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Možganska kap • Srčno popuščanje • Urični artritis • Težave s prostato 
Preprečevanje demence • Alergični piki žuželk • Nevarnost klopov 
Preveč sonca škodi • Seboroični dermatitis • Skrb za suho kožo 
Benigne spremembe na rodilih • Rak materničnega vratu • Motnja 
razpoloženja • Pokoronske težave s težo • Kako nadomestiti vitamine

ZDRAVI MOŽGANI ZA DOLGO ŽIVLJENJE

www.zdrave-novice.si 
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Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo! O tveganju in 
neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

https://www.servier.si


https://www.ream.si
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UVODNIK KAZALO
V TEJ ŠTEVILKI ZDRAVIH NOVIC PREBERITE:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

središče, Kranj
• zobozdravnica Aleksandra Križaj, direktorica 

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

društvo; Sekcija za preventivno medicino

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

Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni; 
Društvo MŽB

• Mirjam ROGL BUTINA, dr. med.specialistka 
dermatovenerologije

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

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

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

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

cervikofacialno kirurgijo

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

proučevanje in razvoj zdravja, Nacionalni inštitut za 
javno zdravje,

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

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

• predsednica društva za pljučno hipertenzijo, 
Tadeja Ravnik

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

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

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

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

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

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

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

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

Naslovnica: Servier Pharma d.o.o.

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/ 

Skrb za zdravje v (ne)koronskih časih
Za nami je precej razburljiv mesec. Dobili smo novo vlado, ki naj bi precej 
posegla v zdravstvo, ki že dlje opozarja, da so stvari zelo neurejene. 
O tem pričajo na primer podatki, da je kar 130 tisoč Slovencev brez 
izbranega osebnega zdravnika, pa tudi to, kako je država v zadnjih 
dveh letih v času največje koronakrize mačehovsko obravnavala in 
»nagrajevala« medicinske sestre ter drugo pomožno osebje.
Poleg tega je »stara garnitura« vlade tik pred volitvami začela deliti 
svoje »bonbončke« in kot po tekočem traku opuščati vse ukrepe, tako 
da smo lahko že pred dobrim mesecem povsod vstopali brez maske, 
ki nas je dotlej spremljala kot senca. Vse lepo in prav, da začnemo 
spet normalno živeti kot »nekoč«, pa vendarle nam takšne predvsem 
politične odločitve dajejo veliko misliti; v bistvu politika odloča, kaj in 
kako bomo živeli v naslednjih mesecih, in ne stroka, ki je želela ukrepe 
omiliti že prej.
Vendar pustimo politiko na strani in sami postorimo kaj za svoje zdravje. 
Tople dneve izkoristite čim bolj dejavno na prostem. NIJZ je pred dnevi 
ob svetovnem dnevu gibanja podal zanimivo raziskavo, ki je pokazala, 
da je kar tretjina odraslih manj telesno dejavnih kot pred epidemijo, in to 
nas lahko zelo skrbi.
Redna telesna dejavnost je pomemben gradnik zdravja že v obdobju 
otroštva in mladostništva. Pri otrocih in mladostnikih ugodno vpliva na 
učno uspešnost in izvajanje dnevnih nalog. Krepi tudi njihovo psihično 
odpornost, izboljša telesno pripravljenost in zdravje kosti, kar ima 
ugodne posledice tudi dolgoročno. 
Otroci in mladostniki s pomočjo rednega gibanja, predvsem teka in 
skakanja, pridobivajo kostno maso, kar zmanjšuje tveganje za razvoj 
osteoporoze in z njo povezanih zlomov v poznejšem življenjskem 
obdobju.
Pri uvajanju aktivnega življenjskega sloga nam je v veliko pomoč že 
to, da z njim začnemo tisti dan, ki je za nas najmanj stresen. Sprva naj 
bo telesne dejavnosti manj, sčasoma pa naj je bo več in naj bo tudi 
bolj intenzivna. Če smo bili dlje časa nedejavni, lahko začnemo z nizko 
intenzivno dejavnostjo, na primer s počasno hojo. 
 Danijel Kmetec, uredništvo revije Zdrave novice

