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Vnetje 
mehurja 

- težava vsake pete ženske!

MOČNEJŠA 
formula za 
HITREJŠI 
učinek

urIFar forte z MOČNEJŠO 
formulo HITRO odpravlja 
nadležne simptome in 

preprečuje ter odpravlja 
vnetja sečil!

https://www.sensilab.si/sensilab-urifar-forte


NOVO!

2.000 I.E. samo v enem razpršku.

Vitamin D prispeva k delovanju 
imunskega sistema.

Vitamin D prispeva k ohranjanju 
zdravih kosti, zob in delovanju 
mišic.

Prijeten nevtralen okus.

Za otroke nad 12 let in odrasle.

Ustno pršilo je praktično za 
uporabo in prispeva k hitri 
absorbciji vitamina D.1

Izdelek je oljna raztopina, ni ga 
potrebno shranjevati v hladilniku.

Na voljo v lekarnah.

Priročno trimesečno pakiranje  
(95 razprškov).

NAČIN UPORABE: Za otroke nad 12 let in 
odrasle. Izdelek pred uporabo dobro pretresite, 
da se vse komponente dobro premešajo in 
postane zmes homogena. Dnevni odmerek znaša 
1 razpršek direktno v ustno votlino.

PRIPOROČEN DNEVNI VNOS:

 1 potisk razpršila PDV*%

Vitamin D3	 50	μg/2000	I.E.	 1000

*PDV-priporočen	dnevni	vnos

IZDELEK	JE	PREHRANSKO	DOPOLNILO

1.	Satia	et	al.	Nutrition	Journal	(2015)	A	randomized	two	way	cross	over	study	for	comparison	of	absorption	of	vitamin	D3	buccal	spray	
and	soft	gelatin	capsule	formulation	in	healthy	subjects	and	in	patients	with	intestinal	malabsorption.

Priporočene	dnevne	količine	oziroma	odmerka	se	ne	sme	prekoračiti.	Prehransko	dopolnilo	ni	nadomestilo	za	uravnoteženo	in	
raznovrstno	prehrano.	Pliva	Ljubljana	d.o.o.,Pot	k	sejmišču	35,	1231	Ljubljana-Črnuče,	www.tevasi.si.
Datum	priprave:	marec	2021.

https://tevasi.si
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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
•	 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 

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
•	 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
•	 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

•	 Edith Jošar, mag. farm., spec.
•	 Bojan Madjar, mag. farm., spec.
•	 Polonca Fiala Novak, mag. farm.
•	 Tatjana Sukič, mag. farm.

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; e-pošta: info@media-element.si; www.media-element.si
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 
Koordinatorka projekta: Saša Schwarz, sasa@hisa-idej.si
Lektoriranje: Simona Škrlec 
Oblikovanje in prelom: Media Element d.o.o.
Fotografije: Shutterstock, Hiša idej, osebni arhivi strokovnih sodelavcev
Tisk: 

Naslovnica: Sensilab 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	16.000	aktivnih	sledilcev	na	www.facebook.com/ZdraveNovice/	

življenje s pandemijo – po prvem letu
Prav neverjetno se sliši, ampak je resnično. Pred dnevi, natančneje 12. 
marca, je minilo prvo leto, odkar je slovenska vlada za bolezen covid-19 
uradno razglasila epidemijo. trajala je do konca maja, nato pa, ker se je 
epidemična slika izboljšala, do sredine oktobra uradno epidemije ni bilo. 
Znova je bila razglašena 18. oktobra, nato januarja podaljšana in uradno 
še traja. 
Kaj smo se naučili v tem težkem »koronskem letu«? Če najprej 
pogledamo statistiko, je v več kot letu dni zaradi pandemije umrlo več 
kot dva milijona ljudi in pol. Pri nas ta številka po natančno enem letu od 
prve razglasitve epidemije v državi znaša več kot 3900 ljudi.
V tem času smo o bolezni izvedeli veliko. Poznamo simptome, približen 
čas prebolevanja, mogoče zaplete, ki lahko vodijo v težji potek bolezni 
in tudi v smrt, pa tudi možnost, da okužba mine asimptomatsko, brez 
znakov, kar velja zaradi možnosti okuženja drugih ljudi za posebej skrb 
vzbujajoče. navadili smo se tudi na zaščitne ukrepe – od nošenja mask, 
razkuževanja do varnostne razdalje. 
Če vsa zgoraj našteta dejstva upoštevamo, saj smo se o njih naučili s 
prejšnjih pandemij, je še najbolj presenetil hiter razvoj cepiva. Prav zaradi 
tega smo se in se še vedno spopadamo s skeptičnostjo glede varnosti 
hitro razvijajočih se cepiv. težko je seveda sprejeti dejstvo, da bo brez 
precepljenosti pandemijo težko premagati. 
Čeprav cepljenje nekako še sprejmemo, pa se zaplete drugod, predvsem 
pri številnih mutacijah virusa. Projekcije tako Instituta Jožef Stefan kot 
tudi WHO namreč kažejo, da je upad števila okužb začel stagnirati, poleg 
tega pa nam »grozijo« nove, bolj nalezljive različice virusa (britanska, 
brazilska in južnoafriška). Hkrati nastajajo zamude pri dobavi cepiva, zato 
cepljenje prebivalstva ne poteka tako hitro, kot smo si  želeli. Zato bo 
treba na rezultate učinkovitosti do zdaj dobavljenih cepiv proti novim 
različicam virusa še počakati nekaj časa. 
Da pa kljub temu v zadnjem mesecu le ni tako slabo, nas lahko nekoliko 
bodrijo boljša epidemiološka slika v Sloveniji, ki je že nekaj časa v oranžni 
fazi (z izjemo obalno-kraške regije), vnovični zagon šol in tudi delno 
odpiranje teras gostinskih lokalov v dveh regijah, kar je morda luč na 
koncu predora, da se vendarle bližamo »nekdanji realnosti« življenja.
 Danijel Kmetec, uredništvo revije Zdrave novice
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Enostavna nEga zanj

Pliva ima v svoji Ponudbi novo PrEhransko 
doPolnilo Plivit® d 2000 ustno Pršilo 
holEkalcifErol (vitamin d3). 

aloEvEra X2 kozmEtika –  
naravno darilo vaši koŽi

V svetu moških je ključna beseda preprostost. Moški neradi 
komplicirajo, še posebej, ko pride do nege kože. Kljub temu 
pa se lahko pri tem spopadajo s podobnimi težavami kot 
ženske, najpogosteje z občutljivo kožo, aknami in seveda 
staranjem. Ker je moška koža po sestavi drugačna kot 
ženska, potrebuje prilagojeno nego. Z izdelki Nuxe Men bo 
tvoj izbranec za svojo kožo poskrbel enostavno, hitro in 
učinkovito.
Moška koža je debelejša kot ženska in na otip bolj groba. 
Vsebuje več kolagena in je videti bolj napeta in čvrsta, 
posledično pa se počasneje stara. Ker ima moška koža več 
žlez lojnic in por, izloča več sebuma, zato se pogosto zgodi, 
da imajo moški masten tip kože.
Zaradi britja pa je moška koža tudi bolj občutljiva. 
Vsakodnevno britje razdraži kožo, zato je po njem obvezen 
nanos pomirjujočega balzama. 
Naravno & nežno
Nuxe Men linija temelji na posebej skrbno izbranih aktivnih 
izvlečkih hrasta in gabra, ki kožo obnavljajo, semena 
baobaba pa poskrbijo za njeno vlaženje in udobje. Vsi 
izdelki so prilagojeni potrebam občutljive moške kože, krasi 
pa jih dišava, v kateri prevladujejo začinjene lesne note. So 
preprosti za uporabo, njihove lahke teksture pa ne puščajo 
mastnega ali lepljivega občutka. 
Najdete ju v lekarnah po Sloveniji, v trgovinah Maxi, 
Leposana (E.Leclerc), Sanatura in Nama v Ljubljani in v 
spletni trgovini www.sophia.si.

Plivit® D 2000 ustno pršilo:
•	 2000 I.E. samo v enem razpršku.
•	 Prijeten nevtralen okus.
•	 Ustno pršilo je praktično za uporabo in prispeva k hitri 

absorpciji vitamina D.¹
•	 Izdelek je oljna raztopina, ni ga treba shranjevati v 

hladilniku.
•	 Priročno trimesečno pakiranje (95 razprškov).
UPORABA: Za otroke nad 12 let in odrasle. Izdelek pred 

uporabo dobro pretresite, da se vse 
komponente dobro premešajo in 
postane zmes homogena. Dnevni 
odmerek znaša 1 razpršek direktno v 
ustno votlino.
Priporočene dnevne količine oziroma 
odmerka se ne sme prekoračiti. 
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

Učinke aloe vere na 
kožo poznamo, izdelki 
kozmetične linije za 
obraz in telo Aloevera X2 
pa so izdelani iz 100 % 
nepasterizirane aloe vere 
s kar dvojno koncentracijo, 
ki jo omogoča patentirani 
proces reverzne osmoze,* 
zato je tudi učinek teh 
izdelkov dvakrat večji. 
Izdelki so brez dodane 
vode, mineralnih olj, 
parabenov in alergenov.

Aloe vera, uporabljena v izdelkih Aloevera X2, je ročno 
obrana v certificiranih nasadih, prav tako je gel iz sredice 
listov iztisnjen ročno in hladno utekočinjen, da ni ogrožena 
biološka aktivnost rastline.
*Reverzna osmoza je filtracija, ki omogoča, da se osnovna 
surovina koncentrira tako, da odstranimo del vode, brez 
spreminjanja biološke aktivnosti aloe.
Izdelki so na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, Spletni 
Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si in 
Specializiranih prodajalnah LL Viva.

v slovEniji so vsi otroci, ki imajo 
diagnosticirano diagnozo (gEnEtsko PotrjEno) 
sma, zdravljEni
Spinalna mišična atrofija (SMA) je prirojena bolezen, pri 
kateri se zaradi genske okvare ne proizvaja beljakovina, 
ključna za preživetje in zdravje motoričnih nevronov. Ti 
nevroni so živčne celice v hrbtenjači, ki po telesu pošiljajo 
navodila za gibanje. Mišična vlakna tako postopno 
propadajo, kar najbolj prizadene mišice, ki sodelujejo pri 
sedenju, hoji, drži glave, dihanju in požiranju, sicer pa so 
lahko prizadete mišice po vsem telesu. SMA spada med 
redke bolezni, ki jih s svetovnim dnem obeležujemo v 
nedeljo, 28. februarja. Če za spinalno mišično atrofijo 
zbolijo novorojenčki oz. otroci do pol leta starosti, gre za 
najhujšo obliko bolezni, zaradi katere so še nedavno ti 
otroci umrli do drugega leta starosti. Pri starejših bolnikih 
je bolezen milejša, v smislu, da poteka počasneje, vendar 
ima podobne posledice. Stanje pa se je, zaradi novih zdravil, 
ki so na voljo zadnja leta, močno spremenilo. Namreč v 
Sloveniji so vsi otroci, ki imajo diagnosticirano diagnozo 
(genetsko potrjeno) SMA, zdravljeni. Prav tako je narejen 
velik premik pri zdravljenju odraslih bolnikov s SMA. Otroci, 
ki bi nezdravljeni v preteklosti morda umrli, danes lahko 
sedijo, nekateri tudi samostojno stojijo, kar bolezni daje 
povsem drugo podobo. Zdravijo otroke z vsemi tipi SMA, 
najmlajši zdravljeni otrok pa je bil ob začetku terapije star 
dva meseca.
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KAm PO SLUŠNE APARATE mOčNA fORmULA ZA RAZBREmENITEV JETER IN 
PREBAVILIzbrati pravega dobavitelja je pomembna dolgoročna 

odločitev, saj vas slušni aparati nato spremljajo številna 
leta. Da boste zadovoljni od samega začetka je zelo 
pomembno, da izbrani dobavitelj zagotavlja kakovostno 
ponudbo več kot le ene blagovne znamke slušnih aparatov 
in da jih lahko predhodno brezplačno testirate. Enako 
pomembno je, da so pri dobavitelju stalno dosegljivi 
usposobljeni slušni akustiki, ki bodo slušne aparate pravilno 
izbrali, nastavili in poskrbeli za vzdrževanje ter servis. 
Pozorni bodite tudi na cene.
POZOR! V nekaterih ORL ambulantah ob prejemu 
naročilnice za slušne aparate žal ne prejmete tudi 
informacij o vseh možnih dobaviteljih slušnih aparatov 
v okolici vašega doma. Po ORL pregledu zato ne hitite 
nepremišljeno na prva vrata, saj lahko takšno hitenje na 
koncu obžalujete. Slušni center boste morali obiskati 
večkrat, zato je pomembna njegova dostopnost in lokacija 
glede na vaš dom. nASVEt: Vzemite si čas za razmislek 
zato najprej preverite informacije na spletu in pri svojcih, 
šele nato obiščite dobavitelja – tistega, ki ga izberete 
sami. Prosta izbira dobavitelja je vaša pravica in vaša 
odgovornost. www.audiobm.si

Koncentriran izvleček kurkume v liposomalni obliki 
dokazano obvladuje protivnetne procese, podpira normalno 
funkcijo jeter in žolčnika, pripomore k boljši presnovi 
maščob ter k zdravim in prožnim sklepom. Liposomalni 
curosome kurkumin s cureit® izvlečkom je sodobna 
transportna oblika s celostnim bioaktivnim izvlečkom 
kurkume, ki zagotavlja kar 16,73-krat višjo biološko 
uporabnost v tvojem telesu, če ga primerjaš z običajnim 
izvlečkom kurkumina. tvoje telo bo tako bolj optimalno 
izkoristilo prednosti kurkumina in ga absorbiralo v tkiva. na 
voljo v lekarnah, Sanolaborjih, specializiranih prodajalnah in 
na www.hisa-zdravja.si. 
Več na 080 80 12.

KAJ NARAVNA mEDICINA SVETUJE ZA OBNOVO JETER, mAŠčOBE V KRVI IN BOLEčE mENSTRUACIJE?
Pegasti badelj za jetra
Za čiščenje telesa in obnovo jeter izberite pegasti 
badelj. Če se vam teža nabira okrog trebuha, uživate 
alkohol, vas mučijo prebavne težave, ste utrujeni in 
težko ostanete zbrani, si pomagajte s pegastim badljem, 
ki obnavlja jetra. Kapljice Pegasti badelj  Soria Natural 
so brez alkohola, konzervansov, sladkorja ali sladil. 
naravne kapljice so preproste za uživanje in prijazne do 
telesa.

Za urejeno prebavo brez odvečnih maščob
Artičoka vsebuje grenčine, ki pomagajo pri izločanju 
žolča in maščob iz telesa. Artičoka prispeva k 
vzdrževanju normalnega nivoja maščob v krvi. Vlogo 
ima tudi pri ohranjanju telesne teže. Če imate po 
obroku občutek napihnjenosti in napenjanja in vas 

tišči v pasu, priporočamo Artičoka XXI brezalkoholne 
kapljice. 

Menstruacija – naravno brez PMS
Več kot polovica žensk občuti boleče menstruacije ali 
katerega od nadležnih simptomov PMS. 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.

https://soria-natural.si
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AKCIJA! PAKET ZA 30 DNEVNO RAZSTRUPLJANJE SORIA 
NATURAL Z DARILOm

JUNAKI NORDIJSKEgA SVETOVNEgA PRVENSTVA 
RIŠEJO NASmEHE NA OBRAZ

PRVI SLUŠNI APARAT Z RESNIčNO NARAVNO ZVOčNO 
IZKUŠNJO - WIDEX mOmENT™

Pravilni vrstni red 
čiščenja organov je 
bistven! Če izločila slabo 
delujejo, odpadne snovi 
zastajajo  in povzročajo 
samozastrupljanje. 
Zato je potrebno 
najprej očistiti črevesje 
z artičoko. nato s 
preslico spodbudimo 
izločanje odpadnih snovi 
skozi ledvice. Jetra 
obnovimo s pegastim 
badljem. Zadnji korak 
razstrupljanja je 
izločanje skozi kožo s 
pomočjo regrata. Izkoristite akcijsko ponudbo - Paket 
za 30 dnevno celostno razstrupljanje. Za ceno 3 dobite 
4 kapljice Soria Natural brez alkohola in umetnih 
konzervansov. Primerno tudi za vegane. Akcijski paket 
poiščite v najbližji lekarni, Sanolaborju ali specializirani 
trgovini. naročite ga lahko tudi na www.soria-natural.si.

tako kot nas jutranja kava poživi, nam da energijo in nas 
razveseli, tudi vrhunski rezultati naših športnikov  v nas 
vzbujajo pozitivna čustva in optimizem. 
nordijsko svetovno prvenstvo je Slovenija zapustila s kar 
štirimi skakalnimi medaljami, kar je največ v vsej zgodovini. 
Ema Klinec je skočila do zlate medalje, ekipa (nika Križnar, 
Špela Rogelj, Urša bogataj in Ema Klinec) je nato skočila do 
srebra, nika Križnar in Anže Lanišek pa do brona. 
»Prizadevamo si, da tudi v časih, polnih izzivov, podpiramo 
mlade uspešne športnike, ki nas s svojimi uspehi združujejo, 
navdajajo s ponosom in Slovenijo postavljajo na svetovni 
zemljevid. Izjemno nas veseli, da smo lahko del te zgodbe,« 
dodajajo pri barcaffèju, ki je Zlati sponzor slovenske 
skakalne reprezentance.
barcaffè je konec preteklega leta skupaj s slovensko 
skakalno reprezentanco s kavo tudi obdaril številne 
organizacije in društva, ki so največ svojega časa in energije 
vložili v to, da pomagajo drugim. »Pri blagovni znamki 
barcaffé skrbimo, da skodelica odlične kave riše nasmehe 
na obraz in pričara lepši dan, tako kot so nam ga naši 
skakalni junaki«, še zaključijo.

Uporabniki, ki prvič 
dobijo slušni aparat 
pogosto opisujejo 
zvok kot umetni, 
kovinski, kot bi prihajal 
iz cevi. to se zgodi, 
ker procesiran zvok 
slušnega aparata 
doseže bobnič v 

sluhovodu delček sekunde kasneje  kot potuje naravni zvok 
direktno v uho oziroma le skozi odprtino ušesnega vložka. 
Widexovi strokovnjaki so prvi v industriji slušnih 
aparatov našli rešitev prav za ta izziv in dosegli odpravo 
neusklajenega zvoka za uporabnike z blago ali zmerno 
izgubo sluha. Serija slušnih aparatov WIDEX MOMEnt™ tako 
postavlja nove temelje na doslej največjem izzivu, da zvok 
iz slušnega aparata ni slišati naravno.
Revolucionarne tehnološke inovacije 
naravni zvok prve generacije slušnih aparatov je dosežen s 
patentiranim Widexovim  sistemom ZeroDelay technology™. 
Z novim slušnim aparatom WIDEX MOMEnt ™ je dosežen 
revolucionaren način za obdelavo zvoka - ultrahitra 
signalna pot, ki odpravi neprijetne zvoke, ki so značilni za 
klasične slušne rešitve. to novo slušno izkušnjo imenujemo 
Widex PureSound ™. Raziskave kažejo, da velika večina tako 
novih kot že izkušenih uporabnikov slušnih aparatov  s 
sistemom Widex PureSound ™ občuti takojšnjo razliko  v 
različnih slušnih situacijah. 
Več informacij o novi seriji slušnih aparatov:  
https://widex.si/moment/ 

THEBREATH CO® ICy mINT USTNA VODA PROTI ZADAHU  

ZA VELIKO NOč - SLADKOR PROč

nova različica najbolj popularne ustne vode proti 
zadahu the breath co. Učinkovito odpravi ustni 
zadah. Odlikuje jo ledeno poživljajoč okus po 
mentolu in citrusih. Učinkuje takoj. Podaljšana 
svežina do 24 ur! Zaščiten patent delovanja 
temelji na kisikovi spojini OXYD-8, ki uniči 
patogene bakterije, ki povzročajo slab zadah. Je 
brez alkohola, umetnih barvil, arom in glutena. 
Vsebuje ksilitol in pomaga blažiti simptome 
suhih ust. V vaši lekarni, Sanolaborju in na 
spletu: www.mibavita.si. 

Krom je oligoelement, ki ima tudi uradnopravno strokovno 
zdravstveno trditev: “Vzdržuje normalno raven krvnega 
sladkorja.” bio-Krom iz Pharma nord pa je k temu dodal še 
svojo kvaliteto: do desetkrat bolj učinkovit od drugih oblik 
kroma. Privoščite si ga! Iz MIc  Mengeš d.o.o pa še času 
primerno dodajamo malo sproščenosti: “Za veliko noč - 
krvni sladkor proč!”
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https://micnenges.com
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Človeka prevzame nenavadna, 
neobičajna in predvsem pretirana 
utrujenost: občutek pomanjkanja 
energije ter občutek nemirnosti, 
brezvoljnosti in izčrpanosti. Lahko se 
pridružijo tudi vrtoglavica in glavobol, 
bolečine v mišicah in sklepih ter 
razdražljivost. Poveča se nepojasnjena 
potreba po počitku in spanju. Pravega 
vzroka za pojav spomladanske 
utrujenosti pravzaprav ne poznamo, 
vendar pa obstaja nekaj kazalnikov, 
ki občutno vplivajo na dovzetnost 
določenih posameznikov za to motnjo, 
pa tudi nekaj ukrepov, s katerimi jo lahko 
premagamo oziroma omilimo, kadar se 
pojavi.

Hitre vremenske spremembe in 
občutne temperaturne razlike 
vplivajo na naše razpoloženje in 
počutje!
Če ste tako utrujeni, da se vam ne ljubi 
niti dihati, naj vas potolažimo: niste edini! 
Izčrpanost je med ljudmi dandanes vse 
bolj pogost pojav. Raziskave kažejo, da 
je utrujenih kar dvajset odstotkov ljudi, 
deset odstotkov pa jih ima občutek, da 
so povsem brez energije, kar vpliva tudi 
na kakovost življenja in dela. Predvsem 
spomladi, ko se vsakodnevnemu stresu 
in napornemu življenjskemu slogu 
pridružijo še vremenske spremembe, se 
lahko pojavi klasičen sindrom izgorelosti. 
Le-ta je pogost v pomladnih mesecih, 
zato prihaja pri ljudeh do popolne 
apatije in brezvoljnosti.

Utrujenost in porušeno hormonsko 
ravnovesje
Vse pomembne telesne procese, kot so 
spanje, presnova, rast, razmnoževanje, 
lakota in žeja, uravnavajo hormoni. V 
zimskih mesecih v človeškem telesu 
prevladujejo drugi hormoni kot v 
pomladnih mesecih, zato je lahko tudi 
nenadna spomladanska utrujenost 
zagotovo posledica spremenjenih 
hormonskih procesov. S spomladansko 

SPOmLADANSKA 
UTRUJENOST – IZgOVOR 
ALI RESNIčNA TEŽAVA?
Na prehodu zime v poletje, torej spomladi, se veliko ljudi srečuje s tako imenovano 
spomladansko utrujenostjo, ki lahko traja nekje od sredine marca do sredine aprila. 
Kaže se kot občasna motnja v počutju in posledično v razpoloženju. Besedilo: Petra Šauperl

utrujenostjo sta neposredno povezana 
predvsem dva pomembna hormona: 
hormon sreče ali serotonin in spalni 
hormon ali melatonin.

