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zdravilo, ki s protivnetnim delovanjem uèinkovito 
premaguje te�ave s hemoroidi.

www.bolezni-ven.si 

 36 tablet

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

Gripa na vrhuncu • Otroka spet muči kašelj • Pnevmokokna pljučnica • Pigmentacija kože  
Od suhe kože do dermatitisa • Benigni tumorji kože • Onihomikoza je trdovratna 
Zaščita oči pozimi • HPV - rak materničega vratu • 10 mitov o menopavzi • Suha nožnica 
Vnetje zunanjega sluhovoda • Prepoznaj znake okužbe s klamidijo • Multipla skleroza  
Kaj sploh je koronavirus? • Sladkorna bolezen • Razstrupimo svoje telo • Vitamin D  

ČAS RAZSTRUPLJANJA IN KREPITVE ODPORNOSTI
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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 info@media-element.si, ali 
nam pišete na naslov: Zdrave novice (Media Element), Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana. Veseli bomo vaše pošte. 
Za naročilo revije na dom nam pišite na elektronski naslov narocnina@zdrave-novice.si.

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.

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

•	 Miroslav Abazović mag.farm.spec.
•	 dr. Katarina Logar, univ. dipl. biol.
•	 Petra Šauperl
•	 rim. doc. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med., specialistka 

družinske medicine
•	 Branko Pirš, dr. med., specialist dermatovenerolog 

in flebolog, DERMACENTER d.o.o. Peričeva 27, 1000 
Ljubljana

•	 Štefan Spudič, dr. med, spec. otorinolaringologije
•	 direktor Medicinskega centra Barsos mag. Simon 

Vrhunc
•	 Denis Baš, dr. med., spec. pediatrije
•	 dr. Maja Trošt, dr. med. spec. nevrolog
•	 Klinični oddelek za bolezni živčevja in Klinika za 

nuklearno medicino, UKC Ljubljana
•	 Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s 

specifičnimi učnimi težavami
•	 dr. Aljoša Danieli, MC Barsos
•	 pediatrinja dr. Jerneja Ahčan, MC Barsos
•	 dr. Franci Dagarin, BA pth.; Zavod Psihoanalitično 

središče, Kranj
•	 Alenka Fefer Grubar, kozmetični salona Moments
•	 zobozdravnica Aleksandra Križaj, direktorica 

Zobozdravstvene in estetske klinike Križaj
•	 dr.Dugonik Aleksandra, Dermatologinja
•	 Jana Marinko Svetičič, dr. med., Slovensko zdravniško 

društvo; Sekcija za preventivno medicino
•	 doc. dr. Liljana Mervic, dr. med.
•	 prim. prof. dr. Bojana Žvan, dr. med., višja svetnica; 

Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni; 
Društvo MŽB

•	 Mirjam ROGL BUTINA, dr. med.specialistka 
dermatovenerologije

•	 Dr. Matic Fabjan, specialist plastične, rekonstruktivne 
in estetske kirurgije

•	 Eva Cafuta Hlušička, mag. farm.
•	 Diana Batista, dr. aud. Slušni aparati Widex, d. o. o. 
•	 prim. mag. Nadja Ružić Medvešček, dr. med.
•	 Danica Lončarič NLP Coach-Svetovale
•	 DNK – Društvo za nenasilno komunikacijo
•	 Zveza društev diabetikov Slovenije
•	 dr. Lenart Girandon univ. dipl. Mikrobiolog
•	 Mark Kačar, dr. med., Dora Jeler, dr. med., specialist 

pediater pulmolog
•	 Urška Vrhovnik, mag. mikrobiol.
•	 Doc. Dr. Tanja Bagar, 
•	 Asist. Željko Perdija, dr. med. specialist interne 

medicine, 

•	 Dr. Nada Rotovnik Kozjek
•	 Dr. Milena Blaž Kovač
•	 Jurij Šorli, dr. med., spec. int. pul.; Bolnišnica Topolšica
•	 Iztok Foršnarič, klinika za otorinolaringologijo in 

cervikofacialno kirurgijo
•	 dr. Zvezdana Snoj, dr. med., center Barsos
•	 NIJZ, Nacionalni inštitut za javno zdravje
•	 Doc. dr. Matej Gregorič, univ. dipl. inž., Center za 

proučevanje in razvoj zdravja, Nacionalni inštitut za 
javno zdravje,

•	 Denis Mlakar-Mastnak, dipl. m. s., spec. klinične 
dietetike, in doc. dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med., 
Enota za klinično prehrano, Onkološki inštitut Ljubljana

•	 prof. dr. Borut Štabuc, dr. med, uredila pa prim. Marija 
Vegelj Pirc, dr. med.

•	 predsednica društva za pljučno hipertenzijo, 
Tadeja Ravnik

•	 doc. dr. Barbara Perić, dr. med. spec. spl. krg., Oddelek 
za onkološko kirurgijo, Onkološki inštitut Ljubljana

•	 Ondina Jordan Markočič, dr. med.; Jana Marinko 
Svetičič, dr. med.; asist. dr. Dražen Stojanović, dr. med.; 
asist. Zoran Simonović, dr. med.; Slovensko zdravniško 
društvo, Sekcija za preventivno medicino

•	 doc. dr. Barbara Perić, dr. med. spec. spl. krg., Oddelek 
za onkološko kirurgijo, Onkološki inštitut Ljubljana

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@hisa-idej.si

Sedež uredništva: Zdrave novice (Media Element d.o.o.), Ukmarjeva ulica 2, 
1000 Ljubljana
Uredništvo revije:  Danijel Kmetec, danijel.kmetec@media-element.si
Oglasno trženje: Matej Godec, matej.godec@media-element.si
Koordinatorka uredništva: Lana Janković, lana@media-element.si 
Vodja digitalnih vsebin: Saša Schwarz, sasa@hisa-idej.si
Vodja produkcije in distribucije: Andrej Holcman, andrej@hisa-idej.si
Koordinatorka projekta: Saša Schwarz, sasa@hisa-idej.si
Lektoriranje: Barbara Frelih 
Oblikovanje in prelom: Media Element
Fotografije: shutterstock, Hiša idej, osebni arhivi strokovnih sodelavcev
Tisk: 

Naklada: 62.000 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	15.000	aktivnih	sledilcev	na	www.facebook.com/ZdraveNovice/	

(nE)OBIčAJEn FEBRUAR?
Zakorakali smo v še zadnji mesec meteorološke zime, ki se je marsikje 
začel neobičajno toplo. Visoke temperature, ki presegajo dolgoletno 
povprečje za več kot deset stopinj celzija, so poskrbele za marsikatere 
skrbi in tegobe. Virusi divjajo, gripa in druge bolezni so na pohodu, po 
snegu pa še kar ne diši. 
Pred nami so zimske počitnice, ki bodo z nekaj svetlih izjem na 
naših smučarskih središčih, kjer proizvajajo umetni sneg, najbrž bolj 
spomladanske. Sankanje in smučanje bosta očitno morali počakati do 
naslednje zime. 
toplo vreme očitno le ni vsem po godu in je številne vrglo iz tira. ne le 
vremensko občutljive, tudi bolnike s kroničnimi obolenji, spremembe 
lahko občutijo močneje tudi osebe po že zaceljenih poškodbah, 
komentirajo trenutne razmere pri nacionalnem inštitutu za javno zdravje 
(nIJZ). topel in vlažen jugozahodni zračni tok je za vremensko občutljive 
sila neprijeten: nervoza, tudi agresivnost, glavoboli in vrtoglavica pa 
nespečnost in utrujenost so lahko posledica toplega vremena. nagle 
spremembe vremena so stres za človeški organizem, zlasti če so razlike 
v temperaturi velike.
če se omenjeni simptomi pojavijo, ni treba takoj drveti k zdravniku, razen 
če ne trajajo dlje kot tri dni. Vremensko občutljivim bo zadostovala 
samopomoč, zlasti zadosten vnos tekočine in več gibanja na zraku, da bi 
se bolje prilagodili temperaturi, prostore, v katerih se zadržujemo, pa je 
treba redno zračiti, ne nazadnje smo tudi zaradi pomanjkanja kisika lahko 
bolj zaspani, utrujeni.
»Meteoropatija« najpogosteje prizadene otroke, mlajše od 15 let, in 
odrasle, starejše od 60 let. Piko na i postavijo še kratki dnevi, torej 
pomanjkanje svetlobe, kar mnoge pahne v tako imenovano zimsko 
otožnost.
Sicer pa moramo za zdravje skrbeti ves čas, dobro splošno stanje 
organizma omogoča uspešnejše spopadanje s kakršnimkoli stresom. K 
temu pripomorejo primerna prehrana, ustrezna količina gibanja in počitka 
ter spanja. Za zaščito pred številnimi nalezljivimi boleznimi, vključno 
z aktualno gripo, je na voljo cepljenje. ne pozabimo tudi na preproste 
ukrepe zračenja, higieno kašlja in pogosto umivanje rok.

 Danijel Kmetec, uredništvo revije Zdrave novice

8  Čas prehladov in gripe je tu
12  Gripa na pohodu – zaščitite se
15  Kako se spopasti z vnetim grlom?
17 Nadležen kašelj – pogosta nočna mora
20 Otroka spet muči kašelj
22 Pnevmokokna pljučnica je smrtno nevarna
24 Neenakomerna pigmentacija kože
26  Z laserjem nad benigne tumorje kože
27  Od suhe kože do dermatitisa
28  Onihomikoza je precej trdovratna bolezen
30  Zima in naše oči – na kaj naj bomo še posebej pozorni
34  Raka na materničnem vratu je mogoče preprečiti
38  10 mitov o menopavzi, ki jih mora poznati vsaka ženska
40  Suha nožnica – še vedno tabu
42  Prepoznaj znake okužbe s klamidijo
46  Vnetje zunanjega sluhovoda, zelo pogost pojav
48  Ali je mogoče spremeniti potek multiple skleroze?
50  Kaj sploh je koronavirus?
54  Osebe s sladkorno boleznijo najbolj ogrožajo bolezni srca in ožilja
56  Imate astmo pod nadzorom?
60  Ali razstrupljanje res deluje?
62  Do vitamina D z zmernim izpostavljanjem soncu
66  Avokado – eden najbolj zdravih sadežev
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skrbi in tegobe. Virusi divjajo, gripa in druge bolezni so na pohodu, po 
snegu pa še kar ne diši. 
Pred nami so zimske počitnice, ki bodo z nekaj svetlih izjem na 
naših smučarskih središčih, kjer proizvajajo umetni sneg, najbrž bolj 
spomladanske. Sankanje in smučanje bosta očitno morali počakati do 
naslednje zime. 
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Sicer pa moramo za zdravje skrbeti ves čas, dobro splošno stanje 
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 Danijel Kmetec, uredništvo revije Zdrave novice
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DAN BOJA PROTI RAKU
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NAJBOLJŠI KOENCIm Q10 NA SVETU PRIHAJA IZ 
VALENSA

mICROLIFE INHALATORJI ZA ODRASLE IN OTROKE 

KRALJEVO OLJE – BALZAmIČNE KAPLJICE IN 
BALZAmIČNI GEL

Bližajoče se valentinovo je čas, ko se svojim dragim 
radi zahvalimo z manjšo pozornostjo. nelipot vam letos 
predlaga, da to storite z njegovimi naravnimi dezodoranti 
in mu sporočite, da se ravno z njimi najraje potite v vaših 
najljubših aktivnostih! V nelipot naravnih dezodorantih 
boste našli sestavine najvišje kakovosti, ki so 100 
% naravne ter v večini ekološkega izvora. Uspešno 
preprečujejo neprijeten 
telesni vonj in zmanjšujejo 
vlažnost v predelu pazduh. 
Vsebujejo jojobino olje, ki 
kožo dodatno negujejo in 
jo varujejo pred izsušitvijo 
ter razdraženostjo. cena od 
8,99–12,99 EUR. na voljo 
so v vseh trgovinah Spar 
in Interspar po Sloveniji, v 
manjših bio trgovinah ter v 
spletni trgovini na  
www.nelipot.si.
*škatlice so na voljo le v 
spletni trgovini

Svetovna perspektiva zdravstvene oskrbe se spreminja 
in zdravstveni sistemi delujejo v vse bolj zapletenih 
okoljih. naraščajoče število obolelih za rakom nakazuje 
vse večjo potrebo po medicinskih sestrah, ki učinkovito 
in profesionalno delujejo tako na področju preventive, 
diagnosticiranja in zdravljenja kot okrevanja ali življenja 
z napredovano boleznijo. Preventivno delovanje in 
spodbujanje zdravega življenjskega sloga sta usmerjena v 
vsa obdobja življenja zdrave populacije, obolelih za rakom 
in tistih, ki raka preživijo. Vsako od navedenih stanj je 
povezano z določenimi potrebami in zahtevami za bolnika, 
njegove bližnje in tudi za zdravstvene delavce.

cepljenje je eno največjih dosežkov medicine, ki vsako 
leto reši več kot tri milijone življenj po svetu. Pediatri se 
v vsakodnevni klinični praksi srečujejo z negotovostjo 
staršev, ki v poplavi lažnih novic o cepljenju ne vedo, kaj in 
komu verjeti. Zato so za starše in zainteresirane pripravili 
informacijsko središče 
www.cepljenje.info. 
Spletna stran zagotavlja 
preverjene, znanstveno 
potrjene in na enostaven 
način pojasnjene 
informacije o cepljenju v 
vseh življenjskih obdobjih 
in okoliščinah.

Vodotopni koencim Q10 slovenskega podjetja Valens, 
poznan pod imenom Q10Vital®, zaradi izjemne absorpcije 
že nekaj časa upravičeno velja za enega najkakovostnejših 
in najučinkovitejših na trgu. Z nedavno raziskavo pa so v 
Valensu dosegli nov uspeh, saj so s kliničnimi dokazi potrdili 
odlično absorpcijo koencima Q10Vital® tudi pri starejših 
ljudeh. S tem so dokazali, da je absorpcija njihovega 
koencima tudi v starostni skupini, za katero sicer velja, da 
ima oteženo absorpcijo, boljša od običajnih oblik. Q10Vital® 
lahko najdete v prehranskih dopolnilih Quvital®, ki so v 
obliki kapsul, sirupa in ustnega pršila že več kot 10 let na 

voljo v vseh lekarnah 
po Sloveniji. Več 
informacij o številnih 
koristih Q10 in 
prednostih izdelkov 
Quvital® najdete na 
www.valens.si, kjer jih 
lahko tudi naročite v 
spletni trgovini.

Švicarska blagovna znamka Microlife je ena vodilnih v 
proizvodnji medicinskih pripomočkov za uporabo doma ter 
v profesionalne namene. Inhalatorje odlikuje učinkovita 
terapija s skrajšanim časom inhalacije in nižjo stopnjo 
glasnosti. Za vse, ki veliko potujete, je na voljo prenosni 
inhalator NEB 800, ki je zelo lahek in tih.
Vsi inhalatorji Microlife imajo dobavljive nadomestne dele, 
standardni paket pa že vsebuje masko za otroke in odrasle. 
S tem je zagotovljena uporaba za vso družino. 
Izdelki Microlife so vam na voljo v lekarnah in 
specializiranih prodajalnah.

Aromaterapevtski šopek 
100 % čistih in naravnih
eteričnih olj njivske mete, 
mire, čajevca, bosvelije 
in rdečega bora poskrbi 
za naše pravilno dihanje. 
Balzamične kapljice 
segrejemo v dlaneh ter 
jih globoko in počasi 
vdihnemo, lahko jih 
vtremo na pulzne točke 

ali uporabimo v kopelih. Balzamični gel, ki sta mu dodani 
tudi eterični olji timijana in sivke, pred spanjem s krožnimi 
gibi vtremo na prsi, sence ali vrat. Izdelka ne vsebujeta 
kafre, vazelina, mineralnih olj, konzervansov in umetnih 
dišav. na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih 
prodajalnah LL Viva in spletni Lekarni Ljubljana na  
www.lekarnaljubljana.si.

REŠITVE NARAVNE mEDICINE ZA KAŠELJ, DOBER SPANEC IN ČIŠČENJE TELESA
Naravna pomoč pri kašlju!
Okroglolista rosika-drosera pomirja dražeče občutke v grlu 
in pomaga k optimalnemu izločanju sluzi iz dihalnih poti. Ker 
blaži draženje, je zelo učinkovita pri suhem pokašljevanju, ki je 
še posebno nadležno ponoči. Uporabljajo jo tudi pri kadilskem 
kašlju. Drosera sprošča mišice dihalnih poti in omili sopenje. 
cenjena je tudi v homeopatiji. Okroglolista rosika-drosera XXI 
kapljice Soria Natural so popolnoma naravne: ne vsebujejo 
alkohola in konzervansov in so primerne za otroke in odrasle.

Za dober spanec in pomirjanje
Baldrijan pomaga, da noč prespimo mirno. Umirja in sprošča 
pa tudi podnevi, ko se spopadamo s stresom. ne povzroča 
odvisnosti in jutranjega občutka otopelosti. če zvečer ne zaspite 
15 minut po tem, ko ugasnete luči, vzemite Baldrijan XXI kapljice 
brez alkohola Soria Natural, ki so do 25-krat učinkovitejše od 
običajnih. telo jih v tekoči obliki lahko uporabi v celoti. Kapljice ne 
vsebujejo alkohola in konzervansov. Uporabniki jih zelo pohvalijo.

Za spomladansko obnovo telesa in čista jetra
Kdaj je pravi čas za razstrupljanje? če imate veliko željo po kavi, 

čokoladi, sladicah, alkoholu, vas mučijo prebavne težave (zaprtje, 
napihnjenost), imate sezonske alergije, nečisto kožo, ste zelo 
utrujeni in težko ostanete zbrani, se vam teža nabira okrog 
trebuha in ima pot neprijetnejši vonj kot običajno, zamenjajte 
prehrano in jetrom pomagajte s pegastim badljem v najbolj čisti 
obliki. če iščete naraven izdelek brez dodatkov, izberite Pegasti 
badelj kapljice Soria Natural.

Menstruacija – naravno brez PMS
Več kot polovica žensk občuti boleče menstruacije ali katerega od 
nadležnih simptomov PMS: boleče prsi, zatekanje nog, napihnjen 
trebuh, želja po sladkarijah, nihanje razpoloženja ... Konopljika 
pomaga ohranjati dobro počutje pred in med menstrualnim ciklom 
in lajšati težave PMS. Pripomore k hormonskemu ravnovesju. 
Konopljika kompleks XXI kapljicam brez alkohola je dodan 
cink, ki ima vlogo pri plodnosti ter ohranjanju zdravih las in nohtov.

Soria Natural na čudoviti planoti severne Španije pridela več kot 
70 vrst zdravilnih rastlin. Kapljice so farmacevtske kakovosti, brez 
alkohola in konzervansov. na voljo so v vseh lekarnah, Sanolaborju 
in specializiranih trgovinah.

GLUHOST IN NAGLUŠNOST V SLOVENIJI
V Sloveniji živi več kot tisoč gluhih in več kot 70 tisoč 
uporabnikov slušnega aparata. najpogostejši spremljevalec 
staranja je izguba sluha, čemur je po podatkih Svetovne 
zdravstvene organizacije podvržen vsak drugi starostnik. 
Po nekaterih podatkih naj bi vsaka peta odrasla oseba 
imela težave s sluhom, ki niso posledica staranja, temveč 
so nastale zaradi dela v hrupnem okolju, glasnega 
poslušanja glasbe iz slušalk, obiskovanja glasnih koncertov 
ter poškodb pri športnih dejavnostih,« je pojasnil Franci 
Urankar, direktor podjetja Audio BM s 13 slušnimi centri 
po vsej Sloveniji, in sicer z dvema v Ljubljani, po enega pa 
imajo v celju, trbovljah, Kopru, Mariboru, novem mestu, 
Velenju, Murski Soboti, Brežicah, Kranju, Šempetru pri Gorici 
in na Jesenicah.

COLDISES SENSITIV OLJE ZA NOS V PRŠILU
COLDISES Sensitiv olje za nos v pršilu je namenjen 
preventivni uporabi in podporno zdravljenju izsušene ali 
krastave nosne sluznice pri:
• razdraženi in izsušeni nosni sluznici (npr. zaradi suhega 

ali onesnaženega zraka),
• prehladu in nahodu,
• alergijskem nahodu,
• oblogah
in kot podporno zdravljenje v kombinaciji z 
zdravili
proti otekanju sluznice. cOLDISES Sensitiv olje 
za nos v pršilu ahko uporabljate daljše časovno 
obdobje. Primerno je za uporabo pri odraslih 
in otrocih od 3. leta starosti naprej. na voljo v 
lekarnah in specializiranih prodajalnah.
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utrujeni in težko ostanete zbrani, se vam teža nabira okrog 
trebuha in ima pot neprijetnejši vonj kot običajno, zamenjajte 
prehrano in jetrom pomagajte s pegastim badljem v najbolj čisti 
obliki. če iščete naraven izdelek brez dodatkov, izberite Pegasti 
badelj kapljice Soria Natural.

Menstruacija – naravno brez PMS
Več kot polovica žensk občuti boleče menstruacije ali katerega od 
nadležnih simptomov PMS: boleče prsi, zatekanje nog, napihnjen 
trebuh, želja po sladkarijah, nihanje razpoloženja ... Konopljika 
pomaga ohranjati dobro počutje pred in med menstrualnim ciklom 
in lajšati težave PMS. Pripomore k hormonskemu ravnovesju. 
Konopljika kompleks XXI kapljicam brez alkohola je dodan 
cink, ki ima vlogo pri plodnosti ter ohranjanju zdravih las in nohtov.

Soria Natural na čudoviti planoti severne Španije pridela več kot 
70 vrst zdravilnih rastlin. Kapljice so farmacevtske kakovosti, brez 
alkohola in konzervansov. na voljo so v vseh lekarnah, Sanolaborju 
in specializiranih trgovinah.

GLUHOST IN NAGLUŠNOST V SLOVENIJI
V Sloveniji živi več kot tisoč gluhih in več kot 70 tisoč 
uporabnikov slušnega aparata. najpogostejši spremljevalec 
staranja je izguba sluha, čemur je po podatkih Svetovne 
zdravstvene organizacije podvržen vsak drugi starostnik. 
Po nekaterih podatkih naj bi vsaka peta odrasla oseba 
imela težave s sluhom, ki niso posledica staranja, temveč 
so nastale zaradi dela v hrupnem okolju, glasnega 
poslušanja glasbe iz slušalk, obiskovanja glasnih koncertov 
ter poškodb pri športnih dejavnostih,« je pojasnil Franci 
Urankar, direktor podjetja Audio BM s 13 slušnimi centri 
po vsej Sloveniji, in sicer z dvema v Ljubljani, po enega pa 
imajo v celju, trbovljah, Kopru, Mariboru, novem mestu, 
Velenju, Murski Soboti, Brežicah, Kranju, Šempetru pri Gorici 
in na Jesenicah.

COLDISES SENSITIV OLJE ZA NOS V PRŠILU
COLDISES Sensitiv olje za nos v pršilu je namenjen 
preventivni uporabi in podporno zdravljenju izsušene ali 
krastave nosne sluznice pri:
• razdraženi in izsušeni nosni sluznici (npr. zaradi suhega 

ali onesnaženega zraka),
• prehladu in nahodu,
• alergijskem nahodu,
• oblogah
in kot podporno zdravljenje v kombinaciji z 
zdravili
proti otekanju sluznice. cOLDISES Sensitiv olje 
za nos v pršilu ahko uporabljate daljše časovno 
obdobje. Primerno je za uporabo pri odraslih 
in otrocih od 3. leta starosti naprej. na voljo v 
lekarnah in specializiranih prodajalnah.
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NARAVNA mEDICINA ZA OTROKE: ZAŠČITImO SE! IN 
LAžJE DIHAJmO! SORIA NATURAL

KAŠELJ LAHKO POVZROČI NEPREDVIDLJIVE POSLEDICE

Ko so otroci bolj obremenjeni, za izbirčne jedce in pogosto 
prehlajene otroke starši iščemo naravne rešitve za krepitev 
odpornosti. Končno jim lahko ponudimo res okusen sirup 
Zaščitimo se! z vitamini B-kompleksa, A, c in E ter z 
betaglukani, ameriškim slamnikom in propolisom. V primeru 
kašlja ali draženja v grlu pa jim pomagamo s sirupom 
Lažje dihajmo! Soria Natural. Vsebuje okroglolisto rosiko-
drosero, ki poskrbi za optimalno izločanje sluzi iz dihalnih 
poti in pomirja draženje. timijan in evkaliptus delujeta 
proti mikrobom in ugodno na 
dihala. Vitamin c pa prispeva k 
delovanju imunskega sistema. 
Oba sirupa sta brez dodanega 
sladkorja in brez glutena! 
Za prijeten okus poskrbijo 
zgoščeni jabolčni, grozdni 
in češnjev sok ter stevija. 
Za otroke od 1. do 12. leta 
starosti. V vseh lekarnah in 
specializiranih trgovinah.

Eden od najpogostejših spremljevalcev prehlada v 
hladnejših dneh je kašelj. Ločimo med suhim, dražečim 
kašljem in kašljem z izmečkom, ki se imenuje produktivni 
kašelj. Velikokrat se zgodi, da je suhi kašelj le predhodna 
faza in v nekaj dneh preide v produktivnega. Pri tem 
se sluz zaradi motenega ravnotežja med nastajanjem, 
potovanjem in izkašljevanjem kopiči v dihalnih poteh, s 
čimer ovira potovanje zraka in otežuje dihanje. Produktivni 
kašelj se zato pojavlja v obliki napadov po globokem vdihu, 
ki potisnejo sluz (izmeček) navzgor proti grlu in žrelu.
Verjetno se je že vsakemu od nas zgodilo, da nam je kašelj 
prekrižal načrte. Povzroči lahko veliko slabe volje, saj nas 
omejuje pri vsakodnevnih aktivnostih in igri. Zelo moti tudi 
počitek, saj zmanjša kakovost spanca.
novi, naravni in učinkoviti zdravili za izkašljevanje Herbion® 
bršljan pastile in Herbion® bršljanov sirup sta varna 
in učinkovita rešitev za vso družino. Vsebujeta izvleček 
iz listov navadnega bršljana, ki je poznan po zdravilnih 
učinkih pri lajšanju produktivnega kašlja.
Herbion® bršljan pastile so primerne za odrasle in otroke, 
stare 6 let in več. ne vsebujejo sladkorja, zato so primerne 
tudi za diabetike, in imajo odličen okus po karameli in 
citrusih. 
Herbion® bršljanov sirup je primeren za odrasle in otroke, 
stare 2 leti in več. ne vsebuje sladkorja in ima prijeten okus 
po melisi.

S HERBIONOM NAD KAŠELJ!

SEZONA GRIPE NA VRHUNCU

TAKO ČISTO, DA SE BO DOTAKNILO VAŠEGA SRCA

INDIVIDUALNI 60-mINUTNI POSVET

Vrh sezone gripe in porast števila obolelih se je v Sloveniji 
letos začel prej kot lani, vendar za zaščito s cepljenjem 
še ni prepozno. »cepljenje proti gripi je še smiselno, saj 
sezona gripe običajno traja do konca marca, lani še celo 
do začetka aprila. Optimalna zaščita po cepljenju nastane 
v povprečju po dveh tednih. V 14 dneh pa gripe pri nas 
še ne bo konec. če v vmesnem obdobju oseba za gripo 
zboli, lahko protitelesa, ki so že prisotna, omilijo potek 
bolezni,« je pojasnila prim. dr. Alenka trop Skaza, dr. med., 
predstojnica Območne enote celje nacionalnega inštituta 
za javno zdravje (nIJZ). nIJZ na svoji spletni strani ocenjuje, 
da bodo zaloge 
cepiva zadostovale 
za celotno sezono 
2019/2020. 
cepljenje poteka 
pri izbranih osebnih 
zdravnikih in v 
ambulantah na 
območnih enotah 
nIJZ po vsej 
Sloveniji.

Privoščite si ribje olje iz divjih polenovk iz mrzlih obalnih 
voda Aljaske, izvleček mediteranskih oljk, sezamove lignane 
plus krilovo olje iz arktičnega krila, astaksantin iz alge 
Haematococcus pluvialis, združene v edinstvenih prehranskih 
dopolnilih – SUPER OMEGA 3 in SUPER OMEGA 3 PLUS, 

Life Extension®. Za močno in zdravo 
srce, možgane, dober vid, normalno 

raven trigliceridov v 
krvi in normalen krvni 
pritisk. naročite na: 
www.lifeextension.si / 
041 985 070, v Lekarni 
Ljubljana, drugih bolje 
založenih lekarnah 
in specializiranih 
prodajalnah.

60-minutni posvet je primeren za tiste, ki želite le nekaj 
splošnih napotkov ali pa se šele odločate o sodelovanju z 
nutricionistom. Primeren tudi za vse, ki se sicer razmeroma 
zdravo prehranjujete a vas zanimajo dodane informacije v 
povezavi z vašo prehrano.
Pred posvetom boste tri dni čim bolj natančno beležili 
vnos živil, mi pa bomo nato naredili analizo in preučili vaš 
dosedanji vnos mikrohranil, makrohranil in nivoje energije. 
S pomočjo analize dobimo podroben vpogled v vaše 
prehranske vzorce in navade ter se na posvetu posledično 
lažje pogovorimo tudi o vašem življenjskem slogu.
Prehrana in vaše zdravstveno stanje sta močno povezana 
z življenjskim slogom in fizično aktivnostjo. Vsi med sabo 
smo si različni zato je potrebno vsako osebo obravnavati 
individualno. na posvetu bomo že sestavili okviren plan 
prehrane, vašega življenjskega sloga in možnosti za 
izboljšavo. Spoznali boste tudi osnove uravnoteženega 
prehranjevanja in na katere stvari morate biti pozorni za 
optimalno zdravstvenego stanje.
nutrimentum:
Parmova ulica 14, Ljubljana (Brezplačno parkirišče)
068 921 664
POn - PEt | 9.00 - 18.00
ajda@nutrimentum.si

VAS ŠE VEDNO mUČIJO SKLEPI, ČEPRAV STE POSKUSILI 
žE SKORAJ VSE, KAR OBSTAJA?
Zdaj je v lekarnah na voljo popolnoma novo prehransko 
dopolnilo – ARtHROnAL.
Vsebuje kompleks 11 aktivnih sestavin s farmacevtsko 
optimizirano formulo za normalno tvorbo kolagena, 
vezivnih tkiv in hrustanca. Z novo sestavino therminalio 
chebulo, ki je v ajurvedski medicini 
zapisana v sam vrh učinkovin za 
sklepe, Arhtronal pomeni nov pristop 
delovanja med prehranskimi dopolnili.
Končno kombinacija, ki res pomaga! 
ARtHROnAL – prehransko dopolnilo 
s sestavinami za normalno tvorbo 
kolagena in vezivnega tkiva.
Več informacij: 080 50 02
www.arthronal.com

NAJ BO mENOPAVZA ZAČETEK NEČESA LEPEGA
Menopavza je normalen proces v življenju vsake ženske. 
Ko začnejo simptomi menopavze povzročati slabo voljo 
(nespečnost, vročinski oblivi, utrujenost) v vsakdanjem 
življenju, je čas za spremembo. 
Femisol® je prehransko 
dopolnilo, ki vsebuje vitamin 
B6 in c ter cink, ki imajo 
vlogo pri delovanju hormonov, 
manjši utrujenosti in ohranjajo 
zdravo kožo in lase. Vsebuje 
tudi ekstrakt rdeče detelje in 
maco. Poskrbeti zase je zrela 
odločitev. na voljo na  
www.femisol.si in v lekarnah. 

BRONCHOmED JUNIOR, SIRUP PROTI KAŠLJU
OD 1. LETA STAROSTI DALJE

Izdelek Bronchomed Junior 
zanesljivo in hitro ublaži vsak 
kašelj ob prehladu, suh ali 
moker. Poleg tega je izdelek 
Bronchomed Junior v pomoč 
pri zaščiti sluznice ust in 
žrela, kadar je ta suha. tanka 
plast izdelka bo pri govoru 
in petju zaščitila sluznico in 
ublažila neprijetne simptome, 
kot so kašelj, žgečkanje v 
grlu in odkašljevanje. 
Dragoceni glavni sestavini, 
slez in med, v izdelku 

Bronchomed Junior delujeta kot balzam, ki pokrije vneto 
žrelno sluznico in jo s tem pomirja. Sluz tvori fizično 
zaščitno prevleko proti tujkom, s čimer blaži suh, dražeč 
kašelj in omogoča, da si sluznica opomore. 
Izdelek Bronchomed Junior je sirup proti kašlju, ki vsebuje 
večinoma naravne sestavine in je brez alkohola. Izdelek se 
dobro prenaša, zato je primeren za otroke. Izdelek lahko  
uporabljate podnevi in ponoči. S svojim blažilnim učinkom 
pripomore k mirnemu in krepčilnemu spancu. 
Več na www.oktal-pharma.si

cERUStOP olje za uho v pršilu je 
namenjen za odstranjevanje čezmernega 
ali zasušenega ušesnega masla 
(cerumna) in preprečevanje vnetja 
zunanjega sluhovoda. cERUStOP olje za 
uho v pršilu razpršite v zunanji sluhovod. 
Prodre v ušesno maslo in ga raztopi, da 
se lažje odstrani. Še posebej je primeren 
za uporabnike slušnih aparatov.
cERUStOP olje za uho v pršilu je 
primerno za odrasle in otroke od 3. 

leta starosti naprej. na voljo v lekarnah in specializiranih 
prodajalnah.

CERUSTOP OLJE ZA UHO V PRŠILU

Pernaton gel v obliki roll-ona (s kroglico) je inovativen izdelek 
v družini Pernaton. Je idealen za potovanje in športno uporabo. 
Vsebuje visokokakovostne glukozaminoglikane (GAG) in 
izvleček perna (zelenoustne morske školjke) ter dragocena, 
fiziološko aktivna eterična olja. Masaža s 
Pernaton gelom z dodanim mentolom in 
eteričnimi olji vpliva na spodbujanje 
pretoka krvi v koži. Takoj po nanosu 
občutimo blagodejno hlajenje. Primeren 
je za vsakodnevno uporabo. Na voljo 
v lekarnah, prodajalnah Sanolabor, 
specializiranih prodajalnah, drogerijah 
Tuš in v Hervisu. Obiščite facebook.com/ 
PernatonSlovenija ali www.pernaton.si.

Pernaton gel tudi s kroglico

BIO-OIL® GEL ZA SUHO KOžO
NOV NAČIN NEGE SUHE KOžE
nov Bio-Oil® Gel za suho kožo obnovi pregrado kože in 
globinsko navlaži kožo. Edinstvena tekstura oljnega gela 
se zlahka vpije in ustvari zaščitni film, 
ki preprečuje izgubo vlage in znova 
vzpostavi optimalno navlaženo stanje 
kože. ta izjemno učinkovita formula z 
le 3 % vode doseže izjemen rezultat 
vlaženja z mešanico emolientov, kot 
je karitejevo maslo, humektantov, kot 
sta glicerin in urea, in pomirjajočih 
sestavin, na primer vitamina B3.
www.bio-oil.com/si
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zdravi v zimo

Značilno je, da virusi napadejo 
sluznice dihal, zato največkrat tožimo 
o vnetem in bolečem žrelu, obilnem 
izcedku iz nosu, nahodu in suhem 
kašlju ter hripavosti. Kdo ne pozna 
kihanja in nadležne zamašenosti 
nosu ter solzenja? Med najpogostejše 
virusne okužbe dihal spada tudi gripa 
(influenca). čeprav je nekaj simptomov 
podobnih kot pri prehladu, jo lahko 
preprosto prepoznamo po hujši obliki 
bolezni in visoki telesni temperaturi. Pri 
gripi se okužba izraža z glavobolom, 
bolečinami v hrbtu in mišicah ter 
mrzlico, zamašenim nosom in draženjem 
na kašelj. Pozorni moramo biti predvsem 
zaradi morebitnih zapletov; virusni 
okužbi se namreč lahko pridruži 
bakterijska infekcija. 

Zaradi predpisov, ki urejajo bolniško 
odsotnost z dela, mora delavec čim 
prej po telefonu ali elektronski pošti 
seznaniti izbranega zdravnika z razlogi, 
zaradi katerih je odsoten z dela. Sicer 
pa moramo biti pozorni predvsem na 
zaplete bolezni, o katerih govorimo, 

okužbo, je cepljenje. V Sloveniji je na 
voljo dovolj cepiva, zato vse prebivalce 
vabimo, da se pri svojem izbranem 
zdravniku cepijo proti gripi. cepljenje 
je pomembno predvsem za bolnike s 
kroničnimi boleznimi, saj imajo oslabljen 
imunski sistem. cepljenje proti sezonski 
gripi je še zlasti priporočljivo za osebe, 
ki imajo kronično bolezen obtočil, 
dihal, sečil in jeter, presnovne bolezni 
(sladkorna bolezen …), nekatere živčno-
mišične ter vezivne bolezni, maligna 
obolenja, nekatere bolezni krvi in 
krvotvornih organov, poleg tega pa tudi 
za osebe z imunsko pomanjkljivostjo, 
družinske člane ogroženih skupin, 
starejše od 65 let in nosečnice (ne glede 
na trajanje nosečnosti).

Odpornost organizma lahko povečamo 
z rednim gibanjem na svežem zraku. 

EPIDEmIJA 
RESPIRATORNIH 
OBOLENJ 
Prehladna obolenja povzroča več kot 200 različnih virusov, na primer rinovirus, 
koronavirus in reovirus. S tem neprijetnim obolenjem se odrasle osebe srečajo od 
dva- do petkrat, nekateri otroci pa tudi desetkrat na leto. 

Besedilo: Prim. doc. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med., specialistka družinske medicine

če se zdravstveno stanje v petih dneh 
ne izboljša. takrat je potreben obisk 
pri zdravniku. Zapleti so pogostejši 
pri starejših in slabše odpornih 
osebah. V okviru samozdravljenja sta 
najpomembnejša počitek in uživanje 
dovolj velike količine tekočin. Simptome, 
ki se pojavljajo pri gripi, lahko lajšamo 
z uporabo nosnih kapljic ali pršil, ki 
povzročajo krčenje žilic v nosni sluznici 
in povečajo prehodnost nosu, z lizanjem 
pastil, sredstvi, s katerimi skušamo 
ublažiti dražeč kašelj, ter sredstvi, ki se 
uporabljajo pri visoki telesni temperaturi.

Gripo povzročata virus gripe A in virus 
gripe B. nove oblike virusa gripe A se 
pojavljajo vsako leto ali na dve leti. Virus 
se prenaša po zraku s kapljicami, in 
sicer s kašljanjem, kihanjem ter glasnim 
govorjenjem. Okužimo se z vdihavanjem 
okuženega zraka oziroma prek očesne 
sluznice. Virusi se razmnožujejo hitro in 
se začnejo širiti že po šestih urah. 

Med najpomembnejšimi ukrepi, ki nam 
pomagajo zaščititi organizem pred 

Za krepitev odpornosti je 
zelo pomembna tudi zdrava 
prehrana, ki z veliko sadja, 
zelenjave in neoluščenih žit 
organizmu prinaša potrebne 
vitamine ter minerale.

BetaCold® izdelke se priporoča za podporo imunskemu sistemu:  

• v jesensko-zimskem obdobju  
• ob prvih znakih težav  
• ko so težave že tu.
 
BetaCold® izdelki so brez sladkorja in umetnih sladil. Ne vsebujejo glutena, laktoze,  
umetnih barvil ali arom.

Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah in na www.arspharmae.com, T 080 87 66
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. 
Vitamini B6, C, D3, baker, cink in selen imajo vlogo pri delovanju imunskega sistema.

BetaCold®  
za odpornost celotne družine

ZA OTROKE ZA ODRASLE IN MLADOSTNIKE OD 12. LETA STAROSTI

oglas_BetaCold_family_210x297.indd   1 4. 12. 2019   18:34:56
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ŽELITE NARAVNO PODPRETI SVOJO 
IMUNSKO ODPORNOST? 

Vzemite betACoLD®PLuS. DeLuje hitro iN močNo. 
je učiNKoVit, V obLiKi PrAšKA zA PriPrAVo 

oKuSNegA toPLegA ALi hLADNegA NAPitKA iN 
DobregA PriStNegA oKuSA Po LimoNAh. VSebuje 

NArAVNi izVLečeK iz SoKA LimoN.
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Poskrbimo, da je v prostorih, kjer se 
srečuje več ljudi, ustrezen prezračevalni 
sistem oziroma jih redno zračimo. če 
je mogoče, se ob epidemiji gripe takim 
prostorom izognimo. Spremljajmo 
vlažnost zraka, saj je osušena sluznica 
dihal dojemljivejša za okužbe. Dihajmo 
skozi nos, saj je nosna sluznica 
vstopni čistilni sistem. V primeru 
pogoste utrujenosti omejimo stresne 
obremenitve, poskrbimo za počitek in 
primerno količino spanja. Za krepitev 
odpornosti je zelo pomembna tudi 
zdrava prehrana, ki z veliko sadja, 
zelenjave in neoluščenih žit organizmu 
prinaša potrebne vitamine ter minerale.

Pozimi zaradi nizkih temperatur več 
časa prebijemo v zaprtih prostorih, 
zato je verjetnost, da se bomo srečali 
z okuženo osebo, večja. V prenatrpanih 
prostorih in na raznih praznovanjih se 
pogosteje srečujemo z osebami, ki s 
kašljanjem in kihanjem širijo okužbo po 
zraku. neredko se znajdemo znotraj 
varnega območja, ki znaša približno 1,5 
metra. O tem, da si vsi premalo umivamo 
roke, pa je bilo v medijih že pogosto 
spregovorjeno ... 

Pozorni moramo biti predvsem 
zaradi morebitnih zapletov; 
virusni okužbi se namreč lahko 
pridruži bakterijska infekcija.

10 %
P O P U S TA

1. 2. - 29. 2. 2020
na vse izdelke WAYA®

10 %
P O P U S TA

1. 2. - 29. 2. 2020

na predstavljene  
izdelke Soria Natural

Jetra

Dihala

www.lekarnaljubljana.si 

MESEČNA AKCIJAFEB
RU

AR

Akcija velja za imetnike Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana od 1. 2. do 29. 2. 2020 oz. do prodaje zalog v enotah Lekarne Ljubljana, 
specializiranih prodajalnah LL Viva (v okviru razpoložljivega asortimana) in Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si. 
Akciji sta predvideni za prodajo v količinah, običajnih za gospodinjstva in ne veljata za pravne osebe. Akciji ne veljata za promocijska 
pakiranja. Popusti se ne seštevajo. Slike so simbolične. www.lekarnaljubljana.si 

Sezonska gripa
Sezonska gripa, ki se v izbruhih 
pojavlja skoraj vsako jesen in zimo, 
je znana že več stoletij. Beseda 
influenca, strokovni izraz za gripo, 
naj bi izhajala iz srednjeveške 
latinske besede »influentia«, ki se je 
uporabljala predvsem v astrologiji 
in je pomenila »vpliv«. Prepričani so 
bili, da bolezen izvira iz »zlobnega 
vpliva« zvezd.
Šele v poznih 20. letih prejšnjega 
stoletja je bilo bolj znano, kaj 
povzroča sezonsko gripo. Humani 
virus gripe je bil odkrit leta 1933.

Kako se virus gripe prenaša?
Virus gripe se prenaša s kužnimi 
kapljicami, ki nastajajo pri kašljanju, 
kihanju, govorjenju in jih lahko 
vdihnemo, če smo v bližini obolelega.
če nismo previdni, lahko viruse, ki na 
površinah (jedilnem priboru, kozarcih, 
kljukah, telefonskih slušalkah …) 
povprečno preživijo nekaj ur, z 
rokami prenesemo v usta, nos in oči 
in se tako posredno okužimo. Zato je 
zelo pomembno, da si zdravi in bolni 
roke pogosto umivamo.

Slovenija edina z visoko obolevnostjo
Kot še razlaga, so zapleti pri starejših 
obolelih za gripo drugačni od zapletov 
pri mlajših. “Več zapletov je pri starejših, 
ki imajo kronične bolezni, hospitalizacija 
je daljša. Otroci se večinoma hitro 
pozdravijo,” je še dejala Mrvičeva. Po 
navedbah strokovnjakov od vseh 
obolelih, ki so jih zdravili v preteklih 
tednih, nihče izmed njih ni bil cepljen. 
“če se cepimo, je verjetnost, da zbolimo 
za težko obliko gripe, manjša,” je še 
povedala Mrvičeva. 

Delež cepljenih proti gripi se je v sezoni 
2018/2019 v primerjavi s predhodno 
sezono povišal. Proti gripi se je cepilo 
4,5 odstotka slovenskega prebivalstva, 
v predhodni sezoni pa 4,1 odstotka 
prebivalstva, navajajo na nIJZ. 

Resda je Slovenija zdaj med sosednjimi 
državami edina s tako visoko 
obolevnostjo, a po besedah predstojnice 
Klinike za infekcijske bolezni in 
vročinska stanja Lejko Zupančeve, “eden 
mora biti prvi”. Predvideva, da bodo 
zelo verjetno sledile preostale države. 
Morda se bodo takšni razsežnosti 
izognili v Veliki Britaniji, kjer imajo višji 
delež precepljenih otrok, zdravstvenih 
delavcev in starejših proti gripi.

