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Krepitev naravne odpornosti • Pomanjkanje vitamina D • Otroci in čas prehladnih 
obolenj • Prehlad ali resne bolezni? • Skrivnostna gripa • Naj se možganska kap ne 
ponovi • Osteoporoza • Depresija je ozdravljiva • Inkontinenca ni tabu • Težavne 
akne • Jesensko izpadanje las • Kako nad glivice na nohtih? • Prehrana po okužbi 
s covidom-19 • Probiotiki pomembni za zdravje • Vadba po možganski kapi 

V BOJ PROTI VIRUSOM IN BAKTERIJAM!  

» Naravna in 
ekološka izbira

» 100 % organski bombaž
» Belo zlato na koži

» Za sodobne, osveščene 
ženske

Biorazgradljiva linija vložkov in tamponov iz  
100 % organskega bombaža, s certifikatom GOTS. 

https://naturafemina.si/


http://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:  Tosama 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/	

Kaj se dogaja s slovenskim zdravstvom
Slišati in tudi vsakodnevno prebirati je mogoče ogromno zgodb, ki 
pričajo o tem, kakšne težave imajo ljudje, ko med zdravstveno krizo 
želijo k svojemu zdravniku ali specialistu. naš že prej ne ravno trden 
zdravstveni sistem namreč udarca nove bolezni in njenih posledic 
ni ravno dobro prenesel. Poleg vsega absurda in zmede se dogaja 
tudi to, da včasih niti »zdrava pamet« ne pretehta, kdaj gre za nujno 
zdravniško pomoč, kdaj pa zgolj za birokracijo. To se je pokazalo pred 
dnevi na primeru hudo opečenega dečka v celjski bolnišnici, ki je pred 
sprejetjem namreč moral počakati na rezultat hitrega testa, preden so 
ga sprejeli v prostore urgence! Odkar je prisoten covid-19, Slovenci v 
zvezi z zdravstvom izpostavljamo dva problema: njegovo dostopnost 
na primarni ravni, ko govorimo o stiku z osebnim zdravnikom, in 
sekundarni ravni, ko je govor o specialističnih pregledih. Eden od 
zapisov na družbenih omrežjih dobro povzame, kako to občuti in se o 
tem izrazi javnost. »Ljudje so neskončno jezni, kako slovensko zdravstvo 
funkcionira med epidemijo. Razumejo, da morda še lani nismo mogli 
do osebnega zdravnika, da se jim to dogaja tudi letos, da zdravniki 
komunicirajo po e-pošti, če sploh, pa je nerazumljivo,« če najprej 
izpostavimo eno od stališč o nedostopnem zdravstvu na primarni ravni. 
Zdravniki pogosto težave svojih pacientov obravnavajo po telefonu 
ali elektronski pošti. Iz prakse se pokaže, da je odzivnost po teh dveh 
komunikacijskih poteh z njihove strani pogosto slaba. Zaplete se tudi, 
ko si želimo imeti osebni stik z zdravnikom. Če bi radi to, si moramo 
predhodno rezervirati termin, pa smo spet na telefonu in računalniku 
prepuščeni odzivnosti, ki jo premore naša ordinacija. Dejstvo je, da 
covid-19 izredno močno vpliva na sistem zdravstvene oskrbe. Pod 
povsem novo luč je postavil zdravje posameznika, ki se kar naenkrat 
sreča s precej bolj nedostopnim zdravstvom. Kako se je zmanjšala 
dostopnost javnega zdravstva, nam lahko pove tudi dogajanje v 
zasebnih zdravstvenih klinikah in centrih, kjer kot po tekočem traku 
opravljajo samoplačniške preglede. Slovenci jih morajo vse pogosteje 
obiskovati, če na pregled oziroma preiskavo v mreži javnega zdravstva 
ne želijo čakati predolgo ali pa v strahu, da jih bolezen ne prizadene 
prej. Vsekakor žalostno.
 Danijel Kmetec, uredništvo revije Zdrave novice

8  Kako krepiti naravno odpornost?
10  Prepoznajte pomanjkanje vitamina D in ukrepajte
14  Otroci in čas prehladnih obolenj
16  Kako ločiti prehlad od resne bolezni
18  Gripa – skrivnostna kot še nikoli
20  Naj se možganska kap ne ponovi
24  Osteoporoza – kaj je, kako se odkriva in zdravi
28  Duševno zdravje v neenakopravnem svetu
32  Vnetja v intimnih predelih
34  Inkontinenca ne bi smela biti tabu
36  Akne v odrasli dobi, ko jih več ne pričakujemo
38   Na pohodu so glivice na nohtih in druge glivične 

težave
42  Na izpadanje las jeseni vpliva tudi stres
44  Probiotiki so pomembni za zdravje
47  Prehrana v času okrevanja po okužbi s SARS-COV-2
48  Pomen telesne vadbe po možganski kapi
50  Kaki - vitaminska bomba za jesenske dni
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KER NI VSEENO, KAKŠEN ZRAK DIHAMO! GRELNE BLAZINICE IN OBLIŽI THERMO THERAPY 

ČIM PREJ POSKRBITE ZA SVOJ IMUNSKI SISTEM. 
OKREPITE GA Z VITAMINOM D!

ZA MOČNEJŠI IMUNSKI SISTEM

Pršilo Puressentiel® Purifying za prostor z 41 eteričnimi olji
Uniči 99,9 % virusov in bakterij v zraku ter odstranjuje 
neprijetne vonjave
Pršilo Puressentiel® Purifying za prostor vsebuje 
patentirano formulo z 41 stoodstotno čistimi in 
naravnimi eteričnimi olji. 
Učinkovito čisti zrak in odstranjuje neprijetne vonjave v 
zaprtih prostorih (vonj po hrani/kuhanju, vonj po tobaku, 
hišni ljubljenčki ...). njegova učinkovitost na virusih, 
bakterijah in plesnih je znanstveno dokazana – uniči kar 
99,9 % bakterij in virusov v zraku! 
Uporablja se lahko za čiščenje in osveževanje 
zraka v vseh zaprtih prostorih: kuhinji, 
kopalnici, dnevni sobi, stranišču, pa 
tudi pisarni, ordinaciji, avtomobilu ... V 
prostore vrača svežino in jih prijetno 
odišavi. Pršilo vsebuje 100 % 
sestavin rastlinskega izvora ter je 
brez sintetičnih dišav in potisnih 
plinov. 
na voljo je ekskluzivno v spletni 
trgovini www.sophia.si, in sicer v 
dveh velikostih – 75 ml in 200 ml. 

Pri akutnih in kroničnih bolečinah v mišicah in sklepih si 
lahko pomagate s terapevtskimi blazinicami in obliži 
Thermo Therapy. bolečine blažijo z gretjem prizadetih 
predelov vratu, ramen in hrbta ter lajšajo menstrualne 
bolečine. Izdelki so preprosti za uporabo, trakovi pa 
primerni za večkratno uporabo z zamenljivimi blazinicami.
na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih 
prodajalnah LL Viva in Spletni Lekarni Ljubljana na  
www.lekarnaljubljana.si

Začelo se je obdobje akutnih okužb dihal, zato je zelo 
pomembno, da pravočasno poskrbite za svoj imunski 
sistem. Dokazano je, da vitamin D vpliva tako na prirojeno 
kot na pridobljeno imunost. Pomembno pa je, da v množici 
izdelkov izberete tistega, ki mu zaupate, ki je kakovosten, 
varen in učinkovit.
Vitamin D vpliva na številne življenjsko pomembne funkcije: 
ureja presnovo kalcija in fosforja, omogoča mineralizacijo 
kosti in izboljšuje imunski sistem. na prirojeno imunost 
deluje tako, da telo ščiti pred bakterijskimi in virusnimi 
okužbami, na pridobljeno pa tako, da ublaži tako imenovani 
citokinski vihar, ki je lahko usoden tudi pri covidu-19.
Posebno pomemben je vpliv vitamina D na prirojeno 
imunost, saj telo okrepi za boj proti bakterijam in virusom, 
tudi proti SARS-coV-2. Strokovnjaki opozarjajo, da se 
huda oblika covida-19 pogosteje razvije pri tistih, ki imajo 
pomanjkanje oziroma hudo pomanjkanje vitamina D.

Da bo vaš imunski sistem še močnejši, bosta s sinergičnim 
delovanjem poskrbela vitamin c in cink. Oba imata vlogo 
pri delovanju imunskega sistema in pri zaščiti celic pred 
oksidativnim stresom, kar je ključno pri zagotavljanju 
uravnoteženega odziva telesa na stres. 
Vitamin c prispeva tudi k zmanjšanju 
utrujenosti in izčrpanosti. NOW C-1000 Cink 
Imun vsebuje obliko cinka TRAAcS TM, ki ne 
draži prebavil in omogoča boljšo absorpcijo. 
Izdelek z 90 veganskimi kapsulami 
najdete na www.hisa-zdravja.si ali v svoji 
najbližji lekarni, specializirani prodajalni in 
Sanolaborju. Več informacij na 080 80 12.

AROMA STARTER SET
Vrhunski komplet za stare poznavalce in tiste, ki se bodo 
tik pred tem zaljubili v aromaterapijo.
Vsebuje kompaktni ultrazvočni difuzor Ocelia in 6 osnovnih 
100-odstotno naravnih eteričnih olj. 
Čajevec, 100-odstotno naravno eterično olje
Eterično olje čajevca je že vrsto let cenjeno zaradi svojih 
protibakterijskih, protiglivičnih in protivirusnih lastnosti.
Sivka, 100-odstotno naravno eterično olje
Eterično olje sivke ima pomirjujoč, čudovit cvetlični vonj. 
blago eterično olje, ki deluje tudi kot repelent, zaradi svoje 
blagosti še posebej velja za otroke.
Evkaliptus, 100-odstotno naravno eterično olje
Eterično olje evkaliptusa je zelo močno izkašljevalno 
sredstvo in zmanjšuje viskoznost sluzi v dihalnem sistemu, 
zato so ga tradicionalno uporabljali pri vseh oblikah okužb 
dihal, ki jih spremlja kašelj. Priporočamo tudi uporabo 
aroma svetilk za razkuževanje in osvežitev prostora.
Meta, 100-odstotno naravno eterično olje
Eterično olje poprove mete dobimo s parno destilacijo 
listov. Za pridobitev 1 kg eteričnega olja je potrebno 
približno 100 kg rastlinskega materiala.
Licea, 100-odstotno naravno eterično olje
Eterično olje vsebuje več kot 75 % monoterpenskih 
aldehidov, predvsem geranije in nerala. Zaradi privlačnega 
vonja je priljubljena sestavina emulzij za nego telesa.
Pomaranča, 100-odstotno naravno eterično olje
Olje sladke pomaranče se pridobiva s stiskanjem lupine 
sadja in ima osvežilno aromo in citrusno aromo. 
Dea Flores Slovenija
www.deaflores.si



NARAVNA MEDICINA ZA LAJŠANJE KAŠLJA IN NORMALNO DELOVANJE DIHALNIH POTI
Naravna pomoč pri kašlju!
Okroglolista rosika ali drosera pomirja dražeče občutke v 
grlu in siljenje na kašelj. Prispeva k optimalnemu izločanju 
sluzi iz dihalnih poti. Ker blaži draženje, je zelo učinkovita 
pri suhem pokašljevanju, ki je še posebno nadležno ponoči. 
Uporabljajo jo tudi pri kadilskem kašlju. Drosera sprošča 
mišice dihalnih poti in omili sopenje. cenjena je tudi v 
homeopatiji. Kapljice Okroglolista rosika ali drosera XXI Soria 
Natural so popolnoma naravne. ne vsebujejo alkohola in 
konzervansov ter so primerne za otroke in odrasle.

Za izkašljevanje in odpiranje dihalnih poti
Sirup za odrasle Expectonat vsebuje drosero in druge 
zdravilne rastline za dihala. Je zelo prijetnega, intenzivnega 
okusa. Z dodatkom evkalipta, da že ob prvem odmerku 
začutite, kako se odprejo dihalne poti. 

Naravno za otroke
Lažje dihajmo! za otroke, ki kašljajo in imajo polne noske. 
Vsebuje drosero, ki poskrbi za optimalno izločanje sluzi iz 
dihalnih poti in pomirja draženje v grlu in siljenje na kašelj. 
ne vsebuje sladkorja in glutena. Za prijeten okus poskrbijo 
zgoščeni sadni sokovi ter stevija. Lažje dihajmo! je namenjen 
otrokom od 1. do 12. leta starosti. Priporočamo, da ga imate 
vedno v domači lekarni, da boste lahko takoj ukrepali v 
primeru, ko otrok začne kašljati zvečer ali ponoči.

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

NAJ VAS SRČNO POPUŠČANJE NE USTAVI SVETOVNI DAN DUŠEVNEGA ZDRAVJA
Obiščite spletno stran Društva za zdravje srca in ožilja 
Slovenije in preberite več o srčnem popuščanju: https://
zasrce.si/clanek/naj-vas-srcno-popuscanje-ne-ustavi/
Kaj je srčno popuščanje, kateri so vzroki za njegov 
nastanek in kako jih bolnik lahko prepozna, kako 
ukrepa in živi s to boleznijo?
Srčno popuščanje je sindrom, za katerega je značilna 
slaba preskrba tkiv s kisikom in drugimi presnovki. Lahko 
se pojavi tudi akutno, nenadoma, na primer po obsežnem 
miokardnem infarktu. Pogosteje pa gre za dolgotrajno 
bolezen, ki počasi napreduje, vendar lahko na ta potek z 
nekaterimi zdravili ter drugimi ukrepi bistveno vplivamo. 
Vzrokov za srčno popuščanje je veliko. najpogostejša je 
koronarna bolezen (ateroskleroza koronarnih arterij). Ta 
je lahko prisotna že dolgo, preden bolnik razvije znake 
srčnega popuščanja. Drugi vzroki so lahko bolezni srca, kot 
so dolgotrajno povišan krvni tlak, vnetje srčne mišice in 
bolezni zaklopk.

Ljudje, ki se spoprijemajo z duševnimi motnjami, se pogosto 
vrtijo v začaranem krogu neenakopravnosti, ki jo krepi 
stigmatizacija, pandemija koronavirusa pa jo je še poglobila, 
so opozorili na novinarski konferenci pred svetovnim 
dnevom duševnega zdravja.
Raziskave po vsem svetu namreč odkrivajo, da je 
pandemija koronavirusa nekatere skupine prebivalstva 
bolj prizadela. »Zlasti ugotavljajo porast simptomov 
depresije in anksioznosti pri ženskah, mlajši populaciji, 
ljudeh, ki so zaradi duševnih težav že bili zdravljeni, ljudeh 
s spremembo zaposlitvenega statusa ter ljudeh z nižjim 
socioekonomskim statusom. Podobno se je izkazalo 
na slovenskem vzorcu, v raziskavi, ki smo jo izvedli v 
Univerzitetni psihiatrični kliniki Ljubljana. 

http://www.soria-natural.si/
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SVETOVNI MESEC BOJA PROTI RAKU DOJK

MARSOVCI V PRVEM TEDNU OKTOBRA V SLOVENIJI PRAZNUJEMO 
TEDEN DOJENJA

življenje z rakom dojk kot kronično boleznijo lahko kljub 
dobrim izidom zdravljenja deluje kot breme in sprožilec 
doživljanja različnih oblik stiske. Zaradi fizičnih in psihičnih 
vplivov bolezni, zdravljenja in intimnih izkušenj raka mnoge 
ženske doživljajo ob tem funkcionalno izgubo in specifične 
potrebe v zvezi z rehabilitacijo, ob rožnatem oktobru, 
svetovnem mesecu boja proti raku dojk.
S podaljševanjem preživetja žensk po zaključenem 
zdravljenju raka dojk postaja vse pomembnejše vprašanje 
kakovosti življenja. bremena bolezni in neželenih učinkov 
zdravljenja nakazujejo, da je treba v tem kontekstu 
razvijati možnosti za kakovostno celostno rehabilitacijo. 
Priprava žensk na življenje po zaključenem zdravljenju je v 
bolnišničnem okolju pogosto razdrobljena in pomanjkljiva. 
V letu 2018 je delovna skupina za celostno rehabilitacijo v 
okviru Državnega programa za obvladovanje raka (DPOR) 
pripravila osnutek Akcijskega načrta celostne rehabilitacije 
za onkološke bolnike 2018–2021 kot predlog organizacije 
celostne rehabilitacije onkoloških bolnikov, ki vključuje 
medicinsko, psihološko, socialno in poklicno rehabilitacijo. 
namen je omogočiti kar najboljše telesno, duševno in 
socialno delovanje bolnikov od diagnoze dalje.

Vsako leto pride čas, ko morate podpreti imunski 
sistem vašega otroka, da bi ga ohranili v dobrem stanju. 
Multivitamini in multiminerali za otroke Marsovci.
•	 s kompleksom boneActive, od 4. leta dalje, 60 žele 

bonbonov;
•	 z inulinom, okus mix, od 4. leta dalje, 100 žvečljivih 

tablet;
•	 z inulinom, okus gozdni sadeži in jagoda, od 4. leta dalje, 

30 žvečljivih tablet.

V Sloveniji v prvem 
tednu oktobra 
praznujemo 
teden dojenja. 
Geslo 
letošnjega 
tedna se glasi 
Zaščita dojenja: 
skupna odgovornost, 
s katerim Svetovna 
zveza za spodbujanje dojenja poudarja zaščito našega 
planeta s pomočjo dojenja. naloga zdravstvenih delavcev 
je spodbujanje dojenja, saj so koristi dojenja neprecenljive 
tako za doječo mater kot otroka, poleg tega pa ima dojenje 
prednosti tudi za družbo kot celoto in okolje, ob tednu 
dojenja sporoča Zbornica – Zveza.
Dojenje je v zadnjih dveh letih močno zaznamovala 
trenutna svetovna zdravstvena kriza, povezana z 
epidemijo covida-19. Zaradi sprememb dela, načrtovanja 
hitrega odpusta iz porodnišnic in drugačnih navodil so 
doječe matere potrebovale veliko več podpore in pomoči 
zdravstvenih delavcev. Zato je pomembno, da imajo ti dovolj 
znanja s področja dojenja, ki ga lahko pridobijo na tečajih, 
organiziranih s strani nacionalnega odbora za spodbujanje 
dojenja (nOSD) in Društva svetovalcev za laktacijo in dojenje.

NARAVNI VLOŽKI NATURA FEMINA ORGANIC ODSLEJ 
ŠE BOLJŠI

TABLETE ERECTA ZA AKTIVNE MOŠKE 

Organski vložki Natura Femina Organic so odslej še boljši. 
V Tosami so namreč razvili in patentirali novo vpojno jedro, 
ki vložkom omogoča, da vpijejo tudi do 50 odstotkov več 
menstrualne tekočine. Vložki so pridobili bolj anatomsko 
obliko, posodobljen pa je tudi design prepoznavne 
zelene embalaže. Pomemben korak k varovanju okolja 
pa predstavlja odstranitev vrečke, ki je doslej znotraj 
kartonske škatlice obdajala paketek desetih vložkov. 
www.naturafemina.si

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 
specializiranih trgovinah.



Dermatološko testirana.

98 % naravnih sestavin.

Za dnevno nego vseh tipov kože.

Obogatena formula s ceramidi.

Izdelki so na voljo v Tuš drogerijah in na www.malinca.si

,,

,,

Zelo sem zadovoljna. Ker sem 
imela vedno težave s kožo na 
obrazu, nisem vedela, kakšno 

kremo naj kupim. Včasih je moja 
koža mastna in se sveti, včasih pa 
suha. Odkar uporabljam Malincino 

kremo, je moja koža elastična, 
gladka in prijetna na dotik. 

 Irena Knežič
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NARAVNA
KREMA ZA OBRAZ

NARAVNO
INTIMNO MILO

Nežna nega z rastlinskimi izvlečki.

98,5 % sestavin naravnega izvora.

Za vse tipe kože, tudi občutljivo.

Ohranja naravno ravnovesje kože.

,,

,,

Ker sem zamenjala že veliko 
intimnih mil, lahko le iskreno 

pohvalim Malincino, saj res poskrbi 
za intimno nego brez neprijetnega 

draženja, hkrati pa ima prijeten 
vonj in super “doziranje”.

Petra Knez

NARAVNI CISTILNI
GEL ZA OBRAZ

Dermatološko testiran.

99 % sestavin naravnega izvora.

Za vse tipe kože, tudi občutljivo.

Učinkovito čisti ličila in ne draži oči.

,,

,,

Malinca čistilni gel je najboljši 
čistilec obraza, ki sem ga kadar 

koli preizkusila. Je nežen do moje 
kože, hkrati pa iz nje odstrani vse 

nečistoče in ostanke makeupa. 
Prav tako ne draži oči. Definitivno 

ga priporočam vsem.

Taja Repič 

http://www.malinca.si/
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Tako nam pri omenjenih obolenjih 
zdravila sicer lahko pomagajo lajšati 
simptome (kot na primer paracetamol 
pri vročini in glavobolu), a na potek 
same bolezni ne bodo imela prav veliko 
vpliva. Kako močno in za kako dolgo 
nas bo virus položil v posteljo, je torej 
odvisno predvsem od tega, v kako 
dobrem stanju ohranjamo svoje zdravje 
in z njim tudi svoj imunski sistem. 

Kako deluje imunski sistem
Imunski sistem oziroma obrambni sistem 
našega telesa je zapleten mehanizem, 
ki nas brani pred škodljivimi organizmi 
(bakterijami, virusi, glivicami, paraziti), ki 
bi utegnili povzročiti različna bolezenska 
stanja. celice našega imunskega sistema 
so ves čas na delu in iščejo morebitne 
vsiljivce, ki jih nato uničijo. naša imunska 
odpornost je odvisna od tako imenovane 
prirojene in od pridobljene imunosti. 
Medtem ko je prirojena imunost tista, 
ki jo podedujemo od matere in je 
aktivna vse od rojstva, pridobljeno 
imunost gradimo v svojem življenju 
in jo »dopolnjujemo« ob vsaki novi 
izpostavljenosti škodljivim organizmom. 
Pridobljeni imunosti se lahko zahvalimo, 
da proti nekaterim prebolelim virusom 
ostanemo odporni vse življenje.

Oba dela imunskega sistema, 
prirojenega in pridobljenega, sestavljajo 
celice imunskega sistema – levkociti ali 
bele krvničke v širokem pomenu besede. 
Te nastajajo v kostnem mozgu ali limfnih 
vozličih po celem telesu. Delimo jih na 
monocite – makrofage, limfocite T in b, 
celice, ki prepoznavajo in posredujejo 
antigene, nevtrofilne granulocite, 
eozinofilce, bazofilce itd. Vsak izmed 
tipov celic ima v telesu posebno nalogo; 
nekatere so specializirane za uničevanje 
virusov, druge za uničevanje bakterij, 
tretje za uničevanje večjih parazitov, 
potem imamo imunske celice, ki 
sproščajo histamin in posledično sprožijo 
splošni vnetni odziv, nekatere izločajo 

pogosto posledica prevelikega vnosa 
enolične in z vitamini in minerali revne 
prehrane. Prehranjenost oziroma 
debelost prav tako lahko načne naš 
imunski sistem, še posebej maščobne 
zaloge, ki se nalagajo okrog pasu. 
Maščobno tkivo namreč prispeva 
h kroničnim vnetnim procesom, ki 
izčrpavajo naš imunski sistem. Ta 
proces je ob izgubi odvečnih kilogramov 
pretežno reverzibilen.

S prehrano lahko naš imunski sistem 
podpremo predvsem z uživanjem večjih 
količin čim bolj raznolike zelenjave, 
sadja, oreškov ter živil, bogatih z omega-
3-maščobnimi kislinami. Po drugi strani 
poskusimo omejiti količino nasičenih 
maščobnih kislin, saj le-te v telesu 
pospešujejo vnetne procese.
Poleg makrohranil, ki vplivajo na 
delovanje imunskega sistema, imajo 
izredno pomembno vlogo tudi številni 
vitamini in minerali, ki so sestavni del 

KAKO KREPITI 
NARAVNO 
ODPORNOST?
Pri virusnih obolenjih, kot sta na primer gripa in prehlad, pa tudi nova koronavirusna 
bolezen, za katera nimamo zdravila, se moramo za uspešno in čim krajše 
prebolevanje bolezni zanesti na svoj imunski sistem. Besedilo: Strokovnjaki nacionalnega portala o hrani in prehrani, Prehrana.si

vnetne ali protivnetne citokine, druge 
tvorijo protitelesa itd.

Imunski sistem se od posameznika do 
posameznika močno razlikuje, tudi med 
sicer povsem zdravimi ljudmi. Razlike 
gre pripisati številnim dejavnikom, kot so 
genetika, spol, starost, prehrana, količina 
gibanja, kajenje, uživanje alkohola, stres, 
količina spanca, zgodovina infekcij in 
cepljenj itd. na številne izmed naštetih 
dejavnikov, kot je na primer prehrana, 
lahko vplivamo tudi sami.

Vpliv prehrane na imunski sistem
Prehrana je eden izjemno pomembnih 
dejavnikov za dobro delovanje 
imunskega sistema. Podhranjenost je v 
državah v razvoju eden glavnih krivcev 
za nepravilno delovanje imunskega 
sistema in večjo dovzetnost za okužbe. 
V razvitem svetu podhranjenost ni 
pogosta težava, ravno obratno, tukaj 
predstavlja težavo prehranjenost, ki je 

S prehrano lahko naš imunski sistem podpremo predvsem z 
uživanjem večjih količin čim bolj raznolike zelenjave, sadja, 
oreškov ter živil, bogatih z omega- 3-maščobnimi kislinami. 



Prehrana je eden izjemno pomembnih dejavnikov za dobro 
delovanje imunskega sistema. 

celic imunskega sistema in imajo tako 
imenovani imunomodulatorni učinek. 
naslednja mikrohranila dokazano 
sodelujejo pri vzdrževanju zdravega 
imunskega sistema (v oklepajih so 
navedeni nekateri najboljši prehranski 
viri posameznega mikrohranila):
•	 vitamin A (jetra, sladek krompir, buče, 

korenje, ohrovt, špinača),
•	 vitamin D (sonce med majem in 

oktobrom, ribe, jajca, obogatena živila),
•	 vitamin E (mandlji, špinača, sončnična 

semena, sladek krompir, avokado),
•	 vitamin c (paprika, kivi, pomaranče, 

brokoli, jagode),
•	 vitamin b6 (čičerika, ribe, jetra, 

pistacije, avokado, piščančje meso, 
sončnična semena, sezam),

•	 folna kislina (leča, fižol, zelena listnata 
zelenjava, šparglji, avokado, brokoli, 
buče),

nujno dodatno povečali naše odpornosti, 
lahko povzročijo celo več škode kot 
koristi. navedeno je treba še posebej 
upoštevati pri prehranskih dopolnilih, 
ki pri pestri in uravnoteženi prehrani 
najpogosteje niso potrebna. Izjema pa je 
predvsem vitamin D. Vitamin D nastaja 
v človeški koži, kadar je le-ta dovolj 
časa izpostavljena dovolj intenzivni 
sončni svetlobi (UVb-žarkom), vendar 
pa v jesensko-zimskem obdobju zaradi 
nizke intenzitete sončnih žarkov tvorbe 
vitamina D v koži praktično ni, zato je 
potreben ustrezen prehranski vnos. V 
nacionalni raziskavi nutrihealth smo 
ugotovili, da ima med novembrom in 
aprilom kar 80 % odraslih Slovencev 
pomanjkanje vitamina D, skoraj 40 % 
Slovencev pa zelo hudo pomanjkanje. 
Zato zdravniki endokrinologi v tem času 
priporočajo dodajanje vitamina D.
Omeniti velja, da imajo nekatera živila 
še posebej prepoznan ugoden vpliv na 
delovanje imunskega sistema, bodisi z 
vplivom na število obrambnih celic ali na 
njihovo aktivnost. Primeri takšnih živil 
so:
•	 česen,
•	 čebula,
•	  gobe šitake,
•	 oranžni pigmenti ali karotenoidi, ki jih 

najdemo v korenju, bučah, sladkem 
krompirju, kakiju, melonah in zeleni 
listnati zelenjavi,

•	 ingver,
•	 probiotični izdelki, kot sta jogurt in 

kefir, ter kislo zelje in kisla repa.
največ, kar lahko torej v teh dneh 
storimo za kar najboljšo obrambo 
svojega telesa, je, da si vzamemo čas 
za pripravo pestrih obrokov, ki naj 
bodo polni zelenjave, polnozrnatih žit, 
stročnic, oreškov in sadja. ne pozabimo 
še na dovolj tekočine in spanja, hkrati 
si vsakodnevno privoščimo gibanje na 
svežem zraku.

•	 baker (goveja jetra, leča, sončnična 
semena, mandlji, kakav),

•	 cink (bučna semena, govedina, čičerika, 
jogurt, kakav, indijski oreški),

•	 selen (brazilski oreški, ribe, govedina, 
perutnina, jajca),

•	 železo (jetra, govedina, leča, kakav, 
špinača, sardine, črni fižol, pistacije).

Izpostaviti velja, da je večino 
naštetih koristnih snovi v zadostni 
meri mogoče zaužiti že s pestro in 
uravnoteženo hrano. Poleg tega s 
polnovredno prehrano, predvsem 
pa z zelenjavo, zaužijemo še znaten 
delež antioksidantov, vlaknin in drugih 
koristnih snovi, kar ima še dodaten 
pozitiven učinek na naše zdravje. Hkrati 
pa več ni nujno bolje, saj preveliki 
odmerki kateregakoli izmed prej 
naštetih vitaminov ali mineralov ne bodo 

Salon Skrivnosti udobja  I  Pod Gradom 2A 2380 Slovenj Gradec                                    T: 041 674 549   E: info@ko-si.si   www.ko-si.si 

SC
Skrivnosti Udobja

Kvaliteten počitek je osnova za 
optimalno delovanje imunskega sistema.

Vrhunska ležišča in 
vzglavniki izdelani iz najboljših 

naravnih materialov

Naravna
ležišča

Preverjena
 kakovost

Izboljša 
spanec

http://www.ko-si.si/
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Pomanjkanje vitamina D vodi do številnih 
zdravstvenih težav, kot so tveganje za 
bolezni srca in ožilja, astma pri otrocih in 
kognitivne težave pri starejših.

Znano je, da vitamin D zagotavlja močne 
kosti, saj pomaga telesu absorbirati 
kalcij s prehrano, medtem ko za 
ljudi, ki niso bili dovolj na soncu ali 
zaužili vitamin D, obstaja tveganje za 
osteoporozo.

Preberite preostanek članka o 
simptomih in vzrokih pomanjkanja 
vitamina D v telesu.

Vitamin D - vloge v telesu
Vitamin D ima v telesu številne vloge in 
funkcije:
•	 absorpcijo in uporabo kalcija in 

fosforja,
•	 prenos živčnih signalov,
•	 strjevanje krvi,
•	 pravilno delovanje srca,
•	 sinteza beljakovin za absorpcijo kalcija 

v prebavilih,
•	 ponovna absorpcija kalcija v ledvicah,
•	 pravilno delovanje imunskega, srčno 

-žilnega, mišičnega in živčnega 
sistema,

•	 pravilno delovanje možganov in 
trebušne slinavke,

•	 normalna mineralizacija kosti.

svetlobi - še posebej izrazita pri 
ljudeh, ki živijo v državah z manj 
sonca (skandinavske države), nosijo 
dolga oblačila ali pokrivala in se ne 
zadržujejo pogosto na prostem.

•	 Temna barva kože - pigment melanin, 
ki daje naši koži temnejšo barvo, 
zmanjša proizvodnjo vitamina D kot 
odziv na izpostavljenost soncu.

•	 Granulomatozne bolezni - tuberkuloza, 
sarkoidoza, histoplazmoza in druge.

•	 Težave z ledvicami - naše ledvice 
pretvorijo vitamin D v aktivno obliko, 
da ga telo uporabi, žal s starostjo ta 
funkcija ledvic oslabi.

•	 Težave s prebavnim sistemom - 
bolezni, kot sta celiakija in crohnova 
bolezen, lahko otežijo absorpcijo 
vitamina D iz hrane.

•	 Prekomerna teža - vitamin D se iz krvi 
uporablja s pomočjo maščobnih celic 

PREPOZNAJTE 
POMANJKANJE VITAMINA 
D IN UKREPAJTE
Vitamin D je znan tudi kot vitamin sonca, ker nastane, ko je koža izpostavljena 
soncu, najdemo pa ga tudi v nekaterih živilih. Besedilo: Branka Birkić Plavčić, dr. med.

Poleg tega je vitamin D povezan 
s pozitivnim učinkom na številna 
zdravstvena stanja in njihovo 
preprečevanje. na primer diabetes tipa 
1 in 2, rak debelega črevesa, bolezni 
srca in ožilja ter po možnosti multipla 
skleroza in demenca.

Poleg tega je vitamin D povezan z 
zdravjem ust, uravnavanjem ravni 
hormonov v telesu in zdravjem kože.

Pomanjkanje vitamina D - vzroki
Možni vzroki za pomanjkanje vitamina D 
v telesu so:
•	 nezadostna poraba hrane, ki je vir 

vitamina D - vegani so še posebej 
ogroženi, ker je večina živil, ki so 
vir vitamina D, živalskega izvora 
(rumenjaki, ribje olje, goveja jetra).

•	 nezadostna izpostavljenost sončni 

Vitamin D lahko vpliva na raven 
glukoze v krvi in krvni tlak. 

Če sumite na pomanjkanje vitamina D ali hipervitaminozo, se 
obvezno posvetujte z zdravnikom. 
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Hipervitaminoza vitamina D se lahko pojavi po čezmernem 
vnosu 50.000 - 100.000 ie na dan (1 ie = 0.025 mikrogramov) v 
obdobju enega meseca.

(mastocitov), kar vpliva na njegovo 
sproščanje v obtok. Ljudje z bMI večjim 
od 30 imajo pogosto nizko raven 
vitamina D v krvi.

•	 nosečnost in dojenje - zaradi 
povečane potrebe po tem potrebujejo 
višjo raven vitamina D v telesu.

•	 Če sumite, da vam v telesu 
primanjkuje vitamina D, priporočamo, 
da opravite ciljno testiranje 
pomanjkanja vitamina D ali temeljit 
pregled vitaminsko-mineralne sestave, 
ki ga lahko brezplačno opravite v 
lekarnah (čeprav ni 100% preverjeno) 
in v določenih laboratorijih ali klinikah.

V primeru ugotovljenega pomanjkanja 
tega vitamina je treba vzeti prehransko 
dopolnilo z vitaminom D, v prehrano 
vključiti živila, bogata z vitaminom D, in 
seveda bolj ostati na soncu.

Pomanjkanje vitamina D - simptomi
Pomanjkanje vitamina D v telesu se 
kaže v naslednjih simptomih:
•	 prekomerno potenje (prepoteno 

in sijoče čelo pri normalnih 
temperaturnih pogojih),

•	 izčrpanost in nenadna šibkost,
•	 krhke ali zlahka lomljive kosti,
•	 bolečine v kosteh in sklepih,
•	 depresija ali kronično slabo 

razpoloženje.
•	 Vitamin D je zato zelo pomemben 

vitamin in ga ni mogoče zagotoviti 
dovolj s hrano. Izpostavljenost 
sončnim (UV) žarkom je nujna, ker 
sevanje deluje kot katalizator za 
sintezo predhodnikov vitamina D. 
Sončenje obraza in rok 5 do 15 minut 
na dan zadostuje za zagotovitev 
potrebnih dnevnih odmerkov vitamina 
D.

Majhni otroci morajo biti izpostavljeni 
soncu 2 uri na teden, dojenčki pa 30 
minut na teden.

Zahtevani dnevni odmerek vitamina D 
za otroke in odrasle je 15 mikrogramov, 
za starejše pa 20 mikrogramov. 
Sončenje po celem telesu 15 minut na 
dan zagotavlja 250-500 mikrogramov 
vitamina D. Zato je izpostavljenost 
obraza in rok do 10 minut na teden 
povsem dovolj, da telesu zagotovimo 
vitamin D.

na žalost ob resnem pomanjkanju 
tega vitamina potrebujete enotno moč 
prehranskih dopolnil, bivanje na soncu 
in hrano kot vir vitamina D, da bi v celoti 
nadomestili pomanjkljivost.

Pomembno je omeniti, da se morate pri 
pogostem in nevarnem izpostavljanju 
soncu, ko je raven ultravijoličnega 
sevanja zelo visoka, zaščititi s kremo 

•	 vnetje črevesja,
•	 akutne in kronične bolezni jeter in 

ledvic,
•	 psihiatrična bolezen.

ženskam v menopavzi, ki trpijo za 
osteoporozo, se s hrano in dodatki 
priporoča 800 - 2000 ie vitamina D in 
1000 - 1200 miligramov kalcija na dan.

Starejšim se priporoča dodatek vitamina 
D za preprečevanje zlomov kosti in 
razvoj osteoporoze.

V dodatkih se uporabljata dve obliki 
vitamina D, vitamin D3 in vitamin D2. D3 
smo pridobili iz živalskih virov, D2 pa iz 
rastlinskih.

Pri hudi insuficienci se lahko vitamin 
D jemlje tudi intravensko, uporabljajo 
pa se tudi analogi vitamina D, kot je 
alfakalcidol.

za sončenje ali oblačili. Taka sredstva 
preprečujejo absorpcijo UV žarkov 
in sintezo vitamina D, vendar v tem 
primeru povečajo vnos hrane in / ali 
dodatkov.

živila, bogata z vitaminom D, so ribje 
olje, jajca, mleko in mlečni izdelki, modre 
ribe in meso (jetra).

Odmerki vitaminov do 25 mikrogramov 
na dan, vzeti s hrano in dodatki, so 
na splošno varni za uporabo v splošni 
populaciji. Dodatek ni priporočljiv za 
zdrave ljudi, ki jim ne grozi pomanjkanje.

Dodatek je priporočljiv za stanja in 
bolezni, kot so:
•	 avtoimunske bolezni,
•	 sladkorna bolezen,
•	 starost,
•	 multipla skleroza,
•	 hipertenzija,

http://www.pharmaclassic.com/
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Neželeni učinki in interakcije
Vitamin D lahko vpliva na raven glukoze 
v krvi in krvni tlak. Zato je pri jemanju 
vitamina D z zdravili, ki vplivajo na te 
vrednosti, potrebna previdnost.

Zdravila, kot so zaviralci kalcijevih 
kanalčkov (antikoagulanti in 
antiaritmiki), se lahko zmanjšajo, če se 
hkrati daje vitamin D.

nekateri antacidi (zdravila, ki 
zmanjšujejo izločanje želodčne kisline) 
lahko vsebujejo aluminij in magnezij. 
Če ga uporabite skupaj z vitaminom D, 
lahko vpliva na kopičenje teh mineralov 
v telesu in povzroči strupenost.

nekateri pripravki na osnovi mineralnih 
olj in antikonvulzivi lahko znižajo 
koncentracijo vitamina D v krvi.

Povečan vnos vitamina D ni priporočljiv 
pri boleznih, kot so:
•	 ateroskleroza,
•	 bolezni jeter in ledvic,
•	 tuberkuloza,
•	 hiperparatiroidizem,
•	 histoplazmoza.

Prekomerni vnos vitamina D - hiper-
vitaminoza
Vitamin D ni topen v vodnih topilih, 
kot so npr. vitamin c, ki se že topi v 
maščobnem tkivu. Zato se ne more 
izločiti z urinom, ampak se topi in kopiči 
v maščobnem tkivu.

Izpostavljenost sončni svetlobi ne bo 
povzročila hipervitaminoze, lahko pa 
se pojavi zaradi prekomernega vnosa s 
hrano ali dodatki.

Hipervitaminoza vitamina D se lahko 
pojavi po čezmernem vnosu 50.000 
- 100.000 ie na dan (1 ie = 0.025 
mikrogramov) v obdobju enega meseca. 
Hipervitaminoza se kaže s prekomernim 
izločanjem kalcija v urinu in zvišano 
koncentracijo ioniziranega kalcija v 
serumu.

Pomanjkanje vitamina D vodi do številnih zdravstvenih težav, 
kot so tveganje za bolezni srca in ožilja, astma pri otrocih in 
kognitivne težave pri starejših. 

Kronična zastrupitev se kaže kot kopičenje kalcija v ledvicah ali 
nefrokalcinoza in demineralizacija kosti. 

Trenutno zastrupitev z vitaminom D 
opazimo s temi simptomi:
•	 hiperkalciemija,
•	 močna in nenasitna žeja,
•	 slabost in bruhanje,
•	 mišična oslabelost.

Kronična zastrupitev se kaže kot:
•	 kopičenje kalcija v ledvicah ali 

nefrokalcinoza,
•	 demineralizacija kosti.

Če sumite na pomanjkanje vitamina D ali 
hipervitaminozo, se obvezno posvetujte 
z zdravnikom.

Znano je, da vitamin D 
zagotavlja močne kosti, saj 
pomaga telesu absorbirati 
kalcij s prehrano, medtem 
ko za ljudi, ki niso bili dovolj 
na soncu ali zaužili vitamin 
D, obstaja tveganje za 
osteoporozo. 



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

http://www.sitis.si/
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Prehlad
Prehladi so žal del odraščanja in 
pridobivanja imunitete. Še posebej, ko 
otroci hodijo v vrtec ali šolo. Včasih se 
zdi, da so bolj doma kot v vrtcu. Vročina, 
kašelj, zamašen nos so vsi neprijetni 
simptomi, ki spremljajo prehlad.

Eterična olja vam lahko pomagajo pri 
preventivi in kurativi. Mnoge zadovoljne 
mame nam povedo, da potem, ko so 
se prepričale o učinkovitosti naših 
receptov, pri otrocih pri prvem smrkanju 
ali kašljanju začnejo nanašati oljne 
serume. V večini primerov, kot pričajo, ni 
nadaljnjega razvoja bolezni.

S tem se vrnemo na začetek naše 
zgodbe o naravi delovanja eteričnih 
olj. Spodbujajo telo, da se lažje brani 
pred mikroorganizmi. S tega vidika so 
eterična olja zelo spodbudna za razvoj 
zdravega in uravnoteženega imunskega 
sistema pri otrocih.

Vsi oljni serumi za prehlad so namenjeni 
dermalni uporabi, kar pomeni, da jih 
nanesemo na otrokove prsi in hrbet, 
zjutraj in zvečer. Poleg delovanja na 
celični ravni ta vrsta uporabe omogoča 
tudi vdihavanje hlapnih molekul 
eteričnih olj, kar prispeva k izboljšanju 
prehodnosti nosne votline, lajšanju 
napetosti v sinusih in sprostitvi.
 

otrokovega življenja. Zanj je značilna 
suha, rdeča koža, ki zelo srbi. Dražilno 
srbenje je jasen simptom atopijskega 
dermatitisa, srbenje pa poslabša vnetni 
proces kože.

Izjemno pomembno je najti ustrezno 
zdravljenje, ki je varno in učinkovito, 
ter ga sistematično uporabljati. Mnoge 
mame, ki nas prosijo za nasvet, so že 
izčrpane in obupane, dvomijo, da rešitev 
sploh obstaja.

na srečo so eterična in zeliščna olja 
za regeneracijo kože, zmanjšanje 
srbenja, protivnetno in protibakterijsko 
delovanje izjemno učinkovita pri težavah, 
povezanih z dermatitisom.

Imuniteta
Alergije so tudi bolezni imunskega 
sistema.

Otroci se rodijo z neizkušenim in 

OTROCI IN ČAS 
PREHLADNIH 
OBOLENJ
Imunski sistem otroka je podoben odraslemu šele pri starosti treh let. Številne 
okužbe dihal in prebavil so del naravne krepitve imunskega sistema otrok in je zato 
pretirana skrb odveč. Ne smemo pa zanemariti tega, da je lahko pri mlajših otrocih 
potek bolezni težji, daljši in ima lahko več zapletov. Besedilo: Petra Šauperl

Bronhitis
bronhitis je vnetno stanje sapnika in 
bronhijev, ki ga običajno povzročijo 
virusne okužbe, kot sta gripa ali prehlad. 
bronhitis je pogosto posledično povezan 
z zapleti prehlada in virusov.

bronhitis vodi do oteženega dihanja 
zaradi kopičenja gostih izločkov v 
bronhijih in dihalnih poteh. To je še 
posebej zahtevno pri majhnih otrocih, 
ki ne znajo sami izkašljati izločkov, 
zato je izredno pomembno, da se takoj 
odzovete in pomagate pri nanosu 
oljnega seruma.

Eterična olja so učinkovita pri vnetnih 
bronhijih, upočasnjujejo napredovanje 
vnetja, imajo mukolitičen in pomirjujoč 
učinek pri kašlju.

Atopijski dermatitis
Atopijski dermatitis je kožna bolezen, ki 
se najpogosteje pojavi v prvih mesecih 

Prehladi so žal del odraščanja 
in pridobivanja imunitete.  

Eterična olja so učinkovita pri vnetnih bronhijih, upočasnjujejo 
napredovanje vnetja, imajo mukolitičen in pomirjujoč učinek pri 
kašlju.  
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Imunski 
sistem je zelo 
kompleksen in 
pri njegovem 
delu 
sodelujejo 
skoraj vsi 
organi v 
telesu. Ko 
otrok raste 
in se razvija, 
njegov 
imunski 
sistem raste 
in se krepi. Je 
temelj zdravja 
celotnega 
organizma.  

nezrelim imunskim sistemom.

Uravnotežen imunski sistem je ključ do 
zdravja vsakega človeka.

Izraz imunost se nanaša na številne 
fiziološke mehanizme, s katerimi se 
telo odziva na katero koli neznano, 
potencialno strupeno snov, tudi na tisto, 
ki jo ustvari telo samo.

Imunski sistem je zelo kompleksen in 
pri njegovem delu sodelujejo skoraj vsi 
organi v telesu. Ko otrok raste in se 
razvija, njegov imunski sistem raste in 
se krepi. Je temelj zdravja celotnega 
organizma.

Alergije so bolezni imunskega sistema, 
pri katerih se ta preveč odziva. nastane 
zaradi nerazločljivosti nevarnega od 
nenevarnega in sproži močno imunsko 
reakcijo na popolnoma neškodljivo snov, 
na primer cvetni prah rastlin.

Podprite imunost na povsem naraven 
način: olje egipčanske črne kumine. Za 
terapevtsko uporabo tega prehranskega 
dopolnila je kakovost olja izjemno 
pomembna, hladno stiskanje in ekološko 
kmetovanje sta nujna.

Številne študije potrjujejo ugoden 

potrjujejo, da so se simptomi alergije 
pri 70 % bolnikov popolnoma umaknili 
(Schleicher, 1996).

Olje črne kumine ima tudi dokazan 
protivnetni učinek, zato se priporoča 
kot dopolnilno zdravljenje za atopijski 
dermatitis, seboroični dermatitis, 
luskavico in druga vnetna kožna 
obolenja.

učinek olja črne kumine na vzpostavitev 
pravilnega delovanja imunosti. 
Posebnost črne kumine je njeno 
imunomodulacijsko delovanje, kar 
pomeni, da poveča ali zmanjša imunski 
odziv, odvisno od stanja in potreb 
organizma.

Olje črne kumine je izjemno učinkovito 
pri zdravljenju alergij, kjer raziskave 

2021-09-27 Eteris RollOn Oglas Zdrave novice 210 × 149.indd   1 27. 09. 2021   13:58:13
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Virusi prehlada so skoraj povsod: 
v zraku, na vratnih kljukah, kavnih 
skodelicah, svinčnikih, knjigah … Zanimivo 
je, da na teh predmetih lahko preživijo 
celo nekaj ur. Prehladni virusi v naše telo 
vstopijo preko nosu ali celo preko oči, ko 
se z okuženimi rokami dotikamo nosu 
ali oči.

Ko začutimo, da smo zboleli za 
prehladom, smo že nekaj časa okuženi. 
že en sam virus lahko povzroči okužbo. 
Prvi simptomi prehlada se lahko pojavijo 
že en dan po okužbi in potem prehlad 
hitro napreduje. V nekaj urah imamo 
vse začetne simptome. To so bolečine v 
grlu, kihanje, poln nos in glavobol. Vse te 
težave se nato stopnjujejo in po treh, do 
štirih dnevih popustijo.

Ob koncu prehlada se za nekaj dni pojavi 
intenzivnejši kašelj. celoten prehlad 
traja običajno sedem dni.
Značilni znaki so:
•	 voden nosni izcedek,
•	 zamašen nos,
•	 kihanje in
•	 bolečine v žrelu.
 
Zdravljenje
Zdravila, ki bi ozdravilo prehlad, ni, 
lahko pa sežemo po zdravilih za 
lajšanje simptomov. Lajšanje simptomov 
prehlada je smiselno. Telesu je treba 
pomagati v borbi s prehladom, in tako 
preprečevati zaplete prehlada. Potrebna 
sta počitek in pitje tople tekočine, 
uživanje večjih količin vitamina c.
Uporabljajo se:
•	 nazalni dekongestivi: Ta zdravila 

povzročijo skrčenje žilic v nosni 
sluznici, s tem zmanjšajo njeno 
oteklino in izločanje sluzi. Uporaba naj 
ne traja dlje kot 3-4 dni.

•	 lajšanje bolečega grla; antiseptiki, tudi 
kombinacije z lokalnimi anestetiki: 
Lahko so v obliki pastil, ki jih 
raztopimo v ustih, ali v obliki pršila. 

(vnetja obnosnih votlin) ali okužbe 
spodnjih dihal (najbolj pogosta in najbolj 
nevarna je pljučnica).
 
Kako se lahko zaščitimo pred prehla-
dom?
•	 Pogosto si umivajmo roke.
•	 ne dotikajmo se nosu in oči, saj lahko 

s tem prenesemo viruse na očesno 
sluznico.

•	 Izogibajmo se zaprtih prostorov, v 
katerih se zadržuje veliko ljudi.

•	 Uporabljajmo papirnate robčke, ki jih 
po uporabi zavržemo.

•	 Dihajmo skozi nos, nosna sluznica je 
filter za viruse.

•	 Odpornost organizma lahko 
povečamo tudi s pripravki z ameriškim 
slamnikom in vitaminsko mineralnimi 
pripravki. Pomembno je tudi gibanje 
na svežem zraku, prehrana s čim več 
sadja in zelenjave in dovolj počitka.

KAKO LOČITI PREHLAD 
OD RESNE BOLEZNI?
Prehlad povzroča več kot 200 različnih virusov in spada med najpogostejše virusne 
okužbe. Prehladna obolenja so najpogostejša v obdobju od zgodnje jeseni do pozne 
pomladi. Odrasli običajno zbolijo 2-3 krat na leto, otroci pa lahko tudi do 12 krat 
letno. Besedilo: Tomaž Mezgec, mag.farm.

Pri vnetem žrelu se lahko uporabljajo 
Septolete, neo-angin….. Če pa je žrelo 
boleče, se odločimo za kombinacije z 
lokalnimi anestetiki, na primer Angal, 
Septolete plus… .

•	 Antitusiki; lahko uporabimo pri suhem 
dražečem kašlju. Uporabijo se lahko 
sirupi z rastlinskimi sluzmi, ki obložijo 
sluznico žrela in jo tako zavarujejo 
pred dražljaji za kašelj. Tako delujeta 
Slezov in Trpotčev sirup. Uporabljajo 
se lahko tudi sintetična zdravila, ki 
zavirajo center za kašelj (Sinecod, 
Panatus).

•	 analgetiki in antipiretikise lahko 
uporabijo pri bolečinah ali povišani 
telesni temperaturi. Uporabljata se 
predvsem paracetamol.

 
Kakšni zapleti se lahko razvijejo iz 
prehlada?
Tako lahko pride do vnetja srednjega 
ušesa (največkrat pri otrocih), sinusitisa 

Če ob prehladu ne poskrbimo za svoje zdravje, se lahko pojavijo 
zapleti. Okužba se iz ustne in nosne votline prenese na druge 
dele telesa.
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Obstajajo različni načini, kako si lahko pri 
zamašenem nosu ob prehladu, gripi ali 
alergijskem rinitisu pomagate sami. 

Uporabite vlažilec zraka
Vlažilci zraka delujejo tako, da vsrkajo 
suh in segret zrak skozi napravo, ga 
navlažijo in razpršijo v prostor. Dihanje 
v vlažnejšem zraku lahko pomiri 
razdraženo sluznico v nosu in sinusih. 
Prav tako vlaga v zraku pripomore k 
redčenju sluzi v nosni votlini. Tako iz 
nosu odstranimo odvečno sluz in lažje 
zadihamo. Vlažilec zraka je posebno 
uporaben pozimi, ko je zaradi ogrevanja 
stanovanj in redkejšega zračenja zrak 
bolj suh kot poleti

Pojdite pod vročo prho
Para iz prhe pomaga izločiti sluz iz nosu 
in zmanjšati vnetje. Ob vročem prhanju 
se lahko vsaj za nekaj časa vaše dihanje 
povrne v normalno stanje.

Skrbite za hidracijo
Poskrbite, da pijete dovolj tekočine (voda, 
čaj, sok, izotonični napitki, juha ipd.). 
Uživanje tekočine pomaga redčiti sluz 
v nosnih poteh, ki se tako lažje izloča iz 
nosu, pritisk v sinusih pa se zmanjša.

Uporabite fiziološko raztopino
Uporaba fiziološke raztopine v pršilu ali 

Uporabite nosni dekongestiv
Dekongestivi so zdravila, ki zmanjšajo 
otekanje nosne sluznice ter tako odpirajo 
dihalne poti  in olajšajo dihanje. na 
voljo so v obliki pršila ali kapljic. brez 
recepta jih lahko kupite v lekarni, kjer 
vam bo farmacevt svetoval njihovo 
pravilno uporabo. Zdravila vedno 
uporabljajte skladno z navodili za 
uporabo. Dekongestive uporabljajte le v 
priporočenih odmerkih, ne dlje kot 5 do 
7 dni.

kapljicah lahko poveča raven vlage v 
nosnih poteh in tako pomaga razredčiti 
sluz. To lajša odstanjevanje sluzi iz nosu 
in blaži vnetje.

Uporabite tople obkladke
Topel obkladek lahko pomaga odmašiti 
zamašen nos. brisačo najprej namočite 
v topli vodi, nato jo temeljito ožemite, 
zložite in položite preko nosu in čela. 
Toplota lahko lajša bolečino in pomaga 
ublažiti vnetje v nosnicah. nanos 
obkladka lahko ponovite večkrat.

Ko začutimo, da 
smo zboleli za 
prehladom, smo 
že nekaj časa 
okuženi. 

https://www.lekarnar.com/izdelki/aqua-maris-clean-prsilo-za-nos-1
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Povzročitelji
Poznani so trije virusi, ki povzročajo 
gripo: virus influence A, b in c. Virus 
influence A povzroča epidemije in 
pandemije, virus influence b povzroča 
običajno omejene izbruhe na primer v 
šolah, vrtcih. Virus influence c okuži 
posameznike in ne povzroča epidemij. 
Ločitev posameznih tipov virusov 
influence je možna z mikrobiološkimi 
preiskavami. Viruse influence A 
razvrstimo po podtipih na podlagi dveh 
površinskih antigenov: hemaglutinina 
(H) in nevraminidaze (n). Tri vrste 
hemaglutininov (H1, H2, H3) in dve vrsti 
nevraminidaze (n1, n2) so v virusih 
influence, ki povzročajo pri ljudeh 
sezonsko gripo. Poznani so še drugi 
hemaglutinini, ki so v virusih influence, ki 
pa povzročajo bolezen pri živalih (pticah, 
prašičih in konjih).

GRIPA - SKRIVNOSTNA 
KOT ŠE NIKOLI
Gripa (influenca) je akutna virusna bolezen dihal, ki se zelo hitro širi. Pojavlja se 
predvsem v zimskih mesecih na severni polobli in ogroža vse prebivalstvo, še 
posebno starejše ljudi, bolnike s kroničnimi srčnimi, pljučnimi, presnovnimi in drugimi 
boleznimi in majhne otroke. Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) 

Občasno in povsem nepričakovano se 
pojavljajo novi podtipi virusa influence 
in povzročijo pandemijo. Pandemski 
virusi influence so običajno kombinacija 
živalskih in človeških virusov. Postopne 
majhne spremembe virusa influence pa 
so odgovorne za vsakoletne, sezonske 
epidemije.

Inkubacijska doba
Čas od okužbe do pojava bolezni je 
kratka. bolezenski simptomi in znaki 
gripe (vročina, nahod, bolečina v žrelu, 
kašelj) se pojavijo 1–3 dni po okužbi.

Način prenosa
Povzročitelj gripe, virus influence, 
se prenaša s kužnimi kapljicami in 
preko površin, ki so onesnažene z 
izločki dihal obolelega z gripo. Kužne 
kapljice nastanejo ob kihanju, kašljanju 

Pojav in razširjenost akutnih okužb dihal pozorno spremljamo, da 
zaznamo razširjenost, obseg in vrsto virusov, ki se pojavljajo med 
prebivalstvom. 

in glasnem govorjenju. Prepotujejo 
razdaljo največ do enega metra, zato 
je za prenos virusa influence potreben 
tesnejši stik z zbolelim, običajno v 
zaprtem prostoru. na površinah v 
posušeni sluzi lahko virus influence 
preživi več ur. Če se onesnaženih površin 
dotaknemo s prsti, lahko virus influence 
zanesemo na sluznice nosu in ust ter se 
okužimo.

Dovzetnost za okužbo
Za gripo smo sprejemljivi vsi. Po okužbi 
z virusom influence pa je potek lahko 
precej različen in odvisen predvsem 
od splošnega zdravstvenega stanja, 
starosti, imunskega sistema in tega, 
ali smo se v preteklosti že okužili s 
podobnim virusom influence. Pri mlajših, 
sicer zdravih, poteka okužba brez 
simptomov – kljub okužbi ne zbolimo, 
pri starejših kronično bolnih pa je potek 
lahko težak in zapleten.

Simptomi in znaki bolezni 
Približno v 1–3 dneh po okužbi se 
pojavijo bolezenski simptomi in 
znaki: mrazenje, izčrpanost, visoka 
temperatura, glavobol, bolečine v 
mišicah in kosteh, dražeč občutek v 
žrelu in suh kašelj. Razen kašlja, ki lahko 
traja več tednov, znaki po navadi izginejo 
v 2–7 dneh.
Virus influence poškoduje sluznico dihal 
in omogoči prodor bakterijam v pljučno 
tkivo, zato se lahko kot zaplet gripe 
razvije bakterijska pljučnica. Ta zaplet 
je pogostejši pri starejših ljudeh in 
kroničnih bolnikih. Pri kroničnih bolnikih 
se v času prebolevanja gripe poslabšajo 
osnovne bolezni. Zato se v epidemiji 
gripe število sprejemov v bolnišnice 
močno poveča. Poveča se umrljivost.

Kužnost
največja kužnost je tik pred pojavom 
bolezni in nekaj dni po začetku gripe 
(3–5 dni). Majhni otroci izločajo večje 
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Večino akutnih okužb dihal 
povzročajo virusi, precej 
redkeje bakterije. 

Cepljenje je priporočljivo tudi 
za zdravstveno osebje in ljudi 
v vseh tistih poklicih, kjer bi 
zaradi odsotnosti z dela zaradi 
gripe ohromela dejavnost.

količine virusa, zato so kužni dlje časa 
(sedem dni ali še več). Dolgotrajnejše 
izločanje virusa je značilno za bolnike z 
okrnjenim imunskim sistemom. 

Zdravljenje
Pri večini bolnikov zdravljenje s 
protivirusnimi zdravili ni smiselno. 
najpomembneje je, da si olajšamo 
težave in počakamo, da gripa izzveni.
Če imamo povišano telesno temperaturo 
nad 38 °c, jemljemo antipiretike – 
zdravila, ki znižajo telesno temperaturo. 
Za otroke je primeren paracetamol, 
odrasli pa lahko vzamejo paracetamol 
ali aspirin. Posebno ponoči je zamašen 
nos zelo moteč in povzroči, da dihamo 
čez usta, kar dodatno izsuši sluznico 
zgornjih dihal in poslabša počutje. 
Svetuje se uporaba kapljic za nos, da 
se prehodnost nosu poveča in olajša 
dihanje.

Zaužijemo dovolj tekočin, saj jih zaradi 
vročine izgubimo več kot običajno, da ne 
nastopi izsušitev, ki še dodatno poslabša 
naše počutje. Svetuje se počitek in 
izogibanje telesnim naporom, dokler 
traja vročina.

Jemanje antibiotikov (če ni bakterijskih 
zapletov) je brez smisla in je lahko 
škodljivo.

Za zdravljenje gripe je že nekaj let 
na voljo več vrst protivirusnih zdravil, 
ki so različno učinkovita. Zdravila 
nekoliko skrajšajo trajanje in omilijo 
potek bolezni, če jih zdravnik bolniku 
predpiše prvi ali drugi dan bolezni. 
nekatera zdravila niso primerna za 
bolnike z resnimi okvarami ledvic, 
jeter, druga ne za ljudi z astmo ali 
kronično obstruktivno pljučno boleznijo. 
Protivirusna zdravila se običajno 
predpišejo bolnikom, ki se zaradi težje 
gripe zdravijo v bolnišnici.

Pri starejših, ki se zdravijo zaradi 
kroničnih bolezni, in pri ljudeh s slabšo 
obrambno sposobnostjo je gripa lahko 
težka bolezen. Če v nekaj dneh ni 

cepljenje proti gripi se začne proti 
koncu jeseni in traja, vse dokler ne 
začne število obolelih z gripo upadati. 
Po cepljenju se zaščita pri mlajših razvije 
po tednu dni, pri starejših traja razvoj 
imunosti 14 ali celo več dni. Ker se 
virusi gripe pogosto in hitro spreminjajo, 
strokovnjaki vsako leto na novo 
izdelajo cepivo proti virusom, za katere 
so ocenili, da bodo krožili. Prav zato 
moramo cepljenje proti gripi ponoviti 
vsako leto.

Vzdrževati moramo dobro telesno 
kondicijo, se veliko gibati na svežem 
zraku in uživati zdravo hrano z veliko 
sadja in zelenjave. V mesecih, ko je 
okužb dihal veliko, se izogibamo zaprtih 
prostorov in si večkrat skrbno umijemo 
roke, da ne zanesemo virusa influence 
in tudi drugih mikroorganizmov na 
dihala. Okužbo preprečimo z dobrimi 
higienskimi navadami – ne delimo 
osebnih predmetov, kot so zobne 
krtačke, ne pijemo iz istega kozarca 
ali steklenice, ne uporabljamo istega 
jedilnega pribora ipd.

izboljšanja, predvsem če vztraja visoka 
telesna temperatura in kašelj postane 
vse bolj gnojav, pomeni, da se je potek 
gripe zapletel s pljučnico. V tem primeru 
je pregled in nasvet zdravnika nujno 
potreben. Enako velja za majhne otroke 
– če vročina ne pade, otrok pa je zaspan, 
apatičen, izsušen, je potreben pregled v 
ambulanti.

Poskrbimo, da ne prenesemo virusa 
influence na svoje bližnje – večkrat 
dnevno si umijemo roke in kašljamo v 
rokav. Sproti odstranimo posmrkane 
robčke. Roke si umijemo vsakič, ko jih 
onesnažimo z izločki dihal. Uporabljamo 
svoje kozarce in jedilni pribor.

Preprečevanje okužb
najučinkovitejša zaščita pred gripo 
je cepljenje. cepljenje se bo letos v 
Sloveniji začelo v drugi polovici oktobra. 
cepljenje je priporočljivo za vsakogar, 
še posebej za starejše od 65 let, za 
bolnike s kroničnimi boleznimi pljuč, srca, 
ledvic, za diabetike, za osebe z imunsko 
pomanjkljivostjo, zdravljene s kemo- ali 
radioterapijo in malignomi ter za majhne 
otroke, stare 6–23 mesecev. cepljenje 
priporočamo tudi nosečnicam.

cepljenje priporočamo tudi družinskim 
članom vseh starejših oseb in kroničnih 
bolnikov, da virusa influence ne zanesejo 
v domače okolje in ob prebolevanju 
gripe ogrožajo svojca, ki ima težave 
z zdravjem. Poleg tega priporočamo 
cepljenje družinskim članom majhnih 
otrok in še posebej, če je v družini 
dojenček mlajši od 6 mesecev, ki še ne 
more biti cepljen.

cepljenje je priporočljivo za zdravstveno 
osebje in ljudi v vseh tistih poklicih, kjer 
bi zaradi odsotnosti z dela zaradi gripe 
ohromela dejavnost (policija, carina, 
pošta, gasilci itd.).

pH nevtralni, 
dermatološko 

testirani, zračni, 
vpojni in meHki vložki iz 

organskega bombaža

http://www.naturafemina.si/
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Možganske celice za svoje delovanje 
potrebujejo nenehno oskrbo s kisikom, 
ki jim ga dovaja kri. Če je krvni obtok 
v možganih moten zaradi zamašitve, 
to povzroči smrt celic v tistem delu 
možganov, ki ga zamašena žila ne 
more več oskrbeti s kisikom. To vodi v 
nastanek značilnih simptomov in znakov, 
ki lahko trajajo nekaj tednov, mesecev ali 
so celo trajni.

Manjša možganska kap
Če simptomi minejo v nekaj dneh ali 
tednih, pravimo, da so bolniki preboleli 
manjšo možgansko kap.

Znotrajmožganska krvavitev
Pri okrog 20 % bolnikov je vzrok 
možganske kapi krvavitev v določenem 
delu možganov.

Ishemična možganska kap
O njej govorimo, ko prekinitev krvnega 
obtoka v delu možganov traja tako 

Znotrajmožganska krvavitev
nastane zaradi razpoka arterije v 
možganih. najpogostejši vzrok je 
dolgotrajna, slabo urejena arterijska 
hipertenzija, ki okvari žilno steno 
manjših možganskih arterij. Redkejši 
vzroki so žilne nepravilnosti, kot sta 
arterijsko-venska malformacija** in 
angiom***, ter motnje v strjevanju krvi.

Kako ločimo ishemično možgansko 
kap od znotrajmožganske krvavitve?
Ločevanje med ishemično možgansko 
kapjo in znotrajmožgansko krvavitvijo 
z nevrološkim pregledom ni zanesljivo. 
Zato pri vsakem bolniku z možgansko 
kapjo opravimo slikanje možganov z 
računalniško tomografijo glave (cT 
glave) ali včasih z magnetno resonanco 
glave (MR glave). Pri ishemični 
možganski kapi ugotovimo možganski 
infarkt, pri znotrajmožganski krvavitvi pa 
vidimo možganski hematom.

Kaj je prehodna pretočna motnja?
Prehodna pretočna motnja 
(strokovno tranzitorna ishemična 
ataka – TIA) nastane zaradi prehodne 
prekinitve možganskega pretoka v 
določenem možganskem predelu. 
Zapora arterije, ki povzroči motnje 
možganskega pretoka, v kratkem času 
sama po sebi mine.
Simptomi in znaki, ki se pojavijo, so enaki 
kot pri možganski kapi, le da zaradi 
kratkotrajne zapore trajajo do 24 ur, 
običajno pa 10—15 minut. Pomembno 
je, da prehodno pretočno motnjo 
prepoznamo, ker napoveduje možgansko 
kap, ki se lahko razvije pozneje.
Vsi bolniki, ki so doživeli prehodno 
pretočno motnjo, morajo takoj k 
zdravniku, da jim predpiše ustrezno 
zdravljenje, saj to pomembno zmanjša 
možnost za nastanek možganske kapi.

Kako pogosta je možganska kap?
Možganska kap vsako leto prizadene 
vsaj 0,2 % populacije in več kot 1 % 
ljudi, starejših od 65 let.

NAJ SE MOŽGANSKA 
KAP NE PONOVI 
Možganska kap je nenaden dogodek v osrednjem živčevju, pri katerem je zaradi 
nezadostne oskrbe možganov s krvjo njihovo delovanje moteno za več kot 24 ur.

Besedilo: Prim. Tatjana Erjavec, dr. med. 

dolgo, da povzroči trajno možgansko 
okvaro.

Zakaj nastaneta ishemična 
možganska kap in znotrajmožganska 
krvavitev?

Ishemična možganska kap
Lahko je posledica strdka, ki je nastal na 
veliki arteriji ali v srcu, se odlepil in nato 
s krvjo potoval do možganov in zamašil 
eno od manjših arterij.
Možganska kap je lahko tudi posledica 
bolezenskih sprememb na velikih ali 
majhnih možganskih arterijah.
Redko nastane ob vnetju arterijske 
stene ali zaradi prirojenega oziroma 
pridobljenega nagnjenja k zvečanemu 
strjevanju krvi.
Pri približno 30 % bolnikov ne 
moremo ugotoviti jasnega vzroka 
možganske kapi, zato govorimo o 
kriptogeni* možganski kapi.

Pri okrog 20 % bolnikov je vzrok možganske kapi krvavitev v 
določenem delu možganov.



Vsi bolniki, ki so doživeli prehodno pretočno motnjo, morajo 
takoj k zdravniku, da jim predpiše ustrezno zdravljenje, saj to 
pomembno zmanjša možnost za nastanek možganske kapi.

Po podatkih Inštituta za varovanje 
zdravja se v Sloveniji zaradi možgansko-
žilnih bolezni zdravi vsako leto okrog 
4400 ljudi, okoli 2100 pa jih umre. Od 
teh je pri 10 % vzrok smrti možganska 
kap.
Kakšne so posledice možganske kapi?
Posledice možganske kapi so zelo 
različne, odvisne pa so od obsežnosti 
okvare, od mesta, ki je bilo prizadeto, in 
od hitrosti ukrepanja:
•	 ljudi preživi kap brez posledic
•	 jih postane lažjih invalidov
•	 jih postane zmernih invalidov
•	 bolnikov postane hudih invalidov

Ker se po možganski kapi zelo malo ljudi 
rehabilitira do te mere, da so sposobni 

za delo, je razumljivo, da možganska kap 
oziroma njene posledice pomenijo tudi 
zelo veliko finančno breme za državo.

Evropski akcijski načrt obravnave 
možganske kapi do leta 2030 vključuje 
tudi dejavnosti sekundarne preventive. 
cilji na tem področju so: 
•	 da bo sekundarna preventiva 

vključena v nacionalne programe 
za obravnavo možganske kapi in 
spremljanja bolnikov na lokalni ravni, 

•	 da bo imelo najmanj 90 % bolnikov 
dostop do ustreznih specialistov, ki 
bodo izvedli diagnostiko in predpisali 
zdravljenje v okviru sekundarne 
preventive, 

•	 da bo zagotovljen dostop do ključnih 

preiskav: cT ali MR, UZ vratnega žilja, 
UZ srca, laboratorijske preiskave 
(lipidogram, krvni sladkor, HbA1c), 

•	 da bo vsak bolnik imel možnost 
upoštevanja zdravega življenjska sloga 
in zdravljenja visokega krvnega tlaka, 
zniževanja maščob v krvi, jemanja 
antiagregacijskih in antikoagulantnih 
zdravil, zdravljenja sladkorne bolezni 
ter v primeru potrebe možnost 
posegov na karotidnem žilju in 
zapiranja ovalnega okna v srcu. 

 
Projekt z delovnim naslovom: 
»Preprečimo možgansko kap in 
izboljšajmo kakovost življenja z 
boleznijo«, ki ga sofinancira Ministrstvo 
za zdravje, je del naših prizadevanj 
za večjo ozaveščenost na področju 
sekundarne preventive po možganski 
kapi.  

Začeli smo obetavno. V skupini, ki 
je pripravila predstavitev, načrt in 
terminski plan dela, so bili poleg moje 
malenkosti še logopedinja, dietetik 
in klinični farmacevt. Ker poznam 
zavzetost v Klubih cVb, nisem dvomila, 
da boste aktivno sodelovali vsi. bili 
smo pripravljeni začeti. Potem pa šok. 
Slovenija je zaradi epidemije obstala. Za 
dneve, tedne, mesece …  

V luči bolezni koronavirusa je vse 
postalo tako zelo nepomembno. Kot 
da ne obstajajo druge bolezni, da 
posamezniki ne umirajo tudi zaradi 
raka, srčnih obolenj, drugih okužb in 
nenazadnje možganske kapi. Možganske 
kapi pa naj bi bilo pri bolnikih z boleznijo 
koronavirusa veliko.  

Poletje je prineslo olajšanje. Previdno in 
počasi smo se spet srečevali, predvsem 
zunaj, v naravi. V tistem kratkem času 

M3
Vsestranski in klinično preverjen merilnik krvnega tlaka za 
merjenje brez napak z »Easy« manšeto za srednji in večji 
obseg nadlakti.

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

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

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

DIAFIT d.o.o., PE Trgovina pri bolnišnici
Ljubljanska 1a, 2000 Maribor
T: 02 / 330 35 52, 02 / 330 35 50

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

http://www.diafit.si/
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nam je uspelo pripraviti predavanja na 
Ptuju in Črenšovcih. bilo je tako prijetno, 
čeprav z maskami, razkužili in obvezno 
razdaljo.  

Drugi val je odplaknil sanje, da nam bo 
uspelo začrtane dejavnosti izpeljati. 
Znašli smo se v primežu zahtev naših 
sofinancerjev in možnosti, da te zahteve 
izpolnimo. ni nam preostalo drugega, 
kot da prilagodimo že pripravljeni načrt 
za leto 2020.  

nastala je ideja o izdaji publikacije 
»Naj se možganska kap ne ponovi«. 
V knjižici smo poskusili strniti vsa 
najpomembnejša priporočila za 
preprečevanje ponovne ishemične 
možganske kapi in drugih bolezni srca 
in ožilja. nič novega, vendar smo se lotili 
priporočil z vidika možnosti upoštevanja 
le-teh pri različnih trajnih okvarah po 
možganski kapi.  
Lahko je napisati in dokazati, kako 
koristna je individualno predpisana 
telesna vadba, ki vključuje aerobno 

vadbo, vaje za moč, gibljivost, rekreacijo 
in šport. Pa jo je mogoče predpisati 
vsakomur po možganski kapi? Jo je 
možno izvesti vsaj pri večini bolnikov?

Lahko je priporočati uravnoteženo 
prehrano in se ne vprašati, ali bolnik 
po možganski kapi lahko uživa presno 
zelenjavo in sadje, varno pije dovolj 
tekočine, zadosti potrebam po kalorijah, 
še zlasti, če ima motnje požiranja in 
hranjenja.
 
V sekundarni preventivi po možganski 
kapi so nekatera priporočila, ki jih 
ne moremo dosledno upoštevati, 
še več pa je takih, ki bi jih z več 
informacijami lahko. Med temi je prav 
gotovo zavzetost za zdravljenje z 
zdravili. Če poznamo zdravila in vemo, 
na kakšen način lahko preprečijo 
ponovno možgansko kap, srčni infarkt 
ali amputacijo noge, ne bomo vsakega 
slabšega počutja predpisali neželenim 
učinkom zdravil. Morda tudi ne bomo 
kupovali dragih prehranskih dodatkov 

Možganska 
kap je 
nenaden 
dogodek v 
osrednjem 
živčevju, pri 
katerem 
je zaradi 
nezadostne 
oskrbe 
možganov s 
krvjo njihovo 
delovanje 
moteno za 
več kot 24 ur.

ali pripravkov z nedokazanim učinkom 
delovanja. 

bomo pa upoštevali zdrav življenjski 
slog z redno telesno dejavnostjo, ki jo 
zmoremo, s hrano, ki bo prilagojena 
našim potrebam, z manj tveganim pitjem 
alkoholnih pijač in brez cigaret.  
Prepoznali bomo morebitne novo 
nastale dejavnike tveganja za bolezni 
srca in ožilja (atrijsko fibrilacijo, motnje 
dihanja v spanju, sladkorno bolezen, 
povečan holesterol, visok krvni tlak) in 
hitro ukrepali. 

Pozorni bomo na novonastale bolečine v 
prsnem košu, ki lahko pomenijo bolezen 
srca, ali bolečine pri hoji, ki so lahko 
posledica slabše prekrvitve nog.

naj nas vedno spremlja nedvomno 
dokazano dejstvo, da lahko z doslednim 
upoštevanjem priporočil sekundarne 
preventive zmanjšamo pogostnost 
ishemične možganske kapi za 80 %. 
To pa je odstotek, za katerega se je 
vredno potruditi. Ponovna možganska 
kap, dodatni srčni infarkt ali amputacija 
noge prav gotovo pomeni bistveno 
poslabšanje kakovosti življenja z 
boleznijo. Prav zato naj se možganska 
kap nikoli, res nikoli, ne ponovi ! 

Pri ishemični možganski kapi 
ugotovimo možganski infarkt, 
pri znotrajmožganski krvavitvi 
pa vidimo možganski hematom. 

Po podatkih Inštituta za 
varovanje zdravja se v Sloveniji 
zaradi možgansko-žilnih bolezni 
zdravi vsako leto okrog 4400 
ljudi, okoli 2100 pa jih umre. 

http://www.pharmaclassic.com/


MESEČNA AKCIJA
OKTOBER

Akcija velja za imetnike Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana od 1. 10. do 31. 10. 2021 oz. do prodaje zalog v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah 
LL Viva (v okviru razpoložljivega asortimana) in Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si. Akcija je predvidena za prodajo v količinah, običajnih za 
gospodinjstva in ne velja za pravne osebe. Akcija ne velja za promocijska pakiranja, popusti se ne seštevajo. Slike so simbolične. www.lekarnaljubljana.si

POPUST

25%
DERCOS

POPUST

20%
MALČEK

http://www.lekarnaljubljana.si/
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Zlom – neprijeten zaplet osteoporoze
Osteoporoza je bolezen starejših 
ljudi. Skoraj vsaka druga ženska 
in vsak peti moški po 50. letu si 
bo do konca življenja zlomil kost 
zaradi neprepoznane in nezdravljene 
osteoporoze. Ocenjujejo, da v Evropi 
vsakih 30 sekund pride do zloma zaradi 
krhkosti kosti. najpogosteje se zlomijo 
vretenca, kolk ali roka tik nad zapestjem. 
Strokovnjaki pričakujejo, da se bo zaradi 
staranja prebivalstva število takšnih 
zlomov v naslednjih petdesetih letih 
podvojilo.

Posledice zlomov
Tveganje ženske, da bo umrla zaradi 
zapletov po zlomu kolka, je enako 
tveganju za smrt zaradi raka dojke. 
Umre namreč skoraj četrtina bolnikov, ki 
utrpijo zlom kolka, in to že v prvem letu 
po zlomu. Zaradi zlomov vretenc, ki so 
najpogostejši zlomi zaradi krhkosti kosti 
in ostanejo v dobri polovici primerov 
neprepoznani, se bolniki zmanjšajo za 
več centimetrov, njihov hrbet postane 
ukrivljen, pojavijo se težave z dihanjem, 

Stara kost se razgradi, v prostorih, 
ki tako nastanejo, se nalaga nova. V 
desetih letih se na ta način obnovi ves 
skelet. V otroštvu in najstniških letih se 
nova kost nalaga hitreje, kot se stara 
kost odstranjuje. na ta način kosti 
postajajo večje, težje in gostejše. 

Tvorba kosti prehiteva njeno razgradnjo, 
dokler ne dosežemo največje kostne 
mase, kar se zgodi do 30. leta starosti. 
Pozneje se začne kostna masa 
postopno manjšati. Proces se zelo 
pospeši pri ženskah v prvih petih letih 
po menopavzi, nato pa poteka pri obeh 
spolih enako hitro. 

Ker imajo ženske na splošno manjšo 

OSTEOPOROZA – 
KAJ JE, KAKO SE 
ODKRIVA IN ZDRAVI
Osteoporoza dobesedno pomeni porozne kosti. Kosti, ki so bile močne, postanejo 
zaradi osteoporoze krhke in lomljive. Gibi, ki se zdijo sami po sebi umevni, na primer 
skloniti se in pobrati časopis ali dvigniti vnuka, lahko pri bolnikih z osteoporozo 
povzročijo zlome. Večina ljudi ne ve, da ima osteoporozo, dokler se kost ne zlomi. 
Takrat je bolezen že napredovala. Vir: Zveza društev bolnikov z osteoporozo Slovenija

lahko tudi vnetje požiralnika. Jasno je 
torej, da je osteoporoza resna nevarnost 
za vaše zdravje in morda celo za vaše 
življenje.

Kosti niso mrtve, ampak še kako žive!
Ker je osteoporoza bolezen kosti, 
je pomembno vedeti, iz česa so 
kosti sestavljene, kako rastejo in se 
spreminjajo. 

Sestavljene so v glavnem iz 
beljakovinskega ogrodja. V njem se 
nalagata kalcij in fosfat. Kosti so zato 
močne in prožne obenem, tako da lahko 
kljubujejo tudi največjim obremenitvam. 
Kosti se vse življenje neprestano 
prenavljajo.  

Za merjenje kostne gostote lahko uporabimo tudi ultrazvok (UZ) 
petnice. 

Verjetnost osteoporoze je 
večja, če v obdobju tvorbe 
kosti te niso dosegle največje 
mase.
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Ker je osteoporoza bolezen kosti, je pomembno vedeti, iz česa so 
kosti sestavljene, kako rastejo in se spreminjajo. 

Zdravila, ki kostem izrazito škodujejo, so glukokortikoidi. 
Uporabljamo jih za zdravljenje artritisa, astme, vnetne bolezni 
črevesja, lupusa eritematozusa, bolezni pljuč, ledvic in jeter. 

kostno maso kot moški, poleg tega pa 
se v obdobju po menopavzi kostna masa 
hitro zmanjšuje, ni presenetljivo, da je 
med bolniki z osteoporozo kar 80 % 
žensk. S staranjem je izguba dela kostne 
mase torej običajna in pričakovana. 
nasprotno je pojav osteoporoze z 
bolečimi zlomi in izrazitim zmanjšanjem 
telesne višine tudi pri starejših 
bolezenski pojav.

Verjetnost osteoporoze je večja, če v 
obdobju tvorbe kosti te niso dosegle 
največje mase. Predstavljajte si, da je 
vaša kost kot bančni račun, na katerem 
je le toliko kosti, kot ste je na račun 
naložili.

Zakaj merimo mineralno kostno 
gostoto?
Preden se kost zlomi, osteoporoza 
ne povzroča nobenih težav, zato jo 
imenujemo tudi tiha bolezen. Edini način, 
da jo pravočasno odkrijemo in zdravimo, 
je merjenje mineralne kostne gostote. 
Merimo jo s posebno napravo, ki deluje 
na podlagi rentgenskih žarkov. Metoda 
je varna, saj je sevanje izrazito majhno, 
kar od 10- do 15-krat manjše kot pri 
običajnem rentgenskem slikanju pljuč. 

Meritev je opravljena v nekaj minutah, 
neboleče in zelo natančno. S to meritvijo 
lahko odkrijemo osteoporozo pred 
pojavom zlomov in napovemo, kakšna 
je nevarnost zloma. S ponovnimi 
meritvami ocenimo izgubo kostne 
mase v določenem časovnem intervalu 
ali pa spremljamo učinek zdravljenja 
osteoporoze. 
Objavljamo seznam centrov DXA, kjer 
merijo kostno gostoto.

Kdo mora opraviti meritev kostne 
gostote?
Če boste na katerokoli od naslednjih 
vprašanj odgovorili PRITRDILnO, je 
smiselno, da opravite merjenje mineralne 
kostne gostote.
1. Ali imate kateregakoli od naslednjih 
dejavnikov tveganja:

•	 zgodnja menopavza pred 45. letom ali 
izostanek menstruacije za več kot eno 
leto,

•	 zdravljenje z glukokortikoidi več kot tri 
mesece,

•	 majhna telesna teža (manj kot 60 kg),
•	 zlom kolka pri manjši poškodbi v ožji 

družini,
•	 katerokoli od bolezni, ki jih spremlja 

majhna kostna gostota oziroma 
osteoporoza (glej v nadaljevanju).

2. Ste že utrpeli zlom pri manjšem 
padcu ali poškodbi?
3. So vam z rentgenskim slikanjem 
hrbtenice morda ugotovili zlom vretenca 
ali posumili na majhno kostno gostoto?
4. Ste se od mladosti bistveno znižali ali 
upognili?

Kaj narediti, če izmerimo majhno 
kostno gostoto
Zmanjšanje kostne gostote v območje 
osteoporoze lahko pomeni drugo kostno 
bolezen!
Prosite svojega zdravnika, da vas napoti 

na obvezne laboratorijske preiskave 
za izključevanje teh bolezni, ki lahko 
posnemajo osteoporozo. Laboratorijski 
testi naj bodo posebej natančni:
•	 če ste moškega spola, 
•	 če ste že utrpeli zlom zaradi krhkosti 

kosti, 
•	 če imate v primerjavi s svojimi vrstniki 

nepričakovano majhno kostno gostoto,
•	 če je bilo zdravljenje, ki so vam ga 

predpisali, neučinkovito.

Ultrazvok petnice
Za merjenje kostne gostote lahko 
uporabimo tudi ultrazvok (UZ) petnice. 
To ni nadomestilo za merjenje kostne 
gostote z rentgenskim aparatom, pač pa 
za zdaj služi bolj za obveščanje ljudi, da 
je kostno gostoto sploh mogoče izmeriti. 

Če izvid meritve z UZ vzbudi sum 
na osteoporozo, je nujna dodatna 
meritev s posebno napravo za merjenje 
kostne gostote. Dokončne diagnoze 
osteoporoze z ultrazvočno meritvijo 
torej ni moč postaviti. Začetek 
zdravljenja na podlagi ultrazvočnega 
izvida zato ni utemeljen. nikoli ne smete 
začeti zdravljenja samo na podlagi 
ultrazvočne meritve petnice!

Kaj pospešuje nastanek osteoporoze?
Osteoporoza je bolezen, katere vseh 
vzrokov še ne poznamo. Znani so 
nekateri dejavniki, ki zelo povečajo 
tveganje njenega nastanka. Imenujemo 
jih dejavniki tveganja.

Dejavniki tveganja za osteoporozo so:
•	 Spol. Pri ženskah je možnost razvoja 

osteoporoze večja kot pri moških. 
ženske so namreč običajno lažje, imajo 
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tanjše kosti in se jim neposredno po 
menopavzi kostna masa hitro zmanjša.

•	 Starost. Starejši kot ste, večje je 
tveganje za osteoporozo. Kostna 
gostota se z leti namreč zmanjšuje, 
kosti pa postajajo krhkejše.

•	 Teža. Če tehtate manj kot 60 kg in 
imate drobne kosti, je tveganje za 
razvoj osteoporoze večje.

•	 Sorodniki z osteoporozo ali pogostimi 
zlomi. Če je vaš bližnji sorodnik imel 
osteoporozo, je tveganje, da tudi vi 
zbolite za to boleznijo, bistveno večje. 
Posebno močan dejavnik tveganja je 
zlom kolka pri starših.

•	 Zgodnja menopavza pred 45. letom 
(naravna ali po odstranitvi rodil).

•	 Prehrana. Hrana z malo kalcija 
in vitamina D je za kosti škodljiva. 
Pretirano uživanje beljakovin (meso) 
in soli lahko zaloge kalcija v telesu še 
zmanjša.

•	 Telesna vadba. Če ste telesno 
nedejavni ali daljši čas vezani na 
posteljo, je tveganje za razvoj 
osteoporoze veliko.

•	 Razvade. Kajenje in pretirano uživanje 
alkoholnih pijač nažirata kosti. 
Dovoljeni sta dve skodelici prave kave 
dnevno. Nevarna zdravila

Zdravila so pogost, pomemben in 
včasih spregledan dejavnik tveganja pri 
razvoju osteoporoze. Zdravila, ki kostem 
izrazito škodujejo, so glukokortikoidi. 
Uporabljamo jih za zdravljenje artritisa, 
astme, vnetne bolezni črevesja, lupusa 
eritematozusa, bolezni pljuč, ledvic in 
jeter. 

Uporabljamo jih tudi po presaditvi 
organov in za zdravljenje raka. Izgubo 
kostne mase lahko povzročijo tudi: 
ščitnični hormoni v prevelikem odmerku, 
zdravila proti epilepsiji, nekatera 
zdravila za zdravljenje raka prostate in 
raka dojke, imunosupresivna zdravila 
(metotreksat, ciklosporin A), heparin in 
holestiramin. 

Več zlomov verjetno utrpijo tudi bolniki, 
ki jemljejo moderna zdravila proti 
depresiji, nekatera zdravila za sladkorno 
bolezen (tiazolidindioni) ali se dolgo 
časa zdravijo z visokimi odmerki zdravil 
proti želodčni kislini.
Če jemljete ta zdravila, opozorite 
svojega zdravnika na njihov učinek na 
kosti, saj je mogoče vsaj del škodljivih 
učinkov preprečiti.
Osteoporoza je lahko samo 
spremljevalka drugih bolezni!

Osteoporoza spremlja:
•	 hipogonadizem – nezadostno 

delovanje spolnih žlez pri ženski ali 
moškem,

•	 hipertirozo – bolezen ščitnice, ki izloča 
preveč hormonov,

•	 hiperparatiroidizem – preveč hormona, 
ki ga izločajo obščitnične žleze,

•	 cushingov sindrom – prevelika 
aktivnost nadledvičnic,

•	 vnetno bolezen črevesja, 
•	 celiakijo – bolezen neprenašanja 

glutena,
•	 jetrne bolezni,
•	 bolezni kostnega mozga 

(plazmocitom),
•	 revmatoidni artritis,
•	 lupus eritematozus,
•	 ledvične bolezni,
•	 anoreksijo nervozo,
•	 presaditev organov.
V teh primerih govorimo o sekundarni 
osteoporozi, kar pomeni, da moramo 
zdraviti tudi osnovno bolezen, če želimo 
izboljšati kostno gostoto.

Kostna  gostota se z leti namreč zmanjšuje,  kosti pa postajajo 
krhkejše.  

Hrana z malo kalcija in 
vitamina D je za kosti škodljiva. 
Pretirano uživanje beljakovin 
(meso) in soli lahko zaloge 
kalcija v telesu še zmanjša.

http://www.pharmaclassic.com/


GIBANJE

Zdrava prebavila
Sklepi lahko bolijo tudi zato, ker jim 
primanjkuje glavnih gradnikov za 
ohranjanje zdravja ali regeneracijo. Ti so 
kolagen, hialuron, magnezij, glukozamin, 
MSM, baker, cink, selen, D in c vitamin. 
Da pa bi te gradnike, tako s hrano, kot 
prehranskimi dodatki lahko učinkovito 
vsrkali, morajo naša prebavila brezhibno 
delovati. RegulatproARTRO nam pri tem 
pomaga, saj podpira zdravje prebavil. 
bistveni del eliksirja je regulatesenca, 
ki med drugim vsebuje desno sučno 
mlečno kislino, gradnike encimov in 
koristnih črevesnih bakterij, zaradi 
česar med drugim krepi črevesno floro 
in podpira zdravo izločanje želodčne 
kisline. Prebava in vsrkavanje zaužitih 
vitalnih snovi sta tako zagotovljeni.

Preudarna izbira prehranskih dopolnil
Le redko vse sklepom potrebne 
gradnike najdemo v enem pripravku. 
RegulatproARTRO nudi tudi to. Gre 
za kaskadno fermentiran pripravek 
(regulatesenco) iz ekološke zelenjave, 
sadja, oreščkov in začimb, ki so mu 
dodali še kolagen, hialuronsko kislino, 

se je namreč bolečina med športno 
dejavnostjo zmanjšala s 7,4 na 3,06, 
bolečina med vsakodnevnimi opravili pa 
s 5,81 na 2. To pomeni 58,6-odstotno 
zmanjšanje bolečine v primerjavi z 
izhodiščnim stanjem. 

Gibanje 
Ko so vitalne snovi že v telesu, bodo še 
lažje prispele v sklepe, če jih s telesno 
dejavnostjo dovolj razgibamo. Zato ne 
pozabite biti dnevno telesno aktivni. 
Z RegulatproARTRO eliksirjem bo tudi 
gibanje vse lažje.

Hidracija
Osnova za delovanje omenjenih strategij 
je pitje zadostnih količin vode! Ta je 
nujno transportno sredstvo za dovoz 
vitalnih snovi, pa tudi odvoz odsluženih. 
Ker je je v hrustancu sklepov kar 80 %, 
lahko že njeno pomanjkanje poslabša 
zdravje sklepnih tkiv. Popijte je zato vsaj 
2-2,5 litra dnevno.

Več informacij: www.regulat.si, info@
regulat.si, Fb@Regulatpro.

NISTE V FORMI ZARADI 
BOLEČIH SKLEPOV? 
Štirje koraki do bolj gibljivih, fleksibilnih in vitalnih sklepov s pomočjo 
RegulatproARTRO eliksirja. Besedilo: Adriana Dolinar

glukozamin, metilsulfonilmetan (MSM), 
baker, cink, selen ter vitamina c in D. 
Prednost eliksirja je tudi v tem, da 
se omenjene vitalne snovi zaradi 
regulatesence, ki deluje kot nekakšen 
»prevoznik«, za približno 200 odstotkov 
učinkoviteje vsrkavajo v telo. Tako 
hialuronska kislina, kolagen in ostale 
vitalne snovi, lažje prispejo do vezi, tetiv, 
mišičnih ovojnic, sklepne tekočine in 
hrustanca. 

To potrjuje tudi opazovalna raziskava 
dr. Ulrich biederja, zdravnika za 
ortopedijo, športno medicino in 
kiropraktiko v Münchnu. Udeleženci so 
deset tednov uživali RegulatproArtro. 
Dvajset udeležencev raziskave je bilo v 
povprečju starih 61 let. 17 jih je trpelo 
zaradi težav s kolenom, tri pa je pestila 
bolečina v kolku; njihove težave so 
trajale tudi do deset let. Po VAS-lestvici 
(lestvica, s katero merijo subjektiven 
občutek bolečine ali srbenja v razponu 
od 1 do 10) so bolniki uživanje tega 
pripravka ocenili kot zelo koristno, saj 
je prinesel dobre terapevtske uspehe 
pri obravnavi osteoartritisa. V povprečju 

RÉGULATESSENZ® + VITAMINI & MINERALI

Na voljo v trgovinah Sanolabor, v lekarnahin v trgovinah s prehranskimi dopolnili.
www.regulat.si

Začnite se gibati z 
Regulatpro® Arthro
UDOBNOST, FLEKSIBILNOST & GIBLJIVOST SKLEPOV

• 100% naravno • naravno podpira sklepe, kosti, vezivno tkivo in delovanje ovojnic
• podpira telo pri umirjanju bolečine in izboljšanju delovanja gibalnega aparata

ORIGINAL Kaskadna fermentacija – patentirano v podjetju Dr. Niedermaier® Pharma

Koda zdravja in lepote

 
OD ŠTIRIH SLOVENCEV EDEN TRPI ZA KRONIČNIMI BOLEČINAMI,

OD KATERIH SO BOLEČINE V SKLEPIH NA 2. MESTU.
DA BI JIH PODPRLI V PRIZADEVANJU PO BOLJŠI GIBLJIVOSTI, MOBILNOSTI IN DOBREM POČUTJU, JE 

NEMŠKO PODJETJEDR. NIEDERMAIER IZDELALO TEKOČI KOMPLEKS REGULATPRO® ARTHRO
 Sinergija najboljših naravnih sestavin za dobro počutje

Regulatessenz®, tekoči koncentrat iz ekološkega in svežega sadja, zelenjave ter oreškov pridobljenega s kaskadno fermentacijo *.
+ Vitamin C in D + baker, cink, selen + dimetilsulfon (MSM) + kolagen+ glukozamin hidroklorid  + hialuronska kislina

http://www.regulat.si/
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Vsi smo kdaj žalostni, obupani, brez 
življenjske energije in volje do dela, a 
to je povsem običajen odziv na izgubo 
ali razočaranje. Ti občutki so po navadi 
kratkotrajni in kmalu izzvenijo sami 
od sebe. Včasih pa se nam takšno 
počutje pojavi brez pravega razloga ali 
se na izgube in razočaranja odzovemo 
močneje, kot je v naši naravi. 
Depresija je motnja razpoloženja, pri 
kateri oseba doživlja globoko žalost in 
malodušje, ne zmore pa se razveseliti ali 
uživati. 
.
Tvori jo cela paleta znakov in simptomov, 
od izrazito individualnih telesnih in 
psiholoških sprememb pa vse do 
sprememb posameznikove povezanosti 
z družbo. Simptome in znake depresivne 
motnje lahko razvrstimo v nekaj skupin, 
čeprav se med seboj prepletajo:

Biološki:
•	 dnevno spreminjanje razpoloženja 

(slabše zjutraj),
•	 motnje spanja (zlasti jutranja 

nespečnost), apetita in želje po 
spolnosti,

•	 izguba volje in motivacije,
•	 pomanjkanje energije in utrujenost,

govorimo, ko se pojavi nekaj ključnih 
in več drugih, ti pa morajo trajati 
vsaj dva tedna, da bi lahko govorili o 
depresiji kot motnji in ne kot začasnem 
oziroma prehodnem stanju. Oseba 
z depresivno motnjo to občuti kot 
hudo breme, ki obstaja tudi za njene 
najbližje. Depresivno motnjo občutijo 
partner, družina in drugi. Govorimo 
lahko tudi o bremenu bolezni kot 
posledici, ki jo občuti širše družbeno 
okolje. Zaradi utrujenosti, znižane 
samozavesti, neodločenosti in upada 
komunikativnosti se namreč zmanjša 
tudi učinkovitost na delovnem mestu.
 
O pogostosti depresije
Duševne motnje so mnogo pogostejše, 
kot si po navadi predstavljamo. 
Depresivna motnja je najpogostejša 

DUŠEVNO ZDRAVJE V 
NEENAKOPRAVNEM 
SVETU
V razvitem svetu je depresija ena najpogostejših duševnih motenj. Prizadene lahko 
kogarkoli, moti pa vsakodnevno delovanje. Depresija je ozdravljiva, mogoče jo je 
preprečiti, predvsem pa je mogoče doseči, da se ne ponovi.

Vir: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)

•	 nezmožnost uživanja, odsotnost 
ali pomemben upad hrepenenja, 
entuziazma oziroma življenjskega 
navdušenja.

Psihološki:
•	 potrtost in tesnoba,
•	 občutek notranje praznine,
•	 občutek krivde in manjvrednosti ter 

obup,
•	 znižana toleranca, impulzivnost in 

agresivnost,
•	 motnje koncentracije in spomina.

Družbeni:
•	 izguba zanimanja za druge ljudi,
•	 zmanjšana učinkovitost pri delu.
Seveda ni nujno, da bi se pri osebi z 
depresivno motnjo pojavili vsi navedeni 
znaki in simptomi. O depresivni motnji 

Študija DEPRES, ki so jo izvedli v državah EU, je pokazala, da le 
30 % oseb z depresijo (v zadnjih šestih tednih) poišče pomoč 
znotraj zdravstvene službe. 

Depresija je motnja 
razpoloženja, pri kateri oseba 
doživlja globoko žalost in 
malodušje, ne zmore pa se 
razveseliti ali uživati. 



29

Med samomorilno bolj 
ogrožene se uvrščajo moški 
srednjih let, ki so razvezani ali 
ovdoveli. 

Depresivno motnjo občutijo 
partner, družina in drugi. 

Na razvoj depresije vplivajo različne ranljivosti, od pretežno 
dedno obarvane pa vse do ranljivosti, ki so povezane z okoljem, v 
katerem prihaja posameznik v stalne ali občasne stike. 

med njimi. Čeprav govorimo o dejavnikih 
tveganja za razvoj depresivne motnje 
in o skupinah ljudi, kjer je depresivna 
motnja pogostejša (na primer ženske, 
osebe s telesnimi obolenji), velja, da 
za depresivno motnjo lahko zboli 
večina ljudi, tako starejši kot mlajši, 
tako ženske kot moški. Za depresivno 
motnjo bo vsaj enkrat v svojem življenju 
zbolela vsaj šestina prebivalcev, ta 
trenutek pa je depresiven vsak dvajseti 
med nami. Ker je pogostost depresije 
kot najpogostejše duševne motnje 
med vsemi boleznimi v najbolj strmem 
porastu, se bo ekonomsko breme zaradi 
depresije v prihodnosti še povečevalo.
 
O prepoznavanju in zdravljenju de-
presije
Zaradi nepoznavanja ozadja duševnih 
motenj, vzrokov in povodov ter samih 
procesov, ki se v telesu odvijajo med 
duševno motnjo, ter stigme, ki je 
povezana z duševnimi motnjami, veliko 
posameznikov z depresivno motnjo 
ostaja nepravilno zdravljenih ali sploh 
spregledanih. Stigma je prisotna vse 
od Hipokratove opredelitve melanholije 
pa vse do depresije, kot jo razumemo 
danes. Oseba z depresivno motnjo 
je označena tako, da je njena motnja 
ignorirana. Osebe z depresijo doma 
ali v bolnišnici po navadi ne obiščejo 
sodelavci, ne prejme šopka rož, kave 
ali čokolade, v službi je ob vrnitvi ne 
pričakajo z olajšanjem, pač pa zadržano 
in negotovo: »Kako naj se do te osebe 
sedaj obnašam?« Ključni dejavnik je 
tudi razumevanje, da ni razlik med 
duševno in telesno motnjo, da pa je 
treba ločevati med depresijo kot motnjo 
in depresivnostjo (žalostjo, otožnostjo). 
Pomembno je, da osebi to razložimo 
in da v to tudi res verjame. Poudariti 
je treba, da depresija ni znak osebne 
slabosti in da obstoj »jasnega« povoda 
ali vzroka za depresijo ne zmanjšuje 
potrebe po zdravljenju z zdravili.
Svetovna zdravstvena organizacija je 
proučila vrzeli zdravljenja, to je deleže 
vseh, ki bi potrebovali zdravljenje, a 
ga niso deležni. Depresija sodi med 
tiste duševne motnje, pri katerih je 

vrzel ena največjih, to je nad 45 %. Pri 
generalizirani anksiozni motnji pa je ta 
vrzel še večja, in sicer 62,3 %. Glede na 
to, da je depresija tudi najpogostejša 
duševna motnja, lahko predvidevamo, 
da je med vsemi spregledanimi 
osebami z duševno motnjo največ prav 
tistih z depresijo. V Evropski študiji 
epidemiologije duševnih motenj, ki se 
je izvajala v belgiji, Franciji, nemčiji, 
Italiji, na nizozemskem in v Španiji, so 
ugotovili, da se je le četrtina oseb z 
duševno motnjo obrnila na zdravstveno 
službo po pomoč. Rezultati študije 
potrjujejo predvidevanja, da je le manjši 
delež oseb z duševno motnjo (prisotno v 
zadnjem letu) deležnih zdravljenja.

V študiji Svetovne zdravstvene 
organizacije so ugotovili, da je 
prevalenca duševnih motenj med 
osebami, ki obiskujejo zdravnika v 
primarnem zdravstvu, kar 24 %. 
Zanimivo je, da se osebe z duševno 
motnjo navadno (69 %) predstavijo s 
somatskimi simptomi, tako da je jih je 
težko prepoznati. Splošno velja, da je 
v primarnem zdravstvu le vsak drugi 
prepoznan kot depresiven (50 % od 30 
%, kar je 15 %).

Študija DEPRES, ki so jo izvedli v 
državah EU, je pokazala, da le 30 % 
oseb z depresijo (v zadnjih šestih tednih) 
poišče pomoč znotraj zdravstvene 
službe. Od teh, ki obiščejo zdravnika, pa 
le 30 % prejme antidepresiv, saj jih kar 
17 % dobi benzodiazepine, preostali pa 
nobenega psihotropnega zdravila. Če 
upoštevamo še osip tistih, ki prejmejo 
pravilen odmerek zdravila in pri katerih 
je zdravljenje dovolj dolgo, je končni 

odstotek še mnogo manjši. Glede 
trajanja terapije jih kar 41 % preneha 
jemati antidepresiv po dveh in 68 % po 
štirih tednih. Če te številke prenesemo 
na stanje v Sloveniji, bi to pomenilo, da 
se od 100.000 obolelih za depresijo 
ustrezno zdravi le 1,5 % (1500 od 
100.000).
 
Kaj poveča tveganje za nastanek 
depresije
na razvoj depresije vplivajo različne 
ranljivosti, od pretežno dedno obarvane 
pa vse do ranljivosti, ki so povezane z 
okoljem, v katerem prihaja posameznik 
v stalne ali občasne stike. Gen za 
depresijo seveda ne obstaja, a so 
lahko posamezniki in njihovi sorodniki 
tej motnji bolj podvrženi kot drugi. 
Pri tem pa ne gre spregledati vseh 
možnih življenjskih dogodkov, ki lahko 
predstavljajo pomembne sprožilce 
depresivne motnje ali pa le enega 
od mnogih povodov, ki pa s samo 
depresivno motnjo nimajo neodvisne 
vzročne povezave. Depresija je torej 
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posledica zapletenega prepletanja 
dednostnih in okoljskih dejavnikov.
 
Med najpomembnejše dejavnike, ki 
lahko sprožijo depresijo, pripomorejo k 
njenemu razvoju ali jo vzdržujejo, sodijo:

Dolgotrajnejše obremenitve:
•	 finančne težave,
•	 brezposelnost,
•	 telesna obolenja,
•	 bolezni bližnjih, za katere skrbimo ...

Težave v medosebnih odnosih:
•	 odsotnost zaupne osebe,
•	 konfliktni odnosi,
•	 pretirano intenzivni odnosi ...

Življenjski dogodki:
•	 rojstvo ali smrt,
•	 poroka ali ločitev,
•	 selitev ali menjava službe,
•	 upokojitev ...
 
Prepoznavanje in učinkovitejše 
zdravljenje depresije kot poskus 
preprečevanja samomora
neustrezno prepoznavanje in zdravljenje 
depresije s seboj nosi še drug velik 
javnozdravstveni in splošni družbeni 
problem, to je samomor. Predvideva 
se, da je prav neprepoznana in 
nezdravljena depresija med glavnimi 
dejavniki tveganja za samomor, saj je 
med depresivno populacijo tveganje 
za samomor vsaj 30-krat večje 
kot sicer. Slovenija se po podatkih 
Svetovne zdravstvene organizacije v 
standardizirani stopnji samomora med 
evropskimi državami uvršča na sedmo 
mesto. V Sloveniji vsako leto zaradi 
samomora izgubimo približno 600 
ljudi. Pri tem je samomorilno najbolj 
obremenjen severovzhod države, to 
so Štajerska, Koroška in Pomurje. Med 
samomorilno bolj ogrožene se uvrščajo 

moški srednjih let, ki so razvezani ali 
ovdoveli. Prav tako so bolj ogrožene 
starejše osebe, osebe s kroničnimi 
obolenji in osebe, ki zlorabljajo alkohol.

Oblikovanje in izvedba učinkovite 
strategije za preprečevanje 
samomorilnega vedenja na nacionalni in 
regionalni ravni bi moralo biti visoko na 
prioritetni listi. Preventivni mehanizmi 
obstajajo in se tako kot drugod po 
svetu izvajajo tudi v Sloveniji, a žal le na 
projektni, ne pa tudi na programski ravni. 
Gotlandska študija, ki so jo prvič izvedli 
na švedskem otoku Gotland, je primer 
učinkovitega preprečevanja samomora. 
Z izobraževanjem zdravnikov splošne 
medicine o pravočasnem prepoznavanju 
depresije in ustreznimi ukrepi pri 
samomorilno ogroženih, so uspeli 
znižati stopnjo samomora za približno 
polovico. Podobno študijo je v Sloveniji 

izvajala skupina pod okriljem Inštituta 
za varovanje zdravja RS in v sodelovanju 
z Zavodom za zdravstveno varstvo celje 
ter Zavodom za zdravstveno varstvo 
Ravne na Koroškem, in sicer v dveh 
regijah, ki sta s samomorom najbolj 
obremenjeni, tj. v celjski in koroški regiji. 
Prvi rezultati študije so že znani in 
kažejo na učinkovitost izobraževanja. 
Zdravniki, za katere smo organizirali 
izobraževanje, so v primerjavi s svojimi 
kolegi, ki tega izobraževanja niso 
bili deležni, izraziteje napredovali v 
predpisovanju antidepresivov glede na 
enako obdobje leto pred tem. Slednje 
kaže pripisati boljšemu prepoznavanju 
depresije. Rezultati kažejo na vztrajanje 
učinka izobraževanja tudi v obdobju 
drugega polletja po izobraževanju.

Kljub izboljšanju prepoznavanja in 
zdravljenja depresije pa se število 
samomorov ni bistveno zmanjšalo v 
primerjavi z leti pred tem. Ob tem je 
treba izpostaviti ugotovitve mnogih 
tujih študij, ki poudarjajo nujnost 
periodičnega ponavljanja tovrstnih 
izobraževanj z namenom doseganja 
in ohranjanja učinka izobraževanja. 
Študije tudi poročajo, da so učinki 
izobraževanj veliko močnejši, kadar je v 
izobraževanje vključenih več različnih 
skupin strokovnjakov oziroma družbenih 
skupin, kot so na primer medicinske 
sestre, duhovniki, policisti in socialni 
delavci. Poleg izobraževanja različnih 
skupin strokovnjakov je za doseganje 
učinka nujno tudi informiranje in 
ozaveščanje širše javnosti, saj je problem 
zmanjševanja in zdravljenja depresije 
tudi v prej opisani stigmatizaciji 
duševnih bolezni, v danem primeru 
depresije.

Oblikovanje in izvedba učinkovite strategije za preprečevanje 
samomorilnega vedenja na nacionalni in regionalni ravni bi 
moralo biti visoko na prioritetni listi. 

Neustrezno prepoznavanje in zdravljenje depresije s seboj nosi 
še drug velik javnozdravstveni in splošni družbeni problem, to je 
samomor. 
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Legendarno suho olje je nastalo v 
času, ko je Aliza Jabès, ustanoviteljica 
kozmetike nUXE, pričakovala 
prvega otroka. Kot mlada mamica 
in podjetnica je zasnovala Huile 
Prodigieuse (Prodigieux v francoščini 
pomeni čudežen) zaradi potrebe po 
edinstvenem večnamenskem izdelku, 
kreiranem za vse sodobne ženske, ki 
iščejo enostaven in učinkovit negovalen 
izdelek. Dodala mu je popolnoma novo, 
edinstveno teksturo in privlačno dišavo. 
Tako je nastal prvi nUXE izdelek Huile 
Prodigieuse®. To se je zgodilo v Parizu, 
natanko pred 30-imi leti.

Zakaj je nekaj posebnega?
Čudežno suho olje Huile Prodigieuse® 
iz Laboratorija nuxe je edinstveno prav 
zaradi svoje suhe teksture. Po nanosu 
se nemudoma vpije, na koži pa ne pušča 
lepljivega in mastnega občutka. ne 
vsebuje sestavin, ki bi mašile pore in 
povzročale mozolje, zato je popoln 
zaveznik za vse tipe kože.

Vsebuje mešanico sedmih dragocenih 
rastlinskih olj, ki so posebej izbrana in 
poznana po svoji kakovosti in številnih 
koristih za kožo, pa tudi lase. Tsubaki 
olje vlaži kožo in spodbuja nastajanje 
kolagena, obenem pa ščiti kožo 
pred prostimi radikali in prezgodnjim 
staranjem. Arganovo olje obnavlja, 
olje makadamije bogato nahrani kožo, 
borečevo olje pa zmanjšuje vidnost 

ALI STE ZA NEGO 
KOŽE ŽE UPORABLJALI 
SUHO OLJE?
Na videz razkošno in sijoče, v srcu preprosto naravno. Izjemno vlažilno in negovalno, 
na koži pa prav nič mastno in lepljivo. Opojno dišeče in na dotik svilnato mehko. 
Ko ga boste preizkusili, si vaša koža in lasje ne bodo več predstavljali dnevov brez 
njega. Že veste, o čem govorimo?

strij. Vlažilno olje kamelije in lešnikovo 
volje ščitita kožo pred izsušitvijo, olje 
sladkega mandlja pa jo naredi čudovito 
mehko.

njegova formula, ki vsebuje več kot 
98% sestavin naravnega izvora, 
je obogatena z antioksidacijskim 
vitaminom E ter je brez silikona, 
mineralnih olj in konzervansov. In kar 
je najbolje – izdelek je vsestranski, torej 
ga lahko uporabljamo za nego telesa, 
obraza in las.

Kako se uporablja suho olje?
Po tuširanju ga nanesemo po vsem 
telesu. Huile Prodigieuse® nahrani in 
olepša kožo v enem samem koraku. Za 
nego zelo suhe kože lahko izberemo 
njegovo obogateno različico »Riche«. 

V primeru, da imamo na obrazu izjemno 
suho kožo, tri kapljice olja nanesemo 
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opod kremo ali pa ga v dlani zmešamo s 
kremo. Za takojšen učinek sijaja lahko 
pudru, tonirani ali bb kremi dodamo 
kapljico olja z zlatim sijajem Huile 
Prodigieuse® Or.

Če imamo suhe in puste lase, ga 
razpršimo po dolžini las, jih zavijemo v 
frotirko in ga 15 minut ali več pustimo 
delovati kot masko, nato lase umijmo z 
nežnim šamponom – Huile Prodigieuse® 
jih bo globinsko nahranil. Lahko pa ga 
vsako jutro nanesemo na konice las ter 
s tem preprečimo njihovo cepljenje in 
poskrbimo za prečudovit sijaj. 

Huile Prodigieuse® je ikonski 
negovalni izdelek, ki vsakodnevno 
neguje kožo in lase ter poskrbi za 
sijaj in dobro počutje. Na voljo je v 
štirih različicah, in sicer v lekarnah in 
specializiranih prodajalnah. 

Čudežno suho olje Huile Prodigieuse® iz Laboratorija Nuxe je 
edinstveno prav zaradi svoje suhe teksture. Po nanosu se nemudoma 
vpije, na koži pa ne pušča lepljivega in mastnega občutka.
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»Kar nekaj časa sem potrebovala, 
da sem ugotovila, kaj mi vsako 
menstruacijo povzroča težave – 
neznosno srbenje. Prvi in drugi dan 
je bilo še dobro, potem pa se je do 
konca mesečnega perila srbenje samo 
stopnjevalo. nekaj časa sem za to krivila 
depilacijo, da je mogoče koža zaradi tega 
bolj občutljiva in se med menstruacijo 
pač to bolj izrazi.

Prišlo je tako daleč, da sem si predel 
hladila z ledeno mrzlo vodo in se na 
debelo mazala s kremo, s katero sem 
moje otroke mazala, kadar se jim je 
zaradi pleničk vnela ritka. Res “super” 
občutki in to je bila zares zadnja stvar, ki 
sem si je želela med menstruacijo. Pet 
peklenskih dni, najprej dva dni bolečine, 
potem pa še tri dni srbenja.

VNETJA V INTIMNIH 
PREDELIH?

Znana novinarka in PR-ovka Andreja Freyer je pred časom na spletni strani 
nepremagljiva.si in naturafemina.si odkrito in brez zadržkov spregovorila o temi, o 
kateri mnoge ženske ne upajo govoriti na glas – o težavah v intimnih predelih.

Besedilo: Interni viri podjetja Tosama 

In ravno to, da mi je otroška zaščitna 
krema omilila težave, mi je dalo misliti, 
da so najverjetneje vzrok higienski 
vložki, ki sem jih takrat uporabljala,« je 
zapisala.

Vnetje doleti tretjino žensk
Andreja sodi med dobro tretjino žensk, 
ki morajo zaradi vnetja vsaj enkrat v 
življenju obiskati ginekologa, morda celo 
med 20-odstotkov tistih, ki se jim težave 
ponavljajo tudi do 4-krat letno. 

ženski intimni predeli so namreč zelo 
občutljivi, hkrati pa zelo izpostavljeni. 
Za tako pogost razvoj vnetij (vulvitis) in 
porušenje nožnične flore je vzrokov več, 
od dednosti do stresa, izpostavljenosti 
izločkom in znojenju, precej pa prispeva 
tudi naše neodgovorno ravnanje, 

oglasno sporočilo

npr. prepogosto umivanje, uporaba 
neprimernih mil, vložkov iz umetnih 
materialov, pa tudi nošenje zelo oprijetih 
oblačil in spodnjega perila iz sintetike. 

Vložki nas spremljajo kar 35 let
Iz statistike razberemo, da ima vsaka 
ženska v rodni dobi v povprečju 450 
menstruacij, med katerimi porabi skupaj 
več kot 11.000 vložkov. Če v času med 
menstruacijami vsakodnevno uporablja 
še ščitnike perila, lahko izračunamo, da v 
življenju porabi kar 32.000 vložkov. 

Ta res velika številka nam pove, da so 
ženski intimni predeli dejansko lahko 
kar 35 let v nenehnem stiku z materiali, 
iz katerih so narejeni izdelki za žensko 
intimno nego – vložki, ščitniki perila ali 
tamponi. Zato je še kako pomembno, 
kakšne posameznica izbere, saj so lahko 
eden od razlogov za težave z vnetji.

Najboljši je bombaž
Odgovorne ženske, ki cenijo svoje 
zdravje, zase želijo le najboljše – in to 
je vedno naravno. V intimni negi tu ni 
dileme: najboljši je zanesljivo bombaž. 
Do kože je prijazen, saj je mehak in 
udoben, diha in tako preprečuje razrast 
mikroorganizmov, vpija vlago, ne širi 
neprijetnih vonjav, kože ne draži in ne 
povzroča alergij. 

Vse te dobre lastnosti imajo zato 
tudi 100-odstotno bombažni vložki, 
ki omogočajo dihanje kože intimnih 
predelov, ne spreminjajo naravne 
kislosti vaginalne sluznice in omogočajo 
ustrezno izmenjavo vlage z okolico ter 
tako zmanjšujejo dehidriranost kože. 

S Tosamini izdelki smo na varni strani
Tosama je tisto slovensko podjetje, 
v katerem se beseda »ženska« piše 
z veliko začetnico, saj veliko večino 

Odgovorne ženske, ki cenijo svoje zdravje, zase želijo le najboljše 
– in to je vedno naravno. V intimni negi tu ni dileme: najboljši je 
zanesljivo bombaž.

IZGINEJO, KO IZBEREMO NARAVNO
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V zadnjih nekaj letih se v Tosami trudimo, da je večina naših 
izdelkov iz naravnih materialov. 

svojega proizvodnega progama 
namenjajo dekletom in ženam. Tradicija 
izdelovanja higienskih izdelkov je stara 
toliko kot podjetje samo - skoraj stoletje, 
zato ni pretirana trditev, da je prav v 
Tosami zbranega in skoncentriranega 
največ znanja o zakonitostih intimne 
nege in tudi o skrivnostih vložkov in 
tamponov.

V zadnjih nekaj letih se v Tosami trudijo, 
da je večina njihovih izdelkov iz naravnih 
materialov. Dobro namreč vedo, da je 
samo z izdelki iz naravnih surovin naše 
telo varno in mu ne pretijo alergije in 
vnetja, obenem pa je to tudi najboljša 
odločitev za okolje. 

bombaž je tako zvezda stalnica 
predvsem vseh njihovih blagovnih znamk 
za intimno nego in higieno. Ko izberemo 
izdelke iz njihove proizvodnje, se vedno 
odločimo prav. Vložki blagovnih znamk 
Jasmin organic, natura Femina in natura 
Femina Organic so narejeni iz naravnih 
materialov; vrhnji sloji so prav pri vseh 
iz bombaža, razlikujejo pa se po sestavi 
jedra. Samo s Tosaminimi znamkami 
ženske tudi v intimni negi najdejo sožitje 
z naravo.

Pet dokazov, da najboljše 
prihaja iz narave
Tosamine najbolj prestižne 
vložke najdemo v 
blagovni znamki natura 

Femina Organic. V celoti so narejeni iz 
certificiranega organskega bombaža. 
Zanje je značilnih pet pomembnih 
dejstev, hkrati tudi pet zgovornih 
dokazov, da so vložki najboljše, kar 
ženske ta hip najdejo na trgu: 
1. v celoti so izdelani iz certificiranega 
organskega bombaža (vrhnji sloj in 
jedro) in so popolnoma biorazgradljivi,

2. ne vsebujejo klora, barvil, parfumov in 
drugih dodatkov, 
3. so brez vpojnega gela oziroma 
praškov (superabsorbensa),
4. so pH-nevtralni in dermatološko 
testirani,
5. ginekologi jih priporočajo tudi ob 
najbolj občutljivih ginekoloških težavah.

Učinkovitost teh popolnoma naravnih 
vložkov je Tosama že pred desetletjem 
dokazala z rezultati študij, ki so merile 
njihov vpliv na vnetja v ženskih intimnih 
predelih. Kar 85-odstotne uspešnosti 
pri odpravljanju srbenja, pekočih bolečin, 
rdečice, alergij in vnetij spolovila ne 
more spregledati nobena odgovorna 
ženska. 

Z letošnjim letom so vložki še boljši 
Z letom 21 so vložki natura Femina 
Organic doživeli pomembno izboljšavo. V 
Tosami so razvili in patentirali inovativno 
vpojno jedro, ki odslej zagotavlja kar 
do 50 % večjo vpojnost. novi so tudi 
razporeditveni kanali z usmerjevalnim 
sistemom na površini vložka, ki poskrbijo 
za bolj hitro vpijanje in enakomerno 
razporejanje tekočine od jedra proti 
zunanjim delom. 

Pri izdelavi vložkov v Tosami ne 
uporabljajo prav nobenih kemikalij 
in plastike, zato v okolju ne puščajo 
strupenih snovi. Tako spodnja zaščitna 
plast kot tudi ovojna folija posameznega 
vložka sta narejeni iz koruznega škroba 
(Mater-bi), ki je v celoti biorazgradljiv. 
Iz naravnih materialov je tudi vsa 
embalaža, zato so vložki natura Femina 
Organic tudi okolju prijazna alternativa, 
saj so v celoti razgradljivi.