8 Kaj je ključno za zdravje možganov?
10  Vsaka minuta šteje – možganska kap 
12  Kako preprečiti demenco? 
16  Aterosklerotična srčno-žilna bolezen  
20  Urični artritis – znaki, vzroki in posledice
22  Kaj daje moške tam spodaj?
24  Benigne spremembe na rodilih 
26  Rak materničnega vratu 
28  Motnja razpoloženja 
32  Alergije na pike žuželk
34  Ugriz klopa in povezane bolezni 
36  Preveč sonca škodi, premalo še bolj
38  Seboroični dermatitis 
40  Skrb za suho in razpokano kožo
42  Težke noge – kaj lahko naredimo sami?
44  Pokoronske težave s težo
48  Ste že poskrbeli za svoj vrt?
50  Kako nadomestiti vitamine?
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VRTILJAK
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VRTNICE DREŠAR

MASTER AID OBLIŽI ZA OSKRBO RAN IN ZAŠČITO 
STOPAL

OZAVEŠČANJE O MOŽGANSKI KAPI

KONOPLJIKA ZA NORMALNO MENSTRUACIJO BREZ PMS
Ko se odločite zasaditi gredico, posamezne sadike vrtnic 
itd., je prav tako kot barva in oblika pomembno vprašanje 
kje kupiti sadike vrtnic. Pri današnji ponudbi vrtnice 
velikokrat prepotujejo tisoče kilometrov do končnega 
kupca. Velikokrat so vzgojene v zaprtih rastlinjakih, v 
umetnih pogojih, navajene, da vse dobijo iz hranilne 
raztopine, v kateri rastejo. Zaradi rednega kemičnega 
tretmaja je rast bujna, listi zdravi in temno zeleni. Ko tako 
vzgojeno vrtnico posadite v naravno okolje, se začne boj 
za preživetje in resnica izplava na gladino. 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 
najboljše obnesejo. Vljudno 
vabljeni na cvetoče oglede 
julija in avgusta. 
www.vrtnice-dresar.si 

 Vrtnice-Drešar 
T: 041/675814

Master Aid samolepilni obliži zagotavljajo odličen oprijem, 
so prijazni do kože, saj so lepila narejena brez topil in 
lateksa iz naravnega kavčuka. Obliži se ne trgajo, ne 
umažejo rane in koži omogočajo dihanje. Linija Master 
Aid vsebuje različne obliže za oskrbo ran (v obliki traku 
za rezanje, iz mehkega netkanega blaga, visokozaščitni 
polietilenski trak, obliži, ki ščitijo pred vdorom vode in 
bakterij), izdelke za zaščito stopal (zaščita za kurja očesa, 
zaščitni tulec za prste, distančnik za prste na nogah, 
zaščita za peto in gleženj) ter drugo ponudbo. 
Za otroške rane je poskrbljeno s pisanimi obliži iz barvane 
tkanine.
Ponudba izdelkov Master Aid je na voljo v enotah Lekarne 
Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL Viva in Spletni 
Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si

Možganska kap je tretji najpogostejši vzrok smrti pri nas. 
Vsako leto zabeležimo več kot 4000 primerov možganske 
kapi, kar je več kot 10 dnevno. Približno 30 % ljudi utrpi 
možgansko kap v aktivnem delovnem obdobju. 40 % 
bolnikov ima po možganski kapi zmerne, 15 do 30 % 
pa hujše težave pri funkcioniranju. Več kot polovica jih 
potrebuje pomoč pri izvajanju najosnovnejših dnevnih 
aktivnosti.

Več kot polovica žensk občuti boleče menstruacije ali 
katerega od nadležnih simptomov PMS: boleče prsi, 
zatekanje nog, napihnjen trebuh, željo po sladkarijah, 
nihanje razpoloženja... Konopljika pomaga ohranjati 
dobro počutje pred in med menstrualnim ciklom in lajšati 
težave PMS. Pripomore k hormonskemu 
ravnovesju. Konopljika kompleks XXI 
kapljicam brez alkohola vsebujejo 
tudi cink, ki ima vlogo pri plodnosti ter 
ohranjanju zdravih las in nohtov. Kapljice 
so prijetnega okusa in preproste za 
jemanje. Dobite jih v vseh lekarnah, 
Sanolaborju in specializiranih trgovinