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Poskrbi za 
dobro počutje, 
poskrbi zase.

-25% 

Vitamina B6 in B12 imata 
vlogo pri delovanju 
imunskega sistema, hkrati 
pa skupaj z vitaminom C, 
folno kislino in magnezijem 
prispevata k zmanjševanju 
utrujenosti in izčrpanosti.

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

Za pripravo 
napitka z  

aminokislinami, 
vitamini in minerali. 

Okus pomaranče
in limone.

Popust na prehransko dopolnilo AK-imun (4 vrečke) velja do 30. 4. 2021 oz. do prodaje zalog v enotah Lekarne Ljubljana, 
specializiranih prodajalnah LL Viva in Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si. Popusti se ne seštevajo.

https://www.lekarnaljubljana.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: Urška Škvorc
Oblikovanje in prelom: Media Element d.o.o.
Fotografije: Shutterstock, Hiša idej, osebni arhivi strokovnih sodelavcev
Tisk: 

Naslovnica: GRAWE zavarovalnica d. d.

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/	

Kdaj se bomo znova vrnili v normalno življenje, kot smo ga poznali še 
pred dobrim letom? Dnevna poročanja o obolelih in umrlih ter bolnišnični 
prizori covidnih bolnikov iz različnih delov sveta, servirani v naše domove, 
nas spodbujajo k razmišljanju o pomenu zdravja in prežeči bližini bolezni. 
Zdravje je več kot zgolj odsotnost bolezni, je obča blaginja človeka, 
dolgoročno dobro počutje ...
ta čas je poln protislovij. In zato tudi možnosti. te so dobre, slabe in še 
hujše – in seveda protislovne. Vprašanje, okrog katerega se vse vrti, je, 
kaj bo po covidu. Opira se na optimistično predpostavko, da te epidemije 
bo enkrat konec, kar je verjetno, ne pa nujno. Konec koncev pa to ni 
najpomembneje. Ko se sprašujemo, kaj bo po »koroni«, je »korona« 
namreč samo podlaga za vprašanje, sprašujemo pa se v resnici, kako 
se bo svet, v katerem živimo, spremenil. ta se nedvomno bo, se je že in 
se še spreminja. Spreminja se zaradi številnih protislovij, ki jih epidemija 
ni povzročila, temveč deluje bolj kot reagent, jih razkriva, pospešuje in 
zaostruje. 
Ker se vsaj za »nekaj časa« ukinja tako imenovana policijska ura, pa je 
s pomladjo in nekoliko višjimi temperaturami zdaj tudi idealen čas, da 
kaj postorite za svojo telesno aktivnost in seveda tudi zdravje. biti fit 
in ustrezno telesno dejaven pomembno zmanjšuje tveganje za virusno 
okužbo in zmanjšuje tesnobo, ki jo lahko povzroči (samo)izolacija zaradi 
preprečitve širjenja virusa. Poleg tega telesna dejavnost zmanjšuje tudi 
vrsto drugih bolj dolgoročnih zdravstvenih tveganj, zato je za ohranjanje 
telesnega in duševnega zdravja ključno, da so tako otroci kot odrasli tudi 
v tem času telesno dejavni skladno s splošnimi priporočili za telesno 
dejavnost. Otroci naj bodo vsak dan vsaj 60 minut tako telesno dejavni, 
da se globoko zadihajo in spotijo, poleg tega pa se zanje predlaga 
dvakrat tedensko izvajati vaje za razvoj moči. Za odrasle pa se predlaga, 
da naj bodo zmerno telesno dejavni vsaj 150 minut na teden.
Vsekakor pa je glede na okoliščine kakršna koli telesna dejavnost boljša 
od nedejavnosti. Vsak korak je boljši od minute sedenja ali ležanja, zato 
tudi doma naredimo toliko korakov v hiši ali stanovanju, kot trenutno 
zmoremo. 
 Danijel Kmetec, uredništvo revije Zdrave novice
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ZA POŠKODOVANE LASE IN NOHTE
Ali vaši lasje niso tako bujni, gosti in lepi, kot bi si želeli? So 
morda poškodovani zaradi barvanja, oblikovanja s fenom 
ali zunanjih vremenskih vplivov in stresa? Vam težave 
povzročajo tudi lomljivi nohti? nahranite lase in nohte od 
znotraj!
Forcapil® Kératine+ je prehransko dopolnilo, ki bo 
obnovilo in okrepilo vaše lase in nohte. Vsebuje skrbno 
izbrane sestavine, med katerimi gre izpostaviti posebej 
zasnovan hidroliziran keratin, ki je v 97 odstotkih enak 
keratinu, ki ga najdemo v našem telesu. Dodani sta tudi 
žvepleni aminokislini cistin in metionin, ki sodelujeta pri 
nastanku keratina, ki je gradnik naših las in nohtov.
Forcapil® Kératine+ je odlična izbira za vse, ki želite lasem 

povrniti življenje in poskrbeti, da vaši 
nohti ne bodo več krhki in lomljivi. 
Za najboljše rezultate pa morate biti 
potrpežljivi in izdelek uporabljati vsaj 
tri mesece. 
Forcapil® Kératine+ je na voljo v 
spletni trgovini www.sophia.si.
* Priporočene dnevne količine oziroma odmerka 
se ne sme prekoračiti. Prehransko dopolnilo ni 
nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno 
prehrano.

ZAVEZNIK VSEH TIPOV KOžE V BOJU PROTI STARANJU

KLJUČNA PODPORA ZDRAVSTVENEGA OSEBJA IN 
SISTEMA

PREHRANSKE VLAKNINE SYLLIFLOR

NOVO! NEURONAL® NA VOLJO V VARČNEM PAKIRANJU

Super serum je nastal z združitvijo strokovnega znanja 
Laboratorija nuxe na področju kozmetike anti-age in 
ekspertize o oljih, ki sta številka ena v francoskih lekarnah. 
Je nov, ključen izdelek anti-age za vse tipe kože, ki se 
uporablja pred dnevno oziroma nočno kremo. Super 
serum vsebuje 95 odstotkov skrbno izbranih močnih 
aktivnih sestavin naravnega izvora. V središču njegove 
veganske formule je naravna hialuronska kislina in tisoče 
mikrokroglic frakcioniranih rastlinskih olj, ki zagotavljajo 
izjemno delovanje proti staranju. Koža je od prvih kapljic 
spremenjena: zglajena, zapolnjena in sijoča. Dolgoročno 
pa serum zmanjša fine linije in gube, učvrsti kožo, posvetli 
temne lise in poenoti polt. Koža se dokazano začne 
obnašati, kot da je deset let mlajša. njegova božanska 
tekstura vsebuje nežno dišavo, ki ob nanosu razkrije svoje 
sveže rastlinske note, nato pa se kot poživljajoča energija 
postopoma razvije ob stiku s kožo. Zadiši po cvetovih 
lipe, vrtnice in vijolice. Doživite osvežujoč občutek in 
lahkotnost seruma v kombinaciji s svilnatim dotikom 
mikrokroglic za popolno udobje. Steklenička s pipeto, 
30 ml: 70,00 €. naravna kozmetika nUXE je na voljo v 
lekarnah in specializiranih prodajalnah ter v spletni trgovini 
www.sophia.si.

Sodobna biološka zdravila so terapija prihodnosti, saj 
nekatera poleg učinkovitosti in varnosti omogočajo 
bolnikom, da si jih sami aplicirajo doma, so poudarili 
na novinarski konferenci o prihodnosti biološkega 
zdravljenja. Samoaplikacija zdravil bolnikom omogoča 
večjo neodvisnost od zdravstvenih ustanov in manjšo 
izpostavljenost okužbam. Ker jim na aplikacijo zdravila ni 
treba v zdravstveno ustanovo, je življenje predvsem za 
kronične bolnike, na primer ljudi z multiplo sklerozo, veliko 
lažje – a potrebujejo ustrezno podporo zdravstvenega 
osebja in prilagoditve zdravstvenega sistema.

V enotah Lekarne Ljubljana ne spreglejte izdelka SylliFlor, 
ki je prehransko dopolnilo z naravno visoko vsebnostjo 
prehranskih vlaknin, izdelano iz semenske lupine jajčastega 
trpotca. Izbirate lahko med tremi okusi: naravni, jabolko in 
cimet s sladkorjem ter vanilja s sladkorjem. Vse, kar morate 
storiti, je, da izdelek zmešate z zadostno količino vode, 
soka ali druge tekočine in popijete. Izdelek je brez glutena.
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.

Neuronal® vsebuje ncFR-6, edinstveno kombinacijo 
nukleotidov in vitaminov za hitro pomoč pri normalnem 
delovanju živcev v hrbtenici. Prednost Neuronala® je 
v tem, da deluje od znotraj in pomaga dolgoročno (v 
primerjavi z obliži, mazili in masažami). Raziskave so 
pokazale, da je Neuronal® pokazal 
učinke že po eni škatlici. Po potrebi 
ga lahko jemljete naprej, saj vsebuje 
naravna mikrohranila, nima stranskih 
učinkov in je varen za želodec, 
jetra in ledvice. Več informacij na 
brezplačni telefonski številki 080 
50 02 ali www.neuronal.eu. Izdelek 
lahko kupite v vseh lekarnah in 
specializiranih trgovinah.
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Z URAVNOTEžENO PREHRANO DO BOLJ ZDRAVEGA 
NAČINA žIVLJENJA 

Ob svetovnem dnevu zdravja, ki poteka pod sloganom 
»Gradimo pravičnejši, bolj zdrav svet«, GZS – Zbornica 
kmetijskih in živilskih podjetij skupaj s podjetji želi 
predstaviti dosežke, s katerimi živilska podjetja prispevajo k 
pozitivnim spremembam prehranjevalnih navad potrošnikov 
in s tem k njihovemu bolj zdravemu življenjskemu slogu. 
Gre za prostovoljne zaveze podjetij, da izvajajo ukrepe na 
različnih področjih, kot so ponudba živil izboljšane sestave, 
manjša uporaba sladkorja in soli v živilih, spodbujanje 
porabe polnozrnatih sestavin, dodatno informiranje 
potrošnika in druge. Z njimi želijo prispevati k zmanjševanju 
kroničnih bolezni, kot so diabetes, srčno-žilne bolezni 
in debelost, ter prispevati k uresničevanju prehranske 
strategije, izboljšanju sestave živilskih izdelkov in k 
spodbujanju zdravega življenjskega sloga. GZS – Zbornica 
kmetijskih in živilskih podjetij je izdala tudi Katalog živil 
izboljšane sestave in skupaj z Ministrstvom za zdravje 
začela kampanjo »Odloči se za«, ki spodbuja potrošnike k 
uporabi živil izboljšane hranilne sestave.

NARAVNA MEDICINA ZA DOBER SPANEC, OBNOVO JETER IN MANJ MAŠČOB V KRVI PRIPOROČA
Za dober spanec in pomirjanje
baldrijan pomaga, da noč prespimo mirno. Umirja in 
sprošča tudi podnevi, ko se spopadamo s stresom. ne 
povzroča odvisnosti in jutranjega občutka otopelosti. Če 
zvečer ne zaspite 15 minut po tem, ko ugasnete luči, 
vzemite kapljice Baldrijan XXI brez alkohola Soria 
Natural, ki so do 25-krat učinkovitejše od običajnih. telo jih 
v tekoči obliki lahko uporabi v celoti. Kapljice ne vsebujejo 
alkohola in konzervansov. Uporabniki jih zelo pohvalijo.

Pegasti badelj za jetra
Za čiščenje telesa in obnovo jeter priporočamo ekstrakt 
iz semen pegastega badlja. Jetra obremenjujejo alkohol, 
zdravila, mastna hrana, sladkarije, kava, konzervansi, 
barvila in ojačevalci okusa v jedeh. Zato v kapljicah 
Pegasti badelj Soria Natural ni nobenih dodatkov. ne 

vsebujejo 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 brezalkoholne kapljice Artičoka XXI. 

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.

SVETOVNI DAN ZDRAVJA, POSVEČEN PRAVIČNOSTI IN 
OBLIKOVANJU BOLJ ZDRAVEGA SVETA
Letošnji svetovni dan zdravja, ki ga praznujemo 7. aprila, 
je posvečen oblikovanju pravičnejšega, bolj zdravega 
sveta. Pandemija covid-19 je še dodatno izpostavila, da 
nekateri ljudje živijo bolj zdravo in imajo boljši dostop do 
zdravstvenih storitev kot drugi zgolj zaradi pogojev, v 
katerih se rodijo, živijo, delajo in se starajo. Pri varovanju 
in ohranjanju zdravja ljudi imajo pomembno vlogo izvajalci 
zdravstvene in babiške nege, ki so odločilni pri krepitvi 
zdravstvenega sistema in ključni za doseganje cilja 
univerzalne dostopnosti do zdravstvenih storitev za vse. 

https://www.soria-natural.si
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SCHOLL – STROKOVNJAK ZA NEGO STOPALUGODNO NEZGODNO ZAVAROVANJE 

UTRUJENI? NIČ VEČ!

NARAVNA POMOČ PRI KRVNEM TLAKU IN NOČNEM 
PREBUJANJU S TELEVIZORJI HISENSE ULED BOSTE VEDNO V 

SREDIŠČU DOGAJANJA

Obliži za odstranjevanje kurjih očes in otiščancev so 
sestavljeni iz dveh komponent – samolepljivega diska s 
salicilno kislino in mehkega, varovalnega obliža. Disk se 
prilepi na sredino prizadetega območja, čezenj pa varovalni 
obliž. Salicilna kislina raztaplja keratin in mehča poroženeli 
epitelij. Prednost izdelka je v tem, da diski omogočajo 
natančno namestitev 
in delujejo neposredno 
na prizadeto območje. 
S tem tudi varujejo 
okoliško zdravo kožo. 
Vsak dan se uporabi 
nov obliž, dokler se 
koža ne zmehča in se jo 
lahko odstrani (po 3–5 
dneh uporabe). na voljo 
v vseh lekarnah.

V zavarovalnici GRAWE 
so obstoječa nezgodna 
zavarovanja nadgradili. 
Po novem lahko pri 
GRAWE nEZGODI 
izkoristite za 300 
odstotkov višje izplačilo 
za primer trajne 
invalidnosti. Družinsko 
nezgodno zavarovanje 
zagotavlja 100-odstotno varnost za vse člane družine. 
Posebno ponudbo so pripravili za enostarševske družine. 
Odlična novica je, da imate zagotovljeno kritje ob izgubi 
zaposlitve, kar v času brezposelnosti pomeni nezgodno 
zavarovanje brez plačila premije. Več na www.grawe.si ali 
080 22 40.

nagle spremembe in hiter tempo življenja močno 
pripomorejo k povečanju oksidativnega stresa, pomanjkanju 

energije ter večji utrujenosti. Skupek 
vitaminov b, holina in inozitola bo ravno v 
teh stresnih situacijah spodbudil delovanje 
živčnega sistema, hormonov in uravnal 
miselne procese. Poskrbel pa bo tudi za 
ohranjanje zdravih las, nohtov in kože. 
Izberite optimalno kombinacijo z nOW 
Vitamin b-50 kompleks, ki jo najdete v svoji 
najbližji lekarni ali na www.hisa-zdravja.si. 
Več informacij na 080 80 12.

Povišan krvni tlak je glavni dejavnik tveganja za razvoj 
srčno-žilnih bolezni. Pri mejno povišanem krvnem tlaku 
priporočamo naravne kapsule Tensivel XXI Soria 
Natural. Oljčni listi imajo vlogo pri zaščiti srčno-žilnega 
sistema. Glog podpira delovanje srca. bela omela pa 
prispeva tudi k ohranjanju normalnega nivoja holesterola 
v krvi. Kapsule tensivel XXI s podaljšanim sproščanjem 
poskrbijo za enakomerno delovanje cel dan in celo noč. 
Podaljšano sproščanje naravnih sestavin je ključno 
tudi pri preprečevanju nočnega prebujanja. Kapsule 
Baldrivel XXI Soria Natural z baldrijanom in pasijonko za 
pomirjanje in dober spanec delujejo celo noč. Poskrbite, 
da boste dobro spali in se zjutraj zbudili spočiti. V 
podjetju Soria Natural se z naravno medicino ukvarjamo 
že več kot 40 let. Rastlinske kapsule ne vsebujejo barvil 
in konzervansov. Poiščite jih v lekarnah, Sanolaborju, 
specializiranih trgovinah ali na www.soria-natural.si.

Vsi se radi prepustimo domišljiji in v polnosti doživljamo 
nam ljube trenutke, pa naj bo to nogometna tekma, 
potovanje po eksotičnih krajih ali romantičen prizor z 
najljubšim igralcem. Vse to lahko doživimo s televizorji 
Hisense ULED z najnaprednejšo tehnologijo Quantum 
Dot, ki reproducira barve bogato in natančno, in to kar v 
prijetnem vzdušju domače dnevne sobe. 
televizorji Hisense ULED s tehnologijo Dolby Vision™ 
HDR po vzoru kinematografov zagotovijo ultražive 
slike, neverjetno svetlost, kontrast, intenzivne barve in 
podrobnosti ter tako predrugačijo izkušnjo gledanja – 
prizori resnično oživijo pred našimi očmi. Za pristen potop 
v svet domišljije je odločilnega pomena tudi kakovost 
zvoka, česar so se zavedali tudi strokovnjaki iz različnih 
mednarodnih okolij, ki sodelujejo pri razvoju televizorjev 
Hisense. S tem razlogom so ustvarili tehnologijo DOLbY 
AtMOS®, ki je še korak naprej od prostorskega zvoka in vas 
v trenutku prenese iz vaše dnevne sobe v središče izjemne 
izkušnje premikajočega zvoka. 
Poleg vrhunskega doživetja zvoka in slike televizorji 
Hisense slovijo po svoji preprosti uporabi in izjemni 
uporabniški izkušnji; z operacijskim sistemom VIDAA 
nudijo popolno zabavo, saj je iskanje želene vsebine 
tako poenostavljeno, da zanj ni potreben nikakršen 
trud. televizorji Hisense ULED pa vam bodo z močnim in 
elegantnim kovinskim ohišjem, minimalistično in elegantno 
obliko v ponos tudi takrat, ko ne bodo delovali. 
Vse to in možnost vračila v roku 30 dni od nakupa govorijo 
o vrhunski kakovosti televizorjev Hisense ULED, s katerim 
se boste v prijetnem okolju dnevne sobe potopili v središče 
dogajanja vaših najljubših doživetij.
si.hisense.com
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VRTILJAK

 Pogasi zgago!
Medicinski pripomoček

15 %
P O P U S TA

1. 4. - 30. 4. 2021
na izdelke Waya

20 %
P O P U S TA

1. 4. - 30. 4. 2021          
na izdelek Reflustat

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

MESEČNA AKCIJAAP
RIL

Akcija velja za imetnike Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana od 1. 4. do 30. 4. 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://www.lekarnaljubljana.si
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Vitamin D poznamo tudi pod imenom 
sončni vitamin, saj ga človeško telo 
proizvaja, ko je izpostavljeno sončni 
svetlobi. ta oblika vitamina je pravzaprav 
vitamin D3. Ključen je za delovanje 
številnih bioloških procesov in je izjemno 
pomemben za spodbujanje absorpcije 
kalcija v kosti. Sicer poznamo tudi 
vitamin D2, vendar so nekatere študije 
dokazale, da je vitamin D3 kar 300-krat 
učinkovitejši.

Vloga vitamina D3
Vitamin D spodbuja absorpcijo kalcija v 
telo, ki je ključen gradnik kosti in zob. 
Zato ima veliko vlogo pri ohranjanju 
močnih in zdravih kosti. Raziskave so 
potrdile, da vitamin D3 pomembno 
vpliva tudi na imunski sistem. telo ščiti 
pred vrstami težav in tegob, zato je 
pomembno, da skrbimo za zadostne 
količine vitamina v telesu.

Sončni vitamin nas varuje pred:
•	 Osteoporozo; vitamin D v telesu 

pomaga pri absorpciji kalcija v kosti, 
zato varuje pred krhkimi in poroznimi 
kostmi.

•	 Rahitisom; poskrbi za pravilen razvoj 
kosti pri dojenčkih in je nujen tudi za 
trdne in zdrave zobe.

VITAMIN D – ZAKAJ 
JE POMEMBEN
Vitamin D je ključen za močan imunski sistem in pravilno rast ter razvoj kosti. 
Poznamo več vitaminov D, a vitamin D3 med njimi velja za najpomembnejšega.

Besedilo: dr. Irena Kranjc

•	 tesnobo in depresijo; vitamin D3 igra 
veliko vlogo pri tvorbi serotonina, 
tako imenovanega hormona sreče, 
ter uspešno pomaga proti depresiji in 
anksioznosti.

•	 Rakom prsi in jajčnikov, pa tudi 
debelega črevesja in danke; študije 
dokazujejo, da imajo ženske z rakom 
prsi nižje vrednosti vitamina D.

Vitamin D preprečuje:
•	 Avtoimunska obolenja; krepi dobro in 

zdravo delovanje imunskega sistema, 
zato je zelo uspešen pri preprečevanju 
avtoimunskih obolenj, kot so artritis, 
multipla skleroza in podobno.

•	 Sladkorno bolezen; študije so pokazale 
pomanjkanje vitamina D pri ljudeh 
s sladkorno boleznijo, saj vitamin D 
pripomore tudi k uravnavanju krvnega 
sladkorja.

•	 Kap; pomaga pri zdravih žilah in 

Odraslim zadostuje okoli 30 μg/ml na dan, čeprav nekatere 
smernice omenjajo višje vrednosti, med 50 in 80 μg/ml. Ko sonce 
posveti na našo golo kožo, začne telo proizvajati vitamin D.

lepo pretočni krvi, uravnava nivo 
holesterola ter pritiska ter zmanjša 
možnosti za obolenja srca.

•	 Demenco; ljudje z demenco in 
Alzheimerjevo boleznijo imajo na 
splošno manj vitamina D.

•	 Pomaga pri hujšanju; spodbuja zdravo 
delovanje slinavke in znižuje previsok 
krvni sladkor, zato tudi pomaga pri 
hujšanju in pripomore k dolgoročnim 
učinkom diet.

Koliko vitamina D potrebujemo
Odraslim zadostuje okoli 30 μg/ml na 
dan, čeprav nekatere smernice omenjajo 
višje vrednosti, med 50 in 80 μg/ml. Ko 
sonce posveti na našo golo kožo, začne 
telo proizvajati vitamin D.

Biosinteza vitamina D
Po nekaterih študijah naj bi bilo dovolj 
že 15 minut, da se izpostavljamo soncu. 

Uravnava tudi aktivnost 
imunskega sistema in se 
pomankanje lahko pokaže v 
vrsti zdravstvenih težav.



9

biosinteza vitamina D pa poteka le, če 
sonce sije na golo kožo, ki ni zaščitena s 
sončno kremo, sončnimi očali in oblačili. 
Še večji problem pa nastane pozimi, ko 
sonca enostavno ni dovolj, če pa že sije, 
smo po navadi popolnoma oblečeni, da 
se zavarujemo pred mrazom. Zato je 
priporočljivo, da vsaj jeseni in spomladi 
skrbimo za dodaten vnos vitamina v 
telo.

Kako zadostiti dnevnim potrebam po 
vitaminu D
Če je to le mogoče, vsaj 15 minut na 
dan preživite na soncu in obraz in roke 
izpostavite sončni svetlobi.
Uživajte hrano, bogato z vitaminom D 
(ribje olje, ribe, jajca), priporočena so 
ekološko pridelana živila.
Odločite se za prehransko dopolnilo 
vitamin D3.

Vitamin D3 + K2, 150 ml – Holistic
Dojenčke in otroke starši varujejo 
pred škodljivimi sončnimi žarki, a je 
to lahko eden izmed razlogov, da 
soncu niso izpostavljeni dovolj, da bi 
telo sintetiziralo vitamin D. Ravno pri 
majhnih otrocih je vitamin D3 izjemno 
pomemben, saj spodbuja pravilno rast in 
razvoj kosti.

Komu najbolj priporočamo uživanje 
vitamina D
Vitamin D priporočamo skupinam, 
ki so najbolj podvržene njegovemu 
pomanjkanju: dojenčkom, otrokom in 
starejšim.

Vitamin D za starejše
najbolj ogroženo skupino pa 

Vitamin D preprečuje avtoimunska obolenja; krepi dobro in 
zdravo delovanje imunskega sistema, zato je zelo uspešen pri 
preprečevanju avtoimunskih obolenj, kot so artritis, multipla 
skleroza in podobno.

Če se počutite izčrpane, kot da nimate dovolj moči in morate 
v vsak gib vložiti veliko napora in energije, je to lahko znak 
pomanjkanja vitamina D.

predstavljajo starejši odrasli, ki se 
večinoma zadržujejo v zaprtih prostorih 
(najpogosteje zaradi težav z gibanjem 
ali bolezenskih stanj). tam seveda 
ne morejo biti izpostavljeni sončnim 
žarkom in je biosinteza vitamina D3 
onemogočena.

Dopolnjevanje prehrane z vitaminom 
D se priporoča:
•	 starejšim od 50 let
•	 vsem, ki delajo v pisarnah
•	 dojenčkom, otrokom in starejšim
•	 ljudem s črevesnimi boleznimi

•	 vsem s prekomerno telesno težo
•	 vitamin d3 za otroke

Pomanjkanje vitamina D
Ker vitamin D spodbuja absorpcijo 
kalcija v telo, lahko njegovo pomanjkanje 
privede do manjše kostne gostote. Pri 
otrocih se kaže v rahitisu, pri starejših 
pa se pomanjkanje vitamina D lahko 
razvije v osteoporozo.

Uravnava tudi aktivnost imunskega 
sistema in se pomankanje lahko pokaže 
v vrsti zdravstvenih težav. na začetku 
oziroma dolgo časa smo lahko povsem 
brez simptomov in šele kasneje zaradi 
kakšne druge težave povsem naključno 
opazimo pomanjkanje vitamina D.

Znaki pomanjkanja vitamina D so 
lahko:
•	 depresija, tesnoba
•	 utrujenost, pomanjkanje dobrega 

razpoloženja
•	 nihanje razpoloženja, razdražljivost
•	 oslabljen imunski sistem
•	 težave z zobmi
•	 težave s sklepi in kostmi
•	 debelost in nezmožnost hujšanja
•	 šibke in oslabele mišice
•	 kronične bolečine in vnetja
•	 pomanjkanje vitamina d

Poglejmo si nekatere simptome od blizu.

Šibke in oslabele mišice
Če se počutite izčrpane, kot da nimate 
dovolj moči in morate v vsak gib vložiti 
veliko napora in energije, je to lahko 
znak pomanjkanja vitamina D. Povečanje 
vitamina D v telesu lahko izboljša 
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delovanje mišic in prepreči kar 30 % 
padcev med starejšimi. V nekaterih 
študijah so ugotovili, da pripomore 
tudi pri izboljšanju stanja obolelih za 
fibromialgijo.

Težave s sklepi in kostmi
Dovolj vitamina D je ključno za normalen 
razvoj in trdnost kosti. Če ga ni dovolj, 
se lahko prenizka vsebnost kaže tudi 
v pogostih zvinih in zlomih. Dnevni 
vnos vitamina D3 tako lahko pomaga 
preprečiti nastanek osteopenije in 
osteoporoze pri starejših ter rahitis 
pri otrocih. bolečine v sklepih pa so 
pogosto tudi posledica pomanjkanja 
kolagena v telesu.

Vitamin D za kosti
Kronične bolečine in vnetja
Artritis, konstantne bolečine v mišicah 
in sklepih ter močne bolečine po 
treningih so prav tako lahko posledice 
pomanjkanja vitamina D.

nihanje razpoloženja, depresija, tesnoba
tesnoba, anksioznost in pomanjkanje 
razpoloženja so pogosti znaki 
pomanjkanja vitamina D. Raziskave so 
pokazale, da igra vitamin D pomembno 
vlogo pri uravnavanju razpoloženja 
in odganja depresijo. Znanstveniki so 
ugotovili, da so ljudje z depresijo, ki 
so prejeli vitamin D, opazili izboljšanje 
simptomov.

Oslabljen imunski sistem
Pogosta obolevnost, dolgo okrevanje 
in ponavljajoče težave so prav tako 
znaki, da vam lahko manjka vitamina 
D. Sončni vitamin spodbuja optimalno 

delovanje imunskega sistema in pomaga 
tudi pri zmanjšanju obolevnosti za 
gripo. na splošno zmanjša možnosti 
za pojav raznih avtoimunskih bolezni, 
med katerimi najbolj poznamo multiplo 
sklerozo.

Oslabljen imunski sistem
Pomanjkanje vitamina D je pogosto 
stanje. Kar dvakratno povečuje možnosti 
za nastanek sladkorne bolezni, težave 

Znanstveniki so ugotovili, da vitamin D krepi imunski sistem tako, 
da aktivira celice, ki so v telesu odgovorne za boj proti virusom, 
bakterijam ali parazitom.

Kronične bolečine in vnetja Artritis, konstantne bolečine v 
mišicah in sklepih ter močne bolečine po treningih so prav tako 
lahko posledice pomanjkanja vitamina D.

s pritiskom, raka ali druge kronične 
bolezni. Če sumite, da imate premalo 
vitamina D, lahko opravite test vitaminov 
in mineralov, ki vam da popolno sliko o 
vrednosti vitaminov v telesu.

Vitamin D krepi imunski sistem
Vitamin D okrepi imunski sistem in je 
eden glavnih vitaminov, ki pomaga v boju 
proti bakterijam in virusom. Preprečuje 
ali izboljšuje stanja mnogih bolezni, kot 
so rak, multipla skleroza, razna srčna 
obolenja in še posebej avtoimunske 
bolezni.

Učinki vitamina D na obrambo proti 
virusom
Znanstveniki so ugotovili, da vitamin D 
krepi imunski sistem tako, da aktivira 
celice, ki so v telesu odgovorne za boj 
proti virusom, bakterijam ali parazitom. 
brez ustreznega vnosa vitamina D pa se 
aktivacija celic ne zgodi.

Vitamin D v boj proti virusom
V takšnih primerih imunski sistem 
postane oslabljen, saj celice ne morejo 
ustrezno reagirati in se resno boriti 
proti okužbam v telesu. Znanstveniki 
z univerze v Københavnu in profesor 
za imunologijo carsten Geisler so 
odkrili, da je tako vitamin D ključnega 
pomena za aktiviranje naše imunske 
obrambe. ta dognanja lahko pomagajo 
zajeziti nalezljive bolezni ter se jih lahko 
uporablja pri vseh vrstah preventivnih 
pristopov, ko želimo okrepiti odziv 
svojega imunskega sistema.
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DLux
vitamin D

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

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

• Znanstveno dokazano zagotavljajo  
  izjemno hitro in učinkovito absorpcijo.

• Vsebujejo naravno obliko vitamina D.

• Ne povzročajo krčev in ne napenjajo.

• Zobem prijazni in prijetnega okusa.

• Primerni za vso družino.

• Za 100 dni jemanja.

Vitamin D je steber imunskega sistema.
Vitamin D prispeva k dobremu delovanju imunskega sistema, k dobremu delovanju mišic, k normalni  
absorpciji kalcija in fosforja ter k ohranjanju zdravih kosti in zob. Prav tako ima vlogo pri delitvi celic. 

A4-DLux_okt2019.indd   2 11.3.2020   10:33:11

https://www.sitis.si
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žrelo je vez med prebavno in dihalno 
potjo in leži neposredno za ustno 
votlino. Grlo pa je postavljeno nižje in 
služi predvsem oblikovanju glasu ter 
preprečevanju uhajanja hrane v dihalne 
poti. S tem poznavanjem lahko glede na 
mesto bolečine enostavno ugotovimo, 
ali nas boli grlo ali žrelo. Ločevanje med 
vnetjem enega oziroma drugega dela 
zgornjih dihalnih poti je namreč zelo 
pomembno. Predvsem zaradi odločitve o 
zdravljenju in izbiri ustreznega pripravka 
ter ukrepov. 

Vzroki vnetega žrela
Pekoče žrelo je najpogosteje začetek 
navadnega prehlada ali gripe, še 
posebej če se kmalu po nastanku 
bolečine pojavijo še drugi simptomi, kot 
so kihanje, izcedek iz nosu, povišana 
telesna temperatura in utrujenost. 
boleče žrelo je torej lahko posledica 
okužb z virusi pri prehladu in gripi 
ali okužbe z bakterijami pri gnojni 
angini. Kadar gre za virusno okužbo 
(prehlad in gripa), se lahko odločimo 
za samozdravljenje, kadar pa gre za 
bakterijsko okužbo, je potreben obisk pri 
zdravniku, ki predpiše tudi antibiotično 
terapijo. 

TUDI VI TEžKO 
POžIRATE?
Najverjetneje ni nikomur neznan tisti neprijeten občutek, ko v žrelu peče in prasketa, 
požiranje pa je prava muka. Le kaj to pomeni, kaj nakazuje in kaj storiti? Mnogi 
bodo potožili, da jih boli grlo, spet drugi bodo zmajali z glavo in oporekali, da gre za 
boleče žrelo! Besedilo: Vojka Jokanović, mag. farm.

Simptomi
Po navadi je najbolj moteča pri vnetju 
žrela prav bolečina pri požiranju. ta 
namreč onemogoča vsakodnevne 
aktivnosti, kot so govorjenje in ob tem 
požiranje sline, hranjenje in pitje. In 
tudi zato je treba vneto žrelo ustrezno 
zdraviti. 

Je zdravljenje smiselno
Mnogo ljudi zmotno misli, da samo 
boleče žrelo ni zadosten razlog, da bi 
pomislili na samozdravljenje. nemalokrat 
se zgodi, da ljudje takrat sicer popijejo 
nekoliko več čaja in se nadejajo 
izboljšanja, a nemalokrat bolezen gre 
naprej svojo pot. Zakaj? tekočina, sploh 
topli napitki z dodatkom medu in limone, 
so sicer dobrodošli. tudi zato, ker je 
pomembno, da ob virozah vlažimo svoje 
sluznice in s tem onemogočamo virusom 
razmnoževanje. A vnetega žrela zgolj s 

Pekoče žrelo je najpogosteje začetek navadnega prehlada ali 
gripe, še posebej če se kmalu po nastanku bolečine pojavijo še 
drugi simptomi, kot so kihanje, izcedek iz nosu, povišana telesna 
temperatura in utrujenost.

tekočino ne bomo pozdravili. tekočina 
se namreč na sluznici žrela ne zadrži 
dolgo in zato kot taka tudi ne more 
povzročiti dolgotrajnega učinka. Po 
drugi strani pa ljudje velikokrat pripravijo 
vroče napitke, s čimer sluznico le še bolj 
razdražijo. Prav tako se ob nezdravljenju 
lahko sprva virusna okužba razvije v 
bakterijsko okužbo, ki s seboj prinaša 
tudi resnejše stanje. Zato je zdravljenje 
smiselno, če ne celo nujno!

Kaj nam lahko ponudijo lekarne
V lekarni je na voljo veliko zdravil in 
pripravkov, ki se dobijo brez recepta in so 
dobrodošle v boju z bolečinami v žrelu. A 
najprej je treba odgovoriti na vprašanje, 
ali nas žrelo že boli ali zgolj praska in 
daje občutek suhosti. Če gre zgolj za 
suhost, je treba sluznico navlažiti.
Izbiramo lahko med pastilami, pršili, 
ustnimi vodami za grgranje ali čaji. Ob 

Žrelo je vez med prebavno 
in dihalno potjo in leži 
neposredno za ustno votlino.
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vsej izbiri pa je pomembno vedeti, da se 
je pri izbiri priporočljivo posvetovati s 
farmacevtom v lekarni! Velikokrat namreč 
opažamo, da so posamezniku pogosto 
pomembnejši okus, barva in velikost pastil 
in te lastnosti v njegovih očeh prevladajo 
nad sestavo pripravka. Zato opozarjamo 
in svetujemo, da je učinek boljši, če 
pripravek poleg protimikrobne učinkovine, 
ki lahko omeji širjenje vnetja, vsebuje tudi 
lokalno protibolečinsko učinkovino, ki 
olajša bolečino.

Prav tako je dobro vedeti, da je slina 
naravni sovražnik mikrobov v ustni votlini. 
Ob raztapljanju pastil v ustih se sprošča 
več sline, kar ugodno vpliva na stanje 
sluznice žrela, hkrati pa ublaži bolečine in 
draženje. 

Antiseptiki razkužujejo ustno votlino in 
žrelo. Preprečujejo razvoj mikroorganizmov, 
delujejo lokalno na sluznico in ne prehajajo 
v kri. Pravočasna uporaba antiseptikov 
olajša neprijetne težave, hkrati pa prepreči 
bakterijsko okužbo. 

Lokalni anestetiki olajšajo bolečino. 
Še bolje je, če so lokalni anestetiki 
v pripravku prisotni s kombinacijo 
antiseptika. Pri pripravkih z lokalnim 
anestetikom moramo paziti, da lokalna 
anestezija ne bi ovirala žrelnega refleksa 
požiranja. 

Protivnetne učinkovine delujejo 
protivnetno in tako lajšajo simptome 
vnetja žrela.

Zdravilne rastline so učinkovite tudi 
pri vnetjih žrela in ustne sluznice. 
Veliko zdravilnih rastlin namreč vsebuje 
antiseptične in protivnetne učinkovine, 
predvsem eterična olja. tako lahko 
pripravimo čaje ali izvlečke vgradimo v 
pastile. Velikokrat je pastilam dodan tudi 

Mnogo ljudi zmotno misli, da samo boleče žrelo ni zadosten 
razlog, da bi pomislili na samozdravljenje.

mentol, ki deluje dodatno antiseptično. 

Priporočljiv je žajbelj, saj vsebuje veliko 
čreslovin, ki delujejo protivnetno. na 
voljo je v obliki pastil ali čajev, ki jih ne 
uporabljamo za pitje, pač pa za grgranje.  

Dobrodošle so tudi sluzi, ki prekrijejo 
poškodovano sluznico ter jo tako 
zaščitijo pred zunanjimi dražljaji. na voljo 
so slezove pastile ali korenine, iz katerih 
se pripravi čaj.

Zelo pomembno je, da okrepimo svoj 
imunski sistem. Če bo ta močan, bo 
namreč s povzročitelji najlaže opravil 
sam. Zato mu ponudimo podporo – 
dodajmo vitamine in minerale, predvsem 
kalcij, cink in vitamin c. Lahko mu 
ponudimo tudi pripravek iz ameriškega 
slamnika ali imunoglukan, ki prav tako 
izboljšujeta našo odpornost.

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom. 

*Strepsils z okusom medu in limone 0,6 mg/1,2 mg pastile: amilmetakrezol/2,4-diklorobenzilalkohol, Strepfen 8,75 mg pastile: flurbiprofen

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

Ali ste vedeli:
neustrezno zdravljeno vnetje 
žrela, zlasti angine, lahko pusti v 
organizmu posledice za vse življenje. 
nepravilno zdravljeno ali zadušeno 
vnetje mandljev (tonzil), zaradi 
raztrosa virusov in/ali bakterijskih 
toksinov po telesu, lahko povzroča 
okvare, ki so hujše od same angine. S 
skrbnim zdravljenjem  tudi ne smemo 
prekmalu prenehati, torej čim bi 
izginila akutna znamenja obolenja. Če 
vsega tega torej ne upoštevamo, se 
nam kmalu, zlasti teden dni po angini,  
lahko pojavi hujše vnetje drugje v 
telesu. to je lahko vnetje srednjega 
ušesa, vnetje sklepov, srčnih 
zaklopk,... ali vnetje ledvic. Do vnetja 
ledvic pride povprečno dva tedna po 
streptokokni angini in je pogost pojav 
pri otrocih nad tremi leti starosti in 
pri mladini.

https://www.arc.si
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predstavitev

Prilagodljivo Po meri Posameznika

Po novem lahko pri GRAWE NEZGODI 
koristite za 300 odstotkov višje izplačilo 
za primer trajne invalidnosti, kar vam 
zagotavlja 300-odstotno varnost. 
Družinsko nezgodno zavarovanje 
zagotavlja 100-odstotno varnost za 
vse člane družine. GRAWE NEZGODA 
zagotavlja nezgodno zavarovanje tudi 
enostarševskim družinam. Odlična 
novica je, da imate zagotovljeno kritje 
v primeru izgube zaposlitve, kar v 
času brezposelnosti pomeni nezgodno 
zavarovanje brez plačila premije. 

V lepih trenutkih se nam včasih zdi, 
da ne more iti nič narobe. Ampak ali je 
to res? »Meni se to že ne bo zgodilo,« 
je stavek, ki ga prepogosto slišimo iz 
ust številnih Slovencev. Pri GRAWE 
zavarovalnici nas skoraj dvestoletne 
izkušnje učijo, da se stvari lahko zelo 
hitro spremenijo, zato nam dovolite, 
da smo z vami tudi takrat, ko življenje 

graWe nezgodno 
zavarovanje

Nezgodno zavarovanje je lahko ključnega pomena za urejen in stabilen življenjski 
slog. V GRAWE zavarovalnici smo se odločili, da obstoječa nezgodna zavarovanja 
nadgradimo in dopolnimo. 

ubere trnovo pot. V Sloveniji se vsako 
leto zgodi veliko nezgod, tudi s trajnimi 
posledicami oziroma invalidnostjo. 
Žalostno je, da velika večina žrtev nima 
ustreznega nezgodnega zavarovanja.

Toda po naših izkušnjah mnogi 
posamezniki ne vedo, kaj vse prinaša 
nezgodno zavarovanje. Nezgoda je 
dogodek proti volji zavarovanca, ki 
se zgodi nenadno. Pri nezgodnem 
zavarovanju lahko izberete individualno 
nezgodno kritje, ki vključuje trajno 
invalidnost, nezgodno smrt, dnevno 
nadomestilo, bolnišnično dnevnico, 
nezgodno rento, nadomestilo za 
bolečine in SOS nezgodo. Sklenete lahko 
tudi družinsko ali otroško nezgodno 
zavarovanje. GRAWE NEZGODA zavaruje 

oglasno sporočilo

tudi za primer otroške paralize, 
klopnega meningitisa in lymske 
borelioze, okužbe s tetanusom ter 
okužbe s steklino.

Družinsko zavarovanje zagotavlja 
varnost za starše in vse otroke do 
15. leta starosti. Za vse družinske 
člane vam pri GRAWE zavarovalnici 
zagotavljamo 100-odstotno kritje v 
primeru nezgode. Posebnost, ki smo 
jo uvedli glede na povpraševanje, je 
zavarovanje enostarševskih družin, ki 
tudi staršem samohranilcem omogoča 
posebne ugodnosti. 

V trenutnih razmerah je še posebno 
zanimiva ponudba zavarovanj brez 
plačila premije. Če oseba po preteku 

Družinsko nezgodno zavarovanje zagotavlja 
100-odstotno varnost za vse člane družine.

GRAWE NEZGODA 
zagotavlja nezgodno 
zavarovanje tudi 
enostarševskim družinam.
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najmanj enega leta od sklenitve 
nezgodnega zavarovanja postane 
brezposelna, ji GRAWE zavarovalnica 
brezplačno krije nezgodno zavarovanje 
za obdobje šest mesecev. 
 

Vse hitreje razvijajoči se svet 
digitalizacije je vodil do razmisleka tudi 
v GRAWE zavarovalnici in tako smo se 
odločili, da kot novost v trenutni situaciji 
svojim strankam predstavimo možnost 
sklenitve zavarovanja na daljavo. 

Slednje je preprosto in hitro ter s tem je 
poskrbljeno za vašo varnost. 

Poskrbite za urejen življenjski slog še 
danes in si več o zavarovanju GRAWE 
nEZGODA preberite na spletni strani 
www.grawe.si ali pokličite na 080 22 40.

Družinsko zavarovanje zagotavlja varnost za starše in vse 
otroke do 15. leta starosti.

Po novem lahko pri 
GRAWE NEZGODI koristite 
za 300 odstotkov višje 
izplačilo za primer trajne 
invalidnosti.

GRAWE NEZGODA

100 % VARNOST ZA 
VSE ČLANE DRUŽINE.
grawe.si/nezgoda
080 22 40

Zavarovalnica na Vaši strani.

https://www.grawe.si/nezgoda
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Hiperpigmentacija je lahko stranski učinek nekaterih 
hormonskih zdravljenj, kemoterapij, antibiotikov, antimalarikov, 
antiepileptikov in številnih drugih zdravil.

Hiperpigmentacija je posledica 
prekomerne tvorbe melanina, ki se kaže 
v obliki rjavih in črnih kožnih lis različnih 
oblik in velikosti. 

Melanin je pigment, ki daje naravno 
barvo koži, lasem in očem. Kožne celice 
ščiti pred različnimi dejavniki, vključno 
z UV-sevanjem, in absorbira proste 
radikale, ki nastajajo znotraj citoplazme 
in tako ščitijo glavne celice vrhnjice 
(keratinocite) pred apoptozo (celična 
smrt). Melanin nastaja v melanocitih 
v bazalni plasti epidermisa, točneje v 
melanosomih, ki so organeli znotraj 
melanocitov. ti so dendritične celice, 
ki zaradi svoje razvejane strukture 
omogočajo melanosomom, da 
transportirajo melanin do keratinocitov 
in tako pokrijejo (zavarujejo) njihova 
celična jedra. 

NEENAKOMERNA 
PIGMENTACIJA 
KOžE
Koža kot najbolj izpostavljeni del našega telesa pomeni neposreden stik z okoljem 
in je prva informacija, ki jo o sebi ponudimo drugim. Zato nam ni vseeno, kakšna je 
videti. Trudimo se popraviti ali celo odpraviti napake na njej, tako velike kot majhne, 
bolj ali manj moteče, saj bi ji radi omogočili, da zasije v najlepši podobi. Besedilo: Petra Šauperl

Različne motnje v pigmentaciji lahko 
razdelimo na:
•	 motnje v sintezi melanina,
•	 motnje v distribuciji melanina,
•	 motnje v porazdelitvi melanina,
•	 motnje epidermogeneze.
•	
Hiperpigmentacijo povzročajo različni 
dejavniki, vendar med njimi najbolj 
izstopajo:
•	 izpostavljenost soncu,
•	 genetski dejavniki,
•	 starost,
•	 hormonski vplivi in
•	 poškodbe ali vnetja kože.

Oblike hiperpigmentacije
Hiperpigmentacija se pojavlja v različnih 
oblikah:
•	 Pigmentni madeži (lentigo solaris, 

lentigo senilis). Pojavijo se na predelih, 

izpostavljenih soncu (obraz, dekolte, 
roke, zgornji del hrbta), so svetlo 
do temno obarvani madeži na ravni 
kože, lahko so ovalne, okrogle ali 
asimetrične oblike, vzrok je večletno 
izpostavljanje soncu.

