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N DETRALEX, kombinacija flavonoidov, je venoaktivno 

zdravilo, ki s protivnetnim delovanjem uèinkovito 
premaguje te�ave s hemoroidi.

www.bolezni-ven.si 

 36 tablet

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

ŽE 12 LET Z VAMI

DECEMBER - JANUAR 2022

Covid-19 v številkah in priporočilih • Postocovidni sindrom prinaša težave • Ključni 
obrambni sistem • Okužbe dihal • Bronhiektazija • Cepljenje proti pnevmokokom 
Vnetje žrela • Hipoksemija • Rak ščitnice • AIDS in virus HIV • Poporodno 
obdobje • Ko nastopi menopavza • Lasje in vaše zdravje • Fizične aktivnosti 
pri multipli sklerozi • Bakterije ščitijo pred boleznimi • Pomembnost magnezija

ČAS DRUŽENJ IN OBDAROVANJ – UPOŠTEVAJ(MO) UKREPE

www.zdrave-novice.si 
  ZdraveNovice

https://www.bolezni-ven.si


Hepafar forte
 PREMIUM

Standardna dopolnila s pegastim 
badljem

Izvleček artičoke 350 mg 40 mg

Izvleček pegastega badlja 160 mg PHOSPHO complex™ 40 mg

Holin 200 mg VitaCholine® 41 mg 

Regrat 80 mg 0 mg

Ingver 70 mg 0 mg

Vitamin E 12 mg (100% NRV) 0 mg
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https://www.sensilab.si/catalogsearch/result/?q=+hepafar+forte
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UVODNIK KAZALO
V TEJ ŠTEVILKI ZDRAVIH NOVIC PREBERITE:

Drage bralke in bralci, 
Želimo si, da bi z nami delili svoje predloge glede vsebine in tematik, o katerih bi radi brali v reviji Zdrave novice. Svoje predloge lahko sporočite prek elektronske pošte na naslov info@media-element.si, ali 
nam pišete na naslov: Zdrave novice (Media Element), Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana. Veseli bomo vaše pošte. 

Za članke, v katerih je obravnavano delovanje učinkovin in zdravil, velja opozorilo ministrstva 
za zdravje: Ministrstvo za zdravje opozarja, da besedilo obravnava zdravilo, ki se sme izdajati le 
na zdravniški recept. O primernosti zdravila za uporabo pri posameznem bolniku lahko presoja 
le pooblaščeni zdravnik. Dodatne informacije dobite pri svojem zdravniku ali farmacevtu.
Uredništvo ne odgovarja za vsebine, ki so navedene v oglasnih sporočilih in kratkih novičkah, 
v katerih so predstavljeni izdelki. Oglasna sporočila niso lektorirana. V reviji so podana mnenja 
različnih avtorjev in strokovnjakov, uredništvo za pravilnost njihovih mnenj ne odgovarja.

•	 Mojca Kos Golja, dr. med., specialistka interne medicine 
in revmatologije

•	 Miroslav Abazović mag.farm.spec.
•	 dr. Katarina Logar, univ. dipl. biol.
•	 Petra Šauperl
•	 rim. doc. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med., specialistka 

družinske medicine
•	 Branko Pirš, dr. med., specialist dermatovenerolog 

in flebolog
•	 Štefan Spudič, dr. med, spec. otorinolaringologije
•	 direktor Medicinskega centra Barsos mag. Simon 

Vrhunc
•	 Denis Baš, dr. med., spec. pediatrije
•	 dr. Maja Trošt, dr. med. spec. nevrolog 

Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s 
specifičnimi učnimi težavami

•	 dr. Aljoša Danieli, MC Barsos
•	 pediatrinja dr. Jerneja Ahčan, MC Barsos
•	 dr. Franci Dagarin, BA pth.; Zavod Psihoanalitično 

središče, Kranj
•	 zobozdravnica Aleksandra Križaj, direktorica 

Zobozdravstvene in estetske klinike Križaj
•	 dr.Dugonik Aleksandra, Dermatologinja
•	 Jana Marinko Svetičič, dr. med., Slovensko zdravniško 

društvo; Sekcija za preventivno medicino

•	 doc. dr. Liljana Mervic, dr. med.
•	 prim. prof. dr. Bojana Žvan, dr. med., višja svetnica; 

Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni; 
Društvo MŽB

•	 Mirjam ROGL BUTINA, dr. med.specialistka 
dermatovenerologije

•	 Dr. Matic Fabjan, specialist plastične, rekonstruktivne 
in estetske kirurgije

•	 Eva Cafuta Hlušička, mag. farm.
•	 Diana Batista, dr. aud. Slušni aparati Widex, d. o. o. 
•	 prim. mag. Nadja Ružić Medvešček, dr. med.
•	 Danica Lončarič NLP Coach-Svetovale
•	 DNK – Društvo za nenasilno komunikacijo
•	 Zveza društev diabetikov Slovenije
•	 dr. Lenart Girandon univ. dipl. Mikrobiolog
•	 Mark Kačar, dr. med., Dora Jeler, dr. med., specialist 

pediater pulmolog
•	 Doc. Dr. Tanja Bagar, 
•	 Asist. Željko Perdija, dr. med. specialist interne 

medicine, 
•	 Dr. Nada Rotovnik Kozjek
•	 Dr. Milena Blaž Kovač
•	 Jurij Šorli, dr. med., spec. int. pul.; Bolnišnica Topolšica
•	 Iztok Foršnarič, klinika za otorinolaringologijo in 

cervikofacialno kirurgijo

•	 dr. Zvezdana Snoj, dr. med., center Barsos
•	 NIJZ, Nacionalni inštitut za javno zdravje
•	 Doc. dr. Matej Gregorič, univ. dipl. inž., Center za 

proučevanje in razvoj zdravja, Nacionalni inštitut za 
javno zdravje,

•	 Denis Mlakar-Mastnak, dipl. m. s., spec. klinične 
dietetike, in doc. dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med., 
Enota za klinično prehrano, Onkološki inštitut Ljubljana

•	 prof. dr. Borut Štabuc, dr. med, uredila pa prim. Marija 
Vegelj Pirc, dr. med.

•	 predsednica društva za pljučno hipertenzijo, 
Tadeja Ravnik

•	 doc. dr. Barbara Perić, dr. med. spec. spl. krg., Oddelek 
za onkološko kirurgijo, Onkološki inštitut Ljubljana

•	 Ondina Jordan Markočič, dr. med.; Jana Marinko 
Svetičič, dr. med.; asist. dr. Dražen Stojanović, dr. med.; 
asist. Zoran Simonović, dr. med.; Slovensko zdravniško 
društvo, Sekcija za preventivno medicino

•	 doc. dr. Barbara Perić, dr. med. spec. spl. krg., Oddelek 
za onkološko kirurgijo, Onkološki inštitut Ljubljana

•	 Edith Jošar, mag. farm., spec.
•	 Bojan Madjar, mag. farm., spec.
•	 Polonca Fiala Novak, mag. farm.
•	 Tatjana Sukič, mag. farm.

VPIS V RAZVID MEDIJEV pod štev. 1558
Zdrave novice so avtorsko zaščiteni projekt 
in zaščitena blagovna znamka. Ponatis in 
razmnoževanje celote ali posameznih delov revije 
brez soglasja izdajatelja je prepovedano.
Več zdravja s spleta: 
www.zdrave-novice.si in  
www.facebook.com/zdrave-novice

Izdajatelj: HIŠA IDEJ, 
Inovativna skupina, d. o. o.
Plečnikova 7, 2000 Maribor
www.hisa-idej.si

Direktorica: 
Andreja Iljaš, andreja@hisa-idej.si

Sedež uredništva: Zdrave novice: Media Element d.o.o., Ukmarjeva 
ulica 2, 1000 Ljubljana; e-pošta: info@media-element.si;  
www.media-element.si
Uredništvo revije: Danijel Kmetec, danijel.kmetec@media-element.si
Oglasno trženje: Matej Godec, matej.godec@media-element.si
Koordinatorka uredništva: Lana Janković, lana@media-element.si 
Lektoriranje: Urška Škvorc
Oblikovanje in prelom: Media Element d.o.o.
Fotografije: Shutterstock, Hiša idej, osebni arhivi strokovnih 
sodelavcev
Tisk: 

Naslovnica:  Servier Pharma d. o. o.

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

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

Prihaja tisti čas v letu, ko se prepuščamo brezskrbnosti, uživamo 
v čarobnosti praznikov in se hkrati spominjamo ključnih sporočil, ki 
nam jih je zapustilo iztekajoče se leto. In glavna sporočila obdobja, 
ki je za nami, bomo lahko letos sploh doživeli veseli december? 
Čas, posledično pa tudi koronski ukrepi, s katerimi živimo, krojijo 
naše življenje. Posledično je vzdušje in tudi veselje drugačno, kot 
smo ga bili vajeni doslej. 
Pandemija covida-19 je pustila pečat na vseh ravneh našega 
življenja in že drugo leto zapored močno vpliva tudi na praznični 
december. Zaradi ukrepov za zajezitev širjenja virusa številne 
države omejujejo praznovanja, mesta pa odpovedujejo tradicionalne 
božične sejme. 
Znova smo se podredili novemu koronavirusu. Z najrazličnejšimi 
ukrepi, ki posegajo v življenja in svoboščine ljudi, skuša država 
zajeziti pandemijo. A ta za zdaj ne kaže blazno velikih znakov 
umirjanja, ponekod celo narašča. Zato so številna mesta pri nas že 
skoraj obupala nad organizacijo praznovanj v spremljavi glasbe v 
mestnih središčih, kot je bil to običaj doslej. 
Ker letošnji december ne bo v znamenju ogledov prižiga lučk, 
drenjanja pred hišicami s kuhanim vinom, je znova kot nalašč za 
to, da se (zdravi, seveda) zberemo v krogu družine, se kakovostno 
podružimo s svojimi najbližjimi in ustvarimo nepozabne spomine. 
tudi otroke vključite v pripravo, saj jim boste še kako razbili dolgčas 
in jih odgnali od elektronskih naprav. Pred hišo ali blokom postavite 
snežaka in ga ustrezno okrasite, v stanovanju pa božično smrekico. 
Skupaj specite božični kruh in piškote ter jih božično okrasite, tisti 
zelo ustvarjalni lahko naredite hišico iz medenjakov. Pripravite 
okusno, doma narejeno vročo čokolado, otroci pa naj po želji dodajo 
penice in/ali zdrobljene piškote, »mrvice« in smetano. narišite ali 
pobarvajte natisnjene božične risbice in jih obesite po stanovanju. 
Pripravite unikatne božične čestitke, na katerih naj ne manjka slika 
otroka. Pripravite si filmski večer z ogledom zabavnega božičnega 
filma itd.
želimo vam predvsem zdrave, prijetne in mirne praznike ter srečno 
2022.
 Danijel Kmetec, uredništvo revije Zdrave novice

10  Covid-19 v številkah in priporočilih
14   Postcovidni sindrom prinaša dodatne zdravstvene 

težave
18  Ključni obrambni sistem človeškega organizma
20  Okužbe dihal v polnem razmahu
22  Vnetje sapnic – kronični in akutni bronhitis 
24  Kaj so bronhiektazije?  
28  S cepljenjem do zaščite proti pnevmokokom
30  Vnetje žrela ali faringitis
34  Nezadostna preskrba tkiv s kisikom
36  Rak ščitnice je zelo pogosta diagnoza 
39  Ženske - steber (tudi moškega) zdravja
42  Kaj je AIDS in kaj virus HIV?
48  Čišča in menstruacija po porodu
50  Težave v menopavzi – ko nagajajo hormoni
52  Kaj vaši lasje povedo o vašem zdravju
55   Pomen fizične aktivnosti pri osebah z multiplo 

sklerozo
58  Tek na smučeh - rekreacija za vsakogar 
60  Bakterije, ki vas ščitijo pred boleznimi 
64  Mineral za zdrav duh in zdravo telo 
66  Rdeča pesa in njen vpliv na zdravje 

FORD PUMA FOCUS ALI KUGA?   
VSAK ODGOVOR JE PRAVI

PRIDEŠ
IZBEREŠ IN 
ODPELJEŠ

IZBERITE SVOJEGA NA

Preverite ponudbo vozil na prvaizbira.si in odpeljite svojega Forda takoj.
Uradna poraba goriva: 0,9 - 8,2 l/100 km. Uradne specifične emisije CO2: 32-190 g/km. Emisijska stopnja: Euro 6d, uradne emisije NOX: 0,0070-0,0666 g/km, 
specifične emisije trdih delcev: /-0,00211 g/km, število delcev: /-3,00 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.
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https://www.prvaizbira.si
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BALZAM SCHOLL ZA RAZPOKANE PETE

VIRUPROTECT STADA

TROJNA MOČ, KI HITRO UgLASI VAŠE BOLEČO gRLO!
Razpokane pete so neprijetne in lahko 
tudi zelo boleče. Za vas pa je sedaj na 
voljo učinkovita rešitev – balzam Scholl 
za razpokane pete. Z aktivno formulo, ki 
vsebuje keratin K+, smo klinično dokazali, 
da pomaga naravnim procesom obnove 
kože s stimulacijo ponovne rasti in 
pospešuje obnovo ter izgradnjo novih 
celic kože. balzam se hitro vpije v kožo 
in je dermatološko testiran. Rezultat je 
opazen že po prvem dnevu uporabe, pete 
pa bodo gladke v sedmih dneh! Primeren za 
redno uporabo in tudi za diabetike. Scholl 
– strokovnjak za nego stopal. na voljo v 
lekarnah in specializiranih prodajalnah.

ViruProtect StADA se uporablja pri izpostavljenosti virusom 
prehlada ali zgodaj ob pojavu
simptomov prehlada. Vsebuje glicerol in tripsin iz trske, 
ki skupaj zagotavljata učinkovito 
pregrado, ki ujame viruse prehlada, jih 
deaktivira in jim prepreči širjenje in 
razmnoževanje. Primerno za odrasle in 
otroke, starejše od 4 let.
•	 ščiti pred virusi 

navadnega prehlada
•	 lahko pomaga 

skrajšati trajanje navadnega 
prehlada

•	 lajša simptome navadnega 
prehlada in blaži boleče grlo

Medicinski pripomoček izpolnjuje 
zahteve za oznako cE 0477. 

 
www.stada.si

Septabene z edinstveno kombinacijo benzidamina 
in cetilpiridinijevega klorida zagotavljajo trojno moč 
delovanja, s katero hitro olajšajo bolečino v grlu, blažijo 
vnetje in odpravljajo vzrok okužbe. Zanesljiva izbira so 
že ob prvih znakih bolečega in vnetega grla. Primerne 
so za odrasle in otroke, starejše od 6 let, na voljo pa so v 

obliki pastil in pršila. 
Več na  
www.septabene.si. 
Pred uporabo natančno 
preberite navodilo! O 
tveganju in neželenih učinkih 
se posvetujte z zdravnikom 
ali s farmacevtom.

ČUDOVIT DARILNI PAKET NUxE 
Uživajte v intenzivni čutnosti legendarne dišave suhega 
olja Huile Prodigieuse®.
Set vsebuje:
•	čudežno	suho	olje	Huile	Prodigieuse®,	100	ml	
•	oljni	gel	za	prhanje	Prodigieux®,	100	ml	
•	parfum	Prodigieux®,	15	ml	
•	svečko	Prodigieux®,	70	g

NARAVNA POMOČ PRI VNETJU SEČIL
Okužbe in vnetja sečil so med vsemi ene najpogostejših 
bakterijskih okužb in jih ne morete spregledati: pekoče 
uriniranje, potreba po pogostih obiskih WC-ja, bolečine 
v spodnjem delu trebuha, moten seč in neprijeten vonj 
urina.
URIFAR forte je naravna pomoč pri vnetju sečil, ki 
deluje HITRO in UČINKOVITO: preverjena formula ima 
sedaj še močnejšo sestavo. Vsebuje še višji odmerek 
D-manoze (2000 mg), izvlečkov cvetov hibiskusa in 
višnjevih pecljev (prispevata k zdravju spodnjega dela 
sečil in podpirata izločanje seča) ter vitamina A (podpira 
delovanje imunskega sistema), ki pomagajo izločiti škodljive 
bakterije iz sečil in prispevajo k vzdrževanju normalne 
sluznice. URIFAR forte v akcijskem pakiranju poiščite v 
lekarnah in specializiranih prodajalnah! www.sensilab.com

NEw IRON – ŽELEZO Z NAJBOLJŠO ABSORPCIJO IN 
BREZ STRANSKIH UČINKOV
Ste kronično utrujeni? Slabotni? Morda vam primanjkuje 
železa! Kompleks železa z dodanimi vitamini c, b9 
in b12 predstavlja izbrano kombinacijo za nosečnice, 
športnike, vegane in ženske med 
menstruacijo.
new Iron ima zaradi 
železovega 
bisglicinata večjo 
biorazpoložljivost 
in boljšo absorpcijo 
železa kot druga 
železa v obliki 
anorganskih 
spojin. Prav tako 
ob uživanju ne 
povzroča nobenih 
stranskih učinkov.
Zdaj tudi v obliki 
sirupa za otroke!



ONKOMANDezODOrANt, Ki je SlOveNijO POStAvil NA 
SvetOvNi zeMljeviD Z donacijo v višini 10.000 evrov bo slovensko onkološko 

društvo za moške OnkoMan nadaljevalo aktivnosti za 
ozaveščanje o raku pri moških
Oktober je namenjen ozaveščanju o raku dojk, november 
oziroma movember pa ozaveščanju o raku prostate in mod. 
Moški za rakom zbolijo in umirajo pogosteje kot ženske, 
saj se pogosto zelo pozno odločijo za obisk zdravnika, 
zato je pomen njihovega ozaveščanja še toliko večji. 
Telekom Slovenije in Xiaomi sta tako v novembru pripravila 
posebno prodajno akcijo dveh mobitelov, ob zaključku 
akcije pa sta donacijo v višini 10.000 evrov namenila 
slovenskemu onkološkemu društvu za moške OnkoMan, 
kjer skrbijo za ozaveščanja moških o pomenu preventive, 
samopregledovanja in pravočasnega obiska zdravnika za 
zgodnje odkrivanje bolezni.

28. oktobra je v Londonu slavnostno potekalo 20. jubilejna 
podelitev nagrad Pure Benuty Awords, na blagovne 
znamke Nelipot —Nelipot dezodorant v stiku Cahen. 
Na prireditvi se je trlo lepotnih navdušencev, vrhunskih 
strokovnjakov in eminentnih gostov kozmeticne industrije 
iz celotnega sveta, z namenom da bi proslavili inovacije, 
novosti preteklega leta in trende za bodočnost te hitro 
rastoče in izredno dinamične industrije. Podelitev Pure 
Beauty Awnrds je največji in najbolj priznan dogodek na 
lepotnem koledarju, zato je sodelovanje in zmaga manjše 
blangovne znamke, kot je Nelipot, še bolj odmevna. Vsako 
leto uredništvo Pure Beauty pregleda novosti preteklega 
leta in v ožji izbor uvrsti tiste izdelke, ki imajo potencial 
za zmagovalce. Zmagovalca izbere javno glasovanje in 
Nelipotu je ravno slednje prineslo dosežek in presenečenje 
brez primere - prvo mednarodno priznanje, ki je 
Nelipotovo ustanoviteljico Tino Strubelj in njeno ekipo 
okronalo v letu polnem izzivov. Zagotovo pa ni zadnje. 
Nelipot. Tvoj čar izvira iz narave. 

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.

https://www.soria-natural-si
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TABLETE ERECTA ZA AKTIVNE MOŠKE 
Si želite aktivnejše spolno življenje? Pri moških začne 
nivo testosterona upadati po 40. letu starosti, pogoste 
so težave z erekcijo. tablete Erecta Soria Natural 
vsebujejo cink, ki prispeva k vzdrževanju normalne ravni 

testosterona – moškega 
hormona v krvi. Dodan je 
naravni afrodiziak maca, 
tribulus terrestris, ki podpira 
delovanje spolnega organa 
in ginseng, ki podpira 
seksualnost in vitalnost. 
tablete Erecta naročite na  
www.soria-natural.si.  
Dobite jih v vseh 
lekarnah, Sanolaborju in 
specializiranih trgovinah.

DOLgOLETNA TRADICIJA KAMNIŠKE MESARSKE OBRTI
Ste bili kdaj na domačih kolinah? Zunaj je mrzlo, v hiši pa 
prijetno in domačno v krogu družine. na mizi so koline. 
Vsi so veseli in zadovoljni, ko jedo domačo hrano po 
tradicionalnih receptih. 
Meso Kamnik neguje tradicijo mesarske obrti in domačih 
kolin. njihova blagovna znamka Anton obsega pestro 
ponudbo mesnih izdelkov, pasteriziranih in presnih mesnin, 
med katerimi najdete tudi širok nabor izdelkov brez 
glutena, laktoze, soje, umetnih barvil in E-jev. Odlikuje jih 
vrhunska kakovost, nagrajena s številnimi priznanji, 
združena v slasten domač okus in zapeljiv vonj. 
Pripravljeno s spoštovanjem do hrane po recepturah, ki so 
ljudem domače in blizu.
www.anton.si

DOMAČA ZELIŠČNA gRENČICA – RECEPTURA S 
TRADICIJO
Domača zeliščna grenčica vsebuje vodno-etanolne izvlečke 
korenine navadnega sleza, ploda vrtnega janeža, lupine 
ploda grenkega pomarančevca, lista melise, korenine 
zdravilnega gozdnega korena, zeli cikorije, ploda pegastega 
badlja, korenine encijana, zeli rmana, cveta klinčevca in 
skorje cimetovca.
Izdelana je po stari 
recepturi, ki smo jo v 
Galenskem laboratoriju 
Lekarne Ljubljana oživili in 
posodobili, na voljo pa je v 
enotah Lekarne Ljubljana, 
specializiranih prodajalnah 
LL Viva in v Spletni Lekarni 
Ljubljana na  
www.lekarnaljubljana.si.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo 
za uravnoteženo in raznovrstno 
prehrano.

SET NUxE IZKLJUČNO ON 
najljubšemu moškemu v vašem življenju privoščite 3 
večnamenske izdelke za vsakodnevno nego njegove kože.
Set vsebuje:
•	večnamenski	vlažilni	gel	za	obraz	Nuxe	Men,	50	ml	
•	dezodorant	Nuxe	Men,	50	ml	
•	gel	za	prhanje	Nuxe	Men,	200	ml

SINULAN DUO FORTE*

E-OSKRBA STAREJŠIM OMOgOČA SAMOSTOJNEJŠE IN 
VARNEJŠE BIVANJE V DOMAČEM OKOLJU

Vsebuje rastlinske izvlečke, ki podpirajo delovanje dihal. 
•	 podpora delovanju zgornjih in spodnjih dihal ter 

imunskega sistema
•	 za podporo dihal, npr. med kašljem
•	 za blaženje ust, grla, 

žrela in glasilk v 
primeru začasne 
hripavosti

* Prehransko dopolnilo 
ni nadomestilo za 
uravnoteženo in 
raznovrstno prehrano. 

Ob razglašeni epidemiji v lanskem ter povečevanju 
števila okužb s covidom-19 in dodatnem omejevanju 
stikov v letošnjem letu v telekomu Slovenije opažajo 
povečano povpraševanje po storitvi e-oskrba. E-oskrba je 
socialnovarstvena storitev socialnega servisa, ki starejšim, 
invalidom in kroničnim bolnikom omogoča samostojnejše, 
varnejše in bolj neodvisno bivanje v domačem okolju, saj 
zagotavlja 24-urno povezavo z asistenčnim centrom, če 
uporabniki potrebujejo pomoč. Za e-oskrbo se odloča 
tudi vedno več oseb z blago demenco in Parkinsonovo 
boleznijo, zato so v telekomu Slovenije z donacijama v 
višini 4000 evrov podprli tudi delovanje društev Spominčica 
in trepetlika. Primarni namen in cilj društva Spominčica 
je zagotavljanje strokovne in učinkovite pomoči osebam 

z demenco, njihovim 
svojcem ter skrbnikom, 
medtem ko društvo 
trepetlika izobražuje 
bolnike in njihove 
skrbnike o zdravljenju 
Parkinsonove bolezni 
in ozavešča o načinih 
lajšanja življenja obolelih.
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ZARADI PANDEMIJE COVIDA-19 OKRNJENO 
TESTIRANJE NA OKUŽBE Z VIRUSOM HIV

VITAMIN D NI ČUDEŽNO ZDRAVILO, VENDAR 
POMEMBNO VPLIVA NA NAŠO ODPORNOST

Zaradi že skoraj dve leti trajajoče pandemije covida-19 se 
o okužbah z virusom HIV in aidsu manj govori, okrnjeno 
je tudi zgodnje testiranje in s tem temeljna preventiva, 
ob svetovnem dnevu boja proti aidsu, ki ga 
zaznamujemo 1. decembra.
Lani je bila pojavnost na novo odkritih oseb 
z virusom HIV najmanjša v več kot desetih 
letih, kar je zagotovo posledica učinkovitejše 
preventive. A Matejo tramte skrbi, da bo 
škoda zaradi covida-19 v populaciji z virusom 
HIV oziroma aidsom v svetovnem merilu čez 
čas izredno velika. V Sloveniji tako hudih 
posledic z izjemo okrnjene preventive ne 
pričakujemo, saj imajo osebe, ki živijo z 
virusom HIV, pri nas zelo kakovostno 
celostno zdravstveno oskrbo.

Zdi se, da o vitaminu D vemo že vse, pa vendar je bilo 
samo lani objavljenih več kot 3000 strokovnih člankov o 
novih medicinskih dokazih, povezanih s tem vitaminom. V 
zadnjem času se še posebno poudarja njegova vloga pri 
krepitvi imunskega sistema.
Vitamin D ni čudežno zdravilo, vendar pomembno vpliva 
na odpornost, predvsem naravno odpornost, ki jo 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.
Ključna vloga vitamina D je preventiva pri vseh akutnih 
boleznih dihal. Ko virus vdre v telo, mora biti naravna 
odpornost pripravljena na njegovo odstranitev, sicer je 
razmnoževalna faza virusa obsežnejša, virusno breme se 
poveča, potek bolezni pa je posledično hujši.
Vitamin D poleg naravne odpornosti vpliva tudi na 
pridobljeno odpornost, in sicer ublaži pretiran imunski odziv 
in tako zmanjša 
tako imenovani 
citokinski vihar, ki 
je lahko usoden, na 
primer za bolnike s 
covidom-19.

OKUSNO, SLADKO, EKOLOŠKO IN BREZ SLABE VESTI

NEURONAL®, HITRA POMOČ PRI TEŽAVAH S 
HRBTENICO!

napolnite se z energijo brez slabe vesti. LeGhee  
(www.zlati-ghee.si) oziroma legendarni lešnikov ghee 
namaz je okusen posladek brez sladkorja. Kot že izpeljanka 
imena namaza pove, vsebuje veliko lešnikov, Ghee maslo, 
lokalni med, kakav in ščepec cimeta. Ima veliko energije 

in pridih domačnosti. 
Vsebuje le ekološke 
sestavine in demeter 
Zlati Ghee maslo. 
Še vedno je v celoti 
pripravljen ročno in s 
srčno vnemo, zato je 
prav vsake serija namaza 
unikatna. najboljši je kar 
na žlico ali namazan na 
domače dobrote.

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

Z NOVIM ZAVAROVANJEM E-ZDRAVNIK DO VEČJE 
DOSTOPNOSTI ZDRAVSTVENIH STORITEV
V časih, ko je dostop do zdravnika otežen, so pri Varuhu 
zdravja, Vzajemni, oblikovali posebno zavarovanje, ki 
zavarovancem omogoča video posvet z zdravnikom prek 
računalnika ali mobilnega telefona. 

Z njim se lahko zavarovanci 
in njihovi otroci do 18. leta 
posvetujejo od doma, kar je 
v teh razmerah še posebej 
pomembno, saj je na ta 
način zagotovljen dostop do 
zdravnika brez nepotrebnega 
izpostavljanja v ambulantah 
in čakalnicah. 
novo zavarovanje E-zdravnik 
je po akcijski ceni na voljo 
za 1,59 evra na mesec. ta 
posebna ponudba je enotna 
za vse zavarovance in velja 
za obdobje enega leta. 

ALI LAHKO UPOČASNIMO STARANJE?
Po 25. letu se upočasni naravna proizvodnja kolagena, 
elastina in hialuronske kisline. Pravilna nega kože, las in 
nohtov vključuje vnos potrebnih nutrientov. M.E.V. Feller® 
Livin’ beauty vsebuje kolagen, vitamine c, E, b12, b2, niacin 
ter železo in cink, kot tudi lososovo, olivno in boragovo olje. 
Več informacij na www.mevfeller.com/si/ na voljo v lekarnah 

in specializiranih 
prodajalnah.
Prehransko dopolnilo 
ni nadomestilo za 
uravnoteženo in 
raznovrstno prehrano.
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Preventiva je ključna
Če želimo zajeziti širjenje te bolezni, 
moramo vsi ravnati odgovorno – do 
sebe in drugih. Da bi to dosegli, moramo 
dosledno izvajati naslednje preventivne 
ukrepe:
•	Nosite	masko	za	obraz	in	razkužite	
roke v zaprtih javnih prostorih in v 
javnem prevozu.
•	Ohranite	varno	razdaljo	tako,	da	
ostanete vsaj dva metra stran od drugih.
•	Redno	in	pravilno	si	umivajte	roke	z	
milom in vodo. Če voda in milo nista na 
voljo, uporabite razkužilo za roke za 
razkuževanje rok.
•	Upoštevajte	dobro	dihalno	higieno/
bonton kašlja.
•	#OstaniZdrav,	mobilna	aplikacija,	
namenjena varovanju zdravja in 
človeških življenj, nam lahko pomaga 
tudi pri zajezitvi širjenja okužbe, saj 
uporabnike obvešča o stiku z okuženo 
osebo.

•	osebe,	ki	se	ukvarjajo	s	športom,
•	osebe	s	posebnimi	potrebami,	ki	jim	je	
iz objektivnih razlogov onemogočena 
uporaba zaščitne maske,
•	učence	in	študente	pri	pouku	športne	
vzgoje in športa,
•	dijake	glasbene	šole	pri	pouku	pihala,	
petja, plesa, sodobnega plesa in baleta 
ter dijake pri pouku plesa, petja in 
instrumentov,
•	goste	(v	skladu	s	pravilom	RVT)	v	
zaprtih javnih prostorih in prostorih, kjer 
se pripravlja in streže hrana in pijača,
•	osebe,	ki	upoštevajo	pravilo	
ozdravljenih/cepljenih na mestih, 
kjer so med seboj v stiku le osebe, ki 
izpolnjujejo to pravilo.

Uporaba obraznih mask ni obvezna:
•	na	odprtih	javnih	prostorih,	pod	
pogojem, da so zadevne osebe člani 
istega gospodinjstva in je minimalna 
razdalja 1,5 metra od drugih ljudi;
•	za	neposredno	komunikacijo	z	gluhimi	
in naglušnimi osebami (če je mogoče 
vzdrževati minimalno razdaljo 1,5 metra) 
in za tolmače za slovenski znakovni 
jezik;
•	za	verske	uslužbence	pri	zagotavljanju	
individualne duhovne oskrbe.

Vas skrbi, da ste bili okuženi?
Če ste bolni (kašljate, imate zvišano 
telesno temperaturo ali težko dihate):
•	Ostanite	doma	in	se	izogibajte	stikom	
z drugimi ljudmi.
•	Pokličite	svojega	zdravnika	ali,	če	ni	
dosegljiv, nujno medicinsko pomoč. Po 
pogovoru z vami bo zdravnik ocenil, ali je 
sum na okužbo z novim koronavirusom 
upravičen ali ne. Če se bo odločil, da je 
sum upravičen, boste po telefonu prejeli 
navodila, kaj storiti.
ne obiskujte svojega zdravnika, nujne 
medicinske pomoči ali bolnišnice osebno. 
Če potrebujete nujno medicinsko pomoč, 
najprej pokličite.

COVID-19 V ŠTEVILKAH 
IN PRIPOROČILIH
V Sloveniji je bila prva okužba z novim koronavirusom potrjena 4. marca 2020. 
Povečanje testiranj nam pomaga spremljati epidemiološko stanje v državi in na 
podlagi števila pozitivnih testov ukrepati za zajezitev širjenja novega koronavirusa. 

Besedilo: Petra Šauperl, Vir: GOV.si

Nosite masko za obraz.
Kirurška maska ali maska FFP2 sta 
obvezni:
•	v	vseh	zaprtih	javnih	prostorih,
•	na	javnem	prevozu,
•	na	odprtih	javnih	prostorih	ali	zunaj,	
če ni vzdrževana razdalja najmanj 1,5 
metra in
•	v	osebnih	vozilih.
Maske niso obvezne za:
•	otroke	do	vključno	šestega	leta	
starosti,
•	vzgojiteljice	in	njihove	pomočnike	pri	
interakciji z otroki,
•	učitelje	na	višjih	strokovnih	šolah	in	
univerzah, če predavajo izza zaščitne 
pregrade iz stekla ali podobnega 
materiala,
•	zvočnike	v	zaprtih	javnih	prostorih	
ali prostorih, če je razdalja najmanj tri 
metre od drugih,
•	nastopajoče	na	javnih	kulturnih	
prireditvah,

Če ste bolni (kašljate, imate zvišano telesno temperaturo ali 
težko dihate), ostanite doma in se izogibajte stikom z drugimi 
ljudmi.



Epidemiolog bo osebi, ki je bila pozitivna na 
testu na koronavirus, naročila, naj obvesti vse, 
s katerimi je bila oseba v tesnem stiku. 

Najpogostejši simptomi
bolezen cOVID-19, ki jo povzroča novi koronavirus SARS-
coV-2, se najpogosteje kaže tako, da se okužena oseba slabo 
počuti, je utrujena, ima simptome prehlada in/ali zvišano 
telesno temperaturo, kašlja in v hujših primerih težko diha. 
Značilnost hujših primerov okužbe je pljučnica.

nove okužbe s koronavirusom ni mogoče razlikovati od 
drugih akutnih okužb dihal, vključno s pljučnico, ki temelji 
izključno na napredovanju bolezni in bolnikovih težavah. Za 
potrditev ali izključitev okužbe je potrebno mikrobiološko 
testiranje.

novi koronavirus se med ljudmi prenaša s kapljicami sline, 
ki jih ljudje kihajo ali kašljajo. to pomeni, da je za prenos 
potreben tesen stik z okuženo osebo na razdalji manj kot 
1,5 metra.

Okužene osebe se morajo izolirati
tistim, ki so bili pozitivni na novi koronavirus, zdravnik odredi 
izolacijo. ne smejo zapustiti svojih domov, omejiti morajo 
stike in strogo upoštevati priporočila za preprečevanje 
širjenja bolezni cOVID-19. V času izolacije so upravičeni do 
bolniške odsotnosti.

Socialna distanca
Socialna distanca je priporočljiva za tiste, ki so bili v stiku 
s pozitivno in nalezljivo osebo cOVID-19. največje tveganje 
za prenos novega koronavirusa predstavljajo stiki med 
družinskimi člani.
Socialna distanca je le priporočljiva in ni odrejena, ker takšne 
osebe niso na bolniškem dopustu. Poleg tega je priporočljivo, 
da v dogovoru z delodajalcem delajo od doma. Če ne morejo 
opravljati svojega dela doma, naj se samonadzorujejo in 
prenehajo prihajati v službo, ko zaznajo prvi simptom. 
Priporočljivo je, da nimajo nobenih stikov izven svojega 

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

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

Izbrana kombinacija vrhunskih sestavin:

 nukleotidi, nizkomolekularne spojine, ki se nahajajo v 
celicah možganov in telesa

 sestavine za pomoč pri sintezi in presnovi živčnih 
impulzov

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

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

S sestavinami za 
normalno delovanje 

možganov in
živčnega sistema.

Podpora normalnemu delovanju 
možganov in kognitivnim funkcijam!

BREZ 
STRANSKIH 
UČINKOV. 

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

strokovno svetovanje:

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

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

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

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

Če želimo 
zajeziti širjenje 
te bolezni, 
moramo 
vsi ravnati 
odgovorno 
– do sebe in 
drugih. 

https://www.panakea.net
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gospodinjstva in dosledno vzdržujejo 
varnostno razdaljo dveh metrov od 
drugih ljudi v javnih prostorih.

Karantena doma
Oseba, ki je bila v tesnem stiku z 
drugo osebo, ki je bila pozitivna na 
testu na koronavirus, ali je prišla iz 
tujine (iz države rdeče liste), mora 
omejiti stik z drugimi ljudmi. to pomeni, 
da se mora zdrava oseba doma v 
karanteni, torej samoizolirati na svojem 
stalnem, začasnem ali drugem naslovu 
prebivališča. Karantena traja 10 dni od 
zadnjega stika z visokim tveganjem 
oziroma od vstopa v Slovenijo. namen 
karantene doma je preprečiti širjenje 
okužbe.

V primeru osebe, ki je bila v visoko 
tveganem stiku s povzročiteljem 
COVID-19, se ukrep domače 
karantene ne uporablja, če oseba:
•	je	prebolela	COVID-19	in	je	od	
pozitivnega PcR-testa preteklo manj kot 
šest mesecev,
•	je	bila	cepljena	proti	COVID-19	in:
o je minilo najmanj sedem dni od 
drugega odmerka cepiva biontech/Pfizer 
comirnaty, najmanj 14 dni od cepljenja 
s cepivom Moderna cOVID-19, najmanj 
14 dni od cepljenja s cepivom Sputnik, ki 
ga proizvaja ruski nacionalni center za 
epidemiologijo in mikrobiologijo Gamaley, 
je minilo najmanj 14 dni od cepljenja 
s cepivom coronaVac, ki ga proizvaja 
Sinovac biotech, je minilo najmanj 14 dni 
od cepljenja s cepivom cOVID-19, ki ga 
proizvaja Sinopharm,
•	o	je	minilo	najmanj	21	dni	od	cepljenja	
s	prvim	odmerkom	cepiva	Vaxzevria	
(cOVID-19), ki ga proizvaja AstraZeneca, 
ali cepiva covishield, ki ga proizvaja 
Serum Institute of India/AstraZeneca,
o je minilo najmanj 14 dni od cepljenja s 
cepivom Janssen cOVID-19 proizvajalca 
Johnson and Johnson/Janssen-cilag ali
•	je	ozdravela	od	COVID-19	in	je	bila	

cepljena z enim odmerkom cepiva iz 
prejšnje točke v največ 180 dneh od 
pozitivnega rezultata PcR-testa, pri 
čemer je zaščita vzpostavljena od dneva 
cepljenja.

Navodila za domačo karanteno
Osebe s potrjeno okužbo morajo 
obvestiti druge tesne stike.
Epidemiolog bo osebi, ki je bila pozitivna 
na testu na koronavirus, naročila, naj 
obvesti vse, s katerimi je bila oseba v 
tesnem stiku. Če ima oseba nameščeno 
mobilno	aplikacijo	#OstaniZdrav,	vnese	
kodo tAn, ki jo prejme od epidemiologa, 
po kateri bodo vsi preostali kontakti, ki 
imajo nameščeno aplikacijo, obveščeni o 
nevarnosti stika.

navodila za osebe, ki so izpostavljene 
okužbi s SARS-coV-2.
Vsi, ki so bili obveščeni, da so bili v 
tesnem stiku z okuženo osebo (tako 
neposredno od okužene osebe kot tudi 
prek	mobilne	aplikacije	#OstaniZdrav),	

morajo ostati doma in ravnati v skladu z 
navodili za domačo karanteno.

Bodite pozorni na higieno kašlja in 
redno umivanje rok
•	Ostanite	doma,	če	ste	zboleli.
•	Izogibajte	se	bivanju	v	zaprtih	
prostorih, poskrbite za redno 
prezračevanje.
•	Izogibajte	se	tesnemu	stiku	z	ljudmi,	ki	
kažejo znake nalezljive bolezni.
•	Upoštevajte	pravila	higiene	kašlja	in	
si redno umivajte roke z milom in toplo 
vodo.
•	Če	milo	in	voda	nista	na	voljo,	
uporabite za to namenjeno razkužilo 
rok. Uporabite razkužilo za roke, ki 
vsebuje najmanj 60 odstotkov alkohola. 
Razkužilo za roke je namenjeno samo 
za zunanjo uporabo. Površinska čistila 
ali razkužila niso namenjena čiščenju ali 
razkuževanju vaše kože.
•	Pomembno	je,	da	si	najprej	sperete	
roke pod toplo tekočo vodo.
•	Obe	roki	drgnite	z	milom,	ki	ga	
nanesite po celotni površini rok (dlani in 
hrbtišča, med prsti in okoli palcev, pod 
nohti), eno minuto.

Bodite pozorni na higieno kašlja in redno umivanje rok.

Če želimo zajeziti širjenje te 
bolezni, moramo vsi ravnati 
odgovorno – do sebe in drugih.

https://www.pharmaclassic.com
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Osebe s potrjeno okužbo morajo obvestiti druge tesne stike.

•	Milo	temeljito	sperite	z	rok	s	toplo	
vodo.
•	Roke	posušite	s	papirnato	brisačo	za	
enkratno uporabo. S papirnato brisačo 
zaprite pipo; ne dotikajte se pipe s sveže 
opranimi rokami.
•	V	zaprtih	javnih	prostorih	je	obvezno	
razkuževanje rok.
•	Izogibajte	se	dotikanju	oči,	nosu	in	ust.
•	Ko	začutite	kašljanje	ali	kihanje,	
pokrijte usta in nos s papirnatim 
robčkom. Če ga nimate, kašljajte ali 
kihajte v zgornji del rokava.
•	Po	vsaki	uporabi	robček	odvrzite	v	koš	
za odpadke.
•	Po	kašljanju	ali	kihanju	si	vedno	umijte	
roke z milom in vodo.

Dodatne informacije
•	o	pogojih	za	slovenske	mejne	prehode	
in omejitvah zbiranja se obrnite na 
Ministrstvo za notranje zadeve na 01 
428 4000,
•	o	konzularnih	zadevah	se	obrnite	na	
Ministrstvo za zunanje zadeve na +386 
1 478 2305 ali e-pošto konzularne-
zadeve.mzz@gov.si,
•	za	organizacijo	cepljenja	in	množičnega	
testiranja se obrnite na Ministrstvo za 
zdravje na +386 1 478 6848 ali e-pošto 
karantena.mz@gov.si,
•	o	higiensko-epidemioloških	smernicah	
za zajezitev širjenja novega koronavirusa 

se obrnite na nacionalni inštitut za 
javno zdravje na +386 1 244 1729 ali 
elektronski naslov korona@nijz.si,
•	o	ukrepih	za	storitve,	trgovino,	
gostinstvo in turizem se obrnite na 
Ministrstvo za gospodarski razvoj in 
tehnologijo na +386 1 400 3311 ali na 
elektronski naslov korona.mgrt@gov.si,
•	za	unovčenje	turističnih	bonov	se	

obrnite na Finančno upravo RS na 
telefonsko številko +386 8 200 1005,
•	o	omejitvah	izvajanja	kulturnih	
dejavnosti in kolektivnega uveljavljanja 
verske svobode se obrnite na 
Ministrstvo za kulturo na telefonsko 
številko +386 1 369 5842 ali e-pošto 
epidemija.mk@gov.si.

Kaj narediti, ko nastopi zdravstveni 
problem? 
V primeru nezgode ali bolezni lahko takoj 
pokličete v asistenčni center Varuha 
zdravja, kjer za vas pripravijo načrt 
zdravljenja in vas vodijo vse od začetka 
do konca zdravljenja. Organizirajo obisk 
pri zdravniku specialistu že v nekaj dneh 
in poskrbijo za morebitno organizacijo 
operativnega posega – doma ali v tujini. 
V mrežo izvajalcev zdravstvenih storitev 
Varuha zdravja je vključenih že več kot 
100 domačih in okoli 30 tujih izvajalcev.

Posvet z zdravnikom na daljavo prek 
klepeta ali video klica
Vsem zavarovancem je na voljo storitev 
Dr. Posvet, ki omogoča, da svoje 
vprašanje pisno zastavite kadarkoli 

Ko nastopi zdravstvena težava ali pride do poškodbe, je treba ukrepati takoj. Z 
zavarovanjem Zdravstvena polica si lahko zagotovite dostop in kritje stroškov 
samoplačniških zdravstvenih storitev v samo nekaj dneh. Besedilo: Vzajemna, d.v.z.

prek ene izmed priljubljenih aplikacij 
za klepet: Viber, Facebook Messenger, 
WhatsApp ... Za minimalni dodatni strošek 
lahko Zdravstveni polici dodate tudi 
zavarovanje E-zdravnik. to omogoča, 
da se o svoji zdravstveni težavi z 
zdravnikom pogovorite v živo prek videa 
ali telefonskega klica. Zdravnik vam lahko 
izda izvid oziroma predlaga napotitev na 
preiskavo oziroma pregled pri določenem 
specialistu. 

Tudi za otroke
V primeru težave bo tudi vaš otrok v 
nekaj dneh na vrsti za specialistični 
pregled ali operacijo, ki jo potrebuje. 
Zdravstveno polico za otroke je mogoče 
skleniti za otroke od dopolnjenega 
prvega do vključno 25. leta.

Novo zavarovanje E-zdravnik 
vam omogoča posvet z 
zdravnikom na daljavo. Po 
akcijski ceni je na voljo za  
1,59 evra na mesec.

DO PREgLEDA PRI SPECIALISTU, 
KO gA POTREBUJETE
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Po okužbi s SARS-coV-2 lahko vztrajajo 
številni različni simptomi in znaki, kar 
imenujemo dolgi covid (angl. long-covid) 
ali postcovidni sindrom. tovrstne težave 
ima več milijonov oseb s covid-19, od 
tistih, ki so preboleli zelo blago akutno 
bolezen do tistih z najtežjo obliko. 
tako, kot akutni covid-19, lahko tudi 
dolgi-covid prizadene številne organe in 
organske sisteme, vključno z dihalnim, 
srčno-žilnim, nevrološko-psihičnim, 
želodčno-črevesnim in mišično-
skeletnim. Med težavami so v ospredju 
utrujenost, dispneja (zasoplost), 
zmanjšana telesna zmogljivost, rahlo 
povišana telesna temperatura (okrog 
37.5 °c), problemi s koncentracijo, težave 
pri iskanju besed, motnje spanja, mišične 
bolečine, glavobol itn. 
Opredelitve dolgega covida so različne, 
najbolj enostavna in pragmatična je 
definicija ameriškega nacionalnega 
inštituta za zdravje (national Institute 
of Health, nIH), ki so jo povzeli po 
centru za preprečevanje in nadzor 
bolezni (centers for Disease control and 
Prevention, cDc). Dolgi covid opredelijo 
kot posledice, ki vztrajajo še štiri tedne 
od začetka okužbe s SARS-coV-2, 
oziroma od začetka bolezni covid-19 
in jih ne moremo pripisati drugim 
diagnozam (boleznim). 
Dolgi-covid se lahko razvije pri vsakem 
bolniku s covid-19, ne glede na resnost 
bolezni ali načine zdravljenja. 

Lahko so stalno prisotne, nihajoče ali 
se po navideznem izboljšanju povrnejo 
nenapovedano, kar bolnika vrže iz tira, 
ga zelo vznemiri in lahko povzroči 
psihične težave v smeri anksioznosti, 
depresije, izolacije itn. 
novi koronavirus vstopa preko AcE-2 
receptorjev v različne organe in tkiva 
in lahko povzroči njihove kompleksne 
okvare s posledičnimi simptomi in 
znaki, ki jih opredelimo kot akutna 
bolezen (covid-19), lahko pa se razvije 
tudi postcovidni sindrom (dolgi covid). 
Vzročno gre za kombinacijo neposredne 
okužbe (direktno delovanje virusa v 
celicah organov in tkiv), avtoimunskih 
odzivov (zaradi kronične imunske 
aktivacije pride do kroničnega vnetja 
s posledičnim uničevanjem organov 
in tkiv z imunskimi/vnetnimi celicami 
in njihovimi glasniki) in disfunkcijo 
avtonomnega živčevja (simpatično in 
parasimpatično živčevje), ki posledično 
privede do t. i. sindroma posturalne 
ortostatske tahikardije, SPOt (razlago 
glej »srčno žilne nenormalnosti«). 
Pri nastanku dolgega covida je 
predvsem pomembno kronično vnetje, 
ki je povezano s stalnim nastajanjem 
provnetnih medceličnih glasnikov 
(citokinov), ki se sproščajo v krvni obtok 
in v medcelični prostor. Zelo pomembna 
je tudi okvara notranjega celičnega sloja 
žil (endotelijske celice), ki je povezana 
z okvaro organov (npr. s fibrozo pljuč), 
s sistemskim hipervnetnim stanjem in s 
povečanim nagnjenjem k strjevanju krvi 
(hiperkoagulabilno stanje) ter posledično 
povečano pojavnostjo krvnih strdkov 
(trombembolizmi in mikrotromboze). 
Pri bolnikih se vse to izraža z različnimi 
simptomi in znaki.

Utrujenost
Je poglobljena, vztrajajoča, izčrpljujoča, 
bolniku jemlje energijo, motivacijo, 
koncentracijo in ga včasih popolnoma 
izčrpa ter onesposobi za delo v službi 
in tudi za domače dnevne aktivnosti. 
Kronična utrujenost je glavna 
manifestacija in najpogostejši simptom 

POSTCOVIDNI SINDROM 
PRINAŠA DODATNE 
ZDRAVSTVENE TEŽAVE
Tudi, če ste preboleli akutni covid-19 brez posebnih težav, še vedno niste varni pred 
novim koronavirusom! Besedilo: Prof. dr. Janez Tomažič, dr. med., specialist infektologije in interne medicine

Diagnoza
Diagnostični kriteriji dolgega covida 
(še) niso standardizirani, zato tudi 
nimamo dobrih podatkov o pojavnosti 
in pomenu/vplivu te bolezni. Glede 
pojavnosti so trenutno najbolj 
oprijemljivi podatki britanskega Urada 
za nacionalno statistiko (UK Office for 
national Statistics, OnS), kjer ocenjujejo, 
da je po petih tednih po začetku okužbe 
pojavnost dolgega covida 22.1 %, po 12 
tednih pa 9.9 %.
Do sedaj tudi še ni mednarodnega 
konsenza, ali naj z dolgim covidom 
označujemo težave, ki nastanejo zaradi 
organske patologije (spremembe na 
pljučih, srcu itn.) po prebolelem akutnem 
covid-19 ali samo osebe, ki imajo po 
okužbi neopredeljive simptome in znake, 
ki pa jim zelo prizadenejo kakovost 
življenja. trenutno je dolgi covid 
»dežnik« pod katerim se verjetno skriva 
več različnih entitet bolezni.
Morda  bodo nove različice virusa imele 
vpliv na pojavnost in resnost dolgega 
covida.

Dejavniki tveganja za dolgi covid
Dejavniki tveganja za dolgi covid so 
manj opredeljeni kot tisti za akutni 
covid-19. K vztrajajočim težavam 
dolgega covida so bolj nagnjene osebe, 
ki so prebolele težjo obliko bolezni 
(hospitalizacija; prisotnih več kot 5 
simptomov bolezni v obdobju prvega 
tedna bolezni), vendar se pogosto pojavi 
tudi po blagi obliki bolezni, pogosteje 
pri ženskah kot pri moških, najpogosteje 
v starostnem obdobju med 35 in 49 
let. Predhodno prisotne bolezni, kot so 
sladkorna bolezen in srčno-žilne bolezni 
ne spadajo med dejavnike tveganja, 
mednje pa sodi npr. astma. Imunska 
pomanjkljivost ima morda zaščitno 
vlogo pred razvojem dolgega covida 
(deloma imunogena patogeneza?), 
vendar so si podatki še nasprotujoči. 

Težave, povezane z dolgim covidom
težave dolgega covida osebi pogosto 
v veliki meri uničijo kakovost življenja. 

Rezultati raziskav kažejo, 
da zdravila proti depresiji 
zmanjšujejo težave dolgega-
covida. 



V teku so še številne raziskave, 
v katerih preučujejo različne 
načine zdravljenja dolgega-
covida.

dolgega covida, saj ima približno 60 % 
oseb po 12 tednih od začetka covid-19 
še vedno tovrstne težave. Vzrok ni 
znan, ponuja se več mehanizmov: slabša 
drenaža možganske tekočine (likvorja); 
celično posredovani imunski odzivi 
s posledičnim sistemskim vnetjem, 
ki v sprednjem možganskem lobusu 
in v malih možganih (cerebelumu) 
upočasni presnovne procese; negativni 
psihološki in socialni dejavniki, povezani 
s pandemijo covid-19 in morda tudi 
neposrednavirusna okvara skeletnih 
mišic. Postcovidno utrujenost primerjajo 
z že znanim, a slabo opredeljenim 
»mialgičnim encefalomielitisom/
sindromom kronične utrujenost« (ME/
cFS). Obe entiteti bolezni imata veliko 
skupnega, med drugim tudi to, da jima 
ne poznamo vzroka.

Zasoplost (dispneja) in težave s pljuči
Glede na rezultate številnih raziskav je 
zasoplost prisotna pri 43.4 % osebah 
po 60 dneh od začetka bolezni. Večina 
ob tem nima organske okvare pljuč, 
kot so npr. fibrotične spremembe 
(brazgotinjenje pljuč) ali pa krvni strdki 
(trombembolije) v pljučnih žilah. Pogosto 
imajo bolniki z dolgim covidom tudi 
bolečino (občutek pritiska in teže) v 
prsnem košu in dolgotrajni kašelj.

Srčno-žilne nenormalnosti
Pri dolgem covidu gre včasih lahko 
poleg neopredeljene utrujenosti, 
zasoplosti in zmanjšane telesne 
zmoglivosti za podaljšano trajanje 
vnetja srčne mišice s povečanimi 
serumskimi vrednostimi troponina in 
ostalimi značilnostmi, ki opredeljujejo 
miokarditis. V eni od pomembnih 
raziskav je bila  bolečina v prsnem košu 
v predelu srca, najverjetneje povezana z 
miokarditisom, po 60.3 dneh od začetka 
covid-19 prisotna kar pri 20.7 % oseb. 
Zaradi kroničnega vnetja v možganskem 
deblu, ki ga povzroči novi koronavirus, 
pride do okvare avtonomnega živčevja 
in posledično do SPOt: ko oseba 
vstane v pokončen položaj, se srčna 
frekvenca pri odraslem poveča za 30 
utripov na minuto in posledično lahko 
pride do občutka prazne glave, »megle 
v možganih«, omedlevice, utrujenosti, 
palpitacij (občutenje hitrega nerednega 
bitja srca), tresenja rok, zamegljenega 
vida itn.

Kognitivne in mentalne spremembe
Glede na vse dosedanje podatke 
raziskav kaže, da SARS-coV-2 ni 
mikroorganizem, ki bi neposredno 
prizadel osrednje živčevje (ni obligatorni 
nevropatogen). Zaradi mogočih 
direktnih učinkov virusa na celice glije 

(posebne imunske celice v osrednjem 
živčevju), ki posredno preko citokinov 
okvarjajo živčne celice in z virusom 
posredovane povečane propustnosti 
krvno-možganske pregrade ter zaradi 
posrednih učinkov novega koronavirusa 
(imunsko posredovani mehanizmi, 
pomanjkanje kisika v možganih, krvni 
strdki v žilah in mikrocirkulaciji itn.) pride 
lahko doprizadetosti možaganovine 
(encefalopatija), kognitivnih motenj, 
nespečnosti, zapore žil, krčev, 
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Eikozapaentaenojsko kislino (EPK)
in dokozaheksaenojsko kislino (DHK),

DHK ima vlogo pri delovanju možganov
in ohranjanju vida. Preizkusite
Marifit Omegavit.

Marifit Omegavit vsebuje:

ki imata vlogo pri delovanju srca.

za možgane

za vid

za srce

Izdelek Marifit Omegavit je prehransko dopolnilo.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo prehrano.

Prebudite
športnika v sebi.

Naredite nekaj
za svoje zdravje.

/Marifitdopolnila

Poskrbite za
svoje srce.

Visoko prečiščeno ribje olje.

https://www.mb-lekarne.si


Želimo vam, da bi našli srečo 
in zdravje tam, kjer ju iščete in 

najbolj potrebujete. 

16 Spremljajte nas na       Zdrave novice- že 12 let z vami 

spremenjenega mentalnega stanja, 
psihiatričnih bolezni itn. 

Okvare vonja in okusa
Glede na rezultate različnih raziskav 
je pri osebah, ki so prebolele covid-19, 
dolgotrajno vztrajanje tovrstnih težav 
med 11 % in 45.1 %. nevroni (živčne 
celice) na svoji površini nimajo AcE-
2 receptorjev, zato jih virus direktno 
ne poškoduje, ampak kvarno deluje 
posredno z okužbo okolnih celic, ki 
posredujejo vnetne odzive čutnim 
nevronom za okušanje. AcE-2 receptorji 
pa so na jeziku in v ustni sluznici 
(olfaktorni epitelij, »vohalna sluznica«), 
kjer lahko pride do motenj vonja in 
okusa. ni dokazov, da bi virus potoval 
od olfaktornega epitelija do centra za 
vonj v možganih (olfaktorni bulbus). V 
vseh teh strukturah pa je pri osebah 
z dolgotrajnimi motnjami okusa 
prisotno kronično vnetje. nekateri 
strokovnjaki raziskujejo izgubo vonja 
kot morebitni napovedni dejavnik za 
pojav nevrodegenerativnih sprememb v 
poznejšem obdobju življenja.

Okvare drugih organov
Pride lahko do zapletov na ledvicah z 
akutno ali trajnejšo okvaro delovanja 
ledvic, do vnetja trebušne slinavke 
(pankreatitis), do težav s prebavno potjo 
(driska, siljenje na bruhanje, bolečine 
v žrelu), okvare jeter (povečanje ravni 
jetrnih encimov v krvi), vranice (znižanje 
koncentracije pomembnih podenot 
belih krvnih telesc), krvnih žil (vnetje, 
krvni strdki v različnih žilah, vključno 
z mikroangiopatijo), do spremenjene 
sestave mikrobov v črevesju 

(mikrobiote), do vnetja žleze ščitnice s 
posledično spremenjenim delovanjem 
ščitnice itn.

Zdravljenje dolgega covida
na voljo imamo priporočila številnih 
mednarodnih strokovnih zdravniških 
združenj, skupno vsem pa je, da 
so še vedno dokaj nedodelana in v 
nestrpnem pričakovanju novih podatkov 
iz raziskav, ki so specifično vezane 
na okužbo z novim koronavirusom. 
Zavedati se moramo, da ni specifičnega 
laboratorijskega testa ali slikovnih in 
drugih diagnostičnih preiskav, s katerimi 
bi dolgi-covid lahko razlikovali od drugih 
bolezni oziroma bi z njimi opredelili, 
kakšno je dejansko počutje bolnika. 
Priporočila ameriške klinike Mayo glede 
obvladovanja dispneje (zasoplosti) 
vključujejo dihalne vaje, posebne 
raztezne vaje in položaje telesa, 
akupresuro, masažo in v določenih 
primerih tudi uporabo oralnih opioidov. 
Pri pljučni fibrozi in drugih strukturnih 
spremembah pljuč, ki jih je »zapustil« 
covid-19, pa pridejo v poštev specifični 
postopki zdravljenja.
Pri bolnikih z dolgim covidom moramo 
vedno (po)misliti tudi na miokarditis 
(vnetje srčne mišice) in ga ustrezno 
zdraviti s podporno terapijo, včasih 
pa tudi z imnomodulatornimi zdravili 
(učinkovine, ki spremenijo imunske 
odzive). Pozorni moramo biti na 
palpitacije, motnje srčnega ritma 
(pomembno mesto imajo zaviralci 
adrenergičnih beta receptorjev), na SPOt 
(uporaba učinkovin, ki vdržujejo tonus 
žilnih sten), nagnjenosti k povečanju 
strjevanja krvi itn. 

Zdravljenje kronične utrujenosti je 
problematično. nekateri predlagajo 
kognitivno-vedenjsko zdravljenje, 
stopnjevanje vadbene terapije (telesna 
aktivnost s terapevtskimi ciljanimi 
učinki), vendar učinkovitost tovrstnega 
zdravljenja pri dolgem covidu še ni 
jasna in jeseni pričakujemo prirejena 
specifična priporočila. Obravnava 
kognitivnih motenj zahteva celosten 
pristop, na prvem mestu pa je zagotovilo 
bolniku, da pri veliki večni te težave 
s časom izvenijo. Za zdravljenje je 
potreben celovit načrt rehabilitacije, ki 
vključuje tehnike za zmajševanje stresa, 
ponavljajoče specifične vaje, fizikalno in 
delovno terapijo, govorno in jezikovno 
terapijo, poklicno rehabilitacijo itn. 
Včasih pridejo v poštev tudi določena 
zdravila, ki se jih trenutno uporablja pri 
zdravljenju drugih bolezni. 
Za motnje spanja in probleme 
mentalnega zdravja (depresija, 
anksioznost, obsesivno-kompulzivne 
motnje itn.) je pogosto potrebna 
obravnava pri kliničnem psihologu in/
ali psihiatru. Rezultati raziskav kažejo, 
da zdravila proti depresiji zmanjšujejo 
težave dolgega-covida. 
V teku so še številne raziskave, v 
katerih preučujejo različne načine 
zdravljenja dolgega-covida (hiperbarična 
komora, montelukast, deupirfenidon, 
posebne dihalne vaje, ki vključujejo tudi 
petje, vitamin c, donepezil, modafinil, 
memantin, nikotinamid ribosid, probiotiki, 
luteolin, leronlimab, melatonin, 
adaptogeni itn.). Pomembno je tudi 
spremljanje oseb z dolgim covidom, ki 
so bile nato cepljene proti covid-19, saj 
ima cepljenje morda ugoden učinek na 
zmanjševanje težav dolgega covida.
Za težave in dodatne bolezni pri 
bolnikih z dolgim covidom mora imeti 
zdravnik veliko mero sočutja, odprtosti, 
razumevanja in znanstvene strogosti. 
Prepogosto se dolgi covid pripiše samo 
»neopredeljenim psihičnim težavam« 
in zaključi s spremljanjem in ustrezno 
obravnavo tovrstnih bolnikov. bolnik ni 
dolžan prepričevati zdravnika o svojih 
težavah, zdravnik je dolžan poslušati in 
ne soditi, ampak pomagati.

Diagnostični kriteriji dolgega 
covida (še) niso standardizirani, 
zato tudi nimamo dobrih 
podatkov o pojavnosti in 
pomenu/vplivu te bolezni. 



MESEČNA AKCIJA
DECEMBER / JANUAR

Akcija velja za imetnike Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana v mesecih december 2021 in januar 2022, kot navedeno pri posamezni akciji 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

22%
NA LINIJI LIPIKAR IN 
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POPUST

20%
NA VSE IZDELKE AVĖNE

december

POPUST

20%
NA PREDSTAVLJENE 

IZDELKE

januar

Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema ter prispeva k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti. 
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

Popust ne velja na AK-Imun, 5 vrečk.

Vitamina C in B12 prispevata k zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti. Železo prispeva k sproščanju energije pri 
presnovi. Žafran prispeva k čustvenemu ravnovesju in ohranjanju pozitivnega razpoloženja. *QUDAL 2020/2021
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

POPUST

15%
NA PREDSTAVLJENA 

IZDELKA
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Za podporo 

imunskemu sistemu

https://www.lekarnaljubljana.si


18 Spremljajte nas na       Zdrave novice

zdravi v zimo

- že 12 let z vami 

Človek je neprestano v stiku z 
bakterijami, virusi, glivami in paraziti. 
Zato je lahko skozi evolucijo preživel, 
ker je razvil učinkovit sistem obrambe. 
Ob vdoru tujkov se v telesu sprožita 
dve vrsti obrambe. Prva je prirojena 
odpornost, druga je pridobljena 
odpornost. Oba sistema delujeta 
povezano. Če povzročitelju bolezni uspe 
premagati prvo, to je anatomsko oviro, ki 
jo predstavljajo koža in sluznice, se takoj 
aktivira nespecifičen sistem prirojene 
odpornosti, hkrati pa se sprožijo procesi, 
ki z majhno zakasnitvijo privedejo do 
učinkovitega procesa specifične ali 
pridobljene odpornosti.

