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UVODNIK KAZALO

V TEJ ŠTEVILKI ZDRAVIH NOVIC PREBERITE:

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

dr. med., Center za multiplo 
sklerozo, Klinični oddelek za 
bolezni živčevja, Nevrološka 
klinika, Univerzitetni klinični 
center Ljubljana

• prof. dr. Mojca Matičič, dr. 
med., Klinika za infekcijske 
bolezni in vročinska stanja 
UKC Ljubljana

• Klara Rozina, osebna trenerka 
in prehranska svetovalka 

• Erik Meglič, osebni trener
• Mateja Švetak, spec. 

psihodinamske psihoterapije
• Gašper Grom, dipl. dietetik, 

svetovalec za prehranjevanje 
LCHF/ketogeno dieto

• Maja Jeereb, certificirana 
nutricionistka in urednica 
portala MojeZdravje.net, 
Center Moje zdravje 

• Katarina Miklavc, univ. inž. živ. 
in preh.(UN), Center Moje 
Zdravje

• Anja Pristavec, dipl. inž. živ. in 
prehr. (UN), Befit, svetovalka 
za zdravo prehrano, hujšanje 
in diabetes

• Nina Dodič, fizioterapija 
Fuchs 

• Nataša Sinovec, spec. za 
poravnavo telesne drže 

• Tadeja Šiberl, 
refleksoterapevtka 

• Nacionalni inštitut za javno 
zdravje

• Rdeči križ Slovenije
• Katarina Petrović
• Simona Janček
• Monika Hvala 
• Maša Novak 
• Žiga Janežič
• A.H. 

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

Za	večino	delovne	
populacije	september	
pomeni	konec	
dopustniških	užitkov,	za	
otroke	se	je	spet	začela	
šola.	Šolsko	leto	je	lahko	
precej	naporno,	tako	za	
otroke	kot	starše.	To	je	
čas	velikih	telesnih	in	duševnih	sprememb,	ko	se	po	sproščenem	
poletju	spet	znajdemo	v	hitrem	in	stresnem	tempu	življenja,	kar	
seveda	slabo	vpliva	na	naš	imunski	sistem.	Zaradi	dela	in	učenja	
se	namreč	manj	gibamo,	pomanjkanje	časa	nas	vodi	v	skušnjave,	
da	hitreje	posegamo	po	priročnih	prigrizkih	in	vnaprej	pripravljeni	
hrani,	vse	več	je	tudi	deževnih	dni,	zato	smo	manj	na	svežem	
zraku.	V	tem	prehodnem	obdobju	je	torej	še	kako	pomembno,	
da	poskrbimo	za	boljšo	odpornost	imunskega	sistema	in	da	z	
zgledom	razvijamo	zdrave	življenjske	navade	tudi	pri	najmlajših.	
Raziskave	na	primer	kažejo,	da	si	otroci,	ki	so	gibalno	zelo	aktivni,	
prej	in	lažje	zapomnijo	novo	snov,	lažje	sledijo	pouku	v	šoli	in	
imajo	boljšo	sposobnost	koncentracije,	poleg	tega	pa	za	šolsko	

delo	porabijo	manj	časa	kot	drugi	otroci.	
Veliko	učnih	in	delovnih	uspehov	vam	želi	
ekipa	Zdravih	novic!

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
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VRTILJAK

Maca	je	rastlina	iz	Andov,	ena	redkih,	ki	so	se	na	nadmorski	
višini	več	kot	4.400	metrov	prilagodile	težkim	razmeram,	
zato	velja	za	izredno	odporno	rastlino.	Perujski	Indijanci	jo	že	
stoletja	cenijo	zaradi	njenega	podzemnega	koreninskega	dela,	
ki	upravičeno	nosi	ime	»čudežna	korenina«.	Inki	so	maco	
uporabljali	za	povečanje 
moči in vzdržljivosti med	
bojem.	Eden	od	osupljivih	
učinkov	uživanja	mace	je	
njeno	izjemno	ugodno	
delovanje	na	trenutno	
počutje,	ki	ga	je	po	besedah	
mnogo	uživalcev	mogoče	
začutiti	praktično	takoj,	
ko	jo	začnemo	jemati.	
Maca	podpira telesno in 
duševno zmogljivost, 
dviguje raven energije, 
krepi spolno moč in 
povečuje plodnost. Na	
voljo	na	spletni	strani	www.
nutrisslim.com	ter	v	vseh	
bolje	založenih	živilskih	
prodajalnah.

DVIGNITE RAVEN ENERGIJE Z MACO

Za	prvi	brezplačni	individualni	posvet	za	hujšanje	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	pri	hujšanju	in	preventivi	pred	
sladkorno	boleznijo.	To	se	je	v	praksi	izkazalo	kot	edini	učinkoviti	
način,	da	po	prenehanju	programa	svojo	težo	ohranjate	na	dolgi	
rok.	Več	na	anja@prehrana.info.	

SHUJŠAJTE POD STROKOVNIM NADZOROM

Kakšen	odnos	gojimo	do	sebe?	Kaj	se	dogaja	v	partnerskem	
odnosu?	Kako	gledamo	na	ljubezen	in	partnerski	odnos?	Kako	
primarni	vzorci	delujejo	na	nas	in	kakšen	pomen	se	skriva	v	vlogi	
spolov?	Na	ta	in	druga	vprašanja	bodo	na	predavanjih	odgovorili	
priznani	strokovnjaki:	psihiater	in	psihoanalitik	prim.	dr.	Matjaž	
Lunaček,	psihiater	in	psihoterapevt	dr.	Miran	Možina,	publicist	
in	raziskovalec	mag.	Zoran	Železnikar,	osebna	svetovalka	mag.	
Marja	Černelič	ter	psihoterapevtki	Mojca	Majerle	in	Barbara	Sarić.	
Seminar	bo 11. oktobra	od	16.	do	20.	ure	v	Ljubljani	(Stegne	
23a,	poleg	kavarne	Čuk).	Cena	vstopnice	v	predprodaji:	45	EUR.	
Več	na	spletni	strani	www.barbarapsihoterapija.si.

DA BI BOLJE VIDELI SEBE IN SVOJ PARTNERSKI 
ODNOS

Izdelki	Pernaton	vsebujejo	veliko	glukozaminoglikanov,	ki	
so	pomemben	del	vezivnih	tkiv	in	sklepnega	hrustanca	ter	
uravnavajo	prožnost	in	povečujejo	sposobnost	obnavljanja	
teh	tkiv.	Izdelki	z	izvlečkom	perne	so	zelo	učinkoviti,	njihova	
uporaba	pa	je	priporočljiva	za	pripravo	na	športne	aktivnosti	
in	tudi	za	regeneracijo	po	njih;	z	gelom	Pernaton	predvsem	
omilite	napetost	in	bolečine	v	mišicah	in	sklepih.	Pernaton	je	
na	voljo	tudi	v	obliki	kapsul.	Pernaton	je	uradni	regeneracijski	
gel	Ljubljanskega	maratona.	»Atletika	je	moj	način	življenja.	
Obožujem	šport,	treniram	dvakrat	na	dan	in	ne	iščem	lažjih	
poti.	Regeneracija	je	ključnega	pomena	za	zmanjšanje	
možnosti	poškodb.	Pripravljam	se	na	Ljubljanski	maraton	
in	po	intenzivnih	treningih	uporabljam	izdelke	Pernaton,	
da	poskrbim	za	obnavljanje	vezivnih	tkiv.	Vsem	tekačem	
priporočam,	da	poskrbijo	za	regeneracijo,	saj	se	bodo	le	tako	
obvarovali	pred	poškodbami,«	pravi	Maruša	Mišmaš,	tekačica	
in	ambasadorka	za	Pernaton.	
Izdelki	so	na	voljo	v	lekarnah,	prodajalnah	Sanolabor,	
specializiranih	prodajalnah,	drogerijah	TUŠ	in	Hervisu.	Več	na	
www.pernaton.ch/sl	in	na	Facebook/PernatonSlovenija.

PERNATON – NARAVNA IZBIRA ZA VAŠE 
SKLEPE
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Kako	se	boriti	proti	prehladnim	virusom?	Trije	močni	antimikrobni	junaki:	
ekološko	pridelana	ameriški	slamnik	in	timijan	ter	propolis	hitro	pomagajo.	
Brezalkoholne	kapljice	Ameriški slamnik kompleks Soria Natural so	
popolnoma	naravne	in	primerne	tako	za	otroke	kot	za	odrasle.	Začnite	takoj,	ob	
prvih	znakih	prehlada.

Kaj pomaga pri kašlju?
Mesojeda	rastlina	okroglolistna	rosika	oz.	drosera	prispeva	k	pomirjanju	dražečih	
občutkov	v	grlu	in	normalnemu	delovanju	dihalnih	poti.	Kapljice	Soria	Natural	iz	
ekološko	vzgojene	okroglolistne	rosike	so	brez	alkohola	in	dodatkov,	zato	jih	
lahko	ponudimo	otrokom	od	prvega	leta	starosti	dalje	in	odraslim.	

Podnevi manj stresa, ponoči več spanja
Baldrijan	pomaga,	da	noč prespimo mirno, umirja	in	sprošča	pa	tudi	podnevi,	
ko	se	spopadamo	s	stresom.	Ne	povzroča	odvisnosti	in	jutranjega	občutka	
otopelosti.	Kapljice Baldrijan Soria Natural so	pripravljene	z	modernimi	

KAJ IZ NARAVNE MEDICINE IZBRATI ZA BOLEČE GRLO IN POLN NOS?
postopki	in	zato	so	do	25-krat	močnejše	kot	običajne,	ne	vsebujejo	alkohola,	
umetnih	konzervansov	ali	drugih	dodatkov.	Telo	jih	v	tekoči	obliki	lahko	
uporabi	v	celoti	in	s	tem	lažje	vzpostavlja	ravnovesje	podnevi	in	ponoči.

Najbolj naravno čiščenje telesa
Pegasti badelj	v	moderni	tekoči	obliki	pomaga	očistiti	in	zaščititi	jetra	pred	
škodljivimi	snovmi	iz	hrane	in	okolja,	alkohola	ter	cigaretnega	dima.	Kapljice 
pegastega badlja	so	najboljša	izbira	za	vse,	ki	ne	želite	tablet	in	iščete	naraven	
izdelek	brez	dodatkov.

Potrebujete boljši spomin in koncentracijo?
Ginko	prispeva	k	prekrvavitvi	možganov.	Izboljša	pomnjenje	in	spomin.	
V	obliki	tekočega	ekstrakta	takoj	preide	v	krvni	obtok.	Razliko	občutite	že	v	
20	minutah.	Ko	se	težko	skoncentrirate	in	potrebujete	dodatek,	poskusite	
brezalkoholne	kapljice	Ginko Soria Natural. 
Na	voljo	so	v	vseh	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
Društvo za pljučno hipertenzijo Slovenije	je	z	društvi	
bolnikov	iz	Hrvaške	in	Srbije	osnovalo	izjemno	mednarodno	
ekipo	United Pulmonary Hypertension Team – United 
PH Team, sestavljeno	iz	11	tekmovalcev	triatloncev,	ki	bodo	
17.	septembra	sodelovali	na	ironmanu	v	Pulju.	Trije	Slovenci,	
sedem	Hrvatov	in	Srb	bodo	tekmovali	v	posebnih	dresih,	
s	katerimi	bodo	ozaveščali	o	pljučni	hipertenziji.	Pljučna	
hipertenzija	je	bolezen,	za	katero	je	značilen	povišan	krvni	
tlak	v	pljučnem	ožilju,	zaradi	česar	mora	srce	črpati	proti	
vedno	večjemu	tlaku	in	je	vedno	bolj	obremenjeno,	kar	vodi	
do	srčne	odpovedi.	Svetu	želimo	pokazati,	da	obstaja	hitro	
napredujoča,	redka	bolezen,	ki	jo	lahko	upočasnimo,	vendar	
žal	bolniki	iz	različnih	držav	nimajo	enakovrednega	dostopa	do	
vseh	možnih	terapij,	so	sporočili	iz	društva.	Več	o	bolezni	na	
spletnih	straneh:	
http://www.pljucna-hipertenzija.si/,	
http://www.phaeurope.org/,
https://www.facebook.com/PljucnaHipertenzija/.

PLJUČNI BOLNIKI NA TEKMOVANJU IRONMAN
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Bio-Oil	je	poseben	izdelek	za	nego	kože,	namenjen	izboljšanju	
videza	brazgotin,	strij	in	neenakomerne	polti.	Edinstvena	
formula,	ki	vsebuje	izjemno	učinkovino	PurCellin	Oil,	je	
odlična	tudi	za	znake	staranja	in	izsušeno	kožo.	PurCellin	Oil	
zmanjša	gostoto	formule	Bio-Oil,	kar	izboljša	absorpcijo.	Bio-
Oil	se	lažje	vpije,	pa	tudi	njegove	ključne	sestavine	–	vitamina	
A	in	E	ter	naravna	olja	ognjiča,	sivke,	rožmarina	in	kamilice	–	
lažje	pridejo	tja,	kjer	jih	koža	najbolj	potrebuje.	Bio-Oil	se	hitro	
vpije	v	kožo	in	je	ne	masti.	Izdelek	je	hipoalergen	in	primeren	
za	nego	občutljive	kože	obraza	in	telesa.	Olje	je	primerno	tudi	
za	redno	dnevno	nego	kože.	Uporabljajte	ga	vsak	dan	za	nego	
obraza	in	tudi	drugih	delov	telesa.	Bio-Oil	je	najbolje	prodajani	
izdelek	za	nego	brazgotin	in	strij	v	24	državah.	Več	na	www.
bio-oil.com/sl	in	na	FB/Bio	Oil	Slovenija.

PRVA POMOČ PROTI STRIJAM IN 
BRAZGOTINAM 

Ste	vedeli,	da	z	vlaženjem	kože	
ne	morete	pretiravati?	Vlaženje	je	
najpomembnejša	potreba	naše	kože	
in	je	prvi	pogoj	za	mladosten	sijaj	

naše	kože.	NUXE 
Crème Fraîche® 
de Beauté ponuja	
intenzivno	24-urno	
vlaženje	kože.	Odkrijte	rastlinski	»milkshake«.
Poživljajoč	in	svež	vonj	bo	dehidrirano	in	
občutljivo	kožo,	ki	hrepeni	po	vodi	in	pomiritvi,	
prefinjeno	odišavil	z	notami	mandarin,	cvetov	
pomarančevca	in	belega	mošusa.	Osem	
rastlinskih	mlečkov	poskrbi,	da	ima	koža	
vedno	dovolj	vlage,	beli	cvetovi	pomarančevca	
in	mandljevca	pa	koži	zagotavljajo	edinstveno	
24-urno	pomirjujoče	delovanje.	Naravna	
kozmetika	Nuxe	je	na	voljo	v	lekarnah	po	
Sloveniji	ter	trgovinah	Maxi,	Leposana	(E.	
Leclerc)	in	Nama	v	Ljubljani. www.nuxe.si

POSKRBITE, DA BO KOŽA PO POLETJU IMELA 
DOVOLJ VLAGE

Vas zanima, kako mirno prespati noč in kako izboljšati 
delovanje možganov s pomočjo naravne medicine?	Vse	več	
je	težav	s	koncentracijo,	nespečnostjo,	nihanjem	razpoloženja,	
ki	niso	nujni	del	staranja.	Obstajajo	preverjene	naravne	rešitve,	
ki	lahko	pomagajo	povrniti	normalen	ritem	spanja,	regenerirati	
telo	in	ohraniti	delovanje	možganov.	V	torek, 26. septembra, 
ob 11. uri bosta	v	Cankarjevem	domu	v	sklopu	festivala	F3ŽO	
predavali	Sanja Lončar,	vodja	projekta	Skupaj	za	zdravje	človeka	
in	narave,	in	dr. 
Mateja Lobe Prebil,	
strokovna	sodelavka	
Soria	Natural.

Udeleženci	
brezplačnega	
predavanja	prejmejo	
dodaten	sejemski	
popust	za	naravne	
izdelke	SORIA	
NATURAL.	

VABILO NA BREZPLAČNO PREDAVANJE 

Serotonin,	hormon	sreče,	je	nevrotransmiter,	
ki	se	v	vašem	telesu	sintetizira	iz	esencialne	
aminokisline	triptofan	in	ima	vlogo	pri	
uravnavanju	razpoloženja,	spanja,	spolnosti	in	
spodbujanju	sproščenosti.	Podporo	za	naravno	
proizvodnjo	serotonina	v	telesu	zagotavlja	
prehransko	dopolnilo	OPTIMIZIRAN 
TRIPTOFAN PLUS Life Extension®,	ki	vsebuje	
premijsko	esencialno	aminoklislino	L-triptofan	
najvišje	kakovosti	ter	druga	hranila.	Poskrbite	
za	svoj	hormon	sreče!	Naročite	na:	
www.lifeextension.si.

SI ŽELITE BITI BOLJE RAZPOLOŽENI?
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Zaradi	lahke	prebavljivosti	beljakovine	Sunwarrior	in	Live	
Granolo	lahko	uživajo	vsi,	ki	imajo	težave	z	mlečnimi	
beljakovinami	in	glutenom.	Odlična,	kar	98-odstotna	
absorpcija	beljakovin.	Lahek	obrok	brez	občutka	
napihnjenosti.	Warrior	Blend	je	presni	rastlinski	vir	beljakovin	
s	popolnim	aminokislinskim	profilom.
Je	edinstvena	mešanica	rastlinskih	proteinov	konoplje,	graha,	
kokosa	in	jagod	goji.
Ob nakupu beljakovin Sunwarrior prejmete gratis presno 
ekološko proteinsko Live Granolo.
•	 Visoka	vsebnost	rastlinskih	beljakovin.
•	 Visoka	vsebnost	prehranske	vlaknine.
•	 Brez	dodanih	sladkorjev.
•	 Brez	glutena,	brez	laktoze	in	brez	oreščkov.
Presna	ekološka	proteinska	granola	je	odličen	zajtrk	ali	
malica	za	pripravo	polnovrednega	obroka.	Pripravljena	
je	v	dehidratorju	iz	naravnih,	presnih	rastlinskih	surovin	
ekološkega	izvora.	Primerna	je	tudi	za	vegane,	vegetarijance	in	
vse	aktivne	ljudi.	Vsebuje	izključno	naravno	prisotne	sladkorje.	
Proteinska	Live	Granola	je	pripravljena	ročno	iz	presnih	
sestavin	s	posebnim	postopkom	sušenja	v	dehidratorju	pri	
temperaturi	do	46	stopinj,	kar	ohrani	boljšo	biorazpoložljivost	
hranil,	sočnost	in	pristen,	prvinski	okus.
•	 Idealen	obrok	za	regeneracijo	po	športni	aktivnosti.
•	 Vsebuje	rastlinske	beljakovine	Sunwarrior.
•	 Beljakovine	prispevajo	k	vzdrževanju	mišične	mase.
•	 Pripravljena	je	ročno	v	Sloveniji	iz	skrbno	izbranih	sestavin	
ekološkega	izvora.

Več	na:	www.granola.si	ali	www.super-hrana.si.

EKOLOŠKE PRESNE RASTLINSKE BELJAKOVINE 
SUNWARRIOR IN LIVE GRANOLA Z OKUSOM 
ČOKOLADE IN KOKOSA Če	vsak	dan	ne	pojeste	devetih	banan,	morate	za	ustrezno	

oskrbo	z	magnezijem	dodatno	poskrbeti.	Magnezij	je	
življenjsko	pomemben	mineral.	Prav	vsaka	celica	v	telesu	
potrebuje	ustrezno	količino	magnezija,	sicer	njeno	delovanje	
slabi.	Poskrbite	za	ustrezno	oskrbo,	preizkusite	izdelek	z	
organskim	magnezijevim	citratom,	ki	je	visoko	biološko	
razpoložljiv,	lažje	prebavljiv	in	se	v	telesu	absorbira	bolje	
kot	druge	oblike	magnezija.	Naročite	brezplačen	vzorec	
Magnesium-Diasporal®	na	www.magnezij.si. 

ALI POZNATE KOGA, KI VSAK DAN POJE DEVET 
BANAN?
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Naš	imunski	sistem	igra	dve	pomembni	
vlogi	v	našem	telesu.
1.	Odziva	se	na	tuje	organizme	s	
proizvodnjo	protiteles	in	spodbujanjem	
specializiranih	celic,	ki	uničujejo	te	
organizme	ali	nevtralizirajo	njihove	
strupene	proizvode.	Na	ta	način	se	brani	
pred	tujimi	napadalci,	kot	so	mikrobi,	
virusi,	bakterije	in	podobno.
2.	Varuje	celice	telesa	in	tako	zagotavlja,	
da	ne	postanejo	nenormalne	ali	
degenerirane.	(Običajno	obstaja	v	
telesu	med	100	in	10.000	nenormalnih	
celic,	ki	v	kateremkoli	trenutku	plavajo	
okoli	in	nastanejo	kot	del	običajnega	
metaboličnega	procesa.)

Težave z imunskim sistemom 
1.	Imunski	sistem	preplavi	preveč	
napadalcev.

2.	Imunski	sistem	postane	oslabljen	in	
ranljiv	za	napad.

3.	Imunski	sistem	postane	napačno	
programiran	in	izgubi	sposobnost	
prepoznavanja	napadalcev	ali	mutiranih	
celic.

4.	Imunski	sistem	postane	napačno	
programiran	in	začne	napačno	
identificirati	zdrave	telesne	celice	kot	
sovražnike	in	jih	začne	napadati.

5.	Imunski	sistem	je	že	pri	rojstvu	
kompromitiran	ali	mu	manjka	ključna	
sestavina.

Prve	štiri	težave	v	večini	primerov	lahko	
popravimo.	Šele	ko	se	nekdo	rodi	brez	
zmožnosti	proizvodnje	katere	od	ključnih	
sestavin	imunskega	sistema,	so	naše	
možnosti	resnično	omejene,	vendar	ne	
nujno	brezupne.

Optimizacija imunskega sistema
Imunski	sistem	lahko	okrepimo	v	štirih	
preprostih	korakih.
1. Izboljšajmo celotno imunsko funkcijo	
–	tako	omogočimo	telesu,	da	se	bolje	
brani.	Gradimo	svoj	imunski	sistem	in	
uničimo	patogene.
2. Uničimo škodljive napadalce –	
posebej	se	moramo	usmeriti	na	invazijo	
bakterij,	virusov,	mikroorganizmov	in	
drugih	patogenov,	da	bi	tako	pomagali	
imunskemu	sistemu.	Antibiotiki	in	
protivirusna	zdravila	niso	nujno	tako	
učinkoviti,	kot	si	včasih	mislimo.	
3. Očistimo okolje	–	onesnaževanje	zraka,	
onesnaževanje	vode	in	izpostavljenost	
težkim	kovinam	negativno	delujejo	
na	učinkovitost	imunskega	sistema.	
Strokovnjaki	zato	priporočajo,	da	filtriramo	
vodo,	očistimo	zrak	v	našem	domu	in	
redno	odstranjujmo	težke	kovine	iz	telesa,	
da	bo	imunski	sistem	optimiziran.
4. Izboljšajmo prehrano in življenjski 
slog	–	kot	pri	vsakem	programu	za	
preprečevanje	staranja	se	tudi	program	
imunitete	močno	opira	na	zdravo	
prehrano,	polno	svežega,	ekološkega	sadja	
in	zelenjave.	Po	drugi	strani	lahko	slaba	
prehrana	povzroči,	da	se	naš	celotni	sistem	
obrne	na	glavo,	od	neuravnoteženega	
prebavnega	sistema	do	težav	v	sistemu	
izločanja,	kar	vse	vpliva	na	sposobnost	
imunskega	sistema,	da	dobro	opravlja	
svoje	delo.	
• Nehajmo kaditi –	če	kadite,	prenehajte.	
Ampak	to	tako	ali	tako	že	veste.

• Izogibajmo se sladkorju	–	raziskave	
kažejo,	da	imajo	bela	krvna	telesca	
zmanjšano	sposobnost	zajezitve	bakterij,	
kadar	so	izpostavljena	visokim	ravnem	
sladkorja,	s	čimer	zavirajo	imunski	

OKREPITE SVOJ 
IMUNSKI SISTEM
Namen imunskega sistema je, da brani telo pred napadi in pomaga sprožiti popravila napak; bolje mu 
to uspeva, bolj zdravi smo. Naravni imunski ojačevalci in uničevalci patogenov so po navadi varnejši in 
imajo veliko manj stranskih učinkov kot razna zdravila in farmacevtski pripravki. Besedilo: Simona Janček

sistem	in	njegovo	sposobnost	za	boj	proti	
okužbam.	Držite	se	naravnih	sladil,	ki	
imajo	nizek	glikemični	indeks.	Izogibajte	
se	umetnim	sladilom.

• Omejimo uživanje kave	–	raziskave	
kažejo,	da	čeprav	kava	vsebuje	nekaj	
antioksidantov,	lahko	visoke	ravni	kisline	
vplivajo	na	tanko	črevo	in	njegovo	
sposobnost	asimilacije	hranil,	zlasti	
kalcija,	magnezija	in	kalija.	Kava	tudi	
dehidrira	telo.	Zeleni	čaj	je	bolj	zdrava	
alternativa.	Če	pijete	kavo,	popijte	
dodatno	dva	kozarca	vode	za	vsako	
skodelico	kave	in	vzemite	mineralni	
dodatek,	da	izravnate	izgubo,	ki	jo	
povzroča	kava.

• Zmanjšajmo vnos alkohola	–	zloraba	
alkohola	je	tesno	povezana	z	imunskimi	
pomanjkljivostmi	in	povečano	incidenco	
nalezljivih	bolezni.

• Uživajmo zdrave maščobe	–	esencialne	
maščobe	omega	3	in	omega	6	pomagajo	
imunskemu	sistemu	prepoznati,	katere	
so	naše	lastne	in	katere	tuje	celice,	kar	
je	ključno	za	nadzorovanje	raka.	Te	
maščobe	so	potrebne	za	imunski	sistem	
tudi	pri	tvorbi	prostaglandinov,	ki	ubijajo	
klice	in	napadalce.	Poskrbeti	moramo,	da	
ohranimo	pravo	ravnovesje	pri	uživanju	
omega	3	in	6.

• Odstranimo toksična živila iz naše 
prehrane	–	kolikor	se	le	da,	se	izognite	
nenaravnim	snovem,	ki	so	pogoste	v	
industrijskih	živilh	in	vplivajo	na	naše	
zdravje.	To	so	pesticidi,	insekticidi,	
gensko	spremenjena	živila,	obsevana	
živila,	dodatki	za	živila,	umetne	barve	in	
okusi,	konzervansi,	ojačevalci	okusov	itd.	
Več	kot	3.000	različnih	kemikalij	je	lahko	
dodanih	hrani	in	nihče	ne	pozna	učinkov	
različnih	dodatkov	na	naše	telo	skozi	čas,	
če	jih	uporabljamo	skupaj	v	tisoč	možnih	
kombinacijah.

• Dvignimo pH	–	kolikor	je	mogoče,	
jejmo	živila	(predvsem	zelenjavo	in	
nekaj	sadja),	ki	zvišajo	pH	našega	telesa.	
Koristni	prehranski	dodatki	vključujejo	
minerale:	kalcij,	kalij	in	magnezij.	
Izogibajmo	se	prekomernemu	uživanju	
mesa,	mleka	in	mlečnih	izdelkov,	
sladkorjev	in	kuhanega	zrnja	–	vse	to	
naredi	naše	telo	bolj	kislo.

Raziskave kažejo, da imajo 
bela krvna telesca zmanjšano 
sposobnost zajezitve bakterij, 
kadar so izpostavljena visokim 
ravnem sladkorja, s čimer 
zavirajo imunski sistem in 
njegovo sposobnost za boj proti 
okužbam.

ODLIČNA POMOČ PRI KREPITVI 
NARAVNE ODPORNOSTI PRI OTROCIH

IZVLEČEK JAGOD ČRNEGA BEZGA

Sambucol®
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ODLIČNA POMOČ PRI KREPITVI 
NARAVNE ODPORNOSTI PRI OTROCIH

IZVLEČEK JAGOD ČRNEGA BEZGA

Sambucol®
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STROKA ENOTNO PODPIRA CEPLJENJE 

»V	Slovenski	medicinski	akademiji	smo	
se	odločili	organizirati	posvet	o	cepljenju	
z	namenom,	da	predstavimo	strokovne	
podlage	v	korist	cepljenju,	psihosociološke	
in	pravne	vidike	cepljenja.	Cepljenje	
je	namreč	najučinkovitejša	metoda	
preprečevanja	nalezljivih	bolezni,	ki	je	
v	razvitem	svetu	praktično	izkoreninila	
nekatere	smrtno	nevarne	nalezljive	bolezni.	
Žal	pa	je	v	zadnjem	obdobju	tudi	v	Sloveniji	
na	račun	širjenja	dezinformacij	upadla	
precepljenost	otrok,	ki	je	že	na	kritični	meji.	
Ustvarjene	so	razmere	za	pojav	epidemij	
bolezni,	ki	so	lahko	smrtno	nevarne.	Zato	
želimo	splošni	in	delu	strokovne	javnosti	
nedvomno	sporočiti,	da	je	cepljenje	
temeljna	metoda	preprečevanja	določenih	
nalezljivih	bolezni	in	da	bi	z	ukinitvijo	
cepljenja	nastala	ogromna	zdravstvena	
škoda,	umrljivost	prebivalstva	pa	bi	se	
pomembno	povečala,«	poudarja	prof.	dr.	

Pavel	Poredoš,	dr.	med.,	predstojnik	Katedre	
za	interno	medicino	MF	UL	in	predsednik	
Slovenske	medicinske	akademije.

»Nalezljive	bolezni	niso	stvar	preteklosti,	
niti	niso	omejene	na	nerazvite	države.	
So	eden	od	pomembnih	vzrokov	smrti	
otrok	po	vsem	svetu.	Pojavi	ošpic,	otroške	
paralize,	nevarne	bakterijske	pljučnice	in	
meningitisa	ter	nepopravljive	posledice,	ki	
jih	te	bolezni	pustijo	na	zdravju,	so	nenehen	
opomin	in	slaba	vest	družbe.	Zadnji	dve	
stoletji	sta	prinesli	izjemen	razvoj	na	
področju	cepiv,	zato	pri	nas	danes	mnogo	
nalezljivih	bolezni	skoraj	ni	več.	A	spomin	
bi	moral	ostati	in	nas	opominjati,	da	se	
mnogo	bolezni	zlahka	vrne,	če	jim	bomo	
to	pustili,	saj	je	svet	postal	tako	majhen,	da	
je	pojav	nalezljive	bolezni	na	enem	koncu	
sveta	lahko	v	trenutku	grožnja	za	ves	svet,«	
opozarja	prim.	izr.	prof.	dr.	Alenka	Kraigher,	
dr.	med.,	z	Nacionalnega	inštituta	za	
varovanje	zdravja.	Dodaja	pa	še:	»Cepljenje	
je	v	prvi	vrsti	usmerjeno	na	prebivalstvo	
kot	celoto,	ne	na	posameznike,	zato	se	
učinki	velikokrat	odrazijo	šele	na	prihodnjih	
generacijah,	posamezniki,	ki	so	danes	
vključeni	v	program	cepljenja,	pa	zato	lahko	
dobijo	občutek,	da	je	program	nepotreben,	
da	predstavlja	zgolj	breme	in	nerazumno	
odpovedovanje.	Napori,	ki	jih	je	treba	vlagati	
v	uresničevanje	ciljev	preventive	in	krepitev	
zaupanja	v	zdravnike,	cepiva	in	sistem,	
zahtevajo	veliko	vztrajnosti	in	vzdržljivosti,	
rezultat	pa	je	mogoče	doseči	le,	če	se	v	tem	
povežejo	stroke	in	obenem	celotna	družba.«

Pravica in privilegij otroka
»Pediatri	na	primarni	ravni	in	zdravniki	
šolske	medicine	smo	najštevilčnejši	
izvajalci	cepljenja.	V	zadnjih	desetih	letih	
z	zaskrbljenostjo	spremljamo	upadanje	
precepljenosti	v	Sloveniji	pod	kritično	raven	
in	na	to	glasno	opozarjamo.	Po	Zakonu	

o	nalezljivih	boleznih	je	pri	nas	cepljenje	
proti	določenim	boleznim	obvezno,	vendar	
imamo	v	svojih	ambulantah	vedno	več	
staršev	in	otrok,	ki	zavračajo	cepljenje	iz	
nezdravstvenih	razlogov.	Naša	obsežna,	
dolgotrajna	in	večkratna	strokovna	in	
filozofska	pojasnjevanja	o	pomenu	
cepljenja,	vnovična	vabljenja	na	cepljenje	
in	prijavljanje	necepljenih	na	zdravstveni	
inšpektorat	ne	doprinesejo	bistveno	k	
višji	precepljenosti.	Cepljenje	je	pravica	in	
privilegij	otroka,	ne	samo	skrb	in	prisila	
pediatra	in	šolskega	zdravnika,	tako	kot	je	
kultura	cepljenja	javnozdravstveni	interes	
države	in	njenih	prebivalcev,«	poudarja	
Mojca	Ivankovič	Kacjan,	dr.	med.,	spec.	
pediatrije,	iz	Zdravstvenega	doma	dr.	Adolfa	
Drolca	v	Mariboru.	

Cepljenje v vseh življenjskih obdobjih
»V	vseh	življenjskih	obdobjih	je	preventiva	
zelo	pomembna,	tako	tudi	cepljenje,	ki	
prispeva	k	zmanjševanju	obolevnosti	in	
ohranjanju	dobrega	zdravja.	Nacionalni	
program	cepljenja	otrok	in	mladostnikov	je	
univerzalen,	za	vse	otroke	in	mladostnike	
brezplačen	in	vključuje	cepljenja	proti	
enajstim	nalezljivim	boleznim.	Za	odrasle	
program	predpisuje	cepljenje	proti	tetanusu	
vsakih	deset	let	in	priporoča	številna	
cepljenja,	posebej	v	primeru	zdravstvenih	
ali	epidemioloških	indikacij.	Za	starejše	
so	posebej	priporočljiva	cepljenja	proti	
gripi,	pnevmokoknim	okužbam,	pasavcu,	
pa	tudi	proti	tetanusu	in	klopnemu	
meningoencefalitisu.	Pri	preprečevanju	in	
obvladovanju	bolezni,	ki	jih	preprečujemo	s	
cepljenjem,	je	zelo	pomembno	vzdrževanje	
visoke	precepljenosti	otrok	in	zvečanje	
precepljenosti	v	primeru	priporočenih	
cepljenj	za	otroke,	odrasle	in	starejše,	pri	
katerih	je	precepljenost	nizka,«	dodaja	dr.	
Marta	Grgič	Vitek,	dr.	med.,	z	Nacionalnega	
inštituta	za	varovanje	zdravja.

Slovenska medicinska akademija je organizirala posvet o cepljenju, na katerem so strokovnjaki 
razpravljali o možnih rešitvah, s katerimi bi povečali precepljenost in s tem preprečili večje izbruhe 
nalezljivih bolezni tudi pri nas. Precepljenost proti otroškim nalezljivim boleznim se namreč v Sloveniji 
zmanjšuje, delež precepljenosti pri nekaterih boleznih pa je že padel pod kritično mejo. Cepljenje kot 
varen in učinkovit javnozdravstveni ukrep podpira celotna medicinska stroka. Besedilo: Monika Hvala*

*Vir: Slovenska medicinska akademija

Pojavi ošpic, otroške paralize, 
nevarne bakterijske pljučnice in 
meningitisa ter nepopravljive 
posledice, ki jih te bolezni 
pustijo na zdravju, so nenehen 
opomin in slaba vest družbe.

PRECEPLJENOST 
OTROK PADLA POD 
KRITIČNO MEJO
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Mreža	NVO	25X25	si	s	svojimi	dejavnostmi	
prizadeva,	da	bi	se	vsaj	ohranjala	urejenost	
kroničnih	bolnikov,	predvsem	pa	da	bi	se	
izboljšalo	poznavanje	različnih	kroničnih	
bolezni	in	s	tem	opolnomočenje	bolnikov	
in	njihovih	najbližjih,	kar	je	po	njihovem	
mnenju	osnoven	in	nujno	potreben	pogoj	
za	obvladovanje	kroničnih	nenalezljivih	
bolezni.	

Astma	je	huda,	zelo	razširjena	bolezen	–	v	
Sloveniji	je	za	to	boleznijo	zbolelo	kar	16	
odstotkov	odraslih	v	starosti	od	18	do	
65	let,	delež	obolelih	otrok	pa	je	še	celo	
malo	večji.	Zdravljenje	je	zahtevno,	uspeh	
zdravljenja	pa	je	predvsem	odvisen	od	
t.	i.	urejenosti	bolezni,	ki	je	tudi	glavni	
cilj	zdravljenja.	Zdravljenje	je	predvsem	
odvisno	od	sodelovanja	bolnikov.

Danes	so	bolniki	organizirani	v	Društvu	
pljučnih	in	alergijskih	bolnikov	Slovenije.	
Prve	ideje	o	organizirani	skrbi	za	pljučne	
bolnike	pri	nas	so	starejše	od	100	let,	kar	
kaže	na	breme	bolezni.	Astma	močno	
poslabša	kakovost	življenja	obolelih	in	
njihovih	svojcev,	hude	pa	so	tudi	socialne	
in	ekonomske	posledice	za	njihove	
družine.	

Neurejena	bolezen	lahko	povzroča	velike	
zaplete	in	poslabšanje	prognoze	zdravljenja.	
Posledično	je	to	zelo	slabo	za	bolnike	in	
tudi	za	zdravstveno	blagajno.	Prav	zato	
Mreža	NVO	25x25	poziva	odločevalce,	da	v	
prizadevanjih	za	kratkoročno	zmanjševanje	
stroškov	zdravljenja	astme	poslušajo	
slovensko	stroko	in	najdejo	rešitve,	ki	bodo	
v	korist	bolnikom	in	bodo	hkrati	zniževale	
stroške	zdravljenja.	To	je	povezano	z	
uvajanjem	terapevtskih	skupin	zdravil	za	
astmo,	kar	naj	bi	po	zamislih	predlagateljev	

UVEDBA TERAPEVTSKIH 
SKUPIN ZDRAVIL ZA 
ASTMO
Mreža nevladnih organizacij NVO 25x25 je poleti v Ljubljani pripravila novinarsko konferenco z 
naslovom in glavnim sporočilom: »Skrbi nas za urejenost bolnikov z astmo.« Pobudo za obravnavo te 
tematike je dalo Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije, ki je eno izmed članov mreže. Obeta 
se namreč uvedba terapevtskih skupin zdravil za astmo. Besedilo: Simona Janček

*Viri: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, NVO 25x25, UO ZPS

vplivalo	na	znižanje	cen	zdravil.	V	Mreži	
temu	ne	nasprotujejo,	opozarjajo	pa	na	
dolgoročne	posledice	ukrepa	za	bolnike	in	
javnozdravstveno	blagajno.

Ker	sta	minili	že	več	kot	dve	leti	od	uvedbe	
prvih	terapevtskih	skupin	zdravil	(TSZ),	
predlagajo,	da	se	pripravi	neodvisna	
raziskava	posledic	uvedbe	terapevtskih	
skupin	zdravil,	predvsem	za	urejenost	
kroničnih	bolezni,	in	se	s	tem	seznani	tudi	
javnost.	

Zaradi predlaganega ukrepa 
bodo zdravniki pulmologi 
primorani nekaterim bolnikom 
zamenjati zdravilo, ki praviloma 
ne bo v enakem vdihovalniku.

STROKOVNO
Pulmologi imajo pomisleke glede TSZ

Na	razširjenem	sestanku	upravnega	
odbora	Združenja	pnevmologov	
Slovenije	(UO	ZPS)	so	se	pulmologi	
seznanili	s	Sklepom	o	določitvi	
terapevtskih	skupin	zdravil	(TSZ)	
s	kombinacijami	adrenergikov	in	
inhalacijskih	glukokortikoidov	ter	
mnenjem	Komisije	za	razvrščanje	
zdravil	na	listo.	Seznanili	so	se	tudi	
s	stališčem	Mednarodnega	foruma	
znanstvenoraziskovalnih	farmacevtskih	
družb,	GIZ.	Člani	UO	ZPS	v	razširjeni	
sestavi	se	ne	strinjajo	z	uvedbo	TZS	
za	navedena	zdravila,	je	sporočila	
prim.	Nadja	Triller,	dr.	med.,	spec.	int.	
medicine	in	pnevmologije,	predsednica	
ZPS.	Pričakujejo,	da	bo	Komisija	pred	
predložitvijo	sklepa	Upravnemu	odboru	
Zavoda	o	predlogu	še	razpravljala	in	
pri	izračunu	stroškov	zdravljenja	astme	
upoštevala	tudi	njihove	pripombe,	
saj	imajo	kar	nekaj	zelo	pomembnih	
pomislekov.
Nekateri	pomisleki	pulmologov
1.	Strinjajo	se,	da	predstavljajo	stroški	
za	zdravljenje	astme	veliko	finančno	
breme,	vendar	je	treba	upoštevati,	da	
se	število	bolnikov	z	astmo	ves	čas	
povečuje.	Morda	bi	ob	doslednem	
upoštevanju	priporočil	za	zdravljenje	

astme,	v	katerih	je	zapisano,	da	lahko	
kombinirano	zdravilo	predpiše	le	
specialist,	prihranili	kar	nekaj	sredstev.

2.	Vsa	vključena	zdravila	nimajo	enake	
terapevtske	indikacije	oz.	ima	večina	
vključenih	zdravil	tudi	druge	indikacije.	
Vključena	zdravila	imajo	različen	
način	odmerjanja,	saj	se	nekatera	
zdravila	uporabljajo	za	olajševalno	in	
vzdrževalno	zdravljenje,	druga	le	za	
vzdrževalno	zdravljenje.

3.	Zaradi	predlaganega	ukrepa	bodo	
zdravniki	pulmologi	primorani	
nekaterim	bolnikom	zamenjati	
zdravilo,	ki	praviloma	ne	bo	v	enakem	
vdihovalniku.	Ker	je	nepravilno	
jemanje	zdravil	za	astmo	pomemben	
vzrok	neurejenosti	astme,	bosta	
zdravnik	in	medicinska	sestra	ponovno	
poučevala	bolnika,	kako	uporabljati	
novi	vdihovalnik.	Ponovna	edukacija	
bolnika	bo	podaljšala	čas	obravnave	
bolnika,	zato	se	bo	podaljšala	
tudi	čakalna	doba	v	pulmoloških	
ambulantah.	

4.	Nepravilna	uporaba	vdihovalnikov	
je	povezana	z	neurejeno	astmo	in	s	
pogostejšimi	obiski	urgence,	poraba	
sistemskih	glukokortikoidov	se	poveča,	
poveča	se	število	hospitalizacij	zaradi	
poslabšanja	astme,	kar	gotovo	ne	
bo	znižalo	stroškov	obravnave	teh	
bolnikov.
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AKTUALNO

PRVA POMOČ REŠUJE ŽIVLJENJA 

V	Sloveniji	in	več	kot	100	drugih	državah	
po	svetu	od	leta	2000	9.	septembra	
zaznamujemo	svetovni	dan	prve	pomoči,	
da	poudarimo	pomen	prve	pomoči	kot	
humanega	dejanja.	Tema	letošnjega	
svetovnega	dneva	prve	pomoči	so	nesreče	
doma.

Nesreče doma
Nesreča	ne	počiva	in	lahko	se	zgodi	tudi	
pod	domačo	streho.	Pravzaprav	so	nesreče	
v	domačem	okolju	zelo	velik	delež	vseh	
nesreč.	Padci	so	najpogostejša	nesreča	in	
povzročajo	resne	poškodbe.	Ob	tem	dnevu	
vas	pozivamo,	da	si	odgovorite	na	nekaj	
enostavnih	vprašanj.
•	 Ali	veste,	kaj	storiti,	ko	nekdo	v	vaši	
bližini	močno	krvavi,	v	bližini	pa	ni	
povojev?

•	 Kaj	storiti	ob	opeklini,	ki	je	večja	kot	dlan	
in	jo	pokrivajo	mehurji?

•	 Kako	ravnati,	ko	ste	priča	alergijski	
reakciji,	omedlevici	ali	celo	zastoju	srca?

•	 Vas	boli	glava?	Ste	omotični	in	vrtoglavi?	
Če	okoliščine	kažejo	dehidracijo,	ali	
znate	pripraviti	rehidracijski	napitek?

	
Na	zgoraj	navedena	vprašanja	odgovarjajo	
poučni	kratki	filmi	na	spletni	strani	http://
www.rks.si/sl/Novice/Prva_pomoc_in_
nesrece_doma/.

Več kot le vrsta tehnik
Svet	se	spreminja,	naše	razumevanje,	da	
je	prva	pomoč	humano	dejanje,	ne	le	vrsta	
tehnik,	pa	ostaja.	Mednarodna	federacija	
društev	Rdečega	križa	in	Rdečega	
polmeseca	si	prizadeva,	da	bi	v	prihodnjih	
letih	vsaj	eden	iz	vsakega	gospodinjstva	
na	svetu	znal	prvo	pomoč	in	bi	s	svojim	
znanjem	prve	pomoči	prispeval	h	krepitvi	
odgovornosti	v	družbi.

Izsledki	raziskav	kažejo,	da	ustrezna	prva	
pomoč	pogosto	rešuje	življenja,	vselej	pa	
zmanjšuje	število	in	trajanje	hospitalizacij,	
prispeva	k	učinkovitejšemu	zdravljenju,	
boljšemu	okrevanju	in	večji	kakovosti	
življenja	po	poškodbi	ali	obolenju	ter	
tako	dolgoročno	zmanjšuje	stroške	
zdravljenja	in	povečuje	splošno	blaginjo	
prebivalstva.	Seveda	pa	je	treba	znanje	in	
veščine	nudenja	prve	pomoči	nenehno	
obnavljati	ter	s	pomočjo	ozaveščanja	

splošne	javnosti	o	pomenu	prve	pomoči	
pritegovati	k	delu	na	tem	področju	nove	
posameznike.	Rdeči	križ	Slovenije	je	
letos	naredil	pomembne	korake,	da	bi	
uresničil	svoja	dolgoletna	prizadevanja	
za	umestitev	prve	pomoči	v	obvezni	učni	
program	osnovnih	in	srednjih	šol.

ALI VESTE, KAJ 
STORITI, KO SE 
DOMA ZGODI 
NESREČA?

Prva pomoč je veščina, ki lahko zagotovi učinkovito in hitro ukrepanje ter pomaga pri oskrbi poškodb, 
lajša trpljenje in povečuje možnosti za preživetje ljudi v stiski. 

Ustrezna prva pomoč pogosto 
rešuje življenja, vselej pa 
zmanjšuje število in trajanje 
hospitalizacij, prispeva k 
učinkovitejšemu zdravljenju, 
boljšemu okrevanju in večji 
kakovosti življenja po poškodbi 
ali obolenju.

1.584 

različnih tečajev prve pomoči 
je v letu 2016 skupaj izvedlo 56 
območnih združenj RKS; obiskalo 
jih je skoraj 40.000 udeležencev 

(2 odstotka vseh prebivalcev 
Slovenije). 

1

oseba najmanj iz vsakega 
gospodinjstva na svetu naj bi 

znala nuditi prvo pomoč.

Besedilo: Rdeči križ Slovenije 

RECEPT
Kako doma pripraviti rehidracijski 
napitek

Omotičnost?	Glavobol?	Vrtoglavica?	
Morda	ste	dehidrirani.	Popijte	
rehidracijski	napitek	iz	lekarne	ali	si	
ga	pripravite	sami.
1.	 Prekuhajte	1	liter	vode.
2.	 Dodajte	pol	čajne	žličke	soli.
3.	 Dodajte	6	čajnih	žličk	sladkorja.
4.	 Vse	skupaj	premešajte	in	pustite,	

da	se	ohladi.
5.	 Popijte	kozarec	napitka	in	

počivajte	v	senci.
Obisk	pri	zdravniku	vam	ne	more	
zagotoviti	počitka	in	rehidracije.
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Ko	ste	napeti,	se	lahko	pojavi	
izbruh	mozoljev.	Nadledvična	
žleza,	imenovana	tudi	stresna	
žleza,	izloča	hormon	kortizon	
za	obvladovanje	stresa.	Ko	se	
izloča	kortizon,	se	hkrati	z	njim	
sprošča	tudi	nekaj	moškega	
hormona	testosterona.	Pri	
moškem	v	tem	primeru	ni	
opaziti	bistvene	spremembe,	
saj	je	v	primerjavi	z	normalno	
količino	moškega	hormona	
razlika	minimalna.	Pri	ženskah	
pa	je	ta	sprememba	zelo	velika.

Moški	hormon	spodbuja	
maščobne	žleze,	da	izločajo	več	
maščobe,	prav	te	pa	so	glavni	
vzrok	za	nastanek	aken.	Če	
imate	torej	preveč	mastno	kožo,	
ste	veliko	bolj	dovzetni	za	izbruh	
aken,	ko	ste	pod	stresom.	Ta	
stres	je	lahko	čustven	ali	fizičen,	
kar	lahko	pomeni,	da	nimate	
dovolj	spanja	ali	pa	spreminjate	
več	časovnih	pasov.

Te	težave	bolj	prizadenejo	
ženske	kot	moške,	saj	imajo	
ženske	običajno	v	krvi	tako	
majhno	količino	moškega	
hormona,	da	že	majhna	
količina	le-tega,	ki	uhaja	

skupaj	s	kortizonom,	pomeni	
pomembno	povišanje	ravni	
testosterona	v	krvi	žensk.	
Pri	moških,	ki	imajo	veliko	
testosterona,	majhna	dodatna	
količina	nima	velikega	učinka.

Dejstvo	je,	da	lahko	pomembno	
vlogo	pri	izbuhu	aken	pri	
ženskah	igrajo	hormoni.	
Ženske	pogosto	doživljajo	
izbruhe	mozoljev,	povezane	z	
nihanjem	hormonov,	ko	gredo	
skozi	svoj	menstruacijski	cikel.	
Pri	mnogo	ženskah	v	obdobju	
pred	menstruacijo	redno	
izbruhnejo	mozolji,	pogosto	
celo	vedno	na	istem	mestu.	
To	so	hormonske	akne,	ki	so	
običajno	še	posebej	razširjene	
po	čeljustnici	in	zgornjem	delu	
vratu.

Medtem	ko	ti	hormoni	vplivajo	
na	vse	ženske,	lahko	nekatere	
tehnike	za	zmanjšanje	
stresa	pomagajo	znižati	
raven	kortizola.	Ko	ste	torej	
pod	stresom,	poskrbite	za	
sprostitev	–	pojdite	na	sprehod,	
globoko	vdihnite	ali	poskušajte	
meditirati.	Pomirjena	koža	je	
lepša	koža.

Vestno si umivate obraz, obiskujete dermatologa 
in upoštevate pravila o negi kože, toda še vedno 
vas mučijo akne. Kaj je torej narobe? Izkazalo se 
je, da težave s kožo lahko povzroča stres.

Besedilo: Monika Hvala

ZAKAJ VAŠE 
RAZPOLOŽENJE 
VPLIVA NA KOŽO

AKNE, OGRCI IN 
MASTNA KOŽA? 

1. KORAK DO LEPE IN ZDRAVE 
KOŽE - ČIŠČENJE

Sébium  
H2O
Micelarni losjon za 
čiščenje problematične 
kože

Sébium  
Gel Moussant
Peneči gel za čiščenje 
problematične kože

• aknasta koža
• koža z ogrci
• vnetne akne

NEGA PROBLEMATIČNE KOŽE

P RIP OROČ A JO 
DERM ATOLOGI

• izsušena koža zaradi 
dermatološkega zdravljenja
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www.bioderma.si
Na voljo v vaši lekarni.
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NEGA

Za zdravljenje aken in 
preprečevanje prihodnjih 
poškodb morate poiskati 
primerno zdravilo.

Nekatera sredstva za čiščenje in nego obraza lahko naredijo več škode kot koristi. Uporaba močnega 
mila za obraz sčasoma lahko kožo izsuši in povzroči spremembo vrst bakterij, ki običajno prebivajo na 
koži. To lahko privede do izbruha aken.

Besedilo: Monika Hvala

KAKO IZBRATI 
PRAVO 
ČISTILNO 
SREDSTVO 
ZA OBRAZ

Izbruh	aken	se	pojavi,	ko	se	drobni	
kožni	mešiči	zamašijo	z	odmrlo	kožo	in	
maščobo.	Dobra	novica	je,	da	na	trgu	
obstaja	dovolj	blagih	čistilnih	sredstev	za	
obraz,	ki	dejansko	lahko	pomagajo	vaši	
koži.	Pomembno	pa	je	prepoznati	razlike	
med	enimi	in	drugimi.	Preden	se	odpravite	
po	nakupih,	najprej	ugotovite,	kakšno	milo	
bi	bilo	dejansko	najboljše	za	vaš	obraz.

1. Spoznajte svoj tip kože
Najprej	prepoznajte	svoj	tip	kože	in	v	
izdelkih	poiščite	prave	sestavine.
Za	mastno	kožo
•	 Dermatologi	svetujejo	čistila	s	čajevcem,	
primerna	so	tudi	tista	s	salicilno	
kislino	ali	glikolno	kislino.	Izogibajte	
se	proizvodom	z	alkoholom,	ki	kožo	
prekomerno	izsuši.

kozmetovigilanca@oktal-pharma.si

HIDRACIJA
Poskrbite tudi za vlaženje kože

Voda	je	eden	osnovnih	pogojev	za	
življenje.	Nujno	jo	potrebujemo	za	
delovanje	organizma,	saj	sodeluje	pri	
vseh	presnovnih	procesih,	vključno	
z	delovanjem	kože.	Voda	prenaša	
hranljive	snovi	ter	pomaga	pri	izločanju	
strupov	iz	telesa,	čisti	kožo,	jo	učvrsti	in	
navlaži,	sprošča	ter	pospešuje	obnovo	
celic.

Največji	del	vode	je	shranjen	v	
srednjem	sloju	kože	ali	usnjici,	
ki	je	vsebuje	okoli	80	odstotkov.	
V	spodnjih	slojih	povrhnjice	je	
vsebnost	vode	še	vedno	visoka	in	se	
giblje	med	70	in	80	odstotkov,	na	
povrhnjici	pa	je	vsakodnevni	fiziološki	
pojav	izhlapevanje	vode,	tako	da	jo	
površinske,	odmrle	celice	vsebujejo	
le	med	15	in	20	odstotkov.	Koža	tako	
lahko	postane	dehidrirana,	dehidrirana	
pa	je,	če	v	zgornjih	slojih	povrhnjice	
vsebuje	manj	kot	10	odstotkov	vode.	

Poleg	tega,	da	koža	naravno	izgublja	
vodo,	so	vzroki	dehidracije	lahko	tudi:	
•	 okoljski	(UV-sevanje,	izpostavljenost	
vetru,	klimatski	napravi,	centralnemu	
ogrevanju	...),

•	 kemični	(izpostavljenost	agresivnim	
detergentom	in	čistilnim	sredstvom,	

ki	uničujejo	hidrolipidno	zaščito,	
zaradi	česar	koža	hitreje	izgublja	
vodo),

•	 genetski	(s	kronološkim	staranjem	
postaja	koža	vse	tanjša,	zaradi	česar	
hitreje	izgublja	vodo).

Že	res,	da	je	pri	vseh	stvareh	potrebno,	
da	smo	zmerni	(hrana,	ličila,	vitamini),	
pri	vlaženju	kože	pa	ne	moremo	nikoli	
pretiravati.	Že	zelo	majhen	primanjkljaj	
vode	v	koži	s	seboj	prinese	številne	
negativne	posledice:	slabi	vezivno	tkivo,	
slabi	kolagenska	in	elastinska	vlakna,	
koža	izgublja	napetost,	elastičnost,	
postaja	bleda,	se	hitreje	stara	in	je	bolj	
nagnjena	h	gubanju.	

Nasvet:	Kremo,	serum	ali	masko	
nanesite	na	vlažno	kožo.	Tako	bodo	
vlažilne	sestavine	zajele	molekule	vode	
v	koži,	kar	bo	zagotovilo	boljši	vlažilni	
učinek.
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Mila lahko porušijo naravno ravnovesje kože. Milo z visokim pH 
ustvarja popolno podlago za vnetje, saj uničuje zaščitno plast na 
koži. 

•	 Za	suho	kožo
•	 Dermatologi	priporočajo	čistilo	s	
kokosovim	oljem.	Študije	so	pokazale,	
da	so	maščobne	kisline	kokosovega	
olja	zelo	koristne	za	hranjenje	kože,	ki	je	
nagnjena	k	aknam.

•	 Za	kombinirano	kožo
•	 Ko	si	želite,	da	pore	ostanejo	čiste,	
uporabite	izdelek	za	izpiranje.	Pozimi	
je	kombinirana	koža	bolj	suha,	torej	
razmislite	o	blagem	čistilnem	sredstvu,	
po	katerem	bo	vaša	koža	nežna	in	
mehka.

2. Pazljivo preberite etikete na 
embalaži
Mila	lahko	porušijo	naravno	ravnovesje	
kože.	Milo	z	visokim	pH	ustvarja	popolno	
podlago	za	vnetje,	saj	uničuje	zaščitno	
plast	na	koži.	Ko	je	obrambni	sloj	kože	
predrt,	lahko	bakterije	hitro	prodrejo	
globlje	v	kožo,	kar	povzroča	vnetje	in	akne.
Rešitev?	Pazljivo	preberite	napise	na	
etiketah.	Iščete	besede,	kot	so	»brez	
mila«,	»alkalno«	in	»nevtralni	pH«.	Za	
suho	kožo	je	pomembno,	da	čistilno	
sredstvo	vsebuje	tudi	sestavine	za	vlaženje	
kože.

3. Opravite z mozolji
Misel,	da	ste	po	čiščenju	obraza	opravili	
nego,	je	zelo	privlačna,	toda	niste	še	
končali.	Po	čiščenju	sta	pomembna	še	

dva	majhna	koraka.	Za	zdravljenje	aken	in	
preprečevanje	prihodnjih	poškodb	morate	
poiskati	primerno	zdravilo,	na	primer	
takšno,	ki	vsebuje	benzoil	peroksidom	in/

ali	retinoide.	Zadnji	korak	je	izbira	vlažilca,	
ki	je	nekomedogen,	kar	pomeni,	da	ne	
bo	zamašil	por.	Poiščite	lahke,	nemastne	
izdelke.

kozmetovigilanca@oktal-pharma.si
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TEMA MESECA

Skoraj tretjina vseh ciroz je posledica okužbe z virusom hepatitisa 
C. Z okužbo je dokazano povezan tudi primarni rak na jetrih, ki 
je danes v svetu šesta najpogostejša rakava bolezen in tretja s 
smrtnim izhodom. 

Kot	vsako	leto	se	je	tudi	letos	UKC	
Ljubljana	zelo	aktivno	pridružil	aktivnostim	
ob	svetovnem	dnevu	hepatitisa,	28.	juliju.	
Letošnji	apel	je:	»Eliminirajmo	hepatitis.«

Hepatitis	B	že	od	leta	1982	lahko	
uspešno	preprečujemo	z	učinkovitim	in	
varnim	cepljenjem,	hepatitis	C	pa	je	prva	
kronična	virusna	bolezen	v	zgodovini	

medicine,	ki	je	ozdravljiva.	K	smrtnim	
primerom	prispevata	okužbi	z	virusoma	
hepatitisa	A	in	E,	katerih	značilnosti	so	
se	v	zadnjih	letih	precej	spremenile.	Zato	
ne	preseneča,	da	je	leta	2016	Svetovna	
zdravstvena	organizacija	sprejela	prvo	
svetovno	strategijo	o	obvladovanju	
virusnih	hepatitisov	s	ciljem,	da	do	leta	
2030	izkoreninimo	virusni	hepatitis	
kot	javnozdravstveno	grožnjo	v	svetu.	
Cilj	strategije	je,	da	do	tega	leta	za	90	
odstotkov	zmanjšamo	število	na	novo	
okuženih	in	za	65	odstotkov	zmanjšamo	
število	smrti	zaradi	virusnih	hepatitisov.

V Sloveniji
V	Sloveniji	je	obvladovanje	virusnih	
hepatitisov	na	dokaj	visoki	ravni,	saj	
nas	je	evropska	analitična	hiša	Health	
Consumer	Power	House	uvrstila	na	drugo	
mesto	med	državami	EU.	Predvsem	t.	i.	
slovenski	model	zdravljenja	hepatitisa	C	
je	v	Evropi	primer	dobre	klinične	prakse,	
saj	je	statistična	projekcija	pokazala,	da	
bi	s	stopnjevanjem	števila	novoodkritih	
okuženih	in	njihovega	zdravljenja	lahko	
do	leta	2030	za	90	odstotkov	zmanjšali	
prevalenco	okuženih	in	praktično	skoraj	
izničili	število	bolnikov	z	ogrožajočimi	
zapleti	bolezni.	Prvi	korak	pa	je	odkriti	
VSE	okužene,	saj	je	okužba	tudi	tri	
desetletja	lahko	povsem	brez	bolezenskih	

OB SVETOVNEM 
DNEVU HEPATITISA

Po ocenah Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) se je v zadnjih dveh letih prvič v zgodovini 
zgodilo, da je število smrti zaradi virusnih hepatitisov preseglo število smrti zaradi HIV/aidsa. Leta 
2015 je od 325 milijonov okuženih za posledicami hepatitisov B in C v svetu umrlo kar 1,34 milijona 
ljudi. Podatek je grozljiv predvsem zato, ker bi lahko 95 odstotkov okužb z virusom hepatitisa B 
preprečili z učinkovitim cepljenjem, 95 odstotkov okuženih z virusom hepatitisa C pa uspešno 
pozdravili z učinkovitimi zdravili, ki so na voljo. Besedilo: prof. dr. Mojca Matičič, dr. med., Klinika za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana

»ELIMINIRAJMO 
HEPATITIS«
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6.000

ljudi se je že testiralo v preteklih 
akcijah brezplačnega testiranja 
na okužbo z virusom hepatitisa 
C; okužbo z virusom hepatitisa 

C so odkrili kar pri 1,8 % 
testirancih.

znakov.	V	ta	namen	se	na	Kliniki	za	
infekcijske	bolezni	in	vročinska	stanja	
UKC	Ljubljana,	ki	je	osrednja	slovenska	
zdravstvena	ustanova	za	zdravljenje	
virusnih	hepatitisov,	ob	svetovnem	dnevu	
hepatitisa	že	deset	let	izvajajo	akcije	
anonimnega	in	brezplačnega	testiranja	na	
okužbo	z	virusom	hepatitisa	C,	to	je	od	leta	
2007.	

V	preteklih	akcijah	se	je	skupaj	testiralo	
več	kot	6.000	ljudi.	Od	teh	je	bila	okužba	
z	virusom	hepatitisa	C	odkrita	kar	pri	1,8	
odstotka	testirancev.	Med	njimi	je	bilo	
precej	takih,	ki	so	prejeli	transfuzijo	krvi	
pred	letom	1993,	ki	so	imeli	okuženega	
spolnega	partnerja	ali	družinskega	člana	
ali	so	bili	podvrženi	neprofesionalni	
tetovaži	oz.	»piercingu«.	Na	Kliniki	za	
infekcijske	bolezni	in	vročinska	stanja	se	
lahko	vsakdo	anonimno	in	brezplačno	
ter	brez	napotnice	testira	na	okužbo	z	
virusoma	hepatitisa	B	in	C	vsak	ponedeljek	
med	12.	in	14.	uro.	Ob	tem	je	na	voljo	tudi	
posvet	z	zdravnikom.

Ob	svetovnem	dnevu	hepatitisa	na	
evropski	ravni	so	se	na	kliniki	odzvali	
povabilu	Evropskega	združenja	bolnikov	
z	boleznimi	jeter	(European	Liver	Patient	
Association,	ELPA)	k	sodelovanju	
v	evropski	raziskavi	za	izboljšanje	
obvladovanja	virusnih	hepatitisov.

WHO o virusnih hepatitisih 
Po	najnovejših	ocenah	Svetovne	
zdravstvene	organizacije	je	na	svetu	

71	milijonov	ljudi	okuženih	z	virusom	
hepatitisa	C,	vsako	leto	pa	mu	zaradi	
odpovedi	delovanja	jeter	in	raka	na	jetrih	
podleže	skoraj	400.000	bolnikov.	Le	20	
odstotkov	okuženih	(14	milijonov)	se	
namreč	zaveda	svoje	okužbe,	samo	7,6	
odstotka	pa	se	jih	je	do	zdaj	zdravilo	(5,4	
milijona).	Le	polovica	vseh	zdravljenih	v	
letu	2015	(550.000	bolnikov)	je	prejela	
najnovejša	zdravila.	Še	vedno	pa	se	vsako	
leto	v	Evropi	na	novo	okuži	več	kot	30.000	
ljudi,	večinoma	mladih.	

Večina	bolnikov	se	okužbe	vrsto	let	sploh	
ne	zaveda,	saj	poteka	brez	bolezenskih	
znakov.	Pri	večini	okuženih	se	razvije	
kronično	vnetje	jeter	(hepatitis),	ki	lahko	
privede	do	raka	na	jetrih	in	odpovedi	
delovanja	jeter.	Skoraj	tretjina	vseh	ciroz	je	
posledica	okužbe	z	virusom	hepatitisa	C.	Z	
okužbo	je	dokazano	povezan	tudi	primarni	
rak	na	jetrih,	ki	je	danes	v	svetu	šesta	
najpogostejša	rakava	bolezen	in	tretja	
s	smrtnim	izhodom.	Žal	preventivnega	
cepiva	ni	na	voljo.	Neokuženi	okužbo	
lahko	preprečijo	z	izogibanjem	tveganemu	
vedenju.

Z	virusom	hepatitisa	B	je	po	ocenah	
okuženih	257	milijonov	ljudi,	vsako	leto	
pa	mu	podleže	zaradi	končne	ciroze	ali	
raka	na	jetrih	890.000	bolnikov.	Zaradi	
dolgotrajno	prikritega	poteka	bolezni	le	
9	odstotkov	okuženih	(22	milijonov)	ve	
za	svojo	diagnozo,	le	8	odstotkov	teh	

pa	je	zdravljenih	(1,7	milijona).	Čeprav	
je	že	od	leta	1982	na	voljo	varno	in	
učinkovito	cepivo	proti	hepatitisu	B	in	
čeprav	je	vključeno	v	nacionalne	programe	
cepljenja	otrok	184	držav,	je	v	svetu	
popolno	cepljenje	leta	2015	prejelo	le	84	
odstotkov	otrok.	Necepljeni	se	v	razvitem	
svetu	s	hepatitisom	B	okužijo	predvsem	
s	tveganimi	spolnimi	odnosi	ali	menjavo	
pribora	pri	injiciranju	ali	njuhanju	drog.
	
Za	virus	hepatitisa	A,	ki	se	prenaša	po	t.	i.	
fekalno-oralni	poti,	je	bilo	vrsto	let	znano,	
da	ga	k	nam	večinoma	prinašajo	potniki	
iz	endemičnih	območij	jugovzhodne	
Azije,	Indije,	Afrike	in	Srednje	Amerike.	
V	zadnjih	letih	pa	v	razvitih	evropskih	
državah	ugotavljamo	izbruhe	hepatitisa	
A,	najverjetneje	povezane	z	določenimi	
prehranskimi	izdelki,	zato	Evropski	center	

INFORMACIJE
Prva interaktivna spletna/mobilna 
aplikacija

Ob	letošnjem	svetovnem	dnevu	
hepatitisov	so	na	infekcijski	kliniki	
pripravili	tudi	vrsto	drugih	dejavnosti,	
med	njimi	pisno	gradivo	o	hepatitisu	
C	v	obliki	knjižic	in	algoritma	testiranja	
za	strokovno	javnost,	zloženk	za	
splošno	javnost	in	plakatov,	ki	
vabijo	na	testiranje.	Posebnost	je	
prva	interaktivna	spletna/mobilna	
aplikacija	o	virusnih	hepatitisih	
(http://hepy.mf.uni-lj.si).	Poleg	
informacij	o	značilnostih	virusnih	
hepatitisov	in	tveganju	za	okužbo	
vključuje	tudi	nasvete	o	varnem	
vedenju	in	preprečevanju	okužbe.	
Posebnost	aplikacije	je	poseben	
vprašalnik,	ki	uporabnika	popelje	
skozi	dejavnike	tveganja	za	okužbo	
in	možne	zdravstvene	težave	ter	ga	
sproti	izobražuje	in	ozavešča,	na	
koncu	pa	mu	glede	na	zatečeno	
stanje	poda	konkretne	napotke:	kam	
na	testiranje	in	po	pomoč	oz.	kako	
preprečevati	okužbo. Necepljeni se v razvitem svetu s hepatitisom B okužijo predvsem 

s tveganimi spolnimi odnosi ali menjavo pribora pri injiciranju ali 
njuhanju drog.
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za	nadzor	nad	boleznimi	(ECDC)	izvaja	
poseben	projekt	sledenja	tej	okužbi.	
V	evropskih	velemestih	je	zaznati	tudi	
epidemične	izbruhe	hepatitisa	A	med	
moškimi,	ki	imajo	spolne	odnose	z	
moškimi,	letos	na	primer	na	Portugalskem	
in	v	Italiji.

Ustrezni	higieni	in	sanitaciji,	ki	smo	
ju	vrsto	let	poudarjali	kot	ključni	pri	
preprečevanju	okužbe	z	virusom	hepatitisa	
A,	je	nujno	treba	dodati	še	preventivno	
cepljenje	proti	hepatitisu	A,	ne	le	za	
potnike	v	endemične	predele,	ampak	
tudi	v	določene	evropske	države.	Poleg	
tega	je	zelo	oživelo	tudi	poekspozicijsko	
cepljenje	vseh	kontaktov	okuženih,	celo	
tako	zelo,	da	je	letos	pozimi	na	primer	na	
Portugalskem	ob	izbruhu	epidemije	med	
MSM	zmanjkalo	cepiva.
Celo	hepatitis	E	se	je	»prebudil«	in	ni	
več	le	»trivialna«	okužba	endemičnih	
območij	jugovzhodne	Azije,	Indije,	
Afrike	in	Srednje	Amerike,	temveč	so	
odkrili	primere	avtohtonega	evropskega	
hepatitisa	E,	ki	ga	povzročajo	tipi	virusa,	
ki	jih	v	Evropi	prenašajo	divjačina,	svinje	
in	še	nekatere	druge	živali.	Človek	
se	okuži	z	uživanjem	termično	slabo	
obdelanega	tovrstnega	mesa,	predvsem	
raznih	suhomesnih	izdelkov.	Znani	so	
izbruhi	v	Franciji,	na	Nizozemskem	in	še	
ponekod.	»Evropski«	hepatitis	E	se	kaže	
tudi	z	drugačnimi	bolezenskimi	znaki,	saj	
lahko	privede	do	nevroloških	izpadov,	na	
primer	ohromelosti	okončin.	Zelo	nevaren	
je	lahko	za	ljudi	z	motenim	imunskim	
odzivom.

Smernice WHO
Na	redni	69.	skupščini	WHO	28.	maja	
2016	je	bila	sprejeta	prva	strategija	

preprečimo	s	cepljenjem	ali	s	tem,	da	
se	ne	izpostavljamo	tveganjem.	Če	pa	je	
za	to	že	prepozno,	je	danes	hepatitis	C	z	
najnovejšimi	zdravili	ozdravljiva	bolezen,	
hepatitis	B	pa	obvladljiva	bolezen,	če	le	
vemo,	da	smo	okuženi	in	pravočasno	
poiščemo	ustrezno	zdravniško	pomoč.

Eliminacija grožnje virusnih hepatitisov 
v Sloveniji?
V	zadnjem	letu	v	Sloveniji	ugotavljamo	
povečanje	števila	bolnikov	s	hepatitisom	
A,	ki	niso	potovali	v	tropska	endemična	
območja.	Na	srečo	še	ne	beležimo	
izbruhov	hepatitisa	A	med	moškimi,	
ki	imajo	odnose	z	moškimi.	Zelo	
svetujemo	cepljenje,	tako	preventivno	
kot	poekspozicijsko.	Naleteli	smo	tudi	že	
avtohtoni	hepatitis	E,	na	srečo	brez	hujših	
posledic.

Glede	hepatitisa	B	je	ravnokar	končana	
prva	nacionalna	raziskava	značilnosti	
okuženih	z	virusom	hepatitisa	B	v	Sloveniji	
pokazala,	da	jih	več	kot	polovica	ne	ve,	
kako	so	se	okužili.	Pomembno	je,	da	
je	raziskava	prvič	v	Sloveniji	pokazala	

TEST
KDO naj se testira?

Virus	hepatitisa	C	se	prenaša	z	okuženo	krvjo	in	z	okužene	matere	na	otroka.	Spolni	
prenos	je	je	mogoč	le,	če	je	izločkom	spolovil	pridružena	tudi	okužena	kri.	Med	
skupine	z	velikim	tveganjem	za	okužbo	torej	spadajo	vsi,	ki	so	v	Sloveniji	prejeli	
transfuzijo	krvi	pred	letom	1993	(če	so	jo	prejeli	v	manj	razvitih	državah,	je	ta	
letnica	še	poznejša)	oz.	so	v	preteklosti	imeli	večje	operativne	posege,	so	bili	na	
hemodializi	ali	so	imeli	naključen	vbod	z	uporabljeno	injekcijsko	iglo,	so	sobivali	
z	okuženimi	v	skupnem	gospodinjstvu	in	menjavali	pribor	za	osebno	higieno	
(britvice,	zobne	ščetke,	manikirni	pribor	itd.).	Pozornost	velja	tudi	za	vse	tiste,	ki	so	
imeli	tetovažo,	prebadanje	(»piercing«)	ali	akupunkturo	izvedeno	neprofesionalno	
oziroma	v	lokalih	brez	ustreznega	higienskega	nadzora	in	uporabe	materiala	za	
enkratno	rabo.	Med	posebna	tveganja	spada	menjavanje	pribora	za	uporabo	drog,	
ne	le	injekcijskega,	temveč	tudi	tistega	za	njuhanje,	in	tvegano	spolno	vedenje,	
predvsem	med	moškimi,	ki	imajo	odnose	z	moškimi.	Vse	premalo	se	zavedamo,	
da	je	varen	spolni	odnos	le	odnos	dveh	zvestih	neokuženih	partnerjev.	Izrednega	
pomena	je,	da	se	vsak	človek	vsaj	enkrat	zamisli	nad	svojim	preteklim	vedenjem	ali	
dogodki,	ki	bi	lahko	prinesli	kakršnokoli	tveganje	za	okužbo	z	virusom	hepatitisa	C.	
Če	je	v	njihovi	osebni	zgodovini	prisoten	že	zgolj	en	sam	utemeljen	sum	na	okužbo,	
je	to	dovolj,	da	opravijo	ustrezno	testiranje.	Torej	velja	za	vse,	ki	tega	še	niso	opravili,	
povabilo,	da	preverijo,	ali	pri	njih	obstaja	kakršnokoli	tveganje,	da	so	okuženi	z	
virusom	hepatitisa	C.	

Danes okužbo z virusi hepatitisa lahko učinkovito preprečimo s 
cepljenjem ali s tem, da se ne izpostavljamo tveganjem.

30.000

ljudi, večinoma mladih, se vsako 
leto v Evropi na novo okuži z 

virusom hepatitisa C.

svetovnega	obvladovanja	virusnega	
hepatitisa,	katere	ključni	cilj	je	do	leta	
2030	eliminirati	virusni	hepatitis	do	te	
mere,	da	ne	bo	več	grožnja	za	javno	
zdravje.	Ob	tem	so	bile	objavljene	tudi	
globalne	smernice	celostne	obravnave	
okužbe	z	virusom	hepatitisa	C,	katerih	
uradni	ocenjevalci	smo	bili	tudi	v	Sloveniji.

Bistvo	smernic	je,	da	danes	okužbo	
z	virusi	hepatitisa	lahko	učinkovito	
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98,5 % 

bolnikov s hepatitisom C v 
Sloveniji so pozdravili z novimi 

zdravili. 

AKTUALNO V LETU 2017
Kaj svetujejo strokovnjaki

• Hepatitis A: Pozor	pri	higieni	in	
prehranjevanju	na	potovanjih,	tudi	
v	Evropi.	Pozor	pri	tveganih	spolnih	
odnosih	moških,	ki	imajo	odnose	
z	moškimi.	CEPITE	se	preventivno	
in	tudi	poekspozicijsko,	če	ste	bili	v	
stiku	z	okuženo	osebo.

• Hepatitis B: Cepljenje	je	varno	in	
učinkovito.	CEPITE	svoje	otroke,	
cepite	se	tudi	VI,	če	tega	še	niste	
opravili.	Če	obstaja	sum	na	okužbo,	
se	TAKOJ	TESTIRAJTE,	in	če	je	izvid	
pozitiven,	takoj	obiščite	infektologa.	
Imejte	varne	spolne	odnose.

• Hepatitis C:	Če	obstaja	
kakršnakoli	možnost	okužbe,	se	
TAKOJ	TESTIRAJTE.	S	sodobnim	
zdravljenjem	lahko	POZDRAVIMO	
hepatitis	C.	Izogibajte	se	tveganjem	
za	okužbo.

• Hepatitis E: Pozor	pri	higieni	in	
prehranjevanju	na	potovanjih	v	
endemične	kraje.	Pozor	pri	uživanju	
suhomesnih	izdelkov	v	Evropi.

izrazito	uspešnost	nacionalnega	programa	
cepljenja	otrok	proti	hepatitisu	B,	ki	
se	izvaja	po	letu	1997.	Zadnji	okužen	
slovenski	otrok	se	je	rodil	leta	1996,	
leta	2016	pa	nismo	imeli	nobenega	
kronično	okuženega	otroka,	rojenega	v	
Sloveniji	–	v	obravnavi	so	le	trije	otroci,	
rojeni	v	tujini	v	endemičnih	območjih.	
Žal	pa	obstaja	utemeljena	bojazen,	da	
se	bo	tako	izjemno	odlično	stanje	kmalu	
porušilo,	saj	se	delež	cepljenih	otrok	iz	
leta	v	leto	znižuje	–	leta	2014/15	je	bila	
precepljenost	otrok	88,8-odstotna,	leto	
pozneje	pa	87,8-odstotna.	Svetovna	
zdravstvena	organizacija	sporoča,	da	je	
cepivo	učinkovito	pri	več	kot	95	odstotkih	
cepljenih,	ob	tem	pa	je	tudi	zelo	varno,	saj	
je	bilo	do	zdaj	danih	že	več	kot	milijarda	
odmerkov	po	celem	svetu.

V	Sloveniji	ocenjujemo,	da	je	z	virusom	
hepatitisa	C	okuženega	okrog	0,3	
odstotka	prebivalstva.	To	pomeni,	da	ima	
v	Sloveniji	okužbo	z	virusom	hepatitisa	
C	vsaj	6.300	ljudi,	poznamo	pa	jo	pri	
približno	3.500	ljudeh.	Skrb	vzbujajoče	je	
dejstvo,	da	v	zadnjem	letu	ugotavljamo	
porast	akutnega	hepatitisa	C	v	skupinah	s	

tveganim	spolnim	vedenjem,	pri	katerih	
ga	prej	nismo	beležili.	

Zdravljenje hepatitisa C
Gledano	zgodovinsko	smo	v	Sloveniji	
že	od	devetdesetih	let	imeli	na	voljo	
vsa	priporočena	zdravila	za	zdravljenje	
hepatitisa	C	in	smo	jih	tudi	s	pridom	
uporabljali,	saj	so	bili	uspehi	zdravljenja	v	
Sloveniji	celo	s	kombinacijo	pegiliranega	
interferona	alfa	in	ribavirina	kar	pri	80	
odstotkih	zdravljenih.	Od	leta	2015	
imamo	na	voljo	najnovejša,	na	virus	
neposredno	delujoča	zdravila.	Rezultati	so	
na	zavidljivi	ravni,	saj	smo	pozdravili	vse,	
ki	so	uspešno	dokončali	priporočen	režim	
zdravljenja,	le	pri	enem	bolniku	je	prišlo	
do	mutacije	virusa	in	ponovitve	bolezni.	
Torej	je	bilo	po	dosedanjih	podatkih	na	
nacionalni	ravni	z	novimi	zdravili	kar	
98,5	odstotka	teh	bolnikov	pozdravljenih.	
Zdravila	pa	niso	le	izredno	uspešna,	
temveč	tudi	varna	in	prijazna	do	bolnika,	
saj	so	v	obliki	tablet	in	ne	več	injekcij,	
kar	je	bila	za	marsikoga	huda	zavora	pri	
predaji	zdravljenju.

Stopili	pa	smo	še	korak	naprej	in	z	

ustreznimi	strokovnjaki	iz	tujine	naredili	
statistično	projekcijo	prihodnjega	
bremena	hepatitisa	C	v	Sloveniji	in	
potrebnih	ukrepov	za	možnost	njegove	
eliminacije.	Izsledki	so	bili	prav	neverjetni,	
saj	je	projekcija	pokazala,	da	bi	s	povsem	
realnim	stopnjevanjem	števila	na	novo	
odkritih	okuženih	in	njihovega	zdravljenja	
z	učinkovitimi	zdravili	lahko	do	leta	2030	
za	90	odstotkov	zmanjšali	prevalenco	
okuženih	in	praktično	skoraj	izničili	število	
bolnikov	z	ogrožajočimi	zapleti	bolezni.	
Torej	bi	lahko	dosegli	odličen	nadzor	nad	
hepatitisom	C	v	Sloveniji,	ki	bi	se	že	skoraj	
približal	eliminaciji.	Vendar	le	ob	pogoju,	
da	bi	postopno	odkrili	VSE	okužene	in	da	
bi	s	preventivnimi	ukrepi	preprečili	nove	
okužbe.

Drugače	od	mnogih,	tudi	nam	bližnjih	
držav	imamo	v	Sloveniji	na	srečo	vse	
možnosti,	da	bolnikom	zagotavljamo	kar	
najboljšo	zdravstveno	oskrbo.	Žal	pa	ne	
moremo	pomagati	tistim,	ki	so	okuženi,	a	
za	okužbo	še	ne	vedo	in	zato	ne	poiščejo	
pravočasno	pomoči	pri	ustreznem	
specialistu.

Na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska stanja se lahko vsakdo 
anonimno in brezplačno ter brez napotnice testira na okužbo z 
virusoma hepatitisa B in C vsak ponedeljek med 12. in 14. uro. Ob 
tem je na voljo tudi posvet z zdravnikom.
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Vzroka	za	nastanek	multiple	skleroze	še	
vedno	ne	poznamo.	Najverjetneje	so	za	
pojav	bolezni	pomembni	genetski	dejavniki	
in	vplivi	iz	okolja,	kot	so	virusne	okužbe,	
izpostavljenost	soncu	v	otroški	dobi,	
geografska	lega.	Bolezen	se	pogosteje	
pojavlja	v	deželah	z	nižjimi	temperaturami,	
kjer	so	ljudje	manj	izpostavljeni	soncu.	
Multipla	skleroza	je	zato	pogosta	v	osrednji	
in	severni	Evropi,	Severni	Ameriki,	Kanadi.	
V	Sloveniji	je	približno	3.000	obolelih	za	to	
boleznijo.

Pri	multipli	sklerozi	nastajajo	v	osrednjem	
živčevju	vnetna	žarišča,	v	katerih	pride	
do	okvare	mielinskih	ovojnic,	ki	ovijajo	
živčna	vlakna	in	omogočajo	hitro	

prevajanje	živčnih	impulzov.	Takšno	
žarišče	imenujemo	demielinizacijski	plak.	
Z	leti	se	zaradi	bolezni	plaki	v	osrednjem	
živčevju	kopičijo,	propadati	začno	živčne	
celice	(nevroni)	in	vse	bolj	očitna	je	atrofija	
možganov.

Simptomi
Simptomi	pri	multipli	sklerozi	so	raznoliki	
in	številni	ter	odvisni	od	lokacije	plaka	v	
osrednjem	živčevju.	Bolezen	se	pogosto	
začne	z	vnetjem	vidnega	živca	ali	
mravljinčenjem.	Vnetje	vidnega	živčevja	se	
kaže	s	pojavom	meglenega	vida	na	enem	
očesu,	slabšim	barvnim	vidom	in	bolečino	
za	zrklom	pri	premikih	zrkla.	Mravljinčenje	
se	lahko	najprej	pojavi	na	podplatih	in	se	

nato	razširi	navzgor	po	nogah	na	trup	ali	
se	pojavi	samo	po	eni	strani	telesa	ali	po	
eni	okončini.	Bolezen	se	lahko	začne	tudi	
z	izgubo	moči	v	eni	ali	več	okončinah,	z	
dvojnimi	slikami,	motnjami	ravnotežja	in	
povečano	utrudljivostjo.	

Najpogosteje	se	novi	simptomi	pri	multipli	
sklerozi	pojavljajo	v	zagonih.	Na	začetku	
bolezni	simptomi	po	navadi	trajajo	nekaj	
tednov,	nato	pa	lahko	počasi	povsem	
izzvenijo.	Bolniki	so	potem	stabilni	do	
naslednjega	zagona	bolezni,	ki	se	lahko	
pojavi	že	čez	nekaj	mesecev	ali	pa	šele	
čez	nekaj	let.	Ko	bolezen	traja	več	let,	po	
zagonu	vse	pogosteje	ostane	prizadetost	in	
počasi	se	stopnja	prizadetosti	z	leti	trajanja	
bolezni	veča.	

Različne oblike bolezni
Pri	večini	bolnikov	bolezen	poteka	v	
zagonih,	to	je	recidivno-remitentna	multipla	
skleroza.	Če	bolezen	ne	poteka	v	zagonih,	
ampak	se	bolnikom	hoja	ves	čas	počasi	
slabša,	govorimo	o	primarno	napredujoči	
multipli	sklerozi,	ki	je	pogostejša	pri	
starejših	bolnikih	in	pri	moških.	Po	več	letih	
trajanja	bolezni	se	pogosto	začne	stanje	
počasi	slabšati	tudi	bolnikom	z	recidivno-
remitentno	obliko	in	takrat	govorimo	o	
sekundarno	napredujoči	multipli	sklerozi.	
Razlikovanje	med	različnimi	oblikami	
multiple	skleroze	je	pomembno,	ker	jih	
različno	zdravimo.

Diagnosticiranje
Diagnozo	postavimo	na	podlagi	
značilne	klinične	slike,	pomagamo	si	z	
magnetnoresonančnim	slikanjem	(MR)	
možganov,	pregledom	možganske	tekočine	
(likvor)	in	vidnimi	evociranimi	potenciali.	
Nimamo	testa,	s	katerim	bi	diagnozo	lahko	
povsem	zanesljivo	potrdili	ali	izključili.	
•	 Z	MR-slikanjem	možganov	prikažemo	
demielinizacijske	plake,	razsejane	po	
osrednjem	živčevju.	

MULTIPLA SKLEROZA: 
V PRIČAKOVANJU 
NOVEGA ZDRAVILA
Multipla skleroza je najpogostejša nevrološka avtoimunska bolezen. Bolezen se najpogosteje začne 
med 20. in 40. letom in zanjo pogosteje zbolijo ženske. Bolezen se redko pojavi pri otrocih in redko po 
50. letu. Besedilo: doc. dr. Saša Šega Jazbec, dr. med., Center za multiplo sklerozo, Klinični oddelek za bolezni živčevja, 

Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana

Pri multipli sklerozi nastajajo v osrednjem živčevju vnetna žarišča, 
v katerih pride do okvare mielinskih ovojnic, ki ovijajo živčna 
vlakna in omogočajo hitro prevajanje živčnih impulzov. Takšno 
žarišče imenujemo demielinizacijski plak. Z leti se zaradi bolezni 
plaki v osrednjem živčevju kopičijo, propadati začno živčne celice 
(nevroni) in vse bolj očitna je atrofija možganov.

ZDRAVI	
MOŽGANI

Zdrav	živčni	impulz

Patološka	
avtoimuna	
reakcija

Kronično	vnetje
Poškodba	mielinske	ovojnice	živca

Globoka	
degeneracija	
živčnih	vlaken

MULTIPLA	
SKLEROZA
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•	 Pri	lumbalni	punkciji	dobimo	likvor,	v	
katerem	je	pri	bolnikih	z	multiplo	sklerozo	
pogosto	nekoliko	povišano	število	
limfocitov	in	prisotni	so	oligoklonalni	
trakovi.	

•	 Z	vidnimi	evociranimi	potenciali	pogosto	
ugotavljamo	upočasnjeno	prevajanje	
živčnih	impulzov	po	vidnih	poteh	v	
osrednjem	živčevju.	

Diagnozo	skušamo	postaviti	že	ob	prvem	
pojavu	nevroloških	simptomov,	da	lahko	
čim	prej	začnemo	zdravljenje.

Zdravljenje
Multipla	skleroza	je	še	vedno	neozdravljiva	
bolezen,	imamo	pa	kar	deset	različnih	
imunomodulatornih	zdravil,	s	katerimi	
lahko	upočasnimo	napredovanje	
bolezni.	Imunomodulatorna	zdravila	
zmanjšajo	število	zagonov	bolezni,	
s	tem	pa	upočasnijo	napredovanje	
invalidnosti,	zmanjša	se	tudi	
nastajanje	demielinizacijskih	plakov.	
Imunomodulatorna	zdravila	uporabljamo	
za	zdravljenje	recidivno-remitentne	oblike	
ali	sekundarno	napredujoče	multiple	
skleroze	s	še	prisotnimi	zagoni	bolezni.	

Doslej	nismo	imeli	zdravil,	ki	bi	upočasnila	
napredovanje	primarno	napredujoče	
multiple	skleroze.	V	prihodnjem	letu	pa	
naj	bi	dobili	prvo	zdravilo,	ki	ugodno	vpliva	

tudi	na	potek	primarno	napredujoče	oblike	
bolezni.	

Zdravljenje	vedno	začnemo	z	
imunomodulatornimi	zdravili	prvega	reda,	
to	so	različni	preparati	interferona	beta	(IFN	
β),	glatiramer	acetat,	teriflunomid	in	dimetil	
fumarat.	IFN	β	in	glatiramer	acetat	si	morajo	
bolniki	injicirati	v	podkožje	trikrat	tedensko,	
teriflunomid	in	dimetil	fumarat	sta	v	obliki	
tablet.	Če	imajo	bolniki	kljub	zdravljenju	
z	zdravilom	prvega	reda	še	vedno	zagone	
bolezni,	če	se	pojavljajo	na	MR-slikah	novi	
plaki	ali	če	se	veča	stopnja	prizadetosti,	je	
potrebno	zdravljenje	z	zdravilom	drugega	
reda.	

Zdravila	drugega	reda	so	učinkovitejša	od	
zdravil	prvega	reda,	a	imajo	več	neželenih	
učinkov.	Zdravila	drugega	reda	so	
fingolimod,	natalizumab,	alemtuzumab,	
daklizumab.	Fingolimod	je	v	obliki	tablet,	
natalizumab	se	daje	v	obliki	intravenskih	
infuzij	vsake	štiri	tedne,	alemtuzumab	
v	obliki	infuzij	enkrat	letno	pet	ali	tri	dni	
zapored,	daklizumab	v	obliki	podkožnih	
injekcij	enkrat	mesečno.	Pri	vseh	oblikah	
zdravljenja	moramo	biti	pozorni	na	možne	
neželene	učinke	in	spremljati	krvne	izvide.	

Zagone	bolezni	zdravimo	z	infuzijami	
kortikosteroidov,	ki	skrajšajo	trajanje	zagona	
bolezni.	S	simptomatskim	zdravljenjem	

V prihodnjem letu naj bi dobili 
prvo zdravilo, ki ugodno 
vpliva tudi na potek primarno 
napredujoče multiple skleroze.
lajšamo	simptome	bolezni,	kot	so	
spastičnost,	utrudljivost,	motnje	mokrenja,	
motnje	razpoloženja,	bolečine.

V	zadnjih	letih	je	bil	narejen	ogromen	korak	
naprej	pri	zdravljenju	multiple	skleroze.	
Dobili	smo	številna	nova	zdravila,	ki	z	
različnimi	mehanizmi	delovanja	upočasnijo	
napredovanje	bolezni.	Če	smo	vsa	ta	leta	
lahko	zdravili	le	recidivno-remitentno	
obliko,	bomo	predvidoma	v	prihodnjem	
letu	dobili	še	prvo	zdravilo	za	zdravljenje	
primarno	napredujoče	multiple	skleroze	
okrelizumab.	Uspešen	je	tudi	pri	zdravljenju	
recidivno-remitentne	multiple	skleroze.	In	
verjetno	bo	prišel	tudi	čas,	ko	bomo	bolezen	
lahko	ustavili.
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Merilnik krvnega tlaka OMRON M3

Vsestranski in klinično preverjen 
merilnik krvnega tlaka za merjenje 
brez napak z manšeto za srednji in 
večji obseg nadlakti (22-42 cm).
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Mislila	in	upala	sem,	da	bo	hud	glavobol	
čez	dan	minil.	Žal	se	to	ni	uresničilo,	
glavobol	se	je	samo	še	stopnjeval,	
pridružila	pa	se	mu	je	še	slabost.	Vzela	sem	
tableto	in	šla	ležat.	Ležala	sem	v	popolni	
tišini	in	temi	in	čisto	pri	miru.	Take	bolečine	
v	glavi	nisem	občutila	še	nikoli	prej.	Trajalo	
je	tri	dni,	da	sem	si	za	silo	opomogla,	in	
od	takrat	so	glavoboli,	bolj	ali	manj	boleči,	
moji	redni	spremljevalci	nekajkrat	na	
mesec.	Običajno	takrat,	ko	sem	prenapeta.

Vrste glavobolov
Poznamo	več	vrst	glavobolov,	najpogostejši	
pa	so:
•	 tenzijski	glavobol,
•	 sinusni	glavobol,
•	migrena,
•	 glavobol	v	skupkih.
	
Naštete	vrste	spadajo	v	skupino	primarnih	
glavobolov.	V	sekundarno	skupino	
uvrščamo	glavobole,	ki	jih	povzroči	zunanji	
dejavnik,	na	primer	bolezen,	pretres	
možganov,	poškodba	glave	in	podobno.

Za	lažje	razlikovanje	in	prepoznavanje	
posamezne	vrste	glavobola	jih	bom	na	
kratko	opisala.

Tenzijski glavobol 
To	je	najpogostejša	in	večini	ljudi	poznana	
oblika	glavobola.	Občutimo	ga	kot	stalno	
bolečino	na	obeh	straneh	glave,	lahko	pa	
ga	spremlja	tudi	skrčenje	vratnih	mišic	in	
pritisk	za	očmi.	Bolečina	je	zmerna,	včasih	
lahko	tudi	zelo	močna.	Pojavi	se	podnevi	
in	se	razvija	čez	cel	dan.	Traja	od	nekaj	ur	
do	nekaj	dni.	Sprožajo	ga	stres,	napetost	v	
ramenskem	obroču	in	hrbtu,	dehidracija,	
utrujenost,	škiljenje,	slaba	telesna	drža,	
močna	sončna	svetloba,	hrup,	sprememba	
vremena,	menstruacija,	določeni	vonji,	
lakota.

Tenzijski	glavoboli	niso	nevarni;	odpravimo	
jih	s	protibolečinskimi	tabletami,	vendar	z	
uživanjem	le-teh	ne	smemo	pretiravati.	

Ker	glavobole	tenzijskega	tipa	povzroča	
stres,	veliko	naredimo	oz.	jih	preprečujemo	
s	sproščanjem,	meditacijo,	redno	vadbo,	
masažo,	jogo,	redno	prehrano.

Sinusni glavobol 
To	je	redka	vrsta	glavobola,	ki	jo	povzroča	
vnetje	obnosnih	votlin.	Glavobol	se	
občuti	kot	stalna,	topa,	razbijajoča	
bolečina	v	zgornjem	delu	obraza.	Obraz	
je	občutljiv	na	dotik.	Bolečina	je	močnejša	
med	premikanjem	glave,	naporom,	
sklanjanjem.	Glavobol	je	najmočnejši	
zjutraj	in	popušča	proti	popoldnevu.

Sinusi	so	zračne	votlinice	v	lobanji,	ki	so	
za	nosom,	lici	in	očmi.	Razširjajo	se	v	nos	
in	omogočajo	odtekanje	sluzi	in	kroženje	
zraka.	Če	se	na	primer	prehladimo	ali	
okužimo,	se	ozek	prehod	med	sinusi	
in	nosom	lahko	zamaši,	sluz	ne	more	
odtekati,	kar	povzroči	povečanje	tlaka	v	
sinusih.	Bakterije	se	rade	razmnožujejo	

v	sluzi	in	posledično	povzročijo	vnetje	v	
sinusih,	ki	se	občuti	kot	sinusni	glavobol.

Sinusni	glavobol	je	močnejši	od	
tenzijskega.	Zdravimo	ga	z	antibiotiki	oz.	
zdravili,	ki	jih	predpiše	zdravnik.

Migrena	
Migrena	je	močen	glavobol,	ki	ga	
pogosto	spremljajo	slabost,	bruhanje,	
preobčutljivost	za	zvok	in/ali	svetlobo	in	
včasih	tudi	avra.

Razbijajoča	bolečina	je	locirana	na	
sprednjem	delu	glave	ali	na	eni	strani,	
okrepi	pa	se	med	premikanjem.	Drugi	
simptomi,	ki	se	lahko	pojavijo	ob	migreni,	
so	še	občutek	izjemnega	mraza	ali	
vročine,	potenje,	bolečina	v	trebuhu,	slaba	
koncentracija.	Traja	od	tri	ure	do	treh	dni.	
Veliko	ljudi	med	migrenskim	napadom	
potrebuje	počitek	v	temnem	in	tihem	
prostoru.

Eden	od	vzrokov	za	nastanek	migrene	je	
tudi	nihanje	ravni	hormonov	v	mesečnem	
ciklusu	ženske.	Prav	zato	za	migreno	
pogosteje	trpijo	ženske.	Drugi	sprožilni	
dejavniki	migrene	so	še	stres,	tesnoba,	
depresija	ali	vznemirjenje,	utrujenost,	slaba	
kakovost	spanja,	menopavza,	postenje,	
določena	hrana	(čokolada,	siri,	citrusi),	
dehidracija,	neredni	obroki,	velika	količina	
zaužite	kave	in	pravih	čajev,	kajenje.

Pri	migreni	pomagajo	zdravila	–	
protibolečinska	in	protivnetna.	Vendar	se	je	
o	uporabi	treba	posvetovati	z	zdravnikom	
ali	farmacevtom.

Glavobol v skupkih 
To	so	napadi	neznosne	bolečine	na	eni	
strani	glave,	ki	jo	običajno	začutimo	za	
očesom.	Pojavijo	se	nepričakovano,	
bolečina	je	neprimerno	močnejša,	kot	pri	
prej	opisanih	glavobolih.

GLAVOBOLI IN 
REFLEKSOTERAPIJA
V otroštvu, pa tudi pozneje kot najstnica, nisem nikoli imela težav z glavobolom. Sem in tja 
me je že kdaj bolela glava, vendar ni bilo nič hujšega, običajno ni bilo treba vzeti niti tablete. 
Pred dobrimi petimi leti pa me je zadelo kot strela z jasnega. Prebudil me je hud glavobol.

Besedilo: Tadeja Šiberl, refleksoterapevtka

Ker glavobole tenzijskega 
tipa povzroča stres, veliko 
naredimo oz. jih preprečujemo s 
sproščanjem, meditacijo, redno 
vadbo, masažo, jogo, redno 
prehrano.
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Merilnik krvnega tlaka OMRON M3Merilnik krvnega tlaka OMRON M3

Vsestranski in klinično preverjen 
merilnik krvnega tlaka za merjenje 
brez napak z manšeto za srednji in 
večji obseg nadlakti (22-42 cm).

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, 02 / 330 35 50
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.siNa voljo tudi v vaši lekarni in drugih specializiranih trgovinah z medicinskimi pripomočki.

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

Značilnosti te vrste glavobola so:
•	 frekvenca	je	od	enkrat	do	trikrat	dnevno,	
vsak	dan,	več	tednov	ali	mesecev,

•	 trajajo	od	15	minut	do	treh	ur,	vendar	
običajno	manj	kot	eno	uro,

•	 začnejo	se	zgodaj	zjutraj	in	človeka	
prebudijo,

•	 pogostejši	so	spomladi	in	jeseni,
•	 prizadeti	lahko	z	glavo	tolčejo	ob	
zid,	hodijo	po	prostoru	gor	in	dol,	se	
zibljejo,

•	 prizadene	več	moških	kot	žensk,	
najpogosteje	kadilce.

Glavoboli	v	skupkih	občutno	znižajo	
kakovost	življenja,	zdravijo	pa	se	pod	
nadzorom	zdravnika	specialista.

Kako pri glavobolih pomaga 
refleksoterapija
Refleksoterapevt	se	s	stranko	najprej	
pogovori	o	njenem	zdravstvenem	
stanju,	jo	seznani	s	potekom	terapije	
in	pričakovanimi	reakcijami	na	
refleksoterapijo.	Potem	pregleda	stopala,	
kar	pomeni,	da	ga	zanima,	kakšna	je	
temperatura	stopal,	vlažnost	stopal,	
ali	so	stopala	trda	ali	mehka,	kje	se	
nahajajo	morebitne	bradavice,	glivice,	
žulji,	trda	koža	ipd.	Nato	refleksoterapevt	
»zmasira«	celotno	stopalo,	torej	vse	
telesne	cone,	in	ugotavlja,	katere	cone	so	
za	stranko	še	posebej	boleče.

Glavobole	lahko	povzroča	neredno	
odvajanje	blata,	lahko	jih	povzroča	napet	
in	zakrčen	ramenski	obroč	in	vratna	
hrbtenica,	vzrok	lahko	tiči	v	statiki	hrbtenice	
in	sklepov,	lahko	pa	izvira	iz	hormonskega	
neravnovesja.	Prav	tako	lahko	glavobol	
povzročijo	vneti	sinusi.	Vzrokov	je	mnogo.

Refleksoterapevt	»obdela«	vse	telesne	
cone,	še	posebej	pa:
•	 palec	na	nogi,
•	 hipofizo,
•	 hipotalamus,
•	 epifizo,
•	 nos,
•	 sinuse,
•	 tilnik,
•	 ramenski	obroč,
•	 vratno	hrbtenico,
•	 hrbtenico,
•	 trebušno	prepono,
•	 plexus	solaris,
•	 nervus	vagus,
•	 čakro	na	stopalu,
•	 prebavila,
•	 limfo,
•	maternico,
•	 jajčnike.

Dobro	je,	da	se	opazujete	in	si	zapisujete	
–	kdaj,	kaj,	koliko	časa	traja	glavobol	ipd.	
Glede	na	vrsto	glavobola	si	nekoliko	lahko	
pomagate	že	sami	–	pijete	več	vode,	se	

Če se na primer prehladimo ali 
okužimo, se ozek prehod med 
sinusi in nosom lahko zamaši, sluz 
ne more odtekati, kar povzroči 
povečanje tlaka v sinusih. 
Bakterije se rade razmnožujejo 
v sluzi in posledično povzročijo 
vnetje v sinusih, ki se občuti kot 
sinusni glavobol.

sproščate,	spremenite	prehranjevalne	
navade,	opustite	kajenje	...	Lahko	pa	
obiščete	maserja,	ki	vam	bo	z	masažo	
sprostil	napeto	okcipitalno	mišico,	to	je	
mišica,	ki	se	pripenja	na	začetek	lobanje	in	
povzroča	tenzijski	glavobol.

Želim	vam	lepo,	dolgo	sproščujoče	poletje	
s	čim	manj	bolečinami!
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V BOLNIŠNICI

oglasno sporočilo MODUS HEALTH CARD je prva specializirana kartica za zdravstvene storitve 
oz. mobilna aplikacija, ki vam omogoča ugodnosti pri več kot 170 ponudnikih 
zdravstvenih storitev na Hrvaškem, pridružujejo pa se jim tudi slovenski.

CENEJŠA IN HITREJŠA 
POT DO ZDRAVJA

Specializirana	zdravstvena	kartica	oz.	
aplikacija	Modus	Health	Card	(MHC)	ponuja	
popuste	pri	uporabi	zdravstvenih	storitev	
pri	partnerjih	na	Hrvaškem	in	v	Sloveniji	
(poliklinike,	posebne	bolnišnice,	zdravilišča,	
lekarne	in	drugi	subjekti,	ki	podpirajo	
zdravstvene	storitve).	Zdravstveni	sistem	
Modus	je	povezan	z	najkakovostnejšimi	
zdravstvenimi	ustanovami	in	hčerinskimi	
podjetji,	ki	svojim	članom	zagotavljajo	
vrhunsko	storitev	brez	čakanja	in	
dolgotrajnih	postopkov	po	nižji	ceni.

Komu	je	kartica	namenjena?	VSEM,	ne	
glede	na	starost	in	zdravstveno	stanje.	Kot	
imetnik	MHC	boste	na	primer	prišli	na	vrsto	

v	24	urah	in	za	vsako	preiskavo	z	magnetno	
resonanco	boste	odšteli	samo	100	EUR.	
Storitev	vam	ponuja	vrhunska	Poliklinika	Sv.	
Rok	iz	Zagreba.

MHC	vam	omogoča	ugodnosti	prav	pri	
vseh	170	partnerjih.	To	pomeni,	da	boste	
ob	samem	pregledu	dobili	takojšen	
popust.	Danes	boste	prihranili	pri	MR,	
jutri	potrebujete	implantat,	pojutrišnjem	
lasersko	operacijo	vida	ali	sive	mrene.	
Prihranek	pri	samo	treh	posegih	je	med	
400	in	700	EUR.	Letna	članarina	za	kartico	
je	samo	50	EUR.

Kartica	je	namenjena	vsem	starostnim	
in	demografskim	skupinam,	saj	pokriva	
vse	segmente	zdravstvenih	storitev	na	
področjih,	kot	so	diagnostika,	kardiologija,	
stomatologija,	ortopedija,	oftalmologija,	
fiziatrija,	estetska	kirurgija,	rehabilitacija.

Prednosti kartice Modus Health Card
Lastniki	kartice	MHC	lahko	brez	čakalnih	
dob	in	s	točno	določenimi	ugodnostmi	
uporabljajo:
•	 zdravstvene	storitve	pri	vrhunskih	hrvaških	
in	slovenskih	specialistih	v	roku	24	ur,

•	 od	10-	do	50-odstotni	popust	na	izbrano	
storitev.

Uporabnik	kartice	MHC	sam	izbere	
ponudnika	storitev	(partnerja	MHC)	in	
takoj	vidi	ugodnost,	ki	mu	kot	članu	
pripada,	ter	ugodnost	vnovči	takoj	ob	
opravljeni	storitvi.	Kartica	celo	leto	omogoča	

udeležbo	na	številnih	posvetih	zdravstvenih	
strokovnjakov	in	dogodkov,	povezanih	z	
zdravjem,	tako	da	uporabnik	tudi	s	tem	
prihrani	pri	aktivnem	zdravstvenem	varstvu,	
torej	pri	preprečevanju	ali	zdravljenju	
bolezni.

Kartica je prilagojena posamezniku:
•	 plastična	(starejši	uporabniki),
•	 mobilna	aplikacija	(mlajši	uporabniki).

Cena in veljavnost kartice:
•	 za	365	dni	stane	50	EUR	–	za	državljane	
Slovenije	(40	EUR	do	18.	10.),

•	 za	30	dni	stane	30	EUR	–	za	turiste	(tourist	
pass).

Kje in kako do kartice?
Slovenci	lahko	trenutno	kartico	kupite	prek	
mobilne	aplikacije	Modus	Health	Card.

Nakup kartice je enostaven.
1.		Prevzemite	brezplačno	aplikacijo	
»Modus	Health	Card«	z	App	Stora	ali	
Google	playa.

2.		V	mobilni	aplikaciji	izberite	možnost	
»Aktiviraj	ali	kupi	kartico«	ter	vnesite	
osebne	podatke.

3.		Vnesite	aktivacijsko	kodo.
4.		Sprejmite	pogoje	uporabe.
5.		Pritisnite	»Prijava«.

ZDRAVSTVENI TURIZEM
V Zagreb po zdravje in na čudovit izlet 

Zagreb	je	Sloveniji	najbližja	prestolnica,	
ki	se	s	številnimi	zasebnimi	klinikami	in	
centri	zdravja	vse	bolj	uveljavlja	kot	ena	
vodilnih	zdravstvenih	destinacij	v	Evropi	
s	svetovno	priznanimi	strokovnjaki,	
ki	ponujajo	vrhunske	preventivne,	
diagnostične	in	kurativne	storitve.	
Izkoristite	bližino,	cenovno	ugodnost,	
še	dodatne	popuste	za	zdravstvene	
storitve	in	vrhunskost	zdravstvenih	
storitev	ter	združite	prijetno	s	koristnim	
in	si	oglejte	še	eno	najlepših	prestolnic	v	
Evropi.	Zagreb	se	že	drugo	leto	zapored	

ponaša	s	prestižnim	naslovom	najlepši	
advent	v	Evropi.	Poleg	tega	je	mesto	lepo	
v	vseh	letnih	časih	in	je	dobitnik	številnih	
evropskih	in	svetovnih	nagrad	za	turizem.	

DOBRODELNOST
Brezplačna kartica MHC za 
obiskovalce koncerta Europe Donne

MHC	zelo	odgovorno	vstopa	na	tržišče	
in	veliko	namenja	za	humanitarne	
namene.	Tako	bodo	vsem,	ki	bodo	
kupili	vstopnico	za	koncert	zasedbe	
Frajle,	s	katerim	Slovensko	združenje	
za	boj	proti	raku	dojk	Europa	Donna	
obeležuje	20.	obletnico	obstoja	v	
Sloveniji,		brezplačno	podarili	kartice	
Modus	Health	Card,	ker	je	zdravje	
najpomembnejša	vrednota.	Ženske,	
ki	so	prebole	raka	na	dojki,	in	njihovi	
podporniki	to	še	kako	vedo.
Koncert	bo	14.	10.	2017	ob	19.30	uri	
v	SNG	Maribor.

MODUS HEALTH CARD je prva specializirana kartica za zdravstvene storitve 
oz. mobilna aplikacija, ki vam omogoča ugodnosti pri več kot 170 ponudnikih 
zdravstvenih storitev na Hrvaškem, pridružujejo pa se jim tudi slovenski.

udeležbo	na	številnih	posvetih	zdravstvenih	

Modus	Health	Card	je	hrvaškim	
uporabnikom	na	voljo	od	oktobra	2015,	
Slovenci	pa	boste	lahko	vnovčili	vse	
ugodnosti	od	septembra	2017.	

Več	na	spletni	strani	http://
modushealthcard.com/.
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POLIKLINIKA SVETI ROK

DENTALNI CENTER  LEDIKDENT

DENTAL CENTAR “DOMIĆ” 

ORDINACIJA KLAKUČER

ORDINACIJA DENTALNE 
MEDICINE ANTONIO PAVLOVIĆ 

POLIKLINIKA MILOJEVIĆ – CENTER ZA ESTETSKO MEDICINO  

VISODENT

DENTALNI IMPLANTOLOŠKO PROTETSKI CENTER HURČAK

Moderna	zasebna	zdravstvena	
ustanova	v	poslovnem	centru	Almeria	
z	najsodobnejšo	opremo	in	ekipo	
strokovnjakov	zagotavlja	vse	diagnostične	
in	zdravstvene	storitve	na	področjih	
nevrologije,	ortopedije,	interne	
medicine,	fizioterapije	in	rehabilitacije,	
dermatologije,	oftalmologije,	ginekologije,	
radiologije.	Imajo	medicinsko-biokemijski	
laboratorij	in	opravljajo	sistematske	
preglede.	Stalni	popusti	za	uporabnike	
Modus	Health	Card.
•	Magnetna	resonanca	v	odprti	napravi,	
en	segment	–	750	namesto	1.600	HRK	

Zasebna	družinska	stomatološka	
ordinacija	v	Novem	Zagrebu	ponuja	
kompletne	stomatološke	storitve	na	
enem	mestu	za	vso	družino.	Poskrbijo	
za	dentalno	zdravje	vseh	članov	družine,	
od	najmlajših	do	tistih	v	zlatih	letih.	
•	 Popust:	10	%	na	plačilo	z	gotovino,	5	%		
na	kartice.

•	 Popust:	15	%	na	plačilo	z	gotovino,	10	
%	na	kartice.

Zasebna	stomatološka	ordinacija	
ponuja	vse	vrste	stomatoloških	storitev	
z	individualnim	pristopom	k	pacientu	
in	posegom	brez	bolečin.	Pri	njih	
lahko	opravite	brezplačni	pregled,	tako	
da	brez	obveznosti	preverite	zdravje	
svojih	zob	in	se	poučite	o	preventivnih	
ukrepih.
•	 Popust:	20	%	pri	plačilu	z	gotovino,	5	
%	na	kartice.

Ordinacija	v	zahodnem	delu	Zagreba	
(naselje	Prečko)	zagotavlja	parkirišče	in	
dostop	za	invalide.	Ponujajo	kompletne	
storitve	po	najsodobnejših	standardih.	
Specialisti	parodontologije,	oralne	
kirurgije	in	ortodontije,	najnovejše	
tehnologije	in	materiali	ter	individualni	
pristop	omogočajo	zavidljive	rezultate.	
Hitre,	kakovostne	
storitve	brez	
bolečin	in	brez	
čakalnih	vrst	po	
sprejemljivih	
cenah.
•	 Popust:	10	%	
pri	plačilu	z	
gotovino,	10	%	
na	kartice.

Poliklinika	Milojević	je	najmodernejša	
»anti-aging«	poliklinika	v	regiji	s	
primarnim	delovanjem	na	področju	
estetske	medicine	in	estetske	kirurgije.	
V	okviru	širokega	izbora	najsodobnejših	
nekirurških	estetskih	metod	ponujajo	
posege	po	vaših	potrebah	in	željah.	
•	 Popust:	10	%	pri	plačilu	z	gotovino,	10	%	
na	kartice.

Visodent,	ki	ga	je	ustanovil	doc.	dr.	sc.	Nikola	
Petričević,	sestavlja	ekipa	specialistov	in	
strokovnjakov	na	področjih	zobozdravstva	in	
estetike	obraza,	ki	stalno	spremljajo	evropske	

Družinska	ordinacija	
neposredno	ob	Areni	v	
Zagrebu	ima	več	kot	20	let	
izkušenj.	Ponujajo	storitve	
z	vseh	področij	dentalne	
medicine,	vključno	z	
implantologijo.		Izkoristite	
posebne	popuste:
•	 znižana	cena	vsadkov	
s	4.000	na	3.000	HRK	
(400	EUR),

•	 cirkonoksidne	keramične	
krone	od	2.200	do	1.800	
HRK	(od	240	EUR),

•	 50-odstotni	popust	na	

CBCT,
•	 štirje	tretmaji	obraza	
PRF	(»vampirsko	
pomlajevanje«)	po	
znižani	ceni	z	9.000	na	
6.300	HRK	(850	EUR),

•	 popust:	15	%	na	plačilo	z	
gotovino,	10	%	na	kartice.

Dr.	Nikola	Milojević,	lastnik	Poliklinike	Milojević

(100	EUR;	preostanek	stroškov	nosi	
Modus).

•	 Sistematski	pregled	(M/Ž)	–	750	
namesto	1.500	HRK	(100	EUR).

POLIKLINIKA	SVETI	ROK
Naslov:	Ul.	grada	Vukovara	284,	Zagreb
Tel:	+	385	1	2394	400,	+	385	1	2394	414
E-mail:	poliklinika@poliklinika-svetirok.hr
Spletni	naslov:	www.poliklinika-svetirok.hr/

POLIKLINIKA	MILOJEVIĆ	–	CENTAR	ZA	
ESTETSKU	MEDICINU
Naslov:	Gundulićeva	40,	10000	Zagreb
Telefon:	+385	1	485	4441
E-mail:	info@milojevic.hr
Spletni	naslov:	www.milojevic.hr

ORDINACIJA	KLAKUČER
Naslov:	Vogelska	1,	Zagreb
Telefon:	+385	1	1	3461	635
Mobitel:	+385	91	5568	669
E-mail:	dklakucer@gmail.com

ORDINACIJA	DENTALNE	
MEDICINE	ANTONIO	PAVLOVIĆ
Naslov:	Jarnovićeva	17F,	Zagreb
Telefon:	+	385	1	5577109
Mobitel:	+385	91	5781966
E-mail:	ant.pavlovic@gmail.com
Spletni	naslov:	www.odontos.hr

DENTALNI	IMPLANTOLOŠKO	
PROTETSKI	CENTAR	HURČAK
Naslov:	Jarušćica	1a,	Zagreb
Telefon:	+385	1	5578	012
Mobitel:	+385	91	5153	709
E-mail:	info@dipc.hr
Spletni	naslov:	www.dipc.hr

LEDIKDENT	DENTALNI	CENTAR		
Naslov:	V.	Varićaka	22,	Zagreb
Telefon:	+385	1	7771	705
E-mail:	info@ledikdent.hr
Spletni	naslov:	www.ledikdent.hr

DENTAL	CENTAR	“DOMIĆ”
Naslov:	Garićgradska	11,	Zagreb
Telefon:	+385	1	3094	425
E-mail:	domke12@gmail.com,	
tomislavdomic@yahoo.com
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VISODENT
Naslov:	Amruševa	6,	Zagreb
E-mail:	info@visodent.com
Mobitel:	+385	91	7895	264
Spletni	naslov:	http://visodent.com/

in	svetovne	smernice.	Njihove	storitve	
vključujejo	implantologijo,	zobno	protetiko,	
ortodontijo,	radiološko	diagnostiko,	zobni	
laboratorij	in	drugo.	Uporabljajo	najnovejše	
in	najbolj	zanesljive	tehnike	implantacije,	
visokokakovostno	sodobno	opremo	in	
certificirane	biokompatibilne	materiale	ter	
individualni	pristop	k	vsakemu	bolniku.	
Poseben	poudarek	je	na	varnosti	pacientov.	
Po	zdravljenju	izdajo	potrdilo	o	opravljenih	
posegih,	v	katerem	so	navedeni	določeni	
standardi	kakovosti	in	vrsta	uporabljenih	
materialov.	
•	 Popust:	estetske	krone	iz	cirkonija	ali	
keramike	po	promocijski	ceni	2.499	HRK	
(335	EUR)	namesto	3.800	HRK.	Krone	v	
svoji	strukturi	ne	vsebujejo	kovin,	zato	imajo	
optične	lastnosti	kot	naravni	zob.	Možno	jih	
je	namestiti	na	naravne	zobe	ali	vsadke.
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PREHRANA

2-krat

več od vrednosti varnega vnosa 
soli dnevno naj bi po podatkih 
zaužil povprečen Slovenec, kar 

vpliva na povišanje krvnega 
tlaka in zvišuje tveganje za 
razvoj srčne kapi in drugih 

srčno-žilnih bolezni.

Z	nekaj	triki	in	malo	truda	lahko	vsak	
izboljša	svoje	prehranjevalne	navade,	kar	
so	pokazale	naše	izkušnje	pri	delu	z	ljudmi	
v	praksi.	Prvi	korak	je,	da	zamenjamo	
živila	za	bolj	zdravo	različico,	na	primer	
bel	kruh	za	polnozrnatega,	in	poskušamo	
jesti	kar	se	da	nepredelano	hrano.	V	
procesirani	hrani	se	namreč	skrivajo	
dodatki	za	podaljšanje	obstojnosti	in	
izboljšanje	okusa.	Na	primer	–	ali	se	lažje	
uprete	vrečki	čipsa	ali	doma	pečenemu	
krompirju,	ki	ste	ga	pripravili	iz	krompirja,	
soli	in	masla?	

V	nadaljevanju	je	opisanih	pet	strupov,	ki	
jih	najdemo	v	predelani	hrani,	in	njihovi	
učinki	na	naše	umske	sposobnosti	ter	
storilnost,	ki	bodo	ob	začetku	šole	in	po	

koncu	dopusta	na	preizkušnji.	Tokrat	torej	
o	tem,	čemu	se	izogibati	za	boljše	umske	
sposobnosti,	v	prihodnji	številki	pa	o	tem,	
česa	jesti	več	za	bistrost	možganov	in	
večjo	delovno	storilnost.	

Beli sladkor
Dodan	sladkor	je	ena	najslabših	sestavin	
v	prehrani,	saj	ima	škodljive	učinke	na	
metabolizem	in	je	krivec	za	mnogo	
bolezni.	Prispeva	k	višji	energijski	
vrednosti	živil,	a	ne	vsebuje	hranil,	zato	
sladkorju	rečemo	»prazne	kalorije«.	
Najdemo	ga	v	pijačah,	sladkarijah,	tortah,	
piškotih,	omakah,	salamah,	ploščicah,	
kosmičih	in	mnogo	drugih	izdelkih.	
Nevarna	je	predvsem	industrijsko	
pridobljena	fruktoza,	ki	se	nahaja	v	
glukozno-fruktoznem	sirupu,	sestavini	
procesiranih	živil,	prekomerno	uživanje	pa	
vodi	v	nealkoholno	zamaščenost	jeter.	

Sladkor	telesu	jemlje	energijo	in	minerale,	
kar	je	problem	posebno	v	situacijah,	ko	
smo	izpostavljeni	stresu.	Prekomeren	
vnos	sladkorja	je	povezan	s	kopičenjem	
maščobnih	zalog,	zobno	gnilobo,	
inzulinsko	rezistenco,	sladkorno	boleznijo	
tipa	2,	srčnimi	boleznimi,	hiperaktivnostjo,	
slabšimi	umskimi	sposobnostmi	ter	
razvojem	rakavih	obolenj.	

