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Vitamin D – za zdrave kosti in odpornost • Utrujeni po dopustu? • Miti in 
resnice o neplodnosti • Akne – bolezen kože • Regeneracija las po poletju  
Zakaj nas bolijo sklepi? • Preprečite bolečine v hrbtenici • Solzenje oči 
Demenca – poskrbimo za starejše • Z razstrupljanjem do zdravja in lepote  
Gluten – ali je res škodljiv? • Bodimo aktivni • Grozdje - eliksir zdravja

Vstopimo V jesen zdraVi in polni energije

Aminoplus® immun je prehransko 
dopolnilo z izbrano kombinacijo 
aminokislin, vitaminov in mineralov.

• Vitamini C, B6, B12 ter cink, baker 
in selen imajo vlogo pri delovanju 
imunskega sistema. 

• Vitamini C, riboflavin (vitamin B2), B6, 
B12 ter folat in magnezij prispevajo k 
zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog. 
Pomembno opozorilo: Tega prehranskega dopolnila ne smejo uporabljati osebe s cirozo jeter in osebe, ki so utrpele srčni infarkt. 
Izdelek ni primeren za nosečnice, doječe matere ter otroke in mladostnike, mlajše od 18 let. Izdelek je primeren za uporabo le pri zdravih odraslih osebah. 
Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

https://www.stada.si/


https://www.micmenges.com
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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:  STADA d. o. o.

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

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

življenje v znamenju Pc(T)
Kot da že vsa situacija po dobrem letu in pol v tem koronskem 
času ni dovolj otežena za normalno življenje, pa se kljub vsem 
ukrepom, ki nam jih v zadnjih tednih nalaga vlada zaradi različice 
delta, zdi, da nas čaka še zelo nepredvidljivo obdobje. Ko se nam 
je zavoljo cepiva proti covidu še nedavno zdelo, da se življenje 
vendarle vrača v stare tirnice, pa nas namesto tega čaka pestra 
jesen v znamenju PcT, oziroma bolje rečeno, v znamenju Pc. 
Če je poletje minilo v znamenju cepljenja in testiranja (predvsem 
zaradi dopustov, op. p.), pa so od 23. avgusta dalje (teden pred 
koncem šolskih počitnic) antigenski testi znova plačljivi. Kdor ni 
prebolevnik ali ne bo cepljen, bo najbrž imel velike stroške zaradi 
testiranj, saj ni jasno, do kdaj bo omejevanje trajalo. življenje 
brez PcT bo seveda mogoče, bo pa to za necepljene precej 
težje in predvsem dražje. S 15. septembrom je namreč pogoj 
PcT z redkimi izjemami obvezen za vse zaposlene in uporabnike 
storitev, zaščitne maske pa bodo morali nositi vsi v zaprtih 
javnih prostorih in tudi na prostem, če ni mogoče zagotoviti 
ustrezne razdalje.
Če pustimo covid in vse, kar prinaša, ob strani, se raje ozrimo 
proti koledarski jeseni, ki nas bo vsaj v prvih tednih razvajala 
v dokaj prijetnih temperaturah. Muhasto vreme, ki sicer 
tradicionalno nakazuje slovo poletju, naj vas ne ustavi pri 
vaših družinskih aktivnostih in pohajkovanjih po hribih, dolinah, 
gozdovih ... Izkoristite vsak trenutek prostega časa in ga 
preživite skupaj z otroki na svežem zraku v objemu narave. 
Odpravite se do bližnjega jezera, pomagajte na trgatvi, odpravite 
se v gozd in nabirajte jesenske plodove, obiščite turistično 
kmetijo in sodelujte pri pobiranju jabolk, priredite jesenski piknik 
za svoje najbližje, posadite tulipane, sprehodite se v dežju po 
naselju in skačite po lužah ... Prebudite otroka v sebi in uživajte 
v jesenskih radostih.
Prijeten začetek jeseni vam želi uredništvo Zdravih novic.
 Danijel Kmetec, uredništvo revije Zdrave novice

8  Prehlad, gripa ali covid-19?
10  Vitamin D – za zdrave kosti in odpornost
14  Covid-19 – hitri antigenski testi za samotestiranje
16  Ivermektin – zdravilo za covid-19?
18  Dopusta je konec, vi pa ste še vedno utrujeni?
20  Zakaj nas bolijo sklepi?
24  Akne – bolezen kože
26  Stoodstotna regeneracija las po poletju
28  Miti in resnice o neplodnosti
32  Vzroki za solzenje oči so številni
34  Močne mišice – zdrava hrbtenica
38  Vpliv koronavirusa na spomin in demenco
40  Ne pozabimo na gibanje, bodimo aktivni 
42  Z razstrupljanjem do zdravja in lepote 
46  Gluten – ali je res škodljiv za nas
50  Grozdje - eliksir zdravja
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ZAKAJ IZBRATI KREMO ROSACTA? PORTAL ZA žENSKE PO 45. LETU – MENA.SI

PRIPRAVLJENI V JESEN!

ZA EDINSTVEN PODPIS NA KOžI

Vas kdaj bolijo mišice ob športnih aktivnostih ali pa čutite 
napetost v vratu in ramenskem obroču ob naporni službi? 
Mogoče vas povsod spremlja bolečina ob hrbtenici ali pa 
imate mrzle noge zaradi slabše prekrvavitve v stopalih? 
Rosacta krema je tradicionalno zdravilo brez recepta, ki 
vsebuje eterično olje rožmarina za naravno zdravljenje 
bolečih mišic in sklepov. Rosacta®, z 2-3 nanosi na 
dan, lajša bolečino z dvojno močjo rožmarina: deluje 
protibolečinsko in hkrati izboljša prekrvavljenost 
prizadetega dela. Krema se dobro vpije in ne pušča mastnih 
madežev. Omogoča vam polno življenje brez bolečin.

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. 

življenje ženske po 45. 
letu prej ali slej zaznamuje 
začetek perimenopavze. 
Velikokrat se ženske 
teh sprememb bojijo, saj 
ima menopavza v družbi 
negativen predznak. 
Menopavza je fiziološki 

proces, ki je del življenja vsake ženske. Če poznamo znake 
in vemo, kaj se dogaja v telesu, lahko celoten proces 
obrnemo sebi v prid. To je lahko čas novih začetkov, ko 
ponovno sebe postavite v ospredje. Vse informacije, kaj 
se dogaja v telesu, katera aktivnost ali hrana bo olajšala 
simptome in kako poiskati notranji mir, lahko preberete na 
www.mena.si.

Po nekaj sončnih in toplih mesecih se poletje počasi 
poslavlja. Prihaja jesen z njo pa nove delovne in šolske 
obveznosti. na krajše dneve, daljše zadrževanje v notranjih 

prostorih in hitrejši življenjski ritem 
moramo pravočasno pripraviti tudi svoj 
imunski sistem, da nas bo dobro počutje 
spremljalo tudi v hladnejših mesecih leta.

Matični mleček Arkoroyal 1500 
mg BIO v steklenih ampulah vsebuje 
med in ekološko predelan matični 
mleček. Je brez barvil, konzervansov 

in alkohola. Privoščite si ga vsako jutro 
ob skodelici toplega čaja.

Čudežno suho olje Huile Prodigieuse® Florale z močjo 
dragocenih naravnih sestavin dokazano vlaži, obnavlja, 
nahrani ter olepša kožo in lase. nahranite kožo po prhanju, 
kanite kapljico v kopel ali dodajte sijaj suhim lasnim 
konicam.
Olje deluje antioksidacijsko, zagotavlja 8-urno 
vlaženje, kožo ščiti pred onesnaženostjo ter 
zmanjšuje vidnost obstoječih strij in 
preprečuje nastanek novih.
njegova dišava, v kateri se prepletajo note 
cvetoče magnolije, grenivke in kalabrijske 
bergamotke, bo na vaši koži in laseh 
ustvarila očarljiv podpis, ki nikogar ne bo 
pustil ravnodušnega.www.nuxe.si

ŠAMPON PROTI UŠEM IZ LEKARNE LJUBLJANA
Z novim šolskim letom, ko se otroci vrnejo 
v šole in vrtce, se pojavijo tudi težave 
z ušmi. A naj vas to ne skrbi. V Lekarni 
Ljubljana imamo rešitev za odpravo uši. 
Medicinski pripomoček Šampon proti ušem 
je primeren za otroke, starejše od treh let, 
in odrasle, učinkuje v 15 minutah, je brez 
insekticidov, varen za uporabo in nežen do 
lasišča ter dermatološko testiran.
Šampon proti ušem je izdelan v 
Galenskem laboratoriju Lekarne Ljubljana 
in je na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, 
specializiranih prodajalnah LL Viva in 
Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si.

LAJŠANJE TEGOB Z MAžO
nelipot, trajnostna blagovna znamka kozmetike, ki je s 
svojimi naravnimi dezodoranti osvojila Slovenijo, na prodajne 
police vrača naravno mazilo MASHA (maža) v novi, še bolj 
trajnostni preobleki. nelipot MASHA je naravno mazilo 
proti težavam s kožo, ki s pomočjo propolisa spodbuja 
obnavljanje kože. narejeno je na osnovi organskega 
konopljinega olja. Pri negovanju kože pa mu pomagata 
še kokosovo ter karitejevo maslo in dodatek jojobe. 
nelipot je že vrsto let ponosni podpornik Svetovnega dne 
atopijskega dermatitisa, ki ga zaznamujemo 14. septembra 
v podporo bolnikom z AD. Dogodek pod okriljem Zavoda 
Atopika združuje zdravstveno stroko na nacionalnem in 
mednarodnem nivoju, strokovnjake 
s področja AD in bolnike, ki se 
s tegobami AD spoprijemajo 
vsakodnevno. Svojo MASHO 
v prenovljeni podobi si 
pravočasno zagotovite na 
nelipotovi spletni trgovini.

PREHRANSKA DOPOLNILA NA NARAVNI OSNOVI PA SO 
NAJHITREJŠA REŠITEV!
Vrnitev z dopusta ne sme biti neprijetna! Kot da že samo 
dejstvo, da je počitnic konec ni dovolj, ste se domov vrnili 
še z okužbo sečil oziroma blagimi simptomi nelagodja in 
občutkom zbadanja v mehurju. Verjetno zaradi plavanja v 
(pre)hladni vodi, bazenu ali sedenja na hladnem ... ne glede 
na vzrok se vsekakor želite čim prej znebiti simptomov 
vnetja, zato vam prinašamo konkretno rešitev za vaše 
težave. Ob prvih simptomih vnetja sečil lahko posežete po 
prehranskem dopolnilu cys-control® Flash confort Urinaire, 
ki vsebuje brusnico, jesensko vreso 
in štiristoodstotna naravna eterična 
olja najvišje kakovosti in superiorne 
sledljivosti, saj so pridelana po 
standardu EObbD (Essential 
Oils that are botanically and 
biochemically Defined).



NARAVNA MEDICINA ZA OTROKE
Katere zdravilne rastline in vitamine uporabiti za podporo 
imunskega sistema otrok? Kako pomagati pri kašlju?

Zaščitimo se! za otroke Soria Natural
V obdobju, ko so otroci bolj obremenjeni, za izbirčne jedce in 
za pogosto prehlajene otroke starši iščemo naravne rešitve za 
krepitev odpornosti. Končno jim lahko ponudimo res okusen 
sirup Zaščitimo se! z vitaminom C, ki ima vlogo pri delovanju 
imunskega sistema, vitamini kompleksa b, vitaminoma A in E ter 
betaglukani, ameriškim slamnikom in propolisom. Končno je 
na voljo otroški sirup odličnega okusa, brez sladkorja in glutena. 
Za otroke od 1. leta starosti dalje. 

Naravna rešitev za otroški kašelj
V primeru kašlja ali draženja v grlu otrokom pomagamo s 
sirupom Lažje dihajmo! Soria Natural. Vsebuje okroglolisto 

rosiko – drosero, ki poskrbi za optimalno izločanje sluzi iz dihalnih 
poti in pomirja draženje. Timijan in evkaliptus delujeta proti 
mikrobom in ugodno na dihala. Vitamin c pa prispeva k delovanju 
imunskega sistema. Ponudite ga lahko otrokom od 1. leta 
starosti naprej. 

Za odrasle, ki potrebujejo dober spanec in miren dan
baldrijan pomaga, da noč prespimo mirno. Umirja in sprošča 
pa tudi podnevi, ko se spopadamo s stresom. ne povzroča 
odvisnosti in jutranjega občutka otopelosti. Če zvečer ne zaspite 
15 minut po tem, ko ugasnete luči, vzemite brezalkoholne 
kapljice Soria natural baldrijan XXI, ki so do 25-krat učinkovitejše 
od običajnih. Telo jih v tekoči obliki lahko uporabi v celoti.

Izdelki so na voljo v vseh lekarnah, Sanolaborju in specializiranih 
trgovinah ter na www.soria-natural.si.

JUBILEJNE KRKINE NAGRADE
Jubilejne, 50. Krkine nagrade so v Krki zaznamovali s 
slavnostno akademijo. Predsednik Republike Slovenije 
borut Pahor je ob tej priložnosti Sklad Krkinih nagrad 
odlikoval z visokim državnim odlikovanjem red za zasluge 
za 50 let Krkinih nagrad in za spodbujanje znanstvenih 
dosežkov zlasti med mladimi. Jože colarič, predsednik 
uprave in generalni direktor ter predsednik Častnega 
odbora Sveta Sklada Krkinih nagrad, in dr. Aleš Rotar, 
član uprave in direktor Razvoja in proizvodnje zdravil 
ter predsednik Sveta Sklada Krkinih nagrad, pa sta na 
slovesnosti za dolgoletno mentorsko delo in vsestransko 
podporo Krkinim nagradam podelila zahvale posebej 
zaslužnim posameznikom. Jubilej Krkinih nagrad so že pol 
stoletja simbol znanja, razvoja in napredka.

ZLATI GHEE
Zlati Ghee ali kulinarično 
zlato maslo je ustvarjeno 
po ekološkem in 
biodinamičnem načelu 
demeter. Prosto pašna 
živina čez celo leto, 
kakovostno maslo, polno 
živosti in naravni cikel 
Zemlje pripomorejo izboru sezonskih pridelkov, ki jih ekipa 
skrbno izbira glede na letni čas. Začetek pomladi pozdravijo 
sveže nabrani čemaževi listi, vmešani v Zlati Ghee. Poletje 
je čas za sočne jagode z medom pridnih čebelic. Jesen 
naznani dren oziroma drnulje, ki okrepijo imunski sistem 
ter nas pripravijo na zimo. Pozimi pa je čas za razvajanje 
z naravnimi svečkami GheeLux, nego s kremo Ghee ter 
preizkušanje vseh preostalih izdelkov stalne ponudbe, ki jih 
najdete na www.zlati-ghee.si.

NA SVETU SI VSAKIH 40 SEKUND NEKDO VZAME 
žIVLJENJE
Po podatkih Svetovne zdravstvene 
organizacije si vsakih 40 sekund 
nekdo vzame življenje. To je približno 
800.000 ljudi po vsem svetu vsako 
leto, čeprav je po nekaterih ocenah 
to število bližje milijonu. Samomor 
je vodilni vzrok smrti pri ljudeh, 
starih od 15 do 29 let, pri vsakem 
samomoru, ki povzroči smrt, pa je 
kar 40 poskusov samomora.

https://www.soria-natural.si


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

TABLETE ERECTA ZA AKTIVNE MOŠKE 
Si želite aktivnejše spolno življenje? 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. Dobite jih v vseh lekarnah, 
Sanolaborju in v specializiranih 
trgovinah.

COVID-19 POVEčA TVEGANJE ZA UPAD MISELNIH 
SPOSOBNOSTI
Raziskave kažejo, da lahko virus SARS-coV-2 vstopi v 
osrednje živčevje in predstavlja nevarnost za okužbo 
možganov. O prizadetosti osrednjega živčevja poročajo pri 
približno 25 % bolnikov s covidom-19. Virus lahko prek 
različnih mehanizmov vpliva tudi na slabšo prekrvitev 
možganov, zaradi česar je slabša njihova oskrba s kisikom. 
Povečata se tveganje za upad miselnih sposobnosti in za 
razvoj demence. že po blagi okužbi se možgani postarajo 
za več let. bolniki z demenco, ki so izjemno ranljiva skupina, 
so dovzetnejši za okužbo, resnejše pa so tudi posledice 
okuženosti. ni še povsem jasno, ali je SARS-
coV-2 vzročni dejavnik za demenco, je pa 
dokazano, da sta okužba prek intenzivne 
vnetne reakcije in socialna 
izoliranost pomembna dejavnika 
tveganja za napredovanje 
demence. Za okužbo in zaplete 
v osrednjem živčevju naj 
bi bili dovzetnejši kadilci in 
posamezniki z oslabljenim 
imunskim sistemom.

ZA NEPREMAGLJIV IMUNSKI SISTEM PO 
NEPREMAGLJIVI CENI

ZA ZDRAVO JESEN IN AKTIVNO ZIMO

V obdobju, ko je naš imunski 
sistem še posebej na 
preizkušnji in ko so potrebe 
po vitaminu c zelo velike, je 
liposomska oblika vitamina 
c bistveno bolj primerna. 
Prednosti liposomov so: 
vitamin c ne draži želodca 
in prebavil, lažje doseže 
celice, tkiva in organe ter 
se dlje časa zadržuje v krvnem obtoku. Tako dosežete 
večjo biorazpoložljivost in posledično boljšo absorpcijo. S 
prodajno akcijo 1 + 1 gratis skušamo približati prednosti 
liposomske tehnologije čim širšemu krogu novih, 
zadovoljnih uporabnikov. CureSupport liposomski vitamin 
C, 1 + 1 gratis, najdete na www.hisa-zdravja.si ali v vaši 
najbližji lekarni in Sanolaborju. Več na 080 80 12.

ne popuščajmo. Za nami je čudovito, toplo poletje, 
poskrbimo torej, da bo takšen tudi preostanek leta. 
Ponovno dobrodošli v Regeneracijski center KISIKOn. Poleg 
standardnih seans smo za vas pripravili tudi posebne 
pakete:

PAKET ZA DVIG IMUNSKEGA SISTEMA 
POSLOVNI PAKET
ANTI AGE PAKET

Za vse prijave do konca septembra 2021 nudimo 
posebne ugodnosti.

nOVO! V sodelovanju z Medicinskim centrom Paracelzus, 
PE Ljubljana naši obiskovalci koristi Kisikonovih seans 
nadgradijo s storitvami, kot so zdravniški pregledi in 
posveti, ki vključujejo specializirano funkcionalno analizo 
žive krvi na podlagi posnetkov mikroskopa temnega 
polja, storitve hišnega laboratorija, intravenozne 
terapije, estetske posege in protibolečinsko 
akupunkturo. Vse na enem mestu.
Zagotovite si svojo oksigenacijsko seanso pod pritiskom in 
krio body seanso ter izboljšajte počutje s pomočjo naših 

vrhunskih holističnih storitev na enem mestu.
Dobrodošli nazaj!

Regeneracijski center KISIKOn 
Zadihajte življenje

Pokličite nas na 041 713 120 ali nam pišite na 
info@kisikon.si

PRŠILO ZA NOS MARESyL HA 1 MG/ML, RAZTOPINA, 10 ML 
(KSILOMETAZOLINIJEV KLORID)

Zdravilo Maresyl HA vsebuje ksilometazolinijev 
klorid, ki pomaga pri oženju krvnih kapilar 
v nosu in tako zmanjšuje oteklost nosne 
sluznice, ki je posledica sinusitisa ali rinitisa. 
Zdravilo Maresyl HA vsebuje tudi natrijev 
hialuronat, ki ščiti in vlaži sluznico nosa, ter 
prečiščeno morsko vodo. Zdravilo Maresyl HA 
se uporablja za zdravljenje odraslih in otrok, 
starejših od 12 let, v odmerku en vpih v vsako 
nosnico, največ 3-krat na dan. Zdravila se ne 
sme uporabljati več kot 5 zaporednih dni. 
Začetek delovanja običajno nastopi v od 5 do 
10 minutah, učinek pa traja do 10 h.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom: JADRAn-GALEnSKI LAbORATORIJ d.d., Svilno 
20, 51000 Rijeka, Hrvaška. Lokalni zastopnik: Jadran-galenski laboratorij d.o.o. Ljubljana, 
Litostrojska cesta 46a, 1000 Ljubljana, info@jgl.si 

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



ZAŠČITA  
PRED VIRUSI  
PREHLADA

Pred uporabo preberite priloženo navodilo za uporabo!
Stada d.o.o.

Dunajska cesta 156, 1000 Ljubljana
www.stada.si

ViruProtect STADA prekrije sluznico v ustni votlini in  
ustvari zaščitno pregrado pred virusi prehlada.
✔  Lahko pomaga skrajšati trajanje prehlada, če se ga uporabi v zgodnji fazi okužbe.
✔  Lajša simptome prehlada in blaži boleče grlo.
✔  Deluje lokalno - z glicerolom in naravnim encimom tripsinom.
✔  Primeren za odrasle in otroke, starejše od 4 let.

Ob izpostavljenosti   
VIRUSOM PREHLADA. 
Zgodaj ob pojavu  
SIMPTOMOV PREHLADA.

Medicinski pripomoček izpolnjuje 
zahteve za oznako CE 0477.

NOVO

https://www.stada.si
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že v preteklosti, pred epidemijo 
covida-19, smo bili ob takšnih znakih 
nemalokrat v dilemi – gre za prehlad ali 
gripo. Posebno v primerih netipičnega 
poteka bolezni. Ob tipičnem poteku 
prehlada (začetek s praskanjem in 
bolečino v žrelu, čemur sledi izcedek 
iz nosu, kasneje zamašenost nosu 
in včasih kašelj ter običajno rahlo 
povišana telesna temperatura) in gripe 
(hiter porast telesne temperature, 
ki jo spremljajo glavobol, bolečine 
v mišicah in sklepih, slabo počutje 
in kašelj), načeloma nimamo težav 
z razločevanjem. ne samo izraženi 
simptomi, predvsem časovni potek 
je lahko precej jasno nakazoval 
povzročitelja. Prehladni simptomi so se 
razvijali in stopnjevali počasi, več dni, pri 
gripi pa so postali zelo izraženi v precej 
kratkem času, v nekaj urah.
 
A sedaj, v času epidemije covida-19, 
nam to znanje bolj malo koristi. Okužba 

niti zdravnik ne more z gotovostjo 
potrditi povzročitelja samo na podlagi 
anamneze in kliničnega pregleda. Zato 
se zateče k izvidom laboratorijskega 
testiranja vzorcev kužnine, vzetih iz 
nosno-žrelnega prostora.
 
na voljo imamo dve vrsti testov: 
antigenske teste in bolj občutljive 
ter visoko specifične PcR-teste. Z 
antigenskimi testi, ki so hitrejši, saj 
dobimo rezultat v nekaj minutah, 
potrdimo prisotnost za virus značilne 
beljakovine iz ovojnice virusa. bolj 
zahtevni PcR-testi potrdijo prisotnost 
za virus značilnega zaporedja molekule 
RnK iz dednega materiala virusa. 
Obstajajo še testi, ki ne zaznavajo 
neposredno prisotnosti virusa, pač 
pa ugotavljajo, ali je bil nekdo v bližnji 
preteklosti okužen z virusom. Gre za 
teste, s katerimi ugotavljamo prisotnost 
protiteles v krvi.
 
Kaj torej storiti, če zaznamo simptome 
ali znake, ki kažejo na virusno okužbo 
zgornjih dihal? Iz predstavljenega 
lahko precej hitro ugotovimo, da le 
na podlagi simptomov ne bomo mogli 
zanesljivo razbrati povzročitelja. Če 
smo imeli v preteklih dneh nezaščiten 
stik z osebo, pozitivno na covid-19, 
lahko upravičeno sumimo na okužbo 
z virusom SARS-coV-2. Tudi če nismo 
bili v stiku s tako osebo, okužbe z 
virusom SARS-coV-2 ne moremo ovreči. 
Približno petina okuženih s tem virusom 
ne kaže simptomov (asimptomatska 
okužba) ali so simptomi tako blagi, da 
jih okužena oseba ne povezuje z novim 
koronavirusom (paucisimptomatska 
okužba), pa kljub temu lahko okužbo 
prenašajo. V vsakem primeru je torej 
treba ostati doma, poklicati osebnega 
zdravnika, ki nas bo najverjetneje napotil 
na testiranje. Če izkazujemo simptome, 
nas bodo testirali s PcR-metodo.

PREHLAD, GRIPA 
ALI COVID-19?
izcedek iz nosu, praskanje v žrelu, slabo počutje, kašelj, povišana telesna 
temperatura … to so znaki in simptomi, ki kažejo na virusno okužbo zgornjih dihal. 

Besedilo: Bojan Madjar, mag. farm. spec.

z virusom SARS-coV-2 se kaže z znaki 
in simptomi, ki niso značilni samo 
za tega povzročitelja. V preglednici 
predstavljamo simptome in primerjavo, 
predvsem v pogostosti, pri prehladu, 
gripi in bolezni covid-19.

Razvidno je, da samo na podlagi 
znakov in simptomov praktično ne 
moremo ločiti med boleznijo covid-19 
in prehladom ali gripo. Sprememba 
v okušanju in vonjanju je razmeroma 
specifičen simptom bolezni covid-19, 
zato ljudem, ki to spremembo 
opisujejo, priporočamo samoizolacijo, 
dokler ne dobijo nadaljnjih navodil 
osebnega zdravnika. Sprememba v 
okušanju in vonjanju je sicer možna 
tudi pri navadnem prehladu in gripi kot 
posledica zamašitve nosnih predelov.
 
Razločevanje med povzročitelji virusnih 
okužb dihal ni izziv le za laično 
populacijo, ampak tudi za strokovnjake. 

Simptomi Covid-19
(simptomi v obsegu 

blagi do hudi)

Gripa
(nenaden pojav 

simptomov)
bolečine včasih pogosto
kašelj pogosto pogosto
diareja včasih pri otrocih včasih, posebej pri 

otrocih
utrujenost včasih pogosto
vročina ali mrzlica pogosto pogosto
glavoboli včasih pogosto
izguba okusa ali vonja nenadoma redko
slabost ali bruhanje redko včasih
izcedek iz nosu ali zamašen nos redko včasih
težko dihanje včasih ne

kihanje ne ne
vneto grlo včasih včasih

simptomi covida-19



Izperite viruse in 
bakterije iz nosu.
Naravna moč 
Jadranskega morja.  
Dostopna vsem. 
Vsak dan.

Medicinski pripomoček.
PM/AQM/O/07/21/05a

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

https://www.lekarnar.com/izdelki/aqua-maris-clean-prsilo-za-nos-1
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naše telo proizvaja ta vitamin šele, ko 
je koža izpostavljena sončni svetlobi, 
vendar ga v telo vnesemo tudi s hrano.
Količina vitamina D, ki jo proizvaja vaša 
koža, je odvisna od številnih dejavnikov, 
vključno s časom dneva, letnim časom, 
zemljepisno širino in pigmentacijo kože.

Odvisno od tega, kje živite in vašega 
načina življenja, se lahko proizvodnja 
vitamina D v zimskih mesecih zmanjša 
ali popolnoma ustavi.
Čeprav je krema za sončenje pomembna, 
lahko tudi zmanjša proizvodnjo vitamina 
D.

Drug način za zagotovitev zadostnih 
količin, to je za nadomestitev 
pomanjkanja vitamina D, zlasti v 
jesenskem in zimskem času, je s 
prehranskimi dopolnili.
Mnogi starejši ljudje niso redno 
izpostavljeni sončni svetlobi in imajo 
težave pri absorpciji vitamina D, zato 

izvira iz hrane živalskega izvora ali iz 
prehranskih dopolnil;
pogosto se doda kot dodatek 
živil, kot so mleko, žita, nekateri 
sadni sokovi; sintetizira se v koži iz 
7-dehidroholesterola (provitamin D3) 
pod delovanjem ultravijoličnega sevanja.
Glavna vloga vitamina D je vzdrževanje 
normalne ravni kalcija in fosforja v krvi, 
kar je potrebno za proces ohranjanja 
kosti.

Hudo pomanjkanje vitamina D vodi v 
nezadostno mineralizacijo novonastalih 
kosti, kar ima za posledico razvoj 
rahitisa pri otrocih in osteoporozo pri 
odraslih.

Priporočeni dnevni vnos vitamina D:
•	 za otroke 400 mednarodnih enot (IU)
•	 Odrasli 600 ie
•	 nosečnice 800 ie
•	 starejši ljudje, starejši od 70 let, 800 

ie.

Pomanjkanje vitamina D - vzrok, 
posledice in dejavniki tveganja
Pomanjkanje vitamina D je veliko 
pogostejše, kot se je prej mislilo, zlasti 
med mladostniki, ženskami in starejšimi.
Številne študije so pokazale, da ima 
več kot 50% starejših žensk (50+) in 
podoben odstotek žensk, zdravljenih 
zaradi osteoporoze, neustrezne ravni 
vitamina D.

Zmanjšane ravni vitamina D so 
prisotne, če je skupna raven vitamina 
D ≤ 75 nmol / l
brez vitamina D lahko vaše kosti 
postanejo mehke, tanke in krhke. 
Pomanjkanje vitamina D je povezano 
tudi z osteoporozo in nekaterimi vrstami 
raka, pogostejšimi virusnimi okužbami,
Če s sončno svetlobo ali hrano ne 
dobivate dovolj vitamina D, boste morda 
potrebovali dodatke vitamina D.

VITAMIN D - ZA 
ZDRAVE KOSTI IN 
ODPORNOST
Vitamin d je vitamin, ki spodbuja boljšo absorpcijo kalcija in fosforja v telesu, hkrati 
pa igra pomembno vlogo pri izgradnji in vzdrževanju zdravja kosti. poleg glavnih 
vlog (pri homeostazi kalcija in kosti) ima vitamin d še druge pomembne vloge, med 
katerimi je sposobnost neposrednega delovanja na imunski odziv telesa. Besedilo: Petra Šauperl

bo jemanje multivitamina z vitaminom 
D verjetno pripomoglo k izboljšanju 
zdravja kosti.

Pomen vitamina D.
Vitamin D je bistven vitamin, topen 
v maščobah, ki se lahko proizvaja 
na koži po ustrezni izpostavljenosti 
sončni svetlobi (po mnenju nekaterih 
raziskovalcev med 5 in 30 minutami 
dvakrat na teden), v telo pa se vnese 
tudi s hrano.
živila, bogata z vitaminom D, vključujejo: 
mastne ribe in ribje olje, ostrige, 
kozice, rumenjake, goveja jetra, gobe in 
okrepljeno mleko.

Glavne oblike vitamina D so 
pomembne za ljudi.
Vitamin D2 (ergokalciferol) in Vitamin 
D3 (holekalciferol).
Vitamin D2 Vitamin D3 je oblika, 
pridobljena iz rastlin in gliv, 
izpostavljenih ultravijoličnemu sevanju; 

obstaja veliko študij, ki povezujejo nižje ravni vitamina d s 
povečanim tveganjem za okužbe, zlasti zgornjih dihal.



Ca+

Ohranja normalne  
kosti in zobe

Podpira
imunski sistem

Za normalno
delovanje mišic

Povečuje 
absorpcijo kalcija 

Učinkovita, 
priročna in 

okusna 
ustna pršila 

z vitaminom D.

Vitamin D...

BetterYou
vitamin D

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

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

Ustna pršila BetterYou Vitamin D:
• Znanstveno dokazano zagotavljajo izjemno 
   hitro in učinkovito absorpcijo.

• Vsebujejo naravno obliko vitamina D.

• Ne povzročajo krčev in ne napenjajo.

• Proizvedena po najvišjih standardih  
dobre proizvodne prakse (GMP).

• Primerni za vso družino.

A4-DLux_okt2019.indd   1 13.9.2021   12:12:49

https://www.sitis.si
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Vitamin d je bistven vitamin, topen v maščobah, ki se lahko 
proizvaja na koži po ustrezni izpostavljenosti sončni svetlobi.

Osteoporoza
najpogostejši vzroki za pomanjkanje 
vitamina D so:
•	 nezadostna izpostavljenost soncu;
•	 nezadosten vnos hrane, bogate s tem 

vitaminom;
•	 pomanjkanje absorpcije vitamina D 

v črevesju (biliarna ciroza, sindrom 
kratkega črevesja, eksokrina 
insuficienca trebušne slinavke, 
crohnova bolezen, cistična fibroza, 
celiakija);

•	 bolezni jeter in ledvic, ki zmanjšujejo 
proizvodnjo aktivnih oblik vitamina D;

•	 povečana izguba vitamina D (nefrotski 
sindrom, peritonealna dializa);

•	 nekatera zdravila: barbiturati, 
antikonvulzivi.

Kateri dejavniki prispevajo k 
pomanjkanju vitamina D?
•	 neizpostavljanje sončni svetlobi;
•	 Stalna uporaba kreme za sončenje z 

zaščitnimi faktorji;
•	 Temna koža (zatemnitev zmanjša 

sintezo vitamina D);
•	 Starost;
•	 Prekomerna telesna teža in debelost.

Tudi kronični bolniki, pa tudi novorojenčki 
mater s pomanjkanjem tega vitamina 
imajo povečano tveganje za razvoj 
pomanjkanja vitamina D.

Razmerje med pomanjkanjem 
vitamina D in posameznimi boleznimi
Pomanjkanje vitamina D dolgoročno 
povečuje tveganje za:
•	 Rahitis,
•	 Osteoporoza,
•	 Maligne bolezni,
•	 Virusne in bakterijske okužbe,
•	 Sladkorna bolezen,
•	 Alergije in astma

Raziskave o uporabi vitamina D pri 
določenih zdravstvenih stanjih kažejo:
Rahitis. To redko stanje se razvije pri 
otrocih s pomanjkanjem vitamina D. 
Dodatek vitamina D lahko prepreči in 
zdravi težavo.
Osteoporoza. Študije kažejo, da lahko 
ljudje, ki jedo dovolj vitamina D in kalcija, 
upočasnijo izgubo mineralov v kosteh 
in pomagajo preprečiti osteoporozo in 
zmanjšanje zlomov kosti.
Maligne bolezni. Raziskave kažejo, da 
lahko vitamin D, zlasti če ga jemljemo 
skupaj s kalcijem, pomaga preprečiti 
nekatere vrste raka.
Virusne in bakterijske okužbe - Olje 
jeter trske, bogat vir vitamina D, se 
poleg sončne svetlobe uporablja tudi 
za sončenje, kot uspešno zdravljenje 
tuberkuloze, pa tudi za splošno 
povečano zaščito pred okužbami.
Kognitivno zdravje. Zgodnje raziskave 
kažejo, da bi lahko vitamin D imel vlogo 

pri kognitivnem zdravju. V majhni študiji 
odraslih, starejših od 60 let in več, ki se 
zdravijo zaradi demence, so raziskovalci 
ugotovili, da jemanje dodatka vitamina D 
pomaga izboljšati kognitivne funkcije.
Dedne motnje. Dodatki vitamina D se 
lahko uporabljajo za zdravljenje dednih 
motenj, ki nastanejo zaradi nezmožnosti 
absorpcije ali predelave vitamina D, na 
primer družinske hipofosfatemije.
Multipla skleroza. Raziskave kažejo, 
da dolgotrajno uživanje vitamina D 
zmanjšuje tveganje za multiplo sklerozo.
Osteomalacija. Dodatki vitamina D 
se uporabljajo za zdravljenje odraslih 
s hudim pomanjkanjem vitamina 
D, kar povzroči izgubo vsebnosti 
mineralov v kosteh, bolečine v kosteh, 
mišično oslabelost in mehke kosti 
(osteomalacija).
Luskavica. Vitamin D ali lokalni 
pripravek, ki vsebuje spojino vitamina 
D, imenovano kalcipotrien, lahko pri 
nekaterih ljudeh zdravi luskavico v 
plakih.

Simptomi pomanjkanja vitamina D
Večina ljudi se niti ne zaveda, da jim 
primanjkuje vitamina D (ocenjuje se, 
da približno 1 milijarda ljudi po vsem 
svetu ima pomanjkanje tega vitamina v 
krvi), ker simptomi niso lahko opazni in 
pogosto niso povezani s pomanjkanjem 
tega vitamina .

V primeru znižane ravni vitamina D 
so lahko izraziti simptomi, kot so 
ponavljajoča se migrena in driska.

Hudo pomanjkanje vitamina D spremljajo 
simptomi, kot so: 
•	 izpadanje las, 
•	 povečana utrujenost, 

•	 bolečine v kosteh, 
•	 bolečine v hrbtu in sklepih, 
•	 melanholija, 
•	 depresija, 
•	 pogosti prehladi in virusne okužbe.

Hipervitaminoza vitamina D
Po drugi strani lahko preveč vitamina D v 
telesu povzroči ledvične kamne.

Vzroki hipervitaminoze
•	 prekomerni vnos dodatkov;
•	 hkratna uporaba dodatkov 

kalcija, vitamina D, ribjega olja in 
ultravijoličnega sevanja;

•	 primer preobčutljivosti ali intolerance v 
telesu na vitamin D.

Pomen vitamina D za imuniteto v boju 
proti okužbam
Obstaja veliko študij, ki povezujejo nižje 
ravni vitamina D s povečanim tveganjem 
za okužbe, zlasti zgornjih dihal.

Ker receptor vitamina D najdemo tudi 
na imunskih celicah (celice b, celice T 
in celice, ki predstavljajo antigen), ima 
vitamin D sposobnost popravljanja 
prirojenega in prilagodljivega imunskega 
odziva.

Pomanjkanje tega vitamina je povezano 
s povečanim tveganjem za avtoimunske 
bolezni in stanja ter povečano 
dovzetnostjo za okužbe.

Vitamin D so uporabljali (nezavedno) za 
zdravljenje okužb, kot je tuberkuloza, 
preden so se pojavili učinkoviti antibiotiki. 
bolnike s tuberkulozo so poslali v 
sanatorije, kjer je zdravljenje vključevalo 
izpostavljenost sončni svetlobi, ki naj bi 
neposredno ubijala tuberkulozo.



ZDRAVI V JESEN

Vitamini in minerali »igrajo« pomembo 
vlogo v našem organizmu. Pomagajo 
pri delovanju imunskega sistema, 
pripomorejo k normalni rasti in razvoju 
kosti, prispevajo k delovanju živčnega 
sistema, psihološkemu delovanju, 
ohranjanju zdravih las, nohtov, sluznic 
in kože ter imajo vlogo pri nastajanju 
rdečih krvničk. 

Čeprav so priporočeni dnevni odmerki 
vitaminov in mineralov za otroke manjši 
kot za odrasle, jih otroci glede na 
svojo velikost in težo potrebujejo več. 
na žalost nekateri otroci odklanjajo 
sveže sadje in zelenjavo, zato bi morali 
starši poskrbeti, da bodo njihovi otroci 
kljub temu vsak dan zaužili dovolj 
vitaminov in mineralov. Otrokom bi jih 
morali ponuditi predvsem takrat, kadar 
večkrat zaporedoma zbolijo, nimajo teka 
ali pa se ne morejo zbrati, vsekakor 
pa dopolnila ne nadomeščajo zdrave 
prehrane. 

mrežnici, prispeva pa k vzdrževanju 
delovanja možganov in ohranjanju vida.

Mnoge raziskave kažejo, da je vnos 
esencialnih maščob omega-3 pri 
nosečnicah premajhen. V kanadski 
raziskavi je več kot 90 % nosečnic 
zaužilo manj kot 300 mg DHK na dan, v 
povprečju je bil vnos teh borih 82 mg, kar 
ne zadostuje niti za potrebe matere, kaj 
šele ploda. Zaradi onesnaženosti morskih 
rib s težkimi kovinami je pretirano 
uživanje rib v nosečnosti in času dojenja 
odsvetovano. Dobro preskrbo z njimi 
najlažje zagotovimo s kakovostnimi 
prehranskimi dopolnili, ki vsebujejo več 
maščobne kisline DHK ter so pripravljeni 
pod strogim nadzorom kakovosti, da ne 
vsebujejo težkih kovin, živega srebra, 
dioksina in drugih onesnaževalcev. 
nosečnice in mlade mamice lahko hrano 
varno dopolnjujejo tudi z višjimi odmerki 
DHK, po 1 g DHK na dan. To je namreč 
obdobje hitrih sprememb in velikih potreb 
po tem hranilu. 

VEč VITAMINOV 
IN MINERALOV 
ZA NAŠE OTROKE
jeseni je spet čas, ko otroci sedejo v šolske klopi in aktivirajo možgane, ki so glavni 
porabniki energije v telesu. za otrokovo presnovo niso dovolj le dnevno potrebne 
kalorije iz maščob, ogljikovih hidratov in beljakovin, ampak so potrebne tudi 
zadostne količine vitaminov, mineralov ter esencialnih maščobnih kislin omega-3.

Besedilo: Milan Balaban, mag. farm. 

Na razvoj otrokovih možganov 
vplivamo že v maternici
Kognitivne sposobnosti otrok se 
začnejo razvijati že v maternici. Te 
zajemajo vse spremembe intelektualnih 
procesov; spomina, splošnega presojanja, 
zaznavanja, sklepanja, sposobnosti 
reševanja težav ali izzivov in spremembe 
govornih procesov. 

Maščobne kisline omega-3 izboljšajo 
govorne in motorične sposobnosti otrok. 
Otroci se lažje učijo, imajo boljši spomin, 
izboljšano pisavo in branje, zmanjšana 
je možnost težav s pozornostjo oziroma 
hiperaktivnostjo, disleksijo, agresivnostjo, 
strahom in avtizmom. 

Z ugodnimi učinki na zdravje povezujemo 
predvsem maščobni kislini EPK in DHK, 
katerih glavni vir so ribe in morska 
hrana. EPK vpliva bolj na krvožilni 
sistem in telesne maščobe, DHK pa je 
gradnica možganskega tkiva. največ je 
je v možganskih sivih celicah in očesni 
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Ti antigenski testi se na videz ne 
razlikujejo od testov nosečnosti, ki 
jih poznamo in uporabljamo že več 
desetletij. Tudi princip delovanja 
je praktično enak kot pri testih za 
ugotavljanje nosečnosti. Gre za 
plastično kaseto, v kateri je membrana. 
na začetku te je blazinica za nanos 
vzorca. Vzorec pripravimo s pomočjo 
nosno-žrelnega ali ustno-žrelnega 
brisa ali izpljunka po grgranju. Pred 
nanosom na blazinico moramo vzorec 
potopiti in pomešati v puferni raztopini. 
Vzorec nato potuje po nitrocelulozni 
membrani in pri tem prečka dva 
pasova. V prvem pasu so protitelesa, 
usmerjena proti virusnemu antigenu, 
največkrat proteinoma n ali S. Če se 
po predpisanem času obarva ta pas, 
nakazuje prisotnost virusa v odvzetem 
vzorcu. V drugem pasu, ki ga imenujemo 
tudi kontrolni pas, so navadno nanesena 
kontrolna protitelesa, ki so namenjena 
preverjanju delovanja testa. Če se ta 
pas obarva, je test pravilno izveden, 
če pa se po predpisanem času ta pas 
ne obarva, test ni bil izveden pravilno 
oziroma je prišlo do napake v proizvodnji 
kasete. V tem primeru rezultatov testa 
ne upoštevamo, četudi se je obarval prvi 
pas.