Povpraševanje po maskah desetkrat 
večje kot lani
čeprav se akutne okužbe dihal pojavljajo 
čez vse leto, pa običajno število obolelih 
vrhunec doseže januarja ali februarja. 
“Vzrokov je lahko več - po eni strani 
se spreminjajo okoljski dejavniki, ki 
omogočajo boljše preživetje mikrobov 
v okolju, pa tudi možnost prenosa se 
poveča, saj se predšolski otroci in šolarji 

ponovno intenzivno družijo,” pojasnjujejo 
na nIJZ.

Zaradi strahu oziroma preventive pred 
gripo in drugimi prehladi se je v lekarnah 
močno povečalo tudi povpraševanje 
po zaščitnih maskah. Kot so nam pred 
časom povedali v Lekarni Ljubljana, je 
povpraševanje po zaščitnih maskah 
v zadnjih dneh desetkrat večje kot 
v enakem obdobju lani. “V določenih 
enotah je zaloga pošla, vendar je 
mogoče za zdaj še naročiti nove 
maske,” so odgovorili na vprašanje, ali 
je v določenih enotah res že zmanjkalo 
zaščitnih mask.

V UKc Ljubljana medtem opozarjajo, da 
je uporaba zaščitnih mask smiselna v 
čakalnicah, zdravstvenih domovih in v 
primeru, ko pride posameznik na pregled 
ali na urgenco. Ob tem dodajajo, da 
zaščitna maska ščiti do dve uri, če jo ima 
posameznik nenehno na sebi, takoj, ko jo 
sname, pa je za v smeti.
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Sezonska gripa
Sezonska gripa, ki se v izbruhih 
pojavlja skoraj vsako jesen in zimo, 
je znana že več stoletij. Beseda 
influenca, strokovni izraz za gripo, 
naj bi izhajala iz srednjeveške 
latinske besede »influentia«, ki se je 
uporabljala predvsem v astrologiji 
in je pomenila »vpliv«. Prepričani so 
bili, da bolezen izvira iz »zlobnega 
vpliva« zvezd.
Šele v poznih 20. letih prejšnjega 
stoletja je bilo bolj znano, kaj 
povzroča sezonsko gripo. Humani 
virus gripe je bil odkrit leta 1933.

Kako se virus gripe prenaša?
Virus gripe se prenaša s kužnimi 
kapljicami, ki nastajajo pri kašljanju, 
kihanju, govorjenju in jih lahko 
vdihnemo, če smo v bližini obolelega.
če nismo previdni, lahko viruse, ki na 
površinah (jedilnem priboru, kozarcih, 
kljukah, telefonskih slušalkah …) 
povprečno preživijo nekaj ur, z 
rokami prenesemo v usta, nos in oči 
in se tako posredno okužimo. Zato je 
zelo pomembno, da si zdravi in bolni 
roke pogosto umivamo.

Slovenija edina z visoko obolevnostjo
Kot še razlaga, so zapleti pri starejših 
obolelih za gripo drugačni od zapletov 
pri mlajših. “Več zapletov je pri starejših, 
ki imajo kronične bolezni, hospitalizacija 
je daljša. Otroci se večinoma hitro 
pozdravijo,” je še dejala Mrvičeva. Po 
navedbah strokovnjakov od vseh 
obolelih, ki so jih zdravili v preteklih 
tednih, nihče izmed njih ni bil cepljen. 
“če se cepimo, je verjetnost, da zbolimo 
za težko obliko gripe, manjša,” je še 
povedala Mrvičeva. 

Delež cepljenih proti gripi se je v sezoni 
2018/2019 v primerjavi s predhodno 
sezono povišal. Proti gripi se je cepilo 
4,5 odstotka slovenskega prebivalstva, 
v predhodni sezoni pa 4,1 odstotka 
prebivalstva, navajajo na nIJZ. 

Resda je Slovenija zdaj med sosednjimi 
državami edina s tako visoko 
obolevnostjo, a po besedah predstojnice 
Klinike za infekcijske bolezni in 
vročinska stanja Lejko Zupančeve, “eden 
mora biti prvi”. Predvideva, da bodo 
zelo verjetno sledile preostale države. 
Morda se bodo takšni razsežnosti 
izognili v Veliki Britaniji, kjer imajo višji 
delež precepljenih otrok, zdravstvenih 
delavcev in starejših proti gripi.

Povpraševanje po maskah desetkrat 
večje kot lani
čeprav se akutne okužbe dihal pojavljajo 
čez vse leto, pa običajno število obolelih 
vrhunec doseže januarja ali februarja. 
“Vzrokov je lahko več - po eni strani 
se spreminjajo okoljski dejavniki, ki 
omogočajo boljše preživetje mikrobov 
v okolju, pa tudi možnost prenosa se 
poveča, saj se predšolski otroci in šolarji 

ponovno intenzivno družijo,” pojasnjujejo 
na nIJZ.

Zaradi strahu oziroma preventive pred 
gripo in drugimi prehladi se je v lekarnah 
močno povečalo tudi povpraševanje 
po zaščitnih maskah. Kot so nam pred 
časom povedali v Lekarni Ljubljana, je 
povpraševanje po zaščitnih maskah 
v zadnjih dneh desetkrat večje kot 
v enakem obdobju lani. “V določenih 
enotah je zaloga pošla, vendar je 
mogoče za zdaj še naročiti nove 
maske,” so odgovorili na vprašanje, ali 
je v določenih enotah res že zmanjkalo 
zaščitnih mask.

V UKc Ljubljana medtem opozarjajo, da 
je uporaba zaščitnih mask smiselna v 
čakalnicah, zdravstvenih domovih in v 
primeru, ko pride posameznik na pregled 
ali na urgenco. Ob tem dodajajo, da 
zaščitna maska ščiti do dve uri, če jo ima 
posameznik nenehno na sebi, takoj, ko jo 
sname, pa je za v smeti.
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Povzročitelji
Poznani so trije virusi, ki povzročajo 
gripo: virus influence A, B in c. Virus 
influence A povzroča epidemije in 
pandemije, virus influence B povzroča 
običajno omejene izbruhe npr. v 
šolah, vrtcih. Virus influence c okuži 
posameznike in ne povzroča epidemij. 
Ločitev posameznih tipov virusov 
influence je mogoča z mikrobiološkimi 
preiskavami. Viruse influence A 
razvrstimo po podtipih na podlagi dveh 
površinskih antigenov: hemaglutinina 
(H) in nevraminidaze (n). tri vrste 
hemaglutininov (H1, H2, H3) in dve vrsti 
nevraminidaze (n1, n2) so v virusih 
influence, ki pri ljudeh povzročajo 
sezonsko gripo. Poznani so še drugi 
hemaglutinini. ti so v virusih influence, ki 
pa povzročajo bolezen pri živalih (pticah, 
prašičih in konjih).

Občasno in povsem nepričakovano se 
pojavljajo novi podtipi virusa influence 
in povzročijo pandemijo. Pandemski 
virusi influence so običajno kombinacija 
živalskih in človeških virusov. Postopne 
majhne spremembe virusa influence pa 
so odgovorne za vsakoletne, sezonske 
epidemije.

Inkubacijska doba
čas od okužbe do pojava bolezni je 
kratek. Bolezenski simptomi in znaki 
gripe (vročina, nahod, bolečina v žrelu, 
kašelj) se pojavijo 1–3 dni po okužbi.

Način prenosa
Povzročitelj gripe, virus influence, se 
prenaša s kužnimi kapljicami in prek 
površin, ki so onesnažene z izločki 
dihal obolelega z gripo. Kužne kapljice 
nastanejo ob kihanju, kašljanju in 
glasnem govorjenju. Prepotujejo 
razdaljo največ do enega metra, zato 

lahko težak in zapleten.

Simptomi in znaki bolezni     
Približno 1–3 dni po okužbi se pojavijo 
bolezenski simptomi in znaki: mrazenje, 
izčrpanost, visoka temperatura, glavobol, 
bolečine v mišicah in kosteh, dražeč 
občutek v žrelu in suh kašelj. Razen 
kašlja, ki lahko traja več tednov, znaki po 
navadi izginejo v dveh do sedmih dneh.

Virus influence poškoduje sluznico 
dihal in omogoči prodor bakterijam v 
pljučno tkivo, zato se lahko kot zaplet 
gripe razvije bakterijska pljučnica. ta 
zaplet je pogostejši pri starejših ljudeh 
in kroničnih bolnikih. Pri kroničnih 
bolnikih se v času prebolevanja gripe 
poslabšajo osnovne bolezni. Zaradi tega 
se v epidemiji gripe število sprejemov 

GRIPA NA VRHUNCU 
- STE USTREZNO 
ZAŠČITENI?
Gripa (influenca) je akutna virusna bolezen dihal, ki se zelo hitro širi. Pojavlja se 
predvsem v zimskih mesecih na severni polobli in ogroža vse prebivalstvo, še 
posebno starejše ljudi, bolnike s kroničnimi srčnimi, pljučnimi, presnovnimi in drugimi 
boleznimi in majhne otroke. Besedilo: dr. Samo Belavič Pučnik, NIJZ, Nacionalni inštitut za javno zdravje

v bolnišnice močno poveča. Poveča se 
umrljivost.

Kužnost
največja kužnost je tik pred pojavom 
bolezni in nekaj dni po začetku gripe 
(3–5 dni). Majhni otroci izločajo večje 
količine virusa, zato so kužni dlje časa (7 
dni ali še več). Dolgotrajnejše izločanje 

je za prenos virusa influence potreben 
tesnejši stik z zbolelim, običajno v 
zaprtem prostoru. na površinah v 
posušeni sluzi lahko virus influence 
preživi več ur. če se onesnaženih površin 
dotaknemo s prsti, lahko virus influence 
zanesemo na sluznice nosu in ust in se 
okužimo.

Dovzetnost za okužbo
Za gripo smo sprejemljivi vsi. Po okužbi 
z virusom influence pa je potek lahko 
precej različen in odvisen predvsem 
od splošnega zdravstvenega stanja, 
starosti, imunskega sistema in tega, 
ali smo se v preteklosti že okužili s 
podobnim virusom influence. Pri mlajših, 
sicer zdravih, poteka okužba brez 
simptomov –  kljub okužbi ne zbolimo, 
pri starejših kronično bolnih pa je potek 

Cepljenje je priporočljivo za zdravstveno osebje in ljudi v tistih 
poklicih, kjer bi zaradi odsotnosti z dela zaradi gripe ohromela 
dejavnost (policija, carina, pošta, gasilci itd.).

Čas od okužbe do pojava bolezni je kratek. Bolezenski simptomi 
in znaki gripe (vročina, nahod, bolečina v žrelu, kašelj) se pojavijo 
1–3 dni po okužbi.

virusa je značilno za bolnike z okrnjenim 
imunskim sistemom.  

Zdravljenje
Pri večini bolnikov zdravljenje s 
protivirusnimi zdravili ni smiselno. 
najpomembneje je, da si olajšamo 
težave in počakamo, da gripa izzveni.

če imamo povišano telesno temperaturo 
nad 38 °c, jemljemo antipiretike – 
zdravila, ki znižajo telesno temperaturo. 
Za otroke je primeren paracetamol, 
odrasli pa lahko vzamejo paracetamol 
ali aspirin. Posebno ponoči je zamašen 
nos zelo moteč in povzroči, da dihamo 
čez usta, kar dodatno izsuši sluznico 
zgornjih dihal in poslabša počutje. 

Največja kužnost je tik pred 
pojavom bolezni in nekaj dni po 
začetku gripe (3–5 dni).

Zastopnik in distributer: JADRAN -  
GALENSKI LABORATORIJ d.o.o., 
Litostrojska cesta 46A,  
1000 Ljubljana, e-mail: info@jgl.si

Datum priprave informacij: januar 2020
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Odplaknite jih z morsko vodo

Aqua Maris!

100% naravno

CLASSIC

Medicinski pripomoček

Lift the senses. 
Okrepite čute.



12 Spremljajte nas na       /Zdrave novice

zdravi v zimo

Povzročitelji
Poznani so trije virusi, ki povzročajo 
gripo: virus influence A, B in c. Virus 
influence A povzroča epidemije in 
pandemije, virus influence B povzroča 
običajno omejene izbruhe npr. v 
šolah, vrtcih. Virus influence c okuži 
posameznike in ne povzroča epidemij. 
Ločitev posameznih tipov virusov 
influence je mogoča z mikrobiološkimi 
preiskavami. Viruse influence A 
razvrstimo po podtipih na podlagi dveh 
površinskih antigenov: hemaglutinina 
(H) in nevraminidaze (n). tri vrste 
hemaglutininov (H1, H2, H3) in dve vrsti 
nevraminidaze (n1, n2) so v virusih 
influence, ki pri ljudeh povzročajo 
sezonsko gripo. Poznani so še drugi 
hemaglutinini. ti so v virusih influence, ki 
pa povzročajo bolezen pri živalih (pticah, 
prašičih in konjih).

Občasno in povsem nepričakovano se 
pojavljajo novi podtipi virusa influence 
in povzročijo pandemijo. Pandemski 
virusi influence so običajno kombinacija 
živalskih in človeških virusov. Postopne 
majhne spremembe virusa influence pa 
so odgovorne za vsakoletne, sezonske 
epidemije.

Inkubacijska doba
čas od okužbe do pojava bolezni je 
kratek. Bolezenski simptomi in znaki 
gripe (vročina, nahod, bolečina v žrelu, 
kašelj) se pojavijo 1–3 dni po okužbi.

Način prenosa
Povzročitelj gripe, virus influence, se 
prenaša s kužnimi kapljicami in prek 
površin, ki so onesnažene z izločki 
dihal obolelega z gripo. Kužne kapljice 
nastanejo ob kihanju, kašljanju in 
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dotaknemo s prsti, lahko virus influence 
zanesemo na sluznice nosu in ust in se 
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Svetuje se uporaba kapljic za nos, da 
se prehodnost nosu poveča in olajša 
dihanje.

Zaužijemo dovolj tekočin, saj jih zaradi 
vročine izgubimo več kot običajno, da ne 
nastopi izsušitev, ki še dodatno poslabša 
naše počutje. Svetuje se počitek in 
izogibanje telesnim naporom, dokler 
traja vročina.

Jemanje antibiotikov (če ni bakterijskih 
zapletov) je brez smisla in je lahko 
škodljivo.

Za zdravljenje gripe je že nekaj let 
na voljo več vrst protivirusnih zdravil, 
ki so različno učinkovita. Zdravila 
nekoliko skrajšajo trajanje in omilijo 
potek bolezni, če jih zdravnik bolniku 
predpiše prvi ali drugi dan bolezni. 
nekatera zdravila niso primerna za 
bolnike z resnimi okvarami ledvic, 
jeter, druga ne za ljudi z astmo ali 
kronično obstruktivno pljučno boleznijo. 
Protivirusna zdravila se običajno 
predpišejo bolnikom, ki se zaradi težje 
gripe zdravijo v bolnišnici.

Pri starejših, ki se zdravijo zaradi 
kroničnih bolezni in pri ljudeh s slabšo 
obrambno sposobnostjo, je gripa lahko 
težka bolezen. če v nekaj dneh ni 
izboljšanja, predvsem če vztraja visoka 
telesna temperatura in kašelj postane 
vse bolj gnojav, pomeni, da se je potek 
gripe zapletel s pljučnico. V tem primeru 
je pregled in nasvet zdravnika nujno 
potreben. Enako velja za majhne otroke 
– če vročina ne pade, otrok pa je zaspan, 
apatičen, izsušen, je potreben pregled v 
ambulanti.

Poskrbimo, da ne prenesemo virusa 
influence na svoje bližnje – večkrat 

dnevno si umijemo roke in kašljamo v 
rokav. Sproti odstranimo posmrkane 
robčke. Roke si umijemo vsakič, ko jih 
onesnažimo z izločki dihal. Uporabljamo 
svoje kozarce in jedilni pribor.

Preprečevanje okužb
najučinkovitejša zaščita pred gripo je 
cepljenje. cepljenjem začnemo po navadi 
novembra. cepljenje je priporočljivo za 
vsakogar, še posebej za starejše od 65 
let, bolnike s kroničnimi boleznimi pljuč, 
srca, ledvic, sladkorne bolnike, osebe 
z imunsko pomanjkljivostjo, zdravljene 
s kemo- ali radioterapijo in malignomi 
ter za majhne otroke stare od 6 do 
23 mesecev. cepljenje priporočamo 
nosečnicam.

cepljenje priporočamo tudi družinskim 

Če imamo povišano telesno temperaturo nad 38 °C, jemljemo 
antipiretike – zdravila, ki znižajo telesno temperaturo. Za otroke 
je primeren paracetamol, odrasli pa lahko vzamejo paracetamol 
ali aspirin.

Najučinkovitejša zaščita pred gripo je cepljenje.

članom vseh starejših oseb in kroničnih 
bolnikov, da virusa influence ne zanesejo 
v domače okolje in ob prebolevanju 
gripe ogrožajo svojca, ki ima težave 
z zdravjem. Poleg tega priporočamo 
cepljenje družinskim članom majhnih 
otrok, še posebej če je v družini 
dojenček, mlajši od 6 mesecev, ki še ne 
more biti cepljen.

cepljenje je priporočljivo za zdravstveno 
osebje in ljudi v tistih poklicih, kjer bi 
zaradi odsotnosti z dela zaradi gripe 
ohromela dejavnost (policija, carina, 
pošta, gasilci itd.).

cepljenje proti gripi se začne proti koncu 
jeseni in traja, dokler ne začne število 
obolelih z gripo upadati. Po cepljenju se 
zaščita pri mlajših razvije po tednu dni, 
pri starejših traja razvoj imunosti 14 ali 
celo več dni. Ker se virusi gripe pogosto 
in hitro spreminjajo, strokovnjaki 
vsako leto na novo izdelajo cepivo 
proti virusom, za katere so ocenili, da 
bodo krožili. Prav zaradi tega moramo 
cepljenje proti gripi ponoviti vsako leto.

Vzdrževati moramo dobro telesno 
kondicijo, se veliko gibati na svežem 
zraku in uživati zdravo hrano z veliko 
sadja in zelenjave. V mesecih, ko je 
okužb dihal veliko, se izogibamo zaprtih 
prostorov in si večkrat skrbno umijemo 
roke, da ne zanesemo virusa influence 
in tudi drugih mikroorganizmov na 
dihala. Okužbo preprečimo z dobrimi 
higienskimi navadami – ne delimo 
osebnih predmetov, kot so zobne 
krtačke, ne pijemo iz istega kozarca 
ali steklenice, ne uporabljamo istega 
jedilnega pribora ipd.

če začnete s samozdravljenjem, ko je 
bolečina že močnejša, je učinkovita 
kombinacija antiseptika in lokalnega 
anestetika, dokazano olajšajo močnejšo 
bolečino v grlu, uničujejo različne vrste 
virusov, bakterij in gliv ter preprečujejo 
širjenje okužbe, njihov učinek pa je 
dolgotrajen.

Blaga okužba grla se lahko v nekaterih 
primerih razvije v resnejše obolenje. 
če temperatura narašča, bolečine pri 
požiranju postanejo hujše in se pojavi še 
zelo hud kašelj, morate obiskati svojega 
osebnega zdravnika.

•	 ponavadi posledica okužb:
•	 gripe (influenca),
•	 prehlada.

Vneto grlo je ponavadi posledica 
vnetja (otekanje) v zadnjem delu žrela 
(orofarinksu) in mandljev. Okužbo lahko 
povzročijo streptokokne bakterije 
(streptokokno vnetje grla) ali virusi. 
Bolečine v grlu pa so lahko tudi 
posledica naslednjih neinfekcijskih 
dejavnikov (manj pogosto):
•	 operacija grla
•	 kajenje
•	 uživanje alkohola (redko)
•	 seneni nahod
•	 kisli refluks (gastroezofagealni 

refluks)
•	 kričanje v daljšem časovnem 

obdobju (npr. navijanje med športnim 
dogodkom).

Kakšni so znaki in simptomi 
otečenega grla? 
Znaki za otečeno grlo so:
•	 hripavost
•	 vneti mandeljni
•	 občutljive in otekle bezgavke na vratu
•	 bolečine v grlu
•	 občutljivo grlo
•	 bolečine in težave pri požiranju
•	 povišana telesna temperatura 

(ponavadi posledica okužbe)
•	 telesne bolečine (ponavadi posledica 

okužbe)
•	 glavobol (ponavadi posledica okužbe)
•	 utrujenost (ponavadi posledica 

okužbe, po možnosti iz drugih 
razlogov).

KAKO SE 
SPOPASTI Z 
VNETIm GRLOm?
Boleče požiranje in praskajoč občutek v grlu sta pogosto prva znaka prehlada, 
gripe ali celo angine. Najpogostejši vzrok za bolečine v žrelu so okužbe, ki pridejo s 
prehladnimi virusi. Virusi se naselijo v sluznici, zato ta nabrekne, pordi in se vname. 
V žrelu nas začne neprijetno skeleti in praskati, pojavita se pekoč občutek in boleče 
požiranje. Pozneje začne nastajati gosta sluz, ki sili na kašelj, spremljajoč znak je 
lahko tudi izcedek iz nosu. Besedilo: Petra Šauperl

Ali ste vedeli?
Kaj je vneto in boleče – grlo ali žrelo?
žrelo je križišče dihalne in prebavne 
poti in se nadaljuje v požiralnik, grlo 
pa je začetni del dihalnih poti. Ko v 
vsakdanjem pogovoru pravimo, da nas 
boli grlo, gre največkrat za vnetje žrela. 
Skelenje in praskanje sta pogostejši pri 
vnetju žrela, hripavost pri vnetju grla, 
bolečine pri požiranju pa se pojavljajo pri 
obeh.

Kaj so vzroki za vneto grlo?
Sledeči  pogoji na splošno vključujejo 
vneto grlo. ti pogoji so

Blaga okužba grla se lahko v nekaterih primerih razvije v 
resnejše obolenje.
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Pogosti vzroki akutnega, torej nenadno 
nastalega kašlja so: prehlad, gripa, 
pljučnica, oslovski kašelj in vdihavanje 
dražilnega dima ali prahu. Med vzroke, 
ki povzročajo kronični kašelj, uvrščamo 
alergije, astmo, bronhitis, bronhiektazije 
(kronično stanje pljuč, pri katerem 
nenormalno širjenje bronhijev zavira 
čiščenje sluzi), bronhiolitis (zlasti 
pri majhnih otrocih), vnetje sinusov, 
poslabšanje kronične obstruktivne 
pljučne bolezni, cistično fibrozo, 
emfizem, sarkoidozo, srčno popuščanje, 
pljučno embolijo, pljučnega raka, jemanje 
nekaterih zdravil, kot so na primer 
zaviralci AcE, in refluksno bolezen, pri 
kateri kislina izteka iz želodca nazaj v 
požiralnik.

Glede na dolžino trajanja razlikujemo 
akutni kašelj (traja manj kot 3 tedne), 
subakutni kašelj (traja od 3 do 8 
tednov) in kronični kašelj (traja več kot 
8 tednov). Akutnih kašelj ima večinoma 
manj nevarne vzroke, na primer prehlad, 
zato pa sta lahko subakutni in kronični 
kašelj znak nečesa resnejšega. Vsekakor 
pa je treba takoj obiskati zdravnika, če 
se ob kašlju pojavijo še drugi, resnejši 
simptomi, kot so: izkašljevanje krvi, 
omotica, kratka sapa, bolečina v prsih, 
dolgotrajna vročina ali nepojasnjena 
izguba telesne teže.

Zdravnik postavi diagnozo na podlagi 
obravnave zgodovine bolezni, kliničnega 
pregleda in diagnostičnih testov. Slikovni 
test, na primer rutinski rentgen prsnega 
koša, morda ne bo razkril najpogostejših 
razlogov za kašelj, kot sta refluks 
kisline ali astma, vendar ga izvajamo za 
izključevanje pljučnega raka, pljučnice 
in drugih pljučnih bolezni. neinvazivni 
test, kot je spirometrija, se uporablja 
za diagnosticiranje astme in KOPB. 

(povečuje kašelj in izkašljevanje sluzi) ali 
antitusiki (umirjaje refleksnega kašlja). 
V številnih državah izvajajo dihalno 
fizioterapijo. Zdravila zmanjšajo draženje 
receptorjev za kašelj z nakopičeno 
sluzjo s pomočjo izkašljevanja. Zaradi 
pomanjkanja ustreznih raziskovalnih 
metod je učinkovitost sredstev za 
blaženje kašlja težko oceniti. Kar se 
tiče relativne učinkovitosti različnih 
ekspektoransov obstajajo sporni ali 
nedosledni dokazi.

Blažilni učinki bršljana pri kašlju
navadni bršljan je do 20 m dolga 
zimzelena lesnata ovijalka z dvoličnimi 
listi: na necvetočih poganjkih so 3-5 krpi 

NADLEžEN KAŠELJ 
- POGOSTA NOČNA 
mORA
Kašelj je pogosto refleksno delovanje, ki v grlu očisti sluz ali tuje dražilne snovi. 
Kašelj je standardna oblika čiščenja grla. Ko se dihalne poti zamašijo s sluzjo ali 
tujki, kot sta dim ali prah, je kašelj refleksna reakcija, ki poskuša očistiti delce in 
olajša dihanje. Takšna oblika tega občasnega pojava je dokaj običajna, obstajajo pa 
tudi vzroki, ki povzročijo pogostejši in trajnejši kašelj. 

Besedilo: Prim. doc. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med., specialistka družinske medicine

Izmerimo, koliko zraka lahko zadržijo 
pljuča, in kako hitro ga oseba lahko 
izdiha. Zdravnik lahko bolnika napoti 
na test za astmo, s katerim preveri 
dihanje pred vdihavanjem metaholina 
in po njem. Običajno naroči tudi 
laboratorijske preiskave. Bolnika neredko 
napotimo k specialistu pulmologu ali 
gastroenterologu. 

če je le mogoče, je treba poiskati 
vzročno zdravljenje (na primer 
zdravljenje astme, KOPB). Pri akutni 
virusni okužbi dihal pa je namesto 
vzročnega zdravljenja kašlja v ospredju 
simptomatsko zdravljenje, ki vpliva na 
refleks kašlja. Učinki so lahko protusiki 

Pred uporabo natančno preberite navodilo!
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
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Bršljan je saponinsko zdravilo, ki se po tradiciji rabi za 
simptomatično zdravljenje kašlja in katarja gornjih dihalnih poti, 
podobno kot jeglič in sladki koren. Na voljo je tudi pri nas v obliki 
sirupa in pastil.
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gastroenterologu. 

če je le mogoče, je treba poiskati 
vzročno zdravljenje (na primer 
zdravljenje astme, KOPB). Pri akutni 
virusni okužbi dihal pa je namesto 
vzročnega zdravljenja kašlja v ospredju 
simptomatsko zdravljenje, ki vpliva na 
refleks kašlja. Učinki so lahko protusiki 

Pred uporabo natančno preberite navodilo!
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
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Bršljan je saponinsko zdravilo, ki se po tradiciji rabi za 
simptomatično zdravljenje kašlja in katarja gornjih dihalnih poti, 
podobno kot jeglič in sladki koren. Na voljo je tudi pri nas v obliki 
sirupa in pastil.
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z belo in pahljačasto žilno mrežo, na 
cvetočih pa jajčasto-rombni ali suličasti. 
Praviloma se berejo prvi v spodnjem 
delu rastline med pomladjo in zgodnjim 
poletjem. cvetovi so rumeno zeleni in 
združeni v kobulasta socvetja. Zrel plod 
je črna jagoda. Bršljan rase po gozdovih 
in na starem zidovju od nižine do 
gorskega pasu po vsej Sloveniji.

Zeliščna raba
cenili so ga že v starem veku za 
marsikatero zdravilnost, notranje 
kot poparek tudi pri revmatizmu in 
tuberkolozi vratnih bezgavk, zunanje pa 
kot prevretek za odpravljanje uši, garij in 
sora ter zdravljenje gnojnih vnetij kože 
in opeklin. notranje je čislan še danes 
za izkašljevanje in pomirjanje dušečega 
kašlja ob katarju gornjih dihalnih 
poti in za simptomatično zdravljenje 
kroničnega vnetja sapnic, v glavnem se 
rabijo izvlečki iz droge, manj droga in v 

Zdravnik lahko bolnika 
napoti na test za astmo, s 
katerim preveri dihanje pred 
vdihavanjem metaholina in po 
njem.

čajnih mešanicah. Zunanje je v sodobni 
kozmetiki sestavina različnih negovalnih 
krem, losionov, šamponov in pripravkov 
proti celulitisu.

Odmerek za odrasle
Raba čajnega napitka ni običajna, če že, 
pa se pripravi tako, da se krop prelije 
čez pol žličke(pol grama) droge, pusti 
stati  10 minut in precedi. Pri prehladu 
in ob produktivnem kašlju  se popije 
skodelico napitka po potrebi zaslajenega 
z medom, enkrat do trikrat na dan.

Novejša dognanja
Bršljan je zaradi vsebujočih saponinov 
sekretolitični ekspektorans, ker pomaga 
izkašljati gosto sapnično sluz tako, 

da jo razredči, odpravlja pa tudi dušeč 
kašelj, ker sprošča skrčene sapnice, a 
učinkovine za protikrčni učinek še niso 
znane. Saponini so rastlinska obramba 
pred mikrobi in glivicami, s pomočjo 
encimov pa se po potrebi pretvorijo 
v dejavno obliko. V zadnjih letih so 
opisali tudi številne druge biokemične 
in farmakološke lastnosti, med drugim 
blažijo bolečino, vnetje in oteklino, 
uravnavajo imunski sestav in uničujejo 
parazite.

Stranski učinki in strupenost
Sveži bršljanovi listi in listni sok lahko 
povzročijo alergijo na dotik, za kožno 
reakcijo je osumljen falcarinol, ki so mu 
dokazali alergeno delovanje pri sorodnih 
rastlinah. Saponini imajo hemolitične 
lastnosti, razkrajajo rdeče krvničke 
in povzročijo izgubo hemoglobina, 
vendar so po zaužitju malo strupeni 
za toplokrvne živali, saj se v črevesu le 
malo vsrkajo, strupenost za mrzlokrvne 
živali pa so poznali že v starem veku, saj 
so jih uporabljali za ribjo vabo. tudi niso 
vsi enako strupeni, varnejši so tisti z 
daljšo sladkorno verigo in bidesmozidi, ki 
jih vsebuje tudi bršljan.

Prepovedi in opozorila
Plodovi so strupeni, a grenak in oster 
okus zrelih jagod najbrž odvrne otroke 
od uživanja.Večkratni stik z bršljanovimi 
listi lahko povzroči rdečino in mehurčke 
na obrazu, dlaneh in rokah, včasih šele z 
dvodnevno zamudo.

Lekarniško mnenje
Bršljan je saponinsko zdravilo, ki se 
po tradiciji rabi za simptomatično 
zdravljenje kašlja in katarja gornjih 
dihalnih poti, podobno kot jeglič in sladki 
koren. na voljo je tudi pri nas v obliki 
sirupa in pastil. Zunanje je v kozmetičnih 
pripravkih dobrodošlo dopolnilo pri 
shujševalnih prijemih za odpravo 
celulitisa, blaži pa tudi srbeče kožne 
motnje.

Slikovni test, na primer rutinski rentgen prsnega koša, morda 
ne bo razkril najpogostejših razlogov za kašelj, kot sta refluks 
kisline ali astma, vendar ga izvajamo za izključevanje pljučnega 
raka, pljučnice in drugih pljučnih bolezni.

nedavne študije kažejo, kako obnovitev 
nAD+ lahko upočasni ali ustavi določene 
procese staranja in zmanjša tveganje 
za bolezni, povezane s starostjo. nAD+ 
je potreben za proizvodnjo energije, 
popravljanje napak v DnK, stabilnost 
kromosomov, za uravnavanje imunskih in 
vnetnih procesov ter ima pomembno vlogo 
kot nevrotransmiter. 

nAD+ (nikotinamid adenin dinukleotid) 
s staranjem močno upade. Pri 50. letu 
starosti imamo 40 % manj nAD+ kot 
pri 20. letu starosti. Do našega 80. leta 
nivo nAD+ upade za 98 %. Posledice 
hudega pomanjkanja nAD+ so: tremorji, 
depresija, arterijska togost, neravnovesje 
v cirkadianem ritmu, izklop genov 
dolgoživosti, sindrom nemirnih nog, celična 
senescenca, sarkopenija.

Od ustrezne ravni nAD+ je povsem 
odvisno optimalno delovanje sirtuinov 
– regulatornih proteinov v vseh celicah, 
ki imajo bistveno vlogo v odgovoru na 
stres in poškodbe DnK. Brez mehanizmov, 
ki ščitijo celice in popravljajo napake v 
DnK, se celice hitro starajo in postanejo 
disfunkcionalne. Aktivirani sirtuini sprožijo 
popravljanje DnK in preprečujejo razvoj 
disfunkcionalnih genov in mutacij. Sirtuini 
so vključeni tudi v notranji telesni 
cirkadiani ritem, ki je ključen za ohranjanje 

zviševanje nAD+ v našem telesu je s 
pomočjo prekurzorja, ki se po naravni 
poti, s celičnimi encimi, spremeni v nAD+. 
nivo nAD+ se v telesu zviša, če uživamo 
nikotinamid ribozid klorid (nRK) (edinstvena 
oblika vitamina B3). Raziskave so pokazale, 
da 4-tedensko dnevno uživanje 250 mg 
nRK, ki je visoko biodostopen, poveča nAD+ 
v krvi za približno 40 %.

Nikotinamid ribozid kaže upanje tudi za 
bolnike s Parkinsonovo boleznijo
Za Parkinsonovo bolezen (PB) je značilno 
odmiranje živčnih celic v črni substanci 
(lat. substantia nigra) možganov. celični 
organeli mitohondriji v teh celicah so 
očitno poškodovani. 

Raziskovalci so ugotovili, da povečanje 
biogeneze mitohondrijev in njihovega 
delovanja s prekurzorjem za nAD+ zmanjša 
patologijo PB. Do teh spoznanj so prišli 
s testiranjem učinkov nRK v nevronskih 
matičnih celicah, pridobljenih od bolnikov 
s PB z najbolj pogosto genetsko napako 
za to bolezen, in s testiranji na sadnih 
mušicah Drosophila, ki so model za PB, 
z enakim okvarjenim genom. Z nRK se 
izboljša oslabljeno delovanje mitohondrijev, 
ki je očitno v prizadetih celicah. Pri mušicah 
nRK prepreči s starostjo povezano izgubo 
nevronov, ki proizvajajo dopamin, in ščiti 
pred zmanjšanjem gibljivosti.

REGENERIRAJTE STARAJOČE SE CELICE Z NAD+
Daljše življenje brez optimalnega zdravja pomeni le malo. Za podaljšanje zdrave 
življenjske dobe lahko naredimo marsikaj, med drugim obnovimo NAD+ – kritični 
koencim, ki je prisoten v vsaki živi celici. Staranje je namreč povezano z upadom 
NAD+, ki pripelje do poškodb in nedelovanja celic. Besedilo: Katarina Logar, doktorica znanosti s področja biomedicine 

Reference: US National Library of Medicine, pubmed.gov

zdravega metabolizma. Motnje v tem ritmu 
so povezane s prezgodnjim staranjem in 
boleznijo. Zatorej je ohranjanje optimalne 
aktivnosti sirtuinov eno najboljših 
obramb našega telesa pred boleznimi. 
Sirtuini za odpravljanje napak potrebujejo 
nAD+, in zaloge tega se zato izčrpavajo. 
Zaradi pomanjkanja nAD+ so zmožnosti 
normalnega delovanja sirtuinov oslabljene, 
kar vodi do nadaljnjih poškodb DnK. 

Ko nivo nAD+ v celicah upade in peša 
aktivnost sirtuinov, staranje postane bolj 
očitno in se kaže kot:
•	 Zmanjšano delovanje možganov, ki vodi 

do kognitivnega upada in predstavlja 
tveganja za razvoj demence

•	 Vnetje v žilah, ki prispeva k aterosklerozi 
in boleznim srca in ožilja

•	 Maščobne spremembe v jetrih, ki vodijo 
do nealkoholne maščobne jetrne bolezni

•	 Povečano shranjevanje maščob, ki vodi 
do prekomerne teže in debelosti. Ko se 
maščoba shranjuje okoli jeter in drugih 
organov, poveča sistemsko vnetje in 
doprinese k metaboličnim boleznim in 
boleznim srca in ožilja

•	 Inzulinska rezistenca
•	 Spremembe v mišicah, vključno z izgubo 

mišične moči, odlaganjem maščob v 
mišicah in utrujenost

 
Priznana in validirana metoda za 

www.lifeextension.si / 041 985 070
Na voljo v Lekarni Ljubljana ter drugih dobro založenih lekarnah in specializiranih prodajalnah.
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NAD+
Dvignite svojo celično energijo

Celični Regenerator ™

S staranjem koencim NAD+ v telesu upada.
Nikotinamid ribozid klorid NIAGEN® je prekurzor,
ki se v celicah s celičnimi encimi pretvori v NAD+.
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z belo in pahljačasto žilno mrežo, na 
cvetočih pa jajčasto-rombni ali suličasti. 
Praviloma se berejo prvi v spodnjem 
delu rastline med pomladjo in zgodnjim 
poletjem. cvetovi so rumeno zeleni in 
združeni v kobulasta socvetja. Zrel plod 
je črna jagoda. Bršljan rase po gozdovih 
in na starem zidovju od nižine do 
gorskega pasu po vsej Sloveniji.

Zeliščna raba
cenili so ga že v starem veku za 
marsikatero zdravilnost, notranje 
kot poparek tudi pri revmatizmu in 
tuberkolozi vratnih bezgavk, zunanje pa 
kot prevretek za odpravljanje uši, garij in 
sora ter zdravljenje gnojnih vnetij kože 
in opeklin. notranje je čislan še danes 
za izkašljevanje in pomirjanje dušečega 
kašlja ob katarju gornjih dihalnih 
poti in za simptomatično zdravljenje 
kroničnega vnetja sapnic, v glavnem se 
rabijo izvlečki iz droge, manj droga in v 

Zdravnik lahko bolnika 
napoti na test za astmo, s 
katerim preveri dihanje pred 
vdihavanjem metaholina in po 
njem.

čajnih mešanicah. Zunanje je v sodobni 
kozmetiki sestavina različnih negovalnih 
krem, losionov, šamponov in pripravkov 
proti celulitisu.

Odmerek za odrasle
Raba čajnega napitka ni običajna, če že, 
pa se pripravi tako, da se krop prelije 
čez pol žličke(pol grama) droge, pusti 
stati  10 minut in precedi. Pri prehladu 
in ob produktivnem kašlju  se popije 
skodelico napitka po potrebi zaslajenega 
z medom, enkrat do trikrat na dan.

Novejša dognanja
Bršljan je zaradi vsebujočih saponinov 
sekretolitični ekspektorans, ker pomaga 
izkašljati gosto sapnično sluz tako, 

da jo razredči, odpravlja pa tudi dušeč 
kašelj, ker sprošča skrčene sapnice, a 
učinkovine za protikrčni učinek še niso 
znane. Saponini so rastlinska obramba 
pred mikrobi in glivicami, s pomočjo 
encimov pa se po potrebi pretvorijo 
v dejavno obliko. V zadnjih letih so 
opisali tudi številne druge biokemične 
in farmakološke lastnosti, med drugim 
blažijo bolečino, vnetje in oteklino, 
uravnavajo imunski sestav in uničujejo 
parazite.

Stranski učinki in strupenost
Sveži bršljanovi listi in listni sok lahko 
povzročijo alergijo na dotik, za kožno 
reakcijo je osumljen falcarinol, ki so mu 
dokazali alergeno delovanje pri sorodnih 
rastlinah. Saponini imajo hemolitične 
lastnosti, razkrajajo rdeče krvničke 
in povzročijo izgubo hemoglobina, 
vendar so po zaužitju malo strupeni 
za toplokrvne živali, saj se v črevesu le 
malo vsrkajo, strupenost za mrzlokrvne 
živali pa so poznali že v starem veku, saj 
so jih uporabljali za ribjo vabo. tudi niso 
vsi enako strupeni, varnejši so tisti z 
daljšo sladkorno verigo in bidesmozidi, ki 
jih vsebuje tudi bršljan.

Prepovedi in opozorila
Plodovi so strupeni, a grenak in oster 
okus zrelih jagod najbrž odvrne otroke 
od uživanja.Večkratni stik z bršljanovimi 
listi lahko povzroči rdečino in mehurčke 
na obrazu, dlaneh in rokah, včasih šele z 
dvodnevno zamudo.

Lekarniško mnenje
Bršljan je saponinsko zdravilo, ki se 
po tradiciji rabi za simptomatično 
zdravljenje kašlja in katarja gornjih 
dihalnih poti, podobno kot jeglič in sladki 
koren. na voljo je tudi pri nas v obliki 
sirupa in pastil. Zunanje je v kozmetičnih 
pripravkih dobrodošlo dopolnilo pri 
shujševalnih prijemih za odpravo 
celulitisa, blaži pa tudi srbeče kožne 
motnje.

Slikovni test, na primer rutinski rentgen prsnega koša, morda 
ne bo razkril najpogostejših razlogov za kašelj, kot sta refluks 
kisline ali astma, vendar ga izvajamo za izključevanje pljučnega 
raka, pljučnice in drugih pljučnih bolezni.

nedavne študije kažejo, kako obnovitev 
nAD+ lahko upočasni ali ustavi določene 
procese staranja in zmanjša tveganje 
za bolezni, povezane s starostjo. nAD+ 
je potreben za proizvodnjo energije, 
popravljanje napak v DnK, stabilnost 
kromosomov, za uravnavanje imunskih in 
vnetnih procesov ter ima pomembno vlogo 
kot nevrotransmiter. 

nAD+ (nikotinamid adenin dinukleotid) 
s staranjem močno upade. Pri 50. letu 
starosti imamo 40 % manj nAD+ kot 
pri 20. letu starosti. Do našega 80. leta 
nivo nAD+ upade za 98 %. Posledice 
hudega pomanjkanja nAD+ so: tremorji, 
depresija, arterijska togost, neravnovesje 
v cirkadianem ritmu, izklop genov 
dolgoživosti, sindrom nemirnih nog, celična 
senescenca, sarkopenija.

Od ustrezne ravni nAD+ je povsem 
odvisno optimalno delovanje sirtuinov 
– regulatornih proteinov v vseh celicah, 
ki imajo bistveno vlogo v odgovoru na 
stres in poškodbe DnK. Brez mehanizmov, 
ki ščitijo celice in popravljajo napake v 
DnK, se celice hitro starajo in postanejo 
disfunkcionalne. Aktivirani sirtuini sprožijo 
popravljanje DnK in preprečujejo razvoj 
disfunkcionalnih genov in mutacij. Sirtuini 
so vključeni tudi v notranji telesni 
cirkadiani ritem, ki je ključen za ohranjanje 

zviševanje nAD+ v našem telesu je s 
pomočjo prekurzorja, ki se po naravni 
poti, s celičnimi encimi, spremeni v nAD+. 
nivo nAD+ se v telesu zviša, če uživamo 
nikotinamid ribozid klorid (nRK) (edinstvena 
oblika vitamina B3). Raziskave so pokazale, 
da 4-tedensko dnevno uživanje 250 mg 
nRK, ki je visoko biodostopen, poveča nAD+ 
v krvi za približno 40 %.

Nikotinamid ribozid kaže upanje tudi za 
bolnike s Parkinsonovo boleznijo
Za Parkinsonovo bolezen (PB) je značilno 
odmiranje živčnih celic v črni substanci 
(lat. substantia nigra) možganov. celični 
organeli mitohondriji v teh celicah so 
očitno poškodovani. 

Raziskovalci so ugotovili, da povečanje 
biogeneze mitohondrijev in njihovega 
delovanja s prekurzorjem za nAD+ zmanjša 
patologijo PB. Do teh spoznanj so prišli 
s testiranjem učinkov nRK v nevronskih 
matičnih celicah, pridobljenih od bolnikov 
s PB z najbolj pogosto genetsko napako 
za to bolezen, in s testiranji na sadnih 
mušicah Drosophila, ki so model za PB, 
z enakim okvarjenim genom. Z nRK se 
izboljša oslabljeno delovanje mitohondrijev, 
ki je očitno v prizadetih celicah. Pri mušicah 
nRK prepreči s starostjo povezano izgubo 
nevronov, ki proizvajajo dopamin, in ščiti 
pred zmanjšanjem gibljivosti.

REGENERIRAJTE STARAJOČE SE CELICE Z NAD+
Daljše življenje brez optimalnega zdravja pomeni le malo. Za podaljšanje zdrave 
življenjske dobe lahko naredimo marsikaj, med drugim obnovimo NAD+ – kritični 
koencim, ki je prisoten v vsaki živi celici. Staranje je namreč povezano z upadom 
NAD+, ki pripelje do poškodb in nedelovanja celic. Besedilo: Katarina Logar, doktorica znanosti s področja biomedicine 

Reference: US National Library of Medicine, pubmed.gov

zdravega metabolizma. Motnje v tem ritmu 
so povezane s prezgodnjim staranjem in 
boleznijo. Zatorej je ohranjanje optimalne 
aktivnosti sirtuinov eno najboljših 
obramb našega telesa pred boleznimi. 
Sirtuini za odpravljanje napak potrebujejo 
nAD+, in zaloge tega se zato izčrpavajo. 
Zaradi pomanjkanja nAD+ so zmožnosti 
normalnega delovanja sirtuinov oslabljene, 
kar vodi do nadaljnjih poškodb DnK. 

