
POLETJE JE KONČNO TU

Pred uporabo natanèno preberite navodilo! O tveganju in ne�elenih uèinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Nega kože poleti • Zaščitimo oči • Voda v ušesih • Urejena stopala
Neplodnost • Zavestno starševstvo • Prekomerna raba ekranov 
Celostna rehabilitacija • Fibromialgija • Prebavne motnje na 
dopustu • Inkontinenca • Gremo v gore • Anksioznost • Zasvojenost

NAKLADA 111.000
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www.bolezni-ven.si
Lahkotne noge

Detralex, kombinacija flavonoidov, je 
venoaktivno zdravilo, ki deluje protivnetno. �e od prvih 
simptomov dalje uèinkovito zdravi boleèe, te�ke in 
otekle noge ter noène krèe v meèih.
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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 danijel@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.

ZDrAVI V POLETJE
8  NEGA KOŽE POLETI
12  ZAšČITIMO OČI
16  VODA V UšESIh
NEGA
20  UrEJENA STOPALA
INTIMNO
24   NEPLODNOST - TEŽAVA SODObNE 
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32  PrEKOMErNA rAbA EKrANOV
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SPLOšNO ZDrAVJE
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52  GrEMO V GOrE
DUšEVNO ZDrAVJE
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63  ZASVOJENOST
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• Tatjana Romšek Poljšak, diplomirana 
psihoterapevtka (BA pth., SFU Dunaj), 
specializantka in učna terapevtka gestalt 
psihoterapije

• Irena Preložnik Zupan, Klinični oddelek za 
hematologijo, UKC Ljubljana, Zaloška 7, 1000 
Ljubljana

• Kristina Modic, Slovensko združenje bolnikov z 
limfomom in levkemijo, L&L

• Mojca Kos Golja, dr. med., specialistka interne 
medicine in revmatologije

• Ekipa FertilUp – skrbimo za vašo plodnost; 
www.fertilup.si

• prim. Boris Kralj, dr. med.

• Marija Ana Schwarzbartl Pfeifer, dr. med.; 
Očesni kirurški center dr. Pfiefer; Barvarska 
steza 4; 1000 Ljubljana; 01 320 7300; 
http://www.okc-pfeifer.si

• Anja Vilotič Novak
• Strokovna sodelavka ZPMS
• Katarina Petrović
• dr.Katarina Logar, univ.dipl.biol.
• Petra Šauperl
• Štefan Spudič, dr. med, 

spec. otorinolaringologije
• Tanja Puc, dr. med., spec. int., 

gastroenterolog

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.
Pupinova ulica 4, 2000 Maribor
www.hisa-idej.si

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

Sedež uredništva: Zdrave novice (Media Element d.o.o.), Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana
Uredništvo revije:  Danijel Kmetec
Vodja oglasnega trženja: 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: Simona Škrlec 
Oblikovanje in prelom: Sonja Popović Terić
Fotografije: shutterstock, Hiša idej, osebni arhivi strokovnih sodelavcev
Tisk: 

Naklada: 111.000 izvodov
Naslovnica: Servier Pharma d.o.o.

razširjena distribucijska mreža
brezplačnik z naklado 62.000 izvodi ima edinstveno distribucijo v sloveniji: Verige največjih lekarn (Lekarne Ljubljana + Notranjske lekarne, Mariborske lekarne, Mestne lekarne, Obalne 
lekarne, Dolenjske lekarne, Pomurske lekarne, Koroške lekarne), manjše zasebne lekarne v SLO (59), Zdravstveni domovi v Ljubljani (98), Zdravstveni Domovi na Štajerskem (72 domov), 
vse poslovalnice Sanolabor (27), UKC Maribor, UKC Ljubljana, Bolnišnice Celje, Novo mesto, Murska sobota, Brežice, Drogerije TUŠ (36), Trgovine Zdrave prehrane BIO (12 izbranih centrov, 
obešenke na policah), manjše privatne klinike in poliklinike, Terme Olimje, Thermana Laško, Veriga hotelov Sava hotels & resorts (6), Hotel Habakuk, Hoteli Hit Kranjska Gora, Hotel Natura 
in Planja – Rogla, Hoteli Bernardin Group (4), Hotel Vogel, Eko Park Hotel Bohinj, Hotel Krvavec, Hotel Cerkno, MTC Fontana, Rimske terme, Terme Olimje, Terme Zreče, Terme Krka, Optike 
in Diagnostičnib centri Clarus (9), Optike Sever (13), Alfa Dental, Zasebne zdravniške ordinacije, Rehabilitacijski center Soča, Trgovina z zdravo prehrano (22), Dom starejših občanov (15), 
Trgovine Perutnine Ptuj (24), Diagnostični center Bled in Rogaška Slatina, Trgovine Vita Care (3), Trgovine Mlinotest (12), Zavarovalnice Adriatic Slovenica, Veriga trgovin Maxximum (6), 
Mestna optika – po SLO (25), Trgovine Sensilab (6), Zavarovalnice Vzajemna (14), Zavarovalnice Adriatic Slovenica (8), Zavarovalnice Grawe (11),Centri Manualne medicine Mogy (3), Dentalni 
Center Babit, Dentalni center Ustna medicina, Centri No+wello (3). Vida Studio – diagnostični studio Lj, Center Moje Zdravje – Superhrana, Ginekološki center Bežigrajski dvor, Bodifit centri (7)…

Facebook: edine novice o zdravju in kvaliteti življenja z aktivnim Fb-profilom. • Več kot 13.000 aktivnih sledilcev na www.facebook.com/zdravenovice/ 

končno dopust in čas za »možgane na off«
Ne vem, kdo ga bolj željno pričakuje, mi (starši) ali otroci? Najverjetneje kar oboji. 
Čeprav nas v zadnjih tednih poletno vreme še ni kaj prida razvajalo, je prav poletni 
čas tisti, ko nas večina za daljši čas zapusti rutino vsakodnevnega življenja in dela ter 
pošlje možgane na pašo. Poletni dopust je eden tistih tradicionalnih obdobij v letu, ko 
si vzamemo čas zase, za družino in se »odklopimo« od realnega življenja. A vedno 
pogosteje se dogaja, da gumba za »odklop« ne najdemo več in nas vsakodnevne 
težave in stres ne pustijo na miru.
Čeprav se vsako leto veselimo popolnega »odklopa« na dopustu, nam to vedno 
slabše uspeva. Služba, težave, nedokončani projekti in druge misli nam tudi med 
dopustom neprestano vihrajo po glavi. Zakaj jih ne moremo odmisliti in uživati na 
dopustu? Ljudje preprosto nismo živali, ki jih vodijo samo instinkti. Naši možgani 
premlevajo tisoče dogodkov dnevno. In tudi ko so ti dogodki že davno mimo ali pa 
nas čakajo šele daleč v prihodnosti, se z njimi obremenjujemo. Res je, da si s svojo 
domišljijo in skrbmi sami pogosto ustvarimo več stresnih okoliščin, kot jih je v resnici. 
Če ne znamo sprostiti vsakodnevnih napetosti, se te nabirajo. V glavi, odnosih in tudi 
v telesu. Seveda potem potrebujemo čas, da napetosti izzvenijo. A ne pozabimo, da 
je počitek več kot potreben, da bomo spet delovali na običajnih obratih, seveda pa je 
poleg počitka zelo pomembna fizična aktivnost oz. rekreacija. In noben letni čas nam 
ne omogoča toliko različnih priložnosti za rekreacijo kot prav poletje. Kaj pravzaprav je 
rekreacija? Beseda sama pomeni vnovično oblikovanje. To pa je lahko različnih oblik; 
rekreacija je lahko šport, potovanje, dobra knjiga, pogovor s prijateljem ob kozarcu 
vina, meditacija, molitev ali pa samo dober spanec. Vsekakor rekreacija ni popivanje 
in ponočevanje. To nas sicer lahko na kratek rok sprosti, dolgoročno (pogosto že 
naslednje jutro) pa prinaša več škode kot koristi.
Vsem, ki bi bili čez poletje radi bolj dejavni, priporočam nekoliko višje nadmorske 
višine. Na vsakih sto višinskih metrov se ozračje ohladi približno za eno stopinjo, zato 
so hribovita območja poleti idealna za vse vrste napornejših in dolgotrajnih športnih 
aktivnosti. Naj gre za tek, kolesarjenje, planinarjenje, alpinizem ali daljše intenzivne 
sprehode. Tudi tenis ali badminton ter igre z žogo poleti veliko bolj prijajo v znosnem 
temperaturnem okolju.
Kar koli bomo že počeli, počnimo z užitkom in kolikor je mogoče redno. Če nam bo 
redno vadbo uspelo nadaljevati tudi v času po počitnicah, pa še toliko bolje.
Prijetne počitnice vam želim in se beremo septembra!
 danijel kmetec, uredništvo



54 Spremljajte nas na        /Zdrave novice

VRTILJAK

V zobozdraVstVu manjka do 500 
programoV otroškega in odraslega 
zobozdraVstVa

Zaradi hormonskih sprememb in staranja ima kar 80% moških 
po 50. letu starosti povečano prostato. Prostanil Max sodi v 
novo generacijo izdelkov za zdravje prostate in sečil. Sestavine 
na naraven način doprinesejo k zdravju prostate in sečnih poti.  
Vsaka kapsula vsebuje edinstveno kombinacijo štirih sestavin, 
ki skupaj delujejo še bolj učinkovito. 
• Plod palmeta pomaga pri moških ohranjati normalno 

delovanje sečil in prostate, saj je izredno bogat vir maščobnih 
kislin in fitosterolov.

• izvleček bučnih semen se najpogosteje uporablja v 
kombinaciji s plodom palmeta.

• beta sitosterol je naravni vir fitosterolov.
• izvleček lubja afriške slive pomaga pri moških ohranjati 

normalno delovanje 
sečil. 

Priporoča se 
zaužitje 1 kapsule 
dvakrat dnevno. 
Na voljo v lekarnah 
in specializiranih 
prodajalnah. 

Slovensko podjetje Valens je razširilo linijo ustnih pršil, ki so 
med uporabniki prehranskih dopolnil vse bolj priljubljena. 
Ustna pršila so namreč odlična izbira za vse, ki so naveličani 
uživanja kapsul ali tablet. Poleg enostavnega odmerjanja in 
odlične absorpcije, ki se začne že v ustih, jih odlikujejo skrbno 
izbrane sestavine in arome, ki jim dajejo izjemno prijeten 
okus. V liniji so na voljo kar 3 različice vitamina D (za odrasle 
in otroke), vitamin B12, B kompleks, Multivitamin Junior za 
otroke ter nova različica ustnega pršila Quvital Q10 z okusom 
ananasa. Ustna pršila Valens so izdelana v Sloveniji, po 
strogih farmacevtskih standardih. Na voljo so v vseh lekarnah, 
nekaterih specializiranih trgovinah in drogerijah Tuš. Naj vas 
spremljajo tudi v vaši poletni lekarni!

prostanil max – ohranja zdraVje 
prostate

uŽiVanje VitaminoV je lahko tudi zabaVno

»Nepremišljeno in neusklajeno sprejemanje zakonodaje je 
tudi zobozdravstvo spravilo v nezavidljiv položaj. Čakalne dobe 
se podaljšujejo, zobozdravniki pa so v vedno večjih stiskah, ker 
ne morejo zagotavljati takšne dostopnosti svojim pacientom, 
kot jo pacientom obljubljata Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (ZZZS) in Ministrstvo za zdravje (MZ),« opozarja 
krunoslav Pavlović, dr. dent. med., predsednik Odbora za 
zobozdravstvo (OZB). Če bi želeli povsem odpraviti čakalne 
dobe v zobozdravstvu, v Sloveniji manjka do 500 programov 
otroškega in odraslega zobozdravstva. V pogajanjih z ZZZS bo 
Odbor za zobozdravstvo Zdravniške zbornice Slovenije zato 
predlagal financiranje vsaj 100 dodatnih programov otroškega 
in odraslega zobozdravstva.  ZZZS z uvajanjem dodatnih pravil 
dejansko zmanjšuje dostopnost do zdravstvenih storitev in 
posega v odnos zobozdravnik – pacient ter vpliva na odločanje 
v postopkih zdravljenja. Pacienti pa vse bolj postajajo številke,« 
so izpostavili vsi sogovorniki, predstavniki OZB pri Zdravniški 
zbornici Slovenije in predsednica sindikata DENS.

Ljudje, ki so nagnjeni k rdečici, imajo velike težave tudi v 
poletnih mesecih, saj na stanje njihove kože negativno 
vplivajo tudi visoke temperature in izpostavljenost UV žarkom. 
sensibio ar bb krema je obarvana krema za nego kože proti 
rdečici, ki le-to zmanjšuje in preprečuje njen nadaljnji razvoj 
z uravnavanjem bioloških dejavnikov, odgovornih za širjenje 
kapilar. Kožo ščiti pred UV žarki (SPF 30), ki dodatno poslabšajo 
stanje rdečice ter poskrbi za brezhibno polt, saj rdečico nežno 
prekrije. Ekskluziven in inovativen Rosactiv™ patent neposredno 
deluje na žilni endotelijski rastni faktor (VEGF), ki povzroča 
širjenje in slabljenje kožnih kapilar. Kombinacija intenzivnih 
pomirjujočih sestavin – enoksolon, alantoin in repično olje – pa 
takoj zmanjša občutek pregrevanja.
Photoderm ar sPF 50+ 
Obarvana krema za kožo z rdečico Photoderm AR pa ima 
poleg vsega naštetega še višjo UVA/UVB zaščito in sicer SPF 
50+. Edinstven biološki patent Cellular Bioprotection™ aktivira 
naravno obrambo kože, ščiti pred tveganjem poškodb kožnih 
celic in se bori proti prezgodnjemu staranju kože. Izdelek je 
vodoodporen in fotostabilen, torej idealen tudi za na dopust, 
za kopanje, pri športnih aktivnostih .... Obe kremi sta na voljo v 
lekarnah.  
Več na www.bioderma.si

sensibio ar bb krema in photoderm ar 
spF 50+ proti rdečici

Magnezij je mineral, ki ga nujno 
potrebujemo vsi. A ni vseeno kakšnega! 
Najbolj priporočljiva je citratna 
oblika, ki jo telo najlaže absorbira, 
ima največjo biorazpoložljivost in 
posledično najboljšo in najhitrejšo 
absorpcijo. NOW vam ponuja 
magnezijev citrat v dveh oblikah, 
kot tablete ali prah.  Na voljo v 
lekarnah, specializiranih prodajalnah, 
Sanolaborju, na www.hisa-zdravja.si 
ali na 080 80 12.

prednosti magnezija V citratni obliki



54 Spremljajte nas na        /Zdrave novice

Pred dnevi so v UKC Ljubljana prevzeli opremo za prevoze 
kritično bolnih otrok, ki bo olajšala in omogočila še bolj varne 
prevoze s helikopterji Slovenske vojske in Slovenske policije. 
Sredstva za nakup opreme za prevoze kritično bolnih otrok 
je zagotovilo Ministrstvo za zdravje RS. Vrednost naložbe je 
1.149.824,00 EUR z DDV. S postopkom javnega naročila v 
dveh sklopih so pridobili dva transportna inkubatorska sistema, 
dva sistema bolniških nosil z opremo, štiri samodejno zložljive 
transportne vozičke z dvema sprejemnima postajama, dvanajst 
ročno zložljivih transportnih vozičkov in dva defibrilatorja. 
Sledita še dve namenski reševalni vozili,. Omenjena oprema 
predstavlja osnovo za širitev dejavnosti in bo po 42 letih 
uspešnega dela znatno pripomogla k izboljšanju varnosti in 
kakovosti zdravstvene obravnave otrok. Nabava nove opreme 
za medbolnišnični transport kritično bolnih novorojencev, 
dojenčkov in otrok do 14. leta starosti je velika pridobitev za 
celotno področje Republike Slovenije. 

Hiša Ljubhospica je pred dnevi pozdravila 12 novih 
prostovoljcev, ki so opravili začetno usposabljanje in bodo 
odslej enakovredni sodelavci interdisciplinarnega tima 
strokovnjakov pri oskrbi umirajočih ob koncu življenja.
Prostovoljci so se zavezali h kakovostnemu opravljanju dela 
v skladu z načeli etičnega kodeksa. Direktor Ljubhospica dr. 
Marjan Sedej, ki jim je podelil priznanja za opravljen prvi korak, 
je poudaril, da so prav prostovoljci temelj hospic gibanja, saj 
udejanjajo njegove najpomembnejše vrednote – sočutje, 
spoštovanje in ljubezen. »Ponosni smo, da je zanimanje 
za prostovoljsko delo v naši hiši tako veliko, saj je to znak 
zaupanja v naše delo in hkrati dokaz, da v družbi še obstaja 
nesebičen posluh za potrebe tistih najbolj ranljivih,« je dejal. 
Zaradi velikega zanimanja za prostovoljno delo bodo v Hiši 
Ljubhospica predvidoma jeseni organizirali še eno začetno 
usposabljanje, na katerega se lahko prijavijo kandidati, ki so 
dopolnili 21 let, so zdravi, čustveno stabilni ter niso v aktivnem 
procesu žalovanja. Več na www.ljubhospic.s

ukc ljubljana odslej z opremo za 
medbolnišnični transport

hiša ljubhospica bogatejša za 12 noVih 
prostoVoljceV

po meri narejeni čepki za ušesa balzam pred sončenjem za pridobiVanje 
in obstojnost tena koŽekomu so namenjeni čepki za ušesa?

1. čepke priporočamo v primerih, ko bi vdor vode v sluhovod 
lahko predstavljal težavo oz. posledično vnetja – na primer pri 
otrocih, ki imajo v bobnič vstavljene tympanalne cevke. 
2. Čepki so zelo primerni za vse, ki jim po plavanju ne steče 
voda iz ušes, kasneje pa se to kaže v obliki bolečin in vnetij. 
3.Vsem, ki so zelo veliko v vodi – tako, da so koža, sluhovod 
in bobnič neprestano mokri, in 
posledično tudi bolj dovzetni za 
vnetja ali poškodbe – v teh primerih 
so čepi zgolj preventiva. 
4.Zaščita pred hrupom – če vas moti 
na primer hrup v kampu ali pa imate 
hotelsko sobo na živahni ulici, vi pa ne 
morete spati, potem so čepki idealna 
rešitev. Zelo prav pa pridejo tudi 
če ob vas nekdo zelo močno 
smrči.
Silikonski čepki so 
izdelani po meri in jih 
lahko dobite v vseh 
Widexovih slušnih 
centrih po Sloveniji. 
Več na www.widex.si

Posebno oblikovano za temnejšo polt ali za kožo, ki je že bila 
izpostavljena soncu. Balzam pospešuje in krepi porjavelost 
s pomočjo derivata tirozina, ki naravno 
stimulira proces porjavelosti. Hitreje, 
brez samoporjavitvenih krem, 
zagotavlja zlat in sijoč ten kože. 
Obogaten z Monoi-em, ki kožo 
pomirja in vlaži, ter jo obda 
z nežnim vonjem pacifika. 
Vodoodporno. Cena za 150ml 
kremo CORINE DE FARME 
MILKING GREASE WITH TAN 
ACCELERATOR je 7,99 EUR. Več 
na www.oblak-com.si
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Ohranite normalno 
delovanje prostate in 
normalno uriniranje 
tudi po 45. letu 
starosti.
Najbolj celovita 
formula uLtra 
naturaL PrOstate 
(uLtra naraVna 
FOrmuLa za PrOstatO), Life extension odraža zadnja 
odkritja v znanosti za spopadanje s težavami staranja prostate. 
Vsebuje kopico standardiziranih sestavin: izvlečke velike in 
male koprive, olje bučnih semen, izvlečke lignanov lana, 
norveške smreke, cvetnega prahu, plodu palmeta, likopen iz 
paradižnika in druge. Naročite na: www.lifeextension.si, 
041 985 070, v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

Ali ste vedeli, da ima glivično okužbo nohtov med 6 in 8 
odstotkov odraslih, pri starejši pa se odstotek še poveča?
Glivična okužba se lahko začne kot bela ali rumena obarvanost 
prostega roba nohta na nogah ali rokah. Izdelek, ki predstavlja 
rešitev za glivične okužbe nohtov, je pisalo ali lak Nailner 2 v 1.
S pomočjo zniževanja pH vrednosti nohta, Nailner 2 v 1 
ustvari za glivice neugodno okolje in jih posledično odpravi, 
vsakodnevno nanašanje izdelka pa pomaga preprečiti nove 
glivične okužbe nohtov. Izdelek vsebuje posvetljevalno 
učinkovino, ki izboljša videz okuženega nohta v samo 7ih dneh.
Več na www.medis.si

noVa generacija zaščite prostate

gliVične okuŽbe nohtoV – nadleŽna 
teŽaVa

Germstar senzorski dozator odlikuje sodoben desigen in 
robustno ohišje. Primeren je za uporabo v vrtcih, šolah, 
domovih za ostarele, čakalnicah, restavracijah in v industriji.
Za zagotavljanje čistoče in higiene, je uporaba priporočljiva 
povsod, kjer je veliko ljudi. Z uporabo senzorskih dozatorjev 
boste zagotovili najvišji nivo higiene in čistoče. 
Senzorsko doziranje zagotavlja najmanjšo porabo razkužila in 
preprečuje navzkrižne infekcije.

deLOVanje
Senzorski dozator Germstar ima infrardeč detektor gibanja, 
ki sproži brizg razkužila. Količina razkužila je enostavno 
nastavljiva. Nanos je vedno optimalen.Za delovanje 
brezkontaktnega dozatorja so potrebne štiri baterije tipa D, ki 
trajajo do 3 leta.
Svoj dozator lahko naročite na spletni strani www.germstar.si 
ali po telefonu 040 204-665.

Ofenosept je zdravilo brez recepta (BRp) je raztopina za 
antiseptično zdravljenje ran, sluznic in kože. Močan v boju z 
mikroorganizmi in nežen do kože. 

Prednosti:
• Nežen do kože, močan proti mikroorganizmom
• Za nebolečo dezinfekcijo ran (odrgnine, ureznine, opekline, 

ranice v ustih)
• Za antiseptično zdravljenje sluznic (oralna, vaginalna 

sluznica, rektalni in genitalni predel)
• Za antiseptično zdravljenje kože 

(aknasta koža, pred vbodi, 
piercingi, tetovaže, glivična 
obolenja stopal)

• Primeren za uporabo na 
odraslih in otrocih

• Izdelek se po posvetu lahko 
uporablja med nosečnostjo

• Brezbarven
Pred uporabo natančno 
preberite navodilo. O tveganju 
in neželenih učinkih se 
posvetujte z zdravnikom ali s 
farmacevtom. 
Več na www.ofenosept.si

Sofisticirana ekstrakcija 
rastlinskega materiala je 
ključnega pomena za proizvajanje 
najkakovostnejšega olja, brez 
ostankov topila in toksinov. Pri 
Nutrisslim zaupajo superkritični 
CO2 metodi ekstrakcije, ki 
uporablja visoke tlake in nizke 
temperature, za natančno 
ekstrakcijo in zaščito CBD in 
ostalih kanabinoidov. Konopljo 
sušijo naravno, vedno pri 
temperaturah pod 35°C.  Tako 
ohranijo najpomembnejše 
molekule, ki se pogosto izgubijo 
z uporabo drugih metod, rezultat 
pa je čist, močan in naravni ekstrakt. Ponujajo CBD kapljice 
različnih koncentracij  in pasto najboljše Slovenske kakovosti. 
Na voljo na spletni strain www.nutrisslim.com ali preko 
telefona na 015653040.

senzorski dozator za razkuŽeVanje rok 
germstar

oFenosept – antiseptik za rane, koŽo in 
sluznico

najčistejši cbd na sloVenskem trgu
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FADE OUT
Klinično testirana belilna formula s koncentrirano kombinacijo visoko aktivnih naravnih sestavin – 
sladičem in murvo, posebej narejena  za kožo z neželenimi madeži in njeno posvetlitev.
Rezultat viden že po 4 tednih!

PROMOCIJSKO PAKIRANJE: 
50% večja embalaža za isto ceno.

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

Koža prenese veliko. Vsi vemo, da lahko 
delamo s kemikalijami, pa je odpornost 
kože dolgo dobra, ko pa se uniči zaščitni 
sloj, nastane suha, razpokana koža, ki boli 
in peče. 

Podobno je pri soncu, le da se procesi 
odvijajo počasneje: koža postane 
temnejša, bolj zgubana, neelastična, 
suha, starikava, in sicer na mestih, ki so 
bila veliko izpostavljena soncu. Nastanejo 
spremembe, ki jih ne moremo popraviti. 
Solarne keratoze so luščeča se vneta 
mesta, najpogosteje na čelu, nosu, uhljih, 
ramenih, podlakteh in glavi pri ljudeh, ki 
imajo redke lasje. 

Te spremembe se ne umirijo po mazilih, 
stalno se luščijo, so pordele in potrebujejo 
terapijo. Štejemo jih med prekanceroze, 
stanja, ki so predstopnja kožnega 
raka. Terapije so različne, pogosto so 
to zamrzovanja, uporaba nekaterih 
kemičnih sredstev, ki uničijo obolelo 
tkivo. Posegi odstranitve so potrebni, 
ker so enostavnejši kot pozneje, ko je že 
nastal kožni rak, ko je potrebna kirurška 
terapija. Pogosta oblika kožnega raka 
sta bazalnocelični in ploščatocelični 
karcinom. Kako sta videti? Gre za tvorbe, 
ki zrastejo v kratkem času, lahko v nekaj 
tednih ali mesecih. 

Spremembe so lahko luščeče, dvignjene 
z belkastimi robovi, velikokrat s številnimi 
žilicami, pogosto so z razjedami, torej 
ranicami. 

Pozorni moramo biti na spremembe na 
glavi, čelu, ramenih, nosu, ki imajo take 
značilnosti. 

Če opazimo rast spremembe na teh 
predelih, ki je prej ni bilo, če se hitro 
spreminja, je potreben pregled pri 
zdravniku, ki bo presodil, ali gre za to 
obliko raka. 

Kot pa smo omenili, gre za obliko 
kožnega raka, ki je ozko povezana s 
prekomerno izpostavitvijo UV-žarkom, 
torej soncu. Kaj to pomeni? Ali nekaj 
močnih sončnih opeklin v otroštvu ali 
pa stalno izpostavljanje soncu. Kdo 
ima največ težav? Vsekakor svetlopolti, 
tisti, ki so ves čas na soncu zaradi 
poklica ali hobija, športa, in ne nazadnje 

tisti, ki želijo rjavi odtenek kože, ker 
je to lepo in moderno. Kaj pa solarij? 
Vsekakor ga odsvetujemo. Zakaj? Tudi 
solarij pomeni nabiranje UV-žarkov, 
seštevanje teh, in končni izkupiček 
sonca in solarija je prevelik odmerek in 
vse njegove posledice. Moderno je biti 
zagorel v zahodnem svetu, bel pa npr. 
na Japonskem, kjer ni vse povezano s 
škodljivostjo, ampak s tem, kaj je lepo. 
Postavlja pa se tudi vprašanje, ali je sonce 
res samo škodljivo ali je tudi koristno? 
Seveda je koristno v povezavi z vitaminom 
D. Pod vplivom sonca se tvori vitamin D, ki 
je bistven za tvorbo kosti in preprečevanje 

kako na koŽo 
VpliVa sonce in 
kako se zaščititi 
pred soncem 
Koža je največji človeški organ. Nudi mehansko zaščito notranjim organom, prav tako ščiti pred 
infekcijami, dražilnimi snovmi. Ena od nalog je tudi zaščita pred soncem. Zakaj? Ker sončni žarki, ki 
imajo več valovnih dolžin, prehajajo skozi kožo in po dolgotrajni izpostavitvi spremenijo strukturo 
kože, kar pomeni spremenjeno elastičnost, napetost in po dolgotrajni izpostavitvi tudi posledice, kot 
so sončne okvare, ki jih imenujemo solarne keratoze, in ne nazadnje tudi kožni rak. Besedilo: prim. Boris Kralj, dr. med. 

Koža prenese veliko. Vsi vemo, da lahko delamo s kemikalijami, pa 
je odpornost kože dolgo dobra, ko pa se uniči zaščitni sloj, nastane 
suha, razpokana koža, ki boli in peče.

NAVLAŽENA KOŽASUHA KOŽA
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osteoporoze. Za te potrebe ne 
potrebujemo sončenja, dovolj je, da smo 
zunaj, da izpostavimo kožo nekaj žarkom, 
za kar priporočamo zgodnji dopoldanski 
in pozni popoldanski čas. 

kateri kožni rak pa je najbolj nevaren? 
Melanom! Slovensko mu rečemo črn 
rak, ker je najpogosteje res črne barve. 
Tudi pri tej obliki kožnega raka igra 
negativno vlogo sonce. So pa še drugi 
vzroki za njegov pojav, dedni in drugi, 
ker se lahko pojavi tudi na predelih, ki 
niso bili izpostavljeni soncu. Melanom 
je ena najnevarnejših oblik raka, ne 

Sonce je potrebno, a ga je treba primerno odmerjati. Seštevanje 
izpostavitev UV-žarkom vodi v neprijetnosti in kožnega raka.

samo kožnega. Večinoma nastane iz 
znamenja, lahko pa tudi iz zdrave kože. 
Zanj je značilna hitra rast, sprememba 
je v nekaj tednih bistveno večja, 
največkrat je nesimetrična, prav tako 
ima pogosto neenakomerno obarvanost 
in izgubo simetrije. Pojav melanoma 
je najpogostejši med 20. in 40. letom 
starosti. Če je odstranjen v zgodnji dobi, 
torej v fazi nastajanja in je izrezan, je 
prognoza dobra, če pa je debelina večja 
od mm, je potek bolj neugoden. Postopek 
odstranitve je vedno kirurški, ob izvidu 
pa sledi še širši izrez, ki je odvisen od 
podatkov histološke analize. 