Andreja je težave popolnoma 
odpravila
»že takoj, ko sem odprla prvi vložek 
natura Femina Organic in potipala, 
kakšen je občutek na dotik, mi je bilo 
jasno, da v rokah držim popolnoma nekaj 
drugega. že pri naslednji menstruaciji so 
težave s srbenjem popolnoma izzvenele! 
Čisto nič ne pretiravam, če napišem, da 
so mi ti vložki spremenili življenje in 
počutje med menstruacijo,« sklene svoj 
zapis Andreja Freyer. In ni razloga, da ji 
ne bi verjeli …

Zakaj je oznaka »plastika v 
proizvodu« tudi na naravnih vložkih 
Natura Femina Organic? 
Za zagotavljanje varnosti in higiene 
imajo vložki natura Femina Organic 
vgrajeno zaporno plast, ki preprečuje 
iztekanje, ter ovojnino, ki jih ščiti pred 
vplivi iz okolja. Obe sta narejeni iz 
naravnega, biorazgradljivega materiala, 
katerega osnova je koruzni škrob – iz 
bioplastike. Ta »naravna plastika« je po 
kemijski sestavi naraven biorazgradljiv 
polimer, ki je kljub popolnoma 
naravnemu izvoru kemično modificiran. 
Evropska zakonodaja pa tudi za to 
surovino zahteva opozorilo »plastika v 
proizvodu«. Zato so v Tosami »želvico«, 
ki na vseh izdelkih iz plastike opozarja 
na škodo, ki jo povzroča nevestno 
ravnanje z odpadki, umestili tudi na 
embalažo vložkov, katerih surovine so 
dejansko naravne. 

Ne nasedajmo zavajanjem! 
na številnih vložkih najdemo opise, 
kot so »občutek bombaža«, »mehki 
kot bombaž«, »cotton feeling« ali 
»esenca bombaža«. Pozor: ti izdelki 
niso narejeni iz bombaža! O tem se 
lahko prepričamo le na deklaraciji 
izdelka, v kateri mora biti sestava 
natančno navedena. Ker je evropska 
zakonodaja neenotna, zadošča samo 
del naravnih sestavin, pa na izdelku 
lahko na veliko piše »naravno«, »eko« 
ali »bio«.
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Urinska inkontinenca je 
nenadzorovano uhajanje urina. Stopnja 
nenadzorovanega uhajanja je pri 
posameznikih z inkontinenco različna. 
V vsakem specifičnem primeru lahko 
urinsko inkontinenco diagnosticiramo 
na osnovi ustreznih dejavnikov, na 
primer vrste, pogostnosti in resnosti 
inkontinence. Izraz fekalna inkontinenca, 
znana tudi kot uhajanje blata, opisuje 
nehoteno izločanje trdega ali mehkega 
blata. Stresna urinska inkontinenca 
je običajno povezana z oslabljenimi 
mišicami medeničnega dna. To pomeni, 
da  opora okrog uretre in mehurja 
ne deluje, kot bi morala, kar povzroči 

INKONTINENCA 
NE BI SMELA 
BITI TABU
Urinska inkontinenca se lahko pojavi kadarkoli v življenju. Ni naključje, da imamo v 
slovenskem jeziku veliko prispodob zanjo, saj je pojav tako zelo pogost pri ljudeh 
vseh starosti. Poznamo izraz »polulati se od strahu« ali »polulati se od smeha«. 
Tudi močenje postelje pri otrocih, ki so sicer že brez plenic, je urinska inkontinenca. 
Stalno tiščanje na vodo in iskanje stranišč brez uhajanja urina je urgentna 
inkontinenca ali čezmerno aktiven sečni mehur. Besedilo:prof. dr. Andrej Kmetec, dr. med., Medicinski center Barsos 

uhajanje urina ob povečanem pritisku. 
To je najpogostejša vrsta urinske 
inkontinence pri ženskah. Gre za eno 
najpogostejših zdravstvenih težav 
žensk, hkrati pa pogosto predstavlja še 
hudo čustveno, psihično in družbeno 
breme. V hujših primerih se ženske 
zaradi strahu pred neprijetnim vonjem 
začnejo izogibati družabnim stikom. 
Tiste, ki imajo težavo z uhajanjem seča 
med spolnim odnosom, se jim začnejo 
izogibati, kar lahko povzroči tudi težave 
v partnerskem odnosu.

Kdo najpogosteje zboli in zakaj
ženske imajo krajšo uretro in 
šibkejše medenično dno kot moški. 
Poleg dednosti sta glavna dejavnika 
tveganja nosečnost in porod. Podporne 
strukture uretre, mišice in vezno 
tkivo degenerirajo s starostjo, zaradi 
česar mehur slabi. Pogostnost urinske 
inkontinence sicer narašča s starostjo, 
tako da naj bi imelo po 65. letu težave 
z uhajanjem seča kar 70 odstotkov 
žensk. Veliko jih ne poišče pomoči, 
ker menijo, da gre za neizogibnega 
spremljevalca starosti. Inkontinenca 
urina ni življenje ogrožajoča bolezen, 
slabša pa njegovo kakovost. Zdravljenje 
je proces. Pomembno je poznati bolezen, 
posebnosti in pričakovanja bolnika pa 
tudi orodje, ki ga bomo uporabili za 
zdravljenje. Uspeh redko izostane, če so 
vsi pogoji izpolnjeni. 

Inkontinenca – samostojna tegoba ali 
spremljevalka drugih bolezni
bolezen je lahko samostojna, kar pa 
je redkeje. najpogosteje se pojavi v 
sklopu drugih bolezenskih znakov, 
predvsem v sklopu kroničnih nevroloških 
bolezni, kot je multipla skleroza, in 

raznih presnovnih bolezni, na primer 
sladkorne bolezni. Lahko je posledica 
poškodb sečnih organov ali hrbtenice 
in možganov, v nekaterih primerih pa 
celo psihičnih bolezni. Predvsem v dobi 
odraščanja se lahko pojavi kot posledica 
strahu pred lastno samostojnostjo 
in neodvisnostjo ali pa je posledica 
prevelikih stresnih obremenitev. V zrelih 
letih je inkontinenca večinoma posledica 
poškodb ali akutnih bolezenskih 
procesov v medenici. Pri ženskah v tem 
obdobju je inkontinenca lahko posledica 
enega ali več porodov, še posebej če 
ženske ne izvajajo predpisanih mišičnih 
vaj (t. i. Keglove vaje). V starosti je 
inkontinenca posledica popuščanja višjih 
živčnih funkcij, tako mišičnih kot tudi 
psihičnih sprememb v procesu staranja. 
Interes za osebno higieno upade, zato 
se povečajo tudi inkontinentne težave in 
njene posledice.

Keglove vaje in drugi načini za 
preprečitev inkontinence
Inkontinenco lahko včasih uspešno 
preprečimo in zdravimo. S Keglovimi 
vajami krepimo mišice medeničnega 
dna. To storimo tako, da ritmično 
krčimo nožnične in medenične mišice, 
kot bi hoteno prekinjali curek med 
odvajanjem urina – stisnemo, zadržimo 
za nekaj sekund in popustimo. Te vaje 
lahko izvajamo kjerkoli in kadarkoli, 
saj se navzven naša vadba ne opazi, 
pomembno pa je, da vadimo redno 
in mišice skrčimo vsaj 100-krat na 
dan. Prirojene anomalije se zdravijo s 
kirurškimi posegi, prav tako so uspešne 
operacije pri ženskah po porodih, če 
so pravočasno narejene, uspešne 
pa so tudi vaje za utrjevanje mišic 
medeničnega dna. Pri ženskah je zaradi 

S Keglovimi vajami krepimo 
mišice medeničnega dna. To 
storimo tako, da ritmično 
krčimo nožnične in medenične 
mišice, kot bi hoteno prekinjali 
curek med odvajanjem urina 
– stisnemo, zadržimo za nekaj 
sekund in popustimo.



Stopnja 
nenadzorovanega 
uhajanja je pri 
posameznikih 
z inkontinenco 
različna.

anatomskih posebnosti možnost za 
okužbe veliko večja. Če je inkontinenca 
posledica pogostih infekcijskih bolezni, 
jih je treba dosledno zdraviti. Zelo 
pomembna je dobra urejenost sladkorne 
bolezni in pravilno jemanje zdravil za 
izločanje vode iz telesa, ki jih zdravniki 
predpisujejo bolnikom pri srčnih, jetrnih 
in ledvičnih obolenjih. 

Med preventivne ukrepe štejemo 
tudi vzdrževanje primerne fizične 
aktivnosti in uravnavanje telesne 
teže. Če je ta prevelika, poveča pritisk 
na medenico in inkontinenca se 
lahko hitro poslabša. Tudi nekatere 
vrste hrane in pijač lahko poslabšajo 

inkontinenco, predvsem uživanje 
alkohola, kave in pravega čaja. Alkohol 
pospešuje izločanje vode iz telesa in 
ima škodljive vplive na živčevje, kar 
inkontinenco še poslabša. Priporočljivo 
je, da v večernih urah, najmanj dve do 
tri ure pred spanjem, ne pijemo veliko 
tekočine. S tem preprečimo prepogosto 
uriniranje ponoči. Pri inkontinenci, kjer 
so vse naštete možnosti brez učinka, 
uporabljamo mehanske pripomočke, kot 
so urinski katetri pri moških, urinali in 
inkontinentne predloge. Te so trenutno 
najuporabnejši pripomoček za vse 
starostne kategorije. Katetri so manj 
priporočljivi, ker pomenijo tujek v telesu 
in so vir nenehnih okužb. Pri laserskem 

zdravljenju gre za uporabo toplotnega 
učinka laserske svetlobe. ženske čutijo 
toploto, ne pa bolečine. na delih, ki so 
občutljivejši, ženske pač čutijo večjo 
toploto. Poseg je neboleč. 

Ozaveščenost o tveganju za pojav 
inkontinence
celostna obravnava osebe z urinsko 
inkontinenco zahteva delo sodelovalne 
skupine zdravstvenih delavcev, 
zdravnikov, medicinskih sester, 
fizioterapevtov, psihologov in drugih za 
to področje usposobljenih strokovnjakov. 
Zdravstveni delavci si prizadevajo 
za promocijo kontinence in širjenje 
ustreznih informacij o preprečevanju 
inkontinence in sodobnih postopkih 
obravnave tega problema pri vseh 
starostnih skupinah. Pri tem pomagajo 
mediji, javni nastopi, predavanja, simpoziji 
in kongresi. Veliko se da namreč narediti 
pri preprečevanju in omilitvi težav. 
Medicina se razvija tudi v uroginekologiji, 
seveda hitreje v razvitem svetu. Po 
pomoč se posamezniki praviloma 
zatečejo, ko so izčrpali možnosti 
samozdravljenja in ta težava ovira 
njihovo socialno uveljavljanje, osebno 
higieno, družino, dom, službo, šport. 
ženska, ki ima tovrstne težave, naj ne 
odlaša in naj se o tem pogovori s svojim 
ginekologom. 

Težave z nehotenim uhajanjem urina  
ne izbirajo spola, še manj let.

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

Izdelke lahko kupite v lekarnah, specializiranih  
trgovinah z medicinskimi pripomočki,  
Tuš drogerijah ali na www.abena-helpi.si.

Za lažjo izbiro pripomočkov lahko pokličete naše 
svetovalce na brezplačno tel. št. 080 22 53 ali 
nam pišete na info@abena-helpi.si.

Abena Light, Abena Man in Abena Pants so posebej prilagojeni 
pripomočki pri raznovrstnih težavah z nehotenim uhajanjem urina. 
Naj to ne bo tabu ali zadrega, pokličite nas za vzorce zračnih, visoko 
vpojnih in diskretnih pripomočkov danskega proizvajalca Abena.
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Za nastanek sta pomembna dedna 
občutljivost za seborejo ter predvsem 
moški hormoni, ki povzročijo povečano 
delovanje lojnic in pospešujejo nastanek 
roženih čepov (komedonov) v izvodilih 
lasnih mešičkov. Roženi čepi ovirajo 
iztekanje loja in lasni mešički se izbočijo. 
V lasnih mešičkih se razmnožujejo 
bakterije, ki razgrajujejo maščobe, kar 
posledično lahko vodi do vnetja. 

Kako se akne kažejo? 
nastanejo na tistih mestih obraza, kjer 
se nahaja veliko žlez lojnic (čelo, nos, 
brada), sorazmerno pogosto tudi na 
hrbtu, prsih in ramenskem obroču. Koža 
na teh mestih je mastna in se sveti. 
Poznamo več vrst aken: 

•	 komedon – izbočen lasni mešiček s 
črno kapico na površini (le-ta je iz 
melanina, pigmenta, ki je prisoten v 
naši koži); že ob manjšem pritisku 
lahko iztisnemo belkast loj, 

•	 papula – nastane pri vnetju lasnega 
mešička in njegove okolice. To je 
rdečkasta, približno do 5 mm velika 
bunčica, ki navadno boli na pritisk, 

•	 pustula – nastane, ko razpade 
vsebina lasnega mešička. Iz nje lahko 
spontano ali na pritisk priteče gnojna 
vsebina, 

•	 nodus – nastane, kadar se vnamejo 
globlje plasti lasnega mešička in tkiva 
ob njem. So boleči, velikosti graha ali 
lešnika. Vneti nodusi se lahko med 
seboj združujejo, 

•	 absces (ognojek) – nastane z 
združevanjem papul, pustul ali iz 
nodusov. Vsebina le-teh se skozi 
fistule izloča na površino kože. Vedno 
se zacelijo z brazgotino. 

Diagnoza in zdravljenje
Zdravnik vas bo povprašal o tem, kdaj 
so se akne pojavile, kaj pospeši njihov 
nastanek, ali so bile prisotne tudi pri 
vaših starših. Zanimalo ga bo tudi, 

AKNE V ODRASLI 
DOBI, KO JIH VEČ 
NE PRIČAKUJEMO
Čeprav najpogosteje obolevajo mladi ljudje (80 % adolescentov) med 13. in 15. 
letom starosti, se lahko akne pojavljajo tudi pri odraslih ljudeh. Besedilo: Nataša Obradovič, dr. med.

kakšno prehrano uživate. Opravil bo tudi 
klinični pregled. 

V prvi vrsti je potrebno vedeti, da 
naključnega mozolja ali dveh ni 
potrebno zdraviti in da sta splošna 
higiena in nega občutljive kože, še 
posebej v mladostniškem obdobju, ena 
najpomembnejših ukrepov v zdravljenju. 
Upreti pa se je treba tudi skušnjavi in se 
izogibati stiskanju mozoljev. 

Pustiti jih je treba, da dozorijo in počijo 
in jih šele potem nežno sprati. Sicer pa 
je zdravljenje odvisno od vrste aken, 
spola in starosti bolnika. Za blažje oblike 
zadostuje lokalno, za hujše pa je nujno 
še sistemsko zdravljenje (s tabletami). 

Z lokalno terapijo, ki naj jo izvaja 
samo strokovno usposobljena oseba, 
odstranjujemo maščobni sloj s kože, 
preprečujemo zapiranje izvodil lasnih 
mešičkov, nastajanje novih komedonov 
in blažimo vnetje. Komedone iztisnemo 
s pripomočkom zanje, predhodno 
pa kožo zmehčamo s parno kopeljo. 
Pustule pa odpiramo s sterilno lanceto. 
Uporabljamo tudi sredstva, ki povzročajo 
luščenje kože. V nekaterih lokalnih 
preparatih so antibiotiki. 
Sistemsko zdravimo hujše oblike aken 
(pustule, abscesi). Zanj se odločamo, 

če je uspeh lokalnega zdravljenja 2-3 
mesece po začetku nezadovoljiv. Pri 
tem uporabljamo antibiotike in retinoide 
(to so sintetični derivati vitamina A in 
lahko okvarijo plod, zato jih pri ženskah 
v rodnem obdobju neradi uporabljamo), 
ki pa jih je potrebno jemati kar nekaj 
časa (do 4 mesece). V času sistemskega 
zdravljenja se je nujno izogibati sončnim 
žarkom. 

Razvoj aknavosti
Ob ustreznem zdravljenju, negi in zdravi, 
uravnoteženi prehrani, lahko akne v 
nekaj tednih izginejo ali pa razredčijo. 
Seveda pa se rade ponavljajo, še posebej 
pri najstnikih in če ni ustrezne skrbi za 
nego kože. 

bolnike z aknami spremlja in vodi 
zdravnik družinske medicine ali pediater, 
v težjih primerih usmerjeni specialist 
– dermatolog. Zdravnik se bo odločil 
za ustrezno, posamezniku prilagojeno 
zdravljenje ter o pogostosti kontrolnih 
pregledov. 

Kako si lahko pri aknah pomagate 
sami? 
Kožo umivajte z mlačno vodo in 
nevtralnimi mili (obstajajo posebna 
mila za aknasto kožo), razkužite pa z 
alkoholno raztopino salicilne kisline. 

Roženi čepi ovirajo iztekanje loja in lasni mešički se izbočijo. 
V lasnih mešičkih se razmnožujejo bakterije, ki razgrajujejo 
maščobe, kar posledično lahko vodi do vnetja. 



Zdravnik se bo odločil za ustrezno, 
posamezniku prilagojeno zdravljenje ter o 
pogostosti kontrolnih pregledov. 

Komedone iztisnemo s pripomočkom zanje, 
predhodno pa kožo zmehčamo s parno kopeljo. 

Priporočljiva je prehrana, bogata z vitamini in minerali, brez 
začimb ter z zmanjšano vsebnostjo maščob. ne stiskajte si 
aken sami, ampak to prepustite ustrezno usposobljeni osebi. 

V blagi obliki v glavnem ne vplivajo na kakovost življenja. 
Seveda najstniki ne mislijo tako, saj se akne pojavljajo v zanje 
zelo občutljivem obdobju, ko že tako doživljajo duševne stiske 
zaradi sprememb, ki se odvijajo v njihovem telesu, in so zelo 
občutljivi glede svoje zunanjosti. Če pa se pojavijo kot zaplet 
še trajne brazgotine, lahko povzročajo hude psihosocialne 
stiske prizadetih oseb, tako mladostnikov kot odraslih. 
bolniški dopust (nezmožnost za delo) je praviloma potreben 
le ob najtežjih (fulminantnih) oblikah aknavosti. 

Možni zapleti: 
•	 trajne brazgotine (predvsem pri hujših oblikah aken),
•	 fulminantne akne (zelo redka in resna bolezen, ki prizadene 

izključno mlajše moške z abscesno obliko aken, in se začne 
akutno z zelo visoko telesno temperaturo, slabim počutjem 
ter bolečinami in oteklinami sklepov). 

Ali in kako lahko akne preprečite? 
Aken se ne da preprečiti, če obstaja nagnjenost zanje. Lahko 
pa se vsaj do neke mere zmanjša pojavljanje in ublaži oblika 
aken, če skrbimo za zdravo, uravnoteženo prehrano in kožo 
redno in ustrezno negujemo. 

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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ne samo, da so glivice na nohtih 
estetsko izredno neprivlačne, tudi 
njihove posledice so lahko boleče. Ob 
tem pa se je potrebno zavedati, da so 
glivice prisotne tudi na drugih delih 
telesa in marsikomu predstavljajo veliko 
nadlogo.

Kaj sploh vemo o glivicah?
na splošno in v širokem smislu govorimo 
o glivicah kot o posebnem kraljestvu 
živih bitji, to pa vključuje na tisoče 
različnih gliv. nekaj sto jih je potencialno 
patogenih za ljudi. Da glive povzročijo 
bolezenska stanja pri človeku, morajo 
biti to posebne vlaknaste glive oziroma 
dermatofiti ter plesni in pa kvasovke. Ko 
glive izločajo posebne encime, s katerimi 
si zagotavljajo hranila za preživetje, s 
tem povzročijo tudi različne poškodbe 
tkiva.

boj proti glivicam, ki so škodljive za 
naše telo lahko poteka na več načinov. 
Obvezno pa ga je potrebno prilagoditi 
vrsti glivic in težavam, ki jih povzročajo, 
ter v obzir vzeti osnovno stanje bolnika 
in upoštevati njegove osnovne bolezni, 
če jih ima.. nekateri se odločijo tudi za 
naravne pripravke z rastlinskimi izvlečki 
ter zelišči, da bi odpravili nastale težave 
zaradi prevelikega razmnoževanja slabih 
gliv. Alternativni način za pomoč pri 
glivični okužbi je tudi osnova okrepitev 
imunskega sistema. S tem se bo olajšalo 
tudi specifično zdravljenje simptomov 
glivične okužbe.

Glivice na nohtih
Glivična okužba nohtov je zelo pogost 
pojav, ki se nekoliko pogosteje pojavlja 
na stopalih kot na rokah. naša stopala 
so pogosto topla in nekoliko vlažna, kar 
je idealno okolje za glivice na nohtih. 

NA POHODU SO GLIVICE 
NA NOHTIH IN DRUGE 
GLIVIČNE TEŽAVE 
O glivicah na nohtih na nogah se veliko govori. V poletnem času so bile zaradi 
»zračne obutve« bolj izpostavljene, v hladnejših mesecih, ko se športne dejavnosti 
preselijo v športne dvorane, pa so glivice znova na udaru. Predvsem v garderobah 
in v prostorih za tuširanje. Zakaj do glivic pride, kako se jim izogniti in kako jih 
odpraviti? Besedilo: Maja Lukanc, mag.farm.

Gre za onihomikozo, ki lahko prizadene 
posamezen noht ali pa se hitro prenese 
na več nohtov in celo kožo.

V primerjavi z atletskim stopalom, 
glivična okužba ne napade kože na 
stopalih ali med prsti, temveč prizadene 
nohte. Vsi, ki so se že kdaj spopadli s 
to boleznijo se zavedajo, da je lahko 
izredno trdovratna, saj se glivice 
pogosto zažrejo v globino nohta.

Glivična okužba nohtov predstavlja 
kar polovico vseh bolezni nohtov, ki jih 
poznamo v sodobnem svetu. Zato ni 
potrebe, da se sramujete, če se vam na 
nohtih pojavijo glivice. V osnovi glivična 
okužba nohta ni pretirano nevarna, 
vendar pa se lahko ob neustreznem 
posredovanju, pojavijo določeni zapleti. 

Glivična okužba nohtov je zahtevna za 
popolno odpravo, njena prisotnost na 
nohtih pa je lahko izjemno neprijetna. 
Okužba se lahko razvije iz različnih 
organizmov, kot so plesni, kvasovke in 
glive. Ti organizmi zaidejo v razpoke 
nohtov ali kože okoli nohta in prične se 
razvijati glivična okužba nohta.

Okužimo se lahko na različnih mestih in 
na različne načine. Velikokrat je razlog 
za glivično okužbo pretesna obutev ter 
pretesne nogavice. Če se namreč tesno 
prilegajo lahko povzročijo ponavljajoče 
poškodbe nohtov na nogah. Prav te 
poškodbe pa omogočajo glivicam, da 
se naselijo v vaših nohtih. Tveganje za 
okužbo je nekoliko večje tam, kjer so 
ljudje večino časa bosi in je v prostoru 
veliko vlage. Predvsem se kot prostori 

Glivična okužba nohtov predstavlja kar polovico vseh bolezni nohtov, 
ki jih poznamo v sodobnem svetu. Pogled na glivice na nohtih skozi 
mikroskop.
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Higiena mora biti ustrezna tudi pri pedikuri, zato izberite pedikerja, 
ki pri vsaki stranki uporabi čiste pripomočke, da se izognete glivični 
okužbi.

Nohtne glivice na palcu pred 
zdravljenjem. Zaradi glivične 
okužb nohtov trpijo predvsem 
starejši ljudje in nekoliko večkrat 
moški v primerjavi z ženskami.

za tveganje okužbe omenja bazene, 
savne, toplice, skupinske kopalnice in 
podobno.

Glivice na nohtih se lahko pojavijo tudi 
kot odziv na poškodbo, prekomerno 
potenje in kot smo omenili, pretirano 
izpostavljenost vlagi. Okolje za razvoj 
glivic mora biti nekoliko toplo, temno 
in vlažno. Glivice so že lahko prisotne 
na vaši koži vendar ne povzročajo 
težav, v nekem trenutku pa se lahko 
zaradi ugodnega okolja ali dodatnega 
vnosa glivic na območje, te pretirano 
razmnožijo in takrat se pojavijo prvi 
simptomi.

Osebe, ki so bolj izpostavljene glivični 
okužbi nohtov so predvsem športniki, 
bolniki s sladkorno boleznijo in starejši, 
ki imajo težave s perifernim ožiljem 
ali pa so imunsko oslabeli. Zaradi 
glivične okužb nohtov trpijo predvsem 
starejši ljudje in nekoliko večkrat moški 
v primerjavi z ženskami. Tveganje za 
glivice na nohtih se poveča tudi, če 
imate atletsko stopalo in tudi če kadite.

Okužba nohta se razvija postopoma in 
počasi. nekatere spremembe so vidne, 
druge lahko občutite. Glivično okužbo 
nohtov osebe najpogosteje zaznajo na 
sprednjih delih nohtov. V tem predelu 
glivice namreč prodrejo na prosti rob 
nohta in se sčasoma širijo naprej prosti 
nohtni korenini in še naprej proti nohtni 
posteljici. na druge nohte se lahko 
glivična okužba razširi tudi predno na 
izvornem nohtu glivice dosežejo nohtno 
korenino. Po nekaterih podatkih, naj bi 
se z glivicami na nohtih srečalo kar 40% 
vseh Evropejcev.