Vdor mikrobov v telesu povzroči reakcijo, 
ki jo imenujemo vnetje. na mestu vnetja 
se močno okrepi obrambna zmožnost 
tkiva. Poveča se prekrvavitev, zato 
je mesto vnetja pordelo in oteklo. V 
vnetnem žarišču se začnejo kopičiti 
obrambne celice. Sproščajo se snovi, 
ki jih imenujemo mediatorji vnetja. ti 
imajo različne naloge: komplementni 
sistem uničuje mikrobe, histamin širi žile, 
levkotrieni in prostaglandini vplivajo na 
gibanje belih krvnih celic ter v možganih 
vplivajo na center za regulacijo telesne 
temperature, in sicer tako, da se 
pojavi povišana telesna temperatura 
(zato zdravila, ki zavirajo sintezo 
prostaglandinov, znižujejo vročino).

Kaj je imunski sistem? To je zapleten sestav organov, celic in molekul, ki naše telo 
brani pred vdorom tujkov oziroma jih uničuje. To so bezgavke, mandlji, žrelnica, 
limfni vodi, vranica, kostni mozeg, priželjc ter skupki imunskih celic v sluznici dihal in 
črevesni sluznici.  Besedilo: Darja Potočnik Benčič, mag. farm., spec.

nespecifično imunost aktivirajo škodljivi 
mikroorganizmi, lahko pa tudi telesu 
lastne snovi. Prva obrambna vrsta so 
fagocitne celice. Površina bakterijske 
celice se razlikuje od človeških celic 
po določenih lastnostih, na osnovi 
katerih jih fagocitne celice prepoznajo, 
jih požrejo, ubijejo in razgradijo. Med 
fagocitne celice štejemo nevtrofilce, 
monocite in tkivne makrofage. 
nevtrofilci in monociti nastajajo v 
kostnem mozgu, od tam pa prehajajo 
v kri. V krvi preživijo dan ali dva in 
nato odmrejo. Makrofagi se razvijejo iz 
monocitov in imajo daljšo življenjsko 
dobo. Izločajo mediatorje, ki privedejo 
do specifičnega oziroma pridobljenega 
imunskega odziva.

Delovanje specifičnega imunskega 
odziva usmerjajo makrofagi, 
protitelesa in limfociti. Limfocite 
delimo na limfocite t in b. Limfociti 
b so odgovorni za prepoznavanje 
škodljivih mikroorganizmov. Ko jih 
prepoznajo, začnejo tvoriti specifična 

protitelesa. Protitelesa potujejo po 
krvi, in ko prepoznajo povzročitelja 
bolezni (bakterijo ali virus), se 
vežejo na del celične membrane 
(antigen) mikroorganizma. Protitelesa 
mikroorganizma ne uničijo, ampak 
ga označijo in s tem privabijo druge 
celice imunskega sistema, ki škodljive 
mikroorganizme uničijo. Limfociti t 
prav tako prepoznajo mikroorganizem 
po njegovem specifičnem antigenu in 
se na antigen vežejo. Zaradi te vezave 
se sprostijo iz limfocita t posebni 
mediatorji (citokini), ki so signal za 
nadaljnjo aktivacijo limfocitov b in t. 
Limfocite t delimo na celice pomagalke 
in na celice ubijalke. celice pomagalke 
sodelujejo z limfociti b, celice ubijalke pa 
neposredno uničujejo patogene.

Imunost lahko tudi okrepimo, aktivno ali 
pasivno. 

Aktivna naravna imunost nastane zaradi 
stika telesa s povzročiteljem bolezni. 
Sproži se tvorba protiteles, ki so ob 

Vitamini in minerali sodelujejo pri skoraj vsaki pomembni funkciji 
v našem telesu, tudi pri delovanju imunskega sistema. Pri tem so 
najbolj poznani vitamina C in D ter mineral selen.

KLJUČNI OBRAMBNI 
SISTEM ČLOVEŠKEgA 
ORgANIZMA

Aktivna naravna imunost 
nastane zaradi stika telesa s 
povzročiteljem bolezni. 



Najverjetneje pomislite na vitamin C, topel čaj in zajetno žlico 
sladkega medu. Kljub temu, da to ni slaba odločitev za krepitev 
imunskega sistema, obstajajo načini, s katerimi lahko naredite 
več za lastno odpornost.

Vitamini B, ki ohranjajo 
črevesno sluznico zdravo, 
krepijo in ohranjajo močan 
imunski sistem in zmanjšujejo 
utrujenost ter izčrpanost.

naslednjem stiku z istim povzročiteljem 
že prisotna. Umetna aktivna imunost 
je cepljenje. cepivo vsebuje oslabljene 
povzročitelje bolezni (pomembna je 
prisotnost antigena, po katerem celice 
imunskega sistema povzročitelja 
prepoznajo), kar pa zadošča za tvorbo 
protiteles. Druga vrsta imunosti pa 
je pasivna imunost, ko bolniku dajo 
protitelesa.

Iz napisanega sledi, da je imunski sistem 
precej zapleten, vendar učinkovit sistem 
v boju proti tujkom. Če deluje normalno, 
tudi razlikuje med »lastnim« in »tujim«.

Alergije ali preobčutljivostne reakcije 
so posledica napake v delovanju 
imunskega sistema. celice imunskega 
sistema prepoznajo alergen za škodljivo 
snov in sprožijo intenziven imunski 
odgovor nanj. Še hujše posledice ima 
lahko pretiran imunski odziv na snovi 
ali celice, ki so sicer lastne organizmu 

– govorimo o avtoimunskih boleznih, ko 
limfociti uničujejo telesu lastne celice, 
ker jih spoznajo za tujke. najpogostejše 
alergijske bolezni so na primer astma, 
atopični dermatitis in rinitis, med 
avtoimunskimi boleznimi pa chronova 
bolezen, multipla skleroza, sladkorna 
bolezen tipa 1 in revmatoidni artritis.

https://www.micmenges.com
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Prav tako pa v zadnjem desetletju 
ugotavljamo, da jih je vse več zaradi 
onesnaženega zraka. njihovo naraščanje 
pričakujemo tudi v bodočnosti zaradi 
klimatskih sprememb. Razlog za to je, 
da so dihala stalno v stiku z zunanjim 
okoljem - zrakom - in številnimi snovmi 
v njem, ki so velikokrat škodljive. Po 
drugi strani pa so s krvjo, ki potuje preko 
pljuč, v stiku s celim telesom, zato se na 
dihalih odražajo številne bolezni drugih 
organov (srca, prebavil, ledvic). tako 
danes poznamo okoli 1000 bolezni in 
bolezenskih stanj dihal.
 
Vrste bolezni dihal
bolezni dihal delimo na dve skupini. 
bolezni, kjer pride do zoženja 
dihalnih poti, kar vodi v otežen 
izdih (obstruktivne bolezni). Med te 
bolezni sodijo astma, KOPb (kronična 
obstruktivna pljučna bolezen), 
bronhiektazije - vnetno spremenjene 
dihalne poti, omejene na posamezne 
predele. Druga skupina so tiste, 
kjer pride do okvare pljučnega tkiva 
(restriktivne bolezni). nastanejo zaradi 
okvare - izgube tkiva pljuč, zmanjšanja 
sposobnosti pljuč, da se raztegujejo 
in zmanjšanja zmogljivosti pljuč za 
prenašanje kisika in ogljikovega dioksida. 
najpogostejše so pljučnica, pljučni rak, 
pljučna fibroza - brazgotinjenje pljuč 
...  Če bolezen traja dolgo - kronično, 
velikokrat pride do mešane okvare 
pljuč, ko so prizadete dihalne poti in 
pljučno tkivo (mešana ali obstruktivno - 
restriktivna okvara).
 
Pogoste in redke bolezni dihal
Med boleznimi dihal pri nas srečamo 
nekatere, ki so zelo pogoste in 
predstavljajo posebno skrb javnega 
zdravstva. to so danes zlasti virusna 
okužba dihal - prehlad, pljučnica, astma, 
KOPb, bronhiektazije, pljučni rak. Ker 
so pri nas pogoste, je dobro, da se 
seznanimo z njimi in jih prepoznamo. 

Bolezen dihal je katerakoli bolezen ali stanje, ki okvari dihalne poti ali sama pljuča. 
Te bolezni so zelo pogoste. Tudi danes so najpogostejši vzrok smrti pri otrocih in na 
tretjem mestu vzrokov smrti pri odraslih. Besedilo: Barbara Latkovič, dr. med.

Po drugi strani pa poznamo tudi redke 
bolezni dihal (rare disease, orphan 
disease).

V Evropski uniji velja po priporočilu 
Evropske komisije, da so redke bolezni 
tiste, ki so prirojene (genetskega izvora), 
ki povzročajo kronično bolezen in se 
pojavljajo pri največ petih osebah na 
10 tisoč prebivalcev. Zavedati se je 
treba, da so nekatere redke bolezni v 
nekaterih področjih bolj razširjene kot 
drugod. Ker so redke, pomeni, da se 
tudi zdravstveni delavci z njim redko 
srečujejo in jih slabše poznajo. Za 
bolnika predstavljajo večje breme, ker 
je čas do postavitve diagnoze daljši, 
informacije skope in zdravljenje težje. 
Zdravila, ki se uporabljajo za njihovo 
zdravljenje (orphan drugs), so namreč 
nekomercialna in težje dostopna. bolnik 
z redko boleznijo mora zato v še večji 
meri zbirati informacije o svoji bolezni 
in zdravljenju ter postati strokovnjak za 
svojo bolezen. Med redkimi boleznimi, ki 
prizadenejo pljuča, jih trenutno poznamo 
okoli sto. Danes so redke bolezni pri nas 
sarkoidoza, pljučna fibroza in cistična 
fibroza (ali mukoviscidoza).
 
Kako do informacije o redki bolezni in 
zdravljenju
Informacije lahko najhitreje preverimo na 
svetovnem spletu v posebnih bazah, kjer 
so predstavljene po abecednem redu. Če 
ne veste, kako se vaša bolezen napiše, 
jo lahko najdete v seznamu, ki redke 
bolezni predstavlja po skupinah. 
 
Srečanje z boleznijo
Diagnoza, ki so vam jo postavili, 
predstavlja mejnik v vašem življenju. 
Radi bi vas opozorili, kako se lahko 
z njo soočite, sprejmete odločitve in 
nadaljujete z življenjem.
Pomagalo vam bo naslednjih pet 
korakov:
 

Vzemite si čas, ki ga potrebujete, da 
sprejmete diagnozo
Diagnoza vaše bolezni vam lahko 
spremeni življenje. Srečali se boste 
z najrazličnejšimi čustvi in občutki, 
kot so: strah, osamljenost, jeza, nemir, 
osramočenost, zmeda, potrtost 
(depresija); nemoč, zanikanje, panika, 
zaskrbljenost, olajšanje (ko veste, kaj 
je narobe); žalost, šok, obremenitev - 
pritisk (stres).

Vedeti morate, da so vsa ta čustva 
in občutki ob tej priliki normalni. nič 
nenavadnega tudi ni, da se težko 
zberete in zapomnite podatke in druge 
informacije, predvsem če je bila diagnoza 
presenečenje. Še težje bo morda 
sprejemanje odločitev o zdravljenju in 
vodenju vaše bolezni. ne glede na to, 
kako vas je novica o bolezni zajela, ne 
hitite z odločitvijo. Vprašajte svojega 
zdravnika, koliko časa si lahko vzamete, 
da boste sprejeli nadaljnje odločitve. 
nekatere diagnoze, kot na primer pljučni 
rak, pa zahtevajo hitre odločitve. Čas, 
ki si ga boste vzeli, vam bo pomagal, 
da se boste počutili manj napeti, potrti 
in da boste imeli občutek, da stanje 
obvladujete.
 
Poiščite si pomoč, ki jo potrebujete: 
družino, prijatelje, društva, skupine 
bolnikov, psihoterapevta
V času bolezni ni treba, da ste sami, saj 
je včasih psihična plat bolezni celo težja 
kot telesna zaradi strahov in skrbi. V 
tem času vam lahko pomagajo družina 
in prijatelji. Pogovor z ljudmi, ko so vam 
blizu, vam lahko pomaga obvladati 
strahove in skrbi. Včasih je komu težko 
ponuditi pomoč ali pa družina in prijatelji 
želijo pomagati, vendar se ne želijo 
vmešavati oziroma ne vedo, kako bi 
lahko pomagali. Zato bodite odkriti in 
poprosite sami za pomoč. Sami povejte, 
kako bi vam lahko pomagali. Ena od 
možnosti je, da gre nekdo od njih z 
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brez fruktoze tudi za
vegetarijance

Aminoplus® immun je prehransko dopolnilo z izbrano kombinacijo 

aminokislin, vitaminov in mineralov. 

  Vitamini C, B
6
, B

12
 ter cink, baker in selen imajo vlogo pri 

delovanju imunskega sistema.

  Vitamini C, riboflavin (vitamin B
2
), B

6
, B

12
 ter folat in magnezij 

prispevajo k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo  
in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

Pomembno opozorilo: Tega prehranskega dopolnila ne smejo uporabljati osebe s cirozo jeter in 
osebe, ki so utrpele srčni infarkt. Izdelek ni primeren za nosečnice, doječe matere ter otroke in 
mladostnike, mlajše od 18 let. Izdelek je primeren za uporabo le pri zdravih odraslih osebah.

Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.



Diagnoza, ki so vam jo 
postavili, predstavlja mejnik v 
vašem življenju. 

vami k zdravniku, da posluša, pomaga 
postaviti vprašanja in zapisuje.

Če nimate družine ali prijateljev, vam 
lahko nudijo pomoč drugi ljudje ali 
skupine. to so lahko društva bolnikov 
kot ste vi. nekatera so samopomočna 
(vodijo jih sami bolniki) ali v sodelovanju 
z zdravstvenimi delavci. Raziskave 
članov društev so pokazale, da so 
ti manj nemirni, manj potrti, imajo 
boljšo kvaliteto življenja in bolje živijo 
s svojo boleznijo kot bolniki, ki niso 
člani društev. Če se vam zdi, da je ta 
pomoč premalo, se lahko obrnete na 
psihoterapevta. Dober psihoterapevt 
vam lahko pomaga, da obvladate žalost, 
potrtost, občutke nemoči.
 
Pogovorite se z zdravnikom
Gotovo imate številna vprašanja o svoji 
bolezni. Prva oseba, s katero se morate 
pogovoriti, je vaš zdravnik. Dobro je, da 
najdete informacije še drugje, vendar 
morate razumeti, da je vaš zdravnik vaš 
partner - sodelavec v vašem zdravljenju 
in oskrbi. Potrudite se za dober stik z 
njim, saj vam bo dobra komunikacija 
pomagala, da boste bolj zadovoljni z 
oskrbo, ki jo boste dobili in da bodo tudi 
boljši rezultati zdravljenja. Kot aktiven 
udeleženec v zdravljenju boste tudi 
pomagali zmanjšati možnost zdravniške 

napake in si zagotovili boljšo oskrbo.
 
Poiščite dobre informacije
takrat, ko boste poznali svoje 
zdravljenje, lahko začnete zbirati 
še druge informacije in jih presojati. 
Pomembno je, da so informacije 
zanesljive. to so tiste, ki so podprte z 
dokazi, kar pomeni, da taka informacija 
sloni na pregledu najnovejših 
znanstvenih odkritij, ki so objavljena 
v znanstvenih glasilih. Kako do njih 
pridemo?

Pridejo iz dveh vrst raziskav:
•	 kliničnih poskusov na prostovoljcih, na 

katerih testirajo zdravila ali nove vrste 
zdravljenja, 

Potekajo na poseben način. Raziskovalci 

udeležence razdelijo v tri skupine. 
Ena prejema testirana zdravila, druga 
skupina prejema standardno zdravilo 
ali placebo (zdravilo brez učinka), tretja 
pa je brez zdravljenja. Po zaključenem 
poskusu rezultate zberejo in primerjajo 
in nato ugotovijo, ali je novo zdravljenje 
varno in učinkovito.
•	 vplivov zdravljenja in druge nege na 

bolnike ali populacijo. 
te raziskave govorijo o tem, kako se 
spremeni življenje bolnikov (kvaliteta 
življenja, ...).
 
Odločite se za načrt zdravljenja
V zadnjem koraku si naredite načrt 
zdravljenja in sprejmite odločitve o 
spremembah, kot so opustitev razvad, 
omejitve v prehrani, pridobivanje novih 
spretnosti, drugačno redno telesno 
gibanje in vzdrževanje kondicije, ...
Premislite, kako boste to uspešno storili 
in vzdrževali sami ali v skupini.
 
Vaš cilj je biti uspešen bolnik
Uspešen bolnik je tisti, ki dobro sprejme 
svojo bolezen in bolezen tudi dobro 
obvlada. Medtem ko kronična bolezen 
zapira vrata v nekaterih delih našega 
življenja, jih v drugih odpira. Prisiljeni 
smo razviti nove spretnosti in se naučiti 
novih spoznanj, kar nam daje moč in nas 
krepi.
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Aminoplus® immun je prehransko dopolnilo z izbrano kombinacijo 

aminokislin, vitaminov in mineralov. 

  Vitamini C, B
6
, B

12
 ter cink, baker in selen imajo vlogo pri 

delovanju imunskega sistema.

  Vitamini C, riboflavin (vitamin B
2
), B

6
, B

12
 ter folat in magnezij 

prispevajo k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo  
in raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

Pomembno opozorilo: Tega prehranskega dopolnila ne smejo uporabljati osebe s cirozo jeter in 
osebe, ki so utrpele srčni infarkt. Izdelek ni primeren za nosečnice, doječe matere ter otroke in 
mladostnike, mlajše od 18 let. Izdelek je primeren za uporabo le pri zdravih odraslih osebah.

Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

https://www.stada.si/nasi-izdelki/prehranska-dopolnila/aminoplus-immun
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zdravi v zimo

- že 12 let z vami 

bronhitis je vnetje sluznice bronhijev 
ali sapnika, skozi katero prehaja zrak 
od zunaj v pljuča in obratno. bolniki 
z bronhitisom kašljajo in izkašljujejo 
sluznico, ki je lahko prozorna ali 
obarvana. 

Ker je bronhitis eden od predpogojev 
za nastanek kronične obstruktivne 
pljučne bolezni, je vsekakor pomembno 
pravočasno začeti s preventivo in 
zdravljenjem.

Akutni in kronični bronhitis
bronhitis se pojavlja predvsem pozimi 
in ga najpogosteje spremlja prehlad ali 
vnetje žrela, nosu in sinusov.
Lahko se pojavi v akutni ali kronični 
obliki. Pogostejša je akutna oblika, 
simptomi trajajo deset dni, posledice 
bolezni pa ni (čeprav včasih lahko 
privede do pljučnice). Pojavlja se 
predvsem v zimskem času, najpogosteje 
pa ga spremlja navaden prehlad ali 
vnetje žrela, nosu in sinusov. na drugi 
strani spektra je kronični bronhitis, ki 
je težja oblika bolezni, ki jo povzroča 
dolgotrajno draženje bronhialne 
sluznice. to je lahko posledica kajenja 
ali izpostavljenosti škodljivemu prahu 
ali dimnim delcem, delovnemu mestu 

Za vse, ki še nis(m)o preboleli akutne gripe, je to samo še ena od nadlog pred katero 
nas vsako jesen svarijo strokovnjaki. Vsi tisti, ki ste bolezen že kadarkoli prebolel  
pa veste, da so bolečine skoraj neznosne in da okrevanje po bolezni traja in traja. 
Verjamem, da bi dali skoraj karkoli, da bi se bolezni na daleč izognili. Sprašujete se 
ali kaj resnično pomaga? Besedilo: Prof. dr. sc. Veljko Flego, dr. med., specialist pulmolog

ali bivalnemu okolju. njeni simptomi 
se ponavljajo, možnosti za popolno 
okrevanje ni in je zagotovo eden od 
pogojev za razvoj kronične obstruktivne 
pljučne bolezni (KOPb).

Simptomi akutnega in kroničnega 
bronhitisa
Pri akutnem ali kroničnem bronhitisu sta 
glavna simptoma kašelj in izkašljevanje 
sluzaste vsebine, ki je lahko prozorna, 
bela, rumenkasta, zelena, redko so vidne 
sledi krvi. bolniki občutijo kratko sapo, 
utrujenost in nelagodje v prsnem košu, 
mrzlica in tresenje pa se pojavita, če 
je telesna temperatura povišana. Pri 
akutnem bronhitisu se pojavijo glavoboli 
in bolečine po celem telesu, dražeč 
kašelj pa lahko traja še nekaj tednov po 
prenehanju drugih simptomov.

Za kronični bronhitis je značilen 
produktiven kašelj, ki traja vsaj tri 
mesece, dve leti zapored. Obstajajo 
obdobja, ko se kašelj in drugi simptomi 
poslabšajo, kar pa kaže na akutno 
okužbo pri kroničnem bronhitisu. Pri 
obeh oblikah bolezni mora zdravnik 
prijaviti kašelj, ki traja več kot tri 
tedne, telesno temperaturo nad 38 
°c, težko dihanje, bolečine v prsnem 
košu, hujšanje in izkašljevanje obarvane 
vsebine (še posebej, če je prisotna kri).

Vzroki in dejavniki tveganja za razvoj 
bronhitisa
cigaretni dim in izpostavljenost 
dražilnim snovem na delovnem mestu 
sta med glavnimi dejavniki tveganja.
Akutni bronhitis najpogosteje povzročajo 
virusi, in ker antibiotiki virusov ne 
uničijo, se ta vrsta zdravil v večini 
primerov bronhitisa ne uporablja. 
najpogostejši vzrok za kronični bronhitis 
je kajenje, k tej obliki bolezni pa lahko 
prispevajo onesnaženost zraka, prah 
ali strupeni plini v okolju oziroma na 

delovnem mestu. Obstaja tudi genetska 
nagnjenost h kroničnemu bronhitisu.
cigaretni dim in izpostavljenost 
dražilnim snovem na delovnem mestu 
sta med glavnimi dejavniki tveganja. 
Ljudje, ki kadijo ali živijo s kadilcem, 
imajo večje tveganje za akutni in 
kronični bronhitis. Poleg tega je tveganje 
za nastanek bronhitisa večje, če je 
oseba na delovnem mestu izpostavljena 
pljučnim dražilnim snovem, kot so 
kemični hlapi, izpušni plini, kamen in 
kovinski prah, žitarice, tekstil.
tudi pogosta zgaga lahko draži grlo in 
poveča nagnjenost k razvoju bronhitisa. 
bronhitis je lahko tudi posledica druge 
akutne bolezni (kot je prehlad) ali 
kroničnega stanja, ki ogroža imunski 
sistem. Poleg tega so starejši, dojenčki 
in majhni otroci bolj nagnjeni k okužbi.

Diagnoza bronhitisa
V nekaterih primerih bronhitisa lahko 
zdravnik opravi posebne teste, da 
dokaže bolezen.

V prvih dneh bolezni je zelo težko 
ločiti znake in simptome bronhitisa od 
navadnega prehlada. S pregledom pljuč 
bo zdravnik s stetoskopom poslušal 
dihanje in ugotovil prisotnost bronhitisa.
V nekaterih primerih bronhitisa lahko 
zdravnik opravi posebne teste, da 
dokaže bolezen. tako je rentgenski 
pregled prsnega koša zelo pomemben, 
če gre za pljučnico ali kakšno drugo 
bolezen, ki lahko pojasni dolgotrajen 
kašelj (zlasti pri kadilcih). Poleg tega je 
mogoče opraviti test pljučne funkcije z 
napravo, imenovano spirometer, ki meri, 
koliko zraka se lahko vdihne v pljuča in 
kako hitro se zrak lahko izdihne iz pljuč. 
ta test se lahko uporablja pri diagnozi 
astme, bronhitisa in emfizema.

Poleg tega je mogoče izvesti 
mikrobiološko zdravljenje kašlja. ta 

V nekaterih primerih bronhitisa 
lahko zdravnik opravi posebne 
teste, da dokaže bolezen. 

VNETJE SAPNIC - 
KRONIČNI IN AKUTNI 
BRONHITIS



Ker je bronhitis eden od 
predpogojev za nastanek 
kronične obstruktivne pljučne 
bolezni, je vsekakor pomembno 
pravočasno začeti s preventivo 
in zdravljenjem. 

postopek je pomemben pri odkrivanju 
bakterij, ki povzročajo bolezen, tako da 
se lahko da protimikrobno zdravilo, ki bo 
samo na izolirani bakterijski vrsti. Kašelj 
lahko testiramo tudi na celice, ki so v 
povečanem številu prisotne pri alergijah 
(večinoma eozinofilni granulociti).

Osnove zdravljenja bronhitisa
Ker je večina primerov bronhitisa 
posledica virusnih okužb, antibiotiki niso 
učinkoviti.

V večini primerov akutnega bronhitisa 
bolezni ne zdravimo ali pa le s podporno 
terapijo, ki vključuje uporabo medu, 
limone in čajev, ki pomirjajo kašelj in 
olajšajo kašelj, običajno v nekaj tednih. 
Ker je večina primerov bronhitisa 
posledica virusnih okužb, antibiotiki 
niso učinkoviti. Če pa zdravnik sumi 
na bakterijsko okužbo, lahko predpiše 
antibiotik.

Druga zdravila, ki se lahko priporočajo, 
so zdravila proti kašlju, še posebej, 
če kašelj vodi do motenj spanja ali 
drugih življenjskih dejavnosti. Če pa 
imate alergije, astmo ali KOPb, vam 
lahko zdravnik predpiše inhalatorje za 
zmanjšanje vnetja in odpiranje dihalnih 
poti. Pri oteženem izkašljevanju se 
dajejo zdravila, ki razredčijo izloček v 

bronhijih in olajšajo izkašljevanje (tako 
imenovani mukolitiki, ekspektoransi).
Pri kroničnem bronhitisu se lahko 
izvaja pljučna rehabilitacija – program 
dihalnih vaj, pri katerem respiratorni 
terapevt bolnika nauči olajšati dihanje 
in povečati zmožnost vadbe. Poleg tega 
je pri vsakem bronhitisu priporočljivo 
zaužiti večjo količino tekočine za lažje 
izkašljevanje.

Zdravstvena pomoč in sodelovanje
Zdravljenje bronhitisa izvaja zdravnik 
družinske medicine, pri kroničnem 
bronhitisu pa je priporočljiva napotitev 
bolnika k specialistu za pljučne 
bolezni (pulmologu). Priporočljivo je, 
da k zdravniku odpeljete družinskega 
člana ali prijatelja. Včasih si je težko 
zapomniti vse podatke o bolezni, zato je 
dobro imeti spremstvo, da potencialno 
pomembnih informacij ne zamudijo ali 
pozabijo.

Preprečevanje bronhitisa
Izogibanje dražečim pljučem in cepljenje 
proti gripi sta glavna koraka pri 
preprečevanju bronhitisa.
Ena ključnih stvari pri preprečevanju 
bronhitisa je izogibanje draženju pljuč, 
kar v prvi vrsti pomeni, da ne smete 
kaditi. Poleg tega je treba nositi masko, 
kadar je zrak onesnažen s prahom ali 

dimom, v družbi velikega števila ljudi 
ali kadar ste izpostavljeni dražečim 
gospodinjskim čistilom.

Številne primere akutnega bronhitisa 
povzroča virus gripe, zato letna cepiva 
proti gripi znatno pomagajo zaščititi 
pred tem nevarnim virusom. V poštev 
pride tudi cepivo, ki ščiti pred nekaterimi 
vrstami pljučnice. In seveda, da bi 
zmanjšali tveganje za virusno okužbo, 
si morate pogosto umivati roke in 
uporabljati sredstva za umivanje rok na 
osnovi alkohola.

https://www.arc.si/sl/farmacija/zdravila/zdravila-brez-recepta/bolece-in-vneto-zrelo
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bronhiektazije so najpogosteje 
posledica ponavljajočih se akutnih in 
kroničnih okužb dihal, nezdravljene 
astme s pogostimi poslabšanji, kronične 
obstruktivne pljučne bolezni (KOPb), 
gastroezofagealne refluksne bolezni 
(GERb), tujka v dihalih ter določenih 
genskih in avtoimunskih bolezni, v 
preteklosti pa predvsem zaradi stanja 
po preboleli tuberkulozi.

Glavna težava bolnikov z 
bronhiektazijami je kronični kašelj in 
povečano nastajanje sluzi. Razširitve 
bronhov in okvarjena stena dihalnih 
poti otežujejo izkašljevanje sluzi 
iz dihal. Povečana tvorba sluzi in 
oteženo izkašljevanje lahko povzročata 
pogostejša bakterijska vnetja v dihalih, 
ki še nadalje okvarjajo dihalno pot in 
tako ustvarjajo začaran krog.
 
Zagotavljanje in vzdrževanje 
primernega bivalnega okolja ter za-
dostnega vnosa tekočin
Priporočila:
•	 Zrak v vaših bivalnih prostorih naj 

bo primerno ogret (20°c do 22°c) in 
vlažen (45% do 55%). bodite pozorni, 

Bronhiektazije so kronično nepopravljivo stanje z nenormalno razširitvijo velikih 
dihalnih poti ter njihovo strukturno in funkcijsko spremenjeno steno, kar otežuje 
izločanje sluzi iz dihal. 

da prostori ne bi postali čezmerno 
vlažni in topli (predvsem kopalnica 
in kuhinja), kar bi lahko povzročilo 
razrast plesni, ki so za vaša dihala 
lahko nevarne in škodljive. V spalnici 
naj bo temperatura zraka nekoliko 
nižja (okrog 18°c). Predlagamo (če 
je izvedljivo), da bivalne prostore 
ustrezno klimatizirate. Obenem 
vas opozarjamo: ne pretiravajte s 
hlajenjem ali sušenjem zraka, ker 
bi tako lahko dosegli nasprotne, 
neželene učinke (suh dražeč kašelj). 
Pomembno je tudi, da bivalne prostore 
ustrezno prezračite vsaj dvakrat na 
dan.

•	 V času neugodnih vremenskih razmer 
ni priporočljivo zapuščanje bivališča v 
času največje vremenske obremenitve. 
tako se v poletni vročini gibajte na 
prostem le zelo zgodaj zjutraj in 
zelo pozno popoldne. Pozimi izberite 
primeren dnevni čas, ko je zunaj 
najtopleje in je ozračje brez dimaste 
onesnažene megle. Če imate možnost, 
se v zimskem obdobju za nekaj dni 
odpeljite iz onesnaženih mestnih 
središč v klimatsko ugodnejša mesta 
(v priobalnem območju ali kraje z 
dnevno temperaturo višjo od 5°c).

•	 Dnevno popijte dovolj tekočin, vendar 
ne pretiravajte. Če imate omejitev pitja 
tekočin, se ravnajte po nasvetu vašega 
zdravnika. Pijte kakovostne pijače 
(vodo, ki naj ne bo premrzla, nesladkan 
topel čaj...). Pomembno je izogibanje 
pijačam z dodanim ogljikovim 
dioksidom (torej gaziranim), ker lahko 
povzročajo težave v smislu napenjanja 
in spahovanja. Pijte v majhnih količinah 
preko celega dneva.

Vnos zdravilnih učinkovin in vlaženje 
dihalnih poti z nebulizatorjem
Če vam je zdravnik predpisal prenosni 
električni inhalator (nebulizator), s 
katerim boste doma prejemali zdravilo 
v obliki inhalacije, se pred njegovo 
uporabo posvetujte z ustrezno 

usposobljenim fizioterapevtom. naučil 
vas bo pravilno uporabljati inhalator ter 
z vami razrešil morebitne nejasnosti 
o izvajanju inhalacij. na ta način 
vnešene zdravilne učinkovine vam bodo 
pomagale razredčiti sluz, da jo boste z 
ustreznimi tehnikami lahko učinkovito 
izkašljali. Pomembno je, da se naučite 
inhalator pravilno uporabljati in da z njim 
dosledno in redno inhalirate zdravilo 
po navodilih zdravnika. Le tako bo 
predpisano zdravljenje tudi učinkovito.

Za lažje razumevanje vam predstavljamo 
osnove delovanja nebulizatorja. 
Električni inhalator deluje tako, da v 
pljuča dovaja zdravilne učinkovine, ki 
bodisi pomagajo preprečiti zožitev 
dihalne poti (bronhodilatatorji) bodisi 
razredčiti sluz (hipertonična raztopina), 
da jo lažje izkašljate. Razprševanje 
zdravilne raztopine poteka v manjši 
plastični posodici, skozi katero prehaja 
zrak pod pritiskom. nastali aerosol 
boste inhalirali skozi masko. Raztopino 
zdravila za inhaliranje (vdihavanje) 
pripravite s sterilno fiziološko raztopino 
po zdravnikovem navodilu. Pri vdihavanju 
z nebulizatorji boste nadzorovano 
vdihavali aerosol skozi masko, dokler ne 
bo posodica z raztopino skoraj prazna. 
bodite pozorni na pravilno namestitev 
maske med vdihavanjem in na čiščenje 
naprave po vsaki uporabi.

Prednosti neposrednega vnašanja 
zdravil v dihala z vdihovalnikom so:
•	 lokalno delovanje,
•	 takojšnji učinek,
•	 večja učinkovitost zdravila kljub 

manjšemu odmerku,
•	 manjši sistemski stranski učinki.

Tehnike mobilizacije sluzi pri bron-
hiektazijah
tehnike mobilizacije sluzi iz malih 
dihalnih poti:
•	 položajna drenaža prsnega koša,
•	 perkusija/«clapping«

Bronhiektazije so kronično 
nepopravljivo stanje z 
nenormalno razširitvijo velikih 
dihalnih poti ter njihovo 
strukturno in funkcijsko 
spremenjeno steno, kar otežuje 
izločanje sluzi iz dihal. 

KAJ SO 
BRONHIEKTAZIJE?

Besedilo: prim.mag. Igor KOREN, dr.med, specialist interne medicine in pulmologije



Glavna težava 
bolnikov z 
bronhiektazijami 
je kronični kašelj 
in povečano 
nastajanje sluzi.

•	 ročna vibracija prsnega koša,
•	 mehanična vibracija prsnega koša,
•	 avtogena drenaža,
•	 aktivni cikel dihanja.

Položajna drenaža prsnega koša
S položajno drenažo prsnega koša poskušamo 
z gravitacijsko silo premakniti sluz iz 
prizadetih delov pljuč, da bi lahko prešla v 
večje dihalne poti, od koder jo je laže izkašljati. 
Fizioterapevt bo izbral za vas najprimernejši 
položaj glede na prizadete predele pljuč, kjer 
je prisotna sluz, in vas naučil, kako se sami 
namestite v tak položaj.

Učinkovitost mobilizacije sluzi se poveča s 
sočasno izvedbo dodatnih tehnik zunanje 
manipulacije prsnega koša v položajni drenaži 
(ročna ali mehanična vibracija, perkusija).

Perkusija/”clapping”
Fizioterapevt ali priučeni svojec bo s čašasto 
oblikovano dlanjo izmenično udarjal po 
steni prsnega koša. S to metodo prenašamo 
mehanično energijo s prsnega koša na pljuča, 
kar posledično omogoči rahljanje in odlepljanje 
čepkov sluzi v malih dihalnih poteh.

Perkusijo je mogoče izvajati tudi z gumijastim 
pripomočkom v obliki čašice (Palm cup 
percussor®), ki na podoben način izrablja 
nastali vakuumski prostor med prsnim košem 
in pripomočkom. 

Tehnika ročne vibracije prsnega koša
to je ročna oscilacijska tehnika, ki s kratkimi 
prekinitvami deluje na prsni koš med izdihom. 
bolnik vdahne skozi nos, nato mu med izdihom 
skozi priprta usta fi zioterapevt z rokami rahlo 
stresa prsni koš v smeri proti velikim dihalnim 
potem, čemur sledita kašelj in olajšano 
izkašljevanje.

Tehnika mehanične vibracije prsnega koša
Izvajamo jo z mehaničnimi pripomočki 

(posebnimi masažnimi aparati, ki se od 
klasičnih masažnih aparatov pomembno 
razlikujejo) za mobilizacijo sluzi iz manjših 
dihalnih poti proti velikim dihalnim potem. 
Če vam je zdravnik predpisal mehanično 
vibracijsko napravo, je za pravilno uporabo 
nujno, da se (skupaj s svojcem, ki bo tehniko 
izvajal) oglasite pri ustrezno usposobljenem 
fizioterapevtu.

Avtogena drenaža
Avtogena drenaža je tehnika nadzorovanega 
dihanja, ki pomaga odstraniti odvečno 
sluz iz različnih predelov pljuč. to tehniko 
dihanja lahko izvajate sami, brez dodatnih 
pripomočkov. Potrebni pa sta koncentracija 
in samodisciplina pri učenju in izvajanju te 
tehnike. Avtogeno drenažo sestavljajo tri 
faze: odlepljanje sluzi iz malih dihalnih poti, 
kopičenje sluzi v srednjih dihalnih poteh in 
odstranitev sluzi (s kašljem ali z metodo 
»huffinga«) iz velikih dihalnih poti.

Za izvajanje tehnike se namestite v udoben 
sedeč ali polsedeč položaj, poskusite čim bolj 
sprostiti ramena, roke in vrat (nadzor nad 
dihanjem). Dlani položite na trebuh, tako da 
boste občutili rahlo premikanje trebuha zaradi 
dihanja (med vdihom se trebuh nežno izboči 
navzven, med izdihom pa povrne v prvotni 
položaj).

1. faza
najprej izdihnite, kolikor zmorete, in nato 
normalno vdihnite (zajamite zmerno oziroma 
malo sape). Zadržite vdih 3 do 4 sekunde 
in nato ponovno popolnoma (hitro, a ne 
pospešeno) izdihnite skozi priprte ustnice. 
Proti koncu izdiha si dodatno pomagajte še 
s stiskanjem trebušnih mišic. Dihanje boste 
občutili v spodnjem delu prsnega koša. Ko 
boste nato zaslišali ali zaznali nekoliko 
glasnejše premikanje sluzi ali pa po nekaj 
vdihih in izdihih, nadaljujte z drugo fazo.

MESH-INHALATOR
Priročen medicinski pripomoček 

za hitro in učinkovito 
razprševanje tekočin ali zdravil 

pri obolenjih dihalnih poti doma 
in na potovanju

0,33 ±0,04 
ml/min

STOPNJA 
RAZPRŠEVANJA: 
0,33 ± 0,04 ML/MIN

0,33 ±0,04 
ml/min

POLNILNA BATERIJA

PRIROČNA PRENOSNA 
OBLIKA

JAKOST HRUPA: <40 dB
<40 dBA

ENOSTAVNO IN POCENI 
ČIŠČENJE

VELIKOST 
RAZPRŠENIH DELCEV: 
2,25±0,35 μM

MMAD 
2,25±0,35 μm

EASY CLEAN

MED TRUST d.o.o
Litostrojska cesta 60

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

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

V LEKARNAH IN  
SPECIALIZIRANIH TRGOVINAH

https://www.wellion.si
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2. faza
Vdihnite nekoliko globlje, vdih zadržite 
3 do 4 sekunde in nato ponovno 
popolnoma (hitro, a ne pospešeno) 
izdihnite skozi priprte ustnice. Dihanje 
boste čutili v srednjem delu prsnega 
koša. Ko bo premikanje sluzi postalo 
manj slišno oziroma po nekaj vdihih in 
izdihih, nadaljujte z naslednjo fazo.

3. faza
Vdihnite počasi in globoko, kolikor 
zmorete, in zadržite vdih 3 do 4 
sekunde. Izdihnite z odprtimi usti 
podobno kot pri zehanju.

Če se v prvi ali drugi fazi pojavi potreba 
po kašlju, se ji poskušajte upreti in kašelj 
zadržati. Med posameznimi cikli lahko, 
zato da bi se spočili, uporabite tehniko 
nadzora nad dihanjem. Z izvajanjem 
avtogene drenaže vztrajajte toliko časa, 
da boste začutili čista pljuča oziroma 
dokler ne boste postali preutrujeni. 
Ko boste na koncu tretje faze začutili 
prisotnost sluzi v velikih dihalnih poteh, 
jo odstranite z dvema do tremi »huffi « 
ali s kašljem.

Aktivni cikel dihanja
Aktivni cikel dihanja je tehnika, ki 
pomaga odstraniti odvečno sluz iz pljuč. 
njeno izvajanje sestavljajo tri faze: 
nadzor nad dihanjem, širjenje prsnega 
koša in pospešen/forsiran izdih (tehnika 
»huffinga«).

tehniko lahko izvajate sede ali v 
legi za izvajanje položajne drenaže 

(položaj izberite glede na mesto najbolj 
prizadetih delov pljuč), če ste bili z 
ustreznim položajem že prej seznanjeni.

Po namestitvi v udoben položaj, 
poskusite čim bolj sprostiti ramena, 
roke in vrat (nadzor nad dihanjem). 
nato začnite umirjeno trebušno dihati, 
dokler ne čutite sprostitve in mirnega 
dihanja (5 do 10 sekund). nadaljujete 
s 3 do 4 globokimi vdihi (kolikor 
zmorete), katerim sledi sproščen, 
pasiven izdih. Obe fazi se medsebojno 
izmenjujeta, nato sledi pospešen izdih. 
Med pospešenim izdihom skušajte sluz 
odstraniti z enim do dvema »huff oma«. 
V fazi globokih vdihov lahko sočasno 
s tehniko aktivnega cikla dihanja 
uporabimo tudi druge fi zioterapevtske 
metode (kot sta perkusija in vibracija), ki 
pomagajo pri izkašljevanju

Potek aktivnega cikla dihanja vsebuje:
•	 nadzor nad dihanjem,
•	 trebušno dihanje pri normalnih 

pljučnih volumnih,
•	 3 do 4 globoke vdihe s prsnim košem,
•	 trebušno dihanje,
•	 3 do 4 globoke vdihe s prsnim košem,
•	 1 do 2 »huffa«,
•	 nadzor nad dihanjem.

celoten cikel dihanja ponovite enkrat do 
dvakrat (glede na viskoznost in količino 
sluzi).

tehnik položajne drenaže, perkusije in 
ročne ali mehanske vibracije prsnega 
koša ne uporabljamo pri Vibracijski 
mehanski pripomoček. stanjih, kot so: 
huda osteoporoza, zlomi reber, infekcije 
in poškodbe kože, sveža pljučnica, vnetja 
poprsnice, pomembno poslabšanje 
težke sape med izvajanjem tehnike, kri v 
izmečku.

tehnike mobilizacije sluzi iz velikih 
dihalnih poti:
•	 kašelj,
•	 »huffi ng«,
•	 uporaba pripomočkov 

Kašelj
S kašljem odstranjujemo sluz iz velikih 
dihalnih poti. Običajno ga izvajate na 
koncu preostalih tehnik čiščenja dihalnih 
poti. Kašlja ne spodbujajte, kadar je 
suh, neproduktiven ali ko je izmečku 
primešana kri.

»Huffing«
to metodo uporabljamo za čiščenje 
velikih dihalnih poti.Za vas je ta 
metoda manj stresna in največkrat tudi 
učinkovitejša od kašlja.

Začnite z globokim vdihom, ki mu sledi 
hiter, pospešen izdih z odprtimi usti (ob 

odprtem poklopcu) in sočasni izgovorjavi 
črke H (obenem močno napnite 
trebušne mišice).

Pripomočki, ki olajšajo izkašljevanje
tovrstne pripomočke svetujemo kot 
pomoč pri vzdrževanju optimalne 
higiene dihalnih poti v domačem 
okolju, saj so namenjeni za samostojno 
uporabo. Zasnovani so tako, da med 
izdihom proizvajajo kratke, zaporedne 
prekinitve pretoka zraka. tako sprožijo 
nihanja zraka v dihalnih poteh, zaradi 
katerih se sluz odlepi s sten dihalnih 
poti in se premakne v velike dihalne 
poti, kjer jo je laže izkašljati. Pripomoček 
je namenjen za uporabo samo ene 
osebe, ki naj tudi skrbi za njegovo redno 
čiščenje in pravilno uporabo.

Pripomočki so namenjeni bolnikom, ki 
imajo težave s čezmernim nastajanjem 
sluzi v dihalnih poteh in z oteženim 
izkašljevanjem. takšna obolenja so:
•	 kronična obstruktivna pljučna bolezen,
•	 bronhiektazije,
•	 astma,
•	 kronični bronhitis,
•	 cistična fi broza.

Uporaba teh pripomočkov ni dovoljena 
pri:
•	 akutnem desnostranskem srčnem 

popuščanju,
•	 hemodinamski nestabilnosti,
•	 večjem plevralnem izlivu,
•	 pnevmotoraksu,
•	 znanem poku ušesnega bobniča,
•	 izkašljevanju sveže krvi,
•	 nedavni hujši poškodbi ali operaciji 

obraza, ustne votline ali lobanje.

Pripomočki so varni, če jih pravilno 
uporabljate ob obolenjih, kot sta vam 
svetovala vaš zdravnik in respiratorni 
fi zioterapevt. Če se med njihovo 
uporabo pojavijo spodaj navedeni znaki, 
svetujemo prekinitev uporabe in posvet 
z vašim zdravnikom ali fi zioterapevtom. 
taka stanja so:
•	 ostra bolečina v prsih in sočasna 

kratka sapa,
•	 izkašljevanje sveže krvi,
•	 slabost,
•	 krvavitev iz nosu.

na našem tržišču je trenutno na 
voljo več naprav, katere na kratko 
predstavljamo. natančna navodila 
o njihovi uporabi so priložena 
posameznemu pripomočku. Zelo 
pomembno je, da jih po uporabi redno 
očistite, kot določajo proizvajalčeva 
navodila. Za čiščenje nikoli ne 
uporabljajte agresivnih čistilnih sredstev 
(ne smejo vsebovati klora niti belil) ali 
pomivalnega stroja.

Prednosti neposrednega 
vnašanja zdravil v dihala z 
vdihovalnikom so lokalno 
delovanje, takojšnji učinek, 
večja učinkovitost zdravila 
kljub manjšemu odmerku 
in manjši sistemski stranski 
učinki. 



Maresyl HA 1 mg/ml, pršilo za nos, raztopina
(ksilometazolinijev klorid)
Zdravilo za zmanjšanje oteklosti nosne sluznice,  
ki je posledica sinusitisa ali rinitisa.

Imetnik dovoljenja za promet z zdravilom: JGL d.d., Svilno 20, 51 000 Rijeka, Hrvaška. 
Lokalni zastopnik: JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.o.o. Ljubljana, 
Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana, e-pošta: info@jgl.si

Uporaba: pri odraslih in otrocih, starih 12 let ali več.
Odmerjanje: en vpih v vsako nosnico največ 3-krat na dan. 

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

ZAČETEK DELOVANJA OBIČAJNO NASTOPI  
V 5 DO 10 MINUTAH, UČINEK PA TRAJA DO 10H.

POSEBNA FORMULACIJA,  
BREZ KONZERVANSOV.
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Streptococcus pneumoniae je 
najpogostejši bakterijski povzročitelj 
pljučnice v domačem okolju. Poleg 
pljučnice povzroča tudi meningitis, 
bakteriemijo, vnetje obnosnih votlin in 
vnetje srednjega ušesa.

Vrste okužb
Pnevmokokne okužbe so razširjene po 
vsem svetu, pogostost pa je odvisna 
od geografskega področja. V Sloveniji 
je incidenca invazivnih pnevmokoknih 
okužb v zadnjih letih stabilna in znaša 
12,4/100.000 prebivalcev. Obolevnost 
je največja pri mlajših od 5 let 
(52,8/100.000) in starejših od 65 let 
(29,3/100.000). Pljučnica je še vedno 
pomemben vzrok smrti. Smrtnost v 
bolnišnici zdravljenih bolnikov s pljučnico 
je 10 % ali več, še znatno večja pa je pri 
hospitaliziranih bolnikih s pljučnico, ki 
imajo pridružene kronične bolezni in pri 
tistih, ki potrebujejo obravnavo v enotah 
za intenzivno zdravljenje (20 do 50 %). 
Smrtnost zaradi pljučnice prične strmo 
naraščati po 65. letu starosti. Povečuje 

Sezona gripe in drugih okužb dihal je že tu. Sedaj je pravi čas za cepljenje proti gripi, 
še zlasti v trenutnih epidemioloških razmerah, ko imamo epidemijo covid-19. Poleg 
cepljenja proti gripi pa je sedaj tudi čas za razmislek o cepljenju proti pnevmokokom. 

Besedilo: doc. dr. Tatjana Lejko Zupanc, dr. med.

se tudi vzporedno s povečanjem števila 
primerov gripe. Med prebolevanjem 
pnevmokokne pljučnice so pogosti 
neinfekcijski zapleti s strani srčno-
žilnega sistema (srčno popuščanje, 
motnje ritma, akutni miokardni infarkt), 
o katerih poročajo pri kar 20 % bolnikov 
z dokazano pnevmokokno pljučnico, ki 
se zdravijo v bolnišnici.

Dobrobit cepljenja
Obstajajo dokaj prepričljive teorije 
o tem, da cepljenje proti gripi in 
pnevmokoku deluje zaščitno za srce. 
Gripa in pnevmokokna pljučnica sta dve 
svetovno najpogostejši akutni okužbi, 
povezani z nenadnim pojavom vročine, 
hitrega bitja srca, dehidracije, slabe 
preskrbe tkiv s kisikom, okvaro krvnih žil, 
motnjami strjevanja krvi in z izločanjem 
številnih molekul, ki delujejo provnetno. 
tak stres je za bolnike s srčnim 
popuščanjem ali boleznimi venčnih 
arterij lahko usoden. Akutna okužba 
lahko privede do hudega srčnega 
popuščanja, poslabšanja angine pektoris 

in lahko tudi do nenadne smrti bolnika. 

nespecifični zaščitni učinek cepljenja 
je torej povezan z eliminacijo 
najpogostejših okužb, ki lahko 
destabilizirajo kronično aterosklerotično 
vnetje arterijske žilne stene. Potrebno 
pa je upoštevati tudi imunogene 
lastnosti virusa gripe in pnevmokoka.

Večina raziskav o cepljenju bolnikov s 
kroničnim srčnim popuščanjem proti 
gripi je pokazala zaščitni učinek ne samo 
v sezoni gripe, ampak tudi v mesecih, ko 
gripe ni. cepljeni bolniki so imeli manj 
srčnih dogodkov kot necepljeni.

Seveda se s tem mnenjem nekateri 
strokovnjaki ne strinjajo in so mnenja, da 
je ta učinek bolj odraz zdravega načina 
življenja, ki naj bi ga ljudje, naklonjeni k 
cepljenju, bolj prakticirali kot tisti, ki se 
ne cepijo (t.i. »healthy users«).

Preprečevanje pnevmokoknih okužb
Pnevmokokne okužbe lahko delno 
preprečimo z obvladovanjem kroničnih 
bolezni, opustitvijo kajenja in z 
izogibanjem prenapolnjenim prostorom v 
sezoni okužb dihal ter s preprečevanjem 
gripe. Poleg teh splošnih ukrepov je 
pomembno tudi preprečevanje okužb s 
pomočjo pnevmokoknega cepiva.
Obstajata dve vrsti pnevmokoknih 
cepiv: polisaharidno in konjugirano. 
Polisaharidno cepivo je je izdelano iz 
kapsularnih polisaharidov  in indicirano 
za preprečevanje pnevmokoknih okužb 
pri odraslih. cepivo za otroke, mlajše 
od dveh let, ni imunogeno, zato je v tej 
populaciji treba uporabljati konjugirano 
cepivo.

Program imunoprofilakse in 
kemoprofilakse v Sloveniji predpisuje 
vsakoletno cepljenje proti gripi in 
priporočila za uporabo obeh vrst 
pnevmokoknih cepiv. Če najprej cepimo 

Med prebolevanjem pnevmokokne pljučnice so pogosti 
neinfekcijski zapleti s strani srčno- žilnega sistema.

S CEPLJENJEM DO 
ZAŠČITE PROTI 
PNEVMOKOKOM



V letu 2022 ostanite pogumni, 
vztrajni, močni in zaupljivi do narave, 

ki je najglobji motor sveta in srca.
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Po priporočilih je polisaharidno cepivo indicirano za vse osebe, 
starejše od 65 let, ter ne glede na starost za odrasle osebe s 
kroničnimi boleznimi obtočil.

Obstajajo dokaj prepričljive 
teorije o tem, da cepljenje proti 
gripi in pnevmokoku deluje 
zaščitno za srce. 

Pnevmokokna cepiva so 
varna in jih lahko apliciramo 
istočasno kot cepivo proti gripi.

s konjugiranim cepivom, temu sledi 
cepljenje s polisaharidnim cepivom 
najmanj 8 tednov po konjugiranem 
cepivu. Program imunoprofilakse in 
kemoprofilakse v Sloveniji predlaga 
izvedbo cepljenja po priporočilu 
zdravnika ustrezne specialnosti, v 
izvedbi osebnega zdravnika. cepljenje s 
polisaharidnim pnevmokoknim cepivom 
krije ZZZS.

Po priporočilih je  polisaharidno cepivo 
indicirano za vse osebe, starejše od 
65 let, ter ne glede na starost za 
odrasle osebe s kroničnimi boleznimi 
obtočil (osebe, ki potrebujejo redno 
zdravljenje ali zdravniško kontrolo 
zaradi ishemične srčne bolezni, 
prirojene srčne bolezni, hipertenzije 
s srčnimi zapleti ali kronične srčne 
odpovedi), kroničnimi boleznimi dihal 
(kronična obstruktivna pljučna bolezen, 
vključno s kroničnim bronhitisom in 
emfizemom pljuč, bronhiektazije, cistična 
fibroza, intersticijska fibroza pljuč, 
pnevmokonioza, bronhopulmonalna 
displazija; astma (posebej če je tako 
huda, da zahteva stalno uporabo 
sistemskih kortikosteroidov), kroničnimi 
boleznimi jeter (ciroza, biliarna atrezija, 
kronični hepatitis), s sladkorno boleznijo, 
ki zahteva zdravljenje z inzulinom ali 
oralnimi hipoglikemičnimi zdravili in  
živčnomišično boleznijo. 

bolnike z  imunsko oslabelostjo (HIV, 
hemato-onkološke bolezni, bolniki 
po presaditvi organov, prejemniki 
imunosupresivnih zdravil), osebe z 
vstavljenim polževim vsadkom in osebe 
s funkcionalno ali anatomsko asplenijo 
cepimo z obema cepivoma – najprej 
s konjugiranim  (PcV13) in nato po 
najmanj 8 tedenskem presledku še s 
polisaharidnim ( PPV23). V primeru, 
da je oseba predhodno dobila enega 
ali več odmerkov PPV23, se cepi s 
PcV13 najmanj eno leto po zadnjem 
odmerku PPV23. V primeru potrebe 
po revakcinaciji s PPV23 poživitveni 

odmerek ne sme biti apliciran prej kot 8 
tednov po cepljenju s PcV13 in ne prej 
kot 5 let od zadnjega odmerka PPV23. 
tudi v teh primerih je plačnik ZZZS.

Pnevmokokna cepiva so varna in jih 
apliciramo lahko istočasno kot cepivo 
proti gripi.  V ogroženih populacijah 
zmanjšujejo pojav hudih invazivnih 
pnevmokoknih bolezni, smrtnost zaradi 
pljučnice in pojavnost pnevmokokne 
pljučnice in s tem tudi breme 
pnevmokoknih bolezni, s tem pa ščitijo 
kronične bolnike pred poslabšanjem 
njihove bolezni v času gripe in pljučnic.
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zdravi v zimo

- že 12 let z vami 

Tonzilitis, faringitis ali angina
Vnetje žrela strokovno imenujemo 
faringitis. V svojem širšem pomenu 
zajema vse tri izmed spodaj opisanih 
terminov. Zaradi bogatega žilnega 
prepleta je pri vnetju žrela ali faringitisu 
prizadeta celotna žrelna sluznica, 
mogoče pa je, da so pri tem posamezne 
strukture bolj prizadete. Govorimo o 
tonzilitisu, kjer je prevladuje vnetje 
limfatičnih tkiv, in faringitisu, kjer je 
najbolj prizadeta sluznica žrela v ožjem 
smislu. Pri angini gre za tonzilitis in 
faringitis skupaj.

Vzroki faringitisa
Faringitis lahko nastane kot posledica 
mehanskega, kemičnega in toplotnega 
draženja žrelne sluznice. V zadnjem času 
kot vzrok za faringitis prihaja v ospredje 
gastroezofagealni refluks, kar pomeni 
zatekanje hrane, kisline in želodčnih 
encimov iz želodca v požiralnik in žrelo. 
Večkrat je faringitis posledica vnetij 
v sosednjih področjih (nos, obnosne 
votline, sapnik, pljuča), lahko pa se pojavi 
v okviru sistemskih bolezni, ki sicer 
prizadenejo več organskih sistemov 
skupaj in je faringitis le eden od več 
prizadetih organov. Če je povzročitelj 
mikroorganizem, gre za infekcijski 
faringitis – teh je največ. Glede na 
trajanje bolezni ga razdelimo v akutni in 
kronični faringitis. Ob upoštevanju vrste 
povzročiteljev faringitise razdelimo v 
več skupin.

Bakterijsko vnetje
najpogostejši povzročitelji faringitisov 
med bakterijami so streptokoki. Gre 
za angino, torej za prizadetost nebnic 
in sluznice žrela. najpogosteje zbolijo 

Žrelo (farinks) je mišična cev in predstavlja enotno pot tako za prehod zraka iz 
nosu in ust v grlo in naprej v sapnik kot tudi za prehod hrane v požiralnik in naprej 
v želodec. Glede na mesto, kjer se pojavi okužba in vnetje, delimo bolezni žrela na 
faringitis – vnetje žrela, tonzilitis – vnetje nebnic ter laringitis – vnetje grla.

Besedilo: Barbara Šoštar mag.farm.

otroci, in sicer tisti, ki živijo oziroma 
se zadržujejo v majhnih skupinah s 
tesnimi medsebojnimi stiki. bolniki se 
slabo počutijo, imajo visoko telesno 
temperaturo, hude bolečine v žrelu 
in posledično težave pri požiranju. Pri 
pregledu ugotovimo rdeče in oteklo 
žrelo (faringitis), povečane, rdeče 
nebnice s sivo belimi pikami (tonzilitis) 
ter povečane in boleče bezgavke na 
vratu. bolezen zdravimo z antibiotiki, 
priporočamo pa poostreno higieno 
žrela v smislu izpiranja s tekočinami. 
Z antibiotiki ne zdravimo zgolj okužbe, 
ampak tudi preprečujemo zaplete 
bakterijskih faringitisov. ti so negnojni 

ali gnojni. Med negnojne zaplete 
streptokoknih faringitisov spadajo 
škrlatinka (kožni izpuščaj), akutna 
revmatična vročica (prizadetost srca, 
sklepov, kože), akutni poststreptokokni 
glomerulonefritis (prizadetost ledvic) in 
nevrološke ter psihiatrične motnje. 

Virusno vnetje
Virusi so najpogostejši povzročitelji 
faringitisa. Pri občutljivih ljudeh se že 
vsak prehlad razširi na žrelo, tako se 
razvije faringitis. to je najbolj odvisno 
od imunskega sistema posameznika, 
nekoliko od nesposobnosti dihanja skozi 
nos, pomanjkljivih oblačil in obutve, 

Boleče grlo 
je lahko 
simptom gripe, 
mononukleoze ali 
čisto navadnega 
prehlada.

VNETJE ŽRELA 
ALI FARINgITIS
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Pred uporabo natančno preberite navodilo!

O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Trojna moč,
ki hitro uglasi
vaše boleče grlo!

Tvoje grlo je tvoja moč.

www.septabene.si

EDINSTVENA 
KOMBINACIJA  
benzidaminijevega klorida in 
cetilpiridinijevega klorida 

 Ob PRVIH ZNAKIH 
bolečega in vnetega grla. 

https://www.septabene.si


OB pRvih zNAkih 
bolečega iN vnetega 

grla sO Septabene prava izbira. 
pOskRBitE, DA Jih BOstE iMEli v 

OBDOBJU viRUsNih OkUžB vEDNO pRi 
ROki. vEč NA www.Septabene.Si. 
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Pomembni so redna higiena 
nosne sluznice, blagi 
antiseptiki za usta in žrelo ter 
vlažne inhalacije. 

mrzlih pijač ipd. Virusni povzročitelji 
so številni. Kot že omenjeno, pri 
virusnem faringitisu sodelujejo virusi, 
ki sicer povzročajo prehlad. Drugi znani 
povzročitelji so virus influence (gripa), 
HIV (faringitis je lahko prvi znak okužbe 
in se pojavi v nekaj dneh ali tednih po 
izpostavitvi HIV), adenovirus (slabost, 
bruhanje, vnetje očesne veznice), 
skupina	virusov	herpesa,	coxsackievirus	
in drugi. Pri pregledu vidimo oteklino 
in rdečino žrelne sluznice. Od 
bakterijskega faringitisa ga ločimo po 
odsotnosti gnojnega izcedka na žrelu 
(sivo bele pike) in po tem, da zdravljenje 
z antibiotiki ni uspešno. Obstajajo 
specifična zdravila za posamezne viruse, 
katerih uporabnost je omejena, saj 
povzročitelja težko dokažemo. bolezen 
največkrat zdravimo simptomatsko, torej 
lajšamo bolečine, znižujemo telesno 
temperaturo, krepimo imunski sistem, 
poskrbimo za dovolj tekočin in dobro 
higieno.

Glivično vnetje
Glivice so vzrok za faringitise v posebni 
populaciji. Sem spadajo bolniki z 
oslabljenim imunskim sistemom in 
drugimi kroničnimi boleznimi. to so 
bolniki z rakom, bolniki, ki dobivajo 
imunosupresivna zdravila (po 
transplantaciji organov, z avtoimunskimi 
boleznimi), bolniki z aidsom, bolniki 
z obsevanim žrelom. nevarno je tudi 
dolgotrajno jemanje antibiotikov, saj 
lahko močno spremenijo normalno 
bakterijsko floro in omogočijo ugodne 
razmere v žrelu za razrast gliv. Ob 
pregledu na sluznici žrela najdemo 
sivo bele siraste ali kremaste 
obloge. bolezen zdravimo z lokalnimi 
antimikotiki, če pa je glivična okužba 
sistemska, uporabimo sistemske 
antimikotike. tudi tu je higiena izrednega 
pomena.

Kronično vnetje
bolezni žrela lahko pri večini bolnikov 
diagnosticiramo po pogovoru in 
pregledu ter po opravljenih preiskavah 
– laboratorijske preiskave krvi, 
bakteriološki brisi, biopsija, slikovne in 
endoskopske preiskave. nekateri bolniki 
tožijo za bolečinami v žrelu, vendar 
očitnega vzroka ne najdemo. bolj kot 
bolečine jih pravzaprav moti skelenje, 
pekoče bolečine, draženje, praskanje in 
občutek cmoka v žrelu. Imajo težave pri 
požiranju sline, ne pa pri požiranju hrane. 
Možni vzroki so bolezenski izcedek iz 
sosednjih področij, gastroezofagealni 
refluks, za dihanje neprehoden nos, 
nepravilna prehrana, pomanjkanje 
vitaminov, škodljive razvade (alkohol, 
tobak). Pri kroničnem faringitisu imajo 

zdravniki pogosto zvezane roke, saj gre 
za bolezen, ki se ne more pozdraviti niti 
z zdravili niti z operacijo. Z različnimi 
lokalnimi zdravili lahko lajšamo 
simptome, vzroka pa ne odpravimo. 
največ lahko bolniki naredijo sami z 
upoštevanjem navodil, spremembo 
navad in opustitvijo razvad. na srečo 
bolezen v nasprotju z nekaterimi 
akutnimi vnetji ni nevarna. 

Kako nad bolečine v grlu? 
na voljo je več zdravil brez recepta z 
različnimi lastnostmi in učinkovinami. 
nekatera lajšajo simptome, druga pa 
odstranjujejo vzrok okužbe. Izberemo 
zdravilo, ki zagotavlja trojno delovanje: 
lajša bolečino, blaži vnetje in odstranjuje 
vzrok okužbe (viruse, bakterije ali 
glivice). 
Izbiramo lahko med različnimi 
farmacevtskimi oblikami v obliki pastil in 
oralnih pršil za lokalno uporabo.
Vseh okužb ni mogoče preprečiti, lahko 
pa upočasnimo njihovo širjenje.
Pogosto si umivamo roke, zlasti po 
brisanju nosu in skrbi za otroka z 
bolečim grlom.
Če je v našem gospodinjstvu oseba 
z boleznijo dihal, njen jedilni pribor 
hranimo ločeno od pribora drugih 
družinskih članov. Po uporabi ga 
temeljito operemo z vročo vodo, 
priporočljivo je tudi, da uporabljamo 
drugo gobico.
Uporabljene robčke, v katere obrišemo 
izcedek iz nosu in kihamo, takoj 
odvržemo v smeti.
ne rokujemo se z ljudmi, ki kažejo znake 
akutne virusne okužbe dihal.

Kronično vnetje grla je tesno 
povezano z določenimi 
onesnaževali in toksičnimi 
snovmi na delovnem mestu. 



https://www.malinca.si


aktualno
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Arterijska hipoksemija
Je osnovna indikacija za uporabo 
kisika. Lahko je blaga do zelo huda, 
akutna, kronična in akutno poslabšana 
kronična hipoksemija. način dajanja 
in koncentracija (pretok) kisika sta 
odvisna od kliničnega stanja bolnika, 
vzročnega mehanizma in hitrosti 
hipoksemije in, kar je zelo pomembno, 
o ev. sočasna prisotnost hiperkapnije. 
Merjenje PaO2 in PacO2 ob spremljanju 
dinamike sprememb je temeljni pogoj 
za ugotavljanje stanj, ki povzročajo 
hipoksijo in vodijo do odpovedi dihanja 
(Dn, respiratorna odpoved). Izvide je 
treba interpretirati glede na bolnikovo 
stanje, zato lahko PaO2 in PacO2, ki ne 
zahtevata nujne intervencije, ob velikem 
dihalnem delu in prisotnosti utrujenosti 
dihalnih črpalk še vedno govorita o 
resnosti stanja. Uporaba kisika zmanjša 
dihalno delo, drugi ukrepi (izboljšanje 
mehanike dihanja, vdiha, vzdrževanja 
zavesti in podpore) pa zmanjšajo 
potrebo po agresivnejših ukrepih 
zdravljenja. 

le 30 sekund. nasprotno pa za cO2 s 
približno 120 L telesne vsebnosti velja 
razpolovna doba spremembe PacO2 
16 minut. to je praktičnega pomena 
v stanju akutne hipoventilacije, ko je 
PaO2 nizek in PacO2 narašča, vendar še 
vedno v fizioloških mejah. 

nehiperkapnična hipoksemija (delna 
Dn) je prisotna, ko je PacO2 normalen 
ali znižan. ta raven je višja od tiste, ki 
je potrebna za poslabšanje kronične 
Dn, ker je akutno hipoksemijo v 
odsotnosti prilagoditvenih mehanizmov 
težje prenašati. Poleg tega je raba 
kisika prostejša, ker sam kisik ne bo 
povzročil (dodatne) hiperkapnije.Akutna 
hipoksemija močno mobilizira ventilacijo, 
tako da izpiranje cO2 zadostuje, dokler 
ne pride do utrujenosti dihalnih mišic. 

Kronična hipoksemija
Pri uporabi kisika se ne sme zamenjevati 
z akutnim stanjem. Zdravljenje je 
povsem drugačno in napačna ocena 
lahko ogrozi bolnika. blago do 
zmerno kronično hipoksemijo morda 
ne spremljajo subjektivne težave. V 

NEZADOSTNA PRESKRBA 
TKIV S KISIKOM 
Čeprav bistvenega pomena, pomembno shranjevanje kisika v biološkem sistemu 
ni možno. Med vsemi beljakovinami je hemoglobina v telesu največ, kisika pa je le 
za tri minute presnove v mirovanju. Zgovorno dejstvo je, da je za prenos 1 g kisika 
potrebno več kot 0,5 kg hemoglobina. Besedilo: Marko Artukič, dr.med.

najpogostejši vzrok Dn je motnja 
razmerja ventilacija/perfuzija. Pojavi se 
akutno (astma) ali pa je trajno prisotna 
in spremenljiva (kronična obstruktivna 
pljučna bolezen – KOPb). Alveolarno 
hipoventilacijo vedno spremljata 
hipoksemija in hiperkapnija (kifoskolioza, 
živčno-mišična bolezen, utrujenost 
dihalnih mišic pri astmi). Ustreznost 
ventilacije se odčita iz vrednosti PacO2, 
saj na PaO2 močno vplivajo venske 
primesi. Motnja difuzije plinov na 
alveolarno-kapilarni membrani (vnetje, 
fibroza) mora zmanjšati difuzijo plinov 
na 20 % normalne, da pride do klinično 
pomembne hipoksemije, ki jo zlahka 
popravimo z nizkim odstotkom kisika 
(FiO2). 

Akutna hipoksemija
Časovni odziv vrednosti PaO2 in PacO2 
na hitre spremembe v pljučni ventilaciji 
se zelo razlikuje. Z rezervo 1550 ml 
kisika (sobnega zraka) sprememba 
alveolarne ventilacije hitro privede 
do padca PaO2 – razpolovna doba je 

V stanju 
dinamičnega 
ravnovesja 
bolnika 
vedno 
zadostuje 
kisik, ki ga 
dajemo 
skozi nosno 
kanilo.

Alveolarno hipoventilacijo 
vedno spremljata hipoksemija 
in hiperkapnija.



Zdravje je največje bogastvo, zato dobro
pazite nanj, mi pa vam bomo pri tem še 
naprej pomagali z nasveti strokovnjakov. 

365 zdravih in s srečo napolnjenih dni v 
novem letu vam želi ekipa Zdravih novic.
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Nenehna izpostavljenost pljuč kisiku lahko povzroči spremembe 
v delovanju in nadaljnje poškodbe pljučnega parenhima.

Za prenos 1 g kisika potrebno 
več kot 0,5 kg hemoglobina.

stanju zmerne ali hude hipoksemije 
uporaba kisika povzroči dodatno 
povečanje cO2, ki je sorazmerno 
resnosti ali nestabilnosti stanja. V stanju 
dinamičnega ravnovesja bolnika vedno 
zadostuje kisik, ki ga dajemo skozi 
nosno kanilo.

Akutna razstava kronične hipoksemije
Kisik povzroči dodatno zadrževanje 
ogljikovega dioksida, da se zmanjša 
hipoksična stimulacija dihalnega 
centra, bronhodilatacijski učinek, 
mikroatelektaza s povečanim šantom in 
zmanjšano celotno razmerje ventilacije/
perfuzije.

Za aplikacija azala je pogoj, da ima 
bolnik nadzor nad dihanjem, tj. volumna 
vdihanega zraka se ne spremeni. V 
nasprotnem primeru se FiO2 spreminja 
od vdihavanja v vdihavanje, kar vodi 
do neželeno visokih koncentracij 
kisika z depresijo dihalnega centra in 
nadaljnjim upadom ventilacije. Zato 
uporaba kisika z nosnim katetrom 
pri hiperkapničnem bolniku zahteva 
veliko previdnost in stalno spremljanje. 
Venturjeva maska daje zdravniku veliko 
večji razpon varnosti med terapevtskimi 
in toksičnimi odmerki. Včasih povzroča 
nelagodje, strah in neracionalen 
občutek kratke sape ter nekoliko 
otežuje jesti in govoriti, vendar ima 
maska veliko prednost, da daje vedno 
enako koncentracijo kisika, ne glede na 
zračenje. 

Dolgotrajno zdravljenje s kisikom 
(dlo2)
bolnike s kroničnim Dn doživljenjsko 
zdravimo z vdihavanjem kisika vsaj 
15 ur na dan, nujno ponoči. DLO2 
preprečuje nadaljnje zvišanje tlaka v 
pljučnih arterijah, nastanek/poslabšanje 
kronične pljučne bolezni srca, podaljšuje 
življenje bolnikov, zmanjšuje potrebo po 
zdravljenju in skrajša bivanje v bolnišnici, 
izboljšuje vzdržljivost in kakovost 
življenja. 

nošenje lahkih plastenk s tekočim 
kisikom rešuje problem Dn, ki je prisoten 
pri pljučni intersticijski bolezni. tu 
PaO2 in PacO2 v mirovanju ni nujno, da 
ogrožata bolnika, vendar že po nekaj 
korakih pripeljeta do hude hipoksemije. 
Vsekakor je tukaj indicirana uporaba 
tekočega kisika za ohranjanje delovne 
sposobnosti in kakovosti življenja.

Strupenost za kisik
nenehna izpostavljenost pljuč kisiku 
lahko povzroči spremembe v delovanju 
in nadaljnje poškodbe pljučnega 

parenhima. normobarična hiperoksija 
vodi do klinično znanih poškodb oči pri 
novorojenčkih in pljučih ne glede na 
starost. Ko se pljučno tkivo poškoduje 
s kisikom, se hipoksija poglobi, zato 
drugi organi ne morejo biti izpostavljeni 
hiperoksiji. Fiziološki učinki kisika so 
prehodni in jih zdravi posamezniki dobro 
prenašajo. Ventilna depresija je zelo 
resen pojav pri bolnikih s KOPb in vodi 
v dodatno povečanje PacO2. Dihanje pri 
teh bolnikih je odvisno od hipoksične 
stimulacije, ker je odziv dihalnega centra 
na hiperkapnijo zmanjšan. 



tema meseca
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Ščitnica in njena vloga v telesu
Ščitnica je žleza z notranjim izločanjem 
(endokrina žleza), ki leži za kratkima 
vratnima mišicama pod grlom. 
Sestavljena je iz dveh med seboj 
povezanih režnjev, oblika spominja na 
črko H oziroma metulja. normalno 
velika ščitnica na zunaj ni vidna.

Ščitnični hormoni (tiroksin – t4 in 
trijodotironin – t3) med drugim vplivajo 
na presnovo v organizmu, s tem pa 
porabo energije in kisika. Za tvorbo 
hormonov telo potrebuje jod, ki ga 
dobimo s hrano. tvorbo ščitničnih 
hormonov uravnava hipotalamus s 
hormonom tRH. Pod vplivom tRH 
hipofiza izloča tirotropni hormon (tSH), 
ki spodbuja ščitnico k tvorbi hormonov. 
Sproščanje tSH iz hipofize ima dnevni 
ritem, zato odvzem krvi za določitev 
hormonov svetujemo šele po 10. uri 
zjutraj. Ko je v krvi dovolj ščitničnih 
hormonov, se tvorba tSH zmanjša, ko 
jih je premalo, pa se poveča.

Znaki premajhnega delovanja ščitnice 
(hipotiroza): počasno bitje srca, 
povečevanje telesne teže, zaprtje, 
slabše prenašanje mraza ter hladna, 
suha in zadebeljena koža.

Znaki pretiranega delovanja ščitnice 
(hipertiroza): hitro bitje srca, potenje, 
psihična labilnost, razdražljivost, 
slabo spanje, težave pri koncentraciji, 
živčnost, pospešena prebava, hujšanje.

Razširjenost raka ščitnice
Predstavlja 1 % vseh rakov in 90 % 
med raki endokrinih žlez. Umrljivost je 
zelo majhna. Rak ščitnice je bolezen, ki 
približno trikrat pogosteje prizadene 
ženske kot moške. Pojavi se lahko v 
vseh obdobjih, vendar najpogosteje po 
tridesetem letu.

kirurško odstranitev ščitnice, še preden 
zboli, največkrat je to v otroštvu.

Bolezenski znaki
Rak se pojavi kot vozliček, tako 
imenovani ščitnični gomolj ali zatrdlina 
v ščitnici. na raka posumimo, če je 
gomolj čvrst in raste (velika večina jih 
raste počasi); po navadi ni napolnjen s 
tekočino.

Ščitnični gomolj
Gomolji v ščitnici so precej pogosti. 
tipno zatrdlino ima 5 % žensk in 1 
% moških. na srečo večinoma niso 
rakavi, takih je le približno 0,5 %. 
bolj sumljiv je gomolj, če je trd in 
raste. Samo medularni rak ščitnice je 
boleč, drugi raki niso boleči na otip. 
Verjetnost raka je majhna, če ima bolnik 
pretirano izločanje ščitničnih hormonov 
(= hipertiroza), kar ugotovimo s 
preiskavami krvi in drugimi preiskavami.
Z ultrazvočno preiskavo pa najdemo 

RAK ŠČITNICE JE ZELO 
POgOSTA DIAgNOZA
Mnogim bolnikom z rakom ščitnice diagnosticirajo in zdravijo tumorje, ki jih ne 
ogrožajo, opozarjajo v Mednarodni agenciji za raziskovanje raka (IARC). Slovenija 
je med državami, kjer so te diagnoze pogostejše od evropskega povprečja. K temu 
pripomore predvsem boljša diagnostika, ki omogoča odkrivanje raka, še preden je 
klinično prepoznan. Besedilo: strokovnjaki društva onkoloških bolnikov Slovenije

Dejavniki tveganja in preventiva
najpogostejši dejavniki tveganja 
za nastanek raka ščitnice so: 
izpostavljenost radioaktivnemu jodu 
v otroštvu, predhodno obsevanje v 
področju glave in vratu, dednost. Rak 
ščitnice se lahko razvije šele čez več 
let po prejetem obsevanju oziroma 
sevanju.

Rak ščitnice je pogostejši, ko so v 
družini medularni rak ščitnice, papilarni 
rak ščitnice, familiarna adenomatozna 
polipoza ali sindrom multiplih 
hamartomov.

Genetske preiskave in preventiva
Prisotnost okvarjenega gena sproži 
razvoj raka ščitnice že veliko let, preden 
lahko prisotnost raka zaznamo. Zato je 
pomembno testiranje krvnih sorodnikov 
bolnika z medularnim karcinom, ki je v 
20 % deden. nosilcu gena za medularni 
rak redno svetujemo preventivno 

Rak ščitnice je pogostejši, ko so v družini medularni rak ščitnice, 
papilarni rak ščitnice, familiarna adenomatozna polipoza ali 
sindrom multiplih hamartomov. 



Želimo vam vesele praznike, 
v novem letu pa vse dobro in 

obilo zdravja!
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gomolj v ščitnici kar pri od 16 do 
68 % preiskovancev. Spremembe so 
pogostejše pri ženskah in starejših. 
Raka ščitnice lahko dokažemo pri od 
7 do 15 % preiskovancev. na srečo 
pa velika večina tako ugotovljenega 
raka ščitnice sploh ne ogroža življenja 
oziroma zdravja te osebe.

Drugi znaki
bolečine v vratu, otečene vratne 
bezgavke in hripavost so zelo 
pogoste težave, vendar jih le izjemno 
redko povzroči rak. Pred obiskom 
pri zdravniku je v primeru teh težav 
smiselno počakati od tri do štiri tedne. 
Če težave ne minejo, pa moramo na 
pregled k zdravniku, ki bo po potrebi 
opravil dodatne preiskave.

bodimo pozorni na sumljive 
spremembe:
•	 sprememba oblike in čvrstosti tkiva v 

predelu ščitnice;
•	 gomolj, ki je priraščen na spodaj 

ležeča tkiva in se hitro povečuje;
•	 v primeru golšavosti, to je v celoti 

povečane ščitnice, če hitreje raste en 
gomolj;

•	 v primeru golšavosti, če se pojavi trši 
gomolj, ki je večji od 4 cm;

•	 povečane bezgavke ob ščitnici so 
lahko odraz vnetja ščitnice, ki je zelo 
pogosto (pri eni tretjini žensk), zelo 
redko pa so spremenjene zaradi 
zasevkov raka ščitnice;

•	 v obsevani ščitnici – vsak gomolj, zlasti 
če hitro raste;

•	 pri krvnih sorodnikih bolnikov z 
medularnim ali papilarnim rakom 
– vsak novonastali ali hitro rastoči 
gomolj je sumljiv za raka.

Postavitev diagnoze in stadija 
bolezni
Kliničnemu pregledu sledi preiskava 
z ultrazvokom. Kadar je gomolj 
ultrazvočno sumljiv, tirolog naredi 
aspiracijsko biopsijo s tanko iglo (AbtI) 
za odvzem vzorca za citološki pregled.

Ugotavljanje vrste raka – s citološko 
punkcijo – aspiracijsko biopsijo s tanko 
iglo – odvzamemo vzorec celic za 
mikroskopski pregled. 

Histološki tipi raka in njihove 
značilnosti
•	 Papilarni karcinom – najpogostejša 

oblika raka, ki ima zelo dobro 
prognozo; pogostejši je pri ženskah 
in mlajših. Papilarni mikrokarcinom 
je tisti papilarni karcinom, ki je 
premera 10 mm ali manj. bolniki 
z mikrokarcinomom imajo izredno 
ugodno prognozo in so v 99 % 
povsem ozdravljeni, pri majhnih 
mikrokarcinomih pa ni potrebno 

nobeno zdravljenje.
•	 Folikularni karcinom – bistveno 

redkejši (v približno od 15 do 20%), 
pogostejši pri starejših. Po krvi se 
lahko razširi v pljuča in kosti in ima 
slabšo prognozo kot papilarni rak 
ščitnice.

•	 Anaplastični karcinom – je izjemno 
redek, ob odkritju je pogosto že 
razširjen. Pojavljajo se po petdesetem 
letu. napreduje zelo hitro in prognoza 
je slaba.

•	 Medularni karcinom – izloča 
pretirane količine hormona kalcitonina 
in druge beljakovine, zato ima bolnik 
lahko številne težave. Kalcitonin 
je hormon, ki nastaja pretežno v 
c-celicah ščitnice. ta vrsta raka je v 
20 % dedna, zato svetujemo genetsko 
testiranje krvnih sorodnikov.

•	
Stadij bolezni opišemo s klasifikacijo 
tnM, ki opredeli napoved preživetja 
bolnikov.

Glede tveganja za ponovitev bolezni 
zdravniki razvrstijo bolnike v tri skupine: 
z zelo majhnim, majhnim in velikim 
tveganjem za ponovitev bolezni.

Zdravljenje
bolnika z rakom ščitnice zdravimo na 
različne načine. Možnosti ozdravitve so 
za veliko večino bolnikov zelo dobre 
– odvisne pa so od vrste raka, lege, 
velikosti in razširjenosti, bolnikove 
starosti in splošnega stanja.
Kirurško zdravljenje je bistveno za 
večino bolnikov. Kirurg glede na stadij 
bolezni, podtip raka in željo bolnika 
odstrani celotno ščitnico (totalna 
tiroidektomija) ali polovico ščitnice 

(lobektomija z istmektomijo). V primeru 
prisotnosti zasevkov v bezgavkah 
kirurg odstrani tudi prizadete področne 
bezgavčne lože.

Če obstaja možnost ponovitve bolezni, 
po operaciji bolnika zdravimo še z 
radiojodom – naredimo radiojodno 
ablacijo ostanka ščitnice. Ablacija 
omogoči lažje sledenje bolnika in 
interpretacijo laboratorijskih izvidov 
glede koncentracije tumorskega 
označevalca tiroglobulina.

Ponovitev bolezni preprečimo še z 
zavornim zdravljenjem s ščitničnimi 
hormoni. napredovalo bolezen zdravimo 
z obsevanjem, biološkimi zdravili in 
izjemno redko s kemoterapijo.

Pomembno je prepoznati in zdraviti 
bolezen v zgodnjem stadiju. napoved 
poteka bolezni je pred 45. letom zelo 
ugodna, nekoliko slabša pa za starejše 
bolnike.

Načini zdravljenja
•	 Totalna tiroidektomija – odstranitev 

celotne ščitnice.
•	 Lobektomija z istmektomijo – 

odstranitev režnja ščitnice, v katerem 
je rak.

•	 Odstranitev vratnih bezgavk – kadar 
so prisotni zasevki v bezgavkah, 
je potrebno odstraniti prizadete 
bezgavčne lože.

•	 Radiojodna ablacija ostanka 
ščitnice – zmanjša možnost za 
ponovitve bolezni. Velika večina 
bolnikov dobi radiojod po aplikaciji 
dveh injekcij rekombinantnega 
humanega tSH (rhtSH), le izjemoma 
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dobi bolnik radiojod po hormonski 
pavzi, ki traja od štiri do šest tednov. 
Ko je koncentracija tSH v krvi dovolj 
visoka, bolnik popije določeno količino 
radiojoda (radioaktivnega joda), ki uniči 
preostalo ščitnično tkivo ali morebitne 
tumorske celice, ker se radiojod kopiči 
v ščitnici in rakavih celicah ščitnice.

•	 Radiojodno zdravljenje je 
najučinkovitejše zdravljenje zasevkov 
raka ščitnice v oddaljenih organih. 
Radiojod se kopiči v tumorskih celicah, 
ki so nastale iz ščitničnih celic in 
so ohranile še dovolj sposobnosti 
prevzemanja radioaktivnega joda. 
Skoraj vedno radiojodno zdravljenje 
izpeljemo po aplikaciji rhtSH.

•	 Radioterapija – z rentgenskimi žarki 
ali drugimi žarki uničujemo morebitne 
rakave celice.

•	 Biološka zdravila uporabimo pri 
bolnikih, ki imajo oddaljene zasevke 
papilarnega, folikularnega ali 
medularnega raka, ki ne kopičijo 
radioaktivnega joda. V poštev 
pride tudi pri bolnikih, ki imajo tako 
napredovalega raka v ščitnici, ki ga 
zaradi vraščanja v okolne organe na 
vratu ne moremo varno odstraniti. Ker 
ima zdravljenje z biološkimi zdravili 
veliko neprijetnih stranskih sopojavov, 
pride v poštev le pri bolnikih, ki jim rak 
povzroča težave in hitro raste.

•	 Kemoterapija z nizkimi odmerki 
vinblastina in adriamicina, ki jih 
radioterapevti uporabljajo ob 
hkratnem obsevanju, da je obsevanje 
učinkovitejše, večinoma nimajo prav 
nobenih toksičnih sopojavov. Le 
izjemno redko pa se za zdravljenje 
metastatskega raka s kemoterapijo 
odloči internist onkolog, ki uporablja 
visoke odmerke citostatikov, ki 

bolniku povzročijo za citostatike 
tipične stranske sopojave.

•	 Hormonsko zdravljenje – rast rakavih 
celic ščitnice preprečujemo z rednim 
jemanjem hormona levotiroksina. 
na priporočeno stopnjo zavore tSH 
s ščitničnimi hormoni pri bolniku 
vplivajo: tveganje za ponovitev 
bolezni, trajanje zdravljenja (začetno, 
po enem do dveh oziroma po več kot 
petih letih), učinkovitost zdravljenja, 
starost in spremljajoče bolezni. 
bolniki z nizkim tveganjem za 
ponovitev bolezni naj imajo serumsko 
koncentracijo tSH v spodnji polovici 
referenčnega območja. to velja tudi 
za bolnike, ki so imeli lobektomijo ali 
niso imeli ablacije ostanka ščitnice z 
radiojodom in imajo majhno tveganje 
za ponovitev bolezni. bolniki z večjim 
tveganjem za ponovitev bolezni ali s 

prisotno boleznijo pa morajo jemati 
hormone v zavornih odmerkih, tako 
da bo koncentracija tSH manjša od 
spodnje meje referenčne vrednosti.

Ponovitev bolezni
Po končanem zdravljenju bolniki hodijo 
na redne kontrole s skrbnim sledenjem 
hormonskega stanja. Posebej skrbno 
moramo kontrolirati bolnike s tistimi 
vrstami raka, ki se pogosteje ponavljajo 
oziroma hitreje širijo, in starejše bolnike.
Ob ponovitvi bolezni je treba z 
diagnostičnimi postopki ponovno 
opredeliti stanje bolezni, vrsto in stadij 
ter tako kot prvič izbrati ustrezno 
zdravljenje.
Pri nekaterih bolnikih je potrebna 
preiskava (ali zdravljenje) z radiojodom.
Pred preiskavo ali zdravljenjem z 
radiojodom odsvetujemo:
•	 živila, ki vsebujejo jod (morske ribe in 

morski sadeži, sol), zato čim manj soli 
ali nejodirano;

•	 zdravila, ki vsebujejo jod (polivitaminski 
preparati, tablete kalijevega jodida, 
Lugolovo raztopino, nekatera sredstva 
za izkašljevanje, kapljice za nos in oči, 
nekatera razkužila);

•	 diagnostične rentgenske in ct-
preiskave, ob katerih uporabljajo jodna 
kontrastna sredstva.

Le še izjemoma izvajamo te preiskave 
ob hormonski pavzi, saj je v času 
prekinitve jemanja ščitničnih hormonov 
počutje slabo, ker se telesne in duševne 
zmogljivosti zmanjšajo. V tem času 
hormonske pavze odsvetujemo tvegane 
aktivnosti pri delu ali športu, vožnjo 
motornih vozil, gibanje na višinah ali 
v nevarnem okolju, kajti reaktivne 
sposobnosti so zmanjšane. natančnejša 
navodila daje specialist nuklearne 
medicine.

Znaki 
premajhnega 
delovanja 
ščitnice 
(hipotiroza): 
počasno bitje 
srca, povečevanje 
telesne teže, 
zaprtje, slabše 
prenašanje 
mraza ter 
hladna, suha 
in zadebeljena 
koža. 

Kadar je gomolj ultrazvočno sumljiv, tirolog naredi aspiracijsko 
biopsijo s tanko iglo (ABTI) za odvzem vzorca za citološki 
pregled. 
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Ugotavljamo, da moške v približno 
50 odstotkih primerov k pregledu 
spodbudijo ženske,« je dejal mag. Franc 
Hočevar, predsednik Društva uroloških 
bolnikov Slovenije. 

»ni tako zelo pomembno odkriti vseh 
moških z rakom prostate v populaciji. 
Določene oblike raka so latentne, 
nenevarne in bolnikov življenjsko ne 
ogrožajo. Pomembno pa je odkriti 
posameznike z agresivno obliko raka 
na prostati. te lahko z operacijo ali 
obsevanjem ozdravimo,« je poudaril 
urolog asist. Simon Hawlina s Kliničnega 
oddelka za urologijo UKc Ljubljana. 
Možnosti preživetja slovenskih bolnikov 
z rakom prostate se izboljšujejo: 
»Petletno čisto preživetje slovenskih 
bolnikov, zbolelih v letih od 2006 do 
2011, je bilo 89,1 odstotka, za zbolele 
med letoma 2012 in 2016 pa 92,8 
odstotka. najpomembnejši prognostični 
dejavnik je stadij ob diagnozi, saj je 
petletno čisto preživetje bolnikov z 

obiščejo zdravnika.« tudi psihiatrinja prof. 
dr. Maja Rus Makovec, vodja centra za 
izvenbolnišnično psihiatrijo Univerzitetne 
psihiatrične klinike Ljubljana, potrjuje, da 
moški po rezultatih številnih raziskav 
niso vajeni vlagati energije v to, da 
bi hodili na preventivne preglede. »V 
raziskavah, opravljenih po svetu, se je 
tudi izkazalo, da ženske, ki so z moškim 
v pomembnem odnosu, običajno lahko 
motivirajo moškega, da poskrbi za 
svoje zdravje. ne želimo poudariti, da 
je ženska odgovorna, da moški poskrbi 
za svoje zdravje, ampak dokazi kažejo, 
da so lahko ženske pri tem učinkovite. 
Odnos pa se pri tem ne sme okvariti, 
moški ne sme imeti občutka, da se 
nanj pritiska. na delavnicah pomagamo 
ženskam najti pravo mero motivacije, 
s katero se poveča verjetnost, da bo 
moški šel na preventivni pregled in 
hkrati odnos med njima ne bo okvarjen,« 
je pojasnila prof. dr. Rus Makovec, ki 
sodeluje v projektu ženske – steber 
(tudi) moškega zdravja. 

Projekt Ženske – steber (tudi) 
moškega zdravja
V okviru projekta ženske – steber 
(tudi) moškega zdravja po Sloveniji 
potekajo delavnice za člane Zveze 
kmetic Slovenije. na delavnicah urolog 
in onkolog poudarjata, da urološke 
težave niso tabutema ter da je treba 
ob določenih težavah in spremembah 
čim prej obiskati zdravnika, psihiatrinja 
pa ženskam pomaga pri motivaciji 
moških k večji skrbi za njihovo zdravje. 
Zveza kmetic Slovenije je po besedah 
podpredsednice nežike Režek k projektu 
pristopila zato, ker čutijo odgovornost, 
da po najboljših močeh pomagajo pri 
odkrivanju raka prostate. »V Zvezi 
kmetic Slovenije namenjamo veliko časa 
temam o zdravju in preventivi. Seveda 
ni nič drugače, kadar govorimo o raku 
prostate. Res pa je, da je še vedno 

ŽENSKE - STEBER (TUDI 
MOŠKEgA) ZDRAVJA
Rak prostate je tista vrsta raka, ki moške v Sloveniji najpogosteje ogroža, saj 
zaradi njega vsako leto v Sloveniji umre približno 400 moških (letno povprečje 
v obdobju od leta 2014 do 2018 je 4191). »Mnogo smrti zaradi raka prostate bi 
lahko preprečili, če bi bili moški bolj odgovorni do sebe in bi opravili vsaj nujne in 
najosnovnejše preglede, s pomočjo katerih odkrijemo to bolezen. 

Besedilo: Sergeja Širca, vir: Rak v Sloveniji, letno poročilo 2018. Ljubljana: Onkološki inštitut Ljubljana, Epidemiologija in register raka, Register raka Republike Slovenije, 2018 

začetnim stadijem raka prostate več 
kot 95 odstotkov, tistih z razsejano 
boleznijo pa komaj 29 odstotkov.« Asist. 
Hawlina je povedal, da urologi svetujejo 
merjenje PSA in ultrazvočno preiskavo 
trebuha na nekaj let: »Z vsakim 
desetletjem starosti se tveganje za raka 
prostate poveča za 1,7-krat. bolezen se 
redko pojavi pred dopolnjenim 50. letom 
starosti. ni pa vedno tako. tudi mlajši 
lahko zbolijo. Ogroženi so predvsem tisti 
moški, ki imajo v družini bližnjega člana, 
ki je mlad zbolel z rakom prostate, dojke 
ali rodil.« 

Moški slabše skrbijo za svoje zdravje 
žal pa moški v primerjavi z ženskami 
slabo skrbijo za svoje zdravje, kar opaža 
tudi urolog asist. Hawlina: »Večinoma 
zamahnemo z roko, v smislu: z menoj 
ni nič narobe, rak prostate je bolezen 
starejših, sem v odlični kondiciji, nihče 
me ne bo pregledoval tam spodaj, pusti 
me pri miru. ženske lahko vplivajo 
na odločitev moških, da kljub vsemu 

Določene oblike raka so latentne, nenevarne in bolnikov 
življenjsko ne ogrožajo. Bolniki simptome praviloma zaznajo, ko 
je bolezen napredovala in je neozdravljiva. 
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Določene oblike raka so latentne, nenevarne in bolnikov 
življenjsko ne ogrožajo. 

premalo pogovorov na to temo. Premalo 
vemo o tej bolezni, zato se želimo s tem 
seznaniti. Zavedamo se, da imajo ženske 
na podeželju pomembno vlogo na 
področju zdravja in so bolj ozaveščene 
na tem področju kot moški. na podeželju 
pripada ženskam veliko širša vloga kot 
v mestih. Poleg skrbi za dom in družino 
še skrb za kmetijo, živali in pogosto 
tudi vso dokumentacijo. nekatere se 
ukvarjajo z dopolnilnimi dejavnostmi. 
tudi društvene dejavnosti je na 
podeželju več. tu ženske pač počnejo 
stvari za javno dobro,« je poudarila 
nežika Režek, podpredsednica Zveze 
kmetic Slovenije. 

Rezultati zdravljenja so za evropskim 
povprečjem 
»Zadnja leta smo veliko naredili na 
vseh področjih obravnave raka na 
prostati. Radioterapija je bolj natančna, 
izboljšali smo kirurške tehnike in 
uvedli robotsko kirurgijo, kar zmanjšuje 
stranske učinke radikalnega zdravljenja. 
tudi vsa potrebna diagnostika je v 
koraku s preostalim razvitim svetom. 
Za zdravljenje bolnikov z neozdravljivo 
obliko raka na prostati imamo na 
voljo vsa razpoložljiva zdravila, ki 
podaljšujejo preživetje in ohranjajo 
kvaliteto življenja,« je dejal asist. 
Hawlina. »Rezultati zdravljenja so še 
vedno za evropskim povprečjem, tako 
da so izboljšave možne. Glavni problem, 
ki nas ovira pri izboljšanju rezultatov 
zdravljenja, je vsekakor pomanjkanje 
urologov. Državo smo v zadnjih letih 
uspeli prepričati, da nas je enostavno 
premalo, in nam je prisluhnila. Povečali 
smo število vpisnih mest na podhranjene 
specializacije in na KO za Urologijo v 
UKc Ljubljana se že lažje diha. na drugi 
strani prostorske kapacitete ne sledijo 
povečanemu številu strokovnjakov in 

obsegu dela. Operacijskih dvoran je 
premalo, že sedaj občutno predolge 
čakalne dobe na operativni poseg 
pa se bodo le še daljšale,« opozarja 
asist. Hawlina. Povedal je še, da se je 
število novoodkritih primerov raka 
prostate v času epidemije covida-19 
občutno zmanjšalo. »bolezen zagotovo 
ni izginila, le diagnostika je zastala. 
Ob umiritvi tega stanja pričakujemo 
velik porast v številu novih primerov, 
med katerimi bodo nekateri, žal, tudi 
zamujeni. Zato svetujem, da moški v teh 
težkih časih vzamejo stvari v svoje roke. 
Uporabijo naj vse vire, ki so na voljo, tudi 
samoplačniške ali obravnavo v tujini, če 
ne gre drugače,« poziva urolog asist. 
Hawlina. 

Sistemsko zdravljenje: prej in bolj 
intenzivno 
»Glavni problem je, da je rak prostate 
v veliki meri klinično nem. bolniki 
simptome praviloma zaznajo, ko je 
bolezen napredovala in je neozdravljiva. 
Kljub temu lahko z novimi terapevtskimi 
pristopi tudi tem bolnikom uspešno 
podaljšamo preživetje in ohranimo 
kvaliteto življenja,« je poudaril asist. dr. 
Hawlina. 

Asist. dr. Marina Mencinger, specialistka 
interne medicine z Onkološkega 
inštituta Ljubljana, je poudarila, da je 
celostno zdravljenje bolnikov z rakom 
prostate vse bolj intenzivno, kompleksno 
in razvejano, obenem pa tudi vedno bolj 
individualizirano. »tak način zdravljenja 
vsekakor zahteva nenehno sodelovanje 
strokovnjakov več specialističnih 
področij, govorimo o multidisciplinarnem 
pristopu k zdravljenju bolnikov z 
rakom prostate, ki je ključ dobrega 
obvladovanja bolezni skozi vsa obdobja 
njenega poteka,« je dejala. Pojasnila je, 

da je sistemsko zdravljenje v zgodnejših 
fazah razširjene bolezni postalo 
bolj intenzivno. »to nam omogočajo 
novejša učinkovitejša zdravila in tudi 
standardna kemoterapija, ki jo prav 
tako zgodaj uporabljamo ob standardni 
antiandrogeni terapiji. Uporabljamo 
vse bolj radikalni pristop k zdravljenju 
manjšega obsega že razsejane bolezni. Z 
vsem tem bolnikom omogočamo boljšo 
kakovost življenja in vse bolj odmikamo 
obdobje težje obvladljive simptomatske 
faze bolezni proti zadnjemu obdobju 
njihovega življenja. Dosegamo tudi 
precej daljša preživetja bolnikov z 
napredovalim rakom prostate,« je 
poudarila asist. dr. Mencinger. 

Poudarila je tudi pomen psihološke 
pomoči bolnikom. »to je pomembno 
predvsem v fazi soočanja z boleznijo, 
zlasti pri postopno napredujoči razsejani 
bolezni, ki lahko povzroči neobvladljivo 
osebnostno stisko, ki bistveno vpliva na 
potek in uspeh zdravljenja, predvsem 
pa na kakovost njihovega življenja. 
tem bolnikom svetujemo posvet v 
psihoonkološki enoti Onkološkega 
inštituta, ki bolnikom in njihovim svojcem 
omogoča tako individualno obravnavo 
kot pomoč v okviru skupinskih delavnic 
in skupin za samopomoč,« je povedala 
asist. Mencinger. 

Društvo uroloških bolnikov opozarja: 
urologov je premalo 
V Društvu uroloških bolnikov si 
prizadevajo za izboljšanje pogojev za 
obravnavo uroloških bolnikov. »bolnikom 
svetujemo, kam naj se obrnejo in kje 
lahko dobijo informacije o uroloških 
boleznih, torej poskrbimo za pretok 
informacij iz znanja in stroke k bolnikom. 
Pri tem je nadvse koristna naša spletna 
(http://www.dub.si/), ki je v veliko pomoč 
našim članom in vsem, ki jih zanima 
urološka problematika,« je poudaril 
mag. Franc Hočevar, predsednik Društva 
uroloških bolnikov Slovenije. 

Opozoril je tudi na sistemske težave na 
področju obravnave uroloških bolnikov: 
»V Sloveniji imamo še vedno premalo 
urologov, nekateri testi za odkrivanje 
raka prostate so samoplačniški in 
čakalne vrste pri urologu so obupno 
dolge. Zdi se, da je bila urologija v 
preteklosti zapostavljena stroka in da 
nismo poskrbeli za njen razvoj.« Po 
njegovih besedah Društvo uroloških 
bolnikov Slovenije močno vpliva na 
različne institucije zdravstvenega 
sistema: »na primer, da razpišejo več 
specializacij za urologe, da zaposlijo več 
urologov, da sprejemajo prave odločitve 
in take, ki so smiselne in koristne za 
urološke bolnike.« 



PROGRAM za aktivnejše življenje 
bolnikov z rakom prostate

TISOČ 
KORAKOV

Janssen, farmacevtski del Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska 53, 1000 Ljubljana, tel: 01 401 18 00C
P-
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Informacije na spletni strani ne nadomeščajo svetovanja vašega lečečega zdravnika.

www.janssen4patients.com

BROŠURA za bolnike
Nasveti za moške, ki se morajo spopasti z rakom prostate  
in hočejo narediti korak naprej, ker hočejo še naprej  
polno uživati življenje.

https://www.janssen4patients.com
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Kaj je AIDS in kaj virus HIV?
HIV je kratica za virus človeške imunske 
pomanjkljivosti, AIDS pa angleška 
kratica za ime v slovenskem prevodu, 
in sicer sindrom pridobljene imunske 
pomanjkljivosti. AIDS je zadnji stadij 
nezdravljene okužbe s HIV-om, ki pa 
je, če je zdravljena, dandanes kronična, 
vseživljenjska bolezen. Če virusa 
HIV ne zdravimo, poškoduje in uniči 
imunski sistem, s tem pa odpira vrata 
različnim oportunističnim okužbam in 
malignomom, ki bi jih zdrav imunski 
sistem preprečil. brez zdravljenja lahko 
traja nekaj let, v povprečju 8–10, preden 
se iz okužbe s HIV-om razvije AIDS.

Za zdaj popolne ozdravitve bolezni še ne 
poznamo, vendar z opravljanjem rednih 
pregledov, samooskrbo in jemanjem 
zdravil lahko razvoj bolezni korenito 

Klinična latentna okužba – kronični 
HIV
V tej fazi se pri nekaterih ljudeh pojavi 
kronično vnetje bezgavk, sicer okužba 
še nima kakšnih posebnih opaznih 
simptomov in znakov. Virus HIV je v 
krvi v belih krvničkah. brez prejemanja 
protiretrovirusne terapije običajno ta 
faza traja približno deset let, preden se 
razvije v končno bolezen AIDS.

Simptomatična okužba z virusom HIV
Z razvojem in širjenjem virusa se 
uničujejo imunske celice in njihova 
sposobnost pravilnega delovanja. V 
tej fazi oboleli lahko občuti naslednje 
simptome:
•	 vročina,
•	 utrujenost,
•	 otekle bezgavke – običajno eden 

izmed prvih kazalnikov bolezni,
•	 driska,
•	 ustne gobice,
•	 pasasti izpuščaj – herpes zoster.

Razvoj v AIDS
Zahvaljujoč razvoju medicine in znanosti 
se AIDS kljub okužbi z virusom HIV lahko 
v večini primerov popolnoma prepreči. 

KAJ JE AIDS IN 
KAJ VIRUS HIV?
Vsako leto 1. decembra obeležujemo svetovni dan boja proti aidsu. Veliko organizacij 
ozavešča širšo javnost o nevarnostih tega obolenja in preventivnih ukrepih pred 
okužbo. Rdeča pentlja, simbolni znak boja proti AIDSU, nas opominja na solidarnost 
do bolnikov, okuženih z virusom, ter na nevarnosti življenjskega sloga, povezanega z 
drogami in alkoholom. Besedilo: Strokovnjaki - Slovensko društvo za boj proti nalezljivim boleznim

upočasnimo, včasih celo preprečimo 
nadaljnji razvoj. Prav takšna zdravila so 
razlog za zmanjšanje števila smrtnih 
žrtev zaradi virusa HIV in AIDS v razvitih 
državah.

Simptomi
Primarna okužba – akutni HIV
Po navadi zasledimo naslednje 
simptome:
•	 vročina,
•	 glavobol,
•	 bolečine v mišicah in sklepih,
•	 izpuščaji,
•	 vneto grlo in boleče razjede v ustih,
•	 otekle bezgavke, predvsem na predelu 

vrata.
•	 Omenjeni simptomi so lahko zelo blagi 

in neopazni, vendar je obenem količina 
virusa v krvnem obtoku že precej 
visoka.

AIDS je zadnji stadij nezdravljene okužbe s HIV-om.  

S pravočasno diagnozo in 
ustrezno terapijo bolezen ne 
nastopi, kot bi sicer nastopila 
brez zdravljenja.
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HIV je kratica za virus človeške imunske pomanjkljivost.

Do okužbe s HIV lahko pride, če virus vstopi v človeško telo z 
okuženo krvjo, semensko tekočino ali vaginalnim in rektalnim 
izločkom. 

S pravočasno diagnozo in ustrezno 
terapijo bolezen ne nastopi, kot bi sicer 
nastopila brez zdravljenja.
Z nastankom bolezni AIDS je imunski 
sistem resno poškodovan. Posledično 
je oboleli bolj izpostavljen drugim 
boleznim, kot so rak in razne okužbe, 
ki sicer bolnika z dobrim imunskim 
sistemom ne bi ogrožale.

Simptomi in znaki za to fazo so:
•	 močno nočno znojenje,
•	 vztrajna in ponavljajoča se vročina,
•	 kronična driska,
•	 bele pike v ustih, na jeziku in ustni 

votlini,
•	 kronična utrujenost,
•	 hujšanje,
•	 izpuščaji.

Kako se virus HIV prenaša
Do okužbe s HIV lahko pride, če virus 
vstopi v človeško telo z okuženo krvjo, 
semensko tekočino ali vaginalnim in 
rektalnim izločkom. to se lahko zgodi na 
naslednje načine:

S spolnim odnosom. Preko vaginalnega, 
oralnega ali analnega spolnega odnosa 
se virus prenaša preko okuženega 
partnerja, katerega kri, semenska 
tekočina ali vaginalni in rektalni izločki 
vstopijo v telo. Virus lahko vstopi v vaše 
telo skozi razjede na ustnicah ter kožne 
razpoke v rektumu ali vagini, ki včasih 
nastanejo med spolnim odnosom.
S krvno transfuzijo. bolnice redno 
pregledujejo kri, da sicer zagotavljajo 
neoporečno/neokuženo kri.
Z uporabljanjem ali deljenjem istih 
igel. Uporaba istih igel ali brizg pri 
uporabljanju drog znatno poviša 

tveganje za okužbo z virusom HIV, 
prav tako pa tudi nekaterimi drugimi 
boleznimi, kot je na primer hepatitis.
Med nosečnostjo, porodom in dojenjem. 
Matere, okužene z virusom HIV, lahko 
le-tega prenesejo na svoj plod pred, med 
ali po rojstvu otroka. Matere, ki pred 
porodom prejemajo ustrezne terapije, 
lahko v precejšnji meri zmanjšajo 
tveganje za razvoj virusa v plodu.

Kako se virus ne prenaša
Virus se ne prenaša z običajnim stikom 
z okuženo osebo. to pomeni, da zgolj s 
poljubljanjem, objemanjem, rokovanjem 
ali kakršnim koli dotikanjem z okuženo 

osebo za virusom še ne morete zboleti. 
Prav tako pa se virus HIV ne prenaša 
preko zraka, vode ali pikov insektov. 
Poudariti je pomembno, da okuženi, ki 
se zdravijo, imajo praktično nezaznaven 
virus v krvi in posledično niso prenašalci.

Dejavniki tveganja
naslednji dejavniki ali specifični 
življenjski slogi prinašajo več nevarnosti 
in posledično povišano možnost okužbe:

nezaščiteni spolni odnos. Vsak spolni 
odnos naj bo zaščiten z uporabo 
kondomov iz lateksa. Vaginalni spolni 
odnos je manj tvegan od analnega, prav 
tako pa je tveganje večje, če imate več 
spolnih partnerjev.
Ste že okuženi s spolno prenosljivo 
boleznijo. Okužbe s spolno prenosljivimi 
boleznimi velikokrat povzročijo razjede 
in izpuščaje na koži ali sluznici, kar 
omogoča lažji vstop virusu HIV v telo.
Uporaba intravenoznih injekcij ali igel 
za uživanje prepovedanih drog. Uporaba 
čistih in vedno novih igel zagotavlja 
varnejše uživanje substanc, saj pri 
ponovni uporabi iste igle obstaja večja 
možnost, da ima sledi krvi potencialno 
okuženega človeka.
neobrezani moški. Študije kažejo, da 
moški, ki so v heteroseksualnih odnosih 
in so neobrezani, imajo večje možnosti 
za okužbo.

Zapleti in razvoj drugih okužb ter 
bolezni
Virus HIV/AIDS močno poškoduje 
delovanje človeškega imunskega 
sistema. Slab imunski sistem pa prinaša 
več tveganj za nastanek novih okužb in 
nekaterih rakov.
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Okužbe in HIV/AIDS:
•	 tuberkuloza. Kronična nalezljiva 

bolezen, ki najpogosteje napade pljuča.
•	 citomegalovirus. Okužba, ki jo povzroči 

citamegalovirus.
•	 Kandidoza ali Kandidiaza. Je glivična 

okužba, ki je pogosto življenjsko 
ogrožajoča.

•	 Kriptokoni meningitis. Potencialno 
smrtna glivična okužba.

•	 toksoplazmoza. Je okužba z 
zajedavcem.

•	 Kriptosporidioza. Je črevesna 
nalezljiva bolezen.

Raki in HIV/AIDS:
•	 Kaposijev sarkom,
•	 limfoma,
•	 rak materničnega vratu.

Drugi mogoči zapleti:
•	 izguba mišic in maščevja,
•	 nevrološke težave,
•	 ledvične bolezni.

Virus HIV in AIDS: Slab imunski sistem pa 
prinaša več tveganj za nastanek novih 
okužb.

Kaj storiti, ko sumite, da ste okuženi
Posamezniki s sumom na okužbo se 
lahko testirajo na naslednje načine:
•	 Z obiskom izbranega osebnega 

zdravnika, ki posameznika s sumom 
napoti do izbranega specialista, ki 
opravi test.

•	 Vsi s sumom na okužbo lahko 
brezplačno in anonimno opravijo 
testiranje vsak ponedeljek na 
Infekcijski kliniki v Ljubljani. V 
Ambulanto za svetovanje in testiranje 
se ni treba naročiti, so pa tudi 
dosegljivi na telefonu.

•	 Društvo Legebitra izvaja testiranja 
v sodelovanju z Inštitutom za 
mikrobiologijo in imunologijo, za 
moške, ki imajo spolne odnose z 
moškimi.

•	 na ostalih testirnih mestih za okužbo 
z virusom HIV, celoten seznam je 
dostopen na DrogArt spletni strani ali 
HIV SOS 24/7.

Kam po pomoč in podporo po potrjeni 
pozitivni diagnozi z virusom HIV
V Sloveniji se nekatere organizacije 
ukvarjajo z ozaveščanjem. Eno izmed 
takšnih društev je Društvo Stigma, 
ki se ukvarja z zagotavljanjem čistih 
priborov uporabnikom drog in tako 
posledično zmanjšujejo možnosti za 
prenos virusa. Prav tako pa pri Društvu 
DIH izvajajo program »Pamet v roke, 
kondom na glavo,« s katerim želijo 
ozaveščati o pomembnosti uporabe 
zaščite v spolnosti, predvsem o uporabi 
lubrikantov in kondomov. Društvo Škuc 
izvaja poseben program »Ustavimo HIV« 
in v okviru tega programa že vrsto let 
tečejo aktivnosti skupine PLUSHIVIStI, ki 
je anonimna skupina HIV pozitivnih gejev 
za samopomoč. V sklopu tega programa 
izvajajo tudi svetovanja in kampanjo 
»Mi lahko.« cilj kampanje je ozaveščati 
javnost o učinkih, ki jih ima protivirusna 
terapija.

Društvo Legebitra pa se ukvarja 
celostno s pomočjo in podporo 
okuženim in obolelim. V sklopu svojega 
delovanja nudijo tako imenovano 
»vrstniško svetovanje.« buddy je oseba, 
ki okuženi osebi nudi pogovor, pomoč 
in ne nazadnje podporo. Društvo 
Legebitra ravno tako izvaja testiranja 
za virus HIV, ki so se izkazala kot zelo 
učinkovita praksa, pove Mitja Ćosić, 
vodja Legebitrine testirne točke. 
testiranja izvajajo izven zdravstvenega 
sistema, v skupini z največjim bremenom 
okužb. te pa izvajajo skupnostni 
delavci v sodelovanju z Inštitutom za 
mikrobiologijo in imunologijo, ki opravi 
laboratorijski del testiranja. takšna 
praksa spodbuja posameznike, da se 
opogumijo in testirajo brez strahu, da 
bi bili stigmatizirani. Ravno tako pa 
se v društvu borijo za pravice oseb z 
okužbo virusa HIV, z zagovorništvom 
pravic oseb z virusom HIV, pomagajo v 
primerih diskriminacije in si prizadevajo 
za destigmatizacijo bolezni.

Če sumite, da bi lahko bili okuženi, 
izberite pogum in se testirajte. 
Sprejemanje bolezni, pomoči prijateljev, 
družine in društev lahko ravno tako 
pripomore k boljši pripravljenosti na 
vsakdan, obenem pa izboljša pogled 
na življenje. S pomočjo ljudi, ki se 
borijo za pravice in zdravje, lahko 
poiščete ustrezno podporo in oskrbo. 
Ozaveščanje je glavno orodje za 
razbijanje tabujev in stereotipov ter 
krepitev solidarnosti do sočloveka. 
Skupaj v bolj zdrav in sočuten jutri!

Če sumite, da bi lahko bili okuženi, ne oklevajte in se testirajte.

https://www.pharmaclassic.com


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

https://www.lekarnaljubljana.si


https://www.bolezni-ven.si


https://www.bolezni-ven.si
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Koliko časa je normalno, da ima 
ženska po porodu čiščo, kdaj se pojavi 
prva menstruacija pri materah, ki 
dojijo, kdaj pri tistih, ki hranijo otroka 
s stekleničko? 
Količina čišče je lahko v prvih nekaj 
tednih bolj obilna in se lahko preneha 
izcejati po od treh do štirih tednih po 
porodu.
Menstruacija se pri ženskah po porodu 
zelo različno začne, vzrok se skriva 
v hormonih. Pri nekaterih ženskah 
se začne takoj po šestih tednih, pri 
nekaterih se pokaže prva krvavitev tudi 
po od dveh do treh mesecih po porodu. 
Predvsem je odvisno od tega, ali mamica 
doji, saj se lahko takrat menstrualne 
krvavitve nadaljujejo zelo neredno.

Koliko časa traja čišča?
Čišča začne iztekati takoj po iztrebitvi 
posteljice. Prva dva dneva po porodu je 
čišča bolj sveže krvava, ker je ožilje na 
mestu, kjer je bila posteljica na steni 
maternice, bolj odprto. naslednja dva 
dneva se nato spremeni in postane 
temno rdeča, ker je ožilje nekoliko bolj 
zaprto. V naslednjih dveh dneh postaja 
čišča rjave barve, nato se spremeni v 
nekakšen rumen in potem bel izcedek, 
ki pri ženskah zelo različno dolgo traja. 

Poporodna doba se deli na dva dela: ožjo in širšo. Ožja poporodna doba traja 
prvih devet dni po porodu, širša pa šest tednov po porodu. S tem se tudi konča 
perinatalno obdobje ženske, torej nosečnost, porod in poporodna doba.

Besedilo: Polona Farkaš, dipl. m. s., babica

Prisoten pa je lahko največ šest tednov 
po porodu. Količina čišče je lahko v 
prvih nekaj tednih bolj obilna in se lahko 
preneha izcejati po od treh do štirih 
tednih po porodu, lahko pa se občasno 
zmanjšuje in povečuje vseh šest tednov.

Pri ženskah, ki dojijo, je lahko men-
strualni ciklus nereden.
Občasno se v tem poporodnem obdobju 
znova spremeni čišča in se kdaj pa kdaj 
pocedi tudi rožnata, kmalu po porodu, ali 
občasno temno rdečkasta oziroma rjava, 
kar je odvisno od fizičnih aktivnostih 
ženske, matere.

Če ženska doji, kdaj lahko pričakuje 
prvo menstruacijo? Z uvajanjem goste 
hrane pri dojenčku?
Pri izključnem dojenju lahko pride do 
prve menstrualne krvavitve po dveh ali 
celo treh mesecih po porodu in so cikli 
lahko zelo neredni, pri nekaterih ženskah 
pa, dokler dojijo, obstaja možnost, da ne 
pride do niti ene menstrualne krvavitve. 
nekatere ne dobijo menstrualne 
krvavitve tudi leto in več, na to namreč 
vplivajo hormoni.

Če ženska ne doji in hrani dojenčka 
s stekleničko, bo takoj po končanju 

oglasno sporočilo

čišče dobila pravo menstruacijo?
Pri ženskah, ki več dodajajo umetno 
mleko kot dojijo, lahko pride do prve 
menstruacije takoj po šestih tednih, 
tako da se včasih prestrašijo, da je to 
krvavitev.

Kdaj je treba obiskati ginekologa?
Ko se konča poporodno obdobje, 
ki traja šest tednov, vsaka ženska 
v našem zdravstvenem sistemu 
odide na ginekološki pregled k 
izbranemu ginekologu. Pogovorita se o 
kontracepciji, kar je pretežno odvisno 
tudi od dojenja. V tem obdobju je zelo 
pomembna skrb, da ne bi prišlo kmalu 
do naslednje nosečnosti, ker se mora 
materino telo pripraviti na naslednjo 
nosečnost. Pri tem pregledu dobi tudi 
napotke za naslednji pregled oziroma 
odvzem brisa materničnega vratu po 
projektu ZORA. Če ženska dolgo nima 
menstruacije, gre redko za kakšno 
bolezen, pogosteje je to naslednja 
nosečnost.

Šest tednov po porodu naj bi se ženske 
opazovale, ne samo iztekanje čišče po 
količini in morebitni krvavitvi, ampak 
tudi po vonju. V tem poporodnem 
obdobju lahko pride do okužbe sluznice 
v notranjosti maternice, ki se imenuje 
endometritis. Razen vonja čišče so 
lahko še znaki, kot so obilen izcedek, 
bolečina v trebuhu in povišana telesna 
temperatura. Zglasiti se je treba pri 
zdravniku in najpogosteje je potrebno 
zdravljenje z antibiotiki.

So menstruacijski ciklusi tako pri 
doječih kot nedoječih materah redni 
ali neredni? Če so neredni, je to znak, 
da je nekaj narobe?
Pri nedoječih materah se ciklus hitro 
uredi in je reden, pri doječih je lahko 
zelo nereden, kar zadeva menstrualne 
krvavitve. to pomeni dozorevanje jajčne 

Prve dva dni 
po porodu 
je čišča bolj 
sveže krvava, 
ker je ožilje 
na mestu, 
kjer je bila 
posteljica 
na steni 
maternice, 
bolj odprto.  

ČIŠČA IN 
MENSTRUACIJA 
PO PORODU



Šest tednov po porodu naj bi se ženske opazovale, ne samo 
iztekanje čišče po količini in morebitni krvavitvi, ampak tudi po 
vonju. 

celice, ta pa lahko dozori, in če so 
prisotni spolni odnosi, je lahko to tudi 
zanositev. Dozorevanje jajčne celice je 
odvisno, kako pogosto je otrok dojen in 
koliko je hormona prolaktina, ki lahko 
zavre ali ne zavre rast jajčne celice.

Za poporodno čiščo niso primerne 
vsake predloge oziroma vložki
V času poporodne čišče so izredno 
pomembni tudi pripomočki, ki jih 
uporabljajo mamice. tamponi vsekakor 
niso primerni za uporabo po porodu, 
temveč se mamicam priporoča uporaba 
predlog oziroma vložkov. te navadno 
uporabljajo v kombinaciji z mrežastimi 
hlačkami za enkratno uporabo, ki so 
zaradi elastičnosti udobne in se dobro 
prilegajo ter tako poskrbijo, da predloge 
ostanejo na pravem mestu. Predloge za 
poporodno čiščo morajo biti zelo vpojne, 
da omogočajo suho kožo in tako manj 
možnosti razdražene kože. Poleg tega 
je pomembno, da so mehke in zračne, za 
večje udobje in občutek svežine.

Predloge danskega proizvajalca Abena 
Maternity Pads so zasnovane posebej 
za mamice. Zaradi namensko prilagojene 
velikosti ter mehkih vzdolžnih zaščit 
po robovih nudijo odlično zaščito 
pred iztekanjem. na spodnje perilo 
jih pričvrstimo s pomočjo lepilnega 

traku na spodnji strani. Ponašajo se s 
številnimi certifikati in so dermatološko 
testirane. Poleg tega so na voljo tudi 
v kompletu z mrežastimi hlačkami za 
enkratno uporabo, ki so poleg predlog 
za poporodno čiščo obvezen sestavni 
del vsake torbe za v porodnišnico.

Obdobje po porodu je naporno, a hkrati 
tudi lepo. Predvsem pa je pomembno, 
da novopečene mamice ob posvečanju 
novorojenčku ne pozabijo nase in na 
svoje zdravje ter poskrbijo za ustrezne 
in kakovostne predloge oziroma vložke 
za poporodno čiščo. 

   Vpojne predloge,  
          zasnovane za mamice

POSEBNOSTI:
 visoka vpojnost, 
 popolna zračnost materialov,
 mehke in zanesljive vzdolžne zaščite 

pred iztekanjem,
 vpojno jedro: 100 % celuloza in SAP,
 unikaten Top Dry sistem, ki zagotavlja 

izredno hitro vpojnost tekočine, 
s čimer omogoča suho površino 
predloge v stiku s kožo,

 »ODOUR« sistem, ki zmanjša možnost 
nastanka neprijetnega vonja,

 ekološka oznaka “Nordic Swan 
Ecolabel”,

 FSC-certificirana vlakna v vpojnem 
jedru (več zasajenih kot posekanih 
dreves),

 ne vsebujejo lateksa in 
elementarnega klora, kar zmanjša 
možnost nastanka iritacij kože,

 dermatološko testirane.

Abena Maternity pads so vpojne predloge, 
zasnovane za mamice, za učinkovito zaščito 
v obdobju poporodne čišče ali pri težavah  
z nehotenim uhajanjem urina.

Predloge Maternity Pad lahko kupite  
v spletni trgovini www.abena-helpi.si.

Brezplačen vzorec lahko naročite na  
info@abena-helpi.si ali na številki 01/5304-768

Zdrave novice_Maternity Pad_december 2021_210x149.indd   1 9 Dec 2021   12:29:59

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

spolnih hormonov, menstruacija je še 
prisotna, lahko pa je neredna, traja od 
dve do osem let;

•	 menopavza – pomeni zadnjo 
menstruacijo in jo določimo 
retrogradno;

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

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

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

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

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

Zmanjšano izločanje estrogena 
in progesterona v krvi poveča 
koncentracijo gonadotropnih (FSH in 
LH – izloča ju hipofiza) in androgenih 
hormonov (na primer testosteron). Prav 
to hormonsko neravnovesje je glavni 
krivec za pojav klimakteričnih težav, ki 
pri ženskah povzročijo velike telesne in 
duševne spremembe ter so lahko bolj ali 
manj izražene. najbolj tipični simptomi 
in znaki so nočno potenje, vročinski 
oblivi, ki jim lahko sledita naval znojenja 
in mrzlice (»valunge«) in razbijanje 
srca. Druge težave, ki lahko spremljajo 
klimakterij, so še utrujenost, nespečnost, 
glavobol, motnje razpoloženja, lahko 
tudi depresivno, in motnje koncentracije. 
Estrogen vpliva tudi na sluznice, ki 
obdajajo nožnico, sečni mehur, sečevoda 
in sečnico. Po menopavzi se ti organi 
skrčijo, sluznica pa oslabi. Zaradi 
sprememb v sečnem mehurju in sečnici 
se pojavijo stresna urinska inkontinenca 
(uhajanje urina pri kašljanju, kihanju, 
skakanju …), pogostejše uriniranje in 
ponavljajoča se vnetja spodnjih sečil. 
nožnica postane suha in občutljiva, 
pojavijo se bolečine med spolnim 
odnosom. Pogosto so prisotni še suha 
koža, izpadanje las in porast telesne 
teže.

Pešanje delovanja jajčnikov posredno 
vpliva tudi na delovanje drugih žlez 
z notranjim izločanjem (na primer 
ščitnice), zato se v tem obdobju lahko 
pojavijo motnje v njihovem delovanju. 
Z upadanjem koncentracije ženskih 
spolnih hormonov se konča tudi 
zaščitna vloga estrogena, poraste 

vrednost skupnega holesterola (zviša 
se raven LDL-holesterola, zniža pa raven 
HDL-holesterola), trigliceridov. Lahko 
pride do povišanja vrednosti krvnega 
tlaka. Vse to pa pospešeno vpliva na 
aterosklerozo (tvorjenje plakov v žilni 
steni), kar povečuje nevarnost srčno-
žilnih bolezni. Zaradi pomanjkanja 
estrogenov pride do povečane resorpcije 
in zmanjšane tvorbe kosti, kar je tudi 
glavni razlog za pomenopavzalno 
osteopenijo (zmanjšano gostoto kosti) in 
osteoporozo.

Kaj lahko same storite za ob-
vladovanje težav v klimakteriju
Zelo pomembno je zavedanje, da gre 
za naraven proces in ne bolezen, se 
pa ženske glede na različno izražene 
težave lahko različno odzivajo nanje.
Da bodo čim manj izražene, pa veliko 
pripomore zdrav način življenja:
•	 Dovolj spanja. nočni počitek naj traja 

vsaj od sedem do osem ur.
•	 Opustitev kajenja. Kajenje pospešuje 

razgradnjo spolnih hormonov in 
spodbuja resorpcijo kosti.

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

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

•	 Redna telesna dejavnost. telesna 
dejavnost z obremenitvijo (hoja, 
kolesarjenje, vadba z utežmi …) 
naj bo prilagojena sposobnostim. 

Zmanjšano izločanje estrogena 
in progesterona v krvi poveča 
koncentracijo gonadotropnih 
(FSH in LH – izloča ju hipofiza) 
in androgenih hormonov (na 
primer testosteron). 
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Za večino težav in simptomov, povezanih z menopavzo, je kriv 
padec koncentracije estrogena. 

Priporočena redna vadba, vsak dan 
ali vsaj od trikrat do štirikrat na 
teden. Pomembna je za gradnjo in 
vzdrževanje močnih kosti in mišic.

•	 Sončenje. Izpostavljanje kože obraza 
in rok zmernemu soncu trikrat na 
teden po 15 minut zadosti potrebam 
po vitaminu D za ohranjanje kostne 
mase.

•	 Sproščanje. Joga, meditacija, avtogeni 
trening, dihalne tehnike za notranje 
umirjanje.

•	 Druženje s pozitivnimi in naklonjenimi 
ljudmi.

Naravni pripravki za lajšanje težav
ženske si lahko pomagajo tudi z 
naravnimi pripomočki, kot je uživanje 
naravnih fitoestrogenov.*
•	 Črna detelja (trifolium pratense)

Čaj iz črne detelje
Od eno do dve žlički cvetov in listov 
črne detelje prelijemo s skodelico vrele 
vode in po desetih minutah precedimo. 
Popijemo tri skodelice čaja dnevno.

Tinktura »Žensko poletje«
Enaka deleža črne detelje in semen 
navadne konopljike prelijemo z žganjem 
(ali kisom) v razmerju 1 : 5. Po treh 
tednih precedimo. tinkturo jemljemo 
trikrat dnevno po 30 kapljic ob težavah 
z vročinskimi oblivi. Ko občutimo, da 
oblivi niso več tako globoki, tinkturo 
jemljemo enkrat dnevno.

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

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

•	 Grozdnata svetilka cimicifuga 
(cimicifuga recemosa)

Prispeva k umirjeni in udobni menopavzi, 
saj pomaga pri simptomih, kot so 
vročinski oblivi, potenje, nemir in 
razdražljivost.
•	 Svetlin, olje (Oenothera sp.)
Uživanje olja dvoletnega svetlina 
še posebej svetujejo ob težavah z 
vročinskimi oblivi in nočnim potenjem.

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

•	 Navadna konopljika	(Vitex	agnus	
castus)

Dviguje progesteron, kar lahko pomaga 
pri ohranjanju zdravega ravnovesja med 
estrogenom in progesteronom v času 
menopavze.

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

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

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

* Povzeto po knjigi: Darja Rojec, nasveti 
in izkušnje iz prve roke, 3. knjiga, 2019.

Pri ženskah, ki jim je bil diagnosticiran 
rak dojk, estrogensko odvisni, 
odsvetujemo vnašanje fitoestrogenov, 
saj se tako zvišuje raven estrogena v 
telesu, zaradi katerega je nastal tumor 
in lahko vplivajo na ponovitev raka.
nadomestno hormonsko zdravljenje
Čeprav sta menopavza in klimakterij 
naravna fiziološka procesa, imata 
lahko tako močan vpliv na vsakdanje 
delovanje, da je občasno potrebno 
tudi zdravljenje. Eden najučinkovitejših 
načinov zdravljenja težav v klimakteriju 
je z nadomestnim hormonskim 

zdravljenjem – z dodajanjem ženskih 
spolnih hormonov estrogenov.

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

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

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

Pri hormonskem nadomestnem 
zdravljenju je treba upoštevati 
previdnostne ukrepe – zdravljenje 
ni primerno pri srčno-žilnih, jetrnih 
in trombemboličnih boleznih, pri 
hormonsko odvisnih tumorjih (na 
primer rak dojk) in sistemskih boleznih 
(revmatske bolezni …). O tveganjih, 
vrsti, obliki in trajanju hormonskega 
nadomestnega zdravljenja naj se 
ženska posvetuje s svojim ginekologom 
oziroma zdravnikom družinske medicine. 
Zdravljenje je treba spremljati z rednimi 
letnimi pregledi in posveti ter ga, če je 
potrebno, prilagajati.
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Kakšne so težave, ki se lahko pojavijo 
na laseh in lasišču
težave z lasiščem so pogoste: prhljaj, 
suhi, mastni, poškodovani lasje, glivične 
infekcije, srbenje lasišča, izpadanje las 
itn. Pojavljajo pa se že tudi pri dojenčkih 
in majhnih otrocih.

Prhljaj
Prhljaj je pojav, za katerega je značilno 
čezmerno luščenje celic povrhnjice. 
Občasno se pojavlja pri približno 45 
odstotkih populacije ne glede na spol. 
Ko je tako močan, da ga opazimo 
na oblekah, ko se nalaga na lasišču 
in robovih lasišča, ko je združen s 

odprava prhljaja v glavnem temelji na 
protiglivičnem zdravljenju, pri čemer 
so na voljo različni preparati; šamponi, 
losjoni, čistilna pena, intenzivni tretmaji.

S katerimi preparati lahko prhljaj 
omilimo ali odpravimo:
•	 šampon, ki vsebuje ketokonazol, je 

antimikotik in deluje na glivice;
•	 šampon, ki vsebuje cinkov pirition, ki 

odstranjuje prhljaj in preprečuje, da bi 
se znova pojavil;

•	 šampon, ki vsebuje kertyol, ki deluje 
na trdovraten prhljaj, salicilno kislino, 
ki odstranjuje najbolj trdovratne luske, 
in cink, ki blaži srbenje;

•	 šampon s selenovim disulfidom hitro 
odstranjuje trdovraten prhljaj;

•	 šamponi z žveplom;
•	 čistilna pena vsebuje naravne 

sestavine sivko, limono, kajeput, 
derivate olaminske kisline, ki temeljito 
očistijo lasišče, odstranijo odvečno 
maščobo, prhljaj in mrtve celice.

Sočasno s peno se lahko uporablja 
tudi intenzivni tretma:
•	 proti prhljaju na lasišču;
•	 za krepitev las, nagnjenih k izpadanju 

s prhljajem;
•	 proti prhljaju in maščobi na lasišču.

V lekarnah imamo strokovno 
usposobljeno osebje, ki vam bo 
svetovalo v tem primeru. Izbira šampona 
je odvisna od tipa lasišča in vrste 
prhljaja. Zavedati se je treba, da težave 
z lasmi ne nastanejo čez noč, zato se jih 
tudi čez noč ne da odpraviti. Šampone 
ali čistilno peno je treba uporabljati dalj 
časa in redno. nanesejo se enakomerno 
na vlažne lase, s konicami prstov lase 

KAJ VAŠI LASJE 
POVEJO O VAŠEM 
ZDRAVJU?
Nega las in lasišča vključno z umivanjem ima vsaj dva namena: čiščenje in 
vzdrževanje zdravih, normalnih las in kože lasišča, za zdravje las in lasišča pa je 
potrebna tudi ustrezna prehrana. Zdravi, sijoči in močni lasje pa so zunanji znak 
zdravja posameznika. Besedilo: Jožica Bigec, farm. tehnik

srbenjem, zelo suhim lasiščem ali 
mastnimi lasmi, postane moteče. Zato 
začnejo ljudje iskati pomoč zaradi 
prhljaja. Prhljaj ni bolezen, vendar je 
nadloga, ki vpliva na estetski videz. 
Povečano luščenje je gojišče za razrast 
bakterij in glivic, pogosto povzroča 
srbenje. S praskanjem nastanejo ranice, 
kjer lahko nastajajo vnetja. Glavno 
vlogo pri nastanku prhljaja ima glivica 
Malassezia ovalis, ki je prisotna tudi na 
zdravem lasišču, tako da je pojav prhljaja 
povezan še s številnimi drugimi dejavniki: 
povečano izločanje sebuma, zmanjšana 
imunost, stres, neustrezna prehrana, 
hormonske spremembe itn. učinkovita 

Prhljaj je pojav, za katerega je značilno čezmerno luščenje celic 
povrhnjice. 



in lasišče zmasiramo, pustimo delovati 
od tri do pet minut, nato pa zelo dobro 
speremo z vodo. Intenzivni tretma 
vsebuje ampule, ki se uporabljajo za 
masažo lasišča vsaj dvakrat tedensko, 
vsaj dva meseca. ne izpiramo jih z vodo. 
Če se pojavi dražeč, pekoč občutek na 
lasišču, z uporabo prekinemo. V težjih 
oblikah prhljaja pa priporočamo obisk pri 
svojem zdravniku ali dermatologu.

Kaj pomeni izpadanje las
Izpadanje las je normalen pojav. 
Vsak las gre skozi obdobja rasti in 
mirovanja. Odrasla oseba izgubi dnevno 
povprečno od 70 do 120 las. nekaj več 
spomladi, jeseni in s staranjem. težava 
nastane, kadar je izpadanje povečano 
in se spreminja ter se spreminjajo 
njihova kvaliteta, debelina in barva. 
na prekomerno izpadanje las vplivajo 
številni dejavniki, kot so stres, nepravilna 
prehrana, dednost, hormonske 
spremembe (nosečnost, porod, dojenje), 
nekatere bolezni (anemija, avitaminoza), 
uporaba določenih zdravil (citostatiki), 
kemoterapija. Posledica je lahko delna 
ali popolna plešavost (alopecija).
Posebna vrsta plešavosti je lisasta 
plešavost (alopecija areata), ki se kaže 
v obliki golih lis velikosti kovanca na 
lasišču. Vzrok ni znan, po navadi pa lasje 
spet zrastejo v nekaj mesecih. V tem 

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

Oronazol® zdravilni šampon, ki vsebuje učinkovino  
ketokonazol, se uporablja za zdravljenje in preprečevanje 
seboroičnega dermatitisa in prhljaja.

Oronazol® 20 mg/g zdravilni šampon
Učinkovito zavira glivice, ki so najpogostejši 
vzrok nastanka prhljaja!

Trdovraten 
prhljaj?
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Oronazol® – 
uniči izvor prhljaja.
Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.

primeru se je najbolje posvetovati z 
zdravnikom ali dermatologom.

Kaj je največkrat vzrok izpadanja las 
pri moških
Kar 80 odstotkov moških trpi zaradi 
bolj ali manj opazne plešavosti. Lasje 
začnejo izpadati na sprednjem delu 

lasišča in na vrhu glave, hkrati pa se 
redčijo na temenu. Plešavost pri moških 
je največkrat dedna, pogosti vzrok pa so 
tudi psihofizični stres, nezdrava prehrana 
itn.

Izpadanje las pri ženskah
Pri ženskah je izpadanje las najpogosteje 

Prhljaj ni bolezen, vendar je nadloga, ki vpliva na estetski videz.

https://www.stada.si/nasi-izdelki/zdravila-brez-recepta/oronazol


Naše poslanstvo je Vaše zdravje. 
Vse dobro in veliko lepega v letu 

2022, vam želi STADA.

54 Spremljajte nas na       Zdrave novice- že 12 let z vami 

hormonskega izvora (nosečnost, porod, 
dojenje, menopavza), shujševalne diete, 
stres, uživanje nekaterih zdravil itn. 
Plešavost se najpogosteje pojavi na 
temenu. Lasje lahko začnejo slabeti in 
izpadati zaradi preagresivnih sredstev 
za nego las, pogoste trajne, barvanja 
itn. tudi UV-žarki vplivajo na zdravje las. 
Lasni mešiček izgubi vitalnost, proizvaja 
tanjši las, končno pride do izpada. Če 
je izpadanje las le prehodne narave, 
so vam v lekarni na voljo pripravki, 
s katerimi lahko sami poskrbite za 
pravilno nego in prehrano svojega 
lasišča in preprečite nadaljnje izpadanje 
las.

Kateri preparati so na voljo v lekar-
nah proti izpadanju las
Prehranska dopolnila za uživanje v 
obliki tablet in kapsul. V njih so zlasti 
prisotni vitamini skupine b, folna 
kislina, inozitol, železo, cink, baker, 
silicij in aminokisline itn. Za zunanjo 
uporabo pa so različni šamponi, losjoni 
in ampule. najpogostejša učinkovina v 
šamponih in ampulah je tricosaccarit 
z biovitaminskim kompleksom za 
ženske in moške, energijski šampon 
in ampule, ki vsebujejo učinkovino 
amineksil, čistilna pena vsebuje 
naravne učinkovine, najboljša pa je v 
kombinacij z intenzivnim tretmajem. Za 
masažo lasišča pa se uporablja brezov 
losjon, ki so mu že nekoč pripisovali 
zdravilno delovanje. V naših lekarnah 
izvajamo brezplačne preglede lasišča 
z mikrokamero. to je dodatna ponudba 
lekarn, ki je koristna za naše uporabnike. 
že pri naročanju na pregled (enkrat 
mesečno) moramo presoditi, ali gre 
za resnejše težave, takrat uporabnika 
napotimo k zdravniku.

Zakaj je las masten ali suh
Suhi lasje so pusti, brez leska, utrujeni, 
na dotik grobi, ob česanju se hitreje 
lomijo. nastanek suhih las je povezan 
s tremi dejavniki: prešibko delovanje 
lojnic, poškodba las zaradi premočnih 
ali napačno izvedenih mehaničnih ali 
kemičnih posegov (prekomerna uporaba 
vročih navijalk, prepogosta barvanja, 
beljenja las, pogoste trajne), pogosto 
nezaščiteno izpostavljanje las zunanjim 
dejavnikom (sonce, slana voda, klorirana 
voda). Suh las težko naredimo normalen. 
Izogibamo se škodljivim dejavnikom in 
kozmetičnim postopkom. Z lokalnimi 
pripravki in prehranskimi dopolnili 
skušamo nadomestiti, kar lasem 
primanjkuje.

Mastni lasje: V nasprotju s suhim lasmi 
imajo mastni povečano izločanje loja iz 
lojnic. Dejavnikov za močnejše izločanje 
je več, lahko je prirojeno, hormonske 
motnje, nepravilna nega itn. Vsekakor 
je veliko neprijetnosti, lasišče pogosto 
srbi, lasje se lepijo v skupine, nanje se 
hitreje nabira umazanija iz okolja, velika 

količina loja pa povzroča neprijeten 
vonj las. Proti mastnim lasem obstajajo 
številni pripravki, ki so različni in le 
delno uspešni. Lokalni preparati le delno 
zmanjšajo izločanje loja, prav tako 
pogostost šamponiranja ne vpliva na 
izločanje loja. Učinkovine v šamponih 
so lahko: selenijev disulfid, metionin, 
kaolin, cistein, vitamin b6, biotin itn. V 
glavnem odstranijo odvečno maščobo 
z las in lasišča, upočasnijo prehod 
sebuma s kože na lasišče, zmanjšajo 
srbenje, zavirajo razvoj bakterij in glivic. 
Uporablja še se čistilna pena, sočasno 
pa se lahko uporablja intenzivni tretma 
z ampulami.

Krhki in poškodovani lasje
Se lomijo, konice so razcepljene. 
največkrat so posledica prekomernega 
umivanja las s šamponi, česanja ali 
sušenja s sušilnikom. Lahko so posledica 
hudega pomanjkanja vitaminov in 
mineralov ali pa je bolezenski vzrok na 
primer premajhno delovanje ščitnice 
(hipotiroidizem). V teh primerih se je 
treba obrniti na zdravnika. Preparati, ki 
so namenjeni odpravljanju poškodovanih 
las, so šamponi in balzami, ki vsebujejo 
največkrat kolagen in ceramide, hkrati 
pa uživamo prehranska dopolnila za 
lase. 

Krhki in poškodovani lasje, se lomijo, konice so razcepljene. 

Alopecija je avtoimunska 
bolezen, kjer oseba izgublja lase 
ali dlake po telesu. V skrajnih 
primerih ostane popolnoma 
brez vseh dlak ali las. Bolezen 
je še vedno tabu tema, 
učinkovitega zdravljenja ni.
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Z rehabilitacijskimi postopki poteka 
bolezni ne moremo spremeniti, lahko 
pa izboljšamo sposobnost gibanja, 
izvajanja dnevnih aktivnosti, kakovost 
življenja, preprečimo zaplete, povečamo 
neodvisnost in varnost pacienta. na 
splošno dobro počutje oseb z multiplo 
sklerozo pa vpliva tudi fizična aktivnost, 
kamor prištevamo aktivni življenjski slog 
in redno telesno vadbo. Aktivni življenjski 
slog pomeni vsaj 30 min vsakodnevnih 
aktivnosti, ki so lahko gospodinjske, 
prostočasne ali povezane z delom 
in so zmerno do močno naporne, 
medtem ko telesna vadba pomeni 
obliko prostočasne fizične aktivnosti, 
ki se izvaja ponavljajoče daljše obdobje 
s specifičnim namenom (izboljšanje 
vzdržljivosti, fizične moči ali zdravja) in 
je ne prištevamo med rehabilitacijske 

Leta 2020 so bila s strani razširjene 
skupine strokovnjakov izdana priporočila 
za vadbo in vsakodnevne aktivnosti 
oseb z multiplo sklerozo v različnih 
fazah bolezni glede na oceno po 
Razširjeni lestvici stopnje prizadetosti 
(Expanded	Disability	Status	Scale	–	
EDSS) (Kalb 2020).6

Osebe z blago zmanjšanimi zmožnostmi 
(EDSS 0 - 4.5), lahko po navadi 
nadaljujejo  s telesno vadbo, s katero 
so se ukvarjali vedno, vendar morajo pri 
tem upoštevati utrudljivost in vadbo 
prilagoditi svojim sposobnostim. V 
začetku lahko vadba pri osebah, ki so 
zelo občutljive na povišane temperature, 
sproži prehodno poslabšanje simptomov, 
zato je pomembno, da vadba poteka 
v ustrezno ohlajenem prostoru, ob 
hladnejših delih dneva oziroma z 
uporabo različnih hladilnih metod (na 
primer hladilni jopič).6

Aerobna vadba, kot na primer hoja s 
pohodni palicami, kolesarjenje (v naravi 
ali na sobnem kolesu), tek/hitra hoja (v 
naravi ali na tekočem traku), plavanje 
ali ciklična ergometrija, se priporoča v 
začetku dvakrat do trikrat tedensko do 
30 minut v zmernem tempu, kasneje 
pa se lahko pogostnost in intenzivnost 
vadbe stopnjuje do petkrat tedensko do 
40 min.6

Pomembna pa je tudi vadba za krepitev 
glavnih mišičnih skupin zgornjih, spodnjih 
udov in trupa, ki se lahko izvaja z 
različnimi utežmi, elastičnimi trakovi, 
na fitnes napravah ali z uporabo lastne 
teže. Vadba za krepitev se izvaja dvakrat 
do trikrat tedensko v sklopih 10-15 
vaj, kjer vsako vajo izvedemo od 8 – 15 
-krat. Priporočljivo je, da se vadba izvaja 
pod nadzorom, saj je tako varnejša in 
pravilnejša. 

POMEN FIZIČNE 
AKTIVNOSTI PRI OSEBAH 
Z MULTIPLO SKLEROZO
Motnje gibanja so ena izmed najpogostejših posledic multiple skleroze.1 Približno  
50 % oseb z multiplo sklerozo bo po petnajstih letih od začetka bolezni 
potrebovalo oporo pri hoji (Flachenecker 1996). Motnje gibanja so posledica šibkosti 
mišic, tremorja, motenj koordinacije in ravnotežja, spastičnosti, motenj občutljivosti, 
vida in razpoloženja ter utrudljivosti. Besedilo: Anja Udovčić Pertot, dr. med., spec. FRM

postopke2 (bouchard 1994). Različne 
študije Motl 2012, Motl 2017 so v 
preteklih letih pokazale, da se s telesno 
vadbo lahko zmanjša učinke zapletov 
(mišična šibkost, spastičnost, mišična 
utrudljivost, kontrakture), občutke 
stresa in ohranja samostojnost. Aerobni 
vadbeni program izboljša srčno-žilno 
vzdržljivost, izboljša kontrolo mehurja in 
črevesa, zmanjša utrujenost in depresijo, 
omogoča pozitivno naravnanost in 
izboljša socialno vključenost.3,4 Raziskave 
(canning 2020) pa so tudi pokazale, 
da so osebe z multiplo sklerozo manj 
aktivne kot zdrave osebe, zato je zelo 
pomembno, da vsi zdravstveni delavci, 
ki vstopamo v stik z osebami z multiplo 
sklerozo, spodbujamo k aktivnemu 
življenjskemu slogu in redni telesni 
vadbi.5

Ob dodatnem napredovanju bolezni osebe z multiplo sklerozo 
ne zmorejo več hoje in so zato vezane na uporabo invalidskih 
vozičkov. 
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V začetku lahko vadba pri osebah, ki so zelo občutljive na 
povišane temperature, sproži prehodno poslabšanje simptomov, 
zato je pomembno, da vadba poteka v ustrezno ohlajenem 
prostoru, ob hladnejših delih dneva oziroma z uporabo različnih 
hladilnih metod.

Pri osebah z multiplo sklerozo, kjer je 
eden od simptomov spatičnost, pa je 
priporočljivo vsakodnevno izvajati tudi 
aktivnosti za ohranjanje prožnosti mišic, 
kamor prištevamo jogo in raztezne vaje. 
Za te aktivnosti je značilno, da se jih 
izvaja počasi in se vsak položaj zadrži od 
30 – 60 sekund.6

tudi osebe z multiplo sklerozo, ki 
imajo več težav pri gibanju (EDSS 5.0 
– 6.5), se lahko vključujejo v vadbene 
aktivnosti, vendar je pri tem pogosto 
potrebno prilagoditi način vadbe ali 
okolje zaradi preprečevanja padcev. 
Vadba mora biti še bolj individualno 
prilagojena posameznikovim potrebam, 
zmožnostim in željam. Zaradi izrazitejših 
motenj koordinacije in ravnotežja se 
priporoča uporaba ročnega kolesa, 
tricikla ali hoja ob opori na palici. Vadbo 
za krepitev mišic pa predstavlja že hoja 
po stopnicah, spreminjanje položaja 
iz sedečega v stoječ ali poseganje po 
predmetih. 

Ob dodatnem napredovanju bolezni 
osebe z multiplo sklerozo ne zmorejo 
več hoje (EDSS > 7.0) in so zato vezane 
na uporabo invalidskih vozičkov. Vadbo 
mora biti še bolj individualizirana 
pri izvedbi je potrebno upoštevati 
povečano utrudljivost in zato vaje 
izvajati krajši čas, do 20 min, in, če 
je potrebno, z vmesnimi počitki. Pri 
vadbi je potrebno posebno pozornost 
nameniti dihalnim vajam, saj so, zaradi 
zmanjšane aktivnosti in pogosto 
slabše drže pri sedenju, pljuča slabše 
predihana. Dihalne vaje pomenijo 
predvsem zavestno izmenjavanje 
globokih vdihov in izdihov, kar lahko 
dodatno kombiniramo z izvajanjem vaj 

za ohranjanje obsega gibljivosti zgornjih 
udov in moči mišic trupa. Za krepitev 
mišic zgornjih udov se priporoča 
uporaba ročnega kolesa ali izvajanje vaj 
z lažjimi utežmi ali elastičnimi trakovi, 
za krepitev mišic spodnjih udov pa so 
učinkovite funkcionalne aktivnosti, kot 
so vstajanje in sedanje, stoja ob opori 
ali uporaba naprave, ki omogoča sedeče 
kolesarjenje. tudi pri taki vadbi se lahko 
postopno podaljšuje čas vadbe, povečuje 
intenzivnost ali zmanjšuje količina 
pomoči, ki jo oseba za izvedbo aktivnosti 
potrebuje. nekatere izmed aktivnosti 
lahko oseba z multiplo sklerozo varno 
izvaja sama, pri nekaterih pa potrebuje 
pomoč asistenta (raztezne vaje, vadba 
premeščanja ali za izboljšanje gibljivosti), 
ki je lahko družinski član ali skrbnik. 
Dobro je, če asistent prejme ustrezna 
navodila s strani fizioterapevta, kar 
precej zmanjša strah pred izvajanjem 
tovrstnih aktivnosti skupaj z osebo z 
multiplo sklerozo.6

Vadba pri osebah z močno napredovalo 
obliko multiple skleroze je namenjena 
ohranjanju kakovosti življenja, 
zmanjšanju posledic zapletov in 
izboljšanju vzdržljivosti. Vadba je 
kratkotrajna (10 – 15 minut), lahko 
zahteva vmesne počitke in vedno več 
asistence druge osebe.6

Pri spodbujanju aktivnega življenjskega 
sloga pa ne smemo pozabiti na 
vsakodnevne aktivnosti, ki so lahko 
del službenih ali gospodinjskih opravil 
ali prostočasnih aktivnosti. Osebe z 
multiplo sklerozo z blagimi motnjami 
gibanja lahko večinoma nadaljujejo 
s hobiji, s katerimi so se ukvarjali 
že prej, vendar morajo občasno 

aktivnosti prilagoditi sposobnostim 
in trenutnemu počutju. Pozitivno 
spodbudo k aktivnemu življenjskemu 
slogu lahko pomenijo aktivnosti v 
okviru različnih športnih društev ali 
Združenja multiple skleroze Slovenije, 
ki deluje preko več podružnic in članom 
omogoča vključevanje v različne športne 
aktivnosti. Samonadzor pa lahko osebe 
z multiplo sklerozo izvajajo tudi z 
uporabo različnih števcev korakov ali 
športnih ur. tedensko se priporoča vsaj 
150 min aktivnosti, dnevno pa vsaj 
7.500 korakov. Ob napredovanju bolezni 
je potrebnih vedno več prilagoditev, 
spodbuja se tudi uporaba pripomočkov 
za gibanje, ki omogočijo več in varnejše 
izvajanje želenih aktivnosti. Pomembno 
je, da oseba z multiplo sklerozo 
ohranja samostojnost pri vseh dnevnih 
aktivnostih, ki jih zmore, pa čeprav pri 
tem potrebuje več časa in prilagoditve.6

največje ovire za ohranjanje aktivnega 
življenjskega sloga pri osebah z multiplo 
sklerozo predstavljajo slaba dostopnost 
vadbenih prostorov, omejena podpora s 
strani svojcev/skrbnikov, odvisnost od 
pomoči, povečana utrudljivost, socialni 
stres in socioekonomski dejavniki. 
Potrebno je tudi upoštevati, da je pri 
osebah z multiplo sklerozo povečano 
tveganje za razvoj depresije, pogost 
pa je tudi strah, frustracije in nizka 
samopodoba.4,5,6

najustreznejšo spodbudo za 
vključevanje v vadbo bi osebi z multiplo 
sklerozo pomenili varno in gibalno 
oviranim prijazno okolje, kjer bi bilo 
poskrbljeno za primerno temperaturo in 
nazorna navodila za vadbo. Pomembno 
je tudi, da si vadeči postavi realne in 
dosegljive cilje, si ob vadbi dovoli počitek 
in uporablja tehnike za zmanjšanje 
utrudljivosti. Pozitivno spodbudo sproži 
tudi občutek uresničitve postavljenega 
cilja, varnosti pri vadbi in dobrega 
spopadanja z boleznijo. Oseba z multiplo 
sklerozo se mora tudi naučiti boljšega 
razporejanja časa in postavljanja 
prioritet.4,5,6
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Prednost teka na smučeh je nedvomno 
v tem, da se ga lahko loti kdor koli, 
ne glede na starost, spol in finančne 
zmožnosti. tek na smučeh je v primerjavi 
s preostalimi zimskimi športi finančno 
precej manj zahteven in naporen za 
vašo denarnico. Potrebujete le udobne 
hlače ali tekaške pajkice, majico in 
vetrovko ter kapo in rokavice. Smuči, 
vezi in palice si lahko ob vseh večjih 
slovenskih tekaških poligonih tudi 
izposodite po zelo ugodnih cenah. In ko 
osvojite osnove in se prepričate, da vam 
ta šport res leži, si lahko kupite tudi 
svojo opremo, vendar so cene tekaških 
smuči, čevljev in palic v primerjavi s 
smučarskimi precej nižje. In kar je še 
dodatna prednost, slovenski poligoni in 
tekaške proge v večini primerov sploh 
niso plačljive.

na smučeh, za katerega so nedavne 
raziskave dokazale, da je to tista vadba, 
ki ima številne koristi za zdravje. to je 
edinstvena kardiovadba, gorilnik kalorij 
številka ena, zagotavlja senzacionalno 
visoko vrednost endorfina in še veliko 
več!

tek na smučeh je že dolgo znan kot 
eden najbolj zdravih in koristnih športov. 
V njem lahko uživajo osebe vseh starosti 
in ravni telesne pripravljenosti. Lahko 
se ukvarjate s tekom na smučeh na 
rekreacijski ali tekmovalni ravni. toda kaj 
naredi tek na smučeh kot edinstveno 
obliko vadbe za zdravje? Ali je to dejstvo, 
da je tek na smučeh univerzalna telesna 
vadba, ultimativni potrošnik kalorij ali 
intenzivni antidepresiv? Je vse to in še 
veliko več! Univerzalna telesna vadba. 
Za maloštevilne športe in aktivnosti 
lahko trdimo, da so univerzalna telesna 
vadba, vendar je tek na smučeh prav 
to. Združuje aktivnost tako spodnjega 
kot zgornjega dela telesa. Vsaka večja 
skupina mišic je vključena v aktivnost za 
premikanje nordijskega smučarja naprej. 
Pri tem so aktivne celo mišice, ki nimajo 
direktne funkcije pri teku na smučeh, saj 
so aktivno vključene pri ravnotežju in 
usklajevanju celotnega telesa. 

Uporabiti vse večje mišične skupine 
hkrati zahteva veliko energije. Energija v 
človeškem telesu pa prihaja iz potrošnje 
kalorij. tek na smučeh porabi več kalorij 
kot katera koli druga oblika vadbe 
ali športa – do 1122 kalorij na uro v 
primeru dolgega vzpona! 

tek na smučeh je odlična aerobna 
vadba, ker nobena skupina mišic ni 
preobremenjena in zato jo lahko 
izvajamo ure in ure. Hiter srčni utrip 
se lahko ohrani v dolgem časovnem 
obdobju. ta hiter srčni utrip je točno 
to, kar vaše srce potrebuje, da okrepite 

TEK NA SMUČEH 
- REKREACIJA ZA 
VSAKOgAR
Tek na smučeh je celovita vadba, ki ima pozitiven vpliv na človeški organizem in hkrati visoke 
zdravstvene preventivne učinke. Najpomembneje je vsekakor to, da tek na smučeh vadimo v naravi, 
na čistem zraku, kar je največja naložba za naše zdravje. Besedilo: Petra Šauperl

Dodatno vas k teku na smučeh lahko 
spodbudi dejstvo, da lahko hitrost 
teka prilagodite svojim zmožnostim, 
kondiciji, pripravljenosti in tehničnemu 
znanju. Verjemite pa, tudi če ste 
popolni začetnik in boste le počasi 
drsali po tekaški progi, boste zvečer 
dodobra čutili mišice na rokah, hrbtu, 
v trebušnem delu in nogah. tisti, ki 
tehniko že dobro obvladate in ste 
kondicijsko bolje pripravljeni, pa se boste 
med tekom dodobra preznojili.

Možnosti za aerobno vadbo med zimsko 
sezono se lahko zdijo majhne. Omejene 
so na drsanje po poledenelih ulicah, 
odmetavanje snega, če sploh zapade, 
treniranje pod fluorescenčnimi lučmi 
v telovadnici in tako naprej. Obstaja 
pa boljša možnost. Mislimo na tek 

Dodatno vas k teku na smučeh lahko spodbudi dejstvo, da 
lahko hitrost teka prilagodite svojim zmožnostim, kondiciji, 
pripravljenosti in tehničnemu znanju.



ZA GIBLJIVE IN MLADOSTNE SKLEPE

Vas še vedno mučijo sklepi?
Ste poskusili že skoraj vse, 

kar obstaja?

Farmacevtsko optimizirana sestava:
MSM + glukozamin + terminala c. + hondroitin sulfat 

+ hialuronska kislina + vitamin C + cink + mangan + baker + vitamin D3

Visoko 
dozirano

Arthronal je edinstven v sestavi. 
Zato zahtevajte v lekarni samo Arthronal.

Končno kombinacija, ki res pomaga!

NOVO

Prodajna mesta: lekarne, specializirane trgovine, Sanolabor.
Izdelano in testirano v EU ob farmacevtskem nadzoru glede čistosti in sestave.

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

strokovno svetovanje:

Dostava 
tudi na dom.

in izboljšate zmogljivosti svojega srca. S tem uspešno in 
učinkovito črpate kri po svojem telesu. Ko vaše srce bije 
hitreje, vaše telo oskrbi s kisikom obogatena kri. In s tem 
morajo pljuča držati korak. to povečanje dihanja je vaja 
pljuč za izboljšanje njihove zmogljivosti in izmenjava kisika 
med vdihanim zrakom in krvjo prežema pljuča. Povečanje 
maksimalnega pretoka zraka, skupaj z okrepljenimi 
preponskimi mišicami, vam bo omogočilo izvajanje vadbe, 
ne da bi »izgubili sapo«, kar še dodatno poveča vašo 
vzdržljivost. Druga korist za vaše srce vključuje znatno 
zmanjšanje skupnega holesterola – znižanje trigliceridov 
in LDL (slabi holesterol) – ter spodbujanje zdrave ravni 
HDL (dobri holesterol). Redna in intenzivna aerobna vadba 
spodbuja tvorbo dušikovega oksida v srčnih krvnih žilah, 
kot tudi novo rast krvnih žil, ki služi kot zaščita pred srčnim 
infarktom. Poleg tega se sončna svetloba absorbira skozi 
kožo in je nordijsko smučanje na prostem pogosto edini 
naravni vir vitamina D v zimskih mesecih. Zadostna količina 
vitamina D je potrebna za preventivo koronarnih bolezni, 
bolezni perifernih arterij (PAD), hipertenzije (visok krvni tlak), 
kot tudi ohranjanje močnih kosti.

Odlično vpliva na presnovo maščob
tek na smučeh je odlična vadba za presnovo maščob, saj 
pri teku na smučeh zaposli okoli 90 odstotkov vseh mišic. 
torej je to idealna vadba za celo telo. In kar je še dodatna 
odlika, tek na smučeh razbremeni sklepe spodnjih okončin. 
Zaradi podrsavanja na smučeh ne pride do obremenjevanja 
vezi in sklepov nog, kot je to pri navadni hoji. tek na smučeh 
tudi blagodejno vpliva na kolenski sklep, hrbtenico in skočni 
sklep, zato sta lahko hoja na smučeh in tek na smučeh 
tudi odlična terapevtska različica pri rehabilitaciji različni 
poškodb nog.

Tek na smučeh je odlična vadba za presnovo 
maščob, saj pri teku na smučeh zaposli okoli 
90 odstotkov vseh mišic.

Dodatno vas k 
teku na smučeh 
lahko spodbudi 
dejstvo, da lahko 
hitrost teka 
prilagodite svojim 
zmožnostim, 
kondiciji, 
pripravljenosti in 
tehničnemu znanju.

https://www.panakea.net
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Po definiciji Svetovne zdravstvene 
organizacije so probiotiki živi 
mikroorganizmi (tako imenovane 
»dobre« bakterije), ki v ustreznih 
količinah blagodejno vplivajo na zdravje 
gostitelja.

Kakšna je črevesna mikroflora
Prebavni sistem je zapleten ekosistem, 
v katerem je vzpostavljeno ravnovesje 
med gostiteljem in črevesno mikrofloro, 
sestavljeno iz neobveznih in obveznih 
anaerobov. Približno 95 odstotkov 
črevesne bakterijske populacije pri 
ljudeh je obveznih anaerobov, kot 
so bifidobacterium, clostridium, 
Eubacterium, Fusobacterium, 
Peptococcus, Peptostreptococcus in 
bacteroides, medtem ko je od en do 
deset odstotkov črevesne populacije, 
kot so Strelobacterium, Streptococcus, 
Eskobacterium in bacteroides. 
Aerobnih mikroorganizmov pri zdravih 
posameznikih ni, razen Pseudomonas, 
ki so prisotne v zelo majhnih količinah. 
Večina bakterij je prisotnih v debelem 
črevesu s koncentracijo bakterij od 10 
do 12 cFU (enot, ki tvorijo kolonije) 
na mililiter. Črevesna mikroflora je 
pomembna za zorenje imunskega 
sistema, razvoj normalne črevesne 
morfologije, vzdrževanje kroničnega 
in imunsko posredovanega vnetnega 
odziva, vzdrževanje delovanja črevesne 
sluznice, obrambo pred alergeni in 
pomaga preprečevati pritrjevanje 
patogenih mikroorganizmov.

Kako delujejo probiotiki
Probiotiki ne morejo nadomestiti 
uničene, naravne, telesne flore, lahko pa 
kot začasne kolonije pomagajo telesu, 
tako da opravljajo enake funkcije kot 
naravna flora.

Probiotiki pomagajo uravnovešati tako 
imenovane »dobre in slabe« bakterije 
v našem črevesju, saj se mikroflora 
lahko poruši zaradi bolezni, stresa, 

(normalni prebivalci debelega črevesa, 
30 izoliranih vrst) in Lactobacillus 
(normalni črevesni in vaginalni prebivalci, 
56 izoliranih vrst).

Druge vrste: Lactococcus, 
Saccharomyces (probiotični kvas), 
Enterococcus. Jogurtove bakterije, 
vendar brez probiotičnega učinka.

Kakšni so koristni učinki probiotikov
Po priporočilih WHO probiotiki ugodno 
vplivajo na drisko, zaprtje, alergije, raka, 
okužbe sečil in druga stanja ter bolezni, 
kot so:
•	 Laktozna intoleranca. Mlečnokislinske 

bakterije pretvorijo laktozo v mlečno 
kislino, zato zaužitje probiotikov 
pomaga pri laktozni intoleranci.

•	 Preprečevanje raka debelega črevesa. 
Študije na živalih kažejo na njihov 
antimutageni učinek, medtem ko 
so študije pri ljudeh doslej pokazale 
nasprotujoče si rezultate. Poznan pa 
je protirakav učinek mlečnokislinskih 

BAKTERIJE, KI VAS 
ŠČITIJO PRED BOLEZNIMI
Vsak dan smo v medijih priča propagandnim sporočilom o blagodejnem vplivu 
jogurta s probiotiki na zdravje, ne da bi se sploh zavedali, kako malo smo o tem 
obveščeni. Iz dneva v dan je vedno več znanstvenih dokazov o blagodejnih učinkih 
probiotikov na zdravje. Besedilo: Petra Šauperl

staranja, jemanja antibiotikov ali drugih 
zdravil, izpostavljenosti toksinom, 
prekomernemu uživanju alkohola in 
tudi pri uporabi antibakterijskih mil. 
Probiotične vrste konkurenčno zavirajo 
nastajanje strupenih snovi in rast 
manj zaželenih vrst s tekmovanjem za 
prostor in hrano. Prejšnje znanstvene 
raziskave kažejo, da probiotiki ne morejo 
nadomestiti uničene naravne telesne 
flore, vendar pa lahko kot začasne 
kolonije pomagajo telesu, tako da 
opravljajo enake funkcije kot naravna 
flora in dajejo naravni flori dovolj časa, 
da si opomore. Probiotične vrste se nato 
hitro nadomestijo z naravno prisotno 
črevesno floro.

Vrste probiotikov
najpogosteje uporabljeni probiotiki so 
različne vrste iz rodov bifidobacterium 
in Lactobacillus.

najpogosteje uporabljeni probiotiki so 
različne vrste iz rodu bifidobacterium 

Prebavni sistem je zapleten ekosistem, v katerem je 
vzpostavljeno ravnovesje med gostiteljem in črevesno 
mikrofloro, sestavljeno iz neobveznih in obveznih anaerobov. 



bakterij, ki zmanjšujejo aktivnost 
encima beta – glukuronidaze in 
zaviranje in vitro rasti nekaterih 
tumorjev ter zaviranje bakterij, 
ki pretvarjajo predkancerogene v 
karcinogene.

•	 Znižanje holesterola je bilo dokazano 
v študijah na živalih (za L. acidophilus), 
predvsem z zmanjšanjem resorpcije, 
vendar so potrebne resnejše študije 
pri ljudeh.

•	 Znižanje krvnega tlaka je bilo 
dokazano v več kliničnih študijah, upad 
pa naj bi povzročili peptidi, podobni 
zaviralcem AcE, ki nastanejo med 
fermentacijo.

•	 Izboljšanje imunskega delovanja. Ščiti 
pred patogeni s konkurenčno inhibicijo, 
poveča število plazemskih celic, ki 
proizvajajo IgA, poveča ali izboljša 

Probiotike je trejba jemati vsaj dva meseca, saj le tako lahko 
dosežete neko kritično maso bakterij, ki bo pokrila vrzeli, nastale 
ob neravnovesju. 

fagocitozo, poveča število t-limfocitov 
in naravnih celic ubijalk. Študije kažejo, 
da zmanjšujejo pojavnost okužb dihal 
in zobnega kariesa pri otrocih ter 
ugodno vplivajo na izkoreninjenje 
Helicobacter pylori pri peptični razjedi 
in pri preprečevanju alergij.

•	 Preprečevanje in zdravljenje driske. 
Zmanjšajo resnost in trajanje okužbe 
z rotavirusom pri otrocih (LGG) ter 
ugodno vplivajo na drisko, povezano 
z antibiotiki, in potovalno drisko pri 
odraslih.

•	 Zmanjšanje vnetja. Uravnava 
delovanje citokinov in ugodno vpliva 
na preprečevanje ponovitve vnetne 
črevesne bolezni.

•	 Ugoden učinek na sindrom 
razdražljivega črevesja.

•	 Preprečevanje rasti škodljivih bakterij 

pod stresom.
•	 Ugoden učinek pri ženskah s 

ponavljajočo se vaginozo.

Kje so probiotiki
Mlečnokislinske bakterije se uporabljajo 
pri tradicionalni pripravi jogurta, kefirja, 
sira, klobas in kislega zelja, zato so ta 
živila dragocen vir teh bakterij.

Mlečnokislinske bakterije se že 
dolgo uporabljajo v živilski industriji 
zaradi svoje sposobnosti pretvarjanja 
sladkorjev (vključno z laktozo) in drugih 
ogljikovih hidratov v mlečno kislino. 
Omogočajo ne le proces fermentacije, 
temveč tudi ohranjanje hrane, zniževanje 
PH in preprečevanje rasti bakterij. 
Mlečnokislinske bakterije se uporabljajo 
pri tradicionalni pripravi jogurta, kefirja, 
sira, klobas in kislega zelja, zato so 
ta fermentirana živila dragocen vir 
teh bakterij, čeprav pogosto nimajo 
dokazanega probiotičnega učinka. Danes 
je na trgu na voljo vrsta probiotičnih 
pripravkov (bakterije v suhi zamrznjeni 
obliki) v obliki praškov, kapsul, tablet 
in v tekoči obliki. Kapsule naj bi bile 
učinkovitejše od tablet, saj bolje 
ščitijo bakterije pred želodčno kislino. 
Probotike je mogoče kupiti pri zdravnikih 
in jih zdravnik ne predpiše.

Kakšna količina probiotikov je dovolj
Večina probiotičnih pripravkov vsebuje 
približno 10 na deveto (1.000.000.000) 
bakterij na gram, označeno kot 10 na 
deveto cFU/g ali ml. V vsakem izdelku, 
ne glede na proizvajalca, je navodilo o 
priporočeni količini na dan (v primeru 
tablet ali kapsul običajno enkrat na dan), 
čeprav za zdaj ni podatkov o tveganjih 
v primeru prevelikega odmerjanja. 
Kakovost je veliko pomembnejša od 
količine bakterij, saj morajo preživeti 
delovanje želodčne in žolčne kisline ter 
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vsebnost alkalij v dvanajstniku, da lahko 
pridejo žive do črevesja in so učinkovite. 
Probiotike je treba jemati vsaj petkrat 
na teden, da ohranijo njihov učinek na 
črevesno mikrofloro.

Ali je mogoče dajati probiotike 
majhnim otrokom
na trgu obstajajo posebni probiotični 
pripravki, prilagojeni otrokom, tudi tistim 
do starosti dveh let.

Ali bi morali jemati probiotike, če smo 
zdravi
Probiotikov ni treba jemati, da ostanemo 
zdravi, vendar vse več dokazov kaže, 
da pomagajo ohranjati dobro zdravje, 
predvsem z izboljšanjem imunskega 
delovanja, ohranjanjem normalnega 
delovanja prebavil in preprečevanjem 
okužb.

Ali je treba probiotike jemati med 
zdravljenjem z antibiotiki ali po njem
Antibiotiki ne ubijejo samo patogenih 
bakterij, za katere so indicirani, ampak 
tudi dobre bakterije v črevesju, ki 
pogosto vodijo v drisko, probiotiki pa 
zmanjšajo možnost za nastanek takšne 
driske.

Kdaj in kako dolgo uživamo probiotike
Če je mikrobiom uravnotežen in stabilen, 
jemanje probiotikov ni prav koristno. 
Izjemno pa jemanje probiotikov koristi, 
kadar je mikrobiom v neravnovesju. 
Vsak človek ima edinstveno sestavo 
mikrobiote, zato ni nikakršnega 
zagotovila, da bo neki pripravek 
s koristnimi bakterijami pomagal 
vsakomur.

Zaradi individualne raznolikosti je pri 
splošnih težavah, kot sta na primer 

napenjanje in slaba prebava, bolje jemati 
močno koncentrirane (vsebujejo jih nekaj 
milijard) širokospektralne pripravke 
bakterij, ki vsebujejo različne seve 
mlečnokislinskih in bifidobakterij. Jemati 
jih je treba vsaj dva meseca, saj le tako 
lahko dosežete neko kritično maso 
bakterij, ki bo pokrila vrzeli, nastale ob 
neravnovesju.

Da se bodo mlečnokislinske bakterije 
dobro razmnoževale v črevesju, za to 
potrebujejo tudi substrate iz hrane, ki jih 
imenujemo prebiotiki. Dobra prebiotična 
hrana vsebuje veliko vlaknin, inulina in 
fruktooligosaharidov. teh snovi je veliko 
v špargljih, česnu in čebuli, nekatere 
od njih pa so pogosto dodane boljšim 
prehranskim dopolnilom s probiotiki.

Izdelki širokega spektra največkrat 
vsebujejo laktobacile in bifidobakterije. 
Laktobacili bodo iz ogljikovih 
hidratov proizvajali mlečno kislino in 
fermentirali hrano, bifidobakterije pa 
bodo razgrajevale strupeni amonijak, 
proizvajale vitamine in prebavne 
encime ter s svojimi izločki poskrbele 
za hranjenje hitro obnavljajočih se 
črevesnih celic.

Kako izberemo pravi probiotik
Dober probiotik:
•	 vsebuje veliko koncentracijo proti 

želodčni kislini odpornih bakterij,
•	 je že opremljen s prebiotikom (s hrano 

za bakterije),
•	 je v embalaži, ki zagotavlja njegovo 

obstojnost (sušilna sredstva, za vlago 
neprepustna embalaža),

•	 ima širok spekter delovanja ter 
vsebuje različne in natančno 
opredeljene seve mlečnokislinskih 
bakterij in bifidobakterij, ki so bili 
preizkušeni v kliničnih raziskavah.

Ob vsem tem je priročno, da je izdelek s 
koristnimi bakterijami obstojen na sobni 
temperaturi in ga ni treba shranjevati v 
hladilniku.

Antibiotiki ne ubijejo samo patogenih bakterij, za katere so 
indicirani, ampak tudi dobre bakterije v črevesju, ki pogosto 
vodijo v drisko, probiotiki pa zmanjšajo možnost za nastanek 
takšne driske. 

Da se bodo mlečnokislinske bakterije dobro razmnoževale 
v črevesju, za to potrebujejo tudi substrate iz hrane, ki jih 
imenujemo prebiotiki. 

Če je mikrobiom uravnotežen 
in stabilen, jemanje probiotikov 
ni prav koristno. 



63

prehrana

Vedno več je zavedanja o univerzalnosti 
gheeja ter kako vsestransko uporabno je 
to posebno olje. ne le, da je mazljivo in 
hranljivo, odlično se obnese za kuhanje 
ali pečenje, koristno poskrbi za nego 
celostnega telesa in je naravni živež.

Povezanost hrane, telesa in srčnega 
ustvarjanja
Eden izmed naravnih čudežev, ki se 
dogaja vsakodnevno je, da ko užijemo 
hrano ali spijemo vodo, ta postane 
del nas. to, kar smo mi danes kot 
telo, ki vibrira (resonira, disonira), je 
posledica sestavljenih različnih snovi 
oziroma informacij, ki smo jih užili v 
preteklosti. Zato je pomembno, katero 
hrano, kakšno vodo in vrsto informacij 
vnašamo v svoje telo. namreč hrana ima 
spomin in je sama po sebi informacija. 
Če je hrana zavestno pripravljena in 
pozitivno informirana, bo dobrodejno 
vplivala na celostno telo. Zlati Ghee je 
predvsem zaradi zavedanja o pomenu 
hrane, telesa in zdravja ljudi, ustvarjen 
z ljubeznijo. Kakovost surovine masla, 
posebna priprava, kuhanje v kristalu, 
pozitivno okolje, zemeljski zvok, prijetne 
besede, ročno delo in srčna vnema 
dajejo Zlatemu Gheeju posebno točko 
spomina. Ekipa, ki ustvarja ghee maslo 
pušča svetle odtise na različnih ravneh 
hrane, z zavedanjem, da lahko prenese 
vso svojo ljubezen in svetlobo na hrano 
ter posledično na vse ljudi.

Novost in posebnost slovenskega 
ghee masla-zlati ghee
Pripravljena demeter (biodinamična) 
surovina za Zlati Ghee maslo se, 
pionirsko gledano v svetovnem 
merilu, kuha v prosojnih kristalnih 

•	 Zlati Ghee maslo
•	 Ekološko kurkumo
•	 Ekološki lokalni med
•	 toplo vodo, rastlinsko ali živalsko 

mleko

Ghee maslo za nego in lepoto
Ghee je brezvodna maščoba, ki 
predstavlja eno najbolj blagodejnih 
sredstev za kožo. Zaradi svoje 
hranljivosti, je izjemno uporaben za 
neposredno nanašanje na kožo ali 
kot sestavni del negovalne kreme. 
Kombinacija ghee masla s prvovrstnimi 
ekološkimi olji, zelišči ali drugimi 
hranili, predstavlja posebno zunanjo in 
notranjo telesno nego. Ekološka Zlati 
Ghee krema, sestavljena iz izbranih 
tovrstnih sestavin, poskrbi za prijetno 
razvajanje obraza, vratu oziroma celega 
telesa. Ghee maslo samostojno pa 
lahko uporabite ter z njim pripravite 
tudi masko za lase. namreč različne 
raziskave so pokazale, da je ghee 
bogat s kratko- in srednje-verižnimi 
maščobnimi kislinami, zaradi česar je 
ne le varna in čista sestavina za kožo 
in lase, temveč tudi koristen za zdravje 
srca. Ghee maslo samo po sebi nam 
lahko pritrdi, da vse kar vnesemo v svoje 
telo, je tudi najbolje nanesti na telo. tako 
nega kot tudi lepota se začneta znotraj 
nas in našega telesa ter izkazujeta 
zunaj nas.

KULINARIČNO ZLATO 
MASLO gHEE KOT 
NARAVNI ŽIVEŽ

Surovo maslo načeloma najdemo prav v vsaki slovenski kuhinji. Kuhano in prečiščeno 
maslo, pod globalnim imenom Ghee, pa je bistveno ter nenadomestljivo v različnih 
tradicionalnih kuhinjah sveta in navsezadnje tudi v Sloveniji. Besedilo: Simona Krnjak

posodah, katerih sestava je 99,9% 
čisto kremenovo steklo (SiO2) oziroma 
kvarc gorski kristal ali kamena strela. 
nadgradnja tega bi lahko bile razne 
žlahtne sestavine vse do diamanta. 
Kristalna posoda, v kateri se kuha maslo, 
je naravna zaščita in odličen prevodnik 
pozitivnih misli, vibracij zvočnih orodij, 
teslinih skalarnih valov, pozicije tročana 
ter dobre volje ekipe Zlatega Gheeja.  
(besedilo v okvirčku)

Kulinarika z ghee maslom
Kulinarično zlato ali ghee maslo ima 
veliko prednosti. njegova izjemna 
uporabnost je idealna alternativa in 
kakovosten nadomestek za mnoga 
olja in maščobe, saj vsebuje različne 
maščobne kisline in je brez laktoze. Ima 
višjo točko dimljenja kot mnoga olja, 
zato je odličen za pečenje in cvrtje vseh 
vrst jedi, hkrati pa poglobi in razširi 
okus pripravljenemu obroku. Odličen 
je namazan na kruhu samostojno, 
z marmelado, medom ali dodan v 
čaj. Sladice pripravljene s kuhanim 
maslom postanejo še bolj kremaste 
in prefinjene. načeloma lahko ghee 
maslo uporabljamo povsod ali pa z njim 
izdelamo svoj lasten namaz. Za hladne 
dni lahko doma pripravite topli napitek 
Zlato mleko (Golden milk), za katerega 
potrebujete:

PRODAJNA MESTA:
Zlati Ghee kravje maslo je dosegljivo v prodajalnah po vsej Sloveniji: Hofer, 
Lidl, Špar, Mercator, tuš, E.Leclerc, Sanolabor ter ostalih manjših ekoloških in 
specializiranih prodajalnah.
Za vse ostale izdelke ste vabljeni obiskati centralno tržnico Ljubljana ali 
raziskati našo spletno prodajalno: https://zlati-ghee.si/.

https://zlati-ghee.si/
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Magnezij je ključen za delovanje telesa, 
saj je pomemben za zdravo živčevje, 
mišice in kosti, pomaga pri sproščanju 
energije iz hranil in sodeluje v reakcijah 
presnove v telesu. Sodeluje tudi pri 
imunskem odzivu, pomemben je za 
delovanje srčno-žilnega sistema. nikakor 
pa nimamo dokazov, da bi magnezij 
preprečeval gripo in debelost, podaljšal 
mladost in upočasnjeval proces staranja, 
deloval proti slabemu zadahu, lajšal 
bolečine, zniževal holesterol, uravnaval 
delovanje črevesja ali pomagal pri 
arteriosklerozi in še kateri od zavajajočih 
trditev!

Magnezij je mineral, ki ga v telo dobimo 
s hrano in pijačo. Med dobre naravne 
vire magnezija uvrščamo polnozrnata 
žita, oreščke, semena, špinačo, stročnice, 
krompir in banane. K pokrivanju potreb 
po magneziju prispevajo tudi meso in 
mlečni izdelki, ribe, soja ter kava in čaj. 
Pomanjkanje magnezija je pri zdravem 
človeku z običajnimi prehranjevalnimi in 
življenjskimi navadam malo verjetno.

Do nezadostne preskrbe z magnezijem 
lahko pride pri obolenjih prebavnega 
sistema, kroničnem uživanju alkohola 
in jemanju nekaterih zdravil (na primer 
diuretikov, zaviralcev protonske 
črpalke, kortikosteroidov in oralnih 
kontracepcijskih sredstev). Hudo 
pomanjkanje magnezija povzroči 
motnje delovanja srčnega in skeletnega 
mišičja in nagnjenja k mišičnim krčem. 
Pomanjkanje dokažemo s krvno 
preiskavo. Med blažje simptome 
pomanjkanja magnezija uvrščamo 
mišične krče v nogah.

nadomeščamo ga lahko s primerno 
hrano ali prehranskimi dopolnili. 
Magnezij se v teh lahko nahaja v 
različnih oblikah, v obliki acetata, 
karbonata, klorida, soli citronske 
kisline, glukonata, glicerofosfata, soli 

Pri morebitnem dodajanju magnezija 
upoštevajmo priporočljiv dnevni vnos, ki 
za odraslo osebo znaša 300 mg do 375 
mg.

Dodajanje magnezija brez zdravniškega 
nadzora odsvetujemo bolnikom s 
slabšo ledvično funkcijo, saj lahko pri 
njih pride do zastajanja magnezija v 
telesu. V primeru nakupa magnezijevega 
nadomestka priporočamo posvet s 
farmacevtom. Magnezij se namreč 
lahko veže z nekaterimi zdravili in zato 
pomembno zmanjša njihovo učinkovitost. 
Med taka zdravila prištevamo nekatere 
protimikrobne učinkovine (kinoloni, 
tetraciklini) ali zdravilo za zdravljenje 
bolezni ščitnice (levotiroksin).

Krči v nogah in magnezij
Krči v nogah niso samo neprijetni, 

MINERAL ZA ZDRAV 
DUH IN ZDRAVO TELO
V lekarni ljudje pogosto povprašujejo po magneziju. Včasih imajo informacije, da bi 
ga bilo priporočljivo jemati, pa niti točno ne vedo, kako naj bi jim koristil oziroma 
zakaj ga sploh potrebujejo. Občasno opažamo, da je iskanje magnezija plod 
zavajajočega oglaševanja in pripisovanja koristi, ki niso znanstveno potrjene.

Besedilo: Bojan Madjar, mag. farm. spec.

ortofosforne kisline, laktata, hidroksida, 
oksida in sulfata. 

Pri uživanju hrane, čeprav bogate z 
magnezijem, ni pričakovati predoziranja, 
saj bi morali zaužiti res velike količine 
hrane, poleg tega pa je magnezij v 
živilih v vezani obliki in se le deloma 
absorbira v črevesju. Magnezijeve soli 
(na primer klorid, sulfat, karbonat), ki so 
topne v vodi in so pogosto v prehranskih 
dopolnilih, se zaradi vodotopnosti soli 
lažje absorbirajo v črevesju ter v primeru 
prekomernega vnosa lahko povzročajo 
od odmerka odvisne neželene učinke. 
Prekomerne količine zaužitega 
magnezija, recimo magnezijevega klorida 
lahko povzročijo prebavne težave, 
kot je diareja, ter bruhanje, slabost, 
izgubo apetita, mišično oslabelost, 
težave z dihanjem ter srčno aritmijo. 

Do nezadostne preskrbe z magnezijem lahko pride pri obolenjih 
prebavnega sistema, kroničnem uživanju alkohola in jemanju 
nekaterih zdravil.



temveč tudi zelo boleči. Pogosto ovirajo nočni počitek ali pa 
se pojavijo v zgodnjih jutranjih urah.

Krči v nogah so tipičen znak akutnega pomanjkanja 
magnezija. nagnjenost k tovrstnim tegobam se s starostjo 
znatno poveča. Do tega pride, ker starejši ljudje pogosto 
premalo jedo. Vendar pa se krči v nogah pojavljajo tudi pri 
sladkornih bolnikih in športnikih. Ob naporih športniki z 
znojenjem povečano izgubljajo magnezij, kar lahko znatno 
vpliva na njihove športne rezultate.

Mišični krči in magnezij
Če prihaja do bolečega krčenja mišic, se za tem pogosto 
skriva pomanjkanje magnezija. Magnezij lahko uspešno 
pomaga pri odpravljanju mišičnih krčev. Pri tem pa se 
osebam brez okvare ledvic ni treba bati prevelikega 
odmerka. Višek magnezija se prek ledvic preprosto izloči 
z urinom. Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) za 
zdravljenje pomanjkanja magnezija priporoča dnevni 
odmerek 300 mg.

Tukaj lahko ugotovite, koliko magnezija zares 
potrebujete.
Magnezij pri krčih
Da se zagotovi pravilen prenos signalov med živčnimi 
celicami, je pomembna zadostna oskrba z minerali, 
predvsem z magnezijem. Krči zaradi pomanjkanja magnezija 
se zato lahko zdravijo s primernim vnosom magnezija.
Reden vnos magnezija v primeru krčev v nogah
Z rednimi in visokimi odmerki magnezija lahko zanesljivo 
odpravite njegovo pomanjkanje. Pri tem je pomembno, 
da vnos  poteka daljše časovno obdobje v ustreznem 
odmerku. Magnezij se lahko jemlje tudi kot trajna terapija 
ali zdravljenje (najmanj 4 do 6 tednov).

Pri morebitnem dodajanju magnezija 
upoštevajmo priporočljiv dnevni vnos, ki za 
odraslo osebo znaša 300 mg do 375 mg. 

Magnezij je ključen 
za delovanje 
telesa, saj je 
pomemben za 
zdravo živčevje, 
mišice in kosti, 
pomaga pri 
sproščanju energije 
iz hranil in sodeluje 
v reakcijah 
presnove v telesu. 

 Nanos magnezija preko kože -   
 dobra alternativa prehranskim dodatkom

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

pršilo  BIMAG
ACTIVE

za mišice- 
vezi- sklepe

pršilo BIMAG
ORIGINAL

čisti magnezij

srce
moč kosti in sklepi

regeneracija

spanec

krči
boleči in okoreli sklepi

utrujenost

boleče mišice

Na voljo v prodajalnah SANOLABOR in izbranih
lekarnah po Sloveniji.

Edinstvena moč naravnega
magnezija iz pradavnine

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

https://www.bi-mag.net
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V prehrani se uporabljata tako listje 
kot koren. Koren, ki je zaradi vsebnosti 
barvil, predvsem betalainov, značilno 
rdeče barve, lahko uživamo svež, kuhan 
ali pečen. toplotna obdelava sicer uniči 
precejšen del omenjenih barvil, zato je 
priporočljivo predvsem kuhanje rdeče 
pese na pari, ali skupaj z olupkom. V naši 
kulinariki se na mizi največkrat znajde 
kot solata v obliki vložene rdeče pese, 
medtem ko je v Vzhodni Evropi izjemno 
popularna juha iz rdeče pese, t.i. boršč. 
Mlajši listi rdeče pese so primerni za 
v solato, medtem ko lahko starejše 
uporabimo na enak način kot liste blitve 
ali špinače.

Sestava rdeče pese in vplivi na 
zdravje
Rdečo peso uvrščamo med 
nizkokalorična živila, čeprav ima v 
primerjavi z drugo zelenjavo precej 
višje vrednosti sladkorjev. Zato niti 
ni nenavadno, da so iz nje razvili 
sorto sladkorne pese, iz katere danes 
pridobivamo sladkor. Rdeča pesa je 
bogat vir magnezija ter folne kisline, ter 
vir kalija, železa, kroma in mangana.

za proizvodnjo energije v celicah. Študije 
so tako pokazale, da sok rdeče pese 
zmanjša porabo kisika med vadbo in 
tako izboljšuje vzdržljivost pri teku in 
kolesarjenju.

Nekaj zanimivosti
•	 Rdečega barvila betanina naše telo 

ne more povsem razgraditi, zato lahko 
uživanje večjih količin rdeče pese 
povzroči rdečkasto obarvanje urina in 
blata, ki pa ni nevarno.

•	 betanin se uporablja tudi kot barvilo 
v prehranski industriji. najpogosteje 
se uporablja za rožnato in rdeče 
obarvanje sladoleda in sladkih pijač.

RDEČA PESA IN 
NJEN VPLIV NA 
ZDRAVJE
Rdeča pesa (Beta vulgaris) je ena izmed tistih vrst zelenjave, katerih divji prednik 
izvira tudi iz naših krajev. Prvi so z njenim gojenjem pričeli Babilonci, kasneje pa še 
Rimljani, čeprav naj bi jo najprej gojili predvsem kot zdravilno rastlino za zdravljenje 
vročine in prebavnih motenj. Besedilo: Strokovnjaki nacionalnega portala o hrani in prehrani, Prehrana.si

Preliminarne raziskave so pokazale, 
da sok rdeče pese znižuje krvni tlak 
pri posameznikih s povišanim krvnim 
tlakom in tako zmanjšuje možnost za 
nastanek srčno-žilnih bolezni. Omenjeno 
delovanje so pripisali predvsem visoki 
vsebnosti anorganskih nitratov, ki se v 
telesu pretvorijo v signalne molekule 
dušikovega oksida. Dušikov oksid, ki ga 
naše telo sintetizira tudi samo, širi krvne 
žile in tako znižuje krvni tlak.

Anorganski nitrati naj bi po nekaterih 
raziskavah pripomogli tudi k izboljšani 
fizični sposobnosti, saj pospešujejo 
delovanje mitohondrijev, ki so odgovorni 

Rdečo peso uvrščamo med 
nizkokalorična živila, čeprav 
ima v primerjavi z drugo 
zelenjavo precej višje vrednosti 
sladkorjev.

Preglednica: Okvirna hranilna vrednost v 100g svežega korena 
rdeče pese
*%PDV: Za energijsko vrednost in makrohranila kot delež priporočenega vnosa (%PV) za povprečno 
odraslo osebo (8 400 kJ/2 000 kcal); za vitamine in minerale kot delež priporočenega dnevnega 
vnos (%PDV) za odrasle - upoštevajoč Prilogo XIII Uredbe (EU) 1169/2011. Za prehranske vlaknine 
kot delež običajno priporočenega vnosa za odrasle (30g). Vir: Različne podatkovne baze o 
prehranski sestavi živil.

Hranilna vrednost v 100 g  
sveže rdeče pese % PDV*

Energijska vrednost (kcal/kJ) 41/172 2

Skupne maščobe (g) 0,1 0
– nasičene maščobe (g) 0 0
Ogljikovi hidrati (g) 10,3 4
– Sladkorji (g) 8,4 9
beljakovine (g) 1,5  3
Prehranske vlaknine (g) 2,1 7
Vitamini in minerali   
Folna kislina (µg) 83  42
Magnezij (mg) 293,5  78

Kalij (mg) 299,6 15

železo (mg) 1,5 11

Krom (µg) 4 10

Mangan (µg) 202 10



https://www.anton.si


Astellas Pharma d.o.o., Šmartinska c. 53, 1000 Ljubljana, Slovenija 

Projekt ozaveščanja o sindromu prekomerno aktivnega sečnega mehurja 
in urinske inkontinence je podprlo podjetje Astellas Pharma  d.o.o. 
v sodelovanju z Društvom za uroginekologijo Slovenije. 

Literatura:  1. Milsom l et al. BJU Int 2001;87(9):760-6.; 
                        2. Abrams P et al. Urology 2003 ;61:37-49.
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https://www.mojmehur.si