Prav zaradi te oblike kožnega raka je 
pomembno, da se naučimo opazovati 
znamenja, da vemo, kje so in kako so 
videti, da vemo, kaj moramo opazovati: 
simetričnost, barvo, spremembo 
oblike, hitro rast, spremembo 
barve. Priporočamo, da se bolniki vsaj 
enkrat pokažejo dermatologu, ki ob 
pregledu opozori na znamenja, ki bi 
bila lahko potencialno nevarna, prav 
tako je primerno in potrebno, da se na 
slikah pokaže, kako bo bolnik sam opazil 
spremembo znamenja. 

Vedno so problematični ljudje, ki imajo 
zelo veliko znamenj, ker je pri njih zelo 
težko opaziti nekaj, kar je drugače kot 
prej. Treba pa je povedati, da samo 
število znamenj ne igra vloge pri pojavu 
melanoma. Pogosti so primeri, ko imajo 
ljudje le nekaj znamenj, pa se vseeno 
pojavi melanom, in obratno ljudje, ki jih 
imajo na stotine, pa ga ne dobijo. 

Za pregled znamenj obstajajo načini, 
ko jih lahko povečamo, kar se imenuje 
dermatoskopija, to je povečanje znamenja 
do 140-krat, ko lahko ocenimo obliko, 
sestavo znamenja, njegove barve in 
s tem tudi, ali je v mejah normale, se 
spreminja ali je že maligno spremenjeno. 
Najsodobnejša pa je metoda bodyscan, 
kjer lahko vsa znamenja računalnik 

soothing by nature

Zaščita pred soncem

Zašcitite jih tako zelo,
kot jih imate radi. 

NOVO
Obcutek

GOLE KOŽE

Le kakovosten izdelek omogoča varno uporabo in pričakovano delovanje.

znak kakovosti v vaši lekarni

Pot k sejmišču 26a, 1231 Ljubljana         www.oktal-pharma.si         www.eau-thermale-avene.si



1110 Spremljajte nas na        /Zdrave novice 1110 Spremljajte nas na        /Zdrave novice

Jabolčni sokovi so izdelani po 
najnežnejših postopkih iz svežih,

skrbno prebranih zdravih sadežev jabolk 
iz slovenskih kmečkih sadovnjakov

in takoj shranjeni v steklenice,
da ohranijo vrhunsko kakovost.

 
Jabolčni sokovi Slovenske dobrote

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

poln okus pa dokazujejo z vsakim 
požirkom vedno znova.

Slovenske dobrote – sokove družine 
Jabolčnik iz Domačije Grčin poiščite

v vseh supermarketih Tuš.

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

Jabolčni sokovi z domačije Grčin 
Polnovredni zakladi iz domačega sadovnjaka

brez 
dodanega 
sladkorja

brez 
umetnih 
dodatkov

z  izvrstnimi 
sadeži malin, 

bezga, 
aronije ...

Kontrolira SI-EKO-001
Kmetijstvo Slovenija

Za pregled 
znamenj 
obstajajo 
načini, ko 
jih lahko 
povečamo, 
kar se imenuje 
dermatoskopija

poslika in nato ob naslednjem obisku 
primerja, to pomeni, da primerja obliko, 
barvo, velikost, sestavo znamenja in vsako 
znamenje računalniško obdela in nato 
opozori, ali je nevarno, spremenjeno in ali 
je novo v primerjavi s prejšnjim stanjem. 
Ta način je zelo dobrodošel, še vedno pa 
je dermatoskopski pregled izkušenega 
dermatologa zelo pomemben. 

kako se zavarovati pred soncem? 
Najprej je seveda potrebno odmerjanje 
sonca. Ne izpostavljajmo se veliko, 
sploh med opoldanskim časom. Drugo: 
zaščititi se! Pokrivalo, obleka, očala. Tretje: 
uporaba zaščitnih sredstev, kot so kreme 
z zaščitnimi faktorji. Med ljudmi krožijo 
informacije, kako škodljive so kreme za 
zaščito proti soncu. V našem podnebnem 
pasu navadno uporabljamo ta zaščitna 
sredstva  kratek čas: med dopusti, na 
pohodih, smučanju, zato ni pričakovati 
nekih nevarnosti. Poleg tega so to varne 
kreme, ki imajo za seboj analize, preizkuse 
in testiranja. Kako izbrati primerno 
zaščitno kremo? Izbiramo lahko med 
kemijskimi sredstvi, ki vstopajo v kožo 
in absorbirajo škodljive UV-žarke, in 
fizikalnimi, ki naredijo sloj na koži, kjer se 
UV-žarki odbijajo. Svetlopolti potrebujejo 
visoke zaščitne faktorje, temnopolti lahko 
nekoliko nižje. Kolikokrat nanašati zaščitne 
kreme? Vsekakor na 2 uri pri izpostavitvi 

soncu, če se kopamo in se potimo, lahko 
še pogosteje. Pomembno je, da smo 
zelo natančni in pozorni pri zaščiti kože 
otrok. V Avstraliji so že pred leti uvedli vrsto 
preventivnih ukrepov za preprečevanje 
kožnega raka: izobraževanja, uvajanje 
ukrepov pri otrocih, ki jih že od vrtca 
navajajo, da poleg rednega umivanja zob 
redno uporabljajo zaščitne kreme proti 
soncu, prav tako imajo tudi preventivne 
preglede znamenj, kjer ljudi naučijo, kaj 
je pomembno pri opazovanju znamenj, s 
tem pa ti pravi čas prihajajo v ambulante, 
če se pojavijo spremembe, ki bi lahko 
pomenile kožnega raka. 

S temi ukrepi so dosegli izjemen upad 
števila kožnega raka v zadnjih 20 letih. 
Omeniti je treba tudi Euromelanoma day, 

evropski projekt preprečevanja kožnega 
raka, ki ga izvajamo tudi slovenski 
dermatologi že 11 let. Zajema brezplačne 
preventivne preglede, predavanja in 
novinarske konference, na katerih se 
predstavi problem sonca in posledice 
sonca in kožnega raka. 

Ob koncu lahko poudarimo nekaj 
pomembnih dejstev: sonce je potrebno, 
a ga je treba primerno odmerjati. 
Seštevanje izpostavitev UV-žarkom vodi 
v neprijetnosti in kožnega raka. Če se 
zavedamo možnih posledic, storimo vse, 
da delujemo preventivno: že pri otroku, 
odraščanju, vsem življenjskem obdobju. 
Prav pri zaščiti kože je preventiva tisto, kar 
bo čez desetletja preprečilo kirurški poseg, 
strah, stres ali pa najhujše, melanom.
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brez 
umetnih 
dodatkov
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sadeži malin, 

bezga, 
aronije ...

Kontrolira SI-EKO-001
Kmetijstvo Slovenija

Zaradi pritiskov družbe, ki v ospredje kot 
lepotni ideal postavlja mlado žensko z 
brezhibno kožo, vedno bolj priljubljene 
postajajo tudi plastične operacije in 
injekcije botoksa, ki pa imajo lahko  
zastrašujoče posledice. Če niste privrženka 
izumetničenega videza in bi želeli zgolj 
poudariti svojo naravno lepoto, raje 
izberite kakovostno dnevno kremo. 

intenzivna pomlajevalna krema s 
hialuronsko kislino 
Na srečo je tudi na našem trgu na voljo 
krema proti gubicam, ki zares deluje, 
hkrati pa je tudi popolnoma naravna. To je 
dnevna krema Lux-Factor 4d Hyaluron 
z izredno kakovostno in dragoceno 
sestavino,  hialuronsko kislino, ki prodira 
pod povrhnjico in kožo v globljih plasteh 
hidrira od znotraj navzven. Čudežna 
krema, ki rezultate pokaže že po 2 tednih 

uporabe, vidno zmanjša izrazne in 
zapolni globoke gube, spodbuja naravno 
obnavljanje povrhnjice in kožo ščiti pred 
škodljivimi zunanjimi vplivi. Krema je 
primerna za vse tipe kože in je tudi odlična 
podlaga za ličila.

Preberite še, kaj so o kremi Lux-Factor 
4d Hyaluron, ki prav tako ni testirana 
na živalih, povedale znane slovenke:

natalija Verboten, 
pevka
“Že več kot leto dni 
sem zadovoljna 
uporabnica kreme 
proti gubicam Lux-
Factor 4D Hyaluron. 
Na obrazu imam 
izredno občutljivo 
kožo in zato sem 

zelo pozorna, ko izbiram kremo za nego 
obraza. Moram priznati, da je Lux-Factor 
4D Hyaluron krema proti gubicam zadetek 
v polno! Že po 2 tednih redne uporabe 
sem namreč opazila razliko – gubice 
so bile manj vidne, koža pa bolj čvrsta, 
navlažena, osvežena in sijoča. Danes si 
več ne predstavljam svojega lepotnega 
rituala brez te kreme.”
 

Vesna jankovič, 
poslovna ženska, 
voditeljica 
in nekdanja 
manekenka
»Narava mojega dela 
je taka, da pogosto 
nosim veliko ličil, zato 
mi je pomembno, 
da po napornem 
dnevu kožo negujem 

samo z najbolj kvalitetnimi kremami. 
Krema 4D s hialuronom mi zelo ustreza, 
ker na prijeten način kožo nahrani in 
jo naredi bolj čvrsto in napeto. Ljudje 

Sodobna ženska ima na voljo številne kreme, ki obljubljajo mladosten videz, vendar ni vsa kozmetika 
zares učinkovita in tudi naravna. 

znane sloVenke: 
»te kreme ne 
zamenjam za nič 
na sVetu!«
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POZOR, zaše dodatnih10 % POPusta obnaročilu vpišitekodo LuXF10 

so opazili, da imam zelo kvalitetno 
kozo, da izgledam mlajše, in me tudi 
vprašali, kaj uporabljam. Z veseljem sem 
jim priporočila Lux-Factor kremo proti 
gubam.«
 

danica Lovenjak, 
novinarka in piarovka
»Obožujem občutek 
mehke in negovane 
kože, zato svojo 
kožo hranim samo 
z najboljšimi 
sestavinami. Krema 
Lux-Factor popolnoma 
zadovolji moje visoke 
kriterije.«

urška Pavčnik, 
Oopsi.si
»Kremo za nego 
kože Lux-Factor 
uporabljam že več 
kot dve leti.  Ima 
lahko teksturo, ki 
se zelo hitro vpije 
v kožo, meni pa je 
najbolj pomembno 
to, da ne pusti 

mastnega občutka. Ker je moja koža 
nagnjena k pretiranemu mastenju, mi 
krema ravno zato super odgovarja. Njena 
primarna naloga je, da vidno zmanjša 
izrazne gubice, zapolni globoke gube in 
zgladi tanke linije. Vsebuje hialuronsko 
kislino evropskega porekla in zagotavlja 
dolgotrajno navlaženo kožo. Po približno 
tednu dni boste opazile, da je koža veliko 
bolj voljna, gladka in lepo tonirana. Jaz 
sem zelo zadovoljna.«

izbrišite gubice tudi vi!
Kremo proti gubicam Lux-Factor 4d 
Hyaluron lahko naročite na spletni strani 
Lux-Factor.com ali preko telefonske 
številke 01 777 41 07. 
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ZDRAVI V POLETJE

1.  Poleti moramo oči zaščititi pred uV-
žarki
Tako kot kožo zaščitimo s kremo z 
zaščitnim faktorjem pred ultravijoličnimi 
žarki, moramo podobno storiti tudi za oči. 
Ultravijolični žarki pridejo iz sonca, lahko 
pa se odbijajo od različnih površin, kot sta 
voda ali pesek. 
Oči pred UV-žarki, tako A kot B, najbolje 
zaščitimo s sončnimi očali s 100 % 
primerno zaščito. Pomembno je, da jih 
nosimo ves čas, tudi ko je oblačno. 
Na trgu je na voljo ogromno sončnih očal, 
nekatera so izjemno poceni, vendar je 
v Sloveniji zelo težko kupiti takšna brez 
ustrezne zaščite. Tudi zelo poceni sončna 
očala imajo v večini 100 % zaščito tako 
za UVA- kot UVB-svetlobo. Še boljša so 
polarizacijska očala, ki filtrirajo tudi odbito 
svetlobo. 
Zelo pomembno je še, da so oči v senci, 
če se le da. To lahko zelo enostavno 
naredimo tako, da nosimo kapo s 
ščitnikom. 

2. še posebej pazimo na zaščito oči 
otrok
Nikoli ni prezgodaj za zaščito oči otrok 
pred UV-žarki. Svetovna zdravstvena 
organizacija je opozorila, da se kar 80 % 
vseživljenjske izpostavljenosti UV-žarkom 
zgodi do 18. leta starosti, ko smo več na 
svežem zraku in imamo več aktivnosti 
zunaj, posebej poleti. Ker otroška leča 
v očesu ne vsebuje filtra za UV-žarke, je 
za otroke izpostavljenost soncu še toliko 
bolj škodljiva. Pri odraslih leča ni več čisto 
prozorna, z leti se tako v njej filtrira vse 
več UV-žarkov. Pri otrocih je tako zaščita 
oči s sončnimi očali in kapo s ščitnikom 
še pomembnejša kot pri odraslih. Otroci 

naj   nosijo sončna očala in kapo že v prvih 
mesecih po rojstvu.

3.  Če ne nosimo zaščitnih očal, si lahko 
močno poškodujemo oči
Fotokeratitis ali fotokonjuktivitis je 
najpogostejša težava. Če smo na nekem 
dogodku, zabavi, koncertu, barki ves dan 
brez zaščite oči, sprva ne bomo občutili 
ničesar. Okvara se namreč pokaže šele po 
nekaj urah. Ko pa bomo zvečer hoteli spat, 
bo bolečina v očeh vse hujša, komaj bomo 

gledali, oči bodo rdeče in zelo boleče. 
Stalna izpostavljenost soncu dolgoročno 
lahko vodi v nastanek sive mrene, 
pterigija, to je nežna veznična guba, ki 
raste prek roženice in zmanjšuje vid, 
nastajajo pingvekule, grde lise na belem 
delu očesa, lahko tudi kožni rak na vekah, 
ki se po študijah najpogosteje pojavlja 
na spodnji veki, kjer očala ne ščitijo več, 
ščiti pa kapa s ščitnikom, in celo okvara 
mrežnice v rumeni pegi oz. makuli. 

zaščitimo 
sVoje oči 
tudi poleti

Skozi oči dobimo kar 90 % vseh informacij iz okolja. So torej organ, na katerega moramo še posebej 
paziti. Poleti je skrb za njihovo zdravje še toliko pomembnejša, saj jim preti kar nekaj nevarnosti. 
O skrbi za naše oči smo se pogovarjali z Marijo Ano Schwarzbartl Pfeifer, dr. med., iz Očesnega 
kirurškega centra dr. Pfeifer v centru Ljubljane na Barvarski stezi 4 v medicinskem centru Vila Urbana. 

Besedilo: Marija Ana Schwarzbartl Pfeifer, dr. med.; Očesni kirurški center dr. Pfiefer; Barvarska steza 4; 1000 Ljubljana; 01 320 7300; http://www.okc-pfeifer.si

Oči pred UV-žarki, tako A kot B, najbolje zaščitimo s sončnimi 
očali s 100 % primerno zaščito. Pomembno je, da jih nosimo ves 
čas, tudi ko je oblačno. Na trgu je na voljo ogromno sončnih očal, 
nekatera so izjemno poceni, vendar je v Sloveniji zelo težko kupiti 
takšna brez ustrezne zaščite.
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4. V bazene samo z zaščitnimi 
plavalnimi očali
Plavanje v morju je precej manj 
problematično kot v bazenu. Tudi v morju 
so sicer potencialno škodljive snovi, 
vendar je njihova koncentracija navadno 
zelo majhna in možnost poškodbe očesa 
tako minimalna. Vendar se veliko ljudi 
iz različnih razlogov raje kopa v bazenu. 

Študije so pokazale, da je najboljši način preprečevanja širjenja 
infekcij z umivanjem rok. Pred kratkim je bila v Sloveniji prava 
epidemija virusnega konjuktivitisa, ki je zelo prenosljiva infekcija.

Klor, ki služi preprečevanju infekcij v 
bazenih, je lahko zelo škodljiv za površino 
očesa. Poškoduje lahko epitel roženice, 
kar lahko vodi do bolečine in kratkotrajno 
meglenega vida. Lahko pa poškoduje 
solzni film, kar vodi v kronično suho oko 
ali celo v recidivantne erozije roženice. 
Zato se priporoča plavanje z zaščitnimi 
plavalnimi očali.

5. ne mencajmo z rokami po očeh in si 
umivajmo roke
Študije so pokazale, da je najboljši 
način preprečevanja širjenja infekcij 
z umivanjem rok. Pred kratkim je bila 
v Sloveniji prava epidemija virusnega 
konjuktivitisa, ki je zelo prenosljiva 
infekcija. Če nekdo drgne po svojih vnetih 
očeh, se potem prijema predmetov, ki se 
jih nato dotikamo mi, se okužba zelo hitro 
prenaša. Poleti so pogoji za prenos okužbe 
odlični. Samo z rednim umivanjem rok 
večkrat dnevno lahko preprečimo prenos 
vnetja na očeh. In ne mencajmo si oči, ne 
samo zaradi prenašanja infekcije, ampak 
tudi poškodbe roženice. Pospeševanje 
keratokonusa je dokazano pri tistih, ki si 
stalno mencajo oči. 

6. zaščitimo se proti kemikalijam
Poleti večkrat generalno čistimo 
stanovanja, hiše, garaže. Če pri tem 
opravilu uporabljamo luge ali kisline, si 
moramo nujno zaščititi oči z zaščitnimi 
očali. Poškodbe s temi snovmi so izjemno 
nevarne in lahko v najhujših primerih 
povzročijo tudi slepoto. V poletnih 
mesecih se število poškodb s kemikalijami 
poveča. 
Paziti moramo tudi, da spreji za sončenje, 
čistilne raztopine, barve, razredčila in 
milnice ne pridejo v oči. V ZDA naj bi se 
s kemikalijami vsak dan poškodovalo kar 
2000 ljudi. 

7. Privoščimo si dovolj spanca
Ker so poleti dnevi daljši in ker si takrat 
večkrat privoščimo več ponočevanja zaradi 
zabav in druženja s prijatelji, lahko trpimo 
zaradi premalo spanca. Po raziskavah je 
namreč dokazano, da ljudje, ki delajo več 
kot 18 ur na dan, težje opravljajo dela, 
kjer je potreben dober vid. Če ne spimo 
dovolj, se pogosteje pojavi tudi mencanje 
očesa in občutek suhega očesa. Zaradi 
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pogostejšega mencanja oči se lahko pojavi 
infekcija očesa ali druge resnejše okvare. 
Ne samo spanec, tudi dolgotrajno delo na 
blizu lahko škodljivo vpliva na oči. Zato se 
priporoča 20 minut bližinskega dela, nato 2 
minuti gledanja v daljavo, najbolje v zeleno 
barvo narave, nato lahko znova delamo 20 
minut na bližino in to vajo ponavljamo čez 
dan. Ponoči, ko moramo vstati iz različnih 
vzrokov, pa ne dražimo oči z močno 
svetlobo, saj to poruši normalno delovanje 
mrežnice in možganov. Prižgimo samo 
najmanjšo luč ali delajmo v temi. 

8. jejmo zdravo in pijmo dovolj vode
Vse leto je izjemnega pomena pravilna 
prehrana, ki lahko precej vpliva tudi na 
stanje oči. Hrana, bogata z določenimi 
nutritienti, preprečuje razvoj nekaterih 
očesnih stanj, ki se razvijajo počasi z leti. 
Lutein in zeaksantin sta tako izjemnega 
pomena pri preventivi obolenj na 
makuli, to je centralni del mrežnice, ki je 
odgovoren za natančen vid. Če je v hrani 
ogromno vitamina C in E in cinka, se 
napredovanje okvare makule upočasni. 
Veliko vitamina C naj bi pozitivno vplivalo 
tudi na očesno lečo, naj bi celo podaljšalo 
čas, ko ne potrebujemo očal »za blizu«, 
ki jih sicer navadno začnemo nositi po 
45. letu starosti, če sicer ne uporabljamo 
nobenih očal »za daleč«. 
Poleti je možnost dehidracije večja 
kot sicer, posebej če se ukvarjamo 
z ekstremnimi športi ali je telo 
preobremenjeno. Dehidriramo lahko 

zaradi športa ali težkega dela ob 
premajhnem vnosu tekočine v telo. Ker je 
temperatura okolice poleti lahko tudi zelo 
visoka, je izguba tekočine že v mirovanju 
večja kot po navadi, ob povečani telesni 
aktivnosti pa še toliko večja. Huda 
dehidracija lahko vodi v okvare tudi na 

očesu. Lahko se podre solzni film, lahko 
se nenadno slabša vid zaradi sprememb v 
lomnosti naše leče, pri hudi dehidraciji in 
elektrolitskem disbalansu se lahko pojavi 
tudi siva mrena, nezadostna tvorba solz, 
dehidracija steklovine pa lahko pripelje 
do odstopa steklovine in druge očesne 
okvare. Pitje zadostne količine vode je pri 
tem edina potrebna preventiva. Pazimo 
tudi na nadomeščanje elektrolitov.

9. sprostimo se in uživajmo 
Privoščimo si vsaj 14 dni dopusta skupaj, 
takrat se sprostimo in uživajmo. To ne 
pomeni, da moramo ležati na soncu in 
ves dan spati. Bodimo aktivni, čim več 
se ukvarjajmo s športom, saj bomo tako 
povečali pretok krvi v glavo, možgane in s 
tem tudi v oči. Dobra prekrvavitev celega 
telesa je dobra za počutje in tudi za zdravje 
oči. Ko se bomo počutili odlično, bomo 
največ naredili zase in za svoje bližnje. Pa 
veliko zdravih poletnih užitkov!

Tudi zelo poceni sončna očala imajo v večini 100 % zaščito tako za 
UVA- kot UVB-svetlobo. Še boljša so polarizacijska očala, ki filtrirajo 
tudi odbito svetlobo.

Prekomerna izpostavljenost močnim sončnim žarkom, klimatizirani 
prostori, kopanje v morju in bazenih s klorirano vodo lahko 
marsikomu zagrenijo užitek v poletnih mesecih.

80 %

vseživljenjske izpostavljenosti 
UV-žarkom se zgodi do 18. leta 
starosti, ko smo več na svežem 
zraku in imamo več aktivnost

zunaj, posebej poleti 
(vir: Svetovna zdravstvena

organizacija)
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Ustno pršilo

Kurkuma pomaga pri obvladovanju vnetnih  
procesov v telesu, pomaga ohranjati zdravje jeter 
ter podpira delovanje živčevja. 

Ta nov in inovativen ustni sprej je bil razglašen za najboljše novo 
prehransko dopolnilo na Natural & Organic Awards 2017 v Londonu, 
saj zagotavlja izjemen izkoristek kurkume, ki ima dobro dokumentirane 
zdravilne lastnosti. 

Gre za eno izmed najbolj prestižnih nagrad za prehranska dopolnila.

• Ustno pršilo zagotavlja boljši izkoristek treh aktivnih  
kurkminoidov kot pri kapsulah, saj zaobide prebavni sistem.

• Dnevni odmerek vsebuje kar 850 mg Cyclocurmin®,  
kar je ekvivalentno 1.300 mg kurkume. 

NOVO!

Tudi v izbranih lekarnah ter drugih specializiranih trgovinah. Več na www.sitis.si  ali 02 / 421 33 33.

Večkrat nagrajeni spreji priznanega britanskega podjetja BetterYou®  
na učinkovit način telesu zagotavljajo vitamine in minerale ter druga hranila.

Kurkuma

Tudi v izbranih lekarnah ter drugih specializiranih trgovinah. Več na www.sitis.si  ali 02 / 421 33 33.

Izjemna absorpcija spreja skozi ustno sluznico, ki  
je tablete, kapsule ali kapljice ne morejo zagotoviti.

Priročni, okusni in enostavni za uporabo –  
idealni za vse, še posebej za otroke in tiste,  
ki imajo težave s požiranjem tablet in kapsul.

Boost – vitamin B12 + krom in zeleni čaj.

DLux – vitamin D3: Štirje različni spreji  
zagotavljajo optimalno oskrbo z vitaminom D3  
za dojenčke, otroke, odrasle in nosečnice.

Železo: visokorazpoložljiva formulacija 

Vitamin K2 ter 
MultiVit in MultiVit junior

Izdelek je prehransko dopolnilo. Prehransko dopolnilo 
ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno  
prehrano ter zdrav način življenja. 

Kurkuma.indd   4 6.7.2018   12:52:59
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ZDRAVI V POLETJE

Pri potapljanju, plavanju in drugih športnih 
aktivnostih voda zelo hitro priteče v uho. 
Velikokrat se posuši in ne povzroči nobenih 
neprijetnosti, težave pa se pojavijo, če se 
vode v sluhovodu ne moremo znebiti. 

zakaj voda povzroči vnetje ušesa?
Vlažno in toplo okolje ušes je idealno za 
razmnoževanje mikroorganizmov, ki so že 
prisotni na koži in v sluhovodu. Poleg tega 
so lahko v vodi mikrobi, ki se ob primernih 
pogojih (vlaga, toplota) v ušesu namnožijo 
in povzročijo draženje ali vnetje ušesnega 
kanala. Okužbe lahko nastanejo tudi 
zaradi vode v bazenu, ki je sicer filtrirana 
in klorirana, a je zaradi prisotnosti velikega 
števila ljudi na majhni vodni površini 
možnost okužb lahko celo večja kot v 
naravnem okolju.

kako se znebiti vode v ušesu? 
Če se vam je med plavanjem nabrala voda 
v ušesu, jo poskusite spraviti iz ušesa na 
slednje načine:
• s pomočjo prsta;
• skačite po eni nogi;
• ko greste spat, se uležite tako, da boste 

imeli zamašeno uho obrnjeno navzdol;
• s sušilnikom za lase poskusite vodo 

posušiti, a pazite, da ga boste imeli toliko 
odmaknjenega od kože, da se ne boste 
opekli;

• stresajte glavo, dokler voda ne priteče iz 
ušesa, a pazite na vrat.

Če se vode še vedno niste znebili, nujno 
obiščite zdravnika, saj v nasprotnem 
primeru tvegate vnetje zunanjega ušesa. 
Voda v morju in bazenih je namreč 
onesnažena in okužena z najrazličnejšimi 
bakterijami.

kaj povzroča vnetje zunanjega ušesa?
Koža med sluhovodom in uhljem služi 
kot naravna zaščita pred vdorom bakterij 
in glivic, saj ima rahlo kisel pH. Če se pH 
spremeni, lahko nastanejo najrazličnejše 
okužbe, bakterijske ali glivične, ki 
napadejo zunanje uho. 

Okužbam so najpogosteje 
izpostavljeni:
• ljudje, ki si notranjost ušesa močno 

drgnejo z bombažnimi paličicami ali 
drugimi predmeti, saj tako odstranijo 
ušesno maslo, ki ščiti pred okužbami;

• ljudje, ki so veliko izpostavljeni vlagi 

(otroci v bazenih, plavalci, potapljači …), 
in ljudje, ki se veliko tuširajo, saj voda 
draži in mehča kožo in zmanjša kislost 
(pH) sluhovoda ter raztaplja in izloča 
ušesno maslo;

• osebe, ki pogosto uporabljajo čepke za 
ušesa, slušne pripomočke, slušalke in 
druge naprave, ki jih je mogoče vtakniti 
v uho;

• ljudje, ki pogosto uporabljajo različne 
kemikalije, ki so v barvah za lase in 
šamponih;

- osebe s prirojenimi napakami ušes, 
poškodbami kože v sluhovodu, vnetji kože, 

Voda V ušesu 
ni tako 
nedolŽna 

V vročih dneh osvežitev v vodi zelo prija, vendar številnim težave povzroča voda v ušesu. Ta, na 
prvi pogled nenevarna zadeva je namreč lahko izjemno nevarna za sluhovod! Kako se znebiti vode v 
ušesu? Besedilo: Štefan Spudič, dr. med, spec. otorinolaringologije

Med plavanjem in potapljanjem voda zelo rada prodre v uho.
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osebe s sladkorno boleznijo in drugimi 
motnjami presnove.

kako prepoznati vnetje zunanjega 
ušesa?
Pri vnetju zunanjega ušesa se najprej 
pojavita srbečica in bolečina, uho pa 
postane občutljivo. Na prizadeto uho 
slabše slišimo, ušesno maslo pa postane 
mehkejše in bolj svetlo. Včasih se pojavijo 
rumen izcedek iz ušesa, oteklost in 
pordelost sluhovoda, zatem pa močna 
bolečina. Nekateri ljudje imajo tudi 
občutek, da jim ščemi v ušesu in da je uho 
obteženo, koža v ušesu pa lahko postane 
vneta in luskava.

kaj pa zdravljenje?
Vnetja ne morete pozdraviti sami. Uporaba 
domačih zvarkov iz ljudskih izročil in 
nasvetov babic ne pomaga. Odlašanje 
z obiskom zdravnika lahko stanje samo 
poslabša, vnetje pa se lahko razširi še na 
srednje uho. Zdravi se ga z antibiotičnimi 
kapljicami, ki jih je treba uporabljati 
toliko časa, kot je predpisal zdravnik. V 
primerih hudega vnetja ali neučinkovitosti 
zdravljenja s kapljicami lahko zdravnik 
predpiše tudi oralni antibiotik, v redkih 
primerih pa je zaradi zapletov ali izjemno 
hudega vnetja potrebno zdravljenje v 
bolnišnici.

Voda v ušesu največkrat prizadene otroke.