Ko nivo nAD+ v celicah upade in peša 
aktivnost sirtuinov, staranje postane bolj 
očitno in se kaže kot:
•	 Zmanjšano delovanje možganov, ki vodi 

do kognitivnega upada in predstavlja 
tveganja za razvoj demence

•	 Vnetje v žilah, ki prispeva k aterosklerozi 
in boleznim srca in ožilja

•	 Maščobne spremembe v jetrih, ki vodijo 
do nealkoholne maščobne jetrne bolezni

•	 Povečano shranjevanje maščob, ki vodi 
do prekomerne teže in debelosti. Ko se 
maščoba shranjuje okoli jeter in drugih 
organov, poveča sistemsko vnetje in 
doprinese k metaboličnim boleznim in 
boleznim srca in ožilja

•	 Inzulinska rezistenca
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Priznana in validirana metoda za 

www.lifeextension.si / 041 985 070
Na voljo v Lekarni Ljubljana ter drugih dobro založenih lekarnah in specializiranih prodajalnah.
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NAD+
Dvignite svojo celično energijo

Celični Regenerator ™

S staranjem koencim NAD+ v telesu upada.
Nikotinamid ribozid klorid NIAGEN® je prekurzor,
ki se v celicah s celičnimi encimi pretvori v NAD+.
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zdravi v zimo

Kašelj je refleksno dogajanje, ki nam 
omogoča čiščenje dihal. Pri malih 
otrocih, ki se ne znajo namerno 
odkašljati, ima še posebej pomembno 
vlogo. Omogoča odstranjevanje sluzi 
iz dihalnih poti, zato moramo biti z 
dajanjem kakršnihkoli zdravil proti 
kašlju res previdni in jih uporabljati le po 
nasvetu zdravnika.

nekateri otroci ob kašlju pogosto 
bruhajo, vendar to ne pomeni, da so 
zaradi tega bolj bolni.

Mali otroci se zelo redko odkašljajo tako, 
da bi sluz izpljunili, saj tega ne znajo ali 
pa jih ob tem sili na bruhanje. Sluz iz 
dihal pogoltnejo, kar je čisto v redu.

Pogosto zmotno mislimo, da bo kašelj 
izginil sočasno z drugimi težavami ob 
bolezni. V resnici pa kašelj običajno traja 
veliko dlje kot povišana temperatura, 
nahod, slabo počutje. V zadnjih letih 
so opravili več raziskav, kako dolgo tak 
kašelj ob in po okužbi dihal res traja. 

Dejansko na dolžino bolezni ta zdravila 
ne vplivajo, lahko pa vsaj deloma 
blažijo težave. tu do veljave pridejo 
zelo raznovrstni nasveti o domačem 
zdravljenju. Ob prebiranju člankov na 
to temo sem opazila, da po svetu v 
različnih okoljih v ta namen uporabljajo 
zelo različne učinkovine. Vsem pa je 
skupno, da uporabniki opažajo olajšanje 
ob uporabi … torej pomagajo …

Suhi dražeči kašelj učinkovito ublažimo 
z vlažnimi inhalacijami in toplimi napitki. 
Suhi kašelj ublaži že večerna kopel, 
lahko pa preprosto za minuto ali dve 
odpremo pipe s toplo vodo in tako 
navlažimo zrak v kopalnici. Zadostuje 
že nekaj minut vdihovanja vlažnega 
zraka med igro ali pa ob tem otroku 
preberemo pravljico.

Ob prebolevanjih prehladnih obolenj 
otrok ne zadržujemo v zaprtih 
prostorih. Ko so brez povišane telesne 
temperature in se dobro počutijo, bo 
sprehod na svežem zraku zelo izboljšal 
razpoloženje in počutje.

OTROKA SPET 
mUČI KAŠELJ
Običajna, a najbolj moteča težava pri prehladu je kašelj. Vzrokov zanj je lahko več. 
V zimskih dneh so najpogostejši vzroki kašlja bakterijski ali virusni bronhitis ter 
prehladi. Kašelj praktično brez izjeme spremlja vse okužbe dihal, pojavlja pa se tudi 
ob vrsti drugih bolezni in stanj. Pri otrocih kašelj najpogosteje srečamo ravno ob 
prehladnih obolenjih. Besedilo: Petra Šauperl

Moker ali suh? Poiščite eno rešitev za oba.
Da bomo znali kar najbolje pomagati otroku, moramo najprej 
prepoznati, ali ga teži suhi ali mokri kašelj, kar ni vedno 
enostavno. najbolj preprosto lahko rečemo, da pri mokrem, 
produktivnem kašlju otrok izkašljuje sluz, pri suhem kašlju 
pa izločka ni. Vendar nas lahko občutek, da otrok ničesar 
ne izkašlja, tudi vara, zato je vrsto kašlja težko določiti. če 
nam to vendarle uspe, bomo malčkom veliko lažje pomagali. 
Glavno je, da veste, da produktivnega, sočnega kašlja ne 
preprečujemo, temveč le poskušamo zmanjšati viskoznost 
sluzi s tako imenovanimi ekspektoransi, ki olajšajo 
izkašljevanje. Suh, dražeč kašelj medtem blažimo z antitusiki, 
zdravili, ki pomirjajo kašelj.

največ, kar lahko storimo za otroka, je, da imamo pri roki 
izdelek, ki blaži tako suhi kot dražeči kašelj.

Sirupi ali peroralne suspenzije?
Sirupom iz zdravilnih rastlin, ki se pripravljajo iz rastlinskih 
izvlečkov, dodajamo vodo, saharozo in navadno tudi 
konzervanse. Suspenzija pa je sestavljena iz delcev, ki so v 
tekočini praktično netopni. Zaradi sedimentacije delcev je 
treba suspenzijo pred uporabo vedno pretresti. Fruktoza, 
ki se v izdelkih uporablja namesto saharoze, se pridobiva iz 
sadja in ima enako energijsko vrednost kot saharoza. Včasih 
se dovoljuje tudi sladkornim bolnikom, ker se absorbira 
počasneje kot glukoza ter s tem posledično povzroča 
počasnejši dvig nivoja glukoze v krvi.

Kaj nam ponuja narava?
Kašelj pri otrocih, sploh tistih najmlajših, je res nadležna 
in neprijetna reč, vendar se pojavi z namenom. Deluje 
namreč kot obrambni mehanizem dihal, saj čisti dihalne 
poti, preprečuje zaplete in pripomore k ohranjanju zdravih 
dihalnih poti. S kašljem izločimo tujke, odstranimo odmrle 
celice in odvečno sluz. Je nujno potreben, saj tako lahko 
izločimo tujke iz našega telesa. Kar pa ne pomeni, da 
moramo otrokovo stisko mirno opazovati in čakati, da mine. 
Kašelj namreč otroka zelo izčrpa, dodatno oslabi že načet 
imunski sistem. Ponavljajoči se napadi mokrega kašlja lahko 
privedejo tudi do bruhanja ali hripavosti pri suhem kašlju, 
zato ukrepajmo dovolj hitro.

Stara znanja naših babic danes s pridom uporabljajo v 
fitoterapiji, ki je podkrepljena z znanstvenimi dognanji. ta 
potrjujejo, da so:
•	 trpotec,
•	 timijan in
•	 evkalipt
pravi rešitelji v obdobju neusmiljenih napadov kašlja. Vseeno 
pa tudi med naravnimi izdelki obstajajo takšni, ki so bolj ali 
manj učinkoviti. Strokovnjaki veliko bolj kot naravne sirupe, 
ki zaradi velikih deležev saharoze dodatno obremenijo 
otroški organizem, priporočajo peroralne suspenzije, ki 
učinkovito in brez stranskih učinkov pomagajo na osnovi 
naravnih učinkovin.

Pričakovano trajanje kašlja je, povzeto 
po nekaj zadnjih študijah, približno 18 
dni, z razponom do 28 dni!
tak podatek nam pove, da moramo 
biti kar potrpežljivi in počakati, da 
se bolezen počasi umiri. Za kašelj 
po prebolelih prehladnih obolenjih je 
značilno, da ga sproži že živahnejša igra, 
smeh, jok, globoko dihanje, sprememba 
temperature zraka, sprememba 
telesnega položaja, na primer, ko damo 
otroka spat in podobno.

Kdaj je treba obiskati zdravnika?
•	 Pri težkem dihanju ali sopenju.
•	 če kašelj traja dlje kot teden dni.
•	 Ob povišani telesni temperaturi več 

kot 3 dni.
•	 Pri obilnem, gnojnem ali krvavem 

izločku.
če znamo kašelj pravilno in pravočasno 
pomiriti, lahko preprečimo nočno moro, 
ki prinese neprespane noči, bolniške 
odsotnosti in izčrpanega otroka.

Pregled pri pediatru potrebujejo 
otroci, ki se ob kašlju slabo počutijo, 
imajo visoko telesno temperaturo ali 
kakršnekoli znake oteženega dihanja. 
težko dihanje prepoznamo po tem, da si 
otrok pri dihanju pomaga z dvigovanjem 
ramen, da ugreza prostore med rebri in 
poudarjeno diha s trebuhom. Poveča se 
tudi hitrost dihanja.

Pregled pri zdravniku potrebujejo otroci, 
ki kašljajo ponoči tudi, ko so sicer zdravi, 
tisti, ki kašljajo ob naporu, ko so sicer 
zdravi, in tisti, pri katerih opažamo 
napade kašlja ob stiku z določenimi 
alergeni, na primer ob stiku s hišnim 
prahom, ob košnji ali kaj podobnega.

Otroci običajno zaradi kašlja dobijo 
vrsto v lekarni kupljenih ali pa doma 
pripravljenih sirupov in drugih zdravil. 

Največ, kar 
lahko storimo 
za otroka, je, 
da imamo pri 
roki izdelek, 
ki blaži tako 
suhi kot 
dražeči kašelj.

Da bomo znali kar najbolje 
pomagati otroku, moramo 
najprej prepoznati, ali ga teži 
suhi ali mokri kašelj, kar ni 
vedno enostavno.

Kašelj pri otrocih, sploh tistih 
najmlajših, je res nadležna in 
neprijetna reč, vendar se pojavi 
z namenom.

Za naše najmlajše!

z naravnim
medom

se zelo dobro prenaša

pomirja | blaži | varuje

za vsak kašelj ob prehladu, suh ali moker
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JUNIOR SIRUP
PROTI KAŠLJU

 
 

Izdelek je medicinski pripomoček razreda IIa. Pooblaščeni predstavnik v Sloveniji: 
OPH OKTAL PHARMA d.o.o., Pot k sejmišču 26a, 1231 Ljubljana Črnuče.
V primeru pojava neželenega dogodka o tem takoj obvestite pooblaščenega 
predstavnika OPH Oktal Pharma d.o.o. na elektronski naslov: info@oktal-pharma.si
PRIPRAVLJENO V SLOVENIJI: februar 2020.         SI.20.BRO.01

Le kakovosten izdelek omogoča varno uporabo in pričakovano delovanje.

znak kakovosti v vaši lekarni

www.oktal-pharma.si

Pot k sejmišču 26a, 1231 Ljubljana
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Posebno ponudbo

poiščite v svoji najbližji 
lekarni ali specializirani 

prodajalni.
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zdravi v zimo

Povzročitelj je torej v žrelu zdravih 
nosilcev, med ljudmi pa se s kužnimi 
kapljicami prenaša pri tesnih stikih. 
natančno obdobje kužnosti ni znano, 
vendar kaže, da do prenosa lahko pride, 
dokler je pnevmokok v izločkih dihal. Za 
širjenje pnevmokokov so zdravi nosilci 
bakterije pomembnejši kot bolniki. V 
Sloveniji je obolevnost za invazivnimi 
pnevmokoknimi okužbami najpogostejša 
pri otrocih, mlajših od dveh let. najbolj 
izpostavljeni so otroci v jaslih in vrtcih. 
Druga skupina ogroženih so osebe, 
starejše od 65 let in s številnimi 
pridruženimi boleznimi.

Pri obravnavi bolnika je torej zelo 
pomembna starost. Drugi pomemben 
dejavnik je delitev pljučnic na mesto, 
kjer je bolnik zbolel: pljučnice domačega 
okolja, bolnišnične pljučnice, pljučnice v 
domovih starejših občanov. najpogostejši 
povzročitelj pljučnice domačega okolja 
je pnevmokok. 

Pljučnica je okužba, ki prizadene pljučne 
mešičke (alveole), vendar lahko okuži 
zgornje dihalne poti in se razširi na kri, 
srednje uho, sinuse ali živčni sistem. 
Hude pnevmokokne okužbe, kot so 
meningitis, sepsa in invazivna pljučnica, 
se v skrajnem primeru lahko končajo 
tudi s smrtjo. Pri starejših od 65 let 
so znaki lahko manj izraziti, postanejo 
samo zmedeni ali odsotni in nimajo 
povišane telesne temperature. Znak, 
da je prišlo do vnetja rebrne mrene, 
so izrazite bolečine v prizadetem 
predelu ob dihanju in kašlju. Ljudje z 
nekaterimi sočasnimi boleznimi, kot 
so kronične bolezni srca, pljuč ali jeter, 
imajo povečano tveganje za nastanek 
pnevmokokne pljučnice. 

možnosti so izrednega pomena klinični 
znaki bolezni, ki jih moramo spremljati 
in zapisovati. Za to uporabljamo 
ocenjevalni sistem cRB-65 (angl. 
confusion/zmedenost, Respiratory rate/
frekvenca dihanja, Blood pressure/
krvni tlak), cURB-65 (angl. confusion, 
Urea, Respiratory rate, Blood pressure) 
in PSI (angl. Pneumonia Severity Index 
– PSI). Smiselno je, da izbrani zdravnik 
s pulznim oksimetrom izmeri tudi 
nasičenost hemoglobina s kisikom. 

Pri zdravljenju so potrebni splošni 
ukrepi, kot so počitek, uživanje večjih 
količin tekočine in opustitev kajenja. 
Pri bolnikih moramo nadzorovati 
vnos tekočin in količino izločenega 
urina, opazovati splošno počutje ter 

PNEVmOKOKNA 
PLJUČNICA JE 
SmRTNO NEVARNA
Glede na povzročitelja razlikujemo bakterijske in virusne pljučnice; drugi 
povzročitelji so redkejši (na primer glive). Pnevmokokno pljučnico povzročajo 
bakterije, imenovane Streptococcus pneumoniae ali krajše strep. S. pneumoniae 
se imenuje tudi pnevmokok. Bakterija pnevmokok se pri večini obolenj zadržuje v 
ustno-žrelnem prostoru, od koder v ugodnih razmerah vstopi v pljuča, kar lahko 
privede do nastanka pnevmokokne pljučnice. Besedilo: Prim. doc. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med., specialistka družinske medicine

psihično stanje in dvakrat na dan meriti 
telesno temperaturo. Pnevmokokne 
okužbe zdravimo z antibiotikom, kar je 
praviloma izkustveno. Izbrani antibiotik 
mora biti učinkovit proti pnevmokokom, 
pri čemer je treba upoštevati pogostost 
in občutljivost povzročiteljev pljučnice 
v Sloveniji. V zadnjem času se namreč 
pojavlja odpornost pnevmokokov proti 
antibiotikom, kar otežuje zdravljenje. 

Pnevmokokna pljučnica se lahko začne 
nenadoma. Pojavita se lahko mrzlica 
z visoko vročino, kašljem, zasoplostjo, 
dušenjem, glavobolom, slabostjo, 
bolečinami v prsih. Okrevanje traja več 
tednov, kar 20 % obolelih pa zaradi 
pnevmokokne pljučnice umre.

Zdravnik postavi diagnozo na podlagi 
ugotavljanja zgodovine bolezni, 
kliničnega pregleda ter laboratorijskih 
in slikovnih preiskav. Zlati standard 
postavitve diagnoze pljučnice je 
rentgenska slika pljuč, ki je vedno 
zaželena, obvezna pa ob neuspehu 
predpisane antibiotične terapije. 
Obvezno je tudi rentgensko slikanje 
pri kadilcih, ki zbolijo za pljučnico. 
Poleg vseh sodobnih diagnostičnih 

Pri jemanju antibiotikov je treba natančno upoštevati 
navodila zdravnika in farmacevta, še zlasti pa je pomembno 
preprečevanje okužb, predvsem s cepljenjem.

Najpogostejši povzročitelj pljučnice domačega okolja je 
pnevmokok.

Pri jemanju antibiotikov je treba 
natančno upoštevati navodila zdravnika 
in farmacevta, še zlasti pa je pomembno 
preprečevanje okužb, predvsem s 
cepljenjem. na voljo sta dve vrsti 
cepiva proti pnevmokoknim okužbam: 
polisaharidno in konjugirano. Obe sta 
mrtvi. cepivo pri starejših od dveh let 
dajemo z vbodom v mišico ali podkožje 
nadlahti, odvisno od vrste cepiva.

23-valentno polisaharidno cepivo 
(PPV23) vsebuje pnevmokokne serotipe, 
ki so odgovorni za 85–90 % invazivnih 
pnevmokoknih okužb v industrijsko 
razvitih državah. cepivo je učinkovito 
proti invazivni pnevmokokni bolezni 
in pljučnici pri zdravih mladih odraslih, 
vendar ima v tem pogledu omejeno 
učinkovitost v drugih starostnih 
skupinah. Uporabiti ga je dovoljeno samo 
pri starejših od dveh let. Za primarno 
imunizacijo dajemo PPV23 kot en sam 
intramuskularni odmerek (po možnosti 
v deltoidno mišico) ali kot podkožni 
odmerek. Svetovna zdravstvena 
organizacija na podlagi podatkov o 
trajanju zaščite, povzročene s cepivom, 
predlaga eno samo revakcinacijo več kot 
5 let po prvem cepljenju. Lokalni neželeni 
učinki so lahko pogostejši pri prejemnikih 
drugega odmerka PPV23, vendar so na 
splošno samoomejujoči in niso hudi.

Prvo konjugirano cepivo je bilo na 
voljo leta 2000, 10-valentno oziroma 
13-valentno cepivo pa sta v Sloveniji 
na voljo od leta 2009 oziroma 2010. 
Konjugirani cepivi spodbudita boljši odziv 
imunskega sistema kot polisaharidno 
cepivo ter zagotavljata zaščito tudi 
dojenčkom in majhnim otrokom, zato ju 
lahko uporabljamo za rutinsko cepljenje 
otrok.

Za lajšanje bolečin 
in oteklin pri vnetju 
v ustni votlini in žrelu

Odgovoren za trženje:
Bonifar d. o. o.

Zdravila Tantum Verde so na voljo brez recepta v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
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zdravi v zimo
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zaželena, obvezna pa ob neuspehu 
predpisane antibiotične terapije. 
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pri kadilcih, ki zbolijo za pljučnico. 
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Pri jemanju antibiotikov je treba natančno upoštevati 
navodila zdravnika in farmacevta, še zlasti pa je pomembno 
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polisaharidno in konjugirano. Obe sta 
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nadlahti, odvisno od vrste cepiva.
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pri starejših od dveh let. Za primarno 
imunizacijo dajemo PPV23 kot en sam 
intramuskularni odmerek (po možnosti 
v deltoidno mišico) ali kot podkožni 
odmerek. Svetovna zdravstvena 
organizacija na podlagi podatkov o 
trajanju zaščite, povzročene s cepivom, 
predlaga eno samo revakcinacijo več kot 
5 let po prvem cepljenju. Lokalni neželeni 
učinki so lahko pogostejši pri prejemnikih 
drugega odmerka PPV23, vendar so na 
splošno samoomejujoči in niso hudi.

Prvo konjugirano cepivo je bilo na 
voljo leta 2000, 10-valentno oziroma 
13-valentno cepivo pa sta v Sloveniji 
na voljo od leta 2009 oziroma 2010. 
Konjugirani cepivi spodbudita boljši odziv 
imunskega sistema kot polisaharidno 
cepivo ter zagotavljata zaščito tudi 
dojenčkom in majhnim otrokom, zato ju 
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nega

Prekomerno obarvanje kože
Specializirane kožne celice, imenovane 
melanociti, ko so izpostavljene sončni 
svetlobi, proizvajajo večje količine 
pigmenta melanina, zaradi česar koža 
potemni ali porjavi. Pri ljudeh s svetlo 
poltjo melanociti na nekaterih področjih 
kože, kot odziv na sončno svetlobo, 
proizvajajo več melanina kot drugi. 
Posledica je neenakomerna proizvodnja 
melanina, ki povzroči madeže 
pigmentacije. Ločimo omejene  (pege in 
lise) ali razšrijene oziroma generalizirane 
hiperpigmentacije. Omejene 
hiperpigmentacije so najpogostejše, 
zaradi njih se opravi največ posegov 
odstranitve. nagnjenost k pojavu peg 
je večinoma družinsko pogojena, v 
nastanku je udeležen vpliv hormonov in 
imunski sistem. Poleg sončne svetlobe 
lahko povzročijo povečano količino 

in peteršilj) vsebujejo spojine, zaradi 
katerih je koža nekaterih ljudi bolj 
občutljiva na učinke ultravijolične 
svetlobe. ta reakcija se imenuje 
fitofotodermatitis.

Sončni lentigo
Lentigo je lisa, ki se pojavi na koži, ki je 
bila prekomerno izpostavljena soncu. 
največkrat je moteč na obrazu in 
zgornem delu hrbta ter hrbtiščih rok. 
Izgleda kot svetlo do temno rjava lisa 
do premera 1cm. Praviloma ostaja enak 
skozi daljše obdobje. Odstranjujemo 
jih enostavno z laserjem, po posegu ni 
težav. Osebe, ki so nagnjene k nastanku, 
jih lahko ponovno opažajo na drugih 
mestih.

Melazma
Melazma je hiperpigmentirano področje, 
ki je praviloma večje kot lentigo in se 
z leti spreminja. V večini primerov se 
širi in temni, lahko pa tudi samo od 

NEENAKOmERNA 
PIGmENTACIJA 
KOžE
Koža telesa je bolj ali manj enakomerno obarvana. Obarvanost kože se kratkoročno 
spreminja v odvisnosti od izpostavljenosti UV svetlobi. Dolgoročne spremembe kože 
so zaradi hormonskih sprememb, staranja in bolezni. Ločimo prekomerno obarvanje 
kože (hiperpigmentacija) in zmanjšano obarvanje kože (hipopigmentacija). 

Besedilo: Branko Pirš, dr. med., specialist dermatovenerolog in flebolog, (DERMACENTER d.o.o., www.dermacenter.si)

melanina (hiperpigmentacijo) tudi druge 
snovi.

Omejene hiperpigmentacije po 
pogostnosti nastanejo kot:
•	 Reakcija na sončno svetlobo
•	 na mestu kožnih izrastkov (znamenj, 

bradavic…)
•	 Po poškodbi kože
•	 Po vnetju kože

Omejena povečana obarvanost kože 
se lahko razvije po poškodbah, kot so 
ureznine in opekline ali vnetja, ki jih 
povzročajo določena stanje, kot so akne 
ali reakcija na zdravila.

Občutljivi posamezniki razvijejo 
hiperpigmentacijo na predelih kože, ki 
je bila izpostavljena sončni svetlobi. 
nekatere rastline (zelena, paradižnik 

Omejena povečana obarvanost kože  se lahko razvije po 
poškodbah, kot so ureznine in opekline ali vnetja, ki jih 
povzročajo določena stanje, kot so akne ali reakcija na zdravila.

Specializirane kožne celice, imenovane melanociti, ob 
izpostavljenosti sončni svetlobi proizvajajo večje količine 
pigmenta melanina, zaradi česar koža potemni ali porjavi.

Prekomerne in neenakomerne obarvanosti kože ni enostavno 
obravnavati.

sebe izgine. čez poletje potemni, pozimi 
posvetli. tipično se pojavlja okrog oči, 
nad zgornjo ustnico in na čelu. Pojavlja 
se tako pri ženskah, kot pri moških, 
vendar je pri ženskah neprimerno 
pogostejši. največkrat se pojavi pri 
ženskah po spremembi hormonskega 
ravnovesja, ob uživanju kontraceptiva in 
v nosečnosti. Odstranjuje se jih težko, 
največkrat s pilingi in laserji, vendar je 
večinoma odstranitev začasna. Zelo 
pomembna je stalna zaščita pred UV 
žarki, sicer se pojavljajo nova žarišča.

Hiperpigmentacije po poškodbi in 
vnetju
Ljudje s temnim fototipom opažajo po 
vnetjih in poškodbah kože potemnjene 
lise, na mestu poškodbe. Pogosto 
ostajajo pege in lise po prebolelih 
aknah, urezninah in vnetjih. Večina teh 
pigmentacij sčasoma samih posvetli, 
tako da posebni tretmaji niso potrebni. 
Pomagajo pilingi in dobra zaščita pred 
soncem.

Prekomerne obarvanosti kože ni 
enostavno obravnavati. Pred vsako 
obravnavno natančno preučimo možne 
vzroke in se odločamo med možnimi 
terapevtskimi ukrepi. najpogosteje 
uporabljamo lasersko terapijo, s katero 
bodisi zmanjšamo količino pigmenta 
ali pa vplivamo na vzrok pigmentacije, 
ki je pogosto vnetje kože. Praviloma 
je potrebnih več posegov za uspešno 
zdravljenje, vendar se pigmentacije 
velikokrat ponovijo.

Zmanjšano obarvanje kože
O zmanjšanem obarvanju kože 
(hipopigmentaciji) govorimo, ko je več 
okolne kože temnejše kot je svetlejših 
lis. Večinoma gre začasna in omejena 
področja kože svetle kože, ki se 
sačasoma spontano repigmentirajo, 
v nekaterih primerih pa gre za prava 
obolenja.

Vitiligo
Vitiligo je vedno pogostejša motnja 
pigmentacije, ki povzroča da na 
določenih mestih melanociti, ki 
proizvajajo pigment, propadejo. 
natančnega vzroka ne poznamo, gre za 
splet prekomernega imunskega odziva 
in hormonov. Praviloma se pojavijo pre 
svetle lise že pri otrocih, na obrazu in 
prstih rok ali nog in okončinah. Sčasoma 
se bele lise večajo in postanejo estetsko 
moteče. V kolikor odkrijemo vzrok 
nastanka, se pigmentacija povrne. Pri 
osebah, pri katerih ne najdemo vzroka, 
kožo obsevamo z laserskimi žarki in smo 
uspešni v več kot polovici primerov. 

Hipopigmentacije po vnetju
Po kožnem vnetju lahko nastanejo tako 

hiper kot hipopigmentacije. Slednje so 
pogostejše pri ljudeh s temnim tipom 
kože. Po vnetju kože, dokler se le-ta ne 
obnovi, je manj melanocitov, ki sproščajo 
melanin, zato te vrste hipopigmentacij 
ne potrebujejo posebne terapije. 
Svetujemo uporabo negovalnih mazil in 
manj močenja kože. Pogoste posvetlitve 
kože se pojavljajo pri ljudeh z atopijskim 
dermatitisom ali pri kroničnih kožnih 
boleznih, kot je luskavica. Pogoste so 
posvetlitve kože po okužbah kože z 
bakterijami ali pri ljudeh, ki jih koža srbi, 
saj s praskanjem prav tako povzročamo 
vnetje kože in počasno regeneracijo.

Vse vrste hipopigmentacij zdravimo 
s fototerapijo ali z laserko terapijo. 
Kreme so neučinkovite, če je potrebno, 
se manjša področja enostavno prekrije 
s prekrivnimi sredstvi - pudrom ali 
obarvano kremo.

Kreme so neučinkovite, 
če je potrebno, se manjša 
področja enostavno prekrije s 
prekrivnimi sredstvi - pudrom 
ali obarvano kremo.

Vse vrste hipopigmentacij 
zdravimo s fototerapijo ali z 
laserko terapijo.
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Prekomerno obarvanje kože
Specializirane kožne celice, imenovane 
melanociti, ko so izpostavljene sončni 
svetlobi, proizvajajo večje količine 
pigmenta melanina, zaradi česar koža 
potemni ali porjavi. Pri ljudeh s svetlo 
poltjo melanociti na nekaterih področjih 
kože, kot odziv na sončno svetlobo, 
proizvajajo več melanina kot drugi. 
Posledica je neenakomerna proizvodnja 
melanina, ki povzroči madeže 
pigmentacije. Ločimo omejene  (pege in 
lise) ali razšrijene oziroma generalizirane 
hiperpigmentacije. Omejene 
hiperpigmentacije so najpogostejše, 
zaradi njih se opravi največ posegov 
odstranitve. nagnjenost k pojavu peg 
je večinoma družinsko pogojena, v 
nastanku je udeležen vpliv hormonov in 
imunski sistem. Poleg sončne svetlobe 
lahko povzročijo povečano količino 

in peteršilj) vsebujejo spojine, zaradi 
katerih je koža nekaterih ljudi bolj 
občutljiva na učinke ultravijolične 
svetlobe. ta reakcija se imenuje 
fitofotodermatitis.

Sončni lentigo
Lentigo je lisa, ki se pojavi na koži, ki je 
bila prekomerno izpostavljena soncu. 
največkrat je moteč na obrazu in 
zgornem delu hrbta ter hrbtiščih rok. 
Izgleda kot svetlo do temno rjava lisa 
do premera 1cm. Praviloma ostaja enak 
skozi daljše obdobje. Odstranjujemo 
jih enostavno z laserjem, po posegu ni 
težav. Osebe, ki so nagnjene k nastanku, 
jih lahko ponovno opažajo na drugih 
mestih.

Melazma
Melazma je hiperpigmentirano področje, 
ki je praviloma večje kot lentigo in se 
z leti spreminja. V večini primerov se 
širi in temni, lahko pa tudi samo od 

NEENAKOmERNA 
PIGmENTACIJA 
KOžE
Koža telesa je bolj ali manj enakomerno obarvana. Obarvanost kože se kratkoročno 
spreminja v odvisnosti od izpostavljenosti UV svetlobi. Dolgoročne spremembe kože 
so zaradi hormonskih sprememb, staranja in bolezni. Ločimo prekomerno obarvanje 
kože (hiperpigmentacija) in zmanjšano obarvanje kože (hipopigmentacija). 

Besedilo: Branko Pirš, dr. med., specialist dermatovenerolog in flebolog, (DERMACENTER d.o.o., www.dermacenter.si)

melanina (hiperpigmentacijo) tudi druge 
snovi.

Omejene hiperpigmentacije po 
pogostnosti nastanejo kot:
•	 Reakcija na sončno svetlobo
•	 na mestu kožnih izrastkov (znamenj, 

bradavic…)
•	 Po poškodbi kože
•	 Po vnetju kože

Omejena povečana obarvanost kože 
se lahko razvije po poškodbah, kot so 
ureznine in opekline ali vnetja, ki jih 
povzročajo določena stanje, kot so akne 
ali reakcija na zdravila.

Občutljivi posamezniki razvijejo 
hiperpigmentacijo na predelih kože, ki 
je bila izpostavljena sončni svetlobi. 
nekatere rastline (zelena, paradižnik 

Omejena povečana obarvanost kože  se lahko razvije po 
poškodbah, kot so ureznine in opekline ali vnetja, ki jih 
povzročajo določena stanje, kot so akne ali reakcija na zdravila.

Specializirane kožne celice, imenovane melanociti, ob 
izpostavljenosti sončni svetlobi proizvajajo večje količine 
pigmenta melanina, zaradi česar koža potemni ali porjavi.

Prekomerne in neenakomerne obarvanosti kože ni enostavno 
obravnavati.

sebe izgine. čez poletje potemni, pozimi 
posvetli. tipično se pojavlja okrog oči, 
nad zgornjo ustnico in na čelu. Pojavlja 
se tako pri ženskah, kot pri moških, 
vendar je pri ženskah neprimerno 
pogostejši. največkrat se pojavi pri 
ženskah po spremembi hormonskega 
ravnovesja, ob uživanju kontraceptiva in 
v nosečnosti. Odstranjuje se jih težko, 
največkrat s pilingi in laserji, vendar je 
večinoma odstranitev začasna. Zelo 
pomembna je stalna zaščita pred UV 
žarki, sicer se pojavljajo nova žarišča.

Hiperpigmentacije po poškodbi in 
vnetju
Ljudje s temnim fototipom opažajo po 
vnetjih in poškodbah kože potemnjene 
lise, na mestu poškodbe. Pogosto 
ostajajo pege in lise po prebolelih 
aknah, urezninah in vnetjih. Večina teh 
pigmentacij sčasoma samih posvetli, 
tako da posebni tretmaji niso potrebni. 
Pomagajo pilingi in dobra zaščita pred 
soncem.

Prekomerne obarvanosti kože ni 
enostavno obravnavati. Pred vsako 
obravnavno natančno preučimo možne 
vzroke in se odločamo med možnimi 
terapevtskimi ukrepi. najpogosteje 
uporabljamo lasersko terapijo, s katero 
bodisi zmanjšamo količino pigmenta 
ali pa vplivamo na vzrok pigmentacije, 
ki je pogosto vnetje kože. Praviloma 
je potrebnih več posegov za uspešno 
zdravljenje, vendar se pigmentacije 
velikokrat ponovijo.

Zmanjšano obarvanje kože
O zmanjšanem obarvanju kože 
(hipopigmentaciji) govorimo, ko je več 
okolne kože temnejše kot je svetlejših 
lis. Večinoma gre začasna in omejena 
področja kože svetle kože, ki se 
sačasoma spontano repigmentirajo, 
v nekaterih primerih pa gre za prava 
obolenja.

Vitiligo
Vitiligo je vedno pogostejša motnja 
pigmentacije, ki povzroča da na 
določenih mestih melanociti, ki 
proizvajajo pigment, propadejo. 
natančnega vzroka ne poznamo, gre za 
splet prekomernega imunskega odziva 
in hormonov. Praviloma se pojavijo pre 
svetle lise že pri otrocih, na obrazu in 
prstih rok ali nog in okončinah. Sčasoma 
se bele lise večajo in postanejo estetsko 
moteče. V kolikor odkrijemo vzrok 
nastanka, se pigmentacija povrne. Pri 
osebah, pri katerih ne najdemo vzroka, 
kožo obsevamo z laserskimi žarki in smo 
uspešni v več kot polovici primerov. 

Hipopigmentacije po vnetju
Po kožnem vnetju lahko nastanejo tako 

hiper kot hipopigmentacije. Slednje so 
pogostejše pri ljudeh s temnim tipom 
kože. Po vnetju kože, dokler se le-ta ne 
obnovi, je manj melanocitov, ki sproščajo 
melanin, zato te vrste hipopigmentacij 
ne potrebujejo posebne terapije. 
Svetujemo uporabo negovalnih mazil in 
manj močenja kože. Pogoste posvetlitve 
kože se pojavljajo pri ljudeh z atopijskim 
dermatitisom ali pri kroničnih kožnih 
boleznih, kot je luskavica. Pogoste so 
posvetlitve kože po okužbah kože z 
bakterijami ali pri ljudeh, ki jih koža srbi, 
saj s praskanjem prav tako povzročamo 
vnetje kože in počasno regeneracijo.

Vse vrste hipopigmentacij zdravimo 
s fototerapijo ali z laserko terapijo. 
Kreme so neučinkovite, če je potrebno, 
se manjša področja enostavno prekrije 
s prekrivnimi sredstvi - pudrom ali 
obarvano kremo.

Kreme so neučinkovite, 
če je potrebno, se manjša 
področja enostavno prekrije s 
prekrivnimi sredstvi - pudrom 
ali obarvano kremo.

Vse vrste hipopigmentacij 
zdravimo s fototerapijo ali z 
laserko terapijo.
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Hitrejše celjenje
Včasih so moteče spremembe 
odstranjevali le s kirurško tehniko, 
izrezom oz. ekscizijo kože. Danes pa 
najpogosteje uporabljamo laser, ki 
omogoča minimalno invaziven postopek, 
je veliko bolj prijazen do bolnika in ne 
potrebuje uporabe kirurškega noža. 
V naši ordinaciji v celju uporabljamo 
vodilne laserje v svetu, in sicer tip 
Er:YAG, nd: YAG, s katerim lahko 
zdravimo različne spremembe po koži. 
Z laserjem lahko odstranjujemo vse 
spremembe na mehkem tkivu, vključno 
pigmentirana območja. Za lasersko 
zdravljenje je značilna enostavna 
uporaba, postopek zahteva minimalno 

neprimerljiva s klasično metodo, zato so 
učinki zdravljenja dolgotrajnejši.

Položeno na srce
Prednosti uporabe laserja so dokazano 
zelo velike in tudi estetski rezultati so 
veliko boljši.

če si želite zagotoviti neboleče in 
nekrvaveče kirurške posege na koži po 
vsem telesu naslednjič, ko boste obiskali 
specialista s posameznega področja, 
vprašajte po laserju.

Z LASERJEm 
NAD BENIGNE 
TUmORJE KOžE
Največji organ našega telesa – koža, že na prvi pogled kaže, kako se počutimo, 
in izdaja naša leta. Spremembe na koži so večinoma nenevarne tvorbe, vendar 
estetsko moteče, včasih dajejo vtis zanemarjenosti ali postaranosti. Pod benigne 
tumorje kože štejemo različne spremembe kože in podkožja, kot so: fibromi, lipomi, 
hemangiomi, virusne bradavice, seboroične keratoze, bolj znane kot starostne 
bradavice ... Vsakdo od nas ima tovrstnih sprememb celo vrsto po različnih delih 
telesa. Besedilo: Matic Fabjan, dr. med., specialist plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije

lokalno anestezijo, laserska odstranitev 
omogoča manjše krvavenje, manj travme 
na zdravem tkivu, manjše otekline, 
hitrejše celjenje, ne pušča brazgotin in 
omogoča krajši postoperativni čas, kar 
je v današnjem načinu življenja zelo 
pomembno. 

Prednosti uporabe laserja
Prednosti uporabe laserja so dokazano 
zelo velike. Veliko manj boleč postopek 
je največja prednost za pacienta. Brez 
rezanja in šivanja kože je celjenje ran 
bistveno hitrejše, število obiskov pri 
zdravniku se lahko zmanjša za 50 
odstotkov. tudi estetski rezultati so 
veliko boljši, natančnost terapije je 

Z leti se pojavljajo tudi manjše kapilarne spremembe (fotografija 
levo) in pigmentacija (fotografija desno), kar prav tako lahko 
odstranimo z lasersko terapijo. 

Seboroična keratoza, 
fibromi (fotografija levo) in 
hemangiomi (fotografija desno) 
so benigni kožni tumorji, ki se 
pojavljajo v odrasli dobi. Pri 
otrocih jih ne srečamo.   

Suha koža je zelo pogosta, starejši ko 
smo, bolj je suha. Dejavniki tveganja za 
suho kožo vključujejo:
•	 Hladno, suho vreme
•	 Pogosto kopanje, še posebno če 

uporabljate mila, ki se zelo penijo
•	 Atopijski dermatitis
•	 Starost

Z umivanjem speremo maščobe s 
površine kože, zato se koža izsuši. Suha 
koža postane razdražena in pogosto 
srbi. Lušči se v obliki majhnih lusk. 
Srbenje najpogosteje prizadene goleni, 
v primeru atopijskega dermatitisa pa na 
izteznih delih rok in obraza. Drgnjenje 
in praskanje suhe kože lahko privede 
do nastanka ran in okužb, v skrajnem 
primeru ostanejo na koži brazgotine.

Diagnoze suhe kože postavimo 
dermatologi s pregledom kože z 
dermatoskopijo – pregledom kože pod 
povečavo. 

Ključno pri zdravljenju suhe kože je, da 
se jo ohranja vlažno. Ob manj kopelih 
in uporabi mlačne namesto vroče vode 
omogočimo, da zaščitne maščobe 
ostanejo na koži. Vlažilna mazila, losjoni 
z visoko vrednostjo lipidov, kreme, ki 
vsebujejo vazelin, mineralno olje ali 
glicerin, lahko prav tako zadržijo vodo 
v koži in jih je treba uporabiti takoj po 
kopanju. Peneča mila, detergenti in 
parfumi v nekaterih čistilnih sredstvih 
dražijo kožo in jo lahko še dodatno 
izsušijo.

OD SUHE KOžE DO 
DERmATITISA
Normalna koža je mehka in voljna, če vsebuje dovolj 
vode. Za zaščito pred izgubo vode vsebuje zunanja 
plast kože maščobo, ki upočasni izhlapevanje in 
zadržuje vlago v globljih plasteh kože. Če se količina 
maščobe zmanjša, koža postane suha. Suho kožo, 
razen če gre za dedno motnjo ali jo povzroči bolezen, 
imenujemo kseroza. Besedilo: Branko Pirš, dr. med., specialist dermatovenerolog in flebolog 

((DERMACENTER d.o.o., www.dermacenter.si))

Začetno zdravljenje kseroderme je 
osredotočeno na ohranjanje vlažne kože 
z naslednjimi ukrepi. Pogostost kopanja 
moramo zmanjšati in namesto vroče 
uporabljati mlačno vodo. Za zmanjšanje 
izgube transepidermalne vode je treba 
pogosto uporabljati kreme za zaščito 
kože, zlasti takoj po kopanju. Bolj gosta 
mazila, na osnovi vazelina ali olj, so 
učinkovitejša kot losjoni na vodni osnovi, 
čeprav se lossjoni na vodni osnovi 
lažje razmažejo in vpijejo. Zelo pogosto 
se uporabljajo kreme z dodatki, kot 
so ceramidi, alfa-glikolne kisline (npr. 
mlečna, glikolna in piruvična kislina) 
in beta-glikolne kisline (npr. salicilna 
kislina). Pomaga tudi večji vnos tekočin 
s pitjem. 

Bolnike, ki razvijejo hujše oblike suhe 
kože z vnetjem in jim vlažilna sredstva 
ne pomagajo dovolj, zdravimo z zdravili 
v obliki krem, fototerapijo in laserskimi 
terapijami.

Bolnike, ki razvijejo hujše oblike 
suhe kože z vnetjem in jim 
vlažilna sredstva ne pomagajo 
dovolj, zdravimo z zdravili v 
obliki krem, fototerapijo in 
laserskimi terapijami.
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najpogosteje uporabljamo laser, ki 
omogoča minimalno invaziven postopek, 
je veliko bolj prijazen do bolnika in ne 
potrebuje uporabe kirurškega noža. 
V naši ordinaciji v celju uporabljamo 
vodilne laserje v svetu, in sicer tip 
Er:YAG, nd: YAG, s katerim lahko 
zdravimo različne spremembe po koži. 
Z laserjem lahko odstranjujemo vse 
spremembe na mehkem tkivu, vključno 
pigmentirana območja. Za lasersko 
zdravljenje je značilna enostavna 
uporaba, postopek zahteva minimalno 

neprimerljiva s klasično metodo, zato so 
učinki zdravljenja dolgotrajnejši.

Položeno na srce
Prednosti uporabe laserja so dokazano 
zelo velike in tudi estetski rezultati so 
veliko boljši.

če si želite zagotoviti neboleče in 
nekrvaveče kirurške posege na koži po 
vsem telesu naslednjič, ko boste obiskali 
specialista s posameznega področja, 
vprašajte po laserju.

Z LASERJEm 
NAD BENIGNE 
TUmORJE KOžE
Največji organ našega telesa – koža, že na prvi pogled kaže, kako se počutimo, 
in izdaja naša leta. Spremembe na koži so večinoma nenevarne tvorbe, vendar 
estetsko moteče, včasih dajejo vtis zanemarjenosti ali postaranosti. Pod benigne 
tumorje kože štejemo različne spremembe kože in podkožja, kot so: fibromi, lipomi, 
hemangiomi, virusne bradavice, seboroične keratoze, bolj znane kot starostne 
bradavice ... Vsakdo od nas ima tovrstnih sprememb celo vrsto po različnih delih 
telesa. Besedilo: Matic Fabjan, dr. med., specialist plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije

lokalno anestezijo, laserska odstranitev 
omogoča manjše krvavenje, manj travme 
na zdravem tkivu, manjše otekline, 
hitrejše celjenje, ne pušča brazgotin in 
omogoča krajši postoperativni čas, kar 
je v današnjem načinu življenja zelo 
pomembno. 

Prednosti uporabe laserja
Prednosti uporabe laserja so dokazano 
zelo velike. Veliko manj boleč postopek 
je največja prednost za pacienta. Brez 
rezanja in šivanja kože je celjenje ran 
bistveno hitrejše, število obiskov pri 
zdravniku se lahko zmanjša za 50 
odstotkov. tudi estetski rezultati so 
veliko boljši, natančnost terapije je 

Z leti se pojavljajo tudi manjše kapilarne spremembe (fotografija 
levo) in pigmentacija (fotografija desno), kar prav tako lahko 
odstranimo z lasersko terapijo. 

Seboroična keratoza, 
fibromi (fotografija levo) in 
hemangiomi (fotografija desno) 
so benigni kožni tumorji, ki se 
pojavljajo v odrasli dobi. Pri 
otrocih jih ne srečamo.   

Suha koža je zelo pogosta, starejši ko 
smo, bolj je suha. Dejavniki tveganja za 
suho kožo vključujejo:
•	 Hladno, suho vreme
•	 Pogosto kopanje, še posebno če 

uporabljate mila, ki se zelo penijo
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•	 Starost

Z umivanjem speremo maščobe s 
površine kože, zato se koža izsuši. Suha 
koža postane razdražena in pogosto 
srbi. Lušči se v obliki majhnih lusk. 
Srbenje najpogosteje prizadene goleni, 
v primeru atopijskega dermatitisa pa na 
izteznih delih rok in obraza. Drgnjenje 
in praskanje suhe kože lahko privede 
do nastanka ran in okužb, v skrajnem 
primeru ostanejo na koži brazgotine.

Diagnoze suhe kože postavimo 
dermatologi s pregledom kože z 
dermatoskopijo – pregledom kože pod 
povečavo. 

Ključno pri zdravljenju suhe kože je, da 
se jo ohranja vlažno. Ob manj kopelih 
in uporabi mlačne namesto vroče vode 
omogočimo, da zaščitne maščobe 
ostanejo na koži. Vlažilna mazila, losjoni 
z visoko vrednostjo lipidov, kreme, ki 
vsebujejo vazelin, mineralno olje ali 
glicerin, lahko prav tako zadržijo vodo 
v koži in jih je treba uporabiti takoj po 
kopanju. Peneča mila, detergenti in 
parfumi v nekaterih čistilnih sredstvih 
dražijo kožo in jo lahko še dodatno 
izsušijo.

OD SUHE KOžE DO 
DERmATITISA
Normalna koža je mehka in voljna, če vsebuje dovolj 
vode. Za zaščito pred izgubo vode vsebuje zunanja 
plast kože maščobo, ki upočasni izhlapevanje in 
zadržuje vlago v globljih plasteh kože. Če se količina 
maščobe zmanjša, koža postane suha. Suho kožo, 
razen če gre za dedno motnjo ali jo povzroči bolezen, 
imenujemo kseroza. Besedilo: Branko Pirš, dr. med., specialist dermatovenerolog in flebolog 
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Začetno zdravljenje kseroderme je 
osredotočeno na ohranjanje vlažne kože 
z naslednjimi ukrepi. Pogostost kopanja 
moramo zmanjšati in namesto vroče 
uporabljati mlačno vodo. Za zmanjšanje 
izgube transepidermalne vode je treba 
pogosto uporabljati kreme za zaščito 
kože, zlasti takoj po kopanju. Bolj gosta 
mazila, na osnovi vazelina ali olj, so 
učinkovitejša kot losjoni na vodni osnovi, 
čeprav se lossjoni na vodni osnovi 
lažje razmažejo in vpijejo. Zelo pogosto 
se uporabljajo kreme z dodatki, kot 
so ceramidi, alfa-glikolne kisline (npr. 
mlečna, glikolna in piruvična kislina) 
in beta-glikolne kisline (npr. salicilna 
kislina). Pomaga tudi večji vnos tekočin 
s pitjem. 

Bolnike, ki razvijejo hujše oblike suhe 
kože z vnetjem in jim vlažilna sredstva 
ne pomagajo dovolj, zdravimo z zdravili 
v obliki krem, fototerapijo in laserskimi 
terapijami.

Bolnike, ki razvijejo hujše oblike 
suhe kože z vnetjem in jim 
vlažilna sredstva ne pomagajo 
dovolj, zdravimo z zdravili v 
obliki krem, fototerapijo in 
laserskimi terapijami.
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Pravzaprav ni več pravila in letnega 
časa, kdaj so glivice najbolj aktivne in 
agresivne, čeprav je bilo včasih mišljenje, 
da je treba za zdravje in videz nohtov 
skrbeti le v toplejših mesecih. Z glivicami 
se lahko okužimo kjerkoli in kadarkoli. 
V zimskih oz. hladnejših mesecih pa 
predvsem v bazenih, savnah, garderobah 
in skupnih tuših. Za okužbo zadostuje že 
stik z okuženo površino. Bolj dovzetni za 
okužbo so športniki zaradi tesne obutve 
in starejši ljudje ter sladkorni bolniki 
zaradi upočasnjene rasti nohtov.

Zakaj se pojavi bolezen?
Glivično okužbo nohtov najpogosteje 
povzročajo glivice iz skupine 
dermatofitov. ti so lahko v zemlji, na 
živalih ali ljudeh. Okužimo se lahko 
v javnih prostorih, kot so bazeni, 
telovadnice, na vrtu ali od drugih članov 
družine, npr. pri izmenjavi copat. nekoliko 
bolj dovzetni za glivično okužbo nohtov 
so starejši ljudje s slabšo prekrvavitvijo v 
okončinah, sladkorni bolniki, ljudje, ki so 
pogosto v vlažnem okolju, tisti, ki se bolj 
potijo, in tisti, ki nosijo zaprto obutev. K 
hitrejši okužbi pripomorejo tudi ranice 

gre poleg okužbe nohta tudi za okužbo 
kože ob nohtu ali celotnega stopala (kar 
je pogosto), je potrebna tudi uporaba 
kreme, ki vsebuje antimikotik.

Zdravljenje z lakom  
če preventiva ni delovala in je glivična 
okužba nohtov že nastopila, jo lahko 
odpravite s posebnimi laki za zdravljenje 
blagih do zmernih glivičnih okužb 
nohtov. Pomembno je tudi, da si predela, 
kjer imate glivice, ne praskate, da 
pogosto menjate brisače in nogavice, da 
imate za okužen noht posebno pilico, 
s katero si ne pilite drugih nohtov, in 
predvsem, da vztrajate. Glivične okužbe 
nohtov so namreč trdovratne. na nogi 
lahko noht preraste svojo dolžino šele v 
6 mesecih.

Z operativnim posegom zdravimo 
pri hujših okužbah, ko smo z ostalimi 
načini zdravljenja neuspešni. Odstranimo 
celotno nohtno ploščo, nadomesti pa jo 

ONIHOmIKOZA JE 
PRECEJ TRDOVRATNA 
BOLEZEN  
Onihomikoza je glivična okužba nohtov, ki lahko prizadene posamezen noht ali več 
nohtov hkrati. Po navadi se začne kot rumenkasta ali belkasta sprememba na konici 
nohta, pozneje pa se okužba lahko razširi globlje v noht, kar se kaže z zadebelitvijo 
in lomljivostjo nohtne plošče. Besedilo: Jasmina Demšar, dr. med., specialist dermatovenerolog

na koži ali poškodbe nohta. Je precej 
neprijetna in lahko tudi boleča.  če ni 
zdravljena, se lahko razvije v kronično 
obliko. napreduje lahko zelo počasi, tudi 
več let.

Kakšni so simptomi in znaki bolezni?
Glivično okuženi nohti so zadebeljeni, 
rumenkasto obarvani, lomljivi, 
spremenjena je tudi oblika. Prizadet 
noht lahko odstopi od nohtne posteljice, 
kar imenujemo oniholiza. nekateri 
bolniki tožijo zaradi bolečin v prstih ali 
prstnih konicah, prisoten je lahko tudi 
neprijeten vonj. Glivična okužba nohta 
lahko pušča trajne posledice na nohtu. 
Pri ljudeh, ki imajo sladkorno bolezen 
ali drugače oslabljen imunski sistem 
(npr. bolniki z levkemijo, aidsom, bolniki 
po presaditvi organov), je lahko glivična 
okužba potencialno mesto za vstop 
drugih mikroorganizmov v telo, kar 
lahko vodi v celulitis (bakterijsko okužbo 
podkožja) ali druge hujše zaplete.

Ali so potrebne preiskave?
Za potrditev diagnoze glivične okužbe 
nohtov je potreben skarifikat nohta. 
Preiskava poteka tako, da laborant s 
topim skalpelom postrga del nohta, ki 
ga nato mikroskopira. Pod mikroskopom 
so vidni glivični elementi, s čimer je 
diagnoza potrjena. Delce nohta lahko 
pošljemo tudi na gojišče, kjer na podlagi 
rasti in videza gojišča določimo vrsto 
glivične okužbe. Ker glivice v gojišču 
rastejo počasi, je treba na rezultat 
počakati 4–6 tednov.

Zdravljenje glivične okužbe nohtov

Zdravljenje s kremami je pri glivični 
okužbi nohtov večinoma neuspešno, 
saj krema ne more prodreti v noht. če 

Za potrditev diagnoze glivične 
okužbe nohtov je potreben 
skarifikat nohta.

Glivično okužbo nohtov 
najpogosteje povzročajo glivice 
iz skupine dermatofitov. Zdravljenje s kremami je 

pri glivični okužbi nohtov 
večinoma neuspešno, saj krema 
ne more prodreti v noht.

Če preventiva ni delovala in 
je glivična okužba nohtov že 
nastopila, jo lahko odpravite s 
posebnimi laki za zdravljenje 
blagih do zmernih glivičnih 
okužb nohtov.

zdrav noht, ki lahko potrebuje tudi leto 
dni ali več, da zraste. Ker je omenjeni 
poseg zelo agresiven ter bolniku, ki nima 
nohta, onemogoči normalen prijem ali 
hojo, ga uporabimo zelo redko.

Simptomi in znaki
•	 bolečina
•	 otečen noht
•	 smrdeč gnojni izcedek iz nohta

•	 vdrt navzven upognjen noht

Vzroki in dejavniki tveganja
•	 toplo in vlažno okolje
•	 starejši ljudje, moški, športniki
•	 prisotna glivična okužba stopal
•	 periferna obolenja žilja (npr. sladkorna 

bolezen)
•	 poškodbe nohtov
•	 oslabljen imunski sistem

Praktični nasveti za bolnike z glivično 
okužbo nohtov
nohte pristrizite na kratko. Po vsakem 
kopanju, tuširanju dlani in podplate 
dobro obrišite s suho brisačo, tudi med 
prsti nog in rok.
1. ne strizite ali grizite obnohtne kožice, 

saj lahko s tem povzročite prodor 
okužbe globlje v kožo.

2. nosite bombažne nogavice, ki jih 
lahko operete na 90 stopinj celzija. 

nogavice zamenjajte večkrat na dan, 
še posebej če se vam potijo noge. čez 
dan večkrat sezujte zaprte čevlje, da 
se noge posušijo.

3. ne nosite čevljev ali copat drugih 
članov družine. Ko začnete ustrezno 
zdravljenje, čevlje trikrat na teden 
poškropite s pršilom, ki vsebuje 
ketokonazol (kupite v lekarni).

4. tablete, ki vam jih je predpisal zdravnik 
za zdravljenje glivične okužbe nohtov, 
zaužijte skupaj z obrokom hrane. 
Zdravniku morate, preden začnete 
jemati tablete, povedati za vsa ostala 
zdravila, ki jih jemljete, da ne bi bilo 
škodljivega medsebojnega delovanja 
zdravil.

Glivično okuženi nohti so zadebeljeni, rumenkasto obarvani, 
lomljivi, spremenjena je tudi oblika.

Odgovoren za trženje:
Bonifar d. o. o.

PR
/B

SI
/C

IC
/2

02
0/

00
5

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Onytec_Oglas_Zdrave_Novice_PRINT .pdf   1   11. 02. 2020   10:31:38



28 29Spremljajte nas na       /Zdrave novice

nega

Pravzaprav ni več pravila in letnega 
časa, kdaj so glivice najbolj aktivne in 
agresivne, čeprav je bilo včasih mišljenje, 
da je treba za zdravje in videz nohtov 
skrbeti le v toplejših mesecih. Z glivicami 
se lahko okužimo kjerkoli in kadarkoli. 
V zimskih oz. hladnejših mesecih pa 
predvsem v bazenih, savnah, garderobah 
in skupnih tuših. Za okužbo zadostuje že 
stik z okuženo površino. Bolj dovzetni za 
okužbo so športniki zaradi tesne obutve 
in starejši ljudje ter sladkorni bolniki 
zaradi upočasnjene rasti nohtov.

Zakaj se pojavi bolezen?
Glivično okužbo nohtov najpogosteje 
povzročajo glivice iz skupine 
dermatofitov. ti so lahko v zemlji, na 
živalih ali ljudeh. Okužimo se lahko 
v javnih prostorih, kot so bazeni, 
telovadnice, na vrtu ali od drugih članov 
družine, npr. pri izmenjavi copat. nekoliko 
bolj dovzetni za glivično okužbo nohtov 
so starejši ljudje s slabšo prekrvavitvijo v 
okončinah, sladkorni bolniki, ljudje, ki so 
pogosto v vlažnem okolju, tisti, ki se bolj 
potijo, in tisti, ki nosijo zaprto obutev. K 
hitrejši okužbi pripomorejo tudi ranice 

gre poleg okužbe nohta tudi za okužbo 
kože ob nohtu ali celotnega stopala (kar 
je pogosto), je potrebna tudi uporaba 
kreme, ki vsebuje antimikotik.

Zdravljenje z lakom  
če preventiva ni delovala in je glivična 
okužba nohtov že nastopila, jo lahko 
odpravite s posebnimi laki za zdravljenje 
blagih do zmernih glivičnih okužb 
nohtov. Pomembno je tudi, da si predela, 
kjer imate glivice, ne praskate, da 
pogosto menjate brisače in nogavice, da 
imate za okužen noht posebno pilico, 
s katero si ne pilite drugih nohtov, in 
predvsem, da vztrajate. Glivične okužbe 
nohtov so namreč trdovratne. na nogi 
lahko noht preraste svojo dolžino šele v 
6 mesecih.

Z operativnim posegom zdravimo 
pri hujših okužbah, ko smo z ostalimi 
načini zdravljenja neuspešni. Odstranimo 
celotno nohtno ploščo, nadomesti pa jo 

ONIHOmIKOZA JE 
PRECEJ TRDOVRATNA 
BOLEZEN  
Onihomikoza je glivična okužba nohtov, ki lahko prizadene posamezen noht ali več 
nohtov hkrati. Po navadi se začne kot rumenkasta ali belkasta sprememba na konici 
nohta, pozneje pa se okužba lahko razširi globlje v noht, kar se kaže z zadebelitvijo 
in lomljivostjo nohtne plošče. Besedilo: Jasmina Demšar, dr. med., specialist dermatovenerolog

na koži ali poškodbe nohta. Je precej 
neprijetna in lahko tudi boleča.  če ni 
zdravljena, se lahko razvije v kronično 
obliko. napreduje lahko zelo počasi, tudi 
več let.

Kakšni so simptomi in znaki bolezni?
Glivično okuženi nohti so zadebeljeni, 
rumenkasto obarvani, lomljivi, 
spremenjena je tudi oblika. Prizadet 
noht lahko odstopi od nohtne posteljice, 
kar imenujemo oniholiza. nekateri 
bolniki tožijo zaradi bolečin v prstih ali 
prstnih konicah, prisoten je lahko tudi 
neprijeten vonj. Glivična okužba nohta 
lahko pušča trajne posledice na nohtu. 
Pri ljudeh, ki imajo sladkorno bolezen 
ali drugače oslabljen imunski sistem 
(npr. bolniki z levkemijo, aidsom, bolniki 
po presaditvi organov), je lahko glivična 
okužba potencialno mesto za vstop 
drugih mikroorganizmov v telo, kar 
lahko vodi v celulitis (bakterijsko okužbo 
podkožja) ali druge hujše zaplete.

Ali so potrebne preiskave?
Za potrditev diagnoze glivične okužbe 
nohtov je potreben skarifikat nohta. 
Preiskava poteka tako, da laborant s 
topim skalpelom postrga del nohta, ki 
ga nato mikroskopira. Pod mikroskopom 
so vidni glivični elementi, s čimer je 
diagnoza potrjena. Delce nohta lahko 
pošljemo tudi na gojišče, kjer na podlagi 
rasti in videza gojišča določimo vrsto 
glivične okužbe. Ker glivice v gojišču 
rastejo počasi, je treba na rezultat 
počakati 4–6 tednov.

Zdravljenje glivične okužbe nohtov

Zdravljenje s kremami je pri glivični 
okužbi nohtov večinoma neuspešno, 
saj krema ne more prodreti v noht. če 

Za potrditev diagnoze glivične 
okužbe nohtov je potreben 
skarifikat nohta.

Glivično okužbo nohtov 
najpogosteje povzročajo glivice 
iz skupine dermatofitov. Zdravljenje s kremami je 

pri glivični okužbi nohtov 
večinoma neuspešno, saj krema 
ne more prodreti v noht.

Če preventiva ni delovala in 
je glivična okužba nohtov že 
nastopila, jo lahko odpravite s 
posebnimi laki za zdravljenje 
blagih do zmernih glivičnih 
okužb nohtov.

zdrav noht, ki lahko potrebuje tudi leto 
dni ali več, da zraste. Ker je omenjeni 
poseg zelo agresiven ter bolniku, ki nima 
nohta, onemogoči normalen prijem ali 
hojo, ga uporabimo zelo redko.

Simptomi in znaki
•	 bolečina
•	 otečen noht
•	 smrdeč gnojni izcedek iz nohta

•	 vdrt navzven upognjen noht

Vzroki in dejavniki tveganja
•	 toplo in vlažno okolje
•	 starejši ljudje, moški, športniki
•	 prisotna glivična okužba stopal
•	 periferna obolenja žilja (npr. sladkorna 

bolezen)
•	 poškodbe nohtov
•	 oslabljen imunski sistem

Praktični nasveti za bolnike z glivično 
okužbo nohtov
nohte pristrizite na kratko. Po vsakem 
kopanju, tuširanju dlani in podplate 
dobro obrišite s suho brisačo, tudi med 
prsti nog in rok.
1. ne strizite ali grizite obnohtne kožice, 

saj lahko s tem povzročite prodor 
okužbe globlje v kožo.

2. nosite bombažne nogavice, ki jih 
lahko operete na 90 stopinj celzija. 

nogavice zamenjajte večkrat na dan, 
še posebej če se vam potijo noge. čez 
dan večkrat sezujte zaprte čevlje, da 
se noge posušijo.

3. ne nosite čevljev ali copat drugih 
članov družine. Ko začnete ustrezno 
zdravljenje, čevlje trikrat na teden 
poškropite s pršilom, ki vsebuje 
ketokonazol (kupite v lekarni).

4. tablete, ki vam jih je predpisal zdravnik 
za zdravljenje glivične okužbe nohtov, 
zaužijte skupaj z obrokom hrane. 
Zdravniku morate, preden začnete 
jemati tablete, povedati za vsa ostala 
zdravila, ki jih jemljete, da ne bi bilo 
škodljivega medsebojnega delovanja 
zdravil.

Glivično okuženi nohti so zadebeljeni, rumenkasto obarvani, 
lomljivi, spremenjena je tudi oblika.

Odgovoren za trženje:
Bonifar d. o. o.
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Veliko ljudi zimo povezuje z mokrim 
in mrzlim vremenom, v resnici pa je 
zima letni čas, ko je zrak bolj suh 
kot v kateremkoli drugem letnem 
času. Mrzel veter še dodatno draži in 
vpliva na oči, zato so pogostejše sicer 
prehodne težave s suhim očesom. tudi 
v stanovanju je zrak precej bolj suh, 
pogosteje še celo bolj kot zunaj, saj še 
tisto malo vlage v zraku zaradi gretja 
izgubimo. težave so prehodne, vendar 
kljub temu zelo moteče. Ker so oči 
bolj suhe, jih pogosteje mencamo, kar 
pa lahko pripelje do dodatne iritacije, 
bolečine in drobnih odrgnin roženice.

Ko ste pozimi na prostem, hladen in 
suh zrak vpliva na izparevanje solznega 
sloja, ki čisti in vlaži oči. to povzroča 

za računalnikom, moramo zavestno 
večkrat utripniti, da obnovimo solzni 
film. Ko gremo na mraz in veter, si oči 
zaščitimo s sončnimi očali, ki imajo 
zaščito tudi pri strani, ali smučarskimi 
očali, ko smo na snegu ali ledu. Zaščita 
pri strani očesa je pomembna: dobro 
je, da nam v oko čim manj piha in da v 
oko ne prinaša prašnih delcev. Očala pa 
ščitijo oko tudi pred mrazom.

Pri res nizkih temperaturah lahko brez 
ustrezne zaščite na očeh pride do 
omrzline roženice, ki se lahko konča 
tudi z nepopravljivimi okvarami. Sonce 
ima na snegu še močnejši vpliv, saj se 
žarki od snega še dodatno odbijajo, 
zato je zaščita proti UV-žarkom nujna: 
v nasprotnem primeru lahko prav tako 
nastane okvara očesa, keratitis, celo 
slepota v ekstremnih razmerah. Zaščititi 
moramo torej vse telo, tudi oči, in pri res 
nizkih temperaturah nujno nositi dobra 
smučarska očala.

Pri roki imejte sončna očala
ne, vaša sončna očala niso rezervirana 
samo za poletje. tudi v oblačnih dneh 

TUDI POZImI JE 
POTREBNA SKRB 
ZA OČI
Koža telesa je bolj ali manj enakomerno obarvana. Obarvanost se kratkoročno 
spreminja glede na izpostavljenost UV-svetlobi. Dolgoročne spremembe nastanejo 
zaradi hormonskih sprememb, staranja in bolezni. Ločimo prekomerno obarvanje 
kože (hiperpigmentacija) in zmanjšano obarvanje kože (hipopigmentacija).

Besedilo: Petra Šauperl

draženje, »ščipanje« in pekoč občutek 
v očeh. tudi v zaprtih prostorih se ne 
boste počutili veliko bolje, saj je v njih 
zrak zaradi ogrevanja pogosto suh. Med 
ukvarjanjem z zimskimi športi, kot je 
smučanje, ali pri delu na prostem, kot je 
metanje snega, lahko delci snega, ledu 
ali nečistoče vstopijo v vaše oči.

Umetne solze lahko zelo dobro blažijo 
težave zaradi suhega in dražečega 
očesa. Pozorni moramo biti na vrsto 
umetnih solz, saj jih je na trgu ogromno, 
katere so za vas najprimernejše, pa 
lahko ugotovi oftalmolog s pregledom 
očesne površine. Poleg umetnih solz 
je še veliko stvari, ki lahko zmanjšajo 
suhost oči. V ogrevanih prostorih lahko 
uporabljamo vlažilce zraka. Ko delamo 

Pri res nizkih temperaturah lahko brez ustrezne zaščite na 
očeh pride do omrzline roženice, ki se lahko konča tudi z 
nepopravljivimi okvarami.

Umetne solze lahko zelo dobro 
blažijo težave zaradi suhega in 
dražečega očesa.
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Veliko ljudi zimo povezuje z mokrim 
in mrzlim vremenom, v resnici pa je 
zima letni čas, ko je zrak bolj suh 
kot v kateremkoli drugem letnem 
času. Mrzel veter še dodatno draži in 
vpliva na oči, zato so pogostejše sicer 
prehodne težave s suhim očesom. tudi 
v stanovanju je zrak precej bolj suh, 
pogosteje še celo bolj kot zunaj, saj še 
tisto malo vlage v zraku zaradi gretja 
izgubimo. težave so prehodne, vendar 
kljub temu zelo moteče. Ker so oči 
bolj suhe, jih pogosteje mencamo, kar 
pa lahko pripelje do dodatne iritacije, 
bolečine in drobnih odrgnin roženice.

Ko ste pozimi na prostem, hladen in 
suh zrak vpliva na izparevanje solznega 
sloja, ki čisti in vlaži oči. to povzroča 

za računalnikom, moramo zavestno 
večkrat utripniti, da obnovimo solzni 
film. Ko gremo na mraz in veter, si oči 
zaščitimo s sončnimi očali, ki imajo 
zaščito tudi pri strani, ali smučarskimi 
očali, ko smo na snegu ali ledu. Zaščita 
pri strani očesa je pomembna: dobro 
je, da nam v oko čim manj piha in da v 
oko ne prinaša prašnih delcev. Očala pa 
ščitijo oko tudi pred mrazom.

Pri res nizkih temperaturah lahko brez 
ustrezne zaščite na očeh pride do 
omrzline roženice, ki se lahko konča 
tudi z nepopravljivimi okvarami. Sonce 
ima na snegu še močnejši vpliv, saj se 
žarki od snega še dodatno odbijajo, 
zato je zaščita proti UV-žarkom nujna: 
v nasprotnem primeru lahko prav tako 
nastane okvara očesa, keratitis, celo 
slepota v ekstremnih razmerah. Zaščititi 
moramo torej vse telo, tudi oči, in pri res 
nizkih temperaturah nujno nositi dobra 
smučarska očala.

Pri roki imejte sončna očala
ne, vaša sončna očala niso rezervirana 
samo za poletje. tudi v oblačnih dneh 

TUDI POZImI JE 
POTREBNA SKRB 
ZA OČI
Koža telesa je bolj ali manj enakomerno obarvana. Obarvanost se kratkoročno 
spreminja glede na izpostavljenost UV-svetlobi. Dolgoročne spremembe nastanejo 
zaradi hormonskih sprememb, staranja in bolezni. Ločimo prekomerno obarvanje 
kože (hiperpigmentacija) in zmanjšano obarvanje kože (hipopigmentacija).

Besedilo: Petra Šauperl

draženje, »ščipanje« in pekoč občutek 
v očeh. tudi v zaprtih prostorih se ne 
boste počutili veliko bolje, saj je v njih 
zrak zaradi ogrevanja pogosto suh. Med 
ukvarjanjem z zimskimi športi, kot je 
smučanje, ali pri delu na prostem, kot je 
metanje snega, lahko delci snega, ledu 
ali nečistoče vstopijo v vaše oči.

Umetne solze lahko zelo dobro blažijo 
težave zaradi suhega in dražečega 
očesa. Pozorni moramo biti na vrsto 
umetnih solz, saj jih je na trgu ogromno, 
katere so za vas najprimernejše, pa 
lahko ugotovi oftalmolog s pregledom 
očesne površine. Poleg umetnih solz 
je še veliko stvari, ki lahko zmanjšajo 
suhost oči. V ogrevanih prostorih lahko 
uporabljamo vlažilce zraka. Ko delamo 

Pri res nizkih temperaturah lahko brez ustrezne zaščite na 
očeh pride do omrzline roženice, ki se lahko konča tudi z 
nepopravljivimi okvarami.

Umetne solze lahko zelo dobro 
blažijo težave zaradi suhega in 
dražečega očesa.
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1000 Ljubljana, e-mail: info@jgl.si
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Vizol S –  
kapljica do rešitve! 

Posvetujte se s svojim zdravnikom ali farmacevtom ter 
spoznajte kateri Vizol S je najboljši za Vas.
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Za brisanje solznih 
oči uporabljajte čisto 
tkanino in robčke, da 
zmanjšate širjenje 
mikrobov, ki bi lahko 
privedli do prehlada 
in okužb.

Nizke temperature in veter lahko izsušijo vaše oči, poleg tega 
lahko te v nekaterih primerih proizvedejo premalo solz, da bi 
ostale vlažne.

lahko UV-žarki vstopijo v vaše oči. V 
primeru snega se lahko UV-žarki celo 
odbijejo od njega in vstopijo v vaše oči 
ter povzročijo težave zaradi močnih 
odbojev. UV-žarki lahko povzročijo veliko 
resnejše težave, kot je katarakta ali 
makularna degeneracija. Prepričajte se, 
da vaša sončna očala blokirajo od 99 do 
100 % UVA- in UVB-žarkov, da bo vaš vid 
povsem zaščiten.

Nosite zaščitna očala
Ste navdušeni nad zimskimi športi? 
Pri sodelovanju v aktivnostih, kot sta 
smučanje in deskanje na snegu, nosite 
zaščitna očala, ki blokirajo UV-žarke, da 
vas sonce ne bo zaslepilo. Očala vas 
bodo zaščitila tudi pred delci ledu in 
snega, ki vam lahko padejo v oči.
V vlažilec zraka vstavite zračni filter
Vlažilci zraka so koristni, saj 
ohranjajo kožo in oči dovolj vlažne 
med preživljanjem časa v zaprtih 
prostorih. Z njihovo uporabo si boste 
manj mencali oči in s tem zmanjšali 
možnost poškodbe zunanjih slojev oči. 
če se razvije sindrom suhega očesa, za 
vlaženje uporabite očesne kapljice, kot 
so umetne solze.

Jejte zdravo
nizke temperature so popolne za 
prigrizke vseh vrst, zato za ohranitev 
zdravih oči (in ostalih delov telesa) vse 
leto jejte hrano, bogato s hranljivimi 
snovmi.
K ohranjanju zdravja lahko prispevajo 
tudi multivitamini in hrana, ki vsebuje 
veliko antioksidantov (vključno s 
sadjem in zelenjavo, posebej zeleno 
zelenjavo, kot sta špinača in ohrovt) ter 
betakarotena (kot je korenček).

Štiri najpogostejše težave z očmi 
pozimi

Težava št. 1: suhe oči
nizke temperature in veter lahko 
izsušijo vaše oči, poleg tega lahko 
te v nekaterih primerih proizvedejo 
premalo solz, da bi ostale vlažne. Zaradi 
ogrevanja in zaprtih oken se zmanjša 
tudi vlažnost v vašem domu in pisarni.

Kaj narediti?
Ko ste zunaj, posebej če je vetrovno 
ali se ukvarjate s športom, kot sta 
smučanje in drsanje, zaščitite oči z očali.
Priskrbite si vlažilec zraka, da navlažite 
zrak v prostorih, kar vam bo koristilo 
tudi takrat, ko boste prehlajeni. Vlažen 
zrak namreč vašim sinusom pomaga, da 
se ne izsušijo.

Povečajte vnos omega 3 maščobnih 
kislin, ki prispevajo k proizvodnji solz.
Hidrirajte se in po možnosti dodatno 
povečajte vnos tekočine (juhe so odlična 
zimska hrana, ki vas bo hkrati tudi 
pogrela), da ohranite oči vlažne.
Uporabljajte kapljice za oči, ki vam jih je 
priporočil zdravnik.

Zavedajte se, da lahko na vlažnost oči 
vplivajo tudi določena zdravila, ki jih 
morda jemljete, kot so antihistaminiki, 
uspavalne, protibolečinske in druge 
tablete.

Težava št. 2: prekomerno solzenje oči
nekaterim ljudem se pri nizkih 

temperaturah in vetru oči solzijo bolj, ne 
manj. to postane neprijetno, ko se vid 
zaradi solz zamegli.

Kaj narediti?
tako kot v primeru solznih oči jih tudi v 
tem zaščitite s sončnimi ali zaščitnimi 
očali.

Za brisanje solznih oči uporabljajte čisto 
tkanino in robčke, da zmanjšate širjenje 
mikrobov, ki bi lahko privedli do prehlada 
in okužb.

Težava št. 3: rdeče in otekle oči 
če so vaše oči rdeče in otekle, so vzrok 
za to lahko zožene krvne žile na predelu 
okrog oči. to lahko povzroči tudi krče v 
vekah, prekomerno solzenje in zamegljen 
vid.

Kaj narediti?
nosite sončna ali zaščitna očala, ki bodo 
vaše oči zaščitila tudi pred UV-sevanjem. 
to je še pomembnejše pozimi, ko se 
svetloba odbija od snega in ledu ter 
lahko povzroči vnetje roženice.

Težava št. 4: pekoč občutek v očeh 
V izjemno hladnih in vetrovnih pogojih 
ne držite oči odprtih na silo, saj lahko 
roženica zmrzne. to je lahko zelo boleče 
in povzroči zamegljen vid, občutljivost na 
svetlobo in napetost v vekah.

Kaj narediti?
nosite sončna ali zaščitna očala, da svoje 
oči zaščitite pred ekstremnim mrazom.

če čutite v očeh močno bolečino ali je 
prisoten pekoč občutek, se posvetujte z 
zdravnikom.

8 preprostih in sproščujočih  
vaj za oči
Ure in ure, preživete pred računalnikom 
in televizijo, lahko škodujejo vašim očem. 
Suhe oči, srbenje, glavoboli – vam zveni 
znano? Poiskali smo 10 preprostih vaj za 
oči, ki jih lahko izvedete v 15 minutah. 
Poskusite jih izvajati vsaj občasno in 
opazili boste razliko.

Gledanje v temo
Komolce položite na mizo. Zamižite in 
pokrijte oči z dlanmi. Sprostite se in 
glejte v temo. V tem položaju ostanite 
nekaj minut.

Izmenično premikanje oči iz desne v 
levo
Stojte ali sedite vzravnano. Glejte 
predse. Brez premikanja glave poglejte 
v levo. Osredotočite se na to, kar vidite. 
nato poglejte v desno in se osredotočite 
na to, kar vidite. Premaknite oči iz ene 
strani v drugo petkrat. Vajo ponovite 
trikrat.

Premikanje oči navzgor in navzdol
Sedite vzravnano in glejte predse. 
Poglejte navzgor in se osredotočite 
na to, kar vidite. Poglejte navzdol. ne 
skrbite, če boste nagubali čelo ali se 
namrščili. Petkrat poglejte navzgor in 
navzdol. Vajo ponovite trikrat.

Diagonalno premikanje oči
Glejte naravnost predse. Poglejte 
navzdol v levo stran. nato premaknite 
pogled diagonalno in poglejte navzgor 
v desno stran. Osredotočite se na 
to, kar vidite. Vajo ponovite petkrat, 
nato poglejte naravnost predse. Enak 
postopek ponovite še v drugo stran. 
celotno vajo ponovite trikrat.

Kroženje z očmi
Sedite vzravnano in se sprostite. 
Poglejte v levo in počasi krožno zavrtite 
oči v smeri urnega kazalca. Vajo 
ponovite petkrat v obe smeri. celotno 
vajo ponovite trikrat.

Ostrenje vida na daleč 
in blizu
Osredotočite se na 
svinčnik ali kak podoben 
predmet. Od vaših oči 
naj bo oddaljen od 
20 do 30 cm. nato 
poglejte nek predmet 
v daljavi. Osredotočite 
se nanj in poskusite 
videti podrobnosti. 
nato ponovno poglejte 
svinčnik. Fokus 
zamenjajte petkrat. 
celotno vajo ponovite 
trikrat.

Vaja koncentracije 
Sedite vzravnano in glejte naravnost. 
Usmerite pogled v točko med obrvmi. Za 
nekaj sekund se osredotočite na to, kar 
vidite. nato spustite pogled. Ponovno 
usmerite pogled v točko med obrvmi. 
Fokus zamenjajte petkrat. Vajo ponovite 
trikrat.

Masaža 
Zaprite oči. Zaprte oči močno stisnite 
za dve do tri sekunde. Sprostite mišice 
okoli oči. Ponovno zaprite oči in jih 
stisnite. Vajo ponovite desetkrat.
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Za brisanje solznih 
oči uporabljajte čisto 
tkanino in robčke, da 
zmanjšate širjenje 
mikrobov, ki bi lahko 
privedli do prehlada 
in okužb.

Nizke temperature in veter lahko izsušijo vaše oči, poleg tega 
lahko te v nekaterih primerih proizvedejo premalo solz, da bi 
ostale vlažne.

lahko UV-žarki vstopijo v vaše oči. V 
primeru snega se lahko UV-žarki celo 
odbijejo od njega in vstopijo v vaše oči 
ter povzročijo težave zaradi močnih 
odbojev. UV-žarki lahko povzročijo veliko 
resnejše težave, kot je katarakta ali 
makularna degeneracija. Prepričajte se, 
da vaša sončna očala blokirajo od 99 do 
100 % UVA- in UVB-žarkov, da bo vaš vid 
povsem zaščiten.

Nosite zaščitna očala
Ste navdušeni nad zimskimi športi? 
Pri sodelovanju v aktivnostih, kot sta 
smučanje in deskanje na snegu, nosite 
zaščitna očala, ki blokirajo UV-žarke, da 
vas sonce ne bo zaslepilo. Očala vas 
bodo zaščitila tudi pred delci ledu in 
snega, ki vam lahko padejo v oči.
V vlažilec zraka vstavite zračni filter
Vlažilci zraka so koristni, saj 
ohranjajo kožo in oči dovolj vlažne 
med preživljanjem časa v zaprtih 
prostorih. Z njihovo uporabo si boste 
manj mencali oči in s tem zmanjšali 
možnost poškodbe zunanjih slojev oči. 
če se razvije sindrom suhega očesa, za 
vlaženje uporabite očesne kapljice, kot 
so umetne solze.

Jejte zdravo
nizke temperature so popolne za 
prigrizke vseh vrst, zato za ohranitev 
zdravih oči (in ostalih delov telesa) vse 
leto jejte hrano, bogato s hranljivimi 
snovmi.
K ohranjanju zdravja lahko prispevajo 
tudi multivitamini in hrana, ki vsebuje 
veliko antioksidantov (vključno s 
sadjem in zelenjavo, posebej zeleno 
zelenjavo, kot sta špinača in ohrovt) ter 
betakarotena (kot je korenček).

Štiri najpogostejše težave z očmi 
pozimi

Težava št. 1: suhe oči
nizke temperature in veter lahko 
izsušijo vaše oči, poleg tega lahko 
te v nekaterih primerih proizvedejo 
premalo solz, da bi ostale vlažne. Zaradi 
ogrevanja in zaprtih oken se zmanjša 
tudi vlažnost v vašem domu in pisarni.

Kaj narediti?
Ko ste zunaj, posebej če je vetrovno 
ali se ukvarjate s športom, kot sta 
smučanje in drsanje, zaščitite oči z očali.
Priskrbite si vlažilec zraka, da navlažite 
zrak v prostorih, kar vam bo koristilo 
tudi takrat, ko boste prehlajeni. Vlažen 
zrak namreč vašim sinusom pomaga, da 
se ne izsušijo.

Povečajte vnos omega 3 maščobnih 
kislin, ki prispevajo k proizvodnji solz.
Hidrirajte se in po možnosti dodatno 
povečajte vnos tekočine (juhe so odlična 
zimska hrana, ki vas bo hkrati tudi 
pogrela), da ohranite oči vlažne.
Uporabljajte kapljice za oči, ki vam jih je 
priporočil zdravnik.

Zavedajte se, da lahko na vlažnost oči 
vplivajo tudi določena zdravila, ki jih 
morda jemljete, kot so antihistaminiki, 
uspavalne, protibolečinske in druge 
tablete.

Težava št. 2: prekomerno solzenje oči
nekaterim ljudem se pri nizkih 

temperaturah in vetru oči solzijo bolj, ne 
manj. to postane neprijetno, ko se vid 
zaradi solz zamegli.

Kaj narediti?
tako kot v primeru solznih oči jih tudi v 
tem zaščitite s sončnimi ali zaščitnimi 
očali.

Za brisanje solznih oči uporabljajte čisto 
tkanino in robčke, da zmanjšate širjenje 
mikrobov, ki bi lahko privedli do prehlada 
in okužb.

Težava št. 3: rdeče in otekle oči 
če so vaše oči rdeče in otekle, so vzrok 
za to lahko zožene krvne žile na predelu 
okrog oči. to lahko povzroči tudi krče v 
vekah, prekomerno solzenje in zamegljen 
vid.

Kaj narediti?
nosite sončna ali zaščitna očala, ki bodo 
vaše oči zaščitila tudi pred UV-sevanjem. 
to je še pomembnejše pozimi, ko se 
svetloba odbija od snega in ledu ter 
lahko povzroči vnetje roženice.

Težava št. 4: pekoč občutek v očeh 
V izjemno hladnih in vetrovnih pogojih 
ne držite oči odprtih na silo, saj lahko 
roženica zmrzne. to je lahko zelo boleče 
in povzroči zamegljen vid, občutljivost na 
svetlobo in napetost v vekah.

Kaj narediti?
nosite sončna ali zaščitna očala, da svoje 
oči zaščitite pred ekstremnim mrazom.

če čutite v očeh močno bolečino ali je 
prisoten pekoč občutek, se posvetujte z 
zdravnikom.

8 preprostih in sproščujočih  
vaj za oči
Ure in ure, preživete pred računalnikom 
in televizijo, lahko škodujejo vašim očem. 
Suhe oči, srbenje, glavoboli – vam zveni 
znano? Poiskali smo 10 preprostih vaj za 
oči, ki jih lahko izvedete v 15 minutah. 
Poskusite jih izvajati vsaj občasno in 
opazili boste razliko.

Gledanje v temo
Komolce položite na mizo. Zamižite in 
pokrijte oči z dlanmi. Sprostite se in 
glejte v temo. V tem položaju ostanite 
nekaj minut.

Izmenično premikanje oči iz desne v 
levo
Stojte ali sedite vzravnano. Glejte 
predse. Brez premikanja glave poglejte 
v levo. Osredotočite se na to, kar vidite. 
nato poglejte v desno in se osredotočite 
na to, kar vidite. Premaknite oči iz ene 
strani v drugo petkrat. Vajo ponovite 
trikrat.

Premikanje oči navzgor in navzdol
Sedite vzravnano in glejte predse. 
Poglejte navzgor in se osredotočite 
na to, kar vidite. Poglejte navzdol. ne 
skrbite, če boste nagubali čelo ali se 
namrščili. Petkrat poglejte navzgor in 
navzdol. Vajo ponovite trikrat.

Diagonalno premikanje oči
Glejte naravnost predse. Poglejte 
navzdol v levo stran. nato premaknite 
pogled diagonalno in poglejte navzgor 
v desno stran. Osredotočite se na 
to, kar vidite. Vajo ponovite petkrat, 
nato poglejte naravnost predse. Enak 
postopek ponovite še v drugo stran. 
celotno vajo ponovite trikrat.

Kroženje z očmi
Sedite vzravnano in se sprostite. 
Poglejte v levo in počasi krožno zavrtite 
oči v smeri urnega kazalca. Vajo 
ponovite petkrat v obe smeri. celotno 
vajo ponovite trikrat.

Ostrenje vida na daleč 
in blizu
Osredotočite se na 
svinčnik ali kak podoben 
predmet. Od vaših oči 
naj bo oddaljen od 
20 do 30 cm. nato 
poglejte nek predmet 
v daljavi. Osredotočite 
se nanj in poskusite 
videti podrobnosti. 
nato ponovno poglejte 
svinčnik. Fokus 
zamenjajte petkrat. 
celotno vajo ponovite 
trikrat.

Vaja koncentracije 
Sedite vzravnano in glejte naravnost. 
Usmerite pogled v točko med obrvmi. Za 
nekaj sekund se osredotočite na to, kar 
vidite. nato spustite pogled. Ponovno 
usmerite pogled v točko med obrvmi. 
Fokus zamenjajte petkrat. Vajo ponovite 
trikrat.

Masaža 
Zaprite oči. Zaprte oči močno stisnite 
za dve do tri sekunde. Sprostite mišice 
okoli oči. Ponovno zaprite oči in jih 
stisnite. Vajo ponovite desetkrat.
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intimno

HPV se ne prenaša izključno preko 
spolnih odnosov, ampak lahko že z dotiki 
koža na kožo. Z 80-odstotnim deležem 
ali več precepljenosti celotne populacije, 
ne samo žensk, ampak tudi moških, se 
lahko eliminira raka na materničnem 
vratu.

HPV pri manjšem odstotku okuženih 
žensk namreč povzroči spremembo 
zdravih celic v rakave, na kar pa vplivajo 
še drugi dejavniki, ki še niso povsem 
znani. Z večino okužb z virusi HPV, 
približno 70 odstotkov, opravi naš 
imunski sistem, če gre za dalj časa 
trajajočo okužbo, pa se lahko razvijejo 
bolj ali manj nevarne bolezni. Pri manj 

70 odstotkov, praktično vse življenje, 
saj imajo drugačen imunski odziv.« 
Predrakava obolenja materničnega 
vratu se najpogosteje pojavijo med 25. 
in 45. letom starosti, pojavnost rakastih 
obolenj materničnega vratu pa nekoliko 
pozneje, vendar ne izključno, saj lahko za 
rakom na materničnem vratu zbolijo tudi 
mlade ženske.
 
Nekatere občine krijejo stroške 
cepljenja dečkov
žalostne zgodbe žensk, ki se bojujejo 
z rakom na materničnem vratu (ki je, 
v nasprotju s številnimi drugimi raki, 
ki pogosteje prizadenejo starejše ljudi, 
v skoraj polovici primerov odkrit pri 
ženskah med 35. in 55. letom starosti), 
je mogoče preprečiti, si je enotna stroka. 
Doc. dr. Meglič je povedal, da je mogoče 
raka na materničnem vratu popolnoma 
eliminirati: »na najboljši poti je Avstralija, 
ki ima izjemno visoko precepljenost 
celotne populacije, saj cepijo tudi dečke. 
na dobri poti je tudi Slovenija, če bo šel 
trend cepljenja deklic in dečkov navzgor 
ter če bomo nadaljevali preventivne 
programe, kot je ZORA.«
 
Prav cepljenje proti HPV je, v 
kombinaciji s presejalnimi testi, 
eden najučinkovitejših ukrepov za 
preprečevanje okužb s HPV in njenih 
posledic. Od šolskega leta 2009/10 
se proti okužbi s HPV, ki je ena 
najpogostejših spolno prenosljivih okužb, 
v Sloveniji po programu cepljenja izvaja 
priporočljivo cepljenje ob sistematskem 
pregledu pri deklicah, ki obiskujejo 
6. razred osnovne šole, krito pa je iz 
sredstev obveznega zdravstvenega 
zavarovanja. »Eden od razlogov za tako 
zgodnje cepljenje je, da je v starosti med 

RAKA NA 
mATERNIČNEm VRATU 
JE mOGOČE PREPREČITI
Rak na materničnem vratu je v 99,9 odstotka povezan z okužbo s humanimi 
papilomavirusi (HPV), ki jih je več kot 200 različnih genotipov. Z enim ali dvema 
od njih se vsaj enkrat v življenju okuži vsaj polovica spolno aktivne populacije, je 
pojasnil. Hkrati je poudaril, da obstaja učinkovita zaščita pred okužbo s HPV, in sicer 
cepljenje, ki ga je priporočljivo opraviti dovolj zgodaj – še pred prvimi spolnimi odnosi 
oz. stiki, pri nas je to pri 11, 12 letih. Besedilo: Danijel Kmetec

rizičnih genotipih HPV so pogosta 
posledica npr. genitalne bradavice, pri 
visoko rizičnih pa predrakave in rakave 
spremembe, ki jih odkrivajo s citološkim 
odvzemom brisa – t. i. PAP-testi, nato 
pa z biopsijo odvzetega tkiva ugotovijo, 
za kateri tip raka gre in v katerem 
stadiju je. Ravno od tega je potem 
odvisno zdravljenje: »če je rak že zelo 
napredoval, zdravimo tako kirurško kot 
z obsevanjem, mikroinvazivni oz. začetni 
rak pa dopušča možnosti, da odrežemo 
samo del materničnega vratu ali pa 
celega in ženski, če je mlada, pomagamo, 
da ohrani plodnost. Poudariti moram, da 
imajo na družbo večji vpliv predrakave 
spremembe, ki doletijo tudi mlada 
dekleta, v tem primeru moramo pogosto 
odstraniti del materničnega vratu, kar 
lahko pozneje predstavlja resne težave 
za donositev, v nosečnosti pa lahko vodi 
tudi v prezgodnji porod,« je posvaril doc. 
dr. Meglič, ki je hkrati dodal, da je okužba 
s HPV povezana s številnimi raki, na 
primer z rakom penisa, zadnjika in žrela, 
ki so prisotni tudi pri moški populaciji, 
zato doc. dr. Meglič zelo spodbuja tudi 
cepljenje dečkov.

