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Simptomi
srčnega
popuščanja
lahko
vključujejo:

Nenadno povečanje
telesne teže
več kot 1-1,5 kg v enem dnevu oz 2
ali več kilograma v 1 tednu.

Zasoplost
ki se pojavlja v mirovanju, nizki
ravni vadbe, ali med
vsakodnevnimi aktivnostmi.

Otekanje spodnjih
okončin
slabši pretok krvi v ledvice lahko
povzroči zadrževanje vode, kar
vodi v otekanje gležnjev in nog.

Literatura: Warning Signs of Heart Failure | American Heart Association;https://www.heart.org/en/health-topics/heart-failure/warning-s
Informacije so splošne izobraževalne narave, glede obvladovanja bolezni se posvetujte z zdravnikom.

Boehringer Ingelheim RCV, Podružnica Ljubljana, Šlandrova 4b, 1231 Ljubljana - Črnuče

informacijsko gradivo za javnost SC-SL-01458
Datum priprave informacije: april 2022

POMLAD: ČAS RAZSTRUPLJANJA IN ZDRAVIH ODLOČITEV
Parkinsonova bolezen • Levkemija in kako jo zdravimo • Kronična venska
bolezen • Hitro in neredno bitje srca • Aterosklerotična srčno-žilna bolezen
Obremenjene noge • Suho ali solzno oko • Inkontinenca urina • Onihomikoza
Kožna plesen • Prehlad ali seneni nahod • Migrena • Postcovidna depresija
Saturacija • Resnice in laži o dietah • Pomladno razstrupljanje s šparglji
www.zdrave-novice.si
ZdraveNovice

UVODNIK

KAZALO

Spomladanska utrujenost, lenobnost ali depresija?
Kako pa ste vi občutili prehod po dolgih zimskih mesecih v zaenkrat
dokaj muhasto pomlad? Tudi vas daje spomladanska utrujenost? Ali
zgolj nekakšno lenobno obdobje? Sicer pa strokovnjaki pravijo, da
spomladanska lenoba mogoče sploh ni lenoba, ampak potuhnjen
simptom zgodnje depresije. Depresija je ena najpogostejših duševnih
bolezni na svetu, zato je pomembno, da se naučimo prepoznati
njene simptome in se posvetovati s psihoterapevtom, psihiatrom
ali drugim strokovnjakom, ki nam lahko pomaga. Če smo si nekoč
omislili inštruktorja za kakšne tuje jezike ali pa recimo za matematiko,
ko nam kaj ni šlo po načrtih v šoli, ali pa celo osebnega trenerja za
fitnes, zakaj si ne bi tudi psihoterapevta!? Zna biti, da je tudi cenejši
kot pa razbijanje glave tja v en dan. Zato bodite posebno pozorni na
naslednjih pet dokaj zgodnjih simptomov depresije. Eden prvih in najbolj
očitnih znakov depresije je izguba upanja. Kaže se v nenadnem pojavu
pesimizma, izgube vere vase in prepričanja, da je svet krivičen in da je
zaman poskušati karkoli narediti zase ali za druge. Če vam ni več mar za
vaše interese in hobije, ki so vam do nedavnega prinašali zadovoljstvo,
se vprašajte, ali je v pomanjkanju navdušenja nad temi dejavnostmi
resnejši problem. Ste zadnje čase težko zaspali? Ali pa se morda ponoči
pogosto zbujate? Možno je, da je vaša nespečnost posledica depresije,
še posebej, če se je pojavila nenadoma in se še niste pritoževali zaradi
slabega spanca. Mnogi, ki se jim je nespečnost pojavila nenadoma, krivijo
koronavirus. Ste med njimi? Depresija lahko povzroči nenadno povečanje
ali zmanjšanje teka in posledično povečanje ali zmanjšanje telesne
teže. Če opazite, da ste nenadoma bolj lačni kot prej, se posvetujte z
zdravnikom. Če so vas v zadnjem času preplavila čustva in jih ne morete
nadzorovati, je velika verjetnost, da ste v zgodnji fazi depresije. Ko se
tako počutite, je pomembno, da se vzdržite prenagljenih odločitev, ki
jih boste kasneje obžalovali. Pazite nase in na vam dražje okoli sebe.
»Za vsako tegobo rož’ca raste,« so nam včasih dejale naše babice, kar
vsekakor drži. A vedite, da v življenju ne gre vselej po načrtih, zato je
najbolj važno, da se znate spoprijeti s težavo in ne obupate, saj boste le
tako po vsaki »bitki« s samim seboj le močnejši.


Danijel Kmetec, uredništvo revije Zdrave novice

V TEJ ŠTEVILKI ZDRAVIH NOVIC PREBERITE:
6 	Parkinsonova bolezen zahteva čimprejšnjo
multidisciplinarno obravnavo
8
Kaj povzroča levkemijo in kako jo zdravimo
13
Kronična venska bolezen - KVB
14
Hitro in neredno bitje srca
17
Vrednost kisika v krvi si lahko merimo doma
18 	Čas je, da premagamo aterosklerotično srčno-žilno
bolezen
20
Noge so posebno obremenjene
22
Suho ali solzno oko - simptomi, vzroki, zdravljenje
26
Rešljiva ali obvladljiva – inkontinenca urina
28
Onihomikoza – glivične okužbe nohtov
32 	Kožna plesen (PITYRIASIS VERSICOLOR), nenevarna
okužba kože
34
Kako ločiti med prehladom in senenim nahodom
36
Migrena – ni samo glavobol
40
Postcovidna depresija
45
Gibanje – edina dieta, ki zares deluje!
46
Zlata pravila zdrave prehrane
48 	Resnice in laži visokomaščobnih in
visokobeljakovinskih diet
50 	Šparglji – za zdravje in pomladno razstrupljanje

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.
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: Boehringer Ingelheim RCV, Podružnica Ljubljana

VPIS V RAZVID MEDIJEV pod štev. 1558
Izdajatelj: HIŠA IDEJ,
Inovativna skupina, d. o. o.
Plečnikova 7, 2000 Maribor
www.hisa-idej.si
Direktorica:
Andreja Iljaš, andreja@hisa-idej.si

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

• 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.

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.

RAZŠIRJENA DISTRIBUCIJSKA MREŽA

Brezplačnik 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 17.000 aktivnih sledilcev na www.facebook.com/ZdraveNovice/
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VRTILJAK

DULCOLAX SVEČKE IN TABLETE ZA ODVAJANJE

MAGNEZIJ 400 MG IZ LEKARNE LJUBLJANA

Težave zaradi zaprtja? V
lekarnah lahko kupite odvajalo
Dulcolax® z bisakodilom, ki
spodbudi naravno praznjenje
debelega črevesa čez noč ali v
nekaj minutah. Na voljo je v obliki
svečk in tablet. Svečke imajo
hiter učinek in začnejo delovati
po od 10 do 30 minutah. Če
vam je ljubša uporaba tablet, te
vzemite zvečer, da se črevesje izprazni naslednje jutro.
Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in
neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

Prehransko dopolnilo Magnezij 400 mg v obliki zrnc
za pripravo napitka s sladilom je nepogrešljiv partner
pri aktivnem življenju. Magnezijev citrat in vitamin B2
(riboflavin) prispevata k zmanjševanju utrujenosti in
izčrpanosti ter delovanju živčnega sistema.
Pripravite si odličen napitek z okusom pomaranče in limete.
Zrnca prelijte z vodo, dobro premešajte in poskrbite za
svoje dobro počutje.
Celotna ponudba prehranskih dopolnil Lekarne Ljubljana
je kar najbolj prilagojena vašim željam in potrebam.
Vabljeni v enote Lekarne Ljubljana, kjer vam bodo strokovni
sodelavci svetovali o uporabi,
morebitnih omejitvah pri jemanju
in primernosti posameznih
prehranskih dopolnil.
POSKRBI ZA DOBRO POČUTJE,
POSKRBI ZASE!
Prehransko dopolnilo ni
nadomestilo za uravnoteženo in
raznovrstno prehrano.

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

ZA DOBER SPANEC IN POMIRJANJE
Baldrijan pomaga, da noč prespimo
mirno. Umirja in sprošča tudi podnevi,
ko se spopadamo s stresom. Ne povzroča
odvisnosti in jutranje zaspanosti. Če
zvečer ne zaspite 15 minut potem, ko
ugasnete luči, vzemite kapljice brez
alkohola Baldrijan XXI Soria Natural,
ki so do 25-krat učinkovitejše od
običajnih. Kapljice ne vsebujejo alkohola
in konzervansov. Uporabniki jih zelo
pohvalijo. www.soria-natural.si

OKREPITE SVOJE VENE S FLEBAVENOM!
Flebaven je zdravilo naravnega izvora, ki krepi vaše vene,
deluje protivnetno ter učinkovito zmanjša bolečino v
nogah, občutek težkih nog in njihovo otekanje. Vsebuje
mikronizirani diosmin, ki klinično dokazano zmanjšuje
simptome kronične venske bolezni (krčnih žil). Namenjen
je tudi zdravljenju simptomov, povezanih z akutno
hemoroidalno boleznijo, kot so bolečine, krvavitve in
otekanje v predelu zadnjika. Flebaven 1000 mg omogoča
enostavnejše jemanje (1 tableta na dan) in cenovno
dostopnejše zdravljenje.
Več si preberite na:
www.flebaven.si.
Pred uporabo natančno
preberite navodilo! O tveganju
in neželenih učinkih se
posvetujte z zdravnikom ali s
farmacevtom.
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- že 12 let z vami

MARSOVCI MULTIVITAMINI IN MULTIMINERALI ZA
OTROKE
Vsako leto pride čas, ko je pomembno
podpreti imunski sistem vašega otroka, da
bi ga ohranili v dobrem stanju.
Prehransko dopolnilo Marsovci PROimun
DEFEND vsebuje ekstrakt črnega bezga
in šipka. Obogateno je z betaglukani iz
naravnih virov ter vitaminom C. Marsovci
PROimun DEFEND sirup se lahko uporablja
za dolgoročno podporo imunskemu sistemu
vašega otroka, pred in med tveganimi
obdobji, npr. pred začetkom
šolskega leta, pred in med
hladnimi obdobji itd. Odličen okus bezga.
Brez umetnih barvil.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

DONACIJA 50 PRENOSNIH OBPOSTELJNIH ULTRAZVOKOV
Pred svetovnim dnevom zdravja, ki smo
ga zaznamovali 7. aprila, so na novinarski
konferenci slovenski strokovnjaki govorili
o napredku v ambulantah družinske
medicine. Te so bogatejše za pomembno
novost – 50 prenosnih obposteljnih
ultrazvokov, ki so jih v Krki donirali
ambulantam družinske medicine po
Sloveniji in s tem zdravnikom omogočili še
kakovostnejšo obravnavo bolnikov.

VRTNICE DREŠAR
Ko se odločite zasaditi gredico, posamezne sadike vrtnic
itd., je prav tako kot barva in oblika pomembno vprašanje,
kje kupiti sadike vrtnic. Vrtnice Drešar so v dvoletnem
proizvodnem procesu izpostavljene vsem
vremenskim pogojem, vzgojene v zemlji,
na njivah naše vrtnarije. Že dolgo let
delamo selekcijo sort in obdržali smo
le tiste, ki se v naših podnebnih pogojih
najbolje obnesejo. Vljudno vabljeni na
cvetoče oglede julija in avgusta.
Spremljajte nas na

Zdrave novice

FORD
ECOSPORT
ŽE ZA 99 €/MESEC

· VEČKRAT NAGRAJENI MOTOR 1.0 ECOBOOST 92 KW (125 KM),
· 6-STOPENJSKI MENJALNIK,
· SAMODEJNA KLIMATSKA NAPRAVA,
· ZADNJA TIPALA ZA POMOČ PRI PARKIRANJU,
· PLATIŠČA IZ LAHKE ZLITINE S PREMEROM 43,2 CM (17˝),
· LED ŽAROMETI,
· BARVNI ZASLON NA DOTIK Z DIAGONALO 20,3 CM (8˝),
· ANDROID AUTO IN APPLE CAR PLAY.
IZBERITE SVOJEGA NA PRVAIZBIRA.SI
Uradna poraba goriva: 5,8 l-7,7 l/100 km. Uradne emisije CO2: 134-175 g/km. Emisijska stopnja Euro 6d. Uradne emisije NOx: 0,0124-0,0162 g/km. Specifične emisije trdih delcev: 0,00014-0,00052 g/km.
Število delcev: 0,44-0,90 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejsi 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.
Reprezentativni primer izračuna za FORD ECOSPORT: • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: € 19.630 • lastna udeležba (polog): €
8.834• znesek financiranja: € 11.287 • število obrokov: 96 - mesečno plačevanje: € 99,00, ter zadnji (97-i) obrok: € 4907,50 • stroški odobritve: € 490,75 • skupni znesek za plačilo brez
lastne udeležbe: € 14.902,43 • letna obrestna mera: 4,689%, ki je spremenljiva in vezana na 3 mesečni Euribor • če je Euribor manjši od 0, se šteje, da je 0 • efektivna obrestna mera:
5,72% na dan 21.03.2022. Ponudba je informativnega značaja, slike so simbolične. Za napake v tisku ne odgovarjamo. Summit motors Ljubljana, d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana.

TEMA MESECA

PARKINSONOVA BOLEZEN
ZAHTEVA ČIMPREJŠNJO
MULTIDISCIPLINARNO
OBRAVNAVO

»Slovenija je s stališča obravnave bolnikov s Parkinsonovo boleznijo izjemno
uspešna, saj imamo vsa farmakološka in kirurška zdravljenja, ki jih ima sodobni svet.
Nekaj pa bo treba spremeniti v sistemski zdravstveni politiki, da bodo bolniki s to
kronično nevrodegenerativno boleznijo lažje in hitreje prišli do subspecialista za to
bolezen,« je na novinarski konferenci pred svetovnim dnevom Parkinsonove bolezni
11. aprilom poudaril nevrolog prof. dr. Zvezdan Pirtošek s Kliničnega oddelka za
bolezni živčevja Nevrološke klinika UKC Ljubljana. Ta predlog je odločno podprl tudi
Jože Šprohar, bolnik s Parkinsonovo boleznijo, ki je bil pri svoji nevrologinji nazadnje
pred 14 meseci – ta razmak med pregledi je po njegovem mnenju odločno predolg.
Besedilo: Sergeja Širca; Foto: Miran Juršič/Aetas

Nevrolog doc. dr. Dejan Georgiev je
dejal, da je Parkinsonova bolezen
bolezen starejših: »Povprečna starost
ob pojavu bolezni je 60 let, vendar
se lahko pojavi tudi pri mlajših ali pa
pozneje v življenju. Gre za različne oblike
parkinsonizma, Parkinsonova bolezen je
le ena od njih. Pogostejša je pri moških.
Med dejavniki tveganja so poleg starosti
pogosteje izpostavljeni tudi pesticidi.
Svoj vpliv imajo tudi genetski dejavniki.
Večinoma pa ni pravega odgovora,
zakaj se bolezen pri nekom pojavi.«
Po besedah doc. dr. Georgieva je v
Sloveniji okoli 9.000 bolnikov, morda

Dejan Georgiev
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10.000, glede na to, da se s staranjem
prebivalstva tudi število teh bolnikov
povečuje. Domneva, da verjetno vsi še
nimajo diagnoze.
Diagnozo je pomembno postaviti čim
prej
Diagnozo Parkinsonove bolezni pa
je pomembno postaviti čim prej, saj
zahteva čimprejšnjo multidisciplinarno
obravnavo. »Zgodnje zdravljenje je
pomembno, ker pozneje, ko zdravila
uvedemo, težje dosežemo ugodne
učinke in več je neželenih učinkov,«
je dejala nevrologinja Nina Zupančič

Nina Zupančič Križnar

Križnar. Poudarila je, da je zdravljenje
zelo individualno: »Parkinsonova bolezen
ima različne obraze. Nekdo zboli pri 60ih
letih, kar je običajna starost, drug bolnik
pri 30ih, tretji po 80. letu, nekdo je
motorični tip, pri drugem so v ospredju
najrazličnejše nemotorične težave,
spet je tu še pomembno, ali ima nekdo
pridružene bolezni, zdravila, nenazadnje
tudi zaposlitev. Vse to mora nevrolog
skupaj z bolnikom dobro pretehtati in
se odločiti za zdravljenje. V prvi meri se
odločamo za zdravila, ki nadomeščajo
manjkajoči dopamin in ugodno
vplivajo na motorične znake, deloma

Lidija Ocepek
Spremljajte nas na
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tudi olajšajo nemotorične simptome.
Pogosto uporabljamo kombinacijo več
dopaminergičnih zdravil, pri mnogih
bolnikih je potrebno poseči tudi po
drugih zdravilih npr. antidepresivih,
zdravilih za zdravljenje demence,
halucinacij, psihičnega nemira, omotic…
Vzporedno zdravimo nemotorično
simptomatiko. Pravega »kuharskega
recepta« pa nimamo. Tudi zato je
pomembno, da ima bolnik osebnega
nevrologa, ki ga spremlja od začetka
postavitve diagnoze.«
Doc. dr. Georgiev je pojasnil, da se
obravnava Parkinsonove bolezni začne
na sekundarni zdravstveni ravni, pri
nevrologih v regijskih bolnišnicah, ki
lahko spremljajo bolnika v zgodnjih
fazah, če ni zapletov. »Na Nevrološko
kliniko UKC Ljubljana, kjer imamo sicer
hudo prostorsko in kadrovsko stisko, pa
prihajajo bolniki v napredovali fazi, ki
običajno pride po petih letih ali pozneje.
Takrat je smiselno uvesti kontinuirano
zdravljenje s črpalkami ali z globoko
možgansko stimulacijo.«
»Zaradi raznolike klinične slike pri
bolnikih s Parkinsonovo boleznijo
je nujno, da se z bolniki ukvarjajo
strokovnjaki različnih strok in z
različnimi znanji. Multidisciplinarni tim
strokovnjakov, ki vsak s svojega zornega
kota pomaga bolnikom s Parkinsonovo
boleznijo in drugimi motnjami gibanja,
sestavljajo nevrolog, specializirana
diplomirana medicinska sestra, psihiater,
psiholog, fizioterapevt, delovni terapevt,
logoped, socialni delavec, po potrebi pa
še nevrokirurg, anesteziolog, dietetik
in gastroenterolog. Ti strokovnjaki
se ukvarjajo z bolnikom in njegovimi
svojci z namenom izboljšati bolnikovo
kakovost življenja ter tudi kakovost

Cvetka Pavlina Likar

življenja njegovih bližnjih,« je povedala
Lidija Ocepek, dipl. med. sestra,
specializirana medicinska sestra s
področja parkinsonizma s Kliničnega
oddelka za bolezni živčevja Nevrološke
klinike UKC Ljubljana, kjer deluje Center
za ekstrapiramidne bolezni.
Parkinsonova bolezen prizadene celo
družino
Parkinsonova bolezen je počasi
napredujoča nevrodegenerativna
bolezen osrednjega živčevja, torej
možganov. »Običajno bolniki obiščejo
nevrološko ambulanto, ko začutijo
motorične težave, to pomeni tresenje,
motnje hoje, zategnjenosti, počasnost ali
jih na to opozorijo svojci. Pri določenih
bolnikih pa lahko številni nemotorični
simptomi povzročijo, da bolnik že
nekaj let pred motnjo gibanja obiskuje
različne specialistične ambulante, npr.
ortopedsko in revmatološko (bolečine v
križu, ramenih, okončinah), ima pregled
pri urologu (motnje mikcije, erektilna
motnja), gastroenterologu (obstipacija),
psihiatru (tesnoba, depresija), kardiologu
(bolečina v prsih, omotice) itd.,« je
pojasnila Nina Zupančič Križnar.
Parkinsonova bolezen prizadene
celo družino. »Hudo je predvsem za
mlajše bolnike in njihove partnerje z
mladoletnimi otroki, ki težje sprejemajo
spremenjeno zunanjost bolnika. Bolniki se
slinijo, imajo nehotene gibe, grimasirajo,
se tresejo... Zaradi spremenjene telesne
podobe lahko prihaja do težav v intimnih
odnosih med partnerjema, otroke je
sram in se izogibajo druženju z obolelim…
Prav pri mladih je bolezen praviloma
tudi hitreje napredujoča in so bolj
izraženi prav ti zunanji simptomi. Zato
je zelo pomembno, da že bolnik pride na
pogovor skupaj s partnerjem. Potrebno

Jože Šprohar

se je pogovoriti in razložiti, da to niso
prehodne motnje, ampak da z boleznijo
napredujejo,« je dejala Lidija Ocepek.
Nina Zupančič Križnar je povedala, da
je marsikateri bolnik na začetku zelo
šokiran. »Življenje pa se jim pogosto
poruši tudi kasneje, ko mine od 5 do 8
let dolgo »obdobje medenega meseca«
in bolezen napreduje. Opažamo, da
bolniki in svojci, ki so dobro seznanjeni z
boleznijo bolje sodelujejo pri zdravljenju
in potek bolezni je ugodnejši, zapletov
zdravljenja je manj.«
Ključna vloga Društva Trepetlika
Ključno vlogo pri izobraževanju bolnikov
v Sloveniji že 32 let igra Društva
bolnikov s parkinsonizmom in drugimi
ekstrapiramidnimi motnjami Trepetlika.
»Danes združujemo okoli 1200 članov
s podobnimi zdravstvenimi in socialnimi
težavami. Naša ključna vloga je podpora
oseb s Parkinsonovo boleznijo in drugimi
ekstrapiramidnimi motnjami ter njihovih
družin. Podpora je namreč pomembna
za oba, za bolnika in skrbnika, saj je
skrb za bolnika večplastna in nikakor
ni enostavna. Društvo Trepetlika se
zavzema, da bi osebe s Parkinsonovo
boleznijo živele polno življenje, pri
tem pa podpira raziskave za njihovo
ozdravitev. Glavni namen Društva
Trepetlika je izobraževanje bolnikov
o novostih s področja zdravljenja
Parkinsonove bolezni ter seznanjanju
z načini lajšanja življenja bolnikov.
Pogosto organiziramo poljudnostrokovna srečanja in delavnice,
izobraževalna srečanja in tudi srečanja
za skupine, ki potrebujejo posebne
informacije. Posebna vrednost takih
srečanj je združevanje ljudi s podobnimi
zdravstvenimi težavami, kar omogoča
izmenjevanje dragocenih izkušenj med
posameznimi bolniki. Društvo že vrsto
let izdaja tudi glasilo Trepetlika,« je
povedala predsednica društva Cvetka
Pavlina Likar.
Z aktivnim načinom življenja lahko
upočasnimo Parkinsonovo bolezen
Ta napredujoča degenerativna bolezen
možganov žal še ni ozdravljiva, a jo lahko
vse bolje obvladujemo, k čemur prispeva
tudi vzdrževanje aktivnega življenjskega
sloga. Nina Zupančič Križnar je poudarila,
da lahko z aktivnim načinom življenja
upočasnimo Parkinsonovo bolezen.
Primerne so razne oblike vadbe,
posebno dobre vplive pa opažajo pri
plesu in namiznem tenisu. »V zadnjem
času pa smo na pobudo bolnika Vinka
Kurenta začeli z organiziranim igranjem
namiznega tenisa. Številni naši člani so
nad tem tako navdušeni, da se je namizni
tenis iz Maribora razširil tudi v Ljubljano
in Kranj,« je dejala predsednica Društva
Trepetlika.
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KAJ POVZROČA
LEVKEMIJO IN
KAKO JO ZDRAVIMO
Levkemije so posledica maligne oziroma klonske proliferacije nezrelih celic bele
vrste, bodisi granulocitne (mieloične) ali limfocitne (limfatične) vrste. Glede na
klinično sliko, laboratorijske značilnosti bolezni, naravni potek in načine zdravljenja
jih razdelimo na akutne in kronične mieloične in limfatične levkemije.