Sladkor	po	zaužitju	v	nagrajevalnem	
centru	v	možganih	sproži	sprostitev	
dopamina,	kar	povzroča	odvisnost,	
vodi	v	cikluse	prenajedanja	in	povzroča	
nihanja	razpoloženja.	Študije	kažejo,	da	
obstaja	močna	povezava	med	zaužito	
količino	sladkorja	in	stopnjo	zmožnosti	
zapomnitve,	procesiranja	informacij	
in	učenja,	saj	zmanjša	sposobnost	

uspešnega	komuniciranja	med	živčnimi	
celicami.	

Bela moka
Tako	kot	sladkorju	tudi	beli	moki	
primanjkuje	hranilne	vrednosti,	vsebuje	
le	prazno	energijo,	škrob.	Med	procesom	
obdelave	pšeničnim	zrnom	odstranijo	
ovojni	del	in	kalček,	torej	prehransko	

PET STRUPOV V 
PREDELANI HRANI, 
KI SLABO DENEJO 
MOŽGANOM
Človeško telo je »stroj«, ki se trudi delovati kar se da optimalno, četudi zanj skrbimo po 
mačehovsko in jemo slabo hrano. Če posegamo po močno predelani vnaprej pripravljeni 
hrani, to na dolgi rok prinese pomanjkanje energije in mnogo zdravstvenih težav. Boljša 
naložba v zdravje je, če delujemo preventivno.

Prispeva k višji energijski 
vrednosti živil, a ne vsebuje 
hranil, zato sladkorju rečemo 
»prazne kalorije«. Najdemo ga 
v pijačah, sladkarijah, tortah, 
piškotih, omakah, salamah, 
ploščicah, kosmičih in mnogo 
drugih izdelkih.

Besedilo: Anja Pristavec, dipl. inž. živ. in prehr. (UN), Befit, svetovalka za zdravo prehrano, hujšanje in diabetes

Sladkor telesu jemlje energijo in 
minerale, kar je problem sploh v 
situacijah, ko smo izpostavljeni 
stresu.

Novo v Tuπ drogeriji
Osveæili smo ponudbo BIO prehranskih dopolnil

ÆIVLJENJE OBARVAJO
DROBNE STVARI 

Psyllium Husk sestoji iz 
raztopljivih vlaken bioloπko 
pridelanega indijskega trpotca.
 
Komu priporoËamo uporabo BIO 
dietetiËnih vlaken?
• ljudem, ki imajo teæave s prebavo   
 (zaprtost, driska,…)

• ljudem, ki imajo teæave s prekomerno  
 telesno teæo ali debelostjo

• ljudem, ki imajo teæave s holesterolom

• ljudem v Ëasu shujπevalnih diet

Ingverjev napitek 
z limoninim 
sokom, sladkan z 
medom.

Narejen iz sveæega 
ingverjevega soka.

Na voljo v izbranih drogerijah.Engrotuπ d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje
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med	možgani	in	mišicami,	torej	je	
esencialna	snov	za	mnogo	bioloških	
funkcij.	Na	drugi	strani	pa	je	vnos	soli	
danes	prekomeren,	saj	je	rafinirana	sol	
prisotna	v	izdelkih,	kot	so	soljeni	oreščki,	
prigrizki,	pakirane	mesnine,	konzerve	in	
druge	predpripravljene	jedi.	

Povprečen	Slovenec	naj	bi	zaužil	dvakratno	
vrednost	varnega	vnosa	soli	dnevno,	kar	
vpliva	na	povišanje	krvnega	tlaka	in	zvišuje	
tveganje	za	razvoj	srčne	kapi	in	drugih	
srčno-žilnih	bolezni.	Nevarnost	je	še	večja,	
če	ob	velikem	vnosu	natrija	zaužijemo	
malo	kalija,	saj	je	razmerje	med	njima	
ključnega	pomena.	Študije	so	pokazale,	
da	je	velik	vnos	soli	skupaj	s	telesno	
neaktivnostjo	krivec	za	poslabšanje	
umskih	funkcij.

Če	jeste	večinoma	nepredelano	hrano,	jo	
je	treba	nujno	soliti	z	nerafinirano	jodirano	
soljo.

Trans maščobe 
Pridobljene	so	z	dodajanjem	vodika	
rastlinskim	oljem.	Ta	proces	predelave,	
hidrogenacija,	zmanjša	verjetnost,	da	se	
bodo	maščobe	pokvarile,	in	podaljša	rok	
trajanja	živil.	Pogoste	so	v	ocvrtih	živilih,	
kot	so	ocvrt	krompir,	ocvrt	piščanec,	
krofi,	piškoti,	pecivo,	krekerji,	torte	in	
sladoledi.	Na	eni	strani	super	izbira	
za	proizvajalce,	na	drugi	pa	res	zelo	
slaba	za	kupce,	saj	te	maščobe	v	telesu	
povzročajo	kaos.	Študije	trans	maščobe	
povezujejo	z	večjo	možnostjo	srčno-
žilnih	bolezni,	saj	zamašijo	arterije.	
Zvišujejo	raven	slabega	holesterola,	
povzročajo	debelost,	zmanjšajo	imunski	
odziv	telesa,	povzročajo	reprodukcijske	
težave,	vplivajo	na	pojav	raka	in	
sladkorne	bolezni.	Ugotovljena	je	bila	
tudi	povezava	med	uživanjem	trans	
maščob	in	slabšim	spominom	ter	
demenco,	saj	delujejo	kot	prooksidanti	
in	spodbujajo	oksidativni	stres,	ki	
poškoduje	celice.	V	eni	izmed	študij	je	
bilo	ugotovljeno,	da	je	vsak	gram	zaužite	
trans	maščobe	povezan	z	0,76	manj	
zapomnjenih	besed.	

Ojačevalci okusa
Čeprav	imajo	ojačevalci	okusa	status	
GRAS	(Generally	Recognized	As	Safe	–	
pomeni,	da	so	splošno	so	sprejeti	kot	
varni),	vse	več	študij	kaže	na	negativne	
posledice,	ki	jih	prinaša	njihovo	
uživanje.	Njihova	naloga	je	ohranjanje	
želenega	okusa	v	industrijsko	predelani	
hrani,	poudarjanje	sladkosti,	slanosti	
in	kislosti	ter	dajanje	mesnega	okusa.	
Povzročajo	t.	i.	sindrom	kitajske	kuhinje,	
ki	ga	spremljajo	npr.	glavobol,	slabost,	
vročica,	šibkost,	mravljinčavost	in	
pospešeno	bitje	srca.	Med	dolgoročne	
posledice	uživanja	spadajo	debelost,	
sladkorna	bolezen,	migrene,	srbečica	in	
alergijske	reakcije,	motnje	v	delovanju	
hormonov	ter	povišanje	krvnega	pritiska.	
Delujejo	kot	eksotoksini	in	prestimulirajo	
možganske	celice	do	točke	poškodb	ali	
smrti,	kar	poslabša	učne	sposobnosti	in	
celo	sproži	Alzheimerjevo	in	Parkinsovo	
bolezen.

Če naša prehrana vsebuje pretežno izdelke iz bele moke (npr. 
palačinke za zajtrk, bele testenine za kosilo in žemljica za večerjo), 
lahko pride do pomanjkanja hranil, sploh vitaminov B-kompleksa, in 
s tem povezanih bolezenskih stanj.
vlaknino,	vitamine	in	minerale.	Kruh	in	
drugi	pekovski	izdelki,	pizze,	testenine,	
kosmiči,	krekerji,	palačinke,	piškoti	in	
pecivo	so	pripravljeni	iz	iste	sestavine	
–	bele	moke.	Po	zaužitju	bele	moke	
koncentracija	glukoze	v	krvi	hitro	naraste.	
Trebušna	slinavka	zato	začne	izločati	
veliko	inzulina,	da	bi	nivo	glukoze	znižala	
na	bazalno	raven.	Nato	raven	glukoze	
nenadno	pade,	kar	povzroči	ponovno	
lakoto	in	hrepenenje	po	hrani,	čeprav	smo	
energijsko	gledano	pojedli	dovolj,	lahko	
še	preveč.	To	vodi	v	inzulinsko	rezistenco	
in	sladkorno	bolezen	tipa	2	ter	vpliva	na	
pojav	vnetnih	in	srčno-žilnih	bolezni,	
debelosti,	alergij,	astme	ter	intolerance	na	
gluten.	

Če	naša	prehrana	vsebuje	pretežno	
izdelke	iz	bele	moke	(npr.	palačinke	za	
zajtrk,	bele	testenine	za	kosilo	in	žemljica	
za	večerjo),	lahko	pride	do	pomanjkanja	
hranil,	sploh	vitaminov	B-kompleksa,	in	
s	tem	povezanih	bolezenskih	stanj.	Ena	
največjih	sprememb	moderne	pšenice	je	
še	vsebnost	modificirane	oblike	gliadina,	
proteina,	ki	ga	najdemo	v	pšeničnem	
glutenu.	Ta	se	veže	na	opiatne	receptorje	
v	možganih	in	povečuje	apetit.	Prehrana,	
bogata	s	predelanimi	ogljikovimi	hidrati,	
povzroča	povečano	utrujenost	čez	
dan,	zaspanost	po	obrokih,	zmanjšano	
sposobnost	koncentracije,	slabši	spomin	
ter	sposobnost	učenja,	večjo	razdražljivost	
ob	padcih	energije.

Sol
Sol	oz.	natrij	je	nujen	del	prehrane,	saj	
sodeluje	pri	regulaciji	krvnega	tlaka,	
prenosu	hranil	v	celice	in	komunikaciji	

Študije trans maščobe 
povezujejo z večjo 
možnostjo srčno-žilnih 
bolezni, saj zamašijo 
arterije. Zvišujejo raven 
slabega holesterola, 
povzročajo 
debelost, zmanjšajo 
imunski odziv 
telesa, povzročajo 
reprodukcijske težave, 
vplivajo na pojav raka 
in sladkorne bolezni. 

Na voljo v vseh bolje založenih živilskih prodajalnah in na www.nutrisslim.com.
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Vlaknine	v	indijskem	trpotcu	so	
vodotopne,	zato	v	stiku	z	vodo	
nabreknejo.	Ko	vlaknina	nabrekne,	se	ji	
znatno	poveča	volumen,	kar	zmanjšuje	
občutek	lakote.	Zato	je	poleg	za	urejanje	
prebave	indijski	trpotec	tudi	izvrstno	
sredstvo	za	zniževanje	telesne	teže.

Kako deluje
Indijski	trpotec	se	pogosto	opisuje	kot	
»čistilec	črevesja«,	poleg	tega	pa	je	kot	
stranski	učinek	naravno	sredstvo	za	
izgubo	odvečne	telesne	teže.

Po	zaužitju	indijski	trpotec	v	prebavilih	
nabrekne	in	v	črevesju	ustvari	maso,	
ki	med	potovanjem	po	prebavnem	
traktu	veže	nase	snovi,	ki	se	zadržujejo	
v	črevesju,	ter	ga	s	tem	»čisti«.	Če	
ga	zaužijemo	pred	obrokom,	nam	
da	občutek	sitosti,	kar	preprečuje	
prenajedanje.

Indijski trpotec vsebuje kar 77 
odstotkov vlaknin:
•	 zato	odlično	ureja	prebavo,

•	 spodbuja	izločanje	odpadnih	snovi,
•	 znižuje	raven	sladkorja	v	krvi	in
•	 uravnava	holesterol.

Kako uživamo indijski trpotec
2,5	g	dodamo	300–350	ml	poljubne	
tekočine	enkrat	ali	dvakrat	na	dan.	
Najbolje	je,	da	ga	uživamo	pred	obroki,	
saj	bo	to	povzročilo	občutek	sitosti	in	
posledično	bomo	pojedli	manj,	s	tem	pa	
zaužili	manj	kalorij,	kot	bi	jih	sicer.

Indijski trpotec pri peki
Indijski	trpotec	je	poleg	vseh	že	naštetih	
lastnosti	tudi	izvrsten	za	peko.	Pogosto	
ga	uporabljajo	v	brezglutenskih	receptih	
zaradi	sposobnosti	ustvarjanja	gela,	kar	
preprečuje	izsušenost	brezglutenskih	
izdelkov.

Če	torej	trpite	za	glutensko	intoleranco	
ter	hkrati	radi	kuhate	in	preizkušate	
nove	recepte,	je	indijski	trpotec	čudežna	
sestavina,	ki	jo	potrebujete.	Izvrsten	je	
za	pripravo	tort,	kruha,	palačink	in	celo	v	
smutiju.

Indijski trpotec prihaja iz Indije. Užitni del rastline so lupine semen, ki tvorijo čudovito sluz, ta pa je 
eno najučinkovitejših sredstev za lajšanje prebavnih težav.

INDIJSKI TRPOTEC – 
KRALJ PREBAVE

Na voljo v vseh bolje založenih živilskih prodajalnah in na www.nutrisslim.com.
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Besedilo: Maša Novak
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Rak je skupina bolezni, za katere je značilna nenadzorovana rast števila okvarjenih celic. A tej 
skupni točki navkljub gre za skupino raznolikih bolezni z različnimi prevladujočimi vzroki, potekom 
in prognozo – ne nazadnje tudi z različnimi možnostmi zdravljenja. To je vsaj pri nekaterih oblikah 
v zadnjih desetletjih izjemno napredovalo, a kljub temu še vedno iščemo načine, kako 
preprečevati nastanek, kako izboljšati prognozo in kako celo okrepiti moč obstoječih 
medicinskih pristopov k terapiji. Besedilo: Gašper Grom, dipl. dietetik, svetovalec za prehranjevanje LCHF/ketogeno 

dieto, soavtor knjig o prehrani LCHF »Bemumast« 

Vzroki rakavih bolezni
Seveda	je	pri	možnostih	terapij	ključnega	
pomena,	da	razumemo,	zakaj	in	kako	do	
bolezni	pride	–	le	tako	lahko	predlagamo	
ustrezno	preventivo	in	tudi	ustrezno	
terapijo.	

Prevladujoča	razlaga	za	nastanek	raka	
govori	o	napakah	pri	delitvi	celic,	pri	
katerih	se	normalen	DNK	pri	delitvi	okvari.	
Nastane	celica,	ki	ima	okvarjeno	jedro	in	
ki	se	začne	nenadzorovano	deliti.	Glavni	
dejavniki	tveganja	pri	tem	procesu	so	vplivi	
okolja	oz.	življenjski	slog,	dednost,	del	
krivde	pa	nosijo	tudi	naključne	mutacije	
pri	delitvi	celic.

Druga	teorija	govori	o	raku	kot	o	posledici	
okvarjene	presnove.	Nekatere	oblike	
raka	bi	bile	tako	lahko	posledica	okvar	v	
presnovi	glukoze,	posledičnega	pojava	
vnetnih	procesov,	oslabitve	imunskega	
sistema	in	drugo.	Poenostavljeno	
povedano:	okvarijo	se	organeli,	ki	celici	
zagotavljajo	energijo,	to	so	mitohondriji,	
šele	kot	posledica	teh	pa	nastopijo	okvare	
v	zapisih	DNK	v	celičnem	jedru.	

V	nekaterih	raziskavah	so	okvarjeno	
celično	jedro	vstavili	v	zdrave	celice	–	in	
zgodilo	se	ni	nič.	Poskusili	so	tudi	zdrave	
mitohondrije	vstaviti	v	celice	z	okvarjenim	
jedrom	–	tumor	ni	nastal.	Nasprotno	pa	se	
je	tumor	začel	razvijati,	če	so	mitohondrije	
iz	tumorskih	celic	vstavili	v	celico	z	
normalnim	celičnim	jedrom.

Dokončne	ugotovitve	so	seveda	še	daleč	
–	se	pa	izjemno	hitro	razvija	področje	
presnovnih	strategij,	ki	lahko	pomagajo	pri	
terapijah,	razvitih	na	podlagi	razumevanja	
raka	kot	posledice	okvar	DNK-ja	pri	delitvi	
celic.

Presnovna terapija pri raku
Raziskovalci	predlagajo	preventivne	
in	terapevtske	pristope	s	spremembo	
prehranjevalnih	navad.	V	okviru	
preprečevanja	nastanka	raka	gre	za	to,	da	
okrepimo	svoje	zdravje	z	zmanjševanjem	
dejavnikov	tveganja	za	energijsko	
podhranjenost	tkiv,	oslabelost	imunskega	
sistema,	pojav	tiho	potekajočih	vnetnih	
procesov	in	oksidativnega	stresa.	Vsi	ti	
pojavi	lahko	imajo	negativen	vpliv	pri	
nastanku	različnih	bolezni,	tudi	raka.

Ko	pa	je	bolezen	že	prisotna,	domnevamo,	
da	lahko	sprememba	prehranskih	vzorcev	
poleg	že	omenjenih	dejavnikov	vpliva	na	
omejitev	dovajanja	energije	tumorjem.	
Kar	nekaj	obetavnih	študij	je	dokazalo,	
da	lahko	z	ustrezno	prehrano	izboljšamo	
učinek	na	primer	kemoterapije.

Ketogena dieta in omejevanje 
energijskega vnosa
Večina	raziskav,	ki	proučuje	vpliv	prehrane	
kot	dejavnika	zaščite	pred	rakom	in	kot	
možnosti	dodatne	terapije,	kot	učinkovito	
navaja	ketogeno	dieto.	Ketogena	dieta,	
ki	je	v	zadnjih	letih	priljubljena	predvsem	

pri	ljudeh,	ki	želijo	shujšati,	je	bila	prvotno	
terapevtska	dieta,	ki	je	bila	v	uporabi	pri	
hudih	primerih	epilepsije.	

Osnovna	razlika	med	običajno	prehrano	
in	ketogeno	dieto	je	v	tem,	da	pri	slednji	
izključimo	domala	vse	ogljikove	hidrate	–	
zaužijemo	jih	minimalno,	kar	jih	je	pač	v	
sicer	pretežno	maščobnih	živilih	in	nekaj	iz	
zelenjave,	v	ekstremnih	primerih	niti	tega	
ne.	Energijo,	ki	bi	jo	dobili	iz	ogljikovih	
hidratov,	zaužijemo	z	maščobami.	Pri	taki	
prehrani	se	–	preprosto	povedano	–	telo	v	
kakem	tednu	ali	dveh	privadi	na	dejstvo,	
da	se	je	vnos	hrane,	iz	katere	v	prebavnem	
procesu	hitro	nastane	glukoza,	zmanjšal	
in	da	glukoze	ni	več	v	obilju,	zato	začne	
izkoriščati	tisto,	kar	mu	s	hrano	damo:	
maščobe.	V	tem	procesu	se	zgodi	še	ena	
pomembna	sprememba:	pri	presnovi	
maščob	v	jetrih	začnejo	nastajati	ketonska	
telesca.	

Če	je	namreč	presnova	glukoze	okvarjena	
in	zmanjšana,	lahko	tkiva	leta	in	leta	
počasi,	a	sistematično	trpijo	pomanjkanje	
energije	–	ne	glede	na	to,	da	energijo	
dovajamo!	Zato	lahko	prihaja	do	različnih	
okvar,	ki	se	razvijajo	tako,	da	druga	drugo	
krepijo.	Zapeljejo	nas	torej	v	začaran	krog,	
v	katerem	se	presnovni	in	fiziološki	procesi	
kvarijo	in	lahko	pripeljejo	do	bolezni	ali	
vsaj	razvijejo	ugodne	razmere	za	nastanek	
degeneracij	in	obolenj.

Ketogena	dieta	v	takih	primerih	deluje	
v	prvi	vrsti	kot	svež	dotok	energije:	
večkrat	dokazano	dejstvo	je,	da	lahko	
telo	uspešno	uporablja	ketonska	telesca,	
tudi	če	so	se	njegove	sposobnosti	izrabe	
glukoze	okvarile.	

Za	posameznike,	ki	so	še	zdravi,	in	za	
tiste,	ki	so	raka	preboleli,	lahko	tak	način	

Energijo, ki bi jo sicer dobili iz 
ogljikovih hidratov, zaužijemo z 
maščobami.

KETOGENA 
DIETA IN RAK
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prehranjevanja	pomaga	upočasniti	
številne	škodljive	procese,	kot	terapija	
pa	ima	ketogena	dieta	še	dva	prijema,	
ki	lahko	izboljšata	njeno	zdravilno	
učinkovitost.	Ena	od	dopolnilnih	strategij	je	
skrb	za	vnos	večjih	količin	srednjeverižnih	
maščobnih	kislin	(kokosovo	olje	in	olje	
MCT),	druga	pa	redno	omejevanje	zaužite	
energije	–	pojemo	manj,	kot	bi	po	zakonih	
termodinamike	optimalno	potrebovali.	
Zmanjševanje	vnosa	hrane	samo	še	okrepi	
učinek	zadostne	količine	ketonskih	telesc	
v	telesu	–	predvsem	tako,	da	upočasni	
staranje	in	posledično	dovzetnost	
organizma	za	razvoj	bolezni.

Učinki ketonskih telesc
Ketonska	telesca,	kot	kaže,	imajo	celo	
vrsto	izjemno	blagodejnih	vplivov	na	
zdravje	–	toliko,	da	niti	še	ne	poznamo	
vseh	in	da	kompleksnosti	njihovega	
delovanja	ne	razumemo	v	celoti.	Vemo,	
da	imajo	večplasten	antioksidativni	in	
protivnetni	učinek,	povečujejo	dotok	krvi	v	
srce,	uspešno	nadomestijo	glukozo	kot	vir	
energije	za	številne	pomembne	organe:	
predvsem	za	možgane	in	srce.	

Ena	njihovih	najbolj	zanimivih	vlog	
je	vpliv	na	izražanje	genov:	kaže,	da	
ketoni	lahko	odklenejo	telesu	lastne	
sposobnosti	zaščite	pred	vnetjem,	

oksidativnim	stresom	ipd.	Ne	samo	to:	
najnovejši	terapevtski	pristopi	k	raku	so	
zdravila	–	encimi,	ki	so	t.	i.	inhibitorji	HDAC	
(uravnavajo	izražanje	oz.	neizražanje	
genov).	Dejstvo	je,	da	ketonska	telesca,	
torej	snov,	ki	jo	telo	samo	proizvaja	in	
učinkovito	uporablja,	delujejo	tudi	kot	
inhibitorji	HDAC!

Proučevalci	ketogene	diete	so	ugotovili,	
da	taka	prehrana	lahko	ugodno	vpliva	
na	upočasnitev	rasti	nekaterih	tumorjev,	
zmanjša	tumorske	vnetne	procese,	
ugodno	vpliva	na	obtumorske	edeme,	
upočasnjuje	migracijo	tumorskih	celic	po	
telesu	in	s	tem	nastanek	metastaz,	okrepi	

vpliv	kemoterapij	in	radiacijske	terapije,	
okrepi	pa	tudi	apoptozo	–	sposobnost	
organizma,	da	okvarjene	celice	uniči	in	
izloči	ter	tako	prepreči	njihov	škodljivi	
vpliv	na	tkiva	ali	celo	potencialno	
razmnoževanje.

Za	konec	bi	rad	poudaril,	da	članek,	ki	ste	
ga	prebrali,	ni	v	nobenem	smislu	poziv	
k	dieti	kot	edini	terapiji,	če	prebolevate	
katerokoli	bolezen,	sploh	pa	raka.	
Nekatere	oblike	prehranskih	vzorcev	
so	lahko	za	določene	oblike	bolezni	
blagodejne,	za	druge	pa	ne.	Zavračanje	
uradne	medicine	in	iskanje	alternativ	na	
lastno	pest	je	praviloma	usodno.

Ena dopolnilnih 
strategij je skrb za 
vnos večjih količin 
srednjeverižnih 
maščobnih kislin 
(kokosovo olje in olje 
MCT), druga pa redno 
omejevanje zaužite 
energije – pojemo 
manj, kot bi po zakonih 
termodinamike 
optimalno potrebovali.
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oglasno sporočilo

Glivice	kvasovke,	imenovane	kandida	
(Candida	albicans),	povzročajo	daleč	
največ	težav.	Njihovo	razraščanje	je	
preraslo	v	pandemijo,	s	katero	se	spopada	
že	več	milijonov	ljudi.	Medtem	ko	večina	
zmotno	misli,	da	gre	za	manjšo	težavo,	ki	
se	zaredi	v	našem	črevesju,	lahko	v	resnici	
ta	gliva	kvasovka	napade	živce,	mišice,	
tkiva,	organe	–	razširi	se	po	celotnem	
telesu.	Od	blagih	simptomov,	kot	so	
napenjanje,	napihnjenost,	pridobivanje	
teže,	zaprtje,	utrujenost,	lahko	pa	se	
razvijejo	tudi	hujša	stanja,	kot	so	alergije,	
avtoimune	bolezni	ali	celo	rakava	
obolenja.	

Kaj je kandida
Kandida	je	kvasovka	iz	vrste	gliv.	Prisotna	
je	v	vsakem	človeškem	organizmu	in	
človeku	ni	nevarna,	dokler	se	ne	razmnoži.	
V	stresnih	situacijah	se	namreč	spremeni	
v	parazit,	ki	se	razraste	po	črevesju,	prodre	
v	kri	in	se	razširi	po	celem	telesu,	skupaj	s	
strupi	mikotoksini.	Takrat	telo	sproži	alarm,	
saj	razbohotena	gliva	poruši	naravno	
ravnovesje.	

Kako se kaže
Kandida	se	kaže	v	izčrpanosti,	slabši	
koncentraciji,	otopelosti,	bolečinah	v	
želodcu,	pomanjkanju	želje	po	spolnosti,	

nerazložljivi	žalosti	in	joku,	mrzlih	rokah	
in	nogah,	bolečinah	v	mišicah,	driski	ali	
zaprtju,	pridobivanju	teže	in	aknah.

Ta	patogena	gliva	lahko	povzroči	
kronično	utrujenost,	zmanjšano	spolno	
slo,	spremembe	razpoloženja,	bolečine	
v	hrbtenici,	otrdelost	vratu	in	ramen,	
depresijo,	astmo,	boleče	menstruacije,	
meteorizem,	napihnjen	trebuh,	črevesne	
motnje,	infekcijo	sečil,	razdražljivost,	
različne	alergije,	debelost,	bolečine	v	
mišicah,	psoriazo	(luskavico),	glavobole,	
vrtoglavice,	pomanjkanje	vitaminov	C,	A,	
B6	ter	pomembnih	mineralov	(selena,	
magnezija	in	cinka).

Kako deluje
Strupenih	stranskih	produktov,	ki	jih	
izloča	kandida,	naj	bi	bilo	kar	79,	prav	vsi	
pa	oslabijo	imunski	sistem	in	napadejo	
telo.	Tako	na	primer	poškodujejo	oblogo	
v	črevesju	in	zato	skozi	črevesje	zdrsnejo	
tudi	večje	molekule	hrane,	ki	niso	povsem	
prebavljene.	Kri	teh	molekul	ne	prepozna,	
zato	jih	obravnava	kot	sovražne.	

Kandida	lahko	posredno	povzroči	tudi	
alergije	na	različne	snovi,	ki	bi	jih	pri	
zdravi	prebavi	telo	brez	težav	sprejelo.	V	
želodcu	vre,	skoraj	vsa	hrana	nas	napenja,	
v	kri	pa	ne	pridejo	vitalne	snovi,	ki	jih	
potrebujemo,	kar	nam	jemlje	energijo.	V	
debelem	črevesju	se	kopiči	zavreta	hrana,	
ki	nas	zastruplja,	to	pa	lahko	pripelje	tudi	
do	raka	na	debelem	črevesu.	

Toksini	lahko	prodrejo	tudi	skozi	steno	
črevesja	in	vstopijo	v	krvni	obtok	–	če	
imamo	zdrava	jetra,	bodo	kri	razstrupila.	
Če	pa	so	jetra	oslabljena	zaradi	
neprimerne	prehrane,	tega	ne	bodo	mogla	
narediti,	toksini	se	bodo	nalagali	v	organih	

V današnjem času, ko je tempo življenja hiter in pester, nas pestijo različne bolezni in simptomi: od 
utrujenosti, nihanja telesne teže, slabše koncentracije do glavobolov, alergij in izgorelosti. Večino teh 
simptomov lahko povežemo – presenetljivo – s kvasovkami. Navadno simptome pripisujemo stresu, 
utrujenosti in hitremu življenjskemu tempu, medtem ko dejanski vzrok tiči v našem črevesju.

Besedilo: Maša Novak

Konopljin cvet s probiotiki Be Hempy ubija kandido.

ZNEBITE SE 
KANDIDE



32 Spremljajte nas na        /Zdrave novice

Medtem ko večina zmotno misli, 
da gre za manjšo težavo, ki se 
zaredi v našem črevesju, lahko v 
resnici ta gliva kvasovka napade 
živce, mišice, tkiva, organe – 
razširi se po celotnem telesu.

in	tkivih,	to	pa	bo	privedlo	do	kroničnih	
bolezni.

Povzročitelji kandidiaze
Kandidiaza	je	stanje,	ko	se	gliva	kandida	
prekomerno	razmnoži	v	telesu.	Pri	
kandidiazi	se	med	možne	povzročitelje	
okužbe	štejejo:	uporaba	oralne	
kontracepcije,	uporaba	antibiotikov,	

avtoimune	bolezni,	kemoterapija,	stres	
in	prehrana,	bogata	z	ogljikovimi	hidrati	
(med	njimi	je	najbolj	škodljiv	prečiščen	
sladkor),	mlečnimi	izdelki,	mlečno	
čokolado,	kisom,	alkoholom	in	jedmi	
iz	kvašenega	testa.	Glivice	in	kvasovke	
obožujejo	sladkor,	zato	so	pice	in	
sladkarije	najslabša	izbira.

V	zadnjih	letih	je	kandida	v	stalnem	
porastu	in	se	širi	po	celotnem	telesu.	
Prizadene	že	vsakega	tretjega	človeka.	
Našli	so	jo	v	prebavnem	traktu,	pljučih	in	
krvi,	nekatere	študije	v	Franciji	pa	naj	bi	
potrdile	njeno	prisotnost	celo	v	predelu	
srca.

Preprost test 
Če	se	počutite	slabo	in	imate	zgoraj	
naštete	simptome,	lahko	sami	doma	
preverite,	ali	se	je	kandida	razrasla	v	
vašem	telesu	in	potrebujete	čiščenje.	

Zjutraj	na	tešče,	še	preden	si	umijete	
zobe,	vzemite	prosojen	kozarec	in	
vanj	vlijte	navadno	vodo	(po	možnosti	
filtrirano	ali	ustekleničeno,	da	se	boste	
izognili	odvečnemu	kloru).	Pljunite	v	
vodo	in	počakajte	od	10	do	15	minut.	
Če	opazite,	da	se	s	površja	spuščajo	
bele	nitke,	je	to	znak,	da	v	vaši	slini	
prevladuje	kandida.	Zdrava	slina	bo	
ostala	kompaktna.	

Rešitev: konopljin cvet s probiotiki Be 
Hempy
Konopljin	cvet	s	probiotiki	Be	Hempy	
ubija	kandido.	Pri	podjetju	Be	Hempy	
smo	v	sodelovanju	s	strokovnjaki	
razvili	konopljin	cvet	s	probiotiki,	ki	je	
edinstven	na	svetovnem	trgu.	Vsebuje	
štiri	kulture	probiotikov,	ki	uravnavajo	
prebavo	in	skrbijo	za	naše	črevesje.	
Ena	njegovih	sestavin	je	gliva	kvasovka	
Saccharomyces	boulardii.	Saccharomyces	
boulardii	je	nepatogena	gliva	kvasovka,	
zato	je	odporna	na	antibiotike.	Deluje	
protivnetno	in	je	eden	izmed	klinično	
najbolj	raziskanih	sevov	na	trgu,	saj	
so	jo	znanstveniki	proučevali	v	več	
kot	osemdesetih	kliničnih	raziskavah.	
Dokazano	preprečuje	razraščanje	slabih	
bakterij	in	deluje	probiotično	–tako	
telesu	pomaga	ubiti	patogeno	kandido.	
Jemljemo	jo	zjutraj	in	zvečer,	ob	strogi	
dieti,	prilagojeni	kandidi,	pa	traja	čiščenje	
telesa	približno	tri	mesece.	

Če	ste	torej	utrujeni,	brez	volje	in	brez	
spolne	sle,	če	so	se	pojavile	alergije,	če	
vam	nagaja	prebava,	zaprtost	in	imate	
pogoste	glavobole,	je	velika	verjetnost,	
da	je	vzrok	kandida.	Ob	jemanju	pravilnih	
prehranskih	nadomestkov	in	pravi	dieti	
lahko	spravite	svoje	telo	spet	nazaj	v	
ravnovesje	in	se	počutite	odlično	v	svoji	
koži.
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KAKO V PREHRANO 
VKLJUČITI KONOPLJINA 
SEMENA, MOKO IN 
BELJAKOVINE?
»Konoplja bi bila prav lahko popolna rastlina! Saj poznate tisti rek, da nekdo raste kot konoplja? 
Konoplja za svojo rast ne potrebuje veliko in uspeva odlično brez pesticidov in gnojil, zato je 
njena pridelava prijazna do okolja in na koncu tudi za vse, ki 
jo uživamo.

Besedilo: Maja Jeereb, certificirana nutricionistka in urednica 
portala MojeZdravje.net, Center Moje zdravje, in Eva Žontar, univ. 

dipl. biologinja, www.mojezdravje.net
Vir slik: www.mojezdravje.net in www.super-hrana.si

Konopljina	rastlina	je	za	ljudi	zelo	
uporabna.	Vsestransko	uporabna	so	
njena	vlakna,	v	prehrani	pa	se	uporabljajo	
predvsem	semena,	moka	in	beljakovine,	
pridobljene	iz	semen.	Še	posebej	
okusna	so,	če	jih	oluščimo	s	hladnimi	
mehanskimi	postopki.

Konopljine	beljakovine	lahko	uživamo	na	
dva	načina:	kot	zdrav	dodatek	k	prehrani	
ali	s	specifičnim	namenom	pridobivanja	
mišične	mase.	Če	sta	naš	namen	splošno	
dobro	počutje	in	prehranjenost,	potem	
zadošča	dodajanje	1–2	jušnih	žlic	
konopljinih	proteinov	na	dan.	Vmešamo	
jih	lahko	v	smutije,	kosmiče,	žitne	kašice	
ali	jih	celo	zamešamo	v	juho	(a	šele	po	
tem,	ko	ni	več	vroča).	Dodajamo	jih	lahko	
tudi	namazom	(npr.	namazu	iz	leče	in	
čičerike)	ali	jih	potresemo	po	solati.	
Iz	konopljinih	semen	lahko	naredimo	
rastlinsko	mleko,	piškote,	jih	dodajamo	
pici,	smutijem	ali	jih	potresemo	po	solati,	
juhah,	rižotah	ali	sladicah!	Spodaj	z	vami	
delim	nekaj	okusnih	receptov.	Ko	jih	boste	
poskusili,	boste	to	izvrstno	živilo	zlahka	
vzljubili!	

1. Konopljino mleko
Konopljino	mleko	je	bogato	z	
beljakovinami,	zato	je	odlično	za	
športnike,	vse,	ki	obožujete	okusno	
rastlinsko	mleko,	za	osebe,	ki	imajo	

intoleranco	na	laktozo,	za	tiste,	ki	ne	
uživajo	živalskih	izdelkov,	ali	za	ljudi,	ki	bi	
preprosto	radi	vključili	še	nekaj	zdravega	
v	svoj	jedilnik.	Drugače	od	kravjega	mleka	
so	alergijske	reakcije	na	konopljino	mleko	
redke.	Vsebuje	maščobne	kisline	omega	
3	in	omega	6,	vitamine	A,	E,	B12	in	folno	
kislino.
Bogato	je	tudi	z	magnezijem,	kalijem	in	
železom.	Razmerje	med	aminokislinami	
v	konopljinih	semenih	označujemo	kot	
idealno	v	primerjavi	z	mesom,	mlekom,	
jajci	ali	sojo.	Ima	kremasto	teksturo	in	
specifičen,	oreškast	okus.	Je	zelo	gosto	
in	zato	uporabno	v	kulinariki.	Lahko	ga	
dodate	sladicam,	smutijem	ali	kavi	in	čaju.

Konopljino	mleko	je	lahko	prebavljivo,	
učinkuje	protivnetno	in	izboljšuje	krvni	
obtok.	Vsebuje	esencialne	maščobne	
kisline	v	ravnovesju,	ki	je	idealno	za	
človeka.

Sestavine:
•	 ekološka	konopljina	semena	(oluščena	
ali	neoluščena),

•	 voda	(razmerje	vode	in	semen	je	5	:	1),
•	 ščepec	nerafinirane	soli	(npr.	solni	
cvet),

•	 agavin	sirup	(nerafiniran)	–	žličko	ali	
dve	po	okusu	–	ali	2	datlja,

•	 kokosovo	olje	(nerafinirano)	–	po	želji.

Priprava:
1.	Čez	noč	v	vodi	namočimo	skodelico	
neoluščenih	konopljinih	semen.	

2.	Zjutraj	jih	speremo	in	damo	v	mešalnik.	
3.	Dodamo	petkratno	količino	vode	in	
zmeljemo.	

4.	Dodamo	še	žličko	ali	dve	nerafiniranega	
agavinega	sirupa	ali	datlje	brez	koščic	in	
ščep	solnega	cveta.	

5.	Pripravljeno	mleko	precedimo	skozi	
cedilo	ali	gazo.	

6.	Nato	ga	ponovno	vlijemo	v	mešalnik	

in	dodamo	žličko	nerafiniranega	
kokosovega	olja.	Še	enkrat	zmešamo	in	
shranimo	v	steklenici.	

V	hladilniku	ga	lahko	hranimo	do	tri	
dni.	Konopljino	mleko	lahko	uporabimo	
kot	alternativo	drugim	vrstam	mleka.	
Predlagam,	da	ga	pripravite	s	proseno	
kašo	in	mletimi	lešniki	ter	uživate	odličen	
zajtrk.	Poskusite,	navdušeni	boste!

2. Smuti skleda ali puding iz 
konopljinega mleka s figami
Fige	so	bogat	vir	kalcija,	zato	lahko	z	njimi	
z	lahkoto	in	veliko	bolj	zdravo	nadomestite	
mlečni	vir	kalcija,	ki	skrbi	za	trde	ter	
močne	kosti.	V	kombinaciji	s	konopljinim	
mlekom	in	konopljinimi	beljakovinami	
jih	lahko	uporabite	za	pripravo	okusnega,	
zdravega,	presnega	pudinga	oz.	popularne	
smuti	sklede	(»smoothie	blowle«),	ki	bo	
razveselila	otroke	in	vse	ljubitelje	zdravih	
sladic.

Sestavine:
•	 sveže	vijolične	fige	(5	kosov	za	v	puding	
in	2	kosa	za	okras),

•	 3	dl	konopljinega	mleka,
•	 2	zvrhani	jušni	žlici	semen	chia,
•	 1	merico	(25	g)	mešanice	beljakovin	
Sunwarrior	Blend	iz	konoplje	in	graha,

•	 po	želji	2	čajni	žlički	brusnic	ali	malin	v	
prahu	(za	bolj	intenzivno	barvo).
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Priprava:
1.	Najprej	pripravimo	domače	konopljino	
mleko	in	ga	nalijemo	v	blender.

2.	Konopljinemu	mleku	dodamo	pet	
narezanih	svežih	fig.

3.	Dodamo	eno	merico	presnih	rastlinskih	
beljakovin,	okus	jagodičevje.	

4.	Zmešamo	do	gladke	kreme.
5.	Široko	smuti	skledo	ali	kozarec	
napolnimo	s	semeni	chia.

6.	Prilijemo	pripravljeno	figovo	
beljakovinsko	mešanico.

7.	V	kozarcu	vse	sestavine	zmešamo	z	
žličko.

8.	Kozarec	pokrijemo	in	ga	postavimo	v	
hladilnik	za	nekaj	ur	(2–4	ure).	

Po	želji	okrasimo	s	kokosovo	ali	sojino	
smetano	in	svežimi	figami	ali	drugim	
sadjem	(npr.	malinami,	zrni	granatnega	
jabolka)	in	orehi.

3. Konopljina veganska pica brez 
glutena
Okusna	domača	pica	brez	glutena,	
obložena	z	obilo	barvne	zelenjave	bo	
presenetila	vse	ljubitelje	pic.	Konopljina	
moka	in	semena	pričarajo	prav	poseben	
okus.

Sestavine za testo:
•	 200	g	brezglutenske	moke,	
•	 100	g	konopljine	moke,
•	 polovica	kocke	kvasa	ali	pol	vrečke	
suhega	kvasa,

•	 2	dcl	toplega	riževega	mleka,
•	 1	žlička	kokosovega	sladkorja,
•	 1	žlica	olivnega	olja,
•	 1	čajna	žlička	nerafinirane	soli,
•	 1	jušna	žlica	tapiokine	moke	(po	želji	za	
vezavo),

•	malo	mineralne	vode	(po	želji).

 Sestavine za nadev:
•	 1	skodelica	oluščenih	konopljinih	
semen,

•	 100	g	ribanega	veganskega	sira,
•	 poljubna	zelenjava	(neomejeno).

Priprava:
1.	V	veliko	skledo	najprej	damo	
brezglutensko	moko,	ki	ji	primešamo	
konopljino	moko.	Na	sredini	naredimo	
jamico.	Posebej	v	lončku	v	toplem	
rastlinskem	mleku	raztopimo	kvas	in	
kokosov	sladkor	ter	mešanico	vlijemo	v	
jamico	v	moki.	Dodamo	žlico	oljčnega	

olja.	Nato	se	lotimo	gnetenja.	Če	se	
vam	zdi,	da	se	testo	ne	poveže	dobro,	
lahko	dodate	malo	tapiokine	moke.	
Testo	je	dobro	pregneteno,	ko	se	
neha	oprijemati	rok.	Če	bo	premokro,	
dodajte	še	malce	moke,	če	je	preredko	
pa	lahko	kakšno	žlico	navadne	ali	
mineralne	vode.

2.	Pečico	segrejemo	na	220	stopinj	
Celzija.	To	testo	ne	potrebuje	vzhajanja,	
zato	ga	kar	čim	prej	razporedimo	po	
pekaču.	Pladenj	dobro	premažemo	
z	oljem,	da	se	testo	ne	bo	prijemalo	
pekača.	Nato	testo	razvlečemo	po	
pekaču.

3.	Pripravimo	si	sestavine:	narezano	
zelenjavo,	konopljina	semena	in	
veganski	sir.	Pelate	zmešamo	s	
piransko	soljo	in	začimbami:	origanom,	
timijanom,	baziliko.	Pico	najprej	
premažemo	s	pelati,	nato	jo	obložimo	
s	poljubno	zelenjavo:	pisano	papriko,	
češnjevim	paradižnikom,	šparglji,	
artičoko,	rdečo	čebulo	…	Izberite	tisto	
zelenjavo,	ki	jo	imate	radi.	Dodamo	
polovico	količine	oluščenih	konopljinih	
semen	in	na	koncu	na	debelo	
potresemo	z	ribanim	veganskim	
sirčkom.	Nato	pico	postavimo	v	pečico	
in	jo	pečemo	približno	15–20	minut.	

4.	Ko	je	pica	pečena,	jo	potresemo	še	
z	drugo	polovico	konopljinih	semen	
in	svežo	baziliko.	Če	imate	v	kuhinji	
kakšno	dobro	hladno	stiskano	olje,	npr.	
konopljino	olje,	ga	pokapajte	po	pici	
in	sveži	baziliki.	Lahko	ga	nadomestite	
tudi	z	olivnim.	Na	pico	lahko	damo	še	
pest	svežega	regrata	ali	rukole.

4. Brezglutenski veganski čokoladni 
piškotki s čokolado iz konopljinih 
semen
Piškotov	brez	mleka	in	jajc	ni	težko	speči	
–	kaj	pa,	če	želimo	tudi	brezglutenske	
in	brez	sladkorja?	Običajna	moka	je	v	
tem	receptu	nadomeščena	z	mandljevo	
in	tapiokino	moko,	ki	dajeta	piškotom	
bogato	aromo	in	hrustljavo	teksturo,	

namesto	belega	sladkorja	pa	uporabimo	
kokosov	sladkor.	Konopljina	semena	dajo	
prav	posebno	hrustljavost.

Sestavine:
•	 1/3	skodelice	stopljenega	kokosovega	
olja,	

•	 1/4	skodelice	javorjevega	sirupa,
•	 1	skodelica	mandljeve	moke,
•	 1	skodelica	oluščenih	konopljinih	
semen,

•	 1/2	skodelice	tapiokine	moke,
•	 1/4	čajne	žličke	soli,
•	 1/2	čajne	žličke	pecilnega	praška	ali	
sode	bikarbone,

•	 2	jušni	žlici	kokosovega	sladkorja,	
•	 ščep	cimeta	v	prahu,
•	 1/3	skodelice	narezane	temne	čokolade	
s	85-odstotnim	kakavovim	deležem	
(brez	sladkorja	in	mleka).

Priprava:
1.	Pečico	segrejte	na	180	stopinj	Celzija.
2.	Stopite	kokosovo	olje	in	ga	prelijte	v	
skodelico.	Primešajte	javorjev	sirup.

3.	V	ločeni	posodi	zmešajte	mandljevo	
moko,	tapiokino	moko,	pecilni	prašek	in	
sol.	Po	želji	primešajte	kokosov	sladkor	
in	ščep	cimeta.	

4.	Mešanici	dodajte	konopljina	semena.
5.	Vlažne	sestavine	rahlo	vmešajte	v	suhe.	
Na	koncu	testu	primešajte	še	čokoladne	
koščke	in	pustite	maso	v	hladilniku	stati	
vsaj	20	minut.

6.	V	vmesnem	času	pekač	obložite	s	
papirjem	za	peko.

7.	Ohlajeno	testo,	ki	je	počivalo	vsaj	20	
minut,	z	žlico	nalagajte	na	pripravljen	
pekač.	Vsak	kupček	rahlo	potlačite	z	
žlico	ali	dlanjo.

8.	Pecite	na	180	stopinj	Celzija	približno	
12–14	minut.	Spodaj	morajo	biti	piškoti	
hrustljavi	in	zlato	zapečeni.

9.	Pustite,	da	se	piškoti	na	pekaču	
popolnoma	ohladijo,	preden	jih	
prestavite	v	škatlo.	Lahko	jih	tudi	
zamrznete	in	v	zamrzovalniku	hranite	do	
šest	mesecev.

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

Eden	najpomembnejših	mineralov	in	
pomembnih	ključev	do	dobrega	zdravja	
je	zagotovo	magnezij.	Znano	je,	da	je	
magnezij	»dober	za	mišice«,	a	ta	čudežni	
mineral	je	v	resnici	nepogrešljiv	pri	številnih	
procesih	v	telesu.	Zaradi	svoje	celične	
in	molekularne	funkcije	vpliva	na	vse	
sisteme	v	telesu.	Uporablja	se	v	ključnih	
kemičnih	reakcijah	na	mikroskopski	ravni	
v	telesnih	celicah,	vključno	s	ključno	vlogo	
sofaktorja	pri	več	kot	300	encimskih	
funkcijah.	Za	svoje	delovanje	ga	vsebuje	in	
potrebuje	vsaka	celica	v	telesu.	Prisotnost	
ali	pomanjkanje	magnezija	v	telesu	
vpliva	na	možgane,	mišice,	srce	in	ožilje.	
Pomanjkanje	vodi	v	nastanek	različnih	
obolenj	(npr.	razvoj	hipertenzije,	srčno-
žilne	bolezni,	sladkorno	bolezen).

Učinek	magnezija	na	telo	je	lahko	tako	
intenziven	kot	pri	mnogo	zdravilih	
na	recept,	saj	deluje	kot	regulator	
ravnotežja	elektrolitov,	presnove	in	drugih	
biokemičnih	reakcij.	Drugače	od	zdravil	na	
recept	je	magnezij	prepoznan	kot	bistvena	
sestavina	telesa	in	ne	kot	tuj	element.	Ko	
ga	je	dovolj,	ga	telo	lahko	celo	shrani	za	
prihodnjo	uporabo.	Zdravila	po	drugi	strani	
običajno	zdravijo	samo	en	simptom	ali	
bolezen	in	se	iz	telesa	izločajo	kot	strupi	
ter	tako	obremenjujejo	jetra	in	sisteme	za	
razstrupljanje	telesa.

Pozitivni	učinki	uživanja	magnezija	
vključujejo	zmanjšane	simptome,	kot	
so	kronične	bolečine,	utrujenost	in	
nespečnost.	Magnezij	lahko	zagotovi	
tudi	zaščito	pred	številnimi	kroničnimi	
boleznimi,	zlasti	tistimi,	povezanimi	s	
staranjem	in	stresom,	preprečuje	pa	tudi	
kronična	vnetja.	Zdravo	koncentracijo	
magnezija	povezujejo	z	znižanim	krvnim	
tlakom,	z	zmanjšano	incidenco	sladkorne	
bolezni	tipa	II,	obvladovanjem	migrene,	
z	zmanjšanjem	simptomov	astme	in	
izboljšanim	spominom.	Magnezij	je	
pomemben	del	zdravih	kosti	in	potreben	
element	za	zdravo	regulacijo	kalcija.	
Zvišanje	ravni	magnezija	je	povezano	
z	zmanjšano	izgubo	kostne	gostote	pri	
starejših	odraslih.

Potrebe 
Na	dan	bi	po	strokovnih	priporočilih	morali	
zaužiti	približno	300	mg	magnezija,	
nekoliko	več	pa	ga	potrebujejo	nosečnice	
in	doječe	matere	ter	športniki,	saj	je	
pomemben	za	regeneracijo.	Za	zaščito	
pred	osteoporozo	in	hipertenzijo	nekatere	
novejše	raziskave	predlagajo	uživanje	
nekoliko	večjih	količin	od	trenutno	dnevno	
priporočenih,	vendar	je	ob	tem	treba	
opozoriti	tudi	na	možne	stranske	učinke.	

Viri magnezija
Naše	telo	ga	ne	proizvaja	samo,	zato	
moramo	magnezij	v	telo	vnesti	z	ustrezno	
prehrano.	Dobri	viri	magnezija	so	na	
primer	žita,	oreščki,	semena,	špinača	in	

druga	zelena	listnata	zelenjava,	stročnice,	
temna	čokolada,	banane,	avokado,	
krompir,	polnozrnati	kruh,	nekatere	vrste	
rib,	mineralna	voda.

Če	ga	s	hrano	ne	dobimo	dovolj	ali	so	
potrebe	po	tem	mineralu	povečane,	si	
lahko	pomagamo	tudi	s	prehranskimi	
dopolnili.	Najdemo	jih	v	različnih	oblikah,	
kakovost	izdelkov	pa	je	odvisna	od	količine	
magnezija	v	dodatku	in	tudi	od	njegove	
biološke	uporabnosti	(količina	magnezija	
v	dodatku,	ki	jo	telo	dejansko	lahko	
absorbira	in	uporabi	za	celično	aktivnost).	
Med	najučinkovitejše	oblike	spadajo	
magnezijev	citrat,	magnezijev	taurat,	
magnezijev	malat,	magnezijev	glicinat	in	
magnezijev	karbonat.

Magnezij je kot ena vitalnih sestavin v naših celicah nujno potreben za dobro zdravje in življenje. 
Učinki magnezija pomagajo našemu telesu ohranjati ravnovesje, ščitijo ga pred boleznimi in mu 
omogočajo dobro delovanje pod stresom ter ohranjanje splošnega dobrega počutja in zdravja.

Dobri viri magnezija so na primer 
žita, oreščki, semena, špinača in 
druga zelena listnata zelenjava, 
stročnice, temna čokolada, 
banane, avokado, krompir, 
polnozrnati kruh, nekatere vrste 
rib, mineralna voda.

Besedilo: Monika Hvala

ZAKAJ POTREBUJEMO 
MAGNEZIJ

300

in več življenjsko pomembnih 
procesov v človeškem telesu za 
nemoteno delovanje potrebuje 

magnezij.

FUNKCIJE
Magnezij v telesu

•	 Je	pomemben	dejavnik	pri	sprostitvi	
mišic	in	zdravju	srca.

•	 Živcem	omogoča	pošiljanje	sporočil	
v	možgane	in	živčni	sistem.

•	 Uravnava	uporabo	kalcija	in	drugih	
mineralov	v	telesu.

•	 Pomaga	pri	oblikovanju	kosti	in	zob.
•	 Uravnava	presnovo	hranil,	kot	so	
beljakovine,	nukleinske	kisline,	
maščobe	in	ogljikovi	hidrati.

•	 Uravnava	proizvodnjo	holesterola	in	
pomaga	modulirati	občutljivost	za	
insulin.

•	 Pomaga	pri	proizvodnji	energije,	
transkripciji	DNK	in	sintezi	
beljakovin.

•	 Ohranja	strukturno	zdravje	celičnih	
membran	po	vsem	telesu.
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ZDRAV NASMEH

CURAPROX CS SINGLE

Čopasta	ščetka	Curaprox	CS	single	je	na	
voljo	v	dveh	različicah.	Z	enim	snopom	
okroglo	prirezanih	šestmilimetrskih	
vlaken	CUREN®	je	idealen	pripomoček	za	
čiščenje	najpomembnejšega	dela	ustne	
votline	–	roba	med	zobom	in	dlesnijo.	
Ker	je	ščetkanje	prilagojeno	anatomiji	
zob,	je	celoten	rob	kakovostno	očiščen.	
Z	devetmilimetrskimi	vlakni,	zbranimi	v	
enem	snopu,	pa	čopasta	ščetka	odlično	
očisti	težko	dostopna	mesta	okoli	
nosilcev	in	žičk	pri	fiksnem	ortodontskem	
aparatu	ali	okoli	zobnih	vsadkov.	K	temu	
pripomorejo	predvsem	okroglo	prirezane	
ščetine	CUREN®.

Solotehnika ščetkanja
To	je	enostaven	način	ščetkanja,	ki	
pa	zahteva	nekaj	vaje.	Ko	solotehniko	
usvojimo,	si	lahko	zobe	ščetkamo	tudi	
pred	televizijo	ali	ob	branju	knjige.	Pri	
uporabi	ščetke	z	enim	snopom	ščetin	
ne	potrebujemo	zobne	paste.	Tehnika	je	
enostavna:	
•	 ščetko	postavimo	pokončno	na	površino	
zoba,	

•	 z	zelo	rahlim	pritiskom	ščetine	previdno	
potisnemo	tik	ob	rob	med	zobom	in	
dlesnijo,	

•	 po	robu	dlesni	se	premikamo	z	
majhnimi	krožnimi	gibi	počasi	in	
natančno	ter	sledimo	anatomiji	zoba,

•	 pazimo,	da	nikoli	ne	ščetkamo	po	dlesni,
•	 na	notranji	strani	ponovimo	vajo,
•	 nazadnje	ščetkamo	še	grizne	ploskve.
Ščetka	Curaprox	CS	single	1006	pride	
prav	tudi	pri	čiščenju	globokih	brazd	v	
griznih	ploskvah	kočnikov	ali	modrostnih	
zob	in	mest	za	zadnjimi	kočniki.

Čopasta ščetka pri fiksnih 
ortodontskih aparatih 
Včasih	se	zgodi,	da	po	končanem	
ortodontskem	posegu	ostanejo	zobje	

ob	nosilcih	poškodovani	zaradi	zobne	
gnilobe.	Da	se	kaj	takega	ne	bi	zgodilo,	je	
poleg	zobne	ščetke	priporočljivo	uporabiti	
še	nekatere	druge	pripomočke,	na	primer	
ščetko	z	enim	snopom	ščetin.	Ta	bo	
zelo	učinkovito	očistila	težko	dostopna	
mesta	okoli	nosilcev	in	žičk	fiksnega	
ortodontskega	aparata,	kjer	je	velika	
verjetnost,	da	se	zaradi	netemeljitega	
čiščenja	pojavi	karies.

Čiščenje okoli zobnih vsadkov je 
enostavnejše
Okroglo	prirezane	ščetine	CUREN®	
na	čopasti	ščetki	so	nepogrešljive	pri	
čiščenju	okoli	zobnih	vsadkov,	saj	se	
odlično	prilegajo	anatomiji	dlesni.	
Higiena	zobnih	vsadkov	je	prav	tako	
pomembna	kot	skrb	za	naravne	zobe.	
Posledica	nepravilne	ustne	higiene	je	

lahko	vnetje	dlesni,	pozneje	pa	kronično	
vnetje	v	žepku	z	izgubo	kosti	ob	zobnih	
vsadkih.	To	lahko	privede	celo	do	
omajanja	vsadka,	njegove	izgube	in	
izgube	okoliške	kostnine.

Nepogrešljiva pri otrocih
Čopasta	ščetka	je	nepogrešljiv	
pripomoček	tudi	za	otroke.	Pri	mlečnih	
zobeh	je	treba	posebno	pozornost	
nameniti	brazdam	na	griznih	ploskvah.	
Prvi	zobje	imajo	te	ploskve	zelo	izrazite	
oz.	globoke,	tako	da	so	izvrstno	zatočišče	
za	ostanke	hrane.	Najlažje	jih	je	
kakovostno	očistiti	s	ščetko,	ki	ima	samo	
en	snop	ščetin	in	omogoča	dostop	tudi	
do	zelo	skritih	kotičkov.	Izjemno	prav	
pride	tudi	v	obdobju,	ko	imajo	otroci	še	
mlečne	zobe,	izraščati	pa	že	začenjajo	
stalni.

ŠČETKA Z ENIM SNOPOM 
ŠČETIN ZA VSE NAVDUŠENE 

Ste že kdaj pomislili, da bi si ščetkali vsak zob posebej? Kaj pa, da bi poskusili kar brez zobne paste, ob 
tem brali svojo najljubšo knjigo ali gledali najbolj napeto TV-nadaljevanko, izkupiček pa bi bil resnično 
čisti zobje? Predstavljamo vam zobno ščetko za najbolj meditativno ščetkanje – Curaprox CS single. 
Nepogrešljiva je pri otrocih z mlečnimi zobmi ali takrat, ko začnejo izraščati stalni, za vse s fiksnim 
ortodontskim aparatom, prav pa pride tudi pri čiščenju zobnih vsadkov. Besedilo: Katarina Petrović

oglasno sporočilo

FMZ-Flegis-0917-Oglas-Curaprox-single-ZdraveNovice-VE-210x297+5mm.indd   1 5. 09. 17   14:22

Ščetka z enim snopom ščetin je kos vsem izzivom: čiščenju 
modrostnih zob, globokih vdolbin na griznih ploskvah pri malčkih, 
negi zob s fiksnim ortodontskim aparatom, mostički ali vsadki. 
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SKRB ZA STAREJŠE V SLOVENIJI: 
SMO (ŠE) SOCIALNA DRŽAVA? 

20 %

oskrbovancev samo lahko brez 
pomoči oz. prispevka drugih 
plača oskrbnino v domu za 

starejše občane.

Po	skoraj	20	letih	obljub	področje	
dolgotrajne	oskrbe	še	vedno	ni	celovito	
urejeno,	so	bili	zaskrbljeni	nekateri	
udeleženci	okrogle	mize	Skrb	za	starejše	
v	Sloveniji:	smo	(še)	socialna	država?	
Organizirala	jo	je	Skupnost	socialnih	
zavodov	Slovenije	(SSZS),	ki	združuje	
izvajalce	institucionalnega	varstva	starejših	
in	posebnih	skupin	odraslih.	Na	dogodku	
so	opozorili	na	vse	večje	stiske,	s	katerimi	
se	spopadajo	starostniki	in	njihovi	svojci	
pri	zagotavljanju	potrebne	pomoči	in	
oskrbe.	Poudarili	so,	da	je	pri	sistemski	
ureditvi	skrbi	za	starejše	oz.	dolgotrajne	
oskrbe	najprej	treba	odgovoriti	na	
vprašanje	dodatnih	virov	financiranja.

Vse večji delež plačil iz lastnega žepa
»Že	skoraj	dve	desetletji	pozivamo	k	
sistemski	ureditvi	področja	skrbi	za	
starejše,	zlasti	z	vidika	financiranja,	
vendar	do	zdaj	neuspešno.	Žalostna	
posledica	neuresničenih	obljub	je,	da	so	
danes	starostniki	prepuščeni	sami	sebi	
oz.	svojcem.	Številni	zato	ostajajo	brez	
potrebne	pomoči	iz	zelo	preprostega	
razloga	–	ker	si	je	ne	morejo	privoščiti,«	

je	opozoril	Jaka	Bizjak,	sekretar	Skupnosti	
socialnih	zavodov	Slovenije.	»Na	drugi	
strani	si	številni,	ki	so	še	mlajši	in	še	
nimajo	osebne	izkušnje	s	skrbjo	za	svoje	
starše,	pogosto	zmotno	predpostavljajo,	
da	bo	zanje	že	nekako	poskrbela	socialna	
država,	če	in	ko	bo	potrebno.	Danes	ni	več	
tako	in	bremena	starosti	smo	v	povsem	

nesprejemljivi	meri	prevalili	na	ljudi	same	
oz.	njihove	svojce.«

Po	podatkih,	ki	jih	v	okviru	javnih	
pooblastil	zbira	SSZS,	vztrajno	narašča	
delež	stanovalcev,	ki	si	oskrbnino	za	
bivanje	v	domu	za	starejše	plačujejo	
sami	ali	pa	zanjo	doplačujejo	svojci.	

VSE VEČJE STISKE 
STAROSTNIKOV IN 
NJIHOVIH DRUŽIN

Skupnost socialnih zavodov Slovenije je organizirala okroglo mizo Skrb za starejše v Sloveniji: smo 
(še) socialna država? Predstavili so težave starostnikov in njihovih svojcev pri dostopu do potrebne 
pomoči in oskrbe za varno in dostojno starost. Razpravljali so tudi o usodi prihodnje generacije 
starostnikov, če v Sloveniji ne bomo celovito uredili področja dolgotrajne oskrbe.

Ugotavljamo, da se za domsko varstvo odloča vse manj 
samostojnih in sorazmerno zdravih stanovalcev, saj je v mnogo 
primerih njihova pokojnina edini ali dobrodošel dodatni finančni vir 
za družine, v katerih živijo. 

Besedilo: Janja Simonič*
*Vir: Skupnost socialnih zavodov Slovenije
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Zaradi	naraščajočega	deleža	plačil	iz	
lastnega	žepa	številni	starostniki	ostajajo	
brez	potrebne	oskrbe	in	pomoči.	»Lastni	
prihodki	vse	pogosteje	ne	zadostujejo	več.	
Mnogokrat	našim	stanovalcem	zmanjka	
že	za	najbolj	osnovno	raven	oskrbe	in	
postanejo	breme	svojih	otrok	in	drugih	
svojcev,	čeprav	so,	recimo,	delali	polno	
delovno	dobo	in	so	bili	vajeni	poskrbeti	
sami	zase.	To	so	lahko	zelo	neprijetne	
zgodbe.	Na	tem	področju	nismo	več	
socialna	država,«	je	povedal	Dragan	
Žohar,	direktor	in	lastnik	Špesovega	doma	
Vojnik.	Izr.	prof.	dr.	Jana	Mali	s	Fakultete	
za	socialno	delo	Univerze	v	Ljubljani	je	ob	
tem	poudarila,	da	je	socialna	zakonodaja	
zelo	prizadela	starejše	v	naši	državi,	
nekatere	je	postavila	na	prag	revščine,	
številni	prebivalci	domov	za	starejše	pa	so	
se	odrekli	varstvenemu	dodatku,	zato	je	
breme	oskrbe	padlo	na	njihove	otroke.	»To	
povzroči	tudi	psihične	spremembe,	izgubo	
dostojanstva.«	Res	je	nesprejemljivo	
in	žaljivo,	če	si	odvisen	od	svojih	otrok,	
je	priznal	mag.	Davor	Dominkuš	z	
ministrstva	za	delo,	družino,	socialne	
zadeve	in	enake	možnosti.	Takšna	
situacija	je	neprijetna	tako	za	starejše	kot	
njihove	svojce,	meni	Bizjak.

Slabše zdravje, večji račun za pomoč 
SSZS	prav	tako	opozarja	na	drugo	
veliko	slabost	trenutnega	sistema	skrbi	
za	starejše	v	Sloveniji,	to	je	dejstvo,	
da	je	starostnik,	ki	je	zaradi	posledic	
bolezni,	starostne	oslabelosti,	poškodb,	
invalidnosti,	pomanjkanja	ali	izgube	
intelektualnih	sposobnosti	in	drugih	
vzrokov	odvisen	od	pomoči	drugih,	
postavljen	pred	dejstvo,	da	mora	večino	
teh	storitev	kriti	sam	oz.	s	pomočjo	
svojcev.	»Višina	stroškov	je	odvisna	od	
zdravstvenega	stanja	posameznika	in	
njegovih	potreb.	Mnogi	jih	ne	zmorejo,	in	
če	se	bo	takšno	stanje	nadaljevalo,	lahko	
pričakujemo,	da	bodo	po	ulicah	tavali	
ljudje	z	demenco	in	bodo	vse	številnejši	
primeri,	ko	bodo	obnemogli	starostniki	
prepuščeni	sami	sebi,«	je	opozoril	Bizjak.

Prav	tako	je	problem,	da	domovi	
prevzemajo	vlogo	negovalnih	bolnišnic,	
ki	za	svojo	dejavnost	od	ZZZS-ja	dobijo	
bistveno	večje	plačilo	kot	domovi.	
»Sprejemamo	starostnike	v	vse	slabšem	
zdravstvenem	stanju,	pri	katerem	osnovna	
oskrba	ni	več	dovolj	in	potrebujejo	
zahtevnejše	–	in	s	tem	dražje	–	oblike	
pomoči,	vključno	z	rehabilitacijo	in	
fizioterapijo.	V	zadnjih	letih	ugotavljamo,	
da	se	za	domsko	varstvo	odloča	vse	
manj	samostojnih	in	sorazmerno	zdravih	
stanovalcev,	saj	je	v	mnogo	primerih	
njihova	pokojnina	edini	ali	dobrodošel	
dodatni	finančni	vir	za	družine,	v	katerih	
živijo.	Tako	se	vrtimo	v	začaranem	krogu,«	
je	povedala	Iva	Soršak,	direktorica	Doma	
dr.	Jožeta	Potrča	Poljčane.	Opaža,	da	si	

»Zaradi	staranja	prebivalstva	bodo	
problemi	na	tem	področju	samo	še	večji.	
Potrebujemo	takojšnje	ukrepanje,	pri	
čemer	poudarjamo,	da	mora	vsaka	rešitev	
in	vsak	zakonski	predlog	naprej	odgovoriti	
na	glavni	izziv,	to	je	problem	financiranja	
in	solidarnosti.	Z	obstoječimi	sredstvi	že	
danes	ne	moremo	zadovoljiti	vedno	večjih	
potreb.	Če	vemo,	da	povprečna	cena	
institucionalnega	varstva	v	Evropi	dosega	
približno	trikratnik	povprečne	pokojnine,	je	
jasno,	da	brez	dodatnih	virov	financiranja	
ne	bomo	zmogli,«	meni	Bizjak.

Novi	zakon	naj	bi	šel	predvidoma	v	
razpravo	julija,	pravi	Tatjana	Buzeti,	
generalna	direktorica	Direktorata	za	
dolgotrajno	oskrbo	pri	ministrstvu	za	
zdravje,	fokus	pa	bo	na	oskrbi	na	domu.	
Bolje	je,	da	na	zakon	čakamo	še	leto	ali	
dve,	kot	da	hitimo	in	sprejmemo	slab	
sistem,	ki	dolgotrajno	ne	bo	funkcioniral,	
so	še	opozorili	udeleženci.	Če	sistem	ne	
bo	omogočil	starejšim,	da	si	bodo	lahko	
sami	plačali	potrebno	dolgotrajno	oskrbo,	
z	novim	zakonom	ne	bomo	naredili	nič,	je	
prepričan	Bizjak.

Če se bo takšno stanje nadaljevalo, lahko pričakujemo, da bodo 
po ulicah tavali ljudje z demenco in bodo vse številnejši primeri, ko 
bodo obnemogli starostniki prepuščeni sami sebi.

danes	samo	petina	stanovalcev	lahko	
sama	plača	oskrbnino	in	da	ljudje,	
ki	so	že	bivali	v	domu,	zaradi	krize	
in	nezmožnosti	plačevanja	stroškov	
odhajajo	nazaj	v	domače	okolje.	Delež	
teh,	ki	se	vračajo	domov,	narašča.	
Soršakova	je	še	opozorila,	da	so	
potrebe	današnjih	starostnikov	bistveno	
drugačne	in	bolj	zahtevne	v	primerjavi	
s	tistimi	izpred	dveh	desetletij	–	»to	je	
»baby	boom«	generacija,	ki	je	živela	
boljše,	njeni	pripadniki	niso	več	z	vsem	
zadovoljni,	imajo	večje	zahteve	in	
pričakovanja,	kar	je	za	upravnike	domov	
velik	izziv.	

Z obstoječimi sredstvi problemov ne 
bo mogoče rešiti
SSZS	kot	združenje	izvajalcev	skrbi	za	
starejše	pozdravlja	dejavnosti	ministrstva	
za	zdravje,	ki	je	napovedalo	pripravo	
zakonodaje,	ki	naj	bi	uredila	področje	
dolgotrajne	oskrbe,	vendar	Bizjak	
pri	tem	poudarja,	da	brez	dogovora,	
KAKO	zagotoviti	ustrezno	financiranje,	
nastalega	položaja	ne	bo	mogoče	rešiti;	
treba	bo	določiti	tudi	prednostne	naloge.	
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Obstaja	več	kot	sto	vrst	demence,	med	
katerimi	je	najpogostejša	alzheimerjeva	
bolezen	(od	60	do	70	odstotkov),	ki	že	v	
starosti	nad	65	let	prizadene	10	odstotkov	
ljudi.	

Simptomi
O	simptomih	demence,	z	njo	povezanih	
vedenjskih	spremembah	in	psihičnih	
motnjah	v	vseh	treh	fazah	napredovale	
bolezni	je	na	enem	od	predavanj,	posebej	
namenjenih	vsem,	ki	se	pri	svojem	
delu	srečujejo	z	ljudmi	z	demenco,	
spregovoril	Borna	Godan,	dr.	med.	in	
spec.	psihiatrije	iz	Zagreba.	Godan	pri	
svojih	pacientih	z	demenco	odkriva	
številne	vedenjske	in	psihične	simptome,	
ki	so	pogosti	tudi	pri	tistih,	ki	so	zboleli	
za	parkinsonovo	boleznijo.	Pri	njihovem	
vedenju	je	opaziti	vznemirjenost,	budnost	
v	nočnih	urah,	agresivno	in	sovražno	
obnašanje,	neprimerno	vedenje	v	povezavi	
s	spolnostjo,	preklinjanje,	kopičenje	
nepotrebnih	predmetov…	

Med	duševnimi	simptomi	in	motnjami	
je	na	prvem	mestu	depresija	–	pojavi	
se	apatija	z	izgubo	volje	in	energije.	

Moteno	zaznavanje	in	mišljenje	običajno	
spremljata	visoka	stopnja	anksioznosti	in	
nemir,	kar	preraste	v	psihotične	motnje,	
med	katerimi	so	najpogostejše	deluzije,	
halucinacije,	paranoidne	blodnje	in	
patološko	ljubosumje.	Psihiatri	pri	bolnikih	
z	demenco	opažajo	tudi	osebnostne	
spremembe,	čustveno	inkontinenco	(stalno	
spreminjanje	razpoloženja	brez	razloga)	ter	
odsotnost	empatije	in	interesa	za	druge.

Prva faza bolezni
Bolezen	se	v	začetku	kaže	s	težavami	pri	
usvajanju	novih	znanj,	govor	ne	teče	več	
gladko,	pojavijo	se	težave	z	iskanjem	pravih	
besed	(afazija),	poslabšuje	se	zmožnost	
pravilne	ocene	in	abstraktnega	razmišljanja,	
težje	je	prepoznavanje	znanih	obrazov	
(agnozija),	značilno	je	pomanjkanje	
spontanosti	in	pobude,	prihaja	do	časovne	
in	prostorske	dezorientiranosti,	bolnik	
postane	razdražljiv	in	agresiven	…	

Srednja faza
V	srednji	fazi	bolezni	se	poleg	napredujoče	
agnozije	in	afazije	pojavi	še	apraksija	
(nesposobnost	izvajanja	hotenih	gibov).	
Spomin	na	nedavne	dogodke	postane	vse	
slabši,	izguba	občutka	za	prostor	in	čas	se	
poglablja,	bolnik	začne	trpeti	za	depresijo,	
tesnobnostjo	in	paranoidnimi	reakcijami,	
pojavljati	se	začnejo	deluzije	(bolnik	
verjame	nekaj,	kar	ni	res)	in	halucinacije,	
tudi	zaspanost	sredi	dneva	ni	redka	…	

Zadnji stadij
V	zadnjem	stadiju	alzheimerjeve	bolezni	
nastopi	popolna	izguba	spomina,	
vsakodnevne	dejavnosti	postanejo	
nemogoče,	pri	bolniku	lahko	opazimo	

stereotipne	gibe,	sčasoma	ne	more	
več	hoditi	in	nadzorovano	odvajati,	
onemogočeno	je	žvečenje	in	požiranje	
hrane	…	Na	koncu	je	človek	popolnoma	
odvisen	od	nege	in	oskrbe	drugih.	

Od	zgodnje	diagnoze	do	smrti	v	povprečju	
mine	od	sedem	do	devet	let,	bolnik	pa	
običajno	umre	zaradi	pljučnice,	okužbe	
sečil	in	drugih	zapletov,	ki	se	pojavijo	v	času	
napredovanja	bolezni.

Izziv
Ker	je	demenca	vedno	večji	zdravstveni,	
socialni	in	ekonomski	problem,	je	skupni	
izziv	družbe	optimizacija	socialno-
varstvenih	storitev,	destigmatizacija	bolezni	
in	preprečevanje	socialne	izključenosti.

PREPOZNAVANJE 
SIMPTOMOV 
DEMENCE
Demenca je vedno večji zdravstveni, socialni in ekonomski problem. S staranjem prebivalstva se v 
prihodnje pričakuje porast obolelih za demenco, pri čemer pa način izvajanja socialno-varstvenih 
storitev ni prilagojen njihovim potrebam. 

Med duševnimi simptomi in 
motnjami je na prvem mestu 
depresija – pojavi se apatija z 
izgubo volje in energije. Moteno 
zaznavanje in mišljenje običajno 
spremljata visoka stopnja 
anksioznosti in nemir.

7-9

let v povprečju mine od zgodnje 
diagnoze demence do smrti.

Besedilo: Simona Janček*
*Vira: www.nizj.si, http://demenca.eu/

ZLOŽENKA 
»Kaj je demenca in kako z njo 
živeti?«

V	sklopu	čezmejnega	projekta	
Izboljšanje	kakovosti	življenja	
oseb	z	demenco	na	čezmejnem	
območju	–	Demenca	aCROsSLO,	
ki	je	sofinanciran	iz	čezmejnega	
programa	INTERREG	V-A	Slovenija	
–	Hrvaška	2014–2020,	so	pripravili	
zloženko	»Kaj	je	demenca	in	kako	z	
njo	živeti?«.
Namen	je	ozavestiti	širšo	javnost	
o	demenci	in	bralca	seznaniti,	na	
koga	v	svojem	okolju	se	lahko	obrne	
po	konkretno	pomoč.	Poleg	tega	
seznanja	o	vzrokih	demence	in	
načinih,	s	katerimi	jo	prepoznamo	
in	diagnosticiramo.	Ker	lahko	
skupaj	pomembno	prispevamo	k	
destigmatizaciji	in	ozaveščanju	na	
področju	demence,	vas	vljudno	
vabimo,	da	si	jo	preberete	ali	
natisnete.	Dostopna	je	spletni	strani	
http://demenca.eu/,	kjer	boste	
našli	še	več	koristnih	informacij	in	iz	
projekta	izhajajočega	elektronskega	
gradiva.
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Kdor	se	še	ni	srečal	s	tovrstnimi	
težavami,	si	tega	ne	predstavlja.	Težave	
z	uhajanjem	urina	lahko	povzročijo,	da	
se	vse	manj	družimo,	ostajamo	doma,	
se	ne	udeležujemo	izletov	in	športnih	
aktivnosti	…	Vendar	ni	potrebno,	da	je	tako,	
tudi	če	nam	uhajajo	večje	količine	urina.	
Kadar	postanejo	predloge	za	inkontinenco	
premalo	vpojne,	lahko	posežemo	po	
vpojnih	hlačkah.	Z	njimi	lahko	enostavno	
vzdržujete	vsakodnevne	aktivnosti	brez	
skrbi,	da	bi	prišlo	do	neljubih	težav	zaradi	
iztekanja	urina.

Vpojne	hlačke	so	izdelek,	ki	ga	nosimo	kot	
klasično	spodnje	perilo,	saj	so	oblikovane	
tako,	da	jih	enostavno	oblečemo	in	
slečemo,	kar	je	izredno	priročno,	vendar	
ne	če	si	ne	morete	sami	namestiti	vpojnih	
hlačk.	V	takem	primeru	je	boljša	izbira	
kombinacija	večje	vpojne	predloge	in	
ustreznih	hlačk	za	pričvrstitev	ali	celo	izbira	
hlačnih	predlog	(hlačnih	plenic).	

Naj	vam	videz	vpojnih	hlačk	ne	da	misliti,	
da	niso	dovolj	vpojne.	Tanko,	kompaktno	
in	vpojno	jedro	je	namreč	izdelano	tako,	

da	omogoča	zelo	hitro	vpijanje	izločene	
tekočine.	Razprši	jo	po	celotni	površini,	da	
koža,	ki	je	v	stiku	z	vpojnim	jedrom,	ostane	
suha.	Ker	so	vpojne	hlačke	v	stalnem	stiku	
s	kožo,	je	pomembno,	da	so	materiali	čim	
bolj	mehki,	da	ne	dražijo	in	da	so	kar	se	
da	zračni.	Hlačke	so	navadno	izdelane	iz	
tekstilu	podobnih,	prožnih	materialov,	ki	
omogočajo	maksimalno	dober	oprijem	in	
udobje.	

Izbira	prave	velikost	je	ključnega	pomena	
za	dobro	zaščito	pred	iztekanjem	in	dobro	
počutje,	saj	le	tako	dosežemo,	da	so	
pripomočki	diskretni	in	neopazni.	Vpojne	
hlačke	so	na	voljo	od	najmanjših	(x-small)	
velikosti	do	velikosti	X-large	oz.	XXL,	z	
različnimi	stopnjami	vpojnosti.	Seveda	je	
pomembno,	da	hlačke	v	izogib	draženju	
kože	ne	vsebujejo	lateksa	in	klora	ter	
raznih	dišav	ter	omogočajo	dobro	zračenje	
kože.

Vpojne	hlačke	omogočajo	večjo	kakovost	
življenja	ljudem	z	inkontinenco,	saj	
je	svoboda	gibanja	klub	inkontinenci	
nemotena.

NAJ 
INKONTINENCA 
NE ZMANJŠA 
VAŠE ŽELJE PO 
AKTIVNOSTI IN 
DRUŽENJU

Poznate gospo ali gospoda, ki pred odhodom na tržnico ali na 
sprehod točno preračuna, koliko časa ima na voljo do prve »kave« 
v mestu? Seveda je »kava« pogosto prikrit izraz za dostopno 
stranišče. Ali na koliko bencinskih črpalkah se bo avtobus na poti 
ustavil? Si predstavljate, kakšen stres lahko povzročita prometna 
gneča in stiska, če nam ne uspe pravočasno priti do stranišča? 

Besedilo: Maša Novak

POMAGAJTE SI Z 
VPOJNIMI HLAČKAMI
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Izsledki	raziskave	o	intimni	negi	in	odnosu	
do	intimnega	zdravja	med	Slovenkami,	
ki	jo	je	za	družbo	Bolton	Adriatic	izvedla	
raziskovalna	agencija	Mediana,	so	
pokazali	presenetljiva	dejstva.	Slovenke	
so	dobro	ozaveščene	o	pomenu	intimne	
nege	in	pomenu	izbire	ustreznih	izdelkov.	
A	to	se	ne	odraža	nujno	tudi	v	njihovih	
navadah	pri	redni	skrbi	za	intimno	
nego.	Čeprav	se	Slovenke	zavedajo	
pomembnosti	intimne	nege,	se	med	njimi	
najde	veliko	mlajših	žensk,	ki	zanjo	ne	

skrbijo	redno,	kar	kaže	na	velik	razkorak	v	
dojemanju	pomena	intimnega	zdravja.

Slovenke intimni negi pripisujejo velik 
pomen
Slovenkam	ustrezna	intimna	nega	pomeni	
veliko	(91	%)	in	za	intimno	nego	redno	
skrbijo	(94	%).	Kljub	temu	so	podatki	
pokazali,	da	je	med	ženskami,	ki	redno	
skrbijo	za	intimno	nego,	9,9	odstotka	
takšnih,	ki	v	preteklem	letu	nikoli	niso	
kupile	intimnega	mila,	in	14	odstotkov	
takšnih,	ki	nikoli	niso	kupile	intimnih	
robčkov.	Strokovnjaki	dodajajo,	da	je	na	
trgu	kar	nekaj	različnih	izdelkov	za	intimno	
nego,	zato	so	lahko	tudi	pričakovanja	
uporabnic	drugačna	in	izdelki	dosegajo	
različne	rezultate.	»Velikokrat	se	ne	
smemo	ali	želimo	vtikati	v	prosto	izbiro	
pacientk.	Morda	zadostuje	že	redno	
dvakratno	tuširanje	na	dan	za	optimalno	
nego	intimnih	predelov,	pa	čeprav	
uporabimo	le	vodo.	Najboljše	bi	bilo,	da	
bi	lahko	milo	za	intimno	nego	uporabljali	
kar	za	nego	celotnega	telesa,«	je	o	
pomembnosti	izbire	izdelkov	za	intimno	
nego	spregovorila	Renata	Završnik	Mihič,	
dr.	med.,	spec.	ginekologije.	