S hitrimi antigenskimi testi za 
detekcijo SARS-coV-2 določamo samo 
prisotnost virusa SARS-coV-2, ne pa 
tudi drugih virusov, npr. virusov gripe, 
drugih koronavirusov ali virusa MERS-
coV. Gre za teste, ki so zelo visoko 
specifični (99,6 %), saj zaznajo točno 
določen virus in ne njemu podobnih. 
Je pa obenem treba priznati, da imajo, 
glede na teste RT-PcR, precej nižjo 
občutljivost (med 34,1 % in 88,1 %), 
kar pomeni, da potrebujejo za prikaz 
pozitivnega rezultata visoko količino 
virusa. Pred nakupom je zato smiselno 
preveriti navedbe proizvajalca in se 
odločiti za test z boljšo občutljivostjo.

voljo za profesionalno uporabo, sedaj 
pa so že nekaj časa na voljo tudi za 
samotestiranje in jih je mogoče kupiti 
tudi v lekarnah. Ob tem se je treba 
zavedati, da odgovornost za kakovost 
izvedenega testiranja nosi izvajalec 
testiranja. V primeru pozitivnega testa 
se je treba obrniti na zdravnika, podobno 
kot to storimo pri testiranju nosečnosti.

Ti testi so informativne narave, za 
potešitev radovednosti, zaradi svojih 
omejitev pa ne morejo biti orodje 
za potrditev diagnoze oziroma 
zdravstvenega stanja. To še posebej 
velja v primeru samotestiranja. Čeprav 
so testi prilagojeni laični populaciji, 
nam izkušnje kažejo, da gre lahko 
marsikaj narobe. V raziskavi testov za 
samotestiranje nosečnosti so recimo 
pri opazovanju izvajanja zdravstvenega 
osebja zaznali napačen postopek v 5 
%, kadar so testiranje opravile ženske 
same, pa kar v četrtini primerov.

COVID-19 – HITRI 
ANTIGENSKI TESTI ZA 
SAMOTESTIRANJE
V lekarnah je možno kupiti različne teste za samotestiranje, najnovejši so hitri 
antigenski testi za ugotavljanje okuženosti s sars-CoV-2. s pomočjo teh testov 
lahko zaznamo proteine, ki so lastni virusu sars-CoV-2, povzročitelju bolezni 
covid-19. te proteine imenujemo tudi antigeni, saj za njihovo določanje uporabljamo 
protitelesa s specifično afiniteto za tarčni protein (antigen). Besedilo: Bojan Madjar, mag. farm. spec.

S pomočjo hitrih antigenskih testov 
lahko dobimo pozitiven rezultat 
predvsem pri osebah z visokim virusnim 
bremenom v nosno-žrelnem predelu. 
Kar pomeni, da so dobri za zaznavanje 
okužbe pri osebah v aktivni fazi okužbe, 
torej v času, ko so simptomi najbolj 
izraziti. Slabše se odrežejo pri osebah 
z (zelo) nizko količino virusa. To so npr. 
osebe, ki so covid-19 pravkar prebolele, 
ali osebe tik pred začetkom pojava 
simptomov (prvih nekaj dni po okužbi, ko 
je količina virusa še razmeroma majhna). 
V tem primeru bomo le pri približno 
polovici primerov pokazali prisotnost 
virusa. Prav tako je za te teste značilno, 
da med neokuženimi dajejo več tako 
imenovanih lažno pozitivnih rezultatov.

njihova slabša občutljivost je tudi 
razlog, da jim ne moremo zaupati 
toliko kot PcR-testom, ki so bistveno 
bolj občutljivi. Hitri antigenski testi za 
detekcijo SARS-coV-2 so bili najprej na 

s hitrimi antigenskimi testi za detekcijo sars-CoV-2 določamo 
samo prisotnost virusa sars-CoV-2, ne pa tudi drugih virusov, 
npr. virusov gripe, drugih koronavirusov ali virusa mersCoV.
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nekoga, ki vsaj deloma uporablja splet 
in je prisoten na katerem od spletnih 
socialnih omrežij, to niti ne preseneča, 
saj so se v zadnjem času pojavile 
trditve o skorajda čudežnih učinkih 
tega zdravila za preprečevanje okužbe 
z virusom sars-cov-2 in/ali zdravljenje 
bolezni covid-19.

Avtorji trdijo, da gre za staro zdravilo, 
kar je res, saj so molekulo odkrili leta 
1975. Čez dobro desetletje je ivermektin 
prišel v klinično uporabo za zdravljenje 
vrste parazitskih okužb, predvsem pri 
nas manj znanih, kot so strongiloidoza, 
onhocerkiaza, filarioza, pa tudi bolj 
znanih, npr. garij, ušivosti ali askarioze. 
Uporablja se v peroralnih ali dermalnih 
farmacevtskih oblikah, pa tudi za 
zdravljenje živali.

V Sloveniji trenutno nimamo 
registriranega zdravila z ivermektinom, 
pač pa imamo dve zdravili s to 
učinkovino z začasnim dovoljenjem 
za uvoz, ki ju lahko uporabimo, kadar 
z zdravili z dovoljenjem za promet 
ni mogoče doseči enakovrednih 
terapevtskih izidov. nobenega od teh 
zdravil ni možno kupiti v lekarni. na to 
dejstvo lekarniški farmacevti nimamo 
vpliva, prav tako lekarne ne uvažajo 
zdravil v državo.

Tudi če bi imeli zdravilo z ivermektinom 
na voljo, je treba vedeti, da nobeno 
izmed zdravil z ivermektinom nima 
odobrenega dovoljenja za promet 
(indikacije) za namen preprečevanja 
ali zdravljenja virusnih okužb, kot je 
denimo okužba z virusom sars-cov-2. 
V laboratoriju je bil resda zaznan 
antivirusni učinek, a je treba vedeti, 
da so ga zaznali v koncentracijah, ki 
so pri ljudeh toksične. ne glede na to 
se preizkuša tudi za ta namen, a ne v 

so nekateri ljudje poiskali zdravniško 
pomoč ali bili celo hospitalizirani 
zaradi uporabe zdravil z ivermektinom, 
sicer namenjenih zdravljenju živali. 
Tako samovoljno ravnanje lahko hitro 
pripelje do predoziranja, posledica 
česar so lahko slabost, bruhanje, driska, 
hipotenzija, alergijske reakcije, omotica, 
epileptični napadi, koma ali celo smrt. 
Spregledati pa ne gre niti možnosti 
interakcij z drugimi zdravili, recimo 
antagonisti vitamina K, posledica česar 
so lahko krvavitve.

Prav je, posebej v tem obdobju, ko še 
vedno nimamo uspešnega zdravila proti 
covidu-19, da preizkušamo različne 
možnosti. Obenem pa nas tudi bližnja 
zgodovina opozarja, da se ne smemo 
prenagliti, ampak upoštevati in izvesti 
ustrezen znanstveni pristop, ki bo 
omogočil široko uporabo učinkovitega in 
varnega zdravila.

IVERMEKTIN – 
ZDRAVILO ZA 
COVID – 19?
V zadnjem času so farmacevti zaznali povpraševanje po zdravilu z ivermektinom. 
ljudje povprašujejo po možnosti nakupa zdravil z ivermektinom, sprašujejo, zakaj jim 
ga zdravniki nočejo predpisati, pojavljajo se celo očitki, da smo vpleteni v zaroto, ki 
ljudem onemogoča dostop do tako enostavnega, učinkovitega in cenovno ugodnega 
zdravljenja. Besedilo: Bojan Madjar, mag. farm. spec.

redni klinični praksi, pač pa v kliničnih 
raziskavah. Obstaja nekaj manjših 
raziskav, ki so nakazale pozitivne 
učinke ivermektina, pa tudi druge, ena 
večjih, objavljenih pred kratkim, koristi 
prejemanja ivermektina pri zdravljenju 
bolezni covid-19 ni potrdila.

Dokončnega odgovora na vprašanje, ali 
ima ivermektin kakšne pozitivne učinke 
pri preprečevanju/zdravljenju bolezni 
covid-19, še nimamo. Upamo lahko 
samo, da se zgodba z ivermektinom ne 
bo iztekla podobno, kot so se zgodbe z 
drugimi zdravili, ki so prav tako obetala, 
a nato v velikih raziskavah pričakovanj 
niso upravičila. Se še spomnite 
remdesivirja ali hidroksiklorokina?

Uporabo zdravila na lastno pest 
odsvetujemo. Ameriška agencija za 
zdravila in hrano je marca letos celo 
izdala javno opozorilo pred tem. Povod 
je bil signal iz bolnišnic, potem ko 

dokončnega odgovora na vprašanje, ali ima ivermektin kakšne 
pozitivne učinke pri preprečevanju/zdravljenju bolezni covid-19, 
še nimamo. ,,

,,

NOVO
NOVO
NOVO
NOVO
NOVO

Nacionalna raziskava v Sloveniji je 
pokazala, da Slovencem primanjkuje 

vitamina D. To ni samo težava 
Slovencev, ampak cele severne 

poloble. Vitamin D je pomemben za 
celoten organizem … za zdravje kosti, 

za zdrav imunski sistem, za zdravje 
črevesja, da se dobro počutimo, in 

lahko dobro razmišljamo. Za 
zapolnitev zalog vitamina D je v 

mesecih, ko je sonca manj, smiselno 
uporabljanje prehranskih dopolnil,

kot je Malincin Vitamin D3. 

Mojca Cepuš,
certificirana nutricionistka
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Malincina osvežitev resnično ofreša. 
Freshy mango je napitek, ki vsebuje 

le dve sestavini, je brez arom ter 
dodatkov, brez dodanega sladkorja 
in umetnih sladil, eno pakiranje pa 
vsebuje kar neverjeten 1 kg svežih 

mangov. Res je d’best! 
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Slovenski hematologi tekoče 
obravnavajo in zdravijo bolnike tudi v 
času epidemioloških omejitev. Opozarjajo 
pa, da številni bolniki v hematološke in 
onkološke ambulante pridejo (pre)pozno 
zaradi pogosto oteženega dostopa do 
družinskih ambulant.

»Predvsem v začetku epidemije je bilo 
zelo težko priti do osebnih zdravnikov, 
marsikomu pa je bilo tudi težko čakati 
pred zdravstvenimi domovi, predvsem 
v slabem vremenu, saj gre za imunsko 
oslabljene osebe. Veliko stisko bolnikom 
v bolnišnicah predstavlja tudi to, da so 
onemogočeni obiski s strani svojcev,” 
je poudarila Anica Kralj Štimec, 
podpredsednica Društva bolnikov s 
krvnimi boleznimi Slovenije in vodja 
društvenega programa laične psihološke 
podpore »bolnik bolniku«.

Izvršna direktorica Slovenskega 

predvsem njihova osnovna bolezen, to 
je rak. Zato odgovornim v zdravstvu 
sporočam, da hemato-onkološki bolniki 
in bolniki z drugimi raki potrebujejo 
in si zaslužijo pravočasno, sodobno 
in dostopno celostno obravnavo, 
kamor sodi tudi pravočasna in hitra 
diagnostika.«

Breme krvnih bolezni
V letu 2019 je v Evropi za krvnim 
rakom umrlo kar 154.000 ljudi, to je 
8 % vseh smrti zaradi raka v Evropi. 
Krvni rak in bolezni krvi lahko zelo 
obremenijo bolnike – kar 82 % bolnikov 
s krvnim rakom ima simptome, ki 
jih onesposabljajo v vsakodnevnem 
življenju. 

Krvnih bolezni je veliko, znaki in 
simptomi bolezni so različni. »Ker 
izhajajo iz krvotvornih organov 
in celic hematopoeze, prej ali slej 
prihaja do sprememb v krvni sliki, 
ki se hitro odrazijo na počutju in 
zdravju. nastopi lahko slabokrvnost 
oziroma anemija, ob kateri smo 
utrujeni, zaspani, neproduktivni. Lahko 
opažamo pogostejše okužbe, spontane 
krvavitve, tudi prekomerne krvavitve 
ali pa tromboze. Kadar opazimo kaj 
takšnega v svojem počutju in zdravju, 
je vsekakor smiselno, da obiščemo 
zdravnika in ga prosimo za pregled 
ter laboratorijsko kontrolo krvi,« je 
dejala prof. dr. Irena Preložnik Zupan, 
internistka hematologinja s Kliničnega 
oddelka za hema tologijo Interne klinike 
UKc Ljubljana. breme krvnih bolezni 
namreč lahko zmanjšamo z zgodnjim 
diagnosticiranjem, ki ga omogoči 
preprosta krvna slika.

nekatere krvne bolezni prizadenejo 
tudi otroke. Potek in simptomi krvnih 
bolezni so pri otrocih podobni kot pri 
odraslih. »najpogostejši simptomi, ki so 
znak za alarm, so bledica in utrujenost, 

DOPUSTA JE KONEC, 
VI PA STE ŠE VEDNO 
UTRUJENI?
V sloveniji vsako leto zaznamo višjo pojavnost krvnih bolezni. simptomi teh 
bolezni so težko prepoznavni in se pojavljajo v vseh starostnih obdobjih, zato jih je 
pomembno odkriti dovolj zgodaj, so opozorili ob uvodu v september, mesec krvnih 
bolezni. Besedilo: Petra Šauperl

združenja bolnikov z limfomom in 
levkemijo Kristina Modic je opozorila, 
da četrti val nikakor ne sme še bolj 
otežiti dostopa prebivalstva do 
zdravstvenih storitev na primarni 
ravni in postavitve diagnoz onkoloških 
bolezni: »Posameznik s sumom na 
diagnozo raka preprosto ne more in ne 
sme čakati na diagnostiko in pregled pri 
zdravniku, saj zamujenih diagnoz tudi 
z najsodobnejšimi terapijami pogosto 
ni mogoče premagati. Zato pozivam 
ljudi, naj spremljajo svoje počutje, naj 
bodo pozorni na dalj časa trajajoče 
telesne spremembe ali zdravstvene 
težave in kljub morebitnim ukrepom in 
spremembam v dostopu do zdravstvenih 
storitev poiščejo in zahtevajo zdravniško 
pomoč takoj, ko jo potrebujejo. covid-19 
lahko pomeni hudo grožnjo za imunsko 
oslabljene ljudi in bolniki s krvnimi raki 
to prav gotovo so. Vendar teh bolnikov 
ne ogroža le covid-19, ampak tudi ali 

Krvnih bolezni je veliko, znaki in simptomi bolezni so različni.
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V zadnjih 30 letih je prišlo do velikega napredka pri zdravljenju 
hematoloških bolezni, saj raziskovalci drzno in neizprosno iščejo 
prebojne terapije za krvnega raka in bolezni krvi.

napredek pri zdravljenju hematoloških bolezni, od tarčnih terapij 
do celičnega in genskega zdravljenja ter imunske terapije, daje 
veliko razlogov za upanje.
ki sta posledica slabokrvnosti, pogoste 
okužbe zaradi motenj v nastajanju belih 
krvničk in večja nagnjenost h krvavitvam 
zaradi motenj v nastajanju trombocitov. 
V takih primerih je otroka potrebno 
peljati na pregled k pediatru in izdelati 
osnovno krvno sliko,” svetuje prof. dr. 
Janez Jazbec, specialist pediatrične 
hematoonkologije s Kliničnega oddelka 
za otroško hematologijo in onkologijo 
Pediatrične klinike UKc Ljubljana.

Covid davek otežuje zdravljenje lim-
fomov
Med bolj znanimi in pogostimi krvnimi 
boleznimi so limfomi. na Oddelku za 
limfome Onkološkega inštitutu v zadnjih 
mesecih sprejemajo več bolnikov v 
visokem stadiju bolezni. »Prihaja več 
bolnikov, ki imajo bolj razširjeno bolezen, 
kot smo doslej videvali. bolniki, ki so 
imeli diagnosticiran limfom in so imeli 
hkrati potrjen test za covid, niso mogli 
pričeti z zdravljenjem kljub jasni diagnozi 
limfoma. Dokler ni število kopij covida 
padlo pod določeno številko, niso mogli 
biti sprejeti na Onkološki inštitut za 
pričetek zdravljenja s kemoterapijo. Tudi 
zdravljenje je manj uspešno kot bi bilo, 
če bi bili stadiji nižji, zapletov je več, 
bolniki so bolj utrujeni in krhki. nekateri 
zamujajo z odhodom k zdravniku in 
mislijo, da bo povečana bezgavka že 
minila, ker se jim ne da ukvarjati s 
protokoli za vstop v zdravstveni dom; 
veliko zdravnikov komunicira po e-pošti, 
ki zamuja ali se izgubi… bolniki se 
izogibajo zdravstvenih domov in čakajo, 
dokler ni res hudo. Stvari dodatno 
otežuje povišana telesna temperatura, ki 
je ena od osnovnih značilnosti limfomov, 
hkrati pa tudi eden od znakov covida-19. 
V primarnem zdravstvu pacienta s 
povišano telesno temperaturo pošiljajo 
na teste in to je z vidika zdravljenja 
limfomov problem, ker s tem izgubljamo 
čas,« je poudarila Jana Pahole, 

internistka onkologinja z Oddelka za 
zdravljenje limfomov na Sektorju interni 
stične onkologije Onkološkega inštituta 
Ljubljana. 

Napredek pri zdravljenju prinaša 
upanje
V zadnjih 30 letih je prišlo do velikega 
napredka pri zdravljenju hematoloških 
bolezni, saj raziskovalci drzno in 
neizprosno iščejo prebojne terapije za 
krvnega raka in bolezni krvi. na področju 
hematologije potekajo v svetu številna 
raziskovanja. novih zdravil je vsako leto 
več. Vse bolj so usmerjena v genetske 
tarče ali imunski sistem ter individualni 
pristop k vsakemu bolniku. Tudi otroci, 
ki v Sloveniji zbolevajo za resnimi 
krvnimi boleznimi, imajo dostop do 
najsodobnejših terapij.

napredek pri zdravljenju hematoloških 
bolezni, od tarčnih terapij do celičnega 
in genskega zdravljenja ter imunske 
terapije, daje veliko razlogov za upanje. 
Potekajo številne klinične raziskave 

novih zdravil za več vrst krvnega 
raka in resnih bolezni krvi, v katerih 
sodeluje tudi družba novartis. Družba 
novartis sodeluje z ustreznimi organi 
po vsej Evropi pri razvoju čim hitrejših 
regulativnih in odobritvenih postopkov 
ter finančnih okvirjev, ki so potrebni, da 
bodo sodobne inovativne terapije, kot je 
cAR-T celična terapija, prišle do bolnikov, 
ki jih potrebujejo, v najkrajšem možnem 
času.

Neprecenljiva pomoč in podpora 
bolnikom
bolnikom s krvnimi boleznimi so v 
Sloveniji v oporo številni programi 
Društva bolnikov s krvnimi boleznimi 
Slovenije in Slovenskega združenja 
bolnikov z limfomom in levkemijo, L&L.
Društvo bolnikov s krvnimi boleznimi 
Slovenije izvaja program bolnik – 
bolniku, laična psihološka po¬moč in 
podpora, ki poteka na hematoloških 
oddelkih UKc Ljubljana in Maribor ter 
v splošnih bolnišnicah novo mesto in 
Slovenj Gradec. Vsi bolniki, ki se zdravijo 
na oddelku in njihovi svojci, se lahko 
pogovorijo z ozdravljenim bolnikom. 
Psihološka pomoč poteka tudi v času 
epidemije. Program izvaja 9 ozdravljenih 
bolnikov. 

Slovensko združenje bolnikov 
z limfomom in levkemijo, L&L, s 
programom rehabilitacije in številnimi 
drugimi brezplačnimi programi za pomoč 
bolnikom s krvnimi raki in njihovim 
svojcem, ki jih pripravlja v sodelovanju 
z različnimi zdravstvenimi strokovnjaki, 
pomembno dopolnjuje zdravstveno 
oskrbo tam, kjer tega sistem še ne 
zagotavlja. Velika dodana vrednost za 
bolnike, kakovost njihovega življenja 
in uspeh zdravljenja ali obvladovanja 
bolezni je zagotovo program 
rehabilitacije, ki je bolnikom na voljo 
takoj, ko ga potrebujejo. 
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Konci kosti so prekriti s hrustancem – 
gladkim in odpornim zaščitnim tkivom, 
ki blaži obremenitve in zmanjšuje trenje. 
Med obema sklepnima kostema je pri 
zdravem sklepu še vmesni prostor, ki 
je zapolnjen s sinovijsko tekočino, kar 
dodatno zmanjšuje trenje in olajša 
gibanje. Okoli sklepov so razporejene 
in naraščene na kosti skeletne mišice. 
Kite so čvrsti trakovi vezivnega tkiva, 
ki povezujejo konce mišice s kostjo. 
Sklepne vezi so zgrajene podobno, le da 
obkrožajo sklepe in povezujejo eno kost 
z drugo. Sklepne vezi dodatno utrjujejo 
in stabilizirajo sklep. Sestavni deli sklepa 
delujejo skupno ter tako omogočajo 
usklajeno gibanje.