Besedilo: Prim. Jožef Pretnar, dr. med., klinični oddelek za hematologijo UKC LJ

Akutne levkemije
Akutne mieloične levkemije (AML)
Akutne mieloblastne levkemije
so posledica klonske proliferacije
maligno spremenjene matične celice
granulocitne vrste. Bolezen je redka
v otroški dobi, običajno se pojavi v
adolescenci. Njena pogostost narašča
s starostjo, predvsem po 60. letu.
Incidenca v populaciji je 3/100.000
prebivalcev na leto, pri starosti 90 let
pa že 35/100.000 na leto! Etiologija
bolezni ni povsem pojasnjena, lahko
je povezana z izpostavljenostjo
nekaterim kemikalijam, citostatikom in
ionizirajočemu žarčenju.
Bolezenski znaki so posledica
odpovedi kostnega mozga in se
kažejo s slabokrvnostjo, krvavitvami in
ponavljajočimi se okužbami. Pogosto pri

pregledu ugotovimo povečana jetra in
vranico, redkeje bezgavke. Bolniki včasih
tožijo tudi za bolečinami v kosteh.
Za opredelitev akutne levkemije je
treba opraviti pregled krvi – krvna
slika in pregled kostnega mozga. Iz
vzorca kostnega mozga opravimo
še imunološke, citogenetske in
molekularnogenetske preiskave. Z
omenjenimi preiskavami bolezen
podrobno opredelimo in jo tako uvrstimo
po klasifikaciji Svetovne zdravstvene
organizacije (WHO). Citogenetske
in molekularnogenetske preiskave
niso pomembne samo za opredelitev
bolezni, ampak tudi za oceno prognoze,
načrtovanje zdravljenja, vključno s
presaditvijo krvotvornih matičnih celic
(PKMC) in za spremljanje preostale
(rezidualne) bolezni in ugotavljanje
zgodnje ponovitve.

AML zdravimo s kombinacijo različnih
citostatikov. Temeljna citostatika sta
citozina arabinozid in daunorubicin.
Samo zdravljenje delimo na indukcijsko
zdravljenje, s katerim poskušamo doseči
remisijo bolezni – to je stanje, kjer s
preiskavo krvne slike in običajnimi
preiskavami kostnega mozga ni več najti
nobenih znakov bolezni. Indukcijskemu
zdravljenju sledita dva ali trije krogi
konsolidacijskega zdravljenja, kjer lahko
uporabljamo tudi druge citostatike.
S konsolidacijskim zdravljenjem
preprečimo zgodnje ponovitve bolezni, v
približno od 15 do 20 odstotkih pa lahko
levkemijo povsem pozdravimo.
Ker pride pogosto do ponovitve bolezni,
se odločimo za presaditev krvotvornih
matičnih celic (PKMC). Najboljši uspehi
so pri sorodni alogenični presaditvi,
nekoliko slabši pa pri alogenični
nesorodni in avtologni presaditvi.
Nekatere vrste levkemije imajo posebne
biološke značilnosti in drugačno
odzivnost na zdravljenje. Akutna

Za potrditev, da gre za KML, je treba poleg osnovnih
laboratorijskih preiskav opraviti citogenetske in
molekularnogenetske preiskave kostnega mozga.
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Nekatere vrste levkemije imajo
posebne biološke značilnosti
in drugačno odzivnost na
zdravljenje.
Spremljajte nas na
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promielocitna levkemija (APL) ima
značilno kromosomsko preureditev
– translokacijo delov kromosomov
15 in 17. Za to levkemijo so značilne
hude krvavitve, ki se še poslabšajo
ob začetku citostatskega zdravljenja.
Za njihovo preprečevanje je zelo
učinkovito zdravljenje z retinoično
kislino (provitamin A). Učinkovito je
tudi zdravljenje z arzenovim trioksidom
(arzenik). Če bolnik doseže remisijo
bolezni, je prognoza izredno dobra,
saj se pozdravi preko 80 odstotkov
bolnikov in praviloma presaditev sploh ni
potrebna.
Akutne limfatične levkemije (ALL)
ALL so pri odraslih redkejše kot
pri otrocih, incidenca je od 0,7 do
1,8/100.000 prebivalcev na leto.
Zbolevajo večino bolniki v mlajšem
obdobju, med 15. in 24. letom, drugi vrh
pa je po 80. letu – incidenca 2,3/100.000
prebivalcev na leto. Klinična slika je
podobna kot pri AML, le da so bezgavke
povečane skoraj pri vseh bolnikih.
Za opredelitev ALL so potrebne iste
preiskave kot za AML. Na osnovi
preiskav, predvsem imunofenotipizacije,
opredelimo, ali levkemične celice izhajajo
iz B- ali T-limfocitov in jih tako delimo na
B- in T-celične ALL. Za oceno prognoze

in načrtovanje zdravljenja sta prav tako
pomembni citogenetika in molekularna
genetika. ALL, pri kateri ugotovimo
translokacijo delov kromosomov 9 in
22 (filadelfijski kromosom, ki je sicer
značilen za kronično mieloično levkemijo
s posledično molekularno genetsko
spremembo – nastane združen gen BCRABL) ima slabšo prognozo in zahteva
intenzivnejše zdravljenje, ki vključuje
vedno tudi alogenično PKMC.
ALL ima pri odraslih bolnikih slabšo
prognozo kot pri otrocih in samo s
kemoterapijo pozdravimo manj kot 20
odstotkov bolnikov. Samo zdravljenje
ALL se razlikuje od zdravljenja AML.
Bolnike zdravimo s kombinacijo različnih
citostatikov, ki jih dajemo izmenično
skozi daljše obdobje. Indukcijsko
zdravljenje traja štiri tedne, uporabljamo
kombinacijo daunorubicina, vinkristina,
asparaginaze in deksametazona.
Indukcijskemu zdravljenju sledi
štiritedensko konsolidacijsko
zdravljenje, kjer uporabljamo purinetol,
citozinarabinozid in ciklofosfamid.
Po zaključenem konsolidacijskem
zdravljenju pri bolniku nadaljujemo
z vzdrževalnim zdravljenjem, ki je
praviloma ambulantno še dve leti. Pri
vseh bolnikih z ALL, razen mlajših od 25
let z ugodnimi prognostičnimi dejavniki,

AML zdravimo s kombinacijo
različnih citostatikov.
prihaja v poštev alogenična PKMC.
Avtologna PKMC pri zdravljenju ALL
nima tolikšnega pomena kot pri AML. Pri
ALL s translokacijo kromosomov 9 in 22
poleg citostatikov uporabljamo imatinib
(Glivec) ali podobna zdravila.
Kronične levkemije
Kronična mieloična levkemija (KML)
KML je posledica klonske proliferacije
maligno spremenjene matične celice, ki
pa ima v primerjavi z AML v začetnem,
kroničnem obdobju ohranjeno
sposobnost dozorevanja. Zato na
začetku ni znakov odpovedi kostnega
mozga, saj je nastajanje eritrocitov,
trombocitov in funkcijsko normalnih
levkocitov ohranjeno. Bolezen je izjemno

redka v otroštvu, lahko pa se sicer
razvije v katerem koli obdobju. Incidenca
je 1,25/100.000 prebivalcev na leto.
Tako kot pri AML je KML povezana
z izpostavljenostjo ionizirajočemu
sevanju. Nastanek bolezni je povezan
z že omenjeno translokacijo delov
kromosomov 9 in 22 s posledičnim
novim združenim genom BCR-ABL, ki
je odgovoren za sintezo encima, ki ima
aktivnost tirozin kinaze in je v končni
fazi odgovoren za transformacijo
matičnih celic v levkemične.
Bolezen poteka v več fazah. V prvi,
kronični fazi jo pogosto odkrijemo
naključno, s pregledom krvne slike
zaradi drugih razlogov. Včasih bolniki
občutijo težave zaradi povečane
vranice, ki se kaže s tiščanjem pod
levim rebrnim lokom. V kasnejšem
obdobju bolezen napreduje – obdobje
pospešenega poteka. Vranica narašča,
pojavi se slabokrvnost, znižano
število trombocitov, število levkocitov
pa narašča. Bolniki imajo zvišano
temperaturo, hujšajo, ponoči se znojijo.
V končnem obdobju bolezen preide v
blastno preobrazbo, ki se kaže s sliko
akutne levkemije.
Za potrditev, da gre za KML, je treba
poleg osnovnih laboratorijskih
preiskav opraviti citogenetske in
molekularnogenetske preiskave
kostnega mozga, s katerimi potrdimo
prisotnost filadelfijskega kromosoma in
združenega gena BCR-ABL.
Pred ero novih tarčnih zdravil –
inhibitorjev tirozin kinaze (imatinib,
nilotinib, dasatinib) je bilo edino uspešno
zdravljenje z alogenično PKMC. Z
inhibitorji tirozin kinaze dosežemo pri
večini bolnikov popolni citogenetski

Po zaključenem konsolidacijskem zdravljenju pri bolniku
nadaljujemo z vzdrževalnim zdravljenjem, ki je praviloma
ambulantno še dve leti.
odgovor, kakor tudi zelo dober ali celo
popoln molekularnogenetski odgovor.
Zato PKMC pri bolnikih opravimo le v
redkih primerih neodzivnosti na zdravila.
Kronična limfatična levkemija (KLL)
Kronična limfocitna levkemija je
najpogostejša vrsta levkemij in
predstavlja četrtino vseh levkemij.
Incidenca je 3/100.000 prebivalcev
na leto. KLL je redka pri mlajših od 30
let, incidenca postopno narašča po
starosti 50 let. V primerjavi z drugimi
levkemijami ni potrjene povezave
z izpostavljenostjo sevanju, pač pa
morda z nekaterimi kemikalijami, ki se
rabijo v agronomiji. Tako kot pri ALL z
imunofenotipizacijo lahko ločimo KLL Bin T-limfocitov. Slednja je veliko redkejša.

Pri približno tretjini bolnikov nikoli ni potrebno zdravljenje, ker
bolezen ne povzroča težav in tudi ne napreduje.
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Večina bolnikov je ob odkritju bolezni
brez težav in jo odkrijemo naključno.
V napredovalem obdobju se pojavijo
splošni znaki, kot so hujšanje, znojenje,
utrujenost in vročina. Pri pregledu
najdemo povečane bezgavke, jetra in
vranico.
Poleg običajnih laboratorijskih
preiskav opravimo imunofenotipizacijo.
Citogenetske in molekularnogenetske
preiskave niso potrebne za diagnozo,
so pa pomembne za napoved poteka
bolezni oziroma odzivnosti na
zdravljenje.
Pri približno tretjini bolnikov nikoli ni
potrebno zdravljenje, ker bolezen ne
povzroča težav in tudi ne napreduje.
Pri približno tretjini bolnikov bolezen
postopno napreduje z leti ali celo
desetletji. Ko se pojavijo se splošni znaki,
povečane bezgavke, jetra in vranica
ali pa bolniki postanejo slabokrvni in
imajo pogoste okužbe ali krvavitve, je
treba začeti zdravljenje. Za zdravljenje
uporabljamo citostatike, bodisi kot
monoterapijo ali pa kombinacijo več
zdravil. V zadnjih letih citostatike
kombiniramo z monoklonskimi
protitelesi, kot so rituksimab,
ofatumomab in alemtuzumab. Pri
približno tretjini bolnikov ugotovimo
bolezen v napredovalem obdobju ali pa
sprva asimptomatska bolezen napreduje
zelo hitro in je zdravljenje treba začeti
takoj ali v razmeroma kratkem času.
Zdravljenje s PKMC je še v
eksperimentalnem obdobju in prihaja
v poštev pri mlajših bolnikih z dobrim
odzivom na običajno zdravljenje.
Spremljajte nas na
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Naš namen je ustaviti rakasta obolenja, zato stremimo k razvoju inovativnega in
personaliziranega zdravljenja. Z našim delom smo vsak dan bližje prihodnosti, v kateri je
bolezen stvar preteklosti. Več informacij lahko dobite na www.janssen.com/slovenia
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Nekatera zdravljenja obvladujejo raka.
Mi ga želimo ozdraviti.

Preizkusi. Prepričaj se.
Povej naprej.

MEET & GREET
& INDULGE

Postani tudi ti Medexova vražja babnica
in preizkusi učinek vsakodnevne rutine
z Medexovimi lepotnimi izdelki na koži,
laseh in nohtih. Prepričaj se o
kakovosti. Povej naprej in deli
lepotna odkritja.

www.medex.si
medex.si

medex.si

@tixibeauty
@tjasa_kokalj_jerala

Patentirane vrste kolagena z dokazano
učinkovitostjo – izberi pravega zase
Pravi odmerki in kombinacije klinično
dokazanih sestavin – tudi za vegane
Kolagen z vitaminom C v prahu

Kolagen Q+ v kapsuli
MSM lift + Q10 v tekočini
MSM + beauty minerals v prahu

Kolagen lift v tekočini
Kolagen lift v stekleničkah

Ceramidi, kapsule

Hyaluron, kapsule

Anti-celulit, kapsule

Akcija 3+1 GRATIS v Tuš drogerijah
Do 30. aprila so vam v Tuš drogerijah izbrani Medexovi kolageni in
drugi lepotni izdelki na voljo v akciji 3 + 1.
Kupite 3 izdelke, skenirajte kodo na izdelku, naložite račun in dodatni
najcenejši izdelek prejmete brezplačno na svoj domači naslov.
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KRONIČNA VENSKA
BOLEZEN - KVB
Kronična venska bolezen ali krčne žile, kot ji pravimo pogovorno, je ena od
najpogostejših nenalezljivih bolezni, saj prizadene 80 % odraslih. Zanjo so značilne
otekle, boleče in težke noge.

Kronična venska bolezen prizadene
venski sistem spodnjih okončin.
Povezana je s slabšo prekrvitvijo v
spodnjem delu nog, ki jo povzročajo
strukturne spremembe v venskih
zaklopkah in venski steni.
Klinično je opredeljena kot sklop
simptomov in znakov, ki nastanejo
zaradi zvišanega tlaka v povrhnjih in/ali
globokih venah spodnjih udov. Simptomi
kronične venske bolezni so lahko težke,
utrujene in nemirne noge, topa bolečina,
srbenje in nočni krči. Njeni znaki so lahko
mrežaste vene ali krčne žile (varice),
otekline, kožne spremembe in venska
razjeda.
Dejavniki, ki prispevajo k razvoju
kronične venske bolezni
Na njen nastanek poleg dednosti vplivajo
spol, starost in debelost. Drugi dejavniki
tveganja so še nosečnost, vročina,
kajenje in dolgotrajno stanje ali sedenje
ter premalo gibanja.
Pomen zgodnjega odkrivanja in
zdravljenja
Razširjenost kronične venske bolezni
je pogosto podcenjena, njeni simptomi
pa spregledani. Slabše prepoznavanje
in neustrezno zdravljenje zmanjšujeta
kakovost življenja bolnikov in lahko
vodita celo do invalidnosti.
Pri 60 % bolnikov je bolezen na zgodnji
stopnji. Pogosto ne vedo, čemu pripisati
težave, zato se začnejo pozno zdraviti.
Na zdravnika se velikokrat obrnejo, ko
bolezen že napreduje. Pomen zgodnjega
prepoznavanja in ustreznega zdravljenja
te napredujoče bolezni izpostavlja tudi
Miha Lukač, dr. med., zdravnik družinske
medicine in eden od raziskovalcev v
raziskavi Flebaven. »Huda bolečina in
občutek težkih nog počasi povečata
čustveno nelagodje ter zmanjšata
telesno sposobnost in mobilnost ljudi
s kronično vensko boleznijo. Kakovost

njihovega življenja pa je mogoče občutno
izboljšati s pravočasno diagnozo
in zgodnjim začetkom zdravljenja
simptomov in znakov bolezni.«
Venoaktivna zdravila je koristno
jemati ne glede na stopnjo kronične
venske bolezni.
Flebaven® je venoaktivno zdravilo
naravnega izvora, ki vsebuje mikronizirani
diosmin. S celovitim delovanjem poveča
venski tonus, spodbudi mikroobtok
v venah, olajša bolečino v nogah ter
zmanjša občutek težkih nog in njihovo
otekanje.
Učinkovitost in varnost Flebavena®
1000 mg sta bili dokazani v klinični
raziskavi
Raziskava je potrdila, da Flebaven® 1000
mg učinkovito zmanjšuje najpogostejše
simptome kronične venske bolezni. (2)
Pozitivne izkušnje z njim je povzel Miha
Lukač, dr. med.: »Med raziskavo so se
ves čas kazali ugodni vplivi zdravila
Flebaven® – tako v smislu lajšanja
simptomov, kot sta bolečina in občutek
težkih nog, kot tudi znakov kronične
venske bolezni.«
V raziskavi je bilo prav tako dokazano, da
se je kakovost življenja ljudi s kronično
vensko boleznijo bistveno izboljšala.
Največji pozitivni vpliv se je pokazal v
zmanjšanju jakosti bolečine.

»Eden izmed ključnih dejavnikov
uspešnega zdravljenja kronične venske
bolezni je vsekakor dobro sodelovanje
uporabnika,« poudarja Miha Lukač, dr.
med. »Ker se Flebaven v obliki tablet po
1000 mg lahko jemlje samo enkrat na
dan, je to sodelovanje še toliko boljše.«

oglasno sporočilo

Za zdravljenje se uporabljajo venoaktivna
zdravila, ki učinkovito zmanjšujejo
najpogostejše simptome bolezni in tako
pozitivno vplivajo na kakovost življenja
bolnikov.

Flebaven® je na voljo v obliki filmsko
obloženih tablet po 500 mg in v obliki
tablet po 1000 mg.
OKREPITE SVOJE VENE!
Ali tudi vas bolijo noge? Ali imate krčne
žile? Na spletni strani www.flebaven.si
izpolnite vprašalnik in preverite, kakšno
je vaše tveganje za kronično vensko
bolezen.
Besedilo obravnava zdravilo brez recepta.
Pred uporabo zdravila natančno preberite
navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se
posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Reference
1. Rabe E, et al. Epidemiology of chronic venous disorders in geographically
diverse populations: results from the Vein Consult Program. Int. Angiol. 2012;
31: 105–15.
2. Krevel B, Barbič-Žagar B, Uranič N. Učinkovitost in varnost enega odmerka
Flebavena® (diosmin) po 1000 mg dnevno pri bolnikih s kronično vensko
boleznijo. Med Razgl 2020; 59 (1): 107–18.
3. Kecelj Leskovec N, et al. Priporočila za odkrivanje in zdravljenje kronične
venske bolezni. Zdrav Vestn. 2017; 86:345–61.

FLEBAVEN JE ZDRAVILO NARAVNEGA
IZVORA, KI KREPI VAŠE VENE, DELUJE
PROTIVNETNO TER UČINKOVITO
ZMANJŠA BOLEČINO V NOGAH, OBČUTEK TEŽKIH NOG
IN NJIHOVO OTEKANJE. FLEBAVEN 1000 MG OMOGOČA
ENOSTAVNEJŠE JEMANJE (1 TABLETA NA DAN) IN
CENOVNO DOSTOPNEJŠE ZDRAVLJENJE.
VEČ SI PREBERITE NA: WWW.FLEBAVEN.SI.
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HITRO IN NEREDNO
BITJE SRCA
Srčni utrip je nadzorovan z električnim sistemom srca, ki se imenuje tudi prevodni
sistem, sestavljen pa je iz posebnih vlaken (vozlov in nitja) ter je naravni srčni
Besedilo: Katja Lah
spodbujevalec.
Zakaj pride do hitrega in nerednega
bitja srca
Kakršna koli motnja v tem sistemu
lahko privede do hitrega ali nerednega
utripanja srca. To nitje pa je povezano
tudi z višjimi nadzornimi sistemi
(osrednje živčevje), ki preko svojih niti
vpliva na srčni utrip. Vsi ti sistemi se
med seboj dopolnjujejo in skrbijo za
optimalno utripanje srca glede na
razmere v telesu. Tako lahko porušeno
hormonsko ravnovesje pri bolezni žleze
ščitnice povzroči hitrejši srčni utrip ali
pa receptorji zaznajo premalo kisika v
tkivih zaradi pomanjkanja rdečih krvničk
(ki prenašajo kisik po telesu) ob anemiji
in srčni utrip se prav tako pospeši.
Vsaka bolezen srca (vnetje,
ateroskleroza, zadebeljenje mišične
stene, operacije na srcu) pripomore
k motnjam v prevajanju električnega
impulza po srcu in zato lahko prispeva
k nastanku hitrega in nerednega
bitja srca. Zato so tovrstne motnje s
starostjo pogostejše.

Kdaj in kako si lahko pomagate sami
Za umiritev hitrega bitja srca si lahko
pomagate s posebnimi enostavnimi
manevri. Z njimi pozitivno vplivate
na tisti del osrednjega živčevja, ki
umirja srčni utrip. Imenujejo se vagalni
manevri. Najpogosteje se uporablja
Valsalvin manever. Ta izgleda tako, da
zajamete zrak, potem pa pihnete v zaprt
sistem – lahko poskusite izdihniti pri
zaprtih ustih, napihniti majhno vrečko.
V zdravstveni ustanovi dajemo bolniku
manjšo brizgalko, bolnik pa potem iz
nje poskuša izpihniti čep. preostali
manevri so še: lahen pritisk na zaprte
oči in močenje obraza z mrzlo vodo. Če
se le da, te manevre izvajate sede. Zelo
pomembno je, da prizadetemu ne dajete
zdravil, ki jih ima za aritmijo predpisan
nekdo drug, ker je to lahko zelo nevarno.
Če je hiter utrip nastal zaradi stresa,
se poskusite umiriti. Izmerite si tudi
telesno temperaturo, saj je tudi ta
lahko vzrok za porast srčnega utripa.
Če bolnik izgubi zavest in neha dihati,

Kakršna koli motnja v tem sistemu lahko privede do hitrega ali
nerednega utripanja srca.
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začnete s temeljnimi postopki oživljanja
(masaža srca in umetno dihanje). Bolnika
brez zavesti, ki sam diha, dajte v bočni
položaj.
Kdaj morate k zdravniku
Takojšen pregled (tudi klic na 112) je
nujen:
• kadar je utrip zelo hiter, nad 150
utripov na minuto (v mirovanju) ali
zelo počasen (pod 50),
• kadar je hitremu in nerednemu bitju
srca pridružena bolečina v prsih in/ali
dušenje,
• kadar ob tem bolnik izgubi zavest,
• kadar je prisoten zelo visok ali zelo
nizek krvni tlak.
Obisk zdravnika družinske medicine je
potreben:
• kadar simptom traja dlje časa (na
primer cel dan), čeprav ni zelo moteč,
• kadar smo zaradi simptoma
vznemirjeni.

