higiene, alergij in/ali gibalne oviranosti.

Besedilo: Maša Novak

ABENA-HELPI d.o.o., Dobrave 7b, 1236 Trzin

Nega kože 
v poletnih 
mesecih

Za naročila izdelkov obiščite 
najbližjo lekarno ali naročite  
v spletni trgovini
www.abena-helpi.si
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Redna uporaba medzobnih ščetk pomaga 
pri preprečevanju nastajanja kariesa v 
medzobnih prostorih ter zgodnjega in 
naprednega vnetja obzobnih tkiv, ki velja 
za najbolj razširjeno kronično bolezen tudi 
v Sloveniji. Glavni povzročitelj vnetja dlesni 
so bakterije v mehkih zobnih oblogah, ki 
se nabirajo po robu dlesni. Zaradi strupov, 
ki jih izločajo, in imunskega odgovora 
organizma pride do vnetja in propada 
obzobnih tkiv. Ob tem ne smemo pozabiti, 
da je rob dlesni predel, ki je delno viden, 
delno pa sega tudi v medzobni prostor, 
kjer ga ne vidimo, nas pa na začetni vnetni 
proces lahko opozori krvaveča dlesen. 
Takrat je skrajni čas za aktiviranje vseh 
ustreznih pripomočkov za ustno higieno, 
ki bodo stanje povrnili v normalo. Na 
srečo sta za popolnoma čiste zobe in 
preprečevanje nastanka parodontalnih 
obolenj potrebna le dva pripomočka: 
zobna in medzobna ščetka.

Preventiva je bistvena
Preventivni zobozdravstveni pregledi so 
ključni za ohranjanje dobrega ustnega 
zdravja. Da resnično ostanejo preventivni, 
mora z redno in kakovostno ustno higieno 
poskrbeti vsak sam. Gre za področje, h 
kateremu je treba pristopiti celostno. 

K temu spadajo redno, pravilno in 
temeljito ščetkanje, uporaba kakovostnih 
pripomočkov za ustno nego in skrb za 
uravnoteženo prehrano. Pri tem je dobro 
vedeti, da ni pomembno, kako dolgo si 
ščetkamo zobe, ampak kako in s kakšnimi 
pripomočki to delamo.

Zobna in medzobna ščetka z roko v roki
Vsak zob v naših ustih ima pet površin, 
vendar z zobno ščetko lahko očistimo le 
tri. S preostalima dvema, ki se nahajata 
med zobmi, lahko učinkovito opravijo le 
pravilno izbrane medzobne ščetke. Te 
morajo po velikosti ustrezati posameznim 
medzobnim prostorom. Če so premajhne, 
z njimi čiščenje ni dovolj učinkovito; če so 
prevelike, pa lahko poškodujejo dlesni. 
Običajno zadostujeta dve različni velikosti. 
Pri tem je dobro izbrati takšne medzobne 
ščetke, ki imajo mehke ščetine in tanko, 
a čvrsto žično jedro. Uporaba je preprosta 
– medzobna ščetka se nežno vstavi v 
medzobni prostor in brez upogibanja 
potegne iz njega, zadostuje pa, da to 
storimo enkrat dnevno.

Čisti medzobni prostori – zdrave dlesni
Čisti medzobni prostori so ključnega 
pomena iz več razlogov. Zaradi oblike in 
strukture dlesni obstaja večja verjetnost, 
da se očistijo slabše ali sploh ne, kar 
lahko vodi do zobne gnilobe, ki se rada 
razvije prav v medzobnih prostorih, in 
do vnetja dlesni, ki se po navadi začne v 
teh ozkih, težje dostopnih predelih, ker 
mehke ali trde zobne obloge niso bile 
ustrezno odstranjene. O začetnem vnetju 
dlesni (gingivitisu) je govora, kadar le-te 
spremenijo barvo iz svetlo rožnate v 
rdečo, otečejo oz. nabreknejo, postanejo 
občutljive za dotik in že pri ščetkanju ali 
ugrizu v tršo hrano zakrvavijo. Vnete dlesni 
moramo obravnavati resno in ob prvih 
znakih vnetja takoj ukrepati. Nezdravljeno 
vnetje dlesni se lahko namreč razvije 
v težje oblike vnetja obzobnih tkiv ali 
parodontalne bolezni, za katero velja, da 
je najbolj razširjena kronična bolezen. 
Po nekaterih podatkih naj bi bilo tudi 
v Sloveniji prizadetih kar 98 odstotkov 

prebivalstva. Dobra novica je, da danes 
lahko enostavno poskrbimo za popolnoma 
čiste zobe in zdrave dlesni – z uporabo 
ščetke in medzobne ščetke. Tako smo 
lahko prepričani, da smo sami naredili vse, 
kar je v naši moči, da bi učinkovito in varno 
preprečili pojav parodontalnih obolenj.

