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BreZSKrBnO V VSaKeM trenutKu POletja

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom 
ali farmacevtom. Rosacta® je tradicionalno zdravilo rastlinskega izvora za navedeno področje uporabe, ki 
temelji izključno na podlagi dolgotrajnih izkušenj.

ZNEBItE SE 
BOLEČIN NA 
NArAVNI NAČIN!
z dvojno močjo rožmarina

www.rosacta.si

https://www.rosacta.si/


NE DOPUSTITE, DA 
PRIDE TAKO DALEČ.

Ignoriranje glivic na nohtih  
lahko vodi v popolno izgubo nohta.1

www.nailner.si
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Ukrepajte še danes!

11Ghannoum et al. Determination of the efficacy of terbinafine hydrochloride nail solution in the 
topical treatment of dermatophytosis in a guinea pig model. Mycoses. 2009 Jan; 52(1): 35-43.

Na voljo v vseh lekarnah, specializiranih trgovinah in DM prodajalnah.

ODSTRANITE 
GLIVICE NA 
NOHTIH!

https://nailner.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: Medis 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/	

Kakšno koronapoletje se nam obeta 
Po mokrem in hladnem maju se je z junijem in prav tako z dežjem začelo 
tudi meteorološko poletje. Če ste že naveličani padavin in podpovprečnih 
temperatur, se nikar ne bojte; pred nami so lepi dnevi, ko se bo 
temperatura postopoma zviševala. Pa vendarle ni vse v temperaturah in 
lepem vremenu, saj je bolj razgaljeno na politični »sceni«, ki nam dnevno 
spreminja pogoje za dopustovanje doma in v tujini. Če smo še včeraj za 
prehod meje k sosedom potrebovali ta in drug dokument ali PcR-test, 
morda danes ni več tako, zato se v zapletenem koronačasu pred vsakim 
odhodom na dopust izven naših meja dodobra pozanimajte o potrebnih 
dokumentih. 
no, že kmalu pa se obeta tudi enotno zeleno potrdilo za potovanje 
znotraj držav EU.
Če bo to tudi uradno potrjeno v EU, pa se za turizem po svetu znova 
obetajo lepši časi. Zeleno potrdilo bo brezplačno in dostopno vsem 
državljanom EU. Čeprav bo začelo veljati 1. julija, ga je že prejelo več kot 
milijon ljudi. tehnični sistem na ravni EU namreč že deluje, število držav, 
ki so že vključene vanj (med njimi vse naše sosede), pa se iz dneva v dan 
povečuje. Do potrdila ima zakonsko pravico vsak državljan EU, ki je bil 
cepljen, ima negativni PcR-test ali pa je covid-19 že prebolel.
no, za tiste, ki boste letošnji junij preživeli v Sloveniji, vam predvsem 
kulturnega dogajanja zagotovo ne bo manjkalo. Umetnost nam je 
pomagala skozi čase, ki so bili neobičajni in nepričakovani. Z epidemijo 
smo se sicer naučili živeti, nismo pa se sprijaznili z dejstvom, da nam 
ukrepi za omejitev epidemije onemogočajo ali skrajno omejujejo dostop 
do kulture in umetnosti. tudi zato, ker se nismo predali in ker vemo, da 
je umetnost eden ključnih elementov vsake civilizacije, nas letos znova 
čakata tradicionalni festival »Junij v Ljubljani« in tudi znameniti Festival 
LEnt. na slednjem, ki tradicionalno poteka v štajerskem mestu ob Dravi, 
pa se obeta veliko zanimivih dogodkov, od kulinaričnega razvajanja do 
uličnega gledališča, ustvarjalnih delavnic za mlade in seveda koncertov 
na različnih prizoriščih. 
 Danijel Kmetec, uredništvo revije Zdrave novice
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RIBJA MAST LEKOVITA VITRY – KAKOVOSTNI PRIPOMOČKI ZA NEGO NOHTOV, 
STOPAL IN OBRAZA

HLADILNA TORBICA ZA SHRANJEVANJE

TABLETE ERECTA ZA AKTIVNE MOŠKE 

tradicionalno z nekaj več - Ribja 
mast Lekovita vsebuje z vitaminoma 
A in D bogato ribje olje ter čebelji 
vosek, ki skupaj z dodanim 
dekspantenolom spodbujata 
obnavljanje kože.
tradicionalno mazilo brez dodanih 
dišav pomirja kožo, izpostavljeno 
soncu ali vročim snovem, jo mehča 
in varuje pred izsušitvijo. Dobrodošla 
nega kože obraza in telesa ob opeklinah, odgninah, za nego 
suhih predelov kože in brazgotin. Za vse generacije!
Prodajna mesta: tuš drogerije, tosama bele štacunce, 
lekarne, specializirane trgovine in spletna prodaja  
www.lekos.si, www.tosama.si, www.tudrogerija.si,  
www.lekarnar.com in drugi.

Francoska družba Vitry je eden najstarejših proizvajalcev 
pripomočkov za manikiro in pedikuro na svetu, z več 
kot 200-letno tradicijo. Pripomočki Vitry slovijo po 
kakovosti, izpopolnjeni so do potankosti ter izkazujejo vso 
prefinjenost ročne izdelave. na voljo so škarjice, klešče in 
ščipalniki za nohte ter pincete iz nerjavnega jekla, pilice, 
strgala, posebna nega za poškodovane 
nohte ter učinkovit odstranjevalec 
laka za nohte brez acetona, 
pri uporabi katerega vata ni 
potrebna.
Zasijte v svoji edinstveni lepoti.
Ponudba izdelkov Vitry je 
na voljo v enotah Lekarne 
Ljubljana, specializiranih 
prodajalnah LL Viva in Spletni 
Lekarni Ljubljana na  
www.lekarnaljubljana.si

Hladilna torbica Wellion Frigo je namenjena shranjevanju 
inzulina, inzulinske črpalke in drugih pripomočkov za 
samokontrolo sladkorne bolezni in drugih zdravil na 
hladnem.
V času prometnih zastojev, potovanj v države s toplejšim 
podnebjem in na splošno poleti je težko obdržati inzulin ali 
preostala zdravila hladna.
Hladilna torbica je idealna za shranjevanje ob višjih 
zunanjih temperaturah. S pomočjo izparevanja ostanejo
inzulin in/ali druga zdravila hladna od nekaj ur do nekaj dni.

•	 notranji žep torbice je prevlečen z antibakterijsko 
impregnacijo.

•	 torbica se aktivira s hladno vodo, zato električno 
napajanje, zamrzovanje in hlajenje torbice ni potrebno.

•	 Hladilna torbica Wellion je na voljo v dveh velikostih:
•	 hladilna torbica Wellion Frigo – XXL (22 Å~ 19 cm)
•	 hladilna torbica Wellion Frigo – L (21 Å~ 11 cm)

Si želite aktivnega poletja v dvoje? Pri moških začne 
nivo testosterona upadati po 40. letu starosti, pogoste 
so težave z erekcijo. tablete Erecta Soria Natural 
vsebujejo cink, ki prispeva k 
vzdrževanju normalne ravni 
testosterona – moškega 
hormona v krvi. Dodan je 
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.

ALI VAS BOLIJO NOGE? ALI IMATE KRČNE žILE? 
UKREPAJTE ZDAJ!
Kronična venska bolezen ali krčne žile, kot ji pravimo 
pogovorno, je ena od najpogostejših nenalezljivih bolezni, 
saj prizadene 80 % odraslih. Zanjo so značilne otekle, 
boleče in težke noge. Za zdravljenje se uporabljajo 
venoaktivna zdravila, kot je Flebaven®, katerega 
učinkovitost in varnost sta bili dokazani v klinični raziskavi. 
Flebaven® 1000 mg z 1 tableto na dan učinkovito 
zmanjšuje najpogostejše simptome bolezni in tako 
pozitivno vpliva na kakovost življenja bolnikov.
Kronična venska bolezen prizadene venski sistem spodnjih 
okončin. Povezana je s slabšo prekrvitvijo v spodnjem delu 
nog, ki jo povzročajo strukturne spremembe v venskih 
zaklopkah in venski steni. Klinično je opredeljena kot sklop 
simptomov in znakov, ki nastanejo zaradi zvišanega tlaka 

v povrhnjih in/ali globokih venah 
spodnjih udov. Simptomi kronične 
venske bolezni so lahko težke, 
utrujene in nemirne noge, topa 
bolečina, srbenje in nočni krči. 
njeni znaki so lahko mrežaste 
vene ali krčne žile (varice), 
otekline, kožne spremembe in 
venska razjeda.

ZA UDOBJE SEČIL
Okužbe sečil so zelo pogoste, kar 50 % žensk jih doživi 
vsaj enkrat v življenju. Vrhunec težav s sečili je poletje, v 
tem letnem času se namreč pojavi za 30 % več primerov 
kot v preostalem delu leta, poletna vnetja mehurja pa so 
bolj pogosta pri ženskah od 17. do 44. leta. Prehransko 
dopolnilo cys-control(r) Fort z brusnico, D-manozo, 
jesensko vreso poskrbi za udobje sečil, hkrati pa ohranja 
ravnovesje mikrobiote. njegova 
popolna formula združuje tri 
učinkovine naravnega izvora 
z dvema mikrobiotičnima 
sevoma. Formula cys-control(r) 
Fort je brez barvil ali kemičnih 
dodatkov, izdelek pa je varen 
tudi za nosečnice in doječe 
matere.
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NARAVNA MEDICINA ZA BOLJŠI SPANEC, URAVNANE žENSKE HORMONE IN PREBAVO
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 kapljice 
Baldrijan XXI brez alkohola Soria Natural, ki so do 25-
krat učinkovitejše od običajnih. ne vsebujejo alkohola in 
konzervansov. Uporabniki jih zelo pohvalijo.

Menstruacija – naravno brez PMS
Več kot polovica žensk občuti boleče menstruacije, boleče 
prsi, zatekanje nog, napihnjenost, željo po sladkarijah, nihanje 
razpoloženja ... Konopljika pomaga ohranjati dobro počutje 
pred in med menstrualnim ciklom in lajšati težave PMS. Za 

hormonsko ravnovesje. Kapljicam Konopljika kompleks XXI 
brez alkohola je dodan cink, ki ima vlogo pri plodnosti.

Brez napihnjenega trebuha
Vas moti napihnjen trebuh? Artičoka ima vlogo pri ohranjanju 
telesne teže. Prispeva k delovanju prebavil in zmanjša 
občutek polnosti in napenjanja. Prispeva k delovanju jeter 
in razstrupljanju. Lahko prispeva k znižanju nivoja maščob v 
krvi.

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

menstruacija, PMS

napihnjenost, holesterol

S CEPLJENJEM PROTI VIRUSOM HPV IN ODGOVORNO 
SPOLONOSTJO V VARNO POLETJE 
Z rahljanjem pandemskih ukrepov in bližanjem poletja 
se med nas vrača občutek brezskrbnosti in poletne 
razposajenosti. Zdravniki zato mlade letos še posebej 
opozarjajo na odgovorno in varno spolnost v prihajajočih 
poletnih mesecih. Številke precepljenosti v šolskem 
letu 2019/20 so za odstotno točko nižje kot leto prej 
in dosegajo 58,5-odstotno precepljenost deklic na ravni 
države. Slovenija se je konec lanskega leta s pridružitvijo 
globalni strategiji, ki jo je postavila Svetovna zdravstvena 
organizacija, zavezala, da bo v naslednjem desetletju 
dosegla 90-odstotno precepljenost proti virusom HPV 
deklic do 15. leta starosti, 70-odstotno pregledanost 
žensk v presejalnem programu in 90 odstotkov žensk, 
s predrakavimi spremembami in rakom materničnega 
vratu (RMV), ki se ustrezno zdravi. Z novim šolskim letom 
2021/22 se z brezplačnim cepljenjem proti HPV za dečke 
začenja dodaten pomemben korak v smeri eliminacije RMV.

NAJBOLJŠA REŠITEV ZA TRDOVRATNE GLIVICE NA 
NOHTIH? NAILNER 2V1! 
Glivične okužbe nohtov so zahrbtna in trdovratna 
nadloga, ki se je moramo lotiti takoj, ko jo zaznamo. Sama 
okužba se začne praktično neopazno, a sčasoma preraste 
v kronično obolenje, v kolikor je ne zdravimo.  
Kako si lahko pri zdravljenju pomagamo sami?  
Če je prizadeta manjša površina nohta, si lahko pri 
odstranjevanju glivic pomagamo 
z uporabo Nailner 2 v 1 laka ali 
pisala. Nailner 2 v 1 z edinstveno 
formulacijo z mlečno spremeni 
pH nohta iz alkalnega v kislega 
(pH 2,5) in odpravi ter preprečuje 
glivične okužbe nohtov, hkrati pa 
nudi vidne rezultate že po 7 dneh 
uporabe. 

ZA BREZSKRBNO INTIMO POLETI
Glizigen hitro in nežno zaščiti intimne predele med 
menstruacijo, v času nosečnosti ter pred in po spolnem 
odnosu. Odlična podpora tudi po kopanju v bazenu ali 

morju in po depilaciji. nevtralizira 
neprijeten vonj in je učinkovita 
podpora pri zdravljenju herpesnih 
okužb. Klinično preverjena 
formula z aktivirano glicirizinsko 
kislino je na voljo v lekarnah, 
specializiranih prodajalnah in 
Sanolaborjih ter na  
www.hisa-zdravja.si. Več 
informacij na 080 80 12.

https://soria-natural.si
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REŠITEV ZA POŠKODOVANO KOžO

NORMISON PRŠILO ZA UHO

ZLATI GHEE ZA RAZVAJANJE VSEH GURMANOV

Ste se opekli med pripravljanjem kosila? So vas 
ožulili čevlji? Imate na koži prasko ali odrgnino? 
Čutite neprijetno bolečino zaradi pika čebele? 
Ste si stisnili mozoljček in imate neprivlačno 
krasto?
Za vse to so v laboratoriju bioderma 
razvili pomirjujočo kremo cicabio SPF 50+, 
ki je najprimernejša izbira za obnavljanje 
poškodovane kože v poletnih mesecih. Kožo 
nežno očisti, pospeši celjenje, zmanjšuje 
potrebo po praskanju in preprečuje nastanek 
brazgotin. Izdelek, ki je primeren za vso družino, 
je fotostabilen in vodoodporen, torej ga lahko uporabljajmo 
tudi na počitnicah, ko se kopamo, smo športno aktivni ... 
ne vsebuje parabenov in umetnih barvil, je neodišavljen, 
hipoalergen in nekomedogen ter ima izjemno visoko UVA 
zaščito - UVA 31.

Pršilo NORMISON za uho se uporablja preventivno in 
sočasno ob zdravljenju vnetij zunanjega sluhovoda, zlasti 
ob pogostem ali daljšem stiku z vodo. Visoka vlažnost in 
previsoke (preveč bazične) vrednosti pH spodbujajo vnetja 
zunanjega sluhovoda. Odstranitev vlage po intenzivnem 
stiku z vodo je pomemben ukrep pri preprečevanju vnetij.
Zaradi posebne sestave pršila normison za uho se površina 
zunanjega sluhovoda hitro posuši. 
Kisla sestavina v pršilu za uho pomaga 
vzpostaviti ali ohraniti naravni kislinski 
plašč kože. Alkoholna sestavina suši 
odvečno vlago ter prepreči ponovno 
okužbo. Izdelek je primeren za odrasle 
in otroke od 3. leta starosti naprej, prav 
tako se brez omejitev uporablja v obdobju 
nosečnosti in dojenja.

Zlati Ghee ali pravo domače kuhano maslo, pridobljeno 
iz biodinamičnega mleka, ustvarja različne produkte. V 
košarici Zlatega Gheeja najdete demeter kravje, ekološko 
kozje ter eko ovčje maslo ghee. Kravji Ghee je odlično 
združen v samostojni lešnikov namaz, sezamov namaz, 
čemažev namaz, namaz s tartufi, jagodami ali drnuljami. 
Poskrbljeno je tudi za nego, z Ghee vlažilno kremo za obraz 
in telo ali deodorantom z vonjem po kokosu. Združena 
esenca masla z bio čebeljim voskom pa ustvarjata GheeLux 
naravne čajne svečke.

Za vse bralce revije Zdravih 
novičk, ki bodo v mesecu juniju 
ali juliju naročili vsaj en izdelek iz 
naše spletne prodajalne  
www.zlati-ghee.si, bomo obdarili z 
dodatnim lončkom v mini izvedbi. 
Prosimo vas le, da na koncu 
naročila v opombo dopišete: 
ZLAtI GHEE in se pustite 
presenetiti.

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 ledvice.
Več informacij na 
brezplačni telefonski 
številki 080 50 02 ali 
www.neuronal.eu.
Izdelek lahko kupite 
v vseh lekarnah 
in specializiranih 
trgovinah.

DARUJTE KRI IN SVET NAJ BIJE!
Varna in zadostna preskrba s krvjo je 
eden pomembnih stebrov zdravstvene 
oskrbe in s tem tudi javnega zdravja, ob 
svetovnem dnevu krvodajalcev, sporoča 
Zbornica – Zveza. Letošnja kampanja 
poteka pod sloganom Darujte kri in svet 

naj bije!, ki poudarja prispevek krvodajalcev k ohranjanju 
“utripa sveta” z reševanjem življenj in izboljšanjem zdravja. 
cilji svetovnega dneva krvodajalcev so ozaveščanje širše 
javnosti o potrebi po rednem, neplačanem darovanju 
krvi, zahvala krvodajalcem po svetu, ki prostovoljno in 
brezplačno darujejo kri in s tem ključno prispevajo k 
preskrbi s krvjo, ter spodbujanje skupnostne vrednote 
krvodajalstva pri krepitvi solidarnosti in socialne kohezije v 
skupnosti. 

GENGIGEL ZA ZDRAVE DLESNI
Pri zdravem človeku so bakterije v ustih le 20-odstotni 
krivec za vnetje, ki vodi v krvavitev obzobnih tkiv, pri 80 
odstotkih pa je kriva pomanjkljiva ustna higiena. Vnete, 
krvaveče, otekle in poškodovane dlesni, ranice, afte in 
druge razjede v ustih, vzdražena ustna tkiva zaradi zobnih 
protez in aparatov – vse to lahko preprečimo z ustrezno 
vsakodnevno ustno higieno, ki vključuje uporabo izdelkov 
Gengigel. Za več informacij in brezplačno naročilo vzorcev 
obiščite www.gengigel.si.

NOVO ZA VNETNE ČREVESNE TEžAVE
Pri vnetnih črevesnih težavah običajno primanjkujejo 
pomembni vitamini. Zato kapsule Probinflam Soria 
natural poleg posebnih mlečnokislinskih 
sevov vsebujejo še vitamine c, E, b1, 
b2, b3 in b6, betakaroten in folno 
kislino. Mlečnokislinske bakterije so 
dvojno zaščitene pred kislim pH želodca, 
da pridejo nepoškodovane na mesto 
delovanja. Kapsule Probinflam naročite 
na www.soria-natural.si, v lekarni ali 
specializirani trgovini.



happy  
  in pink

*Brez sestavin ali derivatov živalskega izvora.

V lekarnah in specializiranih prodajalnah www.nuxe.si
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Vsi si želimo, da ne bi naenkrat zbolelo 
veliko število ljudi, saj lahko zdravstveni 
sistem le tako pomaga vsem, ki 
potrebujejo bolnišnično oskrbo zaradi 
virusa covid-19 ali druge bolezni.

Značilnosti okužb s covid-19
blaga okužba s covid-19 se kaže kot 
nedolžen prehlad, po katerem niti ne 
potrebujemo okrevanja.

Srednje močna okužba s covid-19 je 
lahko že zelo neprijetna: suh dražeč 
kašelj, pekoča bolečina za prsnico ob 
kašlju ali globokem dihanju, občutek 
nepopolnega vdiha, glavobol in bolečine 
v kosteh in mišicah, pekoči občutki na 
koži, bruhanje in/ali driska, občutek 
utrujenosti in pomanjkanje energije, 
izguba vonja/okusa.

Še posebna previdnost pa je 
potrebna, če opažate:
•	 tiščečo bolečino za prsnico, ki ni 

odvisna od dihanja ali kašlja in 
jo poslabša napor (npr. hoja po 
stopnicah),

•	 srčni utrip več kot 110/min v 
mirovanju po vsaj 20 minutah počitka,

•	 zadihanost ob počasni hoji po 
stanovanju,

•	 razbijanje srca več kot 150/min ali 
neredno bitje srca,

•	 ponovno povišano temperaturo, 
medtem ko ste vmes že imeli 
normalno, s poslabšanjem kašlja in 
morda gnojnim izkašljevanjem,

•	 otekanje ene ali obeh nog na novo ali 
izrazito poslabšanje otekanja nog,

•	 močne bolečine v trebuhu.

V naštetih primerih se takoj obrnite 
na zdravnika, saj lahko gre za zaplet 
ob covid-19 okužbi (srčno popuščanje, 
miokardni infarkt, aritmijo, globoko 
vensko trombozo ipd.) ali pa za kakšno 
pridruženo bolezen (npr. bakterijsko 
pljučnico ali vnetje žolčnika v obdobju 
prebolevanja covid-19).

OKREVANJE 
PO COVID-19
Covid-19 je zelo raznolika virusna okužba, za katero je in bo zbolelo pomembno 
število ljudi. Prav zaradi raznolikosti okužbe je tudi okrevanje zelo različno.

Besedilo: Nana Fartek, dr. med., spec. druž. med.

Marsikdo poroča, da okrevanje po 
covid-19 traja nekaj tednov, občasno 
tudi več mesecev. Lahko je odvisno od 
pridruženih bolezni, ni pa nujno. tudi 
mlajši od 50 let brez pridruženih bolezni 
občasno potrebujejo daljše okrevanje. 
Vzrokov še ne poznamo. Vsekakor pa je 
potrebno previdno spremljati počutje, da 
se ne spremeni ali poslabša.

Kako si pomagamo pri okrevanju po 
covid-19?
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 

Čiste roke so še vedno ključ pri premagovanju epidemije.

nekaterim sicer ustrezajo, druge pa 
lahko dražijo.

Sredstvo za miritev kašlja se kupi 
v lekarni, lahko pa ga predpiše 
tudi zdravnik na plačljiv recept. Za 
bolečino lahko vzamemo 500–1000mg 
paracetamola na 8 ur po potrebi. 
Za izboljšanje dihalnega okrevanja 
so koristne dihalne vaje, s katerimi 
spodbudimo polno dihanje in aktiviramo 
dihalne mišice.

Za suh in dražeč kašelj je pomembno 
uživati tople tekočine kot sta čaj ali 
juha.

Okrevanje po covid-19 v primeru 
glavobola in bolečin v mišicah
Če je bolečina močna, uporabimo 
analgetik paracetamol 1000 mg ali 
metamizol 1000 mg na 8 ur po potrebi. 
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Koristen je tudi magnezij 300 mg na 
dan. Priporočamo nežne razgibalne in 
raztezne vaje za vratno hrbtenico (gibi 
z glavo naprej/nazaj, levo/desno, nagibi 
vstran, kroženje), ramenski obroč (dvigi 
ramen, kroženje z rokami) in celotno 
hrbtenico (počasen spust v predklon 
in dvig, počasne rotacije, nagibi z 
iztegi rok). 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 glavobola ali bolečin v mišicah 
so priporočljive nežne razgibalne vaje za 
vratno hrbtenico in celotno hrbtenico.

Okrevanje po covid-19 v primeru 
driske in/ali bruhanja
Kadar sta prisotna driska ali bruhanje, 
je pomembno uživanje dovolj tekočine 
(2–3 litre/dan), ki mora biti vsaj delno 
elektrolitsko bogata. to pomeni, da 
mora vsebovati soli, zato je bistra juha 
pomemben vir tekočine. Po bruhanju 
naenkrat zaužijte majhen odmerek 
zaužite tekočine (0,3 dl naenkrat na 
10–15 min).

Zdravilo proti slabosti in bruhanju lahko 
zdravnik po presoji primernosti terapije 
predpiše tietilperazin.

V primeru driske ali bruhanja se prileže 
bistra juha.