Revmatične bolezni
bolezni, ki prizadenejo sklepe, je zelo 
veliko. V grobem jih delimo na vnetne 
in degenerativne. Primer vnetne 
bolezni je na primer revmatoidni 

Vezivno tkivo je prisotno v številnih 
tkivih po celem telesu, zato so lahko 
pri revmatoidnem artritisu poleg 
sklepov prizadeti tudi oči, pljuča, srce 
in krvne žile. Zelo pomembno je, da to 
bolezen čim prej diagnosticiramo in nato 
zdravimo z ustreznimi zdravili, saj lahko 
nezdravljena bolezen močno deformira 
sklepe.

Druga velika skupina revmatičnih 
bolezni pa so artroze, pri katerih gre 
za spremembe na sklepnem hrustancu. 
Gre za najpogostejšo bolezen sklepov, 
ki nastane, kadar se hrustanec, ki 
prekriva sklepne površine, začne 
tanjšati. Površina hrustanca postane 
hrapava, krhkejša, hrustanec se zmehča, 
na določenih mestih lahko povsem 
izgine. Kosti začnejo boleče drseti druga 
ob drugo, kar povzroča bolečine in 
zmanjšano gibljivost.

Po navadi se pri osteoartrozi velikih, 
nosilnih sklepov pojavljajo bolečine ob 
večjih obremenitvah, na primer po daljši 
hoji, v stoječem položaju; v mirovanju 
pa le tedaj, ko je bolezen že precej 
napredovala. Pojavi se jutranja okorelost 
sklepa, ki praviloma ne traja dlje kot 
pol ure. Okorelost sklepa je možna 
tudi po daljšem sedenju in mirovanju. 
Sklep postane debelejši (tega ne vidimo 
pri osteoartrozi kolka), postopoma 
slabše gibljiv, pri premikanju je tipno 
in včasih tudi slišno škripanje v sklepu 
ali krepitacije. Spremembe v sklepu 
vplivajo tudi na dele ob njem. Dostikrat 
zaradi telesne nedejavnosti in same 
bolezni propadajo obsklepne mišice, 
kar še poslabša stanje. Pri ženskah 
je v primerjavi z moškimi pogostejša 
osteoartroza zlasti na zadnjih, lahko pa 
tudi na srednjih členkih malih sklepov 
prstov rok. Trde odebelitve, ki nastanejo 
zaradi osteoartroze na zadnjih členkih 
prstov rok, imenujemo Heberdenovi 
vozliči, na srednjih členkih prstov rok 

ZAKAJ NAS 
BOLIJO SKLEPI?
sklepi so sestavljeni tako, da zagotavljajo stabilnost in hkrati omogočajo gladko, 
prožno gibanje ter preprečijo poškodbe, ki bi nastale zaradi stalne rabe. Celotni 
sklep obdaja ovojnica, ki je raztegljiva in dovolj čvrsta, da ohranja obliko sklepa. 

Besedilo: Darija Šmid, mag. farm.

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

bolezen je avtoimune narave, kar 
pomeni, da telo samo izdeluje 
protitelesa, ki napadejo telesu 
lastna tkiva. Prizadene zlasti celice 
sinovije, tanke plasti tkiva, ki prekriva 
sklepe. Sklepna ovojnica se vname, 
tkiva otečejo in izločajo več sklepne 
tekočine, kot je potrebno za normalno 
premikanje kosti. Zato se okoliški živci 
vzdražijo, ovojnica, ki obdaja sklep, 
se raztegne. Poškodujeta se lahko 
tudi hrustanec in spodaj ležeča kost. 

revmatoidni artritis je kronična, vnetna revmatična bolezen, ki 
lahko prizadene vse sklepe in tudi obsklepne dele.
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na hrbtenici se lahko prve spremembe 
pojavijo že po tridesetem letu starosti, 
najprej na medvretenčni ploščici (diskusu), ki 
se tanjša.

pri ženskah je v primerjavi z moškimi 
pogostejša osteoartroza zlasti na zadnjih, 
lahko pa tudi na srednjih členkih malih 
sklepov prstov rok. trde odebelitve, ki 
nastanejo zaradi osteoartroze.
pa bouchardovi vozliči. Vozliči ob nastajanju radi bolijo, so 
včasih pordeli, pozneje pa teh pojavov ni več.

na hrbtenici se lahko prve spremembe pojavijo že po 
tridesetem letu starosti, najprej na medvretenčni ploščici 
(diskusu), ki se tanjša, medvretenčni prostori se ožijo, 
posamezna telesa vretenc niso več elastična. Kost ob 
robovih vretenc se zgosti, sklepi med posameznimi 
vretenci se zožijo, na njihovih robovih se tvorijo izrastki. Te 
spremembe so lahko pojavljajo na celi hrbtenici, zlasti pa 
na najbolj gibljivih delih, kot sta vratni in ledveni del.

Staranje je eden glavnih dejavnikov, ki vpliva na spremembe 
hrustanca, vendar ni edini. Drugi pospeševalni dejavniki 
osteoartroze so še dedna nagnjenost k tej bolezni, 
nepravilnosti zgradbe sklepov in hrbtenice (na primer 
prirojeni izpah kolka, v stran ukrivljena hrbtenica ali 
skolioza), različne poškodbe, prevelike obremenitve sklepa 
in hrbtenice (pri športnikih in pretežkih ljudeh). Lahko 
se pojavi tudi zaradi vnetnih revmatičnih bolezni, kar 
imenujemo sekundarna osteoartroza.
 
Kako si lahko pomagamo
Pomembno je, da zmanjšamo obremenitev sklepov in 
ostanemo dejavni z gibanjem. Za vse bolnike s težavami 
sklepov je pomembno, da znižajo prekomerno telesno 
težo ter tako zmanjšajo obremenitve sklepov. Posebno 

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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za močna sklepna vnetja se uporabljajo tudi injekcije 
glukokortikoidov, ki se jih daje lokalno v sklep.

pozornost namenite izbiri udobne, 
dobro prilegajoče obutve, ki bo dajala 
oporo stopalom in prestrezala sunke 
in tresljaje. Izogibati se je treba 
dolgotrajnim ponavljajočim se gibom, saj 
lahko sklepe pretirano obremenimo. Če 
je osteoartroza prizadela sklepe prstov 
na roki ali zapestja, omejite uporabo 
tipkovnice in si večkrat privoščite odmor. 
Če so prizadeti kolki ali kolena, se 
izogibajte dolgotrajnemu stanju in se 
večkrat usedite, da sklepe razbremenite.
Pomembna pa je tudi prehrana, v kateri 
naj bo veliko svežega sadja in zelenjave, 
saj taka hrana vsebuje veliko snovi, 
ki so pomembne za zdrave sklepe: 
vitamine, minerale in antioksidante. Zelo 
pomembno je, da pijete dovolj tekočine, 
predvsem vode in da čim večkrat v 
svoj jedilnik vključite morske ribe (na 
primer divji losos, skuše, sardine, tuna …) 
in različne oreščke, ki vsebujejo veliko 
omega-3-maščobnih kislin. Izogibati se je 
treba hrani, ki vsebuje veliko sladkorja, 
veliko soli, ki je bogata z enostavnimi 
ogljikovimi hidrati in glutenom, prav tako 
pa ni dobra vsa predelana hrana.

bolečino na začetku lajšamo 
s preprostimi analgetiki, kot je 
paracetamol. Če to ni učinkovito ali če 
je prisotno tudi vnetje, se uporabijo 
nesteroidni antirevmatiki. Ta zdravila ne 
spreminjajo poteka osteoartroze, torej 
je ne zdravijo. Zdravijo lokalno vnetje 
in lajšajo bolečino. Za močna sklepna 
vnetja se uporabljajo tudi injekcije 
glukokortikoidov, ki se jih daje lokalno v 
sklep. V sklepu pomirijo vnetje, imajo pa 
možne neželene učinke, kot je okužba v 
sklepu.

Ohranimo gibanje
napredovanje bolezni najbolj 
upočasnimo z gibanjem. Gibanje mora 
biti redno in zmerno. Priporočljivi so hoja, 

kolesarjenje, plavanje in tek na smučeh, 
vadba pa naj traja vsaj 30 minut dnevno. 
Zelo pomembne so tudi vaje za moč, saj 
se s tem krepijo mišice, ki premikajo in 
podpirajo prizadete sklepe. Prizadete 
sklepe je dobro vsak dan razgibati, 
da ohranite okorelost na najnižji 
stopnji. Raztezne vaje lajšajo bolečine, 
zmanjšujejo otrdelost in izboljšujejo 
gibljivost sklepov. Pomaga tudi, da se 
sprostite.

Prehranski dodatki
na tržišču je zelo veliko prehranskih 
dodatkov, s katerimi si lahko pomagamo 
pri lajšanju težav s sklepi. Pri težavah 
z osteoartrozo je na prvem mestu 
zagotovo glukozamin, saj imamo nekaj 

za lajšanje težav z vnetimi sklepi pridejo v poštev dodatki z 
omega- 3-maščobnimi kislinami in pripravki rastlinskega izvora, 
kot so šipek, bosvelija in vražji krempelj.

izdelkov, ki so pri nas registrirani kot 
zdravila brez recepta, kar pomeni, da 
so ti izdelki dokazano varni, učinkoviti 
in kakovostni. Veliko študij je potrdilo 
učinkovitost glukozamina pri zmerni do 
močni osteoartrozi kolena, manj je bil 
učinkovit pri težavah s kolki in hrbtenico. 
Poleg glukozamina se lahko uporablja 
še hondroitin sulfat, ki pa ima zelo nizko 
absorpcijo iz prebavnega trakta v kri. 
Običajno se uporablja v kombinaciji z 
glukozamin sulfatom.

Za lajšanje težav z vnetimi sklepi pa 
pridejo v poštev dodatki z omega-
3-maščobnimi kislinami in pripravki 
rastlinskega izvora, kot so šipek, 
bosvelija in vražji krempelj.

okorelost sklepa je možna 
tudi po daljšem sedenju in 
mirovanju.
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Prehitro staranje kože, pojav nečiste 
kože, … so pokazatelji našega načina 
življenja, so odraz našega neravnovesja 
bodisi zaradi skrbi, strahov, pomanjkanje 
časa zase, življenja v vse bolj 
toksičnem okolju, uživanja vse bolj 
nekakovostne hrane in obenem tudi 
uporabe telesu neprijaznih mil, krem 
in ličil. Za odpravljanje težav s kožo in 
vzpostavljanje njenega zdravja in lepote 
kljub staranju, je zato osnovno skrebti 
za zdrav življenjski slog. Del tega pa 
je nedvomno tudi uporaba popolnoma 
naravne negovalne kozmetike. Ena 
takšnih je organska Regulat beauty 
linija kozmetike, ki kožo podpira 
pri ohranjanjanju ali vzpostavljanju 
ravnovesja. Gre za edinstveno kozmetiko, 
ki temelji na REGULATESSEnZI in 
je plod več kot 75 let znanstvenih 
izkušenj in razvoja kompleksne 
patentirane tehnologije – kaskadne 
fermentacije. Prav vsak izdelek te 

NARAVNO DO 
ZDRAVE IN 
LEPE KOžE
Živimo v času vse večjega psihofizičnega stresa, na kar nas opozarja tudi naša 
koža. Uporaba kozmetike z nenaravnimi sestavinami in prikrivanje težav kože z ličili, 
neravnovesje telesa (in kože) le povečuje. zakaj ne bi raje koži do zdravja in lepote 
pomagali s popolnoma naravno ekološko kozmetiko regulat Beauty? Besedilo: Adrijana Dolinar 

linije vsebuje REGULATESSEnZO, 
ki je naravni koncentrat koži lahko 
dostopnih in potrebnih hranilnih snovi, 
pridobljenih iz ekoloških veganskih 
sestavin (sadja, zelenjave, začimb…). 
Takšna kozmetika lahko kožo učinkovito 
nahrani, uravnoteži ter jo oskrbi z 
energijo. Obenem REGULATESSEnZA v 
kozmetiki deluje kot prenosnik aktivnih 
snovi (kot je hialuron) v globlje plasti 
kože in podpre anti age delovanje 
kozmetike. Tudi zelo občutljiva koža 
in npr. prizadeta zaradi težav kot 
so nevrodermitis, se lahko, zaradi 
REGULTESSEnZE, končno oskrbi z 
naravnimi sestavinami za nego kože. 
Edinstvena REGULATESSEnZA je 
ključ zakaj uporaba Regulat beauty 
kozmetike vodi do naravno zdrave in 
lepe kože!  

Več informacij: www.regulat.si,  
info@regulat.si, FB@Regulatpro. 
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Regulat® Beauty je sistemska nega kože. 
Vsi izdelki so medsebojno usklajeni in razvijejo svoj polni potencial, kadar se uporabijo v kombinaciji.

DOBRODOŠLI V SVET POPOLNE KOŽE. 
www.regulat.si

za odpravljanje težav s kožo in 
vzpostavljanje njenega zdravja 
in lepote kljub staranju, je 
zato osnovno skrebti za zdrav 
življenjski slog.

https://www.regulat.si
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Akne ne pomenijo le kozmetične napake, 
pač pa so bolezen kože. Tudi če niso 
življenjsko nevarne in po več letih lahko 
same izginejo, marsikdaj sprožajo zelo 
hude stiske. Raziskave so pokazale, da 
imajo številni pacienti z aknami težave 
s samozavestjo ali celo depresijo, ki se 
lahko stopnjuje do samomorilnih misli. 
To je velika škoda tudi zato, ker so akne 
za dermatologa razmeroma enostavna 
bolezen, ki jo lahko učinkovito 
popolnoma obvlada.

Pri aknah so na koži vidni črni orgrci oz. 
komedoni ter rdeče in gnojne bunčice. 
Pri hujših oblikah vidimo večje zatrdline, 
ki lahko zelo bolijo. Spremembe 
se pojavljajo na obrazu, pa tudi na 
sprednjem delu trupa, hrbtu, nadlakteh 
in zadnjici. V nastanek je vpletenih več 
dejavnikov – hormoni, izločanje loja, 
poroženevanje kože in bakterije. Ti 
povzročijo zamašitev dlačnega mešička 
in značilno vnetje. Večinoma se pojavijo 
na koži v puberteti in po nekaj letih 
minejo, neredko pa se vlečejo v odraslo 
dobo.

Akne zapuščajo spremembe 
pigmentacije ali celo trajne brazgotine, 
tudi če izpuščaja ni veliko. Z zdravljenjem 
lahko to preprečimo. nikoli ni prepozno, 
boljše pa je čimprejšnje zdravljenje.

Pri aknah ne gre za problem (ne)
čistoče. Prekomerno čiščenje in nega 
ne samo da ne pomagata, pač pa lahko 
akne dodatno zapleteta. Umivanje kože 
dvakrat na dan z milom, namenjenim 
koži z aknami, popolnoma zadošča. 
Pacientom odsvetujemo, da bi akne 
sami iztiskali ali praskali. Zaenkrat 
ni nobenega znanstvenega dokaza, 

AKNE- 
BOLEZEN KOžE
akne oziroma »mozolji« so ena najpogostejših bolezni kože. z njimi se sreča skoraj 
vsak mladostnik, tudi v odrasli dobi niso redke. marsikje je žal razširjeno prepričanje, 
da se ne da pomagati. temu botruje slaba učinkovitost krem v prosti prodaji in 
»tretmajev« v raznih salonih. sodobno zdravljenje aken, ki ga vodi dermatolog, je 
izjemno učinkovito: ni jih aken, ki jih dermatolog ne bi mogel obvladati.

Besedilo: Vesna Tlaker, dr. med., Inštitut za dermatologijo

da bi katera koli dieta pomagala pri 
zdravljenju aken. Dokazano je, da mleko 
in mlečni izdelki akne lahko poslabšujejo, 
vendar to ne velja za vse ljudi. Za 
čokolado, ki jo pogosto obtožujejo, da 
povzroča akne, pa ni o tem nobenih 
dokazov. Prehranskih dodatkov ne 
svetujemo.

Zdravljenje aken moramo vedno 
individualno prilagoditi. V temeljitem 
pogovoru dermatolog predstavi 
možnosti zdravljenja, nato pa skupaj s 
pacientom in starši, če gre ze otroka, 
skupaj izberemo najboljšo možnost. 
blage akne lahko zdravimo s kremami, 
laserjem in kemičnim pilingom, 
pri zmernih do hudih aknah pa te 
metode niso dovolj učinkovite in zato 
predlagamo zdravljenje s tabletami. 
Te so zelo učinkovite in ob nadzoru 
dermatologa zelo varne, z le redkimi 
stranskimi učinki. Odločitev o zdravljenju 

pa vedno sprejme pacient sam glede 
na koristi in tveganja ter priročnost 
zdravljenja.

Staršem mladostnikov z aknami 
priporočamo, naj svojim otrokom 
pridejo nasproti in jim ponudijo pomoč. 
Mladostnik zaradi zadrege marsikdaj 
ne prizna, kako zelo ga akne motijo, 
pri nekaterih je treba pogovor načeti 
večkrat.

Zakaj pride do nastanka aken pri 
nekaterih ljudeh in koga najpogosteje 
prizadenejo?
Akne so bolezen kože, ki se v puberteti 
pojavi pri skoraj vsakomer. Pri večini prve 
spremembe na koži opazimo med 10. in 
12. letom. Vrh dosežejo okrog 18. leta, 
nato se v drugi polovici dvajsetih let 
večinoma same od sebe umirijo. Vendar 
pa pri številnih ljudeh, zlasti pri ženskah, 
akne neredko vztrajajo tudi po 30. ali 

pri aknah so na koži vidni črni orgrci oz. komedoni ter rdeče in 
gnojne bunčice.
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PRVI KORAK:  
ČIŠČENJE ZJUTRAJ IN ZVEČER

Sébium  
Gel Moussant
Peneči gel za čiščenje 
aknaste kože  
Se izpira

Sébium  
H2O
Micelarni losjon za 
čiščenje aknaste kože 
Se ne izpira

PRIPOROČAJO DERMATOLOGI

DRUGI KORAK:  
VSAKODNEVNA NEGA

Sébium  
Global
Aknasta koža,  
ki ni občutljiva 
na kisline  

  Sébium  
Sensitive
Aknasta koža, ki je  
zelo občutljiva in  
ne prenaša kislin

Sébium  
Hydra
Močne akne, ki 
jih dermatološko 
zdravimo

AKNE

Dermatološka kozmetika  
Bioderma je na voljo v lekarnah.

Brezplačno svetovanje: 080 35 64

www.bioderma.si
bioderma@sabex.si
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za zdravljenje 
aken uporabljamo 
kombinacijo 
aktivnih sestavin, 
ki vplivajo 
na temeljno 
dogajanje pri 
aknah.

po prebolelih aknah na koži ostanejo vidne 
posledice, kot so pigmentacije in brazgotine.

celo 40. letu starosti. Pri obeh spolih so enako pogoste, hujše 
oblike aken vidimo pri fantih. nagnjenost k aknam je včasih 
družinska – hujše akne pričakujemo pri otrocih staršev, ki 
so tudi sami preboleli hude akne. V nasprotju z razširjenim 
prepričanjem akne niso povezane niti z napačno prehrano niti 
s premalo higiene.
Akne nastanejo zaradi sodelovanja več dejavnikov:
•	 večje izločanje loja zaradi vpliva spolnih hormonov,
•	 motnje poroženevanja kože – kožne luske zamašijo dlačni 

mešiček, iz katerega ne more iztekati loj;
•	 pomnožene bakterije, zlasti Propionibacterium acnes,
•	 spremljajoče vnetje.
Po prebolelih aknah na koži ostanejo vidne posledice, kot so 
pigmentacije in brazgotine. Pomembno se je zavedati, da akne 
niso le prehodna neprijetnost mladostniške dobe, ampak da 
neredko vztrajajo daleč v odraslo dobo in da lahko na koži 
pustijo trajne posledice.
Akne so ena od bolezni z zelo velikim psihološkim vplivom, 
saj lahko tudi osebe z razmeroma malo spremembami zaradi 
aken nesorazmerno trpijo. S sodobnimi pristopi je mogoče 
akne popolnoma obvladati, zato je pomembno, da pravočasno 
poiščemo pomoč in začnemo z zdravljenjem.

Katera zdravila uporabljamo pri zdravljenju aken in kako 
delujejo?
Za zdravljenje aken uporabljamo kombinacijo aktivnih 
sestavin, ki vplivajo na temeljno dogajanje pri aknah:
•	 Keratolitiki odluščijo odmrle kožne celice in pomagajo 

odmašiti pore.
•	 Uravnavalci izločanja loja (seboregulatorji) zmanjšujejo 

izločanje loja in nastajanje novih sprememb.
•	 Protimikrobne učinkovine zmanjšujejo število prekomerno 

namnoženih bakterij in gliv v prizadeti koži.
•	 Protivnetne učinkovine zmanjšujejo vnetje in rdečino ter 

pomagajo »sušiti« sveže vnetne spremembe.
•	 Pomembno je tudi, da z zdravljenjem aken preprečujemo 

dolgoročne posledice, kot so pigmentacije in brazgotine.

https://www.bioderma.si
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Zdravniki trdijo, da lasje razkrivajo vse, 
kar telo poskuša skriti, zato lahko 
spreminjanje negativnih življenjskih 
navad derastično izboljša zdravje las.

Stres
Stres prispeva k izpadanju las in 
zmanjša njihovo kakovost.
Stres vodi v povečano proizvodnjo 
adrenalina v telesu. Adrenalin se poleg 
tega, da povzroči zvišanje krvnega tlaka, 
pretvori v holesterol, kar zviša raven 
testosterona.
Testosteron je moški hormon 
(androgen), ki pomembno vpliva na 
kakovost in stanje las. Previsoke ravni 
tega hormona, zlasti pri ženskah, 
pomembno vplivajo na življenjski cikel 
las in s tem na količino las.
Izpadanje las, povezano s stresom, se 
imenuje telogen effulvium. življenjski 
cikel las je sestavljen iz faze rasti, 
faze počitka in faze izpadanja. Stresne 
situacije lahko motijo ta življenjski cikel 
in povzročijo, da več las neposredno 
vstopi v fazo upadanja. Po akutnih 
stresnih situacijah in regeneraciji telesa 
se ta cikel običajno ponovno uravna. 
Vendar pa v stanju kroničnega stresa 
telo nima časa za regeneracijo, zato je 
izpadanje las dolgotrajno, če ne celo 
trajno stanje.
Stres nas najpogosteje premaga, zato 
ponavadi spregledamo in zatremo druge 
življenjske potrebe. najpogosteje so 
to preskakovanje obrokov, hitra hrana, 
pekovski izdelki, sladkarije in vse, kar ne 
prispeva k zdravju.

Prehrana
naši lasje potrebujejo kakovostna 
hranila za zdravo rast in razvoj. 
Prehranske navade, ki vključujejo 
rafinirano hrano, polno sladkorja, 
enostavne ogljikove hidrate, 
pomanjkanje vitaminov, beljakovin in 
drugih hranil, postopoma vodijo do 

100% 
REGENERACIJA 
LAS PO POLETJU
lepi lasje, pa tudi koža, so ogledalo splošnega zdravja našega telesa. prehrana, 
življenjske navade, stres, hormonske motnje in nekatere bolezni pomembno 
prispevajo k videzu lasišča in las. Besedilo: Strokovnjaki inštituta Dea Flores

občutnega upada kakovosti las. Ker so 
lasje sestavljeni iz beljakovin, imajo v 
prehrani posebno vlogo živila, bogata 
z beljakovinami. Ljudje, ki jih s prehrano 
ne dobijo dovolj, zmanjšajo nastanek 
novih las. Prav tako nezadosten vnos 
beljakovin povzroča pomanjkanje železa 
in posledično izpadanje las.
Prav tako lahko prehrana z nizko 
vsebnostjo esencialnih maščobnih 
kislin povzroči izsušitev lasišča. 
Polinenasičene maščobe so ključne 
za zadrževanje vlage v koži in lasnih 
celicah.

Kajenje
Kajenje je še en dejavnik, ki vpliva na 
kakovost las. cigarete namreč vsebujejo 
nikotin, ki dokazano povzroča zvišanje 
ravni adrenalina v telesu, kar posledično 
vodi v zvišanje krvnega tlaka. To stanje 
povzroča težave v obtočnem sistemu 
in se kaže v upočasnjeni oskrbi krvi s 
srcem in telesom. Poleg tega kajenje 
povzroča nastanek velikih količin 
ogljikovega dioksida, kar dodatno 
otežuje oskrbo arterij s krvjo.

Hormonske spremembe
Moški in ženski hormoni vplivajo na rast 
las. Moški hormoni (androgeni), vključno 
s testosteronom, spodbujajo rast las 
in so odgovorni za debelejše lase. Pri 
ženskah jajčniki in nadledvične žleze 
naravno proizvajajo androgene, vendar v 
majhnih količinah.
Za moške z genetsko nagnjenostjo 
k izpadanju las se normalna vrsta 
testosterona spremeni v močnejšo vrsto 
- dihidrotestosteron, ki se veže na celice 
lasnih mešičkov. Spremeni življenjski 
cikel las in na koncu povzroči odmiranje 
foliklov, kar povzroči plešavost.
Pri moških in ženskah se raven 
androgena po 40. letu zniža, kar vodi 
v redčenje las, ki rastejo počasneje. 
Pri ženskah se po menopavzi raven 

estrogena drastično zniža, kar včasih 
povzroči večjo izgubo las.

Težave s ščitnico
Ščitnični hormoni vplivajo na presnovo 
vseh celic v našem telesu in s tem na 
lasne mešičke. Preveč (hipertiroidizem) 
ali premalo (hipotiroidizem) ščitničnega 
hormona lahko povzroči tanke, krhke 
lase ali izpadanje las.

Kako naravno dobiti bujne in zdrave 
lase?

Hrana za lase
Pestra, zdrava, kakovostna, nerafinirana 
prehrana izboljša splošno stanje telesa 
in s tem videz naših las.
beljakovine so glavni “gradniki” las, zato 
njihovo pomanjkanje bistveno vpliva 
na celoten videz in zdravje las. Lahko 
povzroči izpadanje las, v kroničnih 
primerih pa tudi plešavost.

Stročnice
Stročnice so odličen vir beljakovin, zlasti 
za vegetarijance. Poleg beljakovin večina 
stročnic vsebuje železo, cink in vitamine 
b-kompleksa, vključno z biotinom-b7 in 
folno kislino-b12. Poleg tega so bogati 
z železom in cinkom. Vsebujejo biotin, ki 
lahko prepreči lomljenje las.

stres prispeva k izpadanju las 
in zmanjša njihovo kakovost.



Beljakovine so glavni “gradniki” las, zato 
njihovo pomanjkanje bistveno vpliva na celoten 
videz in zdravje las. lahko povzroči izpadanje 
las, v kroničnih primerih pa tudi plešavost.
Ogljikovi hidrati
beljakovine potrebujejo kompleksne ogljikove hidrate za 
zagotavljanje energije za izgradnjo las. Rjavi riž je odličen 
vir energije in je bogat tudi z vitaminom b, ki je potreben za 
močno rast las.
cela zrna vsebujejo hranila, pomembna za lase, to so cink, 
vitamin b in železo. žita, kot so rjavi riž, pšenica, ječmen, 
oves, kvinoja, proso in pira, vsebujejo vlaknine, vitamin b, 
železo, cink in silicij. Študije so pokazale, da so imele ženske, 
ki so 9 mesecev prejemale 10 mg silicija na dan, gostejše in 
močnejše lase ter povečano elastičnost las.

Esencialne maščobne kisline
Esencialne maščobne kisline so ključne za zdravje las, 
kože in nohtov. Sodelujejo v procesih izgradnje las in lahko 
upočasnijo izpadanje las. Podpirajo zdravje lasišča, njihovo 
pomanjkanje pa lahko povzroči suhe in brez življenja las.
Ribe, kot so losos, sardele, skuša, postrv in sardele, so 
visokokakovosten vir beljakovin, železa ter maščobnih kislin 
omega-3 in omega-6. Poleg naštetega največje koncentracije 
esencialnih maščobnih kislin najdemo v organsko hladno 
stiskanih oljih, kot so laneno olje, olje borage, olje chia semen, 
olje brazilskih oreščkov.

Vitamini in minerali
Temno listnata zelena zelenjava, na primer špinača in brokoli, 
vsebuje železo in kalcij, pomembna hranila za lase. Večina 
temno zelene zelenjave, kot so brokoli, ohrovt, špinača in 
blitva, je odličen vir vitamina A in železa. Temno zelena 
zelenjava vsebuje tudi železo in kalcij, ki sta zelo pomembna 
za zdravje las.
Črna sezamova, lanena, sončnična, bučna in chia semena so 
okusen način, da prispevate k količini rastlinskih beljakovin in 
esencialnih maščobnih kislin v telesu. Menda črni sezam krepi 
lase pri korenu, aktivira lasišče in spodbuja pravilno delovanje 
presnove.
banane so dober vir vitamina b6. Pomanjkanje vitamina b6 
vodi v redčenje in izpadanje las, vpliva pa tudi na proizvodnjo 
rdečih krvnih celic.
živila, bogata z biotinom, so: arašidi, mandlji, losos, sir z nizko 
vsebnostjo maščob, avokado, jajca. To je biotin bistvenega 
pomena za sintezo hormona keratina - beljakovine, ki tvori 
vlakna v laseh, laseh. biotin je znan tudi kot vitamin b7.
Sadje je polno vitamina c, ki pomaga absorbirati železo. Ko 
je v telesu premalo vitamina c, so lasje suhi in šibki. najboljši 
viri vitamina c so brokoli, zelena zelenjava, rdeča paprika, 
agrumi (limona, pomaranča, grenivka), jagode.

https://www.sophia.si
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Kdaj govorimo o neplodnosti?
Klinično je neplodnost opredeljena 
kot nezmožnost uspešne zanositve 
para po enem letu rednih nezaščitenih 
spolnih odnosov. Kadar je ženska v paru 
starejša od 35 let, se časovni okvir za 
klasifikacijo neplodnosti zmanjša iz 
dvanajstih na šest mesecev. 

Spopasti se z diagnozo neplodnosti 
pomeni za par ogromen psihološki stres 
in je tako preizkušnja za posameznika, 
kot tudi za moč zveze med parom, saj se 
v tistem trenutku lahko zazdi, da so se 
nam vseživljenjske sanje, vizija in načrti 
o stvarjenju lastne družine enostavno 
porušili pred očmi. 

Vse pa ni tako mračno, kot se zdi, saj 
s poznavanjem vzrokov, dejavnikov 

MITI IN RESNICE 
O NEPLODNOSTI

s težavami, povezanimi s plodnostjo, se dandanes sreča skoraj 15 odstotkov vseh 
parov, ki načrtujejo naraščaj. Kljub temu pa nad področjem neplodnosti še vedno 
bdi nepotrebna stigma, ki na že tako stresno situacijo polaga dodaten element 
psihološkega bremena. Besedilo: Sebastjan Rozman, mag. farm.

tveganja in možnih intervencij oziroma 
rešitev ter predvsem z odprto, 
spodbudno komunikacijo brez obsojanja 
znotraj partnerskega odnosa ter tudi 
med parom in stroko lahko neplodnost 
dandanes v večji meri razrešimo in njeno 
breme zmanjšamo.

Razlogi za težave, ki zanositev otežujejo 
oziroma popolnoma onemogočajo, so 
številni in raznoliki ter odsev značilnosti 
bodisi enega ali obeh partnerjev.

Najpogostejši vzroki za neplodnost 
pri ženskah
•	Motnje	ovulacije,	ki	vplivajo	na	
sproščanje jajčec iz jajčnikov. Sem 
spadajo številne hormonske motnje, 
kot so sindrom policističnih jajčnikov, 
prekomerno izločanje hormona 

prolaktina (hiperprolaktinemija), 
prekomerno delovanje ščitnice 
(hipertiroza) ali zmanjšano delovanje 
ščitnice (hipotiroza).
•	Nenormalnosti	maternice,	ki	vključujejo	
nepravilnosti materničnega vratu, 
polipe v maternici ali abnormalno obliko 
maternice.
•	Endometrioza,	ki	se	pojavi,	ko	tkivo	
sluznice maternice (endometrija) 
raste zunaj maternice in tako vpliva 
na delovanje jajčnikov, maternice in 
jajcevodov.
•	Poškodba	ali	zamašitev	jajcevodne	cevi,	
ki jo pogosto povzroči vnetje jajcevodne 
cevi (salpingitis). Vnetje je lahko 
posledica vnetne bolezni medenice, ki jo 
običajno povzročijo spolno prenosljive 
okužbe, endometrioza ali brazgotinasto 
tkivo (adhezije).
•	Zgodnja	menopavza	(primarna	jajčna	
insuficienca) je redek pojav, ki nastopi, 
kadar jajčniki prenehajo delovati in se 
menstruacija izjemoma konča že pred 
štiridesetim letom starosti. 

V moderni družbi se, kljub enakosti 
med spoloma, breme težav, povezanih 
z neplodnostjo, še vedno v večji meri 
pripisuje ženskam, ki zato nosijo znatno 
večje psihološko breme. novejše 
raziskave pa razkrivajo, da imajo 
moški enako, če ne še večjo možnost 
pojava zapletov, ki lahko vodijo v pojav 
neplodnosti. Prav iz tega razloga je 
izredno pomembno, da pri odkritju 
in zdravljenju neplodnosti aktivno 
sodelujeta oba, moški in ženska.

Najpogostejši vzroki za neplodnost 
pri moških
•	Nenormalna	proizvodnja	ali	funkcija	
sperme zaradi nepopolno spuščenih 
testisov, genetskih napak, zdravstvenih 
težav (diabetes) ali okužb (klamidija, 
gonoreja, mumps ali HIV).

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

Že deseto leto skupaj ustvarjamo čudovite zgodbe. Hvala, ker nam zaupate.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Naročnik oglasa: Prima Medis d.o.o., Zasavska cesta 40b, 1000 Ljubljana
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onemogočajo, so številni in raznoliki ter odsev značilnosti bodisi 
enega ali obeh partnerjev.



po ocenah strokovnjakov lahko na pojave zapletov v zvezi s 
plodnostjov približno 50 odstotkih vplivamo sami.

•	Povečane	vene	na	modih	(varikokela),	
ki lahko vplivajo na kakovost sperme.
•	Težave	z	dostavo	sperme,	ki	lahko	
nastanejo zaradi težav pri spolnem 
odnosu (npr. prezgodnja ejakulacija), 
zaradi strukturnih težav (npr. blokade v 
testisu) ali zaradi mehanskih poškodb 
reproduktivnih organov (poškodbe med 
športno aktivnostjo, padci, nesreče).
•	Prekomerna	izpostavljenost	moških	
škodljivim dejavnikom okolja, kot so 
različni pesticidi in druge kemikalije ter 
sevanje.
•	Pogosta	izpostavljenost	intenzivni	
toploti, kot so dolgotrajno savnanje, 
dolgotrajne vroče masažne kopeli, 
prhanje s prevročo vodo in pretesno 
spodnje perilo.
•	Dodatno	velja	omeniti,	da	ne	glede	
na spol pojav rakavih bolezni zahteva 
agresivne metode zdravljenja, kot 
sta kemoterapija in radioterapija, ki 
imata možnost v veliki meri ohromiti 
posameznikovo sposobnost reprodukcije. 
Pred uvedbo oziroma čimprej po uvedbi 
zdravljenja se je, še posebej, če gre za 
posameznike v rodnem obdobju, treba 
posvetovati z ustreznimi strokovnjaki 
(onkolog, ginekolog) in preceniti možne 

vplive in izide terapije na plodnost ter 
raziskati alternativne metode ohranjanja 
plodnosti (zamrzovanje zarodkov, jajčec 
ali tkiva jajčnikov).

Poleg genskih nepravilnosti, ki so 
odgovorne za približno polovico vseh 
težav, povezanih z neplodnostjo, pa 
strokovnjaki ocenjujejo, da je druga 
polovica možnih zapletov odvisna tudi 
od odločitev vsakega izmed nas in 
je pogosto odraz posameznikovega 
življenjskega sloga.

Kaj lahko naredimo sami?
Po ocenah strokovnjakov lahko na 
pojave zapletov v zvezi s plodnostjov 
približno 50 odstotkih vplivamo sami. 
Seznanite se z najpogostejšimi dejavniki 
tveganja za pojav neplodnosti in si z 
njihovim razumevanjem ter uvedbo 
manjših prilagoditev življenjskega sloga 
zagotovite kar največjo verjetnost 
neproblematične in hitre zanositve.

Glavni dejavniki tveganja za pojav 
neplodnosti so:
•	starost
•	prehrana

•	telesna	aktivnost	in	telesna	masa
•	stres
•	razvade	

Starost para
Četudi sodobni življenjski slog od 
nas zahteva številna prilagajanja in 
odrekanja, pa naša biološka ura ostaja 
nespremenjena. najpomembnejši 
dejavnik tveganja za neplodnost je tako 
preprosto starost partnerjev, pri kateri 
se odločita za naraščaj.

Starosti obeh partnerjev sta pomembni, 
a ima starost večjo vlogo pri nežnejšem 
spolu, saj se ženske rodijo z določeno 
količino jajčec, katerih število se skozi 
življenje neprestano zmanjšuje. Vpliv 
staranja na preostalo količino jajčec si 
lahko nazorno ogledate na grafikonu. 

Grafikon števila preostalih jajčec glede 
na starost ženske v letih. 
Znanstveno dokazano je, da so ženske 
najbolj plodne v svojih dvajsetih. 
Mlajši pari pa se zaradi prilagoditev 
sodobnemu življenjskemu slogu (razvoj 
osebne karierne poti, iskanje primernega 
partnerja, reševanje stanovanjskega 
problema, potovanja in tako naprej) 
vse pogosteje odločajo za odložitev 
načrtovanja družine bližje starosti okoli 
30 let ali več.

Plodnost po 30. letu
ženske so po tridesetem letu starosti še 
vedno zadostno plodne, a manevrskega 
prostora za neproblematično zanositev 
in nosečnost je z vsakim letom manj, saj 
začne plodnost že po 31. letu starosti 
enakomerno upadati. Posledično študije 
ženskam priporočajo načrtovanje 
družine vsaj v zgodnjih tridesetih, ker 
ženska plodnost začne hitro upadati 
okoli 37. leta starosti. Po tej starosti 
zaloga jajčec in tudi njihova genomska 
intaktnost nista več samoumevni. 

Imajo tudi moški biološko uro?
Moški s starostjo seveda tudi izgubljajo 
na plodnosti, a ta upad ni tako nenaden 
kot pri ženskah. Pri moških že vse od 

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

Že deseto leto skupaj ustvarjamo čudovite zgodbe. Hvala, ker nam zaupate.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano ter zdrav način življenja. Naročnik oglasa: Prima Medis d.o.o., Zasavska cesta 40b, 1000 Ljubljana
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dvajsetega leta naprej postopoma 
upadajo kazalci kakovosti sperme, kot 
so gibljivost in morfologija (oblika in 
zgradba) semenčic ter količina semenčic 
v izlivu. Te spremembe so pri moških 
sprva sicer zelo subtilne (upad kakovosti 
sperme približno le za delček odstotka 
na leto), a po 45. letu starosti tudi 
moške doleti bolj izrazit upad plodnosti. 

Prehrana
Hrana je osnovni gradnik za vse celice 
našega telesa, tudi spolne.
Poleg vzdrževanja splošnega zdravja in 
dobrega počutja ima uživanje zdrave, 
raznolike in nepredelane hrane pozitiven 
učinek tudi na plodnost posameznika. 
Študije razkrivajo, da ženske z najvišjimi 
»ocenami« plodnosti uživajo več 
beljakovin rastlinskega izvora kot 
beljakovin živalskega izvora, ki lahko 
vsebujejo ostanke hormonov, različne 
antibiotike in druge škodljive snovi. 

Glede uživanja rib so izsledki raziskav 
deljeni, saj poceni ribe in ribji izdelki 
vsebujejo ostanke živega srebra. Zaradi 
vsebnosti dolgoverižnih omega-3 
maščobnih kislin se uporaba ribjih 
izdelkov s preverjeno kakovostjo vseeno 
priporoča. 

Kar se tiče maščob, se za optimalno 
plodnost priporoča uživanje nenasičenih 
maščobnih kislin in izogibanje 
transmaščobnim kislinam. Izsledki 
raziskav nakazujejo, da uživanje mlečnih 
izdelkov z visoko vsebnostjo maščob 
napram mlečnim izdelkom z nizko 
vsebnostjo maščob ugodno vpliva na 
plodnost žensk. 

Poleg prehrane pa z dokazi podprta 
medicina pri ženskah, ki so v fazi 
poskušanja zanositve, priporoča uporabo 
nekaterih vitaminov in mineralov, še 
posebej pomembni so: 
•	folna	kislina
•	vitamin	B12
•	vitamin	D
•	železo		
•	omega-3	maščobne	kisline	(predvsem	
DHA)
Iz vidika moške neplodnosti pa raziskave 
priporočajo mediteranski način prehrane, 
za katerega je značilen vnos morskih 
sadežev, perutnine, polnozrnatih 
izdelkov ter svežega sadja in zelenjave. 
Takšna prehrana, ki je hkrati bogata z 
ogljikovimi hidrati, vlakninami, folati in 
likopenom (močan antioksidant, ki daje 
paradižniku barvo), pri moških močno 
vpliva na izboljšanje kakovosti sperme. 

na drugi strani pa »nezdrava« oziroma 
t. i. »zahodna« prehrana, ki je bogata 
z rdečim in predelanim mesom, 
krompirjem, sladkarijami in sladkanimi 

pijačami zmanjšuje kakovost sperme. 
Dodatno se za moške ne priporoča 
pretiran vnos beljakovin in maščob 
napram ogljikovim hidratom, saj ima 
takšno razmerje škodljiv vpliv na 
plodnost. Tudi transmaščobne kisline 
škodijo moški plodnosti, saj slabšajo 
kakovost sperme, znižujejo delovanje 
testisov in povzročajo padec ravni 
testosterona v telesu.

Presenetljivo ima na reproduktivno 
zdravje in morebiten pojav neplodnosti 
vpliv tudi naš slog oblačenja. To velja 
predvsem za moško populacijo, kjer je 
znanstveno splošno sprejeto stališče, 
da povišanje temperature mošnje 
negativno vpliva na spermatogenezo 
(proces zorenja semenčic) in parametre 
semenčic. novejša študija, ki je skozi 
obdobje enega leta spremljala moške, 
ki so v prvi polovici leta nosili oprijeto 
spodnje perilo ter nato v drugi polovici 
leta prešli na bolj ohlapno spodnje 
perilo, je razkrila kar 50-odstotno 
znižanje relevantnih parametrov sperme 
v obdobju nošenja oprijetega spodnjega 
perila. Takšni rezultati sicer potrjujejo 
negativen vpliv oprijetega spodnjega 
perila (najverjetneje zaradi zvišanja 
temperature), a hkrati nakazujejo, da 
je ta vpliv mogoče s prehodom na bolj 
udobna oblačila popolnoma izničiti.