Ženske	intimno	nego	po	pomembnosti	
uvrščajo	na	drugo	mesto,	takoj	za	
tuširanjem.	Ob	izrazu	intimna	nega	jih	
slabi	dve	tretjini	(62	%)	najprej	pomislita	
na	nego	intimnih	predelov,	natanko	10	
odstotkov	jih	v	ospredje	spontano	prikliče	
misel	na	intimno	milo,	sedem	odstotkov	je	
takšnih,	ki	intimno	nego	najprej	povežejo	
z	britjem	intimnih	predelov,	medtem	ko	jih	
kar	dva	odstotka	najprej	pomisli	na	znano	
blagovno	znamko.

INTIMNO ZDRAVJE 
SLOVENK POD 
DROBNOGLEDOM

Neprimerni izdelki za umivanje 
intimnih predelov lahko porušijo 
pH-ravnovesje in prispevajo 
k vzpostavitvi okolja, ki je še 
posebej primerno za razvoj in 
koloniziranje mikrobov, glivic in 
bakterij. Takrat pride do okužb, 
vaginalnih in bakterijskih.

Slovenke visoko vrednotijo odnos do zdravja, intimnega, fizičnega ali duševnega, in skrbi za zdravje 
telesa posvečajo veliko pozornosti. Intimno nego kot del skrbi zase pričakovano umeščajo na drugo 
mesto med vsakdanjimi obredi nege telesa. To je le ena izmed ključnih ugotovitev raziskave o intimni 
negi in odnosu do intimnega zdravja med Slovenkami.

Besedilo: Monika Hvala

9,9 % 

žensk, ki redno skrbijo za 
intimno nego, v preteklem letu 
nikoli ni kupilo intimnega mila; 
14 % je takšnih, ki nikoli niso 

kupile intimnih robčkov.

MNENJA ŽENSK O INTIMNI 
NEGI SE NE ODRAŽAJO NUJNO 
V NJIHOVIH INTIMNIH NAVADAH 

Nasvet:	Za intimno nego strokovnjaki 
priporočajo uporabo izdelkov za intimno 
nego, saj ti pomagajo vzpostavljati naravno 
ravnovesje nožnične sluznice, ki je potrebno 
za zaščito.

Pretekle izkušnje so ključne pri izbiri 
izdelkov
Tiste,	ki	za	intimno	nego	skrbijo	redno,	
menijo,	da	nepravilna	intimna	nega	
lahko	povzroči	več	škode	kot	koristi.	
Skrbi	jih,	da	se	v	izdelkih	za	intimno	
nego	nahajajo	škodljive	sestavine,	
na	kar	so	pri	izbiri	še	bolj	pozorne,	in	
navajajo,	da	imajo	o	intimni	negi	premalo	
informacij.	Te,	kot	je	pokazala	raziskava,	
največkrat	iščejo	prek	strokovnjakov,	
farmacevtov	in	ginekologov,	pogovarjajo	
se	s	prijateljicami,	starši	ali	pa	si	o	
izdelkih	preberejo	v	blogih.	Še	največ	jim	
pomenijo	pretekle	izkušnje.	Slednje	so	
tudi	najpomembnejši	odločitveni	faktor	
za	nakup	izdelka	za	intimno	nego	(96	%),	
še	zlasti	pri	mlajših	ženskah,	med	16.	in	
24.	letom,	sledijo	jim	sestavine	(92	%),	ki	
so	najmanj	pomembne	ravno	pri	mlajši	
populaciji,	med	25.	in	34.	letom,	a	jih	

Na voljo v lekarnah in 
specializiranih trgovinah.

Tel.: +386 (2) 250 01 36
www.stirias.si

Izpadanje las, mastno lasišče 
in prhljaj lahko zaustavimo s 
Foltene ampulami in šamponi

Brez parabenov, SLS, SLES, ki 
lahko škodujejo vašemu zdravju!

Potrjeno delovanje z največ 
kliničnih testov in raziskav.

 VAŠI LASJE v najboljši formi



46 Spremljajte nas na        /Zdrave novice

Na voljo v lekarnah in 
specializiranih trgovinah.

Tel.: +386 (2) 250 01 36
www.stirias.si

Izpadanje las, mastno lasišče 
in prhljaj lahko zaustavimo s 
Foltene ampulami in šamponi

Brez parabenov, SLS, SLES, ki 
lahko škodujejo vašemu zdravju!

Potrjeno delovanje z največ 
kliničnih testov in raziskav.

 VAŠI LASJE v najboljši formi



4948 Spremljajte nas na        /Zdrave noviceSpremljajte nas na        /Zdrave novice

81 % 

žensk se med tuširanjem 
posveti tudi intimnim predelom.

Slovenke dosledno upoštevajo nasvet, da je pri intimni negi 
pomembno tudi spodnje perilo. Slabe tri četrtine žensk uporablja 
bombažne spodnje perilo (64 %), več kot polovica pa se jih izogiba 
tangicam in/ali čipkastemu perilu (53 %). 

O RAZISKAVI 
Odnos do intimne nege

Marca	2017	je	raziskavo	o	intimni	
negi	na	reprezentativnem	vzorcu	
600	anketiranih	žensk,	starih	
med	16	in	55	let,	s	sistemom	
računalniško	podprtega	spletnega	
anketiranja	(CAWi)	opravila	
raziskovalna	agencija	Mediana.	
Namen	raziskave	je	bil	preučiti	
odnos	do	intimne	nege	in	spoznati	
nakupne	ter	intimne	navade	pri	
potrošnicah.

Izogibajte se 
odišavljenim 

vložkom in 
tamponom. Še 

vedno so najbolj 
zanesljivi klasični 
bombažni vložki 

in tamponi, ki 
ne vsebujejo 

sintetičnih 
vlaken.

prepričajo	priporočila	strokovnjakov	(79	
%),	cena	(75	%),	dostopnost	na	različnih	
prodajnih	mestih	(69	%),	vonj	(71	%)	in	
priporočila	prijateljic	(49	%).

Ali zadostuje milo za telo?
Preseneča	dejstvo,	da	skoraj	polovica	
anketiranih	žensk	(45	%)	meni,	da	za	
intimno	nego	zadostuje	milo	za	telo.	
Ginekologinja	Renata	Završnik	Mihič	ob	
tem	pravi:	»To	je	napačno,	saj	je	koža	na	
telesu	sestavljena	drugače	kot	koža	okoli	
intimnih	predelov	in	sluznica,	ki	prehaja	
v	nožnico.	To	je	približno	tako,	kot	bi	si	
kožo	okoli	ust	umivali	z	zobno	pasto.	
Neprimerni	izdelki	za	umivanje	intimnih	
predelov	lahko	porušijo	pH-ravnovesje	in	
prispevajo	k	vzpostavitvi	okolja,	ki	je	še	
posebej	primerno	za	razvoj	in	koloniziranje	
mikrobov,	glivic	in	bakterij.	Takrat	pride	
do	okužb,	vaginalnih	in	bakterijskih,	ki	jih	
ženske	včasih	zanemarjajo	in	za	katere	
si	želijo,	da	bi	minile	kar	same	od	sebe.	
Ustrezna	intimna	higiena	ni	pomembna	
zgolj	med	menstruacijo,	temveč	je	

sestavni	del	ženskega	vsakdana,	tako	kot	
prhanje	ali	uporaba	dezodoranta.«

Nasvet:	Za intimno nego strokovnjaki ne 
priporočajo uporabe klasičnih izdelkov za 
tuširanje, saj so ti prilagojeni za pH kože, ki 
je višji od pH intimnih predelov. Ohranjanje 
ustrezne kislosti intimnega predela preprečuje 
razvoj škodljivih mikrobov.

Dobri	dve	tretjini	žensk	(67	%),	ki	so	v	
zadnjem	letu	kupile	intimno	milo	ali	
robčke,	za	ustrezno	intimno	nego	vsaj	
enkrat	dnevno	poskrbi	s	klasičnimi	izdelki	
za	tuširanje.	Tistih,	ki	pri	svoji	intimni	
negi	redno	uporablja	intimna	mila,	
je	dobra	polovica	(54,5	%).	Uporaba	
intimnih	robčkov	še	posebej	izstopa	med	
menstruacijo	(24,4	%).	Še	vedno	je	nekaj	
žensk,	ki	za	intimno	nego	poskrbijo	ločeno	
od	preostale	osebne	nege	in	jo	opravljajo	
v	bideju.	Prednjači	pa	delež	tistih,	ki	se	
med	tuširanjem	posvetijo	tudi	intimnim	
predelom	(81	%),	kar	ni	nepričakovan	
podatek.	

Slovenke	dosledno	upoštevajo	nasvet,	
da	je	pri	intimni	negi	pomembno	tudi	
spodnje	perilo.	Slabe	tri	četrtine	žensk	
uporablja	bombažno	spodnje	perilo	(64	
%),	več	kot	polovica	pa	se	jih	izogiba	
tangicam	in/ali	čipkastemu	perilu	(53	%).	
Na	vsaki	dve	uri	tampone	pri	menstruaciji	
menja	55	odstotkov	vprašanih,	vložke	
pa	menjajo	na	štiri	ure	(77	%).	Več	kot	
tri	četrtine	Slovenk	uporablja	mila,	ki	so	
posebej	označena	kot	primerna	za	intimno	
nego	(83	%).

Najmanj	prednosti	pri	intimnih	robčkih	
za	intimno	nego	vidijo	mlajše	ženske,	
stare	med	25	in	34	let,	šolarke,	dijakinje,	
študentke.	A	te	hkrati	večinoma	zaupajo	
oznakam,	kot	so	eko,	bio,	dermatološko	
testirano	ipd.	V	en	glas	se	strinjajo,	da	je	
ustrezna	nega	med	menstruacijo	izjemno	
pomembna,	in	se	zavedajo,	da	porušeno	
ravnovesje	lahko	privede	do	razvoja	
bakterij,	glivic,	draženj	in	okužb.

Na	podlagi	ugotovitev	raziskave	je	Renata	
Završnik	Mihič	podala	sklepno	misel:	
»Tudi	sama	pri	svojem	delu	spoznavam,	
da	je	intimna	nega	za	Slovenke	
pomembna.	Izvajajo	jo	redno,	dosledno	
in	vedno	bolj	pravilno.	Uporabljajo	
preverjene	izdelke,	ki	ustrezajo	varnostnim	
standardom	in	ne	škodijo,	zavedajo	se	
prednosti	uporabe	bombažnega	perila,	
ki	ga	redno	menjajo.	Intimni	predeli	so	
negovani,	depilirani	ali	pobriti.	Hkrati	pa	
je	zaradi	stresnega	načina	življenja	in	
neredne	prehrane	s	preveč	ogljikovimi	
hidrati	še	vedno	zelo	veliko	težav	z	izcedki.	
Vsem	svetujem,	da	prisluhnejo	lastnemu	
telesu	in	dajo	prednost	tistemu,	kar	je	
pomembno	tako	pri	intimni	negi	kot	pri	
vsakdanjih	stvareh.«
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Uhajanje urina
Urinska	inkontinenca	je	pogost	in	
neprijeten	problem,	ki	močno	vpliva	na	
kakovost	življenja	ženske.	Zaradi	uhajanja	
urina	je	omajana	samozavest,	mnoge	
se	povsem	izolirajo,	ker	jih	je	strah,	da	
se	mokrota	vidi	in	da	bo	okolica	zaznala	
smrad	in	neprijeten	vonj	urina.	Ker	
morajo	pogosto	na	stranišče,	se	izogibajo	
izletom,	plesom,	športnim	dejavnostim	
in	tudi	spolnim	odnosom,	ponoči	se	
pogosto	zbujajo.	Skratka,	trpijo	same,	
trpi	okolica	in	trpi	družina.	Življenje	lahko	
postane	osamljeno	in	depresivno.

Čas	je,	da	se	nehamo	slepiti,	da	tako	pač	
je,	da	porodi,	leta	in	življenjski	napori	
prinesejo	določene	omejitve	in	da	ne	
moremo	nič	spremeniti.	Danes	poznamo	
rešitve,	ki	učinkovito	rešujejo	problem	
inkontinence.

Ker	nastanek	motenj	uhajanja	urina	
ni	vedno	enak,	je	treba	vsako vrsto 
uhajanja urina zdraviti drugače. 
Čeprav	je	laser	pokazal	odlične	
rezultate	zdravljenja,	z	njim	ne	moremo	
zdraviti	vseh	oblik	uhajanja	urina.	
Zato	je	postavitev	prave	diagnoze	pred	
začetkom	zdravljenja	ključna	za	uspeh. 
V medicinskem centru Kalliste imamo 
možnost zdravljenja različnih vrst 

uhajanja urina z najsodobnejšimi 
metodami.

Težave v spolnosti
Porod,	staranje,	hormonske	spremembe,	
povzročajo	spremembe	na	rodilih	
in	sečilih,	kot	so	ohlapnost	nožnice,	
oslabelost	mišic	in	poškodbe	živcev.	
Vse	to	vodi	do	slabšega	občutenja	
pri	spolnih	odnosih,	bolečih	spolnih	
odnosov,	uhajanja	urina	med	spolnim	
odnosom,	suhe	nožnice	ter	posledično	
izgube	samozavesti	in	sramu	zaradi	
spremenjenega	videza	nožnice.	

Danes	znamo	uspešno	izboljšati	funkcijo	
in	videz	nožnice	z	metodami,	kot	so	
FemiLift,	O-Shot,	plazma,	bogata	s	
trombociti,	nevromodulacija	IVES,	manjši	
kirurški	popravki.	Rezultat	so	boljše 
občutenje pri spolnih odnosih, boljše 
vzburjenje, boljši orgazmi, manj 
bolečin, poveča se želja po spolnosti. 
Največji	uspeh	je,	da	ženska	spet	začne	
živeti,	okrepi	se	njena	samozavest.

Suha nožnica in ponavljajoča se vnetja
Stanje	po	porodu	in	menopavzi	zaradi	
spremenjenega	hormonskega	stanja	
povzroči	slabšo	prekrvavitev	tkiv,	kar	vodi	
do	tanke	in	suhe	nožnice,	nezmožnosti	
vlaženja,	razvoja	vnetij,	tako	v	nožnici	

SAMOZAVESTNA 
IN VITALNA 
V VSEH 
ŽIVLJENJSKIH 
OBDOBJIH
Z nastopom menopavze je v današnjem času ženska še vedno v zelo produktivnem obdobju, 
tako v službi kot v partnerskem odnosu. Zaradi hormonskih sprememb pa je to obdobje pogosto 
povezano z mnogo težavami. Sodobna medicina nam omogoča pomagati ženskam, da lahko živijo 
polno in samozavestno v vseh obdobjih. Težave v spolnosti in uhajanje urina so najpogostejše in zelo 
neprijetne težave.

kot	v	mehurju,	pojavijo	se	boleči	spolni	
odnosi,	ki	ob	že	tako	porušenem	
hormonskem	ravnovesju	pomembno	
poslabšajo	spolni	odnos	in	posledično	
partnerski	odnos.	Težave	lahko	uspešno	
odpravimo	s	pomlajevanjem	tkiv,	ki 
izboljša vaginalno navlaženost, 
uravnava vaginalni pH in floro ter 
pomaga odpraviti kronične vaginalne 
okužbe.

Posege v medicinskem centru 
Kalliste opravlja Ksenija Šelih 
Martinec, specialistka ginekologije in 
porodništva, certificirana pri European 
College of Aestetic Medicine & Surgery 
za estetsko vaginalno kirurgijo, 
članica ekspertne skupine za FemiLift, 
predavateljica in pionirka na področju 
uporabe laserja CO2 in plazme, bogate 
s trombociti v ginekologiji. 

Kalliste medicinski center
Slamnikarska cesta 3b, Domžale
T: 01 72 44 300, 
info@kalliste.si, 
www.kalliste.si
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TEDEN DOJENJA 2017

Svetovni	teden	dojenja	je	del	aktivnosti	
Svetovne	zveze	za	dojenje,	s	katerimi	želijo	
usmeriti	pozornost	družbe	k	ohranjanju	in	

Kako dojenje prispeva k duševnemu 
zdravju matere	
V	zadnjem	času	so	strokovnjaki	ugotovili,	
da	lahko	dojenje	matere	varuje	pred	
poporodno	depresijo.	Tveganje	za	
depresijo	je	pri	doječih	materah	nižje	kot	
pri	materah,	ki	svoje	dojenčke	hranijo	z	
mlečnimi	pripravki.	Ugotovili	so	tudi,	da	
lahko	dojenje	koristi	materam,	ki	imajo	
depresijo.

Dejavniki, ki lahko prispevajo k znižanju 
tveganja za depresijo po porodu	
• Hormoni, povezani z nastajanjem 

mleka
Hormon	oksitocin,	ki	se	izloča	med	
dojenjem,	naravno	pomirjujoče	
učinkuje	na	matere	in	jih	deloma	ščiti	
pred	stresom.	Videti	je,	da	matere	pred	
depresijo	varuje	tudi	hormon	prolaktin,	
ki	je	ključen	za	nastajanje	mleka.	Neka	
študija	je	pokazala,	da	bi	bile	lahko	
znižane	ravni	prolaktina	pri	materi	
napovednik	depresije.	Oksitocin	in	
prolaktin	delujeta	tudi	tako,	da	znižujeta	
vnetni	odziv	telesa,	povezan	z	depresijo.

• Spanje
Študije	so	pokazale,	da	doječe	matere	
spijo	več	kot	matere,	ki	otroka	hranijo	
z	mlečnimi	pripravki,	in	več	kot	tiste,	ki	
kombinirajo	oba	načina.	Ugotovljeno	je,	
da	v	povprečju	doječe	matere	spijo	dalj	
in	se	na	splošno	bolje	počutijo.

	
Koristi dojenja za duševno zdravje otrok
Za	dojenega	otroka	so	pogosti	stiki	z	
materjo	zelo	koristni.	Njena	skrb	in	
pozornost,	namenjena	otroku,	ko	je	ta	na	
njenih	prsih,	se	odražata	na	njegovem	
duševnem	zdravju	celo	življenje.	Neka	

Svetovni teden dojenja zaznamujemo v več kot 150 državah, večina v času od 1. do 7. avgusta. V 
nekaterih državah pa je zaradi počitnic zamaknjen v jesen, v Sloveniji je teden dojenja tradicionalno 
oktobra. Besedilo: Simona Janček*

*Viri: Nacionalni inštitut za javno zdravje, www.nijz.si, www.zdaj.net

Pozitivni učinek korenini v 
občutku varnosti, ki ga otrok 
razvije v dobrem stiku z 
materjo. Če se mama odziva 
na otrokove potrebe in mu 
ponudi prsi, ko jih potrebuje, se 
to odraža v krepitvi vezi med 
njima. Ta zgodnja vez pomaga 
otroku pri pripravi na stres 
pozneje v življenju.

»SKUPAJ 
OHRANJAJMO 
DOJENJE« 

spodbujanju	dojenja	ter	zdravja	dojenčkov	
po	vsem	svetu.	Slogan	letošnjega	
svetovnega	tedna	dojenja	je	Skupaj	
ohranjajmo	dojenje	–	z	njim	osvetljujemo	
pomen	prizadevanj	posameznikov,	
skupin	in	celotne	družbe	za	to,	da	bi	vsem	
materam,	ki	si	želijo	dojiti	svoje	otroke,	to	
tudi	omogočili	z	informacijami,	podporo,	
pomočjo	in	s	kar	najboljšimi	razmerami	
za	uresničevanje	materinstva.	Na	
Nacionalnem	inštitutu	za	javno	zdravje	so	
tako	ob	letošnjem	tednu	dojenja	poudarili	
nekaj	tematik,	povezanih	z	dojenjem.	

Poporodna depresija
Po	rojstvu	otroka	od	40	do	80	odstotkov	
mater	doživi	poporodno	otožnost	–	gre	
za	blažje	spremembe	razpoloženja,	ki	
so	prehodne	narave	in	ne	potrebujejo	
zdravljenja.	Od	13	do	19	odstotkov	
žensk	pa	izkusi	poporodno	depresijo.	
Depresija	je	bolezen,	za	katero	sta	značilni	
dolgotrajna	žalost	in	izguba	zanimanja	
za	dejavnosti,	v	katerih	ljudje	običajno	
uživajo,	ob	tem	pa	človek	z	depresijo	s	
težavo	poskrbi	za	vsakodnevna	opravila.	
Osebe	z	depresijo	se	običajno	spopadajo	
tudi	z	izgubo	energije,	spremembo	teka	in	
spanja,	tesnobo,	zmanjšano	zmožnostjo	
koncentracije,	neodločnostjo,	nemirom,	
občutkom	nevrednosti,	krivdo,	brezupom,	
mislimi	na	samopoškodovanje	ali	
samomor.	Med	znaki	poporodne	depresije	
so	lahko	občutek	matere,	da	ne	zmore	
vsega,	nenehno	jokanje	brez	pravega	
razloga,	nezmožnost	povezovanja	z	
dojenčkom,	dvom,	da	je	zmožna	poskrbeti	
zase	in	za	otroka.	Da	bi	govorili	o	depresiji	
kot	bolezni,	morajo	težave	trajati	dalj	kot	
dva	tedna.
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13–19 % 

žensk po porodu izkusi 
poporodno depresijo.

Smernice priporočajo najprej uvajanje zelenjave, zatem mesa, žita 
in mleka, šele za vsem naštetim v kombinaciji z žitom in mlekom 
tudi sadje. 

študija	je	pokazala,	da	je	enoletno	dojenje	
povezano	z	boljšim	duševnim	zdravjem	
otroka	do	štirinajstega	leta.	Longitudinalne	
študije	o	prednostih	dojenja	so	pogosto	
pokazale,	da	so	koristi	dojenja	odvisne	od	
njegovega	trajanja:	dalj	ko	je	otrok	dojen,	
večji	je	pozitivni	učinek.

Pozitivni	učinek	korenini	v	občutku	
varnosti,	ki	ga	otrok	razvije	v	dobrem	
stiku	z	materjo.	Če	se	mama	odziva	na	
otrokove	potrebe	in	mu	ponudi	prsi,	ko	jih	
potrebuje,	se	to	odraža	v	krepitvi	vezi	med	
njima.	Ta	zgodnja	vez	pomaga	otroku	pri	
pripravi	na	stres	pozneje	v	življenju.

Raziskovalci	so	proučevali	možganske	
valove	dojenčkov	in	predpostavljali,	da	bi	
bila	določena	odstopanja	lahko	pokazatelj	
depresije.	Ugotovili	so,	da	imajo	otroci,	ki	
so	jih	dojile	depresivne	matere,	še	vedno	
normalne	možganske	valove.	Po	drugi	
strani	pa	so	se	pri	možganskih	valovih	
otrok,	hranjenih	z	mlečnimi	pripravki,	
pokazala	odstopanja,	ki	jih	raziskovalci	
povezujejo	z	depresijo.	Doječe	matere	
so	navadno	v	intenzivnejšem	odnosu	s	
svojimi	dojenčki	–	več	jih	gledajo	in	se	
jih	dotikajo,	kar	krepi	občutek	varnosti	pri	
otrocih.

Uvajanje mešane prehrane
Izključno	dojenje	oz.	mlečna	prehrana	
se	priporoča	prvih	šest	mesecev,	nato	
naj	bi	sledilo	postopno	uvajanje	mešane	
prehrane.	Na	začetku	uvajanja	mešana	
prehrana	nima	visoke	energijske	in	
hranilne	sestave,	količine	so	izredno	
majhne,	obroki	pa	niso	pogosti,	zato	naj	
se	otrok	še	naprej	doji.	

Smernice	priporočajo	najprej	uvajanje	
zelenjave,	zatem	mesa,	žita	in	mleka,	šele	
za	vsem	naštetim	v	kombinaciji	z	žitom	in	
mlekom	tudi	sadje.	

Namesto	sladkanih	predpripravljenih	
kašic	strokovnjaki	svetujejo	nesladkane	

manj	predelane	kosmiče	in	žitne	kaše.	V	
prehrani	dojenčka	odsvetujejo	uporabo	
mesnih	izdelkov,	kot	so	hrenovke.

Dojenček	naj	ne	uživa	sladkih	ali	sladkanih	
pijač!	

Boljša	izbira	od	piškotov	in	napolitank,	ki	
jih	starši	dojenčku	pogosto	radi	dajo	v	roke	
zunaj	doma,	so	rahlo	kuhan	korenček,	
rezine	sira,	nesladkani	pekovski	izdelki,	
npr.	žemlja,	na	tanke	rezine	narezana	
jabolka	ali	drugo	sadje	...

Sodobna priporočila staršem 
Dojenje	ter	prehranjevanje	z	živili,	ki	
krepijo	zdravje,	pri	dojenčkih	in	malčkih	
delujeta	kot	varovalni	dejavnik	in	
koristita	že	v	obdobju	otroštva,	pa	tudi	
pozneje	v	življenju.	To	pomeni,	da	z	njim	
zmanjšujemo	tveganje	za	razvoj	debelosti,	
sladkorne	bolezni,	kardiovaskularnih	
bolezni,	alergij	in	presnovnih	bolezni.	
Način	prehranjevanja	naj	bi	vplival	celo	na	
zdravje	naslednje	generacije.
Priporočljivo	je,	da	si	otrok	s	prsti	sam	nosi	
hrano	v	usta,	takoj	ko	je	za	to	sposoben.	
Dojenje	naj	se	nadaljuje	do	drugega	leta	
ali	po	želji	doječega	para	še	dlje.

Od	desetega	meseca,	ko	je	dojenček	že	
navajen	novih	okusov	in	konsistence	
različne	hrane,	naj	postopoma	preide	
na	prilagojeno	družinsko	prehrano.	Proti	
koncu	prvega	leta	starosti	je	otrok	že	
toliko	ročno	spreten,	da	se	lahko	sam	
hrani	z	žličko.	Lahko	pa	že	tudi	sam	pije	iz	
skodelice,	ki	jo	drži	z	obema	rokama.	

Otrokov	okus	se	oblikuje	in	spreminja	pod	

vplivom	hrane,	ki	jo	dobi	doma	in	v	vrtcu.	
Na	to,	katere	jedi	bodo	otroku	najljubše,	
večinoma	vplivajo	starši	in	širša	družina.	
Da	bo	dojenček	dobro	rasel	in	se	razvijal,	
z	ustreznim	izborom	in	postopki	priprave	
obrokov	postopno	povečujemo	energijski	
in	hranilni	vnos.

POVABILO
Za novopečene in bodoče starše

Če	pričakujete	dojenčka	ali	če	se	vam	
je	pravkar	pridružil	nov	družinski	član,	
vas	NIJZ	vabi,	da	za	več	informacij	
obiščete	spletno	stran	www.zdaj.net.	
Vse	gradivo	je	prosto	dostopno.	

SPODBUDA
Prva klopca za dojenje v Sloveniji

Ob	svetovnem	dnevu	dojenja,	
ki	ga	v	sklopu	svetovnega	tedna	
dojenja	praznujemo	2.	avgusta,	
so	v	ljubljanskem	Živalskem	vrtu	
predstavili	prvo	klopco	MAM	za	
dojenje	v	Sloveniji.	Namen	postavitve	
klopce	za	dojenje	in	previjanje	je	
spodbujanje	dojenja	na	javnih	mestih	
kot	nekaj	»povsem	naravnega	in	
pozitivnega«,	so	sporočili	iz	podjetja	
Apollo,	ki	projekt	izvaja.	»Čeprav	je	
dojenje	naraven	in	najprimernejši	
način	hranjenja	in	sobivanja	otrok	
z	materami	ter	je	neprecenljive	
vrednosti	za	razvoj	in	zdravje	
dojenčkov,	so	mnenja	o	dojenju	
na	javnem	mestu	še	vedno	precej	
deljena,«	so	pojasnili.	Poleg	tega	so	
dodali,	da	bodo	v	tem	in	prihodnjem	
letu	klopce	za	dojenje	in	previjanje	
postavili	na	več	lokacijah	po	Sloveniji.	
Projekt	spodbujanja	dojenja	na	javnih	
krajih	poteka	tudi	v	Srbiji.	V	Beogradu	
so	postavili	že	štiri	tovrstne	klopce.	
Projekt	bo	v	kratkem	zaživel	tudi	na	
Hrvaškem.
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Otroci	in	mladostniki	uživajo	premalo	
zelenjave	in	rib,	predvsem	pa	prepogosto	
posegajo	po	energijsko	bogatih	in	
hranilno	revnih	živilih.	Hkrati	se	ugotavlja,	
da	se	otroci	nezadostno	gibajo,	pri	čemer	
NIJZ	opozarja,	da	telesna	dejavnost	zgolj	v	
šoli	ne	zadošča.

Zdrave življenjske navade so priučene 
Sodobno	življenje	poteka	hitro,	zato	se	
pogosto	zatekamo	k	obrokom,	ki	so	
sestavljeni	iz	nekakovostnih	živil,	hrana	
je	predelana,	da	jo	lahko	kar	najhitreje	
pripravimo,	ob	tem	pa	si	ne	vzamemo	
časa,	da	bi	jo	zaužili	počasi.	Tempo	
vsakdanjika	nas	velikokrat	premami,	da	
si	ne	vzamemo	dovolj	časa	za	telesno	

pri	otrocih	priučeni.	Na	odgovoren	način	
lahko	tako	oblikujemo	navade,	ki	bodo	
posledica	zgleda	staršev.	Zdravnica	Iva	
Jurov	pri	tem	še	dodaja:	»Starši	naj	se	
zavedajo,	da	so	vzor	svojim	otrokom,	zato	
naj	sami	uživajo	pestro	hrano	in	se	veliko	
gibajo.	Naj	otroke	vključijo	v	pripravo	
hrane,	s	čimer	bodo	poskrbeli	za	učenje	
novih	veščin	in	druženje,	postavili	pa	bodo	
tudi	dobre	temelje	za	otrokovo	prihodnost.	
In	navsezadnje	naj	se	zavedajo,	da	je	
vlaganje	v	zdravo	prehrano	tudi	najcenejša	
in	morda	najučinkovitejša	oblika	skrbi	za	
zdravje	in	dobro	počutje.«

Največji povzročitelji prekomerne teže 
so sladkorji
Pomembnosti	oblikovanja	zdravih	
navad	in	uživanja	kakovostne	hrane	pa	
ne	poudarjajo	le	zdravniki,	temveč	se	

Po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) je približno 21 odstotkov otrok v Sloveniji 
prekomerno težkih. Zavod Gibaj in zmagaj je zato avgusta organiziral prvi tabor, ki je bil namenjen 
otrokom in mladostnikom s prekomerno telesno težo. Besedilo: A. H.

Družine, ki so socialno šibke, si težko privoščijo zdravo in hranilno 
bogato hrano. Prav tako si težko privoščijo zunajšolske dejavnosti 
za otroke, prek katerih otroci krepijo gibalne, predvsem pa socialne 
vrline. Veliko otrok ima zato občutek nepripadnosti, izobčenosti, 
slabo samopodobo, kar je za mnoge velika stiska.

Starši naj se zavedajo, da so 
vzor svojim otrokom, zato naj 
sami uživajo pestro hrano in se 
veliko gibajo. Naj otroke vključijo 
v pripravo hrane, s čimer bodo 
poskrbeli za učenje novih veščin 
in druženje, postavili pa bodo 
tudi dobre temelje za otrokovo 
prihodnost. 

POLETNI TABOR ZA AKTIVNO ŽIVLJENJE 
IN ZDRAVO PREHRANO OTROK IN 
MLADOSTNIKOV

dejavnost,	kar	je	poleg	hrane	ključen	
sestavni	del	zdravega	življenjskega	sloga.	
Pri	tem	je	zelo	pomembno,	da	zdrave	
navade	gojimo	že	od	malih	nog.	»Kadar	
človek	uživa	zdravo	prehrano	že	od	malih	
nog,	lahko	organizem	sam	poskrbi	za	
željo	po	kakovostnih	in	polnovrednih	
živilih.	Če	se	v	odrasli	dobi	pojavi	obdobje	
slabših	prehranjevalnih	navad,	bo	lahko	
proces	nastajanja	z	nezdravim	življenjskim	
slogom	povezanih	bolezni	veliko	lažje	
spreobrnil	in	zavrl.	To	pomeni,	da	se	lahko	
ljudje,	ki	so	se	zdravo	prehranjevali	in	
primerno	gibali	že	v	dobi	odraščanja,	lažje	
spopadajo	z	boleznimi	zahodnega	sveta,«	
poudarja	zdravnica	na	taboru	Gibaj	in	
zmagaj	Iva	Jurov.

Starši	tako	pri	oblikovanju	zdravih	navad	
igrajo	veliko	vlogo,	saj	so	vedenjski	vzorci	
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Hrana naj bo okusno pripravljena 
in mikavno okrašena, saj otroci 
jedo »z očmi«. 

Pri oblikovanju jedilnikov so 
otroci na taboru uporabljali 
zdrave sestavine.

problematiki	prekomerne	teže	pri	otrocih	
veliko	posvečajo	tudi	nutricionisti.	Na	
taboru	so	se	strokovnjaki	nutricionistike	
tako	osredotočali	na	osveščanje	in	
načine,	na	katere	lahko	iz	svojega	
jedilnika	izločimo	tisto	hrano,	ki	je	za	
zdravje	največja	grožnja.	Zala	Gomboc,	
nutricionistka	na	taboru	Gibaj	in	zmagaj,	
poudarja:	»Največja	grožnja	je	sladkor.	
Še	posebej	škodljivi	so	enostavni	
sladkorji,	ki	so	živilom	dodani	med	
proizvodnjo	ali	pripravo	hrane,	ter	tisti,	
ki	so	naravno	prisotni	v	medu,	sirupih,	
sokovih	in	smutijih.	Zelo	pomembna	sta	
čim	poznejše	vključevanje	sladkorjev	v	
prehrano	otrok	in	predvsem	nadzor	nad	
zaužito	količino.	Naslednji	povzročitelj	
je	procesirana	hrana,	ki	vsebuje	veliko	
tako	imenovanih	praznih	kalorij.	To	je	
hrana	z	veliko	energijsko	gostoto,	a	je	
hranilno	opustošena.	Pomembni	so	redni	
obroki	s	čim	manj	vmesnimi	prigrizki.	
Priporočljivo	je	tudi	pravočasno	in	pravilno	
uvajanje	mešane	prehrane,	s	katerim	
zagotovimo	dojenčku	pestro	senzorično	
izkušnjo.	Pomemben	je	kraj,	čas	in	način	
prehranjevanja.	Hrana	naj	bo	okusno	
pripravljena	in	mikavno	okrašena,	saj	
otroci	jedo	“z	očmi”.	Vsekakor	pa	moramo	
biti	vztrajni	in	odločni.«	

Pri	oblikovanju	jedilnikov	so	otroci	na	
taboru	uporabljali	zdrave	sestavine,	ki	
jih	je	za	izvedbo	tabora	priskrbel	Hofer.	
Otroci	so	tako	lahko	sooblikovali	jedi,	
predvsem	pa	so	se	spoznali	s	sestavinami,	
ki	jedi	sestavljajo.	Pri	trgovcu	ob	tem	
dodajajo:	»Spodbujamo	zdrav,	aktiven	
življenjski	slog	in	kupcem	ponujamo	
izbrano	ponudbo	kakovostnih	izdelkov,	
nad	katerimi	izvajamo	strog	nadzor	
kakovosti.	Otrokom	na	taboru	smo	tako	
zagotovili	obilico	zdravih,	lokalnih	in	do	

okolja	prijazno	pridelanih	živil,	s	katerimi	
so	se	učili	pripravljati	raznolike	in	zdrave	
obroke.«

Dostop do kakovostne hrane in 
dejavnosti 
Raziskave	NIJZ	kažejo,	da	je	problematika	
otrok	s	prekomerno	težo	še	vedno	velika.	
Trend	pojavnosti	prekomerne	teže	se	sicer	
nekoliko	umirja,	problematično	pa	je,	ker	
je	ta	pojav	še	vedno	najpogosteje	prisoten	
pri	otrocih	in	mladostnikih	iz	socialno	
šibkejših	družin.	

Marko	Janko,	vodja	tabora	in	ustanovitelj	
Zavoda	Gibaj	in	zmagaj,	poudarja:	

IZKUŠNJE
Kaj so o taboru povedali otroci

Iza Zavolovšek:	»Na	taboru	sem	se	
veliko	naučila	o	zdravi	prehrani	in	zdaj	
bom	lažje	živela	zdravo.	Spoznala	sem	
tudi	veliko	novih	prijateljev.«	

Iza Lavrič:	»Najbolj	všeč	mi	je	bilo,	
ko	smo	hodili	na	plavanje.	Naučila	
sem	se	veliko	novih	receptov,	novih	
športov	in	to,	da	se	moramo	zdravo	
prehranjevati	in	jesti	čim	manj	
sladkarij.«	

»Družine,	ki	so	socialno	šibke,	si	težko	
privoščijo	zdravo	in	hranilno	bogato	
hrano.	Prav	tako	si	težko	privoščijo	
zunajšolske	dejavnosti	za	otroke,	prek	
katerih	otroci	krepijo	gibalne,	predvsem	
pa	socialne	vrline.	Veliko	otrok	ima	zato	
občutek	nepripadnosti,	izobčenosti,	slabo	
samopodobo,	kar	je	za	mnoge	velika	
stiska.	Poleg	organizacij	in	ustanov,	katerih	
naloga	sta	ozaveščanje	in	krepitev	javnega	
zdravja,	pa	pri	reševanju	problematike	
debelosti	del	odgovornosti	pripada	tudi	
uspešnim	podjetjem.	S	podporo	projektov,	
kot	je	tabor	Gibaj	in	zmagaj,	lahko	
pomagajo	izboljšati	življenjske	navade	
otrok	in	družin.	Brez	pomoči	podjetij	so	
tovrstne	dejavnosti	za	mnogo	družin	žal	
nedosegljive.«
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Zaradi	samomora	vsako	leto	umre	več	kot	
800.000	ljudi	(v	Sloveniji	več	kot	300),	
približno	25-krat	toliko	pa	jih	samomor	
poskuša	narediti.	Za	takšno	statistiko	se	
skrivajo	zgodbe	posameznikov,	ki	so	iz	
različnih	razlogov	podvomili	o	vrednosti	
oz.	smislu	lastnega	življenja.	Življenje	
je	dragoceno	in	včasih	negotovo,	tudi	
težko.	Če	si	vzamemo	trenutek	časa	in	
svojo	pozornost	namenimo	tistemu,	ki	jo	
potrebuje	–	popoln	tujec,	družinski	član	
ali	prijatelj	–	mu	s	tem	lahko	spremenimo	
življenje.
	
Duševne težave
Duševne	težave	in	bolezni	lahko	v	vsakem	
trenutku	prizadenejo	vsakega	izmed	
nas.	Po	ocenah	Svetovne	zdravstvene	
organizacije	se	bo	v	življenju	z	duševnimi	
težavami	srečal	vsak	četrti	izmed	nas.	
Na	žalost	so	duševne	težave	in	bolezni	
še	vedno	stigmatizirane.	Stigma	lahko	
vpliva	na	odlašanje	pri	iskanju	pomoči	
in	podpore,	pomanjkanje	zavedanja	
in	pismenosti	o	duševnem	zdravju,	

hkrati	pa	vpliva	tudi	na	to,	da	se	ljudje	
ne	čutijo	kompetentni	pri	zagotavljanju	
pomoči	nekomu,	ki	je	v	duševni	stiski	
(ne	vedo,	kako	pristopiti,	kaj	storiti	in	
kako	ukrepati	itd.).	S	tem	ko	pridobimo	
znanje	o	znakih	in	simptomih	duševne	
stiske	in	bolezni,	se	hkrati	poveča	tudi	
naš	občutek	kompetentnosti	in	zaupanja,	
da	pristopimo	k	nekomu,	ki	je	v	duševni	
stiski,	mu	pomagamo	in	ga	vzpodbujamo	
k	iskanju	strokovne	pomoči.	Vse	skupaj	
vpliva	tudi	na	zmanjševanje	stigme,	ki	
spremlja	duševne	bolezni.