Ob lažjem vnetju si lahko pomagate 
tudi z domačimi pripravki, pred uporabo 
vsakega pa uho najprej očistite in osušite. 
To lahko storite z alkoholom, ki je dober za 
razkuževanje in pomaga vodi, da izhlapi.

Če imate lažjo obliko vnetja, v ušesa 
kapnite nekaj kapljic vinskega kisa. Pustite 
ga učinkovati približno pet minut in nato 
obrnite glavo tako, da bo kis iztekel iz 
ušesa. Ta postopek ponavljajte tri dni, 
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Pred plavanjem si v ušesa 
dajte čepke, izogibajte pa se 
onesnažene vode.

Če vode v ušesu ne morete izsušiti sami, obiščite zdravnika.

Pazite Pri dOjenČkiH:
Veliko mam zelo previdno dojenčku 
umiva glavo. strah jih je, da bo 
otroku šla voda v ušesa. kako umivati 
glavo, da voda ne gre v sluhovod? 
ali je uporaba vatiranih paličic 
priporočljiva?

kako dojenčku umiti glavo in lase, da 
v sluhovod pride čim manj vode?
Glavo in lase lahko majhnemu otroku 
umijete tako, da jo nagne malce nazaj in 
da pazite, da s polivanjem voda ne gre v 
sluhovod.
Kasneje je zelo pomembno, da zunanje 
uho dobro obrišete in posušite z mehko 
brisačo. Če je otrok večji, mu lahko tudi 
dopoveste, da nagne glavo na eno stran 
in z njo malce potrese, da voda steče iz 
sluhovoda.

Vatirane paličice: da ali ne?
Otorinolaringologi so mnenja, da 
le preveč skrbni starši intenzivno in 
vztrajno uporabljajo tako popularne 
vatirane paličice, vendar s tem otroku 
samo škodijo, kajti pri tem se ušesno 
maslo potiska nazaj proti bobniču. Če 
to naredijo velikokrat, se ga nakopiči 
toliko, da le-ta zamaši sluhovod 

po dva- do trikrat dnevno. Ta način je 
najučinkovitejši za zdravljenje glivičnih 
in bakterijskih okužb, saj kis preprečuje 
razvoj bakterij.

Če vam voda draži ušesa, po tuširanju 
ali kopanju vanje kapnite od tri do štiri 
kapljice jabolčnega kisa, razredčenega z 
enakim deležem vode ali alkohola. To ščiti 
pred nadaljnjimi okužbami.

Pogrejte otroško olje in ga s pomočjo 
kapalke kapnite v uho. Na uho nato 
položite vato, da preprečite uhajanje olja.

Dojenčki uživajo v vodi, zato jih je zelo težko imeti ves čas pod 
kontrolo v kopalni kadi oz. težko je preprečiti, da nekaj vode ne 
zaide tudi v sluhovod.

in se ga samodejno ne more več 
odstraniti. Uporaba vatiranih palčk nikakor 
ni priporočljiva. Lahko jih uporabljamo 
le za čiščenje uhlja, ne pa za sluhovod. 
Čiščenje sluhovoda je smiselno zgolj 

v izjemnih primerih. Če pustimo 
uho popolnoma pri miru, bo v večini 
primerov prišlo do spontanega pomika 
ušesnega masla proti vhodu v sluhovod 
in se bo izločilo samo.

Vodo v ušesu poskusite izsušiti s 
sušilnikom za lase. Pazite le, da se ne 
opečete!

kako se zaščititi pred vdorom vode v 
uho?
Če bi se radi zaščitili in poskrbeli, da 
ne boste imeli težav z vodo v ušesu, 
upoštevajte naslednje nasvete:
• Pred plavanjem ali tuširanjem si 

uho namažite z oljem, saj boste tako 
preprečili, da bi vam voda iz ušesa 
izprala zaščitno maščobo na koži.

• Po plavanju obrnite glavo in nežno 
potegnite najprej za eno in nato za 
drugo uho, da bo voda iztekla. Z brisačo 
nežno očistite uhelj in notranjost, kolikor  
lahko.

• Izogibajte se plavanju in potapljanju v 
umazani vodi. Če niste prepričani, ali je 
voda onesnažena, uporabite zamaške 
za ušesa, a se o njihovi uporabi obvezno 
pogovorite z zdravnikom, saj zamaškov 
ne smete uporabljati vedno.

• Ušes ne dražite in vanje ne vtikajte konic 
prstov ali drugih predmetov.

• Po plavanju nežno posušite ušesa.
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Vam po kopanju ali potapljanju zastaja voda v ušesu?
NORMISON® pršilo za uho se uporablja za preprečevanje

vnetja zunanjega sluhovoda po kopanju, potapljanju
oz. takrat ko vam voda zastaja v zunanjem sluhovodu.

Le kakovosten izdelek omogoča varno uporabo in pričakovano delovanje.

znak kakovosti v vaši lekarni

Pot k sejmišču 26a, 1231 Črnuče-Ljubljana www.oktal-pharma.si

V primeru pojava neželenega dogodka ob uporabi medicinskega 
pripomočka o tem takoj obvestite pooblaščenega predstavnika OPH 

Oktal Pharma d.o.o. na elektronski naslov: info@oktal-pharma.si.
Izdelek je medicinski pripomoček.
Pripravljeno v Sloveniji: julij 2018.
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NEGA

Posebna previdnost velja, če imate t. 
im. diabetično stopalo. Gre za skupek 
bolezenskih okvar na stopalu, ki lahko 
vodi do razjede v koži, ki se ne zaceli 
brez ustrezne strokovne oskrbe. V takem 
primeru je boljše, da pedikuro opravi 
strokovno usposobljeno osebje.

Če pa ste zdravi, lahko za svoja stopala 
poskrbite doma. Velja tako za dame kot 
tudi gospode.

Največji pokazatelj urejenosti so po 
mnenju mnogih stopala. Čeprav jih redko 
kdaj pokažemo, razen poleti, kažejo odnos 
do urejenosti in higiene posameznika. Če 
imamo zanemarjena stopala, pa čeprav 
jih nihče ne vidi, ne moremo občutiti 
tistega lepega občutka, da smo urejeni 
popolnoma od nog do glave. Poroženela 
koža pokvari še tako dodelano podobo 
modno-urejene in lepo naličene ženske ali 
moškega.

Če imamo stopala zdrava, a zanemarjena 
in ne vemo kako in kdaj se lotiti nege 
stopal, je najbolje, da obiščete dobrega 
pedikerja, ki bo vaše noge spravil v red. 
Če se vam kdaj zgodi, da vaša stopala 
napadejo glivice, morate čimprej k 
zdravniku. Če sami ne boste negovali 
svojih stopal, jih raje prepustite pedikerju.
 
kaj lahko storimo sami?
Nega stopal obsega le umivanje nog v 
kopeli, kateri lahko dodamo morsko ali 
kuhinjsko sol. Zelo koristni so tudi izvlečki 
iz divjega kostanja ali čaj iz preslice.
Redno si pripravimo kopel, nato zdrgnimo 
pete in druga poroženela mesta s plovcem 
ali posebnim namenskim strgalom. Na ta 
mesta vtrimo limonin sok in stopala lepo 
zmasirajmo s kakšno kremo za osvežitev 
(npr. z vonjem mentola).

Potenje
Prekomerno potenje stopal je idealna 
podlaga za razvoj bolezenskih klic, zato je 
stroga osebna higijena še kako potrebna. 
Stopala se lahko prekomerno potijo 
zaradi psihičnih vzrokov, lahko pa je to le 
posledica slabe obutve. Kadar kupujemo 
obuvalo poskrbimo, da bo izdelano iz 
naravnih materialov, tako, da bo stopalo 
lahko dihalo.

Noge vsak večer temeljito umijmo najprej 
v topli vodi, nato pa jih splaknemo v mrzli 
vodi, kateri smo dodali malo kisa. Kis 
odvzame koži neprijeten vonj. noge nato 
temeljito zbrišimo z brisačo, še posebej 
bodimo pozorni na kožo med prsti.

5 korakov pravilne pedikure
1. Odstranite star lak za nohte, če ste 

ga imeli ter stopala namočite za 10 
minut v toplo vodo, ki ste ji dodali nekaj 
morske soli. Po želji lahko dodate tudi 
malo sode bikarbone, najljubše milo. V 
poletnem času pa tudi liste sveže mete, 
ki bo vaša stopala dodatno osvežila. 

Uporabite lahko tudi kupljena mila,  
namenjena domači pedikuri.

2. Stopala nežno obrišite in pristrizite nohte 
s ščipalko ali škarjicami. Pozorni bodite, 
da vedno ostane še nekaj bele konice. 
Nohte vedno strižite naravnost, da bi 
preprečili vraščanje. Ostre robove lahko 
popilite.

3. Če želite, si lahko pripravite piling iz 
oljčnega olja in morske soli in tako 
odstranite odmrlo kožo.

4. Naslednji korak je odstranjevanje 
poroženele kože s posebno pilo ali 
posebnim plovcem za stopala.

5. Za konec uredite še obnohtno kožico, 
tako, da jo nežno porinete nazaj in 
stopala izdatno namažite s hranljivo 
kremo.

urejena stopala 
– pokazatelj 
urejenosti
Poletje je čas za odprto obutev, zato je pomembno, da imate urejena stopala. Trda koža 
na petah ni lepega videza, poleg tega pa s tem, ko ne skrbite za urejena stopala, tvegate 
vraščanje nohtov, nastanek glivic na nohtih, žulje in ostale težave.

Poroženela koža pokvari še 
tako dodelano podobo modno-
urejene in lepo naličene ženske 
ali moškega.

Refleksna masaža stopal je 
tehnika naravnega zdravljenja 
in sproščanja psihofizičnega 
telesa, ki vzpodbuja krvni obtok 
in endokrine žleze
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+Neusmiljen do 
glivic na nohtih

posvetljevalni 
učinek
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Mojih 10

-20 %

TELO GA POTREBUJE

LASJENOHTI MIŠICE SKLEPIKOSTIKOŽA

Akcija traja od 13. 7. 2018 do 8. 10. 2018 v Tuš drogerijah.

Za čvrsto telo, mladosten videz in lahkotno gibanje.
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NEGA

1. Gel z aloe vero
V primeru sončnih opeklin je treba kožo 
nahraniti in regenerirati s ključnimi hranili. 
Vsekakor je nepogrešljiv spremljevalec 
čisti gel aloe vere, ki zaradi svoje bogate 
hranilne sestave kožo hladi in pomiri, ima 
pa tudi protibakterijske in protiglivične 
lastnosti. Gel učinkovito ohladi in pomiri 
kožo tudi pri pikih insektov, depilaciji ali 
britju. Prodre v globlje plasti in ji povrne 
elastičnost, prožnost in jo ščiti pred 
prezgodnjim staranjem. 

2. Probiotiki
Glede na številne raziskave je lahko pri 
preprečevanju in zmanjšanju tveganja 
za pojav driske kot tudi zdravljenje te 
zelo učinkovita probiotična terapija. Zelo 
hitro pomoč ob diareji in črevesnem 
vnetju omogoča nepatogena probiotična 
kvasovka Saccharomyces boulardii, ki 
umiri diarejo že v enem dnevu. Še posebej 
je priporočljiva za preprečevanje in 

zdravljenje driske različnih vzrokov, kot so 
jemanje antibiotikov, okužba z bakterijo 
Clostridium difficile, potovalna driska in 
akutna driska pri otrocih. 

3. brusnica
Na morju so zelo pogoste tudi okužbe 
in vnetja sečil. Zelo neprijetni znaki – 
pekoče uriniranje, pogosto siljenje na 
vodo, bolečina v spodnjem delu trebuha 
in smrdeč, moten urin, nam lahko hitro 
pokvarijo sproščujoč dopust. Pri teh 
težavah nam lahko pomagajo plodovi 
ameriške brusnice, ki vsebujejo snovi, 
imenovane proantocianidini, ki ovirajo 
vezavo uropatogenih bakterij (predvsem 
E. coli) na tkivo v mehurju in sečnici. 
Delujejo tako, da spremenijo obliko 
površine bakterij in preprečujejo pritrditev 
bakterij na tkivo sečil. Tako bakterije prosto 
plavajo in se z urinom odplavijo iz telesa. 
Zavedajmo se, da za brezskrben dopust 
marsikaj lahko naredimo sami, zato ob 

Poletje je čas dopustov, vendar z njimi lahko pridejo tudi nekatere nevšečnosti, kot so infekcije, 
diareja, slabost, opekline, dehidracija in posledični glavoboli ter bolečine. Da bi se jim izognili, si lahko 
pomagamo z naslednjimi izdelki potovalne lekarne.

brez 
teŽaV na 
dopustu

Besedilo: Kaja Perme, mag. inž. prehrane

pakiranju še enkrat premislite, kaj bi lahko 
še dodali v kovček. 
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V kolikor se pojavijo neprijetni 
znaki – pekoče uriniranje, 
pogosto siljenje na vodo, 
bolečina v spodnjem delu 
trebuha in smrdeč, moten urin, 
nam lahko pomagajo plodovi 
ameriške brusnice.
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INTIMNO

Neplodnost je še vedno tabu tema, kar 
pričajo številne zgodbe ljudi. Žal so pari na 
tej poti največkrat sami, umaknjeni vase, 
zato doživljajo hude stiske, ki negativno 
vplivajo na njih in okolico. Vzrok je 
dejstvo, da pari neplodnost pogosto 
doživljajo, kot da gre za nekaj, “kar se je 
zgodilo samo njim”. Vendar ni tako, saj 
ima skoraj vsak šesti par v Sloveniji težave 
z neplodnostjo. 

Uradna medicina neplodnost definira 
kot bolezen, ko par po enem letu 
rednih nezaščitenih spolnih odnosov 
ne zanosi. Za vsak par, ki se s tem 
spopada, pa je predvsem izziv, kako 
obdržati zdrav partnerski odnos, najti 
pravi način reševanja težav in z majhnimi 
spremembami priti do cilja – zdrave 
nosečnosti. Po svetu narašča tako število 
neplodnih parov kot število postopkov 
umetne oploditve.  

Vzroki za neplodnost
Posledica hitrega tempa življenja je 
pogosto neustrezna prehrana, kateri 
primanjkuje mineralov, vitaminov in 
svežine, in ta negativno vpliva na zdravje 

Neplodnost je postala resna težava sodobne družbe, o kateri se nerado govori. Moderna družba in hiter 
življenjski slog sta vzrok za manjšo skrb za zdravje in poznejše odločanje za družino, s tem pa se tudi 
vzroki neplodnosti mnogokrat skrijejo in težave prepoznajo prepozno. Besedilo: Ekipa FertilUp – skrbimo za vašo plodnost; www.fertilup.si

neplodnost 
– teŽaVa 
sodobne 
druŽbe

in posledično na plodnost. Prav tako nam 
zmanjkuje časa za športne aktivnosti, pri 
katerih bi se lahko sprostili in pozabili na 
stresne okoliščine, povezane s službo 
ali vsakdanjikom. Prav stres je eden 
od ključnih vzrokov za neplodnost v 
sodobni družbi. Pomemben dejavnik pri 
neplodnosti je tudi pozno odločanje za 
družino. Najbolj plodno obdobje ženske 
je od 20. do 30. leta starosti, po 30. letu 
pa plodnost začne upadati, predvsem po 
35. letu starosti. 30-letna ženska ima vsak 
mesec 20 odstotkov možnost zanositve, 
kar pomeni, da med stotimi ženskami v 
enem ciklu v povprečju zanosi 20 žensk. 
Ko ženska dopolni 40 let, je verjetnost 
le še 5-odstotna. Sodobna medicina 
nam sicer lahko pomaga pri bitki z 
neplodnostjo s hormonskimi terapijami, 
ultrazvočnimi pregledi in operacijami, 
vsekakor pa za večjo plodnost na začetku 
lahko veliko storimo tudi sami. 

moška neplodnost
Moška neplodnost predstavlja tretjino 
razlogov za neplodnost parov. V 
spermiogramu smo pozorni predvsem na 
količino semenčic (nad 20 milijonov/ml), 
njihovo gibljivost (najmanj 50 %) in obliko 
oz. morfologijo. Več kot je semenčic v 
ejakulaciji, bolj kot so gibljive in pravilnih 
oblik, lažje bodo prišle do jajčeca in ga 
oplodile. 

Neplodnost pri moških je povezana 
predvsem z motnjami v spermatogenezi 
(proces nastanka in zorenja semenčic), 
ki se kažejo v slabši kakovosti sperme 
(nižjem številu in koncentraciji semenčic, 
slabši gibljivosti in morfologiji). Za 
zagotovitev optimalnih pogojev 
spermatogeneze telo potrebuje izbrane 
vitamine in minerale. Z vnosom teh 

pripomoremo k optimiziranju procesa 
razvoja, nastanka in zorenja semenčic. 
Sam proces spermatogeneze traja 
približno 12 tednov, da se semenčice 
obnovijo. 

ženska neplodnost
Razlog za neplodnost parov je v tretjini 
primerov na strani žensk. Hormonsko 
ravnovesje predstavlja pri ženskah osnovo 
za spočetje otroka. V veliki meri vpliva 
na urejen menstrualni ciklus in zdravje 
celotnega reprodukcijskega sistema, 
ki v ovulaciji sprosti zdravo jajčece 
do maternice, kjer se ta po oploditvi 
ugnezdi. To so osnove, saj se brez tega 
oploditev ne more zgoditi. Pogosti razlogi 
neplodnosti so tudi fizični, npr. policistični 
jajčniki, endometrioza in neprehodni 
jajcevodi.

kaj lahko naredimo sami
Zavedati se moramo, da za večjo plodnost 
lahko veliko storimo tudi sami. Pri vsem 
skupaj gre za tiste male spremembe in 
korake v pravo smer, ki nas pripeljejo do 
večje plodnosti. 

redni pregledi in opazovanje sebe
Za ženske to pomeni redno spremljanje 
menstrualnega cikla in redni ginekološki 
pregledi. Če opazite spremembe v dolžini 
cikla, moči krvavitve ali imate nenadoma 
bolečine, predlagamo, da se oglasite pri 
svojem ginekologu. Za moške je prvi in 
najpomembnejši pregled spermiogram, 
kjer se pregleda število in koncentracijo 
semena ter gibljivost in morfologijo. 
Na podlagi tega skupaj z izbranim 
ginekologom tudi določite nadaljnje 
korake zdravljenja.

zdrava prehrana

Neplodnost je še vedno tabu 
tema, kar pričajo številne 
zgodbe ljudi
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Zavedati se moramo, da za 
večjo plodnost lahko veliko 
storimo tudi sami. Pri vsem 
skupaj gre za tiste male 
spremembe in korake v pravo 
smer, ki nas pripeljejo do večje 
plodnosti.

Neplodnost pri moških je 
povezana predvsem z motnjami 
v spermatogenezi (proces 
nastanka in zorenja semenčic),ki 
se kažejo v slabši kakovosti 
sperme

Svetuje se uživanje hrane, ki je bogata 
z vitamini in minerali in čim bolj sveža. 
Številne raziskave kot hrano za večjo 
plodnost opisujejo špinačo, med, cimet, 
ribe, polnozrnate žitarice, jajca, oreščke 
in semenke. Bolje se je izogibati kavi, 
črnemu čaju, alkoholu, mesu, grahu, beli 
moki ter sladkorju in sladkim pijačam. 
Dokazan je tudi pozitiven vpliv dodatkov 
železa, selena, cinka, vitamina C in B6 
na plodnost žensk in moških. Če ne 
vnesemo potrebnih sestavin v telo s 
prehrano, si lahko pomagamo z izbranimi 
prehranskimi dodatki.

Pravilno načrtovanje spolnih odnosov
Pri načrtovanju spolnega odnosa je 
najpomembnejše spremljati ovulacijo. 
Zanositev je možna le med ovulacijo, 
zato je ključno poznavanje plodnih dni 
pri ženski, s čimer lahko tudi pravilno 
načrtujemo spolne odnose. Načelno velja 
pravilo – če je dolžina menstrualnega cikla 
28 dni, imate ovulacijo na 14. dan. Med 
ovulacijo se jajčece izloči iz jajčnika in 
takrat je ključno, da ga oplodi semenčica. 
Za čim večjo možnost uspešne oploditve 
je tako dobro, da imamo spolne odnose 
že nekaj dni pred ovulacijo in na 1–2 dni. 
Največja možnost zanositve je takrat, ko 
imamo spolne odnose en ali dva dneva 
pred ovulacijo ali točno na dan ovulacije. 

zdrav življenjski slog
Ta vključuje poleg že omenjene zdrave 
prehrane tudi športno aktivnost, 
nadzorovanje telesne teže ter izogibanje 
alkoholu, drogam in kajenju. Športna 
aktivnost nam pomaga pri boju s 
stresom, lažjemu premagovanju težav 
in nadzorovanju teže, ki je pomembna 
pri plodnosti. Pri tem velja izpostaviti 
nekaj pravil: pretiravanje s športom ni 
priporočljivo, prav tako se za moške 
odsvetuje šport, kot je kolesarjenje, kjer se 
segrevajo moda, saj to vpliva na kakovost 
semena. Iz istega razloga se odsvetuje 
kopanje v toplih bazenih, savne in oprijeto 

spodnje perilo. Priporočamo veliko 
sprehodov v naravo, uživanja v majhnih 
stvareh in sproščanje.

Prehranska dopolnila in plodnost
Hiter tempo življenja nam kljub 
najboljšim željam pogosto prepreči, 
da bi živeli zdravo življenje in skrbeli za 
ustrezno prehrano. Dejstvo je, da jemo 
zdaj hrano, ki vsebuje manj hranil kot 
včasih. Izbrana prehranska dopolnila nam 
lahko pomagajo nadomestiti ta manko in 
poskrbijo za ustrezen vnos vitaminov in 
mineralov. Pomembno je, da izberemo 
prehransko dopolnilo s kakovostnimi 
sestavinami, ki pozitivno vplivajo na 
plodnost oz. celoten reprodukcijski 
sistem. 

Prehranska dopolnila za žensko naj 
bi uravnavala raven hormonov, ki so 
ključni za urejen menstrualni cikel in 
ovulacijo. Pri moškem pa si želimo, 
da bi kombinacija sestavin vplivala na 
boljšo spermo (količina, gibljivost in 
morfologija). Vse za to, da bo oploditev 
lažja in hitrejša.

Na slovenskem trgu je že od leta 2012 
prisotna linija prehranskih dopolnil 
FertilUp za ženske in moške, izdelana 
v Nemčiji v skladu z najvišjimi 
standardi kakovosti. Visokokakovostne 
sestavine vplivajo na plodnost (cink), 
imajo vpliv na semenčice (selen) 
in pomagajo v boju z oksidativnim 
stresom, izboljšajo imunski sistem 
(železo, vitamin C, folat, selen in cink) 
ter imajo vpliv na hormone (jod in 
selen) in ščitnico (vitamin B6). Ženska 
različica je bogata tudi s folno kislino, 
ki je zelo priporočljiva tudi zaradi 
pozitivnih vplivov na zarodek.

FemiWash 
Pena za vsakdanjo intimno nego.
• Je naravna in varna.
• Ne vsebuje mila.
• Deluje antibakterijsko.
• Uravnava kislost nožnice.

•  Odpravi srbenje in draženje.
•  Prepre~uje nastanek  

kandide.
•  Je bioaktiven, varen,  

naraven.

•  Spodbuja naravno 
vlaženje.

•  Obnavlja vaginalno 
sluznico.

Uvoznik: GORDO d.o.o.
Proizvajalec: BIOCLIN, Nizozemska

Brez recepta v lekarnah, specializiranih 
prodajalnah in preko spletnih lekarn.

Za brezpla~ne vzor~ke pi{ite na:
gordo.doo@triera.net

    MultiGyn Slovenija

FloraPlus 
U~inkovito odpravi 
glivi~no vnetje nožnice.

LiquiGel

Prava re�itev
za va�e intimne težave!

ActiGel

www.multi-gyn.si

•  Prepre~uje in 
odpravlja bakterijsko 
vaginozo.      

•  Takoj omil srbenje  
in dra`enje.
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ZRELA LETA

Žile skrbijo, da kri kroži po našem organizmu. Bolezni, ki prizadenejo ožilje, motijo normalen pretok krvi 
in oskrbo tkiv s kisikom in hranili. Besedilo: asist. Lilijana Mervic, dr. med., spec. dermatovenerolog

V telesu imamo dve vrsti žil, po katerih 
se pretaka kri: arterije in vene. Arterije 
ali odvodnice od srca vodijo s kisikom in 
hranilnimi snovmi obogateno kri v vsa 
telesna tkiva in organe. V drobnih žilah – 
kapilarah kri kisik in hranila odda, iz celic 
pa sprejme ogljikov dioksid in odpadne 
snovi. Po venah ali dovodnicah se venska 
kri vrača nazaj proti srcu. 

Kri skozi arterije potiska srce. V arterijah je 
kri pod pritiskom in teče ritmično, skladno 
s srčnim utripom. Arterijske stene so 
zgrajene iz mišičnih vlaken, ki s svojim 
krčenjem uravnavajo količino krvi, ki 
priteče v določen organ. Nasprotno pa se 
venska kri proti srcu vrača pasivno. Stene 
ven so tanke, zatekanje krvi navzdol, v 
smeri težnosti, pa preprečujejo venske 
zaklopke, ki se nahajajo vzdolž ven na 
vsakih nekaj centimetrov. Venski sistem je 

sestavljen iz dveh spletov žil, površinskega 
ali podkožnega in globokega venskega 
sistema. Venska kri teče iz podkožnih v 
globoke vene, nato pa nadaljuje pot proti 
srcu. Bolezni srca in žilja so v razvitem 
svetu in zato tudi pri nas najpogostejši 
vzrok prezgodnje obolevnosti in umrljivosti 
ljudi. Obstajajo bolezni, ki prizadanejo 
arterije, ter bolezni, ki prizadenejo vene.

Ateroskleroza je bolezenski proces v 
stenah arterij, ki lahko pripelje do zožitve 
žil, s tem pa do slabše prekrvavitve ter 
oskrbe tkiv in organov (kot so srčna 
mišica, možgani, ledvice, mišice spodnjih 
okončin) s kisikom in hranljivimi 
snovmi. Le normalno prehodne arterije 
zagotavljajo nemoteno preskrbo tkiv in 
organov s krvjo. Krvni pretok se zaradi 
zožitve žilne svetline sprva upočasni, 
če bolezen napreduje, pa se lahko 

popolnoma ustavi. Ateroskleroza lahko 
prizadene katerikoli odsek arterijskega 
krvnega obtoka, najpogosteje pa so 
prizadete arterije možganov, spodnjih 
okončin in koronarne arterije, ki oskrbujejo 
srce.

Prizadetost možganskih arterij se lahko 
kaže z možgansko kapjo, prizadetost 
koronarnih arterij pa z bolečino v prsnem 
košu (angina pektoris) ali srčnim 
infarktom. Kadar so prizadete arterije 
spodnjih ali zgornjih okončin (prizadetost 
slednjih je veliko redkejša), govorimo o 
periferni arterijski bolezni. Prizadetost teh 
arterij se sprva kaže s stiskajočo bolečino v 
mečih ali stegnu, ki se pojavi med hojo in 
popusti po počitku. Napredovanje bolezni 
pa lahko zmanjša pretok v arterijah v 
tolikšni meri, da se bolečina v nogi pojavlja 
že med mirovanjem. Če to traja dlje časa, 
lahko pride do odmrtja tkiva in na udu 
nastane razjeda ali gangrena.

Bolezni globokih ven moramo ločiti 
od bolezni površinskih ven. Globoka 
venska tromboza je bolezen globokih 
ven. Nastane nenadoma, zaradi delne ali 
popolne zapore vene s krvnim strdkom. 
Kaže se z nenadnim otekanjem okončine 
in bolečino v mečih.

Nevarna je zato, ker se lahko deli krvnega 
strdka odkrušijo, potujejo po krvi skozi 
srce v pljuča in zamašijo pljučne arterije. 
Tako nastane pljučna embolija, ki se kaže 
z občutkom dušenja, izgubo zavesti ali 
bolečinami za prsnico, v najhujši obliki pa 
povzroči hitro smrt.

Najpogostejša bolezen površinskih ven 
so krčne žile ali varikozne vene spodnjih 
okončin. Govorimo o kronični venski 
bolezni oz. venskem popuščanju.

Natančen vzrok nastanka krčnih žil ni 
znan, verjetno gre za šibkost v steni 

Natančen vzrok nastanka krčnih žil ni znan, verjetno gre za šibkost 
v steni  površinskih ven oziroma za okvaro njihovih zaklopk.

Žilne bolezni 
-kdaj k angiologu 
in kdaj k 
Flebologu?
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površinskih ven oziroma za okvaro 
njihovih zaklopk.

Ker se zaklopka ne more pravilno zapreti, 
kri prične teči v napačno smer, namesto 
navzgor proti srcu teče navzdol, stran od 
srca.

Tak povratni tok krvi je vzrok za številne 
težave, od otekanja nog, občutka težkih 
in utrujenih nog do nočnih krčev in 
srbenja kože. Sčasoma tudi pri venskem 

popuščanju lahko pride do odmrtja tkiva, 
nastane venska golenja razjeda.

Bolezni arterij in globokih ven obravnavajo 
internisti – angiologi, bolezni povrhnjih 
ven pa dermatologi – flebologi.

kaj so pajkaste žilice?
Pajkaste žilice so razširjene male krvne 
žile, pod površino kože vidne kot vijolične, 
modre ali rdeče črte. Podobne so 
krčnim žilam, vendar so veliko tanjše in 
neotipljive.