Telesna masa in fizična pripravljenost 
Svetuje se ohranjanje normalne telesne 
mase in zmerna, a nikakor ne pretirana 
fizična aktivnost.
Tako kot pri številnih drugih vidikih 
življenja se tudi v zvezi s plodnostjo 
svetuje ohranjanje ITM (indeksa telesne 
mase) znotraj trenutno predlaganih 
intervalov. Gre za vrednost ITM = 18,5 
na spodnji strani intervala in vrednost 

ITM = 25 na zgornji strani intervala. 
S čedalje hitrejšim tempom življenja, 
ki povzroča vse večje prilagajanje na 
trend hitre, kalorično bogate oziroma 
t. i. »tolažilne (feel-good)« prehrane, se 
ITM vrednosti obeh spolov gibljejo bližje 
zgornji meji priporočenega ITM oziroma 
čez njo. Posledica tega je daljši čas do 
zanositve pri ženskah ter nižja kakovost 
in koncentracija sperme pri moških. 
Velja omeniti, da obstajajo dokazi, ki 
povezujejo moško debelost s pojavom 
erektilne disfunkcije. 

O drugem spektru težav s telesno 
maso pa zaradi manjše pojavnosti 
ne obstaja toliko raziskav, a vseeno 
med znanstveniki velja prepričanje, 

endometrioza,  se pojavi, ko tkivo sluznice maternice 
(endometrija) raste zunaj maternice in tako vpliva na delovanje 
jajčnikov, maternice in jajcevodov.

za plodnost niso odločilnega 
pomena samo hranila, štejejo 
tudi druge substance, ki jih 
vnašamo v telo (tobak, alkohol, 
kofein).



da so motnje hranjenja (anoreksija, 
bulimija), ki se odražajo v nevarno 
nizkih vrednostih ITM, zelo škodljive 
in ovirajo proces zanositve, saj telo v 
takšnih primerih zelo omejeno količino 
razpoložljive energije preusmeri k bolj 
vitalnim funkcijam organizma, kot je 
razmnoževanje.

Telesna aktivnost
Telesna masa posameznika je tesno 
povezana z njegovimi navadami 
gibanja. ženskam in moškim se svetuje 
redna, a ne preveč intenzivna telesna 
aktivnost. Pri ženskah lahko pretirana 
vadba energijsko ravnovesje v telesu 
premakne v negativno smer do te mere, 
da znatno vpliva na reproduktivni sistem 
in povzroči menstrualne nepravilnosti. 
Pri moških pa strokovnjaki svetujejo 
izogibanje pretiranemu kolesarjenju, saj 
kolesarjenje za več kot pet ur na teden 
negativno vpliva na skupno število 
semenčic in njihovo gibljivost.

Za oba spola se iz vidika optimizacije 
plodnosti priporoča redna telesna 
dejavnost, vsaj trikrat na teden po eno 
uro.

Stres
nepovabljen gost, ki se ga da učinkovito 
obvladati.
Dandanes se je stres nekako uveljavil 
kot nujno zlo sodobne družbe, zato je 
obvladovanje stresa izjemnega pomena 
za doseganje in ohranjanje visoke 
kakovosti vsakodnevnega življenja. 
Področje spopadanja in obvladovanja 
neplodnosti pomeni še eksponentno 
hujšo stresno situacijo zaradi: 
•	 družbenih pritiskov
•	 niza najrazličnejših testiranj
•	 postavitve diagnoze
•	 zdravljenja
•	 morebitnih neuspehov 

poleg prehrane pa z dokazi podprta medicina pri ženskah, ki 
so v fazi poskušanja zanositve, priporoča uporabo nekaterih 
vitaminov in mineralov.

•	 neizpolnjenih želja po lastni družini

Zelo dober preventivni ukrep pred 
načrtovanjem naraščaja in med 
načrtovanjem je tako razvitje in vpeljava 
ustreznih metod obvladovanja stresa 
(meditacija, tehnike sproščanja, pozitivno 
razmišljanje, telesna aktivnost), saj naj 
bi glede na trenutno aktualne študije 
stres in depresija zmanjševala pulziranje 
testosterona in motila delovanje spolnih 
žlez ter tako zmanjšala nastajanje 
sperme pri moškem. Pri ženskah 
pa študije stresen način življenja 
povezujejo z daljšim časovnim obdobjem 
poskušanja zanositve do spočetja v 
primerjavi z ženskami, ki doživljajo manj 
stresa.

Majhne razvade lahko imajo resne 
posledice: vpliv kofeina, tobaka in 
alkohola
Za plodnost niso odločilnega pomena 
samo hranila, štejejo tudi druge 
substance, ki jih vnašamo v telo (tobak, 
alkohol, kofein).

Kofein
Ko gre za plodnost, kofein ni tako 
nedolžen, kot ga dojemamo, saj študije 
nakazujejo negativen vpliv uživanja 
kofeina na plodnost žensk. Večje 
količine kofeina, to je nad 500 mg na 
dan, so povezane s skoraj 10-mesečnim 
časovnim podaljšanjem do nosečnosti. 
Velja poudariti, da povprečna skodelica 
kave vsebuje okoli 100 mg kofeina.  

Kajenje 
Pri ženskah kajenje znatno vpliva na 
hormonsko ravnovesje v telesu. Primer 
hormona, ki je močno prizadet, je 
FSH (folikel stimulirajoči hormon); pri 
kadilkah se lahko njegova raven zniža 
do 30 %. Raziskave so pri ženskah 
ugotovile soodvisnost med kajenjem in 
zmanjšanjem jajčniške rezerve (število in 
kakovost preostalih jajčec). Pri moških, 
ki kadijo, pa so z analizami sperme 
ugotovili, da imajo kadilci manjše skupno 
število semenčic, manjšo gibljivost 
semenčic in manjšo gostoto sperme v 
primerjavi z nekadilci. 

Alkohol
Kot najpopularnejša psihoaktivna 
substanca in na videz nepogrešljiv del 
večernih druženj pa uživanje alkohola ima 
številne negativne vplive na plodnost. 
Pri moških povzroča atrofijo (razgradnjo 
tkiva) testisov, zmanjšuje libido in število 
semenčic. Pri ženskah točni mehanizmi 
vpliva alkohola na reproduktivni sistem 
sicer niso popolnoma razumljeni, a je vez 
med pitjem alkohola in slabšo plodnostjo 
v zdravstvenih vodah dobro uveljavljena. 
Raziskave kažejo, da lahko celo občasno 
pitje alkohola (1 enota na dan) podaljša 
čas zanositve in zmanjša možnosti za 
rojstvo zdravega otroka. 

Če izogibanje dejavnikom tveganja 
oziroma njihovo zmanjšanje ne vodi do 
uspešne zanositve, pa nikar ne obupajte, 
saj sodobna medicina nudi številne 
metode zdravljenja neplodnosti.

https://www.pharmaclassic.com
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naše oko je vsakodnevno izpostavljeno 
najrazličnejšim zunanjim dejavnikom 
(cvetni prah, živalska dlaka, smog, dim, 
veter, močno sonce, bakterije in virusi,…), 
pred katerimi nas ščiti očesna veznica  
(konjuktiva), ki oblaga oko in veko. 
Vendar se le ta lahko vname in povzroči   
vnetje očesne veznice ali konjunktivitis. 
Tako glede na povzročitelja ločimo 
bakterijski, virusni in alergijski 
konjuktivitis. 

Alergijski konjuktivitis je alergijsko 
vnetje očesne veznice. Ponavadi je 
alergijski konjuktivitis le del obsežnejše 
alergijske  bolezni – sezonskega 
alergijskega rinitisa, kjer so sočasno 
prisotni še drugi simptomi. Lahko pa se 
pojavi tudi kot edina alergijska težava.

Simptomi
Za alergijski konjuktivitis je značilno, da 
očesne beločnice pordijo in otečejo, oči 
pečejo in se obilno solzijo. Tudi očesne 

VZROKI ZA SOLZENJE 
OčI SO ŠTEVILNI
pogosto se srečujemo s pacienti, ki jih mučijo pordele in pekoče oči, ki se zraven še 
neusmiljeno solzijo. Besedilo: Polonca Fiala, mag.farm.

veke lahko pordijo in otečejo. Izcedek 
iz oči je prozoren, težavam v očeh pa 
se lahko pridružijo tudi kihanje, izcedek 
iz nosu in srbenje. Po teh značilnih 
simptomih lahko tudi zlahka ločimo 
alergijski konjuktivitis od bakterijskega, 
kjer sočasni simptomi niso prisotni, 
izcedek pa je bel do rumenozelen in 
zleplja veke. 

Vzroki
Alergijski konjuktivitis nastane zaradi 
senzibilizacije (preobčutljivosti) oči na 
določeno snov. Takšno reakcijo lahko 
izzovejo cvetni prah, dim, sonce, veter, 
živalska dlaka, tudi nekatera zdravila, 
kozmetični pripravki (črtala in senčila, 
pudri…) ali druge snovi, ki jih z rokami 
nanesemo na oči. 

Zakaj pri nekaterih ljudeh prihaja do 
alergijske reakcije?
Alergija je nenormalni odziv imunskega 
sistema na neko snov, ki ponavadi ni 

alergijski konjuktivitis 
nastane zaradi senzibilizacije 
(preobčutljivosti) oči na 
določeno snov.

škodljiva. Imunski sistem ščiti telo 
pred tujki (alergeni) s tem, da proizvaja 
protitelesa in druge kemične snovi 
za boj proti njim. Ponavadi se imunski 
sistem ne zmeni za benigne vrste 
snovi (pelod, dim, zdravila,..) in se bori 
le proti nevarnim snovem (bakterije, 
virusi…). Če pa imunski sistem ne loči 
nenevarne snovi od nevarne in določeno 
snov zazna kot nevarno snov, se sproži 
alergijska reakcija. V tej kemični reakciji 
se sprošča kemična snov histamin, 
ki izzove vazodilatacijo (razširitev 
žil), poveča kapilarno prepustnost in 
povzroči skrčitev gladkih mišic ter s tem 
pojav mnogih simptomov, povezanih z 
alergijami (srbenje, solzenje, kihanje, 
kašljanje, zamašen nos, izcedek iz 
nosu, pritisk v nosu, ušesih in glavi, 
zaspanost,…). Vsi ti simptomi imajo 
varovalno funkcijo, saj želijo alergen 
izločiti in mu onemogočiti nadaljnji vstop 
v telo.

Zdravljenje
V kolikor gre za obsežno alergijsko 
reakcijo in so solzenju in pordelim 
očem pridruženi tudi drugi simptomi, 
bo potrebno poseči po antihistaminikih 

V kolikor gre za obsežno alergijsko reakcijo in so solzenju in 
pordelim očem pridruženi tudi drugi simptomi, bo potrebno 
poseči po antihistaminikih.



za alergijski konjuktivitis je značilno, da očesne beločnice pordijo 
in otečejo, oči pečejo in se obilno solzijo.

v obliki tablet ali sirupov. V kolikor so 
težave izražene samo v predelu oči 
bodo antihistaminiki v obliki kapljic za 
oči dovoljšnji. Ponavadi kapljice vsebujejo 
tudi vazokonstriktorje, ki zmanjšajo 
pordelost oči (Spersallerg kapljce, 
Visiclear kapljice).

na voljo je tudi pestra izbira t.i. umetnih 
solz, ki imajo blagodejni učinek na oči in 
zmanjšajo draženje. 

Priporoča se vkapavanje kapljic večkrat 
na dan, s čimer se oko vlaži in spira. na 
voljo so tudi v enoodmernih vsebnikih, ki 
ne vsebujejo konzervansa. 

Kapljice so na voljo v lekarnah tudi brez 
recepta, a se je pred uporabo nujno 
posvetovati s farmacevtom, ki presodi 
ali je samozdravljenje smiselno. Prav 
tako glede na izbiro kapljic opozori na 
možnost nošenje kontaktnih leč. Ob 
uporabi določenih pripravkov bi se v 
primeru nošenja kontaktnih leč le te 
lahko zamotnile. 

Kaj še lahko storimo?
Prvi ukrep je, da se izogibamo alergenu, 
to je vzroku za nastanek alergije. 
Če se odločimo za izpiranje oči, si 
obvezno priskrbimo ustrezno tekočino. 
V lekarnah je za to  na voljo sterilna 

fiziološka raztopina. Tako se izognemo 
dodatnemu infektu in draženju oči. 
na voljo so tudi homeopatska zdravila. 
Glede na simptome se lahko odločamo 
med zdravili Apis, Euphrasia, Arsenicum 
album, Argentum nitricum, Pulsatilla…
Vsekakor je posvet s farmacevtom 

nujen, saj šele na podlagi simptomov, ki 
jih opazi in mu jih bolnik zaupa, lahko 
izbere ustrezno zdravilo.

S ponujenimi nasveti, verjamem, da se 
bo solzenje pomirilo in utišala se bodo 
tudi ugibanja po vzrokih za jok.

https://www.lekarnar.com/izdelki/vizol-s-intensive-kapljice-za-oci
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Kako stres vpliva na hrbtenico
Morda se sliši nenavadno, a duševni in 
čustveni stres vpliva tudi na hrbtenico. 
Zakaj? Običajno kri, ki se pretaka skozi 
vratne in hrbtenične mišice, naleti na 
le neznaten odpor, toda kadar ste pod 
vplivom stresa, se določene mišice 
skrčijo in stisnejo žile. Pri tem vaš vrat 
in hrbtenica ne dobivata dovolj krvi, 
bogate s kisikom in hranilnimi snovmi, in 
vam to sporočata z bolečino. Mišice brez 
hranil oslabijo in so zato dovzetnejše za 
poškodbe.

Kako preprečujemo bolečine v 
hrbtenici
Za zdravo hrbtenico je zelo pomembna 
naravna in izenačena napetost vseh 
mišic. Pomembne so redne vaje za 
krepitev mišic v hrbtu. Gibanje je 
najboljša zaščita, saj lahko le redna 
menjava mirovanja in obremenitve 
omogoča prekrvavitev vretenc in mehkih 
tkiv hrbtenice, tako da lahko dobijo 
dovolj hranil in hkrati odstranjujejo 
odpadne snovi. 

zaradi »tanjšanja« z vodo pomanjkljivo 
prepojenih medvretenčnih ploščic in 
posledično manjšanja medvretenčnega 
prostora, kar pa seveda lahko vodi v 
zdrs medvretenčne ploščice, ukleščenje 
živčevja (ishias), spazma mišic … 
Glavni vzrok, vsaj v 80 %, je na tak 
način nastala mišična zategnjenost. 
Pomembna je tudi prehrana, vnesti je 
treba dovolj vitamina D, kalcija, fosforja 
in vitaminov b-kompleksa.

Kdaj na pregled k zdravniku
Za hrbtenico lahko torej ogromno 
naredite sami. V določenih primerih pa 
morate obiskati zdravnika: če bolečine 
trajajo več tednov ali celo mesecev, če 
so prisotne ponoči, če gre za dolgotrajno 
jutranjo okorelost, če se bolečine širijo 
v noge in se pojavljata mravljinčenje ter 
oslabelost nog, če čutite težave pri hoji 
in motnje pri odvajanju seča ter blata.

MOčNE MIŠICE – 
ZDRAVA HRBTENICA

Vsakodnevno sedenje z leti povzroči vse ohlapnejše hrbtne mišice. Če k temu 
prištejemo še pomanjkanje telesne aktivnosti in vsakodnevni stres, so težave s 
hrbtenico kmalu del našega vsakdana. se temu lahko upremo? Besedilo: Barbara Mlinarič, mag. farm.

Reaktivne dejavnosti prilagodite svojim 
sposobnostim, telesni pripravljenosti 
in letom. Hoja je »poceni«, varna in 
nezahtevna. Izboljša počutje ter krepi 
srce in mišice. Tudi (hrbtno) plavanje je 
zelo priporočljivo. Izogibati se je treba 
dvigovanju (pre)težkih bremen. Pri 
sedenju je vedno potrebna opora za 
spodnji, ledveni del hrbtenice. Ko stojite, 
bodite zravnani in ne preveč mlahavi. 
Vsekakor je pomembno tudi ustrezno 
ležišče, saj se morate zavedati, da človek 
preživi približno tretjino svojega življenja 
v postelji.

V večini primerov, ko nas mučijo 
bolečine v hrbtu, lahko pomislimo 
tudi na dehidracijo telesa. Večinoma 
popijemo premalo vode. Zaužiti bi je 
morali vsaj od 2 do 2,5 litra na dan, 
ob ustrezni mineralni oskrbi. bolečine 
v hrbtu se namreč lahko pojavijo 

Ko začutite bolečino v križu in če gre za akutno bolečino, je 
najprej treba najti ustrezen položaj, v katerem ne boli.

V večini primerov, ko nas 
mučijo bolečine v hrbtu, lahko 
pomislimo tudi na dehidracijo 
telesa.



gibanje je najboljša zaščita, saj lahko le 
redna menjava mirovanja in obremenitve 
omogoča prekrvavitev vretenc in mehkih tkiv 
hrbtenice, tako da lahko dobijo dovolj hranil 
in hkrati odstranjujejo odpadne snovi.

za zdravo hrbtenico je zelo pomembna 
naravna in izenačena napetost vseh mišic.

Kako ravnamo, ko začutimo bolečino
Ko začutite bolečino v križu in če gre za akutno bolečino, 
je najprej treba najti ustrezen položaj, v katerem ne boli. 
nikakor pa ne mirujte več kot dan ali dva. Vzdrževanje 
telesne dejavnosti je namreč zelo pomembno, saj zaradi 
mirovanja postanete okorni, temu pa se prilagodijo tudi 
mišice in kosti. Izvajajte vaje za raztegovanje in krepitev 
hrbteničnih mišic in bodite vztrajni! V akutnem obdobju 
bolečin so koristne masaža z ledom ali hladne obloge, 
po nekaj dneh pa blago segrevanje (topel tuš, parafin). 
V lekarni so vam na voljo pripravki za lajšanje bolečin 
brez recepta, ki vam jih lekarniški farmacevti svetujemo 
in izberemo na podlagi predhodnega pogovora, lahko pa 
vam jih predpiše tudi zdravnik. Če so vretenca obrabljena, 
je smiselno ukrepati v tej smeri in nadomestiti osnovne 
gradnike sklepov, zmanjšati morebitne vnetne procese 
ter na tak način preprečiti zlome (na primer glukozamin, 
hondroitin sulfat, šipek). Ob »poplavi« izdelkov naj vam bo 
nasvet lekarniškega farmacevta pomembnejše vodilo do 
boljšega počutja.

Ker je pred vrati jesenska pravljica, naj ne bo več izgovorov 
za poležavanje, ampak se odpravite na sprehod, razgibajte 
in učvrstite mišice, sprostite se ter si tako pričarajte 
trenutke življenja v nEbolečini!

• izboljša splošno 
telesno stanje                                                                             

• izboljša kakovost 
življenja

• izboljša ovirano 
gibanje

Znanstveno dokazano*:

TežaveTežaveTežave
    s hrbtom?    s hrbtom?    s hrbtom?

* Viri:
- Liebau C. et al. Beschleunigte Schmerzenreduktion bei akuter Lumbago. Orthopädische Praxis 2003;39(5):320-324
- Neurotrope Nährsto� e fördern Genesung nach Bandscheiben-OP. Extracta ortho 2008;2:44-45

Neuronal® vsebuje sestavine, 
ki ugodno vplivajo na delovanje živčnega 

sistema in prispevajo k normalnim 
fiziološkim funkcijam.

Neuronal kapsule delujejo 
popolnoma drugače kot analgetiki.

Za hitro pomoč pri normalnem Za hitro pomoč pri normalnem Za hitro pomoč pri normalnem Za hitro pomoč pri normalnem Za hitro pomoč pri normalnem Za hitro pomoč pri normalnem 
delovanju živcev v hrbtenci.delovanju živcev v hrbtenci.delovanju živcev v hrbtenci.

1 kapsula na dan.
Naravno. 
Brez stranskih učinkov.

Panakea d.o.o. 
Cesta v Gorice 2b 
1000 Ljubljana

Prodajna mesta: lekarne, specializirane trgovine in spletna trgovina Panakea.
Kakovost - izdelano in testirano v EU ob farmacevtskem nadzoru glede čistosti in sestave.

www.panakea.net

STROKOVNO SVETOVANJE:

• izboljša splošno 
telesno stanje                                                                             

• izboljša kakovost 
življenja

• izboljša ovirano 
gibanje

1 kapsula na dan.
Naravno. 

Neuronal kapsule delujejo 

https://www.panakea.net
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Zdravljenje s klasičnimi fizikalnimi 
metodami včasih ne dajejo želenega 
rezultata. Težava je v tem, da te metode 
delujejo kot blaženje težav in ne na 
njihov vzrok, kar je mehanski pritisk 
na koren živca. Kadar tablete, injekcije 
in fizikalne terapije ne delujejo več, se 
običajno priporoča kirurški poseg.

Kaj je mogoče narediti
Pred morebitnim kirurškim posegom, bi 
vam svetovali poskusiti neoperativno 
dekompresijsko zdravljenje hrbtenice 
in se s tem skušati izogniti operaciji in 
morebitnim postoperativnim zapletom 
ter dolgi in dragi rehabilitaciji. 