•	 Melazma. Med najpogostejše oblike 
hiperpigmentacije štejemo melazmo, 
ki se pojavi na obrazu na ličnicah in 
čelu, nad zgornjo ustnico in tudi po 
dekolteju in podlahteh. najpogosteje 
se pojavi po 25. letu starosti in se z 
leti stopnjuje. Vzrok je prekomerno 
izpostavljanje UV-žarkom in povečana 
vsebnost estrogena in drugih spolnih 
hormonov, ki je genetsko pogojena. 

•	 Kloazma je oblika melazme, ki se 
pojavi v nosečnosti in je znana 
kot »nosečniška maska« oziroma 
tudi pri jemanju kontracepcijskih 
tablet (estrogen) in hormonskem 
nadomestnem zdravljenju. V 
kombinaciji z izpostavljanjem UV-
žarkom lahko poleti potemni in pozimi 
posvetli. Lahko je tudi posledica 
nekaterih težav pri delovanju jajčnikov. 
Vsekakor ob umiritvi hormonskih 
nihanj sčasoma izgine (da izgine, lahko 
traja tudi do pet let).

Med najpogostejše oblike 
hiperpigmentacije štejemo 
melazmo, ki se pojavi na 
obrazu na ličnicah in čelu, 
nad zgornjo ustnico in tudi po 
dekolteju in podlahteh.



PRIPOROČAJO DERMATOLOGI

REŠITEV ZA VSAKO KOŽO
Bioderma je inovativna dermatološka kozmetika z izdelki za:

 občutljivo kožo,
 kožo, nagnjeno k rdečici,
 atopijski dermatitis,
 kožo z ogrci in aknami,
 mešano ali mastno kožo, 
 suho in dehidrirano kožo,
 poškodovano kožo.

Vsi izdelki temeljijo na D.A.F. kompleksu, ki izboljšuje 
toleranco kože, zmanjšuje občutljivost in krepi njeno 
odpornost na okolje. Izdelki so formulirani s strani biologov 
in dermatologov. Temeljijo na biološkem načinu delovanja, ki 
deluje na izvor in posledico dermatološkega problema kože.

Ko koža trpi, jo  
moramo namesto 
zdraviti, naučiti živeti 
glede na njeno 
naravno biologijo.

“

”

Na voljo v lekarnah in 
spletni trgovini www.sophia.si

Brezplačno svetovanje: 
080 35 64Bioderma Slovenija www.bioderma.si

bioderma@sabex.si

S
A

B
E

X
 d

.o
.o

., 
P

o
sl

ov
na

 c
o

na
 A

 1
8,

 4
20

8 
Š

en
ču

r

Atoderm
Suha in zelo  
suha koža

Atopijski dermatitis

Sensibio
Občutljiva koža

Rdečica

Sébium
Akne
Mešana in mastna 
koža

Hydrabio
Dehidrirana  
koža

Cicabio
Celjenje  
poškodovane  
kože

Photoderm
Zaščita kože  
pred soncem

https://www.bioderma.si
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Glede na mehanizem delovanja ločimo več pristopov pri 
odpravljanju hiperpigmentacije.

Blage in srednje močne pigmentacije se rešujejo že z 
medicinsko-kozmetičnimi izdelki in terapijami.

•	 Posttravmatska hiperpigmentacija 
nastane zaradi mehanskega draženja, 
na primer po depilaciji, drgnjenju 
oblačil in praskanju.

•	 Postinflamatorna hiperpigmentacija 
se pojavi po vnetju kot odgovor na 
poškodbe, bolj značilne za temnejše 
fototipe, na primer v primeru aken, 
dermatitisov, opeklin, kislinskih 
pilingov in laserske terapije.

•	 Pege (efelide). Pojavijo se že v 
otroštvu in so značilne za svetlejše 
fototipe. Vzrok je neenakomerno 
razporejanje melanina, bolj se izrazijo 
ob izpostavljanju UV-žarkom, če 
nastanejo sončne opekline, se lahko 
oblikujejo na novo.

Poleg naštetega obstaja še širok 
razpon zdravstvenih dejavnikov, ki 
lahko povzročijo hiperpigmentacijo 
(Addisonova bolezen, cushingova 
bolezen, hipotiroidizem in druge). 
Je tudi simptom določenih bolezni, 
kot so nekatere avtoimunske in 
gastroenterološke bolezni, presnovne 
motnje in pomanjkanje vitaminov. 
Hiperpigmentacija je lahko stranski 
učinek nekaterih hormonskih zdravljenj, 
kemoterapij, antibiotikov, antimalarikov, 
antiepileptikov in številnih drugih zdravil. 

Odpravljanje hiperpigmentacije
Glede na mehanizem delovanja 
ločimo več pristopov pri odpravljanju 
hiperpigmentacije:
•	 uravnoteženje sinteze melanina in 

melanocitov; uporaba učinkovin, kot 
so tretinoin, arbutin, azelaična kislina, 
resveratrol, askorbinska kislina;

•	 uravnoteženje distribucije melanina 
prek melanosomov do keratinocitov; 
uporaba učinkovin, kot so niacinamid, 
sojini in mlečni proteini; 

•	 uravnoteženje epidermogeneze 
(proliferacija, diferenciacija in 
deskvamacija kertatinocitov); uporaba 
učinkovin, kot so mlečna, glikolna, 
retinojska kislina, retinol. 

blage in srednje močne pigmentacije se 
rešujejo že z medicinsko-kozmetičnimi 
izdelki in terapijami (AHA- in bHA-

kislinski pilingi, IPL), usmerjenimi v 
zgoraj naštete vzroke hiperpigmentacij, 
dermatologi pa posegajo po bolj 
rigoroznih terapijah, kot so laserji, 
srednji/globoki pilingi in retinoidi, ki 
zahtevajo krajša ali daljša obdobja 
celjenja.

Prehranska dopolnila
Glede prehranskih dopolnil je 
priporočljivo oralno jemanje ceramidov 
(inhibirajo encim tirozinazo, ki je 
odgovoren za sintezo melanina), prostih 
omega-3-maščobnih kislin (zmanjšujejo 
sintezo melanina) in kompleksa 
vitaminov AcE (uravnavajo proces 
obnavljanja epidermisa).

Pigmentne madeže, ki se pojavijo 
predvsem na izpostavljenih delih obraza, 
dekolteja in rok, je v prvi vrsti treba 
preprečevati. to počnemo z dosledno in 
natančno uporabo zaščitnih faktorjev 
pred UVb- in UVA-sevanjem vse leto. 
UVA-žarki so prisotni v vseh letnih 
časih in niso vezani na sonce; hkrati 
prodirajo čez steklo in lahko na našo 
kožo vplivajo na primer med vožnjo 
z avtom. Zato poskrbite za čim višjo 
UVA-zaščito (nekateri izdelki imajo na 
deklaraciji napisano, kolikšno zaščito 
nudijo pred UVA-žarki). V mesecih, ko 
je sonce močnejše, povišamo zaščitni 
faktor na SPF 50 (UVb-žarki) in omejimo 
čas, ki ga preživimo na soncu, nosimo 
zaščitna oblačila in pokrivala. Poleg tega 
je pomembno, da vse lise in madeže na 
koži redno preverjamo pri dermatologu, 
s čimer preprečujemo morebitne 
možnosti nastanka melanoma – raka 
kože. 
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www.tusdrogerija.si 
BREZPLAČNA 
DOSTAVA

tusdrogerija.si

ZDAJ TUDI 
             osebni prevzem!
Vaših najljubših izdelkov na dom

*

* Ob nakupu nad 45 €

Tuš drogerija Planet Celje in Planet Koper, BTC (Ljubljana), 
prevzemno mesto Hitri nakup Planet Tuš Novo mesto, Muta, 
Lesce, Kozina, Ilirska Bistrica ter Brežice.

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

https://www.tusdrogerija.si
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Rane po končani operaciji spnemo z različnimi kombinacijami 
podkožnih in kožnih šivov in kirurških sponk.

Rane po končani operaciji spnemo z 
različnimi kombinacijami podkožnih 
in kožnih šivov in kirurških sponk. 
Skrb bolnika za rane, kasneje pa za 
brazgotine je z vidika končnih estetskih 
rezultatov skoraj enako pomembna kot 
kirurška tehnika. Poleg pravilne nege 
brazgotine in dobre kirurške tehnike 
na celjenje brazgotine vplivajo nekateri 
drugi dejavniki, na katere ne kirurg 
ne bolnik ne moreta vplivati. Primeri 
dejavnikov, na katere nimamo vpliva, so 
starost bolnika, genetska nagnjenost k 
brazgotinjenju in lokacija brazgotine.

Nega brazgotine v zgodnjem času 
celjenja po operaciji
Zašita rana
Rane v času celjenja potrebujejo 
počitek. Po operativnem posegu se 

BRAZGOTINE 
– OPOMNIK ZA 
CELO žIVLJENJE?
Vse kožne rane, pa naj bodo te posledica kirurškega reza ali poškodbe, se celijo s 
procesom brazgotinjenja. Vsi kirurgi si želimo, da bi naši bolniki imeli komaj vidne 
brazgotine, zato smo že med operativnim posegom pozorni, da s tkivom bolnika 
ravnamo nežno ter da je kirurški rez čim manjši. Besedilo: Dr. Aleš Fischinger

izogibajte fizičnim naporom ter gibom, 
ki bi raztegovali rano. Skrbite za 
uravnoteženo prehrano, ki naj vsebuje 
dovolj beljakovin in vitaminov. Če je 
rana na zgornji okončini, si jo namestite 
v trikotno ruto na tak način, da bo 
podlaket v višini srca. Če je rana na 
spodnji okončini, le-to podložite z 
blazino in počivajte. Po operativnem 
posegu je mogoče pričakovati nekaj 
bolečin. Pri bolečinah priporočamo 
paracetamol ali nesteroidne 
antirevmatike (Lekadol, Daleron, brufen, 
nalgesin ...), če ta zdravila dobro 
prenašate in nanje niste alergični. 
Aspirina se izogibajte, saj lahko povzroči 
krvavitev iz rane. Prvo prevezo rane je 
treba opraviti v skladu z navodili kirurga. 
V odsotnosti drugačnih navodil prvo 
prevezo opravite v 72 urah pri svojem 

izbranem zdravniku. Kasnejše preveze 
opravite po presoji kirurga ali izbranega 
zdravnika.

Odstranitev kirurških šivov oziroma 
sponk
Nega brazgotine
Priporočila glede časa odstranitve 
kirurških šivov ali sponk so različna. 
Primeren čas odstranitve šivov ali 
sponk se giblje med 5. in 15. dnem 
po operativnem posegu. Zgodnja 
odstranitev šivov ali sponk po eni 
strani zmanjša pojavnost točkastih 
brazgotin na mestu, kjer je potekal šiv, 
po drugi strani pa zgodnja odstranitev 
šivov zveča verjetnost, da bi se rana 
razprla. Dejavniki, ki vplivajo na čas 
odstranitve šivov in sponk, so lokacije 
in orientacija rane na telesu, starost 
bolnika, prisotnost zgodnjih komplikacij 
in nekaterih kroničnih bolezni. Različne 
anatomske lokacije in orientacije rane 
na telesu so podvržene različno močnim 
napetostnim silam, ki delujejo preko 
brazgotine. Ob razmisleku o odstranitvi 
šivov je treba upoštevati tudi bolnikove 
kronične bolezni, ki lahko vplivajo na 
celjenje rane, in bolnikovo starost. 
načeloma lahko zapišemo, da se mlajšim 
bolnikom (otroci) rane celijo hitreje, 
starejši bolniki (starostniki) pa imajo 
zaradi procesa staranja in gubanja kože 
preko brazgotin manjše napetostne sile. 
Glavno besedo glede časa odstranitve 
šivov naj ima zato zdravnik, ki je kirurški 
poseg opravil.

Namestitev lepilnih trakov čez 
brazgotino
Celjenje brazgotine
namestitev lepilnih trakov oziroma 
adhezivnih trakov v času odstranitve 
kirurških šivov je pomembna. Mlada, 
nezrela brazgotina ima po enem 
tednu komaj tri odstotke natezne 
moči zdrave kože, po treh tednih pa 



REŠITEV ZA 
POŠKODOVANO  
KOŽO
CICABIO

P RIP OROČ A JO 
DERM ATOLOGI

Cicabio SPF 50+ 
Pomirjujoča krema za 
obnavljanje poškodovane 
kože, izpostavljene soncu

Cicabio Crème 
Pomirjujoča krema  
za obnavljanje  
poškodovane kože

Na voljo v lekarnah in 
spletni trgovini www.sophia.si

Brezplačno svetovanje: 
080 35 64Bioderma Slovenija www.bioderma.si

bioderma@sabex.si
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KAKO DELUJE? 
Obnavlja povrhnjico in vlaži 
Blaži neudobje in zmanjšuje potrebo  
po praskanju 
Ščiti poškodovano kožo 
Preprečuje širjenje bakterij in čisti kožo 
Pospeši celjenje

POŠKODBE – rane, razpoke, ureznine, praske, 
brazgotine, opekline, žulji  
KOŽNE TEŽAVE – vnetje genitalij, plenični osip, 
spraskane akne, vnetja okoli ust, impetigo
POSEGI – odstranjevanje dlak, botoks, piling, 
laser, odstranitev kapilar, odstranitev šivov

ZA VSO  
DRUŽINO

ZA VSE NASLEDNJE INDIKACIJE:  

https://www.bioderma.si
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Najpogostejše učinkovine v kremah so vitamin A, vitamin D, 
vitamin E, izvleček čebule, zeleni čaj, aloja in silikon.

doseže 20 odstotkov. Lepilni trakovi 
(Leukosan strip, Omnistrip, Steristrip ...) 
na brazgotino delujejo s kombinacijo 
mehaničnega (razbremenitev 
napetostnih sil na šivni liniji) in delno 
okluzivnega hidracijskega učinka 
(preprečevanje izhlapevanja iz rane 
ali nezrele brazgotine). nameščanje 
adhezivnih trakov pripomore k lepšim 
končnim estetskim rezultatom. 
Verjetnost pojava neželenega videza 
brazgotine je bila pri tistih bolnikih, ki 
so imeli nameščene lepilne trakove, 
po nekaterih avtorjih kar 13,6-krat 
manjša v primerjavi s tistimi bolniki, ki 
adhezivnih trakov niso imeli nameščenih. 
Idealna orientacija adhezivnih trakov v 
literaturi še ni bila opisana, dodatno pa 
na to temo med kirurgi ni doseženega 
konsenza. Avtor prispevka na podlagi 
kliničnih izkušenj priporoča namestitev 
na tak način, da je prvi adhezivni trak 
nameščen čez brazgotino v isti smeri 
kot poteka brazgotina. namestitev 
preostalih adhezivnih trakov naj bo 
pravokotna na prvi trak in brazgotino, 
tako da sežejo trakovi vsaj dva 
centimetra od roba brazgotine. Čas 
nameščanja adhezivnih trakov ni dobro 
raziskan. V klinični praksi bolnikom 
pogosto svetujemo, da si adhezivne 
trakove nameščajo še od dva do tri 
tedne po odstranitvi šivov. nekateri 
kirurgi bolnikom priporočajo nameščanje 
adhezivnih trakov za čas 12 tednov.

Nega brazgotine, mlajše od enega 
leta
Kreme za nego brazgotin so številne in 
raznovrstne. najpogostejše učinkovine 
v kremah so vitamin A, vitamin D, 
vitamin E, izvleček čebule, zeleni 
čaj, aloja in silikon. Od vseh naštetih 
učinkovin imajo jasno dokazane 
učinke v literaturi le izdelki za nego 
brazgotin, ki vsebujejo silikon (kreme in 
silikonski obliži). Silikon izboljša končni 
estetski videz brazgotin in predstavlja 

zlati standard kot profilaktična 
terapija proti hipertrofičnemu in 
keloidnemu brazgotinjenju. način 
delovanja silikonskih preparatov še 
ni popolnoma raziskan, vendar naj bi 
silikonski preparati izboljšali hidracijo 
kože, ugodno naj bi vplivali na rastne 
dejavnike, regulirali tvorbo veziva in 
s tem vodili v nastanek mehkejše 
brazgotine v nivoju kože. Zmanjšali naj bi 
srbečico in neprijeten občutek, povezan 
s celjenjem.

Literatura navaja, da naj bi nanašanje 
silikona začeli drugi teden po 
operativnem posegu za dobo treh 
mesecev. Silikonske kreme za 
nego brazgotin lahko kombinirate 
s silikonskimi obliži. ne pozabite 
na masažo! Masaža brazgotin je 
pomembna, saj pripomore k lepšemu 
celjenju. Masažo zaceljene brazgotine 
spodbujamo pri vseh bolnikih večkrat 

dnevno. Za masažo brazgotin lahko 
uporabite navadno mastno kremo ali 
celo oljčno olje. Čiste, silikonske kreme 
za masažo niso primerne, saj so zaradi 
visoke vsebnosti silikona pregoste, 
dodatno pa so silikonske kreme za 
masažo predrage. tanek sloj silikonske 
kreme po končani masaži ali namestitev 
silikonskega obliža pa je vsekakor 
priporočljiva. Za večje brazgotine 
je smiselna tudi izdelava posebnih 
kompresijskih oblačil. brazgotin ne 
izpostavljajte soncu. Če so brazgotine 
na izpostavljenih predelih kože, je 
nujna uporaba krem za zaščito pred 
soncem s SPF vsaj 30. najboljšo zaščito 
predstavljajo kreme s fizikalnimi filtri 
(cinkov oksid, titanov oksid).

Kljub dobri kirurški oskrbi in dobri 
skrbi bolnika za brazgotino se včasih 
rane zacelijo s hipertrofično ali celo s 
keloidno brazgotino. takih brazgotin ni 
mogoče preprečiti, vendar je ob zgoraj 
naštetih ukrepih njihov nastanek znatno 
manj verjeten.

Nega brazgotine, starejše od enega 
leta
V nasprotju s splošnim prepričanjem na 
videz zrelih brazgotin ni mogoče vplivati 
z masažo ali z različnimi kremami 
za brazgotine. žal tudi silikonski 
preparati ne bodo uspešni. bolnikom z 
zrelo brazgotino, ki jih estetsko moti, 
zato svetujemo obisk pri priznanem 
specialistu plastične kirurgije, ki jim 
lahko natančno razloži možnosti 
nadaljnjega zdravljenja, kot tudi kakšni 
so realni pričakovani uspehi. Posvet pri 
plastičnem kirurgu je običajno cenejši 
kot nakup ene same dražje kreme za 
brazgotine v lekarni.

https://www.pharmaclassic.com
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Kako nas Regulatpro® Bio podpira?

Regulatpro® BioDr. Niedermaier®
FERMENTATION

PODPORA IMUNSKEMU SISTEMU*!

*DE-ÖKO-006 Distributer: Eurosolar d.o.o. • GSM: 040 165 052 • email: info@regulat.si

Krepitev imunskega sistema in vseh celic telesa, vključno 
z mikrobiomom, je bolj pomembna kot kdaj koli prej.

RegulatproRegulatpro   Bio je kaskadno fermentiran 
izbran ekstrakt sadja in zelenjave, katerega učinek 
pozitivno vpliva na zaščitne mehanizme imunskega 
sistema in nas tako ščiti pred vdorom patogenov.

RegulatproRegulatpro   Bio vsebuje naravni vitamin C, ki 
prispeva k normalni imunski funkciji.

Na voljo v trgovinah Sanolabor, lekarnah in trgovinah s prehranskimi dopolnili.

Več kot deset let raziskav kaskadno 
fermentiranih biokoncentratov kaže 
na to, da ti uspešno podpirajo telo 
pri doseganju ravnovesja. Dejstvo, da 
so iz popolnoma naravnih sestavin 
in zasnovani na naravnih zakonih, 
jim omogoča, da delujejo popolnoma 
naravno in celovito. Tako med drugim …

Podpirajo aktivacijo encimskih 
procesov, nujnih za normalno 
funkcioniranje sleherne celice, tkiv, 
organov in sistemov. Vse celice telesa 
zato delujejo bolje, pa naj si bo to 
celica pljuč, prebavil, jeter, srca … ali pa 
imunskega sistema. Celice posledično 
lahko ustvarijo tudi do petkrat več 
celične energije (ATP)! Preko podpore 
encimskih procesov se uravnava 
tudi kislo-bazično ravnovesje telesa. 
Obrambne moči so s tem dodatno 
podprte, saj vemo, da imajo v zakisanem 
telesu patogeni mikrobi večjo moč.

KaKo ostati zdrav s 
pomočjo naravnega 
eliKsirja 
Danes več ni človeka, ki se ne bi spraševal, kako v trenutni situaciji ostati zdrav. 
Eden od načinov krepitve obrambnih moči je zagotovo tudi uživanje naravnega 
eliksirja – ekstrakta RegulatproBIO. Besedilo: Adrijana Dolinar

Podpirajo antioksidativno moč 
telesa, saj se dvigne nivo telesnega 
antioksidanta – glutationa. Ta je nujen v 
obrambi vseh celic (njihovih membran, 
DNK …) pred oksidativnim stresom. 
Slednjega ne ustvarjajo le patogeni 
mikrobi (virusi …), ampak tudi psihičen 
stres, nekakovostna hrana, sintezna 
zdravila, toksini in drugo. Ustrezen nivo 
glutationa v jetrih, je pomemben tudi v 
procesu razstrupljanja telesa. 

Podpirajo protivnetno moč telesa. 
Ker vemo, da je obrambna moč 
oseb s kroničnimi vnetnimi obolenji 
(ateroskleroza, revma, diabetes …) že 
v boju z virusi gripe mnogo slabša, 
je za okrepitev imunskega sistema 
dobro telo podpreti tudi z umirjanjem 
telesnih vnetij. Omenjeni pripravki 
podpirajo ravnovesje med vnetnimi in 
protivnetnimi citokini, na kar kažejo 
tudi meritve indikatorja telesnega 

vnetja (CRP). Povišane vrednosti CRP se 
znižajo. 

Podpirajo učinkovitost imunskih celic. 
Denimo podpre se funkcija celic ubijalk, 
zaradi česar te bolj uspešno opravijo ne 
le z virusi in drugimi škodljivimi mikrobi, 
ampak tudi z rakavimi celicami. Poleg 
tega tudi direktno (kontaktno, na primer 
z grgranjem …) delujejo zaviralno na 
bakterije in glivice.

Podpirajo ravnovesje mikrobioma. 
Vemo, da izguba ravnovesja črevesne 
flore (z antibiotiki, kortikosteroidi, 
antacidi, nekakovostno hrano,  
stresom …) vodi v slabšanje moči 
imunskega sistema, zato je za ohranjanje 
zdravja nujno negovati tudi mikrobiom. 
Uživanje kaskadno fermentiranih 
bioekstraktov ohranja (in vrača) 
ravnovesje mikrobov, tako na sluznici 
črevesja kot drugje v in na telesu.
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Pri hujših primerih lahko čutimo 
šibkost, imamo težave, kadar stojimo ali 
premikamo prizadeto nogo. Čeprav gre 
za boleče stanje, pa išias redko povzroči 
nepopravljivo poškodbo na prizadetem 
živcu. Do pojava lahko pride nenadoma 
ali postopno. V večini primerov je 
prizadeta samo ena okončina. 

bolečino izzove vnetje živca in je 
običajno posledica neposrednega 
pritiska na živec. najpogostejši vzrok 
je zdrs medvretenčne ploščice, 
posledica česar je pritisk na išiasni 
živec, vnetje in bolečina. Vzrok je lahko 
tudi degenerativna bolezen, zaradi 
česar postane medvretenčna ploščica 
krhka in se zlomi. Lahko gre tudi za 
spondilolistezo, ko eno vretence zdrsne 
čez drugo. Možen vzrok so lahko 

IŠIAS ALI ISHIATIČNE 
BOLEČINE
Išias je najdaljši in najdebelejši živec v človeškem telesu. Izhaja iz spodnjega dela 
hrbtenjače, oživčuje mišice na zadnjem delu stegna, mišice goleni in stopala. Išias 
je tudi izraz, ki se pogosto zelo posplošeno uporablja za precej specifično bolečino 
(ostra, zbadajoča oziroma pekoča), ki se iz hrbtenice širi v zadnjico in nogo, lahko vse 
do stopala. Običajno bolečino v nogi spremlja tudi občutek odrevenelosti v goleni in 
stopalu ali občutek mravljinčenja. Besedilo: Bojan Madjar, mag. farm. spec.

tudi izrastline na kosteh ali lumbalna 
spinalna stenoza, pri čemer pride do 
zožitve spinalnega kanala. 

Med rizične dejavnike za pojav 
omenjenih stanj uvrščamo starost, 
pojavnost težav v družini, nosečnost, 
debelost, dolgotrajno stanje na nogah 
ali sedenje, delovna mesta, ki zahtevajo 
daljše stanje, sklanjanje ali dvigovanje 
bremen in spanje na mehki vzmetnici. Če 
ste se prepoznali v kateri izmed naštetih 
situacij, je najbolje, da skušate dejavnike 
omejiti. Vsega se seveda ne da izničiti, 
pomaga pa ustrezen način življenja, ki 
vključuje fizično aktivnost in predpisane 
vaje za razgibavanje.

Vzrok bolečine lahko odkrije samo 
zdravnik z ustrezno diagnostično 

Med rizične dejavnike za pojav 
omenjenih stanj uvrščamo 
starost, pojavnost težav v 
družini, nosečnost, debelost, 
dolgotrajno stanje na nogah ali 
sedenje.

Načeloma si pri bolečini lahko pomagamo tudi sami. Ublažiti 
si jo lahko skušamo z izmeničnim ohlajanjem in ogrevanjem 
prizadetega predela, raztegovalnimi vajami in protibolečinskimi 
zdravili.

metodo (rentgen, magnetna resonanca, 
pregled z računalniško tomografijo). 
S tem testiranjem lahko opredelimo 
najustreznejšo terapijo in prepoznamo 
stanja, ko je potreben kirurški poseg.

Kaj lahko naredimo sami?
načeloma si pri bolečini lahko 
pomagamo tudi sami. Ublažiti si 
jo lahko skušamo z izmeničnim 
ohlajanjem in ogrevanjem prizadetega 
predela, raztegovalnimi vajami in 
protibolečinskimi zdravili. V lekarni 
imate na voljo zdravila z nesteroidnimi 
antirevmatiki, ki delujejo protibolečinsko 
in protivnetno. Lahko so v taki obliki, da 
jih zaužijete, torej tablete ali peroralni 
praški, in vsebujejo učinkovino ibuprofen 
ali naproksen. na voljo pa imamo tudi 
lokalno delujoče pripravke v obliki gela, 
ki ga nanesemo na prizadeto mesto in 
vsebuje diklofenak. Gel s ketoprofenom 
je mogoče v lekarni izdati samo po 
predložitvi zdravniškega recepta. 
Omejitev obstaja zaradi potencialne 
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Išias je najdaljši in najdebelejši živec v 
človeškem telesu.

fototoksične reakcije. Pred izbiro ustreznega zdravila se 
posvetujte v lekarni, saj vsako izmed njih ni primerno za 
sleherno osebo, poleg tega je treba upoštevati navodila, da 
bo zdravljenje učinkovito in varno.

Kadar samozdravljenje ni uspešno, je treba obiskati zdravnika. 
to svetujemo tudi, če bolečino pripisujemo išiasnemu živcu, a 
diagnoze zdravnik še ni potrdil. takoj je treba k zdravniku, ko 
so bolečine zelo močne ali se recimo pojavijo tudi motnje pri 
odvajanju vode in blata. Zdravnik lahko ob zelo močni bolečini 
injicira protivnetno zdravilo neposredno v vnetno območje. 
Predpiše lahko tudi nesteroidne antirevmatike v učinkovitejših 
odmerkih. Odloči pa se lahko tudi za mišične relaksante, da 
zmanjša neugodje, povezano z mišičnimi spazmi. Upoštevati 
moramo, da bolečine ne bomo odpravili čez noč. na podlagi 
izkušenj sicer vemo, da smo z opisano konservativno terapijo 
uspešni pri skoraj vseh primerih, a bolečina izzveni v šestih 
tednih.
Smiselno je seveda delovati preventivno, čemur bodo 
verjetno prikimali vsi, ki so išiasno bolečino doživeli. 
Preventiva vključuje telesno aktivnost in redno izvajanje vaj 
za hrbtenico oziroma obhrbtenično mišičje. Paziti morate 
tudi, da ju ne preobremenjujete. najboljše je raznovrstno 
gibanje, kot so hoja, tek in tek na smučeh, plavanje in 
kolesarjenje.

Ali ste vedeli

Zaradi kronične bolečine trpi vsak četrti odrasli 
prebivalec Slovenije
bolečina, predvsem kronična, je velik zdravstveni in 
družbeni problem na svetovni ravni. V razvitem svetu 
kronično bolečino opisuje približno 20 odstotkov ljudi. 
V Sloveniji zaradi kronične bolečine trpi 22 odstotkov 
prebivalstva med 18. in 75. letom, kar pomeni, da 
prizadene enega od štirih odraslih Slovencev, ob 
svetovnem dnevu boja proti bolečini, ki ga obeležujemo 
11. oktobra, sporoča Zbornica – Zveza. Povprečna 
starost ljudi s kronično bolečino je 49 let, zanjo pa 
povprečno trpijo kar 4,8 leta. Močna kronična bolečina 
(jakost 8–10 na lestvici 0–10) se v Sloveniji pojavlja v 
11 odstotkih, kar nas uvršča na drugo mesto med 13 
evropskimi državami.

https://www.bolec-hrbet.si
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Revmatoidni artritis se pojavlja pri 
približno 1 % prebivalstva. Ocenjujemo, 
da je v Sloveniji okrog 20.000 bolnikov 
s to boleznijo. Zboli lahko vsak, tudi 
otroci in starejši, vendar je najpogostejši 
začetek bolezni v mlajših do srednjih 
letih. ženske zbolevajo pogosteje kot 
moški, razmerje ženske : moški je 3 : 1. 
bolezen se pojavlja pri vseh etničnih 
skupinah in rasah in je torej razširjena 
po vsem svetu.
 
Kaj povzroča revmatoidni artritis?
Kakšen je vpliv genov?
Revmatoidni artritis se pojavlja pri 
genetsko dovzetnih osebah. Zakaj je 
pri nekaterih ljudeh dovzetnost za to 
bolezen zvečana, pri drugih, ki imajo 
podobne gene, pa ne, še ni povsem 
jasno. Določene gene in druge dejavnike, 
ki lahko sprožijo bolezen (kot so okužbe, 
poškodbe, hormonske spremembe, drugi 
zunanji dejavniki), strokovnjaki po vsem 
svetu intenzivno proučujejo.

Ali sproži bolezen okužba?
Mnogi so prepričani, da revmatoidni 
artritis sprožijo različne okužbe, čeprav 
za to ni neposrednega dokaza. bolezen 
ni nalezljiva. Možno je, da različni 
povzročitelji okužb (bakterije, virusi), ki 
smo jim vsi izpostavljeni, pri genetsko 
dovzetnih osebah sprožijo nepravilen 
imunski odziv in bolezen.

Kakšno vlogo ima imunski sistem?
ni še povsem razjasnjeno, kaj sproži 
začetek bolezni. Pomembno vlogo pri 
sklepnem vnetju in njegovih posledicah 
ima imunski sistem. ta je pomemben za 
obrambo organizma pred bakterijami, 
virusi in drugimi tujimi snovmi. Pri 
revmatoidnem artritisu imunski sistem 
deluje nepravilno, napade lastna tkiva, 
sklepe in lahko tudi druge organe. 
celice imunskega sistema zapustijo 
krvni obtok, napadejo sklepna tkiva in 

REVMATOIDNI 
ARTRITIS
Revmatoidni artritis je kronična, vnetna revmatična bolezen, ki lahko prizadene vse 
sklepe in tudi obsklepne dele. Na začetku bolezni so boleči in otekli predvsem mali 
sklepi rok, stopal, zapestja in komolci, in to obojestransko. Pozneje v poteku bolezni 
se lahko vnetje razširi še na velike sklepe, kot so kolena, kolki in gležnji, redkeje na 
hrbtenico. Besedilo: dr. Aleš Ambrožič, dr. med.

povzročijo vnetje. Imunske in vnetne 
celice v sklepnih tkivih in sklepni 
tekočini izločajo različne encime, 
protitelesa in citokine, ki poškodujejo 
sklepne dele.
 
Katere simptome in znake ima re-
vmatoidni artritis?
Simptomi in znaki revmatoidnega 
artritisa se razlikujejo od bolnika 
do bolnika. Značilno za bolezen je 
sklepno vnetje, ki po navadi prizadene 
več sklepov. Začetek bolezni je lahko 
nenaden ali bolj počasen. Če sklepno 
vnetje vztraja in se po zdravljenju ne 
umiri, lahko okvari sklepni hrustanec, 
kosti in kite ter vezi okrog sklepa, kar 
vodi v slabšo gibljivost in trajno okvaro 
vnetega sklepa (slika 11).

Dostikrat revmatoidni artritis poteka 
blago in počasi napreduje. Včasih se 
zgodi, da se bolezen sama umiri in 
potuhne za več let. Možen pa je tudi 
hujši potek, s hitrim napredovanjem in 
slabšanjem, kar pa je na srečo redkeje. 
Spremljajoči splošni znaki bolezni so 
slabo počutje, utrujenost, izguba teka, 
hujšanje, manj pogosto nekoliko zvišana 
telesna temperatura.
Poleg tega se lahko pojavi slabokrvnost 
(anemija), ki poslabša splošno počutje. 
nekateri bolniki z revmatoidnim 
artritisom imajo podkožne revmatoidne 
vozliče, največkrat nad komolci, lahko 
tudi nad drugimi sklepi.

Zelo redko bolniki z revmatoidnim 
artritisom dobijo vnetje osrčnika 

Napredek v zgodnjem ugotavljanju in zdravljenju revmatoidnega 
artritisa, še vedno nimamo na voljo zdravila, ki bi bolezen 
ozdravilo.
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(perikarditis), rebrne mrene (plevritis) ali pljučnega tkiva 
(pnevmonitis). Možen je še pojav suhih ust ali oči, tedaj 
govorimo o sindromu suhih sluznic ali pridruženem 
(sekundarnem) Sjögrenovem sindromu. V tem primeru 
ugotavljamo še nekatere druge nenormalnosti, predvsem v 
krvi. Še redkeje se lahko pojavi vnetje malih žil (vaskulitis), 
tedaj so možni tudi izpuščaji, površne ali globlje razjede, 
predvsem po koži nog.
 
Kako ugotavljamo revmatoidni artritis?
Kadar je sumljivo, da se je pojavil revmatoidni artritis, je 
potreben pregled pri specialistu internistu revmatologu. 
bolezen ugotavljamo na osnovi bolnikovih težav, skrbnega 
kliničnega pregleda, ki ga dopolnimo s krvnimi preiskavami, 
rentgenskim slikanjem in še drugimi slikovnimi preiskavami, 
kot so na primer ultrazvočni pregled prizadetega sklepa, 
slikanje z magnetno resonanco (MRI) in podobno.

POMNITe!
Kadar sta začetek in potek značilna, ugotavljanje 
revmatoidnega artritisa ni težko. Včasih pa so na začetku 
bolezni simptomi in znaki še premalo jasni, krvnih sprememb 
še ni, zato je tedaj ugotavljanje težje in bolj zapleteno ter 
sta dostikrat potrebna opazovanje in spremljanje.

na začetku bolezni na rentgenski sliki prizadetih sklepov 
še ni vidnih sprememb ali pa je prisotno le obsklepno 
razredčenje kosti (osteoporoza). Pozneje v poteku bolezni 
se pojavijo spremembe na hrustancu, ki se stanjša, in na 
kosteh, na primer razjede (erozije). Po daljšem trajanju 
bolezni izginejo sklepne špranje, sklepi se razobličijo. Do 
deformacij pride tudi zaradi prizadetosti obsklepnih kit in 
vezi, ki se zaradi vnetja skrajšajo, pretrgajo ali kako drugače 
spremenijo.
 
Kako zdravimo revmatoidni artritis?
Čeprav je v zadnjih letih opazen velik napredek v zgodnjem 
ugotavljanju in zdravljenju revmatoidnega artritisa, še vedno 
nimamo na voljo zdravila, ki bi bolezen ozdravilo. Vendar 
lahko danes z zgodnjim ugotavljanjem in zdravljenjem 
preprečimo škodo, ki bi jo sicer lahko povzročila ta vnetna 
revmatična bolezen. Če bolezni ne zdravimo, lahko nastanejo 
nepopravljive spremembe na sklepih in drugih delih skeleta. 
Zdravljenje mora biti prilagojeno vsakemu posameznemu 
bolniku, resnosti bolezni, morebitnim pridruženim boleznim 
in bolnikovim željam.

Bolezen ugotavljamo na osnovi bolnikovih 
težav, skrbnega kliničnega pregleda, ki ga 
dopolnimo s krvnimi preiskavami, rentgenskim 
slikanjem in še drugimi slikovnimi preiskavami.

https://www.lyprinol.eu
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Cilji zdravljenja revmatoidnega artrit-
isa:
•	 lajšanje bolečin 
•	 umirjanje vnetja 
•	 upočasnitev napredovanja bolezni 
•	 izboljšanje bolnikovega življenja
 
Zdravila
Zdravila, ki jih uporabljamo za zdravljenje 
revmatoidnega artritisa, delimo v dve 
skupini:
•	 zdravila, ki lajšajo znake bolezni, 

predvsem bolečine in vnetje 
(simptomatska zdravila); 

•	 zdravila, ki vplivajo na nepravilno 
delovanje imunskega sistema 
in spreminjajo potek bolezni 
(imunomodulirajoča zdravila).

Zdravila za lajšanje znakov bolezni 
imenujemo nesteroidni antirevmatiki. 
Imajo protibolečinsko, protivnetno in 
protivročinsko delovanje. Skoraj vsi 
danes znani nesteroidni antirevmatiki 
imajo enako ali podobno učinkovitost.
 
Jemanje nesteroidnih antirevmatikov, ki 
se dobijo brez recepta, je lahko nevarno, 
predvsem zaradi možnega pojavljanja 
resnih neželenih učinkov. Vsak 
posameznik, ki sam jemlje ta zdravila, 
mora skrbno prebrati navodila za 
uporabo zdravila in se takoj posvetovati 
z zdravnikom, če se pojavijo morebitni 
neželeni učinki.
Zadnja leta so na voljo varnejši, a precej 
dražji nesteroidni antirevmatiki, ki nimajo 
toliko neželenih učinkov na zgornja 
prebavila in se imenujejo za encim cOX-2 
selektivni antirevmatiki. Predpisujemo jih 
predvsem tistim osebam, ki so že imele 
neželene učinke na zgornjih prebavilih, 
in bolnikom z večjim tveganjem za 
nastanek teh neželenih učinkov. Za 
cOX-2 selektivni antirevmatiki se pri nas 
uporabljajo za simptomatsko zdravljenje 
revmatoidnega artritisa in osteoartroze. 
trenutno so pod skrbnim nadzorom, ker 
so pri nekaterih ugotovili, da je tveganje 
za pojav srčno-žilnih zapletov zvečano. 
Potekajo številne klinične raziskave, 
ki proučujejo to tveganje. Septembra 
2004 je bilo s trga umaknjeno zdravilo 

rofekoksib. Ugotovili so namreč, da je 
bilo ob jemanju tega zdravila tveganje 
za pojav srčno-žilnih dogodkov 
(možganske kapi in srčnega infarkta) 
zvečano za petkrat. Zdravil iz te skupine 
ne smemo predpisovati bolnikom 
s prebolelo srčno ali možgansko 
kapjo ali srčnim popuščanjem. Velika 
previdnost je potrebna pri predpisovanju 
posameznikom, ki imajo zvišan krvni 
tlak, sladkorno bolezen, zvišano raven 
maščob v krvi, so kadilci in imajo bolezni 
krvnih žil; njim smemo predpisati 
majhne odmerke in le za krajši čas. 
Podrobneje sta obe skupini nesteroidnih 
antirevmatikov, njihovo delovanje in 
možni neželeni učinki, opisani v poglavju 
o zdravljenju sklepnega vnetja (artritisa).

Glukokortikoide uporabljamo pri 
revmatoidnem artritisu, kadar je bolezen 
huda, hitro napreduje in kadar druga 
zdravila sklepnega vnetja ne umirijo 

dovolj učinkovito. Običajno dajemo pri 
revmatoidnem artritisu manjše odmerke 
metilprednizolona (do 16 mg), če je 
le mogoče, kratek čas. Glukokortikoidi 
se lahko uporabljajo v kombinaciji z 
drugimi zdravili. Če jih uporabljamo 
skupaj z nesteroidnimi antirevmatiki, 
je tveganje za nastanek neželenih 
učinkov na zgornjih prebavilih večje, 
zato je potrebna sočasna zaščita 
želodčne sluznice. Če je zdravljenje 
z glukokortikoidi dolgotrajnejše, 
je treba zraven jemati še kalcij in 
vitamin D, včasih tudi druga zdravila 
za preprečevanje osteoporoze. 
Zmanjševanje odmerka in opuščanje 
zdravila mora biti zelo postopno, 
potekati mora pod zdravnikovim 
nadzorom.

Glukokortikoide lahko tudi vbrizgamo 
v posamezen vnet sklep, če z drugimi 
metodami zdravljenja ne uspemo umiriti 
sklepnega vnetja. Injekcij v sklep ne 
smemo vbrizgavati prepogosto. to je v 
nosilne sklepe dovoljeno le nekajkrat 
na leto, v razmiku najmanj šest 
tednov; v druge sklepe je vbrizgavanje 
glukokortikoidov lahko pogostejše.

Izotopska sinovektomija je poseg, pri 
katerem v vnet sklep, ki še ni prehudo 
okvarjen, vbrizgamo izotop, ki deluje 
protivnetno in lahko izboljša sklepno 
vnetje za daljši čas. Predvsem je ta 
poseg dobrodošel pri starejših, ker 
ni tako obremenjujoč, kot na primer 
kirurška odstranitev notranje sklepne 
ovojnice, je manj nevaren, cenejši, 

Revmatoidni artritis je kronična, neozdravljiva, dostikrat tudi 
nepredvidljiva bolezen, povzroča kronične bolečine in prizadene 
številne sklepe, kar vse lahko vodi do čustvenih motenj in 
slabega razpoloženja.

Glukokortikoide lahko tudi vbrizgamo v posamezen vnet sklep, 
če z drugimi metodami zdravljenja ne uspemo umiriti sklepnega 
vnetja.
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Revmatoidni artritis je kronična, neozdravljiva, dostikrat tudi 
nepredvidljiva bolezen, povzroča kronične bolečine in prizadene 
številne sklepe, kar vse lahko vodi do čustvenih motenj in 
slabega razpoloženja.

hitrejše je okrevanje.

Običajno samo nesteroidni 
antirevmatiki ne zadostujejo za 
zdravljenje revmatoidnega artritisa, 
zato jih kombiniramo z drugimi zdravili, 
predvsem tistimi, ki vplivajo na potek 
bolezni, to so imunomodulirajoča 
zdravila. Pri zdravljenju revmatoidnega 
artritisa uporaba teh zdravil 
izboljšuje simptome in znake bolezni, 
spreminja njegov potek ter preprečuje 
napredovanje in s tem invalidnost. 
Pomembno je, da imunomodulirajoča 
zdravila uvedemo čim bolj zgodaj, 
najbolje takoj, ko bolezen ugotovimo. 
Poleg tega je treba vedeti, da je to 
zdravljenje običajno dolgotrajno, lahko 
poteka vse življenje. Podrobno so ta 
zdravila opisana v poglavju o sklepnem 
vnetju.

Zadnja leta imamo na voljo nova, 
biološka zdravila, s katerimi zaviramo 
določene beljakovine, ki so vpletene v 
imunska dogajanja in so tudi posredniki 
revmatičnega vnetja. Preizkušajo še 
druga obetajoča biološka zdravila, ki 
zavirajo druge posrednike imunskega 
vnetja, vendar se še ne uporabljajo v 
vsakdanji praksi.

Strokovnjaki se trudijo in iščejo vzroke 
za bolezen ter izumljajo vedno nova 
in boljša zdravila. Veliko upanje za 
prihodnost prinašajo torej intenzivna 
raziskovanja revmatoidnega artritisa, 
boljše poznavanje in razumevanje 
vnetnih ter imunskih procesov in 
odkrivanje genetskih dejavnikov.
 
Drugi ukrepi pri zdravljenju revmat-
oidnega artritisa
Dobro poučen posameznik z 
revmatoidnim artritisom se učinkoviteje 
spopada z boleznijo, zato ga moramo 
z njo dobro seznaniti. Spodbujati ga 
moramo k pogovoru z najbližjimi, svojci 
in drugimi, ki mu lahko pomagajo in 
sodelujejo pri zdravljenju.

Danes ne velja več, da je pri 
revmatoidnem artritisu predvsem 
potrebno mirovanje, da ne bi še bolj 
okvarili prizadetih sklepov. Vemo namreč, 
da lahko bolnik z rednimi vsakodnevnimi 
telesnimi vajami, prilagojenimi letom 
in aktivnosti bolezni, bistveno izboljša 
svoje zdravstveno stanje, gibljivost 
sklepov, telesno pripravljenost, zmanjša 
bolečine in otekline. tako se zmanjša 
tudi utrujenost, okrepijo mišice in kosti, 
izboljša splošno počutje.

Zelo pomembno je, da oseba z 
revmatoidnim artritisom sama ugotovi, 
kaj je zanjo najbolj koristno in kako 
lahko najbolje doseže čim boljše telesno 
in psihično počutje.

 
Kdaj je potrebno operativno 
zdravljenje?
Če nastanejo nepopravljive okvare 
sklepa, tako da je boleč tudi v mirovanju, 
slabše gibljiv, povzroča težave pri hoji 
in pri drugih dejavnostih, je potrebna 
operacija. največkrat je to zamenjava 
sklepa, kar imenujemo artroplastika. 
Danes je mogoče zamenjati prav 
vsak okvarjen sklep, najpogosteje pa 
operativno zamenjajo kolčni ali kolenski 
sklep. Operacije na velikih sklepih delajo 
ortopedi, na malih sklepih rok pa kirurgi 
za plastično kirurgijo.

Umetni sklepi so iz plastičnega 
materiala (prej so bili kovinski) in 
običajno vzdržijo več let. Operativne 
zamenjave kolka in kolena so uspešne. 
bolnika je treba že pred operativnim 
posegom naučiti vaj, ki jih bo moral 
izvajati po operaciji. takoj po kirurškem 
posegu je namreč potrebna skrbno 
vodena rehabilitacija, ki se običajno 
nadaljuje v naravnem zdravilišču.
Poleg zamenjav sklepov so 
mogoče še druge operacije, kot so 
šivanje pretrganih kit, odstranitev 
vnete notranje sklepne ovojnice 
(sinovektomija), razbremenitev 
utesnjenih živcev, predvsem v 
zapestnem kanalu, čiščenje sklepnega 
hrustanca, odstranitev sklepnega 
drobirja in podobno. nekatere operacije 
danes delajo z artroskopom, posebnim 
aparatom z osvetljeno cevko, ki ga 
uvedemo neposredno v sklep. Poseg 
imenujemo artroskopija. Artroskopija 
je v primerjavi s klasičnimi operacijami 
bistveno manj obremenjujoča za bolnika, 
hitrejša je rehabilitacija, krajši je čas 

bivanja v bolnici.
 
Kako poteka revmatoidni artritis?
Z zgodnjim ugotavljanjem bolezni, 
uporabo učinkovitih zdravil, drugimi 
ukrepi, aktivnim sodelovanjem revmatika, 
obvladovanjem stresa in drugih 
čustvenih težav je mogoče bolezen 
zaustaviti, preprečiti napredovanje in z 
njo čim bolje živeti.

Zelo pomembno je, da je danes na voljo 
veliko več učinkovitih zdravil kot pred 
leti in tudi več strokovnjakov na tem 
področju, ki so dobro usposobljeni za 
ugotavljanje in učinkovito zdravljenje 
bolezni. Zaradi zgodnjega odkrivanja in 
ustreznega zdravljenja revmatoidnega 
artritisa praviloma ne prihaja več do 
hujše gibalne invalidnosti. tudi po 
več letih trajanja bolezni ostajajo 
posamezniki z revmatoidnim artritisom 
aktivni, opravljajo svoj poklic, včasih z 
omejitvami in posebnimi prilagoditvami, 
so zmožni skrbeti sami zase in 
ustvarjalno živijo.

Vsaka kronična bolezen obremenjuje 
posameznika in je včasih lahko pravi 
šok za bolnega. Revmatoidni artritis 
je kronična, neozdravljiva, dostikrat 
tudi nepredvidljiva bolezen, povzroča 
kronične bolečine in prizadene številne 
sklepe, kar vse lahko vodi do čustvenih 
motenj in slabega razpoloženja. Če so 
čustvene motnje blage in prehodne, niso 
tako moteče. Včasih pa so zelo izražene 
in vplivajo na kakovost bolnikovega 
življenja, zato je tedaj potrebna dodatna 
pomoč in morda tudi jemanje zdravil, ki 
jih imenujemo antidepresivi.
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Stroka je zelo zaskrbljena, saj so v 
zadnjem letu zaradi pandemije novega 
koronavirusa vse druge bolezni nekako 
zasenčene. Zaradi bojazni pred okužbo 
ljudje opuščajo obiske pri zdravniku, 
posledično je manj kontrol dveh glavnih 
dejavnikov tveganja, krvnega tlaka in 
holesterola, »tihih ubijalcev«, kar pa ob 
nezdravljenju privede do razraščanja 
aterosklerotičnih žilnih oblog in resnih 
zapletov. Zakaj je tako pomembno, da 
imamo urejene vrednosti holesterola in 
zdrave žile, smo ob nedavnem evropskem 
dnevu žil med drugim vprašali prof. 
dr. Aleša blinca, dr. med., specialista 
kardiologije in vaskularne medicine ter 
predstojnika Kliničnega oddelka za žilne 
bolezni na UKc Ljubljana.

ZDRAVO žILJE IMA POMEMBNE 
KORISTI PRI ZDRAVLJENJU 
BOLEZNI COVID-19
Bolezni srca in ožilja v razvitem delu sveta, tudi Sloveniji, že desetletja terjajo visok 
davek. So najpogostejši vzrok obolevnosti in umrljivosti odraslih. Največ smrti in 
dolgotrajne prizadetosti povzročata srčni infarkt in možganska kap, oba pa sta 
tesno povezana s predhodnimi boleznimi žil. Gre za kronične bolezni, ki jih je v veliki 
večini mogoče preprečiti, napredovanje bolezni pa zaustaviti.

INTERVJU: prof. dr. Aleš Blinc, predstojnik Kliničnega oddelka za žilne bolezni UKC Ljubljana

Odrasel človek ima v telesu približno 
100.000 kilometrov žil in le če so 
zdrave, lahko pričakujemo dobro 
delovanje vseh telesnih organov. 
Sodobni, nezdrav način življenja 
žilje najpogosteje prizadene zlasti s 
posledicami nezdravljenih povečanih 
vrednosti holesterola. Kako, na 
kakšen način konkretno holesterol 
škoduje našim žilam? Kakšne 
spremembe povzroča v njih?
LDL-holesterol, ki zaide v žilno steno, je 
močen spodbujevalec vnetnega odziva 
v njej. Spodbuja makrofage, to je vrsta 
belih krvničk, da se preobrazijo in začno 
oblikovati aterosklerotične lehe. na 
neki način bi lahko rekli, da je LDL-
holesterol za aterosklerozo, kot je kisik 

Tisti, ki so visoko ogroženi, potrebujejo poleg zdravega 
življenjskega sloga tudi zdravljenje z zdravili.

za gorenje. Čim več ga je, tem bolj bo 
vzplamtela ateroskleroza. Prav zato je 
zelo pomembno, da je LDL-holesterola 
v krvi čim manj, posledično ga bo malo 
zašlo tudi v žilno steno in manj bo 
spodbujanja ateroskleroze. 

Vemo, da holesterol prav nič ne boli, 
zato zanj sploh ne vemo, dokler ni že 
pozno. Kdaj holesterol pravzaprav 
začne okvarjati naše žile, ob kakšnih 
simptomih lahko že laiki posumimo 
na žilno bolezen? 
Vprašanje je zelo dobro, odgovor je 
pa zelo težaven. nikakor ne moremo 
določiti časovne točke, ko bi nam začele 
povišane vrednosti LDL-holesterola 
nenadoma škoditi. Gre za zelo tiho in 
počasno zadevo. Ateroskleroza je nizko 
aktivno, tleče vnetje. Če imamo na 
primer tur ali vneto grlo, to občutimo, 
saj gre za akutno vnetje, ki boli. tihega, 
počasi tlečega vnetja v žilni steni, ki 
povzroča aterosklerozo, pa sploh ne 
čutimo. Vemo, da je LDL-holesterol 
neke vrste odpadni produkt presnove 
lipoproteinov, zadnja faza preobrazbe 
delcev VLDL, ki dostavljajo energetsko 
bogate maščobne kisline v mišice in 
druga tkiva, na koncu pa ostanejo 
delci LDL, odpadek. Čim več jih je, tem 
slabše je. trudimo se doseči, kolikor je le 
mogoče, nizke vrednosti LDL-holesterola. 
Do nedavnega so se sicer kresala 
mnenja o tem, ali ima LDL-holesterol 
tudi kakšno koristno funkcijo, zdaj pa 
se vse bolj kaže, da ta vrsta holesterola 
telesu pravzaprav ni potrebna. celice 
zlahka same proizvedejo toliko 
holesterola, kolikor ga potrebujejo za 
gradnjo svojih membran. V sodobnih 
raziskavah bioloških zdravil za 
zniževanje LDL-holesterola se je potrdilo, 
da tudi zelo, zelo nizke vrednosti LDL-
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holesterola človeški organizem odlično 
tolerira, saj ne prihaja do nobenih 
stranskih učinkov, na primer pospešene 
demence, zmanjšanja kognitivnih 
spodobnosti, okvar žil, živčevja ali česar 
koli drugega. Iz dneva v dan se bolj 
potrjuje teza, da je LDL-holesterol snov, 
ki se je je treba čim prej znebiti ali jo 
držati na čim nižji vrednosti.

Verjetno pa so najnižje vrednosti 
tudi pri LDL-holesterolu individualno 
pogojene ...
Absolutno. te vrednost so delno že 
genetsko pogojene, po drugi strani pa 
odraz življenjskega sloga. Koliko bo 
določena vrednost LDL-holesterola 
škodila našim žilam, je odvisno tudi 
od tega, koliko so sicer zdrave. Zdravo 
žilje tolerira precej višje vrednosti LDL-
holesterola brez vidne škode, kakor pa 
poprej okvarjeno žilje. Če gre za okvaro 
endotelija, ki je denimo povzročena 
s hipertenzijo, sladkorno boleznijo 
in podobnimi kroničnimi obolenji, 
lahko že razmeroma nizke vrednosti 
LDL-holesterola pospešujejo razvoj 
ateroskleroze. 

Bolezni žil ne le skrajšujejo 
življenjske dobe, tudi sicer zelo 
vplivajo na kakovost življenja. A k 
sreči jih lahko zdravimo. Je zdaj kaj 
drugače, ko nas ogroža tudi novi 
koronavirus? Kaj ugotavljate v praksi?
Kovid se je izkazal za zelo močno 
trombogeno bolezen, predvsem 
povzroča tromboze v venskem sistemu, 
deloma pa tudi v arterijskem. Eden od 
razlogov je v tem, da je žilna stena zelo 
bogata z receptorji za koronavirus, ki 
neposredno vstopa v notranji žilni sloj. 
Po drugi strani pa kovid kvari žilje tudi 
z vnetnim citokinskim odzivom, ki sledi 
okužbi. 
Venske tromboze in pljučne embolije so 
najpogostejši žilni zapleti pri kovidnem 
obolenju, opažamo pa tudi poslabšanja 
arterijske bolezni v različnih povirjih, na 
primer v koronarnem žilju, možganskem 
žilju ali žilju spodnjih okončin. V 
zadnjem času se veliko govori in piše 
tudi o trombogenih učinkih cepiv. Če 
pogledamo razmerje med zapleti bolezni 
in zapleti cepljenja, ugotovimo, da bo ob 
bolezni deset ali nekaj deset bolnikov 
od tisočih utrpelo trombotične zaplete, 
ob cepljenju pa deset ali nekaj deset 
oseb na milijon. torej lahko pričakujemo 
kar tisočkrat več zapletov pri poteku 
bolezni kot pa pri cepljenju. Gre za 
res ogromno razliko v prid cepljenja. 
Seveda pa v življenju ne moremo prav za 
nobeno stvar trditi, da je brez kakršnega 
koli tveganja.

V začetku pandemije tudi stroka ni 
vedela prav dosti o novi skrivnostni 

bolezni iz kitajskega Wuhana. Doslej 
pa je bilo opravljenih že veliko 
raziskav in slika postaja bolj jasna. Ali 
imata virus SArS-CoV-2 in holesterol 
kaj skupnega? Bi nam lahko pojasnili, 
kako deluje ta povezava?
Kot sem že prej omenil, bo LDL-
holesterol bistveno lažje prodrl v 
notranjost žil, če so te okvarjene. Čim 
bolj je žila oslabljena, tem večja je vloga 
tega škodljivca, ki se po njej pretaka. 
Različni škodljivi vplivi se med seboj 
seštevajo ali celo množijo. V obdobju 
sedanje pandemije se škodljivim 
dejavnikom, ki okvarjajo žilje, pridružuje 
tudi kovid. Prav zato se moramo izogniti 
vsem škodljivim dejavnikom, na katere 
lahko vplivamo, in v dobi pandemije 
covid-19 nikakor ne smemo ignorirati 
visokega LDL-holesterola. Prej obratno. 
Še toliko bolj moramo biti pozorni nanj 
in ustrezno ukrepati. 

V medijih beremo tudi, da koronavirus 
potrebuje »pomočnike« za prehod 
v celice in povzročitev bolezni. Po 
vaših odgovorih sklepam, da mu tudi 
holesterol pri tem pomaga. Ali so 
povišane vrednosti LDL-holesterola 
lahko neposredno povezane tudi s 
težjim potekom bolezni covid-19?
Vsaj posredno povezava obstaja. Znano 
je namreč, da imajo bolniki s hipertenzijo, 
srčno-žilnimi boleznimi ali diabetesom 
bistveno težji potek bolezni covid-19. 
Obstajajo tudi hipoteze, da do okužbe 
lažje pride pri nekom, ki ima oslabljeno 
žilje oziroma poprejšnjo endotelno 
disfunkcijo. 

Kaj pa obratno? Ali zdravljenje s 
statini, najobičajnejšimi zdravili za 
zniževanje LDL-holesterola, lahko 
na neki način zmanjša tveganje za 

slabše izide zdravljenja in umrljivost 
teh bolnikov? Je že kaj več znanega?
Za zdaj ni prepričljivih podatkov, da 
bi statini pomembno pomagali pri 
akutni okužbi s covid-19. Zelo dobro 
pa vemo, da opuščanje profilaktičnih 
zdravil ni dobro, zato zdravniki takšno 
ravnanje odsvetujemo. V začetnem 
obdobju še nismo natančno vedeli, 
ali so zaviralci AcE, zelo pogosta 
zdravila za uravnavanje krvnega tlaka, 
morebiti škodljivi pri okužbi z novim 
koronavirusom. Kasneje se je pokazalo, 
da nikakor niso škodljivi, še več, so 
kvečjemu koristni. nekaj podobnega 
velja tudi za statine. ne gre za to, da 
bi s statini lahko zdravili tudi okužbo s 
covid-19, vsekakor pa vzdržujejo naše 
žilje v boljšem stanju, kar ima gotovo 
posredne koristi za zdravljenje te 
pandemijske bolezni. 

Torej moramo biti zdaj še pozornejši 
na holesterol. Vrednosti bi morali 
sprejeti odgovorno. Vsak dan, ko je 
previsok, povzroča večjo škodo in 
pelje proti srčno-žilnim dogodkom. 
To pa lahko ustavimo, upočasnimo. 
Zakaj je tako pomemben čimprejšnji 
začetek zdravljenja, kakšna je 
obravnava bolnika in kakšna 
najprimernejša terapija?
Slovenija je ena redkih držav na 
svetu, kjer že presejanje otrok poteka 
zelo intenzivno. Pri tem se odkrije 
precej tako imenovanih družinskih 
hiperholesterolemij, ki lahko že v 
adolescenci ali v aktivni odrasli dobi 
povzročijo zamašitve arterij. Za odrasle 
potekajo programi presejanja pri 
družinskih zdravnikih. Lahko bi rekel, da 
praktično ni prebivalca Slovenije, ki ne 
bi imel izmerjenega holesterola. tisti, ki 
imajo povišane vrednosti, bi se morali 

LDL-holesterol, ki zaide v žilno steno, je močen spodbujevalec 
vnetnega odziva v njej.
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držati smernic. Če imajo prisotnih več 
dejavnikov tveganja, denimo sočasno 
povišan krvni tlak, moteno regulacijo 
glukoze ali celo sladkorno bolezen ali če 
kadijo, tveganje za zaplete pri njih zelo 
hitro raste. tisti, ki so visoko ogroženi, 
potrebujejo poleg zdravega življenjskega 
sloga tudi zdravljenje z zdravili. Ko so 
potrebna zdravila, so prva izbira statini. 
ta zdravila so neupravičeno na slabem 
glasu, saj so v zadnjih desetletjih za 
zdravje ljudi storila ogromno dobrega. 
V zahodnem svetu so prepolovila 
pojavnost srčnega infarkta, kar je 
ogromen uspeh. Kadar pa nam s statini 
in zdravim življenjskim slogom ne uspe 
doseči ciljnih vrednosti holesterola, 
so na vrsti zaviralci absorpcije 
holesterola v črevesju, če pa še to ni 
dovolj, posežemo po bioloških zdravilih, 
zaviralcih PcSK-9. to so za zdaj še zelo 
draga zdravila. Obstajajo jasni kriteriji, po 
katerih specializirani konziliji odločajo, 
ali je uvedba zdravljenja z biološkimi 
zdravili za zniževanje LDL-holesterola v 
breme ZZZS upravičena.

Danes so torej na razpolago zelo 
učinkovita, varna zdravila za 
zniževanje holesterola in maščob v 
krvi, ki jih predpiše zdravnik. Ljudje 
pa včasih opuščajo jemanje, saj imajo 
vtis, da nimajo nobenih težav. To 
gotovo ni pametno, kajne? Kaj bi jim 
sporočili ob takšnem ravnanju?
Za primer lahko povem, da v Sloveniji, 
ki ima dva milijona prebivalcev, zadnja 
leta vsako leto povprečju umre 
približno 20.000 ljudi, torej odstotek. 
S tem odstotkom sodimo na raven 
razvitih držav. Lani smo imeli vsaj 4000 
presežnih smrti, ki so bile povezane z 
okužbo covid-19. Še vedno pa smo lani 
zabeležili tudi 8000 smrti na račun 
srčno-žilnih bolezni in prav toliko zaradi 
raka. V normalnih okoliščinah je 40 
odstotkov smrti povezanih z zapleti 
zaradi srčno-žilnih bolezni. to je velik 

odstotek, zato bi morali storiti vse, kar 
je v naši moči, da se izognemo srčno-
žilnim zapletom, najprej s preventivnim 
ukrepanjem, nato pa tudi z zdravljenjem, 
ki nam ga predpiše zdravnik. Prepisana 
zdravila je smiselno jemati. tudi če je 
dostopnost do zdravnikov in lekarn 
otežena, to ne sme biti izgovor. 

Pri starejših ljudeh je nekako 
pričakovano, da bodo imeli povišane 
vrednosti holesterola in krvnih 
maščob, a nekatere študije kažejo, 
da so lahko že precej ogrožene tudi 
osebe pri 50 letih. So imele po vašem 
mnenju kakšen pomemben vpliv na 
to tudi zelo spremenjene in stresne 
življenjske razmere v zadnjem letu?
Da, seveda. Zdaj smo vsi v dokaj 
neprijetnem položaju, ko naša 
življenja krojijo ukrepi proti 
pandemiji. Pričakujemo, da se bomo s 
precepljenostjo vendarle izvili iz primeža 
epidemije tam nekje do konca poletja. 
takrat se bomo ponovno začeli veliko 
bolj zavedati tudi kroničnih nenalezljivih 
bolezni. Ideja, ki jo zastopa marsikateri 

Paziti moramo, da med obroki ni preveč industrijsko predelanih 
živil, maščob in soli, veliko pa naj bo sadja in zelenjave.

preventivni kardiolog, je, da bi morali 
aterosklerozo zadržati v predklinični 
obliki. Če povem preprosto, si želimo, 
da današnji študenti medicine, bodoči 
zdravniki, ne bodo pogosto videvali 
srčnega infarkta, ishemičnih možganskih 
kapi in gangrene na nogah. Morda bo to 
že v razmeroma bližnji prihodnosti zares 
mogoče.

Dobro se sliši, medtem pa v tem 
trenutku prav nihče ne ve, kdaj se bo 
pandemija končala. Česa se moramo 
ljudje v tem času zavedati, kaj kljub 
omejitvam javnega življenja lahko 
storimo za svoje žile in v kakšnih 
primerih moramo na vsak način 
poiskati zdravniško pomoč?
Ležanje na kavču in gledanje televizije 
gotovo ne gre na roko preventivi 
pred boleznimi žil. Marsikdo pa je 
spremenjene razmere vendarle izkoristil 
tudi za aktivno rekreacijo v naravi. 
Vesel sem, da se ogromno ljudi na 
zelenih površinah sprehaja in teka. 
Mislim, da je to najboljše, kar lahko 
človek med epidemijo stori za svoje 
zdravje, seveda pa je treba vključiti še 
zdrav, mediteranski način prehrane. 
Paziti moramo, da med obroki ni preveč 
industrijsko predelanih živil, maščob in 
soli, veliko pa naj bo sadja in zelenjave. 
Recept je pravzaprav precej preprost. 
tudi v obdobju pandemije je mogoče 
marsikaj postoriti zase, le pozitivno 
moramo biti naravnani. Zdravnika pa 
je vsekakor treba obiskati, ko gre 
za akutna stanja. to bi moral storiti 
vsakdo, ki ima bolečino v prsih, kar 
lahko kaže na srčni infarkt, ali če gre 
za nenaden izpad govora ali gibanja, 
pa tudi v primerih, ko nas noga začne 
boleti po nekaj korakih hoje ali že 
med mirovanjem. Urgentne ambulante 
povsod po državi ves čas delujejo, zato 
je v omenjenih primerih smiselno brez 
odlašanja poiskati zdravniško pomoč. 

https://www.pharmaclassic.com
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Glukoza v krvi je eden najbolj merljivih 
parametrov po vsem svetu. Po navadi raven 
glukoze v krvi meri oseba s sladkorno 
boleznijo, potem ko je zdravnik postavil 
diagnozo. Doma raven glukoze spremljajo 
večinoma osebe, ki niso seznanjene s 
postopkom. Zato je primerna usposobljenost 
bistvenega pomena in jo je treba doseči z 
izkušenimi zdravstvenimi strokovnjaki. Prav 
gotovo ne bi verjeli, koliko napak lahko 
nastane pri tako »preprostem« testu.

Kako izmeriti sladkor v krvi
Vsa oprema za uporabo mora biti pripravljena 
na mizi. Potrebujete merilnik glukoze, vsebnik 
z merilnimi lističi in prožilno napravo s 
svežimi lancetami. Meriti je treba v prostoru 
s temperaturo med 10 in 40 stopinjami 
celzija, vlažnost zraka ne sme biti previsoka, 
zato ne merite v kopalnici, saj lahko vlaga v 
kopalnici uniči merilni listič. Roke si je treba 
umiti s toplo vodo in jih temeljito osušiti. 
Razkuževanje ni potrebno, saj bi ostanki 
dezinfekcijskih sredstev lahko privedli do 
napačnih rezultatov.

Odvzem krvi
Iglo vbodemo na bočni strani prstov, da 
dobimo svež vzorec kapilarne krvi. Izogibamo 
se zbadanja v sredino prsta, ker bi to bolj 
zabolelo. Prsta ne stiskamo, da bi dobili več 
krvi. Zadostuje masiranje prstov pred vbodom, 
s čimer dovolj izboljšamo prekrvitev.

Merjenje
Merilni listič vstavite v režo merilnika. Večina 
sodobnih merilnikov se vklopi samodejno, 
pokaže ikono kapljice na zaslonu in s tem 
pozove uporabnika za vzorčenje krvi na 
merilni listič. Po nekaj sekundnem odštevanju 
se rezultat meritve prikaže na zaslonu 
merilnika.

Morebitni viri napak – uporaba merilnikov 
različnih blagovnih znamk
Vsi merilniki glukoze v krvi morajo biti pred 
prihodom na trg v skladu s standardom 
ISO 15197, kar se nanaša na točnost in 

MERJENJE GLUKOZE 
V KRVI – IZZIV?
Vsa oprema za uporabo mora biti pripravljena na mizi. 
Potrebujete merilnik glukoze, vsebnik z merilnimi lističi in 
prožilno napravo s svežimi lancetami. 

Besedilo: Mag. Pharm. Sylvia Weissebacher, Scientific Department MED TRUST Handelges.m.b.H.

natančnost. Pri uporabi različnih merilnikov bo 
uporabnik zelo pogosto ugotovil, da rezultati 
ne bodo enaki. 

Vzroki odstopanja pri rezultatih
Posredno merjenje glukoze v krvi: glukoza v 
krvi se ne meri neposredno. Glukoza v krvi 
izzove reakcijo z biološkim encimom, ki je na 
merilnem lističu. Reakcija povzroči določen 
tok, ta se preračuna v vrednost krvnega 
sladkorja, ki se pojavi na zaslonu merilnika. 
Zaradi te biološke metode normativ ISO 
15197:2015 omogoča pri rezultatih meritev 
odklon ± 15 %, kar naj ne bi motilo nadzora 
nad terapijo. Zato je smiselno, da posameznik 
uporablja eno blagovno znamko merilnika in 
da ne primerja rezultatov različnih merilnikov, 
kajti kalibracije merilnikov se med seboj lahko 
razlikujejo.

