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www.bolezni-ven.si
Lahkotne noge

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

 Utrujene, težke noge

 Bolečine v nogah

 Otečeni gležnji

 Krčne žile

za zdravje in kakovost 
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Koronavirus - del vsakdanjika • Gripa ni izginila • Zasvojenost - kajenje 
Možganska kap • Vse oblike demence • Zdrava nosečnost • Vitamini in minerali  
Klimakterij in menopavza • Kronični limfocitni tiroiditis - bolezen ščitnice 
Hipertenzija • Težke noge • Akne so preteklost • Plešavost • Parodontalna 
bolezen • Magnezij – nepogrešljiv mineral • Jagode - zdrav vsestranski sadež

ZGRADIMO ZDRAV SVET

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

https://www.bolezni-ven.si


 

REŠI ŽIVLJENJE BOLNIKOM
Z MOŽGANSKO KAPJO!
PREPOZNAJ ZNAKE

GROM
POKLIČI 112

Boehringer Ingelheim RCV
Podružnica Ljubljana
Šlandrova 4b, Ljubljana – Črnuče

PC-SL-100419
Datum priprave informacije: februar 2021

www.GROMinute.siOB KATEREMKOLI ZNAKU TAKOJ POKLIČI 112.
SPOROČI, DA SUMIŠ NA MOŽGANSKO KAP.

GOVOR
Neustrezen, 

zatikajoč, slabo 
razumljiv govor.

ROKA
Šibka 
roka 

ali noga.

OBRAZ
Na obrazu 
povešen 
ustni kot.

MINUTE
Vsaka 

minuta 
šteje!

grom oglas A4.indd   1 12/02/2021   08:18

https://www.grominute.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 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.
Plečnikova 7, 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 
Lektoriranje: Urška Škvorc
Oblikovanje in prelom: Media Element d.o.o.
Fotografije: Shutterstock, Hiša idej, osebni arhivi strokovnih 
sodelavcev
Tisk: 

Naslovnica: Servier Pharma d.o.o.

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

Facebook:	edine	novice	o	zdravju	in	kvaliteti	življenja	z	aktivnim	FB-profilom.	•	Več	kot	16.000	aktivnih	sledilcev	na	www.facebook.com/ZdraveNovice/	

življenje se vendarle počasi vrača v stare tirnice
V času, ko se je človeštvo po 100 letih spet srečalo s pandemijo, ki jo bo 
mogoče umiriti le s sodelovanjem celotne družbe, s čim doslednejšim 
udejanjanjem zaščitnih ukrepov, ki preprečujejo prenos novega 
koronavirusa in zbolevanje ter umiranje zaradi bolezni covid, je cepljenje 
eden ključnih obetov. Le tako si namreč – po pridobitvi čim večje splošne 
imunosti – lahko obetamo čimprejšnjo vrnitev normalnega življenja in 
saniranje posledic epidemije, ki bodo odmevale še dolgo, na vseh ravneh 
življenja in delovanja družbe.
Umirjanje epidemije v zadnjem obdobju kažejo tudi izračuni Instituta 
Jožef Stefan, kjer ocenjujejo, da trenutno reprodukcijsko število znaša 
0,85. to pomeni, da vsak okuženi okuži manj kot eno osebo. Dodajajo, da 
bodo epidemiologi učinkovito spremljali stike, ko bo povprečno število 
pozitivnih oseb padlo pod 300 na dan. to bi se lahko ob upoštevanju 
trenutnega reprodukcijska število zgodilo v prvi polovici junija. 
Vodja svetovalne skupine za cepljenje bojana beović je razloge za 
umiranje epidemije pripisala prvomajskim praznikom, ki so po njenih 
besedah delovali kot »lockdown«. »ni bilo šole, mnogi so vzeli dopust, 
vreme ni dovoljevalo več masovnih zbiranj, ob tem pa imamo vedno več 
prebolelih in cepljenih, kar ustavlja epidemijo. Ob tem smo v Sloveniji 
ponotranjili, da je treba upoštevati ukrepe, ki nas varujejo,« je posebej 
poudarila beovićeva.
Po mnenju stroke so bile glavne zavore pri širjenju virusa v zadnjih 
tednih samozaščitno obnašanje ob »malem lockdownu« v času počitnic 
ob koncu aprila, 50.000 cepljenih vsak teden in prekuženost, saj se vsak 
teden prekuži več kot 15.000 ljudi.
Če potegnemo črto pod vsem slabim, kar se je dogajalo zadnje leto, pa je 
tako imenovani koronavirus kljub vsemu poskrbel za dve pozitivni stvari 
– da si tako otroci kot preostali povsod razkužujemo roke, pa tudi nošnja 
mask. S tem smo v zadnjem letu praktično odgnali tudi navadno gripo, ki 
skorajda ni bila zaznana, a to ne pomeni, da je izkoreninjena.
 Danijel Kmetec, uredništvo revije Zdrave novice

10  Koronavirus - del vsakdanjika
14  Gripa ni in ne bo izginila
16  Zasvojenost – kajenje
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37  Težke noge včeraj, lahek korak jutri
40  Naj bodo akne preteklost
42  Plešavost ni več problem
44  Parodontoza – najpogostejši vzrok za izgubo zob
47  Magnezij – nepogrešljiv mineral
50  Jagode: zdrav vsestranski sadež
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LAHKIH NOG NAOKROG

SVETOVNI DAN BOJA PROTI ASTMI

NARAVNA REŠITEV ZA ATOPIJSKI DERMATITIS: čRNO 
MILO KARBONOIR

KORAK ZA KORAKOM PROTI ŠE BOLJŠEMU

VAŠI NAJZANESLJIVEJŠI POMOčNIKI V VSAKEM 
VREMENU – SUŠILNI STROJI WAVEACTIVE IZ GORENJALekovita LAHKOnOG je hitro vpojna dobrodejna negovalna 

krema, ki poživlja utrujene noge in stopala. Kombinacija 
izvlečkov arnike, divjega kostanja, mentola in kafre prijetno 
ohladi in pospešuje prekrvitev, primerno tudi za nanos 
ob udarninah. Olje pšeničnih kalčkov, ognjič in dodana 
vitamina A in E spodbujajo obnovo kože, jo mehčajo in 
blagodejno delujejo na suho kožo. Kreme ne nanašamo na 
sluznice in poškodovano kožo. Slovenski izdelek, primeren 
za nego kože otrok, odraslih in starostnikov, tudi nosečnic 
in sladkornih bolnikov. 350 ml svežine v tUŠ drogerijah in 
tosaminih belih štacuncah, 
na voljo tudi v slovenskih 
lekarnah ter drugih 
specializiranih trgovinah, 
spletna prodaja in več 
informacij na www.lekos.si.

Vsak prvi torek v maju zaznamujemo svetovni dan boja 
proti astmi, ki letos poteka pod geslom Razkrivanje 
zmot o astmi. Gre za 
kronično pljučno bolezen, 
za katero na svetu po 
približnih ocenah boleha 
približno 339 milijonov 
ljudi. bolezen sicer ni 
ozdravljiva, a jo je mogoče 
z uporabo ustreznih 
zdravil uspešno voditi s 
čim manj poslabšanji, ob 
svetovnem dnevu sporoča 
Zbornica – Zveza.

Črno milo Karbonoir je naravno milo, ki izjemno učinkovito 
lajša simptome dermatitisa: uspešno umiri rdečico, omili 
srbenje, zmanjša ekceme in kožo obnovi, v veliko primerih 
pa simptomi in izbruhi v celoti izginejo. to ročno izdelano 

milo vsebuje aktivirano 
oglje, ki nase veže 
bakterije in ščiti kožo 
pred vnetji, naravna 
olja in masla v milu pa 
kožo nahranijo, obnovijo 
in ponovno spravijo v 
ravnovesje. Z redno 
uporabo koža postane 
bolj zdrava, ekcemi se 
pojavljajo redkeje in se 
hitreje zacelijo. 
www.karbonoir.si

Več kot polovica oseb s hemofilijo, starejših od 18 let, ima 
pri svojih vsakodnevnih dejavnostih težave z zmanjšano 
gibljivostjo zaradi poškodbe sklepov, ki jih povzročajo 
krvavitve. Le 71 % jih je ustrezno informiranih o življenju s 
hemofilijo.
V Sloveniji imamo na voljo vse sodobne možnosti 
zdravljenja z nadomeščanjem manjkajočega strjevalnega 
faktorja, ki so pomembno izboljšale kakovost življenja oseb 
s hemofilijo.
Projekt »Liberate Life – življenje brez omejitev« je bil 
zasnovan z namenom, da osebe s hemofilijo zaživijo brez 
spon svoje bolezni.
liberatelife.si. 

Skrb za čisto in sveže perilo gospodinjam pogosto 
vzame veliko časa, ki bi ga lahko namenile stvarem, ki 
jih veselijo in v katerih uživajo. Izum pralnega stroja je 
predstavljal pravo revolucijo v prihranku časa, namenjenega 
gospodinjskim opravilom, pri tem pa ne smemo pozabiti 
omeniti sušilnih strojev, ki prihranijo čas sušenja in 
pretežno tudi čas, namenjen likanju perila. Res je sicer, 
da perilo lahko posušimo na svežem zraku ali na stojalu 
znotraj doma, pri čemer sušenje na zraku lahko traja dlje, 
poleg tega pa se lahko na sveže oprana oblačila primejo 
delci iz zraka, zaradi česar oblačila dobijo neprijeten 
vonj, ki je posledica smoga in drugih dejavnikov čistosti 
zraka. Sušenje perila na stojalu v prostoru znotraj doma 
pa lahko zaradi odvečne vlage povzroči nabiranje plesni, 
česar si gotovo nihče ne želi. Pri uporabi sušilnih strojev 
WaveActive, zasnovanih za učinkovito, preprosto in okolju 
prijazno sušenje perila, vam ni treba skrbeti za zunanje 
dejavnike, na katere nimate vpliva, poleg tega pa z njimi 
prihranite ogromno časa in sitnosti ter poskrbite, da so 
vaša oblačila vedno sveža, dišeča in brez gub. Program 
za vlaženje vlaken bo zagotovil, da bodo vaša oblačila 
po sušenju brez gub, program Iontech, ki napolni zrak 
za sušenje z negativno nabitimi ioni in uniči alergene 
ter bakterije, pa bo več kot dobrodošel pri vseh, ki se 
spopadajo z občutljivostjo in alergijami. 
Sušilni stroji WaveActive se ponašajo z izjemno energetsko 
učinkovitostjo, in sicer do razreda A+++ – 50 %, ter so 
zasnovani tako, da bodo vaši najzanesljivejši pomočniki 
pri sušenju perila ne glede na vreme, saj vam perila ne 
bo treba likati, z dodatkom eteričnih olj pa boste perilu 
zagotovili božanski vonj, in to brez uporabe mehčalca.
si.gorenje.com 
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NARAVNA MEDICINA ZA BOLJŠI SPANEC, ZA DOJEčE MAMICE IN URAVNANE žENSKE HORMONE 
Naravna rešitev za dober spanec
baldrijan pomaga, da noč prespimo mirno. Umirja in 
sprošča pa tudi podnevi, ko se spopadamo s stresom. ne 
povzroča odvisnosti in jutranjega občutka otopelosti. Če 
zvečer ne zaspite 15 minut po tem, ko ugasnete luči, vzemite 
brezalkoholne kapljice Baldrijan XXI Soria Natural, ki so 
do 25-krat učinkovitejše od običajnih. Kapljice ne vsebujejo 
alkohola in konzervansov. Uporabniki jih zelo pohvalijo.

Menstruacija – naravno brez PMS
Več kot polovica žensk občuti boleče menstruacije, boleče 
prsi, zatekanje nog, napihnjen trebuh, želja po sladkarijah, 
nihanje razpoloženja ... Konopljika pomaga ohranjati dobro 
počutje pred in med menstrualnim ciklom in lajšati težave 
PMS. brezalkoholnim kapljicam Konopljika kompleks XXI je 
dodan cink, ki ima vlogo pri plodnosti.

Za doječe mamice – za več mleka
triplat ali grško seno podpira tvorbo materinega mleka. 
Spodbuja okrevanje in uravnavanje mesečnega ciklusa 
po porodu. Brezalkoholne kapljice Triplat XXI Soria 
Natural ne vsebujejo konzervansov, sladkorja, glutena, 
barvil … Učinkovitost pri spodbujanju nastanka mleka so 
potrdile znanstvene študije, zato uporabo priporočajo tudi 
institucije za podporo dojenju. Pri doječih mamicah se 
porast nastanka mleka pozna od 24 do 72 ur po jemanju 
triplata. 

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

menstruacija, PMS
dojenje, ve~ mleka

SVETOVNI DAN RAKA JAJčNIKOV – PRILOžNOST ZA 
OZAVEŠčANJE IN VEčJO PREPOZNAVNOST BOLEZNI

PROTI IZPADANJU LAS

Združenje Europa Donna Slovenija je ob svetovnem dnevu 
raka jajčnikov opozarjala na pomen zgodnjega odkrivanja 
in učinkovitega zdravljenja raka jajčnikov. Rak jajčnikov 
ima najnižjo stopnjo preživetja od vseh ginekoloških 
rakavih obolenj, njegovi simptomi so na začetku neznačilni 
in težje prepoznavni, učinkovitega presejanja ni in je 
pogosto diagnosticiran šele v napredovalem stadiju. Zato 
je pomembno, da ženske skrbijo za svoje zdravje, se redno 
udeležujejo ginekoloških pregledov ter so pozorne na 
spremembe in morebitne znake rakavih bolezni.

Forcapil® Anti-chute je prehransko dopolnilo za moške in 
ženske, ki se spoprijemajo z izpadanjem las oziroma so 
njihovi lasje krhki in se lomijo. Vsebuje kar tri aminokisline, 
cink, vitamine b, rastlinske izvlečke 
njivske preslice in venerinih 
laskov, vitamin D3 ter baker. 
Zagotovi trojno delovanje: 
spodbuja rast, moč in odpornost 
las. Jemanje prehranskega 
dopolnila svetujemo vsaj od tri do 
šest mesecev, saj je to v skladu z 
naravnim ciklom rasti las. 
na voljo v lekarnah in spletni 
trgovini www.sophia.si.

STOP PRŠILO PROTI KOMARJEM IN KLOPOM
tekoči repelent za zaščito pred navadnimi 
in tigrastimi komarji do štiri ure ter 
do osem ur pred klopi. Izdelek lahko 
uporabljajo vsi člani družine, primeren 
je tudi za otroke od tretjega leta 
dalje. Vsebuje citrodiol, ki je izvleček 
avstralskega evkaliptusa in ima prijeten 
vonj po citrusih. ne vsebuje DEEt. Pršilo 
StOP je izdelano v Galenskem laboratoriju 
Lekarne Ljubljana. na voljo je v enotah 
Lekarne Ljubljana, specializiranih 
prodajalnah LL Viva in v Spletni Lekarni 
Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si.

https://www.soria-natural.si
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NARAVNA POMOč ZA ZMANJŠANJE SIMPTOMOV 
PERIMENOPAVZE IN MENOPAVZE

POLETJE BREZ KOMARJEV

85% žensk se srečuje s simptomi 
menopavze in perimenopavze 
(prehodno stanje, ki lahko traja do 10 
let) z opaznim neravnovesjem spolnih 
hormonov, še posebej estrogena. to lahko 
povzroči hude in izčrpavajoče simptome. 
najbolj pretresljiv pa je podatek, da 
se ti lahko pojavijo že zelo zgodaj, pri 
30-ih! Kapsule glandline M-PAUSE 
pomaga zmanjšati simptome, značilne 
za (peri)menopavzo, kot so vročinski oblivi, potenje in 
nemir. Podpirajo izgubo odvečne telesne teže in njeno 
ohranjanje. Kapsule so zasnovane na rastlinski osnovi, 
BREZ SOJE in HORMONOV. 
Poiščite v vaši lekarni. www.sensilab.com

Vse, kar potrebujete za poletje brez komarjev in nadležnih 
žuželk. Povsem naravni, certificirani organski, dermatološko 
preizkušeni izdelki proti komarjem in po pikih komarjev. Vse, 
kar potrebujete za vso družino.
Resnično verjamemo v moč čiste narave in v neskončne 
zaklade, ki jih ohranja za naše dobro počutje in lepoto. 
Izbrali smo najčistejše in najučinkovitejše sestavine ter 
jih vlili v olje za nego telesa Dea Flores z odbojnimi 
lastnostmi.
Zaradi kombinacije žlahtnih organsko certificiranih 
rastlinskih olj je primeren za otroke in odrasle.
Odganjalec difuzorja je sinergija eteričnih olj, ki deluje 
popolnoma naravno proti komarjem.
Idealen je za uporabo na potovanjih, v spalnicah, pisarnah 
in vseh bivalnih prostorih. Poleg odganjanja komarjev ima 
prijeten vonj in osveži vsak prostor.
Repellent KIDS je odlična izbira za vse mamice, ki se 
želijo izogniti uporabi DEEt za svoje otroke in jim hkrati 
zagotoviti učinkovito zaščito pred komarji in žuželkami.
Dea Flores Repellent kids s pomočjo zeliščnih in eteričnih 
olj deluje proti komarjem, hkrati pa je izjemno nežen do 
kože, zato je primeren za uporabo pri otrocih od šestega 
meseca starosti. Dermatološko preizkušen za občutljivo 
kožo.
Zaradi visokokakovostne formulacije ne pušča mastnih 
sledi na koži in oblačilih, zato ga pogosto uporabljajo 
odrasli z občutljivo kožo.
Med nanašanjem je lahko izpostavljen soncu.
Spoznajte edinstveno certificirano organsko olje Dea Flores 
po pikih komarjev in žuželk.
Odlična kombinacija učinkovitih organskih olj šentjanževke, 
ognjiča in tamanuja bo ublažila vnetno reakcijo, pomirila 
razdraženo kožo in delovala antiseptično na mesto ugriza.
nežna 100-odstotna naravna formulacija brez alkohola, 
konzervansov in kemikalij je primerna za otroke in odrasle.
www.deaflores.si

ŠIPKOVO OLJE YANUMI – ZA ZDRAVO IN SIJOčO KOžO
Olje z enkratno sposobnostjo regeneracije, 
vlaženja in zaščite kože. Zaradi kombinacije močnih 
aktivnih sestavin je odlično za preprečevanje 
staranja, dehidracije in neenakomernega tena 
kože. Izvrstno je tudi pri negi občutljive in mastne 
kože, aken in kože z velikimi porami. Šipkovo olje 
YAnUMI je krasno tudi za obnovo kože, predvsem 
pri problematični in poškodovani koži, opeklinah, 

brazgotinah, strijah, suhi in razpokani koži.
Spoznajte YAnUMI, 100-odstotno ekološko 
in naravno kozmetiko.

VITAMIN D NADOMEŠčAJTE VSE LETO
Dokazano je, da vitamin D pomembno vpliva na delovanje 
imunskega sistema, zato že vse od začetka epidemije 
covid-19 o njem potekajo številne raziskave in strokovne 
razprave. Ker večini slovenskega prebivalstva tega vitamina 
primanjkuje, strokovnjaki svetujejo, naj ga nadomeščamo 
vse leto. Zaradi sodobnega načina življenja namreč tudi 
v toplejših mesecih na soncu ne preživimo tistega dela 
dneva, ko so sončni žarki dovolj močni za zadostno tvorbo 
vitamina D. 
Marsikdo misli, da so za nastajanje zadostnih količin 
vitamina D dovolj močni že prvi pomladni sončni žarki. žal 
je tako mišljenje zmotno. Sončna svetloba je bogata z UVb-
žarki, kadar skozi atmosfero potuje čim bolj navpično. Pri 
nas je to od aprila do septembra med 10. in 16. uro. 

ZAŠčITI SVOJ SLUH, ZAŠčITI SVOJE ZDRAVJE
Okoljski hrup negativno vpliva 
na zdravje in počutje ljudi, so 
povedali ob mednarodnem dnevu 
ozaveščanja o okoljskem hrupu. 
Slogan letošnjega mednarodnega 
dneva je Zaščiti svoj sluh, 
zaščiti svoje zdravje. Okoljski 
hrup najpogosteje povzroča 
vznemirjenost in motnje spanja, 
dolgotrajna izpostavljenost hrupu v bivalnem okolju pa 
predstavlja nevarnost za pojav srčno-žilnih bolezni.
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VSAKODNEVNA OSVEžITEV ZA VAŠO KOžO
Odrasla oseba na obrazu vsak dan izgubi približno 
kozarec ali 250 ml vode, zato je vlaženje kože 
obvezno za vse tipe kože, brez izjeme. Serum 
Hydrabio je odlična vsakodnevna osvežitev, ki 
poskrbi za 24-urno vlaženje in okrepi naravne 
vlažilne mehanizme kože. njegova tekstura je lahka, 
vlažilna, nelepljiva in neopazna, saj se nemudoma 
vpije v kožo. Poleg tega pa je odlična podlaga 
za ličila. Uporablja se lahko samostojno ali v 
kombinaciji z eno izmed vlažilnih krem Hydrabio.
www.bioderma.si

NARAVNA PODPORA ŠčITNICI
Do 20 % odraslih ima težave s ščitnico in večina se tega 
sploh ne zaveda! nenehna utrujenost, občutek hladu, 
pridobivanje kilogramov, pomanjkanje koncentracije, težave 
s prebavo, lomljivi lasje in suha koža, boleče mišice, krči 
in telesna šibkost, neredna ali močna menstruacija so 
najpogostejši znaki premalo delujoče ščitnice. Kapsule 
glandline THYROLUX pomagajo pri vzpostavitvi 
ravnovesja ščitničnih hormonov in so odlična podpora 

delovanju ščitnice. 
tHYROLUX nudi ščitnici 
ravno tiste hranilne 
snovi, ki jih potrebuje 
za pravilno delovanje: 
L-tirozin, jod, sveto 
baziliko, šisandro, 
gugulovo smolo, 
magnezij, cink, selen, 
mangan in baker. 
Kapsule so zasnovane na 
rastlinski osnovi, BREZ 
hormonov. Poiščite v 
vaši lekarni.  
www.sensilab.com 

DRAGULJ ANTI-AGE 
nUXE Super serum [10] je 
najmočnejši izdelek anti-age 
za vse starosti in tipe kože. 
naravne aktivne sestavine, ki 
jih vsebuje, spodbudijo kožo, 
da se začne obnašati, kot da je 
10 let mlajša. Zgladi fine linije 
in gube, učvrsti kožo, zmanjša 
temne madeže in navlaži. Ob 
njegovem nakupu v lekarnah 
in specializiranih prodajalnah 
prejmete GRAtIS cvetlično 
suho olje Huile Prodigieuse 
Florale (30 ml), ki je idealno za 
pomladne in poletne dni.
www.nuxe.si

NOVO – TABLETE ERECTA ZA AKTIVNE MOŠKE 
Pri moških začne nivo testosterona upadati po 40. letu 
starosti, kar se na področju spolnosti kaže v manjši 
želji po spolnih odnosih in težavah z erekcijo. Tablete 
Erecta Soria Natural vsebujejo cink, 
ki prispeva k vzdrževanju normalne 
ravni glavnega moškega hormona v 
krvi. Dodani so naravni afrodiziak maca, 
tribulus terrestris, ki podpira delovanje 
spolnega organa, in ginseng, ki podpira 
seksualnost in vitalnost. Tablete Erecta 
naročite na www.soria-natural.si, v 
lekarni ali specializirani trgovini.

NOVO! NEURONAL® NA VOLJO V VARčNEM PAKIRANJU!
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, 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 ledvica. 
Več informacij na brezplačni telefonski 
številki 080 50 02 ali www.neuronal.eu.
Izdelek lahko kupite v vseh lekarnah in 
specializiranih trgovinah.

https://www.micmenges.com


V telesu imamo dva tipa žil, arterije (odvodnice) in vene (dovodnice). Arterijska kri je 
bogata s kisikom iz pljuč in hranilnimi snovmi iz prebavil. Kri teče iz arterij v kapilare, te 
oddajo kisik in hranila celicam ter sprejmejo odpadne snovi in ogljikov dioksid iz celic. 
Iz kapilar se kri vrača v srce po venah (venska kri).

V arterijah je kri pod pritiskom in teče ritmično, skladno s srčnim utripom. Nasprotno pa 
venska kri teče pasivno. Stene ven gradi zelo tanek sloj mišičnih vlaken, glavni gradniki 
pa so kolagenska in elastična vlakna. Njihovo strukturo lahko zaradi tega primerjamo 
z upogljivimi dolgimi cevmi, ki se pod vplivom krčenja okoliških mišic pasivno ožijo 
in širijo pod vplivom toka krvi. Poleg tega vene vsebujejo zaklopke, ki preprečujejo 
tok krvi nazaj. Vračanje krvi v srce proti sili gravitacije zagotavljajo 3 črpalke (mišična, 
stopalna in dihalna).

Venski sistem je sestavljen iz dveh spletov žil, podkožnega in globokega venskega 
sistema. Slednjega tesno objemajo mišice nog. Kri iz kapilar teče v venule, nato v večje 
vene (v nogah vena safena) in končno doseže velike globoke vene, ki dovajajo kri v 
srce. Včasih se kri s težavo vrača v srce, tako se začne venska bolezen.

Stanje, kadar se kri s težavo vrača v srce in zastaja v venah, imenujemo venska staza. Ta 
zastoj je posledica okvare venskih zaklopk, do katere pride zaradi vnetnih procesov na 
stenah ven. Vene se s pritokom krvi zato razširijo, povišan tlak na stene ven pa je vzrok 
za občutek težkih nog.

Znotraj ven se na vsakih 4 do 5 cm nahajajo zaklopke ali valvule. Te preprečujejo 
povratni tok krvi: čim kri nad zaklopko zaradi vleka gravitacije steče nazaj, se zaradi 
zaklopke ne more še dodatno spustiti. Včasih zaklopke slabo delujejo, kar je lahko 
posledica razširjene vene in se zaklopki več ne dotikata, ali pa je zaklopka poškodovana 
zaradi vnetnih procesov na venski steni. V tem primeru kri teče v napačno smer – se 
spušča od srca v noge. Zaradi tega serumska tekočina iz žil uhaja v okoliško tkivo in teče 
proti površini nog. To imenujemo venski povratni tok.

Razširjene in poškodovane vene imenujemo varikozne vene ali varice 
(krčne žile). Pri KVB lahko kri teče iz globokih ven nazaj v površinske, kar te še 
dodatno obremeni in poškoduje; to predstavlja začaran krog varikoznih ven.

Obstaja mnogo vzrokov oz. dejavnikov tveganja, zaradi katerih se stene ven razširijo. 
Ti so: dednost (družinska predispozicija), življenjske okoliščine in stanje po flebitisu ali 
venski trombozi.

Dednost je pomemben dejavnik tveganja za razvoj KVB. Če ste ženska in je eden od 
staršev imel varikozne vene, imate trikrat večje tveganje za nastenek KVB v primerjavi 
z osebo, ki v družinski anamnezi nima varikoznih ven. Če pa sta imela oba starša 
varikozne vene, je vaše tveganje štirikrat večje.

Ob napredovanju bolezni se pojavijo tudi znaki KVB (metličaste in mrežaste vene, 
varice, otekline, kožne spremembe ter razjede na nogah). 

Okvaro zaklopk naj bi povzročilo vnetje, ki ga sprožijo interakcije med levkociti in 
endotelijem. Vnetje je prisotno že v začetnih stopnjah KVB, ko se začne okvara zaklopk, 
kasneje pa to pripelje do strukturnih sprememb ven in nastanka krčnih žil.

Povišan tlak na nivoju majhnih kapilar povzroča otekline in nastanek kroničnega 
vnetja zaradi prehoda serumske tekočine in beljakovin. Na koži se pričnejo pojavljati 
spremembe, ki se lahko končajo z najhujšo obliko KVB, vensko razjedo.

Kronična venska bolezen prizadene več kot  
polovico odraslih
Kronična venska bolezen (KVB) zajema širok spekter kliničnih stanj, ki so posledica povišanega tlaka 
v venah nog. Je izredno pogosta bolezen, ki prizadene več kot polovico odraslega prebivalstva.

Oglasno sporoèilo
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Pogosti simptomi:
Težke noge          Boleče noge          Otekanje          Nočni krči v mečih          Zbadanje          Pekoče noge          Srbenje

V takih primerih se priporoča, da se posvetujete s svojim zdravnikom, 
takoj ko se pojavijo prvi simptomi bolezni, čeprav ste še mladi. Določene 
življenjske okoliščine spodbujajo nastanek varikoznih ven:

1. dolgotrajni stoječi položaj (narava dela v službi, čakanje)

2. dolgotrajno sedenje (narava dela v službi, potovanja, kino, 
gledališče)

3. izpostavljenost toploti oz. vročini (pregreti delovni prostori, talno 
gretje, izpostavljenost soncu, prevroče kopeli)

4. hormonske spremembe (predvsem povečanje progesterona med 
nosečnostjo)

5. debelost.

Značilno sliko KVB predstavljajo številni simptomi:

• tope in pekoče bolečine v nogah, 

• občutek težkih nog, 

• krči, ki so pogostejši zvečer in ponoči

• srbenje,

• nemirne noge.

https://www.bolezni-ven.si


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

Ugodnejše 
pakiranje  

180 tablet

Kaj lahko storimo sami
Sami lahko s spremembo načina življenja, poznavanjem dejavnikov tveganja in iskanjem 
pomoči pri zdravniku ali farmacevtu veliko pripomoremo k boljši obravnavi bolezni in boljšemu 
počutju.

S hitro postavitvijo diagnoze se ob ustreznem zdravljenju upočasni ali celo zaustavi napredovanje 
bolezni.

Da bi ohranili svoje vene v najboljšem možnem stanju, omejimo tiste 
dejavnike, ki poslabšajo stanje:

Načini zdravljenja kronične venske bolezni
Kompresijsko zdravljenje: nudi podporo mišični črpalki, iztiska tekočino iz tkiva in 
preprečuje nastanek edema.

Venoaktivna (VA) zdravila: so ena izmed temeljnih oblik zdravljenja kronične venske 
bolezni. VA zdravila zmanjšujejo vnetje venske stene spodnjih okončin, zmanjšujejo prepustnost 
kapilar in povečujejo tonus ven. Zdravljenje z VA zdravili je potrebno že ob prvih pojavih 
simptomov (občutek težkih nog, nočni krči, pekoče bolečine) ali znakov (zatekanje nog).

DETRALEX je zdravilo, ki vsebuje kombinacijo različnih flavonoidov, ki spadajo 
v skupino zdravil za stabiliziranje kapilar. Flavonoidi povečujejo tonus ven in 
odpornost kapilar ter zmanjšujejo nastajanje edemov in imajo protivnetne 
učinke. Zato zdravilo DETRALEX učinkovito zmanjša občutek težkih, bolečih 
in oteklih nog. 

Zdravilo Detralex je potrebno jemati 2-krat na dan po 1 tableto. Pred uporabo 
zdravila se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. 

Endovenska kemična ablacija – sklerozacija: Vbrizgano sklerozacijsko sredstvo 
poškoduje vensko steno, kar privede do vnetne reakcije. Z zunanjo kompresijo se venske stene 
spojijo, varice pa se zlepijo in zabrazgotinijo.

Endovenska termična ablacija: Z lasersko ali radiofrekvenčno sondo segrejemo žilno 
steno od znotraj in povzročimo njeno fibrozo.

Kirurško zdravljenje: Tovrstno zdravljenje vključuje podvezo perforantnih ven, debelnih 
ustij (krosektomija) ter odstranitev velike ali male safenske vene (stripping).

Pripravili v podjetju Servier Pharma d.o.o. Viri so dostopni na sedežu podjetja.

kolikor je le mogoče, 
se izogibajte stanju 
na mestu in sedenju

med sedenjem 
privzdignite noge in 
jih položite na pručko

kadar sedite,  
nikoli ne  
prekrižajte nog

vsak dan hodite  
na sprehode

https://www.bolezni-ven.si
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V vseh mesecih, odkar je na svojem 
križarskem pohodu, smo o njem izvedeli 
precej. Vse, kar smo se do sedaj naučili, 
je, kako se mu izogibati, ker samo na ta 
način lahko omilimo posledice širjenja 
epidemije.

Bodimo pozorni na raznolike 
simptome covid-19
covid-19 se manifestira z raznolikimi 
simptomi, ki so sicer značilni tudi za 
druge bolezni:
•	 blago povišana do visoka telesna 

temperatura, (praviloma) suh kašelj,
•	 utrujenost,
•	 oteženo dihanje,
•	 bolečine v mišicah,
•	 boleče grlo,
•	 glavobol,
•	 mrzlica,
•	 voden izcedek iz nosu,
•	 slabost in bruhanje,
•	 bolečine ali krči v trebuhu,
•	 diareja,
•	 vnete, pordele oči,
•	 izguba voha in/ali okusa.

Običajno ti simptomi niso bili znak za 
alarm oziroma takojšnje ukrepanje. 
V obdobju, v kakršnem smo sedaj, pa 
je pomembno, da te znake čim prej 
prepoznamo sami in ukrepamo, kot da 

KORONAVIRUS - 
DEL VSAKDANJIKA
Kako smo pripravljeni na življenje s koronavirusom? Šestnajstega marca leta 2020 
se je pri nas tako kot tudi na drugih koncih sveta – ponekod že prej, drugod kasneje 
– življenje ustavilo. Ustavilo se je zaradi na videz neznatnega virusa, ki smo mu dali 
ime SARS-CoV-2. Besedilo: Primož Kus, dr. med., spec. druž. med.

gre za prvi znak okužbe s SARS-coV-2 
oziroma bolezni covid-19. 

Če nismo v nobeni izmed rizičnih skupin, 
velja zgolj 14-dnevno samoopazovanje 
in izolacija, v nasprotnem primeru pa 
je nujen takojšen telefonski posvet z 
izbranim zdravnikom. ta bo po potrebi 
odredil bris ter podal nadaljnja navodila 
za samoopazovanje in simptomatsko 
ukrepanje oziroma strokovno 
spremljanje.

Z odgovornim vedenjem zaščitimo 
ranljive skupine
Kaj lahko naredimo sami, da 
pripomoremo k uspešni zajezitvi 
epidemije in nadzorovanemu 
postopnemu prekuževanju populacije z 
antigeni SARS-coV-2?

Večina (80 odstotkov populacije) se 

Ob zajezitvi epidemije in naraščanju števila ozdravelih bo zelo 
pomembno postopno sproščanje omejevalnih ukrepov na eni 
strani in skrben nadzor obremenjenosti zdravstvenega sistema.

bo med potekom epidemije srečala 
z virusom tako, da tega sploh ne bo 
opazila ali pa bodo simptomi tako 
blagi, da pacienti ne bodo potrebovali 
zdravnikovega nasveta. Vsi, ki niso 
v rizičnih skupinah in pri katerih bo 
okužba potekala neopazno ali blago, 
se morajo v naslednjih mesecih vesti 
družbeno odgovorno do najbolj ranljive, 
rizične populacije, pri kateri se lahko 
bolezen konča tudi s smrtjo. 

najbolj rizična populacija so starejši 
nad 65 let, ljudje s kroničnimi 
boleznimi, (diabetes, kronična ledvična 
in jetrna bolezen, KOPb – kronična 
obstruktivna pljučna bolezen, astma, 
kardiovaskularne bolezni, prekomerna 
telesna teža), ljudje, ki prejemajo imuno 
supresivno terapijo, onkološki bolniki na 
kemoterapiji, nosečnice ter kadilci. 

Zadnje raziskave kažejo, da so kar 

Covid-19 se manifestira z 
raznolikimi simptomi, ki so 
sicer značilni tudi za druge 
bolezn.
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petkrat bolj občutljivi ljudje s KOPb in 
kadilci. Zato še nikoli ni bil boljši čas za 
prenehanje kajenja kot sedaj,  saj se s 
tem pomembno zmanjša obolevnost za 
covid-19.

Če se bomo vedli odgovorno, se rizična 
populacija sploh ne bo okužila (ker se 
bo epidemija prej končala) ali pa bo 
obolevala postopno, kar bo omogočilo, 
da bo zdravstveni sistem lahko sprejel 
vse, ki bodo potrebovali pomoč.

Sprejmimo nove navade kot del 
vsakdana
Ko se sprostijo ukrepi in ko bo 
neomejeno gibanje ponovno dovoljeno, 
bo treba še nekaj mesecev upoštevati 
drugačne vzorce vsakodnevnega 
ravnanja. Še naprej bo nujno potrebno 
dosledno umivanje in razkuževanje rok, 
zlasti izven doma, nošenje kirurških 
mask v zaprtih javnih prostorih, 
upoštevanje izogibanja tesnim 
kontaktom (rokovanje, objemanje), 
upoštevanje omejitev zbiranja na javnih 
prireditvah.

Pomembno je še enkrat poudariti, da 
bo velika večina prebivalstva zbolela 
z blagimi simptomi, pogosto celo 
neopazno, vendar bo določeno obdobje 
(do 14 dni) kužna in v bo v tem obdobju 
prenašala virus naprej. Zato so omenjeni 
ukrepi ključnega pomena, da se zaščiti 

Ko bo stopnja prekuženosti 
populacije dosegla vsaj 70 do 
80 odstotkov, bo to pomenilo 
dejanski konec epidemije.

Cepljenje je nujno za zajezitev epidemije.

najranljivejša populacija in da se zmanjša 
smrtnost.

Poskrbimo za dobro imunost
V obdobju epidemije je najbolj 
pomembno ohranjanje imunskega 
sistema v dobri kondiciji, saj je prav od 
našega imunskega sistema odvisno, če 
bomo zboleli ali ne.

najbolj pomembno je, da nas ne 
zajameta panika in prekomerni strah, ki 
negativno vplivata na imunost.

Za preprečevanje okužbe dokazano 
učinkuje dodajanje ustreznih odmerkov 
vitamina D, ki zniža število receptorjev, 
pomembnih za vstop koronavirusa v 
pljuča. Poleg tega posredno omogoča 
lažje dihanje, saj dviga raven snovi 
(surfaktanta), ki pokriva pljučne 
mešičke – alveole. Vsi, ki že doslej ne 
jemljejo redno vitamina D, jim ga gotovo 
primanjkuje oziroma jim bo v času 
epidemije jemanje koristilo.

Poleg tega je kot prehransko dopolnilo 
priporočljivo še dodajanje cinka, vitamina 
c, magnezija in b-kompleksa.

Pomembna je tudi zadostna hidracija, 
zlasti pri starejših, ki so na to običajno 
manj pozorni. Pri zdravih ljudeh je 
priporočljiv vnos dveh litrov vode 
dnevno, v primeru prehladnih in virusnih 
obolenj pa se dodatno priporočajo 
ekstrakti bezgovih jagod (sirupi, tinkture, 
čaji). 

Izogibati se je treba alkoholu, saj med 
drugim povzroča dehidracijo, padec 
odpornosti in tako dodatno oslabi 
imunost. 

Okrevanje po covid-19

V primeru suhega kašlja, bolečine za 
prsnico, občutka plitvega dihanja
Za kašelj, kjer ni izpljunka in ki je suh 
in dražeč, je pomembno uživati tople 
tekočine (čaj, juha). Poskrbimo za 
primerno vlago v bivalnem prostoru, 
tako da ga prezračimo ali po potrebi 
uporabimo vlažilec spalnega prostora. 
Pomagajo tudi inhalacije pare, ki 
nekaterim sicer ustrezajo, druge pa 
lahko dražijo.

V primeru glavobola in bolečin v 
mišicah
Če je bolečina močna, uporabimo 
analgetik. Koristen je tudi magnezij. 
Priporočamo nežne razgibalne in 
raztezne vaje za vratno hrbtenico, 
ramenski obroč in celotno hrbtenico. Če 
so bolečine premočne, vaj ne izvajamo. 
V tem primeru lahko poskusimo z 
aktivnim gretjem vratne hrbtenice s 
termoforjem, če vam to ustreza.
V primeru driske in/ali bruhanja
Kadar sta prisotna driska ali bruhanje, 
je pomembno uživanje dovolj tekočine, 
ki mora biti vsaj delno elektrolitsko 
bogata. 

V primeru občutka utrujenosti in 
pomanjkanja energije, hujšanja
V primeru občutka utrujenosti in 
pomanjkanja energije je pomembno, 
da uživate uravnoteženo prehrano in 
se gibalno aktivirate kljub utrujenosti. 

Priporočamo vsakodnevno gibanje na 
svežem zraku, čeprav za kratek čas in 
ne glede na vremensko situacijo.
V prehrani je pomembno, da povečate 
vnos beljakovin v času okrevanja, saj so 
beljakovine gradniki pri obnavljanju tkiv 
in jih pogosto ne zaužijemo dovolj. to še 
posebej velja za starejše.

V primeru izgube vonja in okusa
Izguba vonja in okusa je rezultat 
poškodbe sluznice in/ali nevrološke 
okvare, ki večinoma mine po nekaj 
tednih oziroma mesecih. V primeru 
otečene nosne sluznice si lahko spirate 
nos s fiziološko raztopino in umirjate 
vnetje s kortikosteroidnimi pršili.
Če nos ni zamašen in gre za samostojno 
izgubo vonja/okusa, lahko uživamo 
b-kompleks za hitrejšo regeneracijo, 
vendar to ni nujno, saj učinkovitost tega 
ni zanesljiva in je priporočena po bolj 
splošnih načelih regeneracije živčevja. 
Okvara mine tudi brez ukrepov, kar je 
najpomembnejše.

Druga priporočila za okrevanje po 
covid-19
nadomeščanje vitamina D3 od začetka 
oktobra do konca marca se priporoča 
prav vsem odraslim – 1000 IE na dan 
redno, med boleznijo/okužbo pa od 
2000 do 3000 IE dnevno. S tem naj bi 
zmanjšali število težjih oblik bolezni, kar 
je naš velik skupni interes.
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Pri prehrani je pomembna zmernost; ne 
preveč kalorična, premastna in preobilna 
hrana.

Poskrbeti je treba tudi za redno gibanje 
v naravi ali domačem okolju glede na 
zmožnosti ter redno in kvalitetno spanje.

V primeru težav poiščimo zdravniški 
nasvet
Za vse velja, še posebej pa za starejše 
(nad 65 let) in ostale, ki spadajo v 
rizično skupino prebivalstva, da morajo 
poiskati zdravniški nasvet, če na katero 
od naslednjih vprašanj odgovorijo 
pritrdilno:
•	 Ali je vaše dihanje danes težje?
•	 Ali ste tako brez sape, da niste zmožni 

spregovoriti več kot nekaj besed?
•	 Ali je vaše dihanje oteženo oziroma 

hitrejše kot običajno, tudi ko ničesar 
ne delate?

•	 Ali se počutite tako slabo, da ste 
prenehali z vsemi svojimi dnevnimi 
aktivnostmi?

•	 Je vaše dihanje hitrejše ali počasnejše 
kot običajno?

•	 Ali določenih enostavnih opravil, ki 
ste jih še včeraj brez težav opravljali, 
danes ne zmorete več?

•	 Ali ste danes pri določenih opravilih 
zelo zadihani, včeraj pa še niste bili?

•	 Ali kdo, s katerim imate redni stik, dela 
v zdravstvu, lekarni, domu za starejše, 
na policiji, v trgovini, na pošti oziroma 
v drugi ustanovi, ki je v času epidemije 
odprta? 

Poleg tega pa je potrebna še posebna 
pozornost, če se, zlasti pri rizični skupini, 
pojavijo znaki:
•	 oteženega dihanja,
•	 bolečine ali pritiska v prsnem košu,

•	 pomodrelih ustnic,
•	 bledice obraza,
•	 vlažne, potne, marmorirane kože,
•	 novo nastale zmedenosti,
•	 težav pri zbujanju,
•	 utrujenosti, zaspanosti.

Potek pandemije Covid
Ob zajezitvi epidemije in naraščanju 
števila ozdravelih bo zelo pomembno 
postopno sproščanje omejevalnih 
ukrepov na eni strani in skrben 
nadzor obremenjenosti zdravstvenega 
sistema ob še vedno prisotnem 
virusu na drugi strani. Ko bo stopnja 
prekuženosti populacije dosegla vsaj 

Ob sproščanju ukrepov in z uporabo zaščitne opreme pazimo 
nase in na ljudi okoli sebe.

Najbolj rizična populacija so starejši nad 65 let, ljudje s 
kroničnimi boleznimi.

70 do 80 odstotkov, bo to pomenilo 
dejanski konec epidemije (pandemije). 
Pri tam nam bodo lahko v pomoč 
tudi imunološki IgM/IgG testi, ki nam 
pokažejo dejansko prekuženost oziroma 
zaščito pred SARS-coV-2.

Pazimo nase in na soljudi
Ob sproščanju ukrepov pazimo nase 
in na soljudi! Sami lahko in moramo 
narediti vse, ker lahko, od nas je vse 
odvisno! Dosledno upoštevajmo navodila 
in ne obregajmo se po nepotrebnem 
ob ukrepe, ki jih z velikimi napori 
zagotavljajo ljudje, ki sedaj skrbijo za 
nas – v zdravstvu, trgovinah, domovih 
starejših občanov, poštah, bankah, 
upravnih enotah, civilni zaščiti, policiji, 
vojski.

Ko se število vseh, ki 
potrebujejo nujno zdravniško 
oskrbo, umiri, se pojavi tretji 
vrh, ki predstavlja vse paciente 
s kroničnimi boleznimi, ki so v 
času epidemije morali čakati na 
obravnavo.
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»V zadnjem letu se ves čas obnašamo, 
kot da bi bili v kirurški dvorani, in ti 
ukrepi so učinkoviti tudi proti prenosu 
virusa gripe, zato se z njo zdaj ne 
srečujemo. A izginotja virusa gripe ne 
moremo pričakovati, ker nima zgolj 
človeškega, ampak tudi živalskega 
gostitelja. Ker živalim ne moremo 
naložiti takih epidemioloških ukrepov, 
kot veljajo za nas, virus v naravi še 
vedno kroži,« je dejala infektologinja 
doc. dr. Daša Stupica s Klinike za 
infekcijske bolezni in vročinska stanja 
UKc Ljubljana in predavateljica na 
Katedri za infekcijske bolezni in 
epidemiologijo Medicinske fakultete 
Univerze v Ljubljani. »Letošnja sezona 
gripe je izjemna, gripe v Sloveniji nismo 
laboratorijsko potrdili. Porast akutnih 
respiratornih infektov smo običajno 
zabeležili v poznih jesenskih mesecih, 
vrh pa januarja in februarja, kar sovpada 

bolj dovzeten za virus gripe, posebno 
otroci,« je opozoril asist. Simonović, ki 
pričakuje, da bo verjetno vsako leto 
potrebno jesensko cepljenje proti obema 
virusoma. A boji se, da bo letošnja 
odsotnost gripe spodbudila lažni 
občutek, da se proti gripi ni potrebno 
zaščititi, ker je ni. »Potrebovali bomo 
kar nekaj komunikacijskih naporov in 
ozaveščanje prebivalstva, da je zaščita 
tako proti covid kot proti gripi izjemno 
pomembna in da je najbolje, da se 
zaščitimo proti obema.«

Slovenija z zelo nizkim deležem 
precepljenosti proti gripi caplja na repu 
evropskih držav. »V sezoni 2019/20 se je 
cepilo približno osem odstotkov celotne 
populacije. Pri starejših je sicer delež 
dosegel 20 odstotkov, a to je še vedno 
daleč od cilja Svetovne zdravstvene 
organizacije, da bi imeli proti gripi cepljenih 
75 odstotkov starejših od 65 let.«

GRIPA NI IN NE 
BO IZGINILA
Z gripo v tej sezoni na srečo nismo imeli težav, saj v Sloveniji nismo laboratorijsko 
potrdili nobenega primera. A virus gripe ni izginil in se bomo z njim zagotovo še 
srečali, torej se bomo morali proti gripi zaščititi vsako leto znova, so poudarili na 
strokovnem posvetu za slovenske zdravnike. Besedilo: Sergeja Širca; Foto: Miran Juršič, Sportida, osebni arhiv

s povečano intenziteto gripe. Letos 
smo porast teh okužb zaznali šele v 
marcu, ko so se odprli vrtci in šole. 
Izrazitega vrha pa zaradi odsotnosti 
gripe nismo zaznali,« je dejal specialist 
javnega zdravja asist. Zoran Simonović, 
predstojnik mariborske območne enote 
nacionalnega inštituta za javno zdravje 
in zdravnik v Enoti za obvladovanje 
bolnišničnih okužb UKc Maribor. 

Prihodnja sezona gripe bo lahko 
hujša, kot smo navajeni
Kaj torej lahko pričakujemo v naslednji 
sezoni gripe? »napovedi so zelo 
negotove, strokovnjaki niso enotni. 
Pomemben dejavnik bodo ukrepi za 
omejevanje širjenja covid – če se jih ne 
bomo tako striktno držali, bo prihodnja 
sezona gripe lahko hujša, kot smo 
navajeni. Zaradi letošnje odsotnosti 
gripe bo namreč večji delež populacije 

Daša Stupica Zoran Simonović Denis Baš
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Doc. dr. Stupica je opozorila na vpliv 
sezone brez gripe na imunost: »naš 
imunski sistem odreagira na virus 
gripe, ko je z njim soočen. Če virusa 
v populaciji ni, imunski sistem ne 
odreagira in imunost posameznika se 
počasi izgublja, tudi če smo že imeli 
gripo in se cepili proti temu virusu. Ker 
torej imunski spomin ni trajen in se virus 
gripe spreminja, se moramo cepiti vsako 
leto znova. cepljenje v prejšnji sezoni ni 
zagotovilo za zadostno imunost proti 
tipu virusa, ki kroži to sezono.«

Vsak otrok v povprečju vsako tretjo 
sezono zboli za gripo
»Če imamo odrasli vsako leto od 5- do 
10-odstotno možnost, da dobimo gripo, 
je pri otrocih to tveganje od 20- do 
30-odstotno. torej bo vsak otrok v 
povprečju vsako tretjo sezono zbolel 
za gripo. Predvsem mlajši od dveh let 
so pogosto sprejeti v bolnišnico, na 
primer zaradi sepse. tudi pri starejših 
otrocih opažamo zaplete zaradi gripe, 
denimo gnojni meningitis ali pljučnico,« 
je povedal pediater Denis Baš, vodja 
pediatrične ambulante na Juventina 
clinic Ljubljana in predsednik Sekcije 
za primarno pediatrijo Združenja za 
pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem 
društvu.