Vsaka bolezen srca pripomore
k motnjam v prevajanju
električnega impulza po srcu in
zato lahko prispeva k nastanku
hitrega in nerednega bitja srca.
Spremljajte nas na

Zdrave novice

Vsak utrip
šteje!
Izidi številnih
raziskav potrjujejo,
da je pospešen srčni
utrip v mirovanju
neodvisen dejavnik
tveganja za srčnožilne bolezni.1
Pospešen srčni utrip
v mirovanju je združen:
a) z večjim tveganjem za pojav
arterijske hipertenzije,
b) z večjo srčno-žilno zbolevnostjo in
c) z večjo srčno-žilno umrljivostjo.1
Posamezniki s povišanim krvnim
tlakom in povišano srčno frekvenco
v mirovanju več kot 80 utripov na
minuto imajo večje tveganje za
srčno-žilna obolenja in smrti zaradi le
te, kot posamezniki s povišanim krvnim
tlakom in srčno frekvenco v mirovanju
pod 60 utripov na minuto.2
SI-NONC-00005 03/2022
1. Šinkovec M. Pospešen srčni utrip: napovedni kazalec in srčnožilni dejavnik tveganja. Zdrav Vestn 2007; 76:
559–65. 2. Arpit Saxena et al. Protective Role of Resting Heart Rate on All-Cause and Cardiovascular Disease
Mortality. Mayo Clin Proc. 2013 December; 88(12): 1420-1426. doi:10.1016/j.mayocp.2013.09.011.

Zelo pogosto se pri skoraj
vseh ljudeh pojavljajo dodatni
srčni utripi (ekstrasistole), ki
dajejo občutek, kot da je srce
poskočilo ali da je imelo krajši
postanek med utripi.
Katere ukrepe zdravnika lahko
pričakujete
Zdravnik vas bo o težavah podrobno
izprašal in vas pregledal. Poslušal bo
utripanje srca in izmeril srčni utrip
in krvni tlak. Odloči se lahko tudi za
elektrokardiogram in odvzem krvi v
laboratoriju. Zdravljenje bo osredotočeno
na vzrok.
Katere so najpogostejše diagnoze ob
hitrem in nerednem bitju srca
Zelo pogosto se pri skoraj vseh
ljudeh pojavljajo dodatni srčni utripi
(ekstrasistole), ki dajejo občutek, kot da
je srce poskočilo ali da je imelo krajši
postanek med utripi. Praviloma so
povsem nenevarni.
Pogosta diagnoza je tudi atrijska
fibrilacija. To pomeni, da se srce krči
hitro in neenakomerno zaradi napake
v prevodnem sistemu srca – prizadete
so celice v vozlu, ki narekuje proženje
utripov.

Hitro in neenakomerno bitje srca je lahko tudi posledica
hormonskih motenj.
PSVT (paroksizmalna supraventrikularna
tahikardija) je prehitro, a redno utripanje
srca. Sindrom WPW (Wolf-ParkinsonWhite) je poseben napad hitrega bitja
srca, ki se pojavlja predvsem pri mladih
in nastane zaradi prirojene napake –
prisotno je dodatno, nenormalno nitje.
Hitro in neenakomerno bitje srca je
lahko tudi posledica hormonskih motenj,
največkrat bolezni žleze ščitnice.
Pojavlja se tudi pri psihosomatskih
motnjah, paničnih napadih, anksioznosti
in depresiji.
Kateri so načini zdravljenja
Zdravnik bo pri ogroženem bolniku
(bolečina v prsih, dušenje, predhodni
kolaps, zelo hiter utrip) ukrepal bolj
intenzivno kot pri bolniku brez težav.
Prvi ukrep so že prej opisani vagalni
manevri.
Zdravljenje aritmij lahko poteka
z elektokonverzijo ali z zdravili.
Elektrokonverzija je električni sunek,

POTREBUJETE UMIRJENOST
V STRESNEM OBDOBJU IN
HREPENITE PO DOBREM SPANCU? NARAVNE
BALDRIJAN XXI KAPLJICE SORIA NATURAL.
BREZ ALKOHOLA IN KONZERVANSOV. VEČ
NA WWW.SORIA-NATURAL.SI
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s katerim želimo prekiniti nepravilen
potek električnih impulzov, ki povzroča
hitro in neenakomerno bitje srca in
srcu omogočiti, da ponovno vzpostavi
normalni ritem. Uporablja se takrat, ko
je bolnik ogrožen ali kadar zdravila ne
učinkujejo.
Za motnje srčnega ritma se uporabljajo
različna zdravila, tako da zdravnik
izbere najprimernejše zdravilo glede na
bolnikovo stanje in diagnozo. Ob hujših
težavah se lahko dajejo neposredno v
žilo, sicer pa se zaužijejo v obliki tablet.
Nekatere motnje (PSVT) potrebujejo
zdravilo le za ponovno vrnitev utripov
v normalni ritem, kar se doseže ob
obisku zdravnika, druge motnje (atrijska
fibrilacija) pa potrebujejo dolgotrajno
vsakodnevno redno jemanje zdravil.
WPW in nekatere ponavljajoče se
aritmije se lahko zdravijo v bolnišnici s
posebnim posegom – elektroablacijo –
kjer se odvečno nitje prekine.
Ekstrasistole in motnje ritma, ki
izzvenijo, preden pride bolnik do
zdravnika, se praviloma ne zdravijo.
Hitro in neenakomerno bitje srca, ki je
posledica stanj in bolezni izven srca,
se zdravi predvsem tako, da se ozdravi
osnovna bolezen.
Počasno utripanje srca se zdravi
z zdravili ali z vstavitvijo srčnega
spodbujevalca.
Kako poteka spremljanje bolnika s
hitrim in nerednim bitjem srca
Zdravnik glede na diagnozo določi
datum kontrole. Velja tudi, da je ob
poslabšanju ali ob ponovitvi simptoma
potreben ponoven pregled pri zdravniku
ne glede na datum kontrole.
Ali in kako lahko pojav hitrega in
nerednega bitja srca preprečite
Ponovne napade lahko preprečimo z
rednim jemanjem predpisanih zdravil.

Spremljajte nas na

Zdrave novice
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VREDNOST KISIKA V KRVI
SI LAHKO MERIMO DOMA
Ste vedeli, da je kar 90 odstotkov vse naše energije odvisne
prav od kisika? Ta namreč z dihanjem preko pljuč in krvi v
naše telo vnaša energijo celicam, s pomočjo katerega sploh
lahko živijo – se obnavljajo, presnavljajo in izločajo odpadne
Besedilo: Nina Ošlaj, mag.farm.
snovi.
Podatek, ki pove, koliko je naša kri nasičena
s kisikom, zelo veliko pove tudi o našem
zdravju. Če naše telo vsako minuto ne prejme
1000 ml kisika, ne deluje več normalno in
lahko pričakujemo zdravstvene težave.
Kdaj naletimo na prenizko saturacijo
Nasičenost krvi s kisikom imenujemo
saturacija. Zdravi ljudje imajo raven
nasičenosti najpogosteje med 95 in 100
odstotki. Saturacija lahko pade med zelo
velikim naporom, ampak ne pod 90 odstotkov.
Kisik je treba dodajati, ko saturacija pade pod
88 odstotkov. Stanje, ko nasičenost pade pod
normalno vrednost, imenujemo hipoksemija.
Prenizko nasičenost krvi s kisikom imajo
bolniki s kronično obstruktivno pljučno
boleznijo, bolniki z astmo in nekaterimi
drugimi boleznimi, na primer s covidom-19.
Občasno imamo premalo kisika v krvi tudi
zaradi stresnega večurnega dela, ko možgani
porabijo več kisika, kot ga je telo sposobno
zagotoviti. Saturacijo zniža tudi visoka
nadmorska višina, nižja je v starosti, ko srce
in pljuča ne delujejo več s polno močjo, krivo
pa je lahko tudi smrčanje ali apneja.
Kaj je pulzna oksimetrija
Danes poznamo zelo uspešen način za
spremljanje saturacije doma: pulzno
oksimetrijo. Zanjo uporabljamo majhen
aparat – pulzni oksimeter, ki ga kot ščipalko
nataknemo na konico prsta. Naprava s
curkom svetlobe posveti skozi kri v našem

MAJHEN IN
LAHEK

prstu in izračuna nasičenost s kisikom
na podlagi zaznane razlike med večjo
nasičenostjo s kisikom v arterijski krvi
in manjšo nasičenostjo s kisikom v tkivu
venskega sistema. Na napravi se izpiše
podatek v odstotkih.
Merjenje saturacije
Redno merjenje saturacije je priporočljivo
pri pljučnih ali srčnih bolnikih ter pri ljudeh,
ki so na kisikovi terapiji. Pogosto si jo merijo
tudi športniki – pred in po vadbi, da ugotovijo,
kakšna je primerna raven kisika za njihove
potrebe, ter tisti, ki se nahajajo v krajih z
visoko nadmorsko višino. V teh časih pa je
merjenje saturacije priporočljivo tudi obolelim
za covidom-19, tudi v času okrevanja. Pri
covidnih bolnikih, ki si saturacijo merijo sami
doma, velja opozorilo: zdravnika je treba
poklicati takoj, ko saturacija pade na 92 ali
manj odstotkov. Treba pa se je zavedati, da
je pulzni oksimeter za domačo uporabo le v
pomoč, ne pa nadomestilo za oceno počutja
in kliničnih težav.
Kaj vpliva na meritev:
• Lak za nohte
• Prehladni, pretanki prsti ali prsti s
predolgimi nohti (priporoča se debelejši
prst – palec ali sredinec dovolj globoko v
odprtino)
• Barvni izdelki za nego kože,
• Pravilen položaj prsta
• Čezmerna zunanja svetloba (IR, direktna
sončna,ksenonski vir svetlobe)
• Pogosto premikanje osebe.

ENOSTAVNO
RAVNANJE
NEBOLEČA
UPORABA

SpO2%

98

PRbpm

70

PI%: 7.0

ENOSTAVNO
BERLJIV BARVNI
ZASLON

Wellion PULSE OXIMETER,
pulzni oksimeter omogoča enostavno in neboleče
merjenje nasičenosti kisika
in frekvence srčnega utripa. Zaradi priročne velikosti je uporaba enostavna
doma in na poti.
Wellion PULS OXIMETER,
pulzni oksimeter zazna,
da ste vstavili prst in samodejno začne merjenje.
Naprava ima tudi funkcijo
samodejnega izklopa, če
želite, pa jo lahko z gumbom VKLOP/IZKLOP celo
sami vklopite ali izklopite.
V lekarnah in
specializiranih trgovinah

Redno merjenje saturacije
je priporočljivo pri
pljučnih ali srčnih bolnikih
ter pri ljudeh, ki so na
kisikovi terapiji.

MED TRUST d.o.o.
Litostrojska 60 • 1000 Ljubljana
www.medtrust.si • www.wellion.si
Tel.: (+386) 1 / 513 47 80
Fax: (+386) 1 / 513 47 85
e-pošta: info@medtrust.si
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ČAS JE, DA PREMAGAMO
ATEROSKLEROTIČNO
SRČNO-ŽILNO BOLEZEN
»Aterosklerotična srčno-žilna bolezen ali ateroskleroza je nevidna bolezen, ki
v Sloveniji ogroža več kot 100.000 ljudi,« so na novinarski konferenci poudarili
predstavniki ustanov, ki so združile moči v kampanji ozaveščanja o aterosklerozi:
Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije, Društvo za zdravje srca in ožilja
Besedilo: Sergeja Širca; Foto: Miran Juršič/Aetas
Slovenije ter Združenje kardiologov Slovenije.
»Spreminjanje utečenih navad je za
človeka nekaj najtežjega. A verjamem v
pozitivno spodbudo in vsaka malenkost,
ki jo posameznik naredi za obvladovanje
dejavnikov tveganja, šteje,« je poudaril
kardiolog prof. dr. Zlatko Fras, strokovni
direktor Interne klinike UKC Ljubljana
in predsednik Združenja kardiologov
Slovenije. »Vsem pacientom, ki pridejo
v mojo ordinacijo, rečem, da imajo
srečo, da so prišli. V Sloveniji imamo
vse, kar imajo najboljši. Vse, ki pridejo
k nam, znamo odlično pozdraviti,
saj imamo vrhunsko tehnologijo in
dva univerzitetna centra, ki delujeta
neprestano. Srčno-žilne dogodke znamo
nenehno in nemudoma razrešiti. Za
te bolnike lahko potem poskrbimo
v procesu sekundarne rehabilitacije.
Tretjina bolnikov pa zaradi akutnega
koronarnega sindroma umre in na to
tretjino moramo misliti, ko iščemo

Zlatko Fras
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poti za ozaveščanje čim širšega dela
populacije o aterosklerozi,« je dejal.
Ateroskleroza povzroči 85 odstotkov
smrti zaradi srčnega infarkta in
možganske kapi
Ateroskleroza je osnovni vzrok za 85
odstotkov smrti zaradi srčnega infarkta
in možganske kapi, ki sta poleg odpovedi
srca med najpogostejšimi boleznimi srca
in ožilja – te pa so vodilni vzrok za smrt
prebivalcev Slovenije: kar 38 odstotkov
vseh smrti v Sloveniji je posledica srčnožilnih bolezni.

dve tretjini bolnikov z ugotovljeno
aterosklerozo ne uspeta doseči s
smernicami priporočenih ciljnih vrednosti
holesterola LDL v krvi.

Aterosklerotična srčno-žilna bolezen
ali ateroskleroza je krovni izraz za
opis različnih bolezni, ki jih povzroča
kopičenje maščobnih oblog ali plakov
v žilah. Eden ključnih dejavnikov
tveganja za aterosklerozo je dolgotrajno
povišan holesterol LDL – pa kljub temu

Ne zavedamo se resnosti dejavnikov
tveganja
»Očitno je še vedno težava
nezavedanje resnosti dejavnikov
tveganja in premajhna individualna
ozaveščenost, ko v obdobju navidezno
polnega zdravja številni namenjajo
čas predvsem pridobitni dejavnosti
in iskanju kratkotrajnih užitkov,
dopolnjenih s telesno nedejavnostjo,
nezdravo prehrano, kajenjem, uživanjem
alkohola in psihoaktivnih substanc,
nepotrebnim izgorevanjem v kroničnem
stresu – namesto da bi se osredotočili
na zdravje, ki ga bodo še kako
potrebovali po petdesetem letu, in
zanj nekaj storili,« je dejal prim. Janez

Janez Poles

Jasna Jukič Petrovčič
Spremljajte nas na
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Poles, specialist interne medicine,
kardiologije in vaskularne medicine iz
Bolnišnice Topolšica ter predsednik
Zveze koronarnih društev in klubov
Slovenije. Dodal je, da smo v Sloveniji
po letu 2000 na tem področju vendarle
dosegli pomembne premike. »Stopnjo
smrtnosti zaradi srčno-žilnih bolezni
smo znižali pod 40 odstotkov, kar nas
je uvrstilo med uspešnejše evropske
države. Ob današnjem ocenjevanju
ogroženosti bolnikov po tabelah SCORE
2 tako sodimo v skupino držav z
zmerno ogroženostjo. Moti pa dejstvo,
da je ženska populacija v Sloveniji bolj
ogrožena in odstotek smrtnosti zaradi
srčno-žilnih bolezni pri njih še vedno
presega 40 odstotkov,« je opozoril prim.
Poles.
»Nisem se zavedal, kako nevarna je
lahko zvišana raven holesterola«
Ateroskleroza je nevidna bolezen. Mnogi
ljudje ne občutijo nobenih simptomov,
dokler se maščobna obloga v žilah ne
odtrga. Nastane strdek, ki zamaši žilo,
kar lahko privede do srčnega infarkta
ali možganske kapi. To se je pred štirimi
leti zgodilo tudi Alešu Sterletu: »Nisem
se zavedal, kako nevarna je lahko
zvišana raven holesterola. Čeprav sem
na obveznem zdravniškem pregledu za
službo že več kot pet let pred srčnim
infarktom izvedel, da imam povišan
holesterol v krvi, tega nisem jemal
dovolj resno.«
80 odstotkov srčno-žilnih zapletov bi
lahko preprečili
Po podatkih Svetovne zdravstvene
organizacije bi lahko preprečili 80
odstotkov srčno-žilnih zapletov.
Če poznamo dejavnike tveganja za
aterosklerozo, ki jih lahko izboljšamo,

Petra Simpson Grom

vključno z vrednostmi holesterola
LDL, lahko zmanjšamo tveganje za
njen razvoj. »Ljudje, ki poznajo svoje
vrednosti krvnega tlaka, glukoze v
krvi in holesterola, lahko pravočasno
ukrepajo ob spremembah. Zato je tako
zelo pomembna preventiva in redno
spremljanje dejavnikov tveganja,« je
pojasnila Jasna Jukič Petrovčič, vodja
Posvetovalnice za srce pri Društvu za
zdravje srca in ožilja Slovenije.
Prim. Poles se kot kardiolog dnevno
srečuje z izzivi, ko bolnikom pojasnjuje
bolezni in načine zdravljenja, ki
vključujejo tudi optimalno vseživljenjsko
rehabilitacijo. »Ta pa zahteva bolnikov
čas, voljo in rednost v izvajanju. Vsaka
nedoslednost se kaže v hitrejšem
napredovanju bolezni, izgubi telesne
zmogljivosti, slabši odzivnosti in
slabši kakovosti življenja. Ob opustitvi
rehabilitacije je tudi čas življenja krajši.
A ob pogovoru o bolezni, kakovosti
življenja, pa tudi o zapletih in smrti,
pogosto v bolniku zažari ogenj, ki
spremeni njegov odnos do celovitega
zdravljenja,« je dejal prim. Poles.
Pomembna vloga društev bolnikov
pri podpori bolnikom s srčno-žilnimi
boleznimi
Petra Simpson Grom, predsednica
Koronarnega kluba Ljubljana, ki deluje
v okviru Zveze koronarnih društev in
klubov Slovenije, je poudarila, kako
zelo pomembno je bolniku prisluhniti
in vzpostaviti zaupljiv odnos. »V
Koronarnem klubu Ljubljana je bolnik
enakovreden partner v timu, ki ga
sestavljajo strokovnjaki z različnih
področij srčno-žilne rehabilitacije in
preventive. Skupaj oblikujemo izvedbo
programa. Zelo dragocene so tudi

Aleš Sterle

izmenjave izkušenj med člani. Bolnik
ima v okviru vseživljenjske rehabilitacije
dovolj časa za soočanje z boleznijo in
za spremembe načina življenja, ki so
pomembne za obvladovanje dejavnikov
tveganja za srčno-žilne bolezni.
Ob tem ima kontinuirano podporo
interdisciplinarnega strokovnega kadra,«
je dejala.
Tudi v Posvetovalnici za srce pri Društvu
za zdravje srca in ožilja Slovenije
poudarjajo pomen zaupanja med bolniki
in strokovnim osebjem. »Ljudje zelo
cenijo dejstvo, da znamo prisluhniti
njihovim težavam, skrbem, strahu. Da
jih aktivno poslušamo in ne obsojamo,
ne kritiziramo, ne solimo pameti. Da
smo sočutni, strpni do njih, kadar imajo
drugačen pogled, kaj je za njih zdravo.
S takim odnosom jih pridobimo in
takrat lahko začnemo graditi. Včasih
nam to uspe hitro, včasih traja dlje.
A pomembno je, da tudi bolnik opazi
napredek. Tako na počutju kot tudi pri
merljivih rezultatih, na primer, ko se
znižajo holesterol, krvni tlak, zmanjša
obseg pasu. Zdravstvena vzgoja je
dolgotrajen proces, če želimo doseči
trajne rezultate,« je dejala Jasna Jukič
Petrovčič.
»Pri rehabilitaciji ne smemo izgubljati
časa«
Za bolnike, ki doživijo srčno-žilni zaplet,
je rehabilitacija izrednega pomena. To je
vseživljenjski proces, ki ga imenujemo
sekundarna preventiva. Ključni namen
rehabilitacije je upočasniti poslabšanje
oziroma napredovanje bolezni ter
ponovne srčno-žilne zaplete, da
lahko bolnik zaživi polno življenje.
Prim. Poles je poudaril, da pri tem
ne smemo izgubljati časa. »Sicer bo
učinek dobro opravljenega posega v
bolnišnici izzvenel brez pravega učinka.
S strokovnega stališča je interventni
poseg brez nadaljevanja vseživljenjske
rehabilitacije nepopolna zdravstvena
storitev. Pričakujemo, da se bomo z
bolnikom čim prej srečali po akutnem
srčno-žilnem dogodku – to pa je mogoče
le ob dobrem sodelovanju kardiologov,
ki izvajajo ambulantno rehabilitacijo,
odpustnih zdravnikov ali izbranih
zdravnikov na primarnem nivoju,« je
dejal prim. Poles.
V Koronarnem klubu Ljubljana bodo
v maju 2022 začeli s projektom
Obvladovanje ravni krvnih maščob v
procesu vseživljenjske rehabilitacije
koronarnih bolnikov. V Posvetovalnico
za srce pa vabijo tako vse zdrave ljudi,
ki nimajo nobenih težav ali zdravil, kot
tudi vse, ki že vedo, da imajo določene
bolezenske težave, na strokovni posvet
in meritve.
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TEMA MESECA

NOGE SO POSEBNO
OBREMENJENE
Otekle noge, bolečine v nogah, krči, težke noge; vse to so težave, nad katerimi se, še
posebno v vročih dneh, pritožuje veliko ljudi. Ob vročini se vene razširijo, odtok krvi
Besedilo: Nina Ošlaj, mag. farm.
je slabši, kri in tekočina pa zastajata v spodnjih okončinah.
Težave z venami najbolj občutimo, če
dalj časa stojimo ali sedimo. Premalo
telesne dejavnosti, prevelika telesna
teža, kronično zaprtje so dejavniki
tveganja za nastanek težav z venami.
Pomemben dejavnik sta tudi starost in
spol. Starejši kot smo, pogosteje nas
pestijo težave z venami.
Za otekanje nog pa niso krive samo
krčne žile. Značilno je tudi za bolnike
s srčnim popuščanjem ter za bolnike z
ledvičnimi in jetrnimi obolenji. Posebno
ogrožena skupina so sladkorni bolniki
in bolniki, ki uporabljajo antikoagulante.
Noge pa lahko otekajo tudi ob
jemanju nekaterih zdravil, na primer
za zniževanje krvnega tlaka (inhibitorji
ACE).
Bolezni venskega ožilja nog so
zaradi vpliva hormonov estrogena in
progesterona pogostejše pri ženskah.
Kaj lahko storimo sami?
• Izogibajte se dolgotrajnemu sončenju,
solariju, vročim kopelim, savni. Vročina
še dodatno razširi vene in upočasni
pretok krvi.
• Nosite ohlapna oblačila in udobno
obutev. Izberite mehka oblačila in

Bolezni venskega ožilja nog
so zaradi vpliva hormonov
estrogena in progesterona
pogostejše pri ženskah.
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•
•

•

•
•
•

ne nosite preozkih hlač ter nogavic
s pretesno elastiko. Priporoča se
nošenje čevljev z največ 3–4 cm visoko
peto.
Krepite svoje vene s prhanjem nog s
hladno vodo. Začnite pri gležnjih ter
postopno tuširajte proti stegnom.
Ukvarjajte se s pohodništvom,
nordijsko hojo, kolesarjenjem, plesom
in gimnastiko. S tem boste krepili
mišice na nogah in izboljšali delovanje
mišične črpalke.
Jejte zdravo in uravnoteženo
prehrano. Zaužijte dovolj vlaknin in
vode. Izogibajte se čaju, alkoholu in
tobaku.
Ob vsaki priložnosti gibajte z nogami.
Izogibajte se dolgotrajnemu stanju in
sedenju. Ko sedite, ne prekrižajte nog.
Pogosto masirajte noge v smeri od
stopal proti stegnom.
Uporabljajte kompresijske nogavice,
ki s stiskanjem ven pospešijo krvni
pretok in znižajo pritisk v venah.