Statistika umrljivosti zaradi samomora	
Samomorilni	količnik	v	Sloveniji	(število	
umrlih	zaradi	samomora	na	100.000	
prebivalcev)	je	leta	2016	znašal	17,97	
(28,71	za	moške	in	7,40	za	ženske).	V	
absolutnih	številkah	to	pomeni,	da	je	za	
posledicami	samomora	lani	umrlo	371	
ljudi	(294	moških	in	77	žensk).	Razmerje	
med	moškimi	in	ženskimi	samomori	
je	znašalo	3,8.	Samomorilni	količnik,	ki	
smo	ga	ugotovili	v	letu	2016,	je	najnižji	
v	zadnjih	nekaj	desetletjih	in	je	precej	
pod	dolgoletnim	povprečjem.	Zato	lahko	
rečemo,	da	upadanje	samomorilnega	
količnika	v	Sloveniji	vzdržujemo.	Razlogi	
za	upad	samomorilnega	količnika	so	
lahko	večplastni.	V	zadnjih	nekaj	letih	
so	se	okrepile	preventivne	dejavnosti	
(ozaveščanje	splošne	javnosti,	aktivnosti	
destigmatizacije,	krepitev	veščin	in	
kompetenc	za	prepoznavanje	ter	
obravnavo	samomorilno	ogroženih	
pri	različnih	ciljnih	skupinah	–	splošna	
javnost,	različni	profili	strokovnjakov	…),	
povečala	pa	se	je	tudi	dostopnost	do	
pomoči,	predvsem	v	nevladnem	sektorju.

»Dejstvo,	da	je	v	zadnjih	nekaj	
letih	umrljivost	zaradi	samomora	v	
Sloveniji	precej	upadla,	je	vzpodbuda	
za	nadaljevanje	dela	na	področju	
preprečevanja	samomora,«	je	povedala	

doc.	dr.	Saška	Roškar	z	Nacionalnega	
inštituta	za	javno	zdravje	(NIJZ).	Samomor	
je	v	Sloveniji	namreč	še	vedno	velik	
javnozdravstveni	problem,	gledano	
širše	pa	Slovenija	še	vedno	spada	med	
tiste	države,	ki	so	zaradi	samomora	bolj	
ogrožene.	»Glede	na	umrljivost	zaradi	
samomora	je	Slovenija	namreč	še	vedno	
nad	evropskim	povprečjem,	pri	katerem	
pa	je	v	zadnjih	nekaj	letih	podobno	kot	v	
Sloveniji	opaziti	precejšen	upad	umrljivosti	
zaradi	samomora«,	je	še	dodala	
Roškarjeva.	V	Sloveniji	je	višji	količnik	
samomora	opaziti	z	naraščanjem	starosti	
in	v	vzhodnih	statističnih	regijah	(najvišje	
količnike	samomora	imajo	Koroška,	
Savinjska,	Posavska	in	Zasavska	regija,	
povsod	nad	20).		

Psihološka prva pomoč
Pomembno	bi	bilo,	da	bi	vsak	od	nas	
imel	znanje,	kako	prepoznati	človeka	v	
duševni	stiski,	kako	pristopiti	k	njemu	
in	mu	pomagati,	dokler	ni	na	voljo	
strokovna	pomoč.	Tako	kot	znanje	iz	prve	
pomoči	lahko	tudi	znanje	iz	psihološke	
prve	pomoči	reši	življenje.	Psihološka	

VZEMI SI TRENUTEK, 
REŠI ŽIVLJENJE

Letos praznujemo 15. obletnico svetovnega dneva preprečevanja samomora, ki je bil 10. septembra 
in smo ga na pobudo Mednarodne zveze za preprečevanje samomora in Svetovne zdravstvene 
organizacije prvič zaznamovali leta 2003. Besedilo: Nacionalni inštitut za javno zdravje

SVETOVNI DAN 
PREPREČEVANJA SAMOMORA

Kaj so čustva in njihov izvor 

Če si vzamemo trenutek časa 
in svojo pozornost namenimo 
tistemu, ki jo potrebuje – 
popoln tujec, družinski član 
ali prijatelj – mu s tem lahko 
spremenimo življenje.

Leto Skupaj Moški Ženske

2003 562 440 122

2004 512 370 142

2005 503 391 112

2006 529 415 114

2007 434 335 99

2008 409 325 84

2009 448 351 97

2010 416 336 80

2011 437 348 89

2012 443 363 80

2013 448 361 87

2014 388 325 63

2015 425 333 92

2016 371 294 77
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prva	pomoč	je	dragocen	prispevek	k	
preprečevanju	samomora.	Poleg	nujne	
prve	pomoči	je	lahko	vstopna	točka	
in	usmeritev	do	drugih	strokovnih	
služb	pomoči.	V	nekaterih	primerih	bo	
zadostoval	že	kratek	strokovno	voden	
razgovor.

Slovenski center za raziskovanje 
samomora 
V	naslednjih	mesecih	center	pripravlja	
obsežne	intervencije	za	preprečevanje	
samomora	med	mladimi.	Razloge	
za	tak	projekt	pojasnjuje	doc.	dr.	Vita	
Poštuvan	z	Inštituta	Andreja	Marušiča	
(UP	IAM)	in	predstavnica	Slovenije	pri	
Mednarodni	zvezi	za	preprečevanje	
samomora:	»V	zadnjem	letu	smo	o	tej	
temi	veliko	govorili:	spomnimo	se	samo	
nesrečnega	naslova	letošnjih	maturantov,	
ki	je	predstavljal	samomor	kot	izhod	
iz	sistema,	serije	Trinajst	razlogov,	ki	
nazorno	opisuje	stisko	samomorilne	
mladostnice,	in	spletnih	iger,	ki	so	
spodbujale	samodestruktivno	vedenje.	
Zato	smo	na	podlagi	mednarodne	študije,	
pri	kateri	smo	v	Sloveniji	sodelovali	pred	
leti,	pripravili	sklop	intervencij	za	zajezitev	
tega	problema,	ki	smo	jih	poimenovali	
A	(se)	štekaš?!?«	Več	na	http://zivziv.si/
projekti/#stekas.

Center	za	psihološko	svetovanje	Posvet	
deluje	v	okviru	društva	v	javnem	
interesu	na	področju	varovanja	zdravja	
in	humanitarne	organizacije	Slovensko	
združenje	za	preprečevanje	samomora.	V	
desetih	svetovalnicah	43	visoko	strokovno	
usposobljenih	strokovnjakov	izvaja	redno	
supervizirano	nedirektivno	psihološko	
svetovanje.	»Osnovni	cilj	programa	je	
pomoč	odraslim	posameznikom,	parom	
in	družinam	pri	razreševanju	duševnih	
stisk,«	je	pojasnila	Mojca	Vatovec	iz	
Centra	za	psihološko	svetovanje	Posvet.	
»S	strokovno,	hitro	in	lahko	dostopno	
pomočjo	uporabnikom	zagotavljajo	
razbremenitev,	napotitev,	omogočajo	
učenje	strategij	za	razreševanje	težav,	
izboljšanje	komunikacije,	premagovanje	
stresa,	izgub	ter	stisk	ob	pomembnih	
življenjskih	odločitvah.	S	tem	omogočajo	
preventivo	v	duševnem	zdravju,	saj	bi	
take	duševne	stiske	ob	poglobitvi	lahko	
povzročile	zdrs	v	duševno	bolezen	ali	
samomorilno	vedenje.	Za	polovico	
uporabnikov	so	prva	oblika	pomoči.

Samomor in prepovedane droge
Prim.	doc.	dr.	Mercedes	Lovrečič,	dr.	med.,	
spec.	psih.,	je	predstavila	povezavo	med	
prepovedanimi	drogami	in	samomorom.	
Pri	ljudeh,	ki	imajo	težave	z	mamili,	
je	samomor	eden	vodilnih	vzrokov	
smrti.	Moški	so	v	primerjavi	z	ženskami	
bolj	ogroženi,	še	posebej	so	ranljivi	
mladi.	Prav	tako	so	med	bolj	ranljivimi	
uporabniki	prepovedanih	drog,	saj	so	

pri	njih	dejavniki	tveganja	pogostejši	in	
intenzivnejši	oz.	bolj	izraženi	v	primerjavi	
z	drugimi	prebivalci,	hkrati	pa	so	prisotni	
tudi	dodatni	dejavniki	tveganja,	ki	so	
povezani	z	uporabo	mamil.	Do	35	
odstotkov	vseh	vzrokov	smrti	pri	ljudeh,	
ki	imajo	težave	z	mamili,	je	prepoznanih	
kot	samomor,	a	je	problematika	še	vedno	
podcenjena.	Ljudje,	ki	si	vbrizgavajo	
heroin,	imajo	14-krat	večje	tveganje	
za	samomor	v	primerjavi	s	splošno	
populacijo.	Tisti,	ki	se	zdravijo	zaradi	težav	
s	prepovedanimi	drogami,	imajo	še	vedno	
10-krat	večje	tveganje	za	samomor	v	
primerjavi	s	splošno	populacijo.

Za	preprečevanje	samomora	v	tej	
podskupini	je	bistvenega	pomena	
zdravljenje	težav	zaradi	drog	ter	
zgodnje	prepoznavanje	in	zdravljenje	
samomorilnega	vedenja.	Med	
dokazano	učinkovite	ukrepe	za	uspešno	
preprečevanje	samomora,	ki	jih	priporoča	
Svetovna	zdravstvena	organizacija,	se	
uvršča	tudi	omejevanje	dostopa	do	
najpogosteje	uporabljenih	metod	za	
samomor.	To	je	še	posebej	pomembno,	
ker	je	v	tej	podskupini	pogost	vzrok	smrti	
samomor	z	zastrupitvijo	z	zdravili.	Tako	
so	potrebni	dodatni	ustrezni	previdnostni	
ukrepi	pri	predpisovanju	in	razdeljevanju	
psihotropnih	zdravil	s	potencialom	za	
zlorabo	in	odvisnost.

Zlorabe	alkohola,	mamil	in	nekaterih	
zdravil	so	dodatno	pomembno	tveganje	
za	samomor	in	so	med	najpogostejšimi	
dejavniki	tveganja	za	samomorilno	
vedenje,	takoj	za	depresivno	motnjo	in	
drugimi	motnjami	razpoloženja.	Alkohol,	
nekatere	droge	in	zdravila,	ki	vplivajo	
na	centralni	živčni	sistem,	zmanjšajo	
inhibicijo,	lahko	povečajo	impulzivno	
vedenje,	povzročajo	spremembe	v	
možganih	in	sčasoma	vodijo	v	depresijo	
ter	negativno	vplivajo	na	odnose	in	
socialno	podporno	mrežo	posameznika	

Zlorabe alkohola, mamil in nekaterih zdravil so dodatno pomembno 
tveganje za samomor in so med najpogostejšimi dejavniki tveganja 
za samomorilno vedenje, takoj za depresivno motnjo in drugimi 
motnjami razpoloženja.

ter	s	tem	oslabijo	tiste	dejavnike,	ki	bi	
lahko	ščitili	pred	samomorom.

Omejitev dostopa
Če	ste	glede	tega	v	skrbeh	zase	ali	
drugega	človeka,	poskrbite,	da	ta	
oseba	ne	bo	imela	dostopa	do	večjih	
količin	alkohola,	mamil	in	zdravil	ali	
drugih	snovi.	Omejevanje	dostopa	do	
sredstev,	s	katerimi	nekdo	lahko	stori	
samomor,	je	ena	najučinkovitejših	
strategij	za	preprečevanje	samomora.	
Svojcem,	prijateljem	in	znancem	se	tako	
omogoči,	da	pokličejo	pomoč,	osebo,	ki	
je	samomorilno	ogrožena,	pa	začasno	
obvaruje,	da	lahko	trezneje	razmišlja	in	
morda	izbere	bolj	racionalne	načine	za	
spopadanje	s	svojo	bolečino.

UKREPI
Kratki napotki za zmanjševanje 
tveganja za samomor z 
zastrupitvijo

•	 Nikoli	ne	imejte	doma	večjih	količin	
alkohola,	zdravil	ali	drog.

•	 Najbolj	varno	je,	če	doma	nimate	
alkohola	ali	drog	in	jih	nehate	
uporabljati.

•	 Glede	hranjenja	varne	količine	
zdravil	se	pogovorite	z	zdravnikom	
ali	farmacevtom	v	lekarni.

•	 Zdravila,	ki	vam	jih	predpiše	
zdravnik,	hranite	na	varnem	mestu,	
pomagajo	vam	lahko	svojci,	tako	da	
imajo	nadzor	nad	zdravili	(omejen	
dostop,	zaklepanje	omaric).

•	 Ustrezno	ravnajte	z	zdravili,	ki	jih	ne	
potrebujete	več,	in	jih	oddajte	na	za	
to	namenjena	zbirna	mesta.

•	 Zdravila	vedno	jemljite	na	način	in	v	
količinah,	ki	jih	predpiše	zdravnik.

•	 Zdravil	ne	kupujte,	če	jih	ni	predpisal	
zdravnik,	in	si	jih	ne	izposojajte	od	
svojcev	ali	znancev.
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ljudi, ki jih težave v duševnem 
zdravju ovirajo v njihovem 
vsakodnevnem življenju, se 
obrne po strokovno pomoč.

Duševne	in	vedenjske	motnje	so	v	zadnjih	
desetletjih	precej	povečale	svoj	delež	med	
dnevi	bolniške	odsotnosti.	V	obdobju	
ekonomske	krize	od	leta	2008	je	delež	
bolniške	odsotnosti	v	celoti	upadal,	prav	
tako	za	celotno	skupino	duševnih	in	
vedenjskih	motenj,	naraščalo	pa	je	število	
dni	bolniške	odsotnosti	zaradi	reakcij	na	
hud	stres	in	prilagoditvene	motnje.

Posledice	stresa,	izgorelosti	na	delovnem	
mestu	in	druge	posledice	prekomerne	
delovne	obremenitve	se	kažejo	s	simptomi	
številnih	bolezni,	ki	so	nato	tudi	vzrok	za	
bolniško	odsotnost.

Klasifikacija	bolezni	omogoča	pri	bolniški	
odsotnosti	tudi	beleženje	diagnoze	
izgorelosti	ter	z	delom	in	urejanjem	
življenja	povezanega	stresa.	Vendar	so	
te	diagnoze	zelo	redko	uporabljene	pri	
izbiri	vzroka	za	bolniško	odsotnost.	V	letih	
od	2007	do	2012	je	bilo	na	letni	ravni	
med	več	kot	700.000	primeri	bolniškega	
staleža	le	okrog	300	primerov	izgorelosti	
ter	z	delom	in	urejanjem	življenja	
povezanega	stresa,	število	teh	primerov	pa	
nekoliko	narašča.

Raziskave
V	raziskavah,	tudi	domačih,	strokovnjaki	
ugotavljajo,	da	se	le	okoli	polovica	ljudi,	
ki	jih	težave	v	duševnem	zdravju	ovirajo	
v	njihovem	vsakodnevnem	življenju,	

V Sloveniji je vsak dan odsotnih z dela štiri odstotke delovno aktivnih prebivalcev. Največ dni so 
zaposleni nezmožni za delo zaradi poškodb in kostno-mišičnih bolezni. Za tema najpomembnejšima 
vzrokoma pa so po številu odsotnih dni precej blizu tri skupine bolezenskih vzrokov: bolezni dihal s 
prevladujočimi prehladnimi obolenji, duševne in vedenjske motnje ter rakave bolezni.

VSE VEČ BOLNIŠKIH 
ODSOTNOSTI ZARADI 
IZGOREVANJA

Besedilo: Simona Janček*
*Vir: Zavod Med.Over.Net, Statistično poročilo NIJZ 

Med vsemi duševnimi motnjami 
odrasli najpogosteje obiščejo 
osebnega zdravnika zaradi 
depresije, anksioznosti ali 
reakcije na hud stres

obrne	po	strokovno	pomoč.	Med	vsemi	
duševnimi	motnjami	odrasli	najpogosteje	
obiščejo	osebnega	zdravnika	zaradi	
depresije,	anksioznosti	ali	reakcije	na	
hud	stres.	Po	podatkih	iz	mednarodne	
raziskave	PREDICT-D,	v	katero	je	bila	
vključena	tudi	Slovenija,	je	depresija	
prisotna	pri	okoli	14	odstotkih	odraslih	
pacientov,	ki	se	zdravijo	pri	družinskem	
zdravniku.	

V	obdobju	2008–2015	se	je	po	podatkih	
zunajbolnišnične	statistike	število	prvih	
obiskov	pri	odraslih,	starejših	od	20	let,	z	
diagnozo	»depresivna	epizoda«	znižalo	v	
povprečju	za	34	odstotkov,	in	sicer	v	vseh	
starostnih	skupinah;	pri	mladostnikih,	
starih	od	15	do	19	let,	pa	je	število	ostalo	
na	približno	isti	ravni.	V	primerljivem	
obdobju	se	je	število	obiskov	z	diagnozo	
»reakcija	na	hud	stres	in	prilagoditvena	
motnja«	pri	mladostnikih	in	odraslih	
povečalo	v	povprečju	za	47	odstotkov.	V	
obdobju	2008–2015	se	je	za	18	odstotkov	
znižala	tudi	stopnja	hospitalizacij	odraslih	
(starih	20	let	in	več)	zaradi	depresije.	
Število	izdanih	receptov	za	antidepresive,	
to	so	zdravila	za	zdravljenje	depresije	in	
nekaterih	drugih	bolezni,	pa	se	je	v	tem	
obdobju	povečalo	za	28	odstotkov.	

Podatki	kažejo,	da	število	obiskov	in	
bolniškega	staleža	zaradi	diagnoze	
izgorevanja	narašča,	kar	gre	verjetno	
pripisati	tudi	temu,	da	zdravniki	to	težavo	v	
zadnjih	letih	bolje	prepoznavajo.	

Stresno delo
Vsi	smo	ogroženi,	pod	stresom	in	lahko	
izgorimo,	če	ne	poznamo	dovolj	sami	
sebe,	kako	se	stres	kaže	pri	nas	in	če	se	
ne	znamo	sprostiti.	So	pa	nekateri	poklici	
in	okoliščine,	ki	nas	lahko	delajo	bolj	
dovzetne	za	stres	in	izgorelost:
•	 če	gre	za	zahtevno	delo	z	ljudmi,	
časovne	pritiske	in	(pre)hiter	tempo	dela	

z	neodložljivimi	termini,	
•	 če	je	delo	slabo	organizirano,	
•	 če	so	informacije	pomanjkljive,	
•	 če	ne	poznamo	svoje	vloge	in	
odgovornosti	na	delovnem	mestu,	

•	 če	ne	moremo	vplivati	na	organizacijo	
svojega	dela,	

•	 če	je	delo	zelo	enolično,	nočno	in	
izolirano	delo	brez	sodelovanja	
sodelavcev	in	nadrejenih.

K	izgorelosti	so	bolj	nagnjeni	
perfekcionisti,	zelo	vestni	ljudje,	ljudje	z	
nizko	samopodobo,	introvertirani	ljudje,	
ki	težje	izražajo	svoja	občutja,	počutje	
in	težko	prosijo	za	pomoč.	Poleg	tega	
pomembno	vlogo	igrajo	tudi	občutljivost,	
pretekle	izkušnje,	prepričanja,	starost,	
predvsem	pa	to,	kako	nekdo	gleda	na	
določene	situacije:	ali	gleda	nanje	kot	na	
nekaj,	kar	se	mu	dogaja	in	na	kar	nima	
pravega	vpliva	oz.	možnosti	nadzora,	
ali	pa	kot	na	izziv,	ki	ga	lahko	obvladuje	
in	spreminja.	Isti	dogodek	je	lahko	za	
nekoga	stresor,	za	drugega	pa	dobrodošla	
spodbuda	v	življenju.
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Vseslovenska akcija Ustavi se!, ki jo je zasnoval Zavod Med.Over.net, uspešno poteka že od začetka junija. 
Partnerji te akcije so v sodelovanju z ambasadorji začeli izvajati aktivnosti, s katerimi opozarjajo na 
prehiter tempo življenja in ljudi spodbujajo k razmisleku o priložnostih za 
izboljšanje kakovosti bivanja. 

Besedilo: Simona Janček*
*Vir: Zavod Med.Over.net

450.000 

in več minut je v prvem mesecu 
že zbranih v akciji Ustavi se! 

Ustavljanje	na	simbolni	ravni	poteka	z	
zbiranjem	minut	na	spletnem	mestu	
Ustavi	se!	V	prvem	mesecu	se	je	na	števcu	
nabralo	že	450.682	minut,	snovalci	
akcije	pa	so	se	zavezali,	da	bodo	do	29.	
septembra	2017	zbrali	2.065.895	minut,	
kolikor	je	bilo	Slovencev	1.	januarja	2017.	

O akciji
»Akcija	Ustavi	se!	se	počasi	začenja	vpletati	
v	vse	pore	družbe,	postaja	sinonim	za	
razmislek,	kaj	si	želimo	in	kako	bomo	svoje	
želje	tudi	uresničili.	Ljudje	se	zavedamo,	
da	si	sami	krojimo	svojo	pot,	a	včasih	nas	
tok	življenja	odnese	v	nesluteno	smer,	
ne	da	bi	se	tega	sploh	zavedali.	Sporočilo	
akcije	Ustavi	se!	je,	da	za	spremembe	
nikoli	ni	prepozno.	Če	se	ustavimo	danes,	
bomo	s	tem	vplivali	na	boljši	jutri.	To	nam	
dokazujejo	tudi	zgodbe	življenja,	ki	jih	vsak	
dan	prejemamo	od	ljudi,«	je	povedala	Anja	
Vogrič,	soustvarjalka	akcije	in	povezovalka	
zgodb.	O	uspešnosti	akcije	priča	tudi	

podatek,	da	so	ljudje	v	prvem	mesecu	
skupnemu	zavedanju,	da	se	je	v	življenju	
treba	ustaviti,	podarili	že	450.682	minut,	
kar	pomeni,	da	se	je	ustavila	že	petina	
Slovencev.

Izgorelost: nesrečni sinonim sodobne 
družbe
»Izgorelost	je	stanje	telesne,	duševne	in	
čustvene	izčrpanosti,	ki	nam	onemogoča	
normalno	delovanje	na	različnih	področjih.	
Prvi	znak	izgorevanja	je	izčrpanost,	ki	
ne	izzveni	po	dobrem	spancu,	hkrati	pa	
se	lahko	pojavi	vrsta	različnih	psihičnih	
in	telesnih	simptomov,	kot	so	tesnoba,	
depresija,	nespečnost,	nemir,	telesne	
bolečine	in	drugo.	Pomembno	je,	da	
izgorelost	pravočasno	prepoznamo,	saj	
samo	na	ta	način	lahko	ukrepamo,«	
pojasnjuje	Daniela	Fiket,	dr.	med.,	
specialistka	psihiatrije	in	moderatorka	
foruma	z	naslovom	Psihiatrija	na	Med.
Over.net.

V	preteklosti	so	raziskovalci	izgorelost	
povezovali	predvsem	s	poklicnimi	
preobremenitvami,	značilnimi	pretežno	za	
ljudi,	ki	svoje	življenje	podrejajo	delu,	saj	
so	bile	prve	študije	opravljene	predvsem	
na	poklicnih	skupinah,	ki	so	bile	vezane	
na	zagotavljanje	pomoči	ljudem.	Poznejše	
študije	so	pokazale,	da	so	ogroženi	prav	
vsi	poklici.	Še	več,	danes	se	poudarja,	
da	lahko	pride	do	sindroma	izgorelosti	
tudi	zaradi	neustreznih,	izčrpavajočih	
odnosov	na	drugih	področjih,	ne	samo	
na	delovnem	mestu.	V	t.	i.	»domačo«	
izgorelost	nas	lahko	pripeljejo	neizpolnjeni	
partnerski	odnosi,	pretirana	skrb	za	
otroke,	ostarele	in	bolne	starše	ali	
preobsežne	gospodinjske	preobremenitve.	
»Dandanes,	ko	je	velik	poudarek	na	
učinkovitosti,	produktivnosti	in	delovanju,	
pogosto	pozabljamo,	da	potrebujemo	tudi	
počitek,	čas,	ko	se	ustavimo,	sprostimo	in	
zabavamo,«	je	sklenila	dr.	Fiketova.

Medgeneracijsko povezovanje
Akcijo	Ustavi	se!	podpirajo	in	sooblikujejo	
številni	partnerji	iz	gospodarstva,	ki	se	
zavedajo	pomena	iskanja	ravnotežja	

Sporočilo 
akcije Ustavi 
se! je, da za 
spremembe 
nikoli ni 
prepozno. Če 
se ustavimo 
danes, bomo s 
tem vplivali na 
boljši jutri.

VSESLOVENSKA AKCIJA USTAVI SE!

V ISKANJU RAVNOTEŽJA 
MED PROSTIM ČASOM 
IN VSAKODNEVNIMI 
OBVEZNOSTMI

Se zavedate 
pomembnosti 

limfne drenaže?

080 81 19
www.thermana.si
info@thermana.si

že za 490,45 €
Vključuje:

 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •
 •

PROGRAM ZA 
SPROSTITEV
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prebivalcev Slovenije se je že 
ustavila.

med	prostim	časom	in	vsakodnevnimi	
obveznostmi.	»V	prvem	delu	akcije	
Ustavi.se!	je	naš	motiv	medgeneracijsko	
povezovanje	in	sodelovanje.	Vsakdo	
od	nas,	ki	je	tako	srečen,	da	še	lahko	
obiskuje	svoji	babici	in	dedka,	vsakdo,	ki	
se	veseli	vnučkov,	vsakdo,	ki	se	zaveda,	da	
smo	bili	vsi	enkrat	otroci	in	–	če	bo	sreča	
mila	–	bomo	vsi	enkrat	stari,	se	morda	
premalokrat	zave,	kako	pomembne	so	vezi	
med	generacijami,«	je	dejal	Gregor	Rajšp,	
direktor	sektorja	za	menedžment	človeških	
virov	in	organizacije	iz	družbe	Mercator,	
v	kateri	bodo	minute	zbirali	z	aktivnostmi	
na	družbenih	omrežjih	ter	jih	pozneje	
izkoristili	za	dobra	dela	v	domu	za	starejše	
in	druge,	za	vse	Mercatorjeve	zaposlene	in	
pomembne	ustanove.

V	Perutnini	Ptuj	so	se	v	okviru	akcije	Ustavi	
se!	povezali	z	Društvom	prijateljev	mladine	
Ptuj	in	ob	sklenitvi	aktivnosti,	ki	se	že	
dogajajo	na	njihovih	družbenih	omrežjih,	
organizirali	druženje	s	piknikom.	»Člani	
Društva	prijateljev	mladine	Ptuj	smo	
prostovoljci,	ki	se	znamo	v	življenju	tudi	
ustaviti,	želimo	pa	si,	da	bi	za	to	motivirali	
še	naše	ciljno	občinstvo,	to	so	otroci,	ki	
obiskujejo	vrtec,	ali	učenci	prve	in	druge	
triade	osnovne	šole	skupaj	s	starši	in	
drugimi	družinskimi	člani.	Želimo	si,	da	
bi	se	ljudje	ustavili	med	vsakodnevnim	
hitenjem	ter	si	vzeli	čas	za	družino.	Naše	

prireditve	so	za	otroke	vedno	brezplačne,	
za	starše	le	izjemoma	niso.	Perutnina	
Ptuj	nam	s	podaritvijo	piknika	za	člane,	
prostovoljce	Društva	prijateljev	mladine	
Ptuj,	sporoča,	da	so	opazili	in	nagradili	naš	
trud.	Tokrat	se	bomo	mi	ustavili	z	njihovo	

pomočjo.	Hvala	jim	za	to,«	je	pojasnila	
Urška	Vučak	iz	Društva	prijateljev	mladine	
Ptuj.

Števec z minutami, ki raste iz dneva v 
dan
»Ustaviti	se	pravzaprav	pomeni	slišati	
sebe.	Reči	‘stop’	balastu.	Si	dovoliti,	da	
otrok	v	nas	spregovori	na	glas.	Nam	
pove,	kaj	čuti	in	kaj	potrebuje,	tukaj	in	
zdaj.	Življenje,	v	katerem	drvimo	s	polno	
hitrostjo,	nam	namreč	jemlje	bistvo	
našega	obstoja.	Biti	človek	in	ne	stroj.	
Zato	je	vsaka	minuta	pomembna,«	je	
dejala	Jasna	Knez,	ambasadorka	akcije	in	
strokovnjakinja	Jungian	Coaching.
	
Na	simbolni	ravni	zavod	Med.Over.net	
zbira	minute,	ki	jih	lahko	podarite	s	klikom	
na	spletnem	mestu	projekta	Ustavi.se!,	
z	objavo	na	družbenih	omrežjih,	ki	je	
označena	z	#ustavise	ali	s	sodelovanjem	
pri	drugih	aktivnostih,	ki	potekajo	v	okviru	
akcije.	Več	informacij	na	www.ustavi.se.

Danes se poudarja, da lahko 
pride do sindroma izgorelosti 
tudi zaradi neustreznih, 
izčrpavajočih odnosov na 
drugih področjih, ne samo 
na delovnem mestu. V t. i. 
»domačo« izgorelost nas lahko 
pripeljejo neizpolnjeni partnerski 
odnosi, pretirana skrb za 
otroke, ostarele in bolne starše 
ali preobsežne gospodinjske 
preobremenitve.

Se zavedate 
pomembnosti 

limfne drenaže?
Ročna limfna drenaža ni običajna oblika masaže. Tehniko 
izvajajo limfterapevti z ustreznim znanjem, s certifikatom 
šole dr. Voddra iz Avstrije, ki s pomočjo posebnih, nežnih 
tehnik dreniranja odstranjujejo limfno tekočino iz predelov 
v telesu, kjer zastaja. 

V Thermani Laško lahko limfno drenažo preizkusite in 
se obenem sprostite ob odlični ponudbi ostale terapije.

080 81 19
www.thermana.si
info@thermana.si

7-dnevni 

do 22. 12. 2017
že za 490,45 €

Vključuje:
 • polpenzion, 
 • neomejeno kopanje v obeh hotelih, 
 • dnevni vstop v fitnes, 
 • pester program rekreacije in animacije, 
 • posvet pri zdravniku, 
 • 2x limfno drenažo obraza, 
 • refleksno masažo stopal, 
 • celotno podvodno masažo, 
 • Bownovo terapijo in 
 • klasično polovično masažo.

PROGRAM ZA 
SPROSTITEV
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To,	da	določena	prehrana	redi,	je	vsem	
jasno.	Debelost	je	trenutno	največja	
težava	sodobne	družbe.	Več	ljudi	umre	za	
posledicami	debelosti	kot	zaradi	lakote.	
Sliši	se	skoraj	neverjetno,	vendar	je	z	
debelostjo	povezano	veliko	bolezenskih	
stanj.	Fenomen	moderne	dobe	je	tudi	
podhranjenost	oz.	»napačna«	hranjenost.	
Zaužijemo	dovolj	kalorij,	celo	preveč,	
postopoma	se	redimo,	vendar	trpimo	
za	simptomi	pomanjkanja,	saj	se	
prehranjujemo	z	nekakovostno	hrano,	ki	je	
dostopna	skoraj	na	vsakem	koraku.	

Izbira živil
Kakovost	hrane	vpliva	tudi	na	vsakodnevne	
fizične	in	miselne	sposobnosti,	videz,	
spanje,	prebavo	in	še	bi	lahko	naštevali.	
Telesu	je	prav	malo	mar	za	naše	
filozofiranje.	Vseeno	mu	je,	ali	jeste	meso	
ali	ne,	se	prehranjujete	vegansko	ali	ne,	
pijete	mleko	ali	ne…	Nam	je	prepuščeno,	
da	izberemo	vire	esencialnih	hranil.	Kako	
bomo	dobili	vitamine,	minerale,	omega	
3	itd.,	telesa	ne	zanima.	Pomembno	je	le,	
da	jih	vnesemo	v	telo	in	se	osredotočimo	
na	naravno	hrano,	v	kateri	so	hranila,	ki	jih	

lahko	usklajujemo	glede	na	naš	življenjski	
slog,	zdravniška	priporočila,	potrebe,	
verska	prepričanja	ali	etične	predpostavke.

Včasih	smo	pojedli	le	tisto,	kar	smo	
nabrali	ali	ulovili.	Nismo	bili	kaj	prida	
izbirčni,	v	sodobni	družbi	pa	smo	postali	
namesto	plenilcev	plen	prehranske	
industrije.	Ta	vsakodnevno	ustvarja	vse	
bolj	zasvajajočo	hrano.	Pomislite	na	vsa	
reklamna	sporočila,	ki	vas	mamijo,	da	
greste	sami	ali	z	otroki	v	restavracijo	s	hitro	
prehrano	ali	kupite	sladkarije,	ali	pa	na	
to,	kako	»pravilno«	so	postavljena	živila	
na	trgovskih	policah.	Težava	je	predvsem	
v	uživanju	procesirane	hrane,	sladkorjev	
in	ogljikovih	hidratov,	rastlinskih	maščob,	
premalo	sveže	zelenjave	in	sadja,	
premalo	raznolikosti	v	prehrani,	prevelika	
sterilnost	hrane	….	Vse	to	nas	pripelje	do	
neravnovesja	v	telesu,	ki	vpliva	tudi	na	
naše	psihično	stanje.

Pomen telesne aktivnosti
Ker	pa	eno	brez	drugega	ne	gre,	je	poleg	
zdrave	prehrane	za	zdravo	hujšanje	
pomembna	tudi	redna	telesna	aktivnost.	
Z	njo	dosežemo	boljše	počutje,	krepimo	
srčno	mišico,	izboljšata	se	motorika	
in	gibljivost,	pridobimo	mišice,	ki	so	
porabnice	kalorij	in	ki	nam	pomagajo	ter	
lajšajo	opravljanje	vsakodnevnih	opravil,	
izboljša	se	presnova	in	še	in	še.	

Pri	vsakem	posamezniku,	ki	prej	ni	bil	
telesno	dejaven,	se	pojavi	vprašanje,	
kako	začeti	in	katera	naj	bo	ta	aktivnost.	
Veliko	se	jih	odloči	za	tek,	kolesarjenje,	
hojo	v	hribe,	nekateri	tudi	za	obisk	fitnesa.	
Vsekakor	je	priporočljivo,	da	se	pred	

CELOSTNI PRISTOP 
K BOLJ ZDRAVEMU 
ŽIVLJENJU
USPEŠNO HUJŠANJE JE KOMBINACIJA 
ZDRAVE PREHRANE, TELESNE 
AKTIVNOSTI IN PSIHOLOŠKE PODPORE

Večina nas je že ugotovila ali pa vsaj verjamemo, da je hrana tako ali drugače povezana z našim 
počutjem, videzom, telesnim in tudi duševnim zdravjem. Ni dovolj, da se prehranjujemo »zdravo«, 
ker ima izraz zelo širok pomen, ampak je pomembno tudi to, kako hrano prebavimo ali izkoristimo 
njeno hranilno vrednost. Vsekakor mora biti naš odnos do hrane pozitiven – pripravljene obroke naj bi 
pojedli z veseljem in nasmeškom na obrazu. Besedilo: Klara Rozina, osebna trenerka in prehranska svetovalka, Erik Meglič, osebni trener, Mateja Švetak, spec. 

psihodinamske psihoterapije, www.psihoterapija-ms.si

V sodobni družbi smo postali namesto plenilcev plen prehranske 
industrije. Ta vsakodnevno ustvarja vse bolj zasvajajočo hrano. 
Pomislite na vsa reklamna sporočila, ki vas mamijo, da greste sami 
ali z otroki v restavracijo s hitro prehrano ali kupite sladkarije.

ALOE VERA X2, 
ALOE VLAŽILNA 
KREMA ZA OBRAZ
50 ml

redna cena: 14,95 €

cena s Kartico zvestobe

11,96 € POPUST: 
20 %3

A-DERMA 
EXOMEGA 
EMOLIENTNA 
KREMA D.E.F.I.
200 ml

redna cena: 19,00 €

cena s Kartico zvestobe

15,20 € POPUST: 
20 %4

VITAMINI IN 
MINERALI
30 tablet
Prehransko dopolnilo ni 
nadomestilo za  
uravnoteženo in 
raznovrstno prehrano.

redna cena: 7,44 €

cena s Kartico zvestobe

5,21 € POPUST: 
30%2

LA ROCHE-POSAY 
LIPIKAR  
BAUME AP +
400 ml

redna cena: 22,01 €

cena s Kartico zvestobe

17,61 € POPUST: 
20%4

redna cena: 10,90 €

cena s Kartico zvestobe

8,72 € POPUST: 
20%

KOENCIM 
Q10 30 MG Z 
ANTIOKSIDANTI
30 kapsul
Prehransko dopolnilo ni 
nadomestilo za  
uravnoteženo in 
raznovrstno prehrano.

redna cena: 9,99 €

cena s Kartico zvestobe

7,99 € POPUST: 
20%2

HEDRIN - 100% 
UČINKOVITA 
REŠITEV PRED 
UŠMI IN GNIDAMI
Akcija velja za izdelka Hedrin Once, 100 ml in 
Hedrin Protect&Go, 120 ml.Brez uši. Brez drame.

10%  
popustugodnost za imetnike Kartic
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Ob nakupu dveh izdelkov 
Malček, DARILO nahrbtnik.

Akcija velja za imetnike Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana ob nakupu 2 katerihkoli izdelkov* Malček 
od 7. 9. do 16. 10. 2017 oz. do razdelitve daril. Zaloga daril je omejena. 

BREZPLAČNO PREDAVANJE ZA IMETNIKE KARTICE ZVESTOBE 
LEKARNE LJUBLJANA
Tema predavanja: Skrb za pravilno nego zobnih protez in celotne ustne votline.
Predavateljica: Mirjam Škorjanc dipl. ustni higienik
Termin in lokacija predavanja: torek, 26. 9. 2017, ob 18. uri v Viteški dvorani, Križanke, Ljubljana.
Udeležbo na predavanju potrdite s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 71 17 ali prek e-pošte: 
kartica.zvestobe@lekarna–lj.si. 

Predavanje je namenjeno imetnikom Kartice zvestobe in je brezplačno.

26. 
SEPTEMBER

Pokrovitelj predavanja:

* Akcija ne velja za galenske izdelke Malček.

UČINKOVITO 
SE ZNEBI UŠI

Uš preživi brez gostitelja le 
nekaj dni, občutljiva je na mraz 
in temperaturo, višjo od 60 ˚C.
- Obleko, posteljnino in pralne 

predmete operite pri temperaturi 
nad 60 ˚C. 

- Česar ne morete oprati, lahko 
zamrznete za 24 do 48 ur ali zatesnite 

v plastično vrečko za 2 tedna.
- Vrečko sesalnika po sesanju takoj  
zamenjajte, staro pa v zatesnjeni 

plastični vrečki zavrzite.
- Izdelke za razuševanje 

uporabljajte samo takrat, ko že 
odkrijete uši in nikoli v 
preventivne namene.

ODKRIVANJE IN
PREPREČEVANJE UŠIVOSTI

Naglavne uši se prenašajo z 
neposrednim stikom, redkeje prek 

oblačil, pokrival in glavnikov.
- Enkrat tedensko preglejte lasišče, v 

času epidemije vsak dan.
- Prečešite lase nad belo podlago.

- Skrbno preglejte glavnik.

TE SRBI IN SE PRASKAŠ?
Srbenje lasišča in praskanje sta lahko znaka, da 

imaš uši. Vendar se srbenje začne šele po tem, ko 
se telo odzove na posebno snov, ki jo uš izloči ob 
sesanju krvi. Pri nekaterih do srbenja ne pride, 

zato je potrebno redno pregledovanje
in prečesavanje lasišča.

POSTOPEK RAZUŠEVANJA
- proti ušem nanesiIzdelek te na suhe lase, temeljito 

masirajte in pustite delovati na lasišču predpisani čas. 
- Razčešite z gostim glavnikom.

- Nanos je treba ponoviti čez 7-10 dni.
- Lasišče dnevno razčesavajte z 

gostim glavnikom.

POMEMBNO
Samo prečesavanje ne odstrani uši!

Uspešnost razuševanja je odvisna od sočasnega 
sodelovanja vseh (npr. staršev otrok v vrtcu ali šoli in 

njihovih družinskih članov). Priporočljivo je, da po 
opravljenem razuševanju ostane 

otrok doma še 24 ur.

*Ex vivo študija učinkovitosti – Laboratorij za 
parazitologijo-mikologijo, Pariz (2015)

- Učinkuje v 10 minutah.
- 100% učinkovit* pri odpravljanju uši.
- Brez insekticidov.
- Uši ne razvijejo odpornosti na izdelek.
- Varen za uporabo in nežen do lasišča.
- 100 ml

ALTO POU 
losjon proti ušem in gnidam

ALTO POU
Losjon proti ušem 
in gnidam, 100 ml

Veljavnost od 7. 9. do 16. 10. 2017www.lekarnaljubljana.si |  www.lekarna24ur.com 

in aktivno 
v jesenske 

dni

izbrano iz kataloga ugodnosti

Cene s popustom iz ZDRAVO - kataloga ugodnosti veljajo izključno ob predložitvi Kartice zvestobe LEKARNE LJUBLJANA in zahtevanega števila jabolk zvestobe,
sicer veljajo redne cene. Slike so simbolične. Popusti se ne seštevajo. Ponudba v katalogu ugodnosti velja od 7. 9. do 16. 10. 2017 oziroma do prodaje zalog.