Okrevanje po covid-19 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 

V primeru občutka utrujenosti in pomanjkanja energije je, kljub 
utrujenosti, pomembno aktivno gibanje na svežem zraku.

Marsikdo poroča, da okrevanje 
po covid-19 traja nekaj tednov, 
občasno tudi več mesecev.

Blaga okužba s covid-19 se 
kaže kot nedolžen prehlad, po 
katerem niti ne potrebujemo 
okrevanja.

svežem zraku, čeprav za kratek čas in ne 
glede na vremensko situacijo.

Dlje kot počivamo, več kondicije 
izgubljamo, zato je prav, da čimprej 
pričnemo z zmernim gibanjem, ko 
seveda telesna temperatura ni več 
povišana. bolje 5 počepov kot nobenega. 
bolje počitek med sprehodom kot 
sedenje ali ležanje. tako se večkrat 
dnevno potrudite gibati.

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 občutka utrujenosti 
in pomanjkanja energije je, kljub 
utrujenosti, pomembno aktivno gibanje 
na svežem zraku.

Okrevanje po covid-19 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 pa 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 2000–
3000 IE dnevno. S tem naj bi zmanjšali 
število težjih oblik bolezni, kar je naš 
velik skupni interes.

Svetovna zdravstvena organizacija 
(SZO) je pripravila še posebna navodila 
za okrevanje slabotnejših, tudi po 
bolnišnični obravnavi. najdete jih na tej 
povezavi.

Če imate kakšna vprašanja o svojem 
počutju ali doživljate kak simptom, 
ki vam povzroča skrb, se po telefonu 
obrnite na osebnega zdravnika ali v 
njegovi odsotnosti drugo zdravstveno 
osebje, ki vam bodo dali potrebna 
navodila, kako ukrepati, ali pa termin 
pregleda.

želimo si dvoje: uspešno okrevanje 
bolnikov s covid-19 in skrbno obravnavo 
vseh v izogib spregledanim diagnozam 
v imenu covid-19. V tem boju moramo 
sodelovati prav vsi!
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Poviša namreč raven serotonina 
(hormon sreče) v krvi in spodbuja tvorbo 
vitamina D, ki je nujno potreben za 
zdravje kosti in zob. Vendar pa pretirano 
in neprevidno sončenje privede do več 
negativnih učinkov, ki so škodljivi tudi za 
naše zdravje. Zato je zelo pomembno, 
da upoštevamo nekaj pravil za lepo, 
zagorelo in predvsem zdravo polt.

Izboljšajte naravno obrambo 
organizma in kože
Poleg kreme z zaščitnim faktorjem 
lahko z vključevanjem določenih hranil 
v vsakodnevno prehrano izboljšate 
naravne obrambne sposobnosti kože 
pred škodljivim žarčenjem. Raziskave 
namreč potrjujejo, da določeni 
antioksidanti lahko upočasnijo, 
prekinejo ali preprečijo verižne reakcije 
oksidacije, ki jih sprožajo prosti radikali 
pri prekomernem izpostavljanju soncu. 
Antioksidanti, ki jih lahko dovajamo s 
prehrano, so:
•	 Karotenoidi delujejo kot obramba 

pred lipidno peroksidacijo, ščitijo 
lipide; delujejo kot UV-absorberji in 
ščitijo kožo pred povečano razgradnjo, 
spodbujajo množenje keratinocitov 
– glavnih celic epidermisa – torej 
obnavljanje epidermisa (korenje, buče, 
sladki krompir, melone, paradižnik).

•	 Polifenoli ščitijo DnK in celične 
proteine, ščitijo pred UV-žarki, 
zmanjšujejo vnetni odziv kože, še 
zlasti pri opeklinah, spodbujajo sintezo 
kolagena, elastina in hialuronske 
kisline v dermisu, ščitijo endotelijske 
celice (najdemo jih v citrusih, rdeče 
obarvanem sadju, kakavu, črni 
čokoladi, zelenem čaju, rdečem vinu).

•	 Vitamin C ščiti DnK in celične 
proteine, ščiti kožo pred vplivi UV-
žarkov, ohranja funkcijo endotelijskih 
celic in zmanjšuje pojav teleangiektazij 
ter je ključnega pomena za nastajanje 
kolagena (najdemo ga v papriki, 
ohrovtu, kiviju, črnem ribezu, brokoliju).

privede do dehidracije organizma in 
kože, zato je ključnega pomena, da telo 
dovolj hidrirate. Seveda je voda prva 
izbira, potrebujete okrog od 2 do 2,5 
litra vode, odvisno od tega, ali telovadite 
ali ne. Prav tako je pomembno, da 
zaužijete dovolj esencialnih maščobnih 
kislin (omega 3 in omega 6), ki 
zmanjšujejo transepidermalno izgubo 
vlage (oziroma povečujejo sposobnost 
kože zadržati vlago), povečujejo vlago v 
stratumu corneumu in povečajo zaščito 
pred UV-žarki. najdete jih v ribah, kot so 
losos, tuna, sardele in skuša, zelo dober 
vir so tudi orehi in semena čija. 

Skrb za kožo od zunaj

Uv-zaščita
UV-sevanje na kožo vpliva na dva načina:
•	UVA-sevanje	predstavlja	95	%	žarkov	
v atmosferi, ga ne čutimo, prisotno je 

SONČENJE - 
PAMETNO IN S 
PRAVO ZAŠČITO
Izpostavljanje soncu ima poleg lepega, zagorelega videza, zaradi katerega smo 
videti mlajši in bolj zdravi (tudi celulit je manj viden), tudi druge pozitivne lastnosti 
na naš organizem. Besedilo: Petra Šauperl

•	 Vitamin E deluje kot obramba 
pred lipidno peroskidacijo, ščiti 
lipide, preprečuje vnetja, ščiti pred 
škodljivimi vplivi UV-žarkov, poveča 
vsebnost vlage v vrhnjici in znižuje 
transepidermalno izgubo vlage 
(najdemo ga v olju pšeničnih kalčkov, 
sončničnem olju, arašidih, pinjolah, 
oljčnem olju).

•	 Vitamin A deluje kot obramba pred 
lipidno peroskidacijo, ščiti lipide, 
ohranja funkcijo endotelijskih celic 
in zmanjšuje pojav teleangiektazij, 
zmanjšuje pigmentne spremembe 
na koži in spodbuja množenje 
keratinocitov – glavnih celic 
epidermisa (najdemo ga v špinači, 
korenju, rdeči papriki, telečjih jetrcih, 
brokoliju).

Poskrbite za dovolj hidracije
Izpostavljanje soncu in vročini lahko 

Sonce poviša namreč raven serotonina (hormon sreče) v krvi in 
spodbuja tvorbo vitamina D, ki je nujno potreben za zdravje kosti 
in zob.



Ščiti občutljivo kožo 
pred soncem in 
krepi njeno naravno 
obrambo

ZAŠČITA PRED  
SONCEM  
za specifične  
kožne težave

PRIPOROČAJO DERMATOLOGI

Rosactiv™ patent

RDEČICAPIGMENTNI MADEŽI 
IN STARANJE KOŽE

Fluidactiv™ Patent

AKNEMELAZMA

M SPF 50+ 
Obarvana gel 
krema za kožo  
z melazmo,  
ZF 50+,  
40 ml

SPOT-AGE 
SPF 50+ 
Antioksidacijska 
gel krema 
proti 
pigmentnim 
madežem,  
ZF 50+,  
40 ml

AR SPF 50+ 
Obarvana 
krema za kožo  
z rdečico,  
ZF 50+ UVA 33, 
30 ml

AKN MAT 
SPF 30 
Fluid za 
aknasto kožo, 
ZF 30 UVA 13,  
40 ml
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Na voljo v lekarnah in 
spletni trgovini www.sophia.si

Brezplačno svetovanje: 080 35 64 
www.bioderma.siBioderma Slovenija

https://bioderma.si
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Poleg uV-zaščite je priporočljiva tudi mehanska zaščita, kot na 
primer klobuki, kape in oblačila.

Poleg kreme z zaščitnim faktorjem lahko z vključevanjem 
določenih hranil v vsakodnevno prehrano izboljšate naravne 
obrambne sposobnosti kože pred škodljivim žarčenjem.

tudi, ko ni sonca, torej takoj ko se zdani, 
tudi pozimi, prodira v drugo plast kože 
(dermis), kjer pospešuje razgradnjo 
kolagena in elastina, povzroča 
poškodbe na DnK, povzroča pojav 
hiperpigmentacij. UVA-žarki prodirajo 
tudi skozi steklo in vodo.
•	UVB-sevanje	nas	ob	prekomernem	
izpostavljanju opeče, pospeši tvorbo 
prostih radikalov, posledično vnetje, 
popuščanje sten kapilar, ki postajo vedno 
bolj prepustne.
Oba lahko povzročata kožnega raka. 

Zato je primerna zaščita pred UV-žarki 
zelo pomembna. najdemo jo v kremah 
(negovalnih ali sončnih) z dodanimi UV-
filtri. 
V osnovi ločimo dva tipa UV-filtrov:
•	 UV-reflektorji delujejo po principu 

odbijanja svetlobe: razporedijo se po 
površini kože in kot ogledalo odbijejo 
UV-sevanje in tako preprečijo, da bi UV-
žarki dosegli kožo. Imenujemo jih tudi 
anorganski UV-filtri in pokrivajo široko 
UV-območje (na primer titanov oksid, 
cinkov oksid, kalcijev karbonat).

•	 UV-absorberji UV-sevanje »posrkajo«; 
so molekule, ki imajo v svoji strukturi 
elemente, ki so sposobni prevzeti 
prejeto UV-sevanje in preprečiti, da 
bi to prišlo do kože. V primerjavi z 
UV-reflektorji prodirajo v kožo. Pri 
tem lahko postanejo bolj reaktivne in 
lahko privedejo do alergijskih reakcij. 
Glede na delovanje jih delimo na 
UVA- (derivati kafre, avobenzone) in 
UVb-filtre (metoksicinamati, salicilati). 
Poznamo pa tudi UVA- in UVb-
absorberje (benzofenoni, oktokrilen).  
Pri izbiri kreme z UV-filtri bodite 
pozorni, da ti niso v obliki nanodelcev, 

ker za zdaj še ni dokazano, da ne 
škodujejo organizmu. Prav tako 
izbirajte kreme, ki imajo visoko UVA-
zaščito.

Kaj pa SPF?  
Oznaka SPF (Sun Protection Factor) je 
oznaka, ki meri sposobnost izdelka, da 
ščiti pred UVb-žarki in se uporablja že 
od leta 1962. Izdelek za zaščito pred 
soncem z oznako SPF samo podaljšuje 
možnost izpostavljenosti na soncu brez 
opeklin, vendar ne omogoča neomejeno 
dolge izpostavljenosti. Za primer: osebi, 
ki jo brez zaščitnega faktorja običajno 
sonce »opeče« v 20 minutah, zaščitni 

faktor SPF 15 omogoča, da na soncu 
ostane 15-krat dlje in jo pri tem sonce 
ne opeče.
na splošno koža, ki je prekomerno 
izpostavljena UV-žarkom, postane 
atrofična (upadla), gube se močneje 
izrazijo, koža je odebeljena in ima usnjat 
videz, pojavijo se hiperpigmetacije in 
teleangiektazije, zaradi vnetja pride do 
eritema (rdečine).
Zato je ključno, da kožo na obrazu, ki 
je najbolj izpostavljena, ščitimo celo 
leto (čim višja UVA-zaščita in SPF od 20 
naprej). Kožo na telesu začnemo ščititi 
takoj, ko se začnejo toplejši dnevi in ko 
oblečemo kratke rokave oziroma hlače, 
krila, ali pri telesni aktivnosti v naravi. 
Poleti, ko smo na plaži ali v hribih, pa 
naj bo faktor SPF vsaj 30 oziroma tudi 
50 za bolj svetlopolte osebe, ki nimajo 
dovolj naravne zaščite – pigmenta. 
Pomembno, je da kremo za sončenje 
nanesemo večkrat dnevno in vsakič po 
kopanju.

Poleg UV-zaščite je priporočljiva tudi 
mehanska zaščita, kot na primer klobuki, 
kape in oblačila. Pri tem ne pozabite 
na zaščito oči, izberite sončna očala z 
dobrimi UV-filtri, kajti melanom lahko 
nastane tudi na očeh.

Nega kože
•	Čiščenje	kože	zjutraj	in	zvečer
Zelo pomembno je kožo vsak večer 
temeljito očistiti, da odstranimo vse 
ostanke sončne kreme, sebuma, soli in 
preostalih nečistoč. Posegajte po blagih 
čistilnih sredstvih (mleko, gel), ki jih 
sperite z vodo. Če uporabljate micelarno 
vodico, jo obvezno sperite z vodo! Zakaj? 
Micelarna voda poleg vode vsebuje tudi 



Oznaka SPF (Sun Protection Factor) je oznaka, ki meri 
sposobnost izdelka, da ščiti pred uVB-žarki in se uporablja že od 
leta 1962.

Osebi, ki jo brez zaščitnega 
faktorja običajno sonce opeče 
v 20 minutah, zaščitni faktor 
SPF 15 omogoča, da na soncu 
ostane 15-krat dlje in jo pri 
tem sonce ne opeče.

micele, majhne molekule, ki s svojim 
lipofilnim in hidrofilnim delom površinsko 
učinkujejo na koži tako, da nase vežejo 
nečistoče in odvečno maščobo. Problem 
nastane, ko micelarne vode ne izperemo 
(na primer z micelarno vodico navlaženo 
vato samo obrišemo obraz), saj prej 
omenjeni miceliji ostanejo na koži in še 
vedno opravljajo svojo funkcijo – vežejo 
nase nečistoče in maščobo. Ker pa še 
kar naprej vežejo nase maščobo, ki jo 
proizvaja koža za ohranjanje kožne 
bariere (= epidermalni lipidi (pretežno 
ceramidi in holesterol), ki delujejo 
kot nekakšen »cement«, ki skupaj s 
korneociti tvori varovalno funkcijo vaše 
kože), tako porušijo njeno delovanje. 
Prav tako na koži ostanejo miceliji, ki 
so nase že vezali nečistoče. Posledica? 
Povečana transepidermalna izguba 
vode (oziroma manjša sposobnost 
kože zadržati vlago), koža je bolj 
ranljiva za zunanje vplive, pojavi se 
možnost razrasta gliv, bakterij, izsušena 
povrhnjica, ki povzročajo rdečino … 
Drug problem micelarnih vodic je ta, da 

imajo običajno visoko vrednost pH, da 
so izdelki bolj stabilni. Če pa porušimo 
ravnovesje pH v koži, otežujemo 
nastajanje epidermalnih lipidov v koži in 
imamo isto težavo. torej micelarno vodo 
JE tREbA IZPIRAtI Z VODO in zatem 
uporabiti tonik (brez alkohola), da koži 
povrnemo pH. 
Zjutraj pa je dovolj, da kožo samo 
umijemo z vodo in zaključimo s tonikom.

•	Uporabljajte	dnevno	kremo	za	
obraz, ki nudi uv-zaščito, veliko 
antioksidantov in vlage
Dolgotrajno vlago boste koži zagotovili 
s sestavinami, kot so hialuronska kislina, 
aloja ali pantenol. Antioksidanti, kot 
sta vitamina c in E, sproti popravljajo 
poškodbe, ki jih čez dan povzročijo 
prosti radikali, vitamin E pomirja vnetja. 
Čez dnevno kremo z UV-zaščito pred 
izpostavljanjem soncu nanesite še 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

kremo za sončenje z ustrezno zaščito.
nočna krema za obraz naj bo lahke 
teksture s sestavinami, ki spodbujajo 
naravne funkcije obnavljanja kože in 
kožo pomirjajo ter hidrirajo. tudi krema 
za telo naj bo hidratantno negovalna.

•	Enkrat	tedensko	si	naredite	nežni	
piling
Za obraz uporabite nežni mehanski 
piling (bodite pozorni, da ne boste 
pregrobi) ali še bolje encimski piling. 
Za telo lahko uporabite malo bolj 
grob mehanski piling. S pilingom boste 
odstranili odmrle celice in poskrbeli za 
enakomerno in zdravo polt. Prav tako 
boste omogočili, da bodo učinkovine, 
ki jih boste kasneje nanašali, lažje 
prodrle v globlje plasti kože. Po pilingu 
si privoščite dobro hidratantno masko 
za obraz oziroma dobro hidratantno 
negovalno kremo za telo.

https://hisa-zdravja.si
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Ali ste vedeli, da se prvi simptomi 
dehidracije telesa pojavijo že pri 
izgubi dveh odstotkov običajne 
količine vode?
naše telo je sestavljeno iz kar 60–70 
odstotkov vode, zaradi česar jo moramo 
zaradi nenehnega izločanja (skozi 
dihanje, znojenje, urin, blato) ves čas 
nadomeščati. to je izjemno pomembno 
predvsem v poletnih mesecih, ko je 
zaradi vročine izločanje povečano. 
Priporočen dnevni vnos tekočine je 2–3 
litre vode oz. 1 liter vode na vsakih 25 
kg telesne mase.

Hlajenje telesa z znojenjem je osnovni 
mehanizem za vzdrževanje normalne 
telesne temperature. Če je preskrba 
organizma z vodo slaba, je hlajenje 
telesa bolj ali manj ustavljeno. Prav zato 
je ustrezna hidracija telesa v vročih 
poletnih mesecih pomembna že pri 
mirovanju, ko voda dobesedno hlapi iz 
telesa.

Še toliko bolj je oskrbovanje telesa 
z vodo pomembno pri športnih 
dejavnostih. tako namreč zmanjšujemo 
utrujenost med vadbo, zagotavljamo 
psihično sposobnost, koncentracijo in 
sposobnost odločanja, omogočamo 
regulacijo telesne temperature ter 
izboljšamo sposobnost za regeneracijo 
po vadbi.

Da med športom dosežete stanje dobre 
hidracije, je poleg osnovnega dnevnega 
vnosa potreben dodaten vnos tekočin. 
Od dve do tri ure pred treningom je 
treba popiti 500 ml tekočine, od 10 do 
20 minut pred treningom pa še dodatnih 
od 250 do 500 ml. Za ohranjanje 
hidriranosti med športno aktivnostjo je 
vsakih 15−20 minut priporočljivo popiti 
med 120 in 180 ml tekočine, po športni 
aktivnosti pa je vsak izgubljeni kilogram 
telesne mase treba nadomestiti z od 1 
do 1,5 litra tekočine.

konstantno še pred občutkom žeje.

Za okus dodajte v vodo sveže sadje 
ali zelišča.
Če vam okus vode ne ustreza, lahko v 
vodo daste nekaj rezin svežega sadja 
(limona, pomaranča itd.) ali zelišča 
(meta, melisa itd.), ki bodo obogatili okus 
vode.

Izogibajte se alkoholnim pijačam.
Ker je alkohol diuretik, povzroči, da po 
zaužitju alkoholne pijače pogosteje 
urinirate, kar povzroči še dodatno izgubo 
vode iz telesa.

Med intenzivno športno dejavnostjo 
ali po njej pijte izotonične napitke.
Ker med aktivnostjo z znojenjem 
izgubljate povečane količine elektrolitov, 
je nujno, da jih nadomestite. to najbolje 
storite z uporabo izotoničnih napitkov.

»Jejte« tekočino.
Poskušajte v poletnih dneh v prehrano 
vključiti več sadja in zelenjave z večjo 
vsebnostjo vode. Predvsem v dneh, ki 
jih nameravate preživeti zunaj, vključite 
v svoj jedilnik lubenico, pomarančo, 
grenivko, kokos, špinačo, bučke, kumare 
ali zeleno.

HIDRACIJA TELESA - 
POSKRBITE ZANJO
Pitje tekočine je potrebno za vzdrževanje ravnovesja vode v telesu. Dve tretjini teže 
telesa odraslega človeka predstavlja voda. Že blaga izsušitev ali dehidracija, to je 
zmanjšanje količine telesnih tekočin za en oz. dva odstotka, lahko bistveno zmanjša 
telesne in duševne sposobnosti. Besedilo: Damijana Presečnik, mag. inž. preh. 24alife

Za uspešno rehidracijo so najprimernejši 
izotonični napitki, ki ob vodi vsebujejo 
še nadvse pomembne elektrolite (natrij, 
kalij, klor itd.).

Znaki dehidracije:
•	 povečan občutek žeje,
•	 utrujenost,
•	 glavobol,
•	 suha usta,
•	 temno obarvan urin,
•	 manjša elastičnost kože,
•	 mišična oslabelost,
•	 omotica.

Doma pripravljen izotonični napitek
Eden najučinkovitejših naravnih 
osvežilnih izotoničnih napitkov je 
kokosova voda, ki vsebuje naravno 
prisotne elektrolite (kalij, kalcij in 
natrij), ob njih pa še številne snovi z 
antioksidativnim delovanjem.
V vročih poletnih dneh se odlično prileže 
doma pripravljen izotonični napitek:
•	 0,5 l vode,
•	 sok ene grenivke/pomaranče/limone,
•	 ¼ kavne žličke soli,
•	 1 žlička sladkorja.
 
7 Koristnih nasvetov za ohranjanje 
hidriranosti

Pijte, preden postanete žejni.
Ali ste vedeli, da se žeja pojavi, potem ko 
ste s potenjem že izgubili 2,5 odstotka 
telesne mase? žeja je torej slab 
pokazatelj za vnos tekočine. Piti je treba 
že prej.

Pijte vodo namesto sladkanih pijač.
Sladkane pijače pogosto vsebujejo 
ogromno sladkorja, ki v naše telo ne 
prinese hranilne vrednosti, temveč samo 
prazne kalorije.

Vedno imejte pri sebi steklenico vode.
Če nosite steklenico vode vedno s seboj, 
je večja možnost, da boste pili redno in 

Priporočen dnevni vnos 
tekočine je 2–3 litre vode oz. 
1 liter vode na vsakih 25 kg 
telesne mase.
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Od česa je odvisna vsebina potovalne 
lekarne? 
Ko se odpravljamo na dopust, si moramo 
zastaviti 5 temeljnih  vprašanj:
•	 Kam grem? Zanima nas, katere bolezni 

se pojavljajo na tem področju? Kakšne 
so klimatske razmere? Kakšen je splošni 
higienski standard v deželi, dostopnost 
zdravstvene oskrbe, urejenost prometa? Je 
dežela politično stabilna?

•	 Kaj bom počel? Vemo, da nekateri uživajo 
bolj v umirjenem dopustu, spet drugi so v 
nenehnem gibanju, v raziskovanj; taborijo, se 
potapljajo, plezajo,… 

•	 Kako dolgo bom potoval? Daljše potovanje 
je pogosto združeno s kulturnim šokom, 
pa tudi izpostavljanje škodljivim agensom 
je daljše. Pri daljšem potovanju se tudi 
zmanjša upoštevanje splošnih dietno-
higienskih priporočil, zato ne smemo 
pozabiti tudi na to in temu primerno 
priredimo naš kovček, tudi kar se tiče 
zdravil.

•	 Kako bom potoval? Ali gremo z osebnim 
avtomobilom, letalom, javnim prevozom,… 

•	 In navsezadnje, zelo pomembno je, 
da se potovanje prilagodi starosti in 
zdravstvenemu stanju.

tukaj velja izpostaviti otroke, nosečnice 
in starejše, kronične bolnike. te skupine 
zahtevajo posebno obravnavo in večjo skrb ob 
pripravah na potovanja.

Odgovori na ta vprašanja, nam že ponudijo 
vsebino oz. priporočijo kaj moramo vzeti s 
seboj in predvsem na to se moramo opirati, ko 
pripravljamo prtljago za na pot. 