• 70 % žensk in 40 % moških ima kronično 
bolezen ven v raznih oblikah

• V Nemčiji je vsako leto približno 
300.000 operacij krčnih žil

• Več kot 50 % bolnikov, starejših od 40 
let, ima težave s kroničnim venskim 
popuščanjem

• Nedavna britanska raziskava je 
pokazala, da ima pajkaste žilice več kot 
80 % prebivalcev, starih med 18 in 64 let

Vseh dejavnikov tveganja ni mogoče 
izključiti
• Genska predispozicija
• Pomanjkanje gibanja
• Staranje
• Nosečnost
• Poškodbe

• Čezmerna izpostavljenost soncu
• Čezmerna telesna teža

Trenutne oblike zdravljenja ne pokrivajo 
vseh potreb pacientov.

Tudi če pajkaste žilice niso povezane 
z večjim tveganjem za zdravje, je že 
nelagodje v družbi lahko osebni problem, 
ki ga posameznik hoče rešiti. Trenutne 
rešitve ne zadovoljujejo potreb vseh ljudi 
s pajkastimi žilicami, npr. preprečevanje 
površinskih nepopolnosti, takojšen vidni 
učinek …

 70 % žensk in 40 % moških ima 
kronično bolezen ven v raznih 
oblikah

Bolezni arterij in globokih 
ven obravnavajo internisti – 
angiologi, bolezni povrhnjih ven 
pa dermatologi – flebologi.
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zavestno starševstvo kot pomoč pri 
negotovosti
Ko otrok sodeluje, nas upošteva in sledi 
našim navodilom, smo starši prijazni in 
odnosi so uglašeni. Kaj pa, ko se otrok 
vsako jutro upira, da ga oblečemo v 
obleke, ki so bile še včeraj povsem v redu, 
in vsak dan zaradi tega znova zamujamo 
v službo? Ko pade v histeričen jok sredi 
trgovine, ker mu ne kupimo igrače, ki jo 
je zagledal na polici? Ko je sredi mirne 
igre brez razloga z igračo udaril mlajšega 
brata? Ko se vsak večer pregovarjamo, 
kdaj si bo oblekel pižamo, in se nato še 
dve uri ukvarjamo, kdaj bo šel v posteljo? 
Ali naj uveljavimo svojo moč? Ali naj 
se predamo? Ali naj jih kar pustimo in 
prenehamo vzgajati?

S podporo MDDSZ in ZMPS v letih 
2017–2019 izvajamo projekt Zavestno 
starševstvo in na predavanjih pod tem 
naslovom po Sloveniji staršem prek 
določenih primerov in zgodb pokažemo 
izhod iz uvodoma opisanih vsakdanjih 
zagat. Predavanja potekajo mesečno 
po različnih slovenskih krajih in so 
brezplačna. (https://zavestno-starsevstvo.
weebly.com/) 

Današnji starši potrebujejo jasne 
usmeritve in zlasti odgovore na vprašanja, 
kako ravnati v vse bolj stresnih vsakdanjih 
okoliščinah z otroki. Še vedno so osrednja 
vprašanja povezana z vzpostavitvijo 
avtoritete pri otroku, navajanjem na red, s 
tem, kako doseči, da se podredi pravilom 
in upošteva meje. Zavedati se moramo, da 
je bistvena sprememba v uporabi moči. 
Današnji otroci na srečo ne čutijo strahu 

do staršev. Naloga današnjih generacij 
staršev je, da spremenijo vzorce glede 
spoštovanja avtoritete, pravil in meja iz 
preteklosti ter uvedejo učinkovitejše in 
zlasti humanejše načine za vodenje in 
podporo otrokom pri njihovem odraščanju.

Po drugi strani je neverjetno, kako 
starši otrokom dovoljujejo neomejen 
razvoj izražanja moči. Ko otroci že v 
zelo zgodnjem obdobju neomejeno in 
neovirano pridobivajo moč v dinamiki 
medsebojnih odnosov s starši in drugimi 

nazaj do 
staršeVske 
moči

Pedagogiko kot vedo zanima, kaj je vzgoja in kaj izobraževanje, kakšen je odnos med njima, kako 
odrasli vplivajo na otroka ter kako se odnos med močnejšim in šibkejšim, neodvisnim in odvisnim 
partnerjem odnosa odvija, kakšne so lahko posledice tega odnosa in katere oblike tega odnosa do 
koristnejše za šibkejšega in odvisnega v odnosu.

Ali vidimo v otroku, ki ne sodeluje, razvajenega, uporniškega, 
trde vzgoje potrebnega? Ali lahko vidimo v otroku bitje, ki se uči 
odnosa do življenja, ki se uči prek naših načinov odzivanja?

odraslimi, nastajajo zametki poznejših 
težav v vodljivosti, tudi v povečani 
agresivnosti in nestrpnosti domačega 
vzdušja. Starši morajo pridobiti moč, s 
katero vodijo svojo odzivnost in proces 
nege in vzgoje otroka, potrebujejo 
moč, da bodo otroci vedeli, pri čem so, 
moč, s katero ustvarijo varen občutek 
v medsebojnih odnosih. To seveda ni 
fizična moč, temveč notranja, osebnostna 
in mentalna. To je moč, ki je povezana s 
tem, da so starši opremljeni za odzive v 
težjih in nepredvidljivih okoliščinah. Da jih 
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otrokovo vedenje ne iztiri, ampak ostajajo 
stabilni v svoji starševski vlogi.

Lastnosti zavestnih staršev
Zavestni starši upoštevajo, da imamo v vlogi 
staršev večjo moč vpliva, ki je z otrokove 
strani podkrepljena z navezanostjo na nas. 
Tako je prvo zavedanje povezano s tem, da 
poznamo svoj delež vpliva in se zavedamo 
tega, da smo kot odrasli odgovornejši.

Zavestni starši so otroku varni temelj, 
varna odskočna deska, varno pristanišče, 
so navzoči in odzivni, otrok z njimi ves čas 
ve, pri čem je, kažejo mu, da jim je mar, so 
prožni in hkrati trdni in odločni.

način, kako gledamo na otroka
Ali vidimo v otroku, ki ne sodeluje, 
razvajenega, uporniškega, trde vzgoje 
potrebnega? Ali lahko vidimo v otroku 
bitje, ki se uči odnosa do življenja, ki se uči 
prek naših načinov odzivanja? Ali lahko 
vidimo v otroku bitje, ki se uči preživeti in 
ni opremljeno s potrebnimi veščinami? 
Ali zmoremo videti v otrokovem načinu 
čustvovanja njegov smisel in razumemo, da 
stvari doživlja drugače od nas?

na okoliščine zmoremo pogledati tudi z 
otrokove perspektive 
3-letni Luka se je popoldan igral pri 
prijatelju. Po dolgem pregovarjanju 

Otroku pomagamo pri učenju 
potrebnih izkušenj 
Ko bomo s pomočjo razumevanja 
otrokovega načina čustvovanja ugotovili 
smisel otrokovega notranjega doživljanja, 
mu lahko pridemo bliže.

Če vidimo, da ima otrok težave s 
preklopom iz območja udobja v delovni 
način, mu lahko pomagamo pri učenju te 
veščine.

kako naj razumemo, da nas otroci ne 
upoštevajo?
Otroci se različno podrejajo pravilom 
in redu, različno tudi sprejemajo naša 
navodila. Naj gre za to, da želimo od 
dveletnega otroka, naj sam prehodi kos 
sprehoda, od triletnega, da pospravi 
igrače, od štiriletnega, da se sam obleče, 
od petletnega, da preneha igrati igrice 
na računalniku in se obleče v pižamo, od 
šestletnega, da si sam pripravi stvari za 
šolo, in tako dalje.

Navadno od otrok zahtevamo, da nekaj 
naredijo. Z njihove perspektive pa gre 
za prekinitev doživljanja ugodja, čemur 
se upirajo različno. Eni se pregovarjajo, 
eni jokajo, eni kričijo, drugi so nesramni, 
agresivni, lahko so iztirjeni, se 
neprimerno vedejo.

smo mu ugodili, ker je bila to njegova 
velika želja. Mudi se nam po opravkih in 
prihajamo po otroka, da ga odpeljemo 
domov. Luka se upira, joka, pravi, da 
ne gre domov. Na svoji strani smo v 
stiku s stisko s časom in mislimi, da ga 
nikoli več ne peljemo k prijatelju, kako 
je nehvaležen, kako ga naj kaznujemo, 
v sebi občutimo jezo, nemoč … Vendar 
zmoremo pogledati prek svojih občutkov v 
otrokov svet doživljanja. Lahko razumemo, 
da mu je težko zapustiti svet igre in 
prijetnega druženja. Kar ne pomeni, da 
otroku popustimo, le dovolimo mu, da 
na svoj način izrazi svoje nestrinjanje in 
obžalovanje konca prijetne dejavnosti.  

namesto zunanjega prisiljevanja nam 
razumevanje otrokovega čustvovanja 
pomaga razumeti njegova vedenja
• Ali se otrok upira, ker mu je težko 

zapustiti območje udobja?
• Ali se otrok upira, ker ga je strah z 

določenim razlogom?
• Ali se otrok upira, ker ne vidi smisla v naši 

zahtevi?
• Ali se otrok upira, ker se je znašel pred 

pretežko nalogo?
• Ali otrokovo vedenje zahteva posledico, 

iz katere se bo lahko naučil pomembne 
lekcije za življenje?

• Ali se otrok upira, ker ne zaupa vase, da 
bo zmogel?
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kako pomirimo otroka, kadar je 
razburjen? 
Kadar otrok kriči, vpije, joka, ker mu 
nečesa ne dovolimo ali nečesa ne more 
doseči, potrebuje, da se najprej pomirimo 
sami in zmoremo držati intenzivna 
čustva. Šele iz lastne notranje trdnosti 
se lahko otroku stabilno odzivamo s 
tolažbo in regulacijo njegovih intenzivnih 
notranjih dogajanj.

Prva veščina, ki jo potrebujemo, je 
poslušati in slišati. Za tem pa moramo 
videti in poznati smisel otrokovega 
notranjega dogajanja in ga urediti na 
način varnega in empatičnega odziva. 
Jasne meje, naša trdnost, jasni okvirji, 
jasne posledice, vnaprej jasna pravila, vse 
to pri otroku prispeva k večjemu občutku 
varnosti.

Otroku pomagamo pri regulaciji 
intenzivnih čustev
Kadar majhni otroci ne obvladujejo 
preplavljanja svojih intenzivnih čustev, 
jim lahko pomagamo s preusmerjanjem 
telesnih občutkov (jih stisnemo k sebi, 
jim preusmerimo pozornost na nekaj, 
kar jim je privlačno, ne stopnjujemo 
njihovega razburjenja z dodatnimi pritiski 
ali rešitvami). Pustimo jih, da se pomirijo, 
in se nato z njimi pogovorimo, da jim 
pomagamo razumeti, kaj so doživljali in 
kako lahko prihodnjič ravnajo drugače. 
Tako se z otrokom znova povežemo in 
mu pomagamo osmisliti njegova čustva. 

kako otroku sporočimo, kadar ne 
ravna prav?
Vedno, ko moramo korigirati neko 
otrokovo vedenje, se osredotočimo na 
vedenje, ob tem pa spodbujamo otrokovo 
osebnostno integriteto. Če je otrok kradel, 
mu lahko rečemo, da težko razumemo, 
kako je lahko to naredil, saj ga ne vidimo 
kot tatu. Tudi če laže, mu sporočimo, 
da ga ne vidimo kot lažnivca in bi radi 
razumeli njegov smisel, da se je odločil 
za laž. Če otrok izvaja nasilje nad živalmi, 
mu lahko pojasnimo, da vemo, kako je 
srčen in tega ne bi delal, če bi vedel, kako 
je živali mučno in trpi.

kaj pomeni postaviti meje?
O tem, kako postavljamo meje, in 
posledicah, kadar je otroku treba 
pokazati, da ne ravna prav, piševa prek 
konkretnih zgodb z jasnimi navodili 
v knjigi Izštekani najstniki in starši, ki 
štekajo. Prav tako pa tudi na delavnicah 
zavoda Vezal (www.vezal) in krajših 
videotečajih na YouTube kanalu (Albert & 
Leonida Mrgole).

kaj namesto kaznovanja?
Namesto kaznovanja se veliko bolj 
obnese način, pri katerem otrok lahko 
izbira med dvema opcijama:

Kadar majhni otroci ne obvladujejo preplavljanja svojih intenzivnih 
čustev, jim lahko pomagamo s preusmerjanjem telesnih občutkov

Lahko izbereš, da narediš šolske 
obveznosti v okviru kakovosti svojih 
sposobnosti in ti ostane čas za igro. 

Druga izbira je, da se ne spraviš k delu, 
odlašaš, se upiraš, se pregovarjaš in s tem 
zapravljaš čas, ki bi ti lahko ostal za igro.

Do petih odneseš smeti in zvečer gledaš 
priljubljeno nadaljevanko. Druga izbira: 
ne neseš smeti do petih, ne gledaš 
nadaljevanke.

Leonida in Albert Mrgole, psihoterapevtski 
par, avtorja vzgojne uspešnice Izštekani 
najstniki in starši, ki štekajo.

izbira 1 izbira 2

Se potrudiš Se ne potrudiš

Dosežeš ugodnost 
kot posledico

Dosežeš 
neugodnost kot 
posledico

Namesto kaznovanja 
se veliko bolj obnese 
način, pri katerem otrok 
lahko izbira med dvema 
opcijama.



30 Spremljajte nas na        /Zdrave novice



3332 Spremljajte nas na        /Zdrave novice

TEMA MESEcA

Po ocenah strokovnjakov več kot 60 
odstotkov otrok svoj prosti čas preživi v 
virtualnem svetu, po mnenju nekaterih 
je takih celo 90 odstotkov. Digitalne 
tehnologije (pametni telefoni, tablice, 
računalniki, igralne konzole itd.) nam 
olajšajo življenje, delo in učenje ter nam 
služijo za zabavo in razvoj kreativnosti. 
Zato je prav, da jih spoznamo in razvijemo 
spretnosti za njihovo uporabo. Zaradi 
privlačnosti vsebin, enostavne uporabe 
in dostopnosti pa mladi pogosto preveč 
svojega prostega časa preživijo pred 
zasloni. Starši jim pri tem pogosto nis(m)
o dober zgled. Prekomerno sedenje pred 
zasloni (predvsem zaradi uporabe spletnih 
vsebin) pušča pri posamezniku negativne 
fiziološke in psihološke posledice, ki 
se jih velikokrat niti ne zavedamo; od 
povečanja tveganja za nastanek kroničnih 
nenalezljivih bolezni, kot sta prekomerna 
telesna teža in debelost, do razvoja 
simptomov zasvojenosti, ki jo je treba 
zdraviti. Na Društvu za zdravje srca in ožilja 
Slovenije so prepričani, da je primarna 
preventiva ozaveščanje znotraj družine, 
ki postavi pravila uporabe tehnologije 
in del prostega časa nameni skupnih 
aktivnostim, ki niso vezane na zaslone.

možna tudi zasvojenost
Prekomerna uporaba zaslonov med 
mladimi lahko vodi v razvoj zasvojenosti. 
Čeprav se ne razvije zasvojenost od 
npr. določenih spletnih vsebin, lahko 
prekomerna in brezciljna uporaba 
zaslonov prinaša negativne fiziološke in 
psihološke posledice za posameznika. 
Društvo za srce prek številnih projektov 
že leta deluje preventivno na področju 
sedenja. Letos pripravlja program, s 

katerim bo osnovnošolce in njihove starše 
ozaveščalo o varnejši in odgovornejši 
uporabi spletnih vsebin in posledicah 
prekomerne rabe zaslonov. Vse družine 
poziva k vpeljavi tedna brez zaslonov, v 
času, v katerem družinski člani preživljajo 
prosti čas brez uporabe televizije, mobilnih 
telefonov, računalnikov, tablic in drugih 
oblik zaslonov.

Nataša Jan, direktorica Društva za 
zdravje srca in ožilja Slovenije in vodja 
projekta »Recimo NE odvisnosti«, 
pravi, da sedeč način življenja povzroča 

negatiVni učinki 
prekomerne 
rabe zaslonoV 
pri mladih 
Čeprav se že več let srečujemo s sodobnimi zasvojenostmi, je Svetovna zdravstvena organizacija 
(WHO) šele pretekli mesec na prenovljen seznam duševnih bolezni uvrstila zasvojenost z 
računalniškimi igrami. Pred pastmi, ki jih nove digitalne tehnologije postavljajo mladim, svari Društvo 
za zdravje srca in ožilja Slovenije. Besedilo: Danijel Kmetec

Pametni telefoni, tablice... nam olajšajo življenje, delo in učenje ter 
nam služijo za zabavo in razvoj kreativnosti. Zato je prav, da jih 
spoznamo in razvijemo spretnosti za njihovo uporabo.

številne zdravstvene težave in kronične 
nenalezljive bolezni, pri katerih je najbolj 
izpostavila prekomerno telesno težo in 
debelost, problem, ki ga Društvo za srce 
naslavlja že leta. Prekomerna telesna teža 
in debelost sta le vrh ledene gore, saj 
povečata tveganje za nastanek bolezni 
srca in ožilja, sladkorne bolezni tipa 2, 
osteoporoze in drugih. Poleg debelosti pa 
prekomerna uporaba zaslonov vpliva tudi 
na vid, spanje, našo pozornost.
O fizioloških posledicah na telo, ki jih 
prinaša pretirana uporaba zaslonov, 
pa doc. dr. Primož kotnik, dr. med., 
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specialist pediater, ki predava na 
Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani 
in dela na Kliničnem oddelku za 
endokrinologijo, diabetes in presnovne 
bolezni na Pediatrični kliniki UKC 
Ljubljana, pravi: »Debelost in zapleti 
debelosti so večvzročno pogojeni. Ob 
genetskih in epigenetskih dejavnikih ima 
zelo pomembno vlogo naše okolje. Večja 
izpostavljenost ekranom je povezana z 
večjo telesno nedejavnostjo in slabšim 
fitnesom, močan svetlobni vir pa ima tudi 
neposredni učinek na naš hormonski 
status. Uporaba elektronskih naprav vpliva 

tudi na hormonski sistem. Zaradi uporabe 
naprav pred spanjem pa je spanje manj 
kakovostno, zato je nujno potrebno omejiti 
čas pred ekrani. Elektronskih naprav naj 
otroci ne uporabljajo skupno več kot dve 
uri na dan, ugasnejo naj jih uro pred 
spanjem, pred spanjem pa jih je treba 
umakniti iz sobe, kjer spijo.«

Spletne vsebine vplivajo tudi na duševno 
zdravje mladih, saj v veliki meri krojijo 
njihovo razumevanje sveta, odnosov ter 
vplivajo na samopodobo in čustvovanje. 
Mladostniki do spletnih vsebin pogosto 
pristopajo nekritično in jih zamenjajo 
za realnost. Kar pomislimo na filtrirane 
podobe na družbenih omrežjih, 
videozgodbe, ki prikazujejo brezskrbno 
življenje.

sašo kronegger, socialni pedagog in 
mladinski delavec, pojasnjuje, da digitalne 
tehnologije nudijo veliko več možnosti 
za razvoj kreativnosti kot kadarkoli prej. 
Včasih je bilo npr. potrebno za dobro 
fotografijo ali filmski posnetek veliko 
drage opreme, danes to lahko opravimo 
s telefonom, ki je večini pri roki. Vendar 
je mlade treba poučiti tudi o vplivu, ki 
ga imajo vsebine nanje in varnejših in 
primernejših načinih uporabe spleta. 
Pomembna sta razvoj kritične pismenosti 
in postavljanje meja. 

Kronegger je še poudaril, da so družbena 
omrežja (Facebook, Instagram, Snapchat 
idr.) privlačna in hkrati vir frustracij. 
»Odzivi drugih na naše objave na 
družbenih omrežjih sprožajo ugodje. 

Mladi, ki odraščajo z nizko samopodobo, 
pogosto iščejo samopotrditve izven sebe. 
Posameznikovo pričakovanje odzivov 
na omrežju sproža občutek ugodja. Ker 
mladi želijo ta občutek ugodja ohranjati in 
podaljševati, gredo včasih čez meje lastnih 
vrednot in varne uporabe spleta.«

Seveda digitalne tehnologije same po sebi 
niso škodljive. Danes so nujne, vendar 
jih je treba uporabljati z razmislekom, 
predvsem pa poskrbeti, da za uporabnika 
nimajo negativnih posledic. Zato je 
Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije 
v sodelovanju s Sašom Kroneggerjem 
razvilo preventivni program, katerega 
namen je razvoj odgovornega vedenja 
na spletu, tako z vidika količine uporabe 
kot tudi varnosti sebe in drugih. Program 
je namenjen učencem 7. in 8. razreda 
osnovne šole in njihovim staršem. 
Spoznanja bodo podana skozi interaktivne 
delavnice, ki razvijajo kritično pismenost in 
kreativno razmišljanje. Poseben poudarek 
bo namenjen vsebinam, s katerimi se 
mladi srečujejo na spletu. Program obsega 
6 srečanj za osnovnošolce ter posebno 
srečanje, namenjeno njihovim staršem. 
Slednjim se bo predstavilo predloge, kako 
v družini vzpostaviti okolje za varno in 
uravnoteženo uporabo zaslonov.

Sicer pa je Društvo za srce predstavilo 
tudi pobudo, imenovano »teden brez 
ekranov«, katere cilj je, da posamezniki 
ali družine izberejo vsaj en teden v 
letu, ko bodo svoj prosti čas preživeli 
brez zaslonov. Cilj tedna brez ekranov 
je posvetiti več pozornosti interakcijam 
v družinskem okolju in spodbujanje 
aktivnega preživljanje prostega časa.
»Ne gre za to, da tehnologije z ekrani 
sploh ne bi uporabljali cel teden. V tednu 
brez ekranov bomo še naprej računalnike, 
tablice, telefone uporabljali v službi in v 
namene izobraževanja ter verjetno tudi 
časovnega usklajevanja. Po opravljenih 
naštetih obveznosti (npr. v popoldanskem 
času) pa se bomo trudili popolnoma 
odmakniti od tehnologije z ekrani. Zdi 
se preprosto, vendar bo za tiste, ki veliko 
prostega časa preživijo pred ekrani, 
predstavljalo svojevrsten izziv. To je eden 
od ciljev pobude, premislek, koliko časa 
posvetimo vsebinam na ekranu in zakaj 
so nam te vsebine tako pomembne ter ali 
bi lahko ta čas porabili bolj osmišljeno. 
Želimo si, da teden brez ekranov postane 
vsakoletna stalnica,« je sklenila Darija 
Cvetko, strokovna sodelavka na Društvu 
za srce.

»Elektronskih naprav naj otroci 
ne uporabljajo skupno več kot 
dve uri na dan, ugasnejo naj jih 
uro pred spanjem.

Prekomerna uporaba zaslonov med mladimi lahko vodi v razvoj 
zasvojenosti. Čeprav se ne razvije zasvojenost od npr. določenih 
spletnih vsebin, lahko prekomerna in brezciljna uporaba 
zaslonov prinaša negativne fiziološke in psihološke posledice za 
posameznika.

»elektronskih naprav naj otroci ne 
uporabljajo skupno več kot dve uri 
na dan, ugasnejo naj jih uro pred 
spanjem.«
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TEMA MESEcA

pogoVor o rakih na rodilih ob 
sVetoVnem dneVu raka na jajčnikih

160

žensk v Sloveniji vsako leto zboli 
za rakom na jajčnikih.

Rak na jajčnikih ima najnižjo 
stopnjo preživetja od vseh 
ginekoloških rakavih obolenj, 
njegovi simptomi pa so med 
najmanj prepoznavnimi.

Europa Donna, slovensko združenje za 
boj proti raku dojk, je letos že tretje leto 
zapored, potem ko smo razširili področje 
delovanja tudi na podporo bolnicam z 
raki na rodilih, obeležilo svetovni dan 
raka na jajčnikih. Organizacije, ki delujejo 
na področju ginekoloških rakov, so se 
leta 2013 povezale in 8. maj razglasile 
za svetovni dan raka na jajčnikih. Njihov 
glavni cilj je ozaveščanje svetovne javnosti 
o raku na jajčnikih in simptomih bolezni. 

Svetovni dan raka na jajčnikih je bila 
priložnost za večjo prepoznavnost 
bolezni, za katero v Sloveniji vsako 
leto zboli približno 160 žensk. Rak na 
jajčnikih ima najnižjo stopnjo preživetja 
od vseh ginekoloških rakavih obolenj, 
njegovi simptomi pa so med najmanj 
prepoznavnimi zaradi premajhne 
ozaveščenosti in zato diagnosticirani šele v 
poznem stadiju bolezni.

nova sekcija v podporo bolnicam z raki 
na rodilih
Za uvod v pogovor o rakih na rodilih v 
sklopu programa Roza, ki ga v obdobju 
2017–2019 sofinancira Ministrstvo 
za zdravje Republike Slovenije, je 
podpredsednica Združenja Europa 
Donna Slovenija Radka Tomšič Demšar 
predstavila širjenje delovanja združenja 
tudi na področje podpore bolnicam z 
raki na rodilih in prav v ta namen novo 
ustanovljeno sekcijo, ki bo povezovala 
bolnice in jim skušala zagotoviti ustrezno 

podporo. Sekcijo bo vodila Anita Štricelj, ki 
ima tudi sama izkušnjo z rakom na rodilih. 
Svojo izkušnjo z boleznijo in pot okrevanja 
pa je predstavila članica združenja Vesna 
Bregar. V nadaljevanju je dr. Sebastjan 
Merlo, dr. med., ginekolog Onkološkega 
inštituta Ljubljana, opozoril na pomen 
zgodnjega odkrivanja predrakavih in 
rakavih sprememb rodil,  dr. Erik Škof, 
dr. med., onkolog internist Onkološkega 
inštituta Ljubljana, pa je spregovoril o 
diagnostiki in možnostih zdravljenja pri 
raku na jajčnikih. 

raki na rodilih
Raki na rodilih predstavljajo velik 
delež rakavih obolenj pri ženskah. 
So raznovrstna skupina bolezni in 
obsegajo: rak na materničnem vratu, rak 
materničnega telesa, rak na jajčnikih in 
jajcevodih ter rak zunanjega spolovila 
in nožnice. Pojavnost, ozdravljivost in 

preživetje se med posameznimi raki rodil 
močno razlikujejo glede na prizadeti 
organ, razširjenost bolezni, odgovora 
na zdravljenje in psihofizičnega stanja 
bolnice. 

Z rednimi ginekološkimi pregledi lahko 
ženske poskrbijo za pravočasno odkrivanje 
predrakavih oz. zgodnjih rakavih 
sprememb materničnega vratu. Raka 
materničnega telesa, raka na jajčniku in 
raka zunanjega spolovila pa z rednimi 
ginekološkimi pregledi ne odkrijemo. Te 
zdravniki navadno odkrijejo po opravljenih 
diagnostičnih postopkih zaradi klinično 
izraženih težav. 

Poskrbite za lastno zdravje
Skrb za svoje zdravje je osnovna naloga 
vsake ženske. Poleg vzdrževanja dobre 
psihofizične kondicije z redno telesno 
dejavnostjo in uravnoteženo prehrano so 
potrebni tudi opazovanje lastnega telesa, 
morebitnih bolezenskih simptomov, redni 
ginekološki pregledi in opravljeni PAP-
testi. 

podpora bolnicam z 
ginekološkimi raki

Združenje Europa Donna Slovenija se letos že tretje leto zapored pridružuje svetovnemu gibanju 
v podporo zgodnjemu odkrivanju raka na jajčnikih. S pogovorom ob tej priložnosti smo obeležili 
svetovni dan raka na jajčnikih in slovensko javnost opozorili na pomen ozaveščanja, zgodnjega 
odkrivanja in učinkovitega zdravljenja rakov na rodilih. V združenju smo predstavili tudi novo 
ustanovljeno sekcijo, ki bo povezovala bolnice, zbolele za ginekološkimi raki.

Besedilo: Europa Donna, slovensko združenje za boj proti raku dojk

Z rednimi ginekološkimi 
pregledi lahko ženske poskrbijo 
za pravočasno odkrivanje 
predrakavih oz. zgodnjih rakavih 
sprememb materničnega vratu.

simPtOmi raka na jajČnikiH

Odkrivanje zatrdlin

Otekel trebuh

Napenjanje

napenjanje

Bolečine v trebuhu

Motnje menstrualnega 
cikla Hormonske motnje

Prebavne motnje

Izguba 
apetita in 
hujšanje

Maternica

Vagina

Zdrav 
jajčnik

Rak na 
jajčniku
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Zdravljenje malignih krvnih/hematoloških 
obolenj z velikimi odmerki citostatikov in 
presaditvijo krvotvornih matičnih celic je 
povezano s številnimi hudimi zapleti in se 
kljub zelo izpopolnjenemu podpornemu 
zdravljenju še vedno prevečkrat konča 
s smrtjo bolnika. Raziskave zadnjih let 
kažejo, da celosten pristop do bolnika, ki 
poleg ustreznega zdravljenja vzporedno 
vključi redno, nadzorovano telesno 
aktivnost, redno klinično psihološko 
obravnavo in redno strokovno prehransko 
podporo, pomembno zmanjša pojav 
zapletov in posledično tudi smrtnost. Z 

novimi prostori Kliničnega oddelka za 
hematologijo v UKC Ljubljana so nam bile 
v zadnjih treh letih dane možnosti razvoja 
v teh paralelnih smereh – omogočiti 
bolnikom najsodobnejša zdravljenja, ki so 
trenutno na razpolago v razvitem svetu, 
hkrati pa izgrajujemo učinkovit sistem 
celovite podpore bolnikov z maligno 
hematološko boleznijo.