Za več informacij prelistajte nov katalog ugodnosti ali nas pokličite

logotip Lekarna Ljubljana 200x201   1 2/5/2009   8:58:29 AM

080 71 17!
na brezplačno telefonsko številko 
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ALOE VERA X2, 
ALOE VLAŽILNA 
KREMA ZA OBRAZ
50 ml

redna cena: 14,95 €

cena s Kartico zvestobe

11,96 € POPUST: 
20 %3

A-DERMA 
EXOMEGA 
EMOLIENTNA 
KREMA D.E.F.I.
200 ml

redna cena: 19,00 €

cena s Kartico zvestobe

15,20 € POPUST: 
20 %4

VITAMINI IN 
MINERALI
30 tablet
Prehransko dopolnilo ni 
nadomestilo za  
uravnoteženo in 
raznovrstno prehrano.

redna cena: 7,44 €

cena s Kartico zvestobe

5,21 € POPUST: 
30%2

LA ROCHE-POSAY 
LIPIKAR  
BAUME AP +
400 ml

redna cena: 22,01 €

cena s Kartico zvestobe

17,61 € POPUST: 
20%4

redna cena: 10,90 €

cena s Kartico zvestobe

8,72 € POPUST: 
20%

KOENCIM 
Q10 30 MG Z 
ANTIOKSIDANTI
30 kapsul
Prehransko dopolnilo ni 
nadomestilo za  
uravnoteženo in 
raznovrstno prehrano.

redna cena: 9,99 €

cena s Kartico zvestobe

7,99 € POPUST: 
20%2

redna cena: 7,44 €

cena s Kartico zvestobe

HEDRIN - 100% 
UČINKOVITA 
REŠITEV PRED 
UŠMI IN GNIDAMI
Akcija velja za izdelka Hedrin Once, 100 ml in 
Hedrin Protect&Go, 120 ml.Brez uši. Brez drame.

10%  
popustugodnost za imetnike Kartic
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Ob nakupu dveh izdelkov 
Malček, DARILO nahrbtnik.

Akcija velja za imetnike Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana ob nakupu 2 katerihkoli izdelkov* Malček 
od 7. 9. do 16. 10. 2017 oz. do razdelitve daril. Zaloga daril je omejena. 

Malček, DARILO nahrbtnik.

BREZPLAČNO PREDAVANJE ZA IMETNIKE KARTICE ZVESTOBE 
LEKARNE LJUBLJANA
Tema predavanja: Skrb za pravilno nego zobnih protez in celotne ustne votline.
Predavateljica: Mirjam Škorjanc dipl. ustni higienik
Termin in lokacija predavanja: torek, 26. 9. 2017, ob 18. uri v Viteški dvorani, Križanke, Ljubljana.
Udeležbo na predavanju potrdite s klicem na brezplačno telefonsko številko 080 71 17 ali prek e-pošte: 
kartica.zvestobe@lekarna–lj.si. 

Predavanje je namenjeno imetnikom Kartice zvestobe in je brezplačno.

26. 
SEPTEMBER

Pokrovitelj predavanja:

* Akcija ne velja za galenske izdelke Malček.

UČINKOVITO 
SE ZNEBI UŠI

Uš preživi brez gostitelja le 
nekaj dni, občutljiva je na mraz 
in temperaturo, višjo od 60 ˚C.
- Obleko, posteljnino in pralne 

predmete operite pri temperaturi 
nad 60 ˚C. 

- Česar ne morete oprati, lahko 
zamrznete za 24 do 48 ur ali zatesnite 

v plastično vrečko za 2 tedna.
- Vrečko sesalnika po sesanju takoj  
zamenjajte, staro pa v zatesnjeni 

plastični vrečki zavrzite.
- Izdelke za razuševanje 

uporabljajte samo takrat, ko že 
odkrijete uši in nikoli v 
preventivne namene.

ODKRIVANJE IN
PREPREČEVANJE UŠIVOSTI

Naglavne uši se prenašajo z 
neposrednim stikom, redkeje prek 

oblačil, pokrival in glavnikov.
- Enkrat tedensko preglejte lasišče, v 

času epidemije vsak dan.
- Prečešite lase nad belo podlago.

- Skrbno preglejte glavnik.

TE SRBI IN SE PRASKAŠ?
Srbenje lasišča in praskanje sta lahko znaka, da 

imaš uši. Vendar se srbenje začne šele po tem, ko 
se telo odzove na posebno snov, ki jo uš izloči ob 
sesanju krvi. Pri nekaterih do srbenja ne pride, 

zato je potrebno redno pregledovanje
in prečesavanje lasišča.

POSTOPEK RAZUŠEVANJA
- proti ušem nanesiIzdelek te na suhe lase, temeljito 

masirajte in pustite delovati na lasišču predpisani čas. 
- Razčešite z gostim glavnikom.

- Nanos je treba ponoviti čez 7-10 dni.
- Lasišče dnevno razčesavajte z 

gostim glavnikom.

POMEMBNO
Samo prečesavanje ne odstrani uši!

Uspešnost razuševanja je odvisna od sočasnega 
sodelovanja vseh (npr. staršev otrok v vrtcu ali šoli in 

njihovih družinskih članov). Priporočljivo je, da po 
opravljenem razuševanju ostane 

otrok doma še 24 ur.

*Ex vivo študija učinkovitosti – Laboratorij za 
parazitologijo-mikologijo, Pariz (2015)

- Učinkuje v 10 minutah.
- 100% učinkovit* pri odpravljanju uši.
- Brez insekticidov.
- Uši ne razvijejo odpornosti na izdelek.
- Varen za uporabo in nežen do lasišča.
- 100 ml

ALTO POU 
losjon proti ušem in gnidam

ALTO POU
Losjon proti ušem 
in gnidam, 100 ml

Veljavnost od 7. 9. do 16. 10. 2017www.lekarnaljubljana.si |  www.lekarna24ur.com 

in aktivno 
v jesenske 

dni

izbrano iz kataloga ugodnosti

Cene s popustom iz ZDRAVO - kataloga ugodnosti veljajo izključno ob predložitvi Kartice zvestobe LEKARNE LJUBLJANA in zahtevanega števila jabolk zvestobe,
sicer veljajo redne cene. Slike so simbolične. Popusti se ne seštevajo. Ponudba v katalogu ugodnosti velja od 7. 9. do 16. 10. 2017 oziroma do prodaje zalog.

Za več informacij prelistajte nov katalog ugodnosti ali nas pokličite
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080 71 17!
na brezplačno telefonsko številko 
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tednov traja, da se telo privadi 
na naše nove odločitve, tako 
glede prehrane kot gibanja.

začetkom	izbrane	dejavnosti	posvetujete	
z	ustreznim	strokovnjakom	(trenerjem	
za	tek,	osebnim	trenerjem	...),	ki	vam	
bo	svetoval,	kako	pravilno	pristopiti	k	
treningu,	da	bosta	izvedba	pravilna	in	
učinek	čim	boljši.	

Zavedati	se	je	treba,	da	je	adaptacijska	
faza	telesa	od	osem	do	deset	tednov.	To	
pomeni,	da	se	telo	privaja	na	naše	nove	
odločitve	tako	pri	prehrani	kot	pri	gibanju.	
Predvsem	pri	hujšanju	v	tem	času	ne	
smemo	pričakovati	večjih	rezultatov,	se	
boste	pa	veliko	bolje	počutili	in	izgubili	
tudi	nekaj	kilogramov.

Psihološka podpora pri hujšanju
Vsekakor	pa,	ko	govorimo	o	hujšanju,	
ne	smemo	zanemariti	še	tretjega	dela	
celostne	obravnave,	to	so	psihološka	
podpora	ter	zelo	pogosto	odkrivanje	in	
reševanje	vzrokov,	ki	so	nas	do	debelosti	
oziroma	povečane	telesne	teže	sploh	
pripeljali.	

Hrana	ima	v	sodobni	družbi	veliko	več	
pomenov,	kot	je	le	zagotavljanje	energije	
za	preživetje.	Dejansko	ta	njena	lastnost	
prehaja	v	ozadje,	saj	je	hrane	v	izobilju	
in	v	razvitih	državah	je	pomanjkanje	le	
redko.	Ob	hrani	se	družimo,	sklepamo	
posle,	doživljamo	romantične	trenutke,	
tekmujemo	…	Hrana	je	torej	pogosto	
povabilo	iz	osamljenosti.	Informacija,	
ki	jo	prejemajo	naši	možgani,	je	–	zelo	
preprosto	povedano	–	povezana	tako,	da	
kjer	je	hrana,	so	tudi	ljudje,	in	ko	jemo,	
nismo	sami.	In	tega	občutka	se	telo	nauči.	
Torej,	tudi	ko	se	odpravimo	sami	na	kosilo,	
se	v	nas	zbudi	ta	občutek,	da	je	ob	hrani	
prijetno,	da	nam	da	to	neko	zadovoljstvo,	
neko	potešitev,	ne	samo	potrebe	po	hrani,	

temveč	tudi	potrebe	po	bližini.	Počutimo	
se	prijetno,	kar	nam	je	v	tistem	trenutku	
dovolj.	In	tako	kaj	hitro	najdemo	povezave	
tudi	med	drugimi	čustvi	in	občutki,	ki	se	
povezujejo	s	hrano.	

Zakrivanje čustev
Velikokrat	je	hrana	tolažba	za	duševne	
bolečine,	sredstvo	za	manipulacijo,	
kaznovanje,	nagrajevanje	in	naslado	...	
Predvsem	pa	za	zakrivanje	dejanskih	
čustev,	ki	jih	v	nekem	trenutku	ne	želimo	
občutiti.	Pogosto	se	dogaja,	da	ko	je	
nekdo	žalosten,	poseže	po	hrani,	ko	nekaj	
doseže,	se	nagradi	s	hrano,	ko	se	veseli,	si	
privošči	nekaj	dobrega,	ko	je	jezen,	žveči	
prigrizke	ipd.	Pa	vendar	bi	moral	jokati,	ko	

je	žalosten,	biti	ponosen,	ko	nekaj	doseže,	
se	smejati,	ko	je	vesel,	se	jeziti,	ko	je	jezen.	
Moral	bi	se	v	polnosti	zavedati	teh	čustev,	
ki	se	odvijajo	v	različnih	situacijah,	ne	pa	
jih	zamenjevati	s	hrano.	

Hujšanje	je	večinoma	psihološka	borba,	
v	kateri	posameznik	težko	izstopi	iz	
vrtinca	življenjskih	navad.	Vendar	je	
sprememba	življenjskega	sloga	edini	
učinkovit	in	dolgoročen	način,	da	začne	
živeti	drugače.		Pristopiti	je	treba	celostno,	
torej	posameznika	sprejemati	kot	skupek	
fizičnih	in	psihičnih	dejavnikov,	ki	jim	
zdrav	način	prehranjevanja	omogoča	pot	k	
zastavljenim	ciljem.	

Če	delamo	samo	na	enem	področju,	
porabimo	veliko	preveč	energije	za	
obvladovanje	drugih	področij,	s	katerimi	
se	ne	želimo	ukvarjati.	Vendar	naše	telo	
ne	deluje	po	delčkih,	deluje	povezano,	in	
ko	telo	krepimo	na	enem	delu,	slabi	na	
drugem;	ko	mu	odvzemamo	energijo	na	
eni	strani,	ni	sposobno	graditi	na	drugi	–	
zato	čutimo	in	spoznavajmo	sebe	kot	eno	
celoto.	Naša	duša,	um,	čustva	in	fizično	
telo	so	nedeljivi	in	so	na	našteto	načinov	
povezani	in	soodvisni,	zato	si	vzemite	
čas	zase,	za	spremembe,	za	celotno	
preobrazbo	in	upoštevajte	ritem	svojega	
telesa.	

Hujšanje je predvsem psihološka borba, v kateri posameznik težko 
izstopi iz vrtinca življenjskih navad. Sprememba življenjskega sloga 
je edini učinkovit in dolgoročen način, da se začne živeti drugače.  

Ob hrani se družimo, sklepamo posle, doživljamo romantične 
trenutke, tekmujemo … Torej je hrana pogosto povabilo iz 
osamljenosti. 

Na voljo v lekarnah, prodajalnah Sanolabor, specializiranih 
prodajalnah, drogerijah TUŠ in v Hervisu.

Za masiranje mišic, sklepov in vezivnih tkiv.
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ZA OGREVANJE PRED 
IN REGENERACIJO
PO ŠPORTU!

www.pernaton.ch/sl

SWISS                  MADE



6362 Spremljajte nas na        /Zdrave novice

GIBANJE

6362 Spremljajte nas na        /Zdrave novice

Koliko	bi	torej	morali	trenirati,	če	želite	
teči	dober	pol	maraton?	Obstajata	dva	
različna	tipa	tekačev:	1.	tekači,	ki	se	prvič	
udeležujejo	polmaratona	in	tečejo	od	
2	do	3	dni	v	tednu	po	približno	4	do	8	
kilometrov.
2.	večkratni	udeleženci	polmaratonov,	ki	
bi	radi	na	dogodku	tekli	hitreje	in	dosegi	
boljši	čas.

Osnova treninga
Ko	se	pripravljamo	za	polmaraton,	je	vsak	
teden	ključna	vadba	teka	na	dolge	proge.	
Če	se	pri	treningu	osredotočite	na	dolge	
razdalje,	boste	tudi	na	dan	tekmovanja	
dobro	tekli.	Najdaljši	dnevni	tek	v	načrtu	
naj	bo	dolg	najmanj	8	kilometrov.	Karkoli	
manj	od	navedene	tedenske	kilometrine	
bo	oslabilo	sposobnost	vašega	telesa	
za	prilagoditve	in	povečalo	možnost	
poškodbe.

Pogosta	napaka	novih	tekmovalcev	
je	mišljenje,	da	jih	bo	intenzivni	načrt	
treninga	hitro	pripeljal	s	kavča	do	cilja.	
Pozor,	vsi	načrti	priprave	za	pol	maraton,	
ki	se	gibljejo	od	10,	14	ali	16	tednov,	
predpostavljajo,	da	ste	pred	tem	že	
zgradili	neko	tedensko	kilometrino,	
ki	skupaj	znaša	najmanj	20	do	30	
kilometrov.	

Najprej	si	pripravite	zase	primeren	
načrt.	Ne	samo,	da	se	načrti	razlikujejo	
po	dolžini,	temveč	se	razlikujejo	tudi	
glede	vsebine	(vrste	vadbe,	tedenskih	
kilometrov	in	števila	tekov	na	teden).	
Preučite	različne	načrte,	preden	si	izberete	
svojega.	Najprej	izbirajte	med	tistimi,	
ki	se	najbolje	ujemajo	z	vašim	delom	
in	družinskim	razporedom.	Če	bi	na	
primer	po	načrtu	morali	teči	vsak	dan	in	
že	vnaprej	veste,	da	se	to	ne	bo	zgodilo,	
potem	ta	načrt	ni	za	vas.

Če radi tečete, morda razmišljate, da bi pretekli vsaj polmaraton. Ti so zelo priljubljeni z dobrim 
razlogom – razdalja je dovolj velika, da imate na cilju občutek velikega dosežka, vendar pa treniranje 
za ta dogodek le ni tako dolgotrajno in vseobsegajoče kot za polni maraton.  

PRIPRAVE NA POLMARATON

Besedilo: Žiga Janežič

Načrt za začetnike
Priporoča	se	vsaj	12	tednov	vadbe	
pred	udeležbo	na	polmaratonu.	Ob	
predpostavki,	da	tečete	6	do	8	kilometrov	
enkrat	na	teden,	bi	morali	v	12	tednih	biti	
sposobni	preteči	15	do	18	kilometrov.	
Pri	treningih	ne	potrebujete	nujno	
21-kilometrskih	tekov,	da	bi	kasneje	
zmogli	končati	polmaraton.	Vendar	
ne	želite,	da	bi	bil	vaš	najdaljši	tek	na	
treningu	pol	krajši	od	polmaratona.	Cilj	je	
doseči	razdaljo	od	15	do	18	kilometrov	
za	tedensko	dolgo	razdaljo.	Po	tem	
strokovnjaki	svetujejo	eno	aerobno	
vadbo	tedensko.	Teki	štiri	dni	na	teden	
bi	morali	zadostovati,	da	bi	lahko	končali	
polmaraton.	

Razpored	lahko	izgleda	takole:
•	 ponedeljek:	lahkoten	tek
•	 Torek:	tek
•	 sreda:	navzkrižna	vadba
•	 četrtek:	navzkrižna	vadba	
•	 petek:	lahkoten	tek
•	 Sobota:	tek	na	daljšo	razdaljo
•	 nedelja:	premor	ali	hitra	hoja

Ključ	do	uspeha	v	tem	urniku	je	tedenski	
tek	na	dolge	razdalje.	Tega	ne	preskočite	
in	poskrbite,	da	bo	napredovanje	s	
trenutnega	najdaljšega	tedenskega	
teka	na	15-18	kilometrov,	kar	je	vaš	cilj,	
postopno	in	varno.

Načrt za srednje usposobljene in 
napredne tekmovalci
Za	izkušenega	polmaratonca	je	cilj	
treninga	hitrejši	tek	oz.	boljši	čas	
polmaratona.	Pri	vadbi	vsak	teden	je	še	
vedno	ključna	dolga	razdalja	teka,	idealno	
pa	je,	če	imate	prav	tako	vsaj	12	tednov	na	
voljo	za	bolj	temeljite	priprave	na	tekmo.	

Predpostavimo,	da	tečete	10	do	12	

kilometrov	enkrat	na	teden.	Če	ste	na	
tej	ravni,	potem	lahko	z	lahkoto	pridete	
tudi	do	21	kilometrov,	ki	je	razdalja	
polmaratona.	Ni	treba,	da	so	ti	teki	hitri,	
vendar	so	ključni,	če	želite	hitro	tekmovati.

Tako	kot	začetniki	poleg	dolgega	teka	
potrebujete	dodaten	tek	na	teden.	Toda	
trening	bi	moral	biti	daljši	-	morda	12	km.	
Lahko	npr.	zmerno	progresivno	tečete	5	
kilometrov,	3	km	nekoliko	hitreje,	1,5	km	
hitreje,	1,5	km	najhitreje,	nato	pa	še	1	km,	
da	se	ohladite.
Prav	tako	lahko	naredite	nekaj	tekov,	kjer	
boste	tekli	v	ritmu	planiranega	tempa	
polmaratona.	Tempo	polmaratona	lahko	
tečete	tudi	kot	del	svojih	tekov	na	dolgo	
razdaljo.	Vključite	vmes	tudi	hitrosti,	ki	se	
izvajajo	hitreje	od	tekmovalnega	ritma.	
Občasni	polmaratonci	na	svoj	urnik	
vključite	vsaj	5	tekov	na	teden.

Primer urnika:
•	 ponedeljek:	lahkoten	tek
•	 Torek:	tek
•	 sreda:	lahkoten	tek	
•	 četrtek:	navzkrižna	vadba	
•	 petek:	lahkoten	tek
•	 Sobota:	tek	na	dolgo	razdaljo
•	 nedelja:	premor	ali	hitra	hoja

Ne	pozabite:	pri	usposabljanju	za	
polmaraton,	poskrbite,	da	se	boste	
osredotočili	na	dolge	proge,	ki	naj	
postanejo	osrednji	del	vašega	treninga.	

Počitek
Odmor	je	prav	tako	pomemben	kot	potek	
vadbe.	Vaše	telo	potrebuje	čas	za	obnovo	
in	popravilo.	Preskočiti	dneve	počitka	ni	
priporočljivo,	saj	si	telo	v	teh	primerih	
težje	opomore	in	postane	bolj	nagnjeno	k	
poškodbam.	Ne	pozabite	si	torej	načrtovati	
počitka,	poslušajte	pa	tudi	svoje	telo.

Na voljo v lekarnah, prodajalnah Sanolabor, specializiranih 
prodajalnah, drogerijah TUŠ in v Hervisu.

Za masiranje mišic, sklepov in vezivnih tkiv.
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GIBANJE

Zaradi	asfaltiranih	površin,	kar	je	dandanes	najpogostejša	površina,	
po	kateri	hodimo,	se	telo	tako	rekoč	poleni	in	mišice,	ki	bi	jih	
morali	redno	uporabljati	za	gibanje,	se	enostavno	»izklopijo«.	
Zato	fizioterapevti	kot	redno	vadbo	svetujemo	nordijsko	hojo,	s	
katero	ponovno	pridobimo	pravilne	vzorce	gibanja	oz.	hoje,	ki	jih	
uporabljamo	tudi	pri	dnevni	hoji.

Pri	hoji	brez	palic	pretežno	uporabljamo	samo	mišice	
spodnjih	okončin,	pri	hoji	s	palicami,	kot	je	nordijska	hoja,	pa	
obremenjujemo	tako	spodnje	okončine	kot	zgornje;	da	dosežemo	
popolno	usklajenost	gibanja	spodnjih	in	zgornjih	okončin,	morajo	
aktivno	sodelovati	tudi	mišice	trupa,	pri	tem	pa	so	mišljeni	
predvsem	stabilizatorji	trupa.	Tako	lahko	rečemo,	da	pri	nordijski	
hoji	aktiviramo	praktično	ves	organizem.	

Pri	nordijski	hoji	ima	korak	poudarjen	odriv	in	je	daljši	od	
običajnega	koraka.	Z	roko	oz.	palico	se	močno	odrivamo	od	
podlage	in	tako	nadziramo	hitrost	hoje	glede	na	našo	fizično	
pripravljenost.	Pazimo,	da	pravilno	polagamo	stopalo,	se	pravi,	da	
prvi	stik	s	podlago	naredimo	s	peto,	sledi	obremenitev	zunanjega	
stopalnega	loka	in	na	koncu	odriv	z	blazinicami	in	prsti	na	nogi.	
Zaradi	intenzivnosti	uporabljamo	praktično	vse	mišice;	tako	pri	
koraku	sodelujejo	ritne	mišice,	sprednje,	zadnje	stegenske	mišice,	
mečne	mišice	in	mišice	stopala.

Palici	zapičimo	v	podlago	v	liniji	telesa	in	ne	pred	seboj,	zato	
je	manjša	verjetnost	spotikanja,	tako	pa	se	tudi	lažje,	močneje	
odrinemo.	Ramenski	obroč	je	v	pravilnem	položaju	obremenjen,	
rami	držimo	nazaj	in	navzdol,	vrat	je	v	podaljšku	hrbtenice.	Zaradi	
posebej	oblikovanih	paščkov	na	ročajih	je	ročaj	palice	praktično	
ves	čas	v	dlani	in	tako	je	sila	odriva	prenešena	na	pašček	brez	
pretiranega	stiskanja	ročaja.	Pri	pravilnem	obremenjevanju	rok	
krepimo	stabilizatorje	ramenskega	obroča,	ne	smemo	pa	pozabiti	
na	pravilen	položaj	glave.	Zaradi	uporabe	palic	se	teža	telesa	tudi	
lepše	razporedi	in	tako	razbremenimo	preobremenjene	dele	telesa.	

Koristi nordijske hoje
Pri	nordijski	hoji	je	približno	25	odstotkov	manj	obremenitev	
na	skočni	in	kolenski	klep,	kolk	in	hrbtenico.	Mnogo	raziskav	je	
pokazalo,	da	je	nordijska	hoja	po	ravnini	bolj	intenzivna	oz.	pomeni	

Najpristnejša in največkrat uporabljena človekova 
vadba oz. dnevna aktivnost, ki jo srečujemo na 
vsakem koraku, je hoja. Hoja nas spremlja v vseh 
obdobjih življenja, tudi v zelo visoki starosti. Zato 
je zelo pomembno, kakšen je naš odnos do te 
najbolj redne človekove vadbe. Tudi vsakdanja 
hoja mora biti pravilna. 

NORDIJSKA 
HOJA 
AKTIVIRA 
CELO TELO

Besedilo: Nina Dodič, fizioterapija Fuchs

GIBANJE

Sedeče delo za računalnikom, dolgotrajno sklanjanje 
nad zaslon telefona ali tablice in podobni položaji 
pripomorejo k povečani upognjenosti prsnega dela 
hrbtenice. Spremeni se tudi položaj lopatic in 
ramen, kar lahko dolgoročno vodi do bolečin 
med lopaticami, v ramenih, napetosti ali 
bolečin v vratu ... Besedilo: Nataša Sinovec, specialistka za poravnavo telesne drže

Ni	nam	treba	čakati	na	čas,	ki	je	v	našem	urniku	namenjen	
vadbi,	razgibamo	se	lahko	mimogrede.	Na	primer	v	pisarni,	
sede	ali	stoje,	med	telefonskim	klicem	ali	po	njem,	preden	
nadaljujemo	delo.	Lahko	tudi	v	šoli,	ko	sedimo	in	poslušamo,	
ali	takrat,	ko	čakamo	v	vrsti	pred	blagajno,	se	vozimo	z	
dvigalom,	med	sprehodom	…	Priložnosti	je	veliko.

1.Primikamo lopatice
Sprostimo	ramena	ter	jih	potisnimo	v	smeri	nazaj	in	navzdol,	
za	trenutek	zadržimo	in	nato	sprostimo.	Nekajkrat	ponovimo.	
Sproščeno	dihamo.

2. Dvigamo in spuščamo ramena
Na	prej	opisani	način	primaknemo	lopatice	in	stisk	zadržimo.	
Medtem	ko	se	ves	čas	trudimo	ohranjati	stisnjene	lopatice,	
dvignemo	ramena	k	ušesom,	nato	pa	jih	spustimo	in	
potisnemo	čim	nižje.	Nekajkrat	ponovimo.	Sproščeno	
dihamo.

3. Krožimo z rameni naprej in nazaj
V	obeh	primerih	se	osredotočimo	na	tisti	del	giba,	s	katerim	
se	ramena	premikajo	nazaj.	Aktivno	stisnimo	lopatice	in	
potisnemo	ramena	kar	se	da	daleč	nazaj.	Sproščeno	dihamo.

S	temi	vajami	bomo	mimogrede	izboljšali	položaj	prsnega	
dela	hrbtenice	in	ramen.	V	boljšem	položaju	bodo	tudi	
pljuča,	srce	in	drugi	notranji	organi.	V	krvi	bo	manj	stresnega	
hormona	kortizola,	če	bodo	prsni	del	hrbtenice	in	ramena	v	
boljšem	položaju.	

Za	piko	na	i	naredimo	zavestno	nekaj	globokih	preponskih	
vdihov	in	izdihov.	Predstavljajmo	si,	da	imamo	v	trebuhu	
balon,	ki	se	ob	vdihu	razširi	na	vse	strani	–	naprej,	nazaj,	levo	
in	desno,	ob	izdihu	pa	se	spet	nežno	skrči.	Ne	uporabljajmo	
mišične	moči,	da	bi	se	to	zgodilo,	temveč	sproščeno	
dovolimo,	da	se	»balon«	širi	in	krči.	Tak	način	dihanja	je	
naraven	in	prirojen.	Naše	telo	ga	dobro	obvlada,	samo	dovoliti	
mu	moramo.

RAZGIBAVANJE 
MIMOGREDE (II.)
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 mišic obremenimo pri 
nordijski hoji.

večjo	obremenitev	kot	navadna	hoja	
brez	palic,	saj	obremenimo	približno	90	
odstotkov	mišic.	To	dejstvo	je	neodvisno	od	
spola,	starosti	in	telesne	pripravljenosti.	

Zaradi	poudarjenega	odriva	je	nordijska	
hoja	bistveno	hitrejša	od	navadne	hoje,	
tako	da	vplivamo	na	razvoj	aerobnih	
metaboličnih	procesov	v	organizmu,	ki	
so	podlaga	za	razvijanje	nizko	intenzivne	
vzdržljivosti.	Primerna	je	za	vse	starostne	
skupine,	saj	hitrost	oz.	intenzivnost	lahko	
nadziramo	glede	na	našo	fizično	pripravo,	
primerna	pa	je	tudi	za	različne	terene.	
Izvajamo	jo	lahko	tako	na	ravnem	terenu,	
v	nizkem	in	visokogorskem	svetu.	Zato	je	v	
uporabi	več	različnih	tehnik	nordijske	hoje,	
ki	jo	prilagodimo	terenu.	

Tehnike
Po	ravnini	se	najpogosteje	uporablja	
dvotaktni	diagonalni	korak.	Pri	tej	tehniki	
je	značilno,	da	v	horizontalni	ravnini	pride	
do	nasprotne	rotacije,	ker	se	istočasno	
odrivamo	z	diagonalno	nogo	in	roko.	Tak	
način	hoje	je	najbolj	podoben	naravnemu	
vzorcu	hoje,	zato	je	to	najbolj	priporočljiva	
tehnika	po	raznih	rehabilitacijah	ali	pri	
samem	učenju	ponovnega	pridobivanja	
pravilnega	vzorca	hoje.	

Malo	manj	se	uporablja	dvotaktni	
diagonalni	korak	v	teku,	saj	je	za	to	
tehniko	potrebna	že	zelo	dobra	kondicijska	
pripravljenost.	

Imamo	še	tehnike	s	soročnim	odrivom,	
in	to	tri	različne:	dvokorak,	trokorak	in	
štirikorak.	
Največkrat	uporabljena	je	tehnika	trokoraka	

s	soročnim	odrivom,	malo	manj	pa	se	
uporablja	dvokorak,	saj	je	zanj	priporočljiva	
boljša	kondicijska	pripravljenost.	Tehnike	s	
soročnim	odrivom	uporabljamo	predvsem	
za	hriboviti	svet,	seveda	pa	ni	narobe,	če	
to	tehniko	uporabljamo	tudi	na	ravnem	
terenu.

Za koga je posebej primerna
Nordijska	hoja	je	primerna	tudi	za	ljudi	
z	zdravstvenimi	težavami.	Redna	hoja	
zmanjšuje	bolečine	in	povečan	mišični	
tonus	v	ramenskem	sklepu	in	vratu.	Ta	
učinek	se	doseže	izključno	s	pravilno	
tehniko,	pravilno	uporabo	rok	in	pravilno	
držo	glave.	Z	redno	in	pravilno	hojo	lahko	
odpravimo	bolečine	in	težave	s	kolenskim	
sklepom,	pri	katerih	je	tovrstna	vadba	
priporočljiva	tudi	po	raznih	operativnih	
posegih	na	kolenskem	sklepu.	Kar	je	
ključnega	pomena,	je	pridobivanje	mišične	
mase	na	celotni	operirani	nogi,	saj	po	
operaciji	izgubimo	velik	del	mišic.	Krepimo	
tako	stabilizatorje	kolena	kot	akcijske	mišice	
in	na	podlagi	tega	se	hitreje	znebimo	tako	
nezaželenega	šepanja	ter	se	hitreje	vrnemo	
tudi	v	druge	športne	aktivnosti.

Priporočljiva	je	pri	kroničnih	bolečinah	
v	ledvenem,	prsnem	dela	hrbtenice	in	
tudi	po	operativnih	posegih	na	hrbtenici.	
Hrbtenico	delno	razbremenimo	z	uporabo	
palic,	ob	pravilni	hoji	pa	poskrbimo	za	
samo	gibljivost	hrbtenice,	saj	prihaja	v	
horizontalni	ravnini	do	nasprotne	rotacije	

ramen	in	bokov,	kar	sprosti	povečan	mišični	
tonus	akcijskih	mišic	hrbtenice.	Hkrati	
poskrbimo	za	samo	krepitev	stabilizatorjev	
trupa.

Priporočljiva	je	tudi	pri	težavah	z	drugimi	
sklepi	spodnjih	okončin	(gleženj,	stopalo,	
kolk)	in	pri	poškodbah	mehkega	tkiva	po	
rehabilitaciji.

Nordijska	hoja	je	primerna	tudi	za	ljudi	
s	srčno-žilnimi	boleznimi	in	perifernimi	
boleznimi.	Primerna	je	za	ljudi	v	poznem	
življenjskem	obdobju,	saj	jim	pomaga	
ohranjati	splošno	gibljivost,	mišično	moč	
in	posledično	sposobnost	samostojnega	
delovanja.

Prvi stik s podlago naredimo 
s peto, sledi obremenitev 
zunanjega stopalnega loka in na 
koncu odriv z blazinicami in prsti 
na nogi. Zaradi intenzivnosti 
uporabljamo praktično vse 
mišice.

Priporočljiva je tudi pri težavah 
z drugimi sklepi spodnjih 
okončin (gleženj, stopalo, kolk) 
in pri poškodbah mehkega tkiva 
po rehabilitaciji.

Pri nordijski hoji ima 
korak poudarjen 
odriv in je daljši od 
običajnega koraka. 
Z roko oz. palico se 
močno odrivamo 
od podlage in 
tako nadziramo 
hitrost hoje glede 
na našo fizično 
pripravljenost.
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ŽIVILO MESECA

Seme konoplje Cannabis sativa L. je že nekaj stoletij pomemben prehranski vir kakovostnih hranil. 
Konoplja ali industrijska konoplja, po navadi najdena na severni polobli, je različnih 
vrst Cannabis sativa, ki raste predvsem za industrijske namene in različne izdelke. 
Seme konoplje vsebuje tudi za zdravje koristne 
maščobe in beljakovine.

Besedilo: Maja Jeereb, certificirana nutricionistka in urednica portala 
MojeZdravje.net, Center Moje zdravje, Katarina Miklavc, univ. inž. živ. in preh. 

(UN), Center Moje Zdravje, d. o. o., www.mojezdravje.net

Konoplja	je	bila	ena	prvih	rastlin	za	
izdelavo	vlaken	že	pred	10.000	leti.	Lahko	
se	uporablja	za	izdelavo	različnih	izdelkov,	
od	papirja,	tekstila,	oblačil,	biorazgradljive	
plastike,	barve,	biogoriva	do	hrane	in	krme	
za	živali.

Največji	napredek	na	področju	
raziskovanja	konoplje	je	bil	dosežen	v	
20.	stoletju.	V	resnici	orešček,	konopljino	
seme,	vsebuje	več	kot	30	odstotkov	
olja	in	okoli	25	odstotkov	beljakovin,	
visoke	vsebnosti	prehranske	vlaknine	ter	
vitamine	in	minerale.	Olje	iz	konopljinih	
semen	vsebuje	več	kot	80	odstotkov	
večkrat	nenasičenih	maščobnih	kislin	in	je	
izjemno	bogat	vir	esencialnih	maščobnih	
kislin	(EFA),	linolenske	kisline	in	alfa	
linolenske	kisline.	Po	navadi	je	razmerje	

med	omega	6	in	omega	3	med	2	:	1	in	3	:	
1,	kar	je	optimalno	za	človeško	zdravje.

Glavni	beljakovini	v	konopljinih	semenih	
sta	globulin	in	albumin.	Obe	zelo	
kakovostni	beljakovini	sta	lahko	prebavljivi	
in	vsebujeta	nujno	potrebne	aminokisline.	
Konopljina	semena	imajo	izjemno	visoke	
vrednosti	aminokisline	arginin.

Konopljino seme
Konopljino	seme	se	uporablja	za	
zdravljenje	različnih	bolezni	že	več	tisoč	
let	v	tradicionalni	orientalski	medicini.	
Nedavne	študije	so	dokazale,	da	je	olje	iz	
konopljinih	semen	funkcionalna	hrana	
oz.	živilo.	Že	po	tradicionalni	kitajski	
medicini	so	konopljina	semena	spadala	
med	najbolj	pomirjujoča	in	najmočnejša	
naravna	zdravila.	Konopljin	beljakovinski	
prah	in	konopljino	olje	sta	narejena	iz	
semen	rastline	konoplje.	Konopljina	
semena	so	izjemno	hranilno	živilo	s	kar	20	
aminokislinami,	vključno	z	9	esencialnimi	
aminokislinami	(histidin,	izolevcin,	levcin,	
lizin,	metionin,	fenilalanin,	treonin,	
triptofan	in	valin).	Aminokisline	so	
organski	gradniki	proteinov	oz.	beljakovin,	
ki	so	sestavni	del	različnih	organov	in	
encimov.	

Še	ena	prednost	konopljinih	beljakovin	je	
vsebnost	gama	linolenske	kisline	(GLA),	ki	
je	precej	redka	v	živilih.	Gama	linolenska	
kislina	je	maščobna	kislina	omega	6,	ki	
jo	človeško	telo	uporablja	za	pretvorbo	
substanc,	ki	zmanjšujejo	notranje	vnetje.

Koristi za zdravje
Kar	nekaj	raziskav	navaja	pozitiven	
vpliv	uživanja	konopljinih	beljakovin	na	

bolezenska	stanja,	kot	so	ADHD,	bolečine	
v	prsnem	košu,	srčne	bolezni,	visok	
srčni	tlak,	multipla	skleroza,	debelost,	
revmatoidni	artritis,	različne	kožne	
alergije.

Konopljine	beljakovine	so	iz	konopljinih	
semen,	ki	so	po	hranilni	vrednosti	
podobna	lanenim.	So	naravno	(poleg	
beljakovin)	polna	vlaknin,	klorofila,	
mineralov	in	antioksidantov	ter	ne	
vsebujejo	holesterola,	natrija	in	sladkorja.	

Konopljine beljakovine v prahu
Okoli	30	g	ekoloških	in	visoko	kakovostnih	
konopljinih	beljakovin	vsebuje	120	kcal	in	
•	 11	g	ogljikovih	hidratov,
•	 12	g	beljakovin,
•	 3	g	maščobe,
•	 5	g	prehranske	vlaknine,
•	 260	mg	magnezija,
•	 6,3	mg	železa,
•	 380	mg	kalija,
•	 60	mg	kalcija.

Med	prednostmi	uživanja	konopljinih	
beljakovin	so	predvsem	povečan	vnos	
beljakovin,	ki	spodbudi	delovanje	
metabolizma	in	pomaga	pri	večjem	
izgorevanju	maščob.	Hkrati	pomaga	
zmanjševati	željo	po	sladkorju.	Prispeva	
k	zdravemu,	normalnemu	delovanju	
srca	zaradi	vsebnosti	maščobnih	kislin	
omega	3	in	omega	6.	Prav	tako	znižuje	
tveganje	za	razvoj	osteoporoze.	Zaradi	
visoke	vsebnosti	vlaknin	pomaga	pri	
vzpostavljanju	dobrega	ravnovesja	bakterij	
v	črevesju.	Veliko	študij	tudi	navaja,	da	
je	zadostna	količina	prehranskih	vlaknin	
ključna	za	preventivo	pred	nastankom	
kolorektalnega	raka.

KONOPLJINE 
BELJAKOVINE

Konopljine beljakovine so iz 
konopljinih semen, ki so po 
hranilni vrednosti podobna 
lanenim. So naravno (poleg 
beljakovin) polna vlaknin, 
klorofila, mineralov in 
antioksidantov ter ne vsebujejo 
holesterola, natrija in sladkorja. 
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»Bio-Oil je prijetnega vonja in teksture. Po 3 mesecih uporabe sem opazila 

razliko na poškodovanem delu kože, kjer sem imela presaditev tkiva. Rdečina okoli 

brazgotin se je vidno zmanjšala, same brazgotine so mehkejše in enakomernejših 

barv. Olje se hitro vpije v kožo in jo naredi mehkejšo ter bolj gladko. Podobno 

sem opazila tudi na obrazu in dlaneh, kjer so se gube vidno zgladile. Olje 

je postalo del jutranjega rituala, neke vrste obvezna razvada, kot kavica in 

zajtrk. Vesela sem, da sem odkrila Bio-Oil in nameravam nadaljevati z njegovo 

uporabo.«

Irena Močnik

Bio-OilTM je namensko olje za nego kože, ki pomaga izboljšati videz brazgotin, strij in neenakomerne polti. Vsebuje revolucionarno sestavino PurCellin OilTM in učinkovito neguje tudi zrelo in izsušeno kožo. 
Primerno je tudi za redno dnevno nego kože. Rezultati se pri posameznih uporabnikih razlikujejo. Izdelek Bio-OilTM je dobitnik 332 priznanj za nego kože (www.bio-oil.com/sI/product/accolades). Za 
podrobnejše podatke o izdelku in kliničnih testiranjih obiščite spletno stran www.bio-oil.com/sl. Na voljo v lekarnah, prodajalnah Sanolabor, specializiranih prodajalnah, drogerijah DM, Müller in TUŠ po 
priporočeni maloprodajni ceni 11,96€ za 60 ml pakiranje in 19,95€ za 125 ml pakiranje. Distributer za Slovenijo: Orbico d.o.o., Verovškova 72, 1000 Ljubljana

Najbolje 
prodajan 

izdelek za nego 
brazgotin in strij 

v 24 državah.

Pridružite se nam na
facebook.com/BioOilSlovenija