Gripa in virusne bolezni nasploh 
posebno ogrožajo starejše, ki so z leti 
vse bolj krhki. »Krhkost z leti postaja 
pomembna determinanta, kako bomo 
živeli, če seveda ne bomo resno 
zboleli. Krhkost se pojavlja v vseh 
starostnih skupinah, a s starostjo zelo 
raste, po 65. letu je krhke od 10 do 
20 odstotkov populacije, po 85. letu 
pa skoraj polovica. Krhkost se kaže v 
povečani obolevnosti in nezmožnosti, 
več padcih in zlomih, višji hospitalizaciji 

in institucionalizaciji, višji smrtnosti. 
bolezen v to populacijo prinese dodaten 
stres. Gripa med starejše prinese s 
sabo cel paket. Starejši ljudje slabše 
tvorijo imunski odziv, hkrati pa nato 
zelo dobro tvorijo pretiran imunski 
odgovor – na srečo manj kot pri 
covid. Problem je torej lahko imunski 
odgovor, in če k tej obremenitvi sistema 
dodamo še krhkost, ugotavljamo ne 
samo več hospitaliziranih, ampak tudi 
slabše funkcionalno stanje starejših. 
Dodaten problem je multimorbidnost, 
ki je prisotna med dvema tretjinama 
starejših. V času gripe je večja incidenca 
infarktov in srčnih kapi. Srčno-žilna 
obolenja petkrat povečajo tveganje za 
smrt, gripa dvanajstkrat, oboje skupaj pa 
kar 20-krat,« je dejal internist Gregor 
Veninšek, vodja centra za geriatrično 
medicino na Interni kliniki UKc Ljubljana 
in predsednik Slovenskega združenja 
za geriatrično medicino pri Slovenskem 
zdravniškem društvu.

Zato so vsi predavatelji odločno 
poudarili pomen vsakoletnega cepljenja 
proti gripi, posebno za ranljive skupine. 

»Svetujemo zaščito s cepljenjem za 
vse otroke, starejše od šest mesecev, 
za mlajše pa svetujemo zaščito 
nosečnic s cepljenjem, saj prenos 
zaščitnih teles varuje otroka samo 6 
mesecev. Posebej ranljiva skupina so vsi 
kronični bolniki, to so otroci s pljučnimi, 
srčnimi in nevrološkimi boleznimi ter 
vsi z imunsko oslabljenostjo, ki se 
zdravijo na primer zaradi hematoloških 
obolenj, ter nedonošeni otroci, ki so v 
primeru gripe pogosteje huje bolni in 
sprejeti v bolnišnico,« je dejal pediater 
Denis baš. Dodal je, da je bilo več kot 
polovica zaradi gripe hospitaliziranih 
otrok prej zdravih: »torej ne moremo 

zagotovo napovedati, kateri otrok bo 
prebolel gripo v hujši obliki, zato je 
bolje, da vse zaščitimo s cepljenjem.« 
Spomnil je na pogosto situacijo, ko v 
istem gospodinjstvu živi več generacij, 
ponekod celo kronični bolniki, ali otroke 
varujejo stari starši. »V teh primerih 
lahko le z zaščito otrok in ranljivih 
skupin s cepljenjem preprečimo zaplete 
gripe. Zato je dobro, da se vsi odrasli in 
otroci cepijo.«

Lani jeseni smo v Sloveniji porabili 
vseh dobavljenih 270.000 odmerkov 
cepiva proti gripi. »Delež cepljenih proti 
gripi v sezoni 2020/2021 se je zvišal 
predvsem zaradi dejstva, da je bilo 
cepljenje brezplačno. Jeseni se je veliko 
stanovalcev cepilo proti gripi, ker nismo 
vedeli, ali se bosta oba virusa pojavila 
hkrati. Velik delež oskrbovancev se je 
cepil zato, ker je bilo cepivo brezplačno,« 
je dejala družinska zdravnica Alenka 
Ponikvar, ki dela v ambulanti v Domu 
starejših občanov taber in v ambulanti 
ZD Kranj v Domu starejših občanov 
Preddvor. »Vsako leto v jesenskem 
času vlagamo veliko energije v 
obveščanje ljudi o pomenu cepljenja 
proti gripi,« pravi Alenka Ponikvar. 
Dodala je, da je med ljudmi še vedno 
veliko strahu in odpora do cepiv. »tudi 
številni zdravstveni delavci so premalo 
ozaveščeni in se v premajhnem številu 
odločajo za cepljenje. V prihodnosti 
bo veliko odvisno od občutka varnosti 
pri cepljenju proti covid – če bodo bolj 
zaupali cepljenju proti covid, se bodo 
lažje odločali za cepljenje proti gripi.«

Pomen cepljenja proti gripi je širši od 
vpliva na zdravje posameznika
Asist. Simonović je v imenu 
epidemiologov in regijskih koordinatorjev 
za cepljenje pozval zdravnike na 
primarni ravni, naj prevzamejo glavno 
vlogo pri promociji cepljenja. baš 
je opozoril na pomen enostavnega 
dostopa do cepiva in postavitve 
zaupanja vrednega portala prijav za 
cepljenje. »Zaupanje v cepljenje dolgo 
pridobivamo, izgubimo pa ga zelo hitro,« 
je poudaril. Veninšek je dejal, da starejši 
ljudje dobro razumejo pomen cepljenja 
in prepričan je, da se bodo v naslednji 
sezoni proti gripi cepili v večjem deležu 
kot v prejšnji. Za zaključek je poudaril, 
da je pomen cepljenja proti gripi širši od 
vpliva na zdravje posameznika: »živimo v 
času, ko velja, da je treba poskrbeti zase. 
A ko nam voda teče v grlo, pričakujemo 
pomoč zdravstvenega sistema. Učinkovit 
zdravstveni sistem podaljšuje preživetje, 
in ker je sistem v času sezonske gripe 
zelo oslabljen, to onemogoča dostop za 
bolnike z drugimi boleznimi. torej bi z 
zmanjšanjem bremena gripe v populaciji 
izboljšali zdravje populacije nasploh.«Gregor Veninšek Alenka Ponikvar
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Omenjene spojine torej ne okvarjajo 
samo pljuč in dihalnega aparata, temveč 
tako rekoč vsako celico človeškega 
telesa.
Znano je, da vsebuje cigaretni dim 
preko 4.000 kemičnih spojin, vključujoč 
preko 50 znanih kancerogenih in 
metaboličnih strupov. Le ti se nalagajo v 
pljučih, prehajajo v kri ter se po krvnem 
obtoku prenesejo v ostale dele telesa. 
Omenjene spojine torej ne okvarjajo 
samo pljuč in dihalnega aparata, temveč 
tako rekoč vsako celico človeškega 
telesa.

Negativni učinki kajenja:

Škodljivi učinki na dihala
Kronična obstruktivna pljučna bolezen 
(KOPb; kronični bronhitis, emfizem). 
Kadilci imajo jutranji kašelj za nekaj 
običajnega in dostikrat trdijo, da se brez 
cigarete ne morejo odkašljati. Vendar 
je prav kronični kašelj pogosto prvi 
znak bolezni, ki ostane spregledana 

tudi rak sečnega mehurja in ledvic 
sta pogostejša pri kadilcih. Poleg tega 
predstavlja kajenje dejavnik tveganja 
za razvoj levkemij, kožnega raka, raka 
trebušne slinavke in raka v otroštvu.

Učinki na srčno-žilni sistem
Poviša se krvni tlak, srčna frekvenca ter 
iztis krvi iz srca. Zaradi povečanega dela 
srčne mišice se poveča poraba kisika. 
Zaradi vezave ogljikovega monoksida 
iz cigaretnega dima na hemoglobin 
se zmanjša kapaciteta rdečih krvničk 
za prenos kisika. Zviša se viskoznost 
krvi. Spremeni se razmerje lipidov v 
krvi. Poveča se koncentracija slabih 
lipidov (LDL) ter zmanjša koncentracija 
dobrih lipidov (HDL). Kajenje tako 
pospešuje nastajanje ateroskleroze in 
s tem povezanih bolezni. Vse to ima za 
posledico:

Koronarno obolenje
Je med največjimi povzročitelji smrtnosti 
pri nas. Vsak sedmi primer je povezan 
s kajenjem. V posebej veliki nevarnosti 
so ženske, ki kadijo in hkrati jemlje 
kontracepcijske tabletke. Možgansko 
kap. tveganje pri kadilcih je dvakrat 
večje kot pri nekadilcih.

Učinki na spolne organe
Problemi v spolnosti. Pri kadilcih obstaja 
večja verjetnost kot pri nekadilcih 

ZASVOJENOST - 
KAJENJE
Znano je, da vsebuje cigaretni dim preko 4.000 kemičnih spojin, vključujoč preko 50 
znanih kancerogenih in metaboličnih strupov. Le ti se nalagajo v pljučih, prehajajo v 
kri ter se po krvnem obtoku prenesejo v ostale dele telesa. Besedilo: Bojan Madjar, mag.farm.

in zato nezdravljena. težko sapo, ki 
se sprva pojavlja le ob naporih, kadilci 
pripisujejo slabi telesni pripravljenosti. 
Edino učinkovito zdravilo, ki ustavi 
napredovanje bolezni, je opustitev 
kajenja. Po nobeni doslej znani poti, 
se že nastale škode, ki jo je povzročilo 
kajenje, ne da popraviti. najpogosteje se 
diagnoza KOPb postavi v tisti fazi, ko je 
bolnik že invalid. Z zdravili lahko težave 
samo nekoliko olajšamo, v napredovali 
fazi so bolniki pogosto odvisni od 
aparata, ki dovaja kisik. Pljučni rak. 
Vsaj 8 od 10 primerov je povezanih s 
kajenjem. V začetku preteklega stoletja, 
ko kajenje še ni bila splošno razširjena 
razvada, je bil pljučni rak izjemno redek, 
tako rekoč neznana bolezen. Sedaj se 
starostna meja obolevanja za pljučnim 
rakom znižuje, zboleva vedno več žensk.

Ostale vrste raka. Kajenje je tudi glavni 
dejavnik tveganja za raka ustne votline 
in grla. Kadilci pogosteje obolevajo za 
rakom požiralnika, želodca in črevesja. 

Približno polovica kadilcev umre zaradi s kajenjem povezanih 
obolenj.

Zaradi posledic kajenja umre 
v Sloveniji vsako leto približno 
3.500 ljudi.
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Zaradi vezave ogljikovega monoksida iz cigaretnega dima na 
hemoglobin se zmanjša kapaciteta rdečih krvničk za prenos 
kisika. Zviša se viskoznost krvi.

Kajenje poveča nevarnost 
razvoja nekaterih obolenj/
stanj: nevropatija, siva mrena, 
psoriaza, obolenje dlesni, 
izguba zob, osteoporoza, rana 
na želodcu, periferno obolenje 
žil.

Znano je, da vsebuje cigaretni 
dim preko 4.000 kemičnih 
spojin, vključujoč preko 
50 znanih kancerogenih in 
metaboličnih strupov.

za pojav impotence ali nezmožnost 
obdržati erekcijo v srednjih letih. to 
naj bi bila posledica okvarjanja krvnih 
žil v penisu zaradi kajenja. Poleg tega 
je pri kadilcih obeh spolov zmanjšana 
plodnost.
Menopavza. Pri kadilkah se v povprečju 
pojavi dve leti prej kot pri nekadilkah.
Rak. Kajenje predstavlja dejavnik 
tveganja za razvoj raka dojke, raka 
materničnega vratu ter prostate.

Škodljivi učinki med nosečnostjo
Ogljikov monoksid se še močneje veže 
z dojenčkovim hemoglobinom ter tako 
povzroči kronično hipoksijo zarodka 
(pomanjkanje preskrbe s kisikom). to pa 
ima za posledico upočasnjeno rast, pri 
živalskih modelih pa so tudi dokazali, da 
vpliva na razvoj možganov.

Komplikacije med nosečnostjo 
vključujejo krvavitve, odstop posteljice, 
prezgodnji porod, izvenmaternično 
nosečnost, spontan splav.

Dojenčki, rojeni kadilkam, imajo ponavadi 
manjšo porodno težo ( v povprečju za 
200g). Zaradi prezgodnjega poroda ter 
manjše porodne teže so novoroječki 
dovzetnejši za razne bolezni in infekcije. 
Kajenje je škodljivo predvsem v 2. in 3. 
tromesečju nosečnosti.
Mrtvorojenost ter smrt nekaj tednov po 
porodu je večja za ?.

Druge telesne bolezni, povezane s 
kajenjem
Stanja, pri katerih kajenje povzroči 
pogosto poslabšanje ali podaljša 
simptome: astma, prehlad, gripa, 
tuberkuloza, kronični rinitis, diabetična 
nevropatija, hipertireoidizem, multipla 
skleroza, očesni nevritis in Krohnova 
bolezen.

Kajenje poveča nevarnost razvoja 
nekaterih obolenj/stanj: nevropatija, siva 
mrena, psoriaza, obolenje dlesni, izguba 

zob, osteoporoza, rana na želodcu, 
periferno obolenje žil.

Ostale težave, ki jih prinaša kajenje
Kadilčev zadah, lasje, obleka, koža ter 
dom ima duh po tobaku. Kadilci ga 
seveda ne zaznajo, za nekadilce pa je 
običajno zelo moteč.
Kajenje prav tako vpliva na sposobnost 
okušanja ter voha, ki sta okrnjena.
Kajenje stane kar precej denarja.
Pri kadilcih se hitreje pojavijo gube na 
obrazu, zato kadilci pogosto izgledajo 
starejše kot so v resnici. neredko ima 
kadilec pri 40 letih enako zgubano kožo 
kot nekadilec pri 60 letih, koža je tanjša 
in slabše prekrvljena.

Pasivno kajenje
S pasivnim kajenjem vdihnemo količinsko 
nekaj manj škodljivih snovi, vendar je 
dolgotrajna izpostavljenost pasivnemu 
kajenju dokazano škodljiva. Dostikrat 
so pasivnemu kajenju izpostavljeni že 
otroci, ki nimajo nikakršne možnosti, 
da bi se temu uprli. Le ti so potem bolj 
nagnjeni k razvoju astme ter okužb 
ušes, nosi in pljuč. Poleg tega je pri njih 
pogostejša smrt v zibelki. na 
splošno tudi v šoli dosegajo 
slabše rezultate, predvsem na 
področju razumevanja in branja. 
V odrasli dobi je pri njih večja 
verjetnost razvoja pljučnega 
raka, KOPb ter bolezni srca in 
ožilja.

Približno polovica kadilcev 
umre zaradi s kajenjem 
povezanih obolenj. Pri kadilcu 
je pričakovana življenjska 
doba približno za 8 do 12 let 
krajša kot pri nekadilcu. Zaradi 

posledic kajenja umre v Sloveniji vsako 
leto približno 3.500 ljudi. Leta 2000 
je po vsem svetu zaradi bolezni, ki so 
povezane s kajenjem, umrlo 4,2 milijona 
ljudi. Svetovna zdravstvena organizacija 
ocenjuje, da bo leta 2025 umrlo zaradi 
kajenja 10 milijonov ljudi. Prav zato 
ni presenetljivo, da je prav zdravje 
najpogostejši razlog, ki ga navajajo 
kadilci, kot vzrok za opustitev kajenja.

IMATE 
NEPRIJETEN 
ZADAH?

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

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

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

https://www.mibavita.si
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Približno 30 odstotkov ljudi utrpi 
možgansko kap v aktivnem delovnem 
obdobju. Štirideset odstotkov bolnikov 
ima po možganski kapi zmerne, od 
15 do 30 odstotkov hujše težave 
pri funkcioniranju, več kot polovica 
jih potrebuje pomoč pri izvajanju 
najosnovnejših dnevnih aktivnosti. 
Kakšna je pot bolnika z možgansko 
kapjo, ko vsaka minuta šteje? Je 
zagotovljena optimalna obravnava teh 
bolnikov, kaj bi lahko izboljšali, da bodo 
čim boljši rezultati zdravljenja in tudi 
rehabilitacijska pomoč pravočasna in 
ustrezna?

Prim. Matija Cevc, dr. med, KO za žilne 
bolezni, UKc Ljubljana in predsednik 
Društva za zdravje srca in ožilja 
Slovenije: 
“najpomembnejša preventiva pred 
nastankom možganske kapi je zdrav 
način življenja, ki naj se začne čim bolj 
zgodaj v življenju posameznika: ne kaditi, 
znati se moramo sproščati in omiliti 
stres, vzdrževati ustrezno telesno težo, 
vsak dan se vsaj 30 minut gibati, jesti 
več sadja in zelenjave, omejiti vnos soli, 
maščob in sladkorja. Zelo pomembne 
so redne kontrole dejavnikov tveganja, 

nujne medicinske pomoči, začetna 
terenska oskrba bolnika in urgentni 
transport ter bolnišnična obravnava 
in zdravljenje. Pri vsakem od njih so 
mogoče izboljšave in optimizacija, a 
žal sta še vedno najšibkejša prva člena 
verige. Prepogosto ugotavljamo, da ob 
blago izraženih znakih možganske kapi 
ljudje čakajo, da se bo stanje spontano 
izboljšalo, znake kapi pripisujejo drugim 
prehodnim zdravstvenim težavam ali pa 
odlašajo s takojšnjim obiskom zdravnika. 
Večja ozaveščenost o znakih možganske 
kapi in takojšen klic na številko 112 
sta izrednega pomena za uspešno 
zdravljenje.

Z vzpostavitvijo dispečerske službe 
zdravstva, ki prevzema nujne 
zdravstvene klice 112 v več regijah, smo 
v Sloveniji pridobili dodatno možnost 
hitre aktivacije ekip nujne medicinske 
pomoči na terenu in sprotnega prenosa 
podatkov o bolnikih, kar bo skrajšalo 
čas obveščanja bolnišnic in olajšalo delo 
terenskih reševalnih ekip.

Dober izhod bolezni je cilj vseh 
naših ukrepov. Ob nujnem prevozu, 
terenski klinični oceni stanja bolnika 
in stabilizaciji njegovih življenjskih 
funkcij je pomembno tudi, da imajo 
zdravstvene ustanove urejene protokole 
nujnega sprejema, hitrega dostopa do 
diagnostike in takojšnjega zdravljenja.

Dostopni čas nujnih intervencij se 
je zaradi priprave reševalnih vozil in 
oblačenja osebne varovalne opreme 
pri bolnikih s sumom na okužbo 
covid-19 za nekaj minut podaljšal, 
zaradi varnosti osebja helikopterskih 
ekip nujne medicinske pomoči pa tudi 
ni mogoč prevoz bolnikov, okuženih s 
covid-19, s helikopterjem. Pri bolnikih z 
možgansko kapjo v večini primerov ni 
suma na hkratno okužbo covid-19, zato 
se aktivacije izvajajo brez pomembnih 
odstopanj kot pred pandemijo.

KAKO UKREPATI OB 
MOžGANSKI KAPI?
Možganska kap je tretji najpogostejši vzrok smrti pri nas. Vsako leto zabeležimo več 
kot 4000 primerov možganske kapi, kar je več kot 10 dnevno. 

Besedilo: Petra Šauperl, vir: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije

na primer kontrolirati krvni tlak, krvne 
maščobe in krvni sladkor ter srčni utrip. 
Možgansko kap moramo hitro 
prepoznati. Ob možganski kapi nas 
samih ali pri drugi osebi je treba 
ukrepati hitro in pravilno. ne smemo 
čakati, da bodo pomagali drugi. 
Verjetnost, da se bomo znašli v bližini 
obolelega, je razmeroma velika, saj 
se večina možganskih kapi zgodi v 
domačem okolju. Zato se ne ustrašimo, 
ampak ukrepajmo. Uspešnost zdravljenja 
je odvisna predvsem od hitrosti prevoza 
bolnika v najbližji zdravstveni center.”

Najbolj preprosto in zanesljivo 
prepoznamo znake kapi s pomočjo 
besede GROM:
G – govor (prizadet govor)
R – roka (delna ali popolna ohromelost 
ene roke)
O – obraz (povešen ustni kot – asimetrija 
obraza)
M – minuta (takoj pokliči 112)
Več ljudi bo znalo prepoznati znake 
možganske kapi in pravilno ukrepati, 
milejše bodo posledice za obolele. K 
temu lahko pripomorejo tudi delavnice o 
možganski kapi za dijake na slovenskih 
srednjih šolah. Ponovno pozivamo šole, 
da se obrnejo na Društvo za zdravje srca 
in ožilja, ko bodo želele, da izvedemo 
delavnico tudi pri njih, za njihove dijake. 

Štefan Mally, dr. med., spec. urg. med., 
nujna medicinska pomoč, ZD dr. Adolfa 
Drolca Maribor: 
“V Sloveniji vsak dan za možgansko 
kapjo zboli deset ljudi, pravočasnih 
urgentnih prevozov z reševalnimi 
vozili pa izvedemo manj kot v polovici 
primerov. Za uspešno zdravljenje s čim 
manj posledicami je najpomembnejši 
čim krajši čas od nastanka znakov 
kapi do bolnišničnega zdravljenja s 
topljenjem ali odstranitvijo krvnih 
strdkov iz zamašenih žil v možganih. 
tako imenovana veriga preživetja 
ima več členov, začenši s prepoznavo 
znakov možganske kapi, aktiviranje 

V Sloveniji možganska kap v 
povprečju prizadene več kot 10 
ljudi dnevno. 
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Pandemija je sicer privedla do podaljšanja časa obravnave 
bolnikov zaradi nujnega upoštevanja zaščitnih ukrepov.

Mateja Verdinek, dr. med., specialistka 
interne medicine, Splošna bolnišnica 
Jesenice: 
Obravnava možganske kapi se v 
urgentni internistični ambulanti začne 
s klicem s terena, da peljejo bolnika z 
nevrološkim izpadom. Pomembno je 
pridobiti čim več podatkov, predvsem 
pa so važni čas nastanka in pridružene 
bolezni ter eventualno jemanje zdravil. 
Zelo pomemben izvor podatkov so 
poročanja očividcev, svojcev. Ko je bolnik 
pripeljan v urgenco, pride naravnost v 
ambulanto, da se lahko obravnava čim 
prej začne. bolniku se izmerijo vitalni 
kazalniki, nastavi venski kanal, odvzame 
kri za preiskave, nato gre na ct-slikanje. 
Praviloma se odločimo za slikanje 
možganov in možganskega žilja. Slike 
nato pošljemo po sistemu teleKap v UKc 
Ljubljana, na nevrološko kliniko, hkrati 
jih prejme v odčitek specialist radiolog. 
na osnovi pridobljenih podatkov bolnika 
preko kamere pregleda nevrolog, oceni 
težo prizadetosti, nato, če ni zadržkov, 
odredi topljenje strdkov (trombolizo) ali 
se odloči za premestitev na nevrološko 
kliniko, kjer lahko nekatere strdke tudi 
mehansko odstranijo. Zdravljenje s 
trombolizo se začne takoj in čim prej, 
kar je mogoče. takega bolnika nato 
sprejmemo v enoto intenzivne terapije, 
kjer ves čas spremljamo krvni tlak in 
druge vitalne znake, spremljamo pa tudi 
nevrološko sliko. 

bolnike, ki imajo na ct-posnetkih 
že vidne posledice kapi, sprejmemo 
na oddelek za čim bolj zgodnjo 
rehabilitacijo in uvedbo zdravljenja, s 
katerim poskušamo preprečiti ponovne 
dogodke.

žal v mnogih splošnih bolnicah nimamo 
celodnevne prisotnosti nevrologa, 
kar bi lahko dodatno skrajšalo čas do 
ustreznega zdravljenja, po možganski 
kapi je namreč čas tisto, kar največ 
šteje. Za zdravljenje s topljenjem strdka 
se lahko odločimo znotraj 4,5 ure. Če v 
tem času bolnik ne pride do diagnostike, 
je žal zamuda predolga in ob poskusu 
topljenja lahko pride do možganske 
krvavitve. Dostopnost do bolj naprednih 
slikovnih metod bi omogočila 
podaljšanje tega časovnega okna do 
devet ur, vendar je taka diagnostika v 
glavnem bolnikom nedostopna, saj je ni 
na voljo v večini splošnih bolnišnic. 

V času epidemije smo se v naši bolnišnici 
trudili, da do podaljševanja obravnave 
pred zdravljenjem ne bi prišlo, vendar se 
zavedamo, da je bila obravnava zaradi 
ukrepov preprečevanja širjenje okužbe 
nekoliko daljša, je pa možganska kap 
zaradi svojih posledic diagnoza, ki je bila 
prioritetno obravnavana ne glede na 

druge otežujoče dejavnike.
Poudarila bi, da je ob sumu na kap nujno 
čim prej poklicati nujno medicinsko 
pomoč, v času čakanja poiskati čim več 
informacij o zdravstvenem stanju, stare 
izvide, škatlice zdravil itn. Vse to lahko 
močno olajša nadaljnje ukrepanje in 
vodi do boljših izidov zdravljenja, lahko 
tudi brez kakršnih koli posledic v smislu 
nevrološke okvare. 