Naši bolniki potrebujejo več mesecev 
zdravljenja v bolnišnici. Zaradi hude 
imunske oslabelosti se lahko gibljejo le v 
strogo izoliranem okolju, v svoji bolniški 

sobi. Vse to prispeva k izgubi kondicije, 
zmanjšanju mišične mase, izgubi apetita 
in depresiji. Bolniki splošno hudo oslabijo, 
izrazito so nagnjeni k okužbam, so brez 
apetita, pogosto brezvoljni, apatični, 
depresivno razpoloženi in še marsikaj 
drugega. To močno poslabša kakovost 
življenja bolnikov med zdravljenjem in po 
koncu, s tem pa tudi okrevanje in izhod 
zdravljenja. Veliki centri po svetu, kjer 
se ukvarjajo z intenzivno kemoterapijo 
in presaditvijo krvotvornih matičnih 
celic, uvajajo telovadnice za bolnike ali 
fitnesnaprave v bolnikovo okolje in izvajajo 
nadzorovano vadbo, vključujejo klinične 
psihologe in prehranske strokovnjake.3-6 
Učinkovitost tovrstne podpore so dokazale 
študije zadnjih let. V podobni smeri 
poskušamo zastaviti tudi obravnavo naših 
hematoloških bolnikov v Sloveniji.

Prehrana 
Vse bolnike, ki prejemajo zdravljenje z 
velikimi odmerki citostatikov, poučimo, 
kakšno hrano lahko uživajo med 
zdravljenjem in še precej časa po njem.7 
Številni bolniki med zdravljenjem s 
citostatiki razvijejo vnetje sluznice, ki 
mu pravimo mukozitis. Izgubijo apetit, 
imajo slabo absorpcijo hranil in druge 
metabolične motnje. Vse to pripelje 
do izgube telesne teže. Zdravstveno 
osebje vsakodnevno spremlja bolnikovo 
težo in druge parametre ter po potrebi 
ukrepa.8 Sprva, ob manjšem vnosu 
hranil, bolnikom dodajamo enteralne 
energijske napitke. Ko bolniki zaradi 
slabosti ali vnetja sluznice ne morejo več 
uživati hrane in enteralnih dodatkov, se 
odločimo za parenteralno prehrano. Z bolj 

celostna obraVnaVa 
hematološkega 
bolnika za popolnejšo 
rehabilitacijo in VrniteV 
V ŽiVljenje po bolezni

Od 5. do 9. marca je Zveza slovenskih društev za boj proti raku v sodelovanju z Onkološkim inštitutom 
Ljubljana organizirala številne dogodke ob tednu boja proti raku. Letošnji teden je potekal pod geslom 
Priporočila proti raku naj ne obvisijo v zraku, s čimer so organizatorji tokrat spet izpostavili pomen 
preventive pred rakavimi boleznimi. Besedilo:Irena Preložnik Zupan, Klinični oddelek za hematologijo, UKC Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana

Kristina Modic, Slovensko združenje bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L

Raziskave zadnjih let kažejo, da celosten pristop do bolnika,pomembno 
zmanjša pojav zapletov in posledično tudi smrtnost.

paralelne poti zdraVljenja
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organiziranim spremljanjem prehransko 
ogroženih bolnikov v prihodnje želimo 
doseči zadosten kalorični in beljakovinski 
vnos ter večanje ali vsaj preprečevanje 
izgube suhe puste telesne mase. Za zdaj, 
na žalost, še vedno nimamo odobrenega 
kliničnega dietetika, ki bi se lahko ukvarjal 
le s hematološkimi bolniki, čeprav imamo 
40 ležečih bolnikov na oddelku in številne 
tovrstne težave. Gre za zelo specifično 
obravnavo, ki potrebuje tudi dodatno 
izobraževanje. 

nadzorovana telesna aktivnost 
Vsi vemo, da je telesna aktivnost 
pomembna tako v preventivi kot 
zdravljenju številnih akutnih in kroničnih 
bolezni. Raziskovanja pri rakavih obolenjih 
so v tem pogledu dolgo zaostajala. Zdelo 
se je celo, da telesna aktivnost poslabša 
splošno počutje in rehabilitacijo bolnikov 
z rakom. V zadnjih letih so objavljene 
velike študije, da redna telesna aktivnost 
pred zdravljenjem raka, med njim in po 
njem izboljša kakovost življenja bolnikov, 
zmanjša splošno utrujenost, ki je tako 
značilna za bolnike z rakom, zmanjša 
depresijo, izboljša telesno pripravljenost 
in vodi v boljše rezultate zdravljenja 
ter manjšo umrljivost bolnikov.3,4,9 
Bolnikom omogočamo redno telesno 
vadbo glede na sposobnost. V sobe 
prenovljenega hematološkega oddelka 
v UKC Ljubljana smo namestili dvanajst 
sobnih koles. Pripravljamo manjšo 
telovadnico s tekalno stezo. Pri slabše 
pokretnih bolnikih imamo na razpolago 

pripomočke za vaje v postelji. V program 
nadzorovane vadbe je nujno vključena 
fizioterapevtka, ki predhodno testira 
bolnika in odredi zahtevnost vadbe. 
Fizioterapevtka je večino delovnega 
časa na našem oddelku in zelo dobro 
pozna posebnosti naših bolnikov. 
Finančna sredstva za vse fizioterapevtske 
pripomočke smo pridobili v sodelovanju z 
društvom bolnikov v pomladni dobrodelni 
akciji 2016. 

Psihološka podpora 
Narava krvne bolezni mnogokrat povzroča 
veliko psihično stisko. Zato morajo 
imeti vsi bolniki možnost obravnave 
pri kliničnem psihologu in psihiatru. 
Pridobili smo klinično psihologinjo, ki se 
bo lahko ukvarjala le s hematološkimi 
bolniki. Od 35 do 50 % bolnikov z rakom 
doživlja pomembno psihično stisko z višjo 
prevalenco v pogojih, kjer je tveganje za 
smrt večje.10 Depresivno razpoloženje 
predstavlja tudi pomemben dejavnik 
tveganja za stopnjo umrljivosti; ena 
od študij poroča, da so imeli globoko 
depresivni bolniki, ki jih je čakala 
presaditev krvotvornih matičnih celic, višjo 
stopnjo tveganja za smrt.11 Depresivnih 
in anksioznih motenj pa zdravstveni 
delavci mnogokrat žal ne zaznajo. 

Program celostne rehabilitacije 
bolnikov s krvnimi raki 
Slovensko združenje bolnikov z 
limfomom in levkemijo, L&L, je v 
partnerstvu z Združenjem hematologov 
Slovenije ter v sodelovanju z različnimi 
slovenskimi strokovnjaki s področja 
celostne rehabilitacije začelo pilotni 
program celostne rehabilitacije bolnikov 
s krvnimi raki. To je prvi pilotni program 
v Sloveniji, ki bolnikom s krvnimi raki 

Naši bolniki potrebujejo več 
mesecev zdravljenja v bolnišnici.

 V zadnjih letih so objavljene velike študije, da redna telesna 
aktivnost pred zdravljenjem raka, med njim in po njem izboljša 
kakovost življenja bolnikov

pomaga preprečevati neželene učinke 
težkega zdravljenja, poveča možnosti za 
ozdravitev, omogoča hitrejše okrevanje, 
izboljša kakovost življenja ter jim omogoči 
hitrejšo in lažjo vrnitev v socialno, delovno 
ali izobraževalno okolje.
Slovensko združenje bolnikov z limfomom 
in levkemijo je kot nosilec pilotnega 
programa celostne rehabilitacije za 
bolnike s krvnimi raki začelo akcijo 
zbiranja donacijskih sredstev za 
dofinanciranje izvedbe omenjenega 
programa. Gre za prvi tovrstni program 
celostne rehabilitacije za bolnike s 
krvnimi raki pri nas, ki želi z dobro prakso 
in uspešnimi rezultati tlakovati pot 
sistemsko urejene celostne rehabilitacije 
tudi za druge bolnike z raki in širše ter 
spodbuditi pristojne institucije k uvedbi 
tovrstnih programov v redno zdravstveno 
oskrbo. Za programom stojijo ugledni 
slovenski strokovnjaki s področja celostne 
rehabilitacije in zdravljenja krvnih rakov, 
ki ga tudi izvajajo. Združenju L&L pa kot 
partner v projektu že od nastajanja ob 
strani stoji tudi Združenje hematologov 
Slovenije. Program sofinancira ministrstvo 
za zdravje, ki je programu namenilo dobri 
dve tretjini sredstev za njegovo dveletno 
izvedbo. 

manjkajoča sredstva pa združenje 
po vzoru tujih razvitih držav zbira 
z donacijskimi prispevki splošne 
javnosti in podjetij prek sms-
donacije 5 evrov s ključno besedo 
zdraV5 na 1919 ali prek trr-
donacij na račun: si56 0205 6025 
6928 596 (slovensko združenje 
bolnikov z limfomom in levkemijo, 
L&L, Povšetova 37, 1000 Ljubljana).
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SPLOŠNO ZDRAVJE

Fibromialgija je stara bolezen, saj je veliko dokazov, da so ljudje zaradi nje trpeli že v davni preteklosti. Za 
njo so zbolele tudi nekatere slavne osebnosti. Leta 1993 je Svetovna zdravstvena organizacija bolezen 
priznala kot samostojni bolečinski sindrom. Ameriška akademija za revmatologijo je leta 1990 določila 
mednarodna diagnostična merila in jih nato leta 2010 in nazadnje leta 2016 popravila in spremenila.

Prim. Mojca Kos Golja, dr. med., specialistka interne medicine in revmatologije 

sindrom 
Fibromialgije

definicija, pogostost in potek 
fibromialgije
Fibromialgija je kronični mišično-
skeletni bolečinski sindrom (sindrom 
je skupek simptomov). Uvrščamo jo v 
skupino zunajsklepnega revmatizma. 
Obolevata približno 1 do 2 odstotka ljudi. 
Je predvsem bolezen žensk v srednjem 
življenjskem obdobju ali menopavzi. 
Razmerje med moškimi in ženskami je 1 :  
9. Boljši potek in izhod bolezni (prognoza) 
si lahko obetajo mlajše osebe, s krajšim 
trajanjem bolezni, ki dosledno upoštevajo 
napotke zdravljenja. Ozdravitve so možne 
pri približno 35 odstotkih bolnikov.

simptomi fibromialgije
Glavni simptomi bolezni so izrazite, 
pekoče bolečine v globokih tkivih. 
Natančno mesto bolečine je težko 
določiti, saj prevladuje občutek, da »vse 
boli«. Potek bolezni je pogosto cikličen, 

obdobjem poslabšanja sledijo obdobja 
izboljšanja. Pojavljajo se še številni drugi 
simptomi in znaki, kot so utrujenost, 
splošna okorelost, prebavne težave, 
vzdraženo črevesje, motnje sečil, rodil, 
nespečnost, nemirne noge, omotičnost, 
glavobol, srbež, koprivnica, suha usta. 
Težave so zelo neprijetne, resne in močno 
poslabšujejo kakovost življenja. Bolezen 
pa ne povzroča sklepnih deformacij in 
telesne invalidnosti, česar se bolniki 
najbolj bojijo. Približno 30 odstotkov 
bolnikov trpi zaradi depresije ali hude 
zaskrbljenosti. 

Vzroki za nastanek fibromialgije in 
bolezensko dogajanje
Dolgo je veljalo, da gre pri fibromialgiji 
za psihično oz. psihosomatsko motnjo. 
V zadnjih letih so vendarle dokazali, da 
je to bolezen, kjer se prepletajo različni 
dejavniki. Sprožilci bolezni so številni: 
dolgotrajni psihični in fizični stresi, različne 
okužbe, poškodba vratne hrbtenice in/
ali prsnega koša, nočni hrup, opustitev 
določenih zdravil.

Nedvomno gre za motnje genetskega in 
hormonskega sistema, še več dokazov 
pa je za vpletenost nevrofizioloških in 
nevroendokrinih dejavnikov. Dokazali 
so nepravilnosti čutilnih zaznav v 
osrednjem živčevju, kjer so izražene tudi 
biokemične spremembe. Spremenjeni 
so nivoji kemičnih prenašalcev v 
možganih (nevrotransmiterjev). Njihovo 
neravnovesje in znižane vrednosti motijo 
in spreminjajo možganske funkcije, 
razpoloženje, telesne sposobnosti 
in povzročajo številne simptome ter 
povečujejo bolečine. Vloga citokinov 
(mediatorjev vnetja) je verjetna, saj stresi, 
okužbe in poškodbe povzročijo aktivacijo 
vnetnic, ki sproščajo citokine in uravnavajo 

delovanje posameznih delov osrednjega 
živčevja. 

Ugotovili so tudi slabšo prekrvljenost 
nekaterih delov osrednjega živčevja in 
reducirano sivo možganovino. 

ugotavljanje bolezni
Z bolnikom se prvi sreča družinski 
zdravnik, ki je danes dobro seznanjen 
z boleznijo in usposobljen za njeno 
diagnostiko. Ugotavljanje fibromialgije pa 
je lahko težavno, zlasti če na bolezen ne 
pomislimo. Diagnozo otežuje še pestra 
simptomatika, ki je vzrok za številne (tudi 
nepotrebne) preiskave in preglede.   

Za postavitev diagnoze morajo biti 
izpolnjena vsa štiri diagnostična  merila 
Ameriške akademije za revmatologijo iz 
leta 2016.

1. Generalizirana bolečina, ki izvira iz 
najmanj 4 od 5 predelov: iz obeh zgornjih 
udov in obeh spodnjih udov ter hrbtenice.
2a. indeks razširjene bolečine:  bolečine 
v zadnjem tednu, v ramenskem obroču, 
nadlahti, podlahti, kolku, stegnu, goleni in 
čeljusti (obojestransko), v vratu, prsnem 
košu, trebuhu, hrbtu, križu.
2b. resnost simptomov se oceni s 
seštevkom simptomov, kot so utrujenost, 
občutek nespočitosti po prebujanju, 
motnje pomnjenja.
3. najmanj 3 mesece morajo trajati 
enako izraženi bolezenski (bolečinski) 
simptomi.
4. ni treba izključevati drugih klinično 
pomembnih bolezni, kjer se pojavljajo 
bolečine.

Natančno je torej treba prisluhniti 
bolnikovim težavam (anamnezi). Klinični 
pregled praviloma ne odkrije sprememb. 

 Obolevata približno 1 do 2 
odstotka ljudi. Je predvsem 
bolezen žensk v srednjem 
življenjskem obdobju ali 
menopavzi.
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Prav tako ni specifičnih diagnostičnih 
laboratorijskih kazalcev. Vendar je treba 
opraviti osnovne laboratorijske in po 
potrebi še druge preiskave.  Če družinski 
zdravnik sumi, da gre za fibromialgijo 
ob neki drugi bolezni, so potrebne 
še dodatne preiskave ter napotitve k 
različnim specialistom. Pri depresiji in hudi 
zaskrbljenosti (anksioznosti) je potrebna 
napotitev k psihiatru.  

stopenjsko zdravljenje fibromialgije
Fibromialgija večinoma ni ozdravljiva, je 
pa ozdravitev možna, zlasti pri mlajših, 
pri krajšem trajanju bolezni, kadar 
oseba dobro sodeluje pri zdravljenju. 
To poteka brez zdravil (nefarmakološko 
zdravljenje) in z zdravili (farmakološko 
zdravljenje). Večinoma obe obliki 
zdravljenja kombiniramo. Z boleznijo 
naj bodo seznanjeni tudi družinski člani. 
Razumevanje v družini zelo vpliva na 
uspeh zdravljenja, prav tako tudi ureditev 
razmer v delovnem okolju. Bolnik naj 
se izogiba stresom, sprošča mišično 
napetost, uredi nespečnost, skrbi za 
ustrezno prehrano in zdrav življenjski stil.                                                                                                                                            
 
EULAR-jev algoritem zdravljenja iz leta 
2016 priporoča stopenjski pristop. 
Eden prvih korakov je poučevanje in 
seznanjanje z boleznijo. Učinki zdravljenja 
so bistveno boljši pri bolniku, ki dobro 

pozna svojo bolezen, ki sprejme dejavno 
vlogo pri zdravljenju.

Naslednji korak pri zdravljenju brez 
zdravil je redna telesna vadba. Vsako 
pretiravanje povzroči več škode kot 
koristi, zato je pomembno postopno 
stopnjevanje aktivnosti. Priporočljive so 
vaje za gibljivost, raztezne vaje, kondicijske 
in aerobne vaje (sprehodi, hoja, lahen 
tek), vaje za moč (razni pripomočki, uteži) 
in protibolečinski fizikalnoterapevtski 
postopki. Plavanje v ogrevanem bazenu 
tudi koristi in lajša težave.

Če zdravljenje brez zdravil ne zadostuje, 
je treba uvesti zdravila, ki jih izbiramo po 
bolezenskih simptomih. Uporabljamo 
protibolečinska zdravila, kot sta 
paracetamol in tramadol. Nesteroidni 
antirevmatiki večinoma niso učinkoviti. 
Za zdravljenje so na voljo še antidepresivi, 
nevromodulatorji, dopaminski agonisti, 
ki urejajo nivoje nevrotransmiterjev, 
vplivajo na počutje, izboljšujejo spanje 
in zmanjšujejo bolečine. Zaradi različnih 
mehanizmov delovanja je pogosto treba 
zdravila kombinirati.

Že več let na Univerzitetnem 
inštitutu za rehabilitacijo Soča poteka 
zdravljenje in rehabilitacija bolnikov s 
kronično nerakavo bolečino. Bolniki s 

fibromialgijo so vključeni v program po 
predhodnem pregledu fiziatra. Izvaja 
ga tim strokovnjakov: zdravnik fiziater, 
medicinska sestra, psiholog, fizioterapevt, 
delovni terapevt, socialni delavec. V 
kratkem bo začel delovati še en strokovni 
tim. Bolnike seznanjajo z mehanizmi 
nastanka bolečine in čustvenimi odzivi 
nanjo, učijo jih, kako naj se spopadajo 
z bolečino in kako si sami pomagajo. 
Pomemben del programa je telesna 
dejavnost, ki mora postati stalnica v 
bolnikovem življenju.

Glavni simptomi bolezni so 
izrazite, pekoče bolečine v 
globokih tkivih. Natančno mesto 
bolečine je težko določiti.

www.bolezni-ven.si
Lahkotne noge

Detralex, kombinacija flavonoidov, je venoaktivno zdravilo, ki 
deluje protivnetno. �e od prvih simptomov dalje uèinkovito zdravi 
boleèe, te�ke in otekle noge ter noène krèe v meèih.

Pred uporabo natanèno preberite navodilo! O tveganju in
ne�elenih uèinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
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PREBAVA

Ste končno dočakali tako zasluženi dopust, nato pa so vas začele pestiti prebavne težave? Driska, 
napihnjenost in vetrovi niso tako redka stvar na dopustu, saj se lahko v tujini hitro okužimo s kakšno 
pokvarjeno hrano, vodo ali pa naš prebavni sistem preprosto reagira na spremembo prehranjevalnih 
navad. Pomagate si lahko s probiotiki. Besedilo: Tanja Puc, dr. med., spec. int., gastroenterolog

opravljenimi preiskavami ne pojasnimo 
vzroka bolnikovih težav.

iritabilno črevo
Najpogostejša funkcionalna bolezen 
prebavil je iritabilno črevo, ki naj 
bi občasno prizadelo več kot deset 
odstotkov prebivalstva. Zanjo je značilna 
napetost v trebuhu in izmenjujoča se 
obdobja drisk in zaprtij. Bolniki imajo 

Na dopustu se pogosto spopadamo s prebavnimi težavami. Da bi 
te čim prej pozdravili, si lahko pomagamo s probiotiki.

naj letošnji 
dopust 
mine brez 
prebaVnih 
motenj

Včasih nam težko pričakovani dopust 
lahko pokvarijo prebavne težave. V 
poletnem času se hrana zelo hitro 
pokvari, zato moramo biti izjemno 
previdni že pri svojem gospodinjstvu, 
hitreje pa težave nastanejo na kakšnih 
piknikih ali če jemo hrano v kakšnih 
uličnih lokalih ali nepreverjenih 
restavracijah. Takšnih možnosti je na 
dopustu veliko. Poleg tega je treba biti 
previden tudi pri pitju vode. Slovenija 
je danes ena redkih držav, v kateri 
imamo privilegij pitja čiste neoporečne 
vode iz pipe. Preden boste vodo iz pipe 
spili v drugih državah, se prej dobro 
pozanimajte, kakšna je njena kakovost, ali 
pa raje kupujte ustekleničeno. Prebavne 
težave lahko nastanejo že zaradi 
spremembe okolja in prehranjevalnih 
navad, zato driske, zaprtja, napihnjenosti 
in vetrovi niso redka težava, ko se 
odpravimo na dopust.

Da bi to težavo čim prej odpravili in 
nam ne bi zagrenila dopusta, si lahko 
pomagate s probiotiki. Gre za žive 
mikroorganizme, katerih že sama 
beseda pove, da delujejo za nas. Beseda 
probiotik namreč izhaja iz grškega jezika 
in pomeni ‘za življenje’. Probiotiki so 
zdrave bakterije, ki nam pomagajo pri 
prebavi in  ohranjanju zdravega črevesa. 
Če jih zaužijemo dovolj, izboljšujejo 
naše zdravje in tudi krepijo imunsko 
odpornost, saj imamo največ celic za 
imunsko odpornost prav v prebavilih.

dispepsija
Dispepsija sodi med najpogostejše 
simptome, ki jih imajo bolniki s 
prebavnimi težavami. Pravilno bi 

jo opredelili kot slabo ali boleče 
prebavljanje, ki se izrazi z različnimi 
kombinacijami simptomov, kot 
so neznačilne bolečine v trebuhu, 
spahovanje, občasno zaprtje ali driska 
in občutek hitre sitosti. Del teh bolnikov 
opisuje tudi značilno kruljenje, ki je za 
nekatere zelo moteče in glasno. Zanimivo 
je, da je pri več kot polovici bolnikov 
dispepsija funkcionalnega vzroka in da z 
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Če imate drisko, ne pozabite nadomestiti 
tekočine. Rehidracijsko raztopino si lahko naredite 
tudi sami, tako da v vodo dodate nekaj soli in 
pomarančnega soka.

pogosto bolečine pred iztrebljanjem, ki izzvenijo po izpraznitvi 
črevesa in se nikoli ne pojavljajo ponoči ter bolnika ne zbudijo. 
V obdobju zaprtij pogosto odvajajo blato tanko kot svinčnik, v 
obdobju drisk pa tudi sluz. Težava, ki jih bremeni, je tudi moteč 
občutek, da je izpraznjevanje črevesa nepopolno in da del blata 
zastane v črevesu. V razvitih deželah predstavlja delež bolnikov 
z iritabilnim črevesom po nekaterih ocenah raziskovalcev do 30 
odstotkov vseh obiskov pri gastroenterologih.

Pravilno ovrednotenje simptomov in znakov funkcionalnih 
bolezni prebavil je težavno. V diagnostičnem postopku skušamo 
potrditi ali ovreči najpogostejše organske spremembe prebavne 
cevi, preden težave opredelimo kot funkcionalne. Včasih pri tem 
pričakovanj bolnikov glede olajšanja njihovih težav ne moremo 
povsem izpolniti, in sicer kljub uporabi različnih zdravil in kljub 
nasvetom, kako omiliti težave. Pri tem moramo bolniku strpno 
in stvarno pojasniti vzroke njegovih težav, omejitve, ki jih imamo 
pri zdravljenju funkcionalnih bolezni, in dejavnike, ki lahko 
vplivajo na izraženost njihovih težav.

kako si pomagati?
Če se spopadate z drisko, že ob prvih znakih začnite jemati 
probiotike. Najbolje je, da izberete tiste, ki so označeni kot 
zdravilo, saj imajo izdelki s statusom zdravila ali medicinskega 
pripomočka strožjo zakonodajo, zaradi česar morajo biti 
preizkušeni, zapisane trditve na izdelku pa morajo biti resnične. 
Poleg tega probiotiki, ki so označeni kot zdravilo, predstavljajo 
najmanjše tveganje za zdravje bolnika in uporabnika. Vsebnost 
protibiotičnih bakterij je zagotovljena tako po sestavi kot količini. 
To je pomembno, če želimo prejeti kar najbolj ugodne učinke 
probiotika. Ob driski pomagajo probiotiki, ki vsebujejo dve vrsti 
naravnih mlečnokislinskih bakterij: Lactobacillus acidophilus 

Večkrat mi postavijo skoraj retorično vprašanje: 
»Malo pete na čevlju je zdravo, kajne?« Žal se 
s to trditvijo ne morem strinjati. Naše telo je 
zasnovano tako, da je za nas najbolj zdravo, ko 
hodimo bosi. Naloga čevljev je, da nas 
ščitijo pred poškodbami in mrazom, a je 
danes žal v senci estetike in mode. 

Nataša Sinovec, specialistka za poravnavo telesne drže

Verjetno že ptički na veji čivkajo, da visoke pete na čevljih 
prinašajo težave. Pogosteje kot moški so ženske tiste, ki 
v zameno za lepoto sprejmejo bolečine v križu, tudi med 
lopaticami in v vratu, skrajšane mišice v mečih, spremembo 
položaja prvega palčnega sklepa (hallux valgus), kladivaste 
nožne prste … kar so pogosti spremljevalci visokih pet. Pa 
vendar, ste tudi vi kdaj slišali, da je zdrava višina pete od 2 do 
4 centimetrov?

Ta informacija mi je prišla na uho pred leti, ko si te trditve 
še nisem znala razložiti, a se mi je zdelo, da si jo je vredno 
zapomniti. Znanka je imela kronične bolečine v križu in 
napotek o taki višini pete je dobila od zdravnika. Danes 
kot specialistka za poravnavo telesne drže zaradi znanja 
anatomije in biomehanike gledam na to priporočilo drugače. 

Ko čevlju dodamo peto oz. ko je petni del obuvala višji od 
prstnega dela, se spremeni položaj stopala in s tem njegov 
način delovanja. Hkrati se spremeni način delovanja gležnja, 
kolena, kolka, hrbtenice, saj je medsebojno vse povezano. 
Dvignjen petni del spremeni položaj medenice tako, da se ta 
nagne naprej in se poveča ledvena krivulja hrbtenice. Seveda 
to vpliva tudi na položaj prsne in vratne hrbtenice ter glave.

Prej omenjena višina pete je za mojo znanko delovala kot 
ortopedski pripomoček, ki žal ni pripomogel k dolgoročni 
rešitvi. Po mojem mnenju zdrava višina pete na čevlju 
ne obstaja. Obstaja pa veliko vaj, s katerimi lahko telesu 
pomagamo k boljšemu ravnovesju oz. bolj nevtralnemu 
položaju medenice, hrbtenice, kolkov, kolen, gležnjev, stopal 
in ramen.

zdraVa Višina 
pete na čeVlju
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nekaj nasvetov za zdravo poletno prehrano

Da bo priprava na počitnice še boljša, lahko probiotike uživate vsaj teden dni pred 
dopustom. Tako bo mikrobiota vašega črevesja pripravljena in boste lažje prenesli 
spremembe in stres pred odhodom. Vsekakor pa vam svetujemo svežo in zdravo 
prehrano, s katero se boste izognili vsem neprijetnostim. Zato smo za vas pripravili 
deset nasvetov za poletno prehrano:

1. Pijte dovolj tekočine, vsaj liter in pol na dan! Za žejo je najprimernejša zdrava, 
neoporečna pitna voda, ki ji po želji lahko dodate malo limoninega soka. Pijete 
lahko tudi nesladkan čaj. V poletnem času je pomembno piti tudi, če niste žejni.

2. Ne pretiravajte s sadnimi sokovi, saj vsebujejo veliko sladkorja.
3. Zagotovite telesu dovolj vlaknin, soli in maščob.
4. Med hrano izberite tisto, ki vsebuje veliko vitamina A (korenje, marelice, brokoli, 

špinača) in vitamina C (pomaranče, jagode, paprika, krompir, paradižnik).
5. Poskrbite za svoje zdravje z rednim umivanjem rok, čistočo in ustrezno pripravo 

in primerno shranjevanje jedi.
6. Ne pozabite, da se bakterije najhitreje razmnožujejo v jedeh, ki jih hranite pri 

sobni temperaturi, zato temeljito skuhajte meso in operite sadje in zelenjavo.
7. Namesto sladoleda si privoščite sorbet, ki ne vsebuje toliko mlečnih maščob.
8. Hrano uživajte v več manjših obrokih na dan. Privoščite si lažjo hrano, npr. 

zelenjavne juhe in različne solate.
9. Kupujte sveže in kakovostno sadje in zelenjavo, pri preostalih izdelkih pa bodite 

pozorni na rok trajanja.
10. Zapomnite si: Ne jejte čez dan v najhujši vročini, jejte predvsem, ko ste res lačni, 

in pijte dovolj tekočine ves dan, tudi če niste žejni!

LA-5 in Bifidobacterium animalis subsp. 
lactis BB-12. Gre za ene najbolj preučenih 
sevov na svetu, ki ju za odpravljanje 
napihnjenosti, napenjanja in driske 
uporabljajo že več kot 20 let.

ne pozabite na tekočino!
Probiotik bo pomagal, da se bo vaše 
stanje hitreje umirilo in da se bodo 
simptomi prej izboljšali. Jemljete jih lahko 
ves čas, dokler se ne počutite bolje. Če se 
driska po dveh dneh jemanja probiotika 
ne umiri, morate obiskati zdravnika. Ob 
driski je izjemno pomembno tudi, da 
spijete dovolj vode in soli, sploh v tem 
času, ko so zunaj še visoke temperature. 
Med drisko namreč telo izgubi veliko 
vode, zato je ključnega pomena, da 
nadomestite tekočino in izgubljene 
elektrolite. Pri tem vam lahko pomaga 
tudi rehidracijska tekočina, ki jo lahko 
kupite v lekarni, lahko pa jo pripravite 
tudi sami doma, in sicer tako, da v vodo 
dodate ščepec soli in pomarančni sok.