V zimskih mesecih, ko so dnevi krajši in 
noči daljše, se telesne zaloge hormona 
serotonina zaradi pomanjkanja svetlobe 
izčrpajo. Serotonin se namreč tvori 
v možganih s pomočjo aminokisline 
triptofan, in sicer pri sončni svetlobi. 
Hormon serotonin je ena izmed mnogih 
snovi, ki posreduje informacije med 
živčnimi celicami. Uravnava naš ritem 
spanja in bedenja ter skrbi za dobro 
počutje in zadovoljstvo, zato mu pravimo 
tudi hormon sreče.

na drugi strani pa ponoči človeško 
telo samodejno pretvarja serotonin 
v melatonin, ki uravnava dnevno-
nočni ritem številnih telesnih funkcij 
in spodbuja spanje. Pozimi zaradi 

Vitamini B so ključnega pomena in so zelo pomemben člen že na 
osnovni stopnji – pri nastajanju celične energije, ki nam omogoča 
vsakodnevno življenjsko moč, bistro mišljenje, optimalno 
aktivnost in vitalnost.

manjših količin dnevne svetlobe tako 
v telesu prevladuje hormon melatonin 
(spalni hormon). Spomladi, ko dnevi 
postajajo daljši in sončna svetloba 
močnejša, pospešeno delujejo ščitnica, 
češerika (epifiza) in nadledvična žleza, 
kar pospeši tudi tvorbo serotonina. S 
tem ko se razmerje obeh hormonov 
spreminja, se poviša tvorba endorfinov, 
estrogenov in testosterona. na ta način 
telo pospešeno ustvarja nove celice, 
okrepi pa se tudi naravna odpornost 
organizma, ki je v zimskih mesecih 
oslabela. Vse te procese in spremembe 
lahko občutimo kot veliko telesno 
obremenitev oziroma spomladansko 
utrujenost.

Sprememba porabe in izkoristka 
energije vpliva na občutek utrujenosti
Pozimi človeški organizem kopiči zaloge 
energije, ki jo potrebuje za uravnavanje 
telesne temperature. telo v tem času 
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za vzdrževanje normalne telesne 
temperature potrebuje več kalorij, ki 
jih pridobiva iz maščob in ogljikovih 
hidratov. Zaradi povečane potrebe 
telesa po kalorijah nam pozimi tekne 
drugačna hrana – rajši posegamo po 
jedeh na žlico, enolončnicah, močnih 
juhah, krompirju, krvavicah in pečenicah 
z zeljem. V pomladnih mesecih pa zaradi 
že omenjenih hormonskih sprememb 
telo potrebuje predvsem več vitaminov, 
mineralov in beljakovin.

Premagovanje spomladanske 
utrujenosti se začne pri prehrani!
Glavni simptom spomladanske 
utrujenosti je nepojasnjena izčrpanost. 
takšna izčrpanost je lahko tudi 
posledica enolične zimske prehrane. 
Dejstvo je, da v zimskem času posegamo 
po drugačnih, sezonskih živilih, uživamo 
bolj težko in mastno hrano, obroki 
vsebujejo manj svežega sadja in presne 

Izpostavitev človeka določenemu stresnemu dejavniku povzroči 
značilno spremembo v številnih hormonih in parametrih, 
povezanih s centralnim živčnim sistemom.

zelenjave kot v poletnih mesecih, 
posledično pa telo ne dobi zadostne 
količine vitaminov in mineralov. Za 
premagovanje spomladanske utrujenosti 
je ključnega pomena uravnotežena 
prehrana: obogatite svoje obroke s 
sadjem in z zelenjavo, predvsem s 
takšnim, ki vsebuje veliko vitamina c. 
telo mora namreč ponovno proizvesti 
določene encime, za katere pa potrebuje 
predvsem večje količine magnezija in 
vitamina c. navadno pride v organizmu 
v zimskem času tudi do okrnjenih 
zalog železa, magnezija, selena, cinka, 
kalcija, kalija ter vitaminov b, c in 
E. Pomanjkanje vitaminov b1 in b6 
niža raven serotonina v možganih, 
pomanjkanje slednjega pa se kaže kot 
nezadovoljstvo, izčrpanost ter povišana 
občutljivost za bolečine.

Za hitro premagovanje spomladanske 
utrujenosti je ključnega pomena tudi 

to, da zaužijete več manjših obrokov 
dnevno. Slednje namreč zagotavlja 
telesu, da lahko vzdržuje enakomerno 
raven sladkorja v krvi. Če je le mogoče, 
zaužijte najmanj tri do pet obrokov in 
spijte vsaj dva litra tekočine (navadne 
vode, nesladkanih čajev, naravnih sokov). 
Ustrezna oskrba telesa z vodo je prav 
tako pomembna v boju s spomladansko 
utrujenostjo.

Utrujenost in nezadostna hidracija 
telesa
Voda je temeljna sestavina vseh živih 
bitij. Pri človeku voda predstavlja 
približno 70 do 85 odstotkov človekove 
telesne teže. Voda je osnovna sestavina 
celic, tkiv in telesnih tekočin. Preprečuje 
trenje med površinami tkiv in vzdržuje 
vlažnost sluznic v telesu. Vsi naši organi 
za svoje normalno delovanje potrebujejo 
vodo: rdeče krvničke vsebujejo kar 68 % 
vode, naša jetra vsebujejo približno 70 
% vode, pljuča in možgani 80 %, kri in 
krvna plazma okoli 90 %. Pomanjkanje 
vode tako nezanemarljivo vpliva tudi 
na splošno počutje. Pomanjkanje vode 
je za telo bistveno bolj nevarno kot 
pomanjkanje drugih hranil, pravzaprav 
je lahko tudi kritično in smrtno nevarno. 
Odrasel človek mora za normalno 
delovanje organizma popiti od 2 do 3 
litre vode na dan (oziroma približno 35 g 
vode na kilogram telesne teže dnevno).
Spomladansko utrujenost lahko 
uspešno odpravite tudi z ustrezno 
hidracijo telesa: popijte vsaj osem 
kozarcev vode na dan oziroma več, 
če ste fizično aktivni, pijete kavo ali 
alkoholne pijače. ne čakajte s pitjem 
toliko časa, da začutite žejo! Ko začutite 
žejo, ste že izgubili 1 do 2 odstotka 
telesne tekočine. Če ta delež pade na 
3 odstotke, pa boste začutili tudi, da so 
vam začele upadati tudi vaše običajne 
fizične sposobnosti.
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Nad utrujenost z več gibanja na 
svežem zraku
najbolj učinkovito, poceni in najbolj 
naravno zdravilo zoper simptome 
spomladanske utrujenosti je gibanje 
na svežem zraku! telo potrebuje 
stalen dotok kisika, ki omogoča 
pretvarjanje glukoze v energijo. Gre za 
povsem naraven proces: pomanjkanje 
kisika upočasni delovanje vseh naših 
organov. V zimskih mesecih večino 
dneva preživimo v zaprtih, ogrevanih 
prostorih, kjer je zrak suh, posledično pa 
je telo preslabo preskrbljeno s kisikom. 
Posledice pomanjkanja kisika se kažejo v 
motnjah krvnega obtoka, nižji storilnosti, 
slabem počutju, glavobolih in splošni 
utrujenosti.

Pogosto zehanje, kljub zadostni količini 
spanca, seveda ni več znak zaspanosti, 
pač pa je tipični prepoznavni znak, 
da vašemu telesu primanjkuje kisika. 
Gibanje oziroma telesna aktivnost na 
svežem zraku spodbuja prekrvavitev in 
prehrano vseh telesnih tkiv ter okrepi 
delovanje srca. S tem se hitro izboljša 
splošna telesna odpornost, spodbudi 
se presnova in naravno razstrupljanje 
telesa. Spomladanska utrujenost pa 
bo kljub večji fizični obremenjenosti 
organizma izzvenela hitreje, predvsem 
pa bo manj občutna.

Poskrbite za dober imunski sistem in 
dvig splošne odpornosti
V prvih pomladnih dneh hitro opazimo, 
da je čez zimo oslabel tudi naš imunski 
sistem: ujame nas nahod, napade kašelj, 
preseneti vneto grlo. Slabemu počutju 
se priključi tudi slaba volja, razdražljivost 
in brezvoljnost. Zavedajte se, da 
spomladanska utrujenost ni bolezen! 
Je pa težava, ki jo bo treba odpraviti. 
Osnovni gradniki dobrega imunskega 
sistema so vitamini in minerali. Vitamin 
c je glavni vitamin, odgovoren tudi za 
krepitev imunskega sistema. Sončna 
svetloba in svež zrak bosta poskrbela 

za oskrbo vseh telesnih celic s kisikom. 
telesna aktivnost, pa naj bo kakršnakoli, 
tudi zgolj vsakodnevni sprehod, bo 
pospešil obtok krvi, ki zagotavlja pretok 
kisika in hranilnih snovi v organizmu. 
tudi probiotiki krepijo imunski sistem. 
Privoščite si jogurt brez sladkorja, kislo 
zelje, kefir in kumarice. Poskrbite za 
dovolj mirnega, zdravilnega spanca 
ter sprostitev ob tistih aktivnostih, 
ki so vam v veselje, in uspešno boste 
premagali spomladansko utrujenost!

Z adaptogeni in ključnimi vitamini nad 
utrujenost in stres 
Izpostavitev človeka določenemu 
stresnemu dejavniku povzroči značilno 
spremembo v številnih hormonih in 
parametrih, povezanih s centralnim 
živčnim sistemom (vključno s 
hipotalamusom, hipofizo in nadledvično 
žlezo). te spremembe vključujejo 
povišanje ravni stresnega hormona 
kortizola, motnje v ritmu njegovega 
izločanja in zmanjšano sposobnost 
regulacije živčnega sistema. Za uspešen 
boj proti stresu je ključnega pomena 
ustrezna adaptacija organizma. to 
pomeni sposobnost hitrega prilagajanja 
na razne stresne dejavnike v smislu, 
da v delovanju hormonov in živčnega 
sistema, ne pride do sprememb oz. so le-
te minimalne. Po odstranitvi stresnega 
faktorja, pa mora organizem biti 
sposoben čim prej ponovno vzpostaviti 
homeostazo oz. ravnovesje. 

tak učinek na fiziološke procese v 
stresnih razmerah imajo adaptogene 
rastline. Med zelo raziskane sodita 
rožni koren (Rhodiola rosea) in sibirski 
ginseng (Eleutherococcus senticosus). 
Zelo popularni sta predvsem v 
tradicionalni medicini v vzhodni Evropi 
in Aziji. Rožni koren so najprej raziskali 
ruski znanstveniki in dokazali, da dosega 
vse kriterije za adaptogene rastline, saj 
poveča moč nespecifičnega obrambnega 
odziva v organizmu na način, da poveča 
odpornost proti številnim stresorjem, 
vključno s fizičnimi, kemijskimi 
ter biološkimi agensi. normalizira 
fiziološki odziv živčnega, imunskega 
in hormonskega sistema ne glede na 
spremembe, ki jih povzroči stresor. Prav 
tako ima zmožnost uravnavanja tega 
odziva, brez dodatne škode na normalne 
telesne funkcije. Študije na celičnih 
kulturah razkrivajo njegovo protistresno, 
antihipoksično, protitumorsko, 
protidepresivno in antioksidativno 
delovanje, vpliv na zmanjšanje 
utrujenosti, krepitev imunskega sistema 
ter spolno stimulativni učinek. njegove 
primarne učinke na centralni živčni 
sistem, srce in pljuča gre pripisati 
predvsem vplivu na raven in aktivnost 
monoaminov ter opioidnih peptidov kot 

so beta-endorfini. Podobno vlogo ima 
tudi sibirski ginseng ali eleuthero, ki 
ga odlikuje visoka vsebnost posebnih 
učinkovin ginsenozidov kot tudi 
polisaharidov, vitaminov ter mineralov. 
Pomaga pri ohranjanju zdravja, 
povečuje odpornost proti stresu, krepi 
življenjsko moč, izboljšuje športne 
sposobnosti, krepi duševne sposobnosti, 
še posebej pred izpiti, zmanjšuje stres, 
ki ga povzročajo fizične in duševne 
obremenitve, pomaga pri izčrpanosti in 
oslabelosti, krepi telesno odpornost, še 
posebej pri okrevanju po hudih kroničnih 
boleznih, preprečuje okužbe, krepčilno 
pa naj bi deloval tudi na spolno moč. 

Vitamini B so ključnega pomena
Pravzaprav so zelo pomemben člen 
že na osnovni stopnji – pri nastajanju 
celične energije, ki nam omogoča 
vsakodnevno življenjsko moč, bistro 
mišljenje, optimalno aktivnost in 
vitalnost. neskladje med življenjskimi 
zahtevami in sposobnostjo za njihovo 
obvladovanje lahko vodi v akutni in 
nadalje kronični stres, ki postaja vse 
pogostejši vzrok številnih težav ter 
posledičnih obiskov pri zdravniku. 
Vitamini b kompleksa so tesno vpleteni 
v hormonske in živčne procese, ki 
nadzirajo stres. to dokazujejo številne 
raziskave, ki izpostavljajo pomembno 
povezavo med pomanjkanjem 
vitaminov b6 in b12 ter stanji stresa 
kot tudi depresije. Oba vitamina sta 
namreč esencialna za tvorbo živčnih 
prenašalcev, dopamina in serotonina, ki 
vplivata na dobro razpoloženje. Vitamin 
b12 je pomemben za pravilno delitev 
celic in njihovo rast, kar je ključno za 
vse organske sisteme v telesu, med 
njimi tudi za imunski sistem. brez 
zadostnih zalog vitamina b12, krvne 
celice ne morejo dozoreti in se razviti 
do svoje končne aktivne oblike. Vsi 
vitamini skupine b skrbijo za splošno 
homeostazo v organizmu preko kontrole 
številnih fizioloških procesov.

V prvih pomladnih dneh hitro 
opazimo, da je čez zimo oslabel 
tudi naš imunski sistem: ujame 
nas nahod, napade kašelj, 
preseneti vneto grlo.

Poskrbite za dovolj mirnega, 
zdravilnega spanca ter 
sprostitev ob tistih aktivnostih, 
ki so vam v veselje, in uspešno 
boste premagali spomladansko 
utrujenost.
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Alergije so najpogostejše kronične 
bolezni na svetu. V zadnjih desetletjih 
število primerov nenehno narašča, tako 
da strokovnjaki govorijo o epidemiji.
Po ocenah 30-40% ljudi na svetu trpi 
zaradi ene ali več alergijskih bolezni.

Naše telo - popolnoma usklajen 
sistem
naše telo je popolnoma zasnovan 
sistem, ki ima lastne programe, logistiko, 
obrambo, logiko in zakone delovanja. Je 
verodostojen, celovit in neoporečen, del 
celotnega makrokozmosa, sestavni del 
narave.
Kompleksnost delovanja našega 
organizma in njegove pogosto 
nepredstavljive reakcije se kažejo v 
tem, da je vsak del našega telesa 
inteligenten.
Med drugim smo sestavljeni iz 37,2 
bilijona celic, vsaka naša celica je 
sposobna zaznati navodila iz okolja, v 
katerem se nahaja, in reprogramirati 
svoje delovanje.
Dokazi o celični inteligenci, njihovi 
komunikaciji in povratnih informacijah 
imajo pomembne konceptualne in 
medicinske posledice. Pogosto mnenje 
molekularnih biologov je namreč, da 
biološke informacije potujejo izključno 
zaporedno in samo v eno smer (od DnK, 
preko RnK do beljakovin). to prepričanje 
spodbuja držo determinizma, torej 
mnenje, da je vse že vnaprej določeno 
(zapisano v DnK) in da dejansko ne 
moremo storiti ničesar, kar bi vplivalo na 
zdravje našega telesa.
nedavne raziskave dejansko potrjujejo 
precejšnjo moč človeka v smislu 
spreminjanja zdravja organizma s 
prehrano, razmišljanjem in prilagajanjem 
na okolje, do vpliva na samo strukturo 
DnK.
Pravzaprav je človeški organizem 
popolnoma prilagojen sistem, na 
katerega vsako ločevanje in odmik 
od pristnosti škoduje in moti njegovo 
naravno ravnovesje. Posledično se tako 
ali drugače pojavijo sistemske motnje.
neravnovesja v telesu vodijo do bolezni 

POmLAD JE TUDI 
čAS CVETENJA 
IN ALERgIJ 
Pomlad je najprijetnejši in najlepši čas cvetenja in rasti. Na žalost je za alergike izraz 
nelagodja. Besedilo: Borna Pavičić, dr.med.spec.dermatovenerologije

celotnega sistema, vključno z boleznimi 
imunskega sistema, kot so alergije.
Dejavniki, ki vplivajo na neravnovesje 
organizma
Dejavniki, ki prispevajo k stanju 
neravnovesja v organizmu, so 
onesnaženo okolje, živilske kemikalije 
(rastni hormoni, pesticidi, antibiotiki, 
gnojila, dodatki, ojačevalci okusa, 
agresivni konzervansi, umetne dišave, 
rafiniranje), nezadostno gibanje, 
zanikanje in nerešitev težav , stres in 
negativna samopodoba.
Vse pogostejše raziskave v zadnjih 
letih potrjujejo vpliv čustev in miselnih 
procesov na številne telesne funkcije. 
Raziskave so potrdile, da čustva vplivajo 
na sproščanje določenih vrst molekul 
(ki spadajo v skupine peptidov). Potujejo 
skozi medcelične tekočine in se vežejo 
na specifične, zelo selektivne receptorje, 
ki jih najdemo v celicah po telesu.
Ugotovitve te raziskave so osupljive: 

Alergijsko reakcijo povzroča preveč občutljiva imunost, ki se 
pretirano aktivira v stiku s popolnoma neškodljivimi snovmi, kot 
so cvetni prah, hrana ali prah.

potrjujejo, da se biokemijske reakcije 
na duševne in čustvene dražljaje - naša 
vsakdanja čustva in misli - ne odražajo 
le v možganih, temveč pogosto hkrati 
tudi dobesedno v vseh delih našega 
telesa.
Posebno čustveno stanje, ki resno moti 
ravnovesje celotnega organizma, je 
stres.

Ste vedeli, da je stres = strah?
Stres je telesna reakcija na vsako 
spremembo, ki zahteva prilagoditev ali 
odziv.
Vsi telesni sistemi - prebavni, 
kardiovaskularni, imunski in živčni - se 
prilagajajo stresu.
Skozi zgodovino stres ni nosil 
negativnega prizvoka, kot ga ima danes. 
Stres je bil namreč naravni odziv telesa 
na nevarnost.
Danes je težava v tem, da stresna stanja 
telesa niso osamljeni primeri, pogosteje 
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Raziskave so pokazale 
povezavo med pojavom 
alergijske bolezni in sodobnim 
načinom življenja, za katerega 
je značilno pretirano bivanje 
v zaprtih, utesnjenih, slabo 
prezračevanih prostorih.

pa so to neprekinjena, dolgotrajna 
stanja, ki pomembno vplivajo na zdravje. 
težave nastanejo, ko obdobja stresa 
ne popustijo, ko intenzivnost stresa ne 
popusti ali ko težava ni rešena.
Posledično lahko kronični stres povzroči 
glavobol, nespečnost, depresijo, visok 
krvni tlak, srčni napad, zgago, nihanje 
razpoloženja in številna druga stanja.
Če je naše telo nenehno izpostavljeno 
stresu, negativnim mislim, 
onesnaženemu okolju, neuravnoteženi 
prehrani, prihaja v stanje bistvenega 
neravnovesja. V tem stanju kaosa in 
zmedenosti imunski sistem ne razlikuje 
resnične grožnje od namišljene, ki 
povzroča motene imunske reakcije, 
značilne za številne bolezni imunskega 
sistema, vključno z alergijami.

Alergije in imunski sistem
Alergije so bolezni imunskega sistema.
Človek ima kompleksen imunski sistem, 
katerega naloga je zaščititi telo pred 
mikroorganizmi, kot so virusi, bakterije, 
glive in paraziti.
Ko “agresor” vstopi v telo, ga imunski 
sistem “zazna” in sproži vrsto reakcij, da 
ga odstrani iz telesa. V primeru zdravega 
in uravnoteženega imunskega odziva 
se telo uspe obraniti pred napadom 
patoge Alergijsko reakcijo povzroča 
preveč občutljiva imunost, ki se 
pretirano aktivira v stiku s popolnoma 
neškodljivimi snovmi, kot so cvetni 
prah, hrana ali prah. Zaradi reakcije 
imunskega sistema proizvaja protitelesa 
proti imunoglobulinu E. ta protitelesa 
spodbujajo izločanje histaminov, ki 
povzročajo alergijsko reakcijo.
Zaradi delovanja histamina se poveča 

Alergije so bolezni imunskega sistema. Človek ima kompleksen 
imunski sistem, katerega naloga je zaščititi telo pred 
mikroorganizmi, kot so virusi, bakterije, glive in paraziti.

izločanje iz nosu, solzenja oči, srbenja, 
otekline in drugih simptomov, povezanih 
z alergijskimi reakcijami.
celoten proces imenujemo alergijska 
vnetna reakcija. ta ukrep je učinkovit 
način za boj telesa proti škodljivim 
mikroorganizmom. Ko pa so delci, 
vneseni v telo, neškodljivi, je ves trud 
organizma zaman in telo je izčrpano.
Alergijska reakcija se lahko pokaže 
v nosu, grlu, pljučih, ušesih, sinusih, v 
prebavnem sistemu ali na koži.
Simptomi se gibljejo od blagih (povečani 
nosni izločki, solzne oči, kihanje) do 
življenjsko nevarnih (anafilaktični šok).
najpogostejši vzroki za alergijske 
reakcije so cvetni prah, prah, plesen, piki 
žuželk, živalska dlaka, hrana in zdravila.

Dedna nagnjenost
Dednost ima pomembno vlogo tudi 
pri razvoju alergijskih bolezni. Otroci, 
katerih starši so nagnjeni k alergijam ali 
alergijskim reakcijam, pogosteje sami 
razvijejo alergijsko bolezen. Otroci so 
najbolj izpostavljeni alergijam, vendar 
se ta bolezen lahko pojavi kadar koli v 
življenju, tudi v starosti.

Izpostavljenost alergenom
Makroklimatske in mikroklimatske 
spremembe, razvoj industrijske 
tehnologije in sodoben način življenja 
so privedle do sprememb v zunanjem 
in notranjem okolju. to je privedlo 
do spremembe števila in vrste virov 
alergenov.
Dostopna hrana ni več samo iz regije, 
v kateri se živi, ampak tudi iz različnih 
oddaljenih delov sveta.
nadaljnji vir alergenov najdemo v vse 

večji izpostavljenosti ljudi kemikalijam 
v delovnem in življenjskem prostoru. 
Pomemben vir kemikalij, ki bi lahko 
postale alergeni, so kozmetika, izdelki za 
osebno nego in čistila. 

Onesnaževanje okolja
Menijo, da onesnaževala okolja ne 
delujejo neposredno kot alergeni, 
ampak povečujejo njihovo reakcijo. 
Pojav alergijskih reakcij je povezan 
z onesnaženjem zraka z mikrodelci, 
značilnimi za velika mesta. V več 
primerih je bila potrjena povezanost 
astme z izpostavljenostjo aktivnemu in 
pasivnemu kajenju. Prav tako kajenje v 
nosečnosti 2–5-krat poveča tveganje za 
razvoj astme in ekcema pri otrocih. 

Zmanjšana stimulacija imunskega 
sistema - “higienska teorija”
Eden od hipotetičnih razlogov za 
povečanje alergijskih bolezni je nedavno 
zmanjšana stimulacija imunskega 
sistema v kritičnem obdobju razvoja.
bakterijske okužbe v zgodnjem otroštvu 
povzročajo imunski odziv, ki preprečuje 
pojav alergijskih reakcij v prihodnosti. V 
industrializiranih državah imajo otroci 
zaradi preveč sterilnih higienskih razmer 
zmanjšano izpostavljenost bakterijam, 
kar posledično povzroča motnje v 
ravnovesju pomembnih limfocitov za 
ustrezen imunski odziv.

Življenjski slog in navade
Raziskave so pokazale povezavo med 
pojavom alergijske bolezni in sodobnim 
načinom življenja, za katerega je 
značilno pretirano bivanje v zaprtih, 
utesnjenih, slabo prezračevanih 



13

prostorih - do 23 ur na dan.
Spremenjene prehranjevalne navade, 
zlasti glede esencialnih maščobnih kislin 
in antioksidantov, zmanjšana telesna 
aktivnost in povečana izpostavljenost 
stresu so dejavniki, ki prispevajo k 
naraščajočemu odstotku alergijskih 
bolezni.
Poleg tega je treba opozoriti, da se 
alergijske reakcije pogosto napačno 
interpretirajo. namreč, ko pride do 
alergijske reakcije na paradižnik, se naš 
imunski sistem najpogosteje odzove na 
pesticide, s katerimi je bil sadje tretirano, 
in ne na sam paradižnik.

Naravni pristop k alergijskim 
boleznim
Alergije močno vplivajo na kakovost 
življenja. Samo tisti, ki so bili deležni 
tednov, celo mesecev boja s solznimi 
očmi, kihanjem, izcedekom iz nosu, vedo, 
kako težko je vsak dan živeti s paketom 
robčkov v roki.
Pristop k reševanju dolgoročnih težav z 
alergijami zahteva predvsem potrpljenje 
in razumevanje, da je naše telo in s tem 
imunski odziv telesa del zapletenega 
sistema, ki potrebuje čas za obnovo.
Jasno je, da ljudem, ki se že vrsto 
let (neuspešno) borijo z alergijami, 
primanjkuje potrpljenja, celo motivacije, 
a vztrajnost in zavzetost spremenijo 
njihovo življenje.
Predstavljamo zeliščne pripravke, ki 
prinašajo harmonijo v naravnem odtisu. 
telo, ki se nujno bori proti alergijam, je 
harmonija in harmonija.
Popolna celovitost in ravnovesje 
rastlinskih vrst skupaj s celo vrsto 
aktivnih snovi prinaša našemu telesu 
harmonijo in aktivira enak program v 
telesu.
Eterična in rastlinska olja so 
verodostojna, popolna in neoporečna in 
so kot taka združljiva z našim telesom.

Egiptovsko olje črne kumine
Egipčansko olje črne kumine dobimo 
s hladnim stiskanjem semen rastline 
nigella Sativa.
Stoletja se uporablja v medicinske 
namene, zadnja leta pa vse več 
znanstvenih raziskav potrjuje izjemno 
delovanje tega olja.
najmočnejši učinek olja črne kumine 
se kaže v njegovi moči za usklajevanje 
imunskega sistema.
Z oljem črne kumine v telo pridejo 
nenadomestljive polinenasičene 
maščobne kisline (linolna in gama 
linolenska kislina). ti dve kislini 
omogočata sintezo pomembnih imuno-
regulatornih snovi (prostaglandinov). 
Linolna kislina stabilizira celične 
membrane in prostaglandin E1 
preprečuje vnetja. Črna kumina prekine 
obolele imunske reakcije, ki so vzrok za 
številne kronične bolezni, kot so alergije.
Peroralno uživanje olja črne kumine daje 
alergikom odlične rezultate in znatno 
zmanjša simptome.
Številne študije potrjujejo blagodejni 
učinek olja črne kumine na vzpostavitev 
ustrezne imunske funkcije. Poseben 
pomen olja črne kumine je njegovo 
imunomodulatorno delovanje, kar 
pomeni, da poveča ali zmanjša imunski 
odziv, odvisno od stanja in potreb 
organizma.
Olje črne kumine je izjemno učinkovito 
pri zdravljenju alergij, kjer raziskave 
potrjujejo, da so se simptomi alergije pri 
70% bolnikov popolnoma umaknili.
neprijetni simptomi, kot so kihanje, 
pekoče oči, srbenje, počasi izginejo, 
delujejo bronhodilatatorno in olajšajo 
dihanje, njegov antibakterijski učinek 
pa preprečuje razvoj sekundarnih 
bakterijskih okužb, ki se lahko pojavijo z 
alergijami.
Zaradi kemične sestave (dragocene 
nenasičene maščobne kisline) olje črne 
kumine daje odlične rezultate tako pri 

astmi kot pri atopijskem dermatitisu.
Zdravljenje alergij je najbolje začeti nekaj 
mesecev pred cvetenjem rastlin, na 
katere se pojavi alergija. neprekinjenost 
in vztrajnost pri uporabi sta izjemno 
pomembna za najboljše rezultate, nujno 
pa je hladno stiskano olje iz ekološkega 
kmetovanja.

Eterično olje vetiverja (Vetiveria 
zizanodes)
Eterično olje vetivera deluje izjemno 
pomirjujoče. Vetiver krepi imunski 
sistem, zaradi sposobnosti spodbujanja 
proizvodnje serotonina pa deluje 
sproščujoče in protistresno.

Eterično olje kadila (Bosweila carterii)
Eterično olje kadila odlično deluje 
pri zamašenju nosu, ki ga povzročajo 
alergije. Študije so pokazale, da eterično 
olje kadila deluje imunomodulatorno, 
deluje protivnetno in zavira lastnosti 
levkotrienov (maščobnih molekul 
imunskega sistema), ki prispevajo k 
vnetjem pri astmi in alergijskem rinitisu.

Eterično olje evkaliptusa (Eucalyptus 
globulus)
Eterično olje evkaliptusa (evkaliptus 
globulus) je posebna pomoč pri vnetjih 
sluznice nosne votline in pri zamašenju 
nosu. Ima močan antibakterijski 
učinek, zato ga lahko dajemo s suhim 
vdihavanjem za takojšnje olajšanje 
dihanja.

Hidrolat kamilice (Chammomilla 
Matricaria)
nežen hidrolat kamilice je idealna 
pomoč za solzne in razdražene oči, ki 
jih povzročajo alergije. Predlagamo, da 
čiste bombažne blazinice namočite 
s hidrolatom kamilice in jih zjutraj in 
zvečer položite na veke. Kamilica bo 
lajšala draženje in imela protivnetni 
učinek.

Samo tisti, ki so bili deležni 
tednov, celo mesecev boja 
s solznimi očmi, kihanjem, 
izcedekom iz nosu, vedo, kako 
težko je vsak dan živeti s 
paketom robčkov v roki.

https://pharmaclassic.com
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Prizadete so lahko tudi oči, pojavi se 
pordelost, solzenje in srbenje. Vendar pa 
vsakega izcedka iz nosu še ne moremo 
pripisati alergiji na cvetni prah, pršice 
ali drugim alergenom. Če postavimo ob 
stran prehlad, ki ga pogosto prav tako 
spremlja izcedek iz nosu ali zamašen 
nos, lahko te simptome povzročajo še 
anatomske nepravilnosti, hormonska 
nihanja, okužbe ali izpostavljenost 
določenim dejavnikom, recimo mrzlemu 
zraku ali pekoči hrani.

na težave z alergijo lahko kaže 
pojavljanje značilnih simptomov v 
določenem letnem času, ob cvetenju 
rastlin. Samozdravljenje sicer ni napačen 
pristop, a imamo za priporočilo obiska 
zdravnika  več tehtnih argumentov. 
Zdravnik lahko nedvomno potrdi 
diagnozo in tudi prepozna alergen, na 
voljo pa ima tudi večjo izbiro zdravil, 
s katerimi lajša težave. nenazadnje je 
možna tudi imunoterapija, ki pride v 
poštev ob določenih primerih.

Samozdravljenje alergijskega rinitisa 
z zdravili brez recepta, ki se dobijo 
v lekarni so primerna v primerih, če 
simptomi niso hudi in trajajo relativno 
kratek čas. Prva izbira so običajno 

ALERgIJSKI RINITIS - 
KAKO SI POmAgATI?
Izcedek iz nosu ali zamašenost nosu, srbenje nosu, žrela in kihanje so značilni 
simptomi alergijskega rinitisa, ki mu pogovorno rečemo tudi seneni nahod. 

Besedilo: Bojan Madjar, mag. farm. spec.

antihistaminiki (cetirizin, loratidin), 
v obliki tablet ali sirupa. Uspešni so 
ob blaženju srbenja, težav z očmi, 
nosnega izcedka ter kihanja. Praktično 
neučinkoviti pa so pri zamašenem nosu. 
Običajno se odmerjajo enkrat dnevno. 
Posameznikom, ki ob zdravljenju s temi 
zdravili čutijo zaspanost priporočamo 
odmerjanje pred spanjem. 

Pri zamašenosti nosu priporočamo 
dekongestive (fenilefrin, pseudoefedrin), 
ki zožijo majhne žilice in tako zmanjšajo 
oteklost sluznice in olajšajo dihanje 
skozi nos. Pri nas so večinoma v 
kombiniranih zdravilih, namenjenih 
za lajšanje simptomov prehlada, 
le pseudoefedrin je v zdravilu z 
antihistaminikom, namenjenemu 
lajšanja težav alergijskega ali 
virusnega rinitisa. Zdravilo lahko 
povzroči nespečnost, odsvetujemo pa 
ga bolnikom s koronarno arterijsko 

Samozdravljenje alergijskega 
rinitisa z zdravili brez 
recepta, ki se dobijo v lekarni 
so primerna v primerih, če 
simptomi niso hudi in trajajo 
relativno kratek čas.

Pri zamašenosti nosu priporočamo dekongestive (fenilefrin, 
pseudoefedrin), ki zožijo majhne žilice in tako zmanjšajo oteklost 
sluznice in olajšajo dihanje skozi nos.

boleznijo, glavkomom ozkega zakotja, 
hudo in nenadzorovano hipertenzijo, 
urinsko inkontinenco in nosečnicam. 
Manj omejitev imajo lokalni dekongestivi 
(ksilometazolin, oksimetazolin), ki jih pa 
lahko uporabljamo kratek čas, do 5 dni. 
Ob dolgotrajni uporabi namreč lahko 
povzročijo povratni rinitis, z izsušenostjo 
nosne sluznice.

Kot omenjeno imamo med zdravili 
na recept pestrejšo izbiro. na voljo 
so antihistaminiki v obliki pršila za 
nos, ki izkazujejo hitrejši učinek in 
nekoliko pomagajo tudi pri zamašenem 
nosu. Močnejši učinek, predvsem na 
zamašenost nosu,  izkazujejo pršila 
za nos, ki vsebujejo kortikosteroide. 
na recept lahko zdravnik predpiše 
tudi nekatera zdravila v obliki tablet 
in kapsul, poleg antihistaminikov tudi 
antagoniste levkotrienskih receptorjev. 
Slednji so primerni še posebej pri 
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brez fruktoze tudi za
vegetarijance

Aminoplus® immun je prehransko dopolnilo z izbrano kombinacijo 

aminokislin, vitaminov in mineralov. 

  Vitamini C, B
6
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12
 ter cink, baker in selen imajo vlogo pri 

delovanju imunskega sistema.

  Vitamini C, riboflavin (vitamin B
2
), B

6
, B

12
 ter folna kislina in 

magnezij prispevajo k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

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

Pomembno opozorilo: Tega prehranskega dopolnila ne smejo uporabljati osebe s cirozo jeter in 
osebe, ki so utrpele srčni infarkt. Izdelek ni primeren za nosečnice, doječe matere ter otroke in 
mladostnike, mlajše od 18 let. Izdelek je primeren za uporabo le pri zdravih odraslih osebah.

Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
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Možnosti lajšanja alergijskega 
rinitisa je kar se tiče izbire 
zdravil precej raznolika.

bolnikih z astmo. ne smemo pa pozabiti 
niti na kapljice za oči z antihistaminiki, 
ki so nam v pomoč ob izrazitih očesnih 
simptomih.

Možnosti lajšanja alergijskega rinitisa 
je kar se tiče izbire zdravil precej 

Izbira primernega zdravila ob samozdravljenju bo lažja in boljša, 
če zaupate čim več informacij.

Izbira primernega zdravila ob 
samozdravljenju bo lažja in boljša, če 
zaupate čim več informacij. Opozorite 
če jemljete redno kakšna zdravila ter 
kakšen je bil uspeh zdravljenja do sedaj. 
Priporočamo vam tudi da, če ste z 
alergijskim rinitisom imeli težave že v 
preteklosti pozorno spremljate cvetenje 
rastlin, si pravočasno priskrbite zdravila 
in jih začnite uporabljati ob pojavu 
peloda, ki vam povzroča težave.
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 ter cink, baker in selen imajo vlogo pri 

delovanju imunskega sistema.

  Vitamini C, riboflavin (vitamin B
2
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6
, B

12
 ter folna kislina in 

magnezij prispevajo k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

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

Pomembno opozorilo: Tega prehranskega dopolnila ne smejo uporabljati osebe s cirozo jeter in 
osebe, ki so utrpele srčni infarkt. Izdelek ni primeren za nosečnice, doječe matere ter otroke in 
mladostnike, mlajše od 18 let. Izdelek je primeren za uporabo le pri zdravih odraslih osebah.

Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

raznolika. Uspešen se je izkazal 
individualen pristop, ki prilagodi način 
zdravljenja posameznemu bolniku. Poleg 
pazljive izbire zdravila vključuje tudi 
nefarmakološke pristope, med njimi se 
je kot najpomembnejši ukrep izkazal 
izogibanje alergenom.

https://stada.si
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Pri kašlju gre za zaščitni refleks, izzvan 
ob blokiranju oz. vzdraženju dihalnih 
poti. Gre za nespecifični simptom, ki ga 
lahko pri odraslih povežemo s preko 100 
različnimi stanji/obolenji, a je večinoma 
nenevaren in izzveni v nekaj dneh. Pri 
otrocih pa kašelj obravnavamo drugače. 
Okužba, ki povzroči pri odrasli osebi le 
manjše težave, lahko vodi pri otroku 
do življenjsko ogrožajočih stanj, kot je 
denimo bronhiolitis. Šoloobvezen otrok 
zboli v povprečju sedem- do desetkrat 
letno zaradi okužbe gornjih dihalnih 
poti. Kot vzrok kašlja pri otrocih se v 
glavnem pojavljajo okužbe dihal, kot so 
prehlad, krup, bronhiolitis, oslovski kašelj 
ali pljučnica.

Prehlad
Je virusna okužba sluznice nosu, 
sinusov, žrela in velikih dihalnih poti. 
bolezen se pojavi od enega do treh 
dni po okužbi. Začne se z nelagodnim 
občutkom v nosu ali žrelu, ki mu sledijo 
kihanje, nahod in zmerno slabo počutje. 
telesna temperatura je ponavadi na 
začetku lahko nekoliko povišana, nato 
pa normalna. Izcedek iz nosu je na 
začetku voden in bister. Čez nekaj dni 
postane gostejši, moten, rumeno zelen 
in manj obilen. Velikokrat je prisoten 
kašelj, ki lahko vztraja še kak teden 
po bolezni. Zaradi kašlja, ki spremlja 
prehlad, ponavadi ni potreben obisk pri 
zdravniku. Se pa včasih pojavijo določeni 
zapleti, zato moramo biti pozorni na 
simptome, opisane v nadaljevanju.

Krup (akutni laringotraheobronhitis)
Gre za virusno okužbo grla in sapnika, 
kar vodi do edema sluznice ter zoženja 
dihalnih poti. Pojavlja se pri otrocih, 
mlajših od šestih let, najpogosteje med 
starostjo šestih mesecev do dveh let. 
tak otrok se ponoči zbuja z močnim 
kašljanjem, podobnim laježu. Pogosto se 
mu pridružijo težko dihanje ter sikajoči 
in piskajoči šumi pri vdihu (stridor). 
Čeravno se težave zjutraj zmanjšajo, 
se lahko spet pojavijo med naslednjo 
nočjo. Poleg tega so lahko prisotni še 

KAŠELJ PRI 
OTROCIH - ZNAK 
ZA PREPLAH?
Kot vzrok kašlja pri otrocih se v glavnem pojavljajo okužbe dihal, kot so prehlad, 
krup, bronhiolitis, oslovski kašelj ali pljučnica... Besedilo: Bojan Madjar, mag.farm.

drugi znaki: izcedek iz nosu, hripavost 
in vneto grlo, vročina, občutek slabosti, 
izguba teka in bolečine. Večinoma sledi 
navadnemu prehladu, kljub temu pa 
se včasih lahko pojavi spontano, brez 
predhodnih znakov prehlada. Simptomi 
so najizrazitejši med prvim in tretjim 
dnevom, nato pa počasi izzvenijo.

Pri krupu si ponavadi pomagamo s paro. 
Da bi se izognili nevarnosti poparitve, je 
ena od možnosti, da otroka odnesemo 
v kopalnico, kjer pustimo teči vročo 
vodo, s čimer napolnimo prostor s 
paro. Čeprav ta metoda kaže določene 
uspehe v praksi, znanstveno (še) ni 
potrjena. Morebiti je boljši nasvet, da 
stopimo za trenutek ven na hladen 
nočni zrak. Vsekakor skušajte otroka ob 
težkem, glasnem dihanju pomiriti in ga, 
namesto da leži, posedite. Zmanjšajte 
mu povišano telesno temperaturo 

Pri produktivnem kašlju najraje posežemo po sirupih z izvlečki 
naravnih zelišč (bršljan, jeglič, sladki koren), ali pri otroku, 
starejšem od dveh let, po sintezni spojini (acetilcistein), ki 
zmanjša viskoznost bronhialnega izločka ter tako olajša 
izkašljevanje.

in mu dajte piti dovolj tekočine. 
Izsušenost dihalnih poti zmanjšajte z 
vlažilniki zraka. tako mu tudi olajšate 
dihanje. Z omenjenimi ukrepi lahko 
otroka negujete doma, kljub temu pa v 
določenih primerih svetujemo obisk pri 
zdravniku:
•	 če postane dihanje hitro ali sopeče in 

so vdihi še posebno glasni,
•	 če otrok s težavo diha in postaja 

nemiren ali če se slini in ne more 
požirati,

•	 če ne moremo znižati vročine, kljub 
ustreznemu odmerku paracetamola,

•	 če otrok pobledi oz. pomodri.
•	
Oslovski kašelj
Povzročitelj je bakterija bordetella 
pertussis. Kljub obveznemu cepljenju 
otrok se še lahko pojavi kak primer pri 
otrocih, mlajših od pet let. Ponavadi 
gre v tem primeru za lažjo obliko. Ob 
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PREPOZNAJTE BOLEČINO V ŽRELU

S protivnetnim ucinkom.

Vas je začelo 
boleti žrelo...

ali je
že vneto?

Zmanjšanje bolecine v žrelu 
nastopi v 5 minutah. 

| www.arc.si

obolenju najprej zaznamo simptome, 
značilne za prehlad. tem sledi čez nekaj 
dni kašelj. Le-ta se pojavlja v obliki 
silovitih napadov, čemur sledi nenaden 
globok vdih z značilnim spremljajočim 
zvokom, podobnim oslovskemu riganju. 
Pri dojenčku lahko povzroči občasne 
premore v dihanju. Otroka lahko tudi 
sili na bruhanje. Ker je povzročitelj 
bakterija, so pri zdravljenju potrebni 
antibiotiki, zato je seveda razumljivo, da 
vas v primeru suma na oslovski kašelj 
napotimo k zdravniku.

Bronhiolitis
Gre za vnetje majhnih dihalnih poti 
v pljučih (bronhiolusov). Ponavadi je 
posledica okužbe z respiratornim 
sincicijskim virusom. najpogosteje se 

Kašelj v večini primerov izzveni sam od sebe in tudi ni resnejša 
nevarnost za zdravje vašega otroka, zato kot tak ni nujen razlog 
obiska pri zdravniku, razen če ga ne spremljajo dodatni znaki.

pojavlja pri dojenčkih do prvega leta 
starosti. Prisotni simptomi obsegajo 
suh kašelj, rahlo povišano temperaturo, 
hitro plitvo dihanje, sopenje, apnejo 
(začasno prenehanje dihanja) in cianozo 
(= modrikavost; posinjelost kože in 
sluznic zaradi previsoke koncentracije 
neoksigeniranega hemoglobina v 
kapilarni krvi). Otrok je ponavadi zelo 
zaspan. Ob sumu vas seveda napotimo k 
zdravniku.

Pljučnica
Gre za okužbo pljuč, ki zajame drobne 
pljučne mešičke (alveole) in tkiva okrog 
njih. Kot povzročitelji se pojavljajo 
bakterije, bakterijam podobne klice 
(Mycoplasma pneumoniae) in virusi, 
redkeje nekatere vrste gliv. Običajni 

simptomi pljučnice so produktiven kašelj, 
bolečina v prsih, mrzlica, vročina in težko 
dihanje. Ob sumu vas seveda napotimo 
k zdravniku. Le-ta lahko namreč s 
stetoskopom sliši značilne spremembe v 
prenosu zvoka, ki jih pljučnica ponavadi 
povzroči. Zdravljenje poteka ponavadi z 
antibiotiki. V prid napotitve k zdravniku 
pa govori tudi dejstvo, da spadajo otroci, 
posebej dojenčki, v eno od skupin ljudi, 
kjer je potek lahko nevarnejši.

Kašelj v večini primerov izzveni sam od 
sebe in tudi ni resnejša nevarnost za 
zdravje vašega otroka, zato kot tak ni 
nujen razlog obiska pri zdravniku, razen 
če ga ne spremljajo dodatni znaki:
•	 če se otrok slini in ne more požirati;
•	 ob sumu na oslovski kašelj;
•	 če kašelj spremlja bolečina v ušesih;
•	 če otrok hitro diha;
•	 če je otrok dehidriran, zaspan;
•	 če kašelj traja več kot teden dni brez 

izboljšanja;
•	 če se ob kašlju pojavlja rumen, zelen, 

rjavkasto rjav ali krvav izmeček;
•	 če otrok toži nad bolečino v prsih.

Če stanje ne zahteva obiska pri 
zdravniku, lahko otroku s kašljem 
pomagate sami. V lekarni so na voljo 
različni pripravki. Pri produktivnem kašlju 
najraje posežemo po sirupih z izvlečki 
naravnih zelišč (bršljan, jeglič, sladki 
koren), ali pri otroku, starejšem od dveh 
let, po sintezni spojini (acetilcistein), 
ki zmanjša viskoznost bronhialnega 
izločka ter tako olajša izkašljevanje. 
Če gre za suh kašelj, pa pride v poštev 
uporaba antitusikov oz. sirupov iz drog z 
vsebujočimi sluzmi (korenine navadnega 
sleza, ozkolistni trpotec, timijan), ki 
zaščitijo sluznico dihal ter tudi na ta 
način blažijo kašelj. Je pa potrebna 
previdnost pri izbiri vrste sirupa. 

https://arc.si


GIBANJE

18 Spremljajte nas na       Zdrave novice- že 11 let z vami 

naše telo je ustvarjeno za gibanje. 
Prav zdaj je pravi trenutek, da naredite 
spremembo v svojem življenju. 
Farmacevti v Pomurskih lekarnah vam 
bomo pri tem z veseljem pomagali.

Raziskave kažejo, da telesna neaktivnost 
predstavlja veliko tveganje za zdravje, 
razvoj kroničnih bolezni in prezgodnjo 
smrt. Ljudje, ki se ukvarjajo s športom 
imajo manj zdravstvenih težav ter živijo 
bolj polno in kvalitetno življenje. Redna 
telesna aktivnost koristi celotnemu 
telesu, saj izboljšuje tako telesno kot 
duševno počutje. S telesno vadbo 
povečujemo fizično vzdržljivost, krepimo 
mišice, skrbimo za močne kosti ter 
preprečujemo razvoj osteoporoze v 
poznejših letih. Gibanje izboljša naše 
zdravstveno stanje, krepi imunski sistem, 
upočasni nastanek starostnih sprememb 
na sklepih in ožilju, zmanjša možnost 
razvoja določenih oblik raka, povišanega 
krvnega tlaka, povišanega holesterola 
in sladkorne bolezni. telesna aktivnost 
koristi tudi mentalnemu zdravju in 
povečuje kognitivne sposobnosti, 
pomaga nam, da lažje premagujemo 
stres, prispeva k izboljšanju razpoloženja 
in odpravlja nespečnost. Velika prednost, 
ki jo prinaša redno gibanje je tudi 
vzdrževanje ustrezne telesne teže.