Dr. Matija Zupan, dr. med., specialist 
nevrolog, nevrološka klinika, UKc LJ:
“nevrološka klinika v Ljubljani se v 
obravnavo bolnikov z možgansko 
kapjo vključuje na sekundarni ravni za 
osrednjo Slovenijo, na terciarni ravni 
pa za celotno državo. Hkrati je pri nas 
vzpostavljen center mreže teleKap, v 
katero so zajete vse splošne bolnišnice 
v državi. S pomočjo telemedicine že 
od leta 2014 obravnavamo bolnike z 
možgansko kapjo brez nujne neposredne 
prisotnosti nevrologa. V zaostrenih 
pandemičnih razmerah zagotavljamo 
nemoteno oskrbo tudi najbolj zahtevnim 
bolnikom z možgansko kapjo. Pandemija 
je sicer privedla do podaljšanja časa 
obravnave bolnikov zaradi nujnega 
upoštevanja zaščitnih ukrepov. V prvem 
pandemičnem valu smo opažali manj 
obravnavanih bolnikov, od lanskega 
poletja dalje pa je njihovo število 
podobno tistemu pred pandemijo. 
bolniki, ki ob covid-19 utrpijo možgansko 
kap, imajo največkrat pridružena številna 
obolenja oziroma prisotne dejavnike 
tveganja za možganskožilne bolezni. 
Možen, a zelo redek pojav krvnih 
strdkov po cepljenju proti covid-19 na 
neobičajnih mestih, kot so možganske 
vene in venski sinusi, je zelo vznemiril 
javnost. Doslej takšnega zapleta na 

nevrološki kliniki še nismo obravnavali. 
Ocenjujejo, da je tveganje za možgansko 
kap ob prebolevanju covid-19 
pomembno večje kot po cepljenju.”

Doc. dr. Nika Goljar, dr. med., 
Univerzitetni rehabilitacijski inštitut 
Republike Slovenije – Soča:  
“Izidi zdravljenja po možganski kapi 
so boljši, če so bolniki v akutnem in 
subakutnem obdobju bolezni deležni 
dobro organizirane rehabilitacije. 
Rehabilitacijski postopki, nujni za 
celovito rehabilitacijsko obravnavo po 
možganski kapi, naj bi bili zagotovljeni 
v akutni bolnišnici, na oddelkih za 
podaljšano bolnišnično zdravljenje, 
na rehabilitacijskih oddelkih, v 
ambulantnih rehabilitacijskih službah, 
patronažni službi in povsod drugod, kjer 
obravnavajo bolnike po možganski kapi. 
Zmogljivosti teh služb v slovenskem 
prostoru niso zadostne in so imeli 
številni bolniki po preboleli možganski 
kapi pomanjkljivo rehabilitacijo že pred 
pandemijo covid-19. V času pandemije 
je dostop do rehabilitacijske oskrbe 
povsod po svetu pomembno zmanjšan, 
podaljšujejo se čakalne dobe na 
obravnavo in urniki terapij, povečujejo se 
obremenitve svojcev/skrbnikov bolnikov. 
V Sloveniji poskušamo rehabilitacijske 
storitve kar se da nemoteno 
zagotavljati. Ob številnih zahtevah, 
povezanih s preprečevanjem širjenja 
okužb, so rehabilitacijske obravnave 
usmerjene predvsem v doseganje 
specifičnih rehabilitacijskih ciljev. Kljub 
nekoliko krajšim rehabilitacijskim 
obravnavam dosegamo primerljive izide 
rehabilitacije. Po dogovorih z ZZZS 
postopno ustvarjamo tudi pogoje za 
telerehabilitacijske storitve.”
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Razlog temu je, da lasni mešički po 
izpostavitvi androgenim hormonom, 
postanejo na te hormone občutljivi. 
Dolgo časa so verjeli, da je moški tip 
plešavosti podedovana sistemska 
bolezen, povezana s spolno zrelostjo. 
ta ugotovitev pa je bila v nasprotju 
z opazovanji izpred stoletij, ko so 
trdili, da lahko vsakdo izgubi lase po 
vstopu v puberteto. Danes je znano, 
da je patofiziološka osnova androgene 
alopecije vpliv moških hormonov na 
genetsko občutljive posameznike. 
Čeprav govorimo o moškem tipu 
plešavosti, je ta tudi najpogostejši vzrok 
izgube las pri ženskah.

Zdravljenje izgube las s presajanjem 
foliklov – presaditev las po metodi 
fue
to je kirurška minimalno invazivna 
metoda, ki glede na klasične metode 
skrajša okrevanje ter zmanjša možnost 
zapletov. Metoda FUE postaja standard 
zdravljenja plešavosti, a je zaradi 
tehnične zahtevnosti njeno uveljavljanje 
počasno.

Kaj je presajanje foliklov
Presajanje foliklov je sodobna tehnika 

PLEŠAVOST NI VEč PROBLEM
Že stoletja znanstveniki opažajo, da se plešavost po moškem tipu razvije le po 
puberteti in jo prepreči kastracija pred puberteto, po njej pa izgube las ni mogoče 
ustaviti. Besedilo: Matic Fabjan, dr. med., specialist plastične, rekonstrukcijske in estetske kirurgije

korekcije plešavosti. V primerjavi s 
starimi metodami se presadi posamezne 
lasne folikle, od katerih vsak vsebuje od 
tri do štiri lase.

Specializirani kirurg s pomočjo robota 
odvzame folikle iz donatorskega 
področja, to je najbolj poraščeno 
območje, v večini primerov zadaj na 
glavi. V naslednjem koraku kirurg 
presadke (grafte) prenese na prejemno 
mesto. natančni mikroinstrumenti 
omogočajo natančno implantacijo 
presadkov, zato je rezultat naraven, 
saj je vzorec rasti presajenih las enak 
naravnemu. S tem dosežemo tudi večjo 
gostoto las.

Postopek je za pacienta minimalno 
invaziven in neboleč, okrevanje je 
krajše in lažje kot pri drugih metodah 
presajanja las. Če poseg ni zelo obširen 
in vaše delovno mesto ni preveč 
zahtevno, se lahko vrnete na delovno 
mesto naslednji dan po posegu.

Primerni kandidati
cilj presaditve las je izboljšanje videza 
in povečanje samozavesti, za kar pa je 
treba natančno določiti cilje in se o njih 

pogovoriti s kirurgom.

Kandidati morajo imeti za pripravo 
presadkov zdrave lase ob straneh in 
na zadnji strani glave, s teh področij 
se namreč odvzamejo folikli, ki se nato 
presadijo na mesta pomanjkanja. na 
rezultat vplivajo tudi tekstura las, smer 
rasti in valovitost las.

Obstajajo tudi omejitve presajanja las in 
osebam z nizkim številom las presajanje 
las odsvetujemo. Pred posegom je treba 
ugotoviti vzrok izpadanja las, proces 
izpadanja ter genetsko obremenjenost. 
Ocenimo število potrebnih presadkov, 
gostoto las, barvo in kakovost las, 
kvaliteto kože ter predvideno nadaljnje 
izpadanje las.

Potek posega
Presajanje las opravljamo v lokalni 
anesteziji. Lokalni anestetik vbrizgamo v 
lasišče z injekcijo in tanko iglo ter začne 
delovati zelo hitro. Odvzem presadkov 
poteka enakomerno po veliki površini na 
zadnji strani glave in nad ušesi, s čimer 
se ne spremeni videz lasišča. nato se 
anestezira še prejemno mesto, kamor 
se vsadi posamezne folikle. Poseg traja 
več ur, pri večjem številu vsadkov celo 
ves dan. Po posegu sta odvzemno in 
prejemno mesto nekoliko krvavkasta, 
pokrita s krasticami. Pokrijemo ju s 
posebno gazo, ki se s podlago ne sprime, 
in glavo povijemo.

Po posegu
bolečine po posegu so minimalne. Prav 
tako so minimalne otekline, te izginejo v 
nekaj dneh, redko trajajo do tri tedne.
Glavo se lahko previje po dveh dneh. Pri 
tem je treba izredno paziti, da obveza 
ne bi izpulila transplantiranih las. Pri 
tem se lahko glava tudi opere s toplo 
vodo z nežnim curkom. Dovoljena je 
tudi uporaba nežnega šampona v nizkih 
odmerkih.

Pacienti prejmejo tudi pisna navodila 
glede nege po posegu presaditve las.
transplantirani lasje v nekaj dneh do 
tednih izpadejo, kar je normalno. V nekaj 
mesecih začnejo poganjati novi lasje. 
Končni rezultat se oceni po 12 mesecih.

CardiovasC plus je 
prehransko dopolnilo za 
normalno delovanje srCa. je izdelek 

brez konkurenCe z vrhunsko sestavo. 
10 aktivnih sestavin v eni kapsuli. 
lahko kupite v vseh lekarnah in 

speCializiranih trgovinah.

ZA SRCE IN OŽILJE



Odkrije   lepoto  
vaših
las  

Prehransko dopolnilo za 
mocnejše, gostejše in bolj 
sijoce lase ter cvrste nohte*

FORTIFIANT za vse tipe las 
KÉRATINE + za poškodovane lase 
ANTI-CHUTE proti izpadanju las 
SHAMPOOING FORTIFIANT šampon  
za krepitev in zaščito las 

ˇ
ˇˇ

Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah               
Spletna trgovina www.sophia.si

www.arkopharma.si
arkopharma@sabex.si

*Vsebuje cink, ki prispeva k ohranjanju zdravih las, nohtov in kože. Vsebuje biotin, ki prispeva k ohranjanju zdravih las in kože.
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Zmanjšane možganske funkcije vplivajo 
tudi na sposobnost obvladovanja čustev, 
motivacijo, primerno družbeno vedenje 
in splošno družabnost osebe. nanaša se 
na več različnih bolezni, pri vseh pa so 
prizadeti možgani (deformirane živčne 
celice).

Demenca ni del normalnega staranja in 
ni vsak starostnik, ki postaja starostno 
pozabljiv in malo bolj počasen, tudi 
oseba z demenco. Z leti vsak človek 
postane starostno pozabljivejši, saj se 
možgani tako kot telo starajo. Dokler 
ni izrazito opaznih in ponavljajočih se 
motenj pri vsakodnevnem delovanju 
starostnika, ne moremo trditi, da 
govorimo o demenci. natančno diagnozo, 
po pregledu osebe, lahko postavi samo 
zdravnik.

Potek demence je odvisen predvsem 
od tega, za katero obliko bolezni 

DEMENCA IN VSE 
NJENE OBLIKE
Demenca je sindrom, skupek simptomov, ki opisuje vsako stanje za katerega je 
značilno nenormalno ter izrazitejše zmanjšanje kognitivnih funkcij osebe (spomin, 
mišljenje, načrtovanje, osebnostne lastnosti, orientacija, razumevanje, računanje, 
govorno izražanje, učenje in presoja). Besedilo: Jelena Stepanovič, zavod Spominčica

gre. Večina demenc spada v skupino 
nevrodegenerativnih bolezni (80-90%) 
saj povzročajo postopno odmiranje 
živčnih celic v možganih, ob čemer 
bolezen ves čas napreduje in se 
razvija. Sama bolezen se lahko razvija 
več let preden se pojavijo prvi očitni 
znaki. Zdravila, ki bi te vrste demence 
pozdravilo, ni. Vzrok nevrodegenerativnih 
demenc je v večini pojasnjen, vendar 
pa nastanek in razvoj bolezni pogosto 
ostaja neznan in nerazumljiv.

bolezenska stanja (reverzibilna 
demenca, 10-20% demenc) pri katerih 
se lahko znaki demence popravijo 
oz. jih zdravniki uspešno zdravijo so: 
spremembe v delovanju ščitnice, benigni 
možganski tumorji, infekcijske bolezni 
možganov, pomanjkanje vitaminov 
(vitami b12, folne kisline) ter okužba z 
virusom HIV.

Demenca ni del normalnega staranja in ni vsak starostnik, ki 
postaja starostno pozabljiv in malo bolj počasen, tudi oseba z 
demenco.

Najpogostejše oblike demence
najpogostejšo obliko demence 
je okrog leta 1907 prvi opisal 
Aloysius (Alois) Alzheimer, psihiater 
in nevropatolog. Postopno, večletno 
upadanje intelektualnih in spominskih 
sposobnosti še danes imenujemo 
Alzheimerjeva bolezen. Skoraj 80% vseh 
primerov demenc je diagnosticiranih 
kot Alzheimerjeva bolezen. Demenco 
večkrat povzroča tudi kombinacija 
Alzheimerjeve bolezni in vaskularne 
demence (možgansko žilne bolezni), 
tako imenovana mešana demenca.

Alzheimerjeva bolezen
Je primarna degenerativna možganska 
bolezen, neznanega nastanka 
z značilnimi nevropatološkimi 
posebnostmi (beljakovina amiloid in 
tAU).

Običajno se začne z zelo blagimi 
simptomi, ki jih je težko razlikovati 
od normalne starostne pozabljivosti, 
zaradi česar lahko traja celo leto ali dve, 
preden je znana točna diagnoza bolezni.

V možganih, ki jih prizadene 
Alzheimerjeva bolezen, se tvori 
nenormalna oblika beljakovine amiloid, ki 
se nalaga v zunanjih plasteh možganov 
v skupkih. Skupki beljakovine amiloid 
škodljivo vplivajo na živčne celice 
ali nevrone, saj celice odmrejo in se 
sesedajo vase (odmiranje možganskih 
celic). Prizadeti nevroni začnejo tvoriti 
popačeno obliko tAU, ki povzroča 
spremembe v zgradbi celice (beljakovina 
tAU je zadolžena za vzdrževanje oblike 
živčne celice).

nastanejo tako imenovane pentlje 
(odmrte živčne celice), ki so poglavitna 
značilnost Alzheimerjeve bolezni. Pri 
možganskem tkivu, ki ga je prizadela 
Alzheimerjeva bolezen so pod 
mikroskopom jasno vidne pentje in 
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Alzheimerjeva bolezen je najpogostejša oblika 
demence.

skupki beljakovine amiloid. Zaradi odmiranja živčnih celic se 
nekateri deli možganov skrčijo (vidno na možganskih slikah).

Alzheimerjeva bolezen je najpogostejša oblika demence. 
Število oseb z Alzheimerjevo boleznijo predvsem zaradi 
staranja prebivalstva narašča, večinoma prizadene osebe 
starejše od 65 let. Redki primeri, ko se bolezen pojavi pri 
mlajših osebah so lahko posledica dedne oblike bolezni.

Vaskularna demenca
Drugi najpogostejši vzrok demence za Alzheimerjevo 
boleznijo je vaskularna demenca, včasih znana kot 
multiinfarktna demenca. ta oblika demence je lahko 
samostojna demenca ali pa jo ima oseba v kombinaciji z 
Alzheimerjevo boleznijo (mešana demenca). nastane zaradi 
zmanjšanega, motenega ali prekinjenega dovoda krvi v 
možgane oziroma del možganov kot posledica zožene 
arterije (ateromatoza) ali pa posamezne oziroma po več 
zaporednih možganskih kapeh. Vaskularna demenca nastopi 
nenadno in se poslabšuje po fazah.

Ena sama možganska kap ponavadi ne povzroči vaskularne 
demence, razvije pa se pri bolnikih z možgansko-žilnimi 
boleznimi oziroma pri bolnikih po večih možganskih kapeh. V 
Evropi predstavlja 15-20% vseh demenc.

Pogosto so zgodnji znaki vaskularne demence: prizadet 
govor, sprememba osebnosti in težave s spominom ter 
pozornostjo. težje presojajo o pomembnih življenjskih 
situacijah in skrbijo za osebno lastnino. te osebe se bolj 
zavedajo svoje bolezni kot se jo osebe z Alzheimerjevo 
boleznijo. Zdravljenje vaskularne demence je usmerjeno 
predvsem v preprečevanje nadaljnjih možganskih kapi.

Demenca z Lewyjevimi telesci
ta demenca se precej razlikuje od Alzheimerjeve in 
vaskularne demence zaradi njene podobnosti Parkinsonovi 
bolezni (tresavica, zmanjšana gibljivost). Čeprav so začetni 
znaki lahko podobni kot pri Alzheimerjevi bolezni: težave s 
spominom, oteženo mišljenje, zmedenost in dezorientacija v 
prostoru in času.
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MODRA ŠTEVILKA

Na osnovi najnovejših dognanj 
nevroznanstvenikov.

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

nahajajo v celicah možganov in telesa

  sestavine za pomoč pri sintezi in presnovi  
živčnih impulzov

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

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

Poskrbite za svoje možgane!

Za ZdraVe možgaNe iN  
VitalNo možgaNsko tkiVo!

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

NaravNo.

Brez 
straNskih 
učiNkov. 
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Običajno imajo osebe v zgodnji fazi 
simptome Parkinsonove bolezni 
(tresenje rok in telesa, zmanjšana 
gibljivost in otrdelost, težave pri 
hoji, izguba samostojnosti). Osebe 
z demenco z Lewyjevimi telesci so 
nagnjene k padcem in so ponoči 
nemirne, rade tavajo. Značilne so tudi 
vidne halucinacije, depresija in nihanje 
razpoloženja (energičnost – zaspanost).

Občasna obdobja zmedenosti se 
izmenjujejo z daljšimi obdobji, v katerih 
oseba deluje skoraj normalno (zgodnje 
faze bolezni), kar lahko svojce zavede in 
zmede glede resnosti bolezni.

Frontotemporalna demenca
Je nevrodegenerativna bolezen, ki 
prizadene predvsem čelni (frontalni) in 
senčni (temporalni) reženj možganov. 
načeloma prizadene mlajše osebe od 
65. leta, saj se lahko pojavi že pri 40 
letu starosti. Spremembe in znaki so 
odvisni predvsem od tega kateri del 
možganov je prizadet. Delež primerov 
frontotemporalne demence je približno 
7% vseh demenc. nekatere oblike 
frontotemporalne demence so dedne in 
v družinski anamnezi.

Značilne so spremembe v osebnosti 
in obnašanju osebe. Spremembe v 
obnašanju spremljajo izbruhi jeze, 
agresivnost, brezobzirnost tudi 
neprimerne seksualne pripombe. 
Opazno je nihanje čustev in sprememb 
razpoloženja osebe. Izrazite so 
govorne težave in težave pri pomnjenju 
(predvsem iskanje besed, otežen priklic 
imen, dogodkov), prizadet je spomin.

Sama oseba se ponavadi ne zaveda 

svojih govorih težav, večkrat ponavlja 
iste stavke in besede. Oseba s 
frontotemporalno demenco lahko 
razume povedano (spremlja pogovor) 
vendar ima velike težave pri govoru 
(dialog večkrat ni možen) saj ne tvori 
razumljivih stavkov. Sčasoma oseba niti 
ne govori več.

Razvijejo se lahko tudi nove oblike 
obnašanja kot so: ploskanje in drgnjenje 
rok, cepetanje z nogami, tlesk prstov.

Sindrom Korsakova (alkoholna 
demenca)
Sindrom Korsakova imenovan tudi 
alkoholna demenca je nevrološko stanje 
povzročeno z zlorabo alkohola (lahko 
ga sprožijo tudi aids, rak, kronične 
okužbe, ledvična dializa, anoreksija in 

nezmožnost telesa, da absorbira hranila 
iz hrane). Posledica je pomanjkanje 
tiamina (vitamina b1). Oseba, ki ima 
pomanjkanje tiamina ima manj sposobne 
možgane za predelavo sladkorja v 
energijo, ki jo možgani potrebujejo 
za svoje delovanje. Sindrom vpliva na 
življenjsko dobo osebe, simptomi pa so 
predvsem vsakodnevna zmedenost in 
izguba spomina.

Demenca pri Parkinsonovi bolezni
Ključne možganske spremembe povezane 
s Parkinsonovo boleznijo in demenco, 
so nenormalne mikroskopske usedline, 
sestavljene predvsem iz Alpha-synuclein 
beljakovine, ki jo najdemo v možganih. 
Parkinsonova bolezen se kaže predvsem 
kot ovirano gibanje, zgodnji simptomi so 
tresenje, otrdelost mišic, težave pri drži, 
izraz na obrazu se spremeni. Simptomi 
se značilno pojavljajo asimetrično 
(najprej na eni strani telesa), prvo roke, 
kasneje noge. Je degenerativna bolezen 
(povzroča odmiranje živčnih celic) in se 
razvija ter slabša.

Huntingtonova bolezen
Možgansko motnjo pri Huntingtonovi 
bolezni povzroča genetska okvara, ki se 
prenaša skozi družinske člane. tudi če 
ima oseba v sebi Huntingtonovo bolezen 
že ob rojstvu, se simptomi pričnejo 
pojavljati šele kasneje,  od 30 – 50 leta 
starosti.

Creutzfeldt – Jakobova bolezen
to je redko stanje, pri katerem 
beljakovine, imenovane Prioni, 
povzročajo, da se normalne beljakovine 
v možganih pričnejo sesedati vase, 
ob čemer tvorijo nenormalne oblike. 
takšne poškodbe beljakovin v možganih 
povzročajo simptome demence, bolezen 
se pokaže nenadno in napreduje hitro.

Možgansko motnjo pri Huntingtonovi bolezni povzroča genetska 
okvara, ki se prenaša skozi družinske člane.

Občasna obdobja 
zmedenosti se 
izmenjujejo z 
daljšimi obdobji, 
v katerih oseba 
deluje skoraj 
normalno 
(zgodnje faze 
bolezni), kar lahko 
svojce zavede 
in zmede glede 
resnosti bolezni.
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Zadnje čase so čedalje popularnejši 
dodatki vitaminov in mineralov v obliki 
prehranskih dopolnil. Čeprav pri zdravi 
odrasli ženski v rodni dobi potreb po 
prehranskih dopolnilih ponavadi ni, 
spada nosečnost med stanja, kjer je 
njihova uporaba upravičena in včasih 
celo potrebna.

Glede vnosa vitaminov in mineralov, se 
predvsem svetuje zdrava prehrana. ta 
vsebuje zaužitje vsaj petih porcij sadja in 
zelenjave na dan. Obrokom in prigrizkom 
naj je osnova hrana z veliko vlaknin in 
ogljikovih hidratov ter čim manj zelo 
mastne, slane in sladke hrane.

Vsekakor ne gre spregledati, da se 
telo med nosečnostjo povečani potrebi 
po vitaminih in mineralih prilagodi 
z večjo absorpcijo iz zaužite hrane. 
Kljub temu včasih samo s prehrano ne 

VITAMINI IN 
MINERALI MED 
NOSEčNOSTJO
Zdrava prehrana je pomembna za slehernega človeka. Posebej nosečnica mora 
precej pozornosti nameniti temu, kako se prehranjuje. Besedilo: Vinko Jerićević, dr. med., specialist ginekologije in porodništva

moremo zagotoviti optimalnega vnosa. 
takrat posežemo po dodatkih. Spodaj 
opisana mikrohranila sodijo med tista, 
pri katerih velja večja previdnost, saj 
tako pomanjkanje kot presežek lahko 
predstavljata nevarnost za zdravje 
zarodka.

Pri izbiri ustreznega dodatka smo 
pozorni na količine posameznih hranil, 
ki naj ne bodo prenizke, v nekaterih 
primerih tudi ne previsoke. že med 
načrtovanjem nosečnosti, vsaj 1 mesec 
pred zanositvijo in nato še vsaj prvo 
trimesečje svetujemo dodajanje folne 
kisline, ki se jo v lekarnah dobi tudi v 
obliki zdravila. Zdravilu praviloma dajemo 
prednost pred prehranskim dopolnilom, 
saj lahko bolje zaupamo v kvaliteto 
izdelka. Folna kislina preprečuje okvaro 
nevralne cevi, vključujoč možganov in 
hrbtenjače, podpira rast in ustrezen 

Že med načrtovanjem nosečnosti, vsaj 1 mesec pred zanositvijo 
in nato še vsaj prvo trimesečje svetujemo dodajanje folne kisline, 
ki se jo v lekarnah dobi tudi v obliki zdravila.

razvoj plodu in posteljice. Večina 
zdravstvenih organizacij priporoča 
dnevni vnos 400 do 800 mikrogramov 
folne kisline.

Med vitamine b skupine spadata tudi 
piridoksin (vitamin b6) in kobalamin 
(vitamin b12). Oba sta pomembna pri 
nastajanju rdečih krvničk, piridoksin 
poleg tega pomaga materinemu telesu 
pri izkoriščanju beljakovin, maščob in 
ogljikovih hidratov, kar pomaga pri rasti 
in razvoju plodu. Dodatek piridoksina 
lahko tudi pomaga pri zmanjševanju 
slabosti. nosečnica potrebuje dnevno 
1,8 mg piridoksina in 4,5 mg kobalamina.

Za rast plodu je pomemben vitamin A, 
ki ima vlogo pri rasti kosti, nastajanju 
kože in zdravem vidu. Zaradi nekaterih 
poročil o teratogenosti (škodljivosti 
za plod) v visokih odmerkih svetujemo 
previdnost, priporočen dnevni vnos je 
700 mikrogramov, preseči pa ne sme 
3000 mikrogramov dnevnega vnosa.

Med vitamini, ki naj jih vsebuje 
vitaminsko-mineralni dodatek ne sme 
manjkati vitamin D. ta vpliva ugodno 
na absorpcijo kalcija, ki je pomemben 
za izgradnjo zob in kosti. nosečnica 
naj bi dnevno zaužila 950 do 1000 mg 
kalcija in ne več kot 2500 mg. nekatera 
opažanja kažejo tudi na to, da lahko 
pomanjkanje vitamina D ali kalcija vpliva 
na preeklampsijo in prezgodnji porod. 
Posebno med zimskimi meseci, ko se 
manj izpostavljamo sončnim žarkom je 
zato primerno pomisliti na dovoljšen 
vnos vitamina D. Priporočen dnevni 
vnos ob predpostavki, da nosečnica ni 
izpostavljena sončni svetlobi, znaša 15 
mikrogramov. 