Hrana, ki bo pomagala izboljšati stanje
Med drisko je dobro, da prilagodite 
tudi prehrano. Uživajte jo  s čim 
manj vlakninami, kot so riž, banana, 
krompir, pomagajo tudi korenčkova 
juha, prežganka, prepečenec, krekerji, 
pretlačena zelenjavna kaša, nastrgana 
in porjavela jabolka. Izogibati se je treba 
mleku in mlečnim izdelkom, sladkorju, 
čisti maščobi in začinjeni hrani. Tudi 
kavi, ki pospešuje prebavo. Ko se driska 
umiri, lahko postopoma preidete na 
običajno prehrano. Nikar pa ne pozabite 
na probiotike, ti vam bodo pomagali, 
da boste kmalu lahko znova brezskrbno 
uživali v počitniških dogodivščinah.

Uživajte hrano s čim manj 
vlakninami, kot so riž, banana, 
krompir, pomagajo tudi 
korenčkova juha, prežganka, 
prepečenec, krekerji, pretlačena 
zelenjavna kaša, nastrgana in 
porjavela jabolka.
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TEMA MESEcA
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VpliV magnezijeVega 
l-treonata na obnoVo 
moŽganoV
Raziskovalci z inštituta Massachusetts Institute of Technology so odkrili in patentirali posebno obliko 
magnezija: magnezijev L-treonat (MgT), ki je poseben zato, ker poveča nivo magnezija v možganih, ko ga 
zaužijemo. MgT je edinstven, saj lahko prečka krvno možgansko pregrado in doseže možganske celice. Ko 
prodre v možgane, poveča gostoto sinaps, ki so komunikacijske povezave med možganskimi celicami. To je 
pomembno, saj je izguba sinaptične gostote povezana s krčenjem možganov in kognitivnim upadom.

Nedavna študija na ljudeh je pokazala 
izjemne koristi MgT pri odraslih s 
kognitivno disfunkcijo, motnjami 
spanja in anksioznostjo. Najbolj 
presenetljiva ugotovitev študije je, 
da lahko uživanje magnezijevega L- 
treonata pomladi možgane za več kot 9 
let po 12-ih tednih jemanja.

razumevanje starosti možganov
Možgani se funkcionalno ne starajo 
enako kot celotno telo. Npr. možgani 
60 let stare osebe lahko delujejo kot 

možgani 70 - letnika. Varianca staranja 
možganov temelji na merljivem delovanju 
možganov in psiholoških parametrih 
(izvršilna funkcija, delovni spomin, 
pozornost, epizodični spomin; sposobnost 
spominjanja minulih dogodkov). Naši 
možgani se krčijo, ko se staramo zaradi 
izgube sinaps. Trenutno velja, da je 
izguba sinaps najboljši »napovedovalec« 
kognitivnega upada, upočasnjenega 
mišljenja in pešanja spomina. 

kako mgt regenerira starajoče 
možgane
MgT izboljša kognitivno funkcijo pri 
starajočih odraslih in pomaga pomladiti 
možgane glede na njihovo kronološko 
starost. Višja koncentracija magnezija v 
možganih pomladi možgane. Povečana 
koncentracija magnezija v kultiviranih 
možganskih celicah iz hipokampusa 
(območje možganov, kjer je center 
za spomini) povečuje tako sinaptično 
gostoto, kot tudi plastičnost možganov.

zakaj je to pomembno?
• Sinaptična gostota je merilo strukturne 

celovitosti možganskih sinaps. Čim večja 
je sinaptična gostota, bolj učinkovita je 
kognitivna obdelava.

• Plastičnost je merilo, kako zlahka se 
lahko sinaptične povezave spremenijo 
z novimi dražljaji, kar je enakovredno 
učenju na celični ravni.

• Večina tipičnih magnezijevih spojin 
ne doseže možganov tako kot MgT 
in ne vplivajo na funkcije možganov 
(razmišljanje in spomin). 

Imamo le ene možgane, ki naj bi 
optimalno delovali celo naše življenje. 
MgT je dopolnilo, ki je nepogrešljivo pri 
ohranjanju naše možganske funkcije, 
saj doseže možganske celice ter tako 
predstavlja nov sistem za dostavo tega 
dragocenega minerala v možgane. 
Znatno izboljša učinkovitost in hitrost 
kognitivnih funkcij pri odraslih z 
zgodnjimi kognitivnimi motnjami. Še 
več, MgT zmanjša starost možganov 
za več kot devet let. MgT je na voljo kot 
prehransko dopolnilo Neuro-Mag® vsem, 
ki se zanimajo za proaktivno zaščito 
možganov.

Katarina Logar, doktorica znanosti s področja biomedicine

Neuro - Mag®
PAMETNI MAGNEZIJ

Naročite na: www.lifeextension.si / 041 985 070
Na voljo tudi v bolje založenih lekarnah in specializiranih prodajalnah.

Neuro-Mag® je bil speci� čno 
formuliran za absorpcijo v 
možgane in živčne celice.
Podpira normalno psihološko 
delovanje in živčni sistem 
ter prispeva k zmanjševanju 
utrujenosti in izčrpanosti.
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Ko se staramo, se naši možgani 
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PREHRANA

krožnik imenovan »Vou« in sicer za 10 
oseb. Krožnik sestavljajo : meso, opečena 
zelenjava in vodni žličniki – vlivanci 
(spatzle).
 
mesO
• 2,7 kg rostbeefa - zadnji del nizkega 

hrbta
• 5 zvrhanih velikih žlic gozdnega medu
• 2 žlici drobno sesekljanega rdečega 

korenja
• 2 žlici drobno sesekljanega gomolja 

zelene
• 2 pasirana stroka česna
• dvojno količino soli kot se doda 

ponavadi
• poper
• 1 dl osnove z madeiro
Vzamemo 5  kosov  rostbeefa in 
ga začinimo z poleg navedenimi  
sestavinami, vse skupaj močno ohladimo 
in vakuumsko zapakiramo, da se meso 
vsaj 24 ur prej hladno marinira. Tako 
pred pripravljenega potem za 18 ur 
toplo mariniramo pri temperaturi 59*C. 
Nato meso  potegnemo iz vakuuma 
in tekočino zreduciramo in pripravimo 
omako za polivanje mesa ob serviranju. 
Meso  opečemo na žar ponvi – da dobi 
izgled in okus pečenega mesa toliko časa, 
da se dobro poznajo sledovi žara zaradi 
okusa. Po pečenju ga pustimo vsaj 10 
minut na toplem, da se sokovi v njem 
umirijo , ga delno narežemo in položimo 
na ogret krožnik.  V prerezu  je meso med 
rdečo in rožnato barvo, saj v vakuumu ni  
spremenilo barve (posivelo)  – oksidiralo, 
nikakor pa ni pa surovo, na površini pa 
je zapečeno.  Je zelo mehko, okusno, 
sočno malenkost prelito z omako iz lastnih 
sokov.
 

raznolikost 
okusoV 
medu 

Da se med ne uporablja le kot sladilo, najbrž ni potrebno posebej navajati.  Kako pestra je uporaba 
medu v kulinariki nam kaže bogata dediščina jedi z medom 

Med lahko uporabimo kot dodatek 
marinadam za razne vrste mesa, 
predvsem pri svinjini, divjačini, govedini, 
domači in divji perutnini, drobnici,  pri 
svežih in prekajenih ribah, morski hrani 
in zelenjavi, ki je lahko dušena, pečena 
ali ocvrta. Meso lahko glaziramo tako, 
da zmešamo olje in med, temu dodamo 
še manjšo količino želeja rdečega ribeza 
ali  brusnic in namažemo po mesu pred 
koncem pečenja. Pri hladnih začetnih 
jedeh med dodajamo  k raznim sirom, 
ki jih kombiniramo s sadjem in oreščki, 
hladnim pečenkam in dodajamo v 
prelive za razne solate. Lahko popestri 

okus raznim hladnim in toplim juham 
ter omakam. Razne jedi iz riža, testenin, 
stročnic, zelenjave, oreščkov, lahko 
tudi mesa, dobijo sladko kisli priokus 
eksotičnih kuhinj. Med je lahko dodan 
kipnikom/pudingom, kruhu in raznim vrst 
jedi iz raznega testa, kremam, strjenkam, 
sladoledom ter zmrzlinam. Uporabljamo 
ga lahko pri  vlaganju sadja in zelenjave. 
Odlično tekne k svežemu sadju.

recePt zmagovite jedi »VOu«
VOU – narečno (gorenjsko) vol; danes 
beseda izraža  začudenje
Količine navedene v nadaljevanju so za 

Med je lahko dodan kipnikom/pudingom, kruhu in raznim vrst jedi 
iz raznega testa, kremam, strjenkam, sladoledom ter zmrzlinam. 
Uporabljamo ga lahko pri  vlaganju sadja in zelenjave. 
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VLiVanci – osnova
V večjo posodo presejemo 
• 1000 gr bele moke,
•  10 celih jajc,
• 6 rumenjakov
• 300ml vode,
• 100 gr surovega masla,
• ščepec muškatnega oreščka,
• ščepec soli
V večji posodi z kuhalnico temeljito 
zmešamo navedene sestavine. Najboljše 
je, ko ga z kuhalnico dvignemo iz posode 
in se to ne pretrga – je elastično. Potem 
maso razdelimo na tri enake dele v 
različne posode da pred uporabo malo 
počiva.

zeLeni VLiVanci
• 3 vejice peteršilja,
• ščep timijana,
• ščep rožmarina,
• ščep bazilike,
• nekaj listov kopriv ali špinače (lahko 

čemaža)
• Sestavine fino sesekljamo na mešalniku 

(blenderju) in dodamo tretjini osnovne 
mase.

Oranžni VLiVanci
• 50 gr rdečega korenja,
• 1 žlička mlete sladke paprike
Korenje fino sesekljamo v pire in ga 
dodamo v tretjino osnovne mase. Ko je 
enakomerno vmešano , dodamo žličko 
paprike. Masa naj bo elastična.
 
OreHOVi VLiVanci
• 100 gr res fino zmletih orehov,
• 1/2  žličke mletega cimeta

Sestavini vmešamo v osnovno maso. 
Po potrebi lahko dodamo še malenkost 
tekočine.
Vse mase za vlivance  zakuhamo v dovolj 
veliki količini slanega kropa.   Preventivno 
jih pustimo da vrejo kako minuto , 
odcedimo in na hitro na večji ponvi 

povaljamo v maslu in malo soli; orehovim 
lahko v ponvi dodamo še dve žlički medu, 
premešamo in serviramo ob mesu na - 
ogretem krožniku.
 
zeLenjaVa V VOku
• 300gr narezane  oranžne kolerabe
• 300 gr mladih zelenih  špargljev, ovitih 

v panceto
• 300gr gomoljne zelene  malenkost 

blanširane in narezane podobno kot 
koleraba

• fino zdrobljen strok česna,
• 2 janeževi zvezdi
• maslo za opekanje, sol
Na močnem ognju na hitro opečemo 
sestavine – ločeno; pred koncem 
odstranimo zvezdi. Predvsem kolerabi 
med praženjem dodamo žličko medu.
                                                                                              
Opombe:
V jedeh je dodan med z namenom – pri 
kolerabi zaradi skladnosti okusov, pri 
orehovih vlivancih dokazuje, da je to lahko 
hitra samostojna jed, mesu v notranjosti 
doda okus, površinsko z opekanjem razvije 
na žaru želene arome- meso ni sladko 
kljub kar veliki količini dodanih sladkorjev.
Marsikdo ne je rdečega mesa- z mislijo 
da je krvavo in surovo. Takim jedcem 
(sicer malo na škodo kvalitete na trakove 
narezano meso dodatno opečemo - da 
sledi po rdečem izginejo a vse ostane še 
vedno sočno, mehko in okusno.
DOBER TEK

Med lahko uporabimo kot dodatek marinadam za razne vrste 
mesa, predvsem pri svinjini, divjačini, govedini, domači in divji 
perutnini. 

 V jedeh je dodan med z namenom – pri kolerabi zaradi skladnosti 
okusov, pri orehovih vlivancih dokazuje, da je to lahko hitra 
samostojna jed, mesu v notranjosti doda okus.
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Ustna pršila Valens so odlična izbira za vse, ki ste naveličani uživanja prehranskih dopolnil v kapsulah ali tabletah. Poleg enostavnega 
odmerjanja in odlične absorpcije, ki se začne že v ustih, jih odlikujejo skrbno izbrane sestavine in arome, ki jim dajejo izjemno prijeten okus. 

Izbirate lahko med dvema različicama vitamina D, vitaminom B12, koencimom Q10 in B-kompleksom, 
za vaše malčke pa sta na voljo vitamin D baby in Multivitamin Junior.
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Živeti zdravo je postalo 

PREPROSTO
www.valens.si

Prehranska dopolnila Valens so izdelana v Sloveniji, po strogih farmacevtskih standardih. Na voljo so v lekarnah in specializiranih trgovinah.

Prehranska dopolnila 
v ustnih pršilih
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PREHRANA

Vsi, ki se zanimate za zdrav način življenja 
in učinkovite izdelke, ki jih je mogoče 
dobiti na slovenskem trgu, ste zagotovo 
že slišali za konopljo in pozitivne 
učinke CBD-ja, ki jih potrjujejo številne 
znanstvene raziskave. Konoplja pozitivno 
vpliva na imunski sistem, bolezni 
živčevja, prebavni sistem, težave s kožo, 
srčno-žilni sistem, deluje protivnetno in 
protibakterijsko, poleg tega pa poskrbi 
za boljše razpoloženje in več energije. 
Konopljini izdelki pozitivno vplivajo 

na celotno telo, lahko pa se jih uživa 
tako preventivno kot kurativno. Eden 
najučinkovitejših konopljinih izdelkov 
je konopljina pasta ali smola, ki vsebuje 
največji odstotek CBD-ja, poleg tega 
pa tudi druge kanabinoide, ki prav tako 
pozitivno vplivajo na številne sisteme v 
telesu.

Konopljina pasta je izdelana iz 
konopljinih vršičkov s pomočjo ekstrakcije 
pri nizkih temperaturah, kar omogoča, 

da se v izdelku poleg CBD-ja zadrži tudi 
druge kanabinoide v najbolj čisti obliki 
in tako še poveča učinkovitost izdelka. 
Seveda je pomembno še, da so konopljini 
vršički kar najboljše kakovosti. Kakovost 
osnovne sestavine, konoplje, oziroma 
v primeru smole konopljini vršički, 
zagotavlja pridelava brez pesticidov, 
herbicidov, fungicidov ali uporabe 
kemičnih/umetnih gnojil, kot vedno pa 
so najboljši izdelki lokalne pridelave, zato 
bodite pozorni, ali je konoplja pridelana 
in predelana v Sloveniji ali je morda 
osnovna sestavina pripeljana iz druge 
države.

Kot smo že omenili, je konopljina pasta 
izdelek iz konoplje, ki vsebuje največ 
CBD-ja in je primerna predvsem za 
akutna bolezenska stanja, a tudi v tem 
primeru lahko izbirate različne izdelke, ki 
vsebujejo različen odstotek CBD-ja. Ta je v 
konopljini pasti glavna učinkovina.

Poleg paste so najbolj zaželen in 
uporabljan konopljin izdelek kapljice. 
Potrošniki najraje posegajo po kapljicah s 
5 % CBD-jem. Te so namenjene predvsem 
za lažja obolenja, medtem ko so kapljice 
s 3 % vrednostjo CBD-ja primerne bolj za 
preventivo in otroke. Kupec lahko izbor 
kapljic prilagodi svojim potrebam, saj so 
na trgu tudi takšne s propolisom, ki so 
še dodatno namenjene težavam v ustni 
votlini in grlu pa tudi za nevšečnosti, kot 
so težave s spanjem in glavoboli.

V poletnih mesecih številni zagovorniki 
zdravega načina življenja posegajo 
pa konopljinih kapljicah, v katerih je 
konopljini smoli dodano hladno stiskano 
ekstradeviško kokosovo olje. Gotovo ste 
že slišali za številne pozitivne učinke 

Konopljine kapljice z dodanim ekološko hladno stiskanim ekstra deviškim kokosovim oljem iz 
Salomonskih otokov še razširijo spekter delovanja konopljine smole, saj jih zaradi viskoznosti in 
izjemnih učinkov kokosovega olja lahko nanesemo neposredno na kožo oziroma mesto težave.

Besedilo: Simona Janček

Kokosovo olje ni uporabno le v prehrambeni in kozmetični 
industriji ampak ima tudi številne pozitivne učinke na imunski 
sistem, izboljšuje absorpcijo kalcija in mag nezija, podpira razvoj 
močnih zob in kosti, pomaga varovati pred osteoporozo ter lajša 
simptome pri obolenju žolčnika.

kombinacija 
konopljine 
smole in 
kokosoVega olja 
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Tropicanno s 4 % cBD-jem 
odlikuje prijeten okus po kokosu.

in kaprilno kislino, ki ima prav tako 
antimikrobno delovanje. Poznano je 
kot odlično naravno zdravilo za imunski 
sistem, saj deluje proti virusom, kot 
sta virus herpesa ali gripe, pomaga pri 
glivičnih obolenjih, uravnava holesterol 
v krvi, pomaga pri uravnavanju telesnih 
maščob in teže, saj je eno najbogatejših 
virov srednjeverižnih maščobnih 
kislin – trigliceridov, ki spodbujajo 
delovanje metabolizma, kar so potrdile 
tudi znanstvene raziskave. Trigliceridi 
pospešijo presnovo za skoraj 50 
odstotkov, njihov učinek pa traja ves dan, 
kar je idealna rešitev za vse, ki imate 
težave s prebavo in absorpcijo hranljivih 
snovi, vključno z vitamini, minerali 
in aminokislinami. Njegov učinek na 
metabolizem in prebavo se kaže tudi 
v manjši obremenjenosti trebušne 
slinavke in encimskih sistemov v telesu 
in zmanjšanih zdravstvenih nevarnostih, 
povezanih s sladkorno boleznijo. 
Kokosovo olje izboljšuje absorpcijo 
kalcija in magnezija ter podpira razvoj 
močnih zob in kosti, pomaga varovati 
pred osteoporozo in lajša simptome pri 
obolenju žolčnika.

Poleg vseh zgoraj naštetih lastnosti 
na telo pa kokosovo olje podpira 
celoten imunski sistem, zmanjšuje 
vnetja, podpira celjenje tkiv, deluje kot 

naraven antioksidant, uravnava sladkor 
v krvi, zdravi kandido in preprečuje 
razmnoževanje glivic. Prav lavrična in 
kaprilna kislina v kokosovem olju varujeta 
organizem pred kandido in glivičnimi 
obolenji. Seveda je treba biti tudi pri 
izboru kokosovega olja posebej pozoren, 
kako je pridelano in da pri obdelavi ni bilo 
izpostavljeno visokim temperaturam in 
kemikalijam. 

V izdelku TropiCanna, ki vsebuje 
mešanico konopljine smole in 
kokosovega olja, je uporabljeno hladno 
stiskano kokosovo olje, pridelano na 
neokrnjenih kmetijah Salomonovih 
otokov brez uporabe umetnih gnojil, 
pesticidov in predelano povsem naravno, 
zgolj z mehansko obdelavo. Tako so v 
enem izdelku združene številne pozitivne 
lastnosti najkakovostnejše konopljine 
smole in kokosovega olja, zaradi 
česar ima ta še širši spekter delovanja. 
TropiCanno lahko uživate ali jo nanesete 
neposredno na mesto težave na koži, 
saj bo tako še učinkoviteje delovala. V 
primeru uživanja ima izdelek prijeten 
okus po kokosu.

Izdelek TropiCanna je torej primeren 
za vse, ki zase želite le najboljše in 
vam kakovost življenja predstavlja eno 
najpomembnejših vrednot. 

kokosovega olja na kožo in lase ter 
zasledili nasvete o uporabi kokosovega 
olja, ki kožo mehča, odpravlja suhost 
in luščenje, preprečuje nastanek gub, 
starostnih peg in povešanje kože ter krepi 
lase in odpravlja prhljaj. Toda kakovostno 
hladno stiskano kokosovo olje ima ne le 
odlične kozmetične lastnosti, ampak je 
znan tudi po številnih učinkih na telo in 
zdravje. 

Kokosovo olje je bogato z lavrično kislino, 
ki se v telesu spremeni v monolavrin  
(prisoten tudi v mleku doječih mater), 
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PREHRANA

CBD
“najčistejši kanabidiol”

NOVO! 

- CBD v obliki kapljic ali paste

- popoln spekter kanabinoidov

- superkritična CO2 ekstrakcija

- konoplja iz subalpskih regij Slovenije

- naravno sušeno pod 35°C

- slovensko poreklo

Na voljo v spletni trgovini
WWW.NUTRISSLIM.COM
ali telefonu 01 565 30 40

najboljša  CENA
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PREHRANA

Pred desetletji se je večina raziskav na tem 
področju ukvarjala s proučevanjem THC-
ja, zdaj pa večina daje poudarek CBD-ju, 
ker kaže izjemne potenciale v medicini 
kot preventivna/varovalna molekula, v 
različnih protokolih zdravljenja in kot 
prehranski dodatek.

cbd je eden od 140 kanabinoidov v 
rastlini cannabis sativa in eden od 
nepsihotropnih kanabinoidov.

Kanabidiol ali krajše CBD je eden od 
140 kanabinoidov, ki so bili do zdaj 
identificirani v rastlini konoplje. Je 
najbolj zastopan kanabinoid v rastlini 
navadne konoplje in ga je mogoče najti v 
vršičkih oz. trihomih vseh sort konoplje. 
V nasprotju s THC je CBD popolnoma 
legalna in nepsihoaktivna komponenta, ki 
namesto na centralno učinkuje predvsem 
na periferno živčevje in ne povzroča 
omame.

CBD ali kanabidiol je najbolj zastopan 
kanabinoid v vršičkih oz. trihomih vseh 
sort konoplje. Pridela se iz konopljine 
smole (hašiševe smole), ki se pridobi 
iz vršičkov medicinske (industrijske) 
konoplje. THC in CBD sta zelo sorodna 

kanabinoida, ki si delita številne zdravilne 
lastnosti in se med zdravljenjem in 

Sodobna medicina je šele pred kratkim začela odkrivati cBD iz industrijske konoplje in zelišč, prav tako 
pa njegovo sinergijo delovanja s človeškim telesom in razkritim endokanabinoidnim sistemom.

skrita moč cbd-ja 
industrijske konoplje

Besedilo: Petra Šauperl

okrevanjem lahko dopolnjujeta, vendar je 
treba poudariti, da le CBD ni psihoaktiven, 
zato je uporaba CBD v Sloveniji legalna. Po 
sestavi in učinkovanju lahko rečemo, da 
so kapljice (olje) najbližji legalni približek 
znanemu hašiševemu olju.

CBD izvira iz izvlečkov/ekstraktov vršičkov 
oz. cvetov konoplje, pridobljen je s CO2-
ekstrakcijo, ki se odvija pri temperaturah, 
nižjih od 35 stopinj Celzija. Ta način 
ekstrakcije, poleg kanabinoida CBD, 
v določenih korakih omogoča obstoj 
kanabidiolske kisline – CBD-ja, ki ima za 
naše telo prav tako pozitivne učinke.

CBD-produkt iz industrijske konoplje s 
seboj ne prinaša nobene opojnosti, razen 
v zelo velikih količinah. Za okajenost 
drugače krivimo  THC, ki pa je v industrijski 
konoplji v zanemarljivih količinah (0,2 %).

bodite pozorni pri izbiri cbd-ja!
Da bi dobili celotno paleto koristi konoplje, 
vključno s kanabinoidi, flavonoidi in 
terpeni, mora biti CBD izdelan iz “cele 
rastline”. To pomeni, da izvleček CBD-ja na 
osnovi konoplje vsebuje celotno paleto oz. 
popoln spekter učinkovin, ki so odgovorne 
za ugodne učinke konoplje.

CBD
“najčistejši kanabidiol”

NOVO! 

- CBD v obliki kapljic ali paste

- popoln spekter kanabinoidov

- superkritična CO2 ekstrakcija

- konoplja iz subalpskih regij Slovenije

- naravno sušeno pod 35°C

- slovensko poreklo

Na voljo v spletni trgovini
WWW.NUTRISSLIM.COM
ali telefonu 01 565 30 40

najboljša  CENA

Kanabidiol ali krajše cBD je eden 
od 140 kanabinoidov, ki so bili 
do zdaj identificirani v rastlini 
konoplje.
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GIBANJE

Preden pa se (prvič) odpravite v hribe 
in pred novo letno planinsko sezono, si 
vseeno preberite priporočila Združenja 
planinskih organizacij alpskega loka, 
katerih glasnik je tudi Planinska zveza 
Slovenije. 

1. nabiranje kondicije
Pohodništvo in planinarjenje sta 
vzdržljivostna športa, ki obremenita srce 
in pospešita prekrvavitev, zato morate biti 
pohodniki in planinci zdravi in znati realno 
oceniti svoje sposobnosti. Nikar ne hitite, 
za hojo izberite tak tempo, da nihče v 
skupini ne omaga.

2. skrbno načrtovanje
Zemljevidi, vodniki, internet in poznavalci 
vas lahko poučijo o dolžini, višinski razliki, 
težavnosti ture in trenutnih razmerah. 
Ture vedno izberite glede na sposobnosti 

Naša telesa niso ustvarjena, da sedijo (pre)več ur na dan. Sedijo otroci v šolah, sedimo na delovnih 
mestih ali pa dan preživimo v kakšni drugi prisilni drži. Rojeni smo za gibanje! Skozi življenje se lahko 
le gibamo. In gibanje je življenje! Zato ga slavimo, pojdimo v naravo in se čim več gibajmo! Dokazano 
je, da ima telesna aktivnost blagodejne učinke na naše fizično in psihično počutje. In za hojo v hribe 
ne potrebujete veliko (drage) opreme. Že običajni športni copati zadostujejo za številne sredogorske 
vzpone.

gremo 
V hribe

Besedilo: Planinska zveza Slovenije

Preverite odprtost planinskih koč ter ne uporabljajte planinskih poti, 
ki jih je za uporabo zaprlo planinsko društvo, skrbnik planinske poti.

skupine. Posebej bodite pozorni na 
vremensko napoved, saj veter, dež in mraz 
povečajo nevarnost nezgod.

3. Popolna oprema
Svojo opremo ustrezno prilagodite 
načrtovanemu pohodu, vaš nahrbtnik 
pa naj ne bo pretežak. Vedno imejte v 
njem zaščito pred dežjem, mrazom in 
soncem, prav tako komplet za prvo pomoč 
in mobilni telefon (številka za klic v sili v 
Evropi: 112). Pri orientaciji si pomagajte z 
zemljevidi in GPS-om.

4. Primerna obutev
Dobri pohodniški oz. planinski čevlji 
ščitijo stopalo in ublažijo obremenitev 
nanj ter izboljšajo oprijem pri stopanju. 
Pri izbiri obutve se prepričajte, da se čevlji 
odlično prilegajo, imajo podplate z dobrim 
oprijemom, so vodoodporni in lahki.

5. telesne priprave 
Priprav na odhod v hribe ne bi smeli 
vzeti preveč zlahka. Priporočljivo je, da 
se teden dni pred izletom odpravite 
na več umirjenih sprehodov. Začnite s 
krajšimi razdaljami. Najprej naj sprehod 
po ravnem terenu traja 30 minut, nato ga 
vsak dan podaljšajte za pet minut, da bo 
na koncu trajal 45 minut. Hkrati vsak dan 
izberite pot z nekoliko večjim naklonom. 
Te kratke priprave je mogoče opraviti tudi 
na tekaški stezi, kjer lahko nastavljate 
nagib in s tem simulirate vzpenjanje na 
hrib. Poleg vadbe na stezi je dobro, da v 
tednu pred planinskim izletom dvakrat 
izvedete po tri serije počepov in izkorakov 
z majhno obremenitvijo (ali brez nje) s 
po 12 do 15 ponovitvami. Tako aktivirate 
sprednje in zadnje stegenske mišice 
ter zadnjične mišice, ki so v pogonu 
ves čas planinarjenja. Na dan izleta 
pred odhodom opravite vaje za statično 
raztezanje mišic nog, rok in ramen. Poleg 
tega izvedite vaje za odpiranje gibanja 
medenice, kot so globoki počepi, široki 
počepi in raztezanje bočnih strani trupa. 
Poleg tega ogrejte nožne sklepe, kolena 
in kolke. Kolena boste najbolj ogreli s 
kroženjem (cirkumdukcijo): gre za vajo, 
pri kateri v rahlem počepu in z dlanmi, 
položenimi na kolena, z nogami izvajate 
krožne gibe. Cilj tovrstnega ogrevanja je 
“prebuditi” in spodbuditi proprioceptivni 
sistem, ki je odgovoren za zaščito sklepov 
pred poškodbami. Priporočljivo je, da 
enako ogrejete tudi vse druge sklepe.

6. zanesljiv korak je ključnega pomena
Padci zaradi zdrsa ali spotikanja so 
najpogostejši vzroki nezgod. Upoštevajte, 
da prehiter tempo hoje ali utrujenost zelo 
vplivata na gotovost vašega koraka in 
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zbranost. Prav tako pazite na padajoče kamenje, s previdno hojo 
pa se boste izognili proženju kamenja.

7. Ostanite na označenih poteh
Na neoznačenih poteh obstaja večja nevarnost, da zaidete s poti, 
poveča se tudi nevarnost padcev in podora kamenja. Izogibajte 
se bližnjic. Če ugotovite, da ste zašli, se vrnite na zadnje mesto, 
kjer se še znajdete. Strma pobočja s starim snegom se pogosto 
podcenjuje, a so zelo nevarna in na njih zlahka zdrsne.

8. redni odmori
Redni počitki pohodnikom in planincem omogočajo, da si 
opomorejo in uživajo v pokrajini in druženju. Redno jejte in pijte, 
da ohranite svojo moč in zbranost. Izotonični napitki so idealni 
za pogasitev žeje, žitne ploščice, suho sadje in piškoti pa potešijo 
lakoto med hojo.

9. Odgovornost za otroke
Za otroke je zelo pomembno, da krajino odkrivajo na zabaven in 
raznolik način. Na odsekih poti, kjer obstaja nevarnost padca, naj 
za vsakega otroka skrbi  izkušena odrasla oseba. Zelo zahtevni 
pohodi, kjer je potrebna dolgotrajna koncentracija, niso primerni 
za otroke.

10. manjše skupine
Manjše skupine so bolj prilagodljive in članom omogočijo, da 
si med seboj pomagajo. Vsi v vaši skupini naj bodo seznanjeni 
s podatki o cilju pohoda in poti v obe smeri. Skupina naj se drži 
skupaj. Samohodci, pozor: tudi manjša nezgoda lahko zahteva 
resno reševanje.

11.  spoštovanje narave in okolja
Varujte naravno okolje. Za sabo ne puščajte smeti, ostanite na 
poti, ne motite divjih ali domačih živali, ne dotikajte se rastlin 
in spoštujte zavarovana območja. Uporabljajte javni prevoz ali 
skrbite za čim bolj optimalno izkoriščenost osebnih vozil.

12. Preverite vremensko napoved in odprtost koč
Obiskovalci gora, pred turo (ne samo dan ali dva prej, temveč 
več dni prej) spremljajte vremensko napoved za gore, kamor se 
odpravljate, upoštevajte podatke in vsa opozorila o razmerah v 
gorah. Izberite poti, primerne svojim psihofizičnim sposobnostim, 
na turi pa se prilagodite najšibkejšemu udeležencu. S seboj 
imejte primerno planinsko opremo in se jo pred tem tudi naučite 
uporabljati. Preverite odprtost planinskih koč in ne uporabljajte 
planinskih poti, ki jih je za uporabo zaprlo planinsko društvo, 
skrbnik planinske poti. Na pot se odpravite dovolj zgodaj in o 
svojih poteh in načrtih obvestite domače.

Priprav na odhod v hribe ne bi smeli vzeti preveč 
zlahka. Priporočljivo je, da se teden dni pred 
izletom odpravite na več umirjenih sprehodov.

www.pernaton.si SWISS MADE

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

Pridružite se nam na 
facebook.com/PernatonSlovenija

Za masiranje mišic, sklepov in vezivnih tkiv.

NARAVNA IZBIRA ZA 
MASAŽO SKLEPOV!

»Imam odlične izkušnje s 

Pernatonom. Za boljšo gibljivost 

sklepov uporabljam gel in kapsule 

ter jih priporočam tudi vam.«

Dare Alič
alpinist in gorski reševalec

Za zmanjšanje možnosti poškodb ter ohranjanje vitalnosti 
vezi in sklepov se priporoča uporaba izdelkov, ki vsebujejo 
naravni perna izvleček. Najdete ga v izdelkih PERNATON. 
Ti vsebujejo veliko glukozaminoglikanov, ki so pomemben 
del sestave vezivnih tkiv in sklepnega hrustanca.

Glukozaminoglikani, ki jih nanesemo na kožo, skozi njo 
prehajajo v kri. S krvjo pridejo do sklepnega hrustanca 
in vezivnih tkiv, kjer uravnavajo prožnost in povečujejo 
sposobnost obnavljanja teh tkiv.

Na voljo so: hladilni Pernaton gel, tudi v novi obliki Roll-
On, grelni Pernaton gel forte in kapsule Pernaton.

NOVO
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ZDRAVJE BREZ MEJA

oglasno sporočilo

Postanite član zdravstvenega sistema Modus Health card (MHc) in s kartico ali aplikacijo MHc koristite 
popuste na zasebne zdravstvene storitve pri partnerjih MHc. Za vas smo izbrali najboljše. Tokrat 
predstavljamo naše reške partnerje.

kakoVostne zdraVstVene storitVe po ugodnih cenah

specijalistička ordinacija 
dentalne medicine 
za ortodonciju srđan 
marelić, dr. dent.med. 

• 10% popust na plačilo z gotovino, 
10% popust na plačilo s kartico

Da bi vsak pacient bil zadovoljen z 
nami in našimi uslugami, se trudimo  
v prijateljskem okolju predstaviti 
jasne informacije o bodočih posegih 
v skladu z željami in finančnimi 
zmožnostmi vsakega pacienta. Po 
prvem kliničnem pregledu in analizi 
RTG posnetka, izdelamo ponudbo. V 
kolikor je ponudba sprejemljiva, se 
dogovorimo za termine terapijskih 
postopkov. Želimo si, da so vsi tretmaji 
našim pacijentom neboleči, zato 
uporabljamo najmodernejše anestetike 
in metode. Skrbimo tudi, da so delovni 
pogoji sterilni, po principu novodobne 
sterilizacije in dezinfekcije.

• 15% popust na plačilo z gotovino, 
10% popust na plačilo s kartico

Že pri prvem obisku naše ordinacije bomo 
poskrbeli, da občutite, zakaj je ortodontija 
Marelić pravi in najboljši izbor za ortodontsko 
terapijo.
Poleg dolgoletnih izkušenj, visoke 
strokovnosti in konstantnega nadgrajevanja 
znanja, je naša odličnost kvaliteta in 
pristen odnos s pacienti, ki ga negujemo. 
To je odnos zaupanja in razumevanja, 
dolgotrajni odnos, kateremu je cilj odlično 
dentalno zdravje, zadovoljstvo in sreča naših 
pacientov, ter seveda, vrhunska estetika.
Naši pacienti so del velike družine 
Ortodontije Marelić, kjer so kvalitetna nega, 
napredna tehnologija in pozitivnost v službi 
najboljše ortodontske terapije in rezultat, ki 
bo dosegel vasa pričakovanja.

Naslov: Tizianova 54, 51 000 Rijeka
Telefon: +385 51 551 202
Mobitel: +385 99 3332 226
Email: ksenija.magasic.pinezic@gmail.com
Web: www.croatia-dent.com

Delovni čas
Ponedeljek, četrtek, petek: 08:30-14:30
Torek, sreda: 14:30 - 20:00

riViera dent 

Viladens 

• 15% popust na plačilo z gotovino, 
5% popust na plačilo s kartico

Iza Riviera Dent temelji na več kot 
20 let iskušenj z delom v ordinaciji 
dentalne medicine dr.  Ervina Tomića. 
Ponujamo usluge iz celotnega področja 
dentalne medicine. Ob vsakem vašem 
obisku, bomo zagotovili dovolj časa in 
ob profesionalnem in individualnem 
pristopu prisluhnili vašim željam in 
potrebam, ter Vam pomagali, da za 
sebe izberete najboljše, v skladu  s 
pravili stroke. Naša ekipa ima več kot 20 
let izkušenj v zobozdravstvu. Dajemo 
garancije na vse zobozdravstrvene 
posege ob pogoju redne kontrole. 
Uporabljamo le materjale najvišje 
kakovosti, ter nudimo ugodne cene za 
vse zobozdravstvene tretmaje.

• 20%  popust na plačilo z gotovino, 
10% popust na plačilo s kartico

VILADENS d.o.o je podjetje specializirano za 
zobozdravstvo in oralno kirurgijo.  Nastala je 
zaradi vsakodnevne potrebe po nasvetih in 
terapijah oralne kirurgije, brez dolgih čakalnih 
vrst. Poleg osnovnih terapij ORALNE KIRURGIJE 
center ponuja nadstandardne tretmaje 
DENTALNE IMPLANTOLOGIJE IN ESTETSKE 
MEDICINE, ter LASERSKE TERAPIJE. Z visoko 
klakovostno zdravniško storitev, je center tudi 
opremljen z najnovejšo tehnologijo, kot so 
LASER in RENDENSKA NAPRAV.

Adresa: Prolaz Marije K. Kozulić 1, 51 000 Rijeka
Telefon: +385 51 332 332
Email: info@ortodoncijamarelic.hr
Web: www.ortodoncijamarelic.hr

Delovni čas
Ponedeljek, sreda, četrtek : 12:30-19:30
Torek, petek: 7:30-15:00
Sobota: 09:00-14:00
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ordinacija dentalne 
medicine ksenija 
magašić pinezić 
dr.med.dent. 

Naslov: Hosti 103/1, 51 000 Rijeka
Telefon: +385 51 260 026
Mobitel: +385 99 343 2363
Email: info@rivieradent.com
Web: www.rivieradent.hr

Delovni čas
Torek: 09:00 - 17:00
Sreda: 09:00 - 17:00
Četrtek: 09:00 - 17:00
Petek: 09:00 - 17:00
Sobota: 09:00 - 17:00

Naslov: Primorska ulica 8, 51 000 Rijeka
Telefon: +385 51 639 512
Mobitel: +385 91 5432 819
Email: viladens@gmail.com
Web: www.viladens.hr

Delavni čas
Ponedeljek, sreda, petek : 14:00 - 20:00
Torek, četrtek: 08:00 - 14:00

amicadent dentalna klinika

Specialistična ordinacija dentalne medicine za 
ortodontijo, Srđan Marelić, dr. dent. Med.
Naslov: Prolaz Marije K. Kozulić 1, 51 000 Rijeka
Telefon: +385 51 818 805
Email: info@amicadent.com
Web: www.amicadent.com

Delovni čas
Ponedeljek, sreda, četrtek : 12:30-19:30
Torek, petek: 7:30-15:00
Sobota: 09:00-14:00

• 15% popust na plačilo z gotovvino, 
10% popust na plačilo s kartico

Več kot 40 let odličnosti! Amicadent 
dentalna klinika prihaja iz dolge 
družinske tradicije, še  iz leta 1974, ko 
se je Dr. Tamara M, mati današnjega 
lastnika, Dr. Srdjan Marelić odločila, da 
postavi eno prvih zasebnik ambulant 
v Rijeki. Velika strast do dentalne 
medicine in želja, da omogoči najboljše 
za pacijente, je Dr. Srđana Marelića 
napeljala, da odpre modern dentalno 
kliniko, opremljeno z najnovejšo 
tehnologijo in obkroženo s timom 
velikih sstrokovnjakov.čne eden od 
prvi zasebni ordinaciji v izvedbo reki 
veliko strast za Zobozdravstva, in željo, 
da bi zagotovila najboljše možno 

bolnika skrbi, Dr. Srđan M 
odprl sodobni ordinaciji, 
opremljen z najnovejšo 
moderno tehnologijo, 
obdan z ekipo vrhunskih strokovnjakov.
Poslanstvo Amicadent dentalne klinike 
je skrb za zdravje vsakega pacienta, ter 
ustvariti prijetno vzdušje, da se bo vsak 
počutil kot doma!
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• 15% popust na plačilo z gotovino, 5% 
popust na plačilo s kartico

Ste si kdaj zaželeli, da bi bil vaš obisk pri 
zobozdravniku hiter, neboleč 
prijeten? In da vam neposrednost, strokovnost 
in pedantnost stomatologa vliva veliko 
zaupanje?  Vsi želimo imeti zdrave zobe 
in lep nasmeh in prav Vam, z vrhusko 
zobozdravstveno storitev, to nudi stomatološka 
ordinacioja Juric Hodak. Našim pacientom 
nudimo najboljše kar stomatologija ponuja. 
Najvišjo kakovost, olične tehnične in 
tehnološke naprave, strokovno zdravstveno 
ekipo.  Želimo, da so naši pacienti zadovoljni 
in srečni, zato je celotno osebje stomatološke 
ordinacije Jurica Hodak posvečena vrhunskim 
zobozdravstvenim storitvam, s posebnim 
poudarkom na splošni in estetski stomatologiji

Naslov: Osječka 74/A1, 51 000 Rijeka
Telefon: +385 51 268 269
Mobitel: +385 91 764 0823
Email: jurica.hodak@gmail.com
Web: www.juricahodak.hr

Delovni čas
Ponedeljek-petek: po dogovoru
Sobota: po dogovoru
Nedelja: po dogovoru

• 15% popust na plačilo z gotovino, 
10% popust na plačilo s kartico

Dental Jakljević, je ordinacije zobne 
medicine iz Rijeke, ki vam ponuja 
strokovne in zanesljive  zobozdravstvene 
storitve v sodobnih prostorih. Individualen 
pristop k vsakemu bolniku, bogatoi 
znanje, pridobljeno z leti dela in izkušenj, 
ter sodobna oprema, nam omogoča, da 
brezbolečine zdravimo in popravljamo 
zobe, ter jih vzdržujemo zdravim. 
Opravljamo široko  paleto ustno kirurških 
posegov, ki vključujejo dviganje sinusov, 
širitev kosti in kostno augmentacijo. Pri nas 
lahko izvedete rendgensko panoramno 
slikanje, ki bo natančno prikazal stanje 
vaših zob in čeljusti. Za vse tiste, ki pa želijo 
izgledati mladi, pa ponujamo polnjenje 
gub s hialuronsko kislino.

Naslov: Ulica Franje Matkovića 12, 51000 Rijeka
Telefon: +385 51 677 806
Mobitel: +385 98 280 788
Email: djakljevic@gmail.com
Web: www.dental-jakljevic.hr

Delovnio čas
Ponedeljek- petek: po dogovoru
Sobota: po dogovoru

dentalni center Fabris
• 15% popust na plačilo z gotovino, 5% 

popust na plačilo s kartico

Vizija dr. Fabris, je popolen nasmeh, ki je na 
voljo resnično vsem. Ta misel ga vodi skozi 
vsakodnevno humanitarno delo.
Dr. Fabris je prvi na Hrvaškem začel z 
zdravljenjem prilagojenim osebam s 
posebnimi potrebami, v zasebni praksi.
Voden s strastjo do dela in umetnosti v idealni 
kombinaciji tradicije in izkušenj in svež pogled 
na svet, v centru Fabris ustvarjamo edinsvet 
koncept stomatologije in estetike v službi 
zdravja, lepote in kakovosti življenja.
Odlične storitve, razkošje ugodja in ugodne 
cene v našem centru, gredo z roko v roki, 
pacientom pa zagotavljamo celostni 
individualni pristop in prijetno nebolečno 
izkušnjo zdravljenja.
V našem centru vas zato čakajo dodatne 
vrednosti, kot so luksuzni interjer, usluge 
strežbe, ter mnoge druge ekskluzivne 
ugodnosti naših partnerskih Wellness 
centrov.

ordinacija dentalne 
medicine “dental 
jakljeVić” 

Naslov: Titov trg 3, 51000 Rijeka
Mobitel: +385 99 4300 037
Email: info@dentalfabris.com
Web : www.dentalfabris.com

Delavni čas
Ponedeljek, petek, sreda, sobota: 08:30-14:00
Torek, četrtek.: 12:30-19:00

zasebna ordinacija 
dentalne medicine jurica 
hodak, dr.dent.med. 

Ponudbo CENEJE DO ZASEBNIH ZDRAVSTVENIH STORITEV koristite s kartico ali z aplikacijo Modus Health Card, s 
katero lahko uveljavljate tudi do 50% popuste pri Modus Health pogodbenih partnerjih, ki nudijo zasebne storitve iz 
področja zdravja. Zneski popustov se razlikujejo in jih samostojno določijo pogodbeni partnerji. Na letni ravni lahko 
popuste uveljavljate v neomejenem številu. Popuste z Modus Health Card si zagotovite s plačilom letne članarine.

*Cenovna ponudba za magnetno resonanco 100 eur (v protivrednosti 750 HRK z že vključenim davkom) velja samo s kartico ali z 
aplikacijo MODUS HEALTH CARD. Partnerje sistema MHC in njihove popuste najdete na spletni strani.
Fotografija je simbolična.

Več informacij: www.cenejedozdravja.eu
FB: cenejedozdravja-MHC
040 77 87 87 // mhc@cenejedozdravja.eu

IME IN PRIIMEK

VAS BOLI KOLENO?
POTREBUJETE MAGNETNO RESONANCO?
Z MODUS HEALTH CARD DO PREGLEDA V NEKAJ DNEH
ŽE ZA 100 EUR.*

CENEJE DO ZASEBNIH
ZDRAVSTVENIH STORITEV

Hiša idej d. o. o., Pupinova ulica 4, 2000 Maribor
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Ponudbo CENEJE DO ZASEBNIH ZDRAVSTVENIH STORITEV koristite s kartico ali z aplikacijo Modus Health Card, s 
katero lahko uveljavljate tudi do 50 % popuste pri Modus Health pogodbenih partnerjih, ki nudijo zasebne storitve iz 
področja zdravja. Zneski popustov se razlikujejo in jih samostojno določijo pogodbeni partnerji. Na letni ravni lahko 
popuste uveljavljate v neomejenem številu. Popuste z Modus Health Card si zagotovite s plačilom letne članarine.

*Cenovna ponudba za magnetno resonanco 100 EUR (v protivrednosti 750 HRK z že vključenim davkom) velja samo 
s kartico ali z aplikacijo MODUS HEALTH CARD. Partnerje sistema MHC in njihove popuste najdete na spletni strani.
Fotograja je simbolična
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ZDRAV NASMEH

Zakaj? Ker nanjo radi pozabimo tudi pri 
vsakodnevni ustni higieni, tudi ko nismo 
na poti. Predlagamo, da jo vzamete s 
seboj na počitnice in se z njo, če se še 
niste, dobro spoprijateljite. Medzobna 
ščetka namreč očisti kar 30 odstotkov 
površin zob, ki so zobnim ščetkam 
nedosegljive. Če povemo drugače, če vsak 
dan vestno in natančno zobe ščetkate 
samo z zobno ščetko, ste opravili samo 70 
odstotkov dela. S tem najbrž ne morete biti 
zadovoljni.

Pred uporabo je dobro vedeti
Preden se lotite čiščenja medzobnih 
prostorov, je smiselno, da veste, katere 
medzobne ščetke bodo najbolje opravile 
svojo nalogo. Zaradi svojih lastnosti za 
varne in učinkovite veljajo medzobne 
ščetke Curaprox CPS. Žično jedro je tanko, 
gibljivo in vzdržljivo, ščetine izjemno 
mehke in dolge. Nadalje je pomembno 
izbrati pravo velikost. O tem se lahko 
posvetujete s svojim zobozdravnikom 
ali ustnim higienikom, ki medzobne 
prostore izmeri s posebnim pripomočkom, 
IAP-sondo. Seveda lahko poskusite tudi 
sami. Začnete z najmanjšo, nato po 
potrebi nadaljujete z zmeraj večjo. Prava je 
največja, ki jo spravite v medzobni prostor, 
brez prevelikega upora. 

Zgodi se, da je dlesen že nekoliko vneta, 
zato na začetku lahko zakrvavi, vendar 
krvavenje v nekaj dneh poneha. Z redno 
uporabo medzobnih ščetk se dlesen 
okrepi, medzobni prostori pa nekoliko 
povečajo, zato je priporočljivo, da čez čas 
znova preverite, ali je vaša medzobna 
ščetka ustrezne velikosti.
  
kakšna naj bo zobna ščetka
Pa se spomnimo še, kakšna je 
najučinkovitejša zobna ščetka. Izberite 
takšno s čim številčnejšimi mehkimi 
ščetinami, s katerimi pri izvajanju Bassove 
tehnike ščetkanja, ko ščetko naslonimo 
na dlesni in zobe, ščetko pa nagnemo pod 
kotom 45 ° proti dlesnim in z njo nežno 

krožimo, ne poškodujemo obzobnih tkiv. 
Posežemo pa v sulkus, kjer plak navadno 
naredi največ škode.

kratki nasveti za uporabo medzobnih 
ščetk 
• Medzobna ščetka naj bo varna in 

učinkovita.
• Izberite pravilno velikost medzobne 

ščetke.
• Nežno jo vstavite v medzobni prostor, 

med dvema zoboma čisto pri dlesni.
• Uporabite enkrat dnevno.
• Upoštevajte pravilo »enkrat noter, enkrat 

ven«.
• Po uporabi jo splaknite pod tekočo vodo.
• Ob redni dnevni uporabi jo zamenjajte 

po 8 do 15 dneh.

kratki nasveti za uporabo zobne ščetke
• Za zdrav nasmeh se čiščenja zob najprej 

lotimo z mehko zobno ščetko.
• Ščetko vodoravno prislonite k zobem 

in dlesnim tako, da bo polovica ščetin 
pokrivala dlesni, polovica pa sprednja 
sekalca.

• Ščetko rahlo nagnite, da ščetine 
usmerite v zgornjo dlesen. Čistite 
z majhnimi krožnimi gibi, brez 
pritiskanja.

• Od sprednjih zob se z majhnimi 
krožnimi gibi in ščetinami, 
usmerjenimi v dlesen, pomikajte proti 
zadnjim zobem.

• Težko dostopna mesta pri kočnikih 
očistite tako, da ščetko postavite 
navpično. S krožnimi gibi zaokrožite 
okoli zadnjega kočnika. 

• Tudi na notranjem delu zgornjega loka 
ščetko obrnite navpično in nadaljujte 
ščetkanje z majhnimi krožnimi gibi. 

• Enako ponovite pri spodnjih zobeh.

kaj ne sme manjkati V 
počitniški toaletni torbici
Pri pripravah na daljša počitniška potepanja so pri večini ključnega pomena seznami. Nanje po navadi 
zapišemo to, kar na poti nujno potrebujemo: polnilci za elektronske naprave, prva pomoč, dokumenti …  
Zobne ščetke navadno na seznam ne umesti nihče, bi si pa svoje mesto med nujno potrebnimi 
sopotniki zaslužila medzobna ščetka. Besedilo: Karolina Marolt

oglasno sporočilo
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AKTUALNO

dvorišča
13.–22. 7.   
Dvorišća so kulturno-turistična atrakcija, 
ki odpira vrata gornjegrajskih palač in 
odkriva njihova skrita dvorišča. Obiskovalci 
imajo priložnost pokukati izza pročelja 
nekaterih najlepših zagrebških palač. 
Čarobni ambienti, sproščeno vzdušje, 
vrhunska glasba, od džeza in klasike do 
popa, okusni prigrizki in osvežilni napitki – 
vse to dela Dvorišča edinstvena.

Pop up summer garden
7. 6.–9. 9. 
Pop up summer garden se odvija v gozdu 
Tuškanac, le nekaj minut od središča 
Zagreba in ulice Ilica, polne vrveža, in 
prinaša veliko dogajanja in dobre glasbe. 
Pod milim nebom uživajte v nastopih 
DJ-jev in akustičnih skupin in si ob tem 
obvezno privoščite pisane koktajle in 
okusne prigrizke. Poletni oder Tuškanac 

ljubiteljem filmske umetnosti ponuja obilo 
užitka v filmskih projekcijah na odprtem, 
v čarobnem in spokojnem okolju parka 
Tuškanac. 

edina selesković – think Freedom
19. 6.–22. 7.
Think Freedom je javni umetniški projekt 
umetnice Edine Selesković, ki pošilja 

sporočilo miru in svobode iz srca Zagreba 
vsemu svetu. Ta projekt zajema skulpture, 
instalacije, performans, svetlobo, zvok, 
film, pisano besedo, prav tako nove 
komunikacijske tehnologije, da bi združil 
mlade generacije z univerzalno močjo 
sodobne umetnosti. Projekt je našel svoj 
začasni dom v Galeriji Klovićevi dvori na 
zagrebškem Gornjem gradu, tako kot 
fascinantna razstava Katarina Velika – 
carica vseh Rusov iz Muzeja Ermitaž iz St. 
Peterburga, ki bo na ogled do 29. julija.

iron maiden
24. 7.
Britanski kralji svetovne heavy metal scene 
v sklopu turneje Legacy Of The Beast 
prihajajo v zagrebško Areno. Koncept 
turneje sloni na njihovi istoimenski 
mobilni igri in stripu in prinaša ogromno 
novih in starih uspešnic, zanimivo 
scenografijo in veliko presenečenj.

Številni zanimivi dogodki v Zagrebu poleg zdravstvenega turizma ustvarjajo dodano vrednost in 
bogatijo celotno doživetje. Tokrat vas bodo zabavali številni festivali. Besedilo: Turistična zveza mesta Zagreb

FestiVaL

FestiVaL

Uživajte v Zagrebu 
in prihranite

Zagreb Card vam 
 omogoča brezplačen 
 javni prevoz, 
brezplačen  vstop v 
6 prestižnih  mestnih 
atrakcij in  popuste v 
restavracijah,  trgovinah, 
muzejih...

Kartica je 
na voljo za
24 ali 72 ur. 
VEČ INFORMACIJ
WWW.ZAGREBCARD.COM
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ZRELA LETA
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Uživajte v Zagrebu 
in prihranite

Zagreb Card vam 
 omogoča brezplačen 
 javni prevoz, 
brezplačen  vstop v 
6 prestižnih  mestnih 
atrakcij in  popuste v 
restavracijah,  trgovinah, 
muzejih...

Kartica je 
na voljo za
24 ali 72 ur. 
VEČ INFORMACIJ
WWW.ZAGREBCARD.COM
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Poletje je čas aktivnosti na prostem. Nehoteno uhajanje urina 
je pogost, neprijeten problem, ki največkrat odvrne od športnih 
aktivnosti na prostem.

inkontinenca poleti 

Obvladovanje inkontinence v poletnih 
mesecih postane zahtevnejše, vročina 
in vlaga prispevata k prekomernemu 
potenju, nastanku neprijetnih vonjav in 
večjemu tveganju za okužbe sečil.

Večina povezuje nehoteno uhajanje 
urina s starostjo, po porodnim obdobjem, 
poškodbo, operacijo prostate ali šibkimi 
mišicami medeničnega dna. 
Ena izmed treh žensk, starejših od 18 let, 
se srečuje s pretirano aktivnim mehurjem, 
vendar samo ena od devetih uporablja 
ustrezne pripomočke za zaščito pri 
uhajanju urina (in ne higienske vložke)

Statistika pravi, da traja do 7 let, predno 
ženske poiščejo pomoč pri zdravniku

Potrebno je vedeti, da ima veliko žensk 
težave z uhajanjem urina in da ob pravilni 
izbiri zaščite pri uhajanju urina, lahko 
izvajajo nemoteno vse aktivnosti, katere 
jih veselijo

Moški, kateri se srečujejo z uhajanjem 
urina redko poiščejo pomoč.  Raje svoj 
način življenja prilagodijo težavi s katero 
se srečujejo. Statistika pravi, da približno 
3% moških med 15 in 44 letom ima 
težave z uhajanjem urina, predvideva pa 
se, da je % precej višji. 

kako izbrati pripomočke za 
inkontinenco? 
Pomembno je, da izberemo predloge 
primerne stopnji težav z uhajanjem 
urina, da so diskretne, nemoteče in 
nam omogočajo opravljanje naših 
vsakodnevnih aktivnosti. Predvsem 
moramo paziti na to, da težav ne 
poskušamo reševati s higienskimi vložki, 

saj je njihova struktura in zmožnost 
vpijanja popolnoma drugačna od predlog 
za inkontinenco. S pravilno izbranimi 
predlogami se moramo počutiti varno in 
brezskrbno.

Priporoča se izbira in uporaba ustreznih 
pripomočkov za inkontinenco, ki ne 
vsebujejo dodatnih dišav, lateksa, klora, 
omogočajo dobro zračenje kože, saj 
so to ukrepi s kateri zaščitimo kožo 
pred neljubimi srbečicami, vzdraženji 
in vnetji.  Dosledna osebna higiena je 
pri inkontinenci zelo pomembna, da 
preprečimo uroinfekte in vzdraženje kože.

Dobava izdelkov preko spleta je 
spremenila obnašanje in odnos 
potrošnikov, tudi kar se tiče samega 
iskanja informacij in naročanja izdelkov. 
Nič drugače ni pri pripomočkih za 
inkontinenco. Svetovni splet omogoča 
diskretnost pri iskanju informacij, 
omogoča dobro informiranost in udobje 
naročanja iz domačega naslanjača. 
Spretnost uporabe spletnih orodij in 
možnosti nakupovanja preko spleta bo 
za mlajšo generacijo potrošnikov postala 
pomembna kategorija v prihodnjih letih, 
tudi pri pripomočkih za inkontinenco 

Prodaja pripomočkov za inkontinenco 
preko spleta narašča iz leta v leto, 
predvsem pri lahki inkontinenci ( težave 
iztekanja urina po kapljicah, bodisi pri 
športu ali manjših naporih), kar pomeni 
tudi to, da je odstotek populacije, ki 
ima težave z inkontinenco še večji kot 
je zabeleženih ( v Sloveniji ima težave z 
urinsko inkontinenco nekoliko več kot 
petsto tisoč oseb; pri ženskah se pojavlja 
dvakrat pogosteje kot pri moških)

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

Za aktivne dni in 
sproščene noči
Inkontinenčne 
predloge za moške 
in ženske

Ne veste, kateri izdelek 
izbrati glede na vaše 
težave? 
Za več informacij in 
brezplačne vzorce pišite 
na info@abena-helpi.si ali 
pokličite na brezplačno 
številko 080 22 53.

• Omogočajo optimalno udobje  
in diskretnost.

• Zračnost materialov preprečuje 
težave s kožo.

• Mehke in učinkovite vzdolžne 
zaščite pred iztekanjem urina.

• Edinstven TopDry sistem 
zagotavlja hitro absorbcijo in 
suho zgornjo površino predlog.

• Nevtralizator vonja preprečuje 
razvoj neprijetnih vonjav.

• Predloge velikosti mini do extra 
plus so posamično zavite.