Doc. dr. Meglič je pojasnil, da od okužbe 
z virusi HPV do pojava bolezni minejo 
leta in tudi desetletja, okužba pa je 
najpogostejša v mladosti, ko smo 
»spolno glede številčnosti partnerjev 
najpogosteje najbolj aktivni. Približno 
70 odstotkov spolno aktivnih žensk 
in moških se okuži s HPV do 30. leta. 
Po 30. letu začne okuženost padati, 
pri ženskah očitno imunski sistem 
zelo dobro deluje in se okuženost 
ustavi pri približno 10 odstotkih od 
prvotnih 70 odstotkov. Moški pa 
ostanejo visoko okuženi, nekje pri 

Za okužbo s HPV ni zdravila. 
Lahko pa se zdravijo bolezni, 
ki nastanejo kot posledica 
te okužbe, npr. predrakave 
spremembe materničnega 
vratu in rak materničnega 
vratu ter genitalne bradavice.

devetim in dvanajstim letom imunološki 
odziv na cepivo najboljši, drugi razlog 
pa, da tako zgodaj deklice predvidoma 
še nimajo spolnih odnosov,« je pojasnila 
Miroslava cajnkar Kac, dr. med., spec. 
šolske medicine v ambulanti s koncesijo 
v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec.

Prav na Koroškem imajo že vsa leta, 
odkar se izvaja cepljenje proti HPV, 
največje odstotke precepljenosti deklic 
glede na slovensko povprečje – 80 
odstotkov in več, kar doktorica cajnar 
Kac pripisuje temu, da gre za majhno 
regijo, kjer so ljudje med sabo zelo 
povezani in delujejo bolj kot družina, 
hkrati pa zelo tesno sodelujejo 
tudi strokovnjaki med seboj in s 
širšo skupnostjo. »Staršem je treba 
predstaviti, kaj zamujajo in kakšne 
prednosti ima cepljenje,« je poudarila in 
povedala, da že četrto šolsko leto cepijo 
tudi dečke. »Zadovoljni smo, da so v 
koroških občinah Radlje ob Dravi, Ribnica 
na Pohorju, Vuzenica, Mislinja in Slovenj 
Gradec slišali strokovna priporočila in 
z občinskimi sredstvi omogočili v celoti 
ali vsaj delno brezplačno cepljenje 
dečkov ob sistematskem pregledu v 
6. razredu osnovne šole.« Sledijo torej 
priporočilom Evropskega parlamenta, 
ki je aprila 2018 podal poslanico s 
pobudo članicam EU, da bi cepili tudi 
dečke: »Ko bomo cepili dečke, bomo 
veliko lažje dosegli kolektivno imunost 
in zmanjšali incidenco vseh vrst obolenj, 
ki jih povzročajo virusi HPV.« Pomemben 
poudarek pri cepljenju proti HPV je 
namreč tudi, da je to še vedno edino 
cepljenje v Republiki Sloveniji, ki ga 
zavarovalnica plača le dekletom, ne pa 
tudi dečkom.
 
Cepljenje proti virusom HPV je varno 
in učinkovito
Od leta 2015 je brezplačno cepljenje, 
plačano iz sredstev obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, omogočeno 
tudi t. i. zamudnicam. »S tem terminom 
poimenujemo dekleta, ki so rojena 
leta 1998 ali pozneje in se iz različnih 
razlogov še niso cepila,« je pojasnila 
Mojca Miholič, dr. med., spec. druž. 
med. iz Zdravstvenega doma za 
študente Univerze v Ljubljani, kjer 
ne cepijo zgolj zamudnic, pač pa tudi 
samoplačnike – tako dekleta kot fante. 
»Ko smo izvedeli, da tudi zamudnicam 
osnovno zdravstveno zavarovanje 
krije cepljenje proti HPV, smo lani v 
našem zdravstvenem domu organizirali 
štiri cepilne dni in ocenjujemo jih kot 
uspešne, saj smo cepili 420 deklet in 
38 fantov. Od teh 420 študentk je bilo 
približno 60 odstotkov zamudnic, ostalo 
pa so bile samoplačnice. Opazili pa smo, 
da z vsakim naslednjim cepilnim dnem 
raste zanimanje, čeprav je delež moških 

Cepiva proti HPV so zelo učinkovita pri še neokuženih ženskah za 
preprečevanje okužb z določenimi visokorizičnimi genotipi HPV.

Do zdaj opravljene raziskave 
so pokazale, da zaščita s 
cepljenjem proti okužbi s HPV 
traja vsaj deset let, pričakuje 
pa se, da bo zaščita bistveno 
daljša.

še vedno manj kot 9-odstoten.«
 
Doktorica Miholič je pojasnila, da strmo 
narašča ozaveščenost glede okužb 
s HPV predvsem pri najbolj spolno 
aktivni populaciji, poznih adolescentih 
in študentih, kar vpliva na to, da se 
zamudnice in tudi samoplačnice ter 
samoplačniki odločajo za cepljenje. tudi 
sami delujejo na področju ozaveščanja, 
saj so se povezali z različnimi deležniki: 
»novico o cepilnih dneh so nam 
pomagali razširiti mediji, študentske 
organizacije, člani projekta VIRUS in 
sami študenti, ki cepilne dni promovirajo 
na svojih fakultetah, in drugi.« 
 
Stroka spodbuja, da se cepijo tudi 
starejše ženske in moški, je pa cepivo 
najučinkovitejše pred začetkom 
spolne aktivnosti, torej pred možno 
izpostavitvijo okužbi s HPV, saj že 
prisotnih okužb ali njihovih zapletov 
cepljenje ne zdravi. Veronika testen, 
dr. med., spec. ginek. in porod., iz 
Zdravstvenega doma novo mesto, 
kjer so bili med prvimi, ki so lani začeli 
cepljenje pacientk, ko so dobili šifre za 
cepljenje zamudnic, je poudarila, da je 
za to ključnega pomena ozaveščanje 
in sodelovanje različnih strokovnjakov. 
Sama zato že dve leti sodeluje s 
šolskimi zdravnicami na področju 
preventive preko predavanj za starše 
v 6. razredu osnovne šole, nevarnosti 
okužbe in možnost zaščite s cepljenjem 
proti HPV pa predstavi tudi svojim 
pacientkam.
 
»na predavanjih za starše po navadi 
najprej osnovne informacije o HPV 
podajo šolske zdravnice, sama pa se 
vključim bolj kot nekdo iz prakse, ki 
vidi posledice okužbe. Razložim, kaj 
pomenijo genitalne bradavice, pokažem 

fotografije bradavic, rakavih ter 
predrakavih sprememb, in moram reči, da 
so starši pogosto presenečeni, ko vidijo, 
kaj vse HPV povzroča,« je povedala 
doktorica testen. na predavanjih 
staršem odgovorijo glede pomislekov 
in skrbi, ki jih imajo pred cepljenjem, ter 
argumentirano predstavijo prednosti 
cepljenja proti HPV. Verjame, da bodo 
ob tesnem sodelovanju vseh vpletenih 
tudi v njihovi regiji počasi dosegli velik 
odstotek precepljenosti deklic, zamudnic 
in tudi samoplačnic.
 
Slovenija spada med evropske države 
z najmanjšim bremenom raka na 
materničnem vratu
»Mednarodna agencija za raziskovanje 
raka pri Svetovni zdravstveni organizaciji 
(SZO) je cepljenje proti HPV in presejalne 
teste prepoznala kot dve ključni 
aktivnosti, s katerimi lahko pomembno 
zmanjšamo breme raka, zato ju je 
vključila v Evropski kodeks proti raku, pri 
nastanku katerega je od vsega začetka 
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HPV se ne prenaša izključno preko 
spolnih odnosov, ampak lahko že z dotiki 
koža na kožo. Z 80-odstotnim deležem 
ali več precepljenosti celotne populacije, 
ne samo žensk, ampak tudi moških, se 
lahko eliminira raka na materničnem 
vratu.

HPV pri manjšem odstotku okuženih 
žensk namreč povzroči spremembo 
zdravih celic v rakave, na kar pa vplivajo 
še drugi dejavniki, ki še niso povsem 
znani. Z večino okužb z virusi HPV, 
približno 70 odstotkov, opravi naš 
imunski sistem, če gre za dalj časa 
trajajočo okužbo, pa se lahko razvijejo 
bolj ali manj nevarne bolezni. Pri manj 

70 odstotkov, praktično vse življenje, 
saj imajo drugačen imunski odziv.« 
Predrakava obolenja materničnega 
vratu se najpogosteje pojavijo med 25. 
in 45. letom starosti, pojavnost rakastih 
obolenj materničnega vratu pa nekoliko 
pozneje, vendar ne izključno, saj lahko za 
rakom na materničnem vratu zbolijo tudi 
mlade ženske.
 
Nekatere občine krijejo stroške 
cepljenja dečkov
žalostne zgodbe žensk, ki se bojujejo 
z rakom na materničnem vratu (ki je, 
v nasprotju s številnimi drugimi raki, 
ki pogosteje prizadenejo starejše ljudi, 
v skoraj polovici primerov odkrit pri 
ženskah med 35. in 55. letom starosti), 
je mogoče preprečiti, si je enotna stroka. 
Doc. dr. Meglič je povedal, da je mogoče 
raka na materničnem vratu popolnoma 
eliminirati: »na najboljši poti je Avstralija, 
ki ima izjemno visoko precepljenost 
celotne populacije, saj cepijo tudi dečke. 
na dobri poti je tudi Slovenija, če bo šel 
trend cepljenja deklic in dečkov navzgor 
ter če bomo nadaljevali preventivne 
programe, kot je ZORA.«
 
Prav cepljenje proti HPV je, v 
kombinaciji s presejalnimi testi, 
eden najučinkovitejših ukrepov za 
preprečevanje okužb s HPV in njenih 
posledic. Od šolskega leta 2009/10 
se proti okužbi s HPV, ki je ena 
najpogostejših spolno prenosljivih okužb, 
v Sloveniji po programu cepljenja izvaja 
priporočljivo cepljenje ob sistematskem 
pregledu pri deklicah, ki obiskujejo 
6. razred osnovne šole, krito pa je iz 
sredstev obveznega zdravstvenega 
zavarovanja. »Eden od razlogov za tako 
zgodnje cepljenje je, da je v starosti med 

RAKA NA 
mATERNIČNEm VRATU 
JE mOGOČE PREPREČITI
Rak na materničnem vratu je v 99,9 odstotka povezan z okužbo s humanimi 
papilomavirusi (HPV), ki jih je več kot 200 različnih genotipov. Z enim ali dvema 
od njih se vsaj enkrat v življenju okuži vsaj polovica spolno aktivne populacije, je 
pojasnil. Hkrati je poudaril, da obstaja učinkovita zaščita pred okužbo s HPV, in sicer 
cepljenje, ki ga je priporočljivo opraviti dovolj zgodaj – še pred prvimi spolnimi odnosi 
oz. stiki, pri nas je to pri 11, 12 letih. Besedilo: Danijel Kmetec

rizičnih genotipih HPV so pogosta 
posledica npr. genitalne bradavice, pri 
visoko rizičnih pa predrakave in rakave 
spremembe, ki jih odkrivajo s citološkim 
odvzemom brisa – t. i. PAP-testi, nato 
pa z biopsijo odvzetega tkiva ugotovijo, 
za kateri tip raka gre in v katerem 
stadiju je. Ravno od tega je potem 
odvisno zdravljenje: »če je rak že zelo 
napredoval, zdravimo tako kirurško kot 
z obsevanjem, mikroinvazivni oz. začetni 
rak pa dopušča možnosti, da odrežemo 
samo del materničnega vratu ali pa 
celega in ženski, če je mlada, pomagamo, 
da ohrani plodnost. Poudariti moram, da 
imajo na družbo večji vpliv predrakave 
spremembe, ki doletijo tudi mlada 
dekleta, v tem primeru moramo pogosto 
odstraniti del materničnega vratu, kar 
lahko pozneje predstavlja resne težave 
za donositev, v nosečnosti pa lahko vodi 
tudi v prezgodnji porod,« je posvaril doc. 
dr. Meglič, ki je hkrati dodal, da je okužba 
s HPV povezana s številnimi raki, na 
primer z rakom penisa, zadnjika in žrela, 
ki so prisotni tudi pri moški populaciji, 
zato doc. dr. Meglič zelo spodbuja tudi 
cepljenje dečkov.

Doc. dr. Meglič je pojasnil, da od okužbe 
z virusi HPV do pojava bolezni minejo 
leta in tudi desetletja, okužba pa je 
najpogostejša v mladosti, ko smo 
»spolno glede številčnosti partnerjev 
najpogosteje najbolj aktivni. Približno 
70 odstotkov spolno aktivnih žensk 
in moških se okuži s HPV do 30. leta. 
Po 30. letu začne okuženost padati, 
pri ženskah očitno imunski sistem 
zelo dobro deluje in se okuženost 
ustavi pri približno 10 odstotkih od 
prvotnih 70 odstotkov. Moški pa 
ostanejo visoko okuženi, nekje pri 

Za okužbo s HPV ni zdravila. 
Lahko pa se zdravijo bolezni, 
ki nastanejo kot posledica 
te okužbe, npr. predrakave 
spremembe materničnega 
vratu in rak materničnega 
vratu ter genitalne bradavice.

devetim in dvanajstim letom imunološki 
odziv na cepivo najboljši, drugi razlog 
pa, da tako zgodaj deklice predvidoma 
še nimajo spolnih odnosov,« je pojasnila 
Miroslava cajnkar Kac, dr. med., spec. 
šolske medicine v ambulanti s koncesijo 
v Zdravstvenem domu Slovenj Gradec.

Prav na Koroškem imajo že vsa leta, 
odkar se izvaja cepljenje proti HPV, 
največje odstotke precepljenosti deklic 
glede na slovensko povprečje – 80 
odstotkov in več, kar doktorica cajnar 
Kac pripisuje temu, da gre za majhno 
regijo, kjer so ljudje med sabo zelo 
povezani in delujejo bolj kot družina, 
hkrati pa zelo tesno sodelujejo 
tudi strokovnjaki med seboj in s 
širšo skupnostjo. »Staršem je treba 
predstaviti, kaj zamujajo in kakšne 
prednosti ima cepljenje,« je poudarila in 
povedala, da že četrto šolsko leto cepijo 
tudi dečke. »Zadovoljni smo, da so v 
koroških občinah Radlje ob Dravi, Ribnica 
na Pohorju, Vuzenica, Mislinja in Slovenj 
Gradec slišali strokovna priporočila in 
z občinskimi sredstvi omogočili v celoti 
ali vsaj delno brezplačno cepljenje 
dečkov ob sistematskem pregledu v 
6. razredu osnovne šole.« Sledijo torej 
priporočilom Evropskega parlamenta, 
ki je aprila 2018 podal poslanico s 
pobudo članicam EU, da bi cepili tudi 
dečke: »Ko bomo cepili dečke, bomo 
veliko lažje dosegli kolektivno imunost 
in zmanjšali incidenco vseh vrst obolenj, 
ki jih povzročajo virusi HPV.« Pomemben 
poudarek pri cepljenju proti HPV je 
namreč tudi, da je to še vedno edino 
cepljenje v Republiki Sloveniji, ki ga 
zavarovalnica plača le dekletom, ne pa 
tudi dečkom.
 
Cepljenje proti virusom HPV je varno 
in učinkovito
Od leta 2015 je brezplačno cepljenje, 
plačano iz sredstev obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, omogočeno 
tudi t. i. zamudnicam. »S tem terminom 
poimenujemo dekleta, ki so rojena 
leta 1998 ali pozneje in se iz različnih 
razlogov še niso cepila,« je pojasnila 
Mojca Miholič, dr. med., spec. druž. 
med. iz Zdravstvenega doma za 
študente Univerze v Ljubljani, kjer 
ne cepijo zgolj zamudnic, pač pa tudi 
samoplačnike – tako dekleta kot fante. 
»Ko smo izvedeli, da tudi zamudnicam 
osnovno zdravstveno zavarovanje 
krije cepljenje proti HPV, smo lani v 
našem zdravstvenem domu organizirali 
štiri cepilne dni in ocenjujemo jih kot 
uspešne, saj smo cepili 420 deklet in 
38 fantov. Od teh 420 študentk je bilo 
približno 60 odstotkov zamudnic, ostalo 
pa so bile samoplačnice. Opazili pa smo, 
da z vsakim naslednjim cepilnim dnem 
raste zanimanje, čeprav je delež moških 

Cepiva proti HPV so zelo učinkovita pri še neokuženih ženskah za 
preprečevanje okužb z določenimi visokorizičnimi genotipi HPV.

Do zdaj opravljene raziskave 
so pokazale, da zaščita s 
cepljenjem proti okužbi s HPV 
traja vsaj deset let, pričakuje 
pa se, da bo zaščita bistveno 
daljša.

še vedno manj kot 9-odstoten.«
 
Doktorica Miholič je pojasnila, da strmo 
narašča ozaveščenost glede okužb 
s HPV predvsem pri najbolj spolno 
aktivni populaciji, poznih adolescentih 
in študentih, kar vpliva na to, da se 
zamudnice in tudi samoplačnice ter 
samoplačniki odločajo za cepljenje. tudi 
sami delujejo na področju ozaveščanja, 
saj so se povezali z različnimi deležniki: 
»novico o cepilnih dneh so nam 
pomagali razširiti mediji, študentske 
organizacije, člani projekta VIRUS in 
sami študenti, ki cepilne dni promovirajo 
na svojih fakultetah, in drugi.« 
 
Stroka spodbuja, da se cepijo tudi 
starejše ženske in moški, je pa cepivo 
najučinkovitejše pred začetkom 
spolne aktivnosti, torej pred možno 
izpostavitvijo okužbi s HPV, saj že 
prisotnih okužb ali njihovih zapletov 
cepljenje ne zdravi. Veronika testen, 
dr. med., spec. ginek. in porod., iz 
Zdravstvenega doma novo mesto, 
kjer so bili med prvimi, ki so lani začeli 
cepljenje pacientk, ko so dobili šifre za 
cepljenje zamudnic, je poudarila, da je 
za to ključnega pomena ozaveščanje 
in sodelovanje različnih strokovnjakov. 
Sama zato že dve leti sodeluje s 
šolskimi zdravnicami na področju 
preventive preko predavanj za starše 
v 6. razredu osnovne šole, nevarnosti 
okužbe in možnost zaščite s cepljenjem 
proti HPV pa predstavi tudi svojim 
pacientkam.
 
»na predavanjih za starše po navadi 
najprej osnovne informacije o HPV 
podajo šolske zdravnice, sama pa se 
vključim bolj kot nekdo iz prakse, ki 
vidi posledice okužbe. Razložim, kaj 
pomenijo genitalne bradavice, pokažem 

fotografije bradavic, rakavih ter 
predrakavih sprememb, in moram reči, da 
so starši pogosto presenečeni, ko vidijo, 
kaj vse HPV povzroča,« je povedala 
doktorica testen. na predavanjih 
staršem odgovorijo glede pomislekov 
in skrbi, ki jih imajo pred cepljenjem, ter 
argumentirano predstavijo prednosti 
cepljenja proti HPV. Verjame, da bodo 
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sodelovala tudi Zveza slovenskih 
društev za boj proti raku,« je pojasnila 
predstavnica Zveze slovenskih društev 
za boj proti raku, Mojca Florjančič, 
viš. m. s., univ. dipl. org. Ker sta oba 
ukrepa izjemno učinkovita in varna, 
je SZO leta 2018 pozval k eliminaciji 
raka na materničnem vratu kot 
javnozdravstvenega problema. Gospa 
Florjančič je povedala, da bo eliminacijo 
mogoče doseči »le s kombinacijo 
cepljenja proti HPV, presejanja za raka 
na materničnem vratu in zdravljenja 
sprememb materničnega vratu, pri 
čemer smo v Sloveniji precej učinkoviti, 
saj smo pred leti spadali med evropske 
države z največjim bremenom raka na 
materničnem vratu, danes pa smo med 
tistimi z najmanjšim bremenom, za kar 
je zaslužen tudi program ZORA.« Da 

bomo v Sloveniji dosegli eliminacijo 
raka na materničnega vratu, moramo 
vzdrževati najmanj 70 odstotno 
3-letno pregledanost, 90-odstotno 
zdravljenje ugotovljenih predrakavih 
sprememb materničnega vratu in doseči 
90-odstotno precepljenost deklic proti 
HPV, je poudarila ga. Florjančič.
 
»Rak na materničnem vratu je eden 
redkih rakov, ki ga znamo in zmoremo 
preprečiti, in ker imamo v Sloveniji na 
voljo oba preventivna ukrepa, v imenu 
Zveze slovenskih društev za boj proti 
raku pozivamo vse slovenske ženske, 
da se v starosti med 20 in 64 let redno 
udeležujejo presejanja pri osebnem 
ginekologu v okviru programa ZORA, in 
starše, da se odločijo za cepljenje otrok 
po nacionalnem programu cepljenja. to 

sta ukrepa, ki rešujeta življenja,« je še 
poudarila. 
 
Ogroženi so tudi moški
če nam gre v Sloveniji precej dobro na 
področju ozaveščanja, preprečevanja 
in zdravljenja raka na materničnem 
vratu, je še zelo veliko treba narediti, 
da se bo s potencialnimi posledicami 
okužbe s HPV borilo manj moških. Pri 
ozaveščanju deluje zadnji sogovornik, 
Jaka Šikonja, študent medicine in član 
ter nekdanji vodja projekta VIRUS. 
Projekt VIRUS je vzgojno-izobraževalni 
in zdravstvenopreventivni program, 
ki deluje v okviru Društva študentov 
medicine Slovenije in ga prostovoljno 
vodijo študentje medicine, ki izvajajo 
različne delavnice vrstniškega 
izobraževanja na temo zdrave in varne 
spolnosti.
 
»Mlade izobražujemo, kaj spolnost 
je, kako se dobro zaščititi, kakšna so 
tveganja in podobno. Vse to pa je treba 
predstaviti v kontekstu, kjer ne strašimo. 
Mladim predstavimo spolnost tako, da 
je mogoče v njej uživati in da pomeni 
ključen del uspešne partnerske zveze, 
a vendar se je treba o spolnosti odkrito 
pogovarjati, še posebej s partnerjem. 
Poudarjamo pomen uporabe kondoma, 
ki pa žal ni zanesljiva zaščita pred virusi 
HPV, ki se lahko prenesejo tudi preko 
delov kože, ki jih kondom ne zaščiti. 
Zato predstavimo tudi cepljenje proti 
okužbam s HPV,« je dodal Šikonja.
 
Velik napredek v zgolj dvajsetih letih
Po vprašanju iz publike je doc. dr. Meglič 
pojasnil, da smo v Sloveniji v približno 
dvajsetih letih napredovali od skupine 
evropskih držav z največjim bremenom 
raka na materničnem vratu do ene od 
držav z najmanjšim bremenom raka 
na materničnem vratu: »takrat smo 
govorili o 23 do 26 novih primerih 
odkritega raka na materničnem vratu 
na 100.000 žensk, v letu 2017 pa smo 
imeli incidenco oz. pojavnost raka na 
materničnem vratu pri manj kot petih na 
100.000 žensk. Smo zgled številnim tudi 
zelo razvitim državam, saj je to res velik 
uspeh!«
 
Med vprašanji je bilo tudi poizvedovanje, 
ali je v načrtu širitev priporočljivega 
cepljenja tudi za dečke, in sodelujoči so 
povedali, da upajo, da bo kmalu sprejet 
nIJZ-jev predlog širitve Programa 
cepljenja z vključitvijo cepljenja proti 
HPV tudi za dečke, ki ga je nIJZ na 
Zdravstveni svet naslovil že lani. 
Po potrditvi predloga in zagotovitvi 
finančnih sredstev bo torej tudi za dečke 
na voljo cepljenje proti HPV na stroške 
obveznega zdravstvenega zavarovanja, 
tako kot že poteka pri deklicah. 

Možnosti za okužbo s HPV lahko zmanjšamo tako, da 
upoštevamo ABCprincip varne in zdrave spolnosti.

Cepljenje proti okužbi s HPV je zelo učinkovito pri preprečevanju 
okužbe s HPV, ki so glavni povzročitelji hujših predrakavih 
sprememb in raka materničnega vratu.

Gel za preprečevanje in zdravljenje lezij,
ki nastanejo kot posledica okužbe s HPV:
• Zmanjšuje tveganje za nastanek lezij, povzročenih s HPV.
• Podporno zdravi lezije materničnega vratu.
• Ponovno vzpostavi zdravo ravnovesje vaginalne mikro�ore.
• Izboljša vaginalno zdravje.

Enoodmerne
kanile
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intimno

Ključni razlog za spremembe so 
predvsem hormoni. Ko se njihov nivo 
zniža, deklica postane ženska, dobi 
menstruacijo in vstopi v rodno obdobje. 
Prav nasproten pa je učinek, ki se 
zgodi v ženskem telesu brez nekje 
pri starosti 40. let, ko začnejo spolni 
hormoni upadati. Začne se najprej zgolj 
z izostankom menstruacije, drugačnim 
počutjem in se brez nekje okoli 50. 
leta razvije v menopavzo. Doleti prav 
vsako žensko v določeni starosti. Gre 
za normalen fizični pojav, ki ni bolezen, 
res pa je, da se nekatere ženske v 
menopavzi lahko počutijo zelo slabo. 
Padec hormona namreč vpliva na 
razpoloženje, počutje, vročinske oblive in 
se spremeni zunanji videz.

Vsekakor pozdravljamo, da se o 
menopavzi več govori, saj prav 
informiranost daje ženskam moč izbire, 
kako se bodo odzvale na spremembe, 
se nanje pripravile in si pomagale. 
Menopavza pa je zagotovo samo še eno 
poglavje in ne konec življenja. 

lahko to rešimo z nekaj lubrikanta, malo 
daljšo predigro in odkritim pogovorom s 
partnerjem.

Mit št. 3: Ženske v menopavzi 
spremenijo zunanji videz.
PRAVILNO
Porušeno hormonsko ravnovesje seveda 
vpliva tudi na zunanji izgled. Koža in 
lasje izgubljajo svojo elastičnost, sijaj 
in volumen.  Manjše gubice postanejo 
bolj opazne, koža je tanjša. Priporočamo 
posvet z dermatologom, ki vam bo 
svetoval primerno kozmetiko. Prav tako 
se svetuje uživanje dodatka vitamina 
c, ki ima vpliv na nastanek kolagena v 
telesu, in cinka. Priporočamo tudi dovolj 
počitka in zadostno hidracijo.

Mit št. 4: Ženske se v menopavzi 
zredijo.
DELNO PRAVILNO
Menopavza dejansko ne povzroča 
povečanja telesne teže, lahko pa se 
poveča maščoba okoli trebuha.  Razlog? 
Padec ravni estrogena po menopavzi 
lahko povzroči premik maščob z bokov 
na trebuh. ženske se v menopavzi 
velikokrat počutijo preveč utrujene in 
jim zmanjka časa za športno aktivnost. 
Prav tukaj lahko same naredite največ 
zase. Svetuje se nadzorovanje dnevnega 
vnosa hrane, zdravo prehranjevanje in 
pa vsaj 2-x na teden fizična aktivnost, 
ki vam bo dala občutek več energije in 
izboljšala vaše razpoloženje.

Mit št. 5: Hormonska terapija ni za 
vse.
PRAVILNO
Sama hormonska nadomestna terapija 
ni nevarna - neurejeno in nenadzorovano 
hormonsko nadomestno zdravljenje pa 
lahko povzroči posledice. če se vam zdi, 
da ima menopavza na vas prevelik vpliv 
in negativno vpliva na vaše življenje, 
vam bo hormonska terapija pomagala. 

10 mITOV O mENOPAVZI, 
KI JIH mORA POZNATI 
VSAKA žENSKA
Biti ženska ni lahko, je pa čudovita stvar. Žensko telo se skozi življenje spreminja iz 
telesa deklice v žensko. Nov večji mejnik je nosečnost, ko v telesu raste in se razvija 
novo živo bitje, kar marsikdo opisuje kot pravi čudež življenja. In povsem normalno 
je, da ko se konča rodna doba, se telo ponovno spremeni. Besedilo: Petra Šauperl

Ključno je, da sodelujete z zdravnikom, 
ki bo poiskal ustrezno kombinacijo 
hormonov, ter se redno udeležujete 
dodatnih zdravniških pregledov. 

Mit št. 6: Simptome menopavze lahko 
omilimo na naraven način.
PRAVILNO
Izbira zdravega življenjskega 
stila (telesna aktivnost in zdravo 
prehranjevanje) ima vedno pozitiven 
učinek na boljše počutje. to nam 
pomaga pri premagovanju stresa in 
dnevnih težkih okoliščinah. Potrjen je 
tudi pozitiven učinek fitoestrogenov 
na premagovanje težav in boljše 
počutje v menopavzi. Fitoestrogeni so 
naravne snovi, po kemijski strukturi 
podobne ženskim spolnim hormonom, 
ki posnemajo delovanje endogenih 
estrogenov in so varni za uporabo 
tudi na daljše obdobje. Imajo šibkejši 
učinek kot naravni estrogen, hitreje se 
razgrajujejo in se ne skladiščijo v tkivih. 
Med pomembnejšimi viri fitoestrogenov 
sta črna detelja (trifolium pratense) in 
soja. 

Mit št. 1: Menopavza se zgodi 
ženskam pri 50. letu. 
PRAVILNO
Prava menopavza se zgodi, ko nimate 
menstruacije 12 zaporednih mesecev, 
in takrat je ženska v povprečju stara 
brez okoli 50 let. že pred tem se v 
telesu zmanjšuje nivo hormonov, kar se 
izraža z znanimi simptomi menopavze, 
kot so neredna menstruacija, vročinski 
oblivi, nočno znojenje, razdražljivost, 
spremembe libida, povečanje telesne 
teže, težave v koncentraciji itd. to 
pomeni, da začne ženska prve znake 
menopavze čutiti okoli 40. leta 
starosti. ta faza “priprave” se imenuje 
perimenopavza.

Mit št. 2: Menopavza ubije željo po 
spolnosti.
DELNO PRAVILNO
Sprememba hormonov zagotovo vpliva 
na libido. Prav tako je kot posledica 
menopavze sama vagina bolj suha in 
koža tanjša, kar že samo po sebi naredi 
spolni odnos malo boleč.  Je pa res, da 

Pogosto so težave okoli 
menopavze posledica 
vročinskih utripov, nespečnosti 
in motenj razpoloženja.

Porušeno hormonsko 
ravnovesje seveda vpliva tudi 
na zunanji videz. Koža in lasje 
izgubljajo svojo elastičnost, 
sijaj in volumen.

Najprej se začne z izostankom  menstruacije, drugačnim 
počutjem in se okoli 50. leta razvije v menopavzo.

Mit št.7: Menopavza prinese 
utrujenost in menjavanje 
razpoloženja.
PRAVILNO
Za večino žensk je menopavza obdobje 
sprememb, obdobje, ko se hormoni 
poigravajo z njihovimi čustvi. ženske 
se velikokrat počutijo izgubljene, 
otožne, nerazumljene, občutijo nihanje 
razpoloženja, vročinske oblive ter 
spremembo v zunanjem videzu. Vse je 
posledica spremembe v hormonskem 
ravnovesju. Vzemite si čas zase, naspite 
se, pijte dovolj vode, jejte zdravo 
in bodite telesno aktivne. Lahko si 
pomagate tudi z dodatki vitamin B6, D3 
in cinkom. 

Mit št. 8: Po menopavzi je konec 
življenja.
NI PRAVILNO
Zagotovo so tudi okoli vas živahne 
ženske v  50. in 60. letih. Samo poglejte 
jih in videli boste, da je menopavza 
v bistvu šele začetek življenja, ker 
se bolj posvečate sebi in se vam 
odpirajo nove priložnosti. Zrelost 
ženski prinese zaupanje, samozavest, 

samorazumevanje, modrost in svobodo. 
najboljši način za nemoten prehod 
iz srednjih let v menopavzo je, da se 
obkrožite z energičnimi in življenja 
polnimi ljudmi ter poskrbite zase. 

Mit št. 9: Spanje je pomembno.
PRAVILNO
Pogosto so težave okoli menopavze 
posledica vročinskih utripov, nespečnosti 
in motenj razpoloženja. če želite 
izboljšati kakovost spanja, je pomembna 
telesna aktivnost, izogibajte se tudi 
kofeinu in alkoholu v popoldanskih in 
večernih urah. Spalnica naj bo hladna in 
predvsem se v postejo odpravite prej. 
Menopavza je čas, ko telo potrebuje malo 
več časa za počitek, in vsaka dodatna ura 
lahko naredi naslednji dan boljši.

Mit št. 10: Vročinski oblivi so najbolj 
pogost znanilec menopavze.
PRAVILNO
Zagotovo se o vročinskih oblivih največ 
govori v povezavi z menopavzo.  Pri tem 
jih nekatere komaj čutijo, spet druge 
se morajo preoblačiti v službi. Pravila 
ni, ponovno je pomembno, da pri sebi 
ugotovite, kaj vam pomaga. 

Gre za to, da menopavzo doživi prav 
vsaka ženska, vendar vsaka po svoje. 
Pomembno je poslušati sama sebe, kaj 
vam ustreza, kdaj se bolje počutite. 
Zdrav življenjski slog in telesna aktivnost 
sta zagotovo dva dejavnika, ki bosta 
izboljšala vaše počutje in zagotovo se 
boste počutile bolje. Kadar postanejo 
simptomi tako močni, da se boste 
počutile slabo, se začele izogibati 
družbi, slabo spale ali bile slabe volje, 
se spomnite, da obstajajo načini, kako si 
lahko pomagate. Včasih se ženske bolje 
počutijo že, če nekaj mesecev uživajo 
prehranska dopolnila, namenjena ženski v 
menopavzi, včasih je potrebna hormonska 
terapija ali zgolj nekaj časa v miru 
zase. Predvsem pa naj bo to obdobje, 
ko iščete nova znanja in se odpirate 
novim dogodivščinam v življenju. naj bo 
menopavza začetek nečesa lepega.
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Ključni razlog za spremembe so 
predvsem hormoni. Ko se njihov nivo 
zniža, deklica postane ženska, dobi 
menstruacijo in vstopi v rodno obdobje. 
Prav nasproten pa je učinek, ki se 
zgodi v ženskem telesu brez nekje 
pri starosti 40. let, ko začnejo spolni 
hormoni upadati. Začne se najprej zgolj 
z izostankom menstruacije, drugačnim 
počutjem in se brez nekje okoli 50. 
leta razvije v menopavzo. Doleti prav 
vsako žensko v določeni starosti. Gre 
za normalen fizični pojav, ki ni bolezen, 
res pa je, da se nekatere ženske v 
menopavzi lahko počutijo zelo slabo. 
Padec hormona namreč vpliva na 
razpoloženje, počutje, vročinske oblive in 
se spremeni zunanji videz.

Vsekakor pozdravljamo, da se o 
menopavzi več govori, saj prav 
informiranost daje ženskam moč izbire, 
kako se bodo odzvale na spremembe, 
se nanje pripravile in si pomagale. 
Menopavza pa je zagotovo samo še eno 
poglavje in ne konec življenja. 

lahko to rešimo z nekaj lubrikanta, malo 
daljšo predigro in odkritim pogovorom s 
partnerjem.

Mit št. 3: Ženske v menopavzi 
spremenijo zunanji videz.
PRAVILNO
Porušeno hormonsko ravnovesje seveda 
vpliva tudi na zunanji izgled. Koža in 
lasje izgubljajo svojo elastičnost, sijaj 
in volumen.  Manjše gubice postanejo 
bolj opazne, koža je tanjša. Priporočamo 
posvet z dermatologom, ki vam bo 
svetoval primerno kozmetiko. Prav tako 
se svetuje uživanje dodatka vitamina 
c, ki ima vpliv na nastanek kolagena v 
telesu, in cinka. Priporočamo tudi dovolj 
počitka in zadostno hidracijo.

Mit št. 4: Ženske se v menopavzi 
zredijo.
DELNO PRAVILNO
Menopavza dejansko ne povzroča 
povečanja telesne teže, lahko pa se 
poveča maščoba okoli trebuha.  Razlog? 
Padec ravni estrogena po menopavzi 
lahko povzroči premik maščob z bokov 
na trebuh. ženske se v menopavzi 
velikokrat počutijo preveč utrujene in 
jim zmanjka časa za športno aktivnost. 
Prav tukaj lahko same naredite največ 
zase. Svetuje se nadzorovanje dnevnega 
vnosa hrane, zdravo prehranjevanje in 
pa vsaj 2-x na teden fizična aktivnost, 
ki vam bo dala občutek več energije in 
izboljšala vaše razpoloženje.

Mit št. 5: Hormonska terapija ni za 
vse.
PRAVILNO
Sama hormonska nadomestna terapija 
ni nevarna - neurejeno in nenadzorovano 
hormonsko nadomestno zdravljenje pa 
lahko povzroči posledice. če se vam zdi, 
da ima menopavza na vas prevelik vpliv 
in negativno vpliva na vaše življenje, 
vam bo hormonska terapija pomagala. 

10 mITOV O mENOPAVZI, 
KI JIH mORA POZNATI 
VSAKA žENSKA
Biti ženska ni lahko, je pa čudovita stvar. Žensko telo se skozi življenje spreminja iz 
telesa deklice v žensko. Nov večji mejnik je nosečnost, ko v telesu raste in se razvija 
novo živo bitje, kar marsikdo opisuje kot pravi čudež življenja. In povsem normalno 
je, da ko se konča rodna doba, se telo ponovno spremeni. Besedilo: Petra Šauperl

Ključno je, da sodelujete z zdravnikom, 
ki bo poiskal ustrezno kombinacijo 
hormonov, ter se redno udeležujete 
dodatnih zdravniških pregledov. 

Mit št. 6: Simptome menopavze lahko 
omilimo na naraven način.
PRAVILNO
Izbira zdravega življenjskega 
stila (telesna aktivnost in zdravo 
prehranjevanje) ima vedno pozitiven 
učinek na boljše počutje. to nam 
pomaga pri premagovanju stresa in 
dnevnih težkih okoliščinah. Potrjen je 
tudi pozitiven učinek fitoestrogenov 
na premagovanje težav in boljše 
počutje v menopavzi. Fitoestrogeni so 
naravne snovi, po kemijski strukturi 
podobne ženskim spolnim hormonom, 
ki posnemajo delovanje endogenih 
estrogenov in so varni za uporabo 
tudi na daljše obdobje. Imajo šibkejši 
učinek kot naravni estrogen, hitreje se 
razgrajujejo in se ne skladiščijo v tkivih. 
Med pomembnejšimi viri fitoestrogenov 
sta črna detelja (trifolium pratense) in 
soja. 

Mit št. 1: Menopavza se zgodi 
ženskam pri 50. letu. 
PRAVILNO
Prava menopavza se zgodi, ko nimate 
menstruacije 12 zaporednih mesecev, 
in takrat je ženska v povprečju stara 
brez okoli 50 let. že pred tem se v 
telesu zmanjšuje nivo hormonov, kar se 
izraža z znanimi simptomi menopavze, 
kot so neredna menstruacija, vročinski 
oblivi, nočno znojenje, razdražljivost, 
spremembe libida, povečanje telesne 
teže, težave v koncentraciji itd. to 
pomeni, da začne ženska prve znake 
menopavze čutiti okoli 40. leta 
starosti. ta faza “priprave” se imenuje 
perimenopavza.

Mit št. 2: Menopavza ubije željo po 
spolnosti.
DELNO PRAVILNO
Sprememba hormonov zagotovo vpliva 
na libido. Prav tako je kot posledica 
menopavze sama vagina bolj suha in 
koža tanjša, kar že samo po sebi naredi 
spolni odnos malo boleč.  Je pa res, da 

Pogosto so težave okoli 
menopavze posledica 
vročinskih utripov, nespečnosti 
in motenj razpoloženja.

Porušeno hormonsko 
ravnovesje seveda vpliva tudi 
na zunanji videz. Koža in lasje 
izgubljajo svojo elastičnost, 
sijaj in volumen.

Najprej se začne z izostankom  menstruacije, drugačnim 
počutjem in se okoli 50. leta razvije v menopavzo.

Mit št.7: Menopavza prinese 
utrujenost in menjavanje 
razpoloženja.
PRAVILNO
Za večino žensk je menopavza obdobje 
sprememb, obdobje, ko se hormoni 
poigravajo z njihovimi čustvi. ženske 
se velikokrat počutijo izgubljene, 
otožne, nerazumljene, občutijo nihanje 
razpoloženja, vročinske oblive ter 
spremembo v zunanjem videzu. Vse je 
posledica spremembe v hormonskem 
ravnovesju. Vzemite si čas zase, naspite 
se, pijte dovolj vode, jejte zdravo 
in bodite telesno aktivne. Lahko si 
pomagate tudi z dodatki vitamin B6, D3 
in cinkom. 

Mit št. 8: Po menopavzi je konec 
življenja.
NI PRAVILNO
Zagotovo so tudi okoli vas živahne 
ženske v  50. in 60. letih. Samo poglejte 
jih in videli boste, da je menopavza 
v bistvu šele začetek življenja, ker 
se bolj posvečate sebi in se vam 
odpirajo nove priložnosti. Zrelost 
ženski prinese zaupanje, samozavest, 

samorazumevanje, modrost in svobodo. 
najboljši način za nemoten prehod 
iz srednjih let v menopavzo je, da se 
obkrožite z energičnimi in življenja 
polnimi ljudmi ter poskrbite zase. 

Mit št. 9: Spanje je pomembno.
PRAVILNO
Pogosto so težave okoli menopavze 
posledica vročinskih utripov, nespečnosti 
in motenj razpoloženja. če želite 
izboljšati kakovost spanja, je pomembna 
telesna aktivnost, izogibajte se tudi 
kofeinu in alkoholu v popoldanskih in 
večernih urah. Spalnica naj bo hladna in 
predvsem se v postejo odpravite prej. 
Menopavza je čas, ko telo potrebuje malo 
več časa za počitek, in vsaka dodatna ura 
lahko naredi naslednji dan boljši.

Mit št. 10: Vročinski oblivi so najbolj 
pogost znanilec menopavze.
PRAVILNO
Zagotovo se o vročinskih oblivih največ 
govori v povezavi z menopavzo.  Pri tem 
jih nekatere komaj čutijo, spet druge 
se morajo preoblačiti v službi. Pravila 
ni, ponovno je pomembno, da pri sebi 
ugotovite, kaj vam pomaga. 

Gre za to, da menopavzo doživi prav 
vsaka ženska, vendar vsaka po svoje. 
Pomembno je poslušati sama sebe, kaj 
vam ustreza, kdaj se bolje počutite. 
Zdrav življenjski slog in telesna aktivnost 
sta zagotovo dva dejavnika, ki bosta 
izboljšala vaše počutje in zagotovo se 
boste počutile bolje. Kadar postanejo 
simptomi tako močni, da se boste 
počutile slabo, se začele izogibati 
družbi, slabo spale ali bile slabe volje, 
se spomnite, da obstajajo načini, kako si 
lahko pomagate. Včasih se ženske bolje 
počutijo že, če nekaj mesecev uživajo 
prehranska dopolnila, namenjena ženski v 
menopavzi, včasih je potrebna hormonska 
terapija ali zgolj nekaj časa v miru 
zase. Predvsem pa naj bo to obdobje, 
ko iščete nova znanja in se odpirate 
novim dogodivščinam v življenju. naj bo 
menopavza začetek nečesa lepega.
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težave sprejmejo kot del naravnega 
staranja, podobno kot sivenje las ali 
gubanje kože, kar je napaka, opozarja 
ginekologinja prim. Darija Strah. težave 
z nožnico in mehurjem so pogost 
bolezenski pojav pri ženskah po 50. letu, 
ki ga lahko enostavno odpravimo, le 
opozoriti je treba.

Suha nožnica
Približno dve do pet let po nastopu 
menopavze, ki pri Slovenkah povprečno 
nastopi okoli 52. leta, se pojavijo znaki 
pomanjkanja estrogena, ki lahko žensko 
prikrajšajo za užitek v spolnosti zaradi 
sprememb spolovila. Občutljivost, 
srbenje, občutek suhosti in pekoč 
občutek v nožnici postanejo moteči. 
Strokovno temu pravimo urogenitalna 
atrofija. te težave so izrazite med 
spolnim odnosom, ki je zaradi manjšega 
vlaženja sluznice nožnice boleč in 
neprijeten. Poleg neprijetnih spolnih 
odnosov ženske tožijo zaradi težav 
z mehurjem in pogostega, pekočega 
ter neprijetnega odvajanja vode. Od 
estrogena je namreč odvisna tako 
sluznica nožnice kot sluznica sečnice, 
zato spremembe prizadenejo tako 
zunanja rodila kot izločila. Marsikateri 
predpisan antibiotik zaradi domnevnega 
vnetja mehurja je nepotreben, saj 
težavam niso vzrok bakterije s 
posledičnim vnetjem, pač pa le manko 
estrogena. Zdravljenje in preprečevanje 
je zelo uspešno s kremo, ki vsebuje 
estrogen in deluje le lokalno v nožnici.

Manj estrogena, več težav
»če je estrogena dovolj, je sluznica 
nožnice dobro prekrvavljena, ženska pa 
zazna le fiziološki, normalen izcedek. 
Dovolj estrogena zagotovi tudi primerno 
vlaženje in boljše čustveno zadovoljivo 
odzivanje na mehansko draženje. Ob 
prehodu v meno, ko koncentracija 

zmanjšuje bakterijske izcedke, vnetja 
sečil in pomaga pri zadrževanju vode.
tabletko si ženske dva tedna zapored 
vsak večer vstavijo v nožnico pred 
spanjem. Štirinajstdnevni terapiji sledi 
vstavitev tabletke dvakrat na teden, 
zdravljenje pa poteka tako dolgo, dokler 
težave povsem ne izginejo, sluznica 
pa postane znova polno funkcionalna. 
Zdravilo se dobi na recept in se imenuje 
vagifem.

Druga možnost lokalne estrogenske 
terapije je estrogenska krema, ki je 
manj priljubljena tako med ženskami 
kot zdravniki. Razlog za nezadovoljstvo 
je velikokrat posledica nedosledne, 
premalo vztrajne uporabe in oteženega 
doziranja, pa tudi stranskih učinkov. 
Ravno pri lokalnem zdravljenju s 
kremami naj bi bilo največ stranskih 

SUHA NOžNICA – 
ŠE VEDNO TABU
Izguba menstruacije in nastop menopavze pogosto slabo vplivata na spolno življenje 
žensk, pa vendar te le redko spregovorijo, da je spolnosti v njihovem zakonu malo 
ali sploh nič več. Mnoge menijo, da spolnosti po petdesetem ne potrebujejo oz. da se 
zanje želja po intimi ne spodobi več. Besedilo: Prim. DARIJA STRAH, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva

učinkov, kot so krvavitve iz sluznice in 
zadebelitev maternične sluznice, ki vodi 
v predrakava obolenja.

tretja možnost je zdravljenje v obliki 
estrogenskega obročka, ki za zdaj pri 
nas še ni na voljo, v tujini pa velja za 
zelo priljubljenega. Po vstavitvi obročka 
okrog materničnega vratu ta tri mesece 
sprošča majhne odmerke estrogena, 
medtem ko žensk ne ovira ne pri spolnih 
odnosih ne pri delu. Pacientke ga 
prenašajo dobro.

Vsa omenjena zdravila delujejo lokalno, 
zato so varna za večino žensk. Po 
podatkih iz strokovne literature 
sistemska nadomestna hormonska 
terapija pri omenjenih težavah ni dovolj 
uspešna, saj potrebuje petina žensk, 
ki uživajo nadomestne hormone, tudi 
lokalno terapijo, ki jo lahko uporabljajo 
daljši čas. 

Težav z nožnico nimajo samo ženske 
v meni
Suhost nožnice ni vedno znak izgube 
estrogena ob menopavzi. Padec 
estrogena je najpogostejši vzrok 
suhosti nožnice, nikakor pa ne smemo 
zanemariti drugih stanj, ki lahko 
privedejo do teh težav. Podobne težave 
lahko nastopijo tudi ob operativni 

estrogena upada, nastajajo spremembe 
na spolovilu in notranjih rodilih, s čimer 
tudi kislo okolje v nožnici izgineva. 
Pojavijo se druge bakterije, več škodljivih 
streptokokov in stafilokokov. ti lahko 
zaradi zmanjšanja naravne obrambe 
povzročijo pojavljanje zelenega, 
bolezenskega izcedka, ki ga lahko 
spremljajo omenjene težave in slabo 
počutje. če ob težavah nožnice ženske 
navajajo še siljenje na vodo, oteženo 
zadrževanje curka urina in pekočo 
bolečino, sta poleg nožnice prizadeta 
tudi sečnica in mehur, kar je znak 
napredovane urogenitalne atrofije. S 
temi težavami se srečuje kar 15 % 
žensk med 40. in 50. letom in polovica 
vseh po 50. letu.

Nadomestni hormon (17 beta-
estradiol) v obliki vaginalnih tabletk
Prvi korak do omiljenja težav je obisk 
pri ginekologu in odkrit pogovor o 
težavah. Estrogenska terapija preko 
nožnice je prva in najugodnejša možnost 
zdravljenja, ki lahko popolnoma obnovi 
sluznico in odpravi vse neprijetne 
znake brez kakršnihkoli posledic. 
terapija je zelo enostavna, pred njeno 
uvedbo pa moramo biti pozorni le na 
morebitne kontraindikacije, ki so enake 
kot pri sistemski uvedbi nadomestne 
hormonske terapije (rak na dojkah 
ali maternični sluznici, nepojasnjena 
krvavitev iz rodil, venska ali arterijska 
trombembolija, jetrna bolezen ter 
nezdravljena arterijska hipertenzija).
 
Zdravljenje
Estrogensko zdravljenje sluznice nožnice 
lahko izvajamo z vaginalnimi tabletkami, 
ki vsebujejo hormon 17 beta-estradiol. 
Hormon je identičen ženski lastnemu 
estrogenu in s svojim delovanjem 
pomladi in zdravi notranjost nožnice. 
Obenem zveča sposobnost vlaženja, 

Po menopavzi se raven 
ženskega hormona estrogena 
zniža, kar posledično vodi do 
suhosti nožnične sluznice.

Če je estrogena dovolj, je 
sluznica nožnice dobro 
prekrvavljena, ženska pa zazna 
le fiziološki, normalen izcedek.

odstranitvi jajčnikov, po porodu in ob 
dojenju, po kemoterapiji, po jemanju 
antidepresivov in nekaterih antibiotikov, 
kajenju, spolni neaktivnosti ter 
nepravilni, zelo pretirani uporabi mil 
za intimno nego. Raziskave kažejo, da 
ima kar 17 odstotkov žensk po porodu 
bolezenske znake atrofije in posledične 
suhe nožnice. Kar 45 odstotkov jih toži, 
da so spolni odnosi boleči, težave pa 
lahko vztrajajo ves čas dojenja. Kako 
pogosta je urogenitalna atrofija, ki 
nastane zaradi hormonske kontracepcije, 
ni znano, dejstvo pa je, da kar nekaj 
žensk opaža težave, ki so nastopile 
po uživanju tablet za preprečevanje 
neželene nosečnosti. če ženska ob tem 
kadi, so težave še večje, saj je aktivnega 
spolnega hormona še manj kot sicer.

Prizadeta so tudi sečila
Po menopavzi se raven ženskega 
hormona estrogena zniža, kar 
posledično vodi do suhosti nožnične 
sluznice. Sledijo pekoče ali žgoče 
bolečine nožnice, srbenje zunanjega 
spolovila in občutek neprijetnega 
pritiska. Suha nožnična sluznica je bolj 
dovzetna za poškodbe ob spolnem 
odnosu. Poleg tega se v nožnici 
zmanjša število koristnih laktobacilov 
in s tem se razvijejo ugodne razmere 
za rast patogenih mikroorganizmov 

in ponavljajoče se okužbe. Prizadeta 
so lahko tudi sečila, kar se kaže kot 
pogosto in neprijetno odvajanje urina.
Suhost nožnice pa ne sodi zgolj v 
domeno klimakterija. Pojavi se lahko 
pri ženskah, ki dojijo ali imajo sladkorno 
bolezen, lahko nastane kot posledica 
uporabe kontracepcijskih tablet, 
uživanja antidepresivov ali pri terapijah z 
obsevanjem nožničnega predela.

Zastopnik in distributer za Slovenijo: 
JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.o.o., 
Litostrojska cesta 46A, Ljubljana
info@jgl.si

Srbečica, pekoč  
občutek, izcedek, ...?
Neravnovesje vaginalne flore je ena 
najpogostejših težav, s katerimi se 

srečujejo ženske.
Celostna linija izdelkov Lactogyn®  

omogoča dolgotrajno zaščito  
intimnega področja.

Priprava materiala: januar 2020.

*   medicinski pripomoček
** prehransko dopolnilo
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo
za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

** * *
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težave sprejmejo kot del naravnega 
staranja, podobno kot sivenje las ali 
gubanje kože, kar je napaka, opozarja 
ginekologinja prim. Darija Strah. težave 
z nožnico in mehurjem so pogost 
bolezenski pojav pri ženskah po 50. letu, 
ki ga lahko enostavno odpravimo, le 
opozoriti je treba.

Suha nožnica
Približno dve do pet let po nastopu 
menopavze, ki pri Slovenkah povprečno 
nastopi okoli 52. leta, se pojavijo znaki 
pomanjkanja estrogena, ki lahko žensko 
prikrajšajo za užitek v spolnosti zaradi 
sprememb spolovila. Občutljivost, 
srbenje, občutek suhosti in pekoč 
občutek v nožnici postanejo moteči. 
Strokovno temu pravimo urogenitalna 
atrofija. te težave so izrazite med 
spolnim odnosom, ki je zaradi manjšega 
vlaženja sluznice nožnice boleč in 
neprijeten. Poleg neprijetnih spolnih 
odnosov ženske tožijo zaradi težav 
z mehurjem in pogostega, pekočega 
ter neprijetnega odvajanja vode. Od 
estrogena je namreč odvisna tako 
sluznica nožnice kot sluznica sečnice, 
zato spremembe prizadenejo tako 
zunanja rodila kot izločila. Marsikateri 
predpisan antibiotik zaradi domnevnega 
vnetja mehurja je nepotreben, saj 
težavam niso vzrok bakterije s 
posledičnim vnetjem, pač pa le manko 
estrogena. Zdravljenje in preprečevanje 
je zelo uspešno s kremo, ki vsebuje 
estrogen in deluje le lokalno v nožnici.

Manj estrogena, več težav
»če je estrogena dovolj, je sluznica 
nožnice dobro prekrvavljena, ženska pa 
zazna le fiziološki, normalen izcedek. 
Dovolj estrogena zagotovi tudi primerno 
vlaženje in boljše čustveno zadovoljivo 
odzivanje na mehansko draženje. Ob 
prehodu v meno, ko koncentracija 

zmanjšuje bakterijske izcedke, vnetja 
sečil in pomaga pri zadrževanju vode.
tabletko si ženske dva tedna zapored 
vsak večer vstavijo v nožnico pred 
spanjem. Štirinajstdnevni terapiji sledi 
vstavitev tabletke dvakrat na teden, 
zdravljenje pa poteka tako dolgo, dokler 
težave povsem ne izginejo, sluznica 
pa postane znova polno funkcionalna. 
Zdravilo se dobi na recept in se imenuje 
vagifem.

Druga možnost lokalne estrogenske 
terapije je estrogenska krema, ki je 
manj priljubljena tako med ženskami 
kot zdravniki. Razlog za nezadovoljstvo 
je velikokrat posledica nedosledne, 
premalo vztrajne uporabe in oteženega 
doziranja, pa tudi stranskih učinkov. 
Ravno pri lokalnem zdravljenju s 
kremami naj bi bilo največ stranskih 

SUHA NOžNICA – 
ŠE VEDNO TABU
Izguba menstruacije in nastop menopavze pogosto slabo vplivata na spolno življenje 
žensk, pa vendar te le redko spregovorijo, da je spolnosti v njihovem zakonu malo 
ali sploh nič več. Mnoge menijo, da spolnosti po petdesetem ne potrebujejo oz. da se 
zanje želja po intimi ne spodobi več. Besedilo: Prim. DARIJA STRAH, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva

učinkov, kot so krvavitve iz sluznice in 
zadebelitev maternične sluznice, ki vodi 
v predrakava obolenja.

tretja možnost je zdravljenje v obliki 
estrogenskega obročka, ki za zdaj pri 
nas še ni na voljo, v tujini pa velja za 
zelo priljubljenega. Po vstavitvi obročka 
okrog materničnega vratu ta tri mesece 
sprošča majhne odmerke estrogena, 
medtem ko žensk ne ovira ne pri spolnih 
odnosih ne pri delu. Pacientke ga 
prenašajo dobro.

Vsa omenjena zdravila delujejo lokalno, 
zato so varna za večino žensk. Po 
podatkih iz strokovne literature 
sistemska nadomestna hormonska 
terapija pri omenjenih težavah ni dovolj 
uspešna, saj potrebuje petina žensk, 
ki uživajo nadomestne hormone, tudi 
lokalno terapijo, ki jo lahko uporabljajo 
daljši čas. 

Težav z nožnico nimajo samo ženske 
v meni
Suhost nožnice ni vedno znak izgube 
estrogena ob menopavzi. Padec 
estrogena je najpogostejši vzrok 
suhosti nožnice, nikakor pa ne smemo 
zanemariti drugih stanj, ki lahko 
privedejo do teh težav. Podobne težave 
lahko nastopijo tudi ob operativni 

estrogena upada, nastajajo spremembe 
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tudi sečnica in mehur, kar je znak 
napredovane urogenitalne atrofije. S 
temi težavami se srečuje kar 15 % 
žensk med 40. in 50. letom in polovica 
vseh po 50. letu.

Nadomestni hormon (17 beta-
estradiol) v obliki vaginalnih tabletk
Prvi korak do omiljenja težav je obisk 
pri ginekologu in odkrit pogovor o 
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uvedbo pa moramo biti pozorni le na 
morebitne kontraindikacije, ki so enake 
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hormonske terapije (rak na dojkah 
ali maternični sluznici, nepojasnjena 
krvavitev iz rodil, venska ali arterijska 
trombembolija, jetrna bolezen ter 
nezdravljena arterijska hipertenzija).
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Po menopavzi se raven 
ženskega hormona estrogena 
zniža, kar posledično vodi do 
suhosti nožnične sluznice.

Če je estrogena dovolj, je 
sluznica nožnice dobro 
prekrvavljena, ženska pa zazna 
le fiziološki, normalen izcedek.

odstranitvi jajčnikov, po porodu in ob 
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za intimno nego. Raziskave kažejo, da 
ima kar 17 odstotkov žensk po porodu 
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hormona estrogena zniža, kar 
posledično vodi do suhosti nožnične 
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bolečine nožnice, srbenje zunanjega 
spolovila in občutek neprijetnega 
pritiska. Suha nožnična sluznica je bolj 
dovzetna za poškodbe ob spolnem 
odnosu. Poleg tega se v nožnici 
zmanjša število koristnih laktobacilov 
in s tem se razvijejo ugodne razmere 
za rast patogenih mikroorganizmov 

in ponavljajoče se okužbe. Prizadeta 
so lahko tudi sečila, kar se kaže kot 
pogosto in neprijetno odvajanje urina.
Suhost nožnice pa ne sodi zgolj v 
domeno klimakterija. Pojavi se lahko 
pri ženskah, ki dojijo ali imajo sladkorno 
bolezen, lahko nastane kot posledica 
uporabe kontracepcijskih tablet, 
uživanja antidepresivov ali pri terapijah z 
obsevanjem nožničnega predela.

Zastopnik in distributer za Slovenijo: 
JADRAN-GALENSKI LABORATORIJ d.o.o., 
Litostrojska cesta 46A, Ljubljana
info@jgl.si

Srbečica, pekoč  
občutek, izcedek, ...?
Neravnovesje vaginalne flore je ena 
najpogostejših težav, s katerimi se 

srečujejo ženske.
Celostna linija izdelkov Lactogyn®  

omogoča dolgotrajno zaščito  
intimnega področja.
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Kako se klamidijska okužba širi?
Klamidijska okužba se prenaša z 
vaginalnimi, oralnimi ali analnimi 
spolnimi odnosi z okuženo osebo. Med 
porodom se lahko okužba prenese z 
matere na novorojenčka. 

Kako lahko preprečim okužbo s 
klamidijo?
Okužbo lahko preprečite z varnim 
spolnim vedenjem, to so spolni odnosi z 
enim samim zvestim spolnim partnerjem, 
ki je neokužen. Sicer tveganje lahko 
zelo zmanjšamo s pravilno uporabo 
kondomov pri vsakem spolnem odnosu.
Večje tveganje za okužbo s klamidijo 
imajo spolno aktivni mladi ljudje.

Noseča sem. Kako okužba s klamidijo 
vpliva na mojega nerojenega otroka?
Okužba s klamidijo se lahko prenese na 
otroka med porodom, pri novorojenčku 
pa največkrat prizadene oči in pljuča. Ob 
klamidijski okužbi v nosečnosti je tudi 
večja verjetnost prezgodnjega poroda. 

moških poteka brez kliničnih znakov, 
pri preostalih pa se pojavi izcedek iz 
penisa, pekoč občutek ob uriniranju ali 
bolečina in otekanje enega ali obeh 
testisov. Pri moških in ženskah lahko 
okužba s klamidijo prizadene tudi 
zadnjik. to se lahko zgodi pri analnem 
spolnem odnosu ali pri prenosu z 
drugega okuženega mesta (npr. 
nožnica). te okužbe pogosto potekajo 
brez težav, lahko pa jih spremljajo 
bolečina v anusu, izcedek ali krvavitev. 
Pri okužbi z nekaterimi bolj invazivnimi 
podskupinami klamidij (serovari L1, L2 in 
L3) so pogosto prizadete tudi področne 
bezgavke (venerični limfogranulom).

PREPOZNAJ 
ZNAKE OKUžBE S 
KLAmIDIJO
Chlamydia trachomatis je bakterija, ki je najpogostejša bakterijska povzročiteljica 
spolno prenosljivih okužb (SPO), ki prizadene predvsem mlade odrasle osebe. Lahko 
poteka brez bolezenskih znakov in težav, lahko pa jih povzroča, najpogosteje vnetje 
sečnice pri moškem in vnetje rodil pri ženskah. Okužba lahko izzveni (se ozdravi), 
lahko pa traja dalj časa. Če dalj časa trajajoča okužba ni zdravljena, je pogost vzrok 
za žensko neplodnost, možni pa so tudi življenje ogrožajoči zapleti, na primer 
zunajmaternična nosečnost. Besedilo: dr. Samo Belavič Pučnik, NIJZ, Nacionalni inštitut za javno zdravje

Kako zdravnik ugotovi, da gre za 
okužbo s klamidijo?
Zdravnik odvzame bris sečnice, 
materničnega vratu ali zadnjika, lahko 
pa tudi vzorec urina za mikrobiološki 
dokaz prisotnosti bakterije ali npr. 
vzorec iz povečane področne bezgavke. 

Ali se klamidijsko okužbo lahko 
pozdravi?
Klamidijsko okužbo lahko pozdravimo 
z ustreznim antibiotikom in tako 
zmanjšamo možnost poznejših težav. 
Vedno sočasno zdravimo tudi spolnega 
partnerja.

V Sloveniji se nosečnic na klamidijsko 
okužbo ne testira rutinsko.

Kako vem, da sem okužen/-a s 
klamidijo?
Večina ljudi, ki je okužena s klamidijo, 
nima posebnih simptomov. če se 
simptomi izrazijo, se to običajno zgodi 
nekaj tednov po spolnem odnosu z 
okuženim partnerjem. Pri ženskah 
poteka 70 % okužb brez izraženih 
bolezenskih težav in znakov, vendar 
kljub temu lahko nastanejo poškodbe 
rodil. Druge imajo lahko neobičajen 
izcedek iz nožnice in pekoč občutek 
ob uriniranju. Do 60 % okužb pri 

Klamidijska okužba spada med zelo pogoste spolno prenesene 
okužbe.

Klamidijsko okužbo lahko pozdravimo z ustreznim antibiotikom 
in tako zmanjšamo možnost poznejših težav. Vedno sočasno 
zdravimo tudi spolnega partnerja.

Zdravil/-a sem se zaradi klamidije. 
Kdaj imam lahko spet spolne odnose?
Dokler vi in vaš spolni partner ne 
končata zdravljenja, ne smete imeti 
spolnih odnosov. če izbrani zdravnik 
predpiše zdravilo, ki ga vzamete le 
enkrat, morate s spolnimi odnosi 
počakati teden dni. če vam zdravnik 
predpiše zdravilo, ki ga jemljete sedem 
dni, morate počakati s spolnimi odnosi, 
dokler ne zaužijete vseh predpisanih 
odmerkov. 

Kaj se zgodi, če se ne zdravim?
Pri ženskah se nezdravljena klamidijska 

okužba lahko razširi na maternico in 
jajcevode in povzroča vnetje, ki povzroči 
trajno okvaro rodil z dolgotrajnimi 
bolečinami v medenici, neplodnostjo in 
nevarno zunajmaternično nosečnost. 
Pri moških so težave, povezane z 
nezdravljeno klamidijsko okužbo, 
redkejše. Okužba se včasih razširi na 
obmodek ali prostato, vendar klamidija 
redko povzroča moško neplodnost. 
Znana je tudi povezava okužbe s 
klamidijo in prizadetostjo sklepov. 
Razširitev v trebušno votlino lahko 
povzroči tudi nevarno vnetje ob jetrih. 
nezdravljena okužba s klamidijo lahko 
pomeni večje tveganje za okužbo ali 
prenos HIV. 

Kako pogosta je klamidijska okužba?
Klamidijska okužba spada med zelo 
pogoste spolno prenesene okužbe. Leta 
2014 je bilo v Sloveniji prijavljenih 270 
primerov, vendar to število podcenjuje 
visoko pogostost okužb v prebivalstvu, 
kar je predvsem posledica majhnega 
obsega testiranja in tudi nedoslednosti 
pri prijavljanju.

Če se simptomi izrazijo, se to 
običajno zgodi nekaj tednov po 
spolnem odnosu z okuženim 
partnerjem.

Dokler vi in vaš spolni partner 
ne končata zdravljenja, ne 
smete imeti spolnih odnosov.
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Odločujoč dejavnik pri nastanku vnetja 
zunanjega sluhovoda je zmanjšana 
količina zaščitnega sloja ušesnega 
masla, ki sluhovod čisti, ščiti in deluje 
kot lubrikant. če se torej sprašujete, 
kaj morate storiti glede vašega 
ušesnega masla, je pravilen odgovor 
popolnoma nič. Samočistilni mehanizem 
ušesa namreč potiska ušesno maslo 
z odluščenimi celicami kože navzven, 
zato večina ljudi ne potrebuje čiščenja 
sluhovodov in odstranjevanja ušesnega 
masla. Predvsem pri starejših ljudeh 
samočistilni mehanizem pogosto 
deluje slabše, takrat je maslo 
potrebno strokovno odstraniti z za 
to namenjenimi instrumenti. čiščenje 
sluhovoda z vatiranimi palčkami, 
sponkami, kovinskimi sondami, ključi ali 
nestrokovno izpiranje z vodo in milom 
lahko povzroči opraskanine sluhovoda, 
poškodbe bobniča, okužbo in dodatno 
ukleščenje ušesnega masla.

Vnetje sluhovodov povzročajo bakterije, 
redkeje tudi glive. te se pogosto 
razmnožijo v sluhovodu po predhodnem 
zdravljenju bakterijskega vnetja 
sluhovoda. Vnetje sluhovodov je bolezen, 
ki se značilno pojavlja v poletnih 
mesecih, toplih in vlažnih pogojih. že 
izraz swimmer’s ear (plavalno uho), ki se 
je v angleško govorečem svetu uveljavil 
za vnetje sluhovoda, opredeljuje plavanje 
kot pomemben dejavnik za nastanek 
vnetja. Prekomerno močenje sluhovodov 
ali voda, ki po plavanju ostane ujeta 
v njem, izplavlja ušesno maslo ter 
razmehča kožo sluhovodov, kar omogoči 
vdor bakterij v kožo in nastanek vnetja. 
Dodatno nastanek vnetja spodbudijo 
še potenje, anatomsko ozki sluhovodi, 
uporaba slušnih aparatov, ušesnih 
slušalk, čepov, poškodba pri mehanskem 
čiščenju (npr. z vatirano palčko) in 
draženje kože zaradi šamponov ali lakov 
za lase.

vnetje ni hudo izraženo, zadostujejo 
že preprati, ki zakisajo sluhovod. Kislo 
okolje je toksično za mnoge bakterije 
in glive. nekatere takšne preparate 
je mogoče kupiti tudi v lekarni. V 
primeru močneje izraženega vnetja je 
potrebno zdravljenje s protimikrobnimi 
učinkovinami v obliki, kapljic, mazil ali 
krem. Pri zdravljenju je pomembno 
tudi temeljito čiščenje, ki naj ga izvede 
zdravnik. S čiščenjem odstranimo 
ušesno maslo, odluščene celice kože 
in glavnino mikroorganizmov ter 
omogočimo lažje samočiščenje ušesa in 
lokalno delovanje zdravil. Ko je sluhovod 
prehoden, običajno uporabljamo zdravila 
v obliki kapljic. Kadar nastane oteklina 
in posledično stisnjen, neprehoden 
sluhovod, kapljice ne bi dosegle 
obolelega mesta. takrat se zdravilna 

VNETJE ZUNANJEGA 
SLUHOVODA, ZELO 
POGOST POJAV
Zunanji sluhovod je približno 2,5 cm dolga cev, ki povezuje uhelj in srednje uho. 
Opno, ki razmejuje sluhovod in votlino srednjega ušesa, se imenuje bobnič. Koža 
sluhovoda vsebuje dlačne folikle, žleze lojnice in žleze, ki izločajo ušesno maslo ali 
cerumen. Besedilo: asistent Aleš Grošelj, dr. med., Klinika za otorinolaringologijo in cervikofacialno kirurgijo

V zgodnji fazi razvoja vnetja se pojavi 
srbenje, ki mu kmalu sledita bolečina 
in izcedek. Pogosta sta tudi občutek 
polnosti in naglušnosti, ki se pojavita 
takrat, ko se sluhovod zamaši zaradi 
izcedka ali otekline kože. Bolezen 
spremlja tudi huda bolečina, ki jo še 
dodatno poslabša že rahel pritisk ali 
poteg za uhelj. Običajno so bolniki zaradi 
bolečine še dodatno prizadeti. Pojavijo 
se tudi povečane bezgavke na vratu. 
Vnetje se lahko širi tudi v predel uhlja. 
takrat postane uhelj rdeč, otečen in 
boleč.

Ob vnetju sluhovoda je treba obiskati 
zdravnika. Uporaba zdravil iz ljudske 
medicine, kot so vlivanje olja ali natreska 
v uho, stanje pogosto še poslabša in 
zdravniku oteži čiščenje sluhovoda. Ko 

Predvsem pri starejših ljudeh samočistilni mehanizem pogosto 
deluje slabše, takrat je maslo potrebno strokovno odstraniti z za 
to namenjenimi instrumenti.

Ob vnetju sluhovoda je treba obiskati 
zdravnika.

učinkovina nanese na trak, ki ga za dan ali dva vstavimo v 
sluhovod. Zaradi spremljajoče bolečine je večinoma potrebno 
tudi protibolečinsko zdravljenje. Ob primernem zdravljenju 
bolečina izgine v nekaj dneh, večinoma se uho popolnoma 
pozdravi v sedmih do desetih dneh. Ker vnetje ni nalezljivo, ni 
potrebe po omejitvi stikov z drugimi ljudmi.

Redko vnetje sluhovoda vodi v resna stanja, ki ogrožajo 
življenje. Ogroženi so predvsem starejši bolniki s sladkorno 
boleznijo in imunsko oslabeli bolniki. V teh primerih se 
vnetje lahko širi zunaj ušesa v okolna mehka tkiva in kosti 
lobanjske baze. ti bolniki potrebujejo daljše zdravljenje v 
bolnišnici tako z lokalnimi kot tudi sistemskimi antibiotiki. 
V nekaterih primerih celo kirurški poseg za odstranitev 
mrtvine in vnetnega tkiva. Vendarle se ti zapleti razvijejo 
redko.

Pogosto se vnetje sluhovodov zamenjuje s kronično srbečico 
sluhovodov, ki se lahko z različno intenzivnostjo pojavlja 
več let. najpogosteje je vzrok srbenja sluhovodov premalo 
ušesnega masla ali njegova spremenjena sestava, ki vodi v 
suho kožo sluhovodov in neprijeten občutek srbenja. na voljo 
je sicer nekaj preparatov za blaženje težav. Vseeno je tudi 
v teh primerih priporočljiv obisk zdravnika, ki lahko izključi 
druga stanja. Srbenje sluhovodov je namreč lahko posledica 
tudi kontaktnega dermatitisa, luskavice in kronične okužbe z 
bakterijami in/ali glivami.

Redko vnetje sluhovoda vodi v resna stanja, ki 
ogrožajo življenje.

znak kakovosti v vaši lekarniSI.20.SIG.02

Samo kakovosten izdelek nudi varnost uporabe in pričakovano delovanje.

Pot k sejmišču 26a, 1231 Ljubljana-Črnuče T: 01 519 29 22
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: februar 2020.

Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah.

NORMISON 
pršilo za uho:
za hitrejše sušenje 
vode, ki je zastala 
v sluhovodu in za 
preprečevanje 
vnetja zunanjega 
sluhovoda, zlasti pri 
pogostem ali daljšem 
stiku z vodo.

CERUSTOP 
olje za uho:
za odstranjevanje 
čezmernega ali
zasušenega ušesnega 
masla ter preprečevanje 
vnetja zunanjega 
sluhovoda.

v pršilu 10 ml
v pršilu 10 ml
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Multipla skleroza (MS) je kronična 
vnetna, imunsko pogojena 
degenerativna bolezen osrednjega 
živčevja, možganov in hrbtenjače, 
ki nezdravljena vodi v invalidnost in 
odvisnost od tuje pomoči. Prizadete 
so mielinske ovojnice živcev v beli 
substanci možganov in hrbtenjače. 
Okvara mielina prekine hitro in skladno 
prevajanje živčnih sporočil, kar povzroči 
raznoliko klinično sliko, odvisno od 
lokacije okvare.

Epidemiologija MS
MS je bolezen mladih ljudi, starih od 20 
do 40 let, živečih v zmerni zemljepisni 
širini, področju visokega tveganja, kamor 
spada tudi Slovenija. V Evropi je preko 
700 000 ljudi z MS, v Sloveniji okrog 
3000. ženske zbolijo trikrat pogosteje 
kot moški. Kar 70 % ljudi z MS zboli v 
aktivnem življenjskem obdobju in velik 
delež jih preneha delati v 15 letih po 
postavitvi diagnoze. Zgodnje odkrivanje 
bolezni in čimprejšnje optimalno 
zdravljenje ohranja ljudi delovno 
aktivne in samostojne, to prispeva k 
zmanjševanju stroškov za širšo družbo. 

Vzroki MS
Vzročnega zdravljenja nimamo, ker 
vzrok ni znan. MS ni nalezljiva in ni 
dedna bolezen, vendar je njen nastanek 
povezan s spremenjenim genetskim 
zapisom, skupaj z dejavniki okolja, 
kot so virusne in druge infekcije (npr. 
Epstein Barr virus), pomanjkanjem 
vitamina D v telesu, kajenjem in drugimi 
okoljskimi dejavniki. čeprav je zaenkrat 
neozdravljiva, lahko na različne načine 
vplivamo na njen potek.

Diagnostika MS
Diagnoza MS je klinična, z diagnostiko 
se ukvarjajo izkušeni nevrologi. Za 
postavitev diagnoze MS zadoščata 
dva tipična klinična zagona. Pri 
postavitvi diagnoze MS morajo biti 

prihodnosti pa bo moč z zdravili vplivati 
tudi na to fazo bolezni. 

Zaradi zelo različnega individualnega 
poteka bolezni je ključno pravočasno 
prepoznavanje simptomov bolezni s 
strani bolnikov kot tudi njihovih bližnjih, 
saj na ta način lahko ustrezno zdravimo 
in nadzorujemo potek bolezni.

Razpoložljiva zdravila
MS je bolezen, ki prizadene limfocite t 
in B. Vsa zdravila pomembno spremenijo 
odziv človeškega imunskega sistema 
in jih imenujemo imunomodulatorna 
zdravila. na bolj aktivni potek MS 
lahko vplivamo z zdravili, ki spremenijo 
potek bolezni in jih poznamo kot 
rekonstitucijska zdravila. na tržišču 
so na voljo injektabilne, peroralne in 
infuzijske oblike zdravil. V Sloveniji so 
uvedbe zdravil za posamezne bolnike 
individualne, in sicer na pobudo lečečih 
nevrologov o tem odločata komisiji z MS 
eksperti v obeh kliničnih centrih. tudi v 
celjski regiji se v okviru nevrološkega 
oddelka SB celje oblikuje center za 
zdravljenje MS.

ALI JE mOGOČE 
SPREmENITI POTEK 
mULTIPLE SKLEROZE?
V Thermani Laško je 3. 12. 2019 potekal strokovni simpozij na temo Sodobne 
obravnave bolnika z multiplo sklerozo, in sicer v organizaciji Simpozija, Splošne 
bolnišnice Celje, Thermane Laško in Zdravniške zbornice Slovenije.

Besedilo: Asist. mag. Marija Šoštarič Podlesnik, dr. med.

zadoščeni kriteriji razsoja bolezni v 
času in prostoru. V veljavi so revidirani 
McDonaldovi diagnostični kriteriji iz 
leta 2017, ki pri določenih bolnikih, 
kjer diagnoza ni gotova, s pomočjo 
magnetno resonančnih  (MR) slikovnih 
preiskav oziroma pregleda možganske 
tekočine - likvorja (ob prisotnosti 
specifičnih oligoklonalnih verig IgG), 
omogočijo čim hitrejšo potrditev 
bolezni. Izvidi preiskav so lahko do 
določene mere tudi napovedni dejavniki 
poteka bolezni. Prenovljeni kriteriji v 
diagnostiki MS so omogočili hitrejšo 
postavitev diagnoze ter tudi zgodnejše 
in ustreznejše zdravljenje. Sledenje z 
MR pomembno vpliva na prepoznavo 
aktivnega poteka bolezni, kar omogoči 
hitro spremembo zdravljenja.

Različni poteki bolezni
Večinoma MS poteka z zagoni in 
izboljšanji, kar predstavlja najpogostejšo 
obliko MS, to je recidivno remitentna 
oblika MS (RRMS), in sicer v kar 90 % 
 primerov. Zagon je pojav novih 
nevroloških simptomov ali poslabšanje 
obstoječih, ki trajajo več kot 24 ur in 
niso posledica vročinskega stanja. Večina 
se v določenem času izboljša v stanje 
remisije. V 50 % lahko RRMS v 15 letih 
napreduje v sekundarno progresivno 
obliko MS (SPMS), kjer popravljanja niso 
kompletna in nekaj nevrološke okvare 
ostane, zato se bolnikovo funkcionalno 
stanje postopoma poslabšuje. 10 – 15 % 
 bolnikov ima primarno progresivno 
obliko bolezni (PPMS), kjer nevrološka 
prizadetost od vsega začetka bolezni 
napreduje. Aktivno PPMS je od nedavno 
mogoče zdraviti, sicer pa na PPMS z 
zdravili ni mogoče vplivati. 

Bolezen poteka na začetku kot vnetna 
demielinizacija, kar omogoča zdravljenje 
z razpoložljivimi zdravili. Kasneje 
prevlada proces degeneracije, česar 
do danes nismo mogli zdraviti, v bližnji 

Podrobnejše informacije so na voljo pri: 

Biogen Pharma d. o. o., Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, Slovenija, tel.:01 511 02 90, faks: 01 511 02 99
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kronična vnetna, imunsko 
pogojena degenerativna 
bolezen osrednjega živčevja, 
možganov in hrbtenjače, ki 
nezdravljena vodi v invalidnost 
in odvisnost od tuje pomoči.
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vnetna, imunsko pogojena 
degenerativna bolezen osrednjega 
živčevja, možganov in hrbtenjače, 
ki nezdravljena vodi v invalidnost in 
odvisnost od tuje pomoči. Prizadete 
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delež jih preneha delati v 15 letih po 
postavitvi diagnoze. Zgodnje odkrivanje 
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Diagnoza MS je klinična, z diagnostiko 
se ukvarjajo izkušeni nevrologi. Za 
postavitev diagnoze MS zadoščata 
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Besedilo: Asist. mag. Marija Šoštarič Podlesnik, dr. med.
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Kako je potekala identifikacija novega 
koronavirusa?
Kitajska je 31. 12. 2019 sporočila, da 
je zaznala povečanje števila primerov 
pljučnic v mestu Vuhan, pri čemer ni 
potrdila že poznanih povzročiteljev 
pljučnic. Sprva je izključila okužbo z 
virusi influence, vključno z aviarno 
influenco, okužb s sars coV, mers coV 
in še druge povzročitelje. Identificirala 
je nov koronavirus in ga poimenovala 
2019ncoV. Sprva so strokovnjaki 
primere povezovali z zadrževanjem 
morskih sadežev na tržnici in drugih 
živali v Vuhanu. na tržnici poleg morske 
hrane prodajajo piščance, netopirje, 
svizce in druge divje živali. Postavljen 
je bil sum, da je izvor okužbe (ki še ni 
identificiran) ena od vrst živali. Zaradi 
čiščenja in dezinfekcije je tržnica od 1. 1. 
2020 zaprta.

za nov virus. Po poročanju Kitajske pa 
lahko sklepamo, da poteka v lažji obliki 
pri približno 80 % okuženih. težji potek 
naj bi imelo približno 20 % zbolelih. tudi 
natančnega podatka o smrtnosti po 
okužbi z novim koronavirusom še ni, po 
poročanju Kitajske se ocenjuje 2–4 %. 
Večina umrlih je bila starejša in je imela 
pridružene kronične bolezni srca, pljuč, 
sladkorno bolezen ipd. Za težji potek 
bolezni je značilna pljučnica.
Okužbe z novim koronavirusom od 
preostalih povzročiteljev akutnih 
okužb dihal, vključno s pljučnicami, 
ne moremo ločiti zgolj na osnovi 
poteka bolezni in bolnikovih težav. 
Za potrditev ali izključitev okužbe 
z novim koronavirusom je potrebno 
mikrobiološko testiranje. Koronavirus 
se dokazuje v brisu nosno-žrelnega 
prostora, v brisu žrela, izmečku dihal in 
drugih kužninah.

Ali je oseba po preboleli bolezni 
zaščitena pred ponovno okužbo?
Podatka, ali smo po preboleli bolezni 
pred vnovično okužbo zaščiteni, še ni.

Kako se okužbe z novim 
koronavirusom zdravijo?
Protivirusnega zdravila za novi 
koronavirus ni. V preizkušanju so 
protivirusna zdravila, vendar nobeno ni 
registrirano za zdravljenje koronavirusa. 
Zdravila, ki učinkujejo npr. na virus 
gripe ali herpes virus, ne učinkujejo na 
koronaviruse.
Zdravljenje je simptomatsko – z zdravili 
se poskuša olajšati bolnikove težave 
in nadomestiti funkcijo organa, če 
ob okužbi ni zadostna, npr. ob hudi 
prizadetosti pljuč se bolnike mehanično 
predihava (umetna ventilacija), dodaja 
kisik, nadomešča tekočine ipd.
cepivo ne obstaja.

Ali se novi koronavirus prenaša med 
ljudmi?
novi koronavirus se med ljudmi prenaša 
kapljično. to pomeni, da je za prenos 

KAJ SPLOH JE KORONAVIRUS?
Koronavirusi povzročajo okužbe pri ljudeh in živalih. Prej znani koronavirusi, 
pred sarsom (SARS-CoV), mersom (MERS-CoV) in koronavirusom iz Vuhana (2019-
nCoV), povzročajo pri ljudeh praviloma blago okužbo zgornjih dihal in so odgovorni 
za 15–30% prehladov, le izjemoma povzročajo okužbo spodnjih dihal, kar je lahko 
posledica slabšega razmnoževanja pri temperaturi 37°C. Novejši koronavirusi lahko 
povzročijo zelo hude, tudi smrtne okužbe dihal. Besedilo: dr. Samo Belavič Pučnik, NIJZ, Nacionalni inštitut za javno zdravje

potreben tesnejši stik z bolnikom, 
razdalja do bolnika 1,5 m. Mogoče je, da 
se z novim koronavirusom okužimo ob 
stiku z onesnaženimi površinami, ni pa 
še zanesljivo dokazano.
čeprav ni dokazano, da bi se novi 
koronavirus prenašal po zraku 
(aerogeno), se svetuje previdnost 
in zaščita pri posebej tveganih 
posegih v zdravstveni ustanovi (npr. 
ob bronhoskopiji, kjer nastaja kužni 
aerosol). Bivanje v istem prostoru z 
bolnikom (če smo na razdalji 1,5 m) ne 
predstavlja tveganja. 

Kakšna je inkubacijska doba po 
okužbi z novim koronavirusom?
natančna inkubacijska doba še 
ni poznana, glede na preostale 
koronaviruse in preliminarne podatke 
pa je ocenjena od 2 do 12 dni, najbrž ne 
več kot 14 dni. V povprečju naj bi bila 
inkubacijska doba dolga približno 6 dni.

Ali obstaja tveganje, da se novi 
koronavirus pojavi v sloveniji?
Možnost, da se novi koronavirus 
pojavi Sloveniji, obstaja. V nekaterih 
evropskih državah so zaznali posamezne 
importirane primere z zelo omejenim 
širjenjem med bližnjimi kontakti bolnika. 
V Evropi je število potrjenih primerov 
nizko.

Kakšni so predvideni ukrepi, če 
okuženi s koronavirusom obišče 
slovenijo?
Slovenija je pripravljena za primer 
novega koronavirusa. Izdelana so 
priporočila za potnike, ki se vračajo 
z ogroženih območij, in priporočila 
za ravnanje izvajalcev zdravstvene 
dejavnosti. Vzpostavljeno imamo 
laboratorijsko diagnostiko za potrditev 
virusa v najkrajšem času. Pomembno 

Kakšno je trenutno stanje?
Januarja in februarja 2020 zaznavajo 
primere po vsej Kitajski in državah 
jugovzhodne Azije in zunaj Azije 
(Avstralija, ZDA, Evropa). Število 
potrjenih primerov narašča, določen 
delež bolnikov je umrl (2–4 %). Število 
potrjenih primerov se spreminja dnevno. 
Evropski center za obvladovanje in 
preprečevanje bolezni (European centre 
for Disease Prevention and control – 
EcDc) dnevno posodablja podatke v 
zvezi s koronavirusom 2019-ncov.

Kako poteka bolezen, kakšni so 
simptomi in znaki?
Bolezen se kaže s slabim počutjem, 
utrujenostjo, nahodom, vročino, 
kašljem in pri težjih oblikah občutkom 
pomanjkanja zraka. natančni podatki 
o poteku bolezni se še zbirajo, saj gre 

Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, 
vročino, kašljem in pri težjih oblikah občutkom pomanjkanja 
zraka.

Novi koronavirus se med ljudmi 
prenaša kapljično.
je, da pri obravnavi morebitnih bolnikov 
zmanjšamo tveganje nadaljnjega 
prenosa na najnižjo raven. tudi sicer ima 
Slovenija pripravljene načrte odzivanja 
na različna tveganja, tudi na pojav 
nalezljivih bolezni.

Kaj svetujemo potnikom na kitajsko?
Kitajske zdravstvene oblasti svetujejo, 
da se v mesto Vuhan in še nekatera 
druga mesta ne potuje, dokler se 
razmere ne umirijo. Zaradi zaprtih 
prometnih povezav v Vuhan in nekatera 
druga mesta je dostop otežen, preskrba 
v teh mestih ni optimalna, zato je 
smiselno, da se upoštevajo priporočila 
kitajskih zdravstvenih oblasti in se v 
Vuhan ne potuje.
nekatere druge države odsvetujejo 
nenujna potovanja tudi v druge dele 
Kitajske (npr. ZDA). Svetujemo, da potniki 
skrbno pretehtajo možne zaplete in 
ovire, vključno s težavami pri zdravstveni 
oskrbi, na katere bodo med potovanjem 
na Kitajsko v trenutnih okoliščinah 
naleteli, in sprejmejo pretehtano 

odločitev. Svetujemo, da nenujna 
potovanja na Kitajsko odložijo. 

Slovenskim potnikom na Kitajsko 
priporočamo, da:
•	 se izogibajo živalim (živim ali mrtvim), 

tržnicam z živalmi in izdelkom 
živalskega izvora (npr. nezadostno 
toplotno obdelano meso),

•	 se izogibajo stikom z bolnimi ljudmi,
•	 si pogosto umijejo roke z milom in 

vodo ali jih razkužijo,
•	 pred potovanjem se cepijo proti gripi, 

ki je v tem času pogosta.
na potovanju svetujemo ravnanje v 
skladu z lokalnimi navodili.
Več informacij najdete na spletni strani 
Ministrstva za zunanje zadeve RS.

Kaj svetujemo potnikom po vrnitvi iz 
kitajske?
če ste potovali po Kitajski in ste po 
vrnitvi v Slovenijo ali že ob vrnitvi zboleli 
s kašljem, vročino in težkim dihanjem 
(občutkom pomanjkanja zraka):
•	 ostanite doma, izogibajte se stikom z 

drugimi ljudmi,
•	 pokličite izbranega ali dežurnega 

zdravnika in povejte, da ste nedavno 
potovali v Vuhan ali bili na Kitajskem 
ter ste zboleli,

•	 preden zakašljate ali kihnete, pokrijte 
usta in nos z robčkom ali zakašljajte 
in kihnite v zgornji del rokava in ne 
v svojo dlan. Skrbno si umivajte roke 
(z milom in vodo), po potrebi tudi 
razkužujte.

Z zdravnikom se boste dogovorili za 
pregled oziroma dobili nasvet glede na 
vaše zdravstveno stanje. 

Ali je smiselno nositi zaščitno masko?
V Sloveniji splošna uporaba zaščitne 
maske ni potrebna. Maske se premočijo 
in po določenem času ne nudijo več 
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novi koronavirus se med ljudmi prenaša 
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pred sarsom (SARS-CoV), mersom (MERS-CoV) in koronavirusom iz Vuhana (2019-
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se z novim koronavirusom okužimo ob 
stiku z onesnaženimi površinami, ni pa 
še zanesljivo dokazano.
čeprav ni dokazano, da bi se novi 
koronavirus prenašal po zraku 
(aerogeno), se svetuje previdnost 
in zaščita pri posebej tveganih 
posegih v zdravstveni ustanovi (npr. 
ob bronhoskopiji, kjer nastaja kužni 
aerosol). Bivanje v istem prostoru z 
bolnikom (če smo na razdalji 1,5 m) ne 
predstavlja tveganja. 

Kakšna je inkubacijska doba po 
okužbi z novim koronavirusom?
natančna inkubacijska doba še 
ni poznana, glede na preostale 
koronaviruse in preliminarne podatke 
pa je ocenjena od 2 do 12 dni, najbrž ne 
več kot 14 dni. V povprečju naj bi bila 
inkubacijska doba dolga približno 6 dni.

Ali obstaja tveganje, da se novi 
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Možnost, da se novi koronavirus 
pojavi Sloveniji, obstaja. V nekaterih 
evropskih državah so zaznali posamezne 
importirane primere z zelo omejenim 
širjenjem med bližnjimi kontakti bolnika. 
V Evropi je število potrjenih primerov 
nizko.

Kakšni so predvideni ukrepi, če 
okuženi s koronavirusom obišče 
slovenijo?
Slovenija je pripravljena za primer 
novega koronavirusa. Izdelana so 
priporočila za potnike, ki se vračajo 
z ogroženih območij, in priporočila 
za ravnanje izvajalcev zdravstvene 
dejavnosti. Vzpostavljeno imamo 
laboratorijsko diagnostiko za potrditev 
virusa v najkrajšem času. Pomembno 

Kakšno je trenutno stanje?
Januarja in februarja 2020 zaznavajo 
primere po vsej Kitajski in državah 
jugovzhodne Azije in zunaj Azije 
(Avstralija, ZDA, Evropa). Število 
potrjenih primerov narašča, določen 
delež bolnikov je umrl (2–4 %). Število 
potrjenih primerov se spreminja dnevno. 
Evropski center za obvladovanje in 
preprečevanje bolezni (European centre 
for Disease Prevention and control – 
EcDc) dnevno posodablja podatke v 
zvezi s koronavirusom 2019-ncov.

Kako poteka bolezen, kakšni so 
simptomi in znaki?
Bolezen se kaže s slabim počutjem, 
utrujenostjo, nahodom, vročino, 
kašljem in pri težjih oblikah občutkom 
pomanjkanja zraka. natančni podatki 
o poteku bolezni se še zbirajo, saj gre 

Bolezen se kaže s slabim počutjem, utrujenostjo, nahodom, 
vročino, kašljem in pri težjih oblikah občutkom pomanjkanja 
zraka.

Novi koronavirus se med ljudmi 
prenaša kapljično.
je, da pri obravnavi morebitnih bolnikov 
zmanjšamo tveganje nadaljnjega 
prenosa na najnižjo raven. tudi sicer ima 
Slovenija pripravljene načrte odzivanja 
na različna tveganja, tudi na pojav 
nalezljivih bolezni.

Kaj svetujemo potnikom na kitajsko?
Kitajske zdravstvene oblasti svetujejo, 
da se v mesto Vuhan in še nekatera 
druga mesta ne potuje, dokler se 
razmere ne umirijo. Zaradi zaprtih 
prometnih povezav v Vuhan in nekatera 
druga mesta je dostop otežen, preskrba 
v teh mestih ni optimalna, zato je 
smiselno, da se upoštevajo priporočila 
kitajskih zdravstvenih oblasti in se v 
Vuhan ne potuje.
nekatere druge države odsvetujejo 
nenujna potovanja tudi v druge dele 
Kitajske (npr. ZDA). Svetujemo, da potniki 
skrbno pretehtajo možne zaplete in 
ovire, vključno s težavami pri zdravstveni 
oskrbi, na katere bodo med potovanjem 
na Kitajsko v trenutnih okoliščinah 
naleteli, in sprejmejo pretehtano 

odločitev. Svetujemo, da nenujna 
potovanja na Kitajsko odložijo. 

Slovenskim potnikom na Kitajsko 
priporočamo, da:
•	 se izogibajo živalim (živim ali mrtvim), 

tržnicam z živalmi in izdelkom 
živalskega izvora (npr. nezadostno 
toplotno obdelano meso),

•	 se izogibajo stikom z bolnimi ljudmi,
•	 si pogosto umijejo roke z milom in 

vodo ali jih razkužijo,
•	 pred potovanjem se cepijo proti gripi, 

ki je v tem času pogosta.
na potovanju svetujemo ravnanje v 
skladu z lokalnimi navodili.
Več informacij najdete na spletni strani 
Ministrstva za zunanje zadeve RS.

Kaj svetujemo potnikom po vrnitvi iz 
kitajske?
če ste potovali po Kitajski in ste po 
vrnitvi v Slovenijo ali že ob vrnitvi zboleli 
s kašljem, vročino in težkim dihanjem 
(občutkom pomanjkanja zraka):
•	 ostanite doma, izogibajte se stikom z 

drugimi ljudmi,
•	 pokličite izbranega ali dežurnega 

zdravnika in povejte, da ste nedavno 
potovali v Vuhan ali bili na Kitajskem 
ter ste zboleli,

•	 preden zakašljate ali kihnete, pokrijte 
usta in nos z robčkom ali zakašljajte 
in kihnite v zgornji del rokava in ne 
v svojo dlan. Skrbno si umivajte roke 
(z milom in vodo), po potrebi tudi 
razkužujte.

Z zdravnikom se boste dogovorili za 
pregled oziroma dobili nasvet glede na 
vaše zdravstveno stanje. 

Ali je smiselno nositi zaščitno masko?
V Sloveniji splošna uporaba zaščitne 
maske ni potrebna. Maske se premočijo 
in po določenem času ne nudijo več 
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zaščite. treba jih je nadomestiti z novimi. 
Zelo pomembno je, da so pravilno 
nameščene (pokrivajo nos in usta). 
Maske so smiselne znotraj zdravstvenih 
ustanov, kjer so zaposleni poučeni, kdaj 
je uporaba maske potrebna ter o njeni 
pravilni namestitvi, nošenju, snemanju 
in odstranjevanju. Zdravstveni delavci 
zaščitne maske nosijo v smiselnih okvirih 
in ne celoten delovni čas. na potovanju 
svetujemo ravnanje v skladu z lokalnimi 
navodili.

Ali lahko koronavirus iz kitajske 
prinese kdo iz posadke tovornih ladij? 
Kakšna pravila veljajo za posadke 
ladij, ki prihajajo v koper?
Vsaka ladja mora pred vplutjem 
v pristanišče izpolniti pomorsko 
zdravstveno izjavo, na podlagi katere 
dobi dovoljenje za vplutje. V pomorski 
zdravstveni izjavi mora navesti, ali so 
na ladji obolele osebe. Ladje, na katerih 
bi bile takšne osebe, imajo poseben 
pregled. na ta način lahko vnaprej vemo, 
ali z ladjo prihajajo osebe, ki bi bile 
lahko potencialno obolele za določeno 
nalezljivo boleznijo. Za vsako ladjo je 
znano, s katerega območja prihaja. Luka 
Koper je v zimskih mesecih predvsem 
tovorna luka, saj potniške ladje in 
križarke v zimskih mesecih načelno 
ne prihajajo. Zato v zimskih mesecih s 
tovornimi ladjami pride nekaj mornarjev, 
a ne gre za večje število. Območje Luke 
Koper in tudi širše območje Kopra zaradi 
pristanišča ne pomeni večjega tveganja 
kot preostale poti po državi.

Zakaj na letališču jožeta pučnika ne 
merijo telesne temperature potnikom, 
ki prihajajo v državo?
Potnikov, ki prihajajo iz Kitajske in 
so zdravi, po trenutnih smernicah ne 
testirajo in jim ne omejujejo gibanja, če 
ne kažejo bolezenskih znakov. Merjenje 
telesne temperature se na letališču ne 
izvaja, saj izvajanje tega izkazuje nizko 

učinkovitost. Oseba, ki ima povišano 
telesno temperaturo, lahko pred letom 
vzame zdravilo za znižanje te, na primer 
lekadol, aspirin, ter se je tako ne zazna, 
prav tako pa bolezenskih znakov med 
inkubacijsko dobo ni mogoče zaznati, 
zato ukrep ni učinkovit.
trenutni ukrepi za preprečevanje širjenje 
novega koronavirusa so v skladu s 
priporočili mednarodnih organizacij in 
so usklajeni med različnimi deležniki. 
na letališču delujejo v skladu z 
algoritmom za primer bolnika s sumom 
na koronavirus, ki je usklajen med 
letališčem, zdravstveno in epidemiološko 
službo.

Ali je kakšna omejitev za potovanje v 
azijske države, razen kitajske?
Omejitve za potovanje v države Azije 
(razen Kitajske) za zdaj ni. Kljub temu 
pa velja na potovanju upoštevati 
preventivne ukrepe, in sicer:
•	 izogibanje živalim (živim ali mrtvim), 

tržnicam z živalmi in izdelkom 
živalskega izvora (npr. nezadostno 
toplotno obdelano meso),

•	 izogibanje stikom z bolnimi ljudmi,
•	 pogosto umivanje rok z milom in vodo 

ali razkuževanje,
•	 cepljenje proti gripi pred potovanjem, 

saj je v tem času pogosta.
na potovanju svetujemo ravnanje v 
skladu z lokalnimi navodili.

Sem v stikih z osebami, ki so 
pripotovale iz kitajske. Ali moram 
upoštevati posebne ukrepe?
če osebe nimajo bolezenskih znakov, 
značilnih za novi koronavirus, ki se 
kažejo z vročino, kašljem in občutkom 
pomanjkanja zraka, niso potrebni 
nikakršni ukrepi.

Ali paketi, ki so poslani iz kitajske, 
pomenijo tveganje za okužbo?
Izkušnje z drugimi koronavirusi kažejo, 
da ne preživijo daljšega časovnega 
obdobja zunaj gostitelja (človeka ali 
živali). Koronavirusi so do prihoda paketa 
v Slovenijo že propadli in ne morejo 
povzročiti okužbe. 
Posebni ukrepi ob rokovanju s paketi iz 
Kitajske niso smiselni.

Kako dolgo virus 2019ncov preživi na 
površinah?
trenutno še ni znano, kako dolgo lahko 
virus preživi na površinah, čeprav prve 
informacije kažejo, da lahko nekaj ur. 
Razkužila lahko učinkovito uničijo 
virus in preprečijo, da bi virus prešel na 
človeka.

Ali je razkužilo za roke zadostna 
zaščita proti koronavirusu, če nimam 
možnosti umivanja rok?
če nam voda in milo nista dostopna, 

lahko umivanje rok nadomesti tudi 
razkužilo za roke.

Ali se lahko hišni ljubljenčki okužijo s 
koronavirusom?
trenutno ni dokazov, da bi se lahko hišni 
ljubljenčki okužili s koronavirusom. Kljub 
temu si je po vsakem kontaktu z živalmi 
priporočljivo umiti roke, saj nas to ščiti 
tudi pred ostalimi patogeni, ki se lahko 
prenašajo med človekom in živaljo.

Ali me lahko cepivo proti gripi zaščiti 
tudi pred koronavirusom?
cepivo proti gripi ne ščiti pred 
koronavirusom. ta je drugačen od virusa 
gripe, zato je treba razviti posebno 
cepivo, ki deluje nanj. Znanstveniki že 
poskušajo razviti cepivo, ki bi učinkovalo 
proti koronavirusu, vendar je razvoj 
cepiva dolg proces, ki ga je treba, preden 
pride v javno uporabo, še ustrezno 
testirati.

Ali za koronavirusom zbolevajo le 
starejše in kronično bolne osebe ali 
lahko zbolijo tudi mlajši?
S koronavirusom se lahko okužijo tako 
starejše kot mlajše osebe. Izkušnje 
kažejo, da imajo težji potek bolezni 
starejše osebe s kroničnimi obolenji (kot 
so astma, sladkorna bolezen, bolezni 
srca in ožilja).
natančni podatki o poteku bolezni 
se še zbirajo, saj gre za nov virus. Po 
poročanju Kitajske pa lahko sklepamo, 
da poteka v lažji obliki pri približno 80 
% okuženih. težji potek naj bi imelo 
približno 20 % zbolelih.

Ali antibiotiki učinkujejo proti 
koronavirusu?
ne, antibiotiki niso učinkoviti proti 
virusom. Delujejo le proti bakterijskim 
okužbam.

Ali že obstaja zdravilo proti 
koronavirusu?
Za zdaj zdravila, ki bi učinkoval proti 
koronavirusu, ni. V primeru okužbe se 
zdravi oz. blaži simptome.

Ali se lahko testiram na koronavirus?
Samoplačniško testiranje v akreditiranih 
(tj. usposobljenih) mikrobioloških 
laboratorijih ni na voljo. testiranje se 
izvede le pri osebah, ki kažejo znake 
akutne okužbe dihal (vročino, nahod, 
kašelj, občutek pomanjkanja zraka) in 
so v zadnjih 14 dneh pripotovale iz 
Kitajske oz. bile v stiku z okuženo osebo. 
Odločitev o izvedbi testiranja sprejme 
lečeči zdravnik.
testiranje bolnikov v Sloveniji 
izvajata dva laboratorija: Inštitut za 
mikrobiologijo in imunologijo Medicinske 
fakultete v Ljubljani in Laboratorij za 
zdravje, okolje in hrano v Mariboru.

Samoplačniško testiranje v 
akreditiranih (tj. usposobljenih) 
mikrobioloških laboratorijih ni 
na voljo.

Na voljo v lekarnah 
in specializiranih 

trgovinah.
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zaščite. treba jih je nadomestiti z novimi. 
Zelo pomembno je, da so pravilno 
nameščene (pokrivajo nos in usta). 
Maske so smiselne znotraj zdravstvenih 
ustanov, kjer so zaposleni poučeni, kdaj 
je uporaba maske potrebna ter o njeni 
pravilni namestitvi, nošenju, snemanju 
in odstranjevanju. Zdravstveni delavci 
zaščitne maske nosijo v smiselnih okvirih 
in ne celoten delovni čas. na potovanju 
svetujemo ravnanje v skladu z lokalnimi 
navodili.

Ali lahko koronavirus iz kitajske 
prinese kdo iz posadke tovornih ladij? 
Kakšna pravila veljajo za posadke 
ladij, ki prihajajo v koper?
Vsaka ladja mora pred vplutjem 
v pristanišče izpolniti pomorsko 
zdravstveno izjavo, na podlagi katere 
dobi dovoljenje za vplutje. V pomorski 
zdravstveni izjavi mora navesti, ali so 
na ladji obolele osebe. Ladje, na katerih 
bi bile takšne osebe, imajo poseben 
pregled. na ta način lahko vnaprej vemo, 
ali z ladjo prihajajo osebe, ki bi bile 
lahko potencialno obolele za določeno 
nalezljivo boleznijo. Za vsako ladjo je 
znano, s katerega območja prihaja. Luka 
Koper je v zimskih mesecih predvsem 
tovorna luka, saj potniške ladje in 
križarke v zimskih mesecih načelno 
ne prihajajo. Zato v zimskih mesecih s 
tovornimi ladjami pride nekaj mornarjev, 
a ne gre za večje število. Območje Luke 
Koper in tudi širše območje Kopra zaradi 
pristanišča ne pomeni večjega tveganja 
kot preostale poti po državi.

Zakaj na letališču jožeta pučnika ne 
merijo telesne temperature potnikom, 
ki prihajajo v državo?
Potnikov, ki prihajajo iz Kitajske in 
so zdravi, po trenutnih smernicah ne 
testirajo in jim ne omejujejo gibanja, če 
ne kažejo bolezenskih znakov. Merjenje 
telesne temperature se na letališču ne 
izvaja, saj izvajanje tega izkazuje nizko 

učinkovitost. Oseba, ki ima povišano 
telesno temperaturo, lahko pred letom 
vzame zdravilo za znižanje te, na primer 
lekadol, aspirin, ter se je tako ne zazna, 
prav tako pa bolezenskih znakov med 
inkubacijsko dobo ni mogoče zaznati, 
zato ukrep ni učinkovit.
trenutni ukrepi za preprečevanje širjenje 
novega koronavirusa so v skladu s 
priporočili mednarodnih organizacij in 
so usklajeni med različnimi deležniki. 
na letališču delujejo v skladu z 
algoritmom za primer bolnika s sumom 
na koronavirus, ki je usklajen med 
letališčem, zdravstveno in epidemiološko 
službo.

Ali je kakšna omejitev za potovanje v 
azijske države, razen kitajske?
Omejitve za potovanje v države Azije 
(razen Kitajske) za zdaj ni. Kljub temu 
pa velja na potovanju upoštevati 
preventivne ukrepe, in sicer:
•	 izogibanje živalim (živim ali mrtvim), 

tržnicam z živalmi in izdelkom 
živalskega izvora (npr. nezadostno 
toplotno obdelano meso),

•	 izogibanje stikom z bolnimi ljudmi,
•	 pogosto umivanje rok z milom in vodo 

ali razkuževanje,
•	 cepljenje proti gripi pred potovanjem, 

saj je v tem času pogosta.
na potovanju svetujemo ravnanje v 
skladu z lokalnimi navodili.

Sem v stikih z osebami, ki so 
pripotovale iz kitajske. Ali moram 
upoštevati posebne ukrepe?
če osebe nimajo bolezenskih znakov, 
značilnih za novi koronavirus, ki se 
kažejo z vročino, kašljem in občutkom 
pomanjkanja zraka, niso potrebni 
nikakršni ukrepi.

Ali paketi, ki so poslani iz kitajske, 
pomenijo tveganje za okužbo?
Izkušnje z drugimi koronavirusi kažejo, 
da ne preživijo daljšega časovnega 
obdobja zunaj gostitelja (človeka ali 
živali). Koronavirusi so do prihoda paketa 
v Slovenijo že propadli in ne morejo 
povzročiti okužbe. 
Posebni ukrepi ob rokovanju s paketi iz 
Kitajske niso smiselni.

Kako dolgo virus 2019ncov preživi na 
površinah?
trenutno še ni znano, kako dolgo lahko 
virus preživi na površinah, čeprav prve 
informacije kažejo, da lahko nekaj ur. 
Razkužila lahko učinkovito uničijo 
virus in preprečijo, da bi virus prešel na 
človeka.

Ali je razkužilo za roke zadostna 
zaščita proti koronavirusu, če nimam 
možnosti umivanja rok?
če nam voda in milo nista dostopna, 

lahko umivanje rok nadomesti tudi 
razkužilo za roke.

Ali se lahko hišni ljubljenčki okužijo s 
koronavirusom?
trenutno ni dokazov, da bi se lahko hišni 
ljubljenčki okužili s koronavirusom. Kljub 
temu si je po vsakem kontaktu z živalmi 
priporočljivo umiti roke, saj nas to ščiti 
tudi pred ostalimi patogeni, ki se lahko 
prenašajo med človekom in živaljo.

Ali me lahko cepivo proti gripi zaščiti 
tudi pred koronavirusom?
cepivo proti gripi ne ščiti pred 
koronavirusom. ta je drugačen od virusa 
gripe, zato je treba razviti posebno 
cepivo, ki deluje nanj. Znanstveniki že 
poskušajo razviti cepivo, ki bi učinkovalo 
proti koronavirusu, vendar je razvoj 
cepiva dolg proces, ki ga je treba, preden 
pride v javno uporabo, še ustrezno 
testirati.

Ali za koronavirusom zbolevajo le 
starejše in kronično bolne osebe ali 
lahko zbolijo tudi mlajši?
S koronavirusom se lahko okužijo tako 
starejše kot mlajše osebe. Izkušnje 
kažejo, da imajo težji potek bolezni 
starejše osebe s kroničnimi obolenji (kot 
so astma, sladkorna bolezen, bolezni 
srca in ožilja).
natančni podatki o poteku bolezni 
se še zbirajo, saj gre za nov virus. Po 
poročanju Kitajske pa lahko sklepamo, 
da poteka v lažji obliki pri približno 80 
% okuženih. težji potek naj bi imelo 
približno 20 % zbolelih.

Ali antibiotiki učinkujejo proti 
koronavirusu?
ne, antibiotiki niso učinkoviti proti 
virusom. Delujejo le proti bakterijskim 
okužbam.

Ali že obstaja zdravilo proti 
koronavirusu?
Za zdaj zdravila, ki bi učinkoval proti 
koronavirusu, ni. V primeru okužbe se 
zdravi oz. blaži simptome.

Ali se lahko testiram na koronavirus?
Samoplačniško testiranje v akreditiranih 
(tj. usposobljenih) mikrobioloških 
laboratorijih ni na voljo. testiranje se 
izvede le pri osebah, ki kažejo znake 
akutne okužbe dihal (vročino, nahod, 
kašelj, občutek pomanjkanja zraka) in 
so v zadnjih 14 dneh pripotovale iz 
Kitajske oz. bile v stiku z okuženo osebo. 
Odločitev o izvedbi testiranja sprejme 
lečeči zdravnik.
testiranje bolnikov v Sloveniji 
izvajata dva laboratorija: Inštitut za 
mikrobiologijo in imunologijo Medicinske 
fakultete v Ljubljani in Laboratorij za 
zdravje, okolje in hrano v Mariboru.

Samoplačniško testiranje v 
akreditiranih (tj. usposobljenih) 
mikrobioloških laboratorijih ni 
na voljo.

Na voljo v lekarnah 
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aktualno

Vsakih 8 sekund zaradi sladkorne 
bolezni nekdo umre in posledično nekdo 
izgubi družinskega člana. Pomen družine 
za zgodnje odkrivanje in zdravljenje 
sladkorne bolezni je večplasten: najprej 
zaradi pravočasnega prepoznavanja 
znakov sladkorne bolezni, nato zaradi 
zdravega načina družinskega življenja, ki 
je velika spodbuda za osebe s sladkorno 
boleznijo, saj je podpora družine ključna. 
nenazadnje pa tudi kot preventivna 
dejavnost za celotno družino, da živi 
zdravo. 

Vloga družine je prepletena z vlogo 
družbe. Slovenija je med državami, kjer 
pozno odkrita sladkorna bolezen tipa 
1 pri otrocih in mladostnikih ponovno 
narašča. Bolj ko je družina v stiski, težje 
prepozna stisko otroka, kaj šele tako 
hudo bolezen kot je sladkorna. In manjša 
kot je vloga družine, večja je vloga 
družbe

Srčno-žilno zapleti: najhujši »morilec« 
sladkornih bolnikov 
Po podatkih Mednarodne zveze za 
sladkorno bolezen (IDF) so na prvem 
mestu kot vzrok invalidnosti in smrti 
pri osebah s sladkorno boleznijo tipa 2 
srčno-žilne bolezni. Osebe s sladkorno 
boleznijo tipa 2 kar 2- do 4-krat bolj 
ogroža smrt zaradi kapi ali srčnega 
napada. Zato se v obravnavi bolnikov 
povezujejo kardiologi in diabetologi  
in za osebe s sladkorno boleznijo 
napovedujejo velike spremembe. V 
prizadevanjih za boljše obvladovanje 
bolezni sta se povezala tudi Društvo 
za zdravje srca in ožilja Slovenije in 
Zveza društev diabetikov Slovenije. Ko 

diabetološkega združenja (EASD) za 
preventivo srčno-žilne bolezni pri osebah 
s sladkorno boleznijo ali tveganjem 
zanjo. Smernice, ki temeljijo na številnih 
tehtnih študijah, namreč poleg nadzora 
glikemije narekujejo obravnavo oseb s 
sladkorno boleznijo na podlagi ocenjene 
ravni tveganja za srčno-žilne bolezni. 
Pri osebah s sladkorno boleznijo z 
velikim ali zelo velikim tveganjem 
srčno-žilne bolezni, ki imajo že razvito 
aterosklerotično srčno-žilno bolezen, 
srčno popuščanje ali kronično ledvično 
bolezen, priporočajo zdravljenje z 
novejšimi zdravili, ki zmanjšajo tveganje 

OSEBE S SLADKORNO 
BOLEZNIJO NAJBOLJ 
OGROžAJO SRČNO-
žILNE BOLEZNI
Več kot polovico (po najnovejših podatkih celo do 90 odstotkov) sladkorne bolezni 
tipa 2 bi preprečili z enostavnimi ukrepi zdravega življenjskega sloga in tu igra 
izjemno vlogo družina. Raziskave kažejo, da bi samo petina odraslih opazila 
opozorilne znake sladkorne bolezni pri družinskem članu. Zato si tudi Zveza društev 
diabetikov Slovenija prizadevajo za spodbujanje družin pri obvladovanju, skrbi, 
izobraževanju in preprečevanju te bolezni. Besedilo: Dr. Peter Miklavčič, Zveza društev diabetikov Slovenije

za hipoglikemije, zmanjšujejo telesno 
težo in tveganje za srčno-žilno bolezen.

Podobne smernice so objavili tudi 
ameriški kardiologi (Acc in AHA) in 
diabetologi. če ima oseba s sladkorno 
boleznijo tipa 2 že znano srčno-žilno 
bolezen, lahko s pravilnim izborom 
zdravila pomembno zmanjšamo srčno-
žilne dogodke in prezgodnjo smrt. tri 
četrtine oseb s sladkorno boleznijo 
tipa 2 danes umre zaradi srčno-žilnih 
dogodkov in življenjska doba je lahko v 
povprečju krajša za 8 let. torej moramo 
enako dobro zdraviti vse te dejavnike 
tveganja. Pravilen izbor zdravil lahko 
dodatno pripomore k temu, da bodo 
izhodi boljši. Skupno vsem smernicam 
je primarna prepoznava bolnika, ali ima 
znano srčno-žilno bolezen. če jo ima,  je 
odločitev o izboru antidiabetične terapije 
nekoliko drugačna kot doslej. Dokazi 
so zelo trdni in mislim, da moramo v 
Sloveniji sledit tem postopkom. Ključna 
bo torej prepoznava vseh ostalih 
dejavnikov in treba bo izbrati zdravilo 
glede na bolnika. če bolnik ne bo imel 
znakov srčno-žilnih bolezni, pa bomo 
tehtali, ali je večji problem hipoglikemija 
ali porast telesne teže. Glede na vse te 
trenutno aktualne dokaze v diabetologiji 
bo potrebno uvesti novejše antidiabetike 
v našo skupnost, kar bo kar velik izziv. 

ima sladkorni bolnik še druge dejavnike 
tveganja, to pomeni bistveno večjo 
ogroženost, kot če bi samo seštevali 
posamezne dejavnike tveganja. Zato je 
zelo pomembno, da sladkorni bolniki in 
bodoči sladkorni bolniki čimprej začnejo 
z ukrepi za preprečevanje sladkorne 
bolezni in srčno-žilnih zapletov, ki so 
največji »morilec« oseb s sladkorno 
boleznijo.

Obeta se bolj celostna oskrba za osebe 
s sladkorno boleznijo - vsaj če bodo 
uveljavljene nove smernice Evropskega 
kardiološkega (ESc) in Evropskega 

Obeta se bolj celostna oskrba za osebe s sladkorno boleznijo 
- vsaj če bodo uveljavljene nove smernice Evropskega 
kardiološkega (ESC) in Evropskega,  diabetološkega združenja 
(EASD) za preventivo srčno-žilne bolezni pri osebah s sladkorno 
boleznijo ali tveganjem zanjo.

Več kot polovica vseh koronarnih 
bolnikov ima pri nas sladkorno bolezen, 
zato je še toliko bolj pomembno, 
da imamo vsa potrebna orodja za 
ukrepanje. Kardiologi in diabetologi 
poudarjajo pomen sodelovanja obeh 
strok, ter še posebno osredotočanje 
zdravnikov specialistov na bolnika – 
namesto da bolnika pošiljamo na pot 
od specialista do specialista: Oseba s 
sladkorno boleznijo, ki ima pridružene 
dejavnike tveganja in dolgotrajno 
sladkorno bolezen, ki je že povzročila 
okvare organov, je lahko ekvivalent 
nekomu, ki je že imel srčni infarkt – 
tudi ti bolniki so zaslužijo moderno 
terapijo, za katero je dokazano, da ne 
samo uravnava glikemijo, ampak tudi 
zmanjšuje tveganje za nastanek srčno-
žilnih dogodkov. 

Bo Slovenija kos izzivu?
Ena najpomembnejših sprememb v 
obravnavi oseb s sladkorno boleznijo 
in oseb, ki jih sladkorna bolezen 
ogroža, je torej klasifikacija njihovih 
srčno-žilnih tveganj. Pred nami je velik 
izziv umestitve teh novih pristopov 
obravnave oseb s sladkorno boleznijo 
v slovenski prostor. Bo Slovenija kos 
temu izzivu? Do pred petimi leti smo bili 
lahko ponosni na dostopnost zdravil in 
pripomočkov za obvladovanje sladkorne 

bolezni v Sloveniji. Zdaj pa že približno 
tri leta vse bolj zaostajamo, prehiteli sta 
nas tako Hrvaška kot tudi recimo črna 
Gora. če zdravstvena zavarovalnica te 
pravice ne omogoči čim širšemu krogu, 
pravzaprav zapravlja denar, saj merilniki 
preprečujejo srčno-žilne zaplete, 
dializo, amputacije ipd., kar je veliko 
večje breme. tudi za sladkorno bolezen 
tipa 2 v Sloveniji velja, da inovativna 
zdravila oziroma zdravila, ki imajo učinek 
tudi na srčno-žilne bolezni, bolnikom 
niso dostopna v skladu z evropskimi 
smernicami. nujno je, da sodobna 
zdravila in pripomočki postanejo 
dostopni ljudem z vsemi tipi sladkorne 
bolezni. če so to zmogle države z 
bistveno nižjim bruto družbenim 
proizvodom, zmore tudi Slovenija.

Vsakih 8 sekund zaradi 
sladkorne bolezni nekdo umre 
in posledično nekdo izgubi 
družinskega člana.

Prenovljena linija merilnikov krvnega tlaka

OMRON M3

OMRON M4 Intelli IT

OMRON M6 Comfort 

OMRON M7 Intelli IT

Več na: www.diafit.si
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Vsakih 8 sekund zaradi sladkorne 
bolezni nekdo umre in posledično nekdo 
izgubi družinskega člana. Pomen družine 
za zgodnje odkrivanje in zdravljenje 
sladkorne bolezni je večplasten: najprej 
zaradi pravočasnega prepoznavanja 
znakov sladkorne bolezni, nato zaradi 
zdravega načina družinskega življenja, ki 
je velika spodbuda za osebe s sladkorno 
boleznijo, saj je podpora družine ključna. 
nenazadnje pa tudi kot preventivna 
dejavnost za celotno družino, da živi 
zdravo. 

Vloga družine je prepletena z vlogo 
družbe. Slovenija je med državami, kjer 
pozno odkrita sladkorna bolezen tipa 
1 pri otrocih in mladostnikih ponovno 
narašča. Bolj ko je družina v stiski, težje 
prepozna stisko otroka, kaj šele tako 
hudo bolezen kot je sladkorna. In manjša 
kot je vloga družine, večja je vloga 
družbe

Srčno-žilno zapleti: najhujši »morilec« 
sladkornih bolnikov 
Po podatkih Mednarodne zveze za 
sladkorno bolezen (IDF) so na prvem 
mestu kot vzrok invalidnosti in smrti 
pri osebah s sladkorno boleznijo tipa 2 
srčno-žilne bolezni. Osebe s sladkorno 
boleznijo tipa 2 kar 2- do 4-krat bolj 
ogroža smrt zaradi kapi ali srčnega 
napada. Zato se v obravnavi bolnikov 
povezujejo kardiologi in diabetologi  
in za osebe s sladkorno boleznijo 
napovedujejo velike spremembe. V 
prizadevanjih za boljše obvladovanje 
bolezni sta se povezala tudi Društvo 
za zdravje srca in ožilja Slovenije in 
Zveza društev diabetikov Slovenije. Ko 

diabetološkega združenja (EASD) za 
preventivo srčno-žilne bolezni pri osebah 
s sladkorno boleznijo ali tveganjem 
zanjo. Smernice, ki temeljijo na številnih 
tehtnih študijah, namreč poleg nadzora 
glikemije narekujejo obravnavo oseb s 
sladkorno boleznijo na podlagi ocenjene 
ravni tveganja za srčno-žilne bolezni. 
Pri osebah s sladkorno boleznijo z 
velikim ali zelo velikim tveganjem 
srčno-žilne bolezni, ki imajo že razvito 
aterosklerotično srčno-žilno bolezen, 
srčno popuščanje ali kronično ledvično 
bolezen, priporočajo zdravljenje z 
novejšimi zdravili, ki zmanjšajo tveganje 

OSEBE S SLADKORNO 
BOLEZNIJO NAJBOLJ 
OGROžAJO SRČNO-
žILNE BOLEZNI
Več kot polovico (po najnovejših podatkih celo do 90 odstotkov) sladkorne bolezni 
tipa 2 bi preprečili z enostavnimi ukrepi zdravega življenjskega sloga in tu igra 
izjemno vlogo družina. Raziskave kažejo, da bi samo petina odraslih opazila 
opozorilne znake sladkorne bolezni pri družinskem članu. Zato si tudi Zveza društev 
diabetikov Slovenija prizadevajo za spodbujanje družin pri obvladovanju, skrbi, 
izobraževanju in preprečevanju te bolezni. Besedilo: Dr. Peter Miklavčič, Zveza društev diabetikov Slovenije

za hipoglikemije, zmanjšujejo telesno 
težo in tveganje za srčno-žilno bolezen.

Podobne smernice so objavili tudi 
ameriški kardiologi (Acc in AHA) in 
diabetologi. če ima oseba s sladkorno 
boleznijo tipa 2 že znano srčno-žilno 
bolezen, lahko s pravilnim izborom 
zdravila pomembno zmanjšamo srčno-
žilne dogodke in prezgodnjo smrt. tri 
četrtine oseb s sladkorno boleznijo 
tipa 2 danes umre zaradi srčno-žilnih 
dogodkov in življenjska doba je lahko v 
povprečju krajša za 8 let. torej moramo 
enako dobro zdraviti vse te dejavnike 
tveganja. Pravilen izbor zdravil lahko 
dodatno pripomore k temu, da bodo 
izhodi boljši. Skupno vsem smernicam 
je primarna prepoznava bolnika, ali ima 
znano srčno-žilno bolezen. če jo ima,  je 
odločitev o izboru antidiabetične terapije 
nekoliko drugačna kot doslej. Dokazi 
so zelo trdni in mislim, da moramo v 
Sloveniji sledit tem postopkom. Ključna 
bo torej prepoznava vseh ostalih 
dejavnikov in treba bo izbrati zdravilo 
glede na bolnika. če bolnik ne bo imel 
znakov srčno-žilnih bolezni, pa bomo 
tehtali, ali je večji problem hipoglikemija 
ali porast telesne teže. Glede na vse te 
trenutno aktualne dokaze v diabetologiji 
bo potrebno uvesti novejše antidiabetike 
v našo skupnost, kar bo kar velik izziv. 

ima sladkorni bolnik še druge dejavnike 
tveganja, to pomeni bistveno večjo 
ogroženost, kot če bi samo seštevali 
posamezne dejavnike tveganja. Zato je 
zelo pomembno, da sladkorni bolniki in 
bodoči sladkorni bolniki čimprej začnejo 
z ukrepi za preprečevanje sladkorne 
bolezni in srčno-žilnih zapletov, ki so 
največji »morilec« oseb s sladkorno 
boleznijo.

Obeta se bolj celostna oskrba za osebe 
s sladkorno boleznijo - vsaj če bodo 
uveljavljene nove smernice Evropskega 
kardiološkega (ESc) in Evropskega 

Obeta se bolj celostna oskrba za osebe s sladkorno boleznijo 
- vsaj če bodo uveljavljene nove smernice Evropskega 
kardiološkega (ESC) in Evropskega,  diabetološkega združenja 
(EASD) za preventivo srčno-žilne bolezni pri osebah s sladkorno 
boleznijo ali tveganjem zanjo.

Več kot polovica vseh koronarnih 
bolnikov ima pri nas sladkorno bolezen, 
zato je še toliko bolj pomembno, 
da imamo vsa potrebna orodja za 
ukrepanje. Kardiologi in diabetologi 
poudarjajo pomen sodelovanja obeh 
strok, ter še posebno osredotočanje 
zdravnikov specialistov na bolnika – 
namesto da bolnika pošiljamo na pot 
od specialista do specialista: Oseba s 
sladkorno boleznijo, ki ima pridružene 
dejavnike tveganja in dolgotrajno 
sladkorno bolezen, ki je že povzročila 
okvare organov, je lahko ekvivalent 
nekomu, ki je že imel srčni infarkt – 
tudi ti bolniki so zaslužijo moderno 
terapijo, za katero je dokazano, da ne 
samo uravnava glikemijo, ampak tudi 
zmanjšuje tveganje za nastanek srčno-
žilnih dogodkov. 

Bo Slovenija kos izzivu?
Ena najpomembnejših sprememb v 
obravnavi oseb s sladkorno boleznijo 
in oseb, ki jih sladkorna bolezen 
ogroža, je torej klasifikacija njihovih 
srčno-žilnih tveganj. Pred nami je velik 
izziv umestitve teh novih pristopov 
obravnave oseb s sladkorno boleznijo 
v slovenski prostor. Bo Slovenija kos 
temu izzivu? Do pred petimi leti smo bili 
lahko ponosni na dostopnost zdravil in 
pripomočkov za obvladovanje sladkorne 

bolezni v Sloveniji. Zdaj pa že približno 
tri leta vse bolj zaostajamo, prehiteli sta 
nas tako Hrvaška kot tudi recimo črna 
Gora. če zdravstvena zavarovalnica te 
pravice ne omogoči čim širšemu krogu, 
pravzaprav zapravlja denar, saj merilniki 
preprečujejo srčno-žilne zaplete, 
dializo, amputacije ipd., kar je veliko 
večje breme. tudi za sladkorno bolezen 
tipa 2 v Sloveniji velja, da inovativna 
zdravila oziroma zdravila, ki imajo učinek 
tudi na srčno-žilne bolezni, bolnikom 
niso dostopna v skladu z evropskimi 
smernicami. nujno je, da sodobna 
zdravila in pripomočki postanejo 
dostopni ljudem z vsemi tipi sladkorne 
bolezni. če so to zmogle države z 
bistveno nižjim bruto družbenim 
proizvodom, zmore tudi Slovenija.

Vsakih 8 sekund zaradi 
sladkorne bolezni nekdo umre 
in posledično nekdo izgubi 
družinskega člana.

Prenovljena linija merilnikov krvnega tlaka
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Več na: www.diafit.si
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Astma je kronična vnetna bolezen 
dihalnih poti. Astmatično vnetje se odvija 
vzdolž traheobronhialnega sistema, 
od velikih bronhijev do najmanjših 
bronhiolov. Alveoli niso vnetno prizadeti. 
Značilni simptomi in znaki astme so: 
dispneja, kašelj, piskanje, stiskanje 
v prsnem košu. Simptomi astme so 
variabilni. Pogosta prva simptoma 
astme sta nočni kašelj ali nočno dušenje 
ter dispneja ob telesni obremenitvi. 
Dušenje nastane ob virusni okužbi 
dihal, vdihovanju specifičnih alergenov, 
ob vdihovanju dražljivcev, v mrzlem in 
suhem zraku ali med telesnim naporom.

Diagnoza astme temelji na anamnezi, 
telesnem pregledu in funkcijskih 
preiskavah.

Za začetno zdravljenje novo odkrite 
astme so inhalacijski glukokortikoidi 
(preprečevalec) v srednjevelikem 
dnevnem odmerku. na trgu obstajajo 
različni vdihovalniki, zato je pomembna 
pravilna tehnika prejemanja zdravila. 
na tem mestu ima pri poučevanju 
bolnika ključno vlogo prav medicinska 

Poslabšanje astme lahko ogrozi življenje. 
Po navadi se bolezen slabša v dnevih 
(7–14 dni). Približno 10 % poslabšanj je 
nenadnih. Astma se večinoma poslabša 
zaradi virusne okužbe dihal, zlasti 
okužbe z rinovirusi.

Poslabšanje astme lahko izmerimo. 
Poslabša se pljučna funkcija: zmanjšata 
se FEV1 (maksimalni pretok zraka v prvi 
sekundi izdiha) in PEF (peak expiratory 
flow ali maksimalni pretok zraka v 
izdihu), poveča se razlika PEF med 
najvišjo in najnižjo vrednostjo, ki jo bolnik 
izmeri v enem dnevu. Poveča se poraba 
olajševalnih zdravil.

ImATE 
ASTmO POD 
NADZOROm?
Osnovni vzrok vnetja pri astmi je neznan. Vnetje bronhijev domnevno sprožijo pri 
ljudeh z genetsko nagnjenostjo alergeni, poklicni alergeni ali virusi. Po ocenah ima 
astmo po svetu najmanj 300 milijonov ljudi, zaradi nje jih na leto umre 250.000. V 
Sloveniji znaša prevalenca astme 16,3 %. Astmo ima do 50 % bolnikov z alergijskim 
rinitisom, več kot 80 % bolnikov z astmo ima alergijski rinitis. Besedilo: Marjana Bratkovič, dipl. m. s.

sestra. Olajševalec (kratkodelujoči 
bronhodilatator) predpišemo po potrebi.
cilj zdravljenja astme je, da bolnik nima 
simptomov, poslabšanj, da ne uporablja 
olajševalcev in ima normalno pljučno 
funkcijo. Pri urejanju in zdravljenju 
astme so poleg farmakoloških 
ukrepov potrebni tudi nefarmakološki. 
Ocenimo zavzetost za zdravljenje, 
znanje o vdihovalnikih ter znanje o 
drugih področjih astme, opustitev 
kajenja, urejanje okolja, poznavanje 
plana za samozdravljenje, poznavanje 
vprašalnika o urejenosti astme. Aktivno 
iščemo simptome rinitisa, sinuzitisa  ali 
gastroezofagealne refluksne bolezni, ki 
poslabšujejo urejenost astme.

Znaki, ki kažejo na zelo hudo poslabšanje astme in narekujejo 
kar se da hitro ukrepanje, so: uporaba pomožne dihalne 
muskulature, pomodritev ustnic, nezmožnost izgovora celega 
stavka ali celo besede, zmedenost, po 4 vdihih olajševalca: PEF < 
50 % ali celo < 33 %.

Za začetno zdravljenje novo 
odkrite astme so inhalacijski 
glukokortikoidi (preprečevalec) 
v srednjevelikem dnevnem 
odmerku.

KOPB je bolezen, ki jo lahko preprečimo in zdravimo.1

1 Zdravljenje1,5

Prenapihnjenost pljuč je glavni 
razlog za težko sapo pri bolnikih 
s pljučnimi boleznimi.

Razširite dihalne poti.
Pri KOPB so dihalne poti 
zožene. Lahko jih razširimo 
z zdravili, ki se imenujejo 
bronhodilatatorji. Vdihnemo 
jih preko inhalatorjev.

O njihovi pravilni uporabi se posvetujte 
z zdravnikom, medicinsko sestro ali 
farmacevtom. Uporabna spletna stran: 
www.vdihovalniki.si

Simptomi 
KOPB: 1

1 Zgodnje odkrivanje 
je nujno!1,3,4

32 Omejitve bolnikov 
zaradi KOPB: 1,2

pri normalni 
fi zični aktivnosti71 %

pri družabnih dejavnostih53 %

pri gospodinjskih delih56 %

pri službi51 %

pri družinskih 
aktivnostih46 %

2 Telesna aktivnost1,6

 raztezanje prsnega koša

 hoja, sprehod

  kolesarjenje, 

tudi sobno kolo

 dihalne vaje

Bodite čimbolj telesno aktivni!
Začnite postopoma in se posvetujte z zdravnikom.
Priporočene aktivnosti:

ega koša
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aktualno

Astma je kronična vnetna bolezen 
dihalnih poti. Astmatično vnetje se odvija 
vzdolž traheobronhialnega sistema, 
od velikih bronhijev do najmanjših 
bronhiolov. Alveoli niso vnetno prizadeti. 
Značilni simptomi in znaki astme so: 
dispneja, kašelj, piskanje, stiskanje 
v prsnem košu. Simptomi astme so 
variabilni. Pogosta prva simptoma 
astme sta nočni kašelj ali nočno dušenje 
ter dispneja ob telesni obremenitvi. 
Dušenje nastane ob virusni okužbi 
dihal, vdihovanju specifičnih alergenov, 
ob vdihovanju dražljivcev, v mrzlem in 
suhem zraku ali med telesnim naporom.

Diagnoza astme temelji na anamnezi, 
telesnem pregledu in funkcijskih 
preiskavah.

Za začetno zdravljenje novo odkrite 
astme so inhalacijski glukokortikoidi 
(preprečevalec) v srednjevelikem 
dnevnem odmerku. na trgu obstajajo 
različni vdihovalniki, zato je pomembna 
pravilna tehnika prejemanja zdravila. 
na tem mestu ima pri poučevanju 
bolnika ključno vlogo prav medicinska 

Poslabšanje astme lahko ogrozi življenje. 
Po navadi se bolezen slabša v dnevih 
(7–14 dni). Približno 10 % poslabšanj je 
nenadnih. Astma se večinoma poslabša 
zaradi virusne okužbe dihal, zlasti 
okužbe z rinovirusi.

Poslabšanje astme lahko izmerimo. 
Poslabša se pljučna funkcija: zmanjšata 
se FEV1 (maksimalni pretok zraka v prvi 
sekundi izdiha) in PEF (peak expiratory 
flow ali maksimalni pretok zraka v 
izdihu), poveča se razlika PEF med 
najvišjo in najnižjo vrednostjo, ki jo bolnik 
izmeri v enem dnevu. Poveča se poraba 
olajševalnih zdravil.

ImATE 
ASTmO POD 
NADZOROm?
Osnovni vzrok vnetja pri astmi je neznan. Vnetje bronhijev domnevno sprožijo pri 
ljudeh z genetsko nagnjenostjo alergeni, poklicni alergeni ali virusi. Po ocenah ima 
astmo po svetu najmanj 300 milijonov ljudi, zaradi nje jih na leto umre 250.000. V 
Sloveniji znaša prevalenca astme 16,3 %. Astmo ima do 50 % bolnikov z alergijskim 
rinitisom, več kot 80 % bolnikov z astmo ima alergijski rinitis. Besedilo: Marjana Bratkovič, dipl. m. s.

sestra. Olajševalec (kratkodelujoči 
bronhodilatator) predpišemo po potrebi.
cilj zdravljenja astme je, da bolnik nima 
simptomov, poslabšanj, da ne uporablja 
olajševalcev in ima normalno pljučno 
funkcijo. Pri urejanju in zdravljenju 
astme so poleg farmakoloških 
ukrepov potrebni tudi nefarmakološki. 
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poslabšujejo urejenost astme.

Znaki, ki kažejo na zelo hudo poslabšanje astme in narekujejo 
kar se da hitro ukrepanje, so: uporaba pomožne dihalne 
muskulature, pomodritev ustnic, nezmožnost izgovora celega 
stavka ali celo besede, zmedenost, po 4 vdihih olajševalca: PEF < 
50 % ali celo < 33 %.

Za začetno zdravljenje novo 
odkrite astme so inhalacijski 
glukokortikoidi (preprečevalec) 
v srednjevelikem dnevnem 
odmerku.
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Pri urejanju in zdravljenju astme so poleg farmakoloških ukrepov 
potrebni tudi nefarmakološki.

Urejenost astme lahko spremljamo z vprašalnikom o urejenosti 
astme ACT (angl. Asthma Control Test).

Poglaviten kriterij za oceno poslabšanja 
je pljučna funkcija, idealna je 
spirometrija. najpomembnejši parametri 
pri spirometriji so: vitalna kapaciteta in 
FEV1. Obstruktivna motnja ventilacije je 
definirana takrat, kadar razmerje med 
hitrostjo izdiha in izdihom pade – to 
izračunamo kot indeks tiffeneau (FEV1/
Vc ali FVc). Odstopanja za več kot 12 
% navzdol pomenijo obstrukcijo, ki jo 
izmerimo pri vrsti pljučnih bolezni (npr. 
astma, KOPB, bronhiektazije).

Maksimalni pretok zraka med izdihom 
(PEF) je dober merilec variabilnosti 
zapore dihalnih poti, ki nastaja v sklopu 
cirkadiane variabilnosti (najnižji pretoki 
so v zgodnjih jutranjih urah, največji 
proti večeru). Pomembno pa niha tudi 
pri bolnikih z bronhialno preodzivnostjo 
v sklopu astme. neurejena astma je 
združena s povečano variabilnostjo 
maksimalnega pretoka v izdihu, ki 
presega 20 % v toku dneva.

Ocena teže poslabšanja je zanesljiva, 
če izmerimo PEF med poslabšanjem 
na bolnikov PEF-meter in vrednost 
primerjamo z bolnikovo najboljšo 
vrednostjo. Prav je, da vsak bolnik ve, 
koliko je njegova najboljša PEF-meritev. 
Enkratna meritev PEF in primerjava s 
predvideno normo je manj zanesljiv 
kriterij za oceno teže poslabšanja. 
Meritev je še posebej priporočljiva pri 
bolnikih, ki slabo zaznavajo poslabšanja 
astme.

Urejenost astme lahko spremljamo z 
vprašalnikom o urejenosti astme Act 
(angl. Asthma control test). Vprašalnik 
vsebuje le pet vprašanj, koliko težav 
je imel bolnik zaradi astme v preteklih 
štirih tednih.  Pri vsakem vprašanju 
izbere odgovor, ki je ocenjen od 1 do 
5. Vsota točk 19 ali manj pomeni slab 

nadzor nad astmo. Za bolnika to pomeni, 
naj prilagodi zdravljenje v skladu z 
navodili, ki jih je dobil pri zdravniku, ali 
pa se posvetuje z medicinsko sestro ali 
celo z zdravnikom. če pa je astma pod 
nadzorom, nadaljuje zdravljenje astme 
po ustaljenih navodilih.

Vprašalnik lahko uporabimo tudi 
za aktiven nadzor nad bolnikovim 
zdravljenjem. Medicinska sestra lahko 
vsak mesec po telefonu pokliče bolnika, 
da skupaj izpolnita vprašalnik, potem 
pa bolniku svetuje glede na rezultat in 
predhodno izdelan načrt ukrepanja.

Samozdravljenje akutnega 
poslabšanja astme
Za bolnike, ki so imeli poslabšanje 
astme, ki je zahtevalo hospitalizacijo 
ali obisk urgence, je priporočljiv načrt 
samozdravljenja, ki poleg poslabšanja 

simptomov temelji na padcu PEF > 20 %.

Bolnik vselej začne zdraviti poslabšanje 
astme in nadaljuje zdravljenje v skladu 
z nasveti zdravnika ali višje medicinske 
sestre, s katerima mora komunicirati v 
24 urah po začetku poslabšanja.

Znaki poslabšanja nadzora nad astmo 
(s katerimi naj bodo seznanjeni tudi 
svojci): povečana uporaba olajševalca, 
znižanje vrednosti jutranjih meritev PEF 
in večja nihanja dnevnih vrednosti, več 
oteženega dihanja, predvsem ponoči, 
več kašlja, predvsem ponoči, zmanjšanje 
telesne zmogljivosti, znaki okužbe, npr. 
povišana telesna temperatura, bolečine 
v grlu, rinitis ali poslabšanje rinitisa.

Znaki, ki kažejo na zelo hudo 
poslabšanje astme in narekujejo kar se 
da hitro ukrepanje, so: uporaba pomožne 
dihalne muskulature, pomodritev ustnic, 
nezmožnost izgovora celega stavka ali 
celo besede, zmedenost, po 4 vdihih 
olajševalca: PEF < 50 % ali celo < 33 %.

Ravnanje pri poslabšanju astme
Ob znakih, ki kažejo poslabšanje astme, 
pacient izmeri PEF. nato ob znižani 
vrednosti PEF vdihne 2–4 vdihe svojega 
olajševalca, počaka največ 15–20 
minut in znova izmeri PEF. to meritev 
umesti med vnaprej znana področja 
PEF: nad 80 % (zeleno območje), med 
80–50 % (rumeno območje), pod 50 % 
(rdeče območje) in pod 33 % najboljše 
vrednosti svojega PEF ter po za njega 
osebno izpolnjenih navodilih ustrezno 
ukrepa.

načrt ukrepanja pri poslabšanju astme 
zdravnik izpolni za vsakega bolnika 
posebej.
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Pri urejanju in zdravljenju astme so poleg farmakoloških ukrepov 
potrebni tudi nefarmakološki.

Urejenost astme lahko spremljamo z vprašalnikom o urejenosti 
astme ACT (angl. Asthma Control Test).

Poglaviten kriterij za oceno poslabšanja 
je pljučna funkcija, idealna je 
spirometrija. najpomembnejši parametri 
pri spirometriji so: vitalna kapaciteta in 
FEV1. Obstruktivna motnja ventilacije je 
definirana takrat, kadar razmerje med 
hitrostjo izdiha in izdihom pade – to 
izračunamo kot indeks tiffeneau (FEV1/
Vc ali FVc). Odstopanja za več kot 12 
% navzdol pomenijo obstrukcijo, ki jo 
izmerimo pri vrsti pljučnih bolezni (npr. 
astma, KOPB, bronhiektazije).

Maksimalni pretok zraka med izdihom 
(PEF) je dober merilec variabilnosti 
zapore dihalnih poti, ki nastaja v sklopu 
cirkadiane variabilnosti (najnižji pretoki 
so v zgodnjih jutranjih urah, največji 
proti večeru). Pomembno pa niha tudi 
pri bolnikih z bronhialno preodzivnostjo 
v sklopu astme. neurejena astma je 
združena s povečano variabilnostjo 
maksimalnega pretoka v izdihu, ki 
presega 20 % v toku dneva.

Ocena teže poslabšanja je zanesljiva, 
če izmerimo PEF med poslabšanjem 
na bolnikov PEF-meter in vrednost 
primerjamo z bolnikovo najboljšo 
vrednostjo. Prav je, da vsak bolnik ve, 
koliko je njegova najboljša PEF-meritev. 
Enkratna meritev PEF in primerjava s 
predvideno normo je manj zanesljiv 
kriterij za oceno teže poslabšanja. 
Meritev je še posebej priporočljiva pri 
bolnikih, ki slabo zaznavajo poslabšanja 
astme.

Urejenost astme lahko spremljamo z 
vprašalnikom o urejenosti astme Act 
(angl. Asthma control test). Vprašalnik 
vsebuje le pet vprašanj, koliko težav 
je imel bolnik zaradi astme v preteklih 
štirih tednih.  Pri vsakem vprašanju 
izbere odgovor, ki je ocenjen od 1 do 
5. Vsota točk 19 ali manj pomeni slab 

nadzor nad astmo. Za bolnika to pomeni, 
naj prilagodi zdravljenje v skladu z 
navodili, ki jih je dobil pri zdravniku, ali 
pa se posvetuje z medicinsko sestro ali 
celo z zdravnikom. če pa je astma pod 
nadzorom, nadaljuje zdravljenje astme 
po ustaljenih navodilih.

Vprašalnik lahko uporabimo tudi 
za aktiven nadzor nad bolnikovim 
zdravljenjem. Medicinska sestra lahko 
vsak mesec po telefonu pokliče bolnika, 
da skupaj izpolnita vprašalnik, potem 
pa bolniku svetuje glede na rezultat in 
predhodno izdelan načrt ukrepanja.

Samozdravljenje akutnega 
poslabšanja astme
Za bolnike, ki so imeli poslabšanje 
astme, ki je zahtevalo hospitalizacijo 
ali obisk urgence, je priporočljiv načrt 
samozdravljenja, ki poleg poslabšanja 

simptomov temelji na padcu PEF > 20 %.

Bolnik vselej začne zdraviti poslabšanje 
astme in nadaljuje zdravljenje v skladu 
z nasveti zdravnika ali višje medicinske 
sestre, s katerima mora komunicirati v 
24 urah po začetku poslabšanja.

Znaki poslabšanja nadzora nad astmo 
(s katerimi naj bodo seznanjeni tudi 
svojci): povečana uporaba olajševalca, 
znižanje vrednosti jutranjih meritev PEF 
in večja nihanja dnevnih vrednosti, več 
oteženega dihanja, predvsem ponoči, 
več kašlja, predvsem ponoči, zmanjšanje 
telesne zmogljivosti, znaki okužbe, npr. 
povišana telesna temperatura, bolečine 
v grlu, rinitis ali poslabšanje rinitisa.

Znaki, ki kažejo na zelo hudo 
poslabšanje astme in narekujejo kar se 
da hitro ukrepanje, so: uporaba pomožne 
dihalne muskulature, pomodritev ustnic, 
nezmožnost izgovora celega stavka ali 
celo besede, zmedenost, po 4 vdihih 
olajševalca: PEF < 50 % ali celo < 33 %.

Ravnanje pri poslabšanju astme
Ob znakih, ki kažejo poslabšanje astme, 
pacient izmeri PEF. nato ob znižani 
vrednosti PEF vdihne 2–4 vdihe svojega 
olajševalca, počaka največ 15–20 
minut in znova izmeri PEF. to meritev 
umesti med vnaprej znana področja 
PEF: nad 80 % (zeleno območje), med 
80–50 % (rumeno območje), pod 50 % 
(rdeče območje) in pod 33 % najboljše 
vrednosti svojega PEF ter po za njega 
osebno izpolnjenih navodilih ustrezno 
ukrepa.

načrt ukrepanja pri poslabšanju astme 
zdravnik izpolni za vsakega bolnika 
posebej.

Mojih 10

IZBERITE najljubše
MEDEXOVE IZDELKE in  
kupujte ceneje

KOLAGEN
LIFT 
• Kolagen, hialuronska 
kislina in vitamin C
• prah, 120 g

Redna cena: 15,99 ¤

12,79

Mojih 10

-20 %

BIO GELÉE 
ROYALE FORTE
• 1500 mg matiËnega 
mleËka + vit. C iz 
ekoloπke pridelave
• 10 stekleniËk x 9 ml

Redna cena: 15,99 ¤

12,79

Mojih 10

-20 %

Redna cena: 1,79 ¤

1,43

Mojih 10

-20 %

PLO©»ICA
NATURE BAR
• veË vrst
• Medex • 40 g

Kuponi Mojih 10 veljajo samo v Tuš drogerijah od 10. 1. do 5. 4. 2020. 
Ponudba velja do odprodaje zalog.

PSYLLIUM  Mg
• Vlaknine z 
magnezijem in 
propolisom 
• 88,2 g (14 x 6,3 g)

Redna cena: 9,99 ¤

7,99

Mojih 10

-20 %

PROPOLIS C + Zn
• Propolis, vitamin C in 
cink v πumeËih tabletah
• 80 g (2 x 10 πumeËih 
tablet) 

Redna cena: 5,99 ¤

4,79

Mojih 10

-20 %

MEMOAID
• vit. B5 (pantotenska 
kislina), ginseng in 
Memophenol™
• 30 kapsul

Redna cena: 11,99 ¤

9,59

Mojih 10

-20 %

ZA 
SPOMIN 

IN 
KONCENTRA-

CIJO

ZA 
ČVRSTO, 

ELASTIČNO 
KOŽO IN MANJ 

GUB

OSVEŽILEN 
NAPITEK 

ZA IMUNSKI 
SISTEM

ZA DOBRO 
PREBAVO IN 
RAVNOTEŽJE 

ELEKTROLITOV

ZA 
IMUNSKI 
SISTEM

ZA 
PRIGRIZEK 
NA POTI



60 Spremljajte nas na       /Zdrave novice

prehrana

Večinoma gre za kratkotrajne 
prehranske načrte, ki obljubljajo, 
da bomo »v sedmih dneh očistili in 
revitalizirali svoje telo«. največkrat 
gre za čiščenje s sveže iztisnjenimi 
sokovi, postom ali prehrano, ki temelji 
samo na enem živilu (npr. zelju ali drugi 
»očiščevalni hrani«, ki mora biti tudi 
ekološko pridelana). Poleg tega je na 
trgu še kopica prehranskih dopolnil, ki 
obljubljajo detoksifikacijo, čeprav nobeno 
od teh ne pove, na kakšne strupe deluje, 
še manj, kako. čeprav se sliši mikavno, 
da lahko samo v nekaj dneh ali tednih iz 
telesa »odplaknemo« vse, kar smo z leti 
nezdravega življenjskega sloga vnesli v 
telo, naše telo žal ne deluje tako.

Odstranjevanje strupov in odpadnih 
produktov
naše telo s presnovo vsakodnevno 
proizvede kopico odpadnih produktov, 
ki so zanj v večjih količinah strupeni. 
Mednje spadajo dušikove spojine, kot 
je amoniak, ki nastaja pri presnovi 

preostale jetrne celice neverjetno 
sposobnost regeneracije.

Kopičenje strupov v maščobnem tkivu
Zaradi učinkovitega delovanja naših 
razstrupljevalnih organov se v našem 
telesu kopiči izjemno majhna količina 
strupov. Obstaja pa nekaj izjem, med 
njimi težke kovine in t. i. obstojna 
organska onesnažila – težko razgradljive, 
strupene kemikalije, kot so nekateri 
pesticidi, in nekatere kemikalije iz 
industrije. te snovi se v okolju zadržujejo 
daljša časovna obdobja in se zato 
akumulirajo v tkivih živih organizmov, 
predvsem v maščobnem tkivu. Ljudje 
večino obstojnih organskih onesnažil 
zaužijemo z živalsko maščobo, saj se 
ta kopičijo po prehranski verigi in jih je 
zato v živilih živalskega izvora več kot 
v rastlinskih živilih, del pa jih v naše 
telo vstopi tudi z dihanjem (pri čemer 
je vrednost teh onesnažil v notranjih 
prostorih večinoma višja kot zunaj).

Obstojna organska onesnažila se tudi 
pri nas kopičijo v maščobnem tkivu 

ALI RAZSTRUPLJANJE 
RES DELUJE?
Razstrupljevalne ali detoks diete so že nekaj časa priljubljeno sredstvo za hujšanje, 
ki obljublja, da se bomo poleg odvečnih kilogramov pospešeno znebili še v telesu 
nakopičenih strupov. Besedilo: doc.dr.Anita Kušar, Inštitut za nutricionistiko, Nutris.org

beljakovin in je v večjih količinah škodljiv, 
zato ga jetra in ledvice pretvorijo v 
sečnino in pripravijo na izločanje v 
obliki urina. Jetra in ledvice sta tudi 
sicer glavna čistilna organa v našem 
telesu, saj s filtriranjem krvi iz nje 
odstranjujeta vse strupe in odpadne 
produkte. tako bodo jetra kri očistila 
morebitnih snovi, ki smo jih v telo vnesli 
z zdravili in pesticidi, odstranila alkohol 
ter morebitne bakterije in njihove 
toksine ter za »izvoz« iz telesa pripravila 
vse odpadne produkte, ki so nastali 
pri normalni telesni presnovi. Večji del 
odpadnih snovi nato iz telesa izločimo 
z urinom, del pa se izloči z žolčem in 
posledično z blatom.

Kot vidimo, so jetra za naše telo zares 
izjemnega pomena, zato je tudi njihova 
regeneracijska sposobnost velika. tudi 
če bolezen uniči 75 % vseh jetrnih 
celic ali jih odstranimo z operativnim 
posegom, bodo vse funkcije jeter še 
vedno potekale nemoteno, saj imajo 

Zaradi učinkovitega delovanja naših razstrupljevalnih organov se 
v našem telesu kopiči izjemno majhna količina strupov.

Študije so pokazale, da nobeno 
sadje ali zelenjava ne more 
zares »razstrupiti« našega 
telesa, vendar lahko ima njuno 
pogostejše uživanje veliko 
drugih prednosti, saj varuje 
naše zdravje in telo ščiti 
pred zunanjimi in notranjimi 
stresnimi dejavniki.

Jetra so za naše telo zares 
izjemnega pomena, zato je 
tudi njihova regeneracijska 
sposobnost velika.

Zapomnimo si, da nam občasna »razstrupljevalna« kura ne 
bo prav veliko pomagala, če se vsakodnevno prehranjujemo 
nezdravo.
in njihova koncentracija z leti počasi 
narašča. njihova prisotnost v telesu je 
povezana s težavami v reprodukciji in 
hormonskim neravnovesjem, rakavimi 
spremembami in spremembami v 
imunskem sistemu. Z zelo hitro in 
drastično izgubo telesne mase se 
lahko v kri sprosti večji del omenjenih 
toksinov, ki jih telo ne utegne izločati 
iz telesa, zato se priporoča, da ob 
hujšanju telesno težo izgubljamo počasi 
in postopoma. Še posebej pomembno 
pa je, da se hujšanja ne lotimo med 
nosečnostjo, saj lahko toksini, sproščeni 
v kri, prehajajo tudi na še nerojenega 
otroka.

Prehrana za razstrupljanje?
Večina razstrupljevalnih diet temelji 
na pogostejšem uživanju določenega 

sadja ali zelenjave in izogibanju 
predelanih živil, sladkorja, mastnih živil 
itn. ali pa celo popolni izključitvi trde 
hrane. Študije so pokazale, da nobeno 
sadje ali zelenjava ne more zares 
»razstrupiti« našega telesa, vendar 
lahko ima njuno pogostejše uživanje 
veliko drugih prednosti, saj varuje naše 
zdravje in telo ščiti pred zunanjimi in 
notranjimi stresnimi dejavniki. Pri tem 
velja poudariti, da je veliko bolj zdravo 
uživanje raznolikega sadja in zelenjave, 
saj lahko le tako dobimo cel spekter 
koristnih snovi. Prav tako Evropska 
agencija za varno hrano (EFSA) ni 
odobrila nobene prehranske trditve v 
zvezi z razstrupljanjem, saj znanost ni 
postregla z nobenim dokazom, da bi 
kakšna snov v našem telesu delovala 
na ta način. Manjše uživanje sladkorja 

in predelanih živil nas prav tako ne bo 
razstrupilo, bo pa pripomoglo k bolj 
zdravi telesni teži, manjši možnosti za 
razvoj bolezni srca in ožilja in sladkorne 
bolezni.

Da bi se izognili zaužitju in večji 
akumulaciji obstojnih organskih 
onesnažil in težkih kovin, lahko največ 
naredijo za to pristojne organizacije, ki 
lahko omejijo ali prepovejo uporabo teh 
snovi v kmetijstvu in industriji, nekaj 
malega pa vendarle lahko naredimo 
sami: izogibajmo se mastnim kosom 
mesa in živalski maščobi, velikim 
ribam, kot sta npr. losos in tuna, in ju 
zamenjajmo z manjšimi ribami nižje na 
prehranjevalni verigi (sardele, skuše, 
slaniki), pa tudi sicer vsaj občasno 
namesto mesa raje pojejmo obrok 
stročnic.

Za konec si zapomnimo, da nam 
občasna »razstrupljevalna« kura 
ne bo prav veliko pomagala, če se 
vsakodnevno prehranjujemo nezdravo. 
Samo dolgoročna sprememba prehrane, 
dovolj vode in gibanja nas lahko zares 
»razstrupijo« in izboljšajo naše zdravje.

Črevesje je največji 
imunski organ  

80%  
imunskih celic je v 

črevesju

derm
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Vitamin D je topen v maščobi 
in je v dveh oblikah, kot vitamin 
D2 (ergokalciferol) in vitamin D3 
(holekalciferol). Vitamin D2 je v 
rastlinskih živilih, medtem ko obliko 
vitamina D3 zasledimo v živilih 
živalskega izvora. Vitamin D3 se 
lahko ob sončni svetlobi pod vplivom 
UVB-žarkov tvori tudi v koži. Vitamin 
D ima velik pomen pri uravnavanju 
metabolizma kalcija, ki je pomemben pri 
vzdrževanju zdravja kosti in mišic.

Absorpcija vitamina D
Vitamin D ima posebno 
mesto med vitamini, saj poleg virov 
v prehrani nastaja tudi endogeno v 
telesu s pomočjo sončne svetlobe. 
naše telo samo tvori dovolj vitamina D, 
če nekajkrat na teden po približno 15 
minut soncu izpostavljamo obraz, roke in 
dekolte ali druge dele kože. Pomembno 
je, da smo neposredno izpostavljeni 
sončni svetlobi in da ne uporabljamo 
krem za sončenje. Po nekajminutnem 
sončenju uporabimo zaščitno kremo 
in oblačila ali se prestavimo v senco. 
Ljudje, ki veliko časa preživijo v 
zaprtih prostorih ali živijo na severnih 
zemljepisnih širinah, si dovolj vitamina D 
lahko zagotovijo le z ustrezno prehrano 
ali jemanjem vitaminskih prehranskih 
dopolnil. naravni viri vitamina D so ribje 
olje, sardine, losos, tuna, jajčni rumenjak, 
mleko in mlečni izdelki.

Pomen vitamina D v telesu
Vitamin D pospešuje absorpcijo kalcija 
in fosfatov in je nujno potreben za 
normalno rast in mineralizacijo kosti in 
zob. Prav tako prispeva k delovanju mišic 
in ima vlogo pri delitvi celic. V zadnjem 
času se krepijo dokazi, da ima vitamin D 

frakturami in oslabelostjo mišic. Pri 
odraslih se te spremembe imenujejo 
osteomalacija. nizka preskrba z 
vitaminom D prispeva k nastanku 
osteoporoze v starosti. Za optimalen 
učinek vitamina D je potreben ustrezen 
vnos kalcija in velja tudi obratno.

Pri otrocih se lahko pojavijo zaostanek 
v rasti in deformacije skeleta, zlasti 
dolgih kosti, oz. rahitis. Zato dojenčki 
dobivajo kapljice z vitaminom D, 
saj vsebnost v materinem mleku 
ne zadošča za pokrivanje potreb. 
Pomanjkanje vitamina D pri nosečnicah 
je povezano s povečanim tveganjem 
za pojav povišanega krvnega tlaka in 

DO VITAmINA D  
Z ZmERNIm 
IZPOSTAVLJANJEm 
SONCU
Telo lahko pridobi optimalno količino vitamina D z zmernim izpostavljanjem kože 
sončnim žarkom ter z mešano in uravnoteženo prehrano. Vitamin D je pomemben 
za normalno rast kosti, zob, delovanje mišic in imunskega sistema. Pomanjkanje v 
telesu se kaže s pojavom osteomalacije pri odraslih in rahitisa pri otrocih, pojavijo se 
bolečine v kosteh in mišicah. Besedilo: dr. Samo Belavič Pučnik, NIJZ, Nacionalni inštitut za javno zdravje

lahko še druge pomembne funkcije, 
kot sta vloga pri regulaciji imunskega 
sistema in preprečevanju kroničnih 
nenalezljivih bolezni.

Posledice in znaki pomanjkanja 
vitamina D
Pomanjkanje pri zdravih otrocih, 
mladostnikih in odraslih nastane zaradi 
nezadostne izpostavljenosti sončnim 
žarkom ali prehrane, v kateri ni dovolj 
vitamina D. Pomanjkanje vitamina 
D se klinično pokaže z motnjami 
uravnavanja vsebnosti kalcija in fosfatov 
(hipokalciemija, hipofosfatemija) 
ali splošno demineralizacijo kosti, 
bolečinami v kosteh, spontanimi 

Vitamin D pospešuje absorpcijo kalcija in fosfatov in je nujno 
potreben za normalno rast in mineralizacijo kosti in zob.

Ca+
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IZPOSTAVLJANJEm 
SONCU
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za normalno rast kosti, zob, delovanje mišic in imunskega sistema. Pomanjkanje v 
telesu se kaže s pojavom osteomalacije pri odraslih in rahitisa pri otrocih, pojavijo se 
bolečine v kosteh in mišicah. Besedilo: dr. Samo Belavič Pučnik, NIJZ, Nacionalni inštitut za javno zdravje

lahko še druge pomembne funkcije, 
kot sta vloga pri regulaciji imunskega 
sistema in preprečevanju kroničnih 
nenalezljivih bolezni.

Posledice in znaki pomanjkanja 
vitamina D
Pomanjkanje pri zdravih otrocih, 
mladostnikih in odraslih nastane zaradi 
nezadostne izpostavljenosti sončnim 
žarkom ali prehrane, v kateri ni dovolj 
vitamina D. Pomanjkanje vitamina 
D se klinično pokaže z motnjami 
uravnavanja vsebnosti kalcija in fosfatov 
(hipokalciemija, hipofosfatemija) 
ali splošno demineralizacijo kosti, 
bolečinami v kosteh, spontanimi 

Vitamin D pospešuje absorpcijo kalcija in fosfatov in je nujno 
potreben za normalno rast in mineralizacijo kosti in zob.

Ca+

Ohranja normalne  
kosti in zobe

Podpira
imunski sistem

Za normalno
delovanje mišic
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Učinkovita, priročna in okusna ustna pršila z vitaminom D.

Vitamin D...

DLux
vitamin D

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

Ustna pršila so prehranska dopolnila, le-ta pa niso nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano, ob kateri je pomemben tudi zdrav način življenja.

• Znanstveno dokazano zagotavljajo  
  izjemno hitro in učinkovito absorpcijo.

• Vsebujejo naravno obliko vitamina D.

• Ne povzročajo krčev in ne napenjajo.

• Zobem prijazni in prijetnega okusa.

• Primerni za vso družino.

• Za 100 dni jemanja.
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Vitamin D ima posebno mesto med vitamini, poleg prehrane 
nastaja tudi v telesu s pomočjo sončne svetlobe.

Okus pomaranče

Oblika vitamina, katero 
telo najlažje izkoristi

Idealno za vse, ki imajo 
težave z uživanjem tablet

0,5 ml = 62,5 μg = 2500 I.E. 

info@salvushealth.com

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo  
in raznovrstno prehrano. Na voljo v lekarnah.

Pomembnost vitamina D pri otrocih

Pomanjkanje vitamina D je zaradi rasti in razvoja najbolj 
pogosto pri otrocih, še posebej pri tistih, mlajših od treh 
let. Pri novorojenčkih je status vitamina D zelo pogojen 
z vitaminskim statusom matere, od katerega je odvisna 
tudi količina vitamina D v njenem mleku.

Glavni razlogi pomanjkanja vitamina D pri dojenčkih 
je prehrana, zasnovana na materinem mleku, ali, če 
ta ni možna, na nadomestnem mleku, uvajanje živil, ki 
imajo razmeroma malo vitamina D in, zaradi nevarnosti 
opeklin, majhna izpostavljenost soncu. Ravno zaradi 
teh razlogov priporoča Evropsko društvo za otroško 
gastroenterologijo, hepatologijo in prehrano dodajanje 
vitamina D pri dojenčkih po dopolnjenem 1 mesecu 
starosti, ne glede na materin vitaminski status.

Pomanjkanje vitamina D ima lahko hude posledice za 
otrokovo zdravje, med katerimi je najbolj znan rahitis. Za 
to bolezen je značilna demineralizacija kostnega tkiva, 
ki povzroča mehčanje in deformacijo kosti, upočasnjen 
razvoj zobne sklenine in dentina, hipokalciemijo, bolečino 
v kosteh, mišično slabotnost, slabše napredovanje in 
nizko rast.

Pri vseh dojenčkih in otrocih je tveganje za pomanjkanje 
vitamina D povečano, posebno tvegane skupine pa 
so: temnopolti otroci, otroci, ki so kratek čas in redko 
izpostavljeni soncu (ki so večinoma v zaprtih prostorih 
in jim je telo v glavnem prekrito z oblačili), otroci, ki 
so dolgo dojeni do poznega dojenskega obdobja in ne 
dobivajo dodatka vitamina D, ter otroci z nekaterimi 
kroničnimi boleznimi.

Ker so ugotovili toksičnost vitamina D, priporočamo, da 
se vitamin D dodaja vedno pod nadzorom strokovnjaka. 
Veliki odmerki vitamina D lahko povzročijo predvsem 
hiperkalciemijo, ki se nato povezuje s pojavom 
velike žeje, zaostajanja v rasti, anoreksije, bruhanja, 
zmanjšanega IQ ter s kalcifikacijo mehkega tkiva in 
ustvarjanjem ledvičnih kamnov.

naravnih virov vitamina D je malo. Mastne ribe (sled, 
skuša, tuna, sardine, losos) in olje iz polenovkinih 
jeter so najbogatejši viri vitamina D3, manjše količine 
pa se nahajajo v govejih jetrih in rumenjaku. Dober 
vir ergokalciferola oziroma vitamina D2 so gobe in 
kvasovke. Vitamin D nedvoumno pripomore k izboljšanju 
zdravja. 

Živilo Vit D (μg/100 g) PDV
Ribje olje iz jetr trske 250 5000 %

Losos 16 320 %

Sardine 11 220 %

navadni tun 5 100 %

Potočna postrv 4 80 %

Jajca 3 60 %

Margarina 3 60 %

Sir 45% m.m. v suhi snovi 1 20 %

Surovo maslo 1 20 %

telečja jetra 0,3 6 %

Gobe 0,2 4 %

Polnomastno mleko 0,1 2 %

Polnomastni jogurt 0,1 2 %

Starost Kalciferol (μg/dan)
Odrasli (EU*) 5

Otroci (3 leta) 20**

Otroci (8 let) 20**

Odrasli 20**

nosečnice 20**

Doječe matere 20**

PREGLEDNICA: VSEBNOST VITAMINA D V 100G NEKATERIH ŽIVIL

PREGLEDNICA: POTREBE 
PO VITAMINU D ZA IZBRANE 
POPULACIJSKE SKUPINE:

% PDV: delež priporočenega dnevnega vnosa za odrasle

Opombe: Za odrasle so vrednosti podane upoštevajoč 
priporočila D-A-cH in Uredbo (EU) št. 1169/2011 (EU*).
** Upoštevane potrebe v primeru popolne odsotnosti 
endogene tvorbe vitamina D v koži.

pojavom beljakovin v urinu v nosečnosti 
ter nosečniške sladkorne bolezni.

V starosti je sposobnost za tvorjenje 
vitamina D v koži v primerjavi z mladimi 
odraslimi občutno zmanjšana. če se 
temu pridruži še omejeno zadrževanje 
na prostem, kar se pogosto dogaja, je 
smiselno uživanje prehranskih dopolnil z 
vitaminom D v zmernih odmerkih.

Stanje vitamina D v organizmu se 
najlažje ugotovi na podlagi koncentracije 
25-hidroksi vitamina D v krvni plazmi, 

Nizka preskrba z vitaminom 
D prispeva k nastanku 
osteoporoze v starosti.

Zdravstveni problem

Pomanjkanje vitamina D 
predstavlja zdravstven problem 
tako v svetu kot tudi v Sloveniji. 
Po slovenskih študijah naj bi 
predšolski otroci dosegali približno 
21% priporočenega dnevnega 
vnosa, mladostniki pa 60%, 
kar kaže na slabo pokrivanost 
potreb po vitaminu D. Problem 
nezadostnega vnosa vitamina D 
je izrazit predvsem pozimi, saj je 
izpostavljenost sončni svetlobi 
veliko manjša kot poleti.

Po priporočilih Evropske agencije 
za varnost hrane (EFSA) odrasli 
dnevno potrebujejo 20 µg vitamina 
D. to količino lahko pridobimo na 
različne načine – bodisi s hrano ali 
pa preko tvorbe v koži pod vplivom 
sončnih žarkov.

take preiskave se že izvajajo v 
biokemijskih laboratorijih.

Tveganja za zdravje ob prekomernem 
vnosu vitamina D
Znaki prekomernega vnosa vitamina D 
so: zmanjšan tek, slabost, bruhanje, žeja, 
pogosto uriniranje, občutek utrujenosti, 
zmedenosti, nervoze in visok krvni tlak. 
Prekomeren vnos vitamina D ni mogoč 
s prekomerno izpostavljenostjo soncu, 
mogoč pa je z vnosom prehranskih 
dopolnil z visokimi odmerki vitamina D.
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Sestava in vplivi na zdravje
Avokado je sestavljen pretežno iz vode, 
maščob in ogljikovih hidratov, od katerih 
prevladujejo vlaknine (6,7g/100g). 
Sladkorje vsebuje le v zanemarljivih 
količinah, zato je tudi glikemični indeks 
sadeža skorajda ničen. Osnovni vir 
energijske vrednosti predstavljajo 
maščobe (75 %), od katerih je več kot 
polovica nenasičene oleinske kisline, 14 
% nasičene palmitinske kisline in 14 % 
večkrat nenasičene linolne kisline. Med 
vitamini in minerali so v večjih količinah 
zastopani pantotenska kislina (B5), 
vitamin B6, folat , vitamin K in vitamin 
E, v manjši meri pa še vitamin c, niacin 
(B3), riboflavin (B2) in kalij.

Preliminarne klinične študije so 

znano omako guacamole, slane namaze 
in zdrave sendviče, lahko ga vmešamo 
v solate in dodamo v sushi, odlično 
pa se obnese tudi v sladkih jedeh, še 
posebej v kombinaciji s kakavom ali 
temno čokolado. V JV Aziji je avokado 
pogosta sestavina mlečnih napitkov in 
sladoledov.

Iz mesa avokada pridelujejo tudi 
avokadovo olje, ki je primarno še 
zmeraj namenjeno za kozmetično 
industrijo, čeprav se zaradi visoke 
dimne točke (249 °c) počasi uveljavlja 
tudi v kulinariki, kjer je primerno 
tudi za pečenje in cvrenje pri visokih 
temperaturah. Zaradi vsebnosti klorofila 
in karotenoidov je deviško avokadovo 
olje smaragdno zelene barve.

Zanimivosti
•	 Avokado vsebuje naravno prisoten 

fungicid persin. Majhna količina 
persina, ki je v plodovih, za ljudi ni 
nevarna, medtem ko je za nekatere 
živali lahko toksična. Večje količine 
ga vsebujejo listi, lubje in avokadova 
lupina, ki lahko pri živalih povzroči 
resnejše zastrupitve.

•	 Avokadovec se je skozi evolucijo razvil 
vzporedno z razvojem t. i. megafavne. 
Za razširjanje vrste je skrbel predvsem 
takrat živeči 4 tone težak orjaški 
talni lenivec, ki se je hranil s celimi 
avokadi in ga velika semena niso 
posebej motila. Ko je omenjena vrsta 
lenivca izumrla, bi brez človekovega 
posredovanja morda izumrl tudi 
avokadovec.

AVOKADO – EDEN 
NAJBOLJ ZDRAVIH 
SADEžEV
Plodovi avokada rastejo na drevesu iz družine lovorovk, imenovanem avokadovec 
(Persea americana), ki izvira iz Južne Amerike, natančneje z območja današnjega 
Peruja. Plodovi divjega avokadovca so majhni, s črno lupino in veliko koščico. 
Arheološke najdbe pričajo, da so ga v Južni in Srednji Ameriki začeli gojiti že 
5000 let pr. n. št., v Evropo pa je prispel šele na začetku 17. st. Uspešno gojenje 
avokadovcev je mogoče le v subtropskih območjih sveta, saj sadike veter in nizke 
temperature slabo prenašajo. V Evropi tako avokado pridelujejo le v vzhodnih in 
južnih predelih Španije. Največji svetovni proizvajalki avokada sta Mehika in Čile.

Besedilo: Doc. dr. Anita Kušar, univ. dipl. inž. agr.

Avokado je najbolje uživati 
surov, vendar so zares okusni 
samo povsem dozoreli sadeži.

pokazale, da ima že pol avokada na dan 
zaradi visoke vsebnosti fitosterolov 
pozitivne učinke na raven holesterola in 
lipidov v krvi, kalij in lutein pa prispevata 
k nižjemu krvnemu tlaku. Eden izmed 
rastlinskih sterolov, ki ga najdemo 
v avokadu, β-sitosterol, spodbuja 
delovanje našega imunskega sistema, 
zato njegovo uživanje pripomore k 
zdravljenju nekaterih imunsko pogojenih 
bolezni, kot so različne infekcije, HIV 
in rakava obolenja. Izsledki študij so 
pokazali tudi, da avokado pomaga pri 
uravnavanju telesne mase, zaradi velike 
vsebnosti antioksidantov pa preprečuje 
poškodbe DnK in tako pripomore k 
zdravemu staranju.

Uporaba
Avokado je najbolje uživati surov, vendar 
so zares okusni samo povsem dozoreli 
sadeži. Meso je kremaste teksture in 
ima nežen, vendar zelo specifičen okus. 
Za kratkotrajno toplotno obdelavo je 
primeren samo kultivar hass, medtem ko 
ostale sorte že med kratkim kuhanjem 
postanejo grenke in neprimerne za 
uživanje. Avokado, tako kot banane in 
kakiji, spada med klimakterijske sadeže, 
torej sadeže, ki jih z drevesa oberemo 
še ne povsem zrele, ti pa potem 
dozorijo med skladiščenjem. Pri sobni 
temperaturi avokado dozori v enem 
do dveh tednih oz. hitreje, če v njegovo 
bližino postavimo jabolka ali kakšno 
drugo sadje, ki sprošča plin etilen.

Iz avokada lahko pripravimo številne 
različne jedi, med drugim svetovno 

Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema in pri zaščiti 
celic pred oksidativnim stresom, hkrati pa prispeva k normalnemu 
psihološkemu delovanju ter zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

Poskrbi 
za dobro 
Počutje, 
Poskrbi 
zase.

Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si in specializiranih prodajalnah LL Viva.

• Za izboljšano 
delovanje 

imunskega sistema
• Za zmanjšanje 

utrujenosti in 
izčrpanosti
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zastopani pantotenska kislina (B5), 
vitamin B6, folat , vitamin K in vitamin 
E, v manjši meri pa še vitamin c, niacin 
(B3), riboflavin (B2) in kalij.

Preliminarne klinične študije so 

znano omako guacamole, slane namaze 
in zdrave sendviče, lahko ga vmešamo 
v solate in dodamo v sushi, odlično 
pa se obnese tudi v sladkih jedeh, še 
posebej v kombinaciji s kakavom ali 
temno čokolado. V JV Aziji je avokado 
pogosta sestavina mlečnih napitkov in 
sladoledov.

Iz mesa avokada pridelujejo tudi 
avokadovo olje, ki je primarno še 
zmeraj namenjeno za kozmetično 
industrijo, čeprav se zaradi visoke 
dimne točke (249 °c) počasi uveljavlja 
tudi v kulinariki, kjer je primerno 
tudi za pečenje in cvrenje pri visokih 
temperaturah. Zaradi vsebnosti klorofila 
in karotenoidov je deviško avokadovo 
olje smaragdno zelene barve.

Zanimivosti
•	 Avokado vsebuje naravno prisoten 

fungicid persin. Majhna količina 
persina, ki je v plodovih, za ljudi ni 
nevarna, medtem ko je za nekatere 
živali lahko toksična. Večje količine 
ga vsebujejo listi, lubje in avokadova 
lupina, ki lahko pri živalih povzroči 
resnejše zastrupitve.

•	 Avokadovec se je skozi evolucijo razvil 
vzporedno z razvojem t. i. megafavne. 
Za razširjanje vrste je skrbel predvsem 
takrat živeči 4 tone težak orjaški 
talni lenivec, ki se je hranil s celimi 
avokadi in ga velika semena niso 
posebej motila. Ko je omenjena vrsta 
lenivca izumrla, bi brez človekovega 
posredovanja morda izumrl tudi 
avokadovec.

AVOKADO – EDEN 
NAJBOLJ ZDRAVIH 
SADEžEV
Plodovi avokada rastejo na drevesu iz družine lovorovk, imenovanem avokadovec 
(Persea americana), ki izvira iz Južne Amerike, natančneje z območja današnjega 
Peruja. Plodovi divjega avokadovca so majhni, s črno lupino in veliko koščico. 
Arheološke najdbe pričajo, da so ga v Južni in Srednji Ameriki začeli gojiti že 
5000 let pr. n. št., v Evropo pa je prispel šele na začetku 17. st. Uspešno gojenje 
avokadovcev je mogoče le v subtropskih območjih sveta, saj sadike veter in nizke 
temperature slabo prenašajo. V Evropi tako avokado pridelujejo le v vzhodnih in 
južnih predelih Španije. Največji svetovni proizvajalki avokada sta Mehika in Čile.

Besedilo: Doc. dr. Anita Kušar, univ. dipl. inž. agr.

Avokado je najbolje uživati 
surov, vendar so zares okusni 
samo povsem dozoreli sadeži.

pokazale, da ima že pol avokada na dan 
zaradi visoke vsebnosti fitosterolov 
pozitivne učinke na raven holesterola in 
lipidov v krvi, kalij in lutein pa prispevata 
k nižjemu krvnemu tlaku. Eden izmed 
rastlinskih sterolov, ki ga najdemo 
v avokadu, β-sitosterol, spodbuja 
delovanje našega imunskega sistema, 
zato njegovo uživanje pripomore k 
zdravljenju nekaterih imunsko pogojenih 
bolezni, kot so različne infekcije, HIV 
in rakava obolenja. Izsledki študij so 
pokazali tudi, da avokado pomaga pri 
uravnavanju telesne mase, zaradi velike 
vsebnosti antioksidantov pa preprečuje 
poškodbe DnK in tako pripomore k 
zdravemu staranju.

Uporaba
Avokado je najbolje uživati surov, vendar 
so zares okusni samo povsem dozoreli 
sadeži. Meso je kremaste teksture in 
ima nežen, vendar zelo specifičen okus. 
Za kratkotrajno toplotno obdelavo je 
primeren samo kultivar hass, medtem ko 
ostale sorte že med kratkim kuhanjem 
postanejo grenke in neprimerne za 
uživanje. Avokado, tako kot banane in 
kakiji, spada med klimakterijske sadeže, 
torej sadeže, ki jih z drevesa oberemo 
še ne povsem zrele, ti pa potem 
dozorijo med skladiščenjem. Pri sobni 
temperaturi avokado dozori v enem 
do dveh tednih oz. hitreje, če v njegovo 
bližino postavimo jabolka ali kakšno 
drugo sadje, ki sprošča plin etilen.

Iz avokada lahko pripravimo številne 
različne jedi, med drugim svetovno 

Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema in pri zaščiti 
celic pred oksidativnim stresom, hkrati pa prispeva k normalnemu 
psihološkemu delovanju ter zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

Poskrbi 
za dobro 
Počutje, 
Poskrbi 
zase.

Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si in specializiranih prodajalnah LL Viva.

• Za izboljšano 
delovanje 

imunskega sistema
• Za zmanjšanje 

utrujenosti in 
izčrpanosti
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