Kako začeti?
Za uvedbo gibanja v naš vsakdanjik 
ni nikoli prepozno. Pomembno 
je, da gibanje prilagodimo svojim 
sposobnostim, starosti in zdravstvenemu 
stanju. S telesno dejavnostjo začnimo 
počasi in jo postopno povečujmo. Za 
začetek izberimo hitro hojo, ki je najbolj 
primerna oblika telesne aktivnosti 
za vse starosti in vse ravni telesne 
pripravljenosti. Lahko se je lotimo 
kadarkoli in povsod. Hoja je izjemno 
koristna za kronične bolnike. Še bolj 
učinkovita je nordijska hoja, pri kateri 
uporabljamo posebne palice, in tako 
zajamemo skoraj vse mišične skupine 
telesa. Ko se naše mišice okrepijo, lahko 
hoji dodamo tek, ki ima še boljši vpliv 
na srčno-žilni sistem. Če imate raje 

SE gIBAmO DOVOLJ?
Kdaj ste se nazadnje odpravili na sprehod v naravo, si privoščili sproščujoč tek na 
svežem zraku, si zbistrili misli z globokim dihanjem, se spotili in zares občutili, da 
vaše telo in duša delujeta kot eno? Danes? Včeraj? Se niti ne spomnite več? Kaj 
potem še čakate? Besedilo: Tjaša Rajh, mag.farm.

kolesarjenje, začnite s počasnejšo vožnjo 
po ravnem terenu, nato postopoma 
povečujte hitrost in prevoženo razdaljo. 
tudi plavanje je zelo koristna vadba, s 
katero krepimo celotno telo, ne da pri 
tem obremenjevali sklepe in mišice.

Koliko gibanja je dovolj?
Gibanje je učinkovito le takrat, ko 
vadimo redno. Uravnotežena vadba 
je sestavljena iz vaj za aerobno 
vzdržljivost, vaj za krepitev mišic, vaj 
za koordinacijo, ravnotežje in boljšo 
gibljivost ter sprostitve. tek, hitro hojo, 
kolesarjenje in druge aerobne aktivnosti 
dopolnimo z razteznimi vajami, jogo in 
vajami za moč, pa tudi s sproščujočimi 
sprehodi v naravi.

Za krepitev in ohranjanje zdravja 
se priporoča vsaj 30 minut zmerno 
intenzivne aerobne telesne dejavnosti 
5x na teden ali 25 minut visoko 
intenzivne aerobne telesne dejavnosti 
3x na teden. Dodajmo še vaje za mišično 
moč  2x tedensko, starostniki pa tudi 
vaje za ravnotežje in preventivo padcev. 
Zmerno intenzivna telesna dejavnost 
je tista, pri kateri se nam poveča srčni 
utrip, občutimo rahel napor, se ogrejemo, 
postanemo zadihani, a se med vadbo še 
lahko pogovarjamo.

Pomembno je, da se pred vadbo dobro 
ogrejemo. Oblecimo lahka oblačila, ki 
dihajo in nas ne utesnjujejo. Izberimo 
športno obutev, ki je udobna za 
stopala in varna za gležnje. Po vadbi 
ne pozabimo na učinkovito ohlajanje 
in raztezanje mišic. Med in po vadbi 
nadomeščajmo izgubljeno tekočino. 
Pri bolj intenzivni in dalj časa trajajoči 
vadbi moramo nadoknaditi tudi izgubo 
elektrolitov.

S telesno vadbo nikakor ne smemo 
pretiravati, saj lahko hitro pride do 
utrujenosti in poškodb. Prisluhniti 
moramo svojemu telesu in si pravočasno 
privoščiti počitek. Če med vadbo 
začutimo nenavadne občutke, kot so 
vrtoglavica, razbijanje srca, tiščanje v 

Za krepitev in ohranjanje 
zdravja se priporoča vsaj 30 
minut zmerno intenzivne 
aerobne telesne dejavnosti 5x 
na teden ali 25 minut visoko 
intenzivne aerobne telesne 
dejavnosti 3x na teden.

prsih, slabost, hudo pomanjkanje sape, 
bolečine v sklepih, močan glavobol, 
prenehajmo s športno aktivnostjo 
in obiščimo svojega zdravnika, da se 
razišče vzrok težav.

Gibanje pa ni le šport. Za zdravje veliko 
naredimo že s tem, da uporabljamo 
stopnice namesto dvigala, se v službo 
odpravimo peš ali s kolesom, delamo na 
vrtu, bolj energično opravljamo hišna 
opravila, peljemo psa na sprehod, se 
igramo z otroci, plešemo na zabavi. 
Gibljemo se lahko celo med gledanjem 
televizije, tako da preskakujemo vrv, 
korakamo na mestu, vozimo sobno kolo 
ali delamo trebušnjake.

Redna telesna aktivnost v kombinaciji 
z zdravo prehrano, omejevanjem slabih 
razvad, dovolj spanca ter izogibanjem 
stresu ne prinaša le kratkoročnih koristi 
za zdravje, ampak je to investicija za vse 
življenje. 
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GIBANJE

1

2

3

https://www.sensilab.si/sensilab-imunoboost
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Azijskega tigrastega komarja, ki prenaša 
virus denge, so prvič zaznali leta 2004 
v Zagrebu, od leta 2005 pa se širi po 
jadranski obali.

Virus prenašajo samice komarjev Aedes 
aegypti (na Hrvaškem jih ni) in Aedes 
albopictus. Azijski tigrasti komar je zelo 
agresivna, dnevno aktivna vrsta.

Denga je najpogostejša virusna bolezen, 
ki jo prenašajo komarji, in je postala 
globalna težava. Po ocenah 2,5 milijarde 
ljudi živi na območjih, ki jim grozi okužba 
z virusi. Vsako leto se po vsem svetu 
okuži približno 100 milijonov ljudi, od 
katerih jih zboli od 250.000 do 500.000. 
Do leta 1970 so dengo potrdili le v 
devetih državah, zdaj pa je endemična v 
več kot stotih državah Afrike, Amerike, 
vzhodnega Sredozemlja, jugovzhodne 
Azije in zahodnega tihega oceana. Prvi 
primeri bolezni na Hrvaškem so bili 
odkriti leta 2010.

Inkubacija, tj. obdobje od okužbe z 
virusom do pojava prvih simptomov, 
lahko traja od tri do 15 dni, običajno pa 
od pet do osem dni. Znane so tri klinične 
oblike okužbe z virusom denge.

Vročica denge – Po piku komarja 
se virus najprej razmnoži v koži, 
nato pa se s krvjo razširi po telesu. 
Simptomi vključujejo povišano telesno 
temperaturo, bolečine v mišicah (zlasti 
okoli oči), kosti in sklepov, slabost, 
bruhanje, prizadetost veznice (veznice), 
edem vek in fotofobijo (preobčutljivost 
na svetlobo). Srčni utrip je običajno 
upočasnjen in krvni tlak znižan. na 
obrazu nastane tudi rahel izpuščaj, 
ki hitro izgine. temperatura je lahko 
povišana dva do štiri dni, nato sledita 
nenaden padec in obilno znojenje. 
Po enem do dveh dneh normalne 
temperature sledi druga faza z novim 
skokom temperature in pojavom 
izpuščaja, ki se najprej pojavi na hrbtu in 

PIKI INSEKTOV 
NISO NEDOLŽNI
Narava je v polnem razcvetu, vreme pa idealno za bivanje in druženje v njej. A tako 
kot imamo ljudje radi toplo vreme, ga imajo tudi komarji. Njihovi piki lahko bolijo in 
srbijo, povzročijo alergijske reakcije in nevarnejše bolezni, kot sta malarija in mrzlica 
denga. Besedilo: Polonca Fiala Novak, mag. farm.

nogah, nato pa se razširi na roke, noge 
in vse telo (razen obraza). Akutna faza 
bolezni traja en teden do dva, nato pa 
bolnik nekaj časa čuti splošno šibkost. 
Popolno okrevanje traja nekaj tednov.

Hemoragična vročica denga (DHF) 
– Hujša oblika bolezni, ki pogosteje 
prizadene otroke, mlajše od deset let. 
Začne se nenadoma z visoko vročino 
in glavobolom. Pojavijo se vneto grlo, 
kašelj, slabost, bruhanje in bolečine 
v trebuhu. Možne so tudi podkožne 
krvavitve (petehije) in krvavitve iz 
nosu in prebavnega sistema. Lahko je 
prisotno tudi vnetje pljuč in srčne mišice. 
Hujši znaki so hude in stalne bolečine 
v trebuhu, stalno bruhanje, nenaden 
padec temperature z obilnim znojenjem 
in huda izčrpanost. Stopnja smrtnosti 
pri DHF je visoka in znaša od šest do 
trideset odstotkov. Otroci, mlajši od 

Poleg komarjev je na ducate žuželk, katerih piki ali ugrizi lahko 
povzročajo težave. Delimo jih na strupene (čebele, ose, sršeni, 
rdeče mravlje ...) in nestrupene (razen komarjev, bolh, uši, stenic, 
klopov).

enega leta, so še posebej ogroženi.

Denga šok sindrom – Razvije se v 
najhujših primerih ob velikem padcu 
krvnega tlaka.
Ker gre za virusno bolezen, ni 
posebnega zdravila ali antibiotika 
za zdravljenje denge, zato je terapija 
večinoma simptomatska.

cepiva proti dengi ni. Potekajo klinična 
preizkušanja učinkovitega in varnega 
cepiva, da bi zagotovilo zaščito pred 
vsemi štirimi virusnimi serotipi. Oseba, ki 
se prvič okuži z enim od štirih serotipov 
virusa, razvije protitelesa samo proti 
virusu tega serotipa.

Samice komarjev virus denge prenašajo 
podnevi in so najaktivnejše okoli 
sončnega vzhoda in zahoda, v nasprotju 
s komarji, ki prenašajo malarijo in pičijo 
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Nosite oblačila z dolgimi 
rokavi in dolgimi nogami, 
da zmanjšate površino 
telesa, izpostavljeno klopom, 
komarjem in drugim žuželkam.

ponoči. 

Malarija je nalezljiva bolezen, ki jo 
povzročajo enocelični organizmi, 
protisti rodu Lat. Plazmodij. Po podatkih 
Svetovne zdravstvene organizacije je 
leta 2010 za malarijo zbolelo približno 
216 milijonov ljudi, umrlo pa jih je 
približno 655.000, od tega veliko otrok, 
mlajših od pet let. bolezen se običajno 
pojavi v tropskih predelih, natančneje 
v podsaharski Afriki, ki predstavlja 85 
%. Okužbo prenašajo samice komarjev 
iz rodu Lat. Anopheles, ki s svojo slino 
vnesejo patogen v človeški krvni obtok.

Virus Zahodnega Nila se prenaša 
izključno s pikom okuženega komarja. 
Večina ljudi, okuženih z virusom 
Zahodnega nila, nima simptomov ali 
kaže blage znake bolezni, kot so vročina, 
glavobol in bolečine v telesu. nekateri 
ljudje lahko doživijo blag izpuščaj 
ali otekle bezgavke. Pri nekaterih 
posameznikih, zlasti starejših, virus 
Zahodnega nila lahko povzroči resno 
bolezen, ki prizadene možgansko tkivo. 
V zelo resnih primerih lahko povzroči 
enklofalitis (vnetje možganov) ali 
meningitis (vnetje možganskih ovojnic 
in hrbtenjače) in je lahko usoden. Virus 
Zahodnega nila je endemičen v Aziji, 
Afriki, na bližnjem vzhodu in v številnih 

delih ZDA, poročali pa so tudi o okužbah 
v Romuniji, Rusiji in Franciji.

Repelenti
Za zaščito pred piki komarjev večina 
ljudi uporablja različne repelente, ki 
so na voljo na trgu. to so sredstva, 
ki odganjajo žuželke in zmanjšujejo 
možnost njihovih ugrizov ali pikov.

to so pripravki, ki v povezavi s toploto 
našega telesa izhlapijo in nas obkrožijo 
z zaščitnim oblakom. Okoli nas ustvarijo 
nevidni ščit, ki blokira čutilne organe 
žuželk. Komar človeka ne zavoha. Glede 
na količino nas te spojine nekaj časa 
zaščitijo.

Komercialni repelenti so pravzaprav 
pesticidi. to so izdelki, ki večinoma 
vsebujejo spojine z dokazanimi 
škodljivimi učinki in se v samo nekaj 
minutah absorbirajo v krvni obtok.

najpogosteje uporabljena sestavina 
komercialnih repelentov je DEET 
(dietiltoluamid). Znanstveno 
je dokazano, da je ta kemikalija 
nevrotoksična. to pomeni, da se nekateri 
spreji proti komarjem vedejo enako kot 
živčni toksini, napadajo živčni sistem 
žuželk, pa tudi sesalcev in ljudi.

na žalost je ta kemikalija razširjena v 
večini poznanih razpršil za komarje, od 
leta 1957, ko se je začela uporabljati v 
komercialne namene, pa je bilo prodanih 
več kot osem milijard odmerkov 
repelentov. Leta 1946 je ameriška 
vojska izdelala DEEt in ga prvotno 
uporabljala kot pesticid. njegova 
priljubljenost temelji predvsem na 
njegovi učinkovitosti pri odganjanju 
velikega števila različnih vrst žuželk v 
daljšem časovnem obdobju in na tem, 
da jo je mogoče enostavno vključiti v 
razpršila, tekočine in losjone.

Proizvajalec: Dr. Gerhard Mann chem.-pharm. Fabrik GmbH, 
Brunsbütteler Damm 165-173,13581 Berlin, Nemčija
Distribucija: PharmaSwiss d.o.o., Brodišče 32, Trzin 
HDP0221-03 februar 2021

so mazivo za oči, ki podpira vse tri plasti 
solznega filma, za izboljšanje vlaženja 
očesne površine v prisotnosti občutka 
suhega očesa.

KAPLJICE ZA OKO
MEDICINSKI PRIPOMOČEK

Hyal-Drop® Pro

Po potrebi v oko nanesite 1 kapljico 
Hyal-Drop® Pro kapljic za oko. Izdelek 
lahko uporabljate vsakodnevno in tako 
pogosto, kot želite. Trajanje uporabe ni 
omejeno.
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Čeprav nekateri raziskovalci že leta 
trdijo, da je DEEt varen, ne priporočajo 
uporabe več kot najmanjše količine, ki 
zadostuje za pokrivanje izpostavljene 
kože ali oblačil, in opozarjajo, da je 
ne smete nanašati neposredno na 
poškodovano ali razdraženo kožo. 
V ZDA nekateri repelenti vsebujejo 
100-odstotni DEEt, medtem ko številne 
druge države po svetu omejujejo 
uporabo te kemikalije na 30 do 50 
odstotkov.

Škodljivost DEEt dokazuje dejstvo, da 
pri svojem delovanju uporablja enake 
mehanizme, ki so odgovorni za toksične 
učinke karbamatov in organofosfatov 
(pesticidov) ter kemičnih strupov.

»DEEt zagotavlja dobro zaščito 
pred žuželkami, vendar dolgotrajna 
izpostavljenost tej snovi povzroči 
nevrološke poškodbe, ki se še 
poslabšajo, če se ga uporablja v 
kombinaciji z drugimi kemikalijami in 
zdravili,« je dejal bahie Abou-Donia z 
univerze Duke v ZDA.

Abou-Donia, profesor nevrobiologije, 
profesor farmakologije in biologije 
tumorja, že 30 let preučuje posledice 
uporabe pesticidov. Ugotovil je, da lahko 
dolgotrajna uporaba DEEt poškoduje 
določene dele možganov in posledično 
njihovo delovanje.

Študije so pokazale, da je treba 
DEEt uporabljati previdno, ker je bilo 
dokazano, da neprekinjeno uničuje 
možganske celice in vodi do vedenjskih 
sprememb pri miših zaradi stalne ali 
pogoste uporabe. ta izpostavljenost 
povzroči umiranje nevronov v delih 
možganov, ki nadzorujejo gibanje mišic, 
učenje, spomin in koncentracijo. Miške, 
zdravljene s povprečnim odmerkom 
DEEt (40 mg/kg telesne teže, kot 
povprečni odmerek za ljudi), so pokazale 
slabe rezultate na testu telesne 
pripravljenosti, ki je vključeval nadzor 
mišic, moč in koordinacijo. ti rezultati 
so enaki preučevanim človeškim 
simptomom uporabe DEEt, ki jih je 
vojska uporabljala v perzijski zalivski 
vojni.

Simptomi so vidni po nekajmesečni 
izpostavljenosti.

Abou-Donia meni, da kratkotrajna 
izpostavljenost DEEt nima velikih 
posledic, vendar svari pred uporabo 
sredstev, ki imajo koncentracijo DEEt 
nad 30 %. Če oseba jemlje katerokoli 
zdravilo, ne sme uporabljati sredstev, 
ki vsebujejo DEEt v kakršnikoli 
koncentraciji, saj je bilo ugotovljeno, da 
je izpostavljenost DEEt v kombinaciji 

s katerokoli drugo kemikalijo še bolj 
nevarna kot DEEt sama.

tako lahko celo antihistaminik na recept 
kombiniramo z DEEt, da povzročimo 
toksične neželene učinke.

Abou-Donia opozarja, da izdelka, ki 
vsebuje DEEt, nikoli ne smete nanašati 
na občutljivo otrokovo kožo. Posledice 
bi lahko bile še nevarnejše. Otroci so 
bolj občutljivi na subtilne spremembe 
v možganih, ki jih povzročajo kemikalije 
iz okolja, ker jih otroška koža lažje 
absorbira. Prav tako se njihov živčni 
sistem razvija, zato so posledice lahko 
veliko hujše. Iz istih razlogov nikoli ne 
uporabljajte repelentov, ki vsebujejo 
DEEt, za majhne otroke in nosečnice.

nekateri raziskovalci menijo, da bi 
morali izdelek, ki vsebuje DEEt, začeti 
označevati kot potencialno škodljivega 
za živčni sistem. Agencija za varstvo 
okolja opozarja, da je treba poškropljeno 
kožo po vrnitvi domov umiti in se 
izogibati vdihavanju DEEt. ne smete ga 
pršiti neposredno na obraz.

DEEt se uporablja v več kot 230 izdelkih 
po vsem svetu s koncentracijami od 
nekaj odstotkov do 100 %. najdemo 
ga v izdelkih, kot so Jungle formula, 
Dipterol, Off!, Lotion bros in drugi.

V Evropski uniji je poleg DEEt in icaridina 
dovoljen še sintetični repelent citridiol, 
vendar je spodnja starostna meja za 
njihovo uporabo v večini primerov po 
drugem letu starosti.

Zato pesticidi, ki so jih uporabljali za 
zaščito pred nadležnimi komarji in 
preprečevanje bolezni, ki jih lahko 

prenašajo sami, predstavljajo nevarnost 
za zdravje.

Druge žuželke
Poleg komarjev je na ducate žuželk, 
katerih piki ali ugrizi lahko povzročajo 
težave. Delimo jih na strupene 
(čebele, ose, sršeni, rdeče mravlje ...) in 
nestrupene (razen komarjev, bolh, uši, 
stenic, klopov.

Klopi pogosto povzročajo težave ljudem, 
ki radi bivajo v naravi ali imajo pse za 
hišne ljubljenčke (radi skačejo s psa na 
človeka).
tudi klopi so prenašalci bolezni. Večina 
bolezni, ki se prenašajo s klopi, je 
blažjih, vendar obstajajo bolezni z 
resnejšimi posledicami, kot so klopni 
meningoencefalitis, krimsko-kongovska 
hemoragična mrzlica, borelioza 
(vročinska vročina, Lymska bolezen, 
eritem migrans), tularemija, erlihioza, 
babezioza in rikecijska bolezen, slinavke 
in parkljevke, tifus, ki se prenaša s klopi, 
Q-mrzlica).

najpogostejši simptomi bolezni so 
povišana telesna temperatura, bolečine 
v mišicah in sklepih, splošna šibkost 
(podobna gripi) ali glavobol, slabost, 
bruhanje in pojav kožnih sprememb 
(različne oblike izpuščaja). najtežja 
posledica je vnetje možganov in 
možganskih ovojnic, ki jih prenaša klop 
Ixodes ricinus.

Ukrepi za osebno zaščito
Da se zaščitimo pred žuželkami, lahko 
naredimo več stvari:
nosite oblačila z dolgimi rokavi in 
dolgimi hlačnicami, da zaščitite površino 
telesa, izpostavljeno klopom, komarjem 
in drugim žuželkam (to je poleti zaradi 

Dobra novica je, da obstajajo naravni repelenti, ki lahko komarje 
in druge žuželke odstranijo in so varni za človeško uporabo.
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vročine pogosto nepraktično).
Ko ostanete v naravi, ne nosite oblačil 
z daljšimi vlakni (volna, flanela), ker se 
klopi lažje pritrdijo nanje.
nosite svetla oblačila, da boste klopa 
lažje opazili in takoj odstranili.
Sadni in cvetni vonji lahko privabijo 
komarje – izogibajte se takšnim 
parfumom, kremam za obraz in telo, 
šamponom, lakom za lase, kozmetiki, 
kremam za sončenje.
Komarji obožujejo vlago. tudi majhne 
količine vode (npr. vlažne rože in luže 
po dežju) bodo pritegnile komarje. 
V mirujočih vodah se razmnožujejo 
komarji. Iz tega razloga moramo paziti, 
da ne zbiramo vode nikjer v hiši ali okoli 
nje.
Zaščita prostora pred komarji – na okna 
in blizu vhoda je priporočljivo postaviti 
kozarce z rastlinami, ki jih komarji ne 
marajo (meta, citronela, sivka, bazilika, 
meta).
Z uporabo aromaterapije je mogoče 
učinkovito in varno odganjati nadležne 
in neprijetne komarje – aromatične 
svetilke ali kadilne palčke z olji citronele, 
evkaliptusa, limonske trave, sivke, 
čajevca, rožmarina ali cimeta.
Uporabite repelente.
Čeprav nimamo nadzora nad prašenjem, 
ki se uporablja za zmanjšanje populacije 
komarjev (le da lahko takrat ostanemo v 

zaprtih prostorih z zaprtimi okni), imamo 
izbiro, ali bomo pesticide uporabljali na 
koži.

Dobra novica je, da obstajajo naravni 
repelenti, ki lahko komarje in druge 
žuželke odstranijo in so varni za 
človeško uporabo.

Naravni repelenti
Eterično olje citronele je najbolj znan 
naravni repelent.

V nasprotju z DEEt in drugimi 
sintetičnimi kemikalijami so repelenti 
na osnovi naravnih sestavin učinkoviti 
in varni za vso družino – tudi za majhne 
otroke in dojenčke.

Kot smo že omenili, ko gre za otroško 
kožo, je izbira pravega repelenta in 
njegova pravilna uporaba izjemnega 
pomena.

Za zaščito pred piki komarjev večina ljudi uporablja različne 
repelente, ki so na voljo na trgu. Repelenti so sredstva, ki 
odganjajo žuželke in zmanjšujejo možnost njihovih ugrizov ali 
pikov.

Multivitamin z
VELIKO Q10,
da zmorem več!
Vsebuje koencim Q10 v popolnoma enaki obliki, 
kot nastaja v našem telesu. 1

Odlična sestava v samo eni multivitaminski 
tableti, ki vsebuje resveratrol, 13 vitaminov in 
10 mineralov.

Magnezij in vitamini B
2
, B

6
, B

12
, C, niacin ter pantotenska kislina prispevajo k 

zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti. Baker, cink, mangan, selen in vitamin C 
sodelujejo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom.

Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Za zdravje sta izjemno pomembna 
raznolika in uravnotežena prehrana ter zdrav način življenja. Priporočenega dnevnega odmerka se ne sme prekoračiti.

MQP0221-06, februar 2021 Vir: 1. Kaneka Corporation. Kaneka nutrients. https://www.kanekanutrients.com/kaneka-ubiquinol. Pogled: 13.5.2020.

MultiQplatinum
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Delovanje izbranih hladno stisnjenih rastlinskih olj in 100% čistih 
naravnih eteričnih olj pri zdravljenju atopijskega dermatitisa je 
usmerjeno v regeneracijo kože.