• Ne vsebujejo lateksa in niso 
beljene s klorom.

• Skandinavski Eco-znak.

NOVO
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Že zgolj z uporabo logike lahko brez kančka dvoma rečemo, da je stres na delovnem mestu prisoten od 
nekdaj, še posebej, če se v argumentu spomnimo razvoja sindikalnega gibanja. In kot ima sindikalizem 
svoje pozitivne in negativne plati, nam tudi stres lahko tako pomaga kot škoduje.
Besedilo: Tatjana Romšek Poljšak, diplomirana psihoterapevtka (BA pth., SFU Dunaj), specializantka in učna terapevtka gestalt psihoterapije (GiTa Ljubljana); tatjana.romsek@gmail.com; www.psihoterapija-tatjana.si

kot je navajena. Pogosto se to dogaja v 
primeru številnih telesnih bolezni; ali pri 
starejših ljudeh, ki jih telo ne uboga več 
ali ko pri sebi opažajo znake senilnosti; 
ali ljudeh, ki spremenijo življenjsko okolje 
in začnejo živeti v njim tuji, neznani 
kulturi. Povzročijo jo tudi nenadne in 
temeljite družbene spremembe, npr. 
vojna. V vseh navedenih okoliščinah je 
občutje anksioznosti povsem ustrezno 
in racionalno. Bojazni so običajne 
spremljevalke človeškega razvoja, 
sprememb v življenju, vsega novega in še 
nepreverjenega, spremljajo iskanje lastne 
identitete in smisel življenja. Tako se npr. 
anksioznost pojavi ob ločitvi od ljubljene 
osebe, ob ogrožanju uspeha ali statusa. 
Takšna anksioznost človeka spodbudi, da 
naredi potrebne korake, ki bodo preprečili 
ogroženost oz. kar se da zmanjšali 
njene posledice (adaptacijska funkcija 
anksioznosti).  

razlikovanje med strahom in 
anksioznostjo
Strah je odgovor na znano, jasno 
definirano nevarnost oz. grožnjo. 
Anksioznost pa odgovor na neznano, 
nedoločeno grožnjo. Ko človek opazuje, 
kako se mu z veliko hitrostjo približuje 
avto, ko prečka cesto, ima zelo drugačno 
doživljanje kot nekdo, ki ima pred nekim 
srečanjem z neznanimi ljudmi nedoločen 
neprijeten občutek. 

kdaj postane anksioznost zdravju 
nevarna? 
Anksioznost je uporabna samo tedaj, 
ko jo sproži »pravi« vzrok, ko doseže 
pravšnjo stopnjo in traja ravno prav dolgo. 
Motnje lahko nastanejo na katerikoli 
stopnji tega procesa. Lahko jo sproži bolj 
ali manj nevaren predmet ali bitje, npr. 
pajek ali črv (v teh primerih govorimo 
o fobijah), lahko je – tudi brez vzroka – 
izjemno velika (panični napad), lahko 
pa traja (pre)dolgo. Včasih je povezana 
z določenim vzrokom, včasih pa tega ne Anksioznost je v Sloveniji pogost pojav, a se o njej premalo govori.

anksioznost 
ali tesnoba 

kaj je in kako nastane? 
Je vrsta strahu, ki nastane, kadar oseba 
ocenjuje, da njene življenjske okoliščine 
presegajo njene zmožnosti in ne zmore 
obvladovati življenjskih težav. Čustvo 
tesnoba je dobilo ime po specifičnem 
doživljanju osebe, ki občuti, da ji je 
»tesno« v prsnem košu, kot da jo nekaj 
pritiska in težje diha. 

Nastane kot odgovor na življenjske 
okoliščine ine, ki se zdijo neobvladljive. 
Izraža se v pretirani aktivnosti, 
zaskrbljenosti in vznemirjenosti, ki se 
ji pogosto pridruži še depresija (umik, 
izolacija in zaprtje vase). Obe spremljajo 
negativna prepričanja, negativna 
naravnanost, izguba nadzora in občutka 
povezanosti, obup, slabša sposobnost 
samoobvladovanja in prilagajanja. 

kako jo prepoznamo?
Na telesni ravni kot tiščanje v prsnem 
košu, dušenje, plitko dihanje, razbijanje 
srca, nemir, tresenje, potenje, napete 
in boleče mišice, glavobol, utrujenost, 
vrtoglavico, slabost, diarejo, pogosto 
uriniranje; na miselni ravni kot strah pred 
smrtjo ali tem, da se nam bo zmešalo 
oz. da se bomo osramotili, težko se 
skoncentriramo; na vedenjski ravni se 
»zapremo«, začnemo izogibati ljudem, 
družabnim srečanjem, določenim 
okoliščinam, kar posledično vpliva 
na zmanjšanje dela zmožnosti in 
produktivnosti. 

Anksioznost je ustrezno in racionalno 
občutenje, kadar oseba doživlja, da 
se je sama spremenila na način, ki ji 
onemogoča nadaljevati življenje tako, 
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moremo najti, zato se zdi, v takih primerih, 
anksioznost iracionalna ali pretirana 
in jo je težko razumeti. Anksioznost je 
skupna številnim nevrotskim motnjam, 
kot so: generalizirana anksiozna motnja, 
panična motnja, mešana anksiozna in 
depresivna motnja, fobične anksiozne 
motnje (agorafobija, socialna fobija, 
specifične izolirane fobije ...), obsesivno-
kompulzivna motnja.

Oblike pomoči 
kako si pomagate sami, kadar občutite 
tesnobo? 
• Drugače si strukturirajte dan.
• Poiščite aktivnosti, ki vas sproščajo: 

hoja v parku, meditacija, joga, vadite 
sprostitvene tehnike, poslušajte  
glasbo ...

• Začnite se ukvarjati z aktivnostmi, ki 
zmanjšujejo napetost in pospešujejo 
nastajanje »endorfinov« (hormonov 
dobrega počutja): redna aerobna vadba, 
hitra hoja, tek, ples ...

• Če imate možnost in se v vašem 
primeru to zdi smiselno, spremenite 
okolje, v katerem se počutite tesnobno: 
izberite delovno mesto, ki je manj  
• stresno, ali  
• zamenjajte službo.

kako vam bližnji lahko pomagajo? 
Tako da:  
• vam pomagajo ohranjati upanje in 

optimizem ter pozitivno naravnanost,
• vas usmerjajo k tistemu, kar ste do zdaj 

že naredili in vam je uspelo, 
• vas spodbujajo, da vztrajate, in 
• se skupaj z vami veselijo tudi majhnih 

napredkov.  

Psiholog, psihiater ali psihoterapevt? 
različni poklici, različne oblike pomoči.

 Anksioznost je skupna številnim nevrotskim motnjam, kot 
so: generalizirana anksiozna motnja, panična motnja, mešana 
anksiozna in depresivna motnja, fobične anksiozne motnje,  
obsesivnokompulzivna motnja.

Dvome o tem, kaj se z vami dogaja, vam 
bo pomagal razjasniti vaš osebni zdravnik 
(specialist splošne medicine). S pomočjo 
dodatnih rutinskih testov bo izključil 
organski vzrok vaših težav, vam za lajšanje 
simptomov predpisal ustrezne anksiolitike 
in/ali antidepresive ali pa vas napotil k 
psihiatru (zdravniku specialistu, ki zdravi 
duševne motnje s predpisovanjem 
zdravil), kliničnemu psihologu (ki na 
osnovi testiranja pomaga psihiatru 
postaviti diagnozo) ali psihoterapevtu 
(ki zdravi s pogovorom) v nadaljnjo 
obravnavo.
 
Najučinkovitejša metoda zdravljenja 
je kombinacija zdravljenja z zdravili 
in psihoterapijo. Pri blažjih motnjah 
psihoterapija zadostuje. Pri hujših, ko 
oseba pri terapiji težko sodeluje, težave 
najprej lajšamo z zdravili, pozneje pa 
uvedemo še psihoterapijo. Pomanjkljivost 
zdravljenja samo z zdravili, ki sicer ublažijo 
simptome, je v tem, da težave ostanejo 

Tesnobi se boste v življenju težko izognili. Bolj ko se z njo borite, 
skušate nadzorovati misli ali telesne občutke in se izogibate 
neprijetnim okoliščinam, bolj postajate napeti in utrujeni. Vse 
slabše je.



UtrUjene in težke noge so pogosto 
posledica nepravilnega načina življenja 

slabi prekrvavljenosti nog. težave pa 
so izrazitejše v toplejših mesecih. venomax emUlgel je 

namenjen negi in sproščanjU nog, saj pomaga pri UtrUjenih in 
težkih nogah. venomax kapsUle so inovativen farmacevtski 
izdelek z edinstveno sestavo: sUhi izvleček cvetov in popkov 

japonske sofre, izvleček listov ginka, izvleček listov azijskega 
vodnega popnjaka ter vitamin c, ki doprinese ko normalni tvorbi 

kolagena in vpliva na normalno fUnkcijo krvnih žil.
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nerazrešene. 

kdo je psihoterapevt? kako vam 
psihoterapija lahko pomaga?  
Za poklic in pridobitev naziva psihoterapevt 
se je treba več let (dodatno) izobraževati 
na enem od mednarodno priznanih in 
akreditiranih inštitutov, specializiranih 
v posameznem psihoterapevtskem 
pristopu, v Sloveniji ali Evropi (kar velja 
tudi za psihologe in zdravnike), in/ali 
npr. na Fakulteti za psihoterapevtsko 
znanost Univerze Sigmunda Freuda v 
Ljubljani, ki organizira tako dodiplomski 
kot podiplomski študij, vse do doktorata 
psihoterapevtskih znanosti.  

Najučinkovitejša metoda zdravljenja je kombinacija zdravljenja z 
zdravili in psihoterapijo.

(pogosto v obliki strahu ali jeze) na 
ustrezen način. 

• spopasti se s tistim, česar se bojite in 
čemur se izogibate 
S telesnimi senzacijami, čustvenimi 
odzivi, nastalo življenjsko situacijo. 
Izogibanje začasno zmanjša 
stisko, a težave ne reši. Obratno, 
nespoprijemanje s pomembnimi 
okoliščinami vodi v še večjo 
disfunkcionalnost (fobije in obsesivno-
kompulzivne motnje). 

V psihoterapiji raziskujete, odkrivate, 
spreminjate. 
• Prepričanja, ki povečujejo tesnobo  

Prepričanja, ki so preveč posplošena, 
pretirana, katastrofična, še poglabljajo 
tesnobo. Če pričakujete, da boste 
doživeli panični napad, sprožite 
tesnobne občutke, ki še povečajo 
tesnobnost, in panični napad je tu. 
Psihoterapevt vam pomaga razviti in 
poglobiti zavedanje o tem, kaj govorite 
sami sebi, kakšne misli oz. fantazije se 
vam pletejo po glavi, kaj je najhujše, kar 
se vam lahko zgodi, in vas (na)uči, kako 
si sami lahko pomagate. Pomaga vam 
odkriti, od kod izvirajo te vaše misli, in 
jih spremeniti, če se tako odločite in si 
tega želite. 

• načine, s katerimi ustvarjate in 
vzdržujete (»tesnobne«) odnose 
Ki se prej ali slej pokaže(jo) tudi v vašem 
odnosu s psihoterapevtom. Lahko gre 
za nekaj, kar se dogaja le »tukaj-in-
zdaj«, lahko pa gre za »ponavljanje« 
nečesa iz vaše osebne zgodovine. 
Pogosto tesnobnosti lahko sledimo 
vse do otroštva, ko ugotovimo, da smo 
ponotranjili »opozorila« negotovega 
starša, ki jih sami nismo nikoli 
preverili. A kar smo zamudili, lahko 
nadoknadimo. Učimo se vse življenje. 

kadar se spopadate z eksistencialnimi 
življenjskimi dogodki... 
kot so staranje, bolezen, neizogibnost 
smrti, negotovost življenja, osamljenost, 
izguba ljubljene osebe, brezposelnost, 
huda nesreča, je pomoč psihoterapevta 
še nekoliko drugačna. Predvsem gre za 
podporo pri tem, kako vzdržati občutke 
tesnobe in brezupa, in iskanje novih 
načinov prilagoditve na nastale razmere, 
kar zahteva čas, vztrajnost in doslednost.  

Tesnobi se boste v življenju težko izognili. 
Bolj ko se z njo borite, skušate nadzorovati 
misli ali telesne občutke in se izogibate 
neprijetnim okoliščinam, bolj postajate 
napeti in utrujeni. Vse slabše je. 

Namesto da se borite, raje: 
• sprejmite in se soočite s tem, kar je, 
• skušajte razumeti in
• ljubeče ravnajte s tem, kar ste, v tem 

trenutku. 

Psihoterapevt, usmerjen v salutogenezo 
(raziskovanje dejavnikov, ki omogočajo 
in ohranjajo zdravje ter dobro počutje), 
vas bo (na)učil obvladovati težave, se 
produktivno spopadati s težavami in vas 
podpiral tako, da (znova) najdete stik s 
seboj. 

V psihoterapiji se (na)učite: 
• s pozornostjo na telesne procese 

sami obvladovati težave  
• S pomočjo tehnik dihanja, sproščanja, 
mišične relaksacije, čuječnosti oz. 
kontinuiranega zavedanja, ki jih 
prakticirate sami doma.  
• Sprostiti v telesu nakopičeno energijo 
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Prepoznati, da je nekdo zasvojen, še posebno če to osebo poznamo in jo imamo radi, je težje, kot si 
mislimo. Ameriško združenje za medicino zasvojenosti (American Society of Addiction Medicine – ASAM) 
zasvojenost definira kot kronično bolezen možganskega nagrajevalnega kroga in centrov, ki so povezani 
z motivacijo in spominom. Nedelovanje teh sklopov nevronskih povezav se kaže na psihološki in biološki 
ravni. Pri zasvojenosti gre ne samo za telesno odvisnost, ampak predvsem za kompleksno ravnanje oz. 
vedenje, za katerega oseba ve, da je škodljivo, vendar tega na more opustiti in ga neprestano ponavlja, 
saj bi v nasprotnem primeru doživela odtegnitveno reakcijo. Besedilo: Katja Krajnc, Društvo STIGMA

težave, bo iskala načine, kako opravičiti 
svoje vedenje in ga nadaljevati.

Vrste zasvojenosti
1. Kemična zasvojenost oz. zasvojenost na 
podlagi zlorabe substanc, kot so nikotin, 
alkohol, inhalanti, prepovedane droge, 
zdravila.
2. Nekemična ali vedenjska zasvojenost: 
hazardiranje oz. kockanje, deloholičarstvo 
oz. zasvojenost z delom, zasvojenost s 
seksom, nakupovanjem, videoigrami, 
internetom itd.

Prepoznavanje začetnih znakov 
zasvojenosti
Kdor dlje časa zlorablja dovoljene ali 
nedovoljene substance, še ne postane 
nujno zasvojen. Sprva je zloraba snovi 
in postopkov za omamljanje povsem 
zavestna in takrat ne moremo govoriti 
o zasvojenosti. Uporaba teh snovi in 
postopkov je sprva prijetna, povzroča 
ugodje, občutek svobode, razširjene 
zavesti ali olajšanje bolečine. V zgodnjih 
fazah zasvojenosti oseba ne kaže nujno 
tipičnih znakov zasvojenosti, ki so:
• eksperimentacija
• zgodovina zasvojenosti v družini
• določene aktivnosti ali substance osebo 

še posebej zanimajo
• iskanje okoliščin, kjer so te dejavnosti/

substance dosegljive
• epizode pretirane uporabe ali izgube 

nadzora, brez občutkov obžalovanja

Pri tem je pomembno poudariti, da 
tovrstni znaki ne pomenijo nujno, da 
je oseba zasvojena, ampak gre le za 
eksperimentalno fazo ali način ravnanja 
s stresom. Se pa lahko zasvojenost, če se 
je ne zdravi, razvije v uničujočo razvado, 

Pri številnih oblikah zasvojenost povzročajo kemične snovi, ki 
ustvarijo tudi telesno odvisnost, kar pomeni, da se različno 
vključijo v telesno presnovo in postanejo telesu nujno potrebna.

kaj je 
zasVojenost 
in kako jo 
prepoznati?

Zasvojene osebe so že velikokrat 
poskušale odpraviti škodljivo vedenje ali 
ravnanje, vendar vedno znova popustijo 
notranjim psihičnim pritiskom. Pri 
številnih oblikah zasvojenost povzročajo 
kemične snovi, ki ustvarijo tudi telesno 
odvisnost, kar pomeni, da se različno 
vključijo v telesno presnovo in postanejo 
telesu nujno potrebna. 

Splošni znaki zasvojenosti so med seboj 
povezani, intenzivnost posameznega pa 
se spreminja glede na to, kako dolgo je 
oseba zasvojena. Splošni znaki so:
• pomanjkanje nadzora oz. nezmožnost 

vzdržati se določene substance ali načina 
vedenja

• opuščanje vsakodnevnih obveznosti in 
ignoriranje medosebnih odnosov

• ignoriranje rizičnega vedenja, npr. 
souporaba igel in drugega pribora za 
injiciranje 

• fizični učinki: pojavljanje kriz ali razvoj 
tolerance, ki vodi v večanje odmerkov 
droge

Zdrava oseba navadno prepozna 
negativno vedenje in ga tudi skuša 
odpraviti. Pri osebi, ki je zasvojena, pa 
ni tako. Namesto da bi priznala, da ima 



Prostanil Max –  
ohranja zdravje Prostate

zaradi hormonskih sprememb in 
staranja ima kar 80% moških po 50. letU starosti 

povečano prostato. prostanil max sodi v novo generacijo 
izdelkov za zdravje prostate in sečil. sestavine na 

naraven način doprinesejo k zdravjU prostate in sečnih 
poti.  vsaka kapsUla vsebUje edinstveno koMbinacijo 
štirih sestavin, ki skUpaj delUjejo še bolj Učinkovito.

6564 Spremljajte nas na        /Zdrave novice

ki povečuje tveganje za razvoj različnih 
bolezni. Ko oseba preide eksperimentalno 
ali zgodnjo fazo zasvojenosti, se bodo zelo 
verjetno začele kazati velike spremembe 
v vedenju in osebnosti. Zasvojeni ljudje 
dobijo posebne osebnostne značilnosti. 
Te spremembe so lahko na začetku redke. 
Tipični primeri so:

Kdor dlje časa zlorablja dovoljene ali nedovoljene substance, še 
ne postane nujno zasvojen. Sprva je zloraba snovi in postopkov 
za omamljanje povsem zavestna in takrat ne moremo govoriti o 
zasvojenosti.

• pomanjkanje zanimanja za hobije
• zanemarjanje pomembnih obveznosti, 

kot je služba
• zanemarjanje medosebnih odnosov
• rizično vedenje, povezano s 

pridobivanjem droge, ali nadaljevanje 
določenega vedenja

• ignoriranje negativnih posledic rizičnega 

vedenja
• ignoriranje trenutnih prijateljev in 

pridobivanje novih, zamenjava lokacij 
druženja

• nenadno povečanje porabe denarja 
• občutne spremembe v spanju, kar ima 

za posledico kronično utrujenost
• prikrivanje oz. laganje o količini zaužite 

substance

Sčasoma lahko opazimo vedno večjo 
odtujenost. Odvisniki in odvisnice se 
obkrožajo z ljudmi, ki podpirajo njihovo 
navado. Ko osebo soočimo, ta to zanika, 
uporablja obrambne mehanizme itd. 
Pomembno je, da smo pozorni na 
duševno in telesno zdravje osebe, kajti 
ne glede na obliko zasvojenosti se njeno 
zdravje skoraj vedno poslabša.

Znaki, ki kažejo spremembe v zdravju:
• krvave ali steklene oči
• neprestane bolezni
• nepojasnjene poškodbe
• velike spremembe v teži
• slaba koža, lasje, zobovje ali nohti
• povečana toleranca do droge
• simptomi krize (potenje, tresenje, 

bruhanje)
• težave s spominom

Sledeče duševne ali čustvene spremembe 
so prav tako lahko znaki zasvojenosti:
• nenadne spremembe v razpoloženju
• agresivno vedenje
• razdražljivost
• kompulzivnost 
• depresija
• apatičnost
• samomorilne misli

zdravljenje oz. rehabilitacija
Zasvojenost vpliva na različna 
področja človekovega življenja, zato je 
najučinkovitejše celostno zdravljenje. 
To je sestavljeno iz različnih korakov, ki 
so lahko za posamezne osebe različni. 
Lahko vsebujejo detoksikacijo, svetovanje, 
komune, bolnišnično zdravljenje, 
dolgotrajno spremljanje osebe, 
samodetoksikacijo ipd. 
Pri zdravljenju je pomembno, da ima 
oseba podporo svojih najbližjih. Načini, 
kako jo lahko podprete, so:
poučite se o substanci/vedenju in načinih 
zdravljenja
ostanite povezani z osebo; lahko ji 
ponudite možnost, da greste z njo na 
srečanje skupine za samopomoč, k 
zdravniku ipd.
zagotovite okolje brez potencialnih 
sprožilcev zasvojenosti
bodite iskreni in izrazite zaskrbljenost, 
kadar se epizoda, povezana z 
zasvojenostjo (npr. vnovično uživanje 
droge, igranje na srečo), ponovi.

V Sloveniji imamo na področju zdravljenja 
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odvisnih od nedovoljenih in dovoljenih 
drog predvsem štiri oblike zdravljenja in 
rehabilitacije.

1. substitucijski PrOGram 
zdraVLjenja OdVisnOsti Od 
OPiatOV
Zdravljenje poteka v Centrih za 
preprečevanje in zdravljenje odvisnosti 
od prepovedanih drog (CPZOPD) v sklopu 
multidisciplinarnega tima z zdravnikom, 
psihiatrom, psihologom in medicinsko 
sestro.
V substitucijskih programih gre za 
zdravljenje s polnimi in delnimi agonisti 
opioidnih receptorjev – substitucijskimi 
zdravili (metadon, subutex, substitol). 
Tovrstna zdravila imajo podobne ali enake 
lastnosti kot heroin in drugi opioidi. 
Blokirajo (ali zmanjšajo) željo po opioidih 
in blažijo odtegnitvene simptome, s čimer 
se preprečuje nastanek krize. 

2. sPeciaListiČne ObraVnaVe 
Center za zdravljenje odvisnih od 
prepovedanih drog Univerzitetne 
psihiatrične klinike Ljubljana:  
• Ambulantno zdravljenje: individualni 

pogovori ali terapevtske skupine. 
Vključuje lahko tudi delo s svojci ter 
partnersko ali družinsko terapijo.

• Bolnišnično zdravljenje: osnovni 
program obsega dva do tri mesece 
ambulantne priprave za sprejem v 
bolnišnico. V tem času oseba in svojci 
obiščejo pripravljalno skupino. Sledi 
sprejem v bolnišnico na 14-tedensko 
zdravljenje, od tega 6 tednov na oddelku 
za detoksikacijo in 8 tednov na oddelku 
za intenzivno podaljšano zdravljenje. 
Pozneje je možna vključitev v dnevni 
oddelek, ki poteka trikrat tedensko. 
Zdravljenje tu poteka še šest mesecev, 
lahko tudi manj ali več. Že med 

  Zasvojenost vpliva na različna področja človekovega življenja, 
zato je najučinkovitejše celostno zdravljenje. To je sestavljeno iz 
različnih korakov, ki so lahko za posamezne osebe različni.

zdravljenjem v dnevnem oddelku se je 
mogoče vključiti v programe dodatnih 
terapevtskih skupin, kluba ali skupin za 
samopomoč.

• Terapevtska skupnost po mednarodnih 
kriterijih EFTC (European Federation 
of Therapeutic Communities) društva 
Projekt Človek.

3. sVetOVanje 
Namenjeno je vsem, ki potrebujejo pomoč 
pri zasvojenosti ali zgolj informacije o 
manj tvegani uporabi drog. V ta namen 
obstajajo storitve enkratnega svetovanja 
oz. informiranja ali pa storitve svetovalno-
terapevtskega programa.  

Področja svetovanja:
• opredelitev kompleksnosti glede na 

farmakologijo, starost, spol, socialni 
status ali vlogo, osebnostne lastnosti, 
družinske razmere

• svetovanje uporabnikom drog, svojcem 
in drugim – pomoč pri interpretaciji 
in oceni problema ter načrtovanju 
reševanja tega

• krizne intervencije – prvi pogovori, 
posredovanje informacij o različnih 
službah oz. naslovih pomoči na področju 
drog in socialnovarstvenih storitvah

• informacije v zvezi z manj tveganim 
uživanjem drog (informiranje o 
možnostih preprečevanja poškodb, 
pomoč pri rekonstrukciji tveganih vedenj 
v zvezi z drogami)

svetovanje nudijo:
• Društvo za zmanjševanje škode zaradi 

drog Stigma
• Združenje DrogArt
• Društvo za pomoč odvisnikom in 

njihovim družinam Svit Koper

4. kOmune so »visokopražni« 
program, katerih namen je 
vzpostavitev popolne abstinence:
• komune Don Pierin
• komuna Skupnosti Srečanje v okviru 

Zavoda Pelikan – Karitas
• komuna Skupnost Žarek
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ŽIVILO MESEcA

Domovina lubenic je Afrika. Je tropska in subtropska rastlina, za katero so značilna razraščajoča se 3- 
do 4-metrska stebla ali vreže. Na rastlini so ločeni moški in ženski cvetovi, ki jih obožujejo in oprašujejo 
čmrlji. Sezona lubenice je od julija do septembra. Besedilo: Lana Janković

Hranilne vrednosti
Naravi je uspelo kar 95 % sadeža napolniti 
z vodo, preostale sestavine so sladkorji, 
beljakovine in vlaknine, minerali in 
vitamini. S 100 g lubenice zaužijemo le 
30 kcal.

Pa naj bo lubenica sadež ali zelenjava. Bolj 
ko jo proučujejo, več pozitivnih učinkov 
ugotavljajo. Pomaga namreč odvajati vodo 
iz telesa in je odličen vir likopena, ki kot 
poznan antioksidant zmanjšuje tveganje 
za nastanek raka na prostati ter bolezni 
srca in ožilja. Pravijo, da je ne samo 
poletna osvežitev, ampak pravi balzam za 
celice, kajti njen sok se porazdeli po vsem 
telesu ter vstopi v tkiva in celice ter jih 
hladi in hrani.

V sebi skriva veliko vitamina A, C in 
B6, ki ga telo potrebuje za nastajanje 
možganskih kemikalij, kot so seratonin, 
melatonin in dopamin. Vsebuje tudi 
veliko likopena, eno ključnih snovi v 

boju proti srčnim boleznim.

nam lubenica lahko pomaga pri 
hujšanju?
Lubenica vsebuje malo ogljikovih hidratov 
in ima nizko glikemično obremenitev, 
kar pomeni, da ne povzroča hitrega 
vzpona krvnega sladkorja in ne prispeva k 
pridobivanju odvečne telesne teže.

V lubenici je snov, ki vam v resnici lahko 
pomaga pri izgubi odvečnih kilogramov. 
Vsebuje namreč visoke vrednosti spojine 
citrulin, ki se med presnovo spremeni 
v pomembno aminokislino arginin. 
Študija, ki je bila objavljena leta 2007 v 
reviji Journal of Nutrition, je pokazala, da 
lahko povečanje ravni arginina znižuje 
stopnjo, pri kateri telo shranjuje maščobo, 
hkrati pa izboljšuje srčno-žilno delovanje. 
Čeprav študije na ljudeh še potekajo, je 
veliko možnosti, da bodo nekoč povečano 
koncentracijo arginina povezali z izgubo 
odvečne telesne teže.

lubenica – zdraVa 
poletna osVeŽiteV

Lubenica je vir antioksidantov in ima zato pomembno vlogo pri 
preprečevanju bolezni ožilja, astme, artritisa, ateroskleroze, 
diabetesa ter čedalje bolj pogostih rakavih obolenj. Med 
najpomembnejše antioksidante lubenice sodijo vitamin c, vitamin 
A ter likopen.

5 nasvetov za izbiro popolne 
lubenice

1. Poiščite sledove površine, na 
kateri je lubenica ležala na 
zemlji. Poiščite rumeno stran 
lubenice. Ta ima na mestu, kjer je 
ležala, nekakšen »madež« oziroma 
je rumene barve – tam se je dotikala 
zemlje. Bolj kot je kremasto rumene 
barve (včasih celo rumeno-oranžne 
barve), bolj sladka bo. Če je 
»madež« bel, sadež raje vrnite na 
polico. 

2. Poiščite rjave razpoke na 
lubenici. Več rjavih razpok pomeni, 
da so jo oprašile čebele, zato so 
takšne lubenice slajše. 

3. Oglejte si obliko lubenice. Morda 
ste že slišali, da kmetje lubenice 
ločijo po spolu. »Moška« lubenica 
je npr. večja, ima podolgovato 
obliko in bolj voden okus. 
»Ženska« lubenica pa ima bolj 
okroglo obliko in je slajša. Slajše 
so pravilno oblikovane (okrogle) 
lubenice. Nepravilna oblika je znak 
pomanjkanja sonca in vode. 

4. Velikost in zvok lubenice. Najbolje 
je, da ne izberete niti največje niti 
najmanjše. Izberite povprečno, 
srednjo velikost. Primite jo v roko, jo 
obrnite in »potehtajte« v rokah. Ne 
glede na to, ali je velika ali majhna, 
njena teža mora biti primerna njeni 
velikosti. Lahko tudi potrkate po 
lubenici in preverite še njen zvok. 
Če je votel, je zrela, če je medel, raje 
izberite drugo. 

5. Poglejte pecelj. Posušen in malce 
zvit pecelj je znak, da je lubenica 
zrela. Če pa je pecelj zelen, to 
verjetno pomeni, da je bila pobrana 
prezgodaj in ni dovolj zrela.
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