Zlasti v toplejših mesecih priporočamo
lajšanje težav z zdravili in prehranskimi
dopolnili, ki so v lekarnah na voljo brez
recepta. Priporoča se uporaba krem in
gelov, ki vsebujejo heparin, za lokalno
zdravljenje. Dobrodošli so tudi pripravki
z izvlečkom divjega kostanja.
Za samozdravljenje težav z venami
se lahko uporabljajo tudi pripravki, ki
vsebujejo zel medene detelje, cvet
ognjiča, zel vinske rutice, cvet arnike
in zel ajde. Sestavine teh rastlin
preprečujejo zadrževanje vode v telesu
in delujejo na venozno ožilje.
Z upoštevanjem navedenih nasvetov
lahko zaščitimo svoje vene in si
olajšamo težave z nogami. Zlasti poleti
jim še večkrat kot sicer privoščimo
razvajanje, posebno blagodejne kopeli in
masaže.
Pa na gibanje ne pozabimo – najbolj
blagodejna je hoja po vodi.

Premalo telesne dejavnosti, prevelika telesna teža, kronično
zaprtje so dejavniki tveganja za nastanek težav z venami.
Spremljajte nas na
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AKTUALNO

SUHO ALI SOLZNO
OKO - SIMPTOMI,
VZROKI, ZDRAVLJENJE

Pogosto srečujemo paciente, ki jih mučijo pordele in pekoče oči, ki se zraven še
neusmiljeno solzijo in zato budijo ugibanja ljudi, le zakaj ta človek tako neutolažljivo
Besedilo: Polonca Fiala, mag. farm.
»joče«!
Naše oko je vsakodnevno izpostavljeno
najrazličnejšim zunanjim dejavnikom
(cvetni prah, živalska dlaka, smog, dim,
veter, močno sonce, bakterije in virusi …),
pred katerimi nas ščiti očesna veznica
(konjunktivna), ki oblaga oko in veko.
Vendar se lahko vname in povzroči
vnetje očesne veznice ali konjunktivitis.
Tako glede na povzročitelja ločimo
bakterijski, virusni in alergijski
konjunktivitis.

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

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

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

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

Zakaj pri nekaterih ljudeh prihaja do
alergijske reakcije
Alergija je nenormalni odziv imunskega
sistema na neko snov, ki po navadi

Naše oko je vsakodnevno izpostavljeno najrazličnejšim zunanjim
dejavnikom.
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ni škodljiva. Imunski sistem ščiti telo
pred tujki (alergeni) s tem, da proizvaja
protitelesa in druge kemične snovi za
boj proti njim. Po navadi se imunski
sistem ne zmeni za benigne vrste
snovi (pelod, dim, zdravila ...) in se bori
le proti nevarnim snovem (bakterije,
virusi …). Če pa imunski sistem ne loči
nenevarne snovi od nevarne in določeno
snov zazna kot nevarno, se sproži
alergijska reakcija. V tej kemični reakciji
se sprošča kemična snov histamin,
ki izzove vazodilatacijo (razširitev
žil), poveča kapilarno prepustnost in
povzroči skrčitev gladkih mišic ter s tem
pojav mnogih simptomov, povezanih z
alergijami (srbenje, solzenje, kihanje,
kašljanje, zamašen nos, izcedek iz nosu,
pritisk v nosu, ušesih in glavi, zaspanost
…). Vsi ti simptomi imajo varovalno
funkcijo, saj želijo alergen izločiti in mu
onemogočiti nadaljnji vstop v telo.
Zdravljenje
Če gre za obsežno alergijsko reakcijo in
so solzenju in pordelim očem pridruženi
tudi drugi simptomi, bo treba poseči
po antihistaminikih v obliki tablet ali

Izdelki za suho oko vsebujejo
različne sestavine, med
katerimi so nepogrešljive
spojine, ki povečajo viskoznost,
s čimer podaljšajo čas
zadrževanja solz na očesni
površini.
Spremljajte nas na
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Alergijski konjunktivitis je
alergijsko vnetje očesne
veznice.
sirupov. Če so težave izražene samo
v predelu oči, bodo antihistaminiki v
obliki kapljic za oči dovolj. Po navadi
kapljice vsebujejo tudi vazokonstriktorje,
ki zmanjšajo pordelost oči (kapljice
Spersallerg in Visiclear).
Na voljo je tudi pestra izbira tako
imenovanih umetnih solz, ki imajo
blagodejni učinek na oči in zmanjšajo
draženje (kapljice Vismed, Bepanthol,
Systane, Refresch kontakt, Blink, Artelac
…). Priporoča se vkapavanje kapljic
večkrat na dan, s čimer se oko vlaži in
spira. Na voljo so tudi v enoodmernih
vsebnikih, ki ne vsebujejo konzervansa.
Kapljice so na voljo v lekarnah tudi brez
recepta, a se je pred uporabo nujno
posvetovati s farmacevtom, ki presodi,
ali je samozdravljenje smiselno. Prav
tako glede na izbiro kapljic opozori na
možnost nošenja kontaktnih leč. Ob
uporabi določenih pripravkov bi se v
primeru nošenja kontaktnih leč te lahko
zamotnile.
Kaj še lahko storimo
Prvi ukrep je, da se izogibamo alergenu,
to je vzroku za nastanek alergije.
Če se odločimo za izpiranje oči, si
obvezno priskrbimo ustrezno tekočino.
V lekarnah je za to na voljo sterilna
fiziološka raztopina. Tako se izognemo
dodatnemu infektu in draženju oči.

Suho oko se lahko kaže s pomanjkanjem solz, a tudi s
prekomernim solzenjem.
pozneje. Najprej si poglejmo, kaj sploh
je suho oko. Definicija strokovnjakov,
ki se ukvarjajo z zdravljenjem tega
stanja, iz leta 2017 pravi: »Suho oko je
večfaktorska bolezen očesne površine,
za katero je značilna izguba homeostaze
solznega filma in jo spremljajo očesni
simptomi, pri katerih se pojavljajo
nestabilnost in hiperosmolarnost
solznega filma, vnetje in poškodbe
očesne površine ter nevrosenzorične
nepravilnosti.«
V ozadju nastanka suhega očesa
prepoznamo dva mehanizma. Okrepljeno
izhlapevanje solz (hiperevaporativno
suho oko) je posledica pomanjkanja
lipidnega sloja, ki privede do prelivanja
solz čez rob veke. Ob pomanjkanju
vodnega sloja solz (hiposekrecijsko suho
oko) solzne žleze ne proizvajajo dovolj
vodne sestavine solz, da bi ohranile
zdravo površino očesa. Pri posamezniku
gre običajno za skupek oziroma preplet
obeh mehanizmov, posledica katerih je

stanje, ki onemogoča zaščitno funkcijo
solz, zaradi česar ima bolnik težave.
Simptomi suhega očesa vključujejo
draženje, peskavost (občutek peska ali
tujka v očeh), pekoč občutek, bolečino,
solzenje oči in motnje vida, ki na splošno
prizadenejo obe očesi. Na začetku smo
omenili začudenje, ki smo ga deležni,
ko osebi s solzenjem oči povemo, da
gre za suho oko. Solzenje oči je namreč
povezano s pomanjkanjem lipidnega
sloja, ko solzne žleze kljub povečanemu
izločanju (vodenih) solz ne morejo
zadovoljivo zaščititi očesa.
Opisani simptomi pa niso edini, ki
motijo ljudi s suhim očesom. Težave,
ki izzovejo suho oko, so namreč lahko
zelo neugodne, saj bistveno vplivajo
na kakovost življenja. Pri velikem
številu bolnikov se suho oko izraža
kot splošna utrujenost, zmanjšana
zbranost, večja razdražljivost in pogosti
glavoboli. Težave se pogosteje pojavijo

Kaj je suho oko
Marsikaterega obiskovalca lekarne, ki se
obrne na farmacevtskega strokovnjaka,
preseneti pojasnilo, da njegove težave z
očmi verjetno lahko pripišemo suhemu
očesu. Ljudje ne pričakujejo, da bi bilo
solzenje lahko posledica suhega očesa.
Glede na termin »suho oko« pravzaprav
upravičeno domnevajo, da je za to
stanje značilno pomanjkanje solz, ne pa
solzenje.
Suho oko se lahko kaže s pomanjkanjem
solz, a tudi s prekomernim solzenjem.
Zakaj do tega pride, bomo pojasnili
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v klimatiziranih in centralno ogrevanih
prostorih, v vetru in močnem soncu.
Povečujejo se z dolgotrajnim delom z
računalnikom ali gledanjem televizije.
Pri ženskah se težave lahko povečajo v
času predmenstrualnega sindroma.
Kateri izdelek izbrati pri suhem očesu
V lekarni imajo na voljo različne izdelke
za lajšanje težav s suhim očesom.
Obilica in raznolikost izdelkov marsikoga
spravita v precejšnjo dilemo glede
izbire najustreznejšega med njimi. V
nadaljevanju predstavljam nekatere
njihove lastnosti, ki nam lahko pomagajo
pri izbiri.
Izdelki za suho oko vsebujejo različne
sestavine, med katerimi so nepogrešljive
spojine, ki povečajo viskoznost, s čimer
podaljšajo čas zadrževanja solz na
očesni površini. Izdelki s temi lastnostmi
so posebej primerni za hiposekrecijsko
obliko suhega očesa. Pri tej obliki prihaja
do manjšega nastajanja solz. Težave, kot
so občutek suhosti in peska v očeh ter
pordelost oči, so izrazitejše zvečer. Bolj
viskozni pripravki so primerni predvsem
za ljudi s hujšo obliko suhega očesa ali
ljudi, ki si zaradi različnih vzrokov ne
morejo pogosteje odmerjati pripravka.
Pri hiperevaporativni obliki je smiselno
poseči po izdelkih, ki so bogati z
lipidnimi sestavinami, saj z obnovo
lipidne plasti solznega filma zmanjšajo
izhlapevanje solz. Pri tej obliki suhega
očesa opažamo izrazitejše težave, kot
sta draženje in pordelost oči zjutraj. Po
daljšem delu z računalnikom opažamo
povečano solzenje, prav tako ob
izpostavljenosti vetru in mrazu.

Naše oko je vsakodnevno izpostavljeno najrazličnejšim zunanjim
dejavnikom.
Med izdelki, ki jih imamo na razpolago
v lekarni, prevladujejo tisti v obliki
kapljic, manj je gelov in pršil. Uporaba
gelov omogoča daljše vlaženje, zato
so primernejši za nočni čas. Treba je
upoštevati, da lahko predvsem geli
za nekaj časa po aplikaciji povzročijo
nejasen vid.
Pripravki za suho oko so lahko
enoodmerni in večodmerni. Enoodmerni
so praviloma brez konzervansa. Primerni
so za pogosto in dolgotrajnejšo uporabo,
za uporabnike leč in seveda za ljudi s
preobčutljivostjo za konzervans.

Večodmerni pripravki s konzervansom
imajo daljšo stabilnost. Zaradi
dodanega konzervansa imajo nekaj
omejitev. Konzervansi se sicer med
sabo razlikujejo, a jih načeloma
odsvetujemo uporabnikom kontaktnih
leč, saj lahko zaradi nabiranja na
kontaktnih lečah izzovejo draženje in
moten vid. Praviloma jih priporočamo
za kratkotrajno uporabo, saj lahko
konzervansi, predvsem ob dolgotrajnejši
uporabi, dodatno poslabšajo simptome
suhih oči (povzročajo draženje in
poškodujejo celice površine očesa).
Zato niso najbolj primerni za ljudi z
zmerno do hudo obliko suhega očesa, ki
potrebujejo pogosto aplikacijo očesnih
pripravkov.
Večodmerni pripravki brez konzervansov
imajo podobne lastnosti kot enoodmerni,
a moramo biti pri ravnanju z njimi
posebno previdni, da ne pride do okužbe
vsebnika.
Tudi vsebniki se med seboj lahko
razlikujejo, poznamo take iz mehkejše
plastike in take, pri katerih odmerimo
kapljico s sprožitvijo odmernega
mehanizma.
Na odločitev lahko vpliva tudi čas
uporabe po prvem odprtju, nekateri
so uporabni nekaj tednov, drugi nekaj
mesecev. Spregledati pa ne moremo niti
cene.

V lekarni imajo na voljo različne izdelke za lajšanje težav s suhim
očesom.
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Izbira vsekakor ni lahka, lahko pa
jo olajša posvet s farmacevtskim
strokovnjakom v lekarni. Več informacij,
kot mu boste dali, lažja bo verjetno
odločitev.
Spremljajte nas na
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POSLUŠAJTE JIH

INTIMNO

REŠLJIVA ALI
OBVLADLJIVA –
INKONTINENCA URINA
Inkontinenca urina pomeni nehoteno uhajanje urina. Težave se lahko pojavljajo v
vseh življenjskih obdobjih. Po 50. letu imata več kot polovica žensk in petina moških
Besedilo: Katja Milićević, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva
težave s kakšno obliko urinske inkontinence.
Kakor je težava večplastna in se kaže
z različnimi simptomi, tako je tudi k
zdravljenju treba pristopiti celostno na
več ravneh.
V tem prispevku bom opisala pot
obravnave žensk, ki se s to vrsto težave
obrnejo na ginekologa. Poznamo več
vrst urinske inkontinence:
Stresna urinska inkontinenca (SUI):
pomeni uhajanje urina ob naporu
(kihanje, kašljanje, smeh, dvigovanje
težkih bremen).
Urgentna urinska inkontinenca (UUI):
pomeni uhajanje urina ob močni
potrebi po uriniranju (urgenca). Lahko
je prisotno tudi pogosto uriniranje
(frekvenca).
Mešana urinska inkontinenca (MUI):
vsebuje elemente obeh.
Prelivna/overflow urinska inkontinenca
(PUI): je opredeljena kot prepoln mehur
zaradi različnih stanj (zdravila, bolezni,
poškodbe …) in ob tem nehoteno
iztekanje urina.
Diagnostika pri inkontinenci urina
Anamneza
Za natančno opredelitev težave z
uhajanjem urina je zelo pomembna
anamneza, to so pogovor in usmerjena
vprašanja, ki nam podajo delovno
diagnozo (sum), za katero vrsto težave
gre.
Vprašanja so usmerjena v režim pitja,
katere pijače pogosto pije oseba,
kolikokrat na dan urinira, koliko časa
mine med enim in drugim uriniranjem,
ali je treba ponoči vstajati, kakšno je
odvajanje blata, povečana telesna teža
ali vadba, število porodov, način poroda,
kakšno delo opravlja, prosimo za opis
težav (kdaj in kako se zgodi uhajanje),
ter preverimo kronične bolezni in
jemanje zdravil.
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Pregled in preiskave
Diagnostike se lotimo z osnovnim
ginekološkim pregledom, potrdimo ali
izključimo spremembe statike rodil
(spust sprednje ali zadnje stene nožnice,
spust maternice, slabo delovanje mišic
medeničnega dna …). Z ultrazvočno
preiskavo lahko preverimo tesnjenje
in mobilnost sečnice, lahko ugotovimo
spremembe na mehurju (polip, tumor …)
ali notranjih rodilih (miomi, ciste …).
Pregled in preiskave
V ambulantni obravnavi lahko opravimo
preiskave, kot so test na kašelj, test s
predlogami in merjenje zastoja (retence)
urina, ter izključimo vnetje (uroinfekt).
Za podrobnejše meritve lahko pacientko
napotimo na urodinamske preiskave v
urodinamski laboratorij.
Kadar pri pregledu posumimo na
nevrološko motnjo, pacientko napotimo
na dodatne preiskave k nevrologu. Kadar
pa je prisotna sprememba na mehurju
ali v osnovni analizi urina (ledvični
kamni, pesek), obravnavo preusmerimo k
urologu.
Zdravljenje pri inkontinenci urina
Pri zdravljenju imamo dve glavni
razdelitvi: konzervativno in kirurško.
Ko opredelimo, za katero vrsto urinske
inkontinence gre, je zdravljenje usmerjeno.
Pri SUI glede na stopnjo težave
svetujemo zdravljenje z vajami
medeničnega dna (fizioterapijo),
magnetno ali elektrostimulacijo mišic
medeničnega dna, nadgradimo lahko z
laserskim posegom. Če so prisotna še
spuščena rodila, lahko svetujemo uporabo
pesarja (pripomoček, ki ga vstavimo
v nožnico za podporo) ali kirurško
zdravljenje.
Pri UUI kirurška terapija ni ustrezna. Tu
imamo na voljo zdravljenje z zdravili, ki
umirjajo sečni mehur, in trening mehurja.
Trening mehurja poteka podobno kot
ponovno učenje pravega ritma odvajanja
urina.

Zaradi hitrega tempa in stresnega
življenja ter velikokrat nepravilnega
režima pitja razvajamo svoj mehur, ko
gremo na stranišče že ob prvih znakih
tiščanja na vodo ali pa gremo za vsak
primer. Tako pošiljamo v center v
možganih sporočilo, da je treba na vsak
impulz odreagirati. S pravo tehniko, ki jo
pojasnimo pri obravnavi, gospe ponovno
pridobijo nadzor nad mehurjem. Kadar
je prisotna še atrofija nožnice, ki lahko
poslabša simptome, zdravimo tudi to, in
sicer z lokalnimi hormonskimi preparati
ali lasersko terapijo.
Predloge Abena Light so izdelane
posebej za ženske:
• Zračni materiali omogočajo
vzdrževanje zdrave mikroflore kože.
• Zaradi sposobnosti prepustnosti
zraka in vlage je koža ves čas suha,
se ne pregreva in ni izpostavljena
čezmerni vlagi.
• Predloge Abena Light ne vsebujejo
belil, lateksa in elementarnega
klora, kar zmanjša možnost
dodatnih težav s kožo.
• Novodobni materiali učinkovito
preprečujejo vonj po urinu.
Med Abeninimi izdelki za nego
intimnega predela so na voljo:
• Intimno milo v dveh velikostih
embalaže (200 ml in 500 ml), ki
s prilagojenim pH ohranja naravni
ščit intimnega predela pred
vdorom bakterij.
• Vlažni robčki za intimno nego, ki so
idealni za na pot. Izdelani so iz 100
% viskoze, pridobljene iz dreves in
so biološko razgradljivi.

Spremljajte nas na
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PUI pa se pojavlja, kadar je prizadet
eden od centrov za nadzor uriniranja.
Ti centri so večstopenjski in delujejo
hierarhično. Lahko so težave na nivoju
mehurja in sfinktrov, lahko je težava
na nivoju hrbtenjače ali v možganih.
Za zdravljenje pacientko usmerimo k
pravemu specialistu (urologu, nevrologu,
ortopedu …).
Kadar je UI mešane oblike, najprej
zdravimo najbolj moteč del, nato po
potrebi vpeljujemo dodatne ukrepe.
Pri vseh oblikah UI je pomemben
zdrav življenjski slog, urejena prebava
in zmerno pitje pijač, ki pospešujejo
odvajanje vode.
Zdravstvene težave so redko
enostavno rešljive
Ravno v primeru težav z urinsko
inkontinenco se nepravilna ali
nezadostna obravnava kaže z
nezadovoljstvom pri pacientkah.
Ko pridejo nazaj v ambulanto, niso
zadovoljne samo s kirurškim posegom
ali pa zdravljenje z vajami in zdravili
ni zadostno. Potrebni so celostna
obravnava, natančna opredelitev in
seveda zaupanje ter sodelovanje s strani
pacientk.

Medicinski pripomočki pri urinski
inkontinenci
Pripomočki, ki zaščitijo pred iztekanjem
urina ter neprijetnimi vonjavami in vlago,
so v obliki hlačnih predlog oziroma
vložkov, plenic in hlačnih plenic. Na voljo
so za oba spola in se jih lahko kupi.
Uvrščeni so tudi na listo pripomočkov
v okviru zdravstvenega zavarovanja,
bolniku pripadajo glede na stopnjo
inkontinence, ki je opredeljena s količino
nenadzorovanega uhajanja urina. Zdravnik
jih ob izpolnjevanju zahtevanih pogojev
lahko predpiše na naročilnico.
Izdelki za nego kože pri urinski
inkontinenci
Nenehno draženje kože z urinom lahko
povzroča vnetje kože. Treba je uporabljati
kakovostne predloge in jih dovolj pogosto
menjati. Pomembno je čiščenje, nega in
zaščita kože. Uporabljamo čistilna sredstva
z ustrezno pH-vrednostjo, brez pretiranih
dišav in barvil. Lahko se uporabljajo vlažilni
robčki, čistilne kreme in pene, ki jih ni
treba izpirati. Poleg čiščenja je namen
teh izdelkov tudi, da kožo nahranijo in
negujejo. Po čiščenju kože je treba zaščititi
razdraženo kožo v predelu genitalij. Za
zaščito kože pred škodljivimi vplivi izločkov
in vlage pod mokrimi plenicami lahko
uporabimo karitejevo mazilo ali hladilno
mazilo.

Težava z zadrževanjem urina je v veliko
primerih lahko rešljiva ali vsaj ustrezno
obvladljiva, zato ni potrebno, da jo
sprejemamo kot nekaj normalnega, kar
pride s starostjo. V lekarnah imamo na
voljo mnogo pripomočkov in negovalnih
izdelkov za lajšanje težav pri urinski
inkontinenci, na voljo smo vam tudi za
strokovni posvet.
Ne le težave, zgodi se tudi veliko
lepega
Naj vas naštete spremembe ne zavedejo
v razmišljanje, da prinašajo zrela leta
le tegobe in resne težave. Nasprotno,
prinašajo tudi ogromno lepega. Lahko
ste polne energije, v dobri telesni formi,
srečne in uspešne. Življenjske prioritete
so izoblikovane, kariera na vrhu ... Poznate
se bolje kot prej in se lahko že zato v svoji
koži zelo dobro počutite – če se znate
poslušati.
Ženska, ki je v dobri telesni formi, se lažje
spoprime z izzivi. In če je v ravnovesju s
seboj in okolico, lažje najde tudi motiv, da
telesno in duševno formo gradi in vzdržuje,
skrbi za življenjski slog ter si privošči
zaslužen počitek in užitek. V zrelejših letih,
po štiridesetem, se da uspešno krmariti
med telesnimi in duševnimi izzivi ter živeti
zadovoljno in izpolnjeno. Številne ženske
v zrelih letih bi celo rekle, da je to v vseh
pogledih idealen čas življenja!

Za mojo intimno nego
je poskrbljeno!
Intimna nega je pomemben del osebne higiene žensk.
Glede na to, da so intimni predeli telesa občutljivi,
potrebujejo pravilno ter blago nego, še posebej, če se
srečujete tudi s težavami zaradi nehotenega uhajanja urina.
 Skrb za zdravo kožo
 Skrb za diskretnost

 Nordijski znak za okolje

www.abena-helpi.si | 080 22 53 | info@abena-helpi.si

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

 Skrbno izbrane sestavine
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NEGA

ONIHOMIKOZA –
GLIVIČNE OKUŽBE
NOHTOV

Glivična okužba nohtov (onihomikoza) je pogosto stanje, ki prizadene več kot osem
odstotkov prebivalstva v razvitem svetu. Predstavlja polovico vseh bolezni nohtov
in je najpogostejša bolezen nohtov pri odraslih. Zbolijo predvsem starejši ljudje,
Besedilo: Petra Šauperl
večkrat moški kot ženske.
Bolezen lahko povzročijo tri vrste
glivic: dermatofiti, plesni ali kvasovke.
Dermatofiti so daleč najpogostejši
krivci in so odgovorni za približno 90
odstotkov vseh primerov. Okužba s
plesnijo predstavlja do deset odstotkov
primerov, okužba s kvasovkami (na
primer kandido) pa je precej redka in
prevladuje pri bolnikih z oslabljenim
imunskim sistemom. V večini primerov
se bolezen začne na sprednjem delu
nohta, kjer glivice prodrejo pod prosti
rob nohta in se nato širijo nazaj proti
nohtni korenini in navzdol proti nohtni
posteljici. Okužba se lahko razširi tudi
na druge nohte, sosednja tkiva in druge
ljudi. Nohti na stopalih, predvsem palcu,
so veliko pogosteje prizadeti kot nohti
na prstih rok.
Kako prepoznamo glivično okužbo
Spremembe na koži so različne, odvisne
od okuženih predelov telesa. Glivice
na nohtih se običajno pojavijo po

predhodnih poškodbah kože ali nohtov
ter prekomernem potenju in pogostih
opravilih z vodo. Zato so pogostejše pri
športnikih in nekaterih poklicih (vojaki,
kuharice, čistilke). Najprej se opazi
rumeno obarvanost, zadebeljenost in
krhkost nohtov prstov rok ali pogosteje
nog, zlasti na palcih. Koža na stopalih
postane srbeča, luskasta, razpokana,
pordela in ima neprijeten vonj. Lahko
se pojavijo tudi drobni vodeni mehurčki,
skelenje in bolečine pri hoji. Okužba
se običajno začne med prsti. Značilna
mesta okužb so tudi v dimljah, kožnih
gubah, pod dojkami in pazduhami.
Okuženi predeli so običajno okrogle
oblike, srbeči, imajo ostro omejeno
rdečino s poudarjenim robom, v
notranjem delu okuženega področja
rdečina izgineva.
Dovzetnost za okužbo povečajo
nekatere bolezni, kot so sladkorna
bolezen in bolezni zmanjšane imunske

Bolezen lahko povzročijo tri vrste glivic: dermatofiti, plesni ali
kvasovke.
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odpornosti, ter jemanje določenih
zdravil, na primer nekaterih zdravil za
zdravljenje rakavih obolenj. Z glivicami
se lahko okužimo tudi preko okužene
živali.
Dejavniki tveganja za razvoj glivične
okužbe nohtov vključujejo starost,
kajenje, motnje perifernega krvnega
obtoka, oslabljen imunski sistem,
dolgotrajen ali pogost stik z vodo,
prekomerno znojenje, uporabo javnih
kopališč, savn ali telovadnic, toplo in
vlažno podnebje, glivične okužbe drugod
po telesu ter diabetes. Pri diabetikih
lahko visoke vrednosti glukoze v krvi
privedejo do okvar žilnega in živčnega
sistema, ki so povezane s pogostimi
in potencialno resnimi zapleti glivične
okužbe, zato je te bolnike treba še
posebej natančno spremljati.
Onihomikoza na nohtih nožnih prstov
je pogosto povezana z ortopedskimi
nepravilnostmi stopal ali nepravilno
(tesno in nezračno) obutvijo,
onihomikoza na nohtih prstov rok pa z
dolgotrajno uporabo plastičnih rokavic,
pogostim in dolgotrajnim stikom s

Glivice na nohtih se običajno
pojavijo po predhodnih
poškodbah kože ali nohtov
ter prekomernem potenju in
pogostih opravilih z vodo.
Spremljajte nas na
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sladkimi izdelki (na primer vsakodnevna
priprava slaščic), prekomerno uporabo
detergentov ter določenimi poklici,
pri katerih prihaja do ponavljajočih se
drobnih poškodb nohtov in obnohtne
kožice (na primer vrtnarji, frizerji).
Takšne drobne poškodbe, ranice
ali razpoke so lahko tudi posledica
pretesne obutve ter agresivne manikire
ali pedikure. Čeprav so marsikdaj
neopazne, glivicam olajšajo vstop v noht
in okoliško kožo ter tako sprožijo razvoj
okužbe.
Velikokrat glivično obolenje prehaja
med člani družine, ki uporabljajo ista
obuvala, brisače ali druge pripomočke.
Jasno je tudi, da so nekateri ljudje že
po naravi dovzetnejši za pojav glivičnih
okužb, kar kaže na možnost genetske
predispozicije za razvoj te bolezni.
Sum na onihomikozo lahko postavimo
z dermatoskopijo, pri kateri zdravnik
s posebno napravo, imenovano
dermatoskop, prizadeto površino osvetli,
poveča in prepozna tipične spremembe,
ki s prostim očesom niso vidne. Kljub
temu je pred začetkom zdravljenja sum
treba potrditi tudi z laboratorijskimi
testi, saj se lahko nekatere druge
bolezni ali poškodbe nohtov kažejo
podobno kot glivične okužbe.
Kdaj je dobro obiskati zdravnika
Kadar nismo prepričani, da gre za
glivično okužbo, in kadar gre za
razširjeno bolezen, je treba obiskati
zdravnika. Znaki glivične okužbe so
lahko zelo podobni in zamenljivi z
drugimi okužbami kože, zato lahko
končno potrditev postavi le zdravnik.
Zdravnika obiščemo tudi, ko spremembe

Šele ko dobro poznamo znake glivične okužbe, lahko težave
samozdravimo z zdravili, ki jih nanesemo na očiščeno in
posušeno prizadeto kožo.
na koži trajajo dlje časa ali se znaki ne
odpravijo po od dveh do treh tednih
samozdravljenja.
Kaj moramo vedeti o zdravljenju
glivičnih okužb
Šele ko dobro poznamo znake
glivične okužbe ter gre za začetne in
površinske okužbe kože, lahko težave
samozdravimo z zdravili, ki jih nanesemo
na očiščeno in posušeno prizadeto
kožo. Ti izdelki uničujejo glivice, pravimo
jim antimikotiki. V lekarnah so na voljo
brez recepta v obliki kreme, pršila,
gela ali tekočine. Nekateri izdelki so
namenjeni tudi odstranitvi obolelega
nohta, kasneje pa je treba nadaljevati
z uporabo antimikotika. Ti izdelki niso
primerni za osebe s sladkorno boleznijo.

Zdravljenje razširjenih in dolgotrajnih
okužb poteka s tabletami ali kapsulami
z antimikotiki, ki jih predpiše zdravnik,
bolnik pa jih zaužije. V tem primeru
je potrebna pozornost ob sočasnem
jemanju z nekaterimi drugimi zdravili,
zato mora bolnik vedno povedati
zdravniku in farmacevtu, katera zdravila
vse uporablja.
Z uporabo izdelkov za nanos na kožo
ali zdravil za uživanje se običajno
stanje glivične okužbe kože hitro
izboljša, vendar je treba upoštevati
podano navodilo glede trajanja uporabe
zdravil za popolno odstranitev glivice.
Upoštevati je treba tudi ukrepe za nego
in higieno kože. Za nasvete o odpravi
glivičnih okužb kože lahko vprašate tudi
v lekarni.
Preventiva
• primerna higiena nohtov (pristriženi in
čisti)
• nogavice iz materialov, ki koži
omogočajo dihanje (bombaž, volna)
• izogibanje sintetiki (vlaga ustvarja
ugodno okolje za razmnoževanje
• glivic)
• obutev naj nogam omogoči dovolj
zračenja
• antiglivični spreji in pudri za noge
(ustvarjajo bolj suho okolje)
• roke naj bodo v rokavicah pri delu
z vodo, nikar pa naj ne bodo v njih
predolgo

Dermatofiti so daleč najpogostejši krivci in so odgovorni za
približno 90 odstotkov vseh primerov.
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Pri izbiri salonov za manikure in
pedikure, bodite previdni, saj nam
nekakovostni tretmaji lahko problem
z glivicami samo povečajo. Lakiranje in
umetne nohte pa odsvetujemo, dokler
glivice ne bodo sanirane,saj lahko
stanje okužbe poslabšajo.
Spremljajte nas na
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MESEČNA AKCIJA
APRIL
Spomladansko utrujeni?
Narava pozna rešitve!

PO

PUST

15%

NA PREDSTAVLJENE
IZDELKE FLORADIX

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

PO

PUST

15%

NA PREDSTAVLJENE
IZDELKE JAMIESON

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
Akcija velja za imetnike Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana od 1. 4. do 30. 4. 2022 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

NEGA

KOŽNA PLESEN
(PITYRIASIS VERSICOLOR),
NENEVARNA OKUŽBA KOŽE
Naša koža na enem kvadratnem centimetru nudi prostor več milijonom
mikroorganizmom, ki skupaj z njo tvorijo varovalno pregrado. Kožne celice
predstavljajo mehansko pregrado, mikroorganizmi pa vzdržujejo kemijsko pregrado,
saj s svojimi izločki pripomorejo k vzdrževanju kislega pH kože, med drugim pa
izločajo tudi nekatere naravne antibiotike (bakteriocine), ki vzdržujejo stabilen
kožni mikrobiom.1 Za zdravo kožo je torej zelo pomembno vzdrževanje ravnovesja in
Besedilo: Mag. Urša Strlekar, mag. farm.
pestrosti sestave mikrobne združbe na koži oziroma mikrobioma.1
S higienskimi ukrepi, negovalnimi
pripomočki, oblačili, sončenjem, prehrano,
zdravili in dezinfekcijskimi sredstvi trajno
ali prehodno spreminjamo sestavo
mikroorganizmov na koži.1 To je lahko
tudi razlog, da se na koži razrastejo
različni mikroorganizmi, med njimi tudi
glivice.
Nekatere glive nam lahko delajo
težave
V naravi je okrog 300 gliv, ki so človeku
nevarne oziroma mu lahko povzročajo
težave.2 Nekatere živijo na naši koži
in skupaj z drugimi mikrobi tvorijo
normalen kožni mikrobiom. Kadar se
aktivirajo in preveč namnožijo, nam
težave lahko povzročajo njihovi izločki

(encimi, strupi in druge snovi), včasih pa
neželen imunski odziv sproži že njihova
prisotnost.2 Ena izmed kožnih bolezni,
ki jo povzročajo glive, je Pityriasis
versicolor ali Tinea versicolor, imenovana
tudi kožna plesen. Povzroča jo glivica
Malassezia furfur, ki jo pod mikroskopom
lahko vidimo v obliki kvasovke ali
plesni.3, 4 Glivica je sicer običajen
prebivalec zgornje površine (epiderme)
kože, težave pa nam povzroča takrat,
ko se pretirano namnoži in pretvori v
micelijsko obliko.
Kaj se zgodi s kožo, v kateri se pretirano
namnoži glivica Malassezia?
Glivici ustreza okolje, v katerem so
odmrle kožne celice, prija pa jim tudi

V naravi je okrog 300 gliv, ki so človeku nevarne oziroma mu
lahko povzročajo težave.
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lasna gred (neživi del las nad površino
lasišča).2 Kadar se glivica prekomerno
razraste, se na koži pojavijo spremembe.
Razlog za spremembe lahko tiči v njenih
izločkih, ki spremenijo normalne procese
pigmentacije v koži in povzročajo vnetja,
lahko pa se barva kože po sončenju
spremeni zaradi plasti glivic, ki ovira
dostop UV-žarkom.

V lekarnah lahko kupite
učinkovit zdravilni šampon
Oronazol® (ketokonazol), ki
ga nanesete in spenite na
prizadetem delu kože.
Spremljajte nas na

Zdrave novice

Vsekakor je dobro poznati tudi dejavnike,
ki vplivajo na nastanek kožne plesni. Ti
so:5
• genetska nagnjenost,
• izpostavljenost visokim temperaturam
in vlagi,
• oslabljena imunska odpornost, do
katere pride tudi zaradi uporabe
kortikosteroidov in povišanih ravni
kortizola v krvi,
• uporaba oralnih kontraceptivov,
• podhranjenost,
• hiperhidroza.
Vzroki za aktivacijo glivice so večplastni,
koristen pa je tudi podatek, da kožna
plesen prizadene približno 60 odstotkov
populacije, ki živi v tropskih in vlažnih
predelih sveta.6 Za boljši nadzor nad
kožno plesnijo je torej dobro, da se
izogibamo tudi nošenju oblek, ki ne
prepuščajo vlage.
Kako prepoznamo kožno plesen
(Pitytriasis versicolor)?
Beseda versicolor izhaja iz latinščine in
pomeni obrat barve.7 Na temno obarvani
koži bodo lise okužene kože svetlejše,
na svetli koži pa temnejše ali svetlejše.
Lise oziroma kolobarji so lahko belo,
roza ali rjavo obarvani, posamični ali
pa združeni v večje zaplate. Okužba
se izraža v blagi obliki, pogosteje pa
prizadene mlajše odrasle.4 Okužene lise
se najpogosteje nahajajo na vratu, trupu,
trebuhu, lahko pa tudi na obrazu. Včasih
koža zaradi vnetja tudi srbi.
Kako se glivice lahko rešite?
V lekarnah lahko kupite učinkovit
zdravilni šampon Oronazol®
(ketokonazol), ki ga nanesete in spenite
na prizadetem delu kože. Pustite, da

Učinkovina v šamponu poškoduje glivo tako, da zavira biosintezo
vitalne sestavine celične membrane, imenovane ergosterol.
učinkuje od 3 do 5 minut, nato ga dobro
sperite z vodo. S šamponom odstranite
glivice tako, da postopek izvajate
1-krat dnevno do 5 zaporednih dni. Da
preprečite ponovno okužbo, postopek
ponavljajte še nekaj dni. Uporaba
šampona je preprosta, namenjena pa
je tako mladostnikom po 12. letu kot
odraslim. Zdravilni šampon ne prehaja v
kri, zato ne deluje na druge organe.
Kako deluje učinkovina v šamponu
in kaj je dobro vedeti pri uporabi
šampona?
Učinkovina v šamponu poškoduje
glivo tako, da zavira biosintezo vitalne
sestavine celične membrane, imenovane
ergosterol. Ker se spremeni sestava
maščob v membrani glive, ta odmre.
Učinkovina ima tudi močno afiniteto do
keratina (kožne komponente), zato tam

Vzroki za aktivacijo glivice so večplastni, koristen pa je tudi
podatek, da kožna plesen prizadene približno 60 odstotkov
populacije, ki živi v tropskih in vlažnih predelih sveta.

ostane še nekaj dni po izpiranju.8,9
Svetlejše lise, ki nastanejo zaradi
zmanjšane pigmentacije, lahko na koži
ostanejo še več mesecev tudi takrat,
ko glive ni več. Lise torej ne izginejo,
dokler kože ponovno ne sončite. Žal
podatki kažejo, da se kljub uspešnemu
zdravljenju znotraj dveh let okužba
ponovi pri 60 do 80 % ljudi,5 zato je
treba zdravljenje ponavljati.
Pred uporabo natančno preberite
navodilo! O tveganju in neželenih
učinkih se posvetujete z zdravnikom
ali s farmacevtom.
1) P, Kocbek, Mikrobiota zdrave kože,
zapostavljena zaščitna bariera;
Farmacevtski vestnik, 2021; 72,
242–248.
2) R.V Goering et al, The fungi, MIMS’
Medical Microbiology AND Immunology,
Sixth edition, 25–37.
3) https://sl.wikipedia.org/wiki/
Glive#Dermatofiti, dostopno 16. 3.
2022.
4) https://www.msdmanuals.com/home/
skin-disorders/fungal-skin-infections/
tinea-versicolor, dostopno 17. 3. 2022.
5) A.K. Gupta, Pityriasis versicolor: an
update on pharmacological treatment
options, Expert Opin. Pharmacother.
(2014) 15(12): 1707–1713.
6) https://practicaldermatology.com/
articles/2018-aug/natural-productsthat-exhibit-antifungal-activity,
dostopno 17. 3. 2022.
7) https://en.wiktionary.org/wiki/
versicolor, dostopno 17. 3. 2022.
8) F.A Ive, An overview of experience
with ketokonazole shampoo, British
Journal of Clinical Pharmcology, 1991,
Vol 45
9) Pierard GE et al, Prolonged effects
of anti-dandruff shampoos - time
to recurrence of Malassezia ovalis
colonization of skin. Int J Cosmet Sci.
1997;19(3):111–117.
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KAKO LOČITI MED
PREHLADOM IN
SENENIM NAHODOM
V času epidemije s koronavirusno boleznijo covid-19 smo ljudje postali zelo pozorni
na vse simptome in znake, ki se pojavijo in bi lahko pomenili okužbo. Med drugim
so znak okužbe s covidom-19 tudi izcedek iz nosu ali zamašen nos, izguba vonja in
bolečine v žrelu. Ti simptomi in znaki, ki so značilni tudi za druga virusna obolenja,
se prepletajo s simptomi in znaki, ki jih povzročajo alergije na pelode rastlin.
Besedilo: Maja Kolšek Šušteršič dr. med., spec. druž. med.

Ravno alergije so v tem letnem času
zelo pogoste in posledično pri bolnikih
ob trenutni epidemiološki situaciji
povzročajo strah in zaskrbljenost. Da bi
lažje razločili med obema stanjema, bom
v nadaljevanju opisala podobnosti in
razlike v poteku enega in drugega.
Kako vemo, da gre za prehlad
Prehlad je najpogostejša okužba v vseh
starostnih obdobjih. Odrasla oseba za
prehladom povprečno zboli od tri- do
petkrat letno, otroci pa še pogosteje.
Povzroča ga lahko preko 200 različnih
virusov.
Okužba se prenaša z vdihavanjem
drobnih kapljic v zraku potem, ko
obolela oseba kihne ali zakašlja, lahko
pa tudi z dotikanjem okuženih površin in
prenosom v usta ali nos. Okužba se hitro
širi v zaprtih kolektivih. Družinski člani
običajno zbolevajo v razmiku od enega
do pet dni.
Diagnozo običajno postavimo s
kliničnim pregledom, zdravimo pa
le simptomatsko, torej z lajšanjem
motečih simptomov. Med simptomi so
najizrazitejši izcedek iz nosu, zamašen
nos, kihanje, praskajoče in pekoče
bolečine v žrelu, solzenje oči, suh kašelj,
lahko tudi blago povišana telesna
temperatura in blag glavobol.

spodnjih dihal.
Prehlad običajno traja sedem dni,
simptomi so najintenzivnejši med
drugim in četrtim dnevom bolezni. Nato
postopoma izzvenijo. Pri 25 odstotkih
bolnikov ostane trdovraten kašelj, ki
lahko traja še več tednov.
Kako vemo, da nas muči seneni nahod
Seneni nahod ali alergijski rinitis
imenujemo skupek simptomov in znakov,
ki se pojavljajo pri preobčutljivih osebah
po stiku z alergeni, ki jih vdihnejo.
Alergeni so sicer neškodljive snovi,
na katere se bolnikov imunski sistem
neustrezno in burno odzove. Inhalacijski
alergeni so lahko tisti iz zunanjega
okolja (pelodi trav, dreves, zeli in plesni)
ali iz notranjega okolja (pršice, žuželke,
živalski izločki, glive ter plesni).
Glede na tip alergena ločimo sezonski
ali celoletni alergijski rinitis. Sum
postavimo z natančno anamnezo ter
kliničnim pregledom, dokončno diagnozo
pa potrdimo s kožnimi vbodnimi testi
in krvnimi preiskavami z dokazovanjem
protiteles proti specifičnim alergenom.
Te preiskave izvaja alergolog ali
otorinolaringolog.

Zdravljenje prehlada
Pri zdravljenju so pomembni počitek,
dobra hidracija, pomagamo si lahko z
grgranjem tople slane vode, izpiranjem
nosu s fiziološko raztopino, inhalacijami
in uporabo nosnih dekongestivov.

Bolezen se kaže s kihanjem, zamašenim
nosom, vodenim izcedkom iz nosu,
občutkom srbenja v nosu, očeh, ustih
in žrelu, lahko tudi po koži, veznice so
pordele, oči se solzijo, lahko se pojavijo
oslabljen voh, kašelj in pri hujšem
poteku še glavobol.