Eterična olja zaradi svojih protivnetnih, 
protibakterijskih in protiglivičnih 
lastnosti pozitivno vplivajo na lajšanje 
srbečice, vnetja in bolečin, povezanih s 
pogostimi kožnimi boleznimi.
Koža je ovira med našim telesom 
in okoljem, zato je pogosto pod 
vplivom različnih zunanjih vplivov. 
Je tudi pokazatelj določenih stanj in 
neravnovesij v telesu, ki se kažejo v 
obliki alergij, izpuščajev in vnetnih stanj.
Med našimi posvetovanji se veliko 
povpraševanj nanaša na kožne bolezni. 
Z vami bomo delili povsem naravne 
rešitve najpogostejših težav, s katerimi 
smo se srečevali v preteklih letih in jih 
uspešno rešili s pomočjo preverjenih 
receptov. Začnemo z najpogostejšo 
kožno boleznijo

POmOč NARAVE 
PRI ATOPIJSKEm 
DERmATITISU
Številna eterična in zeliščna olja delajo čudeže pri negi kože, obenem pa 
obravnavajo pogosto neprijetne spremembe kože in okužbe. Hladno stiskana 
rastlinska olja iz ekološkega kmetovanja vsebujejo množico hranil, maščobnih kislin, 
mineralov in vitaminov, ki kožo globoko hranijo, obnavljajo in ščitijo.

Besedilo: Borna Pavičić, dr.med.spec.dermatovenerologije

Atopijski dermatitis in 
nevrodermatitis
Atopijski dermatitis je ena najpogostejših 
dermatoloških bolezni.
Kar 20% dermatoloških bolnikov se 
odloči za obisk zdravnika za lajšanje 
simptomov atopijskega dermatitisa.
Gre za kronično ponavljajočo se bolezen, 
ki se kaže v občutljivi, suhi in razdraženi 
koži z eritemom in občutkom močnega 
srbenja, ki se ciklično spreminja - 
tako kot bolezen. že samo ime te 
dermatološke motnje - “a-topical”, kaže 
na dejstvo, da ni pravil, kje se bo bolezen 
pojavila na koži. V praksi so pogosti tudi 
sinonimi za atopijski dermatitis, kot sta 
nevrodermatitis ali atopijski ekcem.
Atopijski dermatitis se najpogosteje 
pojavi pri majhnih otrocih (kar 90% 

Jojobino olje je eno 
najpomembnejših olj v primeru 
dermatitisa.

bolnikov je imelo simptome do petega 
leta starosti), vendar je enako mogoče, 
da se bolezen pojavi pri mladostnikih in 
odraslih.
Genetika igra pomembno vlogo v smislu 
nagnjenosti k razvoju atopijskega 
dermatitisa, pri čemer ima atopična mati 
pomembnejši vpliv kot oče. Povečanje 
razširjenosti te bolezni v zadnjih letih 
močno kaže na okoljske dejavnike 
pri nastanku in razvoju bolezni in 
vključuje: povečano industrializacijo 
in onesnaženost zraka, spremembe 
v mikroklimi stanovanj, večje število 
sintetičnih materialov v bivalnem 
prostoru. (bensouilah in buck, 2006)
Kar 50% bolnikov, ki so v otroštvu 
doživeli atopijski dermatitis, pozneje v 
odrasli dobi razvije astmo ali je nagnjeno 
k alergijskemu rinitisu in alergijam 
na hrano. Kljub izjemnemu napredku 
dermatološke znanosti še vedno ni 
jasno, zakaj je pogostost atopijskega 
dermatitisa danes celo do 3-4 krat večja 
kot pred 50 leti.
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Povečanje razširjenosti te bolezni v zadnjih letih močno kaže na 
okoljske dejavnike pri nastanku in razvoju bolezni.

Čeprav se simptomi lahko razlikujejo 
od osebe do osebe, so najpogostejši 
simptomi suha in rdeča koža, ki zelo srbi. 
(glej sliko) Srbenje je glavni znak bolezni. 
tipična mesta vpletenosti so gube rok 
(komolci, zapestja), kolena, obraz in 
dlani. Območje (depresija) za ušesom 
in drugimi deli telesa je manj pogosto 
prizadeto. Srbenje je pomemben 
dejavnik atopijskega dermatitisa, vendar 
praskanje in drgnjenje kot odziv na 
srbenje poslabša vnetje kože, ki je 
značilno za bolezen.
Olje jegliča je nepogrešljivo za 
zdravljenje večine dermatoloških težav.

Katera olja pomagajo pri atopijskem 
dermatitisu?
Delovanje izbranih hladno stisnjenih 
rastlinskih olj in 100% čistih naravnih 
eteričnih olj pri zdravljenju atopijskega 
dermatitisa je usmerjeno v regeneracijo 
kože, zmanjšanje srbenja, protivnetno 
in antibakterijsko delovanje. Problem 
atopijskega dermatitisa postaja 
daljnosežnejši, ko se zaradi prask in 
srbenja pojavijo sekundarne bakterijske 
in virusne okužbe že poškodovane kože.
Z vami bomo delili recept, ki se je 
skozi leta izkušenj izkazal za izjemno 
učinkovitega.

Oljni serum za atopijski dermatitis
•	 50 ml bleščečega olja jojobe
•	 50 ml rastlinskega olja večernega 

jegliča
•	 25 kapljic eteričnega olja Elemija (za 

otroke 15 kapljic)
•	 25 kapljic eteričnega olja sivke (za 

otroke 15 kapljic)
•	 25 kapljic eteričnega olja čajevca (za 

otroke 15 kapljic)
•	 25 kapljic eteričnega olja cedre (za 

otroke 15 kapljic)
Ukrep predlaganega recepta temelji na 
izjemno hidratantnem, regeneracijskem, 
protivnetnem in antibakterijskem 
delovanju olja jojobe in večernega jegliča 
ter izbranih eteričnih olj.

Praskanje in srbenje že razdražene 
kože z zlomljeno pregrado povzroči 
dodatne kraste in poškodbe, ki se zlahka 
spremenijo v sekundarno bakterijo 
(Staphylococcus sp.) Ali virusno okužbo 
(Herpes simplex). Dejansko obstaja 
začaran krog nevzdržnih in psihološko 
frustrirajočih simptomov, zlasti 
neprijetnih za majhne otroke, ki slabo 
obvladujejo željo po praskanju.

Jojobino olje je eno najpomembnejših 
olj v primeru dermatitisa. Za njegovo 
kemijsko sestavo je značilen visok 
delež (50%) triterpenskih alkoholov 
in fitosterolov, medtem ko je ta delež 
v drugih oljih le približno 2-3%. Z 
nanašanjem teh sestavin na kožo 

se poveča proizvodnja elastina, kar 
posledično poveča njegovo elastičnost. 
Jojoba izjemno dobro ščiti kožo in 
ima antialergijske, antibakterijske 
in regenerativne lastnosti, spodbuja 
proizvodnjo celic in deluje protivnetno. 
Pet najpogostejših bakterij, med njimi 
staphylococcus aureus in pseudomonas 
aeruginosa, ter glive candida ne morejo 
razmnoževati v olju jojobe.

Olje jegliča je nepogrešljivo olje za 
zdravljenje večine dermatoloških težav. 
Učinkovitost tega izjemno bogatega 
olja z gama linolensko maščobno kislino 

je bila dokazana v več kot 30 študijah 
na ljudeh. Raziskave so potrdile, da olje 
jegliča pomaga lajšati srbenje, prhljaj, 
kraste in rdečico.

Eterično olje čajevca deluje izjemno 
protibakterijsko, protivirusno in 
protiglivično. Zaradi nagnjenosti 
k razvoju sekundarnih okužb je 
nepogrešljiv del te mešanice. Eterično 
olje sivke deluje protivnetno in spodbuja 
epitelizacijo kože, elemi pa zdravo rast 
tkiva in celjenje kože. Eterično olje cedre 
izjemno dobro pomirja prhljaj, nagnjeno 
k vnetnim procesom.

svojEvRstnA 
koMbinACijA sEstAvin, 
ki so poMEMbnE zA spomin, vEčjo 

zbranost in iMAjo poMEMbno 
vlogo pRi delovanju možganov.

Acutil®
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Mnoge izmed njih, zlasti mladostnice in 
nosečnice, pa se s pogostim in pekočim 
uriniranjem ter bolečino v mehurju 
srečujejo mnogo pogosteje. Vnetje 
sečil pogosto prizadene tudi ženske 
v menopavzi, ker lahko pomanjkanje 
estrogena vodi v tanjšanje sluznice 
sečnice in mehurja.

Najpogostejši simptomi
Vsaka ženska si bo vnetje mehurja 
zagotovo zapomnila zaradi silno 
neprijetnih simptomov, ki močno vplivajo 
na kakovost življenja: pekoč občutek 
med uriniranjem, neobičajno pogosta 
potreba po odvajanju tudi majhnih 
količin seča, bolečine v spodnjem 
delu trebuha, moten seč z močnim 
vonjem in nezmožnost uriniranja. 

Preprečevanje okužb sečil
Kljub temu, da so dnevi hladnejši, pa 
ne smemo pozabiti, da je za najbolj 
učinkovito borbo proti pogostim vnetjem 
pomemben vsakodnevni vnos tekočine. 
na dan naj bi tudi v hladnejših dneh 
zaužili okoli dva litra tekočine, najbolje 
čiste vode ali čaja. tudi dehidracija 
namreč pripomore k pogostejšemu 
vnetju sečil, saj se mehur manj spira. 

Do ozdravitve brez antibiotikov 
Zdravniki pri bakterijski okužbi sečnih 
poti najpogosteje predpišejo antibiotik, 
vendar se jemanju le teh lahko 
izognemo tudi na naraven način. 
Pogosto jemanje antibiotikov lahko kljub 
hitremu in pozitivnemu učinku pri vnetju 
slabo vpliva na splošno zdravstveno 
stanje. Zaradi prekomernega 
predpisovanja antibiotikov pa se tudi 
odpornost med bakterijami hitro širi, 
zato uspešnost zdravljenja okužb 
sečil z antibiotiki upada. Poznamo več 
vrst okužb sečil, od enostavnih do 
zapletenih, najpogosteje pa okužbo 
povzročijo bakterije vrste Escherichia 
coli, ki se pritrdijo na steno mehurja in ki 
naj bi bile vzrok težav v kar 90 odstotkih 
primerov. Vnetje mehurja lahko 
povzročijo tudi drugi mikroorganizmi, 
to so virusi ali glivice, ter kemični, to so 

strupenih snovi skozi izločila. Vsebuje 
pa tudi Vitamin A, ki ima v telesu več 
pomembnih funkcij, med drugim ohranja 
zdravje sluznice sečil in ima vlogo pri 
delovanju imunskega sistema. 

VNETJE mEHURJA – TEŽAVA 
VSAKE PETE ŽENSKE!
Okužbe sečil so med vsemi ene najpogostejših bakterijskih okužb. Zaradi relativno 
kratke sečnice so ženske bolj dovzetne za okužbo sečil in zbolevajo kar 30-krat 
pogosteje kot moški. Najpogosteje imajo težave ženske v odrasli dobi in kar vsaka 
peta ženska se zagotovo vsaj enkrat v življenju sooči z okužbo mehurja. 

mila, citostatiki, ali fizikalni dejavniki, na 
primer obsevanje. Še dobro, da obstaja 
tudi alternativna naravna rešitev, ki 
deluje hitro in učinkovito.

URIFAR forte – naravna pomoč pri 
vnetju sečil!
Ena izmed izjemno učinkovitih naravnih 
rešitev za vnetje mehurja, ki jo vsebuje 
izboljšani URIFAR forte, je D-manoza 
- naravni sladkor, ki ga naše telo ne 
razgrajuje, saj nimamo za to potrebnega 
encima. tako se v že 30 minutah po 
zaužitju D-manoza v nespremenjeni 
obliki pojavi v sečnem mehurju. tam 
se veže na bakterije Escherichia coli, 
najpogostejše povzročiteljice vnetja 
sečil, ki se nato izločijo skupaj z urinom. 
Delovanje je tako izjemno hitro, zato bo 
že pol ure zaužitju pekoč občutek, ki 
običajno spremlja vnetje, izginil. 
 
URIFAR forte sedaj vsebuje še višji 
odmerek D-manoze, kar 2000mg. 
Vsebuje tudi izvlečke cvetov hibiskusa, 
ki imajo diuretični učinek in so obenem 
bogat vir fenolnih komponent. V 
raziskavah se je pokazalo, da imajo tudi 
protibakterijski učinek na uropatogene 
bakterije. Formula URIFAR forte vsebuje 
tudi izvlečke višnjevih pecljev, ki 
pozitivno vplivajo na zdravje sečil in 
stimulirajo odvajanje odvečne vode ter 

oglasno sporočilo

URIFAR forte lahko dobite 
v lekarnah in specializiranih 
prodajalnah še posebno ugodno 
– ob nakupu dveh škatlic boste 
prejeli kar 40-odstotni popust. 
Če pa se odločite za samo eno 
škatlico, boste poleg prejeli 
GRATIS Vitamin C! 
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forte   

https://www.sensilab.si/sensilab-urifar-forte
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Ločimo različne okvare sluha – glede na 
mesto nastanka (periferne, centralne), 
glede na način okvare (prevodne, 
zaznavne) in glede na stopnjo okvare 
(blage, srednje, hude, vse do popolne 
gluhosti). Ko jo določimo in pri tem 
upoštevamo tudi celotno stanje osebe 
z okvaro sluha in njena pričakovanja, 
izberemo vrsto (re)habilitacije. Možnosti 
za (re)habilitacijo so raznovrstne – od 
klasičnih slušnih aparatov in osnovnih 
otokirurških operacijskih posegov do 
zahtevnih oto/ nevrokirurških posegov, 
s katerimi vsadimo tehnično zahteven 
slušni vsadek.

Eden od šestih odraslih (16 odstotkov 
Evropejcev) ima tolikšno stopnjo 
naglušnosti, da je že motena 
komunikacija v vsakodnevnem življenju.
V večini primerov je izguba sluha okvara, 
ki se razvija počasi, včasih več let. žal se 
tega, kako pomembno je slišati, zavemo 
šele takrat, ko težave s sluhom začnejo 
ovirati naš vsakdanjik.
naglušnost – slaboslišnost oz. izguba 
sluha – je zelo pogosta težava. Več kot 
500 milijonov ljudi po vsem svetu se 
spopada z določeno stopnjo izgube 
sluha, zaradi negativnih vplivov hrupa pa 
število še narašča. Daljša izpostavljenost 
hrupu na delovnem mestu ali doma ima 
lahko za posledico izgubo sluha, ki je 
pogosta tudi pri mlajših ljudeh.

Katere ukrepe lahko pričakujete?
Zdravnik se bo z vami temeljito 
pogovoril in bo pregledal vaše uho, pri 
čemer bo izključil morebitno mehanično 
zaporo sluhovoda z ušesnim maslom ali 
drugo bolezen v ušesih (predrt bobnič, 
vnetje …). naredil bo nekaj preprostih 
slušnih testov (bolnik posluša uro, 
glasbene vilice ali šepet in glasen 
govor). Če preiskovanec jasno ponovi 
besede (številke), ki smo jih šepetali 
z oddaljenosti šestih metrov, sliši 
normalno; če ponovi le besede, ki smo 
jih glasno izgovarjali z razdalje enega 
metra, je težko naglušen. Če bo zdravnik 
ugotovil, da je vaš sluh prizadet, 
boste morali opraviti preiskave sluha 
z napravo, ki proizvaja tone različnih 
frekvenc in jakosti (avdiometrijo – ADG). 
napravili jo boste v najbližji avdiološki 
ambulanti.

Katere so najpogostejše diagnoze ob 
naglušnosti?
Glede na vzroke poslabšanja ali vzroke 
izgube sluha lahko diagnoze razdelimo v 
naslednje skupine:
•	 motnje prevajanja – prevodna 

naglušnost, možni vzroki so 
otoskleroza, poškodba bobniča in/ali 
kostnih struktur zaradi infekcije,

•	 motnje zaznavanja – senzorineuralna 
ali perceptivna naglušnost, možni 
vzroki so izguba sluha zaradi hrupa, 
Menierova bolezen, nenadna gluhost, 
kronično vnetje srednjega ušesa, 
akustični neurinom.

Kateri so načini zdravljenja?
najenostavnejši način zdravljenja je 
izpiranje sluhovodov, kadar je vzrok 
naglušnosti čep iz ušesnega masla, 
ki v celoti zapira sluhovod. Prevodno 
naglušnost, ki je posledica slabšega 
delovanja notranjega ušesa in/ali 
slušnega živca, zdravimo operativno, 
in sicer s kirurško korekcijo prirojenih 
anomalij sluhovoda in votline srednjega 
ušesa z zaporo perforacij bobniča in s 
ponovno vzpostavitvijo funkcionalne 

SLUH PEŠA 
CELO ŽIVLJENJE
Sluh je zaznavna sposobnost telesa, da valovanje zraka spremeni v subjektivno 
zaznavo zvoka. Zaradi raznolikosti izgube sluha uporabljamo več diagnostičnih 
shem, s katerimi si pomagamo natančno določiti vrsto, stopnjo, način in mesto v 
celotni slušni poti, kjer je prišlo do okvare. Besedilo: Martin Kenda, dr. med.

Zakaj pride do naglušnosti?
naglušnost lahko povzročijo mehanske 
motnje v sluhovodu ali srednjem ušesu, 
ki ovirajo prevajanje zvoka (prevodna 
naglušnost). Do naglušnosti pride 
tudi zaradi okvare notranjega ušesa, 
slušnega živca ali slušnih živčnih poti 
v možganih (zaznavna naglušnost). 
Zaznavna naglušnost (senzorineuralna) 
je lahko podedovana, lahko jo povzročijo 
močen hrup (akustična poškodba), 
virusna okužba notranjega ušesa ali 
nekatera zdravila, lahko pa je posledica 
Menierove ali drugih bolezni.

Kdaj in kako si lahko pomagate sami?
Sami si lahko pomagate tako, da se 
izogibate močnemu hrupu. Odsvetujemo 
čezmerno uživanje acetilsalicilne kisline 
in jemanje antibiotikov, ki škodijo sluhu 
(aminoglikozidni antibiotiki). Pri majhnem 
otroku moramo biti pozorni, če se ne 
odziva oz. obrača k izvoru zvoka ali 
če opazimo, da je upočasnjen njegov 
govorni razvoj. Kdaj morate k zdravniku? 
Ob močnejši bolečini in šumenju v ušesu 
je potreben obisk pri zdravniku. Prav 
tako je potrebno, da se čim prej obrnete 
na svojega zdravnika družinske medicine, 
če vas motnja sluha ovira pri vsakdanjih 
dejavnostih, pri sporazumevanju v 
prostoru, kjer je več sogovornikov ali 
veliko hrupa.

Kadar je vzrok zaznavne naglušnosti okvara čutnic v Cortijevem 
organu, je danes priznana in uporabna metoda zdravljenja 
vstavitev polževega vsadka.
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Možnosti za (re)habilitacijo so raznovrstne 
– od klasičnih slušnih aparatov in osnovnih 
otokirurških operacijskih posegov do zahtevnih 
oto/ nevrokirurških posegov, s katerimi 
vsadimo tehnično zahteven slušni vsadek.

verige slušnih koščic. Kadar je vzrok zaznavne naglušnosti 
okvara čutnic v cortijevem organu, je danes priznana in 
uporabna metoda zdravljenja vstavitev polževega vsadka 
(kohlearnega implanta). to je elektronska proteza, ki 
nadomesti delovanje okvarjenih slušnih celic v notranjem 
ušesu tako, da spreminja zvočne valove v kodirane električne 
signale, ki jih slušni živec sprejme prek ganglijskih celic in jih 
nato prevaja po centralni slušni poti do centra v možganski 
skorji. Pri trajni naglušnosti, pri kateri ni možnosti za 
zdravljenje z zdravili in operativno zdravljenje, predpisujemo 
slušne aparate. Le-ti so danes že močno izpopolnjeni in 
okrepijo zvok. Svetujejo tudi vitaminske preparate, predvsem 
vitamin A.

Ali in kako lahko naglušnost preprečite?
naglušnost težko preprečimo, svetujemo pa izogibanje 
preveliki uporabi alkohola in nekaterih zdravil, npr. 
acetilsalicilni kislini, kininu, amonoglikozidnim antibiotikom 
(streptomocin, kanamicin, garamicin, viomicin, neomicin), 
ter izpostavljenosti svincu in ogljikovemu monoksidu ter 
prevelikemu hrupu in poslušanju preglasne glasbe prek 
slušalk. Pri delu v velikem hrupu svetujemo uporabo zaščitnih 
sredstev (ušesni čepki, zaščitne vate, zaščitne slušalke in 
varovalne čelade).

Eden od šestih odraslih (16 odstotkov 
Evropejcev) ima tolikšno stopnjo naglušnosti, 
da je že motena komunikacija v vsakodnevnem 
življenju.

https://audiobm.si
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Osebe ta zvok pogosto opišejo 
kot zvonjenje, šumenje, brenčanje, 
bučanje, sikanje, ščebetanje, pojavljanje 
pulzirajočih glasov in podobno. Ko zvok, 
ki ga oseba sliši, zazna tudi zdravnik, 
govorimo o objektivnem tinitusu, sicer 
ga označimo kot subjektiven. Šumenje 
v ušesih se lahko pojavi pri osebah z 
okvaro sluha, lahko pa so vzroki tudi 
druga bolezenska stanja. Pomembno 
je, da pri stalnem šumenju v ušesih 
obiščemo zdravnika, da preveri možne 
vzroke.

Pri pregledu podatkov, zbranih v 
bazi primarne ravni zunajbolnišnične 
zdravstvene statistike (ZUbStAt), smo 
na nacionalnem inštitutu za javno 
zdravje ugotovili, da je število vseh 
obravnav tinitusa v Sloveniji od leta 
2000 do 2011 narastlo od 2808 do 
3931. Večkrat so bile obravnavane 
ženske, vendar predvsem na račun 
razlike, ki se pojavi v starostni skupini 
nad 60 let. Med mladostniki, v starostni 
skupini 10 do 19 let, nismo opazili 
trenda naraščanja obravnav tinitusa in 
tudi med spoloma ni bilo bistvenih razlik 
(na primer 29 moških in 26 žensk v letu 
2011). V preostalih starostnih skupinah 
število obravnav tinitusa kaže rahel 
trend naraščanja. Za starostno skupino 
od 20 do 29 let na primer velja, da je 

kot zvonjenje, žvižganje in brenčanje, 
opisi zvokov pa so lahko tudi bolj 
zapleteni.
Večinoma se tinitus pojavlja v blagi 
obliki.
Pri večini oseb pojav tinitusa predstavlja 
le začasno težavo, ki ji sledi izboljšanje 
v daljšem časovnem obdobju. Za manjše 
število oseb pa težava postane tako 
resna, da je potrebna strokovna pomoč.
Tinitus je pogostejši pri ljudeh z 
okvaro sluha.
Razširjenost tinitusa je večja pri ljudeh z 
okvaro sluha, vendar pa resnost tinitusa 
ni vedno popolnoma povezana s stopnjo 
izgube sluha. Možno je, da imajo osebe 
povsem normalen avdiogram.
Tinitus je lahko povezan z občutkom 
zamašenosti ušesa.
tinitus in senzorična izguba sluha lahko, 
zaradi nejasnih razlogov, povzročita 
občutek zamašenosti ušes, kljub 
normalnemu tlaku srednjega ušesa in 
mobilnosti ušesnega bobniča. Otoskopija 
in, če je na voljo, tudi timpanometrija 
izključita okvaro evstahijeve cevi. 
Dekongestivi in antibiotiki redko 
pomagajo.
Trditev, da glede poteka tinitusa 
ni mogoče ukrepati, je lahko zelo 
škodljiva.
negativne izjave so ne le nekoristne, 
temveč usmerijo pozornost oseb na 
njihovo težavo in stisko še povečujejo. 
Pozitiven odnos je na splošno koristen. 
Pomembno je poudariti, da je tinitus 
v večini primerov blag, da se sčasoma 
zmanjšuje ali izgine in da tinitus ne 
predstavlja nevarnosti za izgubo sluha.
Bogatenje zvočnega okolja blaži 
ostrino tinitusa.
Mirna glasba, zvok ventilatorja ali 
šumenje vode prekrijejo zvok tinitusa. 
Zvoki iz narave so še posebej koristni 
pred spanjem.
Slušni pripomočki so koristni.
napor pri poslušanju povzroči povečan 
odziv v centralnem živčnem sistemu. 

ŠUmENJE V 
UŠESIH – TINITUS
Šumenje v ušesih ali tinitus je zvok, ki ga slišimo brez zunanje zvočne stimulacije. 
Pogosto se pojavi pri prekomerni obremenjenosti s hrupom in opozarja na možnost 
trajnih poškodb sluha. Besedilo: Nacionalni inštitut za javno zdravje, NIJZ

število obravnav od leta 2000 do 2011 
narastlo z 89 na 127 pri moških in z 92 
na 128 pri ženskah. Statistični podatki 
obiskov v specialističnih ambulantah 
(ZUbStAt) za isto obdobje kažejo, da je 
skupno število obravnav med 1740 in 
2504. Opazen je rahel trend naraščanja 
obiskov od leta 2000 do 2011. Število 
obravnav je izraziteje porastlo predvsem 
pri starostni skupini nad 50 let.

Vzrok za pojav tinitusa je navadno 
pretirana vzdraženost čutnic notranjega 
ušesa ali drugih strukture vzdolž slušne 
poti. Motnje lahko zmanjšamo z zvočno 
terapijo, poslušanjem pomirjujoče glasbe 
ali zvokov iz narave, kot sta veter in 
žuborenje vode. te melodije omogočijo 
prekrivanje neprijetnega zvoka. V 
nekaterih primerih je priporočena tudi 
terapija, ki omogoči boljše razumevanje 
težave in učinkovitejše spopadanje s 
spremljajočimi težavami.

tinitus je najbolj moteč v tihem 
okolju. težave predstavlja pri učenju, 
koncentraciji in pred spanjem. 
Pomembno je, da se osebe ne 
izpostavljajo prevelikemu hrupu, saj 
ta težave poveča. Predvsem mladim 
svetujemo, da so pri pojavu občasnega in 
kratkotrajnega šumenja v ušesih pozorni 
in se zaščitijo, če opazijo, da pri ponovni 
izpostavljenosti tinitus traja vedno dlje. 
na večjih prireditvah, kot so športni 
dogodki in koncerti, ter pri obisku nočnih 
klubov, priporočamo občasno prekinitev 
izpostavljenosti z umikom v tiho okolje. 
Če to ni mogoče, svetujemo uporabo 
ušesnih čepkov.

Izkušnjo šumenja v ušesih (tinitus) 
ima približno 10 % prebivalstva.
Oba spola sta enako prizadeta. Čeprav 
je šumenje v ušesih pogostejše pri 
starejših osebah, se lahko pojavi pri 
katerikoli starosti, tudi v otroštvu. 
Šumenje v ušesih zaznavamo pogosto 

Tinitus je najbolj moteč v tihem 
okolju.
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V Sloveniji od leta 2000 do 2011 narastlo od 
2808 do 3931.

Povečana občutljivost pa lahko povzroči, da se tinitus pojavi 
ali poslabša, če je že prisoten. Popravek izgube sluha zmanjša 
odziv centralnega živčnega sistema, kar zmanjša stopnjo 
resnosti tinitusa. Slušni pripomočki so koristni tudi, če je 
izguba sluha razmeroma blaga. Strokovnjaki priporočajo 
avdiometrijo pri posvetovanju zaradi tinitusa, kar pomaga 
pri odločitvi o uporabi slušnega aparata. Za vse osebe, 
ki omenjajo tinitus, se torej priporoča avdiološki pregled. 
Odločitev o tem, kdaj začeti uporabo slušnega pripomočka in 
kakšen pripomoček uporabiti, je prepuščena posamezni osebi 
in avdiologu.
Bolezenske spremembe kot vzrok tinitusa so redke, a 
pazljivost ni odveč.
tinitus je lahko tudi simptom bolezni, kot sta akustični 
nevrom in otoskleroza. Posebej moramo biti pozorni, če je 
enostranski oziroma če utripa.
Zdravila za tinitus ni.
Zdravila, ki se uporabljajo, lajšajo spremljajoče simptome, kot 
so vrtoglavica, nespečnost, anksioznost ali depresija.
Pomoč osebam s tinitusom.
Svetujemo obisk osebnega zdravnika, ki ugotovi možne 
vzroke in pacienta po potrebi napoti na specialistični pregled. 
Priporočamo organiziranost in medsebojno pomoč oseb s 
tinitusom.

Vzrok za pojav tinitusa je navadno pretirana 
vzdraženost čutnic notranjega ušesa ali drugih 
strukture vzdolž slušne poti.

https://panakea.net
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Kadar se v procesu, ki mu pravimo 
ateroskleroza, začnejo v stenah arterij 
kopičiti maščoba, kalcij, vnetne celice in 
druge snovi, postaja svetlina arterij vse 
manjša, zaradi česar se sprva upočasni, 
če bolezen napreduje, pa se pretok skozi 
spremenjene žile lahko tudi popolnoma 
ustavi.

Klasičen simptom ob nastajanju te 
bolezni, ki ga imenujemo intermitentna 
klavdikacija, je bolečina v nogah pri 
hoji, ki v začetni fazi bolezni mine s 
počitkom, pozneje pa je tudi v mirovanju. 
to bolezen imenujemo periferna 
arterijska okluzivna bolezen (PAOb). Je 
ena najpogostejših oblik napredovale 
ateroskleroze oz. poapnenja žil in je 
pogostejša na spodnjih kot na zgornjih 
okončinah. V svetu je po podatkih 
Svetovne zdravstvene organizacije (SZO) 
takih bolnikov več kot 150 milijonov in 
s staranjem prebivalstva strmo narašča. 
V državah v razvoju prizadene 4,6 % 
ljudi med 45. in 50. letom starosti 
in 15 % ljudi med 85. in 90. letom 
starosti. Po 55. letu starosti ima blago 
obliko (pojav spremembe na žili še 
brez znakov bolezni) PAOb kar ena 
petina prebivalcev v razvitih državah. 
Če imajo bolniki še pridružene bolezni, 
kot je sladkorna bolezen, in kadijo, je 
obolevnost več kot petkrat pogostejša. 

Drugi dejavniki, ki pripomorejo k 
tveganju za nastanek PAOb, so še 
debelost, zvišan krvni tlak, zvišana 
raven holesterola LDL (nad 3,0 mmol/L), 
znižana raven varovalnega holesterola 
HDL in zvišana raven trigliceridov 
ter zvišana raven homocisteina 
(aminokisline) v krvi.  

Med  50. in 60. letom starosti pogosteje 
zbolijo moški, pozneje ni razlik med 
spoloma. Proces razvoja PAOb pomeni 
tudi visoko ogroženost za nastanek 
srčnih in možganskožilnih bolezni (srčna 

ali predolgo, lahko na udu propade in 
odmre tkivo in nastanejo razjede oz. 
gangrene. Ko nastopi gangrena, je edina 
možnost, ki omogoča preživetje bolnika, 
amputacija uda.

Značilni znaki PAOB
Značilni znaki PAOb so krčevite 
oz. stiskajoče bolečine v nogi, ki se 
poslabšajo med telesno aktivnostjo in se 
najpogosteje pojavijo v mečih ali stegnih, 
kar pa je odvisno od mesta zožitve 
arterije. bolečine lahko nastanejo že po 
krajši hoji, pri bolniku opazimo občasno 
šepanje. to strokovno imenujemo 
intermitentna klavdikacija. Včasih to 
imenujemo »sindrom izložbenega okna«, 
saj bolnika, ko se pojavi bolečina, prisili, 
da se ustavi, in da bi bolečina minila, 

PAB - PERIfERNA 
ARTERIJSKA 
BOLEZEN
Žilam, po katerih s kisikom in hranljivimi snovmi bogata kri kroži iz srca v različna 
tkiva in organe, pravimo arterije. Normalno prehodne arterije zagotavljajo nemoteno 
preskrbo tkiv in organov s krvjo. Besedilo: Prim. doc. dr. Viktor Švigelj, dr. med., Specialist nevrologije in specialist intenzivne medicine

in možganska kap) in je poznano, da 
je smrt zaradi bolezni srca in ožilja pri 
bolnikih s PAOb  v 25–33 % pogostejša 
kot pri ljudeh brez te bolezni. 

napredovanje aterosklerotičnih 
procesov je najpogosteje posledica 
neučinkovitega ali sploh ne začetega 
obvladovanja dejavnikov tveganja za 
to. to privede do tega, da sprva do 
oddaljenih delov okončin pride vedno 
manj krvi, ki je bogata s kisikom. to med 
aktivnostjo povzroča bolečino, ki se ob 
počitku umiri, pozneje, z napredovanjem 
procesa ateroskleroze, pa se kritično 
zmanjša pretok v arterijah, in takrat 
govorimo o kritični ishemiji uda, tako 
da se bolečina v nogi pojavlja tudi med 
mirovanjem. Če tako stanje traja dlje 

Značilni znaki PAOB so krčevite oz. stiskajoče bolečine v nogi, 
ki se poslabšajo med telesno aktivnostjo in se najpogosteje 
pojavijo v mečih ali stegnih.
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Za preprečevanje in pravočasno odkrivanje bolezenskih znakov je 
pomembno opraviti ustrezne diagnostične postopke.

Napredovanje aterosklerotičnih procesov je najpogosteje 
posledica neučinkovitega ali sploh ne začetega obvladovanja 
dejavnikov tveganja za to.

počiva, kar pa je videti, kot da zre v 
izložbo. bolečina v nogi nato izgine po 
nekaj minutah počitka. Pri napredovali 
bolezni pa se bolečine v nogi pojavijo že 
med mirovanjem. Poleg teh znakov oz. 
simptomov se lahko pojavijo še šibkost 
mišic oz. šibkost v nogah, občutek 
mrazu in hladna koža, koža se lahko 
stanjša in spremeni barvo, postane bleda 
in lisasta ali rdečkasto modrikasta. 
Lahko se spremeni poraščenost, pojavijo 
se spremembe na nohtih, ki postanejo 
zadebeljeni. Ob napredovanju bolezni 
postane koža tudi hitro ranljiva in se 
slabo celi, nastanejo razjede in na koncu 
gangrena. Ob nastajanju PAOb pogosto 
slabo izmerimo npr. stopalne pulze ali pa 
so ti ob napredovanju PAOb tudi odsotni.

Preprečevanje in odkrivanje bolezni
Za preprečevanje in pravočasno 
odkrivanje bolezenskih znakov 
je pomembno opraviti ustrezne 
diagnostične postopke, med katere 
sodi natančno izprašanje bolnika 
glede simptomov, fizikalen pregled, 
kot je pregled kože na izpostavljenih 
mestih, palpacija kože in tipanje 
arterijskih pulzov na zapestju in 
stopalu ter tudi testiranje. testiranje 
izvedemo z meritvijo gleženjskega 
indeksa (natančen opis meritve je 

razviden na spletni strani https://
viktorsvigelj.si/zdravstveni-pregled/
merjenje-glezenjskega-indeksa/). Pri 
ogroženih skupinah bolnikov (kadilci, 
bolniki s sladkorno boleznijo in/ali 
zvišanim krvnim tlakom, družinsko 
obremenjenostjo itd.) lahko tudi že 
pred nastankom kliničnih simptomov 
in znakov s to metodo zaznamo prve 
znake PAOb, ko jih bolnik še niti ne 
zazna.  testiramo lahko v mirovanju 
ali po fizični aktivnosti, ko se pojavi 
bolečina, čeprav zmanjšanje vrednosti 
indeksa za 15–20 %, tudi če se ne 
pojavi bolečina, pomeni nastajanje PAOb. 
nadaljnja diagnostika napredovalega 
PAOb pa temelji na slikovnih preiskavah, 
kot so Dopplerska ultrazvočna 
preiskava arterij udov in računalniška 
ali magnetnoresonačna tomografska 
preiskava perifernih arterij ter tudi 
invazivna preiskava žil udov, ki se 
imenuje angiografija. nato se oceni tudi 
stopnja ogroženosti za nastanek t. i. 
kritične ishemije okončine, ki lahko ob 
neukrepanju vodi v amputacijo uda kot 
končen in najbolj agresiven ukrep za 
reševanje življenja bolnika. 

Zdravljenje PAOB
Z zdravljenjem PAOb skušamo 
upočasniti potek bolezni, zmanjšati 
število zapletov, izboljšati kakovost 
življenja in ohraniti prizadeti ud. V 
začetnem obdobju je treba odpraviti 
dejavnike tveganja in preprečiti zaplete. 
Pri tem je na začetku zelo pomembna 
sprememba življenjskega sloga, še 
posebno  fizična aktivnost in telesna 
vadba ter ustrezna dieta. Pri predebelih 
je treba zmanjšati telesno težo, tudi z 

Bolnikom z zvišanim krvnim 
tlakom je treba vnaprej 
zmanjšati vnos soli v prehrano 
in z zdravili doseči, da bo njihov 
krvni tlak nižji od 140/90 
mmHg, oz. če imajo sladkorno 
bolezen, še nižji.
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redno vadbo. Kadilci morajo takoj nehati 
kaditi, bolniki s sladkorno boleznijo 
morajo imeti predpisan tak režim 
diete, zdravil ali inzulina, da bo delež 
glikoziliranega hemoglobina vsaj manjši 
od 7 %. bolnikom z zvišanim krvnim 
tlakom je treba vnaprej zmanjšati vnos 
soli v prehrano in z zdravili doseči, da 
bo njihov krvni tlak nižji od 140/90 
mmHg, oz. če imajo sladkorno bolezen, 
še nižji. Doseči moramo tudi, z dieto in 
zdravili, da bo skupni holesterol manj 
kot 4 mmol/l, holesterol LDL manj kot 
2 mmol/l, če je to mogoče, holesterol 
HDL pa več kot 1 mmol/l za moške in 
več kot 1,2 mmol/l za ženske ter raven 
trigliceridov znižati pod 1,7 mmol/l. 
Če ugotovimo povečano vsebnost 
homocisteina v krvi, svetujemo jemanje 
vitaminov b6, b12 in folne kisline. 
napredek medicinske znanosti je tudi 

na tem področju velik in raziskovalci 
preučujejo celične in genske terapije 
za zdravljenje PAOb, vendar za zdaj ti 
načini zdravljenja še niso na voljo izven 
kliničnih preizkušanj. 

Živeti s PAOB
živeti s PAOb navaditi se živeti 
s simptomi PAOb pomeni tudi en 
način zdravljenja in preprečevanja 
napredovanja bolezni (ob pojavu bolečin 
počivati!). Če kljub tem ukrepom bolezen 
napreduje, svetujemo intenziviranje 
telesne vadbe, predvsem pa hojo, ki naj 
traja vsaj pol ure na dan in vsaj petkrat 
na teden. Ob bolečinah naj se bolnik 
ustavi, in ko bolečine minejo, naj hojo 
nadaljuje. S tem povečujemo razdaljo, pri 
kateri se pojavijo bolečine. Hoja namreč 
pospešuje presnovo v mišici,  ta pa je 
povezana s prekrvavitvijo. Z aktivnostjo 

ob mašenju žil dosežemo, da nastanejo 
t. i. žilne obvozne arterijske poti, kar 
izboljša prekrvitev okončin in zmanjša 
simptome in znake PAOb. bolnik to 
opazi tako, da ugotovi, da prehodi večjo 
razdaljo, ko se pojavi bolečina. Če pa 
se je razdalja skrajšala, to pomeni, da 
se je bolezen poslabšala, kar ga veliko 
bolj ovira v vsakodnevnem življenju, 
pa strokovnjak predlaga poseg na 
žilah, ki bo izboljšal prekrvitev uda 
(širjenje žile s katetrom in vstavitev 
opornice), lahko tudi kirurški poseg 
(obvod). bolniku s PAOb svetujemo 
tudi jemanje aspirina (100 mg) ali 
podobnega protiagregacijskega zdravila 
(npr. plavix 75 mg) enkrat dnevno. 
Preprečevanje napredovanja PAOb 
zmanjša tudi tveganje za nastanek 
srčne ali možganske kapi, zato je ob 
sumu na to bolezen smiselno opraviti 
osnovno presejalno testiranje, ob 
pregledu, ki smo ga omenili, to je 
merjenje gleženjskega indeksa, ki se 
ga lahko izvaja na različne načine. 
bolezenski znaki PAOb lahko nastajajo 
samo v enem, zlasti spodnjem udu ali 
napredujejo samo v enem udu, lahko pa 
prizadenejo tudi več udov hkrati.

Bolezenski znaki PAOB lahko nastajajo samo v enem, zlasti 
spodnjem udu ali napredujejo samo v enem udu, lahko pa 
prizadenejo tudi več udov hkrati.

Med 50. in 60. letom starosti 
pogosteje zbolijo moški, 
pozneje ni razlik med spoloma.

Klasičen simptom ob 
nastajanju te bolezni, ki ga 
imenujemo intermitentna 
klavdikacija, je bolečina v 
nogah pri hoji, ki v začetni 
fazi bolezni mine s počitkom, 
pozneje pa je tudi v mirovanju.

https://pharmaclassic.com


35

Na voljo v lekarnah in 
specializiranih trgovinah.

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

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

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

Potrjeno delovanje z največ 
kliničnih testov in raziskav.

 VAŠI LASJE v najboljši formi

https://stirias.si
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Med preživelimi je vsaj ena polovica 
trajno onesposobljenih, zaradi česar ta 
bolezen v svetu in pri nas pomeni prvi 
vzrok zmanjšane motorične, kognitivne, 
govorne in socialne zmožnosti. 

Po podatkih Inštituta za varovanje 
zdravja se v Sloveniji v zadnjih letih 
zaradi možgansko-žilnih bolezni zdravi 
približno 4.400 oseb na letno, okoli 
2.100 jih umre. Delež možganske kapi 
zajema 10 % vseh smrti, v Sloveniji pa 
je možganska kap na tretjem mestu 
glede na vzrok smrti. Zaradi staranja 
prebivalstva se stopnja umrljivosti zaradi 
možganske kapi vsakih pet let podvoji.

Kaj povzroča nastanek možganske 
kapi?
V 80–90 % je možganska kap posledica 
zapore možganske arterije s krvnim 
strdkom, kar posledično privede do 
nezadostne preskrbe dela možganov 
s kisikom in hitrega odmiranja 
možganskih celic: govorimo o nastanku 
t. i. ishemične možganske kapi. Vzrok za 
možgansko kap je v 10–20 % lahko tudi 
krvavitev (govorimo o t. i. hemoragični 
kapi). ta je lahko subarahnoidalna 
(razpok anevrizme – razširitve krvne 

ali cela polovica telesa, lahko nenadoma 
ne more več govoriti ali pa govori težko 
ali zmedeno. Možganska kap se lahko 
kaže tudi s hudo vrtoglavico, bolnik ne 
more samostojno stati in pada. Lahko 
jo spremljajo močan glavobol, bruhanje 
in motnje vida. Lahko se pojavijo 
tudi motnje zavesti: od zmedenosti, 
zaspanosti pa vse do globoke nezavesti. 
Zanimivo je, da doživljanje napada kapi 
večinoma ni boleče. Ishemična kap 
se razvije brez kakršnihkoli bolečin. 
Pogosto se kap razvije ponoči, bolnik 
pa se je zave šele zjutraj, ko ne more 
premakniti dela telesa. Pri krvavitvah je 
potek veliko hujši, boleč in neprijeten. Pri 
subarahnoidalni krvavitvi bolnik začuti 
nenadno, ostro bolečino v glavi, kot bi 
ga nekdo  zarezal z nožem. Pojavijo se 
enaki znaki kot pri meningitisu: hud, 

PREPREčITE 
mOŽgANSKO KAP
Možganska kap vsako leto prizadene vsaj 0,2 % populacije in več kot 1 % ljudi, 
starejših od 65 let. Bolezen je usodna za eno tretjino zbolelih, tretjina je popolnoma 
odvisna od tuje pomoči in le ena tretjina jih po kapi lahko živi samostojno.

Besedilo: Mihaela Strgar Hladnik, dr.med.

žile) ali znotrajmožganska. Vzrok za 
znotrajmožgansko krvavitev je predvsem 
zvišan krvni tlak. žile zaradi povišanega 
krvnega tlaka postanejo toge, notranje 
stene razpokajo, na teh mestih se 
odlagajo najrazličnejši odpadni produkti. 
žile lahko postanejo porozne in sčasoma 
popustijo, zaradi česar nastopi krvavitev 
v možgane.

Kako se možganska kap kaže?
Simptomi in znaki so odvisni predvsem 
od tega, kateri del možganov je 
prizadet in kako močno je prizadet. Če 
je prizadeta leva polovica možganov, 
so posledice vidne na desni polovici 
telesa in obratno. Možganska kap se 
lahko kaže s komaj opaznimi ali pa 
zelo izraženimi nevrološkimi motnjami. 
bolniku lahko ohromi polovica obraza 

Po podatkih Inštituta za varovanje zdravja se v Sloveniji v 
zadnjih letih zaradi možgansko-žilnih bolezni zdravi približno 
4.400 oseb na letno, okoli 2.100 jih umre.

Simptomi in znaki so odvisni 
predvsem od tega, kateri del 
možganov je prizadet in kako 
močno je prizadet.
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Zdravljenje sestoji iz ukrepov in zdravljenja 
stanj čimprej ob nastopu možganske kapi 
in zdravljenja sočasnih bolezni ter nadzora 
dejavnikov tveganja za možgansko kap.

skorajda neznosen glavobol, trd tilnik, bruhanje in splošno 
slabo stanje. Pri znotrajmožganski krvavitvi so klinični 
znaki podobni: glavobol, bruhanje, motnje zavesti, lahko 
tudi epileptični napadi, dodatno pa se pojavi še ohromelost 
polovice telesa. Zaradi posledic možganske poškodbe 
lahko postane mišljenje manj okretno, miselni procesi so 
upočasnjeni, v spominu se pojavijo vrzeli, pomnjenje postaja 
manj zanesljivo, oslabljeno je presojanje in obvladovanje 
prostora, pomanjkljivo je načrtovanje, slabše je organiziranje 
dejavnosti, šibka in nestanovitna je pozornost, slabši je nadzor 
lastnega vedenja, čustvovanje je nestanovitno, povečana 
je občutljivost, negotova je presoja socialnih odnosov … 
Sporazumevanje je lahko oteženo, prav tako razumevanje, 
govor, branje, pisanje, računanje …

Kako postavimo diagnozo?
Podatke o nastanku bolezni lahko poda bolnik sam ali nekdo 
od bližnjih, ki o njegovi bolezni ve kaj povedati (anamneza, 
heteroanamneza). Poudarek je na prisotnih dejavnikih tveganja 
za možgansko kap. Pomembni so skrben kliničen pregled in 
standardne preiskave, npr. krvne preiskave, pregled očesnega 
ozadja, elektrokardiogram (EKG), elektroencefalogram (EEG) 
… bolezen najpogosteje diagnosticiramo z računalniško 
tomografijo možganov in žilja (ct in ctA), za natančnejšo 
opredelitev in poznejše natančnejše zdravljenje pa 
uporabljajo še magnetno resonanco (MR), dvobarvno 
ultrazvočno preiskavo in tridimenzionalni ultrazvok ter 
magnetnoračunalniško angiografijo (rentgenski prikaz žilja).

Kako poteka zdravljenje?
Zdravljenje sestoji iz ukrepov in zdravljenja stanj čimprej ob 
nastopu možganske kapi in zdravljenja sočasnih bolezni ter 
nadzora dejavnikov tveganja za možgansko kap. V akutni 
fazi morajo poskrbeti, da bodo možgani čim krajši čas brez 
ustrezne preskrbe s kisikom. V ta namen že na terenu 
oskrbijo bolnika s kisikom, izvajajo ukrepe za preprečevanje 
možganskega edema, nižajo krvni tlak in zdravijo morebitne 
motnje srčnega ritma in pridruženih bolezni. Pri možganski 
kapi je nadvse pomembno tudi, da bolnik pride k zdravniku 
takoj, ko začuti simptome. Danes poznamo že zelo uspešne 
načine zdravljenja možganske kapi, vendar odločilno vlogo igra 
čas. Za fibrinolitično terapijo, s katero uspešno raztapljamo 
strdke v možganskem žilju, so nam na voljo vsega le tri ure po 
napadu, toda v tem času moramo opraviti tudi pregled bolnika 
in pregled možganov z računalniško tomografijo. Če na izvidu 
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MODRA ŠTEVILKA

Na osnovi najnovejših dognanj 
nevroznanstvenikov.