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

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

Vsak zob v naših ustih ima 
pet površin, vendar z zobno 
ščetko lahko očistimo le tri. 
S preostalima dvema, ki se 
nahajata med zobmi, lahko 
učinkovito opravijo le pravilno 
izbrane medzobne ščetke.
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ŽIVILO MESECA

Oljna kadulja (Salvia hispanica), poznana tudi kot chia ali čija, je starodavno živilo, ki zagotavlja 
uravnoteženo količino hranil, sestavljenih iz vodotopne vlaknine, visoko vsebnost 
maščobnih kislin omega 3 in omega 6, beljakovin, visoko vsebnost antioksidantov in 
mineralov. 

Besedilo: Maja Jeereb, certificirana nutricionistka, in Katarina Miklavc, univ. dipl. inž. živilstva in prehrane, www.mojedzravje.net

Oljna kadulja izvira iz Mehike in 
Gvatemale. Obstajajo dokazi, da 
so semena chia vzgajali že Azteki v 
predkolumbijski časih, ko so bila eden 
glavnih pridelkov. Beseda »chia« izhaja 
iz besede »chian«, avtohtonega jezika 
nahuatl v Mehiki. Chia v azteščini pomeni 
»biti oljnat«, v jeziku Majev pa »moč«. 
Danes ji pravijo tudi seme 21. stoletja. 
Semena so drobna in ovalna, s premerom 
okoli 1 mm, sivočrne barve.

Rastlina zraste do enega metra in ima 
bele ali vijoličaste cvetove. Za rast ne 
potrebuje veliko in je zelo odporna proti 
boleznim in pesticidom. Esencialna olja 
in druge maščobe, prisotne v semenih, 
so odlična obramba proti insektom in 
drugim zajedavcem, zato je brez večjih 
posredovanj v njeno rast zlahka vzgojena 
ekološko.
 
Pomemben vir omega 3 
Podobno kot lanena semena je seme chie 
dober in pomemben vir maščobnih kislin 
omega 3, predvsem α-linolenske kisline, 
ki se mora v telesu pretvoriti v aktivno 
obliko – EPA in DHA, preden jo organizem 
lahko uporabi. Pomembno vlogo pri 

preprečevanju srčno-žilnih in drugih 
kroničnih boleznih igra α-linolenska 
kislina. Chia je količinsko boljši vir omega 
3 kot določene ribe, na primer losos (gram 
na gram). 

Bogastvo vlaknin za dobro prebavo
Približno 30 g semen chia (dve jušni 
žlici) s 137 kalorijami vsebuje: 4 g 
beljakovin, 9 g maščobe, 12 g ogljikovih 
hidratov, 11 g prehranske vlaknine in 
kar 18 % priporočenega dnevnega vnosa 
(PDV) kalcija. Semena so polna vitamina 
niacina, kalija, tiamina, B2 in cinka. 
Vsebujejo veliko antioksidantov, ti pa 
so v semenih kot varovalno sredstvo, da 
maščobe v semenu ne postanejo žarke. 
Antioksidanti nas ščitijo pred prostimi 
radikali, ki lahko poškodujejo celico in 
posledično povzročajo različne bolezni. 
Zanimivo je tudi, da so skoraj vsi ogljikovi 
hidrati, ki jih vsebujejo semena chia, 
prehranske vlaknine. Od 12 g ogljikovih 
hidratov vsebujejo kar 11 g prehranske 
vlaknine. Samo 1 g ogljikovih hidratov 
postavlja ta semena med živila z zelo 
nizko vrednostjo ogljikovih hidratov ali t. i. 
»low-carb« živilo. Zaradi visoke vsebnosti 
prehranske vlaknine semena chia v vodi 
absorbirajo od 10- do 12-krat toliko vode, 
kot je njihova mase, zato se napihnejo 
in postanejo podobna gelu, ko dosežejo 
želodec. Posledično nas semena bolj 
nasitijo, upočasnijo absorpcijo druge 
hrane in pomagajo pri zaužitju manj 
hrane. Vlaknine so prav tako hrana za 
črevesne bakterije, ki skrbijo za ravnovesje 
naše prebave in imunskega sistema. 