Med nosečnostjo se povečajo potrebe 
po železu, ki je potrebno za tvorbo 
rdečih krvničk s katerimi dovajamo kisik 
do plodu. Ob pomanjkanju železa se 
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poveča tveganje za predčasen porod 
ali nizko porodno težo novorojenčka. 
nosečnica naj bi zaužila 16 mg železa 
dnevno.

nosečnice poleg tega povprašujejo 
po omega-3 maščobnih kislinah. 
Povečano zaužitje teh namreč 
nekatere raziskave povezujejo z 
zmanjšanjem pojavnosti depresije 
pri materah, manjšim tveganjem za 
predčasni porod, manjšo pojavnostjo 
alergij pri otrocih, boljšim razvojem 
in nevrokognitivnih sposobnostih pri 
novorojenčkih ter boljšo ostrino vida. 
nosečnici priporočamo 650 mg omega-3 
maščobnih kislin dnevno, od česar naj 
dokozaheksaenojska kislina (DHK) 
predstavlja vsaj 300 mg. Priporočen 
vnos lahko zagotovimo z zaužitjem 
dveh ribjih porcij na teden, kar tudi še 
ne predstavlja pomembnega tveganja 
vnosa prevelikih količin težkih kovin. 
Dovoljšen vnos DHK je potrebno 
zagotoviti predvsem v zadnjem 
trimesečju nosečnosti, ko poteka 
intenziven razvoj živčevja in očesne 
mrežnice.

Folna kislina
Gre za vitamin b, ki ima ključno vlogo 
pri delitvi celic in je torej nepogrešljiv 
med zgodnjo nosečnostjo. Pomanjkanje 
v času zapiranja živčne cevi, to je 
nekje 28 dni po spočetju, predstavlja 
povečano nevarnost poškodb le-te pri 
zarodku. Pri ženskah, ki še načrtujejo 
nosečnost, priporočamo dodajanje 400 
mikrogramov folne kisline na dan, s 
čimer nadaljujemo še 12 tednov po 
zanositvi. Dodajanje folne kisline je še 
posebno priporočljivo pri uporabnicah 
peroralnih kontraceptivov, saj slednji 
ponavadi zmanjšujejo absorpcijo folne 
kisline iz prebavil. Špinača, brokoli ter 
brstični ohrovt pa tudi neoluščena žita, 
meso, ribe, jajca in citrusi so živila, ki 
jih priporočamo, saj so bogata s folno 
kislino.

Vitamin A
Pomemben je za razvoj zarodka. 
najdemo ga v dveh oblikah: provitamin 
A = karotenoidi (v rastlinski hrani) 
in vitamin A = retinol, retinal (v 
živalski hrani). tukaj velja previdnost, 
da slednjega ne zaužijemo preveč. 
nosečnice naj bi se predvsem izogibale 
jetrom in izdelkom iz njih (pašteta), 
saj lahko vsebujejo velike količine 
vitamina A. Pri drugi hrani bojazni pred 
prevelikim zaužitjem ni. Če uporabljajo 
multivitaminske pripravke, svetujemo 
previdnost, da ne presežejo priporočenih 
dnevnih odmerkov za retinol (800 
mikrogramov oz. največ 4000 I. E*).

Kalcij in vitamin D
Pomembna sta za razvoj mišic, kosti in 
zob. Ponavadi ni potrebe po kalcijevih 
dodatkih. Svetujemo hrano, bogato 
s kalcijem mleko in mlečni izdelki. 
Vitamin D pomaga pri absorpciji kalcija. 
Dobimo ga s tvorbo v koži pod vplivom 
sončnih žarkov in s hrano (mleko in 
mlečni izdelki, ribe in ribje olje, jajčni 
rumenjak, margarina). Ker je naša 

Dovoljšen vnos DHK je 
potrebno zagotoviti predvsem 
v zadnjem trimesečju 
nosečnosti, ko poteka 
intenziven razvoj živčevja in 
očesne mrežnice.

prehrana ponavadi bolj kot ne siromašna 
z vitaminom D, dodajanje v odmerku 5 
do 10 mikrogramov dnevno ne bi smelo 
škoditi.

Železo
Je nujno za nastanek rdečih krvničk 
in razvoj zarodka. Pri večini nosečnic 
dodajanje ni potrebno, saj se poveča 
absorpcija, poleg tega se zaradi 
odsotnosti menstruacij izguba 
zmanjša. Kljub temu lahko prihaja pri 
nekaterih nosečnicah do pomanjkanja 
in posledično anemije. V tem primeru 
svetujemo dodajanje železa v obliki 
zdravila, ki ga predpiše zdravnik. 
neželen učinek je ponavadi zaprtje, ki 
se mu skušamo izogibati z jemanjem 
drugačnih železovih soli. Vse nosečnice 
spodbujamo k uživanju hrane z 
veliko vsebnostjo železa: rdeče meso, 
stročnice, polnozrnat kruh in žita ter 
zelena zelenjava. Pri vegetarijankah 
je treba opozoriti na zadosten vnos 
vitamina c, saj le-ta izboljša absorpcijo 
železa iz nemesnih živil.

Seveda ne smemo pozabiti, da so tudi 
po nosečnosti, to je med dojenjem, 
potrebe po vitaminih in mineralih še 
vedno ali celo bolj izrazite. Vitamina A in 
c, folati, cink in kalcij so recimo nekatera 
mikrohranila, po katerih je potreba med 
dojenjem precej večja.
Vsem nosečnicam svetujemo predvsem 
folno kislino v obliki dodatkov. Če se 
odločijo za dodajanje drugih vitaminov 
in mineralov, svetujemo izdelke, ki 
vsebujejo kombinacijo večine potrebnih 
mikrohranil, katerih zaužita količina ne 
preseže priporočenih dnevnih odmerkov.

OPOZORILO
Opisana mikrohranila sodijo 
med tista, pri katerih velja večja 
previdnost, saj tako pomanjkanje 
kot presežek lahko predstavljata 
nevarnost za zdravje zarodka.

Vitamin A je pomemben za 
razvoj zarodka.

https://www.pharmaclassic.com


Prehranskih dopolnil se v primeru preobčutljivosti na katerokoli sestavino ne sme 
uporabljati. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno 
prehrano. Pomembni so raznolika in uravnotežena prehrana ter zdrav način življenja. 
Priporočenih dnevnih količin oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.

 Izdelek je na voljo v  
vseh lekarnah, tudi spletnih.

 Zdrava nosečnost in  
dojenje – PreMama    
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Pri izbiri ustreznega dodatka smo 
pozorni na količine posameznih hranil, 
ki naj ne bodo prenizke, v nekaterih 
primerih tudi ne previsoke. že med 
načrtovanjem nosečnosti, vsaj 1 mesec 
pred zanositvijo in nato še vsaj prvo 
trimesečje svetujemo dodajanje folne 
kisline, ki se jo v lekarnah dobi tudi v 
obliki zdravila. Zdravilu praviloma dajemo 
prednost pred prehranskim dopolnilom, 
saj lahko bolje zaupamo v kvaliteto 
izdelka. Folna kislina preprečuje okvaro 
nevralne cevi, vključujoč možganov in 
hrbtenjače, podpira rast in ustrezen 
razvoj plodu in posteljice. Večina 
zdravstvenih organizacij priporoča 
dnevni vnos 400 do 800 mikrogramov 
folne kisline.

Med vitamine b skupine spadata tudi 
piridoksin (vitamin b6) in kobalamin 

ZLATA PRAVILA 
ZA ZDRAVO 
NOSEčNOST
Bodoči starši v današnjem času veliko pozornost namenjajo načinu življenja glede 
vpliva na plod. Želijo si seveda predvsem zdravega otroka, zato pazijo na zdravo 
prehrano in izogibanje škodljivim razvadam. Besedilo: Bojan Madjar, mag. farm. spec.

(vitamin b12). Oba sta pomembna pri 
nastajanju rdečih krvničk, piridoksin 
poleg tega pomaga materinemu telesu 
pri izkoriščanju beljakovin, maščob in 
ogljikovih hidratov, kar pomaga pri rasti 
in razvoju plodu. Dodatek piridoksina 
lahko tudi pomaga pri zmanjševanju 
slabosti. nosečnica potrebuje dnevno 
1,8 mg piridoksina in 4,5 mg kobalamina.

Za rast plodu je pomemben vitamin A, 
ki ima vlogo pri rasti kosti, nastajanju 
kože in zdravem vidu. Zaradi nekaterih 
poročil o teratogenosti (škodljivosti 
za plod) v visokih odmerkih svetujemo 
previdnost, priporočen dnevni vnos je 
700 mikrogramov, preseči pa ne sme 
3000 mikrogramov dnevnega vnosa.

Med vitamini, ki naj jih vsebuje 
vitaminsko-mineralni dodatek ne sme 

Med vitamini, ki naj jih vsebuje vitaminsko-mineralni dodatek ne 
sme manjkati vitamin D.

Folna kislina preprečuje okvaro 
nevralne cevi, vključujoč 
možganov in hrbtenjače, 
podpira rast in ustrezen razvoj 
plodu in posteljice.

manjkati vitamin D. ta vpliva ugodno 
na absorpcijo kalcija, ki je pomemben 
za izgradnjo zob in kosti. nosečnica 
naj bi dnevno zaužila 950 do 1000 mg 
kalcija in ne več kot 2500 mg. nekatera 
opažanja kažejo tudi na to, da lahko 
pomanjkanje vitamina D ali kalcija vpliva 
na preeklampsijo in prezgodnji porod. 
Posebno med zimskimi meseci, ko se 
manj izpostavljamo sončnim žarkom je 
zato primerno pomisliti na dovoljšen 
vnos vitamina D. Priporočen dnevni 
vnos ob predpostavki, da nosečnica ni 
izpostavljena sončni svetlobi, znaša 15 
mikrogramov. 

Med nosečnostjo se povečajo potrebe 
po železu, ki je potrebno za tvorbo 
rdečih krvničk s katerimi dovajamo kisik 
do plodu. Ob pomanjkanju železa se 
poveča tveganje za predčasen porod 
ali nizko porodno težo novorojenčka. 
nosečnica naj bi zaužila 16 mg železa 
dnevno.

nosečnice poleg tega povprašujejo 
po omega-3 maščobnih kislinah. 

FertilUp® vsebuje optimalno
kombinacijo vitaminov in mineralov,
ki imajo pomembno vlogo
pri plodnosti in razmnoževanju,
uravnavanju hormonov
ter nastajanju semenčic.

Že deseto leto skupaj ustvarjamo čudovite zgodbe. Hvala, ker nam zaupate.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Naročnik oglasa: Prima Medis d.o.o., Zasavska cesta 40b, 1000 Ljubljana
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Povečano zaužitje teh namreč 
nekatere raziskave povezujejo z 
zmanjšanjem pojavnosti depresije 
pri materah, manjšim tveganjem za 
predčasni porod, manjšo pojavnostjo 
alergij pri otrocih, boljšim razvojem 
in nevrokognitivnih sposobnostih pri 
novorojenčkih ter boljšo ostrino vida. 
nosečnici priporočamo 650 mg omega-3 
maščobnih kislin dnevno, od česar naj 
dokozaheksaenojska kislina (DHK) 
predstavlja vsaj 300 mg. Priporočen 
vnos lahko zagotovimo z zaužitjem 
dveh ribjih porcij na teden, kar tudi še 
ne predstavlja pomembnega tveganja 
vnosa prevelikih količin težkih kovin. 
Dovoljšen vnos DHK je potrebno 
zagotoviti predvsem v zadnjem 
trimesečju nosečnosti, ko poteka 
intenziven razvoj živčevja in očesne 
mrežnice.

tako kot pri vseh ostalih populacijskih 
skupinah tudi pri nosečnicah 
priporočamo zagotovitev potreb 
po mikrohranilih preko uživanja 
uravnotežene in zdrave prehrane. 
nosečnost predstavlja tveganje za 
premajhen vnos mikrohranil zaradi 
povečanih potreb in premajhnega vnosa, 
kot posledice nosečniške slabosti, kar 
govori v prid dodatku posameznih 
mikrohranil. Lekarna je primeren 
prostor za nakup takih dodatkov, saj 
omogoča posvet s strokovnjakom 

na podlagi česar dobite priporočilo 
primernega izdelka. to še posebno velja 
za nosečnico s katero od kroničnih 
bolezni, zaradi katerih uporablja 
zdravila na recept. Odsvetujemo nakup 
nepreverjenih proizvajalcev in sočasno 
uživanje več dodatkov, saj lahko 
preveliko odmerjanje določenih snovi 
škodi ne le materi ampak potencialno 
tudi otroku.

Za rast plodu je pomemben vitamin A, ki ima vlogo pri rasti kosti, 
nastajanju kože in zdravem vidu.

FertilUp® vsebuje optimalno
kombinacijo vitaminov in mineralov,
ki imajo pomembno vlogo
pri plodnosti in razmnoževanju,
uravnavanju hormonov
ter nastajanju semenčic.

Že deseto leto skupaj ustvarjamo čudovite zgodbe. Hvala, ker nam zaupate.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Naročnik oglasa: Prima Medis d.o.o., Zasavska cesta 40b, 1000 Ljubljana
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Linija prehranskih dopolnil FertilUp za 
ženske in moške vsebuje sestavine 
visoke kakovosti, ki imajo vpliv na 
plodnost, razmnoževanje, uravnavajo 
delovanje  hormonov in ščitijo imunski 
sistem. ženska različica je bogata tudi 
s folno kislino, ki ima pozitiven vpliv 
na razvoj zarodka. FertilUp za moške 
je bogat s selenom, ki ima vlogo pri 
nastajanju semenčic in te so ključne 
za moško plodnost.

Pri izbiri ustreznega dodatka smo pozorni na količine 
posameznih hranil, ki naj ne bodo prenizke, v nekaterih primerih 
tudi ne previsoke.

https://www.fertilup.si
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Prehodno obdobje usihanja delovanja 
jajčnikov je naraven proces v ženskem 
telesu in se imenuje klimakterij (gr. 
Klimaks – stopnica):
•	 predmenopavza – začetek nihanja 

spolnih hormonov, menstruacija je še 
prisotna, lahko pa je neredna, traja od 
2-8 let

•	 menopavza – pomeni zadnjo 
menstruacijo in jo določimo 
retrogradno

•	 pomenopavza – obdobje po 
menopavzi, kjer se simptomi pojavljajo 
še pet ali celo deset let.

naravna menopavza v povprečju 
nastopi po 50. letu in pomeni prehod v 
novo življenjsko obdobje.  Pri nekaterih 
ženskah menopavza nastopi naenkrat, 
brez klimakterija. najpogosteje gre za 

KLIMAKTERIJ IN 
MENOPAVZA
S staranjem se rodno obdobje pri vsaki ženski prej ali slej zaključi. Jajčne celice v 
jajčniku postopno prenehajo dozorevati. Ker je jajčnik organ, ki proizvaja ženska 
hormona estrogen in progesteron (odgovorna sta za uravnavanje menstruacijskega 
ciklusa in ovulacije), postopno upada tudi raven teh hormonov.

Besedilo: dr. Tanja Španić, dr. vet. med, predsednica združenja Europa Donna

primere, ko je menopavza nastopila 
kot posledica bolezni ali zdravljenja 
(operacija, obsevanje, citostatiki). V takih 
primerih simptomi nastopijo naenkrat in 
z vso močjo.

Zmanjšano izločanje estrogena 
in progesterona v krvi poveča 
koncentracijo gonadotrpnih (FSH in 
LH – izloča ju hipofiza) in androgenih 
hormonov (npr. testosteron). Prav to 
hormonsko neravnovesje je glavni 
krivec za pojav klimakteričnih težav, 
ki pri ženskah povzroči velike telesne 
in duševne spremembe in so lahko 
bolj ali manj izražene. najbolj tipični 
simptomi in znaki so nočno potenje, 
vročinski oblivi, ki jim lahko sledi 
naval znojenja in mrzlice (»valunge«) 
in razbijanje srca. Druge težave, ki 

Pri hormonskem nadomestnem zdravljenju je treba upoštevati 
previdnostne ukrepe – zdravljenje ni primerno pri srčno-žilnih, 
jetrnih in trombo-emboličnih boleznih, pri hormonsko odvisnih 
tumorjih  in sistemskih boleznih.

lahko spremljajo klimakterij, so še: 
utrujenost, nespečnost, glavobol, motnje 
razpoloženja, lahko tudi depresivno, 
motnje koncentracije. Estrogen vpliva 
tudi na sluznice, ki obdajajo nožnico, 
sečni mehur, sečevoda in sečnico. Po 
menopavzi se ti organi skrčijo, sluznica 
pa oslabi. Zaradi sprememb v sečnem 
mehurju in sečnici se pojavi stresna 
urinska inkontinenca (uhajanje urina 
pri kašljanju, kihanju, skakanju… ), 
pogostejše uriniranje in ponavljajoča se 
vnetja spodnjih sečil. nožnica postane 
suha in občutljiva, pojavijo se bolečine 
med spolnim odnosom. Pogosto so 
prisotni še suha kože, izpadanje las in 
porast telesne teže.

Pešanje delovanja jajčnikov posredno 
vpliva tudi na delovanje drugih žlez z 
notranjim izločanjem (npr. ščitnice), zato 
se v tem obdobju lahko pojavijo motnje 
v njihovem delovanju. Z upadanjem 
koncentracije ženskih spolnih hormonov 
se konča tudi zaščitna vloga estrogena, 
poraste vrednost skupnega holesterola 
(zviša se raven LDL holesterola, zniža 
pa raven HDL holesterola), trigliceridov. 
Lahko pride do povišanja vrednosti 
krvnega tlaka. Vse to pa pospešeno 
vpliva na aterosklerozo (tvorjenje plakov 
v žilni steni), kar povečuje nevarnost 
srčno žilnih bolezni. Zaradi pomanjkanja 
estrogenov pride do povečane resorpcije 
in zmanjšane tvorbe kosti, kar je tudi 
glavni razlog za pomenopavzalno 
osteopenijo (zmanjšano gostoto kosti) in 
osteoporozo.

Kaj lahko same storite za 
obvladovanje težav v klimakteriju?
Zelo pomembno je zavedanje, da gre 
za naraven proces in ne bolezen, se 
pa ženske glede na različno izražene 
težave lahko različno odzivajo nanje.
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Naravna menopavza v povprečju nastopi po 50. letu in pomeni 
prehod v novo življenjsko obdobje. 

Da bodo čim manj izražene pa veliko 
pripomore zdrav način življenja:
•	 dovolj spanja: nočni počitek naj traja 

vsaj sedem do osem ur
•	 opustitev kajenja: kajenje pospešuje 

razgradnjo spolnih hormonov in 
spodbuja resorpcijo kosti                             

•	 omejitev uživanja: prečiščenih 
ogljikovih hidratov (sladkor, bela moka, 
sol), alkohola (alkohol neposredno 
okvarja osteoblaste in tako zavira 
tvorbo nove kostnine) in kofeina 
(prevelik vnos kofeina v telo lahko 
prične črpati kalcij iz kosti)

•	 uživanje uravnotežene prehrane:  
polnovredna živila, zelenjava in sadje, 
dovolj vitaminov in mineralov ter 
uživanje živil, ki vsebujejo rastlinske 
estrogene (fitoestrogene): soja in 
sojini izdelki, lan, oreščki, ovseni 
kosmiči, pšenica, jabolka …,

•	 redna telesna dejavnost: telesna 
dejavnost z obremenitvijo (hoja, 
kolesarjenje, vadba z utežmi …) naj bo 
prilagojena sposobnostim. Priporočena 
redna vadba, vsak dan ali vsaj 3–4 krat 
na teden. Pomembna je za gradnjo in 
vzdrževanje močnih kosti in mišic.

•	 sončenje: izpostavljanje kože obraza in 
rok zmernemu soncu trikrat na teden 
po 15 minut zadosti potrebam po 
vitaminu D za ohranjanje kostne mase

•	 sproščanje: joga, meditacija, avtogeni 

trening, dihalne tehnike za notranje 
umirjanje

•	 druženje s pozitivnimi in naklonjenimi 
ljudmi.

Naravni pripravki za lajšanje težav
ženske si lahko pomagajo tudi z 
naravnimi pripomočki, kot je uživanje 
naravnih fitoestrogenov*

Črna detelja (Trifolium pratense)
Čaj iz črne detelje
Eno do dve žlički cvetov in listov črne 
detelje prelijemo s skodelico vrele 
vode in po desetih minutah precedimo. 
Popijemo tri skodelice čaja dnevno.

Tinktura «Žensko poletje«
Enaka deleža črne detelje in semen 

https://www.sensilab.si
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navadne konopljike prelijemo z žganjem 
(ali kisom) v razmerju 1:5. Po treh tednih 
precedimo. tinkturo jemljemo trikrat 
dnevno po 30 kapljic ob težavah z 
vročinskimi oblivi. Ko občutimo, da oblivi 
niso več tako globoki, tinkturo jemljemo 
enkrat dnevno.

Lan (Linum usitatissimum)
že 25 g lana na dan lahko omili tipične 
menopavzne težave. Potresemo jih po 
solati ali damo v jogurt. Iz lanene moke 
si lahko spečemo kruh.

Hmelj (Humulus lupulus)
Preprečuje hormonske migrene in 
nespečnost. Priporočljivo doziranje je 3 
skodelice čaja na dan. Čaj pripravimo kot 
poparek.

Grozdnata svetilka cimicifuga 
(Cimicifuga recemosa)
Prispeva k umirjeni in udobni menopavzi, 
saj pomaga pri simptomih, kot so 
vročinski oblivi, potenje, nemir in 
razdražljivost.

Svetlin, olje (Oenothera sp.)
Uživanje olja dvoletnega svetlina 
še posebej svetujejo ob težavah z 
vročinskimi oblivi in nočnim potenjem.

Ginseng (Panax ginseng)
Ginseng pomaga pri nočnih oblivih in 
znojenju, ob tem pa zmanjšuje tveganja 
za bolezni srca in ožilja. Rdeči ginseng 
ženskam v menopavzi povečuje spolno 
vzburjenje in izboljša spolno življenje. Čaj 
lahko pijemo vsak dan.

Navadna konopljika (Vitex agnus 
castus)
Dviguje progesteron, kar lahko pomaga 
pri ohranjanju zdravega ravnovesja med 
estrogenom in progesteronom v času 
menopavze.

Črni kohoš (Cimicifuga racemosa)
Zmanjšuje suhost nožnice in toplotne 
oblive v menopavzi. najbolj pomaga 
ženskam v zgodnji menopavzi. Jemljemo 
ga v obliki tablet oziroma kot čaj.

Muškatna kadulja (Salvia sclarea)
Ublaži toplotne navale in sprošča telo. 
Eterično olje uporabljamo za masažo. 
nanašamo ga na spodnji del hrbta, na 
podplate ali gležnje, lahko tudi okoli 
popka. nanašamo zjutraj in zvečer, 3 
tedne. Priporočljivo je tudi inhaliranje, da 
dosežemo terapevtske učinkovine, ki jih 
aroma žajblja prinaša s seboj.

Japonski dresnik (Fallopia japonica)
V 3 dl vrele vode damo žličko posušene 
zeli črne detelje in žličko posušene 
zdrobljene korenike japonskega 
dresnika. Kuhamo 3 minute. Čaj pijemo 
preko dneva.

Pri ženskah, ki jim je bil diagnosticiran 
rak dojk, estrogensko odvisni, 
odsvetujemo vnašanje fitoestrogenov, 
saj se tako zvišuje raven estrogena v 
telesu, zaradi katerega je nastal tumor 
in lahko vplivajo na ponovitev raka.

nadomestno hormonsko zdravljenje
Kljub temu, da sta menopavza in 
klimakterij naravna fiziološka procesa, 
imata lahko tako močan vpliv na 
vsakdanje delovanje, tako da je občasno 
potrebno tudi zdravljenje. Eden izmed 
najučinkovitejših načinov zdravljenja 
težav v klimakteriju je z nadomestnim 
hormonskim zdravljenje – z dodajanjem 
ženskih spolnih hormonov estrogenov.

Za večino težav in simptomov, povezanih 

Ženske si lahko pomagajo tudi z naravnimi pripomočki, kot je 
uživanje naravnih fitoestrogenov.

z menopavzo, je kriv padec koncentracije 
estrogena. toda ker je pri ženskah, ki 
imajo maternico, estrogen povezan 
z večjo verjetnostjo razvoja raka 
maternice, ga nadomeščamo skupaj s 
progesteroni. Pri ženskah z odstranjeno 
maternico lahko nadomeščamo samo 
estrogen, brez progesterona.

Po posvetu z ginekologom, jih ta 
lahko predpiše v obliki tablet, injekcij 
s podaljšanim sproščanjem hormona, 
obližev, hormonskih obročkov ali nosnih 
pršil.

Estrogene pa si lahko ženske v obliki 
vaginalet, vaginalnih krem ali mazil 
vstavljajo v nožnico in okolico sečnice 
ter s tem zmanjšajo težave, kot je npr. 
suhost nožnice. tak način uporabe je 
zlasti primeren za ženske, pri katerih je 
sistemsko zdravljenje preveč tvegano 
in/ali imajo izrazite težave le v področju 
spodnjega genitourinarnega trakta 
– npr. težave z zadrževanjem urina-
inkontinenco.