Vsebuje nootropne sestavine  
z dokazanim delovanjem na možgane:
  nukleotide, nizkomolekularne spojine, ki se 

nahajajo v celicah možganov in telesa

  sestavine za pomoč pri sintezi in presnovi  
živčnih impulzov

  močno potencirano mešanico 29 rastlinskih 
izvlečkov in sestavin, ki možganske celice 
ščitijo pred oksidativnim stresom

  kompleks B–vitaminov, omega-3, acetil 
L-karnitin, astaksantin in vitamin D

Poskrbite za svoje možgane!

Za ZdraVe možgaNe iN  
VitalNo možgaNsko tkiVo!

Prodajna mesta: Lekarne in specializirane trgovine.
kakovost - izdelano in testirano v eU ob 
farmacevtskem nadzoru glede čistosti in sestave. www.cerebronal.com

NaravNo.

Brez 
straNskih 
učiNkov. 
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še niso vidni sledovi okvare, je še čas 
za raztapljanje, v nasprotnem primeru 
pa ne. Po zdravljenju v bolnišnici ali po 
pregledu pri nevrologu je treba jemati 
zdravila za:
•	 zniževanje krvnega tlaka. bolnik mora 

imeti krvni tlak pod 140/90 mmHg, 
pri pridruženi sladkorni bolezni pod 
130/85,

•	 zniževanje holesterola: statini (ciljne 
vrednosti holesterola so 5 mmol/l 
oziroma HDL pod 2,6 mmol/l),

•	 zniževanje sladkorja v krvi pri 
pridruženi sladkorni bolezni,

•	 zdravila za preprečevanje zlepljenja 
trombocitov (acetilasalicilna kislina 
100 mg, klopidogrel 75 mg) ali za 
preprečevanje strjevanja krvi (varfarin) 
po navodilih specialista,

•	 treba je skrbno zdraviti bolezni srca 
(preddvorno migetanje, okvare srčnih 
zaklopk, stanje po srčnih infarktih, 
popuščanje srca itd.) in aterosklerozne 
spremembe vratnih arterij.

V zgodnjem obdobju po možganski kapi 
je pomembna čimprejšnja rehabilitacija, 
ki jo bolnik nadaljuje po odhodu iz 
bolnišnice. Če je bolnik po prihodu iz 
bolnišnice nepomičen, je pomembno 
pravilno nameščanje v postelji. bolnikova 
soba mora biti urejena tako, da ga 
spodbuja k aktivni uporabi prizadete 
strani in obračanju nanjo. Potrebno 
je redno obračanje bolnika na 2–3 
ure zaradi preprečevanja nastanka 
preležanin. Zaradi različne stopnje 
telesne prizadetosti po možganski kapi 
bolnik takoj po nastopu akutne faze 
začne ustrezno rehabilitacijo: fizikalno 
terapijo sprva v bolnišnici, pozneje pa 
bodisi ambulantno ali na domu ali v 
zdravilišču; bolniki z motnjami govora naj 
obiskujejo logopeda zaradi rehabilitacije 
govornih motenj; izjemnega pomena je 
delovna terapija, katere osnovni cilj so 
funkcionalno usposabljanje in ponovna 
življenjska osamosvojitev bolnika po 
preboleli možganski kapi ter poklicna 
in socialna rehabilitacija. bolniki imajo 

po možganski kapi tudi psihične težave, 
najpogosteje depresijo, ki jo zdravimo z 
zdravili in psihološko podporo.

Kako bolezen poteka?
bolezen se lahko ponovi. Ocenjujejo, da 
jih bo od 500.000 bolnikov z možgansko 
kapjo kar 14 % v roku enega leta 
doživelo ponovno možgansko kap, 
dejavniki za ponovitev bolezni pa 
vključujejo sladkorno bolezen, neurejeno 
arterijsko hipertenzijo, predhodne 
možganske kapi, invalidnost po predhodni 
možganski kapi in aterosklerozo velikih 
arterij. Možnost ponovitve je manjša, če 
imajo bolniki urejen krvni tlak, holesterol 
in krvni sladkor oz. dobro urejeno 
sladkorno bolezen.

Kako poteka spremljanje bolnika po 
možganski kapi?
Redni kontrolni pregledi pri osebnem 
zdravniku in kontrole pri ustreznih 
specialistih so nujne v časovnih 
intervalih, kot jih določi zdravnik. bolnik 
mora upoštevati navodila zdravnika, 
redno in pravilno jemati zdravila in 
se držati navodil za zdrav življenjski 
slog. Zdravnik družinske medicine in 
patronažna sestra svetujejo bolniku 
in svojcem tudi o uporabi tehničnih 
pripomočkov pri omejeni gibljivosti in 
uhajanju urina in blata ter svetujejo 
prilagoditev življenjskega okolja 
(oprijemala v kopalnici, postavitev 
klančin namesto stopnic ipd.).

Kako si lahko pri možganski kapi 
pomagate sami?
Ob nastopu možganske kapi naj svojci 
oz. prisotni preverijo vitalne znake in 
pokličejo reševalce oz. zdravnika. Če 
ugotovijo, da ima težave z dihanjem ali 
je v nezavesti, naj ga obrnejo v bočni 
položaj. Ob nastalem srčnem zastoju 
naj začnejo oživljanje do prihoda 
zdravstvenega osebja. terapevtske vaje, 
ki jih je pokazal in bolnika v bolnišnici 
naučil fizioterapevt, je treba doma 
izvajati redno in čim večkrat. Skrb za 

Zaradi različne stopnje telesne prizadetosti po možganski 
kapi bolnik takoj po nastopu akutne faze začne ustrezno 
rehabilitacijo: fizikalno terapijo sprva v bolnišnici, pozneje pa 
bodisi ambulantno ali na domu ali v zdravilišču.

samostojno hranjenje in osebno nego 
je pomembna za bolnikovo psihično 
počutje, zato je prav, da ga naučimo, 
kako naj se sam oblači, umiva in hrani. 
Prilagoditi je treba zapenjanje oblačil, 
odebeliti ročaje jedilnega pribora in 
bolnika spodbujati k samostojnosti. 
Pravilna in redna prehrana z dovolj 
vitamini, minerali in balastnimi snovmi 
in zadosten vnos tekočin so pomembni 
tudi zaradi preprečevanja zaprtja.

Kako možganska kap vpliva na vaše 
življenje?
Posledice možganske kapi so zelo 
različne, odvisne pa so od obsežnosti 
okvare, mesta, ki je bilo prizadeto, in 
hitrosti ukrepanja. Po nemški raziskavi 
iz registra za možgansko kap, ki so jo 
opravili na več kot pet tisoč bolnikih 
z možgansko kapjo, jih je samo 14 % 
preživelo kap brez posledic, 57 % jih 
je ostalo lažjih invalidov, slabih deset 
odstotkov zmernih invalidov, skoraj 
19 % bolnikov pa je ostalo hudih 
invalidov. V teh primerih je kakovost 
bolnikovega življenja močno okrnjena. 
Ker se po možganski kapi zelo malo 
ljudi rehabilitira toliko, da so sposobni 
za delo, je pri aktivnih bolnikih potrebna 
tudi ocena preostale delazmožnosti. 
Če sta prisotni trajna telesna okvara in 
nepomičnost, je upravičen do invalidnine 
in dodatka za pomoč in postrežbo, ki 
ju zdravnik družinske medicine vloži na 
predlog bolnika.

Ali in kako lahko nastanek 
možganske kapi preprečite?
na pojavnost možganske kapi lahko 
vplivamo le deloma. na nekatere 
dejavnike tveganja, kot so spol, starost 
in dednost, ne moremo vplivati, lahko 
pa zelo veliko storimo na področju 
zdravega življenja in odstranjevanja 
dejavnikov tveganja. Čezmerno in 
nepravilno hranjenje ter čezmerno 
uživanje alkohola, kajenje in premalo 
telesne dejavnosti so dejavniki, na 
katere lahko vpliva vsak posameznik. 
Možgansko kap, ki je v zvezi z 
obstoječimi dejavniki tveganja: npr. 
zvišanim krvnim tlakom ali s povišanimi 
maščobami in sladkorjem v krvi, 
lahko preprečimo z rednim jemanjem 
zdravil za zniževanje krvnega tlaka, 
za uravnavanje maščob, krvnega 
sladkorja … ter z zdravim življenjskim 
slogom, kar vključuje poleg zdrave, 
uravnotežene prehrane z zmanjšano 
vsebnostjo maščob še redno telesno 
vadbo vsaj 3-krat tedensko po 20 minut 
aerobne vadbe (hoja, tek, kolesarjenje 
…), pri kateri se človek zadiha, ter 
redukcijo telesne teže z vzdrževanjem 
indeksa telesne mase pod 25 kg/m2. 
Odsvetujeta se kajenje in prekomerno 
pitje alkoholnih pijač.
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Medicinski pripomoček.

VEČ MAGNEZIJA ZA VAŠE MIŠICE system

Osvežilen okus: 
pomaranča in 
granatno jabolko

• 400 mg magnezija, v obliki citrata.
• Smiselna kombinacija z vitaminom B6 in vitaminom C.
• Dobra biološka razpoložljivost.
• Granulat, ki ga raztopimo in popijemo.
• Samo 1 vrečka dnevno, z izboljšanim okusom.

Akcija velja za imetnike 
Kartice zvestobe v 

enotah Lekarne Ljubljana, 
v specializiranih 

prodajalnah LL Viva (v 
okviru razpoložljivega 

asortimana) in v Spletni 
Lekarni Ljubljana na  

www.lekarnaljubljana.si. 
Akcija velja od 5. 9. do 

14. 10. 2019 oziroma do 
odprodaje zalog. Popusti 

se ne seštevajo. Slike so 
simbolične. Akcija velja 

samo za izdelke navedene 
na oglasu. Naročnik oglasa 

je Top Pharma d.o.o.

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

15 %
P O P U S TA

1. 3. - 31. 3. 2021

na predstavljene izdelke 
Doppelherz system

MESEČNA AKCIJAMA
RE

C

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

15 %
P O P U S TA

1. 3. - 31. 3. 2021
na izdelke Vizol S

Akcija velja za imetnike Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana od 1. 3. do 31. 3. 2021 oz. do prodaje zalog v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah 
LL Viva (v okviru razpoložljivega asortimana) in Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si. Akcija je predvidena za prodajo v količinah, običajnih za 
gospodinjstva in ne velja za pravne osebe. Akcija ne velja za promocijska pakiranja, popusti se ne seštevajo. Slike so simbolične. www.lekarnaljubljana.si

https://lekarnaljubljana.si
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Demenca je lahko posledica več kot 
200 različnih bolezni, najpogostejša 
oblika pa je Alzheimerjeva demenca, 
ki obsega 2/3 vseh demenc. Število 
bolnikov narašča tudi zaradi podaljšanja 
življenjske dobe. na svetu je več kot 49 
milijonov bolnikov z demenco, v Evropi 
več kot devet milijonov, v Sloveniji pa 
več kot 32 tisoč. Zanje skrbi vsaj trikrat 
toliko ljudi. V povprečju traja od 10 do 
15 let in je ena najdražjih bolezni ter 
veliko ekonomsko in socialno breme za 
družbo. Število oseb z demenco narašča. 
napovedi so, da se bo v Sloveniji, ki 
spada med najhitreje starajoče se države 
v Evropi, in tudi v svetu število oseb z 
demenco v naslednjih 20 letih podvojilo. 
Eden od pomembnih dejavnikov tveganja 
je staranje. tveganje za demenco se 
povečuje po 65. letu starosti. 

Stroka svetuje
Zato je velik poudarek stroke povsod 
po svetu preventiva. Preventivno proti 
demenci lahko delujemo najučinkoviteje 
med 50. in 65. letom starosti. največ 
lahko naredimo z zdravim življenjskim 
slogom. Fizična aktivnost (tudi že hoja) 
zmanjša tveganje za demenco za 40 %. 
najbolj priporočljiv je t. i. mediteranski 
tip prehranjevanja. Dejavnik zaščite sta 
tudi aktivno trajno izobraževanje in 

in vedenjske spremembe, upad 
intelektualnih funkcij, nezmožnost 
presoje in organizacije, težave pri 
vsakodnevnih opravilih, iskanje, 
izgubljanje in prestavljanje stvari, 
težave s časovno in krajevno orientacijo, 
ponavljanje istih vprašanj, spremembe 
čustvovanja in razpoloženja ter zapiranje 
vase in izogibanje družbi.

največ oseb z demenco živi doma in 
največja težava je izgorelost svojcev, 
ki skrbijo za njih. V Spominčici se 
nam zdi pomembno, da informiramo 
osebe z demenco in njihove svojce o 
njihovih pravicah. Pomoč na domu (pri 
temeljnih dnevnih opravilih, gospodinjska 
pomoč ali ohranjanje socialnih stikov) 

DEmENCA 
VPLIVA TUDI 
NA DRUŽINO
Upad kognitivnih funkcij (sposobnost pomnjenja, razumevanja, govora, orientacije 
in presoje) pri starejši osebi do te mere, da moti pri vsakdanjem življenju, ni del 
običajnega staranja, temveč je posledica bolezni. Besedilo: Dr. Jelena Stepanović

široka socialna mreža. Svoje možgane 
lahko urimo z različnimi vajami za 
spomin in koncentracijo. Pomembno je 
predvsem, da smo vključeni v družbo, 
živimo čim manj stresno življenje oz. se 
znamo sprostiti in počnemo stvari, ki jih 
imamo radi. Za naštete dejavnosti velja, 
da lahko upočasnijo napredovanje prvih 
znakov kognitivnega upada. 

Vsako pozabljanje ni demenca
Ob tem je treba vedeti, da vsako 
pozabljanje še ni demenca! O demenci 
govorimo takrat, ko so prvi znaki tako 
pogosti, da motijo posameznikovo 
vsakdanje življenje. ti znaki so: postopna 
izguba spomina, težave pri govoru 
(iskanje pravih besed), osebnostne 

Demenca je lahko posledica več kot 200 različnih bolezni, 
najpogostejša oblika pa je Alzheimerjeva demenca, ki obsega 2/3 
vseh demenc.

Fizična aktivnost (tudi že hoja) 
zmanjša tveganje za demenco 
za 40 %.
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Omega-3 maščobne kisline vsebujejo DHK, ki ima vlogo pri delovanju možganov. Koristni učinek se doseže z dnevnim vnosom 
250 mg DHK (ena kapsula prehranskega dopolnila Acutil). 

Vitamin B12 prispeva k delovanju živčnega sistema, presnovi homocisteina in zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Folna kislina prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju in zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Vitamin E ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom.

Izvleček iz listov ginka (Ginkgo Biloba) pripomore k dobri prekrvitvi možganov.

Fosfatidilserin je sestavni del celičnih membran živčnega in možganskega tkiva.

Priporočeni dnevni odmerek je 1 kapsula med obrokom ali po njem, ki se vzame z brezalkoholno pijačo.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.

Spomin in zbranost
prehransko dopolnilo 
z omega-3 maščobnimi kislinami, folno kislino ter vitaminom B12
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Napovedi so, da se bo v Sloveniji, ki spada med najhitreje 
starajoče se države v Evropi, in tudi v svetu število oseb z 
demenco v naslednjih 20 letih podvojilo.

subvencionira občina v višini najmanj 50 
%. V primeru nezmožnosti plačila ima 
oseba z demenco pravico do oprostitve 
plačila pomoči na domu. Oprostitev 
plačila je mogoča tudi pri uveljavljanju 
pravice do izbire družinskega pomočnika 
ali institucionalnega bivanja. 

Zaznavamo največ povpraševanja po 
pomoči in druženju na domu. Svojci 
si želijo, da bi nekdo prišel za nekaj 
ur delat družbo bolniku, ker osebe z 
demenco ne smemo pustiti same. 

Združenje Spominčica izvaja vrsto 
aktivnosti, namenjenih pomoči in podpori 

osebam z demenco in njihovim svojcem. 
V okviru združenja potekajo skupine za 
samopomoč, kjer svojci pod strokovnim 
vodstvom dobijo pomembne informacije, 
kako se spoprijemati z izzivi, ki se 
pojavljajo v vsakodnevnem življenju 
z osebo z demenco. Predavanja so 
namenjena svojcem oseb z demenco. V 

okviru Spominčice deluje posvetovalnica 
vsak delovnik med 9.00 in 16.00: 
svetovalni telefon 059 305 555 in 
osebna svetovanja.

Za ozaveščanje skrbijo tako, da 
pripravljajo informativna gradiva, 
organizirajo predavanja in druženja 

Združenje Spominčica izvaja 
vrsto aktivnosti, namenjenih 
pomoči in podpori osebam z 
demenco in njihovim svojcem.
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Omega-3 maščobne kisline vsebujejo DHK, ki ima vlogo pri delovanju možganov. Koristni učinek se doseže z dnevnim vnosom 
250 mg DHK (ena kapsula prehranskega dopolnila Acutil). 

Vitamin B12 prispeva k delovanju živčnega sistema, presnovi homocisteina in zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Folna kislina prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju in zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Vitamin E ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom.

Izvleček iz listov ginka (Ginkgo Biloba) pripomore k dobri prekrvitvi možganov.

Fosfatidilserin je sestavni del celičnih membran živčnega in možganskega tkiva.

Priporočeni dnevni odmerek je 1 kapsula med obrokom ali po njem, ki se vzame z brezalkoholno pijačo.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.
Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.

Spomin in zbranost
prehransko dopolnilo 
z omega-3 maščobnimi kislinami, folno kislino ter vitaminom B12
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Alzheimer cafe po vsej Sloveniji. Z njimi 
sodelujejo strokovnjaki tako iz medicine 
in zdravstva kot tudi sociale. njihov 
spekter predavanj in aktivnosti je zelo 
širok. 

Organizirajo usposabljanja za demenci 
prijazne točke in koordinirajo mrežo 
Demenci prijaznih točk (DPt). Z 
organizacijami, ki so del mreže (teh je 
že 160), želijo razširiti dostopnost do 
informacij o demenci v vsako slovensko 
sosesko. te pripomorejo k prepoznavanju 
prvih znakov demence in zmanjševanju 
stigme, saj so osebe z demenco v 
lokalnem okolju razumljene in sprejete. 
Prvo demenci prijazno točko smo odprli 
pri varuhu človekovih pravic, so pa 
DPt tudi knjižnice, domovi starejših, 
Rdeči križ, Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti, 
Fakulteta za socialno delo, Zdravniška 
zbornica, Socialna zbornica, trgovine, 
lekarne, zdravstveni domovi … Prav tako 
s točkami širimo zavedanje, da so osebe 
z demenco enakopravni člani družbe, 

V prihodnosti si želimo čim več skupnostnih oblik pomoči, ki bi 
osebam z demenco omogočile, da ostanejo čim dlje doma, kar je 
tudi priporočilo Alzheimer Europe.

Na svetu je več kot 49 milijonov bolnikov z demenco, v Evropi 
več kot devet milijonov, v Sloveniji pa več kot 32 tisoč.

ki potrebujejo ustrezen pristop. Večina 
oseb z demenco živi doma, pri čemer jim 
želimo s točkami pomagati.

naraščanje števila oseb z demenco 
pomeni velik izziv za našo družbo. 
Demenca je v porastu v vseh razvitih 
družbah, ne samo v Sloveniji. Pripraviti 
bi se morali na več različnih načinov 
in področje institucionalnega varstva, 
dolgotrajne oskrbe in storitev v 
skupnosti sistemsko urediti. Več 

podpore bi potrebovali svojci – predvsem 
skupnostne oblike pomoči na domu 
in varstva, skupine za samopomoč in 
psihološko podporo. Lokalno okolje bi 
moralo predstavljati prostor, ki jim je 
prilagojen, kjer se ljudje z demenco 
počutijo varne, sprejete. S tem bi lahko 
ljudem omogočili, da ostanejo čim dlje 
doma in da gredo v institucionalno 
varstvo šele, ko ni več ostalih vrst 
pomoči. V prihodnosti si želimo čim več 
skupnostnih oblik pomoči, ki bi osebam 
z demenco omogočile, da ostanejo 
čim dlje doma, kar je tudi priporočilo 
Alzheimer Europe.

Največ oseb z demenco živi 
doma in največja težava je 
izgorelost svojcev, ki skrbijo za 
njih.

O demenci govorimo takrat, 
ko so prvi znaki tako pogosti, 
da motijo posameznikovo 
vsakdanje življenje.
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NOVO v Tuš drogeriji in 
na tusdrogerija.si

Izberite dostavo na dom ali osebni prevzem v Tuš 
drogeriji Planet Celje, Planet Koper, Ljubljana BTC in 

supermarket Planet Novo Mesto.

tusdrogerija.si

https://tusdrogerija.si
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Po oceni Mednarodne zveze za diabetes 
( IDF ) z leta 2015 najnovejše ocene 
kažejo, da ima sladkorno bolezen vsak 
enajsti zemljan, kar znaša 415 milijonov 
ljudi. Ob tem naj bi bila skoraj polovica 
(46%) še nediagnosticiranih. Pričakujejo, 
da bo do leta 2040 to število zraslo 
na 642 milijonov ljudi, kar pomeni, da 
bo imel sladkorno bolezen vsak deseti 
zemljan.
V Sloveniji na podlagi ocen, objavljenih 
v IDF atlasu 2015, živi 10 % ljudi s 
sladkorno boleznijo. 

Sladkorna bolezen - kaj je to?
Sladkorna bolezen je prisotna, če gre 
za trajno zvečano raven glukoze nad 
mejo, ki je diagnostična za sladkorno 
bolezen. ne gre za stanje, pri katerem 
bi se bolezen razvila zaradi ene 
same napake v delovanju človeškega 
telesa. Gre za skupek različnih 
motenj presnove. Presnovne poti 
so v človeškem telesu medsebojno 
prepletene in vodijo k skupni posledici, ki 
je zvišana koncentracija glukoze v krvi. 
to strokovno imenujemo hiperglikemija. 
nastane zaradi pomanjkanja učinka 
inzulina, hormona trebušne slinavke, 
ki uravnava nivo sladkorja v krvi. Ali ga 

v krvi na tešče 7,0 mmol/l ali več, 
oziroma glukozo v krvi po zaužitju 75 
g glukoze med testom OGtt (oralni 
glukozno tolerančni test) 11,1 mmol/ ali 
več.

Glukoza je eno izmed osnovni hranil, 
s katerim se hranijo celice človeškega 
telesa in je zaradi tega za telo 
dragocena. Zato je koncentracija 
glukoze v krvi z večimi mehanizmi 
natančno uravnana in znaša v zdravem 
telesu na tešče med 3,6 in 6,0 mmol/. 
Se pa nivo glukoze spreminja skozi dan, 
po obroku, ob telesni dejavnosti, stresu, 
pri akutni bolezni,..

Visoka raven glukoze v krvi okvari male 
in velike žile ter živce, kar sčasoma 
povzroči tudi za življenje nevarne 
zaplete!

SLADKORNA 
BOLEZEN- EPIDEmIJA 
mODERNE DOBE
Sladkorna bolezen je ena najbolj razširjenih kroničnih bolezni, njena pogostnost pa 
je celo iz leta v leto večja. Besedilo: Vanja Lutar, mag.farm.

trebušna slinavka ne izdeluje in izloča 
dovolj ali se telesne celice nanj ne 
odzivajo ali pa kombinacija obojega. 

Kakšni so simptomi in znaki sladkorne 
bolezni?
•	 žeja, pogosto pitje tekočin,
•	 lakota,
•	 glavobol,
•	 pogosto uriniranje,
•	 motnje vida,
•	 suha koža,
•	 utrujenost in izčrpanost,
•	 slabost in bruhanje
•	 okužbe sečil in spolovil,
•	 nenamerno hujšanje.

Kdaj govorimo o sladkorni bolezni?
Zdravniki diagnozo sladkorne bolezni 
postavijo, ko vsaj 2-krat izmerijo glukozo 

Zdravniki diagnozo sladkorne bolezni postavijo, ko vsaj 2-krat 
izmerijo glukozo v krvi na tešče.

Visoka raven glukoze v krvi 
okvari male in velike žile ter 
živce, kar sčasoma povzroči 
tudi za življenje nevarne 
zaplete.