Odstopanje rezultatov med merilniki 
za domačo uporabo in laboratorijskimi 
napravami
Po navadi se za opravljanje laboratorijskih 
preiskav glukoze v krvi uporablja venozni 
vzorec krvi. Venozna kri vsebuje manj glukoze 
kot kapilarni vzorec. Izid je mogoče primerjati 
med domačim in laboratorijskim merilnikom 
le na tešče! Poleg tega moramo vedeti, 
ali laboratorijska naprava meri plazmo ali 
polno kri, to je plazmo in rdeče krvne celice. 
Merilniki za domačo uporabo so umerjeni 
na plazmo tako, da bi bil lahko to vir razlike 
med rezultati, če laboratorijska naprava meri 
polno kri. Obstajajo tudi študije, ki kažejo 
razliko v rezultatih, ko merijo ljudje, ki so jih 
ustrezno usposobile izkušene medicinske 
sestre ali zdravniki, ali pa če merijo ljudje 
brez kakršnega koli usposabljanja. Dokazano 
je, da so usposobljeni ljudje dosegli boljše in 
natančnejše rezultate.

Čedalje pomembnejša je praktičnost merilnikov 
glukoze v krvi, saj so namenjeni bolnikovim 
potrebam, zato morajo biti funkcije preproste 
in obvladljive. Merilnik, ki spremlja sladkornega 
bolnika vsak dan, mora imeti dobro osvetlitev, 
velike številke in preprosto delovanje.
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Če ste eden od teh ljudi, ki imajo te 
simptome, si za olajšanje teh težav 
omislite spremembo življenjskega 
sloga in operacijo. Preberite si, kaj 
morate vedeti o krčnih žilah in njihovih 
vzrokih, simptomih, dejavnikih tveganja, 
preventivnih strategijah in zdravljenju.

Simptomi in dejavniki tveganja za 
krčne žile
Poleg videza lahko krčne žile, ki so 
temne ali vijoličaste barve, včasih 
povzročijo tudi druge simptome. 
nekateri občutijo bolečino ali težke 
občutke v nogah. Pojavijo se lahko 
krči ali otekanje spodnjega dela noge, 
povečanje bolečine po daljšem sedenju 
ali stoji, srbenje v bližini ene od žil in 
razbarvanje kože v bližini vene.

Z določenimi dejavniki se povečuje 
tveganje za nastanek krčnih žil. ti 

poseg. Zdravnik vam ga lahko priporoči, 
če krčne žile povzročajo:
•	 hudo bolečino
•	 težave s kožo
•	 krvne strdke

nekateri se odločijo za ta postopek 
zaradi izboljšanja videza svojih nog.

Krčne žile lahko povzročijo občutek 
teže, utrujenosti ali otekline v nogah. 
na splošno je občutek težkih nog znan 
kot venska insuficienca, pogosto pa je 
povezan s slabo cirkulacijo v nogah. 
Venska insuficienca je lahko posledica 
različnih vzrokov, vključno s krčnimi 
žilami. te lahko privedejo do občutka 
teže v nogah, pa tudi do oteklih nog in 
gležnjev. Zagotovo je občutek težnosti 
v nogah, ko je vezan na krčne žile, lahko 
tudi znak določene vrste venske motnje, 
znane kot venski refluks. na splošno se 
to stanje nanaša na popuščanje zaklopk 
v vaših žilah. Če želite diagnosticirati 
stanje, boste verjetno opravili ultrazvok 
s preslikavo žil. Pogosto venski refluks 
spremljajo drugi simptomi, ki lahko 
vključujejo pekoč občutek ali srbenje.

Kako poteka operacija krčnih žil
Zdravljenje se začne s temeljito oceno 
vaših žil. ta ocena lahko vključuje 
uporabo dupleksnega ultrazvoka, 
tehnologijo, ki uporablja zvočne valove 
za ustvarjanje slike vaših žil. Zdravnik 
uporablja podatke iz ultrazvoka in 
ocene, da priporoči zdravljenje.

Zdravljenja krčnih žil se običajno 
osredotočijo na to, da veka nabrekne in 
se zapre. telo usmerja kri v druge žile. 
Obdelana vena se sčasoma razkroji, 
bližnje tkivo pa absorbira ostanke.

Današnje zdravljenje krčnih žil je 
minimalno invazivno in ne zahteva 
prenočitve v bolnišnici. ta zdravljenja 

KDAJ JE PRAVI 
ČAS ZA OPERACIJO 
KRČNIH žIL
Po podatkih Društva za vaskularno kirurgijo se približno 35 % ljudi v življenju 
spoprime s krčnimi žilami. Starost, teža, dednost, nosečnost in sedeči način življenja 
igrajo pomembno vlogo pri odločanju, ali se bodo te izbočene modre in vijoličaste 
žile, ki se kažejo na nogah in stopalih, razvile in vam povzročale številne težave.

Besedilo: doc. dr. Mirjam Rogl Butina, dr. med., spec. dermatovenerologije; Matic Fabjan, dr. med., spec. plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije

dejavniki tveganja vključujejo:
•	 Starost – tveganje za krčne žile 

narašča s starostjo.
•	 Spol – ženskam se zaradi hormonskih 

sprememb med nosečnostjo, 
menstruacijo in menopavzo pogosteje 
pojavijo krčne žile kot moškim.

•	 nosečnost – volumen krvi se med 
nosečnostjo poveča, kar povzroča 
dodaten pritisk na vene.

•	 Družinska anamneza – če imajo drugi 
družinski člani krčne žile, obstaja večja 
verjetnost, da jih boste imeli tudi vi.

•	 Debelost – prenašanje odvečne teže 
povzroča dodaten pritisk na žile.

•	 Stojite ali sedite daljše obdobje 
– gibanje spodbuja kroženje krvi, 
medtem ko sedenje ali stanje v enem 
položaju omogoča, da se nabira kri.

Glavni razlogi za operacijo krčnih žil
Morda boste potrebovali medicinski 

Poleg videza lahko krčne žile, ki so temne ali vijoličaste barve, 
včasih povzročijo tudi druge simptome.

i
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Zdravljenje se začne s temeljito oceno vaših žil.

vključujejo endoveno lasersko ablacijo 
(EVLA), ki potrebuje svetlobno energijo 
laserja, in druge vrste ablacije, ki 
uporabljajo toploto ali kemikalije za 
zapiranje obolelih žil.

Vsak primer krčnih žil se razlikuje od 
drugega. Medtem ko nekateri bolniki 
opazijo, da se simptomi poslabšajo, drugi 
tvegajo, da se bodo poslabšali nekateri 
resnejši ali potencialno smrtno nevarni 
pogoji.

Za več informacij o krčnih žilah in 
njihovem zdravljenju se posvetujte 
s svojim zdravnikom ali venskim 
specialistom. Zdravljenje lahko zmanjša 
videz teh izbočenih žil in povrne 
mladosten videz vaših nog.

5 nenavadnih mest, kjer se lahko 
pojavijo krčne žile
roke
Kljub temu, da se krčne žile na tem 
mestu pojavijo redko, pa to ni izključeno. 
Enako kot na nogah gre tudi tu za 
poškodovane žile, ki pričnejo otekati. Kri 
zaradi različnih dejavnikov ne teče več 
konstantno proti srcu, temveč zastaja (v 
nogah, rokah in na drugih mestih). Zastoj 
krvi povzroči, da so stene žil vedno 
prepustnejše, zato tekočina in sestavine 
prehajajo v kri.

Spolovila
Krčne žile se lahko na ženskih spolovilih 
pojavijo predvsem med nosečnostjo. 
Otrok v maternici z naraščajočo težo 
pritiska na vene v medenici, poleg tega 
se v tem času v telesu poveča količina 
krvi, kar dodatno povečuje pritisk v 
venah. Med nosečnostjo se v telesu 
poveča tudi količina progesterona, 
zaradi česar se vene hitreje širijo in 
otekajo.
Krčne žile se lahko pojavijo tudi na 

moških spolovilih. Gre za t.i. varikocele, 
ki se pojavijo na testisih pri 15% moških 
med 15 in 25 letom starosti. Običajno 
ne gre za resno obolenje, kljub temu pa 
so v nekaterih primerih varikocele lahko 
vzrok kasnejše neplodnosti pri moškem.

Danka
Krčne žile na danki ali anusu so 
bolj znane pod imenom hemoroidi. 
ti so pogosto posledica nosečnosti 
(kot tudi krčne žile na zunanjem 
ženskem spolovilu in v nožnici, ki se 
v nosečnosti pojavijo zaradi zgoraj 
naštetih dejavnikov). Do te vrste krčnih 
žil pa lahko pride tudi sicer, ne zgolj v 
nosečnosti, predvsem zaradi pretiranega 
napenjanja (npr. zaradi zaprtja).

Medenica
Krčne žile se lahko pojavijo tudi znotraj 

i
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medenice. Gre za t.i. sindrom medenične 
kongestije, ki se pojavi v medeničnih 
venah in okoli jajčnikov. te krčne žile 
v določenih primerih lahko povzročajo 
bolečine v spodnjem delu trebuha, 
včasih pa tudi vidne krčne žile na 
zunanjem spolovilu in notranji strani 
stegen.

Požiralnik
Vzrok za to vrsto krčnih žil so običajno 
poškodana jetra oz. ciroza jeter, ki 
nastane zaradi pretiranega uživanja 
alkohola ali virusne okužbe kot je 
hepatitis. brazgotine na jetrih lahko 
povzročijo upočasnitev pretoka krvi, 
zaradi česar se poveča pritisk na vene 
okrog želodca in požiralnika. Vene na 
požiralniku so precej na površju. V 
primeru, da počijo, lahko pride krvavitve, 
kar je lahko tudi nevarno.

https://www.favn.si
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Samoaplikacija zdravil bolnikom 
omogoča večjo neodvisnost od 
zdravstvenih ustanov in manjšo 
izpostavljenost okužbam. Ker jim 
na aplikacijo zdravila ni treba v 
zdravstveno ustanovo, je življenje 
predvsem za kronične bolnike, na 
primer ljudi z multiplo sklerozo, veliko 
lažje –  a potrebujejo ustrezno podporo 
zdravstvenega osebja in prilagoditve 
zdravstvenega sistema.

V Sloveniji so na večini medicinskih 
področij dostopna vsa najsodobnejša 
zdravila, tudi za zdravljenje multiple 
skleroze. »V Sloveniji so na voljo 
vsa zdravila za multiplo sklerozo, 
pred približno dvema letoma tudi za 
bolnike s primarno obliko multiple 
skleroze in v zadnjem mesecu za 
sekundarno napredujočo obliko 
multiple skleroze, zato lahko terapijo 

zelo malo prizadetih bolnikov, vse več 
je bolnikov, ki lahko polno živijo. Seveda 
imajo sodobna zdravila lahko tudi resne 
stranske učinke. Pri stotinah bolnikov z 
multiplo sklerozo vidimo tudi kak resen 
stranski učinek. Še ena negativna stvar 
so pogosti pregledi. Gledano v celoti pa 
so v korist bolniku,« je poudaril prof. dr. 
Rot.

Prihajajo nove oblike terapij, ki bodo 
omogočile še boljšo obravnavo bolnikov, 
tudi na področju multiple skleroze. 
Prof. dr. Rot kot glavne prednosti 
dajanja zdravila doma izpostavlja manj 
obiskov pri zdravniku in manj stikov v 
zdravstvenih ustanovah, kar je trenutno, 
ko skrbimo za ustavitev širjenja okužb, 
zelo pomembno. »Poleg tega so nekateri 
naši pacienti prejeli že 150 infuzij 
zdravila in imamo težave z dostopom do 
žilja,« je dodal prof. dr. Rot. 

PRIHODNOST 
BIOLOŠKEGA 
ZDRAVLJENJA DOMA
Sodobna biološka zdravila so terapije prihodnosti, saj nekatera poleg učinkovitosti 
in varnosti omogočajo bolnikom, da si jih sami aplicirajo doma, so poudarili na 
novinarski konferenci o prihodnosti biološkega zdravljenja. 

Besedilo: Sergeja Širca; Foto: Miran Juršič

prikrojimo posamezniku. Poleg tega 
poskušamo zdraviti z vse močnejšimi 
zdravili zelo zgodaj, ko je prisotne malo 
invalidnosti. Sodobne oblike zdravljenja 
omogočajo daljše življenjsko obdobje 
brez invalidnosti in hujših zdravstvenih 
težav. Zdravila v obliki podkožnega 
injiciranja, ki se lahko dajejo na daljše 
obdobje, pa omogočajo predvsem 
razbremenitev zdravstvenega sistema,« 
je dejal nevrolog izr. prof. dr. Uroš Rot, 
predstojnik Kliničnega oddelka za bolezni 
živčevja nevrološke klinike UKc Ljubljana. 

Sodobna biološka zdravila po njegovem 
mnenju v zdravljenje in življenje 
bolnikov z multiplo sklerozo prinašajo 
pozitivne učinke: »Pred desetletji je 
polovica bolnikov z recidivno remitentno 
obliko multiple skleroze po 15 letih 
potrebovala pomoč pri hoji – takih je 
zdaj od 10 do 15 odstotkov. Vse več je 

Uroš Rot Melita Kokol Pavel Kranjc
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Pogoj za samoaplikacijo zdravila: 
dobra edukacija bolnikov
Pogoj za vpeljavo samoaplikacije 
zdravil na vseh področjih, kjer je to 
po presoji zdravnika mogoče, je dobra 
edukacija bolnikov. Pomembno vlogo 
v širši uporabi zdravil, ki omogočajo 
samoaplikacijo, je že v obdobju 
epidemije odigrala telemedicina, ki v 
Sloveniji še ni zaživela v celoti. najbolj 
uporabljane metode so telefonski klici 
in komunikacija po elektronski pošti, 
za prikaz pravilne aplikacije zdravil pa 
tudi videokonferenca. na Oddelku za 
nevrološke bolezni UKc Maribor že več 
kot pet let uporabljajo »MS telefon«. 
»bolniki z multiplo sklerozo so ga zelo 
dobro sprejeli, saj tako hitro dobijo 
odgovore na svoja vprašanja in dileme. 
Posebno nam je bil v pomoč v obdobju 
ukrepov zaradi epidemije, ko so se 
bolniki bali vstopa v bolnišnico in so 
si želeli posveta na daljavo,« je dejala 
dipl. med. sestra Melita Kokol, strokovni 
vodja zdravstvene nege na oddelku. na 
nekaterih področjih za nadzor bolnikov 
uspešno uporabljajo spletne aplikacije. 

Kdor ima hude težave, se navdušeno 
nauči sam dajati zdravilo
na področju revmatologije so pri nas 
začeli zdravljenje z zdravili, ki omogočajo 
samoaplikacijo doma, že leta 2004. 
»bolniki so bili navdušeni. tistih, ki so 
se že dolgo spopadali z boleznijo in so 
imeli res hude bolečine, ni bilo težko 
nagovoriti, da so se naučili aplikacije 
zdravila. želimo, da so samostojni pri 
aplikaciji – tudi če so na primer starejši 
od 80 let, jih spodbujamo, da se sami 
naučijo aplikacij in so pri tem čim dlje 
samostojni. Ravno danes sem govoril 
z bolnico, ki je zajokala od sreče, ko je 
slišala, da si bo lahko sama dala biološko 
zdravilo,« je povedal revmatolog prof. 

dr. Matija tomšič s Kliničnega oddelka 
za revmatologijo Interne klinike UKc 
Ljubljana. Presenečajo ga zadržki, ki jih 
imajo nekateri bolniki zaradi morebitnih 
neželenih učinkov zdravil, ne da bi se 
najprej vprašali, kam pelje neustrezno 
zdravljena bolezen. 

nova biološka zdravila so po mnenju 
nevrologinje prim. prof. dr. bojane žvan 
s Kliničnega oddelka za vaskularno 
nevrologijo in intenzivno nevrološko 
terapijo na nevrološki kliniki v 
UKc Ljubljana resnična revolucija v 
zdravljenju migrene. »že dobro leto 
prakticiramo samoaplikacijo zdravila za 
migreno s peresnikom in doslej še nisem 
pri nobenem pacientu naletela na odpor. 
Pacienti si po prvi aplikaciji v ambulanti, 
kjer jih naučijo pravilnega rokovanja z 
zdravilom in same aplikacije, zdravilo 
aplicirajo sami,« je poudarila prof. dr. 
žvan. Po besedah Melite Kokol tudi na 
Oddelku za nevrološke bolezni UKc 
Maribor opažajo, da si pacienti z migreno 
predvsem želijo učinkovitih zdravil, zato 
ne opažajo zapletov pri sprejemanju 
nove oblike aplikacije. »Peresniki namreč 
omogočajo enostavno uporabo, saj 
vsebujejo že pripravljeno zdravilo,« 
je pojasnila Melita Kokol. Sodeč po 
razvoju, prihodnost bioloških zdravil 
napovedujejo v  farmacevtskih oblikah 
peresnikov.

tudi na Univerzitetni kliniki za 
pljučne bolezni in alergijo Golnik so v 
pričakovanju epidemioloških ukrepov 
nekatere bolnike, na primer z urtikarijo, 
naučili, da si sami aplicirajo zdravilo v 
obliki peresnika. nove oblike zdravljenja 
podpira tudi Zavod za zdravstveno 
zavarovanje Slovenije. »Zdravstvena 
zavarovalnica nam je izrazito dobro 
prisluhnila, ko smo povedali, kako bi 

lahko kljub omejitvam bolnike dobro 
vodili. Arhaične oblike plačevanja 
zdravstvenega sistema – torej plačilo, če 
je bolnik prišel sedet v čakalnico – lahko 
nadomestimo s tem, da smo plačani, 
če bolnika kontaktiramo in je dobro 
voden,« je dejal pnevmolog, alergolog 
in imunolog prof. dr. Mitja Košnik, vodja 
oddelka za raziskovalno delo na kliniki.

najpogostejša pomisleka pri zdravilih 
za samoaplikacijo sta zagotavljanje 
kompliance in adherence – torej 
pravilnega jemanja zdravil. Zato na 
vseh področjih, kjer si bolniki sami 
aplicirajo zdravilo, posvečajo posebno 
pozornost izobraževanju bolnikov o 
pravilnem rokovanju in aplikaciji zdravil 
ter spremljanju morebitnih neželenih 
učinkov, pa tudi kasnejšemu stalnemu 
spremljanju bolnikov. 

Matija Tomšič Bojana Žvan

Obisk zdravstvene ustanove – 
breme za vso družino

Za mnoge bolnike, predvsem tiste 
s kroničnimi boleznimi, so redni 
obiski v zdravstvenih ustanovah, 
posebno če so pogosti, veliko 
breme. »Ko grem po zdravilo, je to 
logističen problem za vso družino, 
na katerega se pripravljamo že 
kak mesec pred pregledom, saj si 
morata starša prilagoditi službo. 
Če me ne moreta peljati, moram 
poklicati in seveda plačati taksi ali 
poklicati nekoga drugega. bilo bi mi 
veliko lažje, če bi si zdravilo lahko 
sama aplicirala doma, kot da sem 
odvisna tega, da si drugi prilagajajo 
svoje življenje,« pravi taja Habič, ki  
živi z multiplo sklerozo. »bolnikom 
je treba zdravila približati kolikor 
se le da, tudi tako, da si jih sami 
aplicirajo. Pri tem bi jih lahko podprli 
osebni asistenti, ki jih imajo številni 
bolniki z multiplo sklerozo,« je dejal 
Pavel Kranjc, predsednik Združenja 
multiple skleroze Slovenije, ki se mu 
tudi podporni programi za bolnike 
zdijo dobra rešitev.

na številnih področjih si bolniki že 
vrsto let sami aplicirajo zdravila. 
Erika Lobenwein, ki se že od 
otroštva spopada z revmatoidnim 
artritisom, pravi, da se je šele pri 
35 letih, ko je začela prejemati 
biološka zdravila, začela zavedati, 
kaj je vsaj približno normalno 
življenje: »življenje z biološkim 
zdravilom, ki si ga apliciram sama 
doma, pa je še bolj olajšano, saj 
so me morali pred tem starši vsak 
mesec ali pa celo vsaka dva tedna 
odpeljati na aplikacijo v Ljubljano.«
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Po navadi zadah povzročajo nekatere 
vrste hrane ali snovi, ki jih je človek 
pojedel ali vdihnil, pogost vzrok so tudi 
bolezni zob in dlesni ali pa fermentacija 
delcev hrane v ustih. Prav tako je lahko 
zadah simptom nekaterih bolezni – 
sladkorna bolezen, bolezen jeter, pljuč 
ali bolezni ust. Zadaha iz ust po navadi 
ne morejo povzročati težave v črevesju, 
lahko pa je vzrok v želodčnih težavah. 
Možen vzrok je tudi izcedek iz nosu po 
zadnji strani žrela, vneti sinusi, mandlji, 
obloge na jeziku in zobni kamen. tudi na 
hrbtišču jezika lahko nastajajo obloge. 
na sluznici jezika se namreč pogosto 
nabirajo ostanki hrane, sluz, slina in 
celice, ki so odlično gojišče za bakterije. 
ti vzroki so največkrat prepleteni, 
saj v ustni votlini ni anatomskih ovir 
za bakterije, vnetne celice in slino. 
Pogost je tudi jutranji zadah, kjer igra 
pomembno vlogo tudi slina. Ponoči, ko je 
v ustih malo sline, ta slabše izpira usta, 
zato imamo jutranji zadah, ki je nekaj 
običajnega. normalen je tudi zadah, 
ki nastane, če dalj časa ne zaužijemo 
hrane ali smo dehidrirani (premalo 
pijemo).

Kako se znebiti zadaha
Zdravljenje kroničnega zadaha poteka z 
odstranjevanjem bakterij, ki proizvajajo 
vodikov sulfid. največkrat odstranijo 

SLAB ZADAH 
ALI HALITOZA
Zadah iz ust ali halitoza je neprijeten vonj v izdihanem zraku. Vsekakor je nadležna 
težava, ki človeka spravlja v nelagodje, zato je potrebno najti vzrok in jo razrešiti. 

Besedilo: Polonca Fiala Novak, mag. farm.

mesta, na katerih uspevajo te bakterije. 
Ker so vzroki za zadah najpogosteje 
v ustih, se z zdravljenjem ukvarja 
zobozdravnik, ki lahko zamenja zalivke, 
izruje in izdela nove zalivke v zobeh s 
kariesom ter odstrani zobne obloge. 
Svetujemo tudi uporabo primernih 
zobnih krem, ustnih vod, zobnih ščetk in 
medzobnih ščetk za čiščenje medzobnih 
prostorov. Kadar zadah povzročijo 
obloge na korenu jezika, je priporočljivo 
odstranjevanje oblog s posebno ščetko 
za jezik ter izpiranje in grgranje z ustno 
vodo. Za nos se predpiše razpršilo. Če 
imate slab zadah, čeprav redno in dobro 
skrbite za ustno higieno, zanj nemara 
obstaja kak drug vzrok. Če zobozdravnik 
vzroka za zadah ne bo našel v ustih ali 
bo posumil, da gre za druge vzroke, vas 
bo napotil k specialistu.
Redna ustna higiena: V ustni votlini je 
več mikroorganizmov, kot je prebivalcev 
Zemlje. to so bakterije, glive in virusi, 

Ponoči, ko je v ustih malo 
sline, ta slabše izpira usta, 
zato imamo jutranji zadah, ki je 
nekaj običajnega.

Zobozdravnika obiščite dvakrat na leto. Redni pregledi vam bodo 
pomagali preprečiti prav to, česar se bojite – bolečine.

najti pa jih je mogoče na najrazličnejših 
mestih v naših ustih – med zobmi, pod 
jezikom, na obzobnih tkivih … temeljna 
funkcija ustne higiene je preprečevanje 
kariesa, tanke in lepljive plasti bakterij, ki 
se nenehno nabirajo na zobeh. bakterije 
reagirajo s sladkorjem, ki pride v usta 
s hrano, in tako ustvarjajo kisline, ki 
napadajo in slabijo zobno sklenino. tako 
v sklenini nastajajo drobne razpoke. 
 