Sestava
Študije, ki so analizirale sestavo semen 
chia, poročajo o navedeni vsebnosti 
hranil: 21 % beljakovin, 31 % maščob, 25 
% vlaknin in 4 % mineralov, preostalo pa 
so ogljikovi hidrati. Hranilne vrednosti so 
odvisne od lokacije rasti rastline, podnebja 
in drugih razmer za rast. Potrdili so tudi 
domnevo, da vsebujejo več olja kot olje, 

pridobljeno iz soje in semena bombaža. 
Vsebnost beljakovin v semenih je bila 
podobna kot v leči (23 %) in čičeriki (21 %) 
ter višja kot v drugih oljnih semenih, kot 
so sezam (18 %), perilla (17 %) in žafran 
(16 %). 

Beljakovine, najdene v teh semenih, so 
predvsem globulini, albumini, prolamini 
in glutelini, ki vsebujejo esencialne 
aminokisline. Ti proteini so pripravljeni za 
prebavo in imajo zmožnost zadrževanja 
vode in maščobe. Vsebujejo tudi visoko 
vsebnost glutaminske, argininske in 
aspartanske kisline. Vsebuje tudi druge 
bioaktivne komponente, kot so fitosteroli 
in tokoferoli.

Hrana za hujšanje?
Uživanje večje količine beljakovin pomaga 
pri izgubljanju kilogramov, hkrati pa 
visoka vsebnost beljakovin v semenih chia 
zmanjša neprestano razmišljanje o hrani, 
saj nas dobro nasitijo. Veliko prehranskih 
strokovnjakov po svetu zato verjame, da so 
ta semena odlična hrana za hujšanje. Chio 
so primerjali z vlaknino glukomanan, ki – 
podobno kot chia – v vodi pridobi volumen 
in se napihne, kar povzroča občutek sitosti 
in zmanjšanje apetita. Študije so pokazale 
tudi znižanje krvnega tlaka in vnetnega 
statusa, kar pripisujejo predvsem visoki 
vsebnosti prehranske vlaknine v teh 
semenih.

Uporaba v prehrani
Pri uživanju semen chia je izrednega 
pomena sočasno pitje dovolj tekočine, 
saj nase vežejo veliko vode. V prehrani 
jih lahko uporabimo na preproste načine: 
dodajamo jih lahko kosmičem, napitkom. 
So odlično vezivo namesto jajc pri peki 
peciva, kruha. Odlično se podajo h 
granoli za zajtrk, iz njih lahko pripravimo 
mnogo sladic, tudi takšnih, ki nam bodo 
pomagale izgubiti kakšen kilogram. 
Recepte za jedi s temi semeni najdete v 
reviji.

CHIA – SEME 
21. STOLETJA

Uživanje večje količine beljakovin 
pomaga pri izgubljanju 
kilogramov, hkrati pa visoka 
vsebnost beljakovin v semenih 
chia zmanjša neprestano 
razmišljanje o hrani, saj nas 
dobro nasitijo.
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“Naša skrivno�t?
Ul��asun za zelo o�cu�ljivo kožo!”

Za zelo 
občutljivo kožo

• Hitra absorpcija
• Dolgotrajna vodoodpornost
• Zadostuje 1 nanos na dan

Popolna zaščita
NOVO: blokira infrardeče žarke s 
pomočjo lamelarne tehnologije

Oblak commerce d.o.o.
www.oblak-com.si

kozmetika@oblak.si
 UltrasunSlovenija

»PRODAJNA MESTA«:  Maximarket (oddelek 
kozmetike), Parfumerije Beautique, Nama Ljubljana, 
Parfumerija Samantha NG,  izbrane lekarne, 
kozmetični saloni in druge parfumerije po Sloveniji.

BREZ
parfumov, mineralnih 

olj, emulgatorjev, PEG/PPG, 
etilheksil metoksicinamata, 

oktokrilena, BMDM, 
aluminijevih spojin in 

konzervansov