Dekompresijska terapija hrbtenice 
(dth)
Dekompresijska terapija hrbtenice v 
primerjavi s klasično fizikalno terapijo, 
ki v večini primerov deluje samo na 
zmanjšanje simptomov, ima DTH 
prednost v uporabi, saj je usmerjena k 
zmanjševanju vzrokov nastanka bolečin.
beseda je o učinkoviti neoperativni 
metodi reševanja težav bolečin v križu, 

Z MANUALNO TERAPIJO 
USPEŠNO NAD 
BOLEčINE V HRBTENICI 
Bolečina je lahko blaga, skoraj neopazna, vendar vedno prisotna in akutne narave, 
posebej izražena v določenih posebnih gibih ali položajih telesa. Bolečine vplivajo na 
vse starostne skupine, vzroki pa so lahko različni, včasih poklicno pogojeni, včasih 
posledica travme. Besedilo: Petra Šauperl

ki se širi proti nogi, išiasu, bolečinah v 
vratni hrbtenici, glavobolu, vrtoglavici, 
šumih v ušesih, mravljincih vzdolž 
roke in skoliozi. V 85 % primerov 
dekompresijska terapija hrbtenice 
zmanjšuje potrebo po operacijskem 
posegu, v primerjavi s klasično fizikalno 
terapijo, ki v večini primerov deluje le na 
zmanjšanje simptomov.

Bolezen hrbtenice danes pesti že 
vsako deseto osebo
Za to boleznijo je na hrvaškem 
hospitaliziranih vsako leto tri milijone 
ljudi, v Sloveniji 600.000, kar nas 
uvršča v sam evropski vrh po obolenjih 
hrbtenice, ki drastično zmanjšuje 
delovno sposobnost in kakovost 
življenja. Danes so bolečine v hrbtu 
eden najpogostejših razlogov obiska 
pri zdravniku in najpogostejši razlog 
izostanka z dela, vzroki bolečin pa so 
lahko različni, pogosto poklicno pogojeni, 
bodisi kot posledica pretežno sedečega 
načina življenja ali intenzivne fizične 
aktivnosti. bolezni hrbtenice ne samo 
povzročajo velike zdravstvene težave, 

s seboj nosijo tudi veliko spremljajočih 
stroškov, ki so lahko precej visoki: 
stroški bolniškega dopusta, zdravljenja, 
operativnih posegov in rehabilitacije.

Preventiva še naprej najpomembnejša
Pri preprečevanju nastanka težav, 
povezanih s hrbtenico, je preventiva 
še naprej najpomembnejša – treba se 
je izogibati dvigovanju težkih bremen 
v pripognjenem položaju in daljšemu 
sedenju, medtem ko pravilna vaja in 
rekreativno ukvarjanje s športom lahko 
ugodno vplivata na stanje hrbtenice. Ko 
pa je problem že prisoten, je so fizikalna 
terapija in njene metode, s katerimi je 
mogoče zmanjšati bolečino oziroma se 
celo izogniti operaciji.

Elektroterapija
Metoda, osnovana na principu 
elektroanalgezije, kjer prihaja do 
stimuliranja živčnih vlaken A. S 
stimulacijo vlaken A prihaja do zaviranja 
vlaken c, odgovornih za prenos 
bolečine na višji nivo živčnega sistema. 
Električni dražljaji frekvence od 75 do 
125 Hz in čas trajanja impulza 0,8 ms 
najboljše stimulirajo živčna vlakna A. 
Uporabljajo se pretežno dvokanalni 
aparati z električno napetostjo od 0 
do 9 V in jakostjo elektrike od 0 do 75 
mA. Elektrika se uporablja s pomočjo 
elektrod, po potrebi pa se dodajata gel 
ali pasta, ki povečujeta prevodnost kože. 
Aktivna elektroda se postavi na mesto 
bolečine, druga pa na nasprotno stran. 
Čas popuščanja bolečine je različen, 
nekje med 10 in 30 min, kolikor traja 
tudi terapija. Postopek se lahko ponovi 
večkrat dnevno.

Kdaj uporabljam TENS:
•	 akutna in kronična bolečina, izzvana z 

različnim patološkim procesom,
•	 revmatske bolezni,
•	 travme,
•	 ortopedske bolezni,

V preprečevanju 
nastanka težav 
vezanih na 
hrbtenico je 
preventiva še 
naprej najbolj 
pomembna – 
potrebno se 
je izogibati 
dvigovanju 
težkih bremen 
v pripognjenem 
položaju in 
daljšemu 
sedenju.



•	 kirurgija,
•	 nevrologija,
•	 ginekološke in onkološke bolezni.

Manualna medicina
Manualna medicina predstavlja 
dejavnost, ki se ukvarja z diagnostiko in 
terapijo reverzibilnih funkcijskih motenj 
lokomotornega sistema z metodami 
mobilizacije, manipulacije in masaže. 
Funkcijske motnje (neadekvatna 
gibljivost sklepa, vendar brez izrazitih 
patoloških zamenjav strukture; 
motnje medsebojnih odnosov struktur 
in funkcij lokomotornega sistema) 
so najpogostejši vzrok bolečine v 
lokomotornem sistemu, bolečina pa 
je najpogostejši simptom funkcijskih 
motenj. Čeprav so pisane sledi o 
manualni terapiji iz časa več kot 3000 
let pred Kristusom, se manualna terapija 
začne uporabljati v medicini razmeroma 
pozno. V Londonu šele v letu 1965 
ustanovijo Mednarodno združenje za 
manualno medicino (FIMM: International 
Federation of Manual Medicine). V večini 
evropskih držav je vse bolj izražena 
tendenca integracije manualne medicine 
v fizikalno medicino in rehabilitacijo.

Manualna terapija se izvaja po 
subtilnem manualnem pregledu, ki 
omogoča diagnozo najmanjših motenj 

sklepne funkcije v kvalitativnem in 
kvantitativnem smislu kot predpogoj 
ciljne terapije, saj samo ciljna terapija 
jamči najboljše rezultate.

Zakaj uporabiti manualno terapijo 
pri bolnikih s sindromom hrbtenice 
in lokomotornega sistema oziroma 
aparata
Manualna terapija je dokazana kot 
zelo uspešna metoda zdravljenja na 
tem področju in je učinkovitejša od 
konvencionalne fizikalne terapije, ki se 
pogosto uporablja šablonsko – brez 
individualnega pristopa. najboljši 
rezultati se dosegajo v reševanju 
najpogostejših sindromov in stanj: 
lumbago, lumboishialgija, sklepne 
bolečine, bolečine in parestezija 
(mravljinci) po rokah in nogah, bolezni 
notranjih organov, povzročenih zaradi 
dislokacije vretenc, skolioze, slabe drže, 
glavobola, vrtoglavice, spondilolisteze in 
drugo.

Manualna terapija deluje na vzrok 
problema v primerjavi z alopatsko 
(klasično) medicino, ki deluje samo 
simptomatsko, tako da se na začetku 
problema simptomi običajno umirijo, 
vendar se največkrat pojavljajo ponovno, 
in to v še močnejši obliki. Težave nato 
prehajajo zaradi nereševanja primarnega 

vzroka v kronične težave (ki so še bolj 
zapletene ali se sploh ne morejo rešiti).
Preventivno lahko z manualnimi 
tehnikami zelo dobro delujemo na 
strukturo telesa v cilju preprečevanja, 
upočasnitve ali blažitve mogočih 
ali potencialnih težav, in to preden 
nastanejo bolezenski simptomi. Takšen 
sistem preventivne diagnostike in 
terapije v klasični medicini na žalost ne 
obstaja – pacienti zato nikoli ne odidejo 
k zdravniku, da bi jim preprečil na primer 
bolečino v križu (takšna zahteva bi 
verjetno izzvala smeh in začudenje 
zdravnika, čeprav je s stališča manualne 
medicine popolnoma upravičena in 
logična), že takrat ko imajo težave.

Nado koncept zdravljenja
Poliklinika nado center zdravja je ozko 
specializirana za zdravljenje različnih 
oblik motenj hrbtenice. Ukvarjamo se 
s predoperativno, postoperativno in 
športno rehabilitacijo, poseben poudarek 
je na dekompresijski terapiji hrbtenice 
(DTH), ki jo imamo za učinkovitejšo od 
drugih načinov zdravljenja v fizikalni 
medicini in rehabilitaciji. V Sloveniji smo 
postavili prvi center za dekompresijsko 
terapijo hrbtenice(DTH), in sicer kot nov 
koncept nADO KOncEPT ZDRAVLJEnJA 
v Ljubljani.

https://www.nado.si
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na ljudi z demenco ta pandemija vpliva 
nesorazmerno in obstaja nevarnost, da 
bodo pozabljeni. Zdaj se moramo bolj 
kot kdaj prej pogovarjati o demenci. 
novi podatki so zelo skrb vzbujajoči, saj 
naj bi covid-19 povzročal visoko stopnjo 
umrljivosti med ljudmi z demenco.

Poleg tega kognitivne motnje, povezane 
z demenco, poslabšajo številne izzive, 
povezane s covidom-19, in posledične 
ukrepe socialnega distanciranja in 
zapiranja, ki se izvajajo za obvladovanje 
pandemije. To vključuje povečane 
zaplete zaradi onemogočanja dostopa 
do negovalcev in družine, povečane 
tesnobe, ki jo povzroča izolacija, v oskrbi 
in bolnišničnih okoljih pa težave pri 

VPLIV KORONAVIRUSA 
NA SPOMIN IN 
DEMENCO
pandemija covida-19 vodi do izjemno visokih smrtnih primerov med ljudmi z 
demenco po vsem svetu. Veliko oseb z demenco in njihovih svojcev je v času 
epidemije covida-19 ostalo samih. Besedilo: Strokovnjaki Slovenskega združenja za pomoč pri demenci, Spominčica

prepoznavanju nošenja osebne zaščitne 
opreme.

Pomembno je, da v prihajajočih dneh 
čim bolj zagotovimo trajnost oskrbe 
za osebe z demenco, okrepimo pomoč 
družinskih članov, lokalnih skupnosti in 
družbe nasploh. Zavedati se moramo, 
da svojci oseb z demenco za ohranjanje 
upanja in vzdržljivosti potrebujejo 
okrepljeno psihosocialno podporo.

Skladno z navodili vlade se:
•	 Čim bolj zadržujemo doma;
•	 sledimo preventivnim ukrepom, higieni 

kašlja in umivanja rok, ohranjamo 
večmetrsko razdaljo pri stiku z ljudmi;

novi podatki so zelo skrb 
vzbujajoči, saj naj bi covid-19 
povzročal visoko stopnjo 
umrljivosti med ljudmi z 
demenco.

•	 posvetimo čas sebi in družini, 
osebnostni rasti in omejimo druženja 
z drugimi ljudmi, s katerimi nismo 
vsakodnevno v stiku.

S temi ukrepi lahko sami kar najbolj 
prispevamo k omejitvi in upočasnitvi 
širjenja okužb z nevarnim virusom. 
Vse to pomembno prispeva k lažjemu 
spoprijemanju zdravstvenega sistema z 
oskrbo obolelih ljudi. namreč tudi osebe 
z demenco so lahko zaradi različnih 
pridruženih bolezni v tem negotovem 
času odvisne od pomoči primarnih 
zdravstvenih delavcev, če pride do 
zapletov pri drugih kroničnih boleznih.

Osebe z demenco v obdobju epidemije 
in omejitvenih ukrepov preživljajo čas 
v bolnišnicah, doma ali v domovih za 
starejše.

Osebe z demenco, ki so nastanjene v 
domovih za starejše, zaradi manjšega 
stika z družinskimi člani in odpovedanimi 
številnimi skupinskimi aktivnostmi 
še bolj prevevajo občutki tesnobe in 
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upanja in vzdržljivosti potrebujejo okrepljeno psihosocialno 
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zavedati se moramo, da svojci oseb z demenco za ohranjanje 
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osamljenosti. Zdravstveno in negovalno 
osebje lahko po svojih najboljših 
močeh poskrbi za številne športne in 
ustvarjalne rekvizite, nabor družabnih 
iger za individualnega igralca, s katerimi 
se bodo osebe lahko zamotile. 

Če oseba z demenco preživlja čas doma, 
moramo kot svojci vedeti, da s poplavo 

informacij o epidemiji po nepotrebnem 
ne obremenjujemo oseb z demenco. 
Tudi v tem času poskusimo najti nekaj 
pozitivnega. Zaradi omejevanja socialnih 
stikov je še toliko pomembneje, da 
dnevno rutino preudarno načrtujemo.

Zaradi pomanjkanja socialnih stikov in 
zmanjšane aktivnosti se lahko zlasti v 

bolnišnični oskrbi osebam z demenco 
okrepijo vedenjski in psihični simptomi, 
močan občutek negotovosti, tesnoba 
in nemirnost, agresija, razdražljivost, 
razpoloženjska nihanja, prividi, tudi delirij. 
 
Kako obvladovati psihične stiske oseb 
z demenco in njihovih svojcev
Za ohranjanje dobrega počutja oseb 
z demenco in njihovih svojcev lahko 
poskrbimo s strukturirano dnevno 
rutino. Osebo z demenco poskusimo čim 
bolj zabavati, jo vključevati v različne 
vsakodnevne aktivnosti. nasmejmo se 
kakšni prigodi iz preteklosti. Sledimo 
vodilu, da je manj več. 

ne pozabimo na uravnoteženo prehrano, 
zadosten vnos tekočine v telo in gibanje 
na svežem zraku. Osebam z demenco 
dajmo možnost, da v dnevnem prostoru 
ustvarjajo tudi sami. Medtem lahko 
svojci v drugi sobi opravijo kakšno 
gospodinjsko delo ali si zgolj vzamejo 
čas za sproščanje. Glasba, petje, 
branje, joga in telovadba so v teh dneh 
zagotovo nepogrešljivi. 

Preventivne ukrepe jim posredujmo na 
pozitiven način, preusmerimo pogovor 
na teme, ki osebe z demenco pomirjajo 
in prebujajo lepe spomine. Uporabljajte 
jasno in enostavno komunikacijo. 

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

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

utrujenosti in poškodb. Prisluhniti 
moramo svojemu telesu in si pravočasno 
privoščiti počitek. Če med vadbo 
začutimo nenavadne občutke, kot so 
vrtoglavica, razbijanje srca, tiščanje v 
prsih, slabost, hudo pomanjkanje sape, 
bolečine v sklepih, močan glavobol, 
prenehajmo s športno aktivnostjo 
in obiščimo svojega zdravnika, da se 
razišče vzrok težav.

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

Redna telesna aktivnost v kombinaciji 
z zdravo prehrano, omejevanjem slabih 
razvad, dovolj spanca ter izogibanjem 
stresu ne prinaša le kratkoročnih koristi 
za zdravje, ampak je to investicija za 
vse življenje. naj »nimam časa!« ne bo 
več izgovor. Gibanje zagotovo sodi na 
seznam dnevnih opravil, za katere si 
preprosto moramo vzeti čas.

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

na srčno-žilni sistem. Če imate raje 
kolesarjenje, začnite s počasnejšo vožnjo 
po ravnem terenu, nato postopoma 
povečujte hitrost in prevoženo razdaljo. 
Tudi plavanje je zelo koristna vadba, s 
katero krepimo celotno telo, ne da pri 
tem obremenjevali sklepe in mišice.

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

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

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

S telesno vadbo nikakor ne smemo 
pretiravati, saj lahko hitro pride do 

za krepitev in ohranjanje 
zdravja se priporoča vsaj 30 
minut zmerno intenzivne 
aerobne telesne dejavnosti.



https://www.weekend.hr
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živimo v mrzlem življenjskem ritmu, 
želimo doseči vse, videti vse, dati vse od 
sebe.

na žalost na tej nori tekmi pogosto 
pozabimo nase. nimamo časa zase - 
kolikokrat smo to že slišali ali rekli? Da 
bi dosegli vsakogar in izpolnili različna 
pričakovanja, svoje potrebe zmanjšamo 
do te mere, da jih na neki točki 
izklopimo.

Vendar je zelo pomembno razumeti, da 
brez zdravja ni življenjske dirke, kakršna 
koli že je. Zato negovanje in vlaganje 
v lastno zdravje pomeni dobesedno 
negovanje vseh odnosov in vlog našega 
življenja.

Človek jemlje svoje telo in zdravje 
samoumevno, tako je in tako bo! bo do 
trenutka, ko ne bo!

Okolje, prehrana in toksini
Tako kot naše telo potrebuje čiščenje od 
zunaj, tako potrebuje čiščenje od znotraj. 
nihče od nas se ne misli izogibati 
tuširanju več dni, mesecev in let, vendar 
ne veljamo istega pravila, ko gre za 
“higieno v notranjosti”.

Zavedati se moramo, da je naše telo 
popoln sistem. Vse, kar se v njem dogaja, 
je vidno na naši koži in obratno. Zato ne 
moremo jesti prehransko brez vrednosti 
in rafinirane hrane, ki je bogata z dodatki 
in se čuditi nizkoenergijski, občutljivi 
koži, nagnjeni k draženju, alergijam in 
drugim pogostim boleznim.

Po mnenju znanstvenikov povprečen 
prebivalec Evrope poje približno 3 kg 
dodatkov na leto, medtem ko se ta 
številka v Združenih državah povzpne 
na neverjetnih 6 kg. Z umetnimi barvili, 
konzervansi, aromami, emulgatorji 
povprečen Američan vsako leto poje 
neverjetnih 60 kg sladkorja in 4 kg 
soli! Raziskave potrjujejo, da državljani 
Evrope zaostajajo za temi vrtoglavimi 
številkami.

Vsi ti “onesnaževalci” vstopijo v naš 
krvni obtok in s krvjo v vse dele našega 
telesa. Telo naravno poskuša, kolikor 
lahko, odstraniti zaužite toksine skozi 
prebavni sistem, ledvice, pljuča ali kožo. 
Danes pa v naše telo pride bistveno 
več toksinov kot pred 100 leti. naše 
telo preprosto “ni programirano” za 
spopadanje s toliko škodljivimi snovmi in 
jih ne uspe pravočasno izločiti, kar vodi v 
številne bolezni.

George Oshawa na podlagi naukov 
makrobiotike navaja, da onesnaženje 
organizma s toksini napreduje v več 
fazah, od katerih ima vsaka značilne 
posledice.

Z RAZSTRUPLJANJEM 
DO ZDRAVJA IN 
LEPOTE 
obstaja pregovor: “Vi ste tisto, kar jeste!” Če bomo torej jedli dobro, kakovostno in 
zdravo hrano, bomo zdravi tudi sami. nasprotno, če uživamo nekvalitetno, predelano, 
rafinirano, nezdravo hrano, bo njen vpliv zelo hitro povzročil različna neravnovesja v 
našem telesu. Besedilo: Dr.med. Borna Pavočić, specialist dermatovenerologije

Vitalnost, moč, zdravje nikomur niso 
zagotovljeni, so preprosto posledica 
naših navad, dejanj in dejanj. Ljudje 
na vzhodu se še danes zdravijo s 
tradicionalno medicino, ki uči, da je telo 
tempelj, ki ga je treba vzdrževati, čistiti 
in skrbeti.

Eden od glavnih pristopov k zdravju 
in njegovemu ohranjanju je čiščenje 
telesa. Za vzhodnjake je to običajen 
letni ritual, ki ga redno izvajajo. V 
zimskih mesecih se namreč bioritam 
upočasni, hladen je in hrana, ki jo 
zaužijemo, je težka, mastna, sladka. Ta 
vrsta hrane z zmanjšanim gibanjem in 
telesno neaktivnostjo vodi do kopičenja 
maščobnega tkiva. Če k temu dodamo 
še pesticide iz hrane, ojačevalce okusa, 
umetna barvila, smog, stres in postane 
jasno, da naše telo potrebuje počitek.

jetra imajo največjo vlogo v procesu čiščenja.
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po mnenju znanstvenikov povprečen prebivalec evrope poje 
približno 3 kg dodatkov na leto, medtem ko se ta številka v 
združenih državah povzpne na neverjetnih 6 kg.

na prvi stopnji se moški, ki bere zdravo, 
počuti utrujen bolj kot običajno. Ta 
stopnja se imenuje stopnja kronične 
izčrpanosti.

na drugi stopnji se ob stalni utrujenosti 
pojavijo glavoboli in bolečine v sklepih.

V tretji fazi je značilno, da se preostali 
toksini v telesu začnejo kopičiti v koži 
in povzročajo različne kožne reakcije, 
alergije, ekcem.

na četrti stopnji se “biološka umazanija” 
odlaga v telesu v obliki peska ali 
kamnov v ledvicah in žolču.

V peti fazi se prizadeti organi 
deformirajo.

V šesti in sedmi stopnji pride do 
degeneracije jetrnega tkiva ali drugih 
organov in pride do možnosti nastanka 
tumorja.

Vprašanje je, kaj lahko storimo, da se 
zaščitimo pred učinki toksinov, ki so 
prisotni v našem okolju in hrani in kako 
spodbuditi izločanje toksinov iz našega 
telesa?

Razstrupljanje ali čiščenje telesa
naše telo in s tem naš prebavni sistem 
deluje vsak dan, 24 ur na dan, vse 
življenje brez ustavljanja.

Iz tega razloga bo naše telo hvaležno, 
če mu olajšamo delo. Razstrupljanje ali 
čiščenje telesa pomaga našemu telesu 
obnoviti naravno ravnovesje.

Ustrezna prehrana je ključna za naše 
zdravje in učinkovito razstrupljanje 
telesa.

naše telo nenehno prehaja skozi cikle 
razstrupljanja, da bi se zaščitilo pred 
škodljivimi vplivi okolja in hrane. Proces 

izločanja toksinov je neposredno odvisen 
od kakovosti hrane, ki jo zaužijemo. Ker 
namreč v naše telo vstopajo škodljive 
snovi, so potrebna posebna hranila, ki 
toksine pretvorijo v vodotopne snovi, 
da se lahko izločijo iz telesa. Če so 
ta hranila v pre v hrani primanjkuje 
toksinov, ki se odlagajo v našem telesu 
in sčasoma se začnejo patogeni učinki 
na tkiva in povzročajo bolezni.