Poskrbite za zdrave zobe
naučite se pravilnega ščetkanja. V višini 
dlesni držite ščetko pod kotom 45 
stopinj in s krožnimi gibi očistite vsak 
zob. tako oščetkajte zunanjo stran in 
ne pozabite na dlesni. Pri notranjih delih 
ščetko držite naravnost in vrh ščetke 
nežno pomikajte navzgor in navzdol. 
Skrbno oščetkajte zobe, s katerimi 
žvečite. S kratkimi potegi očistite 
notranji del zob. Očistite tudi jezik. 
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Mleko, sir in jogurt kopičijo 
laktozo v ustih, bakterije pa 
laktozo pretvarjajo v snovi, ki 
povzročajo slab zadah.

•	 Ščetko zamenjajte vsake tri mesece in 
po vsaki bolezni. 

•	 Za čiščenje obzobnih predelov 
uporabljajte zobno nitko. 

•	 Pri ustni higieni so v pomoč tudi 
ustne vode za izpiranje ustne votline 
(običajno vsebujejo fluor), s katerimi 
boste dodatno očistili usta. 

•	 Med umivanjem zob oščetkajte jezik, 
saj se bakterije zadržujejo tudi v 
oblogah na sluznici jezika. Obstajajo 
tudi ščetke, namenjene za umivanje 
jezika. 

•	 Zobozdravnika obiščite dvakrat 
na leto. Redni pregledi vam bodo 
pomagali preprečiti prav to, česar 
se bojite – bolečine. Vsako odlašanje 
obiska povečuje možnost dodatnih 
zapletov. 

V višini dlesni držite ščetko pod kotom 45 stopinj in s krožnimi 
gibi očistite vsak zob.

Zadaha iz ust po navadi ne morejo povzročati težave v 
črevesju, lahko pa je vzrok v želodčnih težavah.

•	 Izogibajte se sladkorju in uživajte 
hrano, bogato s kalcijem.

•	
redno jejte in pijte
Z izsuševanjem ustne votline se 
ustvarijo razmere, v katerih se bakterije 
hitreje razmnožujejo. Zadah se zato 
lahko pojavi, če ste dehidrirani, znano 
pa je tudi, da imajo zadah ljudje, ki so 
na postu. Zadahu se lahko izognete 
tako, da redno pijete in ne preskakujete 
obrokov.

Pazite na hrano
Mleko, sir in jogurt kopičijo laktozo v 
ustih, bakterije pa laktozo pretvarjajo v 
snovi, ki povzročajo slab zadah.

Hitra samopomoč
Vsekakor svetujemo, da se oglasite v 
lekarni, kjer lahko pomagamo pri izbiri 
ustrezne ščetke, zobne nitke in ustne 
vode. Prav tako pa se v lekarni dobijo 
žvečilni gumiji, zobne paste, kapsule 
in pršilo, ki v primerjavi z osvežilcem 
nevtralizirajo zadah. Odstranjujejo 
namreč tudi bakterije in odpravijo tudi 
zadah, ki nastane kot posledica vonja 
iz želodca. Pripravki se dobijo v lekarni 
brez recepta in verjamem, da bodo 
pomagali!

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

Domače zdravljenje z 
alternativnimi metodami
Halitozo lahko zdravimo ne le 
z zdravili. Infuzije in decokcije 
tradicionalne medicine, ki se 
uporabljajo pri zdravljenju doma, 
imajo pozitiven učinek. najbolj 
učinkovita so izpiranja ust, 
pripravljena na osnovi zdravilnih 
rastlin, kot so:
•	 Kamilica, meta, žajbelj - infuzija se 

pripravi iz suhih surovin v razmerju 
1: 1: 1 na 300 ml vrele vode. 
Po infuziji 30 minut in ohlajanju 
izperite usta po vsakem obroku.

•	 Evkaliptus - 1 tbsp. l suhi listi, ki 
jih zavremo s kozarcem vrele vode 
in jih infuziramo 30-40 minut. 
to infuzijo izperemo 3-4 krat na 
dan. Orodje zahvaljujoč eteričnim 
oljem, ki jih vsebuje rastlina, dobro 
pomaga pri halitozi, odpravlja 
neprijeten vonj.

https://www.mibavita.si
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Po navadi se to dogaja pri ljudeh, ki hitro 
jedo, so nervozni ali med hranjenjem 
veliko govorijo. Večina pogoltnjenega 
zraka se pozneje spahne, le nekaj ga 
preide iz želodca v preostali prebavni 
sistem.

Drug način, kako prihaja do povečane 
količine zraka v prebavilih, je nastajanje 
plinov v prebavnem sistemu. Pri 
bakterijski presnovi hrane v črevesju 
nastajajo vodik, metan in ogljikov 
dioksid. Še posebej veliko teh plinov 
nastane ob razgradnji določene vrste 
hrane (fižol, zelje …). tudi pri ljudeh s 
pomanjkanjem encimov, ki razgrajujejo 
določene sladkorje, nastaja večja 
količina plinov po zaužitju hrane, ki 
vsebuje te sladkorje.

Vendar pa ima telo naravnan svoj 
»sistem«, da te pline odstrani: s 
spahovanjem, absorpcijo plina skozi 
stene prebavne cevi v kri (plin se izloči 
skozi pljuča) in skozi zadnjik. Poleg tega 
pa tudi nekatere bakterije v prebavilih 
presnavljajo pline.

nekateri ljudje so posebno občutljivi za 
učinke plina v prebavilih, medtem ko 
drugi lahko prenašajo velike količine 
plina, ne da bi opazili kakršne koli 
simptome. Vetrovi in napenjanje pogosto 
mučijo vegetarijance, ker jedo skoraj 
izključno rastlinsko hrano in veliko 
stročnic. Prav plin povzroči neljube 
težave, kot so bolečine v trebuhu, 
napihnjenost, spahovanje, pojavijo pa se 
lahko tudi krči in bolečine.

Kaj storiti
Pomembno je prilagoditi način hranjenja 
in prehrano! Izogibati se je treba hrani, 
ki je težko prebavljiva; predvsem so to 
stročnice in glavnata zelenjava (zelje, 
cvetača, brstični ohrovt, brokoli), orehi, 
arašidi, trda jabolka, melone, sveže sadje, 

majhni. Med jedjo ne govorite, pozorni pa 
bodite tudi na dihanje (da ne pogoltnete 
večjih količin zraka).

V lekarni so na voljo tudi nekatera 
zdravila in pripravki, ki se dobijo brez 
recepta in ublažijo težave:
•	 Probiotični pripravki (Linex, Probiolex, 

Prolife ...) so dobrodošli pri težavah s 
prebavo in napenjanjem, saj vsebujejo 
mlečnokislinske bakterije, ki vzdržujejo 
kislinsko-alkalno ravnotežje. to je 
potrebno za normalno delovanje 
prebavnih encimov in vzdrževanje 
normalne črevesne flore.

•	 žvečljive tablete Sab-simplex 
(dimetikon) na fizikalni način 
zmanjšajo površinsko napetost plinov 
v želodcu in črevesu. Zmanjša se 
prostornina plinov, ki se izločijo po 
naravni poti ali pa se absorbirajo.

VAS NAPENJA 
IN ČUTITE 
NAPIHNJENOST?
Napenjanje (flatulenca) in napihnjenost je občutek povečane količine plinov v 
prebavilih. Zrak je plin, ki ga pogoltnemo s hrano. Pri normalnem hranjenju prihaja 
do požiranja majhnih količin zraka, kar je normalno, nekateri ljudje pa požirajo velike 
količine zraka, ne da bi se tega zavedali. Besedilo: Iva Horvat, mag. farm.

jajca, majoneza, mlada čebula, mleko, 
svež kruh, sladoled … Če ste ljubitelj 
fižola in stročnic, jih namočite čez noč. 
naslednji dan odlijte vodo in prilijte svežo 
in šele nato skuhajte. ne pijte gaziranih 
pijač (vsebujejo veliko ogljikovega 
dioksida) in alkohola, odpovejte pa se 
tudi kavi in cigaretam. Prav tako se 
izogibajte žvečenju žvečilnih gumijev, 
še posebej tistih, ki vsebujejo sorbitol, 
ksilitol in manitol. telo jih težko prebavlja, 
v debelem črevesju pa jih razgradijo 
bakterije in pri tem seveda proizvedejo 
veliko plinov. Zmanjšati je treba tudi vnos 
sladkorja fruktoze, ki je v medu, sadju in 
sadnih sokovih. Če želite povečati količino 
zaužitih vlaknin, ravnajte postopoma. 
Vlaknine so namreč odlične za zdravje, 
vendar zaužitje velikih količin prispeva k 
nastanku napihnjenosti in vetrov. Jesti 
je treba počasi, obroki naj bodo redni in 

Vetrovi in napenjanje pogosto mučijo vegetarijance, ker jedo 
skoraj izključno rastlinsko hrano in veliko stročnic.
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•	 Zelišča, kot so kamilica, kumina 
in janež, pomirjajo krče, pomagajo 
odvajati črevesne pline in spodbujajo 
izločanje prebavnih sokov, zato so 
dobrodošli v obliki čajev in sirupov.

•	 tudi ingver in poprova meta pomagata 
izboljšati prebavo, na tržišču pa je tudi 

Učinkovita rešitev za 
urejeno prebavo!

041 360 777
041 433 794

www.laxemon.si

Na voljo v lekarnah in na www.laxemon.si

NAMeSTO PrePOVeDI rAJŠI PrAVILNA IZBIrA!

Čarobne paličice odličnega okusa
Kaj je noro okusnega, preprostega za 
pripravo, nizko kaloričnega in pomaga 
proti napihnjenosti? Šparglji. Vsebujejo 
namreč vodotopne vlaknine, ki odigrajo 
pomembno vlogo pri zdravem črevesju. 
Saj veste zdrava črevesna flora je kot 
avtocesta kjer ne poznamo zastojev. Za 
super nasvet kako jih že jutri vključiti na 
svoj jedilnik, klikni na spodnjo povezavo.

Tako učinkovit, da premaga tudi vodo
naslednji, ki nam bo pomagal do ravnega 
trebuha je avokado, ki se vse pogosteje 
pojavlja na jedilniku tistih, ki jejo 
raznoliko in zdravo hrano. Zaradi svoje 
super sestave je zaslužen za številne 
koristi.
Med drugim vsebuje tudi veliko kalija, ki 
pomaga pri odvajanju vode iz telesa. Če 
ne veste kako si ga pripraviti, ker je okus 

samega avokada nekoliko bolj specifičen, 
sem vam pripravil super recept za 
okusno omako oziroma namaz.

Uporabljajo jih celo hollywoodski 
zvezdniki
Kaj uporabljajo tisti, ki se borijo proti 
jutranji zabuhlosti na obrazu? Kumare! In 
kaj ima to skupnega z napihnjenostjo?
Zaradi vsebnosti antioksidantov, kumare 
zavirajo aktivnost vnetnih encimov in 
pomagajo pri boju z napihnjenostjo. Prav 
tako gre za zabuhlost samo, da v tem 
primeru znotraj telesa.   

Bakterijski napitek za zdravo 
črevesno floro
Poleg špargljev, avokada in kumar ne 
smemo pozabi na bakterije. tako je! 
Da se končno znebimo napihnjenosti 
in ostalih težav s prebavo moramo v 

organizem vnesti zdrave bakterije.
Če še niste vedeli, je vaše prebavni trakt 
poln bakterij, ki skrbijo za nemoteno 
presnovo. Da jih bo dovolj predlagam, 
da se na vašem jedilniku pojavi kefir, ki 
bo poskrbel, da bo vaša črevesna flora 
zdrava.   

Začimba na katero nikoli ne smemo 
pozabit
In za konec še ingver, na katerega kljub 
številnim super lastnostim, pogosto 
pozabimo.
Ena izmed teh je tudi vsebnost encim, 
ki absorbira beljakovine, kar zmanjšuje 
zabuhlost in sprošča mišice prebavnega 
trakta. Lahko ga uporabite kot dodatek 
smoothijem, iz njega naredite čaj ali 
popestrite okus raznim solatam in 
napihnjenost bo postala preteklost.
ne glede na izbiro, telo vam bo hvaležno!

zdravilo rastlinskega izvora – kapljice 
Iberogast in prehransko dopolnilo 
Dida.

•	 Dobrodošli so tudi pripravki, ki 
vsebujejo naravne encime iz ananasa, 
papaje in fermentirane pšenice in tako 
pomagajo pri prebavi (Granozym ...).

napenjanje in napihnjenost ni ogrožajoče 
bolezensko stanje, vsekakor pa je 
mučna in neprijetna nadloga. A z izbiro 
primernega pripravka in z ustreznim 
nasvetom, ki ga dobite v lekarni, ste tudi 
tej težavi lahko kos.

https://www.laxemon.si
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Kaj je protin ali putika
Protin je presnovna bolezen, ki nastane 
zaradi nalaganja kristalov sečne kisline 
(urata) v sklepe in druga tkiva. Kristali v 
sklepu povzročijo vnetje (urični artritis). 
Pojavi se pri ljudeh, ki imajo stalno 
povišano sečno kislino v krvi. tako so 
protin, putika ali giht izrazi, ki opisujejo 
zvišano vrednost sečne kisline v krvi 
in posledično pojav simptomov, ki se 
izrazijo kot bolečine v sklepih. Po navadi 
se začno v palcu na nogi. napadi protina 
so lahko nepričakovani in mučno boleči. 
boleči sklep po navadi oteče je vnet 
in topel, pojavi se lahko tudi povišana 
telesna temperatura. 

Vzroki nastanka
Protin je pogostejši pri moških, saj je 
prizadet vsak 2 od 1000 moških. Rizični 
dejavniki so predvsem previsok krvni 
tlak, nepravilna prehrana, debelost, pitje 
alkohola, visok holesterol, sladkorna 
bolezen, bolezen ledvic in nekatera 
zdravila (diuretiki za odvajanje vode).

Protin nastane zaradi visokih vrednosti 
uratov v krvi. Urat je sicer bistvenega 
pomena za prebavo, neprebavljen 
ostanek pa se prefiltrira skozi ledvice 
in izloči z urinom. Če pa telo proizvaja 
preveč urata ali pa ga ne more izločiti, 
se začno kristali kopičiti v sklepih in 
kitah, kar povzroča vnetje, pritisk in 
hudo bolečino.

Simptomi
Akutni napad protina se kaže kot 
nenadno vnetje sklepa, pogosto 
se začne ponoči. najpogosteje je 

rok, v sklepnih ovojnicah, kitah in tudi 
srčni mišici. Uratni kristali lahko okvarijo 
ledvice. tvorijo se lahko tudi ledvični 
kamni.

Zdravljenje
S takojšnim zdravljenjem bolečina in 
vnetje izgineta po nekaj dnevih, vendar 
se lahko kadar koli spet pojavita. 
Vsakdo, ki se je že kdaj srečal z 
napadom protina, bo zagotovo vedel, 
da je treba najprej olajšati bolečino in 
morebitno vnetje. Povoji lahko stanje 
oteklega in bolečega sklepa samo 
poslabšajo. Vneti del je smiselno hladiti 

PUTIKA – NEKOČ 
BOLEZEN KRALJEV, 
DANES BOLEZEN 
MNOžICE
Putika ali bolezen protina je bolezen preobilja. Protin je bil v preteklosti bolezen 
kraljev, saj so le veljaki uživali bogato mesno hrano in večje količine alkoholnih pijač. 
Danes je protin zaradi spremembe prehranjevalnih navad postal bolezen množic. 
Ker se bližajo praznični dnevi in z njimi nekoliko več nezdravih razvad in navad, kot 
so preobilice hrane in pijače, se bo povečalo tudi število ljudi, ki jim putika ne bo 
prizanesla. Besedilo: Vanja Lutar, mag. farm.

prizadet palec na nogi (osnovni sklep 
ali metatarzofalangealni sklep), ki 
oteče, pordi, je močno boleč in toplejši. 
Pojavita se lahko tudi mrzlica in zvišana 
telesna temperatura. Lahko prizadene 
tudi druge sklepe – nart, gleženj, peto, 
koleno, zapestje, komolec. Vnetje sklepa 
se v enem do dveh tednih spontano 
umiri, z zdravili ga umirimo hitreje. 
Kasnejši napadi prizadenejo več sklepov, 
imajo hujši in dalj časa trajajoči potek. 
Z leti se lahko razvije kronični protin 
s tvorbo tofov, to so skupki uratnih 
kristalov, ki se odlagajo v hrustancu in 
mehkih tkivih uhlja, nad sklepi prstov 

Protin je presnovna bolezen, ki nastane zaradi nalaganja 
kristalov sečne kisline (urata) v sklepe in druga tkiva. 
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s hladnimi obkladki, nujno pa je treba 
poseči po protibolečinskih zdravilih. Po 
navadi so to nesteroidni antirevmatiki, 
ki se dobijo v lekarni tudi brez recepta 
(tablete nalgesin S, Ibubel, Diverin ...). 
ti ublažijo bolečino in hkrati prekinejo 
vnetje. Vsekakor zdravnik naredi 
diagnostično preiskavo, določanje 
uratov v krvi, in ob povišanih vrednostih 
predpiše tudi zdravilo, ki se dobi v 
lekarni na recept.

Kaj lahko storimo sami
Vsekakor smo sami tisti, ki lahko veliko 
pripomoremo k izboljšanju stanja. 
Poudarek je na prehrani, iz katere je 
treba izločiti z beljakovinami bogato 
hrano, zlati tisto z veliko purinov. takšna 
hrana so drobovina, školjke, mastne 
ribe, šparglji, špinača, rdeče meso in 

večina suhega fižola. Piti je treba veliko 
tekočine. 

Priporoča se pitje čajev. Priporočajo 
tudi čaj iz zelene. Literatura priporoča 
tudi rastlino jesenskega podleska 

Protin je pogostejši pri moških, saj je prizadet vsak 2 od 1000 
moških. 

S takojšnim zdravljenjem 
bolečina in vnetje izgineta po 
nekaj dnevih, vendar se lahko 
kadar koli spet pojavita.

(colchium autumnale), vendar je rastlina 
po Pravilniku o razvrstitvi zdravilnih 
rastlin razvrščena v kategorijo nD, kar 
pomeni, da uporaba ni dovoljena. Vsi 
deli jesenskega podleska so namreč 
strupeni!

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

(diosmin / flavonoidi, izraženi kot hesperidin)

www.bolezni-ven.si
Lahkotne noge

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

DT
X 
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Servier Pharma d.o.o., Podmilšèakova ulica 24, 1000 Ljubljana, www.servier.si.

Ugodnejše 
pakiranje  

180 tablet

https://www.servier.s
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Mnogim se je enostavneje prehranjevati 
s prehrano, ki vsebuje veliko že 
predelanih živil ali celo povsem vnaprej 
pripravljeno hrano. V resnici je tudi res 
zelo enostavno le pogreti že pripravljeno 
živilo, vendar pa so takšna živila 
pogosto dražja, hkrati pa jih večinoma 
težko uvrstimo med zdrave izbire. Kljub 
temu pa potrošnja takšnih živil narašča, 
s tem pa tudi stroški naše prehrane.

Po statističnih podatkih stroški za 
prehrano predstavljajo vedno manjši 
delež prihodkov gospodinjstev, zato 
bi bilo še posebej koristno, če bi se pri 
nakupih usmerjali v kakovostna živila, 
hkrati pa zmanjšali količino odpadne 
hrane. Pri ljudeh, ki so odvisni od 
kupljene hrane (brez lastne pridelave), 
je najboljša rešitev sprotno kupovanje 
količin hrane, kolikor se jih zaužije, s 
poudarkom na nepredelanih živilih. 
Prav industrijska predelava živila lahko 
predstavlja bistveni strošek živila, ki 
se mu je mogoče izogniti, ne da bi za 
to porabili zelo veliko časa, hkrati pa 
so doma pripravljena živila lahko tudi 
bolj zdrava. Pri pripravi živil doma sami 
nadzorujemo dodajanje maščob, soli in 
sladkorja, hkrati pa tudi ne uporabljamo 
aditivov, ki se uporabljajo pri industrijski 
pripravi hrane za podaljševanje roka 
uporabnosti živila. Ko živila pripravimo 
doma, jih namreč lahko razmeroma hitro 
tudi zaužijemo in ni potrebe, da bi do 
zaužitja morala počivati na polici več 
tednov ali celo mesecev.

Sestava ustreznega jedilnika
Seveda ni mogoče pričakovati, da bi si 
v gospodinjstvih sproti preračunavali 
kalorije ter vnos ogljikovih hidratov, 
beljakovin in maščob, kaj šele 
mikrohranil. Je pa smiselno, da si v 
gospodinjstvu jedilnike načrtujemo za 
nekaj časa naprej, saj imamo na ta način 
boljši pregled nad raznolikostjo svoje 
prehrane, predvsem pa se izognemo 
klasičnemu vprašanju, kaj pa bi skuhali 
danes, ki se pogosto zaključi z nakupom 
predpripravljenega živila, ki največkrat 

alternativa sadju.

Za večerjo bo dobrodošla zelenjavna 
solata, ki jo lahko popestrimo z 
dodatkom manj mastnega sira ali 
pečeno ribo. Če uporabimo takšno iz 
konzerve, priporočamo da olje odlijete. 
Solato pripravite z zmerno količino 
soli in olja – posegajte po kakovostnih 
rastlinskih oljih, na primer oljčnem olju.

Kdaj in kako kupovati živila
Pametno nakupovanje naj se začne s 
seznamom, ki je lahko v tesni povezavi 
z zgoraj omenjenim načrtovanjem 
prehrane (vsaj glavnih obrokov) za več 
dni naprej. Seznam nas varuje pred 
tem, da bi začeli tavati po trgovini in 
v nakupovalni voziček nalagati živila, 
ki jih sicer ne potrebujete, vendar so 
vas k izbiri privabile akcijske cene, 
bleščeča embalaža ali celo trenutni 
občutek lakote. nekatere raziskave so 
na primer pokazale, da občutek lakote 
pri potrošnikih pomembno vpliva na 
izbor živil. Poskrbite, da bo na seznamu 
(pa tudi ne kasneje v vozičku) čim več 
nepredelanih živil, še posebej takšnih 
z visoko hranilno vrednostjo. Čim bolj 
omejite kupovanje tako imenovanih živil 
s praznimi kalorijami, ki vsebujejo veliko 
energije in malo koristnih snovi, na 
primer različnih čipsov, grisinijev, slanega 
in sladkega peciva ...

Pokvarljivih živil ne kupujte na zalogo. 
Slovenija je na srečo država, kjer ima 
večina prebivalcev dostop do dobre 
pitne vode, zato se lahko izognete 
kupovanju ustekleničene vode, če pa 
jo že kupujete, lahko posežete po 
kakovostnejših mineralnih vodah, ki bodo 
tudi vir mineralov.

Čeprav boste za pripravo obrokov 
iz osnovnih živil morda potrebovali 
nekoliko več časa in načrtovanja, se 
zavedajte, da gre za čas, ki ga vlagate 
v zdravje sebe in svojih najbližjih, hkrati 
pa boste še prihranili! to je torej poceni 
hrana.