Gre za benigno stanje, ki mine samo od
sebe, redko pa se zaplete na primer z
vnetjem sinusov ali srednjega ušesa,
akutnim poslabšanjem astme ali okužbo

Bolezen je benigne narave, lahko pa
močno slabša kakovost življenja. Težave
običajno trajajo daljši čas. V primeru
sezonskega rinitisa težave sovpadajo s
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cvetenjem določenih rastlin, v primeru
celoletnega rinitisa pa s stikom z
znanim alergenom.
Zdravljenje senenega nahoda
Praviloma zdravimo le moteče
simptome – uporaba sistemskega
antihistaminika, nosnega dekongestiva
ali kortikosteroidnega pršila ter
antihistaminika v obliki kapljic za oči.
Ob hudih težavah je v določenih primerih
mogoča tudi imunoterapija, torej
zdravljenje z izpostavljanjem majhnim
odmerkom alergenov v obliki podkožnih
injekcij ali zdravil, ki jih bolnik zaužije z
namenom, da se telo nanje »navadi« in
postanejo simptomi blagi.
Simptomi se precej prekrivajo
Simptomi in znaki prehlada in senenega
nahoda se precej prekrivajo, vendar pa
je vseeno mogoče opaziti tudi kar nekaj
razlik, ki nam pomagajo pri postavljanju
diagnoze.
Predvsem moramo biti pozorni na
trajanje in potek bolezni, morebitno
sezonsko pojavljanje, izcedek iz nosu, ki
se pri obeh razlikuje, prisotnost vročine
in širjenje bolezni v istem gospodinjstvu.
Tudi odziv na uporabo antihistaminika
nam je lahko nekoliko v pomoč. Če
smo v dilemi in z omenjenimi predlogi
težav ne moremo omiliti, je prav, da se
obrnemo na izbranega družinskega
zdravnika, ki bo po pregledu postavil
diagnozo in ustrezno ukrepal.
Na spletnih straneh ARSO in NIJZ
je mogoče dobiti informacije o
obremenjenosti zraka z alergeni,
na spletu so dostopni tudi koledarji
cvetenja.

Spremljajte nas na
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VAS MUČIJO ALERGIJE,
TEŽKO DIHANJE ALI
POMANJKANJE ENERGIJE?
Kihanje, smrkanje, solzenje, težko dihanje in pomanjkanje energije mnoge mučijo v
pomladnih mesecih. V boju z njimi si lahko pomagamo s kaskadnimi biokoncentrati.
Besedilo: Adriana D.

Če je bil slog življenja nespremenjen
tudi pozimi, ko je naše telo še
bolj obremenjeno in ranljivo, se je
neravnovesje le še poglobilo. Zato ni
čudno, če nas v pomladnih dneh doleti
bolj ali manj izrazita spomladanska
utrujenost. Pojavi pa se lahko tudi bolj
ali manj huda alergija na pelode. Ta
pri ljudeh, občutljivih na sinusih, lahko
preraste tudi v vnetje sinusov. Kako si
pomagati?

Pogosto se pri obvladovanju težav
pozabi na sočasno odpravljanje vzrokov,
ki so do tega stanja pripeljali. Zato
poskrbite za nujne spremembe v načinu
življenja, kajti čudežnih zdravil ni! Ne
zdravijo nas zdravila, ampak naše
samozdravilne moči. Bolj kakovosten bo
način življenja, močnejša bo sposobnost
telesa, da se samo pozdravi. Učinkovito
pa bodo proces samozdravljenja podprli
tudi kaskadni biokoncentrati, kot je
RegulatPro BIO. Kako jih ob navedenih
težavah jemati, smo povzeli iz knjige,
katere avtorji so celostni zdravniki,
Diagnoza: »Končno ozdravljeni!«.
Če imate pretežno težave s senenim
nahodom kaskadni biokoncentrat
zaužijete 2 x 10 ml dnevno. Preden ga
pogoltnete, ga v ustih razžvrkljajte. 2 x
na dan za 20 minut naredite obkladke
na vekah. V ta namen bombažno
blazinico namočite v kaskadni
biokoncentrat, razredčen z vodo v
razmerju 1 : 2. Večkrat dnevno si v nos

vbrizgajte pršilo iz biokoncentrata.
Pred tem ga razredčite s prekuhano (in
ohlajeno) vodo v razmerju 1 : 3.

oglasno sporočilo

Navedeni problemi so običajno odraz
našega notranjega neravnovesja.
Ravnovesje je lahko zanihano zaradi
zakisanosti, presežka strupnin,
pomanjkanja telesnih encimov,
antioksidantov, vitaminov, mineralov,
porušene črevesne flore ali česa
drugega. Pogosto je izguba notranjega
ravnovesja posledica dlje časa
trajajočega nekakovostnega načina
življenja. Torej nekakovostne prehrane,
slabe hidracije, premalo spanja, preveč
dela, neobvladovanja stresa, jemanja
antibiotikov itd.

Če vas pesti kronični sinuzitis, ga
zaužijte 2 x na dan 15 ml. Pred
zaužitjem ga v ustih dobro premešate
s slino. 2 x na dan si na prizadete
sinuse položite obkladke s kaskadnim
biokoncentratom, razredčenim z vodo
v razmerju 1 : 1. Tako kot zgoraj si
pripravite pršilo za nos in ga čez dan
prišite v nosnici na vsako uro.
V primeru spomladanske utrujenosti
zaužijte na dan 2 x 10 ml pripravka. Ko
potrebujete hiter dvig energije, boljšo
zbranost, fokus in jasne misli, nosnici
popršite s pršilom, pripravljenim na
omenjen način. V vseh treh primerih
dnevno pijte dovolj vode (2–3 l).
Več informacij: www.regulat.si,
info@regulat.si, FB@Regulatpro.

Regulatpro Bio
®

Dr. Niedermaier®
FERMENTATION

Kako nas Regulatpro® Bio podpira?
Dr. Niedermaier®

Bio

100% NARAVNO

Regulatpro® Bio vsebuje naravni vitamin C, ki prispeva k
normalni imunski funkciji.

100% VEGANSKO

Vitalni koncentrat napitek iz 14. sadežev, zelenjave
in svežih oreškov iz ekološke pridelave. Z naravnim
vitaminom C za energijo metabolizma, imunski sistem
in za antioksidativni učinek.

PODPORA IMUNSKEMU SISTEMU!

Distributer: Eurosolar d.o.o.

100%

Krepitev imunskegaFERMENTATION
sistema in naših naravnih celic je bolj pomembna
kot kdaj koli prej. Regulatpro® Bio je kaskadno fermentiran izbran
ekstrakt sadja in zelenjave, katerega učinek pozitivno
BIOLOŠKO vpliva na zaščitne mehanizme imunskega sistema in nas
tako ščiti pred vdorom patogenov.
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Na voljo v trgovinah Sanolabor, lekarnah in trgovinah s prehranskimi dopolnili.
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MIGRENA – NI SAMO
GLAVOBOL
Ko sicer zdrava ženska srednjih let, bolnica z migreno, počasi s sklonjeno glavo stopi
skozi vrata moje ordinacije, takoj vem, koliko je ura. Je povsem bleda, s podočnjaki,
oči ima ozko priprte, želi si kozarca vode. »A je spet tisti dan v mesecu,« jo vprašam.
Počasi spije požirek vode in po krajši pavzi odgovori: »Že tretji ta teden. Življenje se
mi je obrnilo na glavo. V glavi mi razbija, vse izbruham, ne morem trezno razmišljati.
Besedilo: Asist. dr. Andrej Fabjan
Tako naprej ne gre več, povsem sem na dnu.«
Breme migrene je veliko
Migrena je ena najbolj onesposabljajočih
nevroloških bolezni, pa čeprav ni smrtna
in dolgoročno ne vodi v poslabšanje
nevroloških funkcij. Glede na ugotovitve
raziskave delovne skupine Svetovne
zdravstvene organizacije, ki že več
desetletij spremlja vpliv preko 350
bolezni na svetovno prebivalstvo, je
migrena glavni nevrološki razlog za tako
imenovani izgubljeni čas zaradi bolezni
v starostni skupini od 10 do 40 let. Med
drugim so v tej skupini najbolj delovno
aktivni ljudje in tisti, ki ustvarjajo
družine.
Po oceni je v Sloveniji okoli 12
odstotkov bolnikov z migreno, pri čemer
je razmerje med ženskami in moškimi tri
proti ena.

Pa vendar se o tej bolezni malo govori,
še več, v določenih okoljih (na primer
na nekaterih delovnih mestih) je
problematizirana, stigmatizirana.
Migrena in vsi njeni simptomi
Eden najbolj obremenjujočih simptomov
migrene je glavobol. Bolniki ga opisujejo
kot eno najhujših bolečin. Opisi pa so
različni. Pri nekaterih gre za utripanje
na eni strani glave, tipično v sencih ali
zatilju, spet pri drugih se pojavi ostra
bolečina za enim očesom, ki traja ure
in ure, bolniki imajo občutek, da jim
bo iztrgalo oko. Tretji opisujejo močan
primež, ki stiska glavo z obeh strani.
Bolečino poslabšata premikanje glave
in običajna telesna aktivnost. Bolnikom
zato najbolj ustreza počitek leže z glavo
pri miru, v temi.

Migrena je ena najbolj onesposabljajočih nevroloških bolezni,
pa čeprav ni smrtna in dolgoročno ne vodi v poslabšanje
nevroloških funkcij.
36

- že 12 let z vami

Vendar pa glavobol ni edini simptom
migrene.
• Ob glavobolu, zlasti pri najmočnejšem,
je prisotna slabost, pri marsikom pride
tudi do bruhanja. Številne bolnike moti
svetloba, še več, pogled v svetlejši
predmet ali svetlobo sončnega dne
jim poslabša glavobol. Temu fenomenu
pravimo fotofobija. Podobno je lahko
s hrupom (fonofobija) ali z vonji
(ozmofobija).
• Številni bolniki ure ali dneve pred
nastankom hudega glavobola
poročajo o spremembi razpoloženja in
pogostem zehanju, nekaterim se pojavi
močan apetit po določeni hrani (na
primer pici). Gre za premonitorno fazo.
• Približno tretjina bolnikov neposredno
pred nastankom glavobola razvije
neprijetne nevrološke simptome in
znake, kot je mravljinčenje, ki se začne
v dlani in postopno v nekaj minutah
razširi navzgor po roki vse do iste
strani obraza.
• Spet pri drugih se pojavi drobna
žareča nit v vidnem polju, ki se
navadno iz središča širi postopno
navzven, za seboj pušča področje
meglenega vida. Takšni simptomi
vztrajajo od 15 do 20 minut in jim
pravimo migrenska avra. Pri nekaterih
bolnikih je ta lahko zelo dramatična,
saj se pojavijo motnja govora, huda
vrtoglavica, dvojni vid ali pa celo
motena mišična moč ene polovice
telesa. Simptomi so lahko tako hudi,
da ob prvem pojavu bolnik pomisli, da
gre za možgansko kap. Glavobol nato
tipično sledi migrenski avri, v nekaterih
primerih pa se avra pojavi šele, ko se
glavobol že začne.
Nekaterim bolnikom močno pomaga
spanec, saj se pogosto zbudijo
povsem prerojeni. Vendar pa za veliko
bolnikov konec glavobola še ne pomeni
odrešitve. Številni namreč vstopijo v
Spremljajte nas na
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tako imenovano postdromalno fazo, v kateri so nenavadno
utrujeni in imajo težave s koncentracijo, kar lahko traja tudi
dan ali dva.
Glede na vse pojavne oblike migrene je jasno, da je migrena
več kot le glavobol, kar opredelimo z izrazom migrenski
napad. Napad z vsemi pridruženimi fazami lahko traja
več dni. Prav vse migrenske faze pa imajo simptome, ki
pomembno omejijo storilnost posameznika tako doma kot
na delovnem mestu. Zato je breme migrene tako veliko.

Edinstvena moč naravnega
magnezija iz pradavnine
pršilo BIMAG
ACTIVE
za mišicevezi- sklepe

pršilo BIMAG
ORIGINAL
čisti magnezij

Nekateri dejavniki lahko sprožijo migrenski napad
Imenujemo jih sprožilci. Navaja jih velika večina bolnikov z
migreno.
• Med najpogostejšimi je stres, bodisi na delovnem mestu
ali v družinskem okolju.
• Pri ženskah je pomemben sprožilec menstrualni ciklus,
in sicer dnevi pred, ob ali po menstrualni krvavitvi ali
ob ovulaciji, kar je povezano z nenadno spremembo
koncentracije ženskih spolnih hormonov v krvi.
• Pogosti sprožilci so nekatere vrste hrane, kot so siri
(zlasti mazavi francoski), vino in druge vrste alkohola,
čokolada, oreški, predelana hrana, svinjsko meso, hrana z
veliko vsebnostjo glutena.
• Nekoliko manj pogosti sprožilci so pomanjkanje spanja
ali pretirano spanje, dehidracija, pretiran telesni napor,
sprememba časovnega pasu po dolgih letih, sprememba
vremena.
Zavedanje o sprožilcih je pomembno pri vodenju migrene,
saj lahko izogibanje tem dejavnikom močno zmanjša število
migrenskih napadov.
Število migrenskih napadov med posamezniki močno
variira
Bolnikov z migreno je veliko, vendar je na srečo pri večini
število napadov nizko, in sicer nekaj na leto. Približno 15
odstotkov bolnikov ima štiri ali več napadov mesečno in
imajo zaradi migrene pomembno zmanjšano kakovost
življenja. Približno dva odstotka bolnikov ima zelo veliko
število napadov, saj se pri njih glavobol pojavi vsake dva dni
ali celo pogosteje, gre za bolnike z najtežjo obliko bolezni, ki
ji pravimo kronična migrena. Nekateri izmed teh bolnikov so
zaradi migrene invalidsko upokojeni.
Treba se je zavedati, da število napadov skozi
posameznikovo življenje variira, in sicer so lahko meseci, ko
je napadov več, in nato leta, ko napadov ni, kar je odvisno
od določenih dejavnikov. V splošnem se največje število
napadov pojavi med 35. in 45. letom starosti, predvsem
pri ženskah. Omenjeno zavedanje nas vodi pri zdravljenju
migrene, saj moramo z ustrezno farmakoterapijo prebroditi
predvsem kritično obdobje v posameznikovem življenju,
naravni potek pa je običajno ugoden, saj napadi izzvenijo v
višjih starostnih obdobjih ne glede na naše ukrepanje.
Ko posameznik ugotovi, da migrena pomembno vpliva na
njegovo življenje, ne sme odlašati z obiskom zdravnika, saj
imamo na voljo številne možnosti zdravljenja in migreno
lahko dobro obvladujemo. Žal same motnje še ne znamo
odpraviti, saj je verjetno povezana s prirojenimi lastnostmi
možganov bolnikov.
Pristopi k zdravljenju migrene
Osnovni ukrep pri obvladovanju migrene je pisanje dnevnika
glavobola, v katerem se zapisuje vse dneve z migrenskim
napadom, najvišja jakost glavobola na posamezen dan
in število protibolečinskih tablet, ki so bile potrebne za

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

kosti in sklepi

moč
regeneracija

krči
boleče mišice

spanec

srce

utrujenost

boleči in okoreli sklepi

Na voljo v prodajalnah SANOLABOR in izbranih
lekarnah po Sloveniji.
www.bi-mag.net, Info: 041 /790 078
El studio d.o.o., Ljubljana
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olajšanje glavobola. Dodatno se zapisuje
prisotnost sprožilnih dejavnikov. V
Sloveniji obstajajo številni tiskani
dnevniki v obliki drobnih knjižic, v
zadnjem času pa je zapisovanje
poenostavljeno z uporabo elektronskih
dnevnikov, kot je www.mojglavobol.
si, na katerega se bolnik prijavi s
pomočjo povabila zdravnika ali druge
pooblaščene osebe.
Migrenski napad je treba čim hitreje
obvladati
Številne raziskave kažejo, da je
migrenski glavobol treba ustaviti takoj,
ko se pojavijo prvi zametki bolečine,
ki vodi v tipičen glavobol. Odlašanje s
protibolečinsko tableto namreč zmanjša
verjetnost njene učinkovitosti.
Pri akutnem zdravljenju uporabimo
zdravilo, ki je učinkovito in ima najmanj
stranskih učinkov, vrsta zdravila pa
je odvisna od posameznika. Sprva
poskušamo s paracetamolom, nato pa z
nesteroidnimi antirevmatiki, lahko tudi
s kombinacijskimi tabletami (na primer
paracetamol s kofeinom).
Če nobeno od teh zdravil ne učinkuje,
predpišemo triptane, to so specifična, za
migreno razvita protiglavobolna zdravila.
Opiatne analgetike (na primer tramadol)
pri zdravljenju migrenskih napadov
odsvetujemo, saj lahko pospešijo tako
imenovano kronifikacijo migrene – razvoj
težje oblike s povečanim številom
migrenskih napadov.
Do tega sicer lahko vodi pretirana
uporaba katerih koli analgetikov, in sicer
se priporoča, da se paracetamola ali
nesteroidnih antirevmatikov ne jemlje
več kot 15 dni v mesecu, kombinacij
in triptanov pa ne več kot deset dni v
mesecu. Treba se je zavedati, da uporaba
analgetikov več kot tri dni v mesecu že
pomeni večjo obremenjenost z migreno,
zaradi katere se običajno odločimo za

Nekaterim bolnikom močno pomaga spanec, saj se pogosto
zbudijo povsem prerojeni.
uvedbo profilaktičnega zdravljenja.
Profilaktično zdravljenje uvedemo
ob več kot treh migrenskih dnevih
mesečno
Profilaktična zdravila so zdravila, ki jih
bolnik z migreno jemlje redno, ne glede
na prisotnost migrenskih napadov, in
sicer z namenom zmanjšati mesečno
število migrenskih dni (v najboljšem
primeru jih odpraviti).
Do nedavnega smo lahko uporabljali
le različne vrste tablet, ki so bile sicer
razvite za druge indikacije, pa se je
izkazalo, da so učinkovite tudi pri
migreni: antiepileptike, antihipertenzive,
antidepresive.
V zadnjem času pa so pravo malo
revolucijo v profilaksi migrene prinesla
biološka zdravila, ki učinkujejo na enega
izmed živčnih prenašalcev v bolečinski
poti in so bila razvita prav za migreno.

Gre za monoklonska protitelesa, ki
zavirajo peptid, povezan z genom za
kalcitonin (angl. calcitonin gene-related
peptide – CGRP). Ena bistvenih prednosti
teh zdravil je aplikacija enkrat mesečno
v podkožje, poleg tega za zdaj ne
poznamo pomembnih stranskih učinkov
(še vedno so razmeroma mlada zdravila,
zato smo vseeno previdni). Predpiše jih
lahko le nevrolog ali algolog.
Pri kronični migreni pride v poštev tudi
aplikacija botulinum toksina v mišice
skalpa in vratu.
Poleg zdravil se priporoča uživanje
nekaterih prehranskih dodatkov
Magnezij po nekaterih raziskavah lahko
zmanjša število migrenskih napadov,
priporoča se uživanje od 300 do 600
mg dnevno. K izboljšanju migrene lahko
pripomore tudi riboflavin (vitamin B2)
v odmerku od 200 do 400 mg dnevno
ter koencim Q10 v odmerku 400 mg
dnevno.
Vodenje težjih oblik migrene naj bo v
rokah izkušenega specialista
Migrena je bolezen številnih obrazov,
zato so potrebne izkušnje za ustrezno
vodenje, saj ni univerzalnega načina
zdravljenja, ki bi ustrezal vsem bolnikom.
Potrebna je subspecialistična obravnava.
V mojo prakso se običajno napoti
bolnike, ki so že neuspešno poskušali
z enim ali dvema profilaktičnima
zdraviloma. Napoti se tudi bolnike z
najtežjo obliko migrene, tj. kronično
migreno. Pomembno pa je, da se z
ustreznim zdravljenjem ne odlaša, saj
se na ta način močno izboljša kakovost
bolnikovega življenja in zmanjša breme,
ki ga migrena nalaga celotni družbi.
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PRVI HEALTHNESS
RESORT V EVROPI
Strategija Term Sveti Martin je zasnovana na holistični filozofiji dr. Rudolfa Steinerja,
utemeljitelja in začetnika antropozofije, znanosti, po kateri sreča in zdravje izvirata
iz skladnosti duha, uma in telesa.

Omenjena filozofija se skriva v
vsakem kotičku resorta, začenši z
biodinamičnim vrtom, polnim zdravih
plodov, ki ugodno vplivajo na fizično
in psihično zdravje. S sledenjem
načelom organske arhitekture ter
nežnim in valovitim linijam hribovitega
Medžimurja, ki se lahkotno vijejo vzdolž
notranjega bazenskega kompleksa,
skrbno urejenega po načelih Steinerjeve
filozofije, pa vse do ene najbolj zdravilnih
in najstarejših voda v Evropi.
Na sledi Steinerjevih besed, po katerih
vsak človek v sebi skriva potencial
samoozdravitve s stimulativnimi vplivi
iz okolja, posebno skrb namenjajo vsem
delom človekovega obstoja. Vse je
informacija in iz nje se rodita energija in
materija, iz njiju pa vesolje, svet in vsa
živa bitja.
Potopite se globoko v sedanji trenutek
in se odpravite po poti samoozdravitve
prek joge, sproščujočih dihalnih vaj in
vodene čuječnostne meditacije (angl.
mindfulness). Fizično raven obstoja
razvajajte z ročno izdelano kozmetiko
med uživanjem v velneških tretmajih,
dan pa zaključite s prhanjem s
kozmetiko, ki je povsem naravna, lokalna
in izdelana iz biodinamično pridelanih
rastlin.
Skrb za okolje ter povezanost človeka
in narave sta načeli, ki ju upoštevajo,
znanje o njiju pa z veseljem delijo z
vsemi, ki si tega želijo. Uživajte v prvem
Healthness resortu v Evropi.
Življenjski slog healthness
Healthness označuje kombinacijo
aktivnega oddiha, velneških doživetij
in povečanja ozaveščenosti o lastnem
zdravju s ciljem povrnitve ravnovesja

telesa, uma in duše. Naučiti se poslušati
svoje telo ter prepoznati njegove
potrebe je to, na kar človek pogosto
pozabi, čeprav je slednje nujno za
ohranjanje zdravega telesa, uma in
duha. V Termah Sveti Martin vsak gost
spremeni svoje navade in zavedanje o
sebi in svetu okrog sebe ter se odpravi
na pot k zdravemu in novemu »sebi«.
Poveže se z naravo in samim sabo, ob
zvokih narave, svežem vonju gozdov in
okusih zdrave polnovredne hrane pa
hkrati poskrbi zase in svoj organizem.
Zdravje iz Panonskega morja
Izvir termalne vode, ki je bil odkrit
pred okrog 100 leti, je ostanek
vodnega prostranstva Panonskega
morja, katerega starost sega v
obdobje pleistocena. Izrazite zdravilne
lastnosti termalne vode se uporabljajo
leta in zaokrožajo celoten koncept
oddiha healthness. Voda s povprečno
temperaturo 35 °C telesu povrne
občutek lahkotnosti in vitalnosti. Zaradi
svoje posebne sestave bo voda Term
Sveti Martin napolnila telo z novo
energijo, po nekaj minutah, preživetih v
skladnem ozračju termalno-mineralnega
kompleksa bazenov, pa bo blagodejno
delovala tudi na celoten organizem.
UMIRITE SVOJ UM TUKAJ IN ZDAJ

anksioznostjo, depresijo, nespečnostjo
ali izgubo

oglasno sporočilo

Danes to filozofijo s pomočjo medicine,
zasnovane na dokazih, naturopatije
(fitoterapije) in sodobne znanosti na
področju frekvenčne (informacijske)
medicine v resortu spreminjajo v
resničnost, da bi vsakemu gostu
pomagali odpraviti slabe navade in
izbrati aktiven ter zdrav življenjski slog.

Dobrobiti joge:
• gibčnost, moč in pravilna drža
• gibljivi sklepi, vitalna hrbtenica, močne
kosti
• boljša prekrvavitev, večja odpornost,
nižji pritisk
• manj stresa, naravna sreča
• lepša postava, nižji sladkor in
holesterol
• oddih od kronične utrujenosti
• spokojen um, čustveno in duhovno
zdravje
Svet velnesa
Velnes predstavlja skladnost fizičnega,
psihičnega, duhovnega, čustvenega
in družbenega stanja. Velneški center
Term Sveti Martin ponuja več kot 20
vrst masaž, čudovito urejen Svet savn
ter Lepotni center z bogato izbiro
kozmetičnih tretmajev. Posebno izkušnjo
ustvarijo ročni pilingi, masažne ploščice
in edinstveni tretmaji, zasnovani na
izdelkih iz narave, ki jih izdeluje vodja
Healtnessa in velnesa. Ob vonjih
eteričnih olj boste začutili resnično
moč narave, se sprostili in odklopili od
sveta v sodobno urejenem prostoru za
uživanje ob zdravih napitkih in sadju.

Čuječnost in joga
Za popolno skladnost uma in telesa
Terme Sveti Martin ponujajo brezplačne
ure joge in čuječnostne meditacije, da bi
se naučili zavedati sedanjega trenutka,
svojih lastnih misli, čustev in okolja. Prek
teh treningov oseba razvija občutek
notranjega miru, jasnosti uma in zdravja,
najpomembneje pri tem pa je, da se
nauči sprejeti samega sebe in uzavestiti
svoj duševni, duhovni in fizični potencial.
Dobrobiti čuječnostne meditacije:
• zmanjšanje stresa
• občutek sprostitve in miru
• razvoj koncentracije
• odkritje sreče in zadovoljstva
• pozitivna duševna in čustvena stanja
• prebuditev notranje modrosti
• spopadanje s kronično bolečino,

Healthness označuje
kombinacijo aktivnega oddiha,
velneških doživetij in povečanja
ozaveščenosti o lastnem
zdravju s ciljem povrnitve
ravnovesja telesa, uma in duše.
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DUŠEVNO ZDRAVJE

POSTCOVIDNA
DEPRESIJA
Večina ljudi, ki zboli za boleznijo covid-19 popolnoma okreva, približno 10-20 % ljudi
pa občuti srednje do dolgoročne učinke po preboleli bolezni, kar je poznano kot post
Besedilo: Petra Šauperl
covid-19 ali dolgotrajni covid (»long covid«).
Več kot poldrugo leto smo bili
izpostavljeni kroničnim stresorjem, kot
so strah pred okužbo, socialna izolacija,
osamljenost, strah pred izgubo službe in
finančne varnosti ter slabša dostopnost
do zdravstvene oskrbe, kar lahko zlasti
pri ranljivejših prebivalcih vodi v resne
in dolgoročne posledice za duševno
zdravje.
Raziskovalci opažajo pojav simptomov
duševnih motenj pri osebah, ki prej niso
imele tovrstnih težav in pogostejša
poslabšanja pri osebah z že znanimi
duševnimi motnjami. Pojavljajo se
predvsem tesnoba, simptomi depresije
in posttravmatske stresne motnje, več
je škodljivega uživanja psihoaktivnih
snovi, samomorilnosti in motenj spanja.
Bolj izpostavljene za pojav simptomov
duševnih motenj naj bi bile ženske,
mlajše osebe, bolniki s kroničnimi
telesnimi ali duševnimi boleznimi,
pa tudi nezaposleni in osebe, ki zelo

vestno spremljajo novice v medijih in
na družbenih omrežjih. Podatkih več
raziskav kažejo, da naj bi bila pojavnost
depresije v času pandemije covida-19
kar sedemkrat višja v primerjavi z letom
2017. Pogostejše pojavljanje tesnobe
in depresivnih simptomov opisujejo
tudi pri mladostnikih. Med zaposlenimi
zdravstvenimi delavci v prvih linijah
pomoči jih skoraj tri četrtine poroča o
izpostavljenosti stresu, polovica navaja
simptome depresije, pogosti so tudi
tesnoba in nespečnost.
Okužba s SARS-CoV-2 in pojav
duševnih motenj
Tudi sama okužba z virusom SARSCoV-2 je lahko povezana s pojavom
simptomov duševnih motenj. Ti se lahko
pojavijo kot del posameznikove reakcije
na bolezen, ki je deloma še nepoznana
in lahko ima nepredvidljiv potek.
Predvsem se pojavljajo občutki tesnobe,
zaskrbljenosti in motnje spanja. Po drugi

Raziskovalci opažajo pojav simptomov duševnih motenj pri
osebah, ki prej niso imele tovrstnih težav.
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strani pa lahko tudi sam virus preko
posrednega ali neposrednega delovanja
na možgane povzroči pojav simptomov
duševne motnje, najpogosteje gre za
zmedenost v sklopu delirantnega stanja,
ki se pojavi predvsem pri starejših
ali huje bolnih pacientih, pogosteje v
intenzivnih enotah, in lahko poteka
tudi v podaljšani obliki z možnimi
dolgotrajnimi kognitivnimi deficiti.
Na pojav psihopatoloških simptomov
lahko vplivajo tudi nekatera zdravila,
ki so potrebna v zdravljenju bolnikov s
covidom-19, na primer kortikosteroidi,
ob uporabi katerih se občasno pojavijo
nihanja razpoloženja, depresija,
psihotični simptomi ali manija.
Postcovidni sindrom in duševne
motnje
Simptomi duševnih motenj se pojavljajo
tudi kot del tako imenovanega
postcovidnega sindroma ali sindroma
dolgega covida. Opisan sindrom
predstavlja simptome, ki se pojavijo med
ali po okužbi s covidom-19 in trajajo več
kot štiri tedne ter jih ni mogoče pojasniti
z drugim bolezenskim stanjem. Nekateri
avtorji razlikujejo med podaljšanim

Simptomi duševnih motenj se
pojavljajo tudi kot del tako
imenovanega postcovidnega
sindroma ali sindroma dolgega
covida.
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PREMAGAJMO DEPRESIJO
VELIKA DEPRESIVNA MOTNJA JE PO VSEM SVETU GLAVNI VZROK NEZMOŽNOSTI ZA
DELO, ŠOLANJE IN SOOČANJE Z VSAKODNEVNIMI IZZIVI1
V Evropi je skoraj

40 milijonov
Depresivno
razpoloženje

ljudi, ki živijo z veliko
depresivno motnjo.
To je približno enako
prebivalstvu Španije.1

Izguba interesa ali
zadovoljstva pri
vseh/skoraj vseh
aktivnostih

Utrujenost
in motnje
spanja

Težave v
razmišljanju, s
koncentracijo in
pri sprejemanju
odločitev

VELIKA DEPRESIVNA MOTNJA IMA
UNIČUJOČ UČINEK NA ŽIVLJENJA LJUDI2

Diagnozo velike depresivne
motnje potrdimo, če simptomi
trajajo vsaj dva tedna, običajno
pa vztrajajo veliko dlje.
Depresivna epizoda
v povprečju traja
6 mesecev.

1 od 5

oseb je depresivna
več kot 2 leti.3

KOGA PRIZADENE DEPRESIJA?
Depresija je
pogostejša med
ženskami kot
med moškimi.4

5,1 %
žensk

in

Več moških
kot žensk stori
samomor.5

3,6 %
moških

75 %
moških

in

25 %
žensk

VELIKA DEPRESIVNA MOTNJA NE PRIZADENE ZGOLJ BOLNIKA
Simptomi negativno
vplivajo na vsa
področja
bolnikovega življenja:

1

Zdravje

Odnosi

Delo in
izobrazba

Kakovost
življenja

1 od 10

oseb je zaradi depresije
izostala z dela v povprečju
36 delovnih dni na
depresivno epizodo.6

3

Približno od ljudi z veliko depresivno
motnjo se ne odzove na zdravljenje.7

Refeence:
1. WHO. Dostopno na: https://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mentalhealth/areas-of-work/depression. Datum dostopa: 20. oktober 2020.
2. WHO. Dostopno na: https://icd.who.int/browse10/2010/en#/F30-F39. Datum dostopa: 20. oktober 2020.
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3. WHO. Dostopno na: https://www.euro.who.int/en/health-topics/noncommunicable-diseases/mentalhealth/publications/2016/preventing-depression-in-the-who-european-region-2016. Datum dostopa:
20. oktober 2020

EM-57475/151021

4. WHO. Dostopno na: https://apps.who.int/iris/bitstream/handle/10665/254610/WHO-MSD-MER-2017.2eng.pdf. Datum dostopa: 20. oktober 2020.
5. WHO. Dostopno na: https://www.euro.who.int/en/media-centre/sections/press-releases/2017/3-out-of4-people-suffering-from-major-depression-do-not-receive-adequate-treatment. Datum dostopa: 20.
oktober 2020.
6. TARGET report. Dostopno na: http://targetdepression.com/wp-content/uploads/2014/04/TARGET_
Report_Final.pdf. Datum dostopa: 20. oktober 2020.
7. Ionescu DF, et al. Dialogues Clin Neurosci 2015;17(2):111–126.
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Med simptomi duševnih
motenj so najpogosteje
opisane motnje kognitivnih
funkcij, približno polovica
prebolevnikov ima težave
s spominom, oteženim
razmišljanjem in pozornostjo.
covidom, ki traja od štiri do dvanajst
tednov po začetku akutnih simptomov,
in postcovidnim sindromom, ki traja več
kot dvanajst tednov po začetku akutnih
simptomov. Dlje kot trajajo simptomi,
manjša je verjetnost, da bo prišlo
do spontane remisije. Klinična slika
postcovidnega sindroma je lahko zelo
raznolika, najpogosteje je pri bolnikih
prisotna izrazita utrujenost oziroma
izčrpanost, ki se pojavlja pri približno

Simptomi duševnih motenj so lahko povezani z neposrednim
vplivom virusa na možganske strukture, posrednim vplivom
sistemskega vnetnega dogajanja ali imunskega odziva
organizma, prehajanjem vnetnih beljakovin in zvišanim nivojem
le-teh v možganih.
treh četrtinah prebolevnikov, se ne
zmanjša po počitku oziroma se poslabša
po fizični aktivnosti.
Med simptomi duševnih motenj so
najpogosteje opisane motnje kognitivnih
funkcij, približno polovica prebolevnikov
ima težave s spominom, oteženim
razmišljanjem in pozornostjo v sklopu
stanja, ki ga strokovnjaki imenujejo

Glede na razmeroma kratko obdobje, v katerem se s tovrstno
simptomatiko srečujemo, za zdaj še ni na voljo zadostno
število ustreznih raziskav glede učinkovitosti posameznih
psihoterapevtskih metod ali zdravil v obvladovanju psihiatričnih
postcovidnih simptomov.
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možganska megla. Pri prebolelih se
pogosto pojavijo tudi motnje spanja,
tesnoba in simptomi depresije.
Postcovidni sindrom se lahko pojavi pri
komer koli, ki je prebolel covid-19, je pa
pogostejši pri tistih s hujšim potekom
okužbe, daljšim trajanjem hospitalizacije,
ženskah, pri starejših in tistih s povišano
telesno težo in pridruženimi telesnimi
boleznimi. V nastanek postcovidnega
sindroma je po mnenju raziskovalcev
vpletenih več različnih dejavnikov.
Simptomi duševnih motenj so lahko
povezani z neposrednim vplivom
virusa na možganske strukture,
posrednim vplivom sistemskega
vnetnega dogajanja ali imunskega
odziva organizma, prehajanjem vnetnih
beljakovin in zvišanim nivojem le-teh v
možganih, nastajanjem krvnih strdkov,
prav tako pa imajo pomembno vlogo
morebitne že predhodno obstoječe
okvare možganskih funkcij, nekatera
zdravila za covid-19, psihološki stres,
zlasti ob hospitalizaciji v intenzivni enoti
in še drugi nepoznani dejavniki. Glede na
razmeroma kratko obdobje, v katerem
se s tovrstno simptomatiko srečujemo,
za zdaj še ni na voljo zadostno število
ustreznih raziskav glede učinkovitosti
posameznih psihoterapevtskih metod
ali zdravil v obvladovanju psihiatričnih
postcovidnih simptomov. Tako
uporabljamo obstoječe smernice in
priporočila glede zdravljenja duševnih
motenj z upoštevanjem posameznikovih
zdravstvenih in psihosocialnih
posebnosti.
Spremljajte nas na
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Poskrbi za dobro počutje,
poskrbi zase.

v novi
podobi

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

AKTUALNO

JETRA ZAŠČITITE TUDI
MED PRAZNIKI
V primerjavi z bolj prijetno zvenečimi organi, kot so na primer srce, ki ga povezujemo
z nečim prijetnim, ali pa možgani, ki jih dojemamo kot nekaj pametnega, ima beseda
jetra navadno negativen prizvok. Nekaj, kar »nam gre na jetra«. Besedilo: Sabina Hamberger, magistrica klinične dietetike
Jetrom delamo s tem veliko krivico,
saj ima ta odlično prekrvavljen organ
ključno vlogo v normalnem delovanju
telesa in našem zdravju na splošno.
Je kot neka tovarna za razstrupljanje
telesa, ki ima še veliko drugih vlog,
od sodelovanja pri metabolizmu do
nastanka hormonov, tvorjenja vitaminov,
strjevanja krvi, tvorjenja holesterola itn.
Težave z jetri
Jetra so organ z izredno močjo
regeneracije, saj:
• se lahko poškodovana jetra brez
fibroze (brazgotinjenje) popolnoma
regenerirajo;
• lahko preostanek zdravih jeter
v funkciji nadomesti velik del
poškodovanih jeter.
•
Ciroza jeter
Slabost in hkrati prednost je, da jetra
dolgo časa delujejo na videz brezhibno,
vse dokler niso toliko okvarjena, da
pride do fibroze (zdravo tkivo se začne
brazgotiniti) ali celo ciroze. Slednja
se z ne(ustreznim) zdravljenjem
običajno konča kot popolna odpoved. Ti
bolezenski stanji sta značilni zlasti za
tiste posameznike, ki tudi:
• kronično zlorabljajo alkohol oziroma
druge droge/kemikalije;
• prekomerno uživajo posamezne vrste
zdravil;
• imajo:
• nealkoholno zamaščenost jeter;
• Wilsonovo bolezen (bolezen
skladiščenja bakra v telesu);
• hemokromatozo (bolezen
prekomernega skladiščenja železa v
telesu: srcu, trebušni slinavki, sklepih
in jetrih);
• hepatitis (bolezen jeter): virusnoinfekcijski (povzročajo lahko več vrst
virusov hepatitisa) ali pa avtoimunski
hepatitis;
• tudi nekatere druge bolezni jeter
oziroma bolezensko stanje žolčnika/
žolčnega voda.
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Fibroza jeter
Tako kot je jetrna fibroza po navadi
asimptomatska, tudi bolniki z jetrno
cirozo na začetku ne kažejo nobenih
simptomov. Šele ob podrobnejšem
pregledu (ultrazvok, laboratorijska
diagnostika itn.) in ob napredovanju
jetrnih bolezni lahko zdravnik postavi
diagnozo. Klinični simptomi so:
• slabost oziroma izguba apetita;
• težave pri kognitivnih funkcijah
oziroma zmedenost;
• telesna šibkost oziroma utrujenost;
• izguba telesne teže brez znanega
vzroka;
• nagnjenost k nastanku modric
oziroma krvavenju;
• otekanje (edemi) udov;
• zlatenica (rumeno obarvanje oči in
kože) ipd.
Bolezni jeter
Bolezni jeter največkrat povezujemo
s prekomernim uživanjem alkohola,
kljub temu pa lahko k stanju pripomore
tudi nezdrav življenjski slog (nezdrave
prehranjevalne navade, kot na primer
uživanje prevelike količine sladkorja in
maščobe); v tem primeru govorimo o
nealkoholni zamaščenosti jeter.

• jesti veliko sadja (zlasti jagodičevje),
zelenjave (ne pozabimo na česen),
stročnic in polnozrnatih izdelkov
(poveča se vsebnost vlaknin);
• zmanjšati vnos nasičenih maščob (v
hrani živalskega izvora), povečati vnos
mononenasičenih maščobnih kislin
(na primer oljčno olje, olje semen in
oreščkov) ter večkrat nenasičenih
omega-3-maščob (mastne ribe, laneno
seme, orehovo olje);
• uživati kavo v zmernih količinah (2–3
kavi/dnevno namreč celo zmanjšajo
tveganje za nastanek obolenj jeter);
• uživati artičoke in gobe, zlasti šitake
oziroma reiši, saj ima njihova zmerna
prisotnost v hrani zaščiten učinek na
jetra;
• izogibati nepotrebnemu jemanju
zdravil, zlasti če jih jemljemo na
podlagi samodiagnostike;
• paziti na ohranjanje normalne telesne
teže.
Kot je lahko razvidno, so jetra izredno
pomemben organ, zato jih poskušajmo
ohranjati kar se le da zdrave. V času
praznikov, ko se miza šibi pod vsemi
dobrotami, pa nasvet: jejmo s srcem, na
našo izbiro pa naj vplivajo tudi možgani.

Zamaščenost jeter
Zamaščenost jeter največkrat omenjamo
v povezavi s povišanimi vrednostmi
maščob (holesterola in trigliceridov) v
krvi.
Če hočemo jetra ohraniti zdrava, (se)
moramo:
• izogibati vnosu alkohola;
• izogibati vnosu termično slabo
obdelane oziroma surove morske
hrane – školjkam;
• izogibati vnosu procesirane hrane, ki
je bogata z nasičenimi maščobami,
sladkorjem in soljo;
• izogibati vnosu gaziranih sladkih in
sladkih pijač;

Slabost in hkrati prednost je,
da jetra dolgo časa delujejo
na videz brezhibno, vse dokler
niso toliko okvarjena, da pride
do fibroze ali celo ciroze.
Spremljajte nas na
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GIBANJE

GIBANJE - EDINA DIETA,
KI ZARES DELUJE!
Brez gibanja se nam aktivna mišična masa
postopoma spreminja v pasivno mišično maso s
prevlado maščob. Ta ne troši energije in predstavlja
Besedilo: Dr. Veronika L. Dolenc, prof. š. vzg.
le breme za naše telo.
Gibanje je tudi oblika aktivnega počitka,
ki nam omogoča temeljito sproščanje
po vsakodnevnih obveznostih. Znano je,
da redno gibanje spodbudi hormonski
sistem in sproža hormone SREČE
(endorfine), ki imajo pozitiven vpliv na
našo psihično in fizično kondicijo. Ko
se bo vaše telo navadilo nanje, vas bo
ves čas sililo k spontanemu gibanju ali
ukvarjanju s športom.
Kondicijski intervalni trening z lastno
telesno težo.
Prilagojena je vsem starostnim
skupinam in je namenjena vsem, ki
imate že dalj časa težave z odvečnimi
kilogrami in pomanjkanjem energije, kot
tudi vsem rekreativnim in vrhunskim
športnikom.
Vadba je odličen način, kako doseči
obvladovanje lastnega telesa, kar nam
vsekakor koristi pri vsakdanjih opravilih
(pravilno sklanjanje, pobiranje). Vadba
je kompleksna, saj so vaje zasnovane
tako, da vključujejo več mišičnih skupin
hkrati. To je tudi eden od razlogov,
da telo med vadbo in po njej porablja
več kalorij kot pri drugih vadbah in je
izjemno primerna za oblikovanje telesa
in izgubo odvečnih maščob.

nastanek nekontaktne poškodbe je
napačen položaj kolena med gibanji kot
so npr. hitre spremembe smeri, doskoki,
zaustavljanja, napačna tehnika teka. Na
zmanjšanje poškodb kolenskega sklepa
pomembno vpliva sorazmerna moč
mišic zadnjih in sprednjih stegenskih
mišic. Vadba vključuje tudi vadbo za
stabilizacijo kolena.Razmerje med
mišičnostjo in elastičnostjo mišic je zelo
pomembno za zagotavljanje stabilnosti
ramenskega sklepa. To lahko dosežemo
postopno, z nadzorovano in redno
preventivno vadbo, ki vključuje vaje za
stabilizacijo ramenskega sklepa, vaje za
krepitev mišic in raztezne vaje.
Preventivno utrjevanje kolčnega sklepa
je tudi pomembno. Kolčni sklep je drugi
najbolj gibljiv sklep telesa. Vadba za
mišično-skeletni sistem je ključnega
pomena pri preprečevanju poškodb,
kakor tudi pri uspešni rehabilitaciji po
poškodbi.

Na vadbi s pomočjo preventivnih vaj
utrjujemo tudi posamezne sklepe
(gleženj, koleno, kolk in ramenski
obroč), ki so najbolj izpostavljeni med
športom. Sklepe moramo utrjevati, da
se izognemo poškodbam.
Statistično je najpogostejša športna
poškodba zvin gležnja. Vse preventivne
vaje za gleženj je priporočljivo izvajati
brez obutve, ker imamo tako boljši
občutek zaznavanja položaja gležnja.
Velik poudarek dajte tudi na kolenski
sklep. Tako izvajate preventivne vaje
za kolenski sklep, ki preprečujejo
verjetnost nastanka poškodb. Vaje,
ki jih izvajamo, temeljijo na pravilnem
položaju kolena. Glavni vzrok za

Na vadbi s pomočjo
preventivnih vaj utrjujemo tudi
posamezne sklepe (gleženj,
koleno, kolk in ramenski obroč),
ki so najbolj izpostavljeni med
športom.

Enostavna uporaba popršimo in pustimo delovati,
brez izpiranja ali brisanja
Znanstveno
dokazano
delovanje

PREHRANA

ZLATA PRAVILA
ZDRAVE PREHRANE
Kam bi uvrstili sami sebe, ko na spletu ali v časopisu preberete nekaj o novih
čudežnih dietah oziroma živilih z neizmerljivimi lastnostmi? Žal, kot lahko razberete
iz nekoliko provokativnega zapisa, ni vse zlato, kar se sveti. Res je, da imajo številna
živila zaradi snovi (hranil), ki jih vsebujejo, izredno pozitiven vpliv na naše počutje
oziroma zdravje, pa vendar enako kot diete ne delajo čudežev. Besedilo: Sabina Hamberger, magistrica klinične dietetike
Nekaj precej splošno znanih mitov
oziroma resnic:
Eno jabolko na dan odžene zdravnika
stran
Razlaga tega stavka gre nekako tako:
Če bomo pojedli eno jabolko vsak
dan, bomo tako zdravi, da ne bomo
potrebovali zdravnika. Jabolko je
sicer sadje, ki ni slabo (glede hranilnih
vrednosti), pa vendar je še daleč od
tako imenovanih superživil (na primer
borovnice), ki imajo sočasno nizko
energijsko vrednost in veliko vitaminov,
mineralov ter drugih snovi, izredno
pozitivnih za zdravje, zaradi česar so
dobila ta laskavi naziv.
Pijem pijače z umetnimi sladili, saj
bom na tak način vnesel manj kalorij
in izgubil kilograme
Umetna sladila dajejo pijačam sladek
okus, ne da bi jim spremenila kalorijsko
vrednost. Problem pri umetnih sladilih je,

da jih naši možgani ne zaznajo kot hrano
in tako posledično ne pride do občutka
sitosti. Tako s hrano vnesemo enako ali
celo več kalorij, kakor bi jih, če bi bila
naša pijača slajena s sladkorjem.
Izdelek je brez umetnih konzervansov,
torej ne vsebuje konzervansov
Taki zapisi se še vedno najdejo na spletu
ali drugih oglaševalnih medijih kljub
strožji zakonodaji, ki ščiti slovenskega
potrošnika pred zavajanjem. So sicer
delno resnični – izdelek res nima
umetnih konzervansov, ima pa lahko
naravne, takšne, ki jih najdemo v naših
kuhinjah, kot na primer sol, sladkor,
limonov sok (citronska kislina).
Bio-/ekomaslo ali pa ghee je bolj
zdravo kot običajno maslo
Maslo, pridobljeno iz biomleka, je sicer
boljše, pa vendar sama sestava masla
ni nič drugačna. Enostavno rečeno: ne
glede na to, za kakšno vrsto masla

Jajce je eno najbolj popolnih živil, takoj za materinim mlekom, saj
vsebuje poleg številnih vitaminov in elementov v sledovih tudi
zelo pomembne aminokisline.
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gre, bomo z njegovim zaužitjem vnesli
vase od 80 do 90 odstotkov maščobe.
Najslabše pri tem so pretežno nasičene
maščobne kisline, ki v prekomernem
uživanju pri posamezniku povečajo
možnost za nastanek srčno-žilnih
bolezni. Podobno je tudi pri gheeju, ki
je pridobljen tako, da maslu oziroma
smetani s segrevanjem odvzamemo
skoraj vso vodo, pri čemer ostane
skoraj sama maščoba – 99 odstotkov.
Ker imata tako ghee kot maslo tudi
pozitivne učinke na naše zdravje, sta
dobra vira zlasti vitaminov, topnih v
maščobi (predvsem vitamin A), ju lahko
jemo, a v zmernih količinah.
Kokosova maščoba (srednjeverižne
maščobne kisline, MCT) je koristna za
zdravje
Omenjeni trend uživanja kokosove
maščobe (bodisi olja bodisi masla) že
kar nekaj časa povzroča polemike med
njenimi pristaši in nasprotniki. Resnica
je taka: MCT-maščobe se izredno lahko
(hitro) vsrkajo skozi prebavni trakt ter
gredo v jetra. Zaradi vsega omenjenega

Umetna sladila dajejo pijačam
sladek okus, ne da bi jim
spremenila kalorijsko vrednost.
Spremljajte nas na
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se MCT kot eden od virov energije
priporoča ljudem s težavami na področju
prebavnega sistema in pri posameznih
nevroloških stanjih oziroma boleznih
(epilepsija), pri katerih je zaželena
ketogena dieta (visokomaščobna in
nizkoenergijska). MCT telo hitro porabi
kot vir energije, zato ob preseženem
vnosu v primerjavi s porabo pride do
nalaganja maščob znotraj telesa in s
tem do srčno-žilnih bolezni. Do sedaj
je nastalo zelo veliko nasprotujočih si
študij, zato bomo morali na podrobnejše
informacije še malo počakati.
Ne jem jajc, saj povzročajo
povišanje koncentracije slabega
holesterola(LDL)
Jajce je eno najbolj popolnih živil, takoj
za materinim mlekom, saj vsebuje
poleg številnih vitaminov in elementov
v sledovih tudi zelo pomembne
aminokisline (sestavni del proteinov).
Jajca so zelo pomembna za gradnjo in
normalno delovanje telesa.
Zakaj pa so potem na tako slabem
glasu? V sedemdesetih letih prejšnjega
stoletja so dobila slab sloves, saj
so ugotovili, da vsebujejo precej
holesterola. Sklepali so na podlagi
predpostavke: živilo s holesterolom
dviguje koncentracijo holesterola v
krvi. Šele študije dve desetletji kasneje
so ugotovile, da se ne poveča samo
koncentracija LDL (tako imenovanega
slabega holesterola), ampak tudi HDL
(dobrega holesterola). Tudi v tem
primeru se študije za in proti nekako
niso zedinile. Pa vendar, kot je bilo že
rečeno, so jajca živila, ki vsebujejo poleg
holesterola tudi telesu zelo koristne
snovi. Tako ni razloga, da bi zdravi
in zmerno aktivni posamezniki jajca
popolnoma črtali s svojega jedilnika.

Dieta z veliko vsebnostjo proteinov je
zdrava in mi bo pomagala shujšati
Sodobne smernice hitrega hujšanja
temeljijo bodisi na veliki vsebnosti
proteinov bodisi veliki vsebnosti maščob.
Medtem ko pretiravanje z živili z veliko
vsebnostjo maščob (zlasti nasičenih
maščobnih kislin) poveča tveganje za
nastanek srčno-žilnih bolezni, so pri
dolgotrajnem velikem vnosu proteinov
najbolj obremenjene ledvice. Glede na
splošna prehranska priporočila naj bi
zdrav posameznik na dan zaužil od 0,8
do 1,2 grama proteinov na kilogram
telesne teže, kar bi pri človeku s 60
kilogrami pomenilo od 48 do 72 gramov
proteinov na dan.
Kako pa so proteini povezani s
hujšanjem?
Čeprav ima gram proteinov enako
kalorij kot gram ogljikovih hidratov (tj.
4 kcal), je razlika med enimi in drugimi
v nasitnosti, in sicer v prid proteinov.
Izjema je v primeru, da dieta, temelječa
na ogljikovih hidratih, vsebuje veliko
vlaknin. Dieta, ki temelji na živilih z
veliko vsebnostjo proteinov, nas ne
le prej nasiti, temveč občutek sitosti
traja dlje. No, vsaka zgodba ima več
plati. Zavedati se moramo dejstva, da
se tudi presežena količina proteinov (v

primerjavi z našimi dnevnimi potrebami)
v našem telesu kopiči v obliki maščob.
Glukomanan je odličen za hujšanje in
regulacijo črevesne peristaltike
Glukomanan je topna vlaknina, ki
vsebuje zelo malo kalorij in istočasno
visok delež topne vlaknine. Podobno
večini zelenjave, je to odlična
kombinacija za vitkost. Vsekakor
je pomembno, da se uživanje
glukomanana združuje z zdravo
prehrano ter rednim gibanjem.
Glukomanan zaradi svoje kemijske
zgradbe deluje tudi kot prebiotik, kar
pomeni, da spodbuja rast naše zdrave
črevesne mikroflore. Ker ga pravzaprav
ne moremo prebaviti, po zaužitju potuje
neprebavljen vse do debelega črevesa,
kjer vrši te učinke.
Kot prebiotik ima pozitivne učinke na:
• zdravje srčno-žilnega in imunskega
sistema,
• zdrave ravni holesterola,
• zdravje črevesja,
• izboljšano prebavo,
• zmanjšan stresni odziv,
• izboljšano hormonsko ravnovesje,
• zmanjšanje vnetnih in avtoimunskih
reakcij ter
• preprečevanje tveganja za debelost
in/ali pridobitev telesne teže.

MCT telo hitro porabi
kot vir energije, zato ob
preseženem vnosu v
primerjavi s porabo pride
do nalaganja maščob
znotraj telesa in s tem
do srčno-žilnih bolezni.

PREHRANA

RESNICE IN LAŽI
VISOKOMAŠČOBNIH IN
VISOKOBELJAKOVINSKIH DIET
Spadate med posameznike, ki nekaj tednov pred odhodom na počitnice mrzlično
iščejo način, kako bi izgubili odvečne kilograme, ki so se nabrali v prvi polovici leta?
Besedilo: Sabina Hamberger, magistra klinične dietetike

Vse je polno vsebin na temo čudežnih
diet, ki obljubljajo hitro in zanesljivo
izgubo kilogramov. Po eni strani so
informacije dostopne vsem in vsebine
raznovrstne, zato bi lahko vsak
posameznik našel nekaj zase. Po drugi
strani pa se veliko ljudi zaradi številnih
nasprotujočih si podatkov znajde pred
veliko dilemo, kaj je res in kaj ne.
V zadnjem času se je pojavil trend
uživanja hrane z nizko (oziroma zelo
nizko) vsebnostjo ogljikovih hidratov ter
visoko vsebnostjo beljakovin oziroma
maščob.
Diete z visoko vsebnostjo maščob
Diete z visoko vsebnostjo maščob
(na primer Atkinsova dieta oziroma
ketonska dieta v različnih oblikah) zaradi
porabe alternativnih virov energije (ne
ogljikovih hidratov), pretežno maščob,
omogočajo nasitnost in hitro izgubo
kilogramov.
Vendar pa visoka vsebnost maščob v
krvi lahko poveča riziko za nastanek

žolčnih kamnov oziroma nealkoholno
zamaščenost jeter in kronične
nenalezljive bolezni, kot so srčno-žilna
obolenja, diabetes, nekatere oblike
rakov (zlasti dojk in črevesja) in bolezni
mišično-skeletnega sistema (posledica
prevelike telesne teže).
Kako pa je z dietami, ki temeljijo na
visoki vsebnosti beljakovin
Poleg diet, temelječih na visoki
vsebnosti maščob, so danes zelo
popularne tudi diete, pri katerih
je poudarek na velikem vnosu
beljakovinskih živil. Skoraj vse današnje
različice teh visokobeljakovinskih diet so
izpeljanka Montignacove, ki je nastala v
preteklem stoletju in še danes velja za
eno najbolj popularnih diet.
Montignacova dieta je bila najprej
zasnovana za bolnike z diabetesom,
saj temelji na izbiri živil z nizkim
glikemičnim indeksom.
Pri tej dieti je izrednega pomena visok
vnos beljakovin z veliko biološko

Poleg diet, temelječih na visoki vsebnosti maščob, so danes zelo
popularne tudi diete, pri katerih je poudarek na velikem vnosu
beljakovinskih živil.
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vrednostjo (tj. beljakovin živalskega
izvora s kompletno sestavo aminokislin)
in kvalitetnih maščob (nenasičene
omega-3-maščobne kisline iz rib in
oreščkov). Izogibati pa se moramo
živilom z visoko vsebnostjo nasičenih
maščob (mleko/mlečni izdelki, meso/
mesni izdelki).
Prednost diet z visoko vsebnostjo
beljakovin je, da so zelo nasitne, zaradi
česar imajo posamezniki manjšo
verjetnost napada občutka hude lakote
ter so tako zaradi večje kontrole
pri uživanju hrane bolj uspešni pri
izgubljanju kilogramov.
Za primerjavo si poglejmo primer
prehranjevanja z obroki iz živil z visokim
glikemičnim indeksom.
Takoj po zaužitju takega obroka pride do
hitrega porasta krvnega sladkorja. To pa
pomeni veliko obremenitev za trebušno
slinavko, saj mora v kratkem času izločiti
veliko količino inzulina. Zatem sledi hiter
in velik padec krvnega sladkorja, zaradi
česar imamo občutek razdražljivosti,
slabosti, šibkosti, glavobola in ne
nazadnje volčje lakote. Taki ljudje v
kratkem času zaužijejo velike količine
hrane in posledično hitro pridobijo
kilograme.

Dieta, ki se je dolgoročno
izkazala kot najbolj koristna za
zdravje, je mediteranska dieta.
Spremljajte nas na

Zdrave novice

telesa in sodelujejo pri številnih
reakcijah v organizmu, pa vendar
ima prehranjevanje s hrano z visoko
vsebnostjo proteinov lahko negativne
posledice. Kratkoročno so te slab zadah,
glavobol in zaprtje, dolgoročno pa lahko
tako prehranjevanje povzroči okvaro v
delovanju ledvic in tudi srca.

Potrebe po beljakovinah so
odvisne od starosti, spola,
zdravstvenega stanja, telesne
aktivnosti oziroma same
mišične mase.
Če obrok sestavljajo predvsem živila
z veliko vsebnostjo beljakovin in
manj ogljikovih hidratov (od tega
zlasti sestavljenih ogljikovih hidratov:
polnozrnata žita, zelenjava, sadje), so
nihanja v vrednosti krvnega sladkorja
pred, med in po obroku manjša, zato
tudi hrepenenje po hrani, enkrat ko krvni
sladkor pade na prvotno vrednost, ni
tako izrazito.
Kot smo že večkrat omenili, so diete,
osnovane na visoki vsebnosti beljakovin,
zelo uspešne pri izgubi odvečne teže, a
so lahko dolgoročno tudi zelo škodljive.
Beljakovine so osnovni gradniki

Torej, koliko proteinov na dan je sploh
dovoljeno?
Po priporočilih Evropskega združenja za
klinično prehrano se na dan priporoča
od 0,8 do 1,2 g/kg telesne teže
posameznika. Kar bi pri 70 kg težkem
posamezniku pomenilo od 56 do 84 g
beljakovin na dan.
Pri izbiri beljakovin se odločimo za tiste
iz mleka/mlečnih izdelkov z majhno
vsebnostjo maščob, iz pustega mesa, rib,
oreščkov in stročnic.
Potrebe po beljakovinah so odvisne od
starosti, spola, zdravstvenega stanja,
telesne aktivnosti oziroma same mišične
mase. Tako imajo povečano potrebo po
beljakovinah ljudje, ki so mlajši oziroma
športno aktivni.
Kaj naj bo odločilno pri izbiri diete?
Preden se odločite za katero koli dieto,
dobro premislite, ali je dieta skladna z
vašim zdravstvenim stanjem.

Ljudje, ki imajo že v osnovi težave z
maščobami v krvi oziroma zamaščenimi
jetri, naj ne bi uživali visokomaščobnih
diet. Enako velja, da se ljudem s
pomanjkljivim delovanjem ledvic
odsvetuje prehrano z visoko vsebnostjo
proteinov.
Če pa se za eno od teh le odločite,
živila izbirajte pametno. Beljakovine naj
bodo tiste z visoko biološko vrednostjo,
maščobe pa skoraj izključno enkrat
(oljčno olje) oziroma večkrat nenasičene
omega-3-maščobne kisline (mastne ribe,
oreščki, oljčno, repično olje ipd.).
Nasičeno maščobo na primer iz mleka
oziroma mlečnih izdelkov uživajmo
samo, če bo njena vsebnost v živilu
nizka, količina zaužitega živila pa
zmerna.
Omenjene diete (z visoko vsebnostjo
maščob oziroma beljakovin) so primerne
za kratkoročno prehranjevanje zdrave
populacije, zlasti za izgubo telesne teže.
Dieta, ki se je dolgoročno izkazala
kot najbolj koristna za zdravje, je
mediteranska dieta. Slednja je v
kombinaciji z redno fizično aktivnostjo
recept za dolgo življenje in kakovostno
starost. Ker živimo na področju, od koder
izhaja mediteranska dieta, ni razloga,
zakaj se je ne bi držali.

za urejeno prebavo
Prehranski dopolnili Laxemon granule in Laxemon gumi medvedki vsebujejo laktulozo, ki prispeva k hitrejšemu prehajanju črevesne vsebine. Granule, ki jim je
dodan še magnezij se mešajo z vodo ali katero drugo tekočino in so nevtralnega okusa. Laxemon z okusom limete se lahko zaužije tudi direktno. Medvedki so
v obliki gumi bonbonov z okusom jagode, pomaranče in jabolka. Nežno delovanje laktuloze pospeši prebavo preko naravnih mehanizmov. Zaradi svoje oblike
in pakiranja sta oba izdelka enostavna za uporabo. Primerno za uporabo pri otrocih od 3 leta dalje, diabetikih, nosečnicah in doječih materah.
• Brez saharoze.
• Brez neprijetnega spahovanja.
• Ugodno deluje na ravnovesje črevesne mikrobiote.
• Primerno za redno in občasno uporabo.
• Za otroke in odrasle.

Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah,
drogerijah Tuš in DM in na www.laxemon.si
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

041 360 777
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ŠPARGLJI - ZA
ZDRAVJE IN POMLADNO
RAZSTRUPLJANJE

Šparglji ali beluši so zelnate trajnice, katerih sezona se pri nas prične z začetkom
Besedilo: Strokovnjaki nacionalnega portala o hrani in prehrani, Prehrana.si
aprila in traja vse do sredine junija.
Divji šparglji, ki uspevajo na kraških
travnikih, so zeleni, precej tanjši od
gojenih in močnejšega okusa. Gojeni
šparglji, ki so lahko zeleni ali beli, so
po drugi strani precej debelejši in
nevtralnejšega okusa. Barva gojenih
špargljev je odvisna od načina pridelave
in ne od kultivarja. Če rastoči poganjek
pustimo na soncu, se bo v njem
sintetiziral zeleni klorofil, ki bo beluš
kmalu obarval zeleno. Bele šparglje
lahko pridelamo iz istih poganjkov
kot zelene, le da je potrebno rastoči
poganjek med rastjo redno pokrivati
s kupom prsti, kar prepreči sintezo
klorofila.
Šparglji so zaradi svoje sestave, lahke
prebavljivosti in kot nizko kalorična

vrtnina zelo priljubljeni na jedilniku
različnih diet. 100g špargljevih
poganjkov vsebuje le okoli 20 kcal,
hkrati pa so izjemno bogat vir vitamina
K, folne kisline ter železa. V nekoliko
manjših količinah vsebujejo tudi nekatere
druge vitamine, kot so na primer
vitamini B-kompleksa ter znaten delež
prehranskih vlaknin.
Uporaba in shranjevanje špargljev
V primerjavi z ostalo zelenjavo, lahko
šparglje po tem, ko smo jih nabrali,
shranjujemo le krajši čas, saj odrezani
deli hitro olesenijo. Ta proces lahko
upočasnimo s pravilnim shranjevanjem.
Odrezane konice špargljev zavijemo v
mokro papirnato brisačo, nato pa jih v
papirnati ali plastični vrečki hranimo v

Hranilna vrednost v 100 g
špargljev

% PDV*

20/85

1%

Skupne maščobe (g)

0

0%

– Nasičene maščobe (g)

0

0%

3,9

1%

Energijska vrednost (kcal/kJ)

Ogljikovi hidrati (g)
– Sladkorji (g)

1,2

1%

Beljakovine (g)

2,2

4%

Prehranske vlaknine (g)

2,1

7%

Vitamin K (µg)

41,6

56 %

Tiamin-B1 (mg)

0,1

9%

Riboflavin-B2 (mg)

0,1

7%

Folna kislina-B9 (µg)

52

30 %

Železo (mg)

2,1

15 %

Mangan (mg)

0,2

10 %

Železo (mg)

3,1

22 %

Mangan (mg)

0,3

15 %

Vitamini in minerali

Preglednica: Okvirna hranilna vrednost v 100 g špargljev
*%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.

50

- že 12 let z vami

hladilniku. V hladilniku jih lahko hranimo
tudi namočene v kozarcu vode.
Šparglje lahko pripravimo na
najrazličnejše načine. Pomembno je, da
pred uporabo odstranimo olesenele
dele stebla, saj se ti ne bomo skuhali.
Da ugotovimo, kako daleč segajo
oleseneli deli, je najlažje, da stebla
upognemo, saj bodo na stiku svežega in
olesenelega dela počili kar sami. Mladi
in nežni poganjki so odlična popestritev
spomladanskih solat, iz njih pa lahko
pripravimo okusne juhe, rižote, slane pite
in druge jedi. Šparglji so kuhani v 5-10
minutah, prav toliko časa pa potrebujejo,
da se zmehčajo, tudi, če jih kuhamo na
pari. Mlade špargljeve poganjke lahko
pripravimo tudi za ozimnico, tako da jih
vložimo v kisu.
Zakaj ima urin po zaužitju špargljev
drugačen vonj?
Natančen mehanizem tega pojava sicer
ni podrobno preučen, vendar značilen
vonj urina pripisujejo določeni snovi
v špargljih, natančneje 1,2-ditiolan-4karboksilni kislini. Ta snov vsebuje žveplo
in po zaužitju špargljev se produkti
presnove te snovi sproščajo v urin, ki v
stiku z zrakom dobi značilen vonj.
Omenjeno snov najdemo le v špargljih,
zato takšnega vonja pri zaužitju drugih
živil ne zaznamo. Ta snov ni škodljiva za
telo, niti nima kakšnih posebnih koristnih
učinkov. Značilen vonj urina zaznamo
torej zgolj zaradi presnove te snovi, ne
pa zaradi izločanja strupov iz telesa ali
česa podobnega.
Zanimivo je, da takšen vonj v urinu
lahko zaznamo že 15 minut po zaužitju
špargljev. Zaznava tega vonja je odvisna
tudi od vsakega posameznika. Po
zaužitju špargljev nekateri izločajo
urin z intenzivnejšim vonjem, drugi pa
z manj intenzivnim. Prav tako nekateri
posamezniki sploh ne zaznajo značilnega
vonja v urinu, medtem, ko ga nekateri
zaznajo zelo intenzivno, za vse to pa je
odgovorna naša genetska predispozicija.
Spremljajte nas na
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Simptomi
srčnega
popuščanja
lahko
vključujejo:

Nenadno povečanje
telesne teže
več kot 1-1,5 kg
v enem dnevu oz 2 ali več
kilograma v 1 tednu.

Zasoplost
ki se pojavlja v
mirovanju, nizki
ravni vadbe, ali med
vsakodnevnimi
aktivnostmi.

Otekanje spodnjih
okončin
slabši pretok krvi v
ledvice lahko povzroči
zadrževanje vode, kar
vodi v otekanje gležnjev
in nog.

Literatura: Warning Signs of Heart Failure | American Heart Association;https://www.heart.org/en/health-topics/heart-failure/warning-s
Informacije so splošne izobraževalne narave, glede obvladovanja bolezni se posvetujte z zdravnikom.
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KRČNE ŽILE?
BOLEČINA V NOGAH?
OTEKANJE NOG?

TA N A

OKREPITE SVOJE VENE!
Flebaven krepi vaše vene, deluje protivnetno ter učinkovito zmanjša
bolečino v nogah, občutek težkih nog in otekanje nog.

Flebaven®. Lahkoten korak za zdrave vene.
www.flebaven.si

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