Katere težave so pogoste? 
Pogoste na dopustu so alergije. tako na 
sonce, kot na pike žuželk, hrano,... nadalje 
se na dopustu velikokrat poruši normalno 
ravnovesje črevesne flore, bodisi zaradi 
prehrane ali zaradi kakšne okužbe. Zato 
so pogoste driske, napenjanje, tudi zaprtje 
lahko nastopi zaradi spremembe okolja in 
druge želodčne težave. nevarne so tudi 
dehidracije, sploh ob driski, pa tudi zaradi 

POTOVALNA LEKARNA ZA 
BREZSKRBNI DOPUST
Končno je nastopil čas dopustov. Čas, ko marsikdo že 
pripravlja počitniški kovček. Da pa bodo dopustniški dnevi 
res takšni kot si jih želimo in nam jih ne pokvarijo razne 
zdravstvene težave, je prav, da vanj dodamo tudi potovalno 
lekarno. a kaj sploh vzeti s seboj? Besedilo: Polonca Fiala Novak, mag.farm.

močnega znojenja v vročih dneh ali pri 
športnih dejavnostih, kjer izgubljamo  velike 
količine vode in soli. nenazadnje nas lahko 
na potovanju bolijo zob, glava ali nas doleti 
zvit gleženj. ne glede na letni čas, pa nas 
lahko doletita tudi prehlad ali zvišana telesna 
temperatura. Stalni spremljevalci na potovanjih 
so tudi nadležni komarji, mravlje in drug mrčes. 

Kaj naj vsebuje potovalna lekarna?
Skrbno pripravimo zdravila, ki jih redno 
jemljemo in nam jih je predpisal zdravnik. 
Upoštevati moramo dolžino dopusta, da s 
seboj vzamemo zadostno količino. V nekaterih 
državah se za nekatera zdravila zahteva 
posebna potrdila o uživanju teh zdravil, zato 
se je o tem predhodno potrebno pozanimati. 
nadalje v potovalni lekarni ne smejo manjkati 
zdravila proti bolečinam in vročini (analgetiki 
in antipiretiki). ne pozabimo na probiotike in 
medicinsko oglje, ki nam bodo prišli še kako 
prav, če nas doleti driska ali druge prebavne 
težave. 

Repelenti nas rešijo nadležnih žuželk, klopov 
in komarjev, antihistaminiki v obliki gelov 
ali tablet pa bodo pomagali ob morebitnih 
alergijah. ne pozabimo na zaščitne kreme pred 
sončnimi žarki in kakšen pripravek, ki nas bo 
ohladil in pomiril razdraženo kožo, če bomo 
predolgo zadremali na soncu. 

V kolikor je potovalna slabost tista, ki želi 
dopust skaliti že takoj na začetku, imejmo v 
obrambi tablete proti potovalni slabosti, ingver 
ali akupresurni trak.
Po potrebi dodajmo še material za oskrbo 
rane, razkužilne robčke, pinceto, termometer in 
obliže za žulje.

Sami presodite, kaj potrebujete, bodite razumni 
pri izbiri in vse skupaj lepo zložite v kovček, ki 
je mnogokrat zelo natrpani, toda nikoli tako, 
da se ne bi našel prostor za zdravila in druge 
pripomočke, ki nas lahko na potovanjih rešijo 
številnih zdravstvenih nevšečnosti. 
želim vam varno potovanje, čim manj 
zdravstvenih težav in seveda obilo brezskrbnih 
dni, kjerkoli že boste. 

ZA HITRO IN PREPROSTO 
HLAJENJE INZULINA

FRIGO L:
21 X 11 CM

FRIGO XXL:
22 X 19 CM

IDEALNO ZA VAŠ 
INZULIN IN DRUGA 

ZDRAVILA MED 
POTOVANJEM

MED TRUST d.o.o
Litostrojska cesta 60

SI-1000 Ljubljana
Tel.: (01) 513 47 80

e-pošta: info@medtrust.si
www.wellion.si

V LEKARNAH IN 
SPECIALIZIRANIH 

TRGOVINAH

https://wellion.si
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Pred poletjem je nujno treba sprati 
sluhovode, posesati ali instrumentalno 
odstraniti nabrano maslo in umazanijo 
iz zunanjih sluhovodov. na tak način 
preprečimo vnetja sluhovodov, 
omogočimo normalno in varno 
potapljanje, ne glede na to, ali se 
potapljate na dah, z dihalko ali jeklenko, 
ne glede na to, ali si le zmočite ušesa 
z morsko ali bazensko vodo ali pa se 
potopite 30 m globoko.

Kaj je ušesno maslo
Ušesno maslo je mešanica izločka 
žlez kože sluhovoda, odluščene 
povrhnjice kože sluhovoda in umazanije. 
Maslo maže in ščiti kožo sluhovoda. 
normalno nastaja v taki meri in je 
take konsistence, da se ob običajnem 
umivanju ušes brez uporabe vatirane 
palčke ne nabira v preveliki meri. Pri 
nekaterih ljudeh pa se izloča v večji 
meri in je bolj konsistentno. Če ima ta 
oseba še smolo, da ji je narava dala ožje 
sluhovode in izrazito voljo maslo zabijati 
do bobničev z vztrajnim »čiščenjem« z 
vatiranimi palčkami, je nastanek čepa 
ušesnega masla neizogiben.

Kakšne težave lahko ušesno maslo 
povzroči
Ušesno maslo lahko povzroči več 
težav, od običajnega vnetja zunanjega 
sluhovoda, ki lahko uniči dopust, do 
bolečin v ušesih pri potapljanju. Pri bolj 
vztrajnih lahko pride celo do poškodbe 
bobniča, dezorientacije pod vodo in torej 
življenjske ogroženosti potapljača.

Vnetje zunanjega sluhovoda sicer ne 
nastane izključno pri ljudeh, ki imajo 
nabran čep ušesnega masla, je pa pri 
njih bistveno pogostejše in se ga veliko 
težje pozdravi. Ušesno maslo (lat. 
cerumen) je namreč hidroskopično, torej 
se napne ob stiku z vodo in že samo po 
sebi povzroči sitno zamašitev sluhovoda. 
Če pa se nacepi še bakterijsko ali – še 

odstranitev lahka, nežna in neboleča. 
Čisto druga pesem je lahko, če je 
cerumen razmočen, koža pa razdražena, 
nabuhla in boleča. Pri takem nesrečniku 
je toaleta vse prej kot neboleča. 
Običajno je čiščenje v takih primerih 
postopno, saj poskušamo vnetje umiriti 
do te mere, da lahko maslo in umazanijo 
postopoma in čim manj boleče 
evakuiramo.

Prihaja čas poletnega dopusta, kaj 
svetujemo
Ljudje, ki so že imeli težave z vnetji 
sluhovodov in ušes, naj poskrbijo za 
toaleto sluhovodov. nekaj dni naj si 
v ušesa nakapajo Soda kapljice ali 
parafinove kapljice in se dogovorijo za 
pregled pri lečečem zdravniku. Zdravnik 
bo opravil izpiranje sluhovodov, če bo 
potrebno. nekateri bodo morali poiskati 
pomoč v specialistični ambulanti 
ORL, kjer bodo dobili ustrezno 
pomoč. Sluhovode moramo na nove 
obremenitve primerno pripraviti, če si ne 
želimo ponovno uničiti morskega oddiha.

PAZIMO NA 
SVOJA UŠESA
Pri nekaterih dejavnostih v vodi se včasih kot posledica pojavi vnetje zunanjega 
sluhovoda in/ali uhlja. Pojavlja se največ v poletnih mesecih, zaradi aktivnosti v vodi, 
vendar obolevanje ni povezano samo z uporabo vode. Besedilo: strokovni sodelavci, Nacionalni inštitut za javno zdravje, NIJZ

slabše – bazensko glivično vnetje, se 
težave stopnjujejo. Pacient ima občutek 
zamašenega ušesa in običajno se pojavi 
bolečina, ki se ob opustitvi toalete 
ušes in zdravljenja stopnjuje in postane 
neznosna.

Ob potopu oziroma nastanku nadtlaka 
vode na sluhovodu čep ušesnega masla 
povzroči močne bolečine. Izenačitev 
pritiska ni mogoča in preti nevarnost 
poškodbe bobniča. Če pride do 
poškodbe, vdre hladna voda v srednje 
uho in potapljač izgubi orientacijo, kaj je 
zgoraj, kaj spodaj. brez pomoči kolega 
potapljača se lahko v paniki utopi. 
Poškodba bobniča se običajno kasneje 
sanira in sama po sebi sicer ni večji 
terapevtski problem.

Kako čistimo ušesno maslo
Ušesa si umivamo s toplo vodo, 
uporabimo lahko tanko tkanino, na 
primer robček, in mezinec. Običajno je to 
dovolj. Če se nam maslo rado nabira, se 
na čiščenje raje odpravimo k zdravniku. 
Pravzaprav to običajno stori medicinska 
sestra, čeprav to menda ni po doktrini.
najpogostejši vzrok izgube sluha je čep 
ušesnega masla, ki blokira sluhovod.

Sestre so po letih izkušenj pri 
izpiranju običajno zelo spretne in jim 
uspe sluhovode izprati. Če ne gre, pa 
priskočimo na pomoč specialisti ORL, 
ki imamo s tem več izkušenj, roko na 
srce, pa tudi ustreznejše pripomočke 
za toaleto in izpiranje ušes. težave 
nastanejo pri pacientih, ki imajo predrte 
bobniče (denimo zaradi vnetja ali 
po operacijah in poškodbah), pa tudi 
pri tistih, ki imajo bistveno zožene 
sluhovode.

Kdaj ušesno maslo čistimo
najbolje je ušesno maslo odstraniti ali 
izprati, ko oseba nima večjih težav razen 
čudnega občutka v ušesih. takrat je 

najpogostejši vzrok izgube 
sluha je čep ušesnega masla, ki 
blokira sluhovod.



Vam po kopanju ali potapljanju zastaja voda v ušesu?
NORMISON® pršilo za uho se uporablja za preprečevanje
vnetja zunanjega sluhovoda po kopanju, potapljanju oz. takrat,
ko vam voda zastaja v zunanjem sluhovodu.

Izdelek je na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
PRIPRAVLJENO V SLOVENIJI: junij 2021.      SI.21.SIG.01

https://www.oktal-pharma.si/sl/zastopstva/normison-prsilo-za-uho
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Demenca je predvsem zaradi staranja 
prebivalstva vse bolj pereč problem 
sodobnega sveta. Danes je na svetu 
47 milijonov dementnih ljudi, od tega 
pri nas 32.000. Številka naj bi se po 
napovedih strokovnjakov do leta 2050 
podvojila.
Demenca je ena najdražjih bolezni. Za 
njeno odkrivanje in zdravljenje ter skrb 
za obolele se je v svetu leta 2015 
namenilo 695 milijard evrov.

Demenca je skupno ime za štiri 
podtipe te bolezni
najpogostejša je Alzheimerjeva bolezen, 
ki prizadene okoli 60 % obolelih in 
pomeni napredujoč upad miselnih 
sposobnosti.
Poznamo tudi demenco z Lewyjevimi 
telesci, ki doleti od 15 do 17 % 
pacientov. njeni simptomi so podobni 
kot pri Alzheimerjevi in Parkinsonovi 
bolezni, saj jo spremljata izguba spomina 
in tresenje.
Po pogostosti sledi vaskularna 
demenca, za katero zboli od 15 do 17 % 
pacientov. bolezen se navadno razvije po 
več zaporednih možganskih kapeh, kaže 
pa se s postopnim upadom kognitivnih 
sposobnosti.
najmanjkrat pa pacienti zbolijo za 
frontotemporalno demenco, ki se 
pojavi pri od 5 do 7 % vseh dementnih. 
Posebej problematično je, da se ta 
oblika lahko razvije že zgodaj, od 35. 
leta starosti dalje. Posameznik pri njej 
ne izgubi kratkoročnega spomina, kar 
je sicer značilno za demenco, ampak se 
osebnostno spremeni in se nenadoma 
začne vesti neprimerno.

Pozabljanje še ni nujno simptom 
demence
Pri mlajših posameznikih se 
težave s spominom in pogosta 
raztresenost lahko dogajajo zaradi 
preobremenjenosti. Zaradi svojih težav 
se vse pogosteje obračajo na pomoč 

delujejo normalno daleč v starost.
Pri demenci gre po nevrologovih 
besedah za upad kognitivnih sposobnosti 
do te mere, da človek ne more več 
normalno funkcionirati v vsakdanjiku.
Znaki za alarm, da se z možgani dogaja 
nekaj bolezenskega, so očitni. Med njimi 
je prepogosto pozabljena hrana na 
štedilniku; oboleli se lahko na primer 
nameni na banko, a ko pride tja, se ne 
spomni, kaj tam sploh počne.

Ukrepamo lahko preventivno
Kljub velikim korakom v nevroznanosti 
zdravila za demenco žal do sedaj še niso 
odkrili, znanstveniki niso še niti blizu 
odkritju. Lahko pa za zdravje možganov 
z nekaterimi ukrepi poskrbimo sami.
Za zdrave možgane se je priporočljivo 
izogibati stresu, kajenju, nezdravi 
prehrani in prekomernemu uživanju 
alkohola.

DEMENCA JE BOLEZEN 
SODOBNEGA SVETA
Vlaganja v raziskave in znanstvena dognanja obolelim za demenco in njihovim 
svojcem vlivajo upanje, da bo bolezen nekoč mogoče pozdraviti. Pot do tja se za zdaj 
zdi še dolga. Z aktivnim življenjskim slogom, zdravo prehrano in sprostitvijo pa lahko 
za zdravje možganov veliko naredite sami.

Besedilo: doc. dr. Blaž Koritnik, nevrolog na Inštitutu za klinično nevrofiziologijo ljubljanske Nevrološke klinike in predsednik Slovenskega društva za nevroznanost SiNAPSA

nevrologa, a tako pozabljanje še ni znak 
začetne faze demence.
»tem posameznikom je skupno, da 
opravljajo intelektualno zahtevne, 
dinamične službe in funkcionirajo zelo 
intenzivno. naenkrat začnejo pozabljati, 
se ne morejo osredotočiti, pojavijo se 
miselne blokade. Stanje pozdravimo 
tako, da možganom priskrbimo več 
počitka, prostega teka, sprostitve in 
prijetnih aktivnosti.  

Znaki za pravi alarm so nedvoumni
Pojav demence je seveda bistveno 
bolj razširjen pri starostnikih. A tudi 
pri njih ne smemo zamenjevati bolezni 
možganov z manjšanjem spominske 
rezerve, ki je običajno za staranje.
Včasih so ljudje zmotno pripisovali, da je 
vsaka pozabljivost del starosti in s tem 
ni nič narobe. to ne drži. Če so možgani 
zdravi, spominski in drugi miselni procesi 

Pri demenci gre  za upad kognitivnih sposobnosti do te mere, da 
človek ne more več normalno funkcionirati v vsakdanjiku



Opustitev zdravju škodljivih navad 
naj bo prvi ukrep za ohranitev 
zdravja možganov. 
Idealne aktivnosti za ohranjanje 
zdravih možganov so tiste, ki 
združujejo gibalno in miselno 
aktivnost. Ena takšnih je ples, 
saj vsebuje tudi druženje. Druga 
aktivnost so potovanja, ki možgane 
stimulirajo, saj obsegajo cel 
spekter dejavnosti, od priprav, 
telesne aktivnosti, orientacije v 
novem okolju do iskanja informacij 
in sporazumevanja v tujem jeziku. 

Možganske bolezni so težko 
razumljive
na ravni razumevanja bolezni je 
zelo velik napredek. Ampak na 
žalost spoznanja še niso dovolj 
daleč, da bi jih lahko preslikali v 
učinkovito terapijo. Možgani so 
z naskokom najkompleksnejši 
organ v telesu, temu primerno 
so možganske bolezni težko 
razumljive. 
Pomembno je, da se o demenci 
govori. S širjenjem njene 
prepoznavnosti bo namreč tudi 
družba v raziskave vlagala vedno 
več finančnih sredstev.
Sicer najnovejša znanstvena 
dognanja na tem področju precej 

Vpojne hlačke za enkratno uporabo,  
za različne stopnje inkontinence

ABENA-HELPI d.o.o., Dobrave 7b, 1236 Trzin / slika je simbolična

Prednosti vpojnih hlačk Abri-Flex:

• diskretne, visoko vpojne hlačke za 
različne stopnje inkontinence,

• številna vlakna iz lycre omogočajo 
dober oprijem tudi športno  
aktivnim uporabnikom,

• izredno mehak, netkan material 
zagotavlja udobje, občutek nošenja 
klasičnega spodnjega perila,

• učinkovito, 3D-dvojno vpojno jedro 
za najboljšo zaščito pred iztekanjem 
vsebine; popolna vpojnost prav tam, 
kjer je potrebno,

• edinstven sistem Top-Dry zagotavlja 
suho površino in hitro vpijanje,

• na voljo velikosti od X-small do XXL.

Za več informacij in brezplačne vzorce pišite na info@abena-helpi.si 
ali pokličite na brezplačno številko 080 22 53.

Izdelke lahko kupite v lekarnah, specializiranih trgovinah  
z medicinskimi pripomočki ali na www.abena-helpi.si. 
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Demenca in inkontinenca sta pogosto povezani, saj je nehoteno uhajanje urina pogost 
stranski učinek bolezni. nehoteno uhajanja urina se lahko pojavi že v zgodnjih fazah 
demence ter predstavlja precejšen stres in težavo tako za posameznika, kot njihove 
svojce. Z napredovanjem demence postajajo tudi težave z nehotenim uhajanjem urina 
pogostejše.

Zakaj je inkontinenca razširjena pri demenci?
Odhod v kopalnico ali stranišče zahteva aktivno pobudo. Pri osebah z demenco pogosto 
aktivna pobuda ni več dovolj prisotna, za kar je lahko več vzrokov. Apatija je lahko ovira 
pri samostojnemu odhodu na stranišče. Včasih se oseba ne more dovolj hitro odzvati na 
nujo po uriniranju ali pa ne more sporočiti, da mora na stranišče. težave z gibljivostjo 
in bolečine so ravno tako ovira do pravočasnega prihoda do kopalnice. Zaradi slabše 
orientacije, zmedenosti, oseba ne prepozna okolice, zato ne najde ali ne zna uporabiti 
stranišča. Starejše je pogosto tudi sram, moteče jim je prositi za pomoč in ne želijo biti 
drugim v breme.

Izbira pripomočkov za inkontinenco
Uporaba ustreznih pripomočkov za inkontinenco je pomembna, saj s tem preprečimo 
težave z kožo in poskrbimo za diskretno zaščito uporabnika. Izbira pripomočkov za 
inkontinenco bi morala temeljiti na celostni oceni posameznika. Vpojne hlačke za 
enkratno uporabo Abri-Flex Premium (mobilne hlačke), danskega proizvajalca Abena, 
imajo posebno oblikovano vpojno jedro, ki hitro vpije tekočino ter omogoča svobodo 
gibanja. Ko govorimo o težki in zelo težki inkontinenci, pripomočki za inkontinenco 
nadomestijo klasično spodnje perilo, zato je pomembno, da so narejeni iz materialov, ki 
po celotni površini omogočajo dobro zračenje kože in s tem manjšo možnost iritacij kože 
in možnost pojava inkontinenčnega dermatitisa. Vpojne hlačke Abri-Flex Premium se 
uporabljajo tako kot običajno spodnje perilo, omogočajo izvajanje toaletnega treninga, so 
diskretne, nešumeče, nimajo nobenih motečih trakov za zapenjanje. Sama oblika vpojnih 
hlačk in širok pas prožnih niti iz elastana omogoča dobro prileganje telesu in nemoteno 
gibanje. Ker je neprijeten vonj po urinu pogost spremljevalec inkontinence, imajo vpojne 
hlačke Abri-Flex Premium v vpojnem jedru nevtralizator vonja, ki nevtralizira neprijeten 
vonj in omogoča občutek svežine preko celega dne.

https://www.abena-helpi.si/
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obetajo. Raziskava Univerzitetnega 
kolidža v Londonu ugotavlja, da bi 
tretjino primerov demence lahko 
preprečili zgolj s spremembo 
življenjskega sloga. ta med drugim 
vključuje obvladovanje krvnega tlaka, 
debelosti, depresije in diabetesa ter 
zdravljenje izgube sluha.
Do sedaj je tudi veljalo prepričanje, da 
spomini izginjajo hkrati s propadom 
možganskih celic. Da ni tako, na podlagi 
laserskih stimulacij možganov miši 
z Alzheimerjevo boleznijo sklepajo 
znanstveniki z ameriške univerze v 
Kolumbiji.

Pomen zgodnjega prepoznavanja 
bolezni
Do znanstvenega preboja na področju 
zdravljenja demence je torej še daleč. 
nevrologi pa za zdaj vedo, da je zaviranje 
bolezni učinkovitejše v začetnih fazah.
V kasnejših, poznih stadijih bolezni je 
zelo težko kar koli upočasnjevati in 
popravljati, ker je v možganih nastala 
prevelika škoda. 
bolnika z napredovano boleznijo 
zdravijo z lajšanjem trpljenja. Hkrati 
je po besedah dr. Koritnika treba 
povečati skrb za bolnika. Ker bolezen ni 
ozdravljiva, je zato zgodnje odkrivanje 
demence še toliko pomembnejše, da so 
o poteku bolezni in nadaljnjih možnostih 
informirani tako oboleli kot njegova 
družina.

ZDRAVILSKO ZDRAVLJENJE 
ALZHEIMERJEVE BOLEZNI
Alzheimerjeva bolezen je najpogostejša 
oblika demence, za katero po ocenah 
trpi 10 odstotkov starostnikov razvitega 
sveta, starih od 65 do 70 let. S starostjo 
se pojavnost še povečuje. Demenca 

najpogostejša je alzheimerjeva bolezen, ki prizadene okoli 60 % 
obolelih in pomeni napredujoč upad miselnih sposobnosti. 

je kronična napredujoča bolezen, ki 
prizadene možganske celice, odgovorne 
za spomin, mišljenje, orientacijo, 
razumevanje, računske in učne 
sposobnosti, sposobnosti govornega 
izražanja ter presoje.

Diagnozo lahko postavi zdravnik, ki 
tudi uvede ustrezno zdravljenje z 
zdravili. Zdravila še ne zmorejo ozdraviti 
bolezni. Z njimi vsaj za nekaj časa 
zadržimo napredovanje bolezni, lahko 
pa dosežemo tudi začasno izboljšanje. 
Pri blagi do zmerni obliki bolezni se 

priporoča katero od zdravil, ki zmanjšajo 
delovanje encima, kateri razgrajuje 
acetilholin (donepezil, rivastigmin in 
galantamin), pri napredovali bolezni pa 
zdravnik običajno izbere memantin. 

Uvajanje zdravil je običajno postopno, 
s čimer zmanjšamo možnost pojava 
neželenih učinkov. Pri zaviralcih 
encima acetilholinesteraze so med 
najpogostejšimi neželenimi učinki 
opazili izgubo apetita, slabost, bruhanje 
in drisko, manj pogosto pride do 
glavobolov, vrtoglavice, utrujenosti, 
nespečnosti in krčev v trebuhu, najbolj 
nevaren neželeni učinek je zmanjšanje 
srčnega utripa. Pojav neželenih učinkov 
na prebavila lahko zmanjšamo pri 
nekaterih zdravilih tudi s pravilnim 
odmerjanjem glede na obrok hrane.
Zdravila za zdravljenje Alzheimerjeve 
bolezni se nahajajo v različnih 
farmacevtskih oblikah (tableta, kapsula, 
dermalni obliž, peroralna raztopina). Pri 
farmacevtskih oblikah s podaljšanim 
sproščanjem je potrebno upoštevati, da 
se praviloma tablet ne lomi ali drobi ter 
kapsul ne odpira razen, če tako dovoljuje 
proizvajalec. V nasprotnem primeru 
se bo najverjetneje učinek zmanjšal 
oziroma je večja verjetnost za pojav 
neželenih učinkov. Pri menjavi obližev 
priporočamo, da se jih ne namesti na isti 
predel kože v roku 14 dni. 

Alzheimerjevo bolezen lahko spremljajo 
izrazita vznemirjenost, depresivnost, 
blodnjava prepričanja ali halucinacije, 
zato takrat zdravnik predpiše še druga 

NeuroNal® vsebuje  
nCFR-6, edinstveno 

kombinaCijo nukleotidov in vitaminov 
za hitRo pomoč pRi noRmalnem 
delovanju živCev v hRbtenCi.  

več na 080 50 02 ali www.neuRonal.eu. 



Pojav demence je seveda 
bistveno bolj razširjen pri 
starostnikih.

raziskava univerzitetnega kolidža v londonu ugotavlja, da bi 
tretjino primerov demence lahko preprečili zgolj s spremembo 
življenjskega sloga.

zdravila (antidepresivi, antipsihotiki in 
pomirjevala).

Zdravilo bo učinkovalo samo, če ga 
redno uporabljamo. Pri bolniku z 
Alzheimerjevo boleznijo je to, zaradi 
pešanja spomina, še toliko težje 
zagotoviti. Pri zagotavljanju redne 
uporabe zdravil si lahko pomagajo z 
opomniki, dnevniki, dozirniki in podobnimi 
pripomočki. Lahko pa za pomoč prosijo 
tudi bližnje, kar postane praviloma nujno 
ob napredovanju bolezni.

Vzroka pojava bolezni še ne poznamo, 
zato tudi ne moremo podati priporočila 
kako se ji zanesljivo izogniti. Raziskave 

kažejo, da intelektualno delo v starosti 
odloži pojav bolezni, tako da se 
demenca pojavi kasneje, kot bi se sicer. 
Zdrav način življenja, v mislih imamo 
uravnoteženo prehrano z zadostno 
količino vitaminov in mineralov 
ter dosledno izogibanje škodljivim 

razvadam, kot sta alkohol in kajenje 
zmanjša verjetnost pojava marsikatere 
bolezni, lahko tudi demence. tudi pri 
že ugotovljeni demenci je pomembno, 
da čim dlje ostanemo aktivni in se v 
okviru svojih zmožnosti ukvarjamo z 
dejavnostmi, ki nas zanimajo.

Omega-3 maščobne kisline so sestavni del membran živčnih celic, ki so bistvenega pomena za obdelavo 
informacij v možganih. DHK ima vlogo pri delovanju možganov. Koristni učinek se doseže z dnevnim vnosom 250 
mg DHK (ena kapsula prehranskega dopolnila Acutil). 

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

Fosfatidilserin je sestavni del celičnih membran živčnega in možganskega tkiva.

Vitamin E (d-alfa-tokoferol) ima vlogo pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom.

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

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

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

prehransko dopolnilo 
z omega-3 maščobnimi kislinami, 
folno kislino ter vitaminom B12

Spomin in zbranost

PR/BSI/ACU/2021/006

https://www.lekarnar.com/izdelki/acutil-kapsule
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Do nedavnega je bila ta mreža v 
Sloveniji zelo močna. bolniki z MS so 
s pomočjo različnih terapij v okviru 
javnega zdravstva in ob podpori 
združenj bolnikov lahko dobro 
obvladovali bolezen. Epidemija pa je 
to mrežo precej načela, so poudarili 
na novinarski konferenci Združenja 
multiple skleroze Slovenije pred 
svetovnim dnevom te bolezni, ki ga 
obeležujemo 30. maja.

V Sloveniji je registriranih bolnikov 
z multiplo sklerozo okoli 2.500, 
domnevajo pa, da je vseh skupaj med 
3.100 in 3.500. njihova stiska je bila 
najbolj globoka na samem začetku 
epidemije. »Stisk je bilo veliko, ne samo 
med bolniki, tudi med zdravniki, saj na 
začetku nismo vedeli, kaj epidemija ali 
okužba pomeni za bolnike z MS. Kjer 
je bilo varno, smo zdravljenje odložili, 
imeli smo manj ambulantnih pregledov 
in v letu epidemije je bilo odobrenih 
skoraj za polovico manj zdravil kot v 
letu pred tem. Del bolnikov je torej z 
zdravljenjem začel nekoliko kasneje 
ali manj optimalno, kot bi sicer, in to 

Izpad terapij bolnikom povzročil 
težave
Poleg tega so bile nekatere podporne 
terapije v obdobju najstrožjih 
epidemioloških ukrepov popolnoma 
onemogočene, kar je slabo vplivalo 
na stanje bolnikov. »Praktično je bila 
zamrznjena obnovitvena rehabilitacija 
in obravnava bolnikov v terciarnem 
rehabilitacijskem centru – vse to se 
pozna, ne samo zaradi izostanka same 
vadbe in rehabilitacije, ampak tudi znanj, 
ki jih bolniki tekom takih obravnav 
pridobijo in jih nato lahko uporabljajo v 
vsakdanjem življenju,« je dejal dr. brecl 
Jakob. 

Zaradi izpada terapij je bilo obdobje 
epidemije za številne bolnike težavno, 
saj jim ravno pomen fizioterapije in 
delovne terapije za obvladovanje 
simptomov poudarjajo že ob postavitvi 
diagnoze. »bolnike spodbujamo k 
aktivnosti za ohranjanje funkcionalnih 
sposobnosti, kar veliko pripomore pri 
rehabilitaciji in ohranjanju kakovosti 
življenja,« je poudarila Melita Kokol. 
žal pa je predvsem fizioterapevtov v 

ALI JE EPIDEMIJA 
BOLNIKOM Z MULTIPLO 
SKLEROZO NAČELA 
PODPORNO MREžO?
Za kar najboljše obvladovanje multiple skleroze je celostna obravnava bolnikov 
ključnega pomena. V Sloveniji jo poleg nevrologov zagotavljajo centri za multiplo 
sklerozo, društva bolnikov ter številne druge ustanove. Besedilo: Sergeja Širca; foto: Miran Juršič

se bo verjetno poznalo v nadaljnjem 
poteku bolezni,« je dejal nevrolog 
asis. dr. Gregor Brecl Jakob, novi 
vodja centra za multiplo sklerozo na 
Kliničnem oddelku za bolezni živčevja 
nevrološke klinike UKc Ljubljana.

»Veliko je bilo strahov in negotovosti, 
bolniki si niso upali prihajati v 
bolnišnico, saj jih je bilo strah 
morebitne okužbe. Veseli smo, da smo 
že pred epidemijo vzpostavili tako 
imenovani MS telefon, kamor bolniki 
kličejo ali pišejo SMS sporočila, ter 
nam tako izrazijo svoje težave, dvome 
in pomisleke. Medicinske sestre in 
nevrologi smo torej najpogosteje 
komunicirali po telefonu, zdravniki 
so tako tudi izvajali tako imenovane 
telefonske kontrole. Kadar pa je 
stanje bolnika zahtevalo obravnavo 
v bolnišnico, smo enako kakovostno 
to tudi izvedli z upoštevanjem vseh 
potrebnih ukrepov,« je povedala 
Melita Kokol, dipl. med. sestra, 
strokovni vodja zdravstvene nege 
Oddelka za nevrološke bolezni UKc 
Maribor.

Gregor Brecl jakob Melita Kokol Pavel Kranjc
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ana Ožura Brečko jelka janša

Sloveniji premalo in bi potrebovali več 
fizioterapevtske obravnave.

V Združenju MS opažajo tudi več 
socialnih stisk
Med epidemijo je bolnike z multiplo 
sklerozo podpiralo tudi Združenje 
multiple skleroze Slovenije. »Da se 
bolniki niso počutili prepuščene samim 
sebi, so jih naši poverjeniki, 80 jih je po 
vsej Sloveniji, po telefonu spodbujali, 
naj individualno delajo na sebi, da bodo 
lažje prebrodili krizo,« je povedal Pavel 
Kranjc, predsednik Združenja multiple 
skleroze Slovenije. Andreja Velepec 
je dodala, da so bolniki pogrešali tudi 
rehabilitacijo v zdraviliščih, pa tudi 
ostalih obravnav je bilo bistveno manj 
in zato so po njenih besedah predvsem 
bolniki z novimi težavami veliko težje 
reševali te težave. 

Združenje multiple skleroze Slovenije 
ponuja podporo bolnikom z MS tudi z 
obsežnim programom psihosocialne 
pomoči, ki ga bodo še nadgradili. »V 
podružnicah spodbujamo ustanovitev 
skupin za samopomoč ter podporo 
poverjenikov. Članom, ki se ne zmorejo 
odpreti v skupini, pa omogočamo 
individualne pogovore. Združenje v 
zadnjem letu pripravlja tudi številna 
spletna izobraževanja in druženja, ki 
se zdaj počasi vračajo v živo. Članom 
veliko pomenijo, saj se v krogu ostalih 
bolnikov z MS dobro počutijo, pridobijo 
nova znanja, delijo svoje izkušnje, se 
rekreirajo in družijo, kar dobro vpliva 
na obvladovanje multiple skleroze,« je 
dejal Pavel Kranjc, predsednik združenja 
multiple skleroze Slovenije.

V Združenju opažajo tudi vse več 
socialnih stisk bolnikov z multiplo 
sklerozo. nanje je opozorila dr. Sara 
Ahlin Doljak: »Kot bolnica z multiplo 
sklerozo in odvetnica ter mediatorka 
v času korona krize opažam v moji 
odvetniški pisarni in v sodnih dvoranah 
porast obravnav naših članov v 

razveznih postopkih, postopkih za 
upokojitev, podaljšanje bolniških staležev 
in uveljavljanje ostalih socialnih pravic. 
V nekaterih primerih je prisotno tudi 
družinsko nasilje in odvisnosti. V 
zadnjem letu opažam tudi preuranjen 
beg naših članov v upokojitev, kar ni 
vedno najboljša rešitev, saj so posledice 
na finančnem področju, kar velikokrat 
vodi tudi v razpad družine.«

Več utrudljivosti, anksioznosti in de-
presivnosti, slabše spanje
bolniki s tako obremenjujočo diagnozo 
neozdravljive napredujoče bolezni, kot 
je multipla skleroza, nujno potrebujejo 
psihološko podporo. »V času epidemije 
cOVID-19 smo kliničnopsihološko pomoč 
v skladu s splošnimi navodili izvajali 
v primeru potrebe po hitri obravnavi. 
Opažamo pa, da je epidemija poslabšala 
duševno zdravje tudi pri bolnikih z 
multiplo sklerozo, ki so se počutil bolj 
ogroženi zaradi virusa kot splošna 
populacija. Povečala se je negotovost 
pri zaposlitvi nekaterih bolnikov, po 
raziskavah pa se je povečala tudi 
utrudljivost, anksioznost, depresivnost, 
poslabšala se je kvaliteta spanja,« 
je opozorila klinična psihologinja 
dr. Ana Ožura Brečko iz Službe 
za nevrorehabilitacijo nevrološke 
klinike UKc Ljubljana. Dodala je, da je 
kliničnopsihološka pomoč v primeru 
težav pri sprejemanju diagnoze multiple 
skleroze potrebna takoj, zato eno ali 
večletna čakalna doba v takih primerih 
ni smiselna. »trudimo se kar najhitreje 
zagotoviti pomoč, ob tem pa nas ovira 
veliko pomanjkanje kliničnih psihologov 
v Sloveniji, pa tudi slabo razvejana 
mreža, saj bolniki najlažje obiskujejo 
kliničnega psihologa v bližini kraja 
bivanja,« je povedala. 

Pomen multidisciplinarne obravnave 
multiple skleroze
Asist. dr. brecl Jakob je poudaril pomen 
pravočasne postavitve diagnoze in 
zgodnjega zdravljenja multiple skleroze 

z zdravili, ki vplivajo na potek bolezni. 
Pomembno je namreč obvladovanje 
številnih in zelo raznolikih simptomov 
bolezni, zato bolniki za čim bolj 
kvalitetno življenje z multiplo sklerozo 
potrebujejo multidisciplinarno obravnavo. 

Utrudljivost – eden najpogostejših 
simptomov MS
Multipla skleroza je bolezen tisočerih 
obrazov in prav toliko simptomov. 
Eden najpogostejših je utrudljivost. 
»Utrudljivost pomembno vpliva na 
vsakodnevno delovanje bolnika z MS. 
Po študijah je bolezenska utrudljivost 
prisotna pri od 40 do 80 % oseb z MS. 
Od normalne utrujenosti se loči po tem, 
da se lahko pojavlja vsakodnevno, tudi 
po dobro prespani noči, se stopnjuje 
preko dneva, lahko se tudi zelo hitro 
pojavi in izzveni, vezana je na izvajanje 
vsakdanjih aktivnosti in pri nekaterih 
bolnikih izražena kot preobčutljivost na 
temperaturo. Simptom ni viden, bolnik 
zazna le njegov vpliv na vsakodnevno 
delovanje,« je opisala mag. Jelka 
Janša, delovna terapevtka v Službi za 
nevrorehabilitacijo nevrološke klinike 
UKc Ljubljana. Zato je utrudljivost 
pomemben del obravnave v delovni 
terapiji, na kateri se bolnik nauči 
določenih strategij, ki mu pomagajo pri 
obvladovanju utrudljivosti. Pri tem pa 
pomaga tudi redna telesna vadba.

andreja Velepec

Globalni slogan svetovnega dne 
multiple skleroze, ki ga obeležujemo 
30. maja, je že drugo leto zapored 
»Povezujem, povezujemo« s 
ključnikom #MSpovezovanje. 
Mednarodna zveza multiple skleroze 
je napovedala, da bo ta slogan 
aktualen vse do leta 2022, torej tri 
leta zapored. tako poudarjajo, kako 
zelo pomembno je 
povezovanje vseh, ki 
sestavljajo podporno 
mrežo za bolnike z 
multiplo sklerozo. 
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Mnogo ljudi potoži, da je njihovo gibanje 
oteženo, da so prisotne bolečine in 
nemalokrat ob pogledu na sklepe 
naletimo na že prisotno deformacijo. 
težave s sklepi so torej zelo pogoste 
in zaradi načina življenja, navsezadnje 
tudi zaradi daljše življenjske dobe, strmo 
naraščajo. 

Bolezni sklepov je več vrst
bolezni sklepov delimo na vnetne 
in degenerativne. Pogosto ljudje vse 
bolezni sklepov napačno označujejo 
pod imenom artritis, kar pa pravzaprav 
ni pravilno, saj končnica -itis označuje 
vnetje. Degenerativne spremembe torej 
niso osteoartritis, pač pa gre za artrozo 
– torej osteoartrozo.  

Kaj je osteoartroza
Osteoartroza je najpogostejša kronična 
bolezen sklepov, ki seveda zmanjšuje 
kakovost življenja. Za osteoartrozo je 
značilen propad sklepnega hrustanca, 
ki se mu lahko pridruži tudi vnetje. 
Prizadeti so lahko sklepi okončin, 
hrbtenica ali oboje. najpogosteje 
prizadeti sklepi so kolena (41 %), roke 
(30 %) in kolki (19 %) ter hrbtenica. 

Kakšni so simptomi osteoartroze
Proces osteoartroze sčasoma pripelje 
do zmanjšanja gibljivosti sklepa, ki ga 
spremljajo manjše ali večje bolečine. 
Prvi simptom je torej bolečina, ki je 
hujša med gibanjem. Sklep med spanjem 
ali mirovanjem otrdi, vendar okorelost 
v 30 minutah po začetku gibanja 
navadno izgine. Ko se osteoartrotične 
okvare slabšajo, postaja sklep čedalje 
slabše gibljiv in lahko končno otrdi v 
upognjenem položaju. Pri osteoartrozi 
se sklep zaradi pretirane rasti hrustanca, 
kostnine in drugih tkiv poveča, zaradi 
neravne površine hrustanca pa med 

staranjem se struktura sklepnega 
hrustanca spreminja. Prej gladka 
površina hrustanca postaja vse bolj 
groba in krhka, hrustanec lahko razpoka. 
Od hrustanca se lahko odkrhnejo manjši 
delčki, ki prosto plavajo v sklepu in 
dodatno povzročajo motnje gibanja in 
vnetne spremembe. In ko hrustanec 
tako propada in izgineva, se začno 
posledično kosti med seboj drgniti. In 
prav to drgnjenje povzroča bolečino in 
trenje. 

Zdravljenje osteoartroze
Glavni cilji zdravljenja so seveda 
lajšanje sklepne bolečine, zmanjšanje 
sklepne okorelosti, izboljšanje 
gibljivosti prizadetega sklepa in s tem 

DEGENERATIVNA 
BOLEZEN SKLEPOV 
– OSTEOARTROZA
Osteoartroza je najbolj razširjena revmatična bolezen, ki sodi v skupino tako 
imenovanih degenerativnih bolezni sklepov in hrbtenice. Izrazu »degenerativni 
revmatizem« se raje izogibamo, ker preveč poudarja samo del dogajanja pri tej 
bolezni. Pri nas sta se uveljavili imeni osteoartroza, kadar so prizadeti sklepi, in 
spondiloartroza, kadar je prizadeta hrbtenica. Besedilo: Polonca Fiala, mag. farm.

gibanjem škrta. Po začetku bolezenskih 
znakov osteoartroza počasi napreduje. 
tako se bolečini, okorelosti in škrtanju 
v sklepu pridružujeta še omejena ali 
popolna negibljivost ter spremenjena 
oblika oziroma deformacija sklepa. 
Slabši gibljivosti in manjši splošni 
aktivnosti se prilagodijo tudi mišice, 
ki postajajo vedno bolj slabotne in 
skrajšane, kar dodatno vpliva na slabšo 
zmogljivost bolnika. 

Kakšen je vzrok osteoartroze
Osnovno dogajanje pri začetku artroze 
je mehčanje in izginevanje hrustanca 
sklepov. Hrustanec v sklepu namreč 
služi kot zaščitno tkivo, ki blaži 
obremenitve in zmanjšuje trenje. S 

Glavni cilji zdravljenja so seveda lajšanje sklepne bolečine, 
zmanjšanje sklepne okorelosti, izboljšanje gibljivosti prizadetega 
sklepa in s tem tudi kakovosti življenja.



tudi kakovosti življenja. Zdravljenje mora biti prilagojeno 
posameznemu bolniku in je sestavljeno iz različnih ukrepov: 
nefarmakološkega zdravljenja (brez zdravil), zdravljenja 
z zdravili, lahko pa seveda tudi kirurškega zdravljenja, 
predvsem v primerih, ko so bolečine zelo hude in ko sklep 
ne more več opravljati svoje funkcije. takrat tak sklep 
zamenjajo z umetnim.

V lekarni je precej izdelkov, ki se dobijo brez recepta in 
ublažijo težave ter upočasnijo napredovanje bolezni. 

•	Glukozamin	(Fidiflex,	Glukozamin,	Voltaflex	…)	je	telesu	
lastna snov in je sestavni del hrustanca. Deluje protivnetno 
in izboljša kakovost sklepne tekočine. Zato so izdelki z 
glukozaminom namenjeni lajšanju težav, saj s svojim vplivom 
na presnovo v sklepnem hrustancu upočasni njegov propad. 
Varnost in primernost glukozamina je enostavno razložiti z 
dejstvom, da gre za fiziološko snov, ki se normalno uporablja 
v telesu. 
 
•	Hondroitin	sulfat	(Flexiforce)	je	prav	tako	pomembna	
sestavina hrustanca in je sestavljen iz ponavljajočih se enot 
glukozamin sulfata. Če primerjamo glukozamin in hondroitin 
sulfat, je absorpcija hondroitin sulfata nižja.
 
•	Omega-3-maščobne	kisline	so	zelo	dobrodošle,	saj	
vplivajo na zmanjševanje vnetnega procesa v sklepu, ki je 
velikokrat sočasno prisoten ob obrabi sklepa. Zato velikokrat 
svetujemo, da se h glukozaminu doda tudi omega-3-
maščobna kislina. 
 
•	Dolgoletni	raziskovalni	projekti	v	Skandinaviji	in	objavljeni	
izsledki znanstvenih študij so pokazali, da ima šipek 
pomembno vlogo pri skrbi za gibljive sklepe in vezi, zato je v 
lekarni na voljo v pripravku Litozin.
Kaj še lahko naredimo sami
Kot pri vseh težavah, lahko tudi pri težavah z obrabo precej 
storimo tudi sami. Zagotovo je zelo priporočljiva redna hoja, 
vsaj 30 minut na dan. Pri osebah, ki imajo napredovano 
osteoartrozo kolka ali kolena, hoja dostikrat ni mogoča, 
saj povzroča hude bolečine. Zato so primernejše vaje v 
razbremenjenem položaju in krepitev mišic (razgibavanje 
v topli vodi). Dodatek vitaminov je prav tako priporočljiv, 
predvsem vitamini A, c, b6 in E ter mineral cink, ki vplivajo na 
obnovo hrustanca. 

Osnovno dogajanje pri začetku artroze je 
mehčanje in izginevanje hrustanca sklepov.

Lyprinol® je patentiran kompleks z edinstveno 
kombinacijo več kot 30 različnih omega-3 

maščobnih kislin. Pridobljen je iz novozelandske 
zelenouste školjke Perna canaliculus,

s pomočjo izjemno tehnološko naprednega 
ekstrakcijskega postopka.

Že 10 let prodajna uspešnica

ZA MANJ OTRDELE SKLEPE!

 za boljšo kvaliteto življenja
 pri problemih s sklepi

 izjemno učinkovito delovanje
 brez stranskih učinkov

100% 
NARAVNO

Prodajna mesta: lekarne, specializirane trgovine, Sanolabor, spletna trgovina Panakea.

strokovno svetovanje:

Izdelano in testirano v EU ob farmacevtskem nadzoru glede čistosti in sestave.

Panakea d.o.o. 
Cesta v Gorice 2b 
1000 Ljubljanawww.panakea.net

100% 
NARAVNO

92 %
zadovoljnih 

strank

https://www.panakea.net
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V Sloveniji so trenutno na voljo vse 
najsodobnejše možnosti za obvladovanje 
zapletov crohnove bolezni, med drugim 
tudi najnovejša metoda za zdravljenje 
zapletenih perianalnih fistul, kirurško 
zdravljenje z matičnimi celicami.  

»crohnova bolezen poteka v zagonih in 
lahko prizadene katerikoli del prebavne 
cevi, od ust do zadnjika. težave bolnika 
so odvisne od tega, kje se vnetje 
nahaja in kako agresivno je. bolniki 
imajo večinoma netipične bolečine v 
trebuhu, lahko jih spremljajo motnje v 
odvajanju blata, pogosto so utrujeni, 
hujšajo in so slabokrvni. Od 20 do 40% 
bolnikov ima poleg črevesja prizadet 
še drug organski sistem: sklepe, kožo, 
oči, jetra, ledvice, pljuča, srce,« je 
opisala gastroenterologinja dr. Nataša 
Smrekar s Kliničnega oddelka za 

enostavno ne more opravljati. Ko zboliš, 
se niti ne zavedaš, kaj vse taka bolezen 
prinaša – to je mogoče dobro, ker če bi 
se že na začetku spoprijel s celotnim 
bremenom, bi verjetno kar obupal.  Ko 
pa se prilagodiš bolezni, ki jo počasi 
spoznavaš, si lažje urediš življenje,« je 
dejal Dušan Baraga, družinski zdravnik v 
Zdravstvenem domu cerknica, v Društvu 
za KVČb pa podpredsednik in strokovni 
vodja za odrasle osebe s KVČb, ki se že 
dolgo tudi sam spopada s KVČb.