45

Glukoza je eno izmed osnovni hranil, s katerim se hranijo celice 
človeškega telesa in je zaradi tega za telo dragocena.

Česa se pri sladkorni bolezni bojimo?
Akutnih, nenadnih zapletov: nizek krvni 
sladkor, presnovne motnje, slabost, vonj po 
acetonu v izdihanem zraku, dehidracija,..
Dolgoročnih, kroničnih zapletov: bolezni 
srca in ožilja, bolezni živčevja (srčni infarkt, 
možganska kap, okvara očesne mrežnice, 
okvara ledvic, diabetična noga).

Kako obvladujemo sladkorno bolezen?
Glavna skrb zdravljenja sladkorne bolezni je 
namenjena ohranjanju normalne ravni glukoze 
v krvi. to dosežemo z zdravo prehrano, telesno 
aktivnostjo in redno uporabo ustreznih 
peroralnih zdravil in /ali inzulina. Raziskave 
so namreč pokazale, da se lahko z znižanjem 
prekomerne telesne teže in rednim gibanjem 

prepreči pojav sladkorne bolezni tipa 2.

Kaj lahko naredi vsak sam?
•	 izkoristi vsako priložnost za gibanje (recimo 

izbere stopnice namesto dvigalo, gre po 
opravkih peš ali s kolesom namesto z avtom 
ali avtobusom, ipd.),

•	 se redno giblje vsaj 30 min dnevno (hoja, 
tek, plavanje, kolesarjenje, košarka, tenis, 
hoja v hribe, ipd.),

•	 izogiba se daljšemu sedenju brez vmesnih 
prekinitev,

•	 izvaja vaje za mišično moč (sklece, 
dvigovanje lažjih uteži),

•	 se zdravo prehranjuje, več manjših obrokov, 
omeji nezdrave prigrizke,

•	 izogiba se sladkim pijačam.

OKMemory

OKMemory

MERILNIK BREZPLAČNO! 
OB NAKUPU LISTIČEV HOL (10),

GLU (50) ALI SEČNA KSL. (10)
V lekarnah in  

specializiranih trgovinah

GLUKOZA

+

HOLESTEROL

+

SEČNA KISLINA

prehransko dopolnilo iz rdečih
kvasovk riža
ko gre za vaše vrednosti holesterola

+
AKCIJSKO PAKIRANJE  

2+1 19,90€

MED TRUST d.o.o. 
Litostrojska 60 • 1000 Ljubljana 

Tel.: 01 513 47 80 • e-pošta: info@medtrust.si 
www.medtrust.si

V lekarnah in  
specializiranih trgovinah

EN ISO 
15197:2015

Redno se gibljite 
vsaj 30 min dnevno 
(hoja, tek, plavanje, 
kolesarjenje, košarka, 
tenis, hoja v hribe, 
ipd.). 

https://medtrust.si
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Pozorni bodite predvsem na naslednje 
simptome, ki kažejo na morebitne 
težave:
•	 rdeče, boleče, otekle, krvaveče dlesni 

ali dlesni, ki se pomikajo proč od zob,
•	 majavi ali naprej štrleči zobje,
•	 kronično slab zadah,
•	 nepravilni ugriz ali neprilegajoča se 

proteza.

Nadzorujte sladkorno bolezen, da 
boste obdržali svoj nasmeh.
Dobro nadzorovana sladkorna bolezen 
prispeva k oralnemu zdravju. Če je 
diabetes slabo nadzorovan ali če 
imate povišan krvni sladkor, se poveča 
tveganje za suha usta, bolezni dlesni, 
izpadanje zob in glivične okužbe. Ker 
lahko okužbe v ustni votlini povzročijo 
dvig krvnega sladkorja, lahko diabetes 
postane še težje obvladljiv. Skrb za 
oralno zdravje vam lahko pomaga 
obvladovati vaš krvni sladkor.

Redno obiskujte svojega 
zobozdravnika.
Ljudje s sladkorno boleznijo so nagnjeni 
k okužbam ustne votline, zato je 
pomembno, da se na zobozdravstveni 
pregled odpravijo vsaj dvakrat na leto. 
Svojemu zobozdravniku povejte, če 
imate sladkorno bolezen in katera 
zdravila jemljete. Redni zobozdravniški 

SLADKORNA BOLEZEN 
IN SLAB ZADAH – KAJ 
ImATA SKUPNEgA? 
Sladkorna bolezen oz. diabetes pomeni večje tveganje za težave z zobmi in dlesnimi. 
Diabetes namreč zmanjšuje možnost za boj proti ustnim bakterijam. Visok krvni 
sladkor spodbuja rast bakterij in tako prispeva k boleznim dlesni. Besedilo: Rudi Kovačič, dr. dent. med.

pregledi in strokovno čiščenje zobnih 
oblog lahko pomagajo ohraniti oralno 
zdravje. Zobozdravnik ali ustni higienik 
vas lahko nauči, kako lahko doma 
najbolje poskrbite za zdrave dlesni in 
zobe.

Plak
Ko jeste, se lepljivi plak oz. obloge 
(hrana, slina in bakterije) začnejo lepiti 
na zobe. te sproščajo kisline, ki napadajo 
zobno sklenino. neočiščene obloge se 
nato spremenijo v zobni kamen, ki se 
nabira nad dlesnimi in pod njihovim 
robom. tega pa ni več mogoče odstraniti 
s pomočjo zobne ščetke ali zobne 
nitke, zato je potreben obisk ustnega 
higienika. Dlje, ko ostane zobni kamen na 
zobeh, bolj je škodljiv. bakterije v zobnih 
oblogah in zobnemu kamnu povzročajo 
vnetja, ki posledično vodijo do bolezni 
dlesni, sčasoma pa tudi do majavih zob 
oz. njihove izgube. Visok krvni sladkor 

Z zobno nitko odstranimo 
obloge v medzobnih prostorih, 
torej na mestih, ki jih z zobno 
ščetko ne dosežemo.

Redni zobozdravniški pregledi so pomembni, saj lahko vaš 
zobozdravnik prepozna bolezni dlesni že v zgodnji fazi.

parodontalno bolezen pogosto še 
poslabša.

Pravilno ščetkanje zob večkrat na 
dan
Umivanje zob vsaj dvakrat na dan 
ohranja vaš dah svež in odstranjuje 
ustne bakterije, ki povzročajo nastanek 
zobnih oblog, ki privedejo do okužb in 
vnetij v ustni votlini.
Pri pravilnem ščetkanju zobno krtačko 
položimo na zobe pod kotom 45 stopinj 
proti dlesnim. S krtačko se dve minuti 
nežno gibljemo naprej in nazaj po celotni 
površini zoba - spredaj, zadaj in po 
žvečilni površini. na koncu oščetkamo 
še dlesni in jezik. Če težko držite zobno 
krtačko, poskusite z električno zobno 
ščetko.

Vsakodnevno nitkanje
Z zobno nitko odstranimo obloge v 
medzobnih prostorih, torej na mestih, 
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Če ste napoteni na oralno 
operacijo, obvestite svojega 
zobozdravnika in kirurga, da 
imate sladkorno bolezen.

ki jih z zobno ščetko ne dosežemo. 
Če niste prepričani, kako pravilno 
uporabljati zobno nitko, za nasvet 
vprašajte svojega zobozdravnika ali 
ustnega higienika. tudi nitkanje s prakso 
postane lažje.

Skrb za zobno protezo
Ohlapna ali slabo vzdrževana proteza 
lahko privede do draženja dlesni, razjed 
in okužb. Pomembno je, da se pogovorite 
s svojim zobozdravnikom o potrebnih 
spremembah zobne proteze. Če imate 
sladkorno bolezen, ste nagnjeni k 
večjemu tveganju za glivične okužbe, 
kot so ustne razjede, ki se težko 
zacelijo. Slabo vzdrževana proteza 
lahko prispeva h glivičnim okužbam. 
Pomembno je, da se proteza dnevno 

Sladkorna bolezen oz. diabetes pomeni večje tveganje za težave 
z zobmi in dlesnimi. Diabetes namreč zmanjšuje možnost za boj 
proti ustnim bakterijam. 

Če imate sladkorno bolezen, ste nagnjeni k večjemu 
tveganju za glivične okužbe, kot so ustne razjede, ki se 
težko zacelijo.

odstrani in očisti, saj na tak način 
zmanjšamo tveganje za okužbe.

Kajenje in diabetes
tobačni izdelki (npr. cigarete, cigare, 
brezdimni tobak) škodujejo vsakomur. 
Če kadite in imate sladkorno bolezen, 
je tveganje za nastanek bolezni dlesni 
še toliko večje. tobak lahko poškoduje 
in povzroči umik dlesni. Prav tako lahko 
pospeši izgubo kosti in izgubo tkiva, 
kar vodi do izgube zob. Poiščite svoje 
razloge za opustitev kajenja, določite si 
datum in pridobite podporo družine in 
prijateljev.

Pripravite se na oralni kirurški poseg
Dobro nadzorovan krvni sladkor 
zmanjšuje tveganje za okužbe in 

pospeši celjenje ran. Če ste napoteni 
na oralno operacijo, obvestite svojega 
zobozdravnika in kirurga, da imate 
sladkorno bolezen. Zdravnik vam lahko 
priporoči odlog operacije, dokler vaši 
krvni sladkor ne bo pod nadzorom.

4 Koraki za zaščito vašega zdravja
Ukrepi, ki zagotavljajo oralno zdravje, 
pripomorejo tudi k nadzorovanju 
sladkorne bolezni:
•	 prehranjujte se zdravo,
•	 ne kadite,
•	 spremljajte svojo sladkorno bolezen in 

zdravila, ki jih prejemate,
•	 redno obiskujte svojega 

zobozdravnika, tako boste zmanjšali 
tveganje za nastanek resnih težav.

Opozorilni znaki
Redni zobozdravniški pregledi so 
pomembni, saj lahko vaš zobozdravnik 
prepozna bolezni dlesni že v zgodnji 
fazi, tudi če ne občutite bolečin ali 
drugih simptomov. Če opazite pordelost, 
oteklino, krvavitev dlesni, majavost 
zob, suha usta, bolečine ali katerekoli 
druge simptome, ki vas skrbijo, se takoj 
pogovorite s svojim zobozdravnikom.

IMATE 
NEPRIJETEN 
ZADAH?

Icy Mint ustna voda proti zadahu – 
nov intenzivno osvežujoč leden okus 
po mentolu in citrusih.
Zajamčeno odpravi zadah!

Na voljo v vaši lekarni, Sanolaborju 
in na spletu: www.mibavita.si

UVOZNIK: Miba Vita d.o.o.   T: 01 511 40 40   NOVO V SLOVENIJI

https://mibavita.si
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živimo v podivjanem življenjskem ritmu, 
želimo doseči vse, videti vse, dati vse od 
sebe.
na žalost na tej nori dirki pogosto 
pozabimo nase. nimamo časa zase - 
kolikokrat smo to že slišali ali povedali? 
Da bi dosegli vse in izpolnili drugačna 
pričakovanja, svoje potrebe zmanjšamo 
do te mere, da jih v določenem trenutku 
izklopimo.
Vendar je zelo pomembno razumeti, 
da brez zdravja ni življenjske tekme, 
kakršna koli že bi bila. Zato negovanje 
in vlaganje v lastno zdravje pomeni 
dobesedno negovanje vseh odnosov in 
vlog našega življenja.
Človek svoje telo in zdravje jemlje kot 
nekaj samoumevnega, tako je in tudi bo! 
bo do trenutka, ko ga ne bo!
Vitalnost, moč, zdravje niso zagotovljeni 
nikomur, so preprosto posledica naših 
navad, dejanj in dejanj. Ljudje na vzhodu 
se še danes zdravijo s tradicionalno 
medicino, ki uči, da je telo tempelj, ki ga 
je treba vzdrževati, očistiti in skrbeti za 
njegovo dobrobit.
Eden glavnih pristopov k zdravju in 
njegovemu vzdrževanju je čiščenje 
telesa. Za vzhodnjake je to običajen 
letni obred, ki ga redno izvajajo. 

rafinirane hrane, ki je bogata z dodatki in 
se čudimo nizkoenergijski, občutljivi koži, 
nagnjeni k draženju, alergijam in drugim 
pogostim boleznim.
Po mnenju znanstvenikov povprečen 
prebivalec Evrope na leto poje približno 
3 kg dodatkov, medtem ko ta številka 
v ZDA naraste na neverjetnih 6 kg. Z 
umetnimi barvili, konzervansi, okusi, 
emulgatorji povprečni Američan vsako 
leto poje neverjetnih 60 kg sladkorja 
in 4 kg soli! Raziskave potrjujejo, da 
državljani Evrope zaostajajo za temi 
vrtoglavimi številkami.
Vsi ti “onesnaževalci” vstopijo v naš 
krvni obtok in s krvjo v vse dele našega 
telesa. telo skuša, kolikor je le mogoče, 
izločiti zaužite toksine skozi prebavni 
sistem, ledvice, pljuča ali kožo. toda 
danes v naše telo prihaja bistveno 
več toksinov kot pred 100 leti. naše 

VSTOPITE V 
POmLAD BREZ 
STRUPOV V TELESU
Obstaja rek: “Ti si tisto, kar ješ!” Če bomo torej jedli dobro, kakovostno, zdravo 
hrano, bomo tudi sami zdravi. Nasprotno pa, če uživamo nekakovostno, predelano, 
rafinirano, nezdravo hrano, bo njen vpliv zelo hitro povzročil različna neravnovesja v 
našem telesu. Besedilo: Petra Šauperl

namreč v zimskih mesecih je bioritem 
upočasnjen, mrzel je in hrana, ki jo 
zaužijemo, je težka, mastna, sladka. ta 
vrsta hrane z zmanjšanim gibanjem in 
telesno neaktivnostjo vodi do kopičenja 
maščobnega tkiva. Če k temu dodamo 
še pesticide iz hrane, ojačevalcev okusa, 
umetnih barvil, smoga, stresa, postane 
jasno, da naše telo potrebuje odmor.

Okolje, prehrana in toksini
tako kot naše telo potrebuje čiščenje 
od zunaj, tako tudi čiščenje od znotraj. 
nihče od nas se ne misli izogibati 
tuširanju dneve, mesece in leta, vendar 
ne velja istega pravila, ko gre za “higieno 
znotraj”.
Razumeti moramo, da je naše telo 
popoln sistem. Vse, kar se dogaja v njem, 
je vidno na naši koži in obratno. torej 
ne moremo jesti hranilno ničvredne in 

Naše telo neprestano prehaja skozi cikle razstrupljanja, da bi 
se zaščitilo pred škodljivimi vplivi okolja in hrane. Postopek 
izločanja toksinov je neposredno odvisen od kakovosti hrane, ki 
jo zaužijemo.

Naše telo in s tem naš 
prebavni sistem deluje vsak 
dan, 24 ur na dan, vse življenje, 
ne da bi se ustavil.
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telo preprosto “ni programirano”, da se 
spopada s toliko škodljivimi snovmi in jih 
ne uspe pravočasno izločiti, kar vodi do 
številnih bolezni.
George Oshawa na podlagi naukov 
makrobiotike navaja, da kontaminacija 
organizma s toksini napreduje v več 
fazah, od katerih ima vsaka značilne 
posledice.
V prvi fazi se človek, ki zdravo bere, 
počuti bolj utrujen kot običajno. ta 
stopnja se imenuje stopnja kronične 
izčrpanosti.
V drugi fazi se ob stalni utrujenosti 
pojavijo glavoboli in bolečine v sklepih.
V tretji fazi je značilno, da se preostali 
toksini v telesu začnejo kopičiti v koži 
in povzročajo različne kožne reakcije, 
alergije, ekceme.
na četrti stopnji se v telesu v obliki 
peska ali kamnov v ledvicah in žolču 
odlaga “biološka umazanija”.
V peti fazi so prizadeti organi 
deformirani.
V šesti in sedmi fazi se pojavi 
degeneracija jetrnega tkiva ali drugih 
organov in možnost nastanka tumorja.
Vprašanje je, kaj lahko naredimo, da 
se zaščitimo pred vplivi toksinov, ki so 
prisotni v našem okolju in hrani in kako 
povečati izločanje toksinov iz telesa?

Razstrupljanje ali čiščenje telesa
naše telo in s tem naš prebavni sistem 
deluje vsak dan, 24 ur na dan, vse 
življenje, ne da bi se ustavil.
Iz tega razloga bo naše telo hvaležno, 
če mu nekoliko olajšamo delo. 
Razstrupljanje ali čiščenje telesa 
pomaga našemu telesu obnoviti naravno 
ravnovesje.

Ustrezna prehrana je ključnega 
pomena za naše zdravje in učinkovito 
razstrupljanje telesa.
naše telo neprestano prehaja skozi 
cikle razstrupljanja, da bi se zaščitilo 
pred škodljivimi vplivi okolja in hrane. 
Postopek izločanja toksinov je 
neposredno odvisen od kakovosti hrane, 
ki jo zaužijemo. Ko namreč v naše telo 
vstopajo škodljive snovi, so potrebna 
posebna hranila, ki toksine pretvorijo v 
vodotopne snovi, da jih lahko izločimo iz 
telesa. Če teh hranil v prehrani manjka, 
se toksini odlagajo v našem telesu in 
sčasoma začnejo patogeni učinki na 
tkiva in povzročajo bolezni.
V naši regiji velja modra navada, da se 
enkrat mesečno posti polni meseci. Da 
nekega dne telo dobi “time out”, ki ga 
uporablja za odstranjevanje toksinov in 
drugih škodljivih snovi. Postni čas, ki se 
začne pozno pozimi in traja do zgodnje 
pomladi, zahteva tudi, da se verniki 
odrečejo nekaterim slabim navadam ali 
hrani.
torej, telesu bomo s postom zagotovili 
najhitrejšo pomoč. Priporočljivo je 
prenehati jesti težko hrano in začeti 
uživati lahka, zdrava, lahko prebavljiva 
živila, bogata s sadjem, zelenjavo in 
polnozrnatimi žitaricami.
Prehod letnih časov, zlasti iz zime v 
pomlad, je najboljši čas za čiščenje 
telesa.
Spomladi telo pospeši svoje presnovne 
procese in začne močneje odstranjevati 
toksine, nakopičene pozimi, organi, ki 
so odgovorni za izločanje, pa so jetra, 
ledvice, koža, debelo črevo in pljuča.
Spoštovati dinamiko narave pomeni tudi 
spoštovati dinamiko lastnega telesa. 
Pomladanska utrujenost, ki se pojavi 
pri ljudeh, kaže na to, da se telo znebi 
toksinov, nakopičenih pozimi.
največjo vlogo v procesu čiščenja 
igrajo jetra. Pri čiščenju jeter 
pomagajo vitamini skupine b in 
flavonoidi, pa tudi glutamin, močan 
antioksidant, ki ga proizvaja telo. Zato 
je med razstrupljanjem, da bi čim manj 
obremenjevali jetra, pomembno, da se 
izogibamo alkoholu, nikotinu, kofeinu, 
umetnim barvilom in dodatkom ter 
stresnim situacijam. Če jeter ne bomo 
oskrbeli s potrebnimi hranili za uspešno 
razstrupljanje, jim ne bo preostalo 
drugega, kot da škodljive snovi vrnejo 
v krvni obtok. to pa bo obremenilo 
telo na drugih področjih. Ledvice bodo 
poskušale nadoknaditi škodo ali pa 
bo koža skozi znoj z lojnicami skušala 
izločati toksine. takšno izločanje 
toksinov lahko poškoduje kožo in 
se kaže kot pordelost, akne, suhost, 
izpuščaj ali prezgodnje gube.
Da bi upočasnili proces staranja, mora 
biti telo čim manj obremenjeno s 
strupenimi elementi.

Vitalnost, moč, zdravje niso 
zagotovljeni nikomur, so 
preprosto posledica naših 
navad, dejanj in dejanj.

https://proimmun.si
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Sezona nabiranja regrata se začne že 
marca, ko regrat požene mlade in nežne 
liste, ki so mehkejši ter vsebujejo manj 
grenčin, in so zato v solatah še posebej 
priljubljeni.

Čas nabiranja in uporaba
V kulinariki uporabljamo regratove liste 
in cvetove, mlete pražene korenine pa 
se uporabljajo kot kavni nadomestek. 
Uživanju cvetnih stebel se raje izognimo, 
saj le-ta vsebujejo večje količine 
grenkega glikozida taraksacina, ki v 

b2 in b6. Od mineralov so v regratu 
v največjih količinah zastopani kalcij, 
železo in mangan.

cvetove nabiramo od sredine aprila 
pa do konca cvetenja. Uporabljajo se 
predvsem za izdelavo regratovega vina 
in regratovega sirupa, mlade cvetne 
poganjke pa lahko vlagamo podobno kot 
kapre.

Koristni učinki
Listi in korenine regrata se že 
tradicionalno uporabljajo predvsem kot 
diuretik in sredstvo za pospeševanje 
prebave. Pospešuje namreč izločanje 
urina, zaradi vsebovanih grenčin pa 
pospešuje delovanje jeter in žolčnika, 
kar pomeni, da blagodejno vpliva na 
prebavne težave. Uporablja se tudi ob 
izgubi teka. Zaradi visoke vsebnosti 
inulina ga priporočajo sladkornim 
bolnikom. najpogosteje se uporablja 
poparek, ki ga pripravimo tako, da eno 
žličko posušene rastline (listi, korenina, 
ali oboje) prelijemo s skodelico vrele 
vode.

REgRAT IN 
NJEgOVA 
ZDRAVILNA mOč
Navadni regrat (Taraxacum officinale) je po vsem svetu razširjena zelnata trajnica 
in ena prvih divjih spomladanskih rastlin, ki se v večjih količinah znajde na naših 
krožnikih. Besedilo: Nacionalni portal o hrani in prehrani, Prehrana.si

večjih odmerkih povzroča slabost, drisko 
in bruhanje.

Mlade liste, ki jih nabiramo vse do 
cvetenja, največkrat uporabljamo v 
solatah, vendar se izjemno dobro 
obnesejo tudi v juhah ali kuhani na 
pari, kot priloga. Za kuhanje so primerni 
tudi nekoliko starejši listi, ki postanejo 
trši in zato manj primerni za solate. 
Listi vsebujejo izjemno visoke količine 
vitamina K ter predstopnje vitamina 
A, pa tudi visok delež vitaminov c, 

Preglednica: Okvirna hranilna vrednost v 100 g svežih 
regratovih listov

Hranilna vrednost v 
100 g svežih fig

% PDV*

Energijska vrednost (kcal/kJ) 34,4/156,5 2 %
Skupne maščobe (g) 0 0 %
nasičene maščobe (g) 0 0 %
Ogljikovi hidrati (g) 4,9 2 %
Sladkorji (g) 2,2 3 %
beljakovine (g) 2,9  6 %
Prehranske vlaknine (g) 2,8 9 %
Vitamini in minerali   
Vitamin A (µg) 1200 150%
Vitamin c (mg) 35 44 %
Vitamin K (µg) 778 1037 %
Riboflavin-b2 (mg) 0,3 21 %
Vitamin b6 (mg) 0,3 42 %
Kalcij (mg) 187 23 %
železo (mg) 3,1 22 %
Mangan (mg) 0,3 15 %

 *Opomba: %PDV: Za energijsko vrednost in makrohranila kot delež priporočenega vnosa (%PV) za 
povprečno odraslo osebo (8 400 kJ/2 000 kcal); za vitamine in minerale kot delež priporočenega 
dnevnega vnos (%PDV) za odrasle - upoštevajoč Prilogo XIII Uredbe (EU) 1169/2011. Za prehranske 
vlaknine kot delež običajno priporočenega vnosa za odrasle (30g). Vir: Različne podatkovne baze o 
prehranski sestavi živil.

Listi in korenine regrata se 
že tradicionalno uporabljajo 
predvsem kot diuretik in 
sredstvo za pospeševanje 
prebave.



Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. 
Izdelki so na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL Viva in Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si.

Poskrbi za 
dobro počutje, 
poskrbi zase.

https://lekarnaljubljana.si


Z zdravim mehurjem 
v aktivno življenje!
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