Pri hormonskem nadomestnem 
zdravljenju je treba upoštevati 
previdnostne ukrepe – zdravljenje 
ni primerno pri srčno-žilnih, jetrnih 
in trombo-emboličnih boleznih, pri 
hormonsko odvisnih tumorjih (npr. rak 
dojk) in sistemskih boleznih (revmatske 
bolezni …). O tveganjih, vrsti, obliki in 
trajanju hormonskega nadomestnega 
zdravljenja naj se ženska posvetuje s 
svojim ginekologom oziroma zdravnikom 
družinske medicine. Zdravljenje je treba 
spremljati z rednimi letnimi pregledi in 
posveti ter ga, če je potrebno, prilagajati.

Zmanjšano izločanje estrogena 
in progesterona v krvi poveča 
koncentracijo gonadotrpnih in 
androgenih hormonov.
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Zakaj hialuronska kislina prispeva k 
pomlajevanju kože
Hialuronska kislina (HK) je poglaviten 
sestavni del zunajceličnega matriksa 
in zato nujna za ohranjanje zdravja ali 
za obnovo številnih tkiv. Kar polovica 
telesne HK je v medceličnem prostoru 
kože. tu skrbi za njeno vlažnost, saj ima 
izjemno sposobnost zadrževanja vode 
v tkivih. Ena molekula HK nase veže 
kar 1000 molekul vode! to pa pomeni, 
da ne omogoča le dobre hidracije tkiv, 
ampak tudi optimalni dotok hranilnih 
snovi celicam. Koža je zato ne le vlažna, 
ampak tudi mladostno sijoča in zdrava. 

Obenem HA tudi preprečuje izgubo 
vode iz kože, saj ta v podkožnem tkivu 
stimulira širjenje keratinocitov. to so 
pomembne površinske celice kože, ki 
poleg tega, da preprečujejo izsuševanje 
kože, skrbijo tudi za obnovo kože 

POMLADIMO KOžO Z NARAVNIM 
ELIKSIRJEM REGULATPRO HYALURON

Starejši kot smo, manj imamo v telesu hialuronske kisline in zato tudi vse več gubic 
in drugih znakov staranja. A brez skrbi, koži lahko do mladostnega videza učinkovito 
pomagamo z uživanjem veganske hialuronske kisline. Besedilo: Adrijana Dolinar

in njeno obrambo pred patogenimi 
bakterijami, glivicami, virusi, paraziti ter 
pred poškodbo z UV-žarki. 

HK tudi sodeluje pri tvorbi kolagena in 
elastina, ki sta med drugim pomembna 
za vzdrževanje elastičnosti tkiv. Znak, da 
nam primanjkuje kolagena, je na primer 
nastanek gub, izguba elastičnosti kože 
in njena povešenost. 

Kako koži hialuronsko kislino 
učinkovito dostaviti od znotraj
telo je HK sposobno tvoriti samo, 
vendar pa po 25. letu starosti telesna 
proizvodnja začne upadati. HK zato 
ne sme manjkati tako v kozmetiki za 
zrelejšo kožo kot v prehranskih dodatkih, 
s katerimi želimo kožo z njo oskrbeti 
od znotraj navzven. Pri slednjem nam 
lahko pomaga napitek anti-aging 
Regulatpro® Hyaluron. ta vsebuje 

vegansko HK visoke molekulske mase, 
ki je pomembna tudi za protivnetno 
delovanje in celjenje poškodovanih tkiv. 
Čeprav se ta nadvse kakovostna 
oblika HK težko vsrkava iz prebavil v 
telo, pa zaužita v obliki omenjenega 
napitka pri tem nima težav. HK zaradi 
Regulatesence, prisotne v napitku, 
prehaja v črevesne celice v od 2,5- do 
3,5-krat večjih količinah kot HK brez nje. 

Regulatsesenca je organski encimski 
koncentrat, izdelan s patentirano 
kaskadno fermentacijo ekološkega sadja, 
zelenjave, oreščkov in začimb. Deluje pa 
kot nekakšen »taksi prevoznik« za HK in 
zato telo lahko učinkovito oskrbi z njo. 
to dokazuje tudi raziskava na ženskah, 
starih med 45 in 60 let. Koži se že po 
40 dneh uživanja omenjenega eliksirja 
izrazito poveča elastičnost in vlažnost 
ter zmanjša hrapavost in globina gub!
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Povećana_štitnjača
Delovanje ščitnice vpliva na kosti, 
prebavni trakt, jetra, žolčnik, presnovo 
maščob, proizvodnjo želodčne kisline, 
presnovo beljakovin, glukoze, srce 
(preko homocisteina), rastne hormone, 
hormone nadledvičnih žlez, spolne 
hormone.

V avtoimunem procesu t limfociti 
uničujejo žlezno tkivo in povzročajo 
kronično vnetje. Posledično je vedno 
manj zdravega in delujočega žleznega 
tkiva. V krvi najdemo protitelesa anti 
tbG in anti tPO.

Ht je avtoimuna bolezen, ki jo pogosto 
odkrijemo pri Sladkorni bolezni tip 1, 
celiakiji, Vitiligu, Hiperparatiroidizmu, 
Addisonovi bolezni in Perniciozni anemiji.

KRONIčNI LIMfOCITNI 
TIROIDITIS - AVTOIMUNA 
BOLEZEN ŠčITNICE
Hashimotov tiroiditis se lahko kaže kot golša (povečana ščitnica). Je avtoimuna 
bolezen ščitnice, ki vodi v kronično vnetje žleze. Žleza ščitnica proizvaja hormona 
trijodtironin T3 in tiroksin T4, ki sta zelo pomembna za razvoj in  dozorevanje telesa 
in vplivata na njegovo delovanje. Nadrejeni žlezi, ki vplivata na delovanje ščitnice sta 
hipotalamus in hipofiza. Besedilo: Petra Šauperl

V začetni fazi bolezni so lahko prisotni 
znaki prekomernega delovanja ščitnice: 
nervoza, nemir, razdražljivost, motnje 
spanca, prekomerno potenje, hitro 
utripanje srca, neredno utripanje srca, 
tremor (fino tresenje rok), lakota 
(povečan apetit), hujšanje, neredne 
menstruacije.

Kasneje se zaradi kroničnega vnetja 
razvijejo znaki zmanjšanega delovanja 
ščitnice: občutljivost na mraz (hitro nas 
zebe), smo brez energije, pridobivanje 
telesne teže kljub nespremenjenim 
prehranjevalnim navadam, nizek 
krvni tlak, upočasnjeno utripanje 
srca, znižanje ravni železa v krvi in 
zvišanje ravni holesterola, izpadanje 
las, lomljivi nohti, suha koža, ki rada 
poka, suhe sluznice, večja dovzetnost 

Konvencionalno zdravljenje z nadomeščanjem ščitničnih 
hormonov pogosto ne doseže želenega dobrega učinka.

za okužbe (pogosto smo prehlajeni), 
bolečina v mišicah in sklepih, opazni so 
edemi (otekline) očesnih vek, obraza, 
okončin; povečana potreba po spanju, 
prebavne motnje – zaprtje; pomanjkanje 
motivacije, depresivno razpoloženje; 
neredne menstruacije, pomanjkanje želje 
po spolnosti, težko se zberemo in težko 
zapomnimo…

Ker so znaki tako različni in nespecifični, 
se motnjo težko opazi na začetku. 
Pogosto se bolezen odkrije naključno.

Možni povzročitelji vnetja
Stres, virusne okužbe (EbV, virus rdečk, 
retrovirusi, enterovirusi, virus mumpsa, 
herpesvirusi, parvovirusi, bakterijske 
okužbe, paraziti, okoljski dejavniki, 
moteno delovanje nadledvičnih žlez, zelo 
visoke doze joda (prejete s kontrastnimi 
sredstvi), določena zdravila…

Možni sprožitelji bolezni
Hormonsko neravnovesje (v puberteti, 
ob nastopu menopavze, prenehanje 
uživanja kontracepcijskih snovi, 
po porodu (znižanje vrednosti 
progesterona), po splavu …

Številne ženske s Ht se počutijo veliko 

Hashimotov tiroiditis se lahko 
kaže kot golša (povečana 
ščitnica). 
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V avtoimunem procesu T limfociti uničujejo žlezno tkivo in 
povzročajo kronično vnetje.

bolje med nosečnostjo, ker je takrat 
vrednost progesterona višja. Po porodu 
se stanje ponovno poslabša.

Postavitev diagnoze
•	 ultrazvok ščitnice
•	 koncentracija hormonov tSH, t3, t4
•	 ščitnična protitelesa v krvi anti tPO, 

anti tGb
•	 vzorec ščitničnega tkiva

Kaj omogoča BICOM bioresonanca?
bIcOM bioresonanca obravnava osebe s 
Hashimoto tiroiditisom po naslednjem 
protokolu:
•	 oceni energijsko stanja telesa z 

določitvijo prevodnosti telesa
•	 oceni delovanje izločevalnih organov 

in ponovno vzpostavi normalno 
delovanja

•	 odkrije in odpravi možnih povzročitelje 
Ht (glutenska intoleranca, hormonsko 
neravnovesje, okoljski vplivi, glivice, 
bakterije, paraziti, virusi, alergije, 
kronična vnetja, stres)

•	 stabilizira osebo

Konvencionalno zdravljenje z 
nadomeščanjem ščitničnih hormonov 
pogosto ne doseže želenega dobrega 
učinka. Čeprav so vrednosti vseh 
ščitničnih hormonov v mejah normale, 
osebe pogosto čutijo simptome 

hipotiroze. Zato je potrebna vzporedna 
podpora z manjkajočimi vitamini, 
minerali in ostalimi snovmi, ki jih 
primanjkuje telesu, VEnDAR le po 
predhodnem testiranju z bioresonanco. 
Odsvetujemo nadomeščanje »kar tako, 
ker mi mogoče tega primanjkuje«. tudi 
presežek snovi je lahko škodljiv.

Vitamin D (holekalciferol)
Je močam imunski modulator. Študije 
kažejo, da ima 90-odstotkov oseb z 
avtoimuno motnjo ščitnice genetsko 
motnjo, zaradi katere ne morejo 
ustrezno predelati vitamina D.

Želodčna kislina
V želodcu nastaja premalo želodčne 
kisline (klorovodikova kislina), kar vodi 

zastajanje hrane v želodcu in pojava 
»zgage« v požiralniku. Posledično 
se izloča tudi manj žolča za razbitje 
meščob v kapljice in iz trebušne slinavke 
se ne izločijo potrebni prebavni encimi. 
Črevo lahko postane vneto in prepustno. 
Potrebno je dodajanje nadomestkov 
klorovodikove kisline.

Selen
Je sestavni del encima ki sproži 
pretvorbo t4 v t3. Študije tudi kažejo, 
da selen zmanjšuje število Hashimoto 
protiteles. Potrebna dnevna količina naj 
bi bila 200 mikrogramov.

Drugi prehranski dodatki
Osebam s Ht pogosto primanjkuje 
železa, cinka, vitamina A.

https://www.sensilab.si
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Zdravnik pogosto uporabi strokoven 
izraz za zvišan krvni tlak – hipertenzija. 
Če izraza, ki ga uporablja vaš zdravnik, 
ne razumete, ga povprašajte o njegovem 
pomenu. Zvišan krvni tlak se pojavi, ko 
vaša kri trajno in s povečanim tlakom ali 
silo vpliva na vaše srce in žile.

V slovenskih in evropskih smernicah 
upoštevamo vrednost sistoličnega 
(zgornjega) krvnega tlaka 140 ali 
več mm Hg in/ali 90 ali več mm Hg 
diastoličnega (spodnjega) krvnega 
tlaka za zvišan krvni tlak. Čim višje so 
meritve, tem huje je krvni tlak zvišan, 
kar pomeni tudi povečano tveganje za 
vaše zdravje. Zvišan krvni tlak je znan 
dejavnik tveganja za srčne bolezni, srčno 
popuščanje in možgansko kap. Krvni 
tlak znižujemo in ga kontroliramo, da 
preprečujemo prej omenjene zaplete. 
Zvišan krvni tlak, ki ga ne zdravimo, 
lahko okvarja tudi ledvice in oči.

HIPERTENZIJA: KAKO 
VISOKO JE VISOKO?
Krvni tlak je »tlak« ali sila krvi, ki pritiska na žilno steno odvodnic, ko srce potisne 
kri, da potuje po celem telesu. Ta tlak je nujen za pretok krvi po celem telesu. Srce 
in krvne žile se imenujejo tudi srčno-žilni (kardiovaskularni) sistem.

Besedilo: Jana Brguljan Hitij, dr. med., Združenje za arterijsko hipertenzijo

Zvišan krvni tlak pogosto imenujemo 
»tihi ubijalec«. najpogosteje ne dela 
težav in povzroča škodo, ne da bi to 
opazili.
to odločitev mora sprejeti vaš zdravnik 
ob posvetu z vami. Vsaka vrednost 
krvnega tlaka nad normalno pomeni 
povečano zdravstveno tveganje. Odvisno 
od vaših vrednosti krvnega tlaka 
vam lahko osebni zdravnik priporoči 
zdravljenje s spremembo življenjskega 
sloga (dietna prehrana, redna rekreacija, 
opustitev kajenja) ali tudi z zdravili. 
Zvišanega krvnega tlaka ne pozdravimo, 
ga le uredimo. Zato morate zdravila, 
ki vam jih je predpisal osebni zdravnik, 
jemati trajno, doživljenjsko. nikoli ne 
opustite svojih zdravil brez dogovora s 
svojim zdravnikom.

Ogroža življenje
Ker pri zvišanem krvnem tlaku 
najpogosteje ne občutimo nobenih 

Zdravila, ki jih jemljete, imajo usmerjen učinek na neko 
metabolično pot, funkcijo, organ ali pojav v telesu.

težav, bolezen zlahka zanemarimo in 
si je težko predstavljati, da nam lahko 
škoduje. bolezen zato imenujemo 
»tihi ubijalec«, ker nezdravljen zvišan 
krvni tlak pomeni povečano tveganje 
za srčno ali ledvično bolezen ali za 
možgansko kap. bolezni srca in ožilja 
ter možganska kap so najpogostejši 
ubijalci v današnjem času. Dobra novica 
je, da lahko zvišan krvni tlak učinkovito 
znižamo in preverjamo. Spremembe 
življenjskega sloga in/ali primerna 
zdravila lahko izrazito znižajo vaš krvni 
tlak in močno zmanjšajo vaše tveganje 
za življenje ogrožajoče zaplete.

Zvišan krvni tlak je pogost pojav. 
Približno 25 odstotkov odraslih ljudi 
po vsem svetu ima zvišan krvni tlak – 
približno milijarda ljudi. Predvidevamo, 
da se bo ta številka v naslednjih letih še 
povečala. Ker je zvišan krvni tlak tako 
pogost, je pomembno, da si ga redno 
kontrolirate. Pri starejših je pogostnost 
zvišanega krvnega tlaka še večja, 
ugotavljamo ga pri več kot 50 odstotkih 
starejših od 60 let.

Zvišan krvni tlak vse pogostejši
Spremembe življenjskega sloga po 
celem svetu, tudi v razvijajočih se 
državah, prispevajo k večji pogostosti 
zvišanega krvnega tlaka ali hipertenziji. 
Vse lažje dosegljiva (pol)pripravljena 
hrana vodi do upadanja uporabe 
sveže zelenjave in polnozrnatih živil, 
večjega vnosa kuhinjske soli, maščob in 
sladkorjev, na splošno tudi povečanega 
vnosa kalorij. Manjša telesna aktivnost, 
hkrati s postopnimi spremembami 
v prehrani, je pripeljala do vedno 
pogostejše debelosti in k sladkorni 
bolezni nagnjenemu prebivalstvu. K 
visokemu krvnemu tlaku pripomoreta 
tudi pretirano uživanje alkohola in 
kajenje. Vse te spremembe povzročajo 
vse večjo pogostnost zvišanega krvnega 
tlaka.
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Kaj lahko storimo sami
Zdrav življenjski slog je najpomembnejši 
način, da preprečite naraščanje krvnega 
tlaka. Upoštevajte naslednje enostavne 
ukrepe:
•	vzdržujte	primerno	težo;
•	zmanjšajte	vnos	kuhinjske	soli;
•	povečajte	vnos	svežega	sadja	in	
zelenjave;
•	zmanjšajte	vnos	alkohola;
•	opustite	kajenje;
•	redno	se	rekreirajte,	vsaj	trikrat	
tedensko.

Krvni tlak se lahko zviša pri komer koli! 
Pri nekaterih skupinah ljudi pride do 
povečanega tveganja, da se jim bo zvišal 
krvni tlak:
•	 Zvišan krvni tlak je posebej pogost pri 

ljudeh, starejših od 60 let. Krvni tlak s 
starostjo običajno narašča.

•	 Zvišan krvni tlak je še posebej pogost 
pri črni rasi, je kar približno trikrat 
pogostejši kot pri belcih. Do te razlike 
pride zaradi genetskih razlik med 
obema skupinama.

•	 Zvišan krvni tlak je pogostejši v 
nekaterih družinah. Verjetnost, da se 
bo pri vas pojavil zvišan krvni tlak, 
je večja, če imata oče in mati zvišan 
krvni tlak.

•	 Zvišan krvni tlak je zelo pogost pri 
bolnikih s sladkorno ali ledvično 

boleznijo, v glavnem zato, ker imajo 
ledvice ključno vlogo pri uravnavanju 
krvnega tlaka.

•	 Zvišan krvni tlak se lahko pojavi 
med nosečnostjo ali kot neželen 
učinek nekaterih zdravil (na 
primer kombinirana tabletka za 
kontracepcijo).

Zvišan krvni tlak se nE bo znižal sam
ne! Zvišan krvni tlak se sam po sebi 
ne zniža. Pravzaprav se z naraščanjem 
starosti krvni tlak postopoma zvišuje. Da 
bi vzdrževali svoj krvni tlak v zdravem 
območju in zmanjšali svoje dejavnike 
tveganja za srčno-žilne bolezni, uživajte 
zdravo prehrano, ostanite v dobri telesni 
pripravljenosti in bodite aktivni. Kaj je 
zdrava prehrana? Zdrava prehrana je 
polna svežih sestavin, vsebuje malo 
kuhinjske soli in nasičenih maščob.
tudi aktivni in zdravi ljudje imajo lahko 
zvišan krvni tlak. Zato je pomembno, 
da si redno kontrolirate krvni tlak in da 
redno jemljete zdravila, če vam jih je 
predpisal zdravnik.

Vaš zdravnik vam lahko priporoči 
spremembe v vašem življenjskem slogu, 
kot so sprememba prehrane in telesne 
aktivnosti, in morda tudi zdravila za 
zniževanje krvnega tlaka. ta zdravila 
imenujemo tudi antihipertenzivna 

zdravila ali učinkovine.

Zdravnik bo izračunal vaše tveganje za 
srčno-žilne bolezni, da bi:
•	 določil, ali vaša višina krvnega tlaka 

potrebuje zdravljenje;
•	 ugotovil, ali bo potrebno zdravljenje 

pridruženih bolezni za zmanjšanje 
dejavnikov tveganja (na primer aspirin 
in/ali zdravila za znižanje holesterola).

Če imate manj izrazito zvišan krvni tlak, 
vam bo zdravnik običajno dal navodila 
o spremembah življenjskega sloga, 
da bi znižali krvni tlak, in nato ocenil 
učinkovitost teh sprememb čez nekaj 
tednov. Večina teh nasvetov je logičnih, 
na primer sprememba prehranskih 
navad, povečana telesna aktivnost, 
zmanjšanje telesne teže, opustitev 
kajenja in zmanjšanje vnosa alkohola. 
Zdravnik vam pogosto da tudi navodila 
za primerno telesno aktivnost.

Zdravnik vas bo poklical na kontrolni 
pregled, da bo preveril, ali so bile 
spremembe življenjskega sloga 
učinkovite za znižanje krvnega tlaka. 
Kontrolni pregled bo predvidel čez 
nekaj tednov, mesecev ali pa vas bo 
le prosil, da se naročite na ponovni 
pregled, če je vaš krvni tlak le rahlo 
zvišan. Pri kontrolnem pregledu 

Na voljo tudi v vaši lekarni in drugih specializiranih trgovinah z medicinskimi pripomočki.

Prenovljena linija merilnikov krvnega tlaka

OMRON M3

Prenovljena linija merilnikov krvnega tlaka

OMRON M4 Intelli IT

OMRON M6 Comfort 

OMRON M7 Intelli IT

DIAFIT d.o.o., PE Trgovina pri dežurni lekarni
Njegoševa cesta 6k, 1000 Ljubljana
T: 01 / 230 63 90, 01 / 230 63 91
E: trg4@diafit.si

DIAFIT d.o.o., PE Trgovina pri Zmajskem mostu
Petkovškovo nabrežje 29, 1000 Ljubljana
T: 01 / 431 90 40, M: 041 696 711
E: trg3@diafit.si

DIAFIT d.o.o., PE Trgovina pri bolnišnici
Ljubljanska 1a, 2000 Maribor
T: 02 / 330 35 52, 02 / 330 35 50
M: 031 339 846, E: trg1@diafit.si

DIAFIT d.o.o., PE Trgovina center
Ulica talcev 9, 2000 Maribor
T: 02 / 228 64 84, M: 051 301 979
E: trg2@diafit.si

www.diafit.si

https://www.diafit.si
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lahko zdravnik predpiše zdravilo za 
znižanje krvnega tlaka, ki se imenujejo 
tudi antihipertenzivna zdravila, če 
spremembe življenjskega sloga niso 
znižale krvnega tlaka v varno območje.

Zaradi različnih razlogov vam bo morda 
zdravnik prepisal zdravila za zniževanje 
krvnega tlaka takoj:
•	 če je krvni tlak višji od 180/100 mm 

Hg;
•	 če je krvni tlak nekaj časa vztrajno 

višji od 160/100 mm Hg;
•	 če je krvni tlak višji od 140/90 mm Hg 

ter eden od naslednjih razlogov:
•	 sladkorna bolezen;
•	 srčna ali ledvična bolezen ali 

možganska kap (kar imenujemo tudi 
okvara tarčnega organa);

•	 10-letno srčno-žilno tveganje, večje od 
20 odstotkov.

Za zdravljenje hipertenzije obstaja več 
različnih skupin zdravil. Vaš zdravnik bo 
upošteval več različnih okoliščin pri izbiri 
najprimernejšega antihipertenzivnega 
zdravila in njegovega odmerka. ne 
pozabite, da morate za znižanje krvnega 
tlaka jemati zdravila, kot je predvidel vaš 
zdravnik. Za učinkovito znižanje krvnega 
tlaka je potrebno sodelovanje vas in 
zdravnika ter med ukrepi za znižanje 
krvnega tlaka in antihipertenzivnimi 
zdravili.

Zakaj mi je zdravnik prepisal več 
zdravil za zniževanje krvnega tlaka
Klinične raziskave so pokazale, da imajo 
vse različne skupine antihipertenzivnih 
zdravil približno podobno učinkovitost 
pri zniževanju krvnega tlaka in da 
vsako zdravilo lahko zniža krvni tlak za 
približno od sedem do osem odstotkov. 

Večina ljudi potrebuje večje znižanje 
krvnega tlaka, da bi se ta znižal v varno 
območje. Pogosto tako potrebujemo 
več kot eno zdravilo. Pri jemanju več 
antihipertenzivnih zdravil rečemo, da 
gre za kombinacijo antihipertenzivnih 
zdravil. Izbira zdravila ali več zdravil 
je pretežno odvisna od okoliščin pri 
vsakem posamezniku. Da bi zdravila 
primerno učinkovala, je zelo pomembno, 
da jih jemljete po navodilu zdravnika.

Katero zdravilo za znižanje krvnega 
tlaka je najboljše
Da bi prišli do odgovora, katero je 
najboljše antihipertenzivno zdravilo, je 
bilo narejenih veliko kliničnih raziskav. 
Raziskave so prikazale, da so vsa 
zdravila za znižanje krvnega tlaka, ki jih 
uporabljamo sedaj, učinkovita.

Za posameznika so lahko nekatere 
vrste zdravil primernejše kot druge. 
Vaš zdravnik bo upošteval vaše 
osebne podatke in uporabil priporočila, 
da bi vam predpisal zdravilo, ki je 
najprimernejše za vaše okoliščine. 
Zdravnik lahko predpiše več kot 70 
različnih zdravil za znižanje krvnega 
tlaka. ne skrbite, če prejemate drugačna 
zdravila za znižanje krvnega tlaka, kot 
jih jemljejo vaši znanci.

Zdravila, ki jih jemljete, imajo usmerjen 
učinek na neko metabolično pot, 
funkcijo, organ ali pojav v telesu. Ko 
zdravilo zaužijete, se razporedi po 
telesu ter lahko pride do dodatnih in 
neželenih učinkov na drugih delih telesa. 
te dodatne pojave imenujemo neželeni 
ali stranski učinki zdravil in se lahko 
izrazito razlikujejo, odvisno od vrste 
zdravil. težave so lahko neprijetne (na 
primer glavoboli, bolečine v trebuhu 
ali omotičnost), lahko pa pride do 
odstopanj v vaših laboratorijskih izvidih, 
kar bo zdravnik ugotovil pri kontroli 
laboratorijskih izvidov. Če imate neželen 
učinek, za katerega mislite, da bi bil 
lahko povezan z vašim zdravljenjem, 
je pomembno o tem čim prej obvestiti 
svojega zdravnika, da bo lahko ocenil 
stanje, in če bo potrebno, ukrepal.

Kakšna je ciljna vrednost mojega 
krvnega tlaka
Osnovni cilj, ki ga postavljajo Slovenske 
in Evropske smernice za obravnavanje 
arterijske hipertenzije je krvni tlak v 
ordinaciji pod 140/90 mm Hg. Če imate 
še sladkorno ali ledvično bolezen, je vaš 
ciljni krvni tlak okrog 130/80 mm Hg. 
Pri samomeritvah krvnega tlaka je ta 
normalen (normotenziven), če je nižji od 
135/85 mm Hg.

Približno 25 odstotkov odraslih ljudi po vsem svetu ima zvišan 
krvni tlak.

Če imate manj izrazito zvišan krvni tlak, vam bo zdravnik 
običajno dal navodila o spremembah življenjskega sloga, da bi 
znižali krvni tlak.
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ZDRAVI V POMLAD

Zdravljenje  je potrebno že ob prvih 
pojavih simptomov (občutek težkih, 
pekočih in bolečih nog, nočni krči, srbeče, 
nemirne noge, občutek toplote na koži) 
ali znakov (otekanje nog, krčne žile, 
kožne spremembe). bolezni ven potekajo 
kronično in nezdravljene napredujejo, 
celo do nastanka ran na golenih.

Venoaktivna zdravila predstavljajo 
raznoliko skupino učinkovin, večina 
jih je rastlinskega izvora, nekatera 
so sintetična. Poznamo sistemska in 
lokalna venoaktivna zdravila.

Kako delujejo?
na venski sistem delujejo protivnetno, 
povečujejo elastičnost ven, krepijo 
in ščitijo vensko steno (venotonično 
delovanje) in delujejo proti oteklinam 
(antiedematozno).

Sistemska zdravila

Diosmin in hesperidin
Zdravilo vsebuje bioflavonoide, 
izolirane iz posebne vrste pomaranč. 
Deluje  protivnetno na vensko steno 
in zaklopke, poveča tonus ven in 
zmanjša lomljivost kapilar. Zmanjša 
nastanek oteklin in pospeši celjenje 
manjših razjed. Zmanjša tudi viskoznost 
krvi, prepreči zlepljanje eritrocitov in 
trombocitov. tako se izboljša splošno 
počutje bolnika, manj je bolečin in krčev 

TEžKE NOGE 
VčERAJ, LAHEK 
KORAK JUTRI
Venoaktivna zdravila so ena izmed temeljnih oblik zdravljenja kronične bolezni ven. 
Zaradi te bolezni v Sloveniji oboleva že vsak drugi prebivalec po 50.letu, pogosteje 
ženske. Besedilo: Tatjana Sukič, mag.farm.

v nogah. Pri kronični bolezni ven se 
priporoča jemanje skozi daljši čas, lahko 
več mesecev ali celo let.

Escin
Zdravilo rastlinskega izvora vsebuje 
izvleček  navadnega divjega kostanja. 
Escin deluje na tonus ven in na 
prepustnost kapilarnih sten, torej 
zmanjša prehajanje tekočin iz kapilar 
in njihovo nabiranje v tkivu. na ta način 
izboljša simptome kronične venske 
bolezni, kot so otekle noge, občutek 
teže v nogah, bolečine, srbenje, napetost 
in krči v mečih. Za trajnejši učinek se 
priporoča dolgoročno jemanje, vsaj v 
poletnih mesecih, prvi učinki so zaznavni 
po dveh do treh tednih.

Lokalna zdravila
Kreme, geli in tablete se uporabljajo 
predvsem kot dodatno zdravljenje ob 
nošenju posebnih kompresijskih nogavic 

Bolezni ven potekajo kronično in nezdravljene napredujejo, celo 
do nastanka ran na golenih.

ali povojev. Geli imajo hladilni učinek, 
masaža v smeri od spodaj navzgor 
pa dobro deluje na prekrvavitev. Če 
je mogoče, po nanosu držite noge 
20 minut v privzdignjenem položaju. 
Odsvetuje  se močno vtiranje, še 
posebej pri vnetju površinskih ven 
(tromboflebitisu). Če imate razjedo 
goleni, gela ne nanašajte na razjedo, 
temveč le na kožo okoli rane, kjer je 
motena prekrvavitev.

Escin in heparin
Escin  zmanjša otekanje, pospeši krvni 
obtok in izboljša presnovo v prizadetem 
tkivu. Heparin, ki je normalna sestavina 
človeškega organizma, preprečuje 
strjevanje krvi in s tem nastanek krvnih 
strdkov.  Lokalno uporabljen deluje tudi 
protivnetno.

Kot pomožni snovi sta v gelu prisotna še 
alantoin (pospeši prehajanje učinkovin 

Zdravljenje je potrebno že ob 
prvih pojavih simptomov.  
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skozi kožo) in dekspantenol (vitamin b5, 
sodeluje pri obnovi kože).

Uporablja se za lajšanje bolezni ven 
kot so boleče in vnete krčne žile, krvni 
strdki v površinskih venah, vnete vene 
po injekcijah.

Heparin in dekspantenol
Uporabljata se za lokalno zdravljenje 
vnetja površinskih ven in stanj, nastalih 
kot posledica tromboze površinskih ven.

Heparin
Uporablja se pri obolenju površinskih 
krčnih žil, če so prisotni bolečina, 
otekline, modrice, rdečina, srbenje, 
pri površinskem tromboflebitisu, 
za zdravljenje in lajšanje oteklin in 
modric zaradi poškodbe, pri podkožnih 
hematomih.

Poleg registriranih zdravil so v lekarnah 
na voljo še prehranska dopolnila v 
obliki kapsul z izvlečkom ajde ali 
grozdnih pešk. Zel ajde je najbogatejši 

Če so boleče noge vaš pogost spremljevalec, še posebej zvečer, 
nikar ne odlašajte obiska pri zdravniku.

Odsvetuje se močno vtiranje 
krem in gelov, še posebej pri 
vnetju površinskih ven.

vir rutina v naravi. Le ta ohranja 
steno kapilar nepoškodovano, deluje 
tudi antioksidativno, torej ščiti  pred 
škodljivimi prostimi radikali. OPc 
(oligomerni proantocianidi) je učinkovina, 
ki jo najdemo v grozdnih peškah. Je 
izredno močan antioksidant, celo 
20-krat močnejši od vitamina c in 50-
krat od vitamina E. Pripomore k večji 
elastičnosti žilnih sten.

borovnico, ananas, escin, medeno 
deteljo, rožmarin in še marsikaj najdemo 
v izdelkih, ki delujejo poživljajoče na žile 
nog, pospešujejo prekrvavitev kože in 
tako dajejo občutek ugodja nogam.

Če so boleče noge vaš pogost 
spremljevalec, še posebej zvečer, nikar 
ne odlašajte obiska lekarn. Farmacevti 
bomo prisluhnili vašim težavam, ocenili 
njihovo resnost ter vam svetovali bodisi 
spremembo življenjskega sloga, izbiro 
ustreznih preventivnih nogavic ali 
zdravil in drugih pripravkov, bodisi obisk 
zdravnika.

Poleg registriranih zdravil 
so v lekarnah na voljo še 
prehranska dopolnila v obliki 
kapsul z izvlečkom ajde ali 
grozdnih pešk.

Nasveti za samopomoč
Krčne žile lahko preprečujemo s 
povsem naravnimi ukrepi:
•	 Poskrbite za dovolj gibanja, s 

katerim boste poživili krvni obtok. 
Šport je lahko poljuben, zlasti pa 
tek, kolesarjenje ali plavanje, pa 
tudi nežnejša vadba, kot sta joga 
ali sprehod, prinašata koristi. Če 
pri delu pretežno sedite ali ga 
opravljate stoje, lahko krvni obtok 
skozi noge v tek spravite tudi 
s preprostimi vajami.

•	 Če imate hemoroide, poskrbite za 
živahnejšo prebavo, predvsem tako 
da zaužijete več vode (vsaj dva litra 
na dan), zelenjave, sadja in drugih 
živil, ki vsebujejo veliko vlaknin.

•	 Krčne žile na požiralniku lahko 
preprečite tako, da ohranjate dobro 
zdravje jeter. Omejite uživanje 
alkohola, prehranjujte se zdravo in 
negujte lepe misli. Zlasti pretirana 
jezi slabi delovanje jeter.

•	 Privzdignite prizadeti del. Če imate 
krčne žile na spolovilu ali danki, 
lahko leže privzdignete boke tako, 
da po njih namestite nekaj blazin. 
tako bo kri lažje odtekala nazaj 
proti srcu.

https://www.pharmaclassic.com
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Včasih je prevladovalo mnenje, da 
nastanejo mozolji in akne zaradi 
nepravilne prehrane oziroma nekaterih 
živil ali umazane kože. Danes menimo, 
da so te težave posledica mastne kože 
in nekaterih psiholoških dejavnikov, na 
primer stresa. Raziskave so pokazale, da 
je vzrok za akne kopičenje roževinastih 
celic (keratinocitov), bakterij in maščobe 
v lojnicah dlačnih mešičkov. najbolj so 
dovzetni mešički na obrazu, prsih ter 
zgornjem delu prsnega koša in hrbta. na 
to vplivata tudi dednost in hormonsko 
neravnovesje. Vsak človek ima ženske in 
moške hormone. Pri ženskah je lahko ta 
pojav povezan z menstruacijskim ciklom. 
na hormonsko ravnovesje lahko vpliva 
tudi jemanje kontracepcijskih tablet. 
Posledica stresa je izločanje adrenalina, 
kar tudi vpliva na kožo.

Kozmetični izdelki, katerih osnova so 
maščobe, zapirajo pore. Za ljudi, ki imajo 
težave z aknasto kožo, je priporočljiva 

NAJ BODO AKNE 
PRETEKLOST
V obdobju odraščanja se koža rada pokrije z mozoljčki in aknami. Od 80 do 100 
odstotkov mladostnikov ima problematično kožo. Če imate aknasto kožo, je dobro 
vedeti, da se stanje lahko ponovi v katerem koli življenjskem obdobju. Vse več 
odraslih žensk ima problematično kožo, katere vzroki so lahko stresi, hormonske 
spremembe ipd. Besedilo: Nina Ošlaj, mag. farm.

samo kozmetika, ki ne vsebuje maščob.

V puberteti količina hormonov v krvi 
hitro narašča in s tem spodbuja žleze 
lojnice, ki pospešeno izločajo kožno 
maščobo. Maščobe dražijo izvodila 
mešička, da izdelujejo več celic, ki mašijo 
folikularne izhode, posledica pa so akne.

Pri odraslih je lahko vzrok za akne kateri 
koli od zgoraj omenjenih. nekatere akne 
se lahko razvijejo v gnojne mozolje. 
takšni mozolji se naredijo iz aken, ko 
se stena zamašenega mešička pretrga 
in se mrtve kožne celice, maščoba in 
bakterije razširijo v kožo. Poveča se 
količina belih krvničk, ki preprečujejo, da 
bi okužba prodrla v globlje sloje kože. 
Koža pordeči in bele krvničke, pomešane 
z mrtvimi kožnimi celicami, maščobo 
in bakterijami, se nabirajo v mešičku 
in tvorijo gnoj. na koži se pojavi rdeč 
mozolj z rumenkasto glavico. Mozoljev 
ne smemo stiskati! Pri tem namreč 

lahko bakterije prodrejo v globlje plasti 
kože in naredi se brazgotina. Zato 
mozoljček pustite pri miru. tako belim 
krvničkam omogočite, da počasi uničijo 
žive bakterije.

Kako poskrbeti, da se stanje ne bi 
poslabšalo
Obraz si je treba umivati dvakrat na dan, 
pri tem pa uporabljati nežne gele za 
umivanje problematične kože. Izogibati 
se je treba agresivnih mil.
Po umivanju si obraz z brisačo le 
popivnamo.
Zamenjajmo brisačo za obraz vsak dan, 
bakterije se namreč hitreje razmnožujejo 
na vlažnih površinah.
Pogosto si umivajmo roke in se 
poskušajmo čim manj dotikati obraza, 
hrbta in dekolteja. na teh predelih 
so zaradi nanašanja bakterij akne 
pogostejše.
ne stiskajmo ali praskajmo mozoljev, saj 
lahko na obrazu ostanejo brazgotine.
na občutljive predele ne nanašajmo 
mastnih krem, ki lahko še bolj zaprejo 
pore.
Zvečer obvezno odstranimo kozmetiko 
iz vseh kotičkov obraza.
Poskušajmo se izogibati stresnim 
situacijam. In vzemite si čas za 
sprostitev.

Obraz si je treba umivati dvakrat na dan, pri tem pa uporabljati 
nežne gele za umivanje problematične kože.

Kozmetični izdelki, katerih 
osnova so maščobe, zapirajo 
pore.



PROMOCIJSKO PAKIRANJE: 50% večja embalaža za isto ceno.

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

FADE OUT 
za kožo brez rjavih madežev, 
ki nastanejo od sonca
Klinično testirana belilna formula s 
koncentrirano kombinacijo visoko 
aktivnih naravnih sestavin – sladičem 
in murvo, posebej narejena  za 
kožo z neželenimi madeži in 
njeno posvetlitev. Rezultat 
viden že po 4 tednih!

3 Obliži proti insektom
Naraven repelent 
Vsak obliž vsebuje 60 mg 
mikrokapsule z oljem citronele, 
divjega pradižnika in evkaliptusa

3 Senza ZZZ roll on- po piku
100% naravne aktivne sestavine
Dermatološko testirano

SENZA ZZZ 
obliži proti insektom

Popolnoma naraven repelent v 
obliki obližev je primeren za vso 
družino, tudi za najmlajše. Vsak 
obliž vsebuje 60 mg mikrokapsule z 
oljem citronele, divjega paradižnika 
in evkaliptusa. Ko se kapsulo predre, 
se sprosti prijeten vonj, ki odganja 
komarje in druge insekte v območju 
do 1 metra v obdobju 6 do 8 ur.

Za vaše ��ezskrbno 
po�e�je in poči�nice

https://www.stirias.si
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Parodontoza poteka brez bolečin, 
zato večina obolelih ne ve, da gre za 
bolezen – bakterijsko okužbo. Znakom 
parodontoze, kot sta krvavitev dlesni 
in ustni zadah, bolnik ne pripisuje 
resnejšega pomena, dokler se zobje ne 
začno majati in izpadati.

Prepoznajte naslednje znake 
parodontalne bolezni in ne čakajte, 
da začno zobje izpadati!
•	 krvavenje dlesni,
•	 rdeče zatečene dlesni,
•	 dlesni, ki odstopajo od zob,
•	 slab zadah in slab okus,
•	 nastanek špranj med zobmi,
•	 zobje ‘lezejo narazen’,
•	 spremenjen griz.

Kako razširjena je parodontoza?
Raziskave so pokazale, da je 
parodontoza zelo razširjena. V Sloveniji 
ima namreč več kot 90 % odraslih 
obolenje dlesni. Kar pri četrtini 
Slovencev in Slovenk pa je za obolenje 
dlesni kriva prav parodontalna bolezen. 
V Sloveniji in svetu spada parodontoza 
celo med najbolj razširjene kronične 
bolezni. najpogostejši vzrok zanjo je 
zobni kamen, ki ga je z domačo ustno 
higieno nemogoče popolnoma odstraniti, 
zaradi česar se razvije parodontoza.

Dejavniki, ki povečajo možnost za 
nastanek parodontalne bolezni:
•	 kajenje in žvečilni tobak,
•	 hormonske spremembe,
•	 nosečnost,
•	 nenatančno izdelane plombe in zobne 

prevleke,
•	 oslabljen imunski sistem,
•	 diabetes,
•	 nekatera zdravila,
•	 stres,
•	 genetska podvrženost.

PARODONTOZA - 
NAJPOGOSTEJŠI 
VZROK ZA IZGUBO ZOB
Parodontalna bolezen ali parodontoza je bolezen obzobnih tkiv, ki se razvije iz 
dolgoletnega vnetja dlesni, gingivitis-a. Ta povzroča pordelost in otečenost dlesni. 

Besedilo: dr. Gregor Škorjanc, Dentalni center Škorjanc

Pri parodontozo je že pri prvih znakih 
obolenja treba nemudoma ukrepati in 
obiskati zobozdravnika.

Tveganje: Parodontoza je dolgotrajna 
kronična infekcija, ki predstavlja veliko 
tveganje za sistemsko zdravje, saj je 
v veliki meri povezana s srčnožilnimi 
boleznimi, diabetesom, boleznimi 
respiratornega trakta, prezgodnjim 
porodom, rojstvom otrok z nizko 
porodno težo, preeklampsijo nosečnic, 
cerebrovaskularnimi boleznimi itd.

Zakaj nastane parodontalna bolezen 
ali parodontoza?
bolezen dlesni ali parodontoza je 
zanesljiv znak pomanjkljive ustne 
higiene, zaradi katere se na zobeh 
kopičijo mehke bakterijske zobne obloge 
(biofilm). Če dopuščamo, da obloge 
zastajajo na zobeh, postanejo trde 
in mineralizirajo v ZObnI KAMEn. Ob 
prisotnosti takšnih bakterijskih oblog se 
prično dlesni vnemati, obzobna tkiva pa 
sčasoma propadati. bakterije v zobnih 
oblogah so tako glavni povzročitelj 
vnetja dlesni (gingivitisa), iz katerega se 
lahko razvije parodontalna bolezen ali 
parodontoza.

Kako se zdravi parodontalna bolezen 
oziroma parodontoza?
S parodontalnimi meritvami natančno 
ocenimo stanje zob in obzobnih tkiv, 
ki jih je prizadela parodontoza. na 
podlagi anamneze, kliničnega pregleda 
in morebitne rentgenske preiskave 
pacientu predstavimo zdravljenje. 
Lokalna anestezija nam omogoča, da 
se parodontoza zdravi neboleče. Po 
zaključenem zdravljenju pa pacienta 
vključimo v ‘recall’ program.

Parodontalno bolezen ali parodontozo je 
namreč mogoče pozdraviti le z aktivnim 

sodelovanjem pacienta, ki mora biti 
motiviran za brezhibno izvajanje ustne 
higiene. Uporaba antiseptičnih ustnih 
vod s clorhexidinom za dezinfekcijo 
ali uporaba probiotikov za izboljšanje 
ustne flore bo dodatno pripomogla pri 
zdravljenju tkiv. O uporabi tovrstnih 
preparatov se posvetujte s terapevtom.

Luščenje in glajenje
Parodontoza se zdravi s čiščenjem 
zobnega kamna ter luščenjem in 
glajenjem zobnih korenin. tako 
odstranimo vse bakterijske obloge nad 
dlesnijo in iz obzobnih žepov, površino 
korenine pa naredimo čimbolj gladko, kar 
zmanjša nastajanje novih oblog in olajša 
čiščenje. način zdravljenja parodontoze 
je odvisen od stopnje prizadetosti 
obzobnih tkiv. Za uspeh zdravljenja so 
nujni redni pregledi,  vzdrževalne faze 
ter brezhibna ustna higiena, s katero 
se prepreči, da bi se parodontoza spet 
pojavila.

Lasersko zdravljenje parodontalne 
bolezni
Lasersko zobozdravstvo predstavlja 
sodoben pristop k zdravljenju mehkih 
tkiv, s pomočjo katerega se parodontoza 
uspešno odpravi. EZ-Laser omogoča 
neinvazivne oz. minimalno invazivne 
posege, hitrejše celjenje, protimikrobno 
delovanje ter zmanjšuje krvavitev in 
bolečine po posegu. Laserski žarek 
lahko izredno natančno usmerjamo, 
zato zdravo tkivo, ki ga parodontoza 
ni prizadela, ostane popolnoma 
nepoškodovano. Laser nežno dezinficira 
s škodljivimi bakterijami okužena 
medzobna tkiva ter tako prepreči, 
da bi se parodontoza širila dalje. 
biostimulativen učinek pa omogoča 
hitrejše celjenje obzobnih tkiv, ki jih je 
prizadela parodontoza.
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Preventiva je najpomembnejša
Za preprečevanje gingivitisa in parodontalne bolezni je nujno 
temeljito čiščenje zob z zobno in medzobno krtačko ali nitko 
vsaj 2x dnevno. treba se je izogibati škodljivim dejavnikom, 
kot sta kajenje in alkohol ter skrbeti za zdravo hrano za 
krepitev imunskega sistema. Ker se kljub temu lahko razvije 
parodontoza, je nujen tudi pregled pri ustnem higieniku oz. 
redno letno odstranjevanje zobnega kamna.

Takoj blaži bolečino in 
učinkovito celi ustno sluznico.

MODRA ŠTEVILKAProdajna mesta: lekarne, specializirane trgovine, Sanolabor. 
Panakea d.o.o. www.oraflogo.com

Hitro  
pomaga.

Prepričajte 
se!

    Zagotovljen učinek zelišč in hialuronske kisline.

•  afte, ustne razjede, rane po  
kirurških posegih

•  parodontalna bolezen, gingivitis
•  vnete, boleče, krvaveče dlesni
•  stomatitis po kemoterapijah*

ZA VSE TEŽAVE V USTIH

ORAFLOGO® ZOBNA PASTA 
Za ljudi s ponavljajočimi težavami v ustih.
• edinstvena zobna pasta za občutljiva in suha usta
• vlaži in zagotavlja svež zadah
• brez sulfatov, alkohola, klorheksidina, parabenov 

in fluorida

ORAFLOGO® JUNIOR GEL
Za otroke in najstnike,  
s prilagojenim okusom.
• hitro in učinkovito celi 

ustno sluznico in blaži 
bolečino

• za afte, rane zaradi 
ortodontskih aparatov  
ali puljenja zob

ORAFLOGO® GEL 
Za močan in  
dolgotrajen učinek.
• hitro in učinkovito celi 

ustno sluznico in blaži 
bolečino

•  za afte, vnete in 
krvaveče dlesni, razjede, 
parodontitis

ORAFLOGO® PRVI ZOBKI 
PRO GEL
Gel za dojenčke z 
izraščajočimi zobki.
• učinkovito pomirja in ščiti 

dojenčkove dlesni
• brez alkohola, 

lidokaina, parabenov in 
korzenvansov

ORAFLOGO®  
USTNA RAZTOPINA 
Za razjede, vnete in krvaveče 
dlesni, rane po kirurških posegih
Visokokoncentrirana ustna
raztopina s posebno močnim
in hitrim učinkom.

ORAFLOGO®  
USTNA VODA 
Za občutljiva in suha usta.
Za vsakodnevno preventivno
rabo pri kroničnih težavah.

ORAFLOGO® PRŠILO
Za občutljiva in suha usta.
Z aplikatorjem, ki pomaga 
usmeriti tekočino direktno  
na želeno lokacijo.

• izboljša splošno 
telesno stanje                                                                             

• izboljša kakovost 
življenja

• izboljša ovirano 
gibanje

Znanstveno dokazano*:

* Viri:
- Liebau C. et al. Beschleunigte Schmerzenreduktion bei akuter Lumbago. Orthopädische Praxis 2003;39(5):320-324
- Neurotrope Nährstoffe fördern Genesung nach Bandscheiben-OP. Extracta ortho 2008;2:44-45* Navedene trditve veljajo za Oraflogo® medicinske pripomočke

Neuronal® vsebuje sestavine,  
ki ugodno vplivajo na delovanje živčnega 

sistema in prispevajo k normalnim  
fiziološkim funkcijam.

Neuronal kapsule delujejo  
popolnoma drugače kot analgetiki.

1 kapsula na dan.
Naravno. 
Brez stranskih učinkov.

Panakea d.o.o., 
Savska cesta 10, 
1000 Ljubljana

Prodajna mesta: Lekarne in specializirane trgovine.
Kakovost - izdelano in testirano v EU ob farmacevtskem 
nadzoru glede čistosti in sestave. www.neuronal.eu

STROKOVNO SVETOVANJE:

Oraflogo in Neuronal Oglas 203x271mm 2020 Ona.indd   1 10. 12. 2020   10:35:11
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Takoj blaži bolečino in 
učinkovito celi ustno sluznico.

MODRA ŠTEVILKA
Prodajna mesta: lekarne, specializirane trgovine, Sanolabor. 
Panakea d.o.o. www.oraflogo.com

Hitro  
pomaga.

Prepričajte 
se!

    Zagotovljen učinek zelišč in hialuronske kisline.

•  afte, ustne razjede, rane po  
kirurških posegih

•  parodontalna bolezen, gingivitis
•  vnete, boleče, krvaveče dlesni
•  stomatitis po kemoterapijah*

ZA VSE TEŽAVE V USTIH

ORAFLOGO® ZOBNA PASTA 
Za ljudi s ponavljajočimi težavami v ustih.
• edinstvena zobna pasta za občutljiva in suha usta
• vlaži in zagotavlja svež zadah
• brez sulfatov, alkohola, klorheksidina, parabenov 

in fluorida

ORAFLOGO® JUNIOR GEL
Za otroke in najstnike,  
s prilagojenim okusom.
• hitro in učinkovito celi 

ustno sluznico in blaži 
bolečino

• za afte, rane zaradi 
ortodontskih aparatov  
ali puljenja zob

ORAFLOGO® GEL 
Za močan in  
dolgotrajen učinek.
• hitro in učinkovito celi 

ustno sluznico in blaži 
bolečino

•  za afte, vnete in 
krvaveče dlesni, razjede, 
parodontitis

ORAFLOGO® PRVI ZOBKI 
PRO GEL
Gel za dojenčke z 
izraščajočimi zobki.
• učinkovito pomirja in ščiti 

dojenčkove dlesni
• brez alkohola, 

lidokaina, parabenov in 
korzenvansov

ORAFLOGO®  
USTNA RAZTOPINA 
Za razjede, vnete in krvaveče 
dlesni, rane po kirurških posegih
Visokokoncentrirana ustna
raztopina s posebno močnim
in hitrim učinkom.