JE ZDRAVA HRANA 
RES DRAžJA?
Poceni hrana je lahko tudi zdrava. Pogosto slišimo, da je zdravo prehranjevanje 
privilegij tistih, ki si to lahko privoščijo. Gre pri takem razmišljanju za zmoto ali 
resničnost? Besedilo: Ana Kušar, Nacionalni portal o hrani in prehrani – Prehrana.si

ni le dražje, temveč tudi manj hranljivo. 
celotnega jedilnika seveda ni mogoče 
predvideti za cel teden, lahko pa si 
načrtujete vsaj glavne obroke, kar vam 
bo pomagalo tudi pri bolj ekonomičnem 
kupovanju živil.

enostaven primer raznolikega 
jedilnika
Zajtrk lahko začnemo z od tremi do 
štirimi velikimi žlicami ovsenih kosmičev. 
Pri tem mislimo na navadne, nesladkane 
in nepredelane navadne kosmiče, ne pa 
razne industrijske različice, ki običajno 
vsebujejo veliko dodanega sladkorja, 
pa tudi precej dražje so. Skuhamo jih 
lahko kar na vodi (zaželeno je, da jih 
prej namočimo) in jih kasneje prelijemo 
z manj mastnim mlekom, ki ga lahko 
zamenjamo tudi s sojinim mlekom. Ob 
mrzlih dneh lahko vanje zamešamo še 
nekaj suhega sadja ali oreškov in imeli 
bomo obrok, ki nas bo za kar nekaj časa 
nasitil.

Za malico si lahko privoščimo sadje, pri 
čemer pogosteje posegajmo po sadju, 
ki odgovarja letnemu času in kupujmo 
tistega, ki je prepotovalo najmanjšo pot 
od pridelovalca do polic.

Za kosilo lahko pripravimo belo 
meso, popečeno na malo maščobe, z 
zelenjavno prilogo in veliko solate. Lahko 
pa pripravimo tudi polnozrnate testenine 
z zelenjavnim prelivom in solato. Če 
potrebujemo še juho, pozabimo na tisto 
iz vrečke. Sveže pripravljena zelenjavna 
juha nas ne bo stala nič več, telo pa nam 
bo bolj hvaležno. Juho lahko pripravimo 
tudi za več dni naprej, pri pripravi pa ne 
pretiravajmo s soljo.

Če smo za dopoldansko malico 
imeli sadje, si za popoldansko lahko 
privoščimo kos kruha s sirom ali kakšnim 
mlečnim namazom, zraven pa pojemo 
jabolko, lahko pa malici tudi zamenjamo. 
Odlična izbira je tudi sveža zelenjava 
– rezana sveža paprika in korenček 
sta lahko zelo okusna in hranljiva 
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prehrana

Glukomanan je odličen za hujšanje in 
regulacijo črevesne peristaltike
Glukomanan je topna vlaknina 
iz gomolja rastline konjak 
(Amorphophallus konjac), ki vsebuje zelo 
malo kalorij in istočasno visok delež 
topne vlaknine. Podobno kot večina 
zelenjave je to odlična kombinacija za 
vitkost. Vsekakor je pomembno, da se 
uživanje glukomanana združuje z zdravo 
prehrano ter rednim gibanjem. 

Glukomanan zaradi svoje kemijske 
zgradbe deluje tudi kot prebiotik, kar 
pomeni, da spodbuja rast naše zdrave 
črevesne mikroflore. Ker ga pravzaprav 
ne moremo prebaviti, po zaužitju potuje 
neprebavljen vse do debelega črevesa, 
kjer utvarja te učinke. 

Prednosti uživanja glukomanana:
•	 Vpliva na izgubo telesne teže – vnos 

glukomanana pred obrokom z visoko 
vsebnostjo ogljikovih hidratov zniža 
raven »hormona lakote« grelina. 

prehranskih vlaknin, ki stabilizirajo krvni 
sladkor, izboljšajo prebavo in zmanjšajo 
absorpcijo holesterola (glukomanan, 
trpotčeva semena, laneno seme …), 
ter nenasičenih maščobnih kislin in 
kakovostnih beljakovin. 

STE ZA UČINKOVITO 
HUJŠANJE?

Starodavna ljudstva na Kitajskem so posebno rastlino, imenovano konjak, uporabljali 
za najrazličnejše zdravstvene težave, kot so astma, bolečine v prsih, kašelj, hernija 
in kožne bolezni. Gre za poseben gomolj, ki vsebuje visok delež topne in viskozne 
vlaknine, imenovane glukomanan. Besedilo: Vesna Gostič 

•	 Zniža raven in nihanje krvnega 
sladkorja ter izboljša občutljivost na 
inzulin.

•	 Zniža raven holesterola v krvi, 
delno zaradi povečanega izločanja 
holesterola z blatom. 

•	 Deluje kot prebiotik, odpravi zaprtost 
in izboljša črevesno peristaltiko.

•	 Zaradi sposobnosti vezanja z vodo 
poveča volumen tudi do 50-krat in 
vpliva na občutek sitosti in nasitno 
vrednost. 

•	 Ob energijsko omejeni prehrani ter 
telesni aktivnosti lahko prispeva k 
zmanjšanju telesne teže. 

Evropska agencija za varnost hrane 
(EFSA) je potrdila pozitivne učinke 
glukomanana kot edinega prehranskega 
dopolnila pri zmanjšanju telesne teže 
(ob zaužitju 3 g na dan) in uravnavanju 
holesterola (ob zaužitju 4 g na dan). 
Za določitev ustrezne prehrane, dopolnil 
in načina vadbe je potreben individualen 
pristop. V prehrano vključimo čim več 

Glukomanan zaradi svoje 
kemijske zgradbe deluje tudi 
kot prebiotik, kar pomeni, da 
spodbuja rast naše zdrave 
črevesne mikroflore.
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Le del teh ljudi nosi slušni aparat, čeprav 
bi lahko uporaba slušnega aparata 
pomagala še mnogim ljudem, ki imajo 
zgoraj omenjene težave. Večina je 
prepričana, da je izguba sluha povezana 
le s starostjo, vendar to ne drži. težave 
s sluhom imajo ljudje vseh starosti, vse 
več je mladih, seveda pa je še vedno 
največ starostne naglušnosti.

Otroci in sluh
Pri otrocih, kjer je sluh neposredno 
povezan z razvojem govora in 
strukturiranjem jezika je potrebno 
izgubo sluha odkriti dovolj zgodaj, 
najkasneje do prvega leta starosti in 
mu takoj pomagati, torej izboljšati sluh 
in mu tako omogočiti, da se lahko nauči 
govora in jezika.

tako pri otrocih kakor tudi pri odraslih je 
potrebno obravnavati izgubo sluha kar 
se da zgodaj, saj ima lahko dolgotrajen 
slab sluh različne posledice.

Obravnavanje slušne prizadetosti
Zaradi mnogoterih vzrokov, ki lahko 
privedejo do izgube sluha je potrebno, 
da se o njej posvetuje s svojim 
zdravnikom, neizogiben je tudi pregled 
pri otorinolaringologu.

Poslabšanje sluha povzroči, da s 
težavo sledimo pogovoru, kar lahko s 
časom pripelje do občutka izoliranosti, 
izčrpanosti ali celo osamljenosti. 
Pogosto se izgubo sluha oziroma 
naglušnost povezuje s starostjo, včasih 
tudi z zmanjšano inteligenco. Posledica 
tega so problemi že v času šolanja, na 
delovnem mestu, kar skoraj vedno slabo 
vpliva na socialno in družabno življenje. 
Poslabšanje sluha močno vpliva na 
kakovost življenja, zato je pomembno, 
da ukrepamo čim hitreje, ko se pojavijo 
težave s sluhom.

SLUŠNA 
PRIZADETOST

Na milijone ljudi po svetu se sooča s problemom naglušnosti in sicer z različnimi 
oblikami izgube sluha ali/in s šumenjem oz. zvonenjem v ušesu, ki ga imenujemo 
tinitus. Besedilo: Petra Šauperl, vir: Widex

nekatere primere prevodne naglušnosti 
je mogoče odpraviti z zdravljenjem ali 
operativno. največkrat predvsem pri 
zaznavni naglušnosti, pa je slušni aparat 
edina pot. Dandanes je na voljo širok 
izbor različnih slušnih aparatov, ki so 
popolnoma prilagojeni posameznemu 
uporabniku oziroma njegovi izgubi sluha 
in potrebam. Seveda moramo vedeti, 
da slušni aparat ne povrne normalnega 
sluha, a vendar v veliki meri pripomore k 
izboljšanju razumevanja in s tem k boljši 
kakovosti življenja.

Vzrok za naglušnost
Če je vzrok za naglušnost v sluhovodu 
ali v srednjem ušesu, govorimo o 
prevodni naglušnosti, saj je okvarjen 
prevodni in ojačalni del slušnega organa. 
Kadar pa je naglušnost posledica napak 
ali bolezenskih sprememb v zaznavnih 
celicah v slušnem delu notranjega ušesa 
(kohlei), ki jih imenujemo dlačnice ali 
na živčnih vlaknih, govorimo o zaznavni 
naglušnosti. Ko govorimo o izgubi sluha, 
ne mislimo le na dejstvo, da slišimo 
slabše. najpogosteje se ljudje pritožujejo, 
da ne razumejo slišanega, kar je 
posledica izgube sluha v zaznavanju 
predvsem visokuh frekvenc. ti ljudje 
slišijo govor, a ga ne razumejo. Govorimo 
torej o slabi razumljivosti govora.

Če je vzrok za naglušnost 
v sluhovodu ali v srednjem 
ušesu, govorimo o prevodni 
naglušnosti.
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GIBANJE

Vadba v vodi je ena najboljših vadb, 
ki je primerna za vsakogar ne glede 
na poprejšnje izkušnje, telesno 
pripravljenost in stopnjo zdravja. Dobra je 
tako za starejše kot mlade, za vrhunske 
športnike in rekreativce. Zelo primerna je 
za tiste, ki imajo težave s poškodovanimi 
sklepi ali pa so šibkejšega zdravja. Je 
zelo varna oblika vadbe, saj so poškodbe 
zelo redke. Voda je namreč prijetno in 
prilagodljivo okolje, ki omogoča varno ter 
učinkovito vadbo. V vodi lahko izvajamo 
gibanja, ki jih na kopnem ne zmoremo 
več, lahko na primer tečemo in skačemo.

Vadba v vodi ima številne koristne 
učinke, med drugim pospeši krvni 
obtok, znižuje krvni tlak in srčni utrip, 
zmanjšuje otekline in zastajanje vode v 
telesu, zmanjšuje vrednosti maščob v 

Krepitev mišic
Vadba v vodi ima precejšen vpliv na 
izboljšanje mišične moči in s tem 
ravnotežja. Voda oziroma upor vode 
podpira težo telesa, kar pomeni, da so 
sklepi precej manj obremenjeni. Hkrati 
pa omogoča raztezanje in krepitev mišic, 
saj je izvajanje gibov kar dvanajstkrat 
težje kot na suhem, in to brez dodatne 
obremenitve hrbtenice in sklepov.

Rezultati raziskav, kjer so udeleženci 
s posebnimi utežmi vadili v vodi, so 
pokazali, da se je moč stegenskih mišic 
udeležencev v dvanajstih tednih redne 
vadbe povečala za 27 odstotkov, moč 
zgornjega dela telesa pa za deset 
odstotkov.

V vodi si lahko moč trupa okrepimo že 
s hojo ali tekom po dnu bazena. Voda 
ne sme biti previsoka, le do višine pasu. 
Lahko tudi »vozimo kolo«, tako da smo 
s hrbtom obrnjeni k steni bazena, z 
rokama pa se držimo za rob bazena.
 

POMEN VADBE V 
VODI ZA PLJUČNE 
BOLNIKE
Redna telesna vadba je zelo pomembna za pljučnega bolnika, saj slaba telesna 
kondicija povzroča zasoplost že ob srednjem naporu pri vsakdanjih dejavnostih. 
Šibka, netrenirana mišica porabi za svoje delo več kisika, zato postaneta dihanje 
in telesna dejavnost vse bolj omejena. S primerno treniranimi mišicami je gibanje 
lažje in s tem tudi dihanje, zato je telesna dejavnost lahko v veliko pomoč pri 
zmanjševanju telesne oslabelosti. Besedilo: Tanja Redja, dipl. fizioterapevtka

krvi, upočasnjuje proces ateroskleroze 
in pomaga pri uravnavanju telesne teže. 
Voda med vadbo hladi in preprečuje 
občutek potenja ter onemogoča 
izvajanje hitrih in sunkovitih gibov, zaradi 
katerih bi se lahko zgodile poškodbe.

Vaje v vodi lahko izvajamo sami, če 
pa imamo možnost, se lahko aktivno 
pridružimo vodeni skupinski vadbi, ki 
po navadi poteka ob glasbi, Globina 
vode sega nekje med popkom in prsmi, 
tako da se v njej počutimo varno, brez 
težav ohranjamo ravnotežje in imamo 
nadzor nad gibi. najbolj priporočljiva 
temperatura vode je od 28 do 32 °c. 
Za vadbo lahko uporabljamo tudi razne 
pripomočke, kot so posebne uteži, 
plavajoči valji in rokavice, ki povečajo 
upor vode.

Redna telesna vadba je zelo pomembna za pljučnega bolnika, 
saj slaba telesna kondicija povzroča zasoplost že ob srednjem 
naporu pri vsakdanjih dejavnostih. 

Šibka, netrenirana mišica 
porabi za svoje delo več kisika, 
zato postaneta dihanje in 
telesna dejavnost vse bolj 
omejena.
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Vpliv na krvno-žilni sistem
taka vadba lahko izboljša tudi delovanje 
krvno-žilnega sistema ter pomaga pri 
uravnavanju krvnega pritiska. Edinstvene 
lastnosti vode omogočajo srcu, da 
deluje učinkoviteje. Hidrostatični pritisk 
s pritiskom na stene žil iztiska kri iz 
periferije proti srcu in poveča pretok krvi 
v srce, zaradi česar se to manjkrat skrči. 
Srčni utrip je za od deset do petnajst 
utripov na minuto nižji kot pri enakem 
naporu na kopnem.
 
Vpliv na dihalne poti
Za pljučnega bolnika je okolje v 
bazenu prijazno zaradi toplega in 
vlažnega zraka. Zrak nad gladino vode 
je načeloma čistejši kot v bivalnem 
prostoru in drobni vodni mehurčki 
blagodejno vplivajo na dihala. Izogibati 

Na suhem bi se ritem dihanja 
pospešil, ker pa je pri plavanju 
ritem dihanja vezan na ritem 
plavanja, se dihanje le poglobi.

Pri težjih obliki pljučne bolezni se pred vsako vadbo, ne samo v 
vodi, vsekakor posvetujmo z zdravnikom.

Za astmatike je bolj priporočljivo, da plavajo v morski ali v 
naravni sladki vodi, kajti klor draži dihalne poti.
se je treba zelo klorirani vodi.

Za astmatike je bolj priporočljivo, da 
plavajo v morski ali v naravni sladki vodi, 
kajti klor draži dihalne poti. Raziskave 
namreč kažejo, da klor v kombinaciji z 
znojem, slino in urinom draži ter lahko 
celo poškoduje dihalne poti.
 
Plavanje
Če nismo navdušeni nad vodeno 
vadbo, je seveda zelo dobra dejavnost 
v vodi plavanje. Primerno je, ker ima 
sprostilni vpliv na vse mišične skupine, 
ki delujejo skladno. Ob tem pa krepi 
glavne in pomožne dihalne mišice s 
pravilnim ritmičnim izdihovanjem proti 

povečanemu uporu vode. Med plavanjem 
se povečuje tudi potreba po sprejemanju 
kisika. na suhem bi se ritem dihanja 
pospešil, ker pa je pri plavanju ritem 
dihanja vezan na ritem plavanja, se 
dihanje le poglobi. Poglobljeno dihanje 
povzroči večje širjenje prsnega koša 
proti hidrostatičnemu pritisku, kar 
ohranja njegovo prožnost in gibljivost. 
Pozorni bodimo na to, da bo izdih vedno 
daljši od vdiha, in ne precenjujmo svojih 
sposobnosti ter zmožnosti.
 
Sproščanje
že sama voda, ki je primerno topla, 
sproščujoče in pomirjevalno vpliva na 
telo.

Z lebdenjem na vodi lahko sproščamo 
telo, ob tem pa tudi krepimo zadnjične 
in hrbtne mišice. Za pomoč lahko 
uporabimo plavajoči valj (»črv«), ki ga 
položimo za ramenski obroč, pod vrat 
in roke ter se na vsaki strani držimo za 
njegov konec.
 
Bolniki s KOPB
Kako vadba v vodi vpliva na bolnike 
z lažjo ali zmerno obliko KOPb, je 
zanimalo tudi strokovnjake, ki so opravili 
kar nekaj raziskav. Ugotovili so, da se je 
pri večini z redno vadbo po dvanajstih 
tednih zmanjšala utrujenost, lahko so 
prehodili daljšo razdaljo in bili precej 
manj zasopli pri vsakdanjih dejavnostih.

Pri težjih obliki pljučne bolezni se pred 
vsako vadbo, ne samo v vodi, vsekakor 
posvetujmo z zdravnikom. Izkoristimo 
vse koristne učinke, ki jih ima voda na 
naše telo in počutje, pa naj bo to vadba, 
plavanje ali samo »namakanje«. naj nam 
bo voda v užitek.
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Želite izboljšati svoje dihanje?
Odgovorite na ta vprašalnik in ga pokažite svojemu zdravniku, 

da se bosta lahko pogovorila o možnostih
izboljšanja vaših simptomov.

Spodnja vprašanja se nanašajo na običajne dni 
 v preteklih 3 mesecih:   

Kako ste bili zadihani 
med  običajnimi  
vsakodnevnimi  

 opravili (npr.  
gospodinjska dela, 

čiščenje,  
vrtnarjenje)?    

manj ali 
enako

do 
trikratda

bolj več kot 
trikratne

Ali ste bili na  
običajen dan lahko 

telesno aktivni  
(npr. hoja na prostem) 

vsaj 30 minut  
ali več?

Kolikokrat na teden 
ste uporabili  

olajševalno zdravilo 
(“pumpico  

po potrebi”)?

Tri je odgovori s palcem obrnjenim navzgor:  
Odlično. Obiščite zdravnika na dogovorjeni termin.

En ali več odgovorov s palcem obrnjenim navzdol: Čimprej se posvetujte s 
svojim zdravnikom, kako izboljšati dnevne dejavnosti  

in zdravje (npr. tehnika uporabe vdihovalnika, pogovor o tem,  
kako živeti z boleznijo in druge možnosti zdravljenja).

Boehringer Ingelheim RCV, 
Podruænica Ljubljana, ©landrova 4b, Ljubljana

S podporo 
društva bolnikov:

Informacijsko gradivo za javnost., MPR-SL-100040, Datum priprave materiala: avgust 2020

www.dpbs.si,
Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije

Pulmonary and Allergic Patients Association of Slovenia

https://www.dpbs.si
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Divji šparglji, ki uspevajo na kraških 
travnikih, so zeleni, precej tanjši od 
gojenih in močnejšega okusa. Gojeni 
šparglji, ki so lahko zeleni ali beli, so 
po drugi strani precej debelejši in 
nevtralnejšega okusa. barva gojenih 
špargljev je odvisna od načina pridelave 
in ne od kultivarja. Če rastoči poganjek 
pustimo na soncu, se bo v njem 
sintetiziral zeleni klorofil, ki bo beluš 
kmalu obarval zeleno. bele šparglje 
lahko pridelamo iz istih poganjkov 
kot zelene, le da je potrebno rastoči 
poganjek med rastjo redno pokrivati 
s kupom prsti, kar prepreči sintezo 
klorofila.

Šparglje lahko pripravimo na 
najrazličnejše načine. Pomembno je, da 
pred uporabo odstranimo olesenele 
dele stebla, saj se ti ne bodo skuhali. 
Da ugotovimo, kako daleč segajo 
oleseneli deli, je najlažje, da stebla 
upognemo, saj bodo na stiku svežega in 
olesenelega dela počili kar sami. Mladi 
in nežni poganjki so odlična popestritev 
spomladanskih solat, iz njih pa lahko 
pripravimo okusne juhe, rižote, slane 
pite in druge jedi. Šparglji so kuhani v 
do petih do desetih minutah, prav toliko 
časa pa potrebujejo, da se zmehčajo, tudi 
če jih kuhamo na pari. Mlade špargljeve 
poganjke lahko pripravimo tudi za 
ozimnico, tako da jih vložimo v kisu.

Zakaj ima urin po zaužitju špargljev 
drugačen vonj
natančen mehanizem tega pojava sicer 
ni podrobno proučen, vendar značilen 
vonj urina pripisujejo določeni snovi 
v špargljih, natančneje 1,2-ditiolan-4-
karboksilni kislini. ta snov vsebuje žveplo 
in po zaužitju špargljev se produkti 
presnove te snovi sproščajo v urin, ki v 
stiku z zrakom dobi značilen vonj.

Omenjeno snov najdemo le v špargljih, 
zato takšnega vonja pri zaužitju drugih 
živil ne zaznamo. ta snov ni škodljiva za 
telo niti nima kakšnih posebnih koristnih 
učinkov. Značilen vonj urina zaznamo 
torej zgolj zaradi presnove te snovi, ne pa 
zaradi izločanja strupov iz telesa ali česa 
podobnega.

Zanimivo je, da takšen vonj v urinu 
lahko zaznamo že 15 minut po zaužitju 
špargljev. Zaznava tega vonja je odvisna 
tudi od vsakega posameznika. Po 
zaužitju špargljev nekateri izločajo 
urin z intenzivnejšim vonjem, drugi pa 
z manj intenzivnim. Prav tako nekateri 
posamezniki sploh ne zaznajo značilnega 
vonja v urinu, medtem ko ga nekateri 
zaznajo zelo intenzivno, za vse to pa je 
odgovorna naša genetska predispozicija.

ŠPARGLJI – ZA DOBRO 
ZDRAVJE IN POMLADNO 
RAZSTRUPLJANJE
Šparglji ali beluši so zelnate trajnice, katerih sezona se pri nas prične z začetkom 
aprila in traja vse do sredine junija. Besedilo: Nacionalni portal za hrano in prehrano – Prehrana.si

Šparglji so zaradi svoje sestave, lahke 
prebavljivosti in kot nizko kalorična vrtnina 
zelo priljubljeni na jedilniku različnih diet, 
saj 100 g špargljevih poganjkov vsebuje le 
okoli 20 kcal, hkrati pa so izjemno bogat 
vir vitamina K, folne kisline ter železa. V 
nekoliko manjših količinah vsebujejo tudi 
nekatere druge vitamine, kot so na primer 
vitamini b-kompleksa ter znaten delež 
prehranskih vlaknin.

Uporaba in shranjevanje špargljev
V primerjavi s preostalo zelenjavo lahko 
šparglje po tem, ko smo jih nabrali, 
shranjujemo le krajši čas, saj odrezani deli 
hitro olesenijo. 

Preglednica: Okvirna hranilna vrednost v 100 g špargljev

Hranilna vrednost v 
100 g špargljev

% PDV*

Energijska vrednost (kcal/kJ) 20/85 1 %
Skupne maščobe (g) 0 0 %
– nasičene maščobe (g) 0 0 %
Ogljikovi hidrati (g) 3,9 1 %
– Sladkorji (g) 1,2 1 %
beljakovine (g) 2,2 4 %
Prehranske vlaknine (g) 2,1 7 %
Vitamini in minerali   
Vitamin K (μg) 41,6 56 %
tiamin – b1 (mg) 0,1 9 %
Riboflavin – b2 (mg) 0,1 7 %
Folna kislina – b9 (μg) 52 30 %
železo (mg) 2,1 15 %
Mangan (mg) 0,2 10 %
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 (8400 kJ/2000 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 (30 g). Vir: Različne podatkovne baze o 
prehranski sestavi živil.
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Z zdravim mehurjem 
v aktivno življenje!
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