Ocenjujejo, da je v Sloveniji okoli 8000 
bolnikov s KVČb. »točne številke ne 
poznamo, saj nimamo registra teh 
bolnikov. Ocenjujemo pa, da je bolnikov 
vsako leto več,« je povedala dr. Smrekar. 
Večina bolnikov ima na srečo lažji potek 
bolezni, vendar ima družinski zdravnik 
zaradi kronične narave bolezni veliko 

VSAK NAPREDEK PRI 
ZDRAVLJENJU CROHNOVE 
BOLEZNI – NOVO UPANJE 
ZA BOLNIKE
Crohnova bolezen je v Sloveniji vse pogostejša in vse bolj agresivna. to je 
zaskrbljujoče, saj ta kronična vnetna črevesna bolezen najpogosteje prizadene ljudi 
v najbolj aktivnem obdobju življenja in zelo obremenjuje bolnika, posebno v primerih 
zapletov. Zato so strokovnjaki za Crohnovo bolezen v spletnem pogovoru poudarili, 
da vsak nov napredek v obvladovanju te neozdravljive bolezni pomeni novo upanje 
za bolnike. Besedilo: Sergeja Širca; Foto: Miran Juršič, Sportida, osebni arhiv

gastroenterologijo Interne klinike UKc 
Ljubljana. točnega vzroka nastanka 
bolezni ne poznamo. Domnevajo, da 
nek dejavnik iz okolja pri genetsko 
obremenjeni osebi povzroči, da bolnikov 
imunski sistem ne prepozna več 
normalne črevesne flore in povzroči 
nenadzorovano vnetje, ki se kaže 
kot crohnova bolezen. ta je poleg 
ulceroznega kolitisa ena od dveh oblik 
kronične vnetne črevesne bolezni (KVČb). 
najpogosteje prizadene mlade odrasle, 
stare od 20 do 30 let, a lahko se pojavi v 
katerikoli starosti.

breme bolezni je za bolnika veliko in 
je odvisno tudi od teže bolezni. Pri 
približno petini bolnikov bolezen poteka 
v težki obliki. »ti morajo svoje življenje 
zelo prilagoditi bolezni. nekaterih 
poklicev, na primer, crohnov bolnik 

nataša Smrekar Gregor norčič Dušan Baraga
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dela, saj bolniki pogosto potrebujejo 
zdravila, nasvet, bolniški stalež in 
zdraviliško zdravljenje, z leti pa se 
crohnovi pridružijo še druge bolezni.

Ob zgodnjem odkritju lahko Crohnovo 
bolezen dobro obvladujejo
baraga je poudaril vlogo družinskega 
zdravnika pri odkrivanju crohnove 
bolezni: »bolnik ima na začetku lahko 
zelo nespecifične težave in če jih 
zdravnik prepozna dovolj zgodaj, je 
lahko zdravljenje zelo učinkovito in 
prepreči kronične posledice. Pomembno 
je torej stalno izobraževanje družinskih 
zdravnikov, saj se je zdravljenje v zadnjih 
desetih letih popolnoma spremenilo, pred 
20-imi leti ni bilo takšne izbire učinkovitih 
zdravil.« Dr. Smrekar je pojasnila: »Sicer z 
zdravili crohnove bolezni ne pozdravimo, 
ampak samo umirimo vnetje in potem 
vzdržujemo bolezen v mirnem stanju. 
Prav tako ni diete, s katero bi lahko 
pozdravili to bolezen. Zdravila, po katerih 
posegamo, so zelo različna: od takih, ki 
delujejo blago, pa do takih, ki korenito 
posegajo v imunski sistem, od klasičnih 
imunosupresivov do sodobnih bioloških 
zdravil.« Če bolnik le pride pravi čas k 
specialistu, ima zelo dobre možnosti, da 
bo bolezen pri njem potekala v obvladljivi 
obliki. Včasih pa se zgodi, da so zdravila 
neučinkovita in takrat je potrebno pri 
bolniku opraviti kirurški poseg.

žal vseh bolnikov ne odkrijejo 
pravočasno. »bolezen se redko pojavi 
nenadoma in v akutni obliki, ampak 
poteka kronično z nespecifičnimi 
bolečinami. ni nujno, da so te zelo hude, 
zato nekateri bolniki sploh ne gredo k 
zdravniku. Pridejo šele, ko se pojavijo 
zapleti, ali pa so popolnoma brez težav 
in jih odkrijemo v programu Svit. V veliki 
večini primerov se nezdravljena bolezen 
ne konča dobro, saj lahko pride do hudih 
zapletov bolezni, ki zahtevajo različno 
obsežne kirurške posege. V najslabšem 
primeru, ko je bolezen zelo agresivna in 
ni zdravljena, lahko pride do odpovedi 
črevesja in je potrebno prizadeti del 
črevesja odstraniti,« je opozorila dr. 
Smrekar.

Pravo breme crohnove bolezni so njeni 
zapleti. »Vnetje prizadene celotno 
steno črevesja in povzroči zožitev, zato 
lahko pride do zapore črevesja. Lahko 
pa se pojavijo ognojki in fistule,  to 
sta najpogostejša zapleta. Fistule so 
kanalčki, ki povezujejo črevesje z drugim 
delom črevesja ali z drugim votlim 
organom ali celo s kožo – preko teh 
kanalčkov se cedi gnojna vsebina, lahko 
v organ ali na površino telesa. Približno 
20% naših bolnikov ima perianalne 
fistule, ki so lahko enostavne ali 
zapletene. Zapletene perianalne fistule 

so eden najtežjih zapletov crohnove 
bolezni, ki res močno poslabšajo 
kakovost življenja. Perianalne fistule se 
pojavijo ob zadnjiku, običajno povezujejo 
danko in kožo ob zadnjiku. Ker so v bližini 
mišic zapiralk, ki regulirajo naše odvajanje 
blata, lahko te mišice poškodujejo in 
bolnik lahko postane inkontinenten na 
blato. bolniki z zapletenimi perianalnimi 
fistulami imajo zelo slabo kvaliteto 
življenja: bolečine v zadnjiku, težko sedijo, 
skozi fistule se jim cedi gnoj ali celo 
blato, torej lahko zaudarjajo,« je opisala 
dr. Smrekar. baraga je poudaril, da so 
zapletene perianalne fistule težava, s 
katero je resnično težko živeti: »Prinašajo 
tudi izredno veliko stigmo. to je zagotovo 
najhujša oblika crohnove bolezni in do 
pred kratkim nismo poznali učinkovitega 
zdravljenja.«

Zdravljenje zapletenih perianalnih 
fistul
Perianalne fistule obravnava 
multidisciplinarna ekipa. Za uspešnost 
zdravljenja je izredno pomembno dobro 
sodelovanje med gastroenterologi in 
abdominalnimi kirurgi. Ko kirurg po 
diagnostiki ustrezno pregleda in oskrbi 
fistule, gastroenterologi bolnika najprej 
zdravijo z najmočnejšimi protivnetnimi 
zdravili. »na kakovost bolnikovega 
življenja vplivajo tako stanje osnovne 
bolezni kot lokalne pojavne oblike, ki 
jih v takih primerih zdravimo kirurgi. 
Pomembno je torej, da smo uspešni na 
obeh frontah,« je poudaril abdominalni 
kirurg doc. dr. Gregor Norčič s kliničnega 
oddelka za abdominalno kirurgijo 
Kirurške klinike UKc Ljubljana. cilj 
kirurškega zdravljenja je sicer odvisen od 
situacije bolnika: »V akutni fazi bolezni 
predvsem preprečimo poslabšanje stanja, 
ki lahko bolnika življenjsko ogrozi, na 
primer nastanek ognojka, t.i. perianalnega 
abscesa. Ko je stanje s fistulami stabilno, 
pa je cilj zdravljenja oskrba teh fistul 
oziroma obvladovanje negativnega vpliva 
na kakovost življenja bolnika. Kirurški 
poseg se zelo razlikuje od primera do 
primera, saj imamo večji nabor posegov, 
ki jih lahko prilagodimo stanju fistule 
in bolezni.« Če se zapletene perianalne 
fistule ne zacelijo, pa je v Sloveniji od lani 
na voljo nov način kirurškega zdravljenja 
z matičnimi celicami.

»Mezenhimske matične celice lahko 
dobimo iz kostnega mozga, maščevja in 
popkovnice. Lahko se spremenijo v celice, 
ki so zelo pomembne za obnavljanje tkiv, 
recimo v hrustanec, mišičje, vezivo … tako 
si pomagamo pri celjenju in zdravljenju 
poškodb. na področju gastroenterologije 
zaenkrat mezenhimske matične celice 
uporabljamo samo pri zdravljenju 
zapletenih perianalnih fistul. Za tako 
zdravljenje so primerni bolniki, starejši 

od 18 let, pri katerih je bilo zdravljenje 
z enim od zdravil neučinkovito, trenutno 
nimajo bolečin ali vnetja v področju 
danke. Pomembno je še število in oblika 
fistul. najbolj primerni so bolniki, ki imajo 
fistule od 2 do 5 let, pri njih je pričakovati 
dobre uspehe takega zdravljenja. 
Zdravljenje z matičnimi celicami lahko 
omogoči popolno zacelitev fistule. V 
takem primeru bolnik po posegu nima 
več težav in zelo se mu izboljša kvaliteta 
življenja,« je poudarila dr. Smrekar.

trend kirurškega zdravljenja so čedalje 
manj agresivne in bolj fokusirane tehnike, 
ki nagovarjajo vzrok za nastanek bolezni. 
na področju zdravljenja zapletenih 
perianalnih fistul se je v zadnjem času 
pojavila nova možnost zdravljenja z 
mezenhimskimi matičnimi celicami. 
»Prednost zdravljenja zapletenih 
perianalnih fistul z matičnimi celicami 
pred drugimi metodami je dejstvo, da ta 
metoda posega v sam vzrok nastanka 
bolezni, torej moten imunsko-vnetni 
proces v steni danke. Poleg tega ta 
metoda pomeni minimalno nevarnost 
za povzročitev okvare mišične zapiralke, 
ki bolniku lahko povzroči inkontinenco 
za blato oz. fekalno inkontinenco. S 
kirurškim posegom z notranje strani 
prišijemo ustje fistule, nato pa vzdolž 
fistule apliciramo suspenzijo matičnih 
celic. to je tehnično zelo elegantna 
metoda tako za kirurga kot tudi za 
bolnika,« je dejal doc. dr. norčič. novo 
metodo so v klinično prakso uvedli lani. 
»Zaradi epidemije smo uspeli na ta način 
zdraviti le 2 bolnika. Vseeno smo zelo 
zadovoljni, prve izkušnje so pozitivne,« 
je dejal kirurg. Upajo na najboljši možni 
izid, popolno zacelitev fistul ali vsaj na 
bistveno izboljšanja stanja.

Zdravljenje z matičnimi celicami 
odpravlja težave in izboljšuje življenje
Dr. nataša Smrekar je poudarila, da 
smo žal še zelo daleč od zdravila, ki bi 
pozdravilo crohnovo bolezen: »A vsako 
novo zdravilo ali poseg je novo upanje 
za bolnike, predvsem za tiste, ki se niso 
dobro odzvali na dosedanjo terapijo. 
Za bolnike z zapletenimi perianalnimi 
fistulami pa je zdravljenje z matičnimi 
celicami možnost, da ne bodo imeli 
več neznanskih težav zaradi fistul in 
bo kvaliteta njihovega življenja postala 
primerljiva z ljudmi, ki nimajo teh težav.« 
Dušan baraga pa je spletni pogovor 
zaključil z željo bolnikov s KVČb: »Da bi 
v Sloveniji še naprej ohranili tako dober 
dostop do specialističnega zdravljenja in 
sodobnih terapij, kot ga imamo trenutno, 
vključno z zdravljenjem z matičnimi 
celicami, ki ga izvajajo le v maloštevilnih 
državah – vse do takrat, ko bomo dobili 
zdravilo, ki bo čudežno pozdravilo to 
zoprno bolezen.«
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S celulitom v lažji ali bolj izraziti obliki 
se spopada kar 80 odstotkov žensk ne 
glede na njihovo starost in siceršnjo 
postavo oziroma telesno težo. Dejavniki 
za njegov nastanek so kompleksni 
in najpogosteje med seboj močno 
prepleteni.

Tako celulit povezujemo z:
•	Dednostjo
•	Hormonskim	neravnovesjem
•	Prehrano
•	Telesno	aktivnostjo
•	Celo	stresom
Pri ženskah pa mu daje večjo 
možnost za razvoj že sama struktura 
kolagenskih vlaken v podkožju.

Kaj je celulit?
celulit lahko sicer opišemo kot 
želatinasto snov, sestavljeno iz 
maščobe, vode in odpadnih snovi.nahaja 
se tik pod kožo in se tudi brez posebnih 
zunanjih vplivov s časom gosti, kar 
povzroča vidne učinke na koži.

Preprečiti razvoj celulita
celulita ni moč odpraviti, lahko pa 
preprečimo njegov razvoj. celulit 
nastopa v več stopnjah. nanj je 
mogoče učinkovito vplivati predvsem v 
začetni fazi, kjer govorimo o na zunaj 
še neopaznih fizioloških značilnostih 
podkožja (pomarančen videz opazimo 
le, če kožo stisnemo med prsti), ter še 
na naslednji stopnji, ko sta že delno 
motena limfni in krvni pretok podkožja.

Napredni celulit in preventiva
Splošna pravila, ki tudi sicer 
pripomorejo k bolj zdravi koži, so 
povezana z zdravim načinom življenja. 
tako se moramo izogibati nezdravi 
prehrani, stresu, kajenju, alkoholu, celo 

CELULIT – 
REŠITE SE GA 
ZA VEDNO
Celulit je maščobno tkivo, ki nastane zaradi zastoja tekočin v tkivih in je torej 
posledica slabe prekrvavitve. Prizadene boke, stegna, zadnjico in druge predele 
telesa, kjer je nakopičena maščoba, tudi trebuh in nadlahti. je želatini podobna snov 
sestavljena iz maščobe, vode in nerabnih snovi ujeta tik pod kožo. Besedilo: Petra Šauperl

nošenju preozkih in sintetičnih oblačil. 
na drugi strani je potrebno skrbeti tudi 
za dovolj telesne aktivnosti, pravilne 
prehranjevalne navade, primeren vnos 
hranilnih snovi in ustrezno nego kože.

Nad celulit z zdravo prehrano
Zdrava prehrana je temelj ne zgolj 
splošnega zdravja in dobrega počutja, 
temveč tudi zdrave in lepe kože ter 
las. Med zlata pravila sodijo redni 
obroki, zmanjšan vnos maščob in 
ogljikovih hidratov, predvsem sladkorja 
in nasičenih maščob, ter uživanje 
zadostne količine tekočine, predvsem 
vode.

Eksotično sadje, na primer ananas, 
mango, papaja in grenivka, predstavlja 
dober vir encimov, ki spodbujajo tvorbo 
kolagena in s tem ojačijo vezivno tkivo. 
V ta namen se priporočajo tudi soja, 
ječmen, riž, fige in polnozrnata moka, 
saj vsebujejo večje količine silicija. 
Papaja in artičoke pozitivno vplivajo 
na razgradnjo maščob, medtem ko 
beluši, banane, paradižnik in tudi ajda 
vsebujejo veliko kalija, ki preprečuje 
zastajanje vode med celicami.

V jajcih, zelenjavi z zelenimi listi, soji, 
koruzi, pšenici, rižu, avokadu, olivah, 
korenju, pšeničnih kalčkih, oreščkih, 
sončničnih semenih in nekaterih oljih 
najdemo veliko vitamina E, ki je še 
posebej potreben za normalno celično 
presnovo in ščiti tkiva pred oksidativno 
obremenitvijo.

Zadosten vnos tekočine v telo je 
ključen, saj omogoča odplavljanje 
strupenih snovi iz telesa. Seveda 
moramo biti pri tem pozorni, da pijemo 
predvsem vodo in naravne pijače brez 

dodanega sladkorja oziroma drugih 
nepotrebnih dodatkov. V zadnjem času 
se poudarja tudi pomen pitja pravega 
čaja, predvsem zelenega, ki vsebuje 
veliko antioksidantov in naj bi tudi 
pospeševal presnovo maščob. Čeprav 
so naravni sokovi odličen vir tekočine 
in potrebnih hranil, naj pri uživanju 
velja zmernost zaradi njihove kalorične 
vrednosti.

Gibanje in telesna vadba
Redna telesna aktivnost igra veliko 
vlogo pri ohranjanju zdravja in dobrega 
splošnega počutja. Gibanje izboljšuje 
prekrvavitev in tudi proces izločanja 
strupenih snovi iz telesa preko 
potenja. Posebne vrste vadbe, ki se 
osredotočajo na določen del telesa, 
lokalno povečujejo mišično maso in 
pomagajo odpraviti ohlapnost kože na 
tem področju.

Pri športni aktivnosti prav tako kot pri 
hrani velja zmernost. Preveč intenzivna 
vadba ne bo prinesla želenih rezultatov 
in lahko vodi celo v poškodbe. Posebej 
primerne vrste vadbe, ki se omenjajo 
kot koristne pri borbi s celulitom, so 
plavanje, kolesarjenje, gimnastika, 
aerobika ter nekatere novejše oblike 
rekreacije.

Celulitna masaža
Podoben učinek kot gibanje ima na 
prizadete dele telesa tudi ciljana 
masaža. ta vzpodbudi cirkulacijo krvi, 
sprošča morebitne nastale vozle ter 
vzpodbuja limfo. Masaža proti celulitu 
je podobna običajni masaži, a je zanjo 
priporočljivo, da vedno poteka v smeri 
proti srcu. Z njo tako pričnemo na 
področju, ki je od srca najbolj oddaljeno, 
in nadaljujemo v smeri proti srčni mišici.
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RegulatproBIO 
Gre za naravni eliksir, narejen po 
patentiranem postopku dr. niedermaier 
kaskadne mlečnokislinske fermentacije 
ekološkega sadja, zelenjave, oreščkov 
in začimb. telesu nudi naravno pomoč 
v koncentrirani obliki, saj se v procesu 
fermentacije osnovne surovine 
razdrobijo v koncentrat telesu lahko 
dostopnih vitalnih snovi. Med njimi so 
desnosučna mlečna kislina, esencialne 
aminokisline, polifenoli, flavonoidi, 
vitamini, minerali, koncentrat gradnikov 
encimov in probiotičnih bakterij. Vse te 
snovi se z lahkoto vsrkajo iz prebavil ali 
preko kože v telo. 

Zaprtje, diareja, napihnjenost, vetrovi, 
zgaga …
ne glede na to, katera od prebavnih 
težav vas muči, vam lahko uživanje 
RegulatprobIO pomaga, saj deluje prek 
več mehanizmov. Zavira rast škodljivih 
in podpira razmnoževanje koristnih 
črevesnih mikrobov. torej krepi črevesno 
floro in s tem izboljša prebavo v 
črevesju. to kmalu opazimo po tem, da 
je manj napihovanja, vetrov, prebava se 
normalizira. Podpira delovanje želodca 

ADIJO ZGAGA, 
ALERGIJE NA 
SONCE, GLIVICE … 
Diareja, zaprtje, zgaga, alergije na sonce, glivice na stopalih … so le nekatere od 
poletnih težav, ki jih lahko obvladamo s kaskadnofermentiranimi pripravki. Besedilo: Adrijana Dolinar

in blaži zgago, ki je posledica premalo 
in ne preveč kisline. V primeru vnetja 
na sluznici prebavil, zaradi vsebnosti 
antioksidativnih in protivnetnih snovi 
in dejstva, da krepi črevesno floro, 
pripomore k hitrejši obnovi poškodovane 
sluznice. Odmerjamo ga 2x dnevno po 
10 ml (pomešan z vodo ali naravnim 
sokom), vsak dan, do izginotja težav in 
še kakšen teden dni dlje. Priporočljivo je 
postopno dvigovanje odmerka.

Alergije na sonce, glivično vnetje …
Ker je koža (z znojenjem) pomemben 
organ čiščenja telesa, bo ta manj 
obremenjena in ne bo izgubila 
ravnovesja in obolela čez poletje, če 
bomo celo leto redno skrbeli za čiščenje 
svojega telesa z zdravim življenjskim 
slogom. Obratno pa bo koža v večjem 
stresu, ko jo poleti nastavimo močnemu 
soncu, če mora večinoma čez poletje 
z znojem izločati nakopičene toksine. 
Še huje je, če jo ob tem izpostavljamo 
kremam za nego telesa ali za zaščito 
pred soncem, ki mašijo pore ali ji 
dovajajo dodatne toksične snovi. na 
stres se bo lahko odzvala s pojavom 
alergije na sonce. Lahko pa se stres 
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okože kaže tudi v izgubi mikrobnega 
ravnovesja in pojavu glivic na primer 
na stopalih, v poslabšanju luskavice 
itd. Regulatprobio v tem primeru 
uživamo in večkrat na dan popršimo na 
problematičnih delih, razredčenega  
1 : 1 z vodo. Podprl bo regeneracijo kože 
in ji vrnil mikrobno ravnovesje. S tem 
se umirja rast glivic in drugih mikrobov, 
umirja se alergije na sonce ali celo od 
sonca opečena koža. 
Več na info@eurosolar.si.

telesu nudi naravno pomoč v 
koncentrirani obliki.

Bio
BIOLOŠKI IMUNSKI REGULATOR - VSEBUJE NARAVNI VITAMIN C 

Regulirajte svoje zdravje s kaskadno 
fermentiranimi bio koncentrati.

Vitalni koncentrat napitek iz 14. sadežev, 
zelenjave in svežih oreškov iz ekološke pridelave.

Z naravnim vitaminom C za energijo metabolizma, 
imunski sistem in za antioksidativni učinek.

Na voljo v lekarnah in trgovinah s prehranskimi dopolnili. Distributer: Eurosolar d.o.o.  GSM: 040 165 052 • email: info@regulat.si

100% BIOLOŠKO 
100% NARAVNO
100% VEGANSKO

Naturel

Bio
Vegan

IMUNSKI SISTEM

VITALNOST

ČREVESNA FLORA

https://regulat.si/kategorija-izdelka/naravni-bio-koncentrati/
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Okužbe so pogostejše pri ženskah kakor 
pri moških, in sicer zaradi krajše sečnice, 
ki omogoča hitrejši dostop bakterijam do 
mehurja, pojavnost pa je največja v rodni 
dobi. Kljub temu so pri moških lahko 
vnetja resnejša, večinoma v povezavi s 
težavami s prostato.

Dejavniki tveganja
K vnetju sečil smo nagnjeni pravzaprav 
vsi, čeprav obstajajo skupine, ki so 
za okužbe bolj dovzetne. Okužbe so 
pogostejše pri sladkornih bolnikih 
in bolnikih z oslabljenim imunskim 
sistemom. Pri pacientih, ki imajo 
omejen pretok urina, na primer zaradi 
ledvičnih kamnov ali povečane prostate, 
zadrževanje urina v mehurju omogoča 
dodatno razmnoževanje bakterij. Razlog 
za okužbe so tudi vstavljeni urinski 
katetri, do resnejših okužb pa lahko 
pride tudi ob ponavljajočih se vnetjih. 
Ključno je ločevanje med manj 
zapletenimi okužbami ter vnetji, ki 
zahtevajo zdravniško oskrbo. Lekarniški 
farmacevti so vam na tem mestu lahko 
v veliko pomoč, saj vam lahko svetujejo 
glede samozdravljenja, poleg tega pa 
pomagajo prepoznati resnejša stanja, ki 
potrebujejo obravnavo pri zdravniku.
 
Ključni simptomi in znaki vnetja
Ob vnetem mehurju, kjer je prisotna 
bolečina v predelu sečnega mehurja, 
se s pekočim in pogostim uriniranjem 
izloča majhna količina seča. ta je moten 

DOPUST BREZ 
VNETJA SEČIL
So ena najpogostejših vnetnih obolenj. Večinoma so povzročitelji bakterije iz 
prebavil, med temi prevladuje bakterija e. coli, vnetje pa lahko povzročijo tudi glive, 
paraziti in virusi. Besedilo: Patricija Zver, mag. farm.

in neprijetnega vonja. V primeru slabega 
počutja, povišane telesne temperature 
in prisotne tope bolečine v ledvenem 
predelu pa pomislimo na vnetje ledvic. 
Pri vnetju sečil se poleg naštetih 
simptomov lahko pojavi tudi rdečkast, 
rahlo rožnat ali temneje obarvan urin, 
kar kaže na prisotnost krvi v urinu.

Kdaj je potreben obisk pri zdravniku?
Če po dveh do treh dneh 
samozdravljenja simptomi ne izzvenijo, 
moramo poiskati zdravniško pomoč. 
Obisk zdravnika vedno priporočamo tudi 
nosečnicam, njim je samozdravljenje 
namreč odsvetovano, in sladkornim 
bolnikom, saj pogostejša vnetja lahko 
kažejo na neurejenost krvnega sladkorja 
ali poslabšanje sladkorne bolezni. 
Posvet z zdravnikom je potreben ob 
ponavljajočih se vnetjih, če opazite v 
urinu kri, imate močne bolečine in hkrati 
povišano telesno temperaturo ter pri 
okužbah sečil pri otrocih, mlajših od 12 
let. Moški, ki opazijo težave ob izločanju 

Za uspešno zdravljenje je bistveno upoštevanje navodil glede 
odmerjanja protimikrobnih zdravil, saj je nujno pravilno zaužitje 
zdravila na točno predpisan časovni razmik in upoštevanje 
priporočenega trajanja zdravljenja.

Ob vnetem mehurju, kjer je 
prisotna bolečina v predelu 
sečnega mehurja, se s pekočim 
in pogostim uriniranjem izloča 
majhna količina seča.

seča, naj se posvetujejo z zdravnikom, 
saj je treba izključiti morebitno obolenje 
prostate. 
 
Zdravljenje
Kot samozdravljenje običajno svetujemo 
čaje rastlinskega izvora in uživanje večje 
količine vode in nesladkanega čaja kot 
običajno. Protibakterijsko delovanje 
izkazuje vednozeleni gornik, zdravljenje 
z njim pa naj traja do 14 dni in največ 
petkrat letno, saj se sicer ob dolgotrajni 
uporabi lahko izrazijo neželeni učinki. 
Listi vednozelenega gornika niso 
primerni za nosečnice ter doječe matere 
in otroke, mlajše od 12 let. Ob vnetjih 
priporočamo zelišča z diuretičnim 
delovanjem, kot so zel njivske preslice, 
korenina pravega peteršilja, zel zlate 
rozge ter zel in list koprive. Omenjena 
zdravilna zelišča pospešijo izločanje 
seča in tako povečajo izpiranje sečnih 
poti. Pri zdravljenju s čaji priporočamo 
uživanje ene skodelice čaja od tri- do 
štirikrat dnevno, in sicer eno čajno žličko 



Lekovita NoSeČka – 
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Če po od dveh do treh dneh samozdravljenja simptomi ne 
izzvenijo, moramo poiskati zdravniško pomoč.

zelišča (3 g) prelijemo s 150 ml vrele 
vode in pustimo stati od 10 do 15 minut. 
Po potrebi si čaj lahko sladkamo z 
medom. Za preprečevanje ponavljajočih 
se okužb pa priporočamo tudi uživanje 
ameriških brusnic. 

Resnejše okužbe se zdravijo z antibiotiki, 
ki jih predpiše zdravnik. Za uspešno 
zdravljenje je bistveno upoštevanje 
navodil glede odmerjanja protimikrobnih 
zdravil, saj je nujno pravilno zaužitje 
zdravila na točno predpisan časovni 
razmik in upoštevanje priporočenega 
trajanja zdravljenja. Sicer lahko pride 
do ponovne okužbe, razvoja odpornosti 
povzročitelja na uporabljeno učinkovino 
in resnih zapletov. Lekarniški farmacevti 
tudi ob izdaji zdravil na recept 
svetujemo povečan vnos tekočine, kar 
pomeni od dva do tri litre nesladkane 
pijače, in preostale opisane ukrepe. 
 
Kaj lahko storimo sami za 
preprečevanje vnetja
Med splošnimi ukrepi v prvi vrsti 
priporočamo zdrav življenjski slog in 
vnos zadostne količine nesladkane 
pijače, izogibajmo se kavi in alkoholu, 
saj njuno uživanje dodatno draži mehur. 
Urin moramo odvajati redno in takoj, 
ko začutimo potrebo, poskrbimo tudi 

za popolno praznjenje mehurja. Pri 
odvajanju blata brišemo od spredaj 
nazaj, nosimo ohlapna oblačila in se 
izogibamo sintetičnemu spodnjemu 
perilu, ki ustvari idealno gojišče za 
bakterije, zato raje nosimo bombažno 
spodnje perilo. Izogibamo se penečim 
kopelim, izberimo raje prhanje. S 
čiščenjem intimnih predelov ne 
pretiravamo, posežemo lahko po blagih 
intimnih milih, odsvetujemo pa uporabo 
intimnih pršil. Pred in po spolnem 
odnosu poskrbimo za ustrezno higieno, 
po spolnem odnosu pa izpraznimo 
mehur, saj se tako morebitni mikrobi 
lahko hitreje izločijo.

resnejše okužbe se zdravijo 
z antibiotiki, ki jih predpiše 
zdravnik.

Ključno je ločevanje med manj 
zapletenimi okužbami ter 
vnetji, ki zahtevajo zdravniško 
oskrbo.

NE POZABITE
ženske, ki 
se pogosto 
srečujejo 
z vnetjem 
mehurja, 
dobro 
vedo, kako 
pomembno je, da si po kopanju 
preoblečejo kopalke. Mrzle in vlažne 
kopalke lahko povečajo tveganje za 
vnetje mehurja. Vnetje se pogosteje 
pojavi, ko smo izpostavljeni 
nenadni spremembi temperature, 
kot je odhod v morje ali izhod iz 
klimatiziranega prostora.
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nohti lahko tako kot koža in lasje kar 
precej povedo o stanju vašega telesa. 
Kaj je torej lahko narobe, če postanejo 
krhki in lomljivi? Kaj lahko storite, da 
bi to popravili? Pogosto je vzrok za te 
tegobe pomanjkanje hranil ali vlage.

Vzroki za krhke nohte
V nekaterih primerih so spremembe na 
nohtih preprosto genetske narave, v 
takih primerih se pogosto pojavlja enaka 
težava pri starših ali sorojencih. Pri 
drugih ljudeh krhke ali razpokane nohte 
povzroča pomanjkanje. to ima lahko 
različne razloge:

Pogosto je težava nepravilna, 
neuravnotežena prehrana. Za zdrav 
razvoj nohtov sta še posebej pomembna 
vitamina b in D, vendar pa imata za 
zdrave nohte pomembno vlogo tudi 
kalcij in železo v sledovih. te snovi 
najdemo v prehrani v zadostnih količinah, 
da preprečimo krhke nohte. Zaradi 
pomanjkanja vitaminov ali mineralov 
v sledovih imajo ljudje, ki so trenutno 
na (neuravnoteženi) dieti, ali bolniki z 
anoreksijo (anoreksija) težave z nohti.

Preberite več o temi: Opazite 
pomanjkanje železa na nohtu
Pri drugih so krhki nohti posledica 
suhe kože. to je lahko prirojeno ali 
zaradi zunanjih dejavnikov, kot so suh 
zrak, pogosto umivanje rok ali uporaba 
določenih odstranjevalcev laka za nohte, 
ki odstranjujejo tudi vlago iz nohta. 
Poleg tega so krhki nohti lahko tudi 
znak osnovne bolezni, ki jo pri nekaterih 
bolnikih lahko opazimo s spremembami 
na nohtih. Sem spadajo nekatere motnje 
hormonskega ravnovesja (tu še posebej 
motnje funkcije ščitnice) in presnovne 
motnje, kot sta sladkorna bolezen 
ali luskavica (luskavica). Običajno pa 

KRHKI NOHTI – 
PRVI KAZALNIK 
STANJA V TELESU
Veliko ljudi trpi zaradi krhkih ali lomljivih nohtov. Po eni strani so te težave z nohti 
neprijetne in moteče v vsakdanjem življenju, večinoma pa neškodljive. Včasih so 
lahko tudi prvi kazalnik simptoma pomanjkanja ali osnovne bolezni. Besedilo: Petra Šauperl

jih nato spremljajo tudi drugi klasični 
simptomi, vsaj v poteku.

Ker številne ženske pripisujejo velik 
pomen lepim, negovanim nohtom in lepa 
manikira je danes del skupne lepotne 
podobe, mnoge trpijo, ko so nohti krhki. 
Poleg tega razpokani nohti pogosto 
motijo vsakodnevne dejavnosti, saj se 
zlahka ujamejo na tekstil.

Če se nato še raztrgajo, lahko včasih 
privede do bolečin. Zato je smiselno, da 
vsekakor storite nekaj za težave z nohti, 
tudi če ne temeljijo na zdravstveno 
ogrožajočem stanju. Katera metoda je 
v posameznem primeru najprimernejša 
za ravnanje pri težavah z nohti, je vsaj 
deloma odvisno od njihovega vzroka.

Simptomi pomanjkanja, ki vodijo do 
krhkih nohtov
Če stalno trpite za krhkimi in lomljivimi 
nohti, so lahko vzroki za pomanjkanje 
na primer neuravnotežena prehrana ali 
nepravilna ali manjkajoča absorpcija, 
zlasti v črevesju. tega ne gre zanemariti, 
saj so krhki in lomljivi nohti lahko 
zunanji znak osnovnega prehranskega 
pomanjkanja, ki lahko trajno poškoduje 
celotno telo. Pogosto je pomanjkanje 
vitamina b ali vitamina c

Ob pomanjkanju vitaminov ali mineralov 
v sledovih je treba te snovi vse 
pogosteje zaužiti s hrano. Vitamin b 
najdemo tako v živalskih kot rastlinskih 
izdelkih, na primer v ribah, mlečnih 
izdelkih, špinači in brokoliju. Izjema je 

Manj pogosto je lahko vzrok za krhke nohte tudi pomanjkanje 
biotina in folne kisline.



Če pomanjkanje kljub vsem 
ukrepom vztraja, ga ne 
moremo rešiti s hrano, ampak 
samo s tabletami.

tudi pomanjkanje folne kisline lahko povzroči anemijo, tehnično 
anemijo, s simptomi hitre utrujenosti in izčrpanosti.

vitamin b12, imenovan tudi kobalmin, ki 
ga skoraj izključno najdemo v živalski 
hrani. Druga posebnost tega vitamina 
je, da pomanjkanje ni nujno posledica 
nezadostne prehrane, saj lahko na 
primer avtoimunski dejavniki privedejo 
do slabše absorpcije vitamina v tankem 
črevesju.

Vitamin c moramo nenehno uživati, 
saj ga ni mogoče shraniti v telesu, in 
za številne procese v našem telesu, 
vključno s sintezo kolagena, igra tudi 
pomembno vlogo pri oblikovanju nohtov 
in las. Vitamin c najdemo predvsem v 
svežem sadju in zelenjavi.

Manj pogosto je lahko vzrok za krhke 
nohte tudi pomanjkanje biotina in 
folne kisline. biotin spada tudi v 
skupino vitamina b. Pri upoštevanju 
uravnotežene prehrane se pomanjkanje 
biotina pri odraslih skoraj ne pojavi. 
Simptome pomanjkanja najdemo 
predvsem pri kadilcih, alkoholikih in 
doječih materah. Ugotovljeno je bilo 
tudi, uživanje več surovih jajc vodi v 
pomanjkanje biotina, saj snovi, ki jih 
vsebuje jajce, vežejo biotin in ga naredijo 
neprimernega za absorpcijo v telesu. 
Vendar se te snovi pri segrevanju jajc 
uničijo. biotin v hrani najdemo predvsem 
v oreščkih, jetrih, ledvicah in kvasu. 
Če pomanjkanje kljub vsem ukrepom 
vztraja, ga ne moremo rešiti s hrano, 
ampak samo s tabletami. Ljudje s 
pomanjkanjem biotina trpijo tudi zaradi 
krhkih nohtov, izgube las in krhkih las.

Folna kislina je tudi vitamin skupine 
b. Za naše telesne celice je zelo 
pomemben, saj je ključnega pomena za 

njihovo delitev in regeneracijo. tako igra 
glavno vlogo predvsem v nosečnosti 
ali pri načrtovanju nosečnosti. to lahko 
storimo predvsem s hrano, kot je sveža, 
zelena, nekuhana zelenjava. naše telo 
tega ni sposobno proizvajati samo. 
Dnevne potrebe nosečnic so skoraj 
dvakrat večje (550 mikrogramov/dan) 
kot pri preostalem prebivalstvu (300 
mikrogramov/dan). Povečanim dnevnim 
potrebam zadostimo s folno kislino 
v obliki tablet. Pomanjkanje je lahko 
posledica enolične prehrane, zlorabe 
alkohola in jemanja določenih zdravil 
proti raku.

tudi pomanjkanje folne kisline lahko 
povzroči anemijo, tehnično anemijo, s 
simptomi hitre utrujenosti in izčrpanosti. 
Ker so naši lasje in nohti tudi med hitro 
rastočimi deli našega telesa, postanejo 
krhki in lomljivi. Lasje lahko tudi 
pogosteje izpadajo.

Vitamin D vnašamo s hrano, kot so 
na primer ribe, mlečni izdelki, jajca 
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mocnejše, gostejše in bolj 

št. 1
v Franciji

FORTIFIANT za vse tipe las 
KÉRATINE + za poškodovane lase 
ANTI-CHUTE proti izpadanju las 
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za krepitev in zaščito las 
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in drobovina. Še pomembnejše pa je 
izpostavljanje sončni svetlobi, saj se 
ta vitamin lahko tvori v telesu le pod 
vplivom UV-žarkov. 

Kalcij najdemo v velikih količinah v 
mleku, siru in drugih mlečnih izdelkih, 
malo manj pa ga je v zelenjavi, kot 
sta brokoli ali ohrovt, stročnicah in 
polnozrnatem žitu.

železo najdemo v številnih živilih, vendar 
se v telo lažje absorbira iz živalskih 
izdelkov kot iz rastlinskih. Zato so še 
posebej primerni za potrebe železa 
meso (zlasti jetra ali druga drobovina) 
ali klobase, pa tudi proso, kakav, 

bučna semena ali nekaj zelenjave (na 
primer leča, grah, fižol ali špinača). Če 
pa prilagojena prehrana še vedno ne 
zadostuje za odpravo pomanjkljivosti, 
lahko uporabite tudi prehranska 
dopolnila, na primer vitaminske (šumeče) 
tablete ali dodatke železa.

Ko so krhki nohti posledica bolezni, 
lahko to težavo običajno odpravimo z 
ustreznim zdravljenjem te bolezni.

Če opazite enega ali več zgornjih 
simptomov, je priporočljivo, da opravite 
pregled pri zdravniku za odkrivanje 
natančnejšega vzroka. nenamerna 
uporaba različnih vitaminskih pripravkov 

Če stalno trpite za krhkimi in lomljivimi nohti, so lahko vzroki za 
pomanjkanje na primer neuravnotežena prehrana ali nepravilna 
ali manjkajoča absorpcija, zlasti v črevesju.

in prehranskih dopolnil vsekakor ni 
smiselna in telesu ne samo koristi, 
temveč tudi škoduje.

Nega krhkih nohtov
težava krhkih nohtov je pogosto ta, 
da so nohti premehki in se zato lažje 
lomijo in raztrgajo. Mehke nohte lahko 
zdravimo s trdilcem za nohte, ki vsebuje 
kalcij. Vendar mora biti ta trdilec nohtov 
brez formaldehida, saj zelo izsuši 
nohte. Poleg tega je priporočljivo redno 
zdravljenje krhkega nohta z oljem za 
nego nohtov. Za to nohte, vključno z 
obnohtno kožico, masiramo z oljem in 
tako dobimo dovolj vlage in pomembnih 
negovalnih snovi.

Kot alternativo olju za nego nohtov 
lahko uporabimo tudi preprosta 
domača sredstva, kot so mandljevo olje, 
marelično olje ali oljčno olje. Pomembna 
je tudi zaščita nohtov pred vlago. Zato 
je smiselno, da pri delu z vodo vedno 
nosite delovne rokavice (na primer 
pri pranju). Krhke in lomljive nohte je 
treba imeti čim krajše. Za skrajšanje je 
najbolje uporabiti pilico za nohte, ki je 
zelo nežna (na primer steklena pilica 
za nohte). Kovinske pilice se lahko hitro 
segrejejo pri uporabi in posledično 
poškodujejo nohte. nohtov ne smete 
oblikovati po dolgi kopeli ali prhanju, saj 
roževinasta plast nohtov nato nabrekne 
in se lahko zlahka poškoduje. Zdrava 
in uravnotežena prehrana ima ključno 
vlogo pri zdravljenju krhkih nohtov, 
saj lahko nadomesti kompenzacijske 
simptome, ki so lahko vzrok za krhke 
nohte. V redkih primerih je smiselno, da 
hormonsko ravnovesje preveri zdravnik, 
saj lahko nekatere bolezni (na primer 
bolezni ščitnice) privedejo do krhkih 
nohtov. Zdravljenje osnovne bolezni 
običajno vodi do hitrega izboljšanja 
kakovosti nohtov. Laki za nohte se lahko 
uporabljajo tudi na krhkih nohtih (bolje 
je brez laka/odstranjevalca nohtov). 
Zagotoviti je treba, da laki za nohte 
ne vsebujejo formaldehida in da so 
prednostni laki za nohte, obogateni s 
kalcijem.

Zdravljenje osnovne bolezni 
običajno vodi do hitrega 
izboljšanja kakovosti nohtov.
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Zdrave dlesni so rožnate barve in 
čvrste na otip. Pri gingivitisu pa so 
dlesni vijoličasto-rdečkaste, mehke in 
bleščeče ter pogosto krvavijo, zlasti med 
ščetkanjem zob. to bolezensko stanje 
navadno povzroča kopičenje plaka na 
mestu, kjer se dlesen dotika spodnjega 
roba zobne krone. Gingivitis lahko 
poslabša jemanje nekaterih zdravil.
Medtem ko nekateri primeri gingivitisa 
nikoli ne napredujejo v parodontitis,  ta 
vedno stoji pred gingivitisom. 
Gingivitis je reverzibilen z dobro ustno 
higieno, vendar lahko brez zdravljenja 
preide v parodontitis, pri katerem 
vnetje dlesni povzroči uničenje tkiva in 
resorpcijo kosti okoli zob. Parodontitis 
lahko na koncu privede do izgube zob. 

Simptomi gingivitisa so nekoliko 
nespecifični in se kažejo v tkivu dlesni 
kot klasični znaki vnetja:
•	 Otekle dlesni
•	 Svetlo rdeče ali vijoličaste dlesni
•	 Dlesni, ki so na dotik nežne ali boleče
•	 Krvavitve dlesni ali krvavitve po 

ščetkanju in/ali nitkanju
•	 Slab zadah (halitoza)

Poleg tega bo zatiranje, ki običajno 
obstaja v tkivu dlesni pri nekaterih 
posameznikih, pogosto izginilo, dlesni pa 
lahko postanejo sijoče, ko tkivo dlesni 
nabrekne in se raztegne nad vneto 
podložno vezivno tkivo. Kopičenje lahko 
oddaja tudi neprijeten vonj. Ko gingiva 
nabrekne, postane epitelijska obloga 

VNETJE DLESNI 
– GINGIVITIS
Gingivitis je nedestruktivna bolezen, ki povzroča vnetje dlesni. najpogostejša oblika 
gingivitisa in parodontalne bolezni na splošno je odziv na bakterijske biofilme 
(imenovane tudi plošča), ki se pritrdijo na zobne površine, imenovane gingivitis, ki ga 
povzroči plak. Besedilo: Petra Šauperl

dlesni razpoke razjedena, dlesni pa lažje 
krvavijo s še tako nežnim ščetkanjem, še 
posebej pri mahanju.

Zapleti 
•	 Ponovitev gingivitisa
•	 Periodontitis
•	 Okužba ali absces gingive ali 

čeljustnih kosti
•	 Otekle bezgavke
•	 Povezani s prezgodnjim rojstvom in 

nizko porodno težo otroka 

Vzrok 
Ker je gingivitis, ki ga povzroča plak, 
najpogostejša oblika gingivnih bolezni, 
se v naslednjih razdelkih ukvarjajo 
predvsem s tem stanjem.
Vzrok za nastanek gingivitisa v plakih 
je bakterijski plak, ki deluje tako, da 
sproži odziv gostitelja v telesu. to lahko 
vodi v uničenje tkiv dlesni, kar lahko 
napreduje v uničenje parodontalnega 
pritrdilnega aparata. Plak se kopiči v 
majhnih vrzelih med zobmi, v dlesenskih 
utorih in na območjih, znanih kot pasti 
za zobne obloge: lokacije, ki služijo 
za nabiranje in vzdrževanje plakov. 
Primeri zobnih pasti vključujejo velike in 
previsne restavratorne robove, zaponke 
odstranljivih delnih protez in kalkulus 
(vinski kamen), ki se oblikujejo na zobeh. 
Čeprav so lahko te akumulacije drobne, 
bakterije v njih proizvajajo kemikalije, 
kot so razgradni encimi in toksini, kot 
sta lipopolisaharid (LPS, sicer znan kot 
endotoksin) ali lipoteihojska kislina (LtA), 
ki spodbujajo vnetni odziv v tkivu dlesni. 
to vnetje lahko povzroči povečanje 
gingive in poznejšo tvorbo. Zgodnja 
obloga je sestavljena iz razmeroma 
preproste bakterijske skupnosti, v kateri 
prevladujejo gram pozitivni kaki in palice. 
Z zorenjem plakov in gingivitisom se 
skupnosti vse bolj zapletajo z večjimi 
deleži gram negativnih palic, fusiformov 
nitk, spirille in spirochete. Kasnejše 
eksperimentalne študije gingivitisa so s 
pomočjo kulture dajale več informacij o 

Slab zadah je tudi del te 
bolezni.

Vzrok za nastanek gingivitisa 
v plakih je bakterijski plak, ki 
deluje tako, da sproži odziv 
gostitelja v telesu.

posebnih vrstah bakterij, ki so prisotne 
v plaki. taksoni, povezani z gingivitisom, 
vključujejo podvrsto Fusobacterium 
nucleatum polymorphum, vrste 
Lachnospiraceae [G-2], vrste HOt100, 
vrste Lautropia HOtA94 in Prevotella 
oulorum (vrsta bakterije Prevotella), 
medtem ko je bila Rothia dentocariosa 
povezana s parodontalnim zdravjem.  
nadaljnja študija teh taksonov je 
upravičena in lahko privede do novih 
terapevtskih pristopov za preprečevanje 
parodontalne bolezni.

Dejavniki tveganja, povezani z 
gingivitisom:
•	 Starost
•	 Osteoporoza
•	 Slaba zobozdravstvena nega
•	 Slaba ustna higiena
•	 Pretirano agresivna ustna higiena, kot 

je umivanje s trdimi ščetinami
•	 Dihanje skozi usta med spanjem
•	 Zdravila, ki izsušijo usta
•	 Kajenje cigaret
•	 Genetski dejavniki
•	 Stres
•	 Depresija
•	 Sladkorna bolezen

Diagnoza
Gingivitis je parodontalna bolezen, pri 
kateri se ne izgubi kosti, ampak so 
prisotna vnetja in krvavitve.
Vsak zob je razdeljen na štiri gingivalne 
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enote (mesijalno, distalno, bukalno in 
jezikovno) in ima oceno 0–3 glede na 
gingivalni indeks. Štirim ocenam se 
nato izračuna povprečje, vsak zob dobi 
rezultat.

Diagnozo parodontalne bolezni 
gingivitis postavi zobozdravnik. temelji 
na podatkih klinične ocene, pridobljene 
med obsežnim parodontalnim 
pregledom. Registrirani zobni higienik 
ali zobozdravnik lahko opravi celovit 
parodontalni pregled, vendar in 
diagnozo postavi zobozdravnik. Obsežen 
parodontalni pregled je sestavljen iz 
vizualnega pregleda, serije radiografij, 
sondiranja gingive, ki določa obseg 
sedanje ali pretekle škode, parodoncija 
in celovit pregled medicinske in zobne 
anamneze.

trenutne raziskave kažejo, da 
je raven aktivnosti naslednjih 
encimov v vzorcih sline povezana 
z uničevanjem parodontalnih snovi: 
aspartat aminotransferaza (ASt), 
alanin aminotransferaza (ALt), gama 
glutamil transferaza (GGt), alkalna 
fosfataza (ALP) in kisla fosfataza (AcP) 
. Zato lahko te encimske biomarkerje 
uporabimo za pomoč pri diagnozi in 
zdravljenju gingivitisa in parodontitisa.

Zobni higienik ali zobozdravnik bo 
preveril simptome gingivitisa in tudi 
preučil količino oblog v ustni votlini. 
Zobni higienik ali zobozdravnik bo 
z uporabo rentgenskih žarkov ali 
parodontalnega sondiranja in z 
drugimi metodami poiskal tudi znake 
parodontitisa.

Če je zdravljenje gingivitisa neuspešno, 
je za nadaljnje zdravljenje morda 
potrebna napotitev k parodontologu 
(specialistu za bolezni dlesni in kosti 
okoli zob in zobnih vsadkov).

Preprečevanje 
Gingivitis je mogoče preprečiti z redno 
ustno higieno, ki vključuje vsakodnevno 
ščetkanje in nitkanje.  Uporabljajo se 
lahko tudi vodikov peroksid, fiziološke 
raztopine, alkohol ali klorheksidin. 
V klinični študiji iz leta 2004 je bil 
poudarjen blagodejni učinek vodikovega 
peroksida na gingivitis.  Uporaba ščetk 
tipa nihanja lahko zmanjša tveganje 
za gingivitis v primerjavi z ročnim 
ščetkanjem. 

tudi različni programi za obvladovanje 
oblog, skupaj s parodontalnim 
skaliranjem in kuretažo, so se izkazali 
kot učinkoviti, čeprav po navedbah 
Ameriškega združenja za zobozdravnike 
skaliranje parodonta in načrtovanje 
korenin veljata za zdravljenje 

parodontalne bolezni, ne pa kot 
preventivno zdravljenje parodontalne 
bolezni.  Ameriška uprava za hrano in 
zdravila (FDA) je leta 1997 pregledala 
podatke o učinkovitosti in dokazala, 
da je zobna pasta, ki vsebuje triklozan, 
učinkovita pri preprečevanju gingivitisa. 

Zdravljenje 
Gingivitis pred (zgoraj) in temeljito 
mehansko razmastitvijo zob in po 
(spodaj) njej

Poudarek je na odstranitvi oblog. 
terapija je namenjena zmanjšanju 
ustnih bakterij in poteka v obliki 
rednih občasnih obiskov zobozdravnika 
skupaj z ustrezno ustno higieno na 
domu. tako lahko več metod, ki se 
uporabljajo pri preprečevanju gingivitisa, 
uporabljajo tudi za zdravljenje očitnega 
gingivitisa, kot so skaliranje, koreninsko 
načrtovanje, kuretaža, izpiranje ust, ki 
vsebuje klorheksidin ali vodikov peroksid, 
in nitkanje. Medzobne ščetke prav tako 
pomagajo odstraniti vse povzročitelje.

Električne zobne ščetke delujejo 
bolje kot navadne zobne ščetke pri 
zmanjšanju bolezni. 

Aktivne sestavine, ki v določenem 
časovnem obdobju zmanjšajo plak in 
vnetje gingival, so triklozan, klorheksidin 
diglukonat ter kombinacija timol, mentol, 
evkaliptol in metil salicilat. te sestavine 

najdemo v zobnih pastah in ustni 
vodi. Vodikov peroksid je dolgo veljal 
za primerno zdravilo brez recepta za 
zdravljenje gingivitisa. Obstajajo dokazi, 
ki kažejo pozitiven učinek na njegovo 
obvladovanje pri kratkotrajni uporabi. 
Študija kaže, da izpiranje ust na osnovi 
fluoriranega vodikovega peroksida 
lahko odstrani madeže zob in zmanjša 
gingivitis. 

na podlagi dokazov so lahko koristne 
tudi ustne vode z eteričnimi olji, saj 
vsebujejo sestavine s protivnetnimi 
lastnostmi, kot so timol, mentol in 
evkaliptol. 

bakterije, ki povzročajo gingivitis, je 
mogoče nadzorovati z vsakodnevno 
uporabo ustnega namakalnika z 
izpiranjem ust, ki vsebuje antibiotik. 
Učinkovita mešanica je amoksicilin, 
cefaleksin ali minociklin v 500 gramih 
brezalkoholnega fluorida za izpiranje 
ust. 

na splošno je dokazano, da intenzivna 
ustna higienska nega izboljšuje zdravje 
dlesni pri osebah z dobro nadzorovano 
sladkorno boleznijo tipa 2. Parodontalno 
uničenje se upočasni tudi zaradi 
obsežne ustne nege. Dobra ustna 
nega brez parodontalnega zdravljenja 
izboljšuje zdravje dlesni in lahko prepreči 
napredovanje gingivitisa pri dobro 
nadzorovani sladkorni bolezni.

Zobni higienik ali zobozdravnik bo preveril simptome gingivitisa 
in tudi preučil količino oblog v ustni votlini.

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

Zakaj se pojavi bolezen
Glivično okužbo nohtov najpogosteje 
povzročajo glivice iz skupine 
dermatofitov. ti so lahko v zemlji, na 
živalih ali ljudeh. Okužimo se lahko 
v javnih prostorih, kot so bazeni, 
telovadnice, na vrtu ali od drugih članov 
družine, na primer pri izmenjavi copat. 
nekoliko bolj dovzetni za glivično 
okužbo nohtov so starejši ljudje s slabšo 
prekrvavitvijo v okončinah, sladkorni 
bolniki, ljudje, ki so pogosto v vlažnem 
okolju, tisti, ki se bolj potijo, in tisti, ki 
nosijo zaprto obutev. K hitrejši okužbi 
pripomorejo tudi ranice na koži ali 
poškodbe nohta. Je precej neprijetna 
in lahko tudi boleča. Če ni zdravljena, 
se lahko razvije v kronično obliko. 
napreduje lahko zelo počasi, tudi več let.
 
Kakšni so simptomi in znaki bolezni
Glivično okuženi nohti so zadebeljeni, 
rumenkasto obarvani, lomljivi, 
spremenjena je tudi oblika. Prizadet 
noht lahko odstopi od nohtne posteljice, 
kar imenujemo oniholiza. nekateri 
bolniki tožijo zaradi bolečin v prstih ali 
prstnih konicah, prisoten je lahko tudi 
neprijeten vonj. Glivična okužba nohta 

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

lahko pušča trajne posledice na nohtu. 
Pri ljudeh, ki imajo sladkorno bolezen 
ali drugače oslabljen imunski sistem 
(na primer bolniki z levkemijo, aidsom, 
bolniki po presaditvi organov), je lahko 
glivična okužba potencialno mesto za 
vstop drugih mikroorganizmov v telo, 
kar lahko vodi v celulitis (bakterijsko 
okužbo podkožja) ali druge hujše 
zaplete.

Ali so potrebne preiskave
Za potrditev diagnoze glivične okužbe 
nohtov je potreben skarifikat nohta. 
Preiskava poteka tako, da laborant s 
topim skalpelom postrga del nohta, ki 
ga nato mikroskopira. Pod mikroskopom 
so vidni glivični elementi, s čimer je 
diagnoza potrjena. Delce nohta lahko 

pošljemo tudi na gojišče, kjer na podlagi 
rasti in videza gojišča določimo vrsto 
glivične okužbe. Ker glivice v gojišču 
rastejo počasi, je treba na rezultat 
počakati od štiri do šest tednov.

Zdravljenje glivične okužbe nohtov
Zdravljenje s kremami je pri glivični 
okužbi nohtov večinoma neuspešno, 
saj krema ne more prodreti v noht. Če 
gre poleg okužbe nohta tudi za okužbo 
kože ob nohtu ali celotnega stopala (kar 
je pogosto), je potrebna tudi uporaba 
kreme, ki vsebuje antimikotik.

Zdravljenje z lakom 
Če preventiva ni delovala in je glivična 
okužba nohtov že nastopila, jo lahko 
odpravite s posebnimi laki za zdravljenje 

Okužimo se lahko v javnih prostorih, kot so bazeni, telovadnice, 
na vrtu ali od drugih članov družine, na primer pri izmenjavi 
copat.
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nohte pristrizite na kratko. 
Po vsakem kopanju, tuširanju 
dlani in podplate dobro obrišite 
s suho brisačo, tudi med prsti 
nog in rok.

Za potrditev diagnoze glivične 
okužbe nohtov je potreben 
skarifikat nohta.

blagih do zmernih glivičnih okužb 
nohtov. Pomembno je tudi, da si predela, 
kjer imate glivice, ne praskate, da 
pogosto menjate brisače in nogavice, da 
imate za okužen noht posebno pilico, 
s katero si ne pilite drugih nohtov, in 
predvsem, da vztrajate. Glivične okužbe 
nohtov so namreč trdovratne. na nogi 
lahko noht preraste svojo dolžino šele v 
šestih mesecih.

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

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

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

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

sladkorna bolezen)
•	 poškodbe nohtov
•	 oslabljen imunski sistem

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

saj lahko s tem povzročite prodor 
okužbe globlje v kožo.

•	 nosite bombažne nogavice, ki jih 
lahko operete na 90 stopinj celzija. 
nogavice zamenjajte večkrat na dan, 

še posebej če se vam potijo noge. Čez 
dan večkrat sezujte zaprte čevlje, da 
se noge posušijo.

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

•	 tablete, ki vam jih je predpisal zdravnik 
za zdravljenje glivične okužbe nohtov, 
zaužijte skupaj z obrokom hrane. 
Zdravniku morate, preden začnete 
jemati tablete, povedati za vsa 
preostala zdravila, ki jih jemljete, da 
ne bi bilo škodljivega medsebojnega 
delovanja zdravil.
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Jod v hrani nastopa v mineralni obliki 
jodidov in/ali jodatov. Ker se z zemeljske 
površine spira v morje, se največ joda 
naravno akumulira v morskih organizmih 
(morskih algah, školjkah, ribah). Zaradi 
procesov izpiranja z zemeljske površine 
so nekatera (predvsem gorska) območja 
zelo osiromašena, kar zadeva jod. 
Manjše, skoraj zanemarljive količine 
ga vsrkajo vase rastline, jod pa se 
akumulira v mleku in drobovini živali, ki 
se hranijo s temi rastlinami. Zato so med 
viri joda tudi mleko in mlečni izdelki ter 
drobovina govedi. V Sloveniji je glavni vir 
joda z njim obogatena jedilna sol.

Premajhen vnos joda
Posledice premajhnega vnosa joda za 
ljudi so znane, od golše pri odraslih do 
retardiranega razvoja novorojenčkov 
in malih otrok. Zato nekatere države, 
med njimi tudi Slovenija, premajhno 
vsebnost joda v prehrani svojih 
prebivalcev zvišujejo z obogatitvijo 
nekaterih osnovnih živil, npr. jedilne 
soli (Slovenija, nemčija, Avstrija, Švica) 
kot najprimernejše, sicer pa tudi kruha 
(nizozemska) ali sladkorja. Vsebnost 
joda v jedilni soli, ki se trži v Sloveniji, je 
25 mg KI/kg soli oz. med 20 in 30mg KI/
kg soli.

HIPOTIROZA – 
NAJPOGOSTEJŠA MOTNJA 
V DELOVANJU ŠČITNICE
jod s kemijsko oznako »I« je esencialni element za sesalce, saj je nujno potreben za 
sintezo ščitničnih hormonov. edina vira naravno prisotnega joda sta za ljudi pitna 
voda in hrana. V Sloveniji glavni vir joda predstavlja z njim obogatena jedilna sol.

Besedilo: strokovni sodelavci Nacionalni inštitut za javno zdravje, NIJZ

Čezmeren	vnos	joda
Do čezmernega vnosa joda lahko 
pride ob uživanju večjih količin (rjavih) 
morskih alg, morskih rib, jodirane vode, z 
jodom obogatenih živil in jod vsebujočih 
prehranskih dopolnil. Prehranska 
dopolnila, ki vsebujejo rjave morske alge 
v suhi obliki, gojene v rastlinskih morskih 
kulturah vzhodnih držav (Kitajske, 
Japonske, Filipinov, Severne in Južne 
Koreje), vsebujejo velike koncentracije 
joda. Uživanje teh v suhi obliki lahko 
vodi v tvegan čezmeren vnos joda, sploh 
pri populaciji, ki živi v predelih, kjer je 
endemično pomanjkanje joda. Čezmeren 
vnos je mogoč tudi zaradi uživanja 
določenih zdravil, ki vsebujejo jod.

Škodljivi učinki čezmernega vnosa joda 
se kažejo v motnjah aktivnosti ščitnične 
žleze, ki se odrazijo kot zmanjšano 
delovanje ščitnice – hipotiroza (z golšo 
ali brez nje) ali kot povečano delovanje 
ščitnice – hipertiroza. Posledice 
so odvisne od trenutnega statusa 
preskrbljenosti z jodom in stanja 
obolenja ščitnice, če ta obstaja, pri 
posamezniku. Drugi možni učinki so še 

Glede na 
priporočila 
Svetovne 
zdravstvene 
organizacije 
o dnevnem 
vnosu soli za 
odrasle (5 g 
na dan) se 
že izvajajo 
aktivnosti 
za postopno 
zmanjšano 
uživanje soli.

Vsebnost joda v hrani in 
dnevni prehrani je odvisna od 
geoloških razmer pridelave in 
načina prehranjevanja.

preobčutljivost ali celo zastrupitev pri 
velikih količinah zaužitega joda. Zmerno 
preseganje vnosa joda vodi v začasno 
povečanje zalog ščitničnih hormonov. 
Preskrbljenost matere z jodom določa 
preskrbo zarodka, zato se čezmeren 
vnos joda med nosečnostjo kaže tudi pri 
zarodku. težave lahko v nekaj mesecih 
spontano izginejo ob pravilni prehrani 
doječe matere in novorojenčka.

Določena skupina ljudi, ki že ima eno od 
oblik avtoimunskega obolenja ščitnice, je 
na presežke joda še posebej občutljiva 
in se odzove na količine, ki pri normalni 
populaciji ne povzročajo težav. taki 
bolniki lahko razvijejo tiroiditis, golšo, 
hipotirozo, hipertirozo, občutljivostne 
reakcije, papilarnega raka ščitnice in 
akutne učinke izpostavljenosti jodu. 
Hipotiroza, inducirana s čezmernim 
vnosom joda, je značilna za ženske, ki 
imajo še neizraženo bolezen ščitnice.

Pri normalnem stanju ščitnice se 
občasni čezmerni vnosi joda ne odrazijo 
v motnjah serumskih vsebnosti 
ščitničnih hormonov, v velikosti in 



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

Ponudba velja od 15. 5. do 31. 8. 2021

S TOČKAMI 
PRIHRANITE DO 60 %

Zbiranje in unovčevanje točk zvestobe poteka v 
vseh poslovalnicah Tuš drogerij in ne velja v spletni 
Tuš drogeriji. Točke se zbirajo pri vsakem nakupu 
s predložitvijo Tuš klub kartice v času od 15. 5. do 
16. 8. 2021, unovčijo pa se lahko do 31. 8. 2021. 
Vsak 1 evro nakupa pomeni 1 točko (npr. 13,12 € 
je 13 točk). Akcijske cene veljajo ob unovčenju 
potrebnega števila točk, ki je navedeno poleg 
izdelka, ter ob predložitvi Tuš klub kartice. Izdelki 
so na voljo tudi po redni ceni. Ponudba velja do 
razprodaje zalog. Informacije na 080 13 10,  
www.tusdrogerije.si ali v vseh poslovalnicah  
Tuš drogerij.

Kako do ugodnih cen 
izbranih dišav?
1. Zbirajte točke: 1 evro v  
Tuš drogeriji = 1 točka na vašo  
Tuš klub kartico. Točke lahko 
zbirate med 15. majem in  
16. avgustom 2021.

2. Zbrane točke unovčite za 
popust za izbrano dišavo, unovčite 
jih lahko vse do 31. avgusta oz. do 
razprodaje zalog.

3. DVOJNE TOČKE - z nakupom 
kateregakoli izdelka Pantene, 
Herbal Essences, Aussie, 
Head&Shoulders ali Gillette 
prejmete dvojne točke. 1 euro = 
2 točki na vašo Tuš klub kartico. 
Zbiranje dvojnih točk poteka  
od 15. maja do 16. avgusta 2021.

Pri nakupu vaše najljubše 
dišave po omamni ceni ne 
pozabite na Tuš klub kartico.
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Moschino
I Love Love
Ženska toaletna 
voda, 100 ml

Redna cena: 
69,99 €
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€

Mladostna cvetlično-
lesna dišava z akordi 

sadja

Hugo Boss
Ma Vie
Ženska parfumska 
voda, 50 ml

Redna cena:  
59,99 €
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€

Cvetlična 
dišava s sadnimi 

podtoni

Lacoste
Pour Homme
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52,99 €
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očara čute

Calvin Klein
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Escada
Magnetism
Ženska parfumska 
voda, 75 ml

Redna cena:  
69,99 €

3499
 
€

Čutna, sladko 
orientalska 

dišava

Sveža in 
aromatična 

dišava

Hugo Boss
Hugo
Moška toaletna 
voda, 75 ml

Redna cena:  
58,99 €
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€

-50 
%

Celotno ponudbo dišav 
preverite na prodajnih 

mestih ali na 
www.tusdrogerija.si

Naj bo vaše 
letošnje poletje 

noro dišeče

https://www.tusdrogerija.si
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Pri normalnem stanju ščitnice se občasni čezmerni vnosi joda 
ne odrazijo v motnjah serumskih vsebnosti ščitničnih hormonov, 
v velikosti in aktivnosti ščitnične žleze ali v aktivnosti drugih 
regulatornih žlez.

aktivnosti ščitnične žleze ali v aktivnosti 
drugih regulatornih žlez.

Določitev odvisnosti učinka od odmerka 
(ang. dose-response assessment) 
temelji na omejenih študijah na 
ljudeh, ki temeljijo na trajanju, številu 
preiskovancev in natančnosti določitve 
vnosa joda, vendar izsledki podpirajo 
ugotovitve petletne raziskave 
izpostavljenosti žensk podobnim 
količinam joda. Dnevni odmerki 1800 
μg I niso povzročili kliničnih patoloških 
znakov na žlezi ščitnici. Z uporabo 
varnostnega faktorja 3 je bil določen 
zgornji varni vnos 600 μg/dan za 
odrasle, kar velja tudi za nosečnice in 
doječe matere.

Preskrbljenost telesa z jodom 
ocenjujemo z določanjem joda v urinu. 
Optimalna mediana vrednosti je po 
priporočilih Svetovne zdravstvene 
organizacije 100–199 μg joda/l urina.

Slovenija je ena od držav, v katerih je 
prisotno pomanjkanje joda v vodi in 
hrani s pojavom golšavosti v nekaterih 
geografskih predelih. Eden od prvih 
uvedenih sistemskih prehranskih ukrepov 
države je bil leta 1953 uveljavljeni 
ukrep obveznega jodiranja soli z 10 
mg kalijevega jodida na kilogram soli. 
na začetku devetdesetih let je bila 
opravljena epidemiološka študija, ki 
je pokazala, da je malo manj kot 75 
odstotkov otrok v sedmih razredih 
osnovne šole izločalo z urinom manj 
kot 100μg joda/g kreatinina. Kljub 
uvedenemu ukrepu obveznega jodiranja 
soli je bil na osnovi teh in še nekaterih 
podatkov podan sklep, da je vnos joda 
pri nas pod fiziološkimi mejami in da 
je Slovenija razvrščena v endemsko 
področje I. stopnje. Zato je bil v letu 
1999 spremenjen predpis v delu, ki je 
povečal obveznost jodiranja soli, ki se 
uporablja v proizvodnji živil ali za pripravo 

jedi, z 10 mg na 20–30 mg kalijevega 
jodida na kilogram soli. Od leta 1999 
so se epidemiološke razmere postopno 
izboljšale. Po podatkih iz leta 2005 je 
Slovenija z ukrepom obveznega jodiranja 
soli zmanjšala golšavost v skladu z 
mednarodnimi merili, saj je premajhen 
vnos joda blage stopnje ugotovljen le še 
pri 20 odstotkih mladostnikov. V zadnjih 
desetih letih je jodna preskrbljenost 
v Sloveniji načeloma ustrezna, 
mediana vrednosti joda v urinu je pri 
petnajstletnikih 140 μg/l.

Vsebnost joda v hrani
Vsebnost joda v hrani in dnevni 
prehrani je odvisna od geoloških razmer 
pridelave in načina prehranjevanja. S 
hrano zaužita jodid in jodat se hitro 
absorbirata. Izločanje poteka z blatom 
in urinom, merjenje koncentracije joda 
v urinu pa je ena od metod določanja 
preskrbljenosti organizma z jodom. 

Absorbcija prehransko vnesenega 
joda se zmanjša ob hkratnem uživanju 
določenih vrst zelenjave, kot so brstični 
ohrovt, cvetača, brokoli, zelje, ohrovt, 
koleraba, repa, koruza, bambusovi 
vršički, arašidi, orehi, sladki krompir. 
Soja, sicer prek drugačnega mehanizma, 
prav tako inhibira absorpcijo joda. 
Podobno znižanje absorpcije je opaziti 
pri onesnaženju pitne vode s huminskimi 
snovmi in pomanjkanju vitamina A ter 
mineralov selena, cinka, bakra, železa in 
vanadija. tudi predelovanje živil zmanjša 
vsebnost joda v hrani: cvrtje za 20 
odstotkov, pečenje za 23 odstotkov in 
kuhanje za 58 odstotkov.

Z uporabo vnesemo, če upoštevamo 
podatke povprečne porabe soli 
v Sloveniji (12–13g/dan!) in ne 
upoštevamo zmanjšanja vsebnosti 
zaradi priprave živil, 240μg I/dan 
jodirane soli. tako že pokrijemo dnevne 
potrebe po jodu, tudi če zanemarimo 
njegovo vsebnost v drugih živilih. Glede 
na Resolucijo o nacionalnem programu 
prehranske politike 2005–2010 (Ur. l. 
RS, št. 39/2005) Slovenija sledi ciljem 
zmanjševanja uživanja pretiranih količin 
soli. Glede na priporočila Svetovne 
zdravstvene organizacije o dnevnem 
vnosu soli za odrasle (5 g na dan) se 
že izvajajo aktivnosti za postopno 
zmanjšano uživanje soli in zmanjšano 
uporabo soli v določenih prehranskih 
izdelkih. Zato pričakujemo, da se bo tudi 
vnos joda ob postopnem zmanjševanju 
vnosa soli v prihodnosti postopno 
zniževal. temu znižanju bo treba skrbno 
slediti in sprejeti morebitne dodatne 
ukrepe jodiranja ter predvsem dosledno 
izvajati obstoječe predpise na tem 
področju.

https://www.pharmaclassic.com
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Akcija velja za imetnike Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana od 1. 6. do 30. 6. 2021 oz. do prodaje zalog v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah 
LL Viva (v okviru razpoložljivega asortimana) in Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si. Akcija je predvidena za prodajo v količinah, običajnih za 
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O pravi demenci govorimo, kadar 
pride do okvar spomina, zmanjšane 
zmožnosti orientacije, razumevanja, 
računanja, govornega izražanja in 
presoje, zmanjšane sposobnosti 
obvladovanja čustev ter socialnega 
vedenja. Pri demenci gre torej za upad 
intelektualnih in spominskih sposobnosti 
– propadanje osebnosti. Po navadi 
se razvije pri ljudeh, ki so starejši od 
65 let, vendar demenca nikakor ni 
normalen del staranja. najpogostejši 
vzrok zanjo je Alzheimerjeva bolezen. V 
Sloveniji je približno 25.000 bolnikov z 
Alzheimerjevo boleznijo.

Vzroki
najpogostejši vzrok Alzheimerjeve 
bolezni je odmiranje možganskega 
tkiva, ki se s starostjo stopnjuje. na 
nastanek vpliva tudi dednost, dejavniki 
tveganja pa so tudi bolezni koronarnih 
arterij, poškodbe glave, zvišan krvni 
tlak in zvišane vrednosti maščob v krvi. 
Ena izmed teorij govori o tem, da tudi 
povečane koncentracije cinka v našem 
telesu prispevajo k razvoju bolezni. 

izgubi voljo do dela ali drugih aktivnosti, 
ki so bile do tedaj zanj zanimive, daje 
občutek, da se je polenil, predmete 
shranjuje na neobičajnih mestih (na 
primer časopis v hladilniku ...).
•	Težave	pri	presoji,	načrtovanju,	
mišljenju: ne prepozna več denarja, ne 
zmore logičnih nalog …
•	Zaradi	stopnjevanja	težav	s	spominom	
in upada preostalih sposobnosti se 
stopnjujejo tudi napetost, obupanost ali 
občutki manjvrednosti.
•	Hitro	se	zjočejo	ali	razjezijo,	vendar	pa	
se tudi hitro umirijo, kot da se ne bi nič 
zgodilo. 

Zdravljenje
Alzheimerjevo bolezen pogosto 
zamenjujejo s prehodnimi spominskimi 
motnjami, ki lahko nastanejo 

ZAKAJ SPOMIN 
ZBLEDI?

Prav vsak izmed nas se vsakodnevno srečuje s pozabljivostjo. ta je pogostejša, 
kadar smo zamišljeni, utrujeni ali preobremenjeni, vendar ne pomeni demence 
oziroma okvare spomina. Besedilo: Polonca Fiala, mag. farm.

Simptomi
Pozabljanje: prvi znak Alzheimerjeve 
bolezni je izguba kratkoročnega 
spomina, kasneje se pojavijo težave tudi 
s priklicem že zapomnjenih podatkov. 
Čeprav bolnik lahko pravilno pove, kje 
je živel in delal pred desetletji in brez 
težav navede rojstne datume otrok, se 
morda ne bo spomnil, kaj je pred pol ure 
jedel za kosilo, in velikokrat ne prepozna 
svojcev.
•	Težave	s	časovno	in	krajevno	
orientacijo: ne ve, koliko je star, ne 
znajde se v lastnem stanovanju, ne 
spomni se, kako priti v trgovino in nazaj 
domov …
•	Težave	pri	sporazumevanju:	ne	more	
slediti pogovoru, ne spomni se besed in 
se tudi zato izogiba družbi.
•	Težave	pri	dnevnih	dejavnostih:	bolnik	

Svetuje se tudi dodatek 
vitaminov in mineralov, 
predvsem vitaminov skupine 
B, antioksidantov, koencima 
Q10 in izvlečkov ginsenga ter 
česna.

alzheimerjevo bolezen pogosto zamenjujejo s prehodnimi 
spominskimi motnjami, ki lahko nastanejo zaradi pomanjkanja 
vitamina B12 in folne kisline, slabe prehrane in čustvenih težav 
starejših ljudi (osamljenost, izguba partnerja, žalost …).



zaradi pomanjkanja vitamina b12 in folne kisline, slabe 
prehrane in čustvenih težav starejših ljudi (osamljenost, 
izguba partnerja, žalost …). Zato je potreben posvet s 
strokovnjakom, ki bolezen pravilno diagnosticira. Ob čedalje 
večjem znanju o Alzheimerjevi bolezni na vseh stopnjah se 
razvija tudi vedno več možnosti za zdravljenje. trenutno so 
na voljo zdravila (inhibitorji acetilholinesteraze, modulator 
glutamatnih receptorjev), ki se dobijo v lekarni, če so 
predpisana na recept. Vsa so dokazano učinkovita predvsem 
v upočasnitvi poteka bolezni. Hkrati je pomembno tudi 
zdravljenje dodatnih simptomov, na primer nemira, depresije 
in motenj spanja.

Kaj lahko storimo sami
Za ohranjanje umske funkcije je potreben zdrav način 
življenja, ki zajema zdravo prehrano in gibanje, ki dokazano 
spodbuja tudi možganske predele, povezane z govorom. Z 
zdravim načinom življenja bomo zmanjšali tudi dejavnike 
tveganja (ateroskleroza, sladkorna bolezen, povišan krvni 
tlak). Izvleček ginka bilobe (tablete bilobil) je dobrodošel, 
saj ublaži začetne simptome Alzheimerjeve bolezni. Pogosto 
ljudje sicer po nasvetu posežejo po pripravku, vendar je 
treba opozoriti, da učinki ne nastopijo takoj, pač pa po od 
štirih do šestih tednih. Svetuje se tudi dodatek vitaminov in 
mineralov, predvsem vitaminov skupine b, antioksidantov, 
koencima Q10 in izvlečkov ginsenga ter česna. Pripravki se 
dobijo v lekarni brez recepta.

Poleg zdravil in prehranskih dopolnil pa je zelo pomembna 
prilagoditev okolja za take bolnike (jasne oznake na vratih 
in drugih objektih, ki jih bolnik uporablja, dovolj svetlobe, 
zapestnica z imenom in priimkom ter telefonsko številko 
ipd.) ter izobraževanje in informiranje svojcev in skrbnikov, ki 
jih bolezen prav tako prizadene. Prav tako koristi, če takim 
ljudem s pomočjo starih fotografij, nostalgičnih albumov in 
priljubljenih družinskih zgodb pomagamo oživeti že zbledele 
spomine. 

Demenca jemlje človečnost in dostojanstvo in mi smo tisti, 
ki lahko z ljubeznijo, skrbjo in pomočjo za svoje bližnje veliko 
storimo. Zato nikoli ne pozabimo, da biti pozabljiv ne sme 
pomeniti biti pozabljen! 

Za ohranjanje umske funkcije je potreben zdrav 
način življenja, ki zajema zdravo prehrano in 
gibanje, ki dokazano spodbuja tudi možganske 
predele, povezane z govorom.

Cerebronal® z zaščitenim kompleksom NTBX3® 
je zasnovan po najnovejših spoznanjih 

nevroznanstvenikov o delovanju nootropnih sestavin,
ki vplivajo na delovanje možganov.

Izbrana kombinacija vrhunskih sestavin:

 nukleotidi, 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, ki 
možganske celice ščitijo pred oksidativnim stresom

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

S sestavinami za 
normalno delovanje 

možganov in
živčnega sistema.

Podpora normalnemu delovanju 
možganov in kognitivnim funkcijam!

BREZ 
STRANSKIH 
UČINKOV. 

Prodajna mesta: lekarne, specializirane trgovine, Sanolabor in spletna trgovina Panakea.

strokovno svetovanje:

Izdelano in testirano v EU ob farmacevtskem nadzoru glede čistosti in sestave.

Panakea d.o.o. 
Cesta v Gorice 2b 
1000 Ljubljanawww.panakea.net

Znanstveniki opažajo, da so posledice
COVID-19 lahko tudi dolgotrajne. Pojavijo 
se lahko oslabljene kognitivne sposobnosti, 
težave s koncentracijo, slabši spomin, ...

Pomembno je, da svoje možgane nahranite in 
jim nudite podporo pri normalnem delovanju.

https://panakea.net
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Kadar stojimo, se v venah zadržuje 
velika količina krvi (do 600 ml). to kri v 
smeri proti srcu črpajo mišice goleni in 
mišice stopal, kar imenujemo mišična 
črpalka. Če nismo dovolj telesno dejavni, 
oslabi mišična črpalka, vene izgubijo 
prožnost ter  pride do povečanega 
tlaka v venah nog. najpogostejši 
vzrok za povečan tlak v venah nog je 
nepravilno delovanje venskih zaklopk. 
Zdrave venske zaklopke omogočajo 
pravilno odtekanje krvi iz nog proti 
srcu in preprečujejo povratni tok krvi 
v venah. Pri okvarjenih (insuficientnih) 
venskih zaklopkah pa se kri vrača in 
zastaja v venah. Stene ven se razširijo, 
venske zaklopke se razmaknejo. Zaradi 
povratnega toka krvi v venah nog pride 
do sprememb na nivoju makrocirkulacije 
in mikrocirkulacije.

Simptomi
Pojavijo se opozorilni znaki, ki kažejo 
na težave z venami: bolečine v nogah, 
občutek težkih in utrujenih nog, srbenje 
in pekoče bolečine, nočni krči in nemirne 
noge, otekle noge in gležnji. Za naštete 
simptome velja, da se tekom dneva 
poslabšajo. Izrazitejši so poleti, po 
dolgotrajnem stoječem delu. Pri ženskah 
se simptomi poslabšajo v obdobju pred 
menstruacijo in v času nosečnosti.

Znaki
Povratni tok krvi in venska hipertenzija 
pospešita vnetni proces in okvaro 
venskih zaklopk. teleangiektazije ali 
metličaste varice merijo od 0,5-2 
mm, pogosto se pojavijo pri ženskah 
po porodih. najdemo jih po stegnih, 
okrog kolenske kotanje in okrog 
gležnjev. Opazimo jih kot  modrikasto-
vijolično obarvane splete. Pojavijo se 
spremembe v venski makrocirkulaciji, 
nastanejo varice. najdemo jih okrog 
kolenske kotanje in vzdolž goleni, merijo 
od 1-3mmm. Varice so razširjene in 
potekajo nepravilno zvijugano. Zaradi 

KRONIČNO VENSKO 
POPUŠČANJE
Kronično vensko popuščanje (KVP) ali kronična venska bolezen je napredujoče 
bolezensko stanje ven spodnjih okončin. to je bolezen ven, pri kateri gre za motnje 
krvnega obtoka in za stalno povišan tlak v venah nog. Vzrok je oslabljeno vezivno 
tkivo venske stene in nepravilno delovanje venskih zaklopk. Besedilo: Brigita Gider, mag.farm.

povišanega intravenskega tlaka, pride do 
motenj tudi na nivoju mikrocirkulacije:  
povečana je  prepustnost kapilar in 
iztekanje plazemskih beljakovin v 
medcelični prostor. nastane oteklina 
(edem). Oteklina se v začetku pojavlja 
predvsem okrog gležnjev. Prisotna je 
proti večeru. Preko noči in po daljšem 
počitku v ležečem položaju oteklina 
splahni. Kronično vnetje s hipoksijo 
tkiva vodi do kožnih sprememb, kot 
so hiperpigmentacije, dermatitis,… V 
povrhnjih venah nog lahko nastane 
tromboflebitis. to je akutno vnetje 
venske stene in okolnega tkiva. Povrhnji 
tromboflebitis nastane v varikozno 
spremenjeni veni. Če se razširi v globino, 
govorimo o venski trombozi. Resnejši 
in zadnji stadij kroničnega venskega 
popuščanja je venska golenja razjeda. 
Venska razjeda se najpogosteje razvije 
na spodnji tretjini goleni, razjeda je 
plitva, s kožnimi spremembami v okolici. 
Več aktivnih razjed imajo starostniki. 
50% venskih golenjih razjed se ob 
ustreznem zdravljenju zaceli v 4-6 
mesecih.

Dejavniki tveganja
Dejavniki tveganja, ki so povezani 
z nastankom kroničnega venskega 
popuščanja so številni in vključujejo: 
starost, spol, družinsko obremenjenost 
(dednost), debelost in previsoko telesno 
težo, nosečnost, predhodne poškodbe 
nog. na nastanek obolenja vplivajo 
tudi okoljski in vedenjski dejavniki, ki 
vključujejo dolgotrajen stoječ položaj 
pri delu ali pretežno sedeč način dela. 
ženske imajo  težave pogosteje kot 
moški. Pojavnost krčnih žil je pri ženskah 
najvišja od 40.-49. leta starosti. Več 
težav z venami imajo ženske z več 
nosečnostmi, ob jemanju kontraceptivov 
in ob uporabi nadomestne terapije. 
Številne raziskave potrjujejo velik pomen 
družinske obremenjenosti. Prisotnost 
krčnih žil je kar 90% pri osebah, katerih 

najpogostejši vzrok za povečan 
tlak v venah nog je nepravilno 
delovanje venskih zaklopk.

oba starša jih imata, 62% pojavnost 
kadar ima krčne žile mati. V 20% se 
pojavljajo pri otrocih, katerih nobeden 
od staršev nima krčnih žil. Znano je, da 
dolgotrajno stoječe ali sedeče delo že 
pri zdravih odraslih osebah proti večeru 
zmanjša učinkovitost mišične črpalke 
nog. Izrazitejše težave z oteklinami in 
zažemki v predelu kjer se končujejo 
nogavice,  imajo bolniki s kroničnim 
venskim popuščanjem. neugodno deluje 
tudi  izpostavljenost toploti: vročim 
kopelim, savni, solariju, talnemu gretju 
in dolgotrajnemu sončenju. Vročina 
še dodatno razširi vene v nogah, 
upočasni pretok krvi in poslabša težave. 
Pomemben dejavnik na katerega  lahko 
vplivamo je način življenja. nezdrav 
način življenja s pomanjkanjem redne 
telesne aktivnosti negativno vpliva na 
mišično črpalko in na venski sistem.

Kronična venska bolezen ni življenjsko 
nevarna, lahko pa v veliki meri poslabša 
kakovost našega življenja. Zavedajmo 
se, da težave z venami in bolečine v 
nogah ne nastanejo čez noč, temveč se 
razvijejo postopoma!
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Gibajmo se tudi v zrelih letih 
S pomočjo telesne dejavnosti lahko 
tudi v zrelejših letih ohranjamo svojo 
telesno pripravljenost, duševno zdravje 
in kakovost svojega življenja. Hoja, 
vaje za gibljivost in ravnotežje ter 
ohranjanje mišic v dobri formi nam bodo 
pomagali ohraniti našo neodvisnost. 
Če želimo živeti neodvisno od drugih, 
moramo ohraniti sposobnost, da za 
različna opravila poskrbimo sami. naše 
telo se mora tako sklanjati, dvigati, 
nositi bremena in se brez večjega 
napora premikati. S pomočjo telesne 
dejavnosti lahko naše telo ohranjamo 
močno in gibljivo. nikoli ni prepozno, da 
postanemo telesno dejavni. Izberimo 
telesno dejavnost, ki ni naporna in jo 
bomo zmogli, četudi nismo ravno »fit«. 
Primer take telesne dejavnosti je hoja. 
Strokovnjaki priporočajo 30 minut hoje 
na dan večino dni v tednu. Redna hoja 
ima veliko pozitivnih učinkov na zdravje. 
tako krepi vzdržljivost srca, pospešuje 

poudarjajo pomen redne telesne vadbe, 
občasna in neustrezno intenzivna 
telesna dejavnost v nasprotju z redno 
namreč prinaša tveganje, ki je večje kot 
pričakovani pozitivni učinek na zdravje.

Priporočila o telesni dejavnosti za 
zdravje 
Po priporočilih Svetovne zdravstvene 
organizacije odrasli za krepitev in 
ohranjanje zdravja potrebujejo vsaj 
150 minut zmerne aerobne telesne 
dejavnosti na teden, ki jo lahko 
nadomestijo s 75 minutami visoko 
intenzivne aerobne telesne dejavnosti 
na teden. Poleg tega se za odrasle 
priporoča tudi, da vsaj dvakrat 
tedensko izvajajo vaje za mišično moč 
in vzdržljivost. Za odrasle po 65. letu 
starosti se poleg tega priporoča tudi, 
da v svojo tedensko telesno dejavnost 
vključijo še vaje za ravnotežje, ki naj jih 
izvajajo vsaj trikrat tedensko. Za otroke 
in mladostnike se priporoča vsaj ena ura 
zmerne do visoko intenzivne telesne 
dejavnosti vsak dan v tednu. Večji del 
telesne dejavnosti naj predstavljajo 
aerobne aktivnosti, vsaj trikrat tedensko 
mora biti telesna dejavnost visoko 
intenzivna in vsaj trikrat tedensko mora 
telesna dejavnost zajemati tudi vaje za 
mišično moč in zdravje kosti. 

TRENIRATI TUDI V 
VROČIH DNEH?
naša telesa so ustvarjena za gibanje. Zagotovo smo že vsi občutili, kako blagodejno 
na naše počutje vplivajo sprehodi v naravi, športne igre s prijatelji, kolesarjenje, 
vrtnarjenje, ples, hoja v hribe in tek. Ste pomislili, kako malo gibanja je potrebnega, 
da ohranimo svoje zdravje in zmanjšamo tveganje za nastanek bolezni, če smo 
redno telesno dejavni? Besedilo pripravila: Andreja Drev 

krvni pretok, krepi moč in vzdržljivost 
mišic, kosti in sklepov ter krepi kostno 
moč in ohranja telo gibljivo. V primeru 
zdravstvenih težav se glede izbora 
primerne telesne dejavnosti posvetujmo 
z zdravnikom.

Pozitivne koristi redne telesne de-
javnosti 
Zadostna telesna dejavnost je 
varovalni dejavnik zdravja, saj vpliva 
tako na telesno kot duševno zdravje 
in kakovost življenja. Različne 
epidemiološke raziskave so pokazale, 
da telesna dejavnost varuje pred večino 
kroničnih nenalezljivih bolezni, krepi 
kosti in mišice, vzdržuje psihofizične 
in funkcionalne sposobnosti telesa, 
pripomore k zmanjšanju stresa in 
depresije ter pomaga pri krepitvi 
samozavesti. V kombinaciji z ustrezno 
prehrano pa telesna dejavnost varuje 
tudi pred prekomerno telesno težo 
in debelostjo. Strokovnjaki ob tem 

Zadostna telesna dejavnost je varovalni dejavnik zdravja, saj 
vpliva tako na telesno kot duševno zdravje in kakovost življenja.

Gibanje je pomembno v vseh 
obdobjih našega življenja



Magnezij in vitamin B2 (riboflavin) prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, sproščanju energije pri presnovi  
ter delovanju živčnega sistema. Magnezij prispeva k delovanju mišic. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.  
Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL Viva in Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si

za aktivno 
življenje

Magnezij
400 mg

magnezijev citrat in vitamin B2 

zmanjšanje 
utrujenosti in izčrpanosti

normalno 
delovanje mišic

Za pripravo napitka 
z okusom pomaranče 
in limete, s sladilom.

LL_plakat_Magnezij_B1.indd   1 25/05/2021   15:53

https://www.lekarnaljubljana.si
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Hranilna sestava
Glede na sorto češnje se razlikuje 
hranilna sestava, okus ter druge 
značilnosti plodov. na okus češenj vpliva 
predvsem vsebnost sladkorja, organskih 
kislin (med njimi je najbolj zastopana 
jabolčna kislina) in drugih snovi.

Češnje so hranilno bogato in razmeroma 
nizkokalorično živilo, saj vsebujejo 71 
kcal na 100 g. Vsebujejo velik delež 
vode (med 80 in 90 % mase), večino 
energijske vrednosti pa predstavljajo 
ogljikovi hidrati, med katerimi je glavni 
predstavnik sladkor (v večini glukoza, 
nekoliko manj fruktoze), ki predstavlja 
kar 72% celotne energijske vrednosti 
češenj. Poleg sladkorjev češnje vsebujejo 
še prehranske vlaknine ter druga 
makrohranila v manjših količinah.

Češnje so hranilno bogato živilo, saj 
vsebujejo večje količine mikrohranil. 
Glavna vitamina, ki ju vsebujejo češnje 

spanjem in kognitivnim funkcijam ter 
zmanjšani bolečini po intenzivni vadbi.
Češnje so cenjene predvsem zaradi velike 
vsebnosti antioksidantovsidantov, med 
katerimi je največ antocianinov, ki jim 
dajejo tudi značilno rdečo barvo. Poleg 
antocianinov imata antoksidativen učinek 
tudi vitamin c in drugi fenoli. Povečan 
oksidativni stres, pa lahko doprinese k 
razvoju in napredku nekaterih kroničnih 
vnetnih bolezni.

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.
 
Kako preverite ali so češnje sveže? 
najlažje se svežino češnje ugotovi po 
stanju peclja, če je ta močne zelene 
barve so češnje sveže obrane, obenem 
imajo zdrave češnje lesk in so čvrste, 
medtem ko imajo češnje, ki so obrane že 
dlje časa zgrbančen rjavo-črn pecelj ter 
so brez leska.

ČEŠNJE: SUPERžIVILO, 
KI SI GA MORATE 
PRIVOŠČITI
Češnje (Prunus avium) so priljubljeno sadje, ki dozori konec maja oziroma v začetku 
junija. Izvirajo iz evrope oziroma zahodne azije, zato imamo tudi v Sloveniji dolgo 
tradicijo gojenja in uživanja češenj. Besedilo: Strokovni sodelavci, Nacionalni portal o hrani in prehrani, Prehrana.si

sta folat in vitamin c, obenem pa 
vsebujejo tudi večje količine kalija, bakra 
in kroma.

Češnje poleg makro- in mikro- hranil 
vsebujejo tudi druge rastlinske 
komponente, kot so polifenoli (med njimi 
so najpogosteje zastopani antocianini), 
kvercetin in karotenoidi. Fenolne spojine 
se v večini nahajajo v kožici češnje in 
imajo vlogo pri končni barvi, okusu in 
aromi.

Vpliv na zdravje
Prav zaradi visoke vsebnosti bioaktivnih 
komponent ni presenetljivo, da se jih 
pogosto povezuje z ugodnim vplivom 
na zdravje. Rezultati študij na živalih in 
ljudeh kažejo, da uživanje češenj zmanjša 
tveganje za nastanek kroničnih vnetnih 
bolezni, kot so artritis, srčno-žilne 
bolezni, sladkorna bolezen in rak. Poleg 
tega nastajajo novi dokazi v prid povezavi 
med uživanjem češenj in izboljšanim 

Preglednica: Okvirna hranilna vrednost v 100 g češenj

Hranilna vrednost v 
100 g češenj

% PDV*

Energija (kcal) 71  3,6
beljakovine (g) 0,7  1,4
Ogljikovi hidrati (g) 16  6,2
Maščobe (g) 0,3  0
Sladkor (g) 12,8 14,2
Prehranske vlaknine (g) 1,5 5
Vitamin c (mg) 6,5 8
Folat (μg) 52 26
Kalij (mg) 235 12
baker (μg) 100 10
Krom (μg) 3 8

*%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

Češnje so hranilno bogato živilo, 
saj vsebujejo večje količine 
mikrohranil.
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KAJ JE KRONIČNA VNETNA 
ČREVESNA BOLEZEN (KVČB)?

Je kronično vnetje, ki prizadene samo debelo črevo (ulcerozni kolitis-UK) ali 
kateri koli del prebavne cevi od ust do zadnjika (Crohnova bolezen-CB).3

1. Baraga D. in ostali. Epidemiologija bolnikov s kronično vnetno črevesno boleznijo v družinski 
medicini. Gastroenterolog 2014; 18 (Suppl 1): 10–17. 2. Burisch J, Munkholm P. The epidemiology of 
inflammatory bowel disease. Scandinavian Journal of Gastroenterology, 2015, 50:8, 942-951. 3. Crohn’s 
& Colitis UK: All about Crohn’s and Colitis https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.crohnsandcolitis.
org.uk/Publications/all_about.pdf 4. Crohn’s & Colitis UK: Living with Crohn’s or Colitis YOUR GUIDE: 
https://s3-eu-west-1.amazonaws.com/files.crohnsandcolitis.org.uk/Publications/all_about.pdf

CP-211616/160221

Za strokovno pomoč pri pripravi informacij se zahvaljujemo dr. Nataši Smrekar, dr. med.. Janssen, farmacevtski del Johnson & Johnson, d. o. o.
Šmartinska 53, 1000 Ljubljana, Slovenija
E-naslov: info@janssen-slovenia.si, Tel.: 00386 1 401 1800

Obiščite stran www.janssen4patients.com,  
kjer boste našli več informacij, ki vam bodo  
v pomoč in podporo.
www.janssen4patients.com/si/bolezni/crohnova-bolezen

SPLOŠNI SIMPTOMI CB   UK

bolečina v trebuhu

stalna driska

urgentni pozivi na blato

krvavitev iz črevesja

hujšanje

utrujenost

slabokrvnost

izvenčrevesne težave  
(sklepi, koža, oči, jetra)

afte/razjede v ustih

V Sloveniji  
je približno  

7400 
bolnikov s KVČB.1

Enako pogosto  
prizadene  

moške kot 

ženske.
1

Najpogosteje zbolijo   
mladi odrasli, lahko pa se 
pojavi v kateri koli starosti.2

Bolezen je posledica medsebojnega delovanja dednih  
in okoljskih  dejavnikov ter motenj v imunskem odzivu.3

Cilj zdravljenja KVČB je doseči remisijo (izboljšanje  
simptomov bolezni in nadzor vnetja) ter izboljšati kvaliteto življenja bolnikov.
VSAK BOLNIK S KVČB JE DRUGAČEN, ZATO JE KLJUČNO IZBRATI ZANJ USTREZNO ZDRAVLJENJE.3,4

Bolezen negativno  

vpliva na kvaliteto življenja.3,4

https://www.janssen4patients.com/si/bolezni/chronova-bolezen