Simptomi
Če se sprašujete, kdaj točno veste, ali 
ste tudi vi podlegli neprijetni glivični 
okužbi nohtov, vam svetujemo, da najprej 
dobro pogledate svoje nohte. Okužba je 
sicer že lahko aktivna, vendar se to na 
nohtu še ne opazi, oziroma ni očitno.

Prvi vidni simptom, ki nakazuje na 
morebitno nohtno glivično okužbo je 
namreč spremenjen videz nohta. Ta se 
prične debeliti in spremeni barvo. Lahko 
se obarva rumeno, obledi, postane črn 
ali zelen. nohti, ki so okuženi z glivicami 
pogosto izgubijo svoj sijaj in se lahko 
pričnejo tudi cepiti oziroma luščiti in 
drobiti, nohti pa so izjemno krhki. nohte, 
ki so okuženi je tudi težje urediti in 
prirezati, saj se njihova oblika spreminja 
že zaradi okužbe. Spremeni se lahko 
tudi njihova tekstura. Simptomi kot je 
nelagoden občutek, bolečine, neprijeten 
vonj, mravljinčenje in podobno, pa že 
nakazujejo za napredovanje okužbe z 
glivicami na nohtih. neprijeten občutek 
se lahko pojavi tudi ob dotiku nohta ali 
ob daljšem pritisku nanj.

V primeru, da se je okužba prenesla 
tudi na kožo okoli nohta, bo ta postala 
pordela. Lahko pride tudi do razpok. Zelo 
pogosto se na koži pojavi srbečica in 
tudi oteklina.

Prisotna glivična okužba nohta lahko 
povzroči hude bolečine ali trajno 
popačenje nohta. Če pustimo, da se 
glivice nenadzorovano širijo po ostalih 
nohtih ali koži, lahko to povzroči težave 
pri hoji ali uporabi rok, vadbi in povzroča 
splošno nelagodje.

Ob zapletih po glivični okužbi nohtov, 
lahko traja tudi več kot eno leto, da 
se nohti obnovijo in so videti tako 
kot so bili pred okužbo. Zato morate 
biti tudi v vmesnem času pozorni na 
stanje nohtov in nadaljevati z rednim 
samopregledovanjem in upoštevati 
nasvete za preprečevanje glivične 
okužbe nohtov. Glivice se namreč lahko 
vrnejo in ponovno poškodujejo nohte. 
Tudi po uspešnem odpravljanju glivične 
okužbe nohta lahko noht ostane 
razbarvan ali deformiran.

Vrste glivičnih okužb nohtov
Poznamo štiri glavne vrste glivičnih 
okužb. Med seboj se nekoliko razlikujejo 
in strokovno osebje glede na vrsto 
okužbe, predlaga tudi drugačen način 
odpravljanja simptomov in vzroka 
nastanka glivične okužbe nohta. Vsem 
vrstam okužb je enako, da so simptomi 
na začetku običajno blagi, potem pa se 
postopoma okrepijo in postanejo bolj 
resni in lahko privedejo do zapletov, če 
se ne ukrepa pravočasno.

Distalna ali lateralna subungualna 
onihomikoza je najpogostejša vrsta. 
Gre za posledico glive, ki jo imenujemo 
dermatofit. Pojavi se na nohtni postelji 
pod nohtom. ni nujno, da se simptomi 
okužbe pričnejo kazati takoj po vstopu 
glive na noht. Postopoma pa se bo 
pričel noht barvati rumeno. Razsežnost 
obarvanosti je odvisna od moči glive, 
vendar se najpogosteje noht obarva 
rumenkasto od roba do središča in na 
mestih, kjer se je pričelo ločevanje od 
nohtne postelje.

bela površinska onihomikoza je nekoliko 
manj pogosta in ko se pojavi prizadene 
zgolj površino nohta. Če trpite zaradi 
takšne vrste glivične okužbe, boste 
na površini nohta opazili bele lise. Te 
postopoma postanejo praškaste in lahko 
privedejo do stanja, ko se noht začne 
postopoma drobiti.

Proksimalna subungualna onihomikoza 
se tako kot bela površinska onihomikoza 
sicer izrazi z belimi lisami, vendar pa 
so pri tej vrsti okužbe skoncentrirani 
na sredini nohtne postelje pri kožici. 
Z rastjo nohta se bele lise pomikajo 
navzven. Opisana vrsta glivične okužbe 
je med redkejšimi in prizadene predvsem 
tiste, ki imajo močno oslabljen imunski 
sistem.



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

Kandidna onihomikoza. Pri tej vrsti 
okužbe se območje okoli nohtov vname 
in postane oteklo. Posledica tega stanja 
je, da se lahko noht popolnoma odstrani 
od ostalih tkiv. Običajno je to posledica 
poškodbe ali druge okužbe, ki privede do 
tako resnih simptomih.

Osebe, ki imajo sladkorno bolezen, 
morajo biti na katerokoli od oblik 
glivične okužbe še posebno pozorne. 
Poveča se namreč tveganje za nastanek 
razjed na koži, ki pa so lahko na predelu 
nog izredno tvegane za diabetike. 
Obisk zdravnika ob zaznavi simpotomov 
glivične okužbe nohtov je zato za te 
osebe nujna.

Kako preprečiti nastanek glivic na 
nohtih?
Seveda obstajajo načini, da do okužbe z 
glivicami na vaših nohtih sploh ne pride. 
Dejavniki tveganja za nastanek glivične 
okužbe nohtov so različni, med njih pa 
uvrščamo:
•	 starost
•	 kajenje
•	 motnje perifernega krvnega obtoka
•	 oslabljen imunski sistem
•	 dolgotrajen ali pogost stik z vodo

•	 prekomerno znojenje
•	 uporabo javnih kopališč
•	 savn ali telovadnic
•	 toplo in vlažno podnebje
•	 glivične okužbe drugod po telesu
•	  diabetes

Poskrbite za preventivo in ustrezna 
higiena 
Pri umivanju se dodatno posvetite 
prstom in področju okoli nohtov. Z 
ustreznim milom in vodo si vsak dan 
temeljito umijte prste in tudi celotna 
stopala. Ostanke mila morate vedno 
temeljito sprati, da se ne zadrži na 
nohtih ali na področju med nohtom in 
kožo. nato pa je izredno pomemben 
korak, da kožo dobro osušite. Temeljito 
morate obrisati tudi med samimi prsti. 
brisače vedno uporabljajte zgolj vi, da s 
tem preprečite prenos okužbe.

Vsakokrat ko si postrižete in oblikujete 
nohte, morajo biti pripomočki kot so 
ščipalci, škarje in pilice čisti ter tudi 
razkuženi. Morebitne okužbe tako ne 
boste mogli prenesti na ostale nohte. 
Prav tako odsvetujemo prekomerno 
lakiranje nohtov, saj takrat nohtni 
posteljici ovirate dostop do kisika, 

kar dodatno izboljša pogoje za razvoj 
glivične okužbe. Tudi če obiskujete salon 
za pedikuro in manikiro, se prepričajte, 
da za vsako stranko temeljito očistijo 
pripomočke, da se ne more zgoditi 
prenos okužbe. V salonu morate biti 
pozorni tudi na to, da vam kožice ne 
porežejo, saj lahko s tem ustvarijo 
drobne razpoke, ki se nato spremenijo v 
pravo leglo za glivice.

Ob izbiranju čevlja bodite pozorni na 
to, kako tesno se vam prilega in raje 
izberite tiste, ki vas prav nikjer ne 
tiščijo. Tudi nogavice izberite previdno, 
da bodo vsaj nekoliko odvajale vlago. 
Svetujemo uporabo bombažnih nogavic, 
ki pa jih morate redno menjati in prati pri 
zadostni temperaturi vode. S tem boste 
namreč uničili izjemno primeren prostor 
za razvoj glivic, kar se pogosto zgodi pri 
drugih nogavicah.

Strokovnjaki pa priporočajo tudi redno 
pregledovanje nohtov in kože okoli 
nohta. Enkrat mesečno si vzemite čas, 
da pogledate nohtno posteljo in celoten 
noht, od korena do konice. Pozorni 
bodite na kakršnekoli spremembe v 
barvi ali teksturi nohta, posvetite pa se 
tudi ostalim spremembam na koži okoli 
nohta. Če že zaznavate bolečino ob 
pritisku na posamezna mesta ali pa se 
stanje ne spreminja, poiščite strokovno 
pomoč.

Načini zdravljenja
Zdravljenje nohta, ki je okužen z 
glivicami, mora biti prilagojeno vsakemu 
posamezniku. na voljo pa je kar nekaj 
izdelkov, ki so splošno učinkoviti in 
delujejo direktno na mesto vzroka. 
blago glivično okužbo ni potrebno nujno 
zdraviti, saj lahko noht samostojno 
postopoma preraste manjše okuženo 
območje. Če pa je okužba prevelika, 
bi zdravljenje nujno. Tako v primeru 
zdravljenja kot ne zdravljenja, je zelo 
učinkovito in priporočljivo, da ob 
pojavu okužbe na nohtu, še izboljšate 
dobro higieno. Ta način namreč najbolj 
učinkovito pripomore k preprečevanju 
poslabšanja okužbe ali njenega širjenja.

Če ste opazili glivice in bi se jih želeli 
znebiti, ali vam te že povzročajo 
težave, svetujemo, da se posvetujete 
s svojim zdravnikom ali farmacevtom. 
Posvetovanje s strokovno osebo 
svetujemo vsem, ki niso bili uspešni 
z drugimi načini zdravljenja glivične 
okužbe, ali če imate sladkorno bolezen 
in se opazili okužen noht. Prej kot se 
bo začela okužba zdraviti, lažje jo bo 
odpraviti in veliko hitreje bodo vaši nohti 
spet videti normalno.

Primerjava izgleda zdravega in okuženega nohta. Zdravljenje nohta, 
ki je okužen z glivicami, mora biti prilagojeno vsakemu posamezniku.

Tako izgledajo različne oblike glivične okužbe.
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Treba je vedeti, da je izpadanje las 
lahko povezano z različnimi vzroki, tudi 
takšnimi, ki niso neposredno vezani na 
naravni cikel izpadanja, zato moramo 
v primeru, da opazimo prekomerno 
izpadanje las obiskati zdravnika.

Vzroki in načini za preprečevanje 
izpadanja las
V glavnem lahko vzrok za odpadanje las 
pripišemo naravnemu življenjskemu ciklu 
las. Jeseni in tudi spomladi se je naravni 
cikel las pospešen in tako poskrbi za 
popolno obnovo vseh las.

Če torej na lasišču ne opazimo nobenih 
sprememb, lahko povečano izpadanje 
las pripišemo vsakoletnemu pojavu, ko 
nam stari lasje odpadejo in tako naredijo 
prostor za nove ter močnejše lase. 

K spodbujanju tega pojava pripomorejo 
predvsem klimatske spremembe, 
znižanje temperatur in prihod 
hladnejših dni; spomladi pa tudi 
višanje temperatur, ki spodbujajo lasne 
mešičke k močnejšemu delovanju. 
Torej lahko odpadanje las povežemo 
s temperaturnimi in podnebnimi 
spremembami ter z menjavo letnih 
časov.

Poleg naštetih naravnih vzrokov pa 
sta za odpadanje las lahko kriva tudi 
stres in tesnoba, ki sta v jeseni precej 
pogosta, saj se večina ljudi vrne s 
počitnic in se mora ponovno vrniti k 
svojim vsakdanjim obveznostim. bliža 
se konec koledarskega leta, kar prinaša 
pri marsikomu velike pritiske glede 
izpolnjenih pričakovanj za iztekajoče se 
leto, kar lahko še dodatno oslabi lasišče. 
K tem vzrokom pa lahko dodamo še 
hormonske motnje, nepravilno prehrano, 

NA IZPADANJE 
LAS JESENI VPLIVA 
TUDI STRES

Izpadanje las je zelo razširjen pojav tako med moškimi kot ženskami. Ta pojav pa se 
jeseni še dodatno poveča. Veliko ljudi zjutraj opaža odpadle lase na vzglavniku, v 
tušu po tuširanju in cele šope odpadlih na glavniku. Besedilo: Petra Šauperl

sedeči način življenja, kajenje, alkohol, 
uživanje določenih zdravil itd.

Naravna pomoč proti izpadanju las
Glede na to da je izpadanje las naravni 
proces, ga ne moremo popolnoma 
ustaviti, vsekakor pa si lahko pomagamo 
z različnimi pripravki in s tem izpadanje 
las omilimo.

Prva stvar, ki jo lahko vsakdo naredi, 
je ta, da se izogiba stresnemu načinu 
življenja ter se odloči za zdrav življenjski 
slog, ki ne bo ugodno vplival le na lase, 
temveč bo imel blagodejni učinek na 
celotno telo.

V zdrav način življenja je potrebno 
vključiti tudi pravo mero fizične 
aktivnosti, saj s tem pospešimo krvni 
obtok in s tem povečamo dotok krvi 
tudi v naše lasišče, znižali pa si bomo 
tudi holesterol in krvni tlak. Poleg tega 
pa imajo športne aktivnosti pozitiven 
vpliv na stres in tesnobo, torej na dva 
dejavnika, ki najbolj vplivata na izpadanje 
las jeseni in spomladi.

Seveda je priporočljivo opustiti ali vsaj 
zmanjšati kajenje in pitje alkoholnih 
pijač. Ti dve razvadi posamezniku 
oslabita lase od korena do konic.

Kateri vitamini nam lahko pomagajo
Potrebno pa je paziti tudi na prehrano, 
ki mora biti zdrava in uravnotežena. 
Temelji naj na mediteranski prehrani, kjer 
bomo imeli optimalen vnos ogljikovih 
hidratov, proteinov, maščob, mineralov in 
predvsem vitaminov.
•	 Vitamin c bo poskrbel za ojačanje 

imunskega sistema in bo pripomogel k 
celični obnovitvi, kar bo pripomoglo k 
hitrejši rasti las.

•	 Vitamin A in katero koli živilo, ki 
vsebuje veliko betakarotena, poskrbi 
za ojačanje las in nohtov in jih naredi 
bolj odporne na zunanje vplive.

•	 Vitamin E nam pomaga pri boju proti 
prostim radikalom, ki so prvi vzrok 
za staranje celic ter za atrofijo lasnih 
mešičkov.

V jesensko prehrano moramo vključiti 
veliko suhega sadja in oreščkov, kot so 
orehi, mandlji in lešniki, ki jih je v jeseni 
vedno dovolj na razpolago. ne smemo 
pozabiti niti na zeleno zelenjavo, ki 
vsebuje ogromno triptofana, esencialne 
aminokisline, ki jo človek lahko dobi 
samo s prehrano. na svoj jedilnik 
moramo postaviti banane, buče, bučke 
in krompir, ki vsebujejo veliko kalija, 
magnezija in ostalih mineralov. že v 
poletnem času pa moramo jesti veliko 
paradižnika, ki vsebuje veliko likopena, 
zaščitnega antioksidanta, ki omogoča 
dober krvni pretok in izboljša dotok krvi 
v vsak del telesa.

Pomagajte si s koprivo
Kot naravno pomoč si lahko omislimo 
tudi čaje ali prevretke zdravilnih rastlin, 
kot je timijan, sivka, kamilica in tudi 
kopriva.

Koprivo prelijemo z vrelo vodo in 
pustimo nekaj časa stati. nato prevretek 
precedimo in ga vtremo v lasišče.  
naštete rastline imajo poleg blagih 
protivnetnih učinkov tudi sposobnost 
stimulacije lasnih mešičkov.

Seveda ne smemo pozabiti niti na 
esence in olja, ki nam pomagajo ohranjati 
zdrave lase. Med najpomembnejšimi 
so kokosovo in jojobino olje, karitejevo 
maslo in gel Aloe vera.

Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah               

Spletna trgovina www.sophia.si
*Vsebuje cink, ki prispeva k ohranjanju zdravih las, nohtov in kože.  

**Vsebuje biotin, ki prispeva k ohranjanju zdravih las in kože.
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Odkrijte lepoto  
vaših las  
Lasje so naš najlepši modni dodatek,  
a doseci, da so gosti, mocni in sijoci,  
se pogosto zdi misija nemogoce.   

Nic vec ...

ˇ ˇ ˇ
ˇ

ˇ ˇ

Naravni cikel obnove las traja približno 3 mesece, zato morate z jemanjem Forcapil® dodatka  
za dosego željenih ucinkov vztrajati od 3 do 6 mesecev. ˇ

K  ako lasje izgledajo oziroma kakšna je njihova 
struktura, se moramo zahvaliti genom,  
vendar pa pomembno vlogo odigrajo tudi  

redna nega, pazljivost pri oblikovanju, pravilna  
prehrana in kakovostna prehranska dopolnila.

Linija prehranskih dopolnil Forcapil® združuje  
dragocene aktivne sestavine za mocnejše, bolj goste 
in sijoce lase ter cvrste nohte. S pomocjo žveplenih  
aminokislin cistin in metionin spodbujajo naravno  
sintezo keratina, ki je gradnik naših las in nohtov,  

med drugim pa vsebujejo še cink*, vitamin D3 in 
biotin**, ki je poznan kar kot „vitamin lepote“.

V liniji prehranskih dopolnil Forcapil® najdete: 

• Forcapil® Fortifiant, za goste in sijoce lase 
• Forcapil® Kératine +, za suhe in poškodovane lase
• Forcapil® Anti-chute, proti izpadanju las 
• Forcapil® Shampooing Fortifiant, šampon  

za krepitev in zašcito las
ˇ ˇ ˇ

ˇ

ˇ

ˇ



Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah               

Spletna trgovina www.sophia.si
*Vsebuje cink, ki prispeva k ohranjanju zdravih las, nohtov in kože.  

**Vsebuje biotin, ki prispeva k ohranjanju zdravih las in kože.
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Odkrijte lepoto  
vaših las  
Lasje so naš najlepši modni dodatek,  
a doseci, da so gosti, mocni in sijoci,  
se pogosto zdi misija nemogoce.   

Nic vec ...

ˇ ˇ ˇ
ˇ

ˇ ˇ

Naravni cikel obnove las traja približno 3 mesece, zato morate z jemanjem Forcapil® dodatka  
za dosego željenih ucinkov vztrajati od 3 do 6 mesecev. ˇ

K  ako lasje izgledajo oziroma kakšna je njihova 
struktura, se moramo zahvaliti genom,  
vendar pa pomembno vlogo odigrajo tudi  

redna nega, pazljivost pri oblikovanju, pravilna  
prehrana in kakovostna prehranska dopolnila.

Linija prehranskih dopolnil Forcapil® združuje  
dragocene aktivne sestavine za mocnejše, bolj goste 
in sijoce lase ter cvrste nohte. S pomocjo žveplenih  
aminokislin cistin in metionin spodbujajo naravno  
sintezo keratina, ki je gradnik naših las in nohtov,  

med drugim pa vsebujejo še cink*, vitamin D3 in 
biotin**, ki je poznan kar kot „vitamin lepote“.

V liniji prehranskih dopolnil Forcapil® najdete: 

• Forcapil® Fortifiant, za goste in sijoce lase 
• Forcapil® Kératine +, za suhe in poškodovane lase
• Forcapil® Anti-chute, proti izpadanju las 
• Forcapil® Shampooing Fortifiant, šampon  

za krepitev in zašcito las
ˇ ˇ ˇ

ˇ

ˇ

ˇ

http://www.sophia.si/
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Ob kopici tovrstnih informacij se človek 
vpraša kaj sploh so probiotiki in zakaj so 
tako pomembni? 

Probiotiki – varen objem bakterij
Čeprav nam izraz bakterija ponavadi v 
mislih ne vzbudi ničesar dobrega, je v 
probiotikih drugače. Probiotiki vsebujejo 
namreč bakterije, ki so za nas koristne 
in vzpostavljajo normalno črevesno 
floro, ki je bistvena za našo zdravje. 
beseda probiotik izvora iz grščine, kjer 
»pro« pomeni »za« in »bios« »življenje« 
- torej za življenje. V tovrstnih izdelkih 
so namreč največkrat mlečnokislinske 
bakterije iz rodov Lactobacillus 
in bifidobacterium. Te bakteriji so 
običajni prebivalci človekove črevesne 
mikroflore, torej so že vključeni v boj 
proti škodljivim in nevarnim bakterijam, 
ki povzročajo različne bolezni. njihovo 
delovanje proti škodljivim bakterijam 
lahko opišemo kot antagonistično in 
tekmovalno, kar pomeni, da z njimi 
tekmujejo za mesto vezave za črevesno 
steno in tudi za hrano.

Naša mikroflora in pomoč probiotikov
V črevesju živi sto tisoč milijard 
mikroorganizmov, ki sestavljajo našo 
črevesno mikrofloro.

njena naloga ni le prebavljanje hrane, 
vpliva tudi na delovanje imunskega 
sistema in osrednjega živčnega sistema, 
zaradi česar črevesju pravimo tudi 
drugi možgani. živčni prenašalci so 
neposredno povezani s črevesjem. Če 
se prehranjujemo nepravilno, se najprej 
spremeni pH v črevesju. To obenem 
spremeni življenjske razmere bakterij 
– nekatere uniči, druge, ki utegnejo 
škodovati zdravju, pa se dodatno 
razmnožijo. Prav tako se ravnovesje 
poruši zaradi mnogih sprememb: stres, 
prehrana, antibiotična terapija, starost,… 
In v takšnih primerih je potrebno 
mikrofloro ponovno vzpostaviti v 
ravnovesje. To dosežemo z dodatkom 
probiotičnih kultur. 

dobre bakterije v telo vnesemo z 
jogurti, siri in kislim zeljem. Odgovor je 
zagotovo pritrdilen, vendar se moramo 
zavedati, da je za vzdrževanje zdravja 
to lahko dovoljšnja podpora, kadar pa 
je ravnovesje že porušeno, pa se iz 
tovrstnih izdelkov v našem črevesju ne 
morejo namnožiti v takšnem številu, da 
bi prišlo do zdravljenja. Jogurt namreč 
vsebuje le milijon do pet milijonov 
bakterij, kar je premalo, da bi koloniziralo 
telo. Čez črevesje torej samo potujejo 
in nam zdravje ohranjajo. V kolikor so 
težave kot so driska, dermatitisi, slaba 
prebava že prisotni, je potrebno poseči 
po zdravilih ali prehranskih dopolnilih z 
določenimi kulturami. 

Za konec samo še zanimivost: znano je, 
da so bolgari med največjimi porabniki 
jogurta in drugih mlečnih izdelkov, ki 
vsebujejo velike količine mlečnokislinskih 
bakterij. Manj znano pa je, da spadajo 
med narode, katerih pripadniki dočakajo 
najvišjo starost. 

Je to v povezavi? nekaj je zagotovo na 
tem. A je res tudi to, da zgolj z jogurti 
in mlečnokislinskimi bakterijami zdravja 
ne bomo pričarali. Vsekakor pa so lahko 
dobrodošla podpora. A samo, če so prav 
izbrani in pravilno uporabljeni. 

PROBIOTIKI SO 
POMEMBNI ZA ZDRAVJE
Le kdo ne pozna vsakodnevnih reklam probiotičnih jogurtov, napitkov, skut in sirov, ki 
ohranjajo in povrnejo zdravje? Da, vse več je reklam, tudi takšnih, ki ponujajo mnogo 
pomislekov za in proti. Denimo pralni praški s probiotiki… Besedilo: Polonca Fiala Novak, mag.farm.

Katere probiotične kulture so 
pomembne
V črevesni flori živi na stotine vrst 
mikroorganizmov. In samo približno 
6% teh nam je znanih oziroma 
poznamo delovanje. Poznavanje 
sevov je v zdravljenju in ohranjanju 
zdravja izrednega pomena, saj ima 
vsak sev svojo nalogo in področje 
delovanja. najpogosteje so v izdelkih 
mlečnokislinske bakterije iz rodov 
Lactobacillus in bifidobacterium. Seveda 
pa je sevov veliko in glede na težave je 
potrebna izbira pravega seva. O tem bo 
govora v naslednji števili Vestnika. 

Prehrana 
Med najbolj priljubljena probiotična 
živila spadajo probiotični jogurti. 
Probiotične seve bakterij jim največkrat 
dodajo šele na koncu proizvodnje, ko 
se je mlečnokislinska fermentacija v 
prisotnosti primarnih bakterij že končala. 
nekateri sevi probiotičnih bakterij lahko 
sami povzročijo želeno fermentacijo 
mleka, zato primarne bakterije niso 
potrebne. 

Je probiotičnih kultur v prehrani 
dovolj?
To je vprašanje, ki bi moralo dati 
odgovor v vsakodnevnih reklamah. 
Zato se je smiselno vprašati ali lahko 

V črevesni 
flori živi na 
stotine vrst 
mikroorganizmov. 
In samo približno 
6% teh nam je 
znanih oziroma 
poznamo 
delovanje.



http://www.sitis.si/


Vitamini C, B6 in B12 prispevajo k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti, skupaj z vitaminom A pa imajo tudi vlogo pri delovanju imunskega sistema. 
Magnezij prispeva k delovanju mišic in ravnotežju elektrolitov. CeloVit vsebuje tudi vitamin E, folno kislino, niacin, pantotensko kislino, riboflavin, 

tiamin, cink, selen, krom in koencim Q10. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.  
Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL Viva in Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si

vitamini, minerali in Q10
CeloVit

normalno  
delovanje imunskega sistema

zmanjšanje 
utrujenosti in izčrpanosti

normalno  
delovanje mišic

Prašek za pripravo 
napitka z okusom 
pomaranče in limete.

http://www.lekarnaljubljana.si/


Ključna pri tem je pestra prehrana, 
sestavljena iz čim bolj osnovnih živil, 
ki pa mora telesu zagotavljati vsa 
potrebna hranila, da lahko naš imunski 
sistem normalno deluje. Še posebej 
pomemben je ustrezen vnos beljakovin, 
omega-3-maščobnih kislin, mineralov in 
vitaminov. 
 
Če ste se okužili z virusom SARS-coV-2, 
lahko to vpliva na vaš apetit, pride 
do izgube občutka za vonj in okus, 
oteženega požiranja hrane in pijače 
ter občutka slabosti. Okužba s SARS-
coV-2 tako pogosto vpliva na vrsto in 
količino zaužite hrane, zaradi česar se 
telesna masa lahko občutno zmanjša. 
V času bolezni ima prehrana še toliko 
večji pomen in pomembno vlogo pri 
okrevanju. Ko se naše telo bori z okužbo, 
se namreč povečajo potrebe po energiji, 
beljakovinah in tekočini ter preostalih 
pomembnih hranilih, kot so vitamini in 
minerali. Poskušajte obdržati podobno 
telesno maso kot pred okužbo, ne glede 
na svoje trenutno stanje prehranjenosti. 
Veliko bolnikov v času okužbe shujša, 
pri tem posledično izgubi na mišični 

vključite živilo, ki vsebuje veliko beljakovin:

•	V	enolončnice,	juhe,	omake,	solate	ipd.	
dodajte več mesa, rib in stročnic kot 
običajno.
•	 Uživajte polnomastno mleko (3,5 % 

mlečne maščobe) in mlečne izdelke.
•	 Uživajte grški ali islandski tip jogurta 

namesto navadnega.
•	 V smutije, kaše, puding ipd. dodajte 

jogurt, skuto, posneto mleko v prahu 
ali sirotkine beljakovine.

•	 Uživajte prigrizke, kot so sir, skuta, 
oreški, arašidovo maslo ipd.

•	 Obroke si energijsko obogatite z 
dodatkom maščob (rastlinska olja, 
maslo, smetana ipd.).

Če kljub prej omenjenim nasvetom 
opažate upad telesne mase, lahko 
poskusite z različnimi visokoenergijskimi 
in beljakovinskimi napitki oziroma tako 
imenovano terapevtsko hrano, ki vam 
je na voljo v lekarnah in specializiranih 
trgovinah. Pomembno je še, da poskrbite 
za zadosten vnos tekočine, tudi če niste 
žejni. Če vam je slabo, pijte po požirkih, 
50–100 ml na vsakih 15 minut.

PREHRANA V ČASU 
OKREVANJA PO OKUŽBI 
S SARS-COV-2
Za zdravje, spodbujanje imunskega sistema in dobro počutje je pomembna 
uravnotežena prehrana, kar je v času pandemije SARS-CoV-2 še toliko pomembnejše. 

Besedilo: doc. dr. Evgen Benedik

masi, kar oteži oziroma podaljša čas 
okrevanja.

Ključne nasvete, da bi čim bolj omejili 
hujšanje in izgubo mišične mase: 
•	 Poskušajte jesti na vsake 2–3 ure, 

ustvarite si urnik prehranjevanja, 
obrokov ne izpuščajte, tudi če nimate 
apetita. 

•	 Razmik med zadnjim večernim in prvim 
jutranjim obrokom naj bo manjši od 12 
ur. 

•	 Poskrbite za zadosten vnos zelenjave 
in sadja, skupno vsaj pet različnih porcij 
dnevno; tri porcije zelenjave in dve 
porciji sadja.

bolniki precej pogosto izgubijo občutek 
za zaznavanje vonja in okusa, kar 
vpliva na zmanjšan apetit. Takrat se 
svetuje uživanje hrane različne teksture 
(hrustljave, kremaste ipd.). Če ste hitro 
siti, poskušajte ob obroku najprej zaužiti 
beljakovinsko živilo. Če težje požirate, 
prilagodite teksturo obrokov, uživajte 
mehkejšo hrano (enolončnice, jogurti, 
pudingi, kaše ipd.). Obroki naj bodo 
čim bolj energijsko gosti, v vsak obrok 
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Vitamini C, B6 in B12 prispevajo k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti, skupaj z vitaminom A pa imajo tudi vlogo pri delovanju imunskega sistema. 
Magnezij prispeva k delovanju mišic in ravnotežju elektrolitov. CeloVit vsebuje tudi vitamin E, folno kislino, niacin, pantotensko kislino, riboflavin, 

tiamin, cink, selen, krom in koencim Q10. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.  
Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL Viva in Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si

vitamini, minerali in Q10
CeloVit

normalno  
delovanje imunskega sistema

zmanjšanje 
utrujenosti in izčrpanosti

normalno  
delovanje mišic

Prašek za pripravo 
napitka z okusom 
pomaranče in limete.

http://www.hisa-zdravja.si/
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Postavljanje ciljev rehabilitacijskega 
tima skupaj z bolnikom in z njegovimi 
svojci oziroma skrbniki je ključna 
dejavnost rehabilitacijskega procesa. 
Rehabilitacijski cilj lahko motivira 
bolnika za sodelovanje v terapiji in 
služi kot merilo izida rehabilitacijske 
obravnave. Glavni rehabilitacijski cilji 
so: doseganje in vzdrževanje najvišje 
stopnje bolnikovega funkcioniranja 
ter krepitev zdravja in pomoč bolniku 
ter njegovim svojcem pri soočanju z 
zmanjšano zmožnostjo.
 
Intenzivnost in trajanje rehabilitacijskih 
programov naj bi bila individualno 
zasnovana glede na bolnikove 
potrebe, sposobnosti in zmogljivosti. 
Priporočljiva sta večja intenzivnost 
in daljše trajanje rehabilitacije. V 
bolnišničnih rehabilitacijskih programih 
je treba v subakutnem obdobju po MK 
posameznemu bolniku, pri katerem 
lahko dosežemo funkcionalne cilje, 
vsak dan vsaj 5 dni v tednu omogočiti 
najmanj 45 minut posamezne ustrezne 
rehabilitacijske obravnave na vsako 
disfunkcijo. Če bolniki pri posamezni 
rehabilitacijski obravnavi ne morejo 
sodelovati 45 minut, je treba terapijo 
zagotoviti v skrajšanem času z 
intenzivnostjo, ki jim omogoča aktivno 
sodelovanje 5 dni v tednu. 
 
Zaradi narave bolezni je rehabilitacija 
dolgotrajna. Po opravljenem 
rehabilitacijskem programu je treba 
redno nadaljevati naučene vaje v 
domačem okolju in bolnika spodbujati k 
čim večji stopnji samostojnosti.  
 
Priporočila za telesno vadbo bolnikov 
po možganski kapi v domačem okolju 
Telesna vadba ima velik pomen pri 
preprečevanju ponovne možganske kapi 
ali drugih bolezni srca in ožilja. Z njo 
pridobivamo telesno zmogljivost, ki je po 

Telesna vadba pomembno vpliva na 
izboljšanje vzdržljivosti srčno-žilnega 
sistema in na preprečevanje ponovne 
možganske kapi. Ob upoštevanju 
priporočil za vadbo imajo kombinirani 
programi največje učinke na končni izid 
rehabilitacije. Pomembno je, da nam 
izbor telesne aktivnosti prinaša veselje 
in zadovoljstvo ter posledično izboljša 
kakovost življenja.

POMEN TELESNE 
VADBE PO 
MOŽGANSKI KAPI 
Možganska kap (MK) je najpogostejši vzrok zmanjšane zmožnosti ljudi in ima 
pomemben vpliv na bolnika ter svojce. Izid njihovega funkcijskega stanja je odvisen 
od dobro organizirane rehabilitacijske obravnave, ki je multidisciplinarni proces in 
vključuje oceno funkcijske okvare, postavljanje ciljev in oceno napredka. 

Besedilo: Dr. Tadeja Hernja Rumpf, dr. med., specialistka fizikalne in rehabilitacijske medicine 

možganski kapi zmanjšana. Z doslednim 
upoštevanjem preventive (redna telesna 
vadba, zdrava prehrana, uravnavanje 
dejavnikov tveganja, kot so krvni tlak 
in raven holesterola) lahko precej 
zmanjšamo pojavnost možganske kapi. 
 
Pri načrtovanju vadbe upoštevamo 
smernice za rehabilitacijo bolnikov po 
možganski kapi, ob tem pa upoštevamo 
sočasnost bolezni srca in ožilja. Svetuje 
se princip F.I.T.T. (frekvenca, intenzivnost, 
trajanje vadbe, tip vadbe).

Priporoča se aerobna vadba zmerne 
intenzitete 3–5 krat na teden, 20–60 
minut. Vsaj dvakrat na teden se 
priporoča še izvajanje vaj za mišično 
moč in vzdržljivost. Za ocenjevanje 
napora uporabljamo borgovo lestvico. 
Svetuje se vadba, ocenjena po borgovi 
lestvici med 11 in 14 točk (Tabela 1). 
Ob borgovi lestvici se lahko za oceno 
napora uporabi govorni preizkus. Kadar 
je bolnik med vadbo zmožen govorjenja, 
je vadba primerne intenzivnosti.

Priporočila za vadbo so prikazana v 
Tabeli 2. Vadba naj vključuje: 
•	 vaje za vzdržljivost: aerobno vadbo, 

ki ohranja in izboljšuje splošno 
vzdržljivost. Sem spadajo hitra hoja, 
tek, kolesarjenje, ples, plavanje in 
drugo  

•	 vaje za moč, kamor spadajo dvigovanje 
in nošenje bremen 

•	 vaje za gibljivost (raztezanje) 
•	 vaje za ravnotežje  
 
Selektivne aktivnosti naj bodo 
usmerjene v uporabo velikih mišičnih 
skupin , prav tako naj bodo vaje 
specifične ter v pomoč pri doseganje 
bolnikovih zastavljenih ciljev. V funkcijo 
usmerjena vadba se priporoča za 
izboljšanje premeščanja, mobilnosti in 
izvajanja dnevnih aktivnosti. 

Tabela 1: Borgova lestvica za 
ocenjevanje napora 

Borgova 
lestvica za 
ocenjevanje 
napora

napor opis 

6 zelo, zelo 
nizek napor 

 

7  brez težav 
8 zelo nizek 

napor 
 

9 zelo lahko z lahkoto 
10   
11 nizek napor še lahko 
12  začetna za-

dihanost 
13 srednje 

visok napor 
malo zadi-

han 
14  zadihan 
15  visok napor  
16   utrudljivo 
17 zelo visok 

napor 
 

18  zelo 
utrudljivo 

19 zelo, zelo 
visok napor 

 

20 največji 
napor 

brez sape 
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Tabela 2: Priporočila za telesno vadbo bolnikov po možganski 
kapi v domačem okolju

AEROBNA VADBA 
Pogostost 3–5-krat/ teden, 20–60 min/dan 
Intenzivnost Zmerna (55–80% Maksimalne srčne frekvence, borg 11– 14) 
 Hoja, kolesarjenje, korakanje 
VAJE ZA MOČ 
Pogostost od 2 do 3–krat/teden, 15–30 min/dan 
Intenzivnost Progresivno povečevanje teže (1–3 seti 10–15 ponovitev) 
 Vaje z utežmi, s pripomočki kot so žoge, elastični trakovi 
VAJE ZA GIbLJIVOST 
Pogostost 2 do 3–krat/teden 
Intenzivnost 10–30 sekund (do občutka neugodja) 
 Statične in dinamične raztezne vaje, poudarek na velikih 

mišičnih skupinah 
VAJE ZA RAVnOTEžJE 
Pogostost 2 do 3–krat/teden 
Intenzivnost zmerna 

Vaje sede:
Simultano gibanje rok in nog 
Potiskanje predmetov v različne smeri 
Vaje stoje:
Stoja na eni nogi 
Stoja s stopali skupaj 
Stoja z zaprtimi očmi 
Vaje dinamičnega ravnotežja:
Doseganje predmetov

Vaje za obnovitev govora po 
možganski kapi doma
Zaradi akutne motnje cerebralne 
cirkulacije lahko trpijo različne 
možganske strukture, vključno z 
govornim centrom. Artikulacijska motnja 
je pogosta motnja pri možganski kapi, 
pogosto je to tisto, kar postane prvi 
znak, ki omogoča sum, da se je zgodila 
možganska kap. Govorna okvara je lahko 
reverzibilna, lahko pa je dolgoročna 
posledica možganske kapi. V mnogih 
primerih ga je mogoče popraviti s 
posebnimi vajami.

Po kapi ni mogoče zagotoviti popolnega 
okrevanja govora. Uspeh je odvisen 
od lokalizacije lezije v možganih, 
regenerativnih sposobnosti telesa, 
pogojev, v katerih je bolnik, njegove 
odločnosti, potrpežljivosti in vztrajnosti.

Okrevanje govora po možganski kapi: 
tečaji pri logopedu
Prvič po možganski kapi je glavna 
pozornost usmerjena na izravnavo 
organskih poškodb in ohranjanje 
vitalnih funkcij. Rehabilitacija govora se 
običajno začne teden dni po tem, kar 
se je zgodilo, torej po umiku govora, 
pod pogojem, da bolnikovo stanje to 
dopušča, torej je dovolj stabilizirano. Če 
to ni mogoče, je treba ure za obnovo 
govora začeti najkasneje dva meseca 
po incidentu. Po tem obdobju bo živčni 
sistem okreval veliko slabše.
Ločen terapevt izdela individualni 
program treninga, ki najprej spremlja 
vajo. V zgodnjih fazah je vredno 
poklicati logopeda domov – tukaj je 
za pacienta ustvarjeno najugodnejše 
vzdušje. Z nadaljnjim napredkom pri 
obnavljanju govora lahko logopedske 
vaje prenesemo v zdravniško ordinacijo. 
bolnikom, ki napredujejo, se prikažejo 
razredi v skupinah – ta tehnika je zelo 
učinkovita in bolniki, ki spadajo med 
ljudi s podobnimi motnjami, niso več v 
zadregi. Pomemben je tudi tekmovalni 
trenutek. Pacientove sorodnike je 
mogoče izobraževati, tako da z njim 
vodijo pouk doma. V tem primeru 
logoped občasno pregleda bolnika, 
spremlja potek okrevanja in po potrebi 
prilagodi program.
Da bi tečaji logopedije dali rezultat, se 
morate natančno držati priporočil in 
dolgo časa trdo delati.
najprej logoped pregleda bolnika, 
analizira njegovo reakcijo na tih in 
glasen govor, kretnje, oceni sposobnost 
razumevanja in zapomnitve.
bolnika spodbujamo tudi h glasnemu 
branju, začenši s preprostimi stavki, 
kot so naslovi člankov ali otroške rime, 
počasi poskuša besede izgovoriti jasno 
in razločno.
Tehnike logopedije temeljijo na 

vključevanju različnih možganskih 
struktur v govorni proces. 

Za obnovo govora po možganski kapi 
se uporabljajo naslednje vaje:
•	 Fonetični. namenjen obnavljanju 

inervacije, nadzoru obraznih mišic 
obraza (zlasti ustnic, jezika). bolnika 
prosimo, naj po zdravniku ponovi 
določen zvok, ki spada v eno od 
kategorij – labialni, sikajoči itd. Ta 
začetna vaja služi tudi kot diagnoza 
oblike izgube govora. Za razvoj govora 
se uporabljajo tako posamezni zvoki 
kot tudi zavijalci celotnega jezika – 
sprva se morda zdijo preveč zapleteni, 
celo neuspešni, vendar redni poskusi 
njihovega izgovarjanja vodijo do 
pozitivne dinamike.

•	 Semantična. Pacient mora vključiti 
aktivno razmišljanje in najti nove 
pomene v predlaganih situacijah, na 
primer nadaljevati stavek, asociativno 
polje. bolnika lahko zaprosijo za dialog 
z zdravnikom o kakšni nevtralni temi.

•	 Vizualno, figurativno. Za ljudi s 
senzorično afazijo se uporablja metoda 
ponazoritve. Uporabljajo se ilustracije 
iz knjig, posebni priročniki ali slikovne 
kartice. Takšne vaje vas spodbujajo k 
iskanju ustreznih povezav in zaporedij.

•	 Ustvarjalno. V to skupino spadajo 
petje, pouk glasbe, umetniška terapija 
itd.

Vaje za obnovitev govora po 
možganski kapi doma
Poleg vadbe pri specialistu pacient 
še naprej telovadi samostojno ali s 
pomočjo svojcev. Ti pa bi se morali 
veliko pogovarjati z žrtvijo, z njo ravnati 
potrpežljivo, biti prijazni in razumeti, da 
je le s podaljšanimi vztrajnimi študijami 
in dokazano vztrajnostjo ta patologija 
reverzibilna.

Dodatne metode za obnovo govornih 
motenj
Za ohranjanje aktivnosti živčnega 
sistema in boljšo asimilacijo informacij 
lahko predpišemo zdravila, ki pomagajo 
izboljšati možganski pretok krvi – tako 
imenovani nootropiki. Okrepijo možgansko 
cirkulacijo, pospešijo rast živčnih vlaken. 
Terapija z zdravili pomaga obnoviti spomin, 
spodbuditi razmišljanje. Učinkovita je 
tudi fizioterapija – električna impulzna 
stimulacija obraznih mišic, masaža obraza 
in jezika. Pomagajo lahko tudi ljudska 
zdravila: decokcije in poparek iz kaline, 
borovih storžkov, brina, timijana, trpotca, 
šentjanževke, jagod, žajblja, šipkov, ognjiča 
in drugih rastlin. Rastline lahko nabirate 
sami ali v lekarnah, posameznih zeliščih ali 
že pripravljenih zbirkah.
Kompleksna terapija se nadaljuje, dokler 
se govor v celoti ne obnovi ali dokler 
intenzivne vaje ne prenehajo prinašati 
rezultatov.
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Izven Azije se je kaki začel razširjati 
predvsem v 19. stoletju, še vedno pa se 
ga največ pridela na Kitajskem, v Koreji 
in na Japonskem. Kaki je v zadnjem 
desetletju postal priljubljen tudi med 
prebivalci Evrope. 

Kaki je lahko rumene, oranžne ali 
rdeče barve. navadno se ga obere 
med koncem septembra in začetkom 
decembra. Sadež je sladek, vendar ima 
večina sort trpek okus, preden sadeži 
popolnoma dozorijo. Obstaja sicer več 
sort kakija, ki imajo precej različne 
lastnosti – lahko so trši, mehkejši, slajši 
ali trpkejši. Kaki se običajno uživa svež. 
Ob nakupu pazimo, da sadeži niso 
poškodovani. Če kupimo še nezrele 
plodove, bodo ti brez težav dozoreli pri 
sobni temperaturi, proces pa se pospeši, 
če ga postavimo v zaprto posodo 
skupaj z jabolki ali bananami. Zrele 

telesnih funkcij, povezana pa je tudi 
z zmanjševanjem tveganj za razvoj 
vrste kroničnih bolezni, vključno z 
arterosklerozo in drugimi srčno-žilnimi 
obolenji.

Nasveti za uporabo
Svež kaki najbolj je seveda zaželeno, 
da se uživa svež sadež. nekatere sorte 
se lahko uživa kot jabolko, mehkejše 
pa z žlico. Lahko ga tudi pretlačimo in 
skupaj z jogurtom ponudimo kot okusno 
sladico.

Sušenje
Kaki lahko tudi posušimo in kasneje 
uporabimo kot slasten sladek prigrizek, 
ki je lahko odlična alternativna 
industrijsko pripravljenim sladkarijam.
Za sušenje je priporočljivo uporabljati 
kakije, ki so po dozoritvi mehki, za 
sušenje pa so primerni, ko so še čvrsti, 
vendar je njihova lupina že oranžne 
barve. Taki kakiji so še trpki, vendar po 
sušenju ta občutek izgine.
Pred sušenjem kakije narežemo na 
krhlje, pomočimo jih v vodo, ki ste ji prej 
dodali limono (limona se doda zato, da 
ne porjavijo), nato pa jih razporedimo 
po pladnju in pustimo, da se posušijo. 
Posušene krhlje spravimo v zaprto 
posodo ali vrečko.

Drugi načini uporabe
Kakije lahko zamrznemo, tako da 
jih zmeljemo v homogeno maso, jim 
dodamo limonov sok, da ne porjavijo, 
nato pa zapakiramo v porcijske enote 
in shranimo v zamrzovalnik za do pol 
leta. Iz njih lahko napravimo tudi različne 
marmelade. Za pripravo sokov zaradi 
vsebovanih prehranskih vlaknin kaki ni 
najprimernejši, lahko pa ga vmešamo v 
kakšen smuti.

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

KAKI - VITAMINSKA 
BOMBA ZA 
JESENSKE DNI
Kaki ali zlato jabolko izvira z gora centralne Kitajske, kjer se goji že nekaj tisočletij. 
Doslej je bilo razvitih več kot 2000 sort kakija, trenutno pa se jih za gojenje 
uporablja okoli 400. Besedilo: Petra Šauperl

sadeže lahko za krajši čas shranjujemo v 
hladilniku.
 
Sestava kakija in vplivi na zdravje
Kaki je sadež, ki vsebuje razmeroma 
veliko sladkorjev, je pa tudi vir 
prehranskih vlaknin in več mikrohranil. 
Maščob praktično ne vsebuje. Od 
sladkorjev vsebuje predvsem glukozo in 
fruktozo (v razmerju 8 : 7), ki mu dajeta 
energijsko vrednost. Od mikrohranil 
vsebuje še posebej veliko vitamina c 
in betakarotena – provitamina A, pa 
tudi minerale (predvsem kalij). Kaki 
vsebuje tudi različne polifenoletanine, 
proantocianidine, flavonoide, katehine, 
ki s svojim antioksidativnim delovanjem 
podpirajo zaščitne mehanizme telesa 
proti oksidativnemu stresu, pri katerem 
nastajajo prosti radikali. Sposobnost 
telesa, da obvladuje oksidativni stres, 
je pomembna za ohranjanje normalnih 

Preglednica: Okvirna hranilna vrednost v 100 g kakija
*Opomba: %PDV: Za energijsko vrednost in makrohranila kot delež priporočenega vnosa (%PV) za 
povprečno odraslo osebo (8400 kJ/2000 kcal); za vitamine in minerale kot delež priporočenega 
dnevnega vnos (%PDV) za odrasle – upoštevajoč Prilogo XIII Uredbe (EU) 1169/2011. Za prehranske 
vlaknine kot delež običajno priporočenega vnosa za odrasle (30 g). Vir: Različne podatkovne baze o 
prehranski sestavi živil.

Hranilna vrednost v 100 g živila % PDV*
Energijska vrednost (kcal/kJ) 70/295 4 %

Skupne maščobe (g) 0 0 %
– nasičene maščobe (g) 0 0 %
Ogljikovi hidrati (g) 16 6 %
– Sladkorji (g) 16 18 %
beljakovine (g) 1 1 %
Prehranske vlaknine (g) 3 10 %
Vitamini in minerali   
Kalij (mg) 16 20 %
baker (µg) 80 10 %
Kalcij (mg) 180 9 %

Magnezij (mg) 20 5 %
Fosfor (mg) 32 5 %



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: 32-179 g/km. Emisijska stopnja Euro 6d Temp. Uradne emisije NOx: 0,0077-0,0375 g/km. Specifične emisije trdih delcev: 
/-0,00080 g/km. Število delcev: /-3,0 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa 
pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov.  
S 5 let jamstva brez omejitve kilometrov. Slike so simbolične, za napake v tisku ne odgovarjamo. Summit Motors, Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana.
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