V naši regiji obstaja modra navada, 
da se enkrat mesečno postimo polne 
mesece. nekega dne telo dobi “časovno 
omejitev”, ki jo uporabi za odstranjevanje 
toksinov in drugih škodljivih snovi. Postni 
čas, ki se začne pozno pozimi in traja do 
zgodnje pomladi, od vernikov zahteva 
tudi opustitev nekaterih slabih navad ali 
živil.

Tako bomo telesu s postom zagotovili 
najhitrejšo pomoč. Priporočljivo je, da 

prenehate jesti težko hrano in začnete 
uživati lahka, zdrava in lahko prebavljiva 
živila, bogata s sadjem, zelenjavo in 
polnozrnatimi žitaricami.

Prehod letnih časov, je najboljši čas za 
čiščenje telesa.

Med razstrupljanjem telo pospeši 
presnovne procese in začne močneje 
odstranjevati toksine, ki so se nabrali, 
organi za odstranjevanje pa so jetra, 
ledvice, koža, debelo črevo in pljuča.

Spoštovanje dinamike narave pomeni 
tudi spoštovanje dinamike lastnega 
telesa. 

Jetra imajo največjo vlogo v procesu 
čiščenja. Vitamini b in flavonoidi 
ter glutamin, močan antioksidant, 
ki ga proizvaja telo, pomagajo pri 
čiščenju jeter. Zato se je treba med 
razstrupljanjem, da bi jetra čim manj 
obremenjevali, izogibati alkoholu, 
nikotinu, kofeinu, umetnim barvilom 
in dodatkom ter stresnim situacijam. 
Če jetrom ne zagotovimo potrebnih 
hranil za uspešno razstrupljanje, jim ne 
bo preostalo drugega, kot da vrnejo 
škodljive snovi v krvni obtok. To pa bo 
telo obremenilo na drugih področjih. 
Ledvice bodo poskušale nadomestiti 
škodo ali pa bo koža poskušala izločiti 
toksine skozi znoj skozi lojnice. Takšno 
izločanje toksinov lahko poškoduje kožo 
in se kaže kot pordelost, akne, suhost, 
izpuščaj ali prezgodnje gube.

Da bi upočasnili proces staranja, mora 
biti telo čim manj obremenjeno s 
strupenimi elementi.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Čedalje pomembnejša je praktičnost merilnikov 
glukoze v krvi, saj so namenjeni bolnikovim 
potrebam, zato morajo biti funkcije preproste 
in obvladljive. Merilnik, ki spremlja sladkornega 
bolnika vsak dan, mora imeti dobro osvetlitev, 
velike številke in preprosto delovanje.
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V zadnjem času se je med ljudmi 
razširilo prepričanje, da je gluten škodljiv 
in tako vse več ljudi posega po izdelkih 
z oznako »gluten-free« ali »ne vsebuje 
glutena«. Povpraševanju potrošnikov 
se je prilagodil tudi trg, pri čemer 
je ponudba izdelkov, ki ne vsebujejo 
glutena, poskočila v nebo. Toda ali je 
gluten res škodljiv? Odgovor je ne – za 
veliko večino posameznikov je gluten 
popolnoma neškodljiv. Izjema so ljudje 
s celiakijo in nekateri posamezniki z 
alergijo na pšenico in sorodna žita, ter 
majhen odstotek ljudi, ki so preobčutljivi 
na gluten, a nimajo nobene izmed prej 
omenjenih bolezni. Tem ljudem umik 
glutena iz prehrane prinese olajšanje 
simptomov in pripomore k boljšemu 
počutju.

kot pri sadju in zelenjavi tudi pri žitih 
velja načelo raznolikosti, zato na 
jedilnik uvrščajmo čim bolj raznolika 
polnozrnata žita.
 
Celiakija
celiakija je kronična avtoimunska 
bolezen, ki prizadene predvsem 
tanko črevo. na izbruh bolezni 
vpliva večje število dejavnikov, med 
katerimi je najpomembnejša genetska 
predispozicija, a je za nastanek potreben 
še kakšen izmed okoljskih dejavnikov. 
Simptomi, kot so kronična diareja, izguba 
apetita, bolečine v kosteh in slabša 
absorpcija hranilnih snovi se pogosto 
pojavijo že pred drugim letom otrokove 
starosti, a se, v redkih primerih, lahko 
pojavijo tudi precej kasneje. Vsi omenjeni 
simptomi so posledica preobčutljivostne 
reakcije na sestavino glutena, 
imenovano prolamin. Pri bolnikih s 
celiakijo telo prolamin prepozna kot 
tujek, zato prične z aktivno proizvodnjo 
protiteles, ki lahko poškodujejo različne 
organe. Diagnosticiranje celiakije je 
lahko precej dolgotrajno in ponavadi 
vključuje različne teste, ki jih lahko 
opravi samo zdravniško osebje.

GLUTEN – ALI JE RES 
ŠKODLJIV ZA NAS
gluten je mešanica beljakovin, ki je naravno prisotna v nekaterih žitih, kot so 
pšenica, rž, oves, ječmen, pira, kamut in tritikala (križanec med pšenico in ržjo) ter 
v vseh izdelkih, narejenih iz mok omenjenih žit. zaradi posebnih kemijskih lastnosti 
glutena je testo, ki ga pripravimo iz moke glutenskih žit, mogoče oblikovati, saj je 
elastično in z dodatkom kvasa lepo vzhaja. Besedilo: Strokovnjaki inštituta za nutricionistiko, Nutris.org

beljakovine, prisotne v glutenu, imajo 
precej nizko hranilno vrednost, zato 
gluten sam po sebi ni nujen del zdrave 
prehrane. Toda veliko polnozrnatih žit, 
ki vsebujejo gluten, vsebuje še ogromno 
vitaminov (predvsem iz skupine 
vitaminov b), mineralov (predvsem 
železa) in prehranskih vlaknin, zato jih 
lahko brez težav uvrstimo na seznam 
zdravju koristnih živil. Raziskave so 
pokazale, da redno uživanje polnozrnatih 
živil zmanjšuje možnosti za nastanek 
srčno-žilnih bolezni, sladkorne bolezni 
in preprečuje nastanek nekaterih vrst 
raka. Seveda pa lahko tradicionalna žita 
v vsakodnevni prehrani kombiniramo 
tudi s t.i. psevdo žiti (ajdova kaša, proso, 
kvinoja, amarant), ki so za razliko od 
žit bogatejša z beljakovinami. Tako 

Bolniki s celiakijo se morajo izogibati vseh žit, ki vsebujejo 
gluten, in vseh iz njih narejenih izdelkov.

nezdravljena celiakija lahko 
vodi do nevroloških obolenj kot 
sta epilepsija in ataksija.



Z a d i h a j t e  ž i v l j e n j e
Storite nekaj zase in obiščite Regeneracijski center Kisikon, 

kjer izvajamo oksigenacijske seanse pod povišanim tlakom ter Krio body seanse, 
ki vas bodo imunsko okrepile, pomladile in olepšale.

Savska cesta 3, Ljubljana, 5. nadstropje   |   E: info@kisikon.si   |   M: 041 71 31 20   |   kisikon.si
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Celiakija je kronična avtoimunska bolezen, ki prizadene predvsem 
tanko črevo.

Celiakija je ena najpogostejših 
kroničnih bolezni pri otrocih in 
odraslih.

Prehrana pri celiakiji - brezglutenska 
dieta
celiakija je imunsko pogojena sistemska 
bolezen, ki je posledica uživanja glutena 
in sorodnih beljakovin v pšenici, rži, 
ječmenu in v nekaterih primerih tudi 
ovsu pri genetsko predisponiranih 
osebah. Je ena najpogostejših kroničnih 
bolezni pri otrocih in odraslih. Za 
celiakijo v Evropi zboli 1% prebivalcev. 
Veliko bolnikov je nediagnosticiranih. 
Edini način zdravljenja je stroga 
vseživljenjska brezglutenska dieta (bGD).

Brezglutenska dieta
Takoj po postavitvi diagnoze se naj 
začne bolnik s celiakijo izogibati glutenu, 
tudi če je le v sledovih. Z izključitvijo 
glutena iz prehrane se odstrani 
vzročni dejavnik za škodljivo reakcijo 
imunskega sistema. Tudi simptomi in 
znaki obolenja s tem večinoma izzvenijo. 
To pa ne pomeni, da smo bolezen za 
vedno pozdravili. Po ponovnem zaužitju 
glutena se pričnejo odzivati celice 
imunskega sistema, kar ponovno vodi v 
sistemsko reakcijo. Ob izvajanju stroge 
diete se protitelesa, povezana s celiakijo, 
postopno normalizirajo in prizadeta 
tkiva se povrnejo v prvotno stanje. Ta 
proces lahko traja več mesecev, znaki 
obolenja pa izzvenijo hitreje (še posebej 
pri otrocih). Čeprav je za izvajanje stroge 
brezglutenske diete potrebna večja 
sprememba v življenjskem stilu, dieta 
ne prinaša negativnih stranskih učinkov. 

Dieto je potrebno izvajati pozorno in 
najbolje pod nadzorom zdravnika in/ali 
dietetika. Za uspešno zagotavljanje diete 
je potrebno vedeti za sledeče skupine 
hranil.

Hranila, ki naravno vsebujejo gluten
Le redka žita vsebujejo gluten, vendar 
so le-ta zaradi svojih lastnosti zelo 
množično gojena povsod po svetu. 
Med pomembnimi lastnostmi je tudi 
vsebnost glutena, ki pomembno vpliva 
na kakovost pekovskih izdelkov. žita, ki 
vsebujejo gluten, so med drugim pšenica 
in vse njene različice (pira, kamut, 
tritikale, bulgur ali njihove križane vrste), 
rž in ječmen. bolniki s celiakijo se morajo 
izogibati vseh žit, ki vsebujejo gluten, 
in vseh iz njih narejenih izdelkov, npr. 
pekovskih izdelkov (kruh, sladice in pica), 
testenin, ocvrtih živil in piv.
živila, ki naravno ne vsebujejo glutena
Število hranil, ki naravno ne vsebujejo 
glutena, je mnogo večje od števila tistih, 
ki ga. nekatera niso v sorodu z žiti, 
kot na primer sadje, zelenjava, živalski 
izdelki (meso, mleko in jajca), krompir 
in koreni. Ob teh obstajajo še žita, ki so 
naravno brez glutena, kot na primer riž 
in koruza. Število takšnih žit je večje, 

vendar nam marsikatero od njih ni 
dobro poznano. Z njimi lahko v prehrani 
nadomestimo žita, ki vsebujejo gluten.
Predelana živila, ki niso iz žit
Gluten lahko najdemo tudi v živilih, 
v katerih ga ne bi pričakovali (sir, 
sladkarije, sojina omaka in številni 
drugi). Gluten je v teh živilih kot aditiv, ki 
izboljša njihove lastnosti.

Drugi izdelki
Gluten se lahko nahaja tudi v izdelkih, 
ki niso hranila. Znana so zdravila,  
kozmetični izdelki in igrače, ki vsebujejo 
gluten. najden pa je bil tudi v pisemskih 
ovojnicah in poštnih znamkah, uporaba 
katerih bi lahko vodila v poslabšanje 
obolenja pri bolniku s celiakijo. Sporno 
naj bi bilo le zaužitje, ne pa kožni stik.

Kako stroga bi naj bila brezglutenska 
dieta?
Trenutno velja, da najvišja dovoljena 
koncentracija glutena v živilih za 
bolnike s celiakijo ne sme preseči 20 
mg v kilogramu končnega izdelka, pod 
pogojem, da so zaužita v običajnih 
količinah. Pogosto je ta vrednost 
izražena kot 20 delcev na milijon. 
bolnikov naj ne zavede izraz “varna” 

https://www.kisikon.si
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količina glutena v hrani. Varna količina 
glutena ne obstaja in vsi napori bi naj 
težili k popolni odstranitvi glutena iz 
prehrane.
bolnikov naj ne zavede izraz “varna” 
količina glutena v hrani. Varna količina 
glutena ne obstaja in vsi napori bi naj 
težili k popolni odstranitvi glutena iz 
prehrane.

Navzkrižna kontaminacija
navzkrižna kontaminacija se lahko 
dogodi med predelavo hrane (od žetve 
pa do končne obdelave hranil) in zelo 
težko se ji izognemo. nenamerna 
kontaminacija lahko predstavlja 
pomemben problem za bolnika, saj 
nevede zauživa gluten, kar vodi v 
poškodbe tkiv, še posebej ob dolgotrajni 
izpostavitvi.

navzkrižna kontaminacija se lahko zgodi 
kjerkoli. bolniki bi naj vedeli za mesta 
morebitne kontaminacije in bi se jim naj 
izognili oz. jo preprečili.

Komplianca
Zelo pomembno je, da je komplianca do 
brezglutenske diete visoka. Določeni 
bolniki opustijo strogo dieto zaradi 
različnih razlogov. najpogostejše so 
opustitve v adolescenci in v odrasli dobi. 
Razlogi so lahko finančni, kulturni ali 
psihosocialni. nanje moramo biti pozorni 
in na njih opozarjati tudi v sklopu rednih 
kontrol pri zdravniku ali dietetiku.

Dolgotrajne posledice neprepoznane 
ali nezdravljene celiakije
Pri bolniku s celiakijo ob skrbnem 
izvajanju stroge diete pogosto 
izzvenijo praktično vsi znaki bolezni. 
Verjetnost zapletov celiakije se poveča 

navzkrižna kontaminacija se lahko dogodi med predelavo hrane 
(od žetve pa do končne obdelave hranil) in zelo težko se ji 
izognemo.

z neustreznim izvajanjem diete ter pri 
ne-diagnosticiranih bolnikih. Ti zapleti 
so redko prisotni pri otrocih. Kasneje 
lahko vodijo do nepovratnih zapletov, ki 
jih kasnejše ustrezno izvajanje stroge 
brezglutenske diete ne more pozdraviti. 
Prizadenejo lahko gastrointestinalni 
trakt ali katerikoli drug organski sistem. 
Eden od takšnih zapletov v odrasli dobi 
je t. i. refraktorna celiakija, prikateri 
poškodba sluznice tankega črevesa 
ostane prisotna kljub strogi dieti. 
Drug zaplet na prebavilih je lahko tudi 
popuščanje eksokrine funkcije trebušne 
slinavke. Težave s plodnostjo so prav 
tako lahko posledica dolgotrajnega 

V zadnjem času se je med ljudmi razširilo prepričanje, da je 
gluten škodljiv in tako vse več ljudi posega po izdelkih z oznako 
»gluten-free« ali »ne vsebuje glutena«.

kontakta z glutenom zaradi kroničnega 
vnetja in pomankanja hranil. 
nezdravljena celiakija lahko vodi do 
nevroloških obolenj kot sta epilepsija in 
ataksija. Zniža se lahko kostna gostota, 
kar vodi do pogostejših zlomov kosti. 
Pri nekaterih bolnikih se sumi, da je 
nezdravljena celiakija povzročila vnetje 
srčne mišice in psihiatrično obolenje. 
Znano je tudi, da so sladkorna bolezen 
tipa 1 in obolenja ščitnice pogostejši pri 
bolnikih s celiakijo. Razvoj dolgotrajnih 
posledic pri ne-diagnosticirani in/
ali neustrezno zdravljeni celiakiji 
predstavlja pomemben razlog za 
povečanje naporov za zgodnejše 
diagnosticiranje (in ustrezno zdravljenje) 
bolezni pri vseh simptomatskih bolnikih 
ter tudi pri vseh bolnikih iz skupin z 
večjim tveganjem za razvoj bolezni.

pri bolniku s celiakijo ob 
skrbnem izvajanju stroge diete 
pogosto izzvenijo praktično vsi 
znaki bolezni.
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Kar 90% najpomembnejših hranil se 
skriva v koži in semenih.  Antioksidanti 
v semenih so kar 20x močnejši kot 
vitamin c in 50x močnejši kot vitamin E. 
Antioksidanti ščitijo pred boleznimi srca 
in ožilja, zato pravijo, da je vino dobro 
za srce. Imeli naj bi namreč sposobnost, 
da preprečijo oksidacijo škodljivega 
holesterola, ki poteče zaradi prostih 
radikalov.

Semena grozdja poleg zmanjševanja 
krvnega tlaka pozitivno učinkujejo  tudi 
pri zdravljenju levkemije, kožnega raka 
in debelosti. Pomagajo pri izboljšanju 
prožnosti sklepov in krvnih žil arterij.
Za ljubitelje belega grozdja: bolj rumeno 
lupino kot ima grozdje, bolj je sladko. 
Če je lupina bolj zelenkasta, to pomeni, 
da je v sadežu več kisline in manj 
sladkorjev.

Grozdje se odlično poda v razne sokove, 
smutije, sadne in zelenjavne solate, 
lahko pa ga uporabite tudi kot sladico, 
npr. topel preliv za carski praženec ali 
druge kremne sladice, vendar previdno 
s količino, saj je lahko pravi energijski 
zalogaj, saj vsebuje visoke vsebnosti 

•	 Čisti sečne poti, grozdni dnevi pa 
razbremenijo krvni obtok in jetra.

•	 Sveže grozdje odpravlja zaprtje, 
grozdni sok pa pomaga pri driski. Ureja 
prebavo.

•	 Znani so primeri bolnikov z rakom, ki 
so se pozdravili z grozdnimi kurami.

Priprava in uporaba
•	 Zaradi čistilnega delovanja so posebej 

priljubljene grozdne kure, ki trajajo od 
nekaj dni do nekaj tednov ? odvisno od 
počutja in stanja telesa. V tem času 
se uživa samo sveže grozdje in pije 
grozdni sok.

•	 Podobno kot višnje ali borovnice ga 
lahko namakamo v žganju. Izberemo 
samo zdrave in čvrste jagode, ki jih 
zložimo v kozarec ali steklenico s 
širokim vratom, prelijemo z žganjem in 
pustimo stati mesec ali dva.

•	 Lahko je okusen dodatek k sadnim in 
zelenjavnim solatam. Odlično se ujame 
z rdečim radičem, lešniki, limoninim 
sokom in oljčnim oljem.

GROZDJE - 
ELIKSIR ZDRAVJA
trta menda raste na našem planetu že od samih začetkov, zato je po vsem svetu 
najbolj razširjena sadna vrsta. približno tri četrtine svetovnega pridelka grozdja se 
spremeni v vino, nekaj ga posušijo v rozine (predvsem namizne sorte brez semen).

Besedilo: Petra Šauperl

sadnih sladkorjev, zato velja opozorilo o 
omejeni količini predvsem za sladkorne 
bolnike.

Hranilna sestava grozdja
•	 Zaradi visoke vsebnosti sadnih 

sladkorjev (do 20 odstotkov) je lahko 
prava energijska bomba, ki je povrhu 
še zelo zdrava.

•	 V njem se skriva pravo bogastvo 
rudnin: fosfor za živce in možgane, 
kalcij za zobe in kosti, mangan za 
ščitnico, železo za kri, kalij za mišice in 
še mnogo drugih.

•	 Vitamin c in vitamini skupine b (razen 
b12).

•	 Vsebuje veliko antioksidantov. najbolj 
znani in raziskani so flavonoid 
kvercitin, elaginska kislina ter barvila 
antociani iz kožice rdečega in črnega 
grozdja.

•	
Zdravilne lastnosti grozdja
•	 Glavni lastnosti grozdja in grozdnega 

soka sta čistilno in razkuževalno 
delovanje na celotno telo.

grozdje vsebuje mešanico 
fitokemikalij – naravni 
antioksidanti, ki delujejo 
sinergično in s tem aktivirajo 
zaščitne gene, ki zmanjšajo 
škodo srčne mišice.

Študije so 
pokazale 
da grozdje 
preprečuje 
mašenje 
arterij, niža 
holesterol, 
zmanjša 
oksidativen 
stres, in 
zmanjša 
nabiranje 
maščob v 
aortah.



FORD 
PUMA  

S 100-LETNIM BONUSOM

100-letni bonus je sestavljen iz osnovnega popusta, dodatnega akcijskega popusta in popusta ob izbiri financiranja. Velja za izbrana vozila iz zaloge. 
Uradna poraba goriva: 1,4-7,2 l/100 km. Uradne emisije CO2: 26-150 g/km. Emisijska stopnja Euro 6. Uradne emisije NOx: 0,0077-0,0455 g/km. Specifične emisije trdih delcev: /-0,00080 g/km. Število 
delcev: /-3,0 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. S 5 let jamstva brez omejitve kilometrov. Za napake 
v tisku ne odgovarjamo. Summit Motors Ljubljana d.o.o., Flajšmanova ulica 3, 1000 Ljubljana.

PREVERITE POSEBNO PONUDBO  
OB 100. OBLETNICI ZNAMKE FORD  
V SLOVENIJI
IZBERITE SVOJEGA NA
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REŠI ŽIVLJENJE BOLNIKOM
Z MOŽGANSKO KAPJO!
PREPOZNAJ ZNAKE

GROM
POKLIČI 112

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

PC-SL-100419
Datum priprave informacije: februar 2021

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

GOVOR
Neustrezen, 

zatikajoč, slabo 
razumljiv govor.

ROKA
Šibka 
roka 

ali noga.

OBRAZ
Na obrazu 
povešen 
ustni kot.

MINUTE
Vsaka 

minuta 
šteje!
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