ORAFLOGO®  
USTNA VODA 
Za občutljiva in suha usta.
Za vsakodnevno preventivno
rabo pri kroničnih težavah.

ORAFLOGO® PRŠILO
Za občutljiva in suha usta.
Z aplikatorjem, ki pomaga 
usmeriti tekočino direktno  
na želeno lokacijo.

• izboljša splošno 
telesno stanje                                                                             

• izboljša kakovost 
življenja

• izboljša ovirano 
gibanje

Znanstveno dokazano*:

* Viri:
- Liebau C. et al. Beschleunigte Schmerzenreduktion bei akuter Lumbago. Orthopädische Praxis 2003;39(5):320-324
- Neurotrope Nährstoffe fördern Genesung nach Bandscheiben-OP. Extracta ortho 2008;2:44-45* Navedene trditve veljajo za Oraflogo® medicinske pripomočke

Neuronal® vsebuje sestavine,  
ki ugodno vplivajo na delovanje živčnega 

sistema in prispevajo k normalnim  
fiziološkim funkcijam.

Neuronal kapsule delujejo  
popolnoma drugače kot analgetiki.

1 kapsula na dan.
Naravno. 
Brez stranskih učinkov.

Panakea d.o.o., 
Savska cesta 10, 
1000 Ljubljana

Prodajna mesta: Lekarne in specializirane trgovine.
Kakovost - izdelano in testirano v EU ob farmacevtskem 
nadzoru glede čistosti in sestave. www.neuronal.eu

STROKOVNO SVETOVANJE:
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Naravna zdravila za ohranjanje zdravih dlesni
 
Žvrkljanje olja
Postopek, ki se v ajurvedi že dolgo uporablja kot del 
vsakodnevne rutine, je žvrkljanje olja. tradicionalno se v ta 
namen uporabljajo sezamovo, kokosovo ali sončnično olje.
Študije so pokazale, da žvrkljanje sezamovega olja zmanjša 
nastajanje zobnega plaka in vpliva na razvoj gingivitisa. 
Raziskave med drugim tudi potrjujejo, da kokosovo olje 
prepreči poškodbo zobne sklenine, ki jo povzroči bakterija 
Streptococcus mutans (eden najpogostejših povzročiteljev 
kariesa).

Zeleni čaj
Pitje zelenega čaja sicer ugodno vpliva na splošno zdravje, 
dokazano pa pomaga tudi pri ohranjanju zdravih zob in 
dlesni. Poleg učinka na izboljšanje imunskega sistema tako 
čajni polifenoli med drugim zavirajo rast in prilepljanje 
škodljivih bakterij na dlesni ter proizvodnjo bakterijskih 
toksinov. 

Neem
neem je zimzeleno drevo, ki je zadnjih nekaj let med 
najbolj raziskovanimi rastlinami na svetu in zaradi izjemnih 
zdravilnih lastnosti sodi med največkrat uporabljene 
sestavine v ajurvedi. Kemične spojine, ki jih vsebujejo različni 
deli tega drevesa, delujejo protibakterijsko, antioksidativno 
in antiseptično. Raziskave o neemu in zdravju dlesni med 
drugim vključujejo zanimivo študijo, kjer so primerjali 
uporabo ustnih vod na osnovi neema in klorheksidina 
(antiseptik, ki ga najdemo v številnih vrstah močnejših 
ustnih vod). Rezultati so pokazali, da sta bili obe vrsti 
izpiranja ust učinkoviti pri zmanjševanju oblog in zaviranju 
gingivitisa.
Smiselna in varna je tako uporaba zobne paste in ustne 
vode, ki vsebujeta izveček neema. na ta način lahko 
zmanjšamo nastajanje plaka, vnetje dlesni in ustni zadah.

Kurkuma
Kurkuma se uporablja v številnih domačih zdravilih, saj ima 
protivnetne in protiglivične lastnosti. Študije nakazujejo, da 
lahko je pri preprečevanju nastanka plaka in gingivitisa gel s 
kurkumo enako učinkovit kot gel s klorheksidinom.

Aloe vera
Aloe vera deluje protibakterijsko in protiglivično. Raziskave 
kažejo, da je pri preprečevanju nastanka plaka in zdravljenju 
simptomov gingivitisa ustna voda z aloe vero enako 
učinkovita kot ustna voda s klorheksidinom. Sok aloe 
vere ne potrebuje redčenja in ga lahko uporabljamo kot 
ustno vodo. Podobno delovanje imajo tudi zobne paste, ki 
vsebujejo njen ekstrakt.

Naravna zdravila so dodaten ukrep
Preden uporabimo katero koli naravno zdravilo za zdrave 
zobe in dlesni, ne smemo pozabiti, da je to zgolj dodatek in 
ne nadomešča običajne ustne nege. Če imate simptome, kot 
so krvavitev dlesni, bolečina med žvečenjem ali občutljivost 
zob, je izjemno pomembno, da se pravočasno naročite na 
posvet pri zobozdravniku ali ustnem higieniku.

https://www.oraflogo.com


Strokovnjaki za lepoto 

od leta 1795

Izdelek Pro’expert 

Sensitive ščiti in 

krepi poškodovane, 

krhke, razcepljene 

in lomljive nohte. 

Kar 80 % sestavin je 

biološkega izvora.

PRO’EXPERT
SENSITIVE
lak za nego nohtov

Danes Vitry uspešno združuje kakovostne 
pripomočke in kozmetiko, tako lahko 
vsakdo zasije v svoji edinstveni lepoti.

Francoska družba Vitry ima bogato in dolgo tradicijo, saj se ponaša z več kot 200 

leti znanja in izkušenj. Je ena najstarejših proizvajalcev kakovostnih pripomočkov za 
manikiro in pedikuro, ki izkazujejo vso prefinjenost ročne izdelave. Specializirana 

je za proizvodnjo pincet, škarjic in klešč za nohte iz nerjavnega jekla, poleg tega pa 

ima v ponudbi bogat izbor drugih izdelkov (pil, strgal, lakov ipd.) za nego nohtov, 

stopal in obraza.

MAGIC TOUCH
odstranjevalec laka 
za nohte

- hitro in preprosto 

  odstranjevanje 

- krepi in ščiti nohte

- brez acetona

- brez uporabe vate

Izdelki so na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL Viva in Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si. 
Distributer: LL Grosist d.o.o., Komenskega ulica 11, 1000 Ljubljana.

novo 
v ponudbi

https://www.lekarnaljubljana.si
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Bakterije poskrbijo za ravnovesje v 
črevesni flori
Svetovna zdravstvena organizacija 
opredeljuje probiotike kot žive 
mikroorganizme, ki imajo ob zaužitju 
v zadostnih količinah ugoden vpliv na 
zdravje gostitelja. Mednje uvrščamo 
nekaj deset različnih mikroorganizmov 
oz. njihovih sevov. Med najpogosteje 
uporabljene seve sodijo mikroorganizmi 
iz vrst Lactobacillus acidophilus, 
bifidobacterium animalis lactis, 
Lactobacillus rhamnosus, Lactobacillus 
reuteri, Saccharomyces boulardii itd. 
Pomembna je količina zaužitih živih 
mikroorganizmov, ki naj bi bila med 0,1 
in 10 milijardami, odvisno od priporočil 
za posamezen sev. Za vsak sev ali 
kombinacijo sevov so značilni specifični 
učinki in jih ni mogoče posploševati, zato 
je učinkovitost in varnost treba dokazati 
s študijo.

Pomembno je zagotoviti, da 
mikroorganizmi ostanejo živi do konca 
roka uporabnosti izdelka in tudi, da živi 
dosežejo mesto delovanja. nekateri 
mikroorganizmi so odporni na vplive 

morajo tudi probiotična zdravila 
izpolnjevati pogoje o varnosti, kakovosti 
in učinkovitosti. Uporabljajo se za 
lajšanje težav, kot so napenjanje, 
prebavne motnje zaradi virusnih 
in bakterijskih okužb prebavil, pri 
potovalnih driskah, ob zdravljenju z 
antibiotiki ter obsevanju trebušnih in 
medeničnih organov.

Probiotiki so živi mikroorganizmi, ki 
imajo ob zaužitju v zadostnih količinah 
ugoden vpliv na zdravje gostitelja.

KAJ SO PROBIOTIKI? 
V prebavnem traktu se nahaja več kot 40 trilijonov mikroorganizmov, večinoma 
bakterij, prisotni so tudi virusi in glivice. Z gostiteljem živijo v simbiozi, npr. vplivajo 
na prebavo in absorpcijo hrane, na imunski sistem ter tvorijo pregrado, ki ščiti pred 
naselitvijo patogenih bakterij. Besedilo: Milan Balaban, mag. farm.

okolja in prebavnega trakta, npr. na 
vlago in želodčno kislino, medtem ko 
so drugi zelo občutljivi in v določenih 
pogojih ne preživijo. Preživetje 
občutljivih mikroorganizmov pa se 
lahko zagotovi na različne načine, npr. z 
dodatkom oligofruktoze, z oblaganjem 
mikroorganizmov z zaščitno oblogo, s 
posebnimi pogoji shranjevanja, pakiranji, 
ki varujejo mikroorganizme, jemanjem po 
obroku itd.

Študije kažejo na učinkovitost 
probiotikov
Evropska agencija za varnost hrane 
(EFSA) ni odobrila zdravstvenih trditev 
za prehranska dopolnila in ostala 
živila, ki vsebujejo probiotike. Kljub 
temu pa različne klinične študije 
kažejo učinkovitost posameznih sevov 
mikroorganizmov za lajšanje prebavnih 
težav, kot so npr. driska, zaprtje, 
napihnjenost, sindrom razdražljivega 
črevesja, ulcerozni kolitis in druge.

Poleg živil in prehranskih dopolnil 
so na voljo tudi zdravila, ki vsebujejo 
mikroorganizme. tako kot vsa druga 

Pomembno je zagotoviti, da 
mikroorganizmi ostanejo živi 
do konca roka uporabnosti 
izdelka in tudi, da živi dosežejo 
mesto delovanja.
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Več kot polovica magnezija v telesu je v 
kosteh.
Dobri viri v prehrani so oreški, 
polnozrnate žitarice, stročnice in zelena 
zelenjava, krompir, mleko, perutnina, 
pomaranče, banane, voda ter kava in čaj.
Pomanjkanje lahko povzroči mišične 
krče, pomanjkanje apetita, povišan 
krvni tlak in motnje v srčnem delovanju, 
vendar je zaradi razširjenosti v prehrani 
pri zdravih ljudeh zelo redko.

Magnezij (Mg) je za človeka esencialen 
mineral – v telesu odraslega ga je 
okoli 25 g, večino od tega v kosteh (od 
50 do 60 odstotkov). Kot kofaktor je 
vključen v več 300 encimskih reakcijah, 
ki so večinoma vključene v energijski 
metabolizem. Pomemben je tudi za 
vzdrževanje elektrolitskega ravnovesja.

Zakaj je pomemben
Magnezij kot kofaktor sodeluje v več 
kot 300 encimskih sistemih, ki so 
vključeni v sintezo beljakovin, delitev 
celic, delovanje mišic, živčnih celic in 
srca, uravnavanje glukoze v krvi ter 
krvnega tlaka. Potreben je za energijski 
metabolizem, predvsem v procesu 
oksidativne fosforilacije ter glikolize. 

magnezija v telo vnesete, če čez dan 
zaužijete približno 100 g ovsenih 
kosmičev, skodelico kuhane špinače 
(180 g), dve rezini rženega kruha (64 
g), kavo ekspreso (30 g) ter skodelico 
kuhanega divjega riža (164 g). Potrebe 
po magneziju so odvisne od starosti 
posameznika, obdobja rasti, fizične 
aktivnosti, nosečnosti ali dojenja, 
izpostavljenosti stresu, količine zaužite 
tekočine, pa tudi od uživanja nekaterih 
zdravil in zdravstvenega stanja. Večje 

MAGNEZIJ – 
NEPOGREŠLJIV MINERAL
Magnezij je pomemben element, ki v telesu kot kofaktor sodeluje v več sto 
encimskih sistemih, ki so vključeni v sintezo beljakovin in delovanje mišic, tudi srca, 
potreben je za energijski metabolizem in sodeluje pri ohranjanju zdravih kosti. 

Besedilo: Nacionalni portal o hrani in prehrani, Prehrana.si

Sodeluje pri ohranjanju zdravih kosti 
in zob, delovanju živčnega sistema ter 
normalnem psihološkem delovanju, 
elektrolitskem ravnotežju, obenem pa je 
pomemben za normalno tvorbo DnK in 
RnK.

Potrebe po magneziju
Priporočen dnevni vnos (PDV) za 
magnezij je 375 mg; ženske ga 
običajno potrebujejo nekoliko manj kot 
moški. Le kot primer: takšno količino 

Preglednica: Priporočeni 
dnevni vnosi (PDV) magnezija 
za izbrane populacijske 
skupine
Starost Magnezij (mg/dan)

Moški/ženske
Odrasli (EU*) 375
Otroci (3 leta) 80
Otroci (8 let) 170
Odrasli 350/300
nosečnice 310
Doječe matere 390

Opombe: Za odrasle so vrednosti podane 
upoštevajoč priporočila D-A-cH in Uredbo (EU) 
št. 1169/2011 (EU*).

Preglednica: Vsebnost magnezija v 100 g nekaterih živil 

Živilo Magnezij mg/100 g % PDV*
Sončnična semena 420 112 %
Indijski oreščki 292 78  %
Soja 247 66 %
Kakav 208 55 %
Divji riž 177 47 %
Črn fižol 171 46 %
Mandlji 170 45 %
Zelje 152 40 %
Dolgozrnati rjavi riž 143 38 %
Oves 130 35 %
Krompir 110 29  %
Rž 110 29 %
Polnozrnati kreker 110 29 %
MV Donat 100 27 %
Pšenica 97 26 %
Kava ekspreso 80 21 %
Špinača 62 17 %
Polnozrnati kruh 60 16 %
Čičerika 56 15 %
bel fižol 51 14 %
tuna 50 13 %
Jajce 44 12 %
Škampi 39 10 %
MV Magnesia 17 5 %

Opomba: % PDV: delež priporočenega dnevnega vnosa za odrasle; MV: mineralna voda
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Pomanjkanje 
magnezija 
vpliva na 
ravnovesje 
elektrolitov v 
telesu, poveča 
tveganje za 
nastanek 
srčnih bolezni 
in  kapi. 

potrebe se lahko pojavijo zaradi diareje, bruhanja, uživanja 
odvajal in diuretikov, zlorabe alkohola, sladkorne bolezni tipa 
2 ali hiperparatiroidizma.
Magnezij je v telesu v kosteh (od 50 do 60 odstotkov), 20 
odstotkov ga je v mišicah, 19 odstotkov v drugih mehkih 
tkivih in manj kot en odstotek v izvenceličnih tekočinah, 
zaradi slednjega sama koncentracija magnezija v krvi ne pove 
dosti o splošni preskrbljenosti z magnezijem. 

Posledice pomanjkanja in prekomernega uživanja
Prenizki vnosi – pomanjkanje
Pomanjkanje magnezija vpliva na ravnovesje elektrolitov 
v telesu, poveča tveganje za nastanek srčnih bolezni, kapi, 
pa tudi za znižan serumski nivo kalcija in kalija. Manjše 
pomanjkanje lahko povzroči zmedenost, pomanjkanje apetita, 
mišične krče, otopelost, povišan krvni tlak in motnje v 
srčnem delovanju. Pomanjkanje magnezija je povezano tudi 
s povečano pojavnostjo komponent metabolnega sindroma. 
Izpostaviti velja, da je zaradi razširjenosti magnezija v 
prehrani hujše pomanjkanje tega minerala pri zdravih ljudeh 
zelo redko.
tveganju za pomanjkanje magnezija so bolj izpostavljeni 
sladkorni bolniki, starejši odrasli, ter ljudje z zmanjšano 
absorpcijo ali povečanim izločanjem magnezija.

Previsoki vnosi
Kje se nahaja
Magnezij je naravno prisoten v mnogo živilih, dobri viri pa 
so oreški, polnozrnata žita, stročnice in zelena zelenjava 
ter krompir. V manjših količinah ga vsebujejo tudi mleko, 
perutnina, pomaranče, banane ter kava in čaj. načeloma so 
dobri viri magnezija tista živila, ki vsebujejo višjo vsebnost 
klorofila (zeleno barvilo pri rastlinah) in prehranske vlaknine. 
Večje količine magnezija vsebujejo tudi nekatere mineralne 
vode; tudi voda iz pipe lahko prispeva do 10 odstotkov 
priporočenega dnevnega vnosa magnezija. V prehranskih 
dopolnilih je magnezij lahko v več različnih oblikah, ki se 
med seboj razlikujejo tako po vsebnosti magnezija kot 
po biorazpoložljivosti. najbolj biorazpoložjive so organske 
oblike magnezija (magnezijev citrat, magnezijev glukonat, 
magnezijev aspartat itn.), medtem ko so anorganske oblike 
manj biorazpoložljive (magnezijev klorid, magnezijev oksid, 
magnezijev sulfat).
Povprečno se absorbira med 30 in 60 odstotkov zaužitega 
magnezija. Zmanjšano absorpcijo in izgube magnezija 
povzročajo prehranska vlaknina, fitinska kislina (fitati), kofein, 
fosfat in nekateri postopki obdelave (predvsem kuhanje) in 
predelave (nekatera gnojila) povzročijo izgube. Pri bolnikih s 
črevesnimi boleznimi, poliurijo, sladkorno boleznijo tipa 2 in 
diarejo se absorpcija še zmanjša.
V Evropi se povprečna zaužita količina giblje za ženske 
od 200 do 400 mg na dan in za moške od 300 do 500 
mg magnezija na dan. Večinoma pa je vnos manjši od 
priporočenega.

 Nanos magnezija preko kože -   
 dobra alternativa prehranskim dodatkom

  - hitro delovanje                   - večji izkoristek
  - brez stranskih učinkov       - 100% naravno 
  - možnost ciljanega nanosa - 5 ml= 596 mg Mg 

pršilo  BIMAG
ACTIVE

za mišice- 
vezi- sklepe

pršilo BIMAG
ORIGINAL

čisti magnezij

srce
moč kosti in sklepi

regeneracija

spanec

krči
boleči in okoreli sklepi

utrujenost

boleče mišice

Na voljo v prodajalnah SANOLABOR in izbranih
lekarnah po Sloveniji.

Edinstvena moč naravnega
magnezija iz pradavnine

www.bi-mag.net, Info: 041 /790 078
El studio d.o.o., Ljubljana

https://www.bi-mag.net
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Poznamo namreč več vrst jagod - med 
najbolj znanimi je vrtna jagoda, ki jo 
z latinskim imenom označujemo kot 
Fragaria×ananassa, in je ponavadi tista, 
ki jo imamo v mislih, kadar govorimo o 
jagodah. V Evropi jo poznamo že več 
kot 200 let, botanično gre za hibridno 
vrsto, pridobljeno s križanjem Fragaria 
chiloensis in Fragaria virginiana. njeni 
plodovi so bistveno večji kot plodovi 
gozdne jagode in imajo okus, ki je prve 
pridelovalce spominjal na ananas – od 
tod tudi latinsko poimenovanje. Gozdne 
jagode so sicer avtohtone po gozdovih 
Evrope in Azije.

Jagode lahko vzgojimo sami na vrtu, pa 
tudi v loncih in koritih. Sadimo jih zgodaj 
spomladi ali proti koncu avgusta. Sveže 
plodove nekaterih vrst jagod lahko 
uživamo od konca maja do prve zmrzali. 

antioksidantov kot so flavonoidi in 
antocianini. 

Uživanje in shranjevanje jagod
V kulinariki so jagode izredno 
priljubljene, saj jih srečamo v množici 
sladic, pa tudi drugih jedeh, predvsem 
solatah. Zelo priljubljen je jagodni 
sladoled, ki ga lahko pripravimo iz 
kombinacije jagod in banan. Shranjevati 
jih je mogoče na različne načine - 
poleg marmelad in džemov tudi v 
obliki kompotov, lahko pa jih tudi 
zamrznemo ali liofiliziramo. Liofilizacija 
je nizkotemperaturno sušenje oziroma 
sublimacija globoko zamrznjenih plodov, 
s katero plodovom odstranijo vodo.

ne pozabite: Če je le mogoče sadje 
uživajmo celo, saj pasiranje in/ali 
priprava soka iz sadja sprosti naravno 
prisotne sladkorje, ki se v telesu 
absorbirajo veliko hitreje, kot iz celega 
sadeža.

Jagode spadajo med sadje manjše 
velikosti, kar pomeni, da imajo na enoto 
teže relativno veliko površino, poleg 
tega je njihova površina mehka, zaradi 
česar svežega jagodičevja ne moremo 
shranjevati dlje časa. Prav tako jagode 
pod tekočo vodo splahnimo šele tik pred 
zaužitjem, saj v nasprotnem primeru s 
tem še pospešimo nastanek plesni in 
gnilobe.

Pri nekaterih posameznikih jagode lahko 
povzročajo alergijske reakcije, vendar 
jagode ne sodijo med najpogostejše 
alergene. Vsebujejo tudi salicilate, ki 
pri občutljivih posameznikih lahko 
povzročijo podobne simptome. Za 
potrditev diagnoze je potrebno 
zdravniško mnenje.

JAGODE - ZDRAV 
VSESTRANSKI 
SADEž
Jagode skupaj z malinami, ribezom in borovnicami uvrščamo v skupino 
jagodičastega sadja ali jagodičevja, medtem ko gozdne jagode (Fragaria vesca) 
uvrščamo tudi med gozdne sadeže. Besedilo: Nacionalni portal o hrani in prehrani, Prehrana.si

na tržnicah so s svežimi jagodami 
najbolje založeni v juniju.

Hranilna sestava
Sveže jagode so sestavljene pretežno 
iz vode, ki predstavlja več kot 90 
odstotkov njihove teže. So sladke; 
približno pet odstotkov teže svežih 
jagod predstavljajo ogljikovi hidrati, 
pri čemer močno prevladuje fruktoza, 
glukoze je polovico manj. Liofilizirane 
jagode seveda vsebujejo na enoto 
živila bistveno več sladkorjev kot sveže 
jagode.

100 g svežih jagod vsebuje približno 
dva grama prehranskih vlaknin ter v 
povprečju zadostili četrtini dnevnih 
potreb po vitaminu c. Kljub manjši 
vsebnosti raznolikih vitaminov in 
mineralov, pa so jagode izvrsten vir 

Preglednica: Okvirna hranilna vrednost v 100 g jagod

Hranilna vrednost v 
100 g jagod

% PDV*

Energijska vrednost (kcal/kJ) 33/136 1,7
Skupne maščobe (g) 0,3 0,4
– nasičene maščobe (g) 0 0
Ogljikovi hidrati (g) 7,7 3
– Sladkorji (g) 4,9 5,4
beljakovine (g) 0,7 1,4
Prehranske vlaknine (g) 2 6,7
Vitamini in minerali   
Vitamin c (mg) 19 24
Folat (µg) 43 22
Mangan (mg) 0,4

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



Reprezentativni primer izračuna za FORD KUGA:  • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: 24.840 EUR • lastna udeležba (polog): 11.549 EUR • znesek financiranja: 
13.291 EUR  • število obrokov: 84 • mesečno plačevanje: 198,98 EUR • stroški odobritve: 621,00 EUR • skupni znesek za plačilo brez lastne udeležbe: 17.335,02 EUR • letna obrestna mera: 6,75%, ki je spremenljiva in 
vezana na 3 mesečni Euribor, če je Euribor manjši od 0, se šteje, da je 0 • efektivna obrestna mera: 7,08% na dan 15.12.2020. Za končno ceno vozila z opcijami kontaktirajte pooblaščenega prodajalca z vozili Ford. 
Finančne kalkulacije so informativne in neobvezne. Oprema na vozilu in njena dostopnost sta odvisni od lokalnih  pogojev. Zadržujemo si pravico do spremembe cen in specifikacij opreme brez predhodnega 
obvestila. Uradna poraba goriva:  1,4-7,2 l/100 km. Uradne emisije CO2: 32-179 g/km. Emisijska stopnja Euro 6d Temp. Uradne emisije NOx: 0,0077-0,0375 g/km. Specifične emisije trdih delcev: /-0,00080 g/km. 
Število delcev: /-3,0 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam  prizemnega  ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.   Slike so simbolične, za napake v tisku ne odgovarjamo.  
Summit Motors, Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana.
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SPOROČI, DA SUMIŠ NA MOŽGANSKO KAP.

GOVOR
Neustrezen, 

zatikajoč, slabo 
razumljiv govor.

ROKA
Šibka 
roka 

ali noga.

OBRAZ
Na obrazu 
povešen 
ustni kot.

MINUTE
Vsaka 

minuta 
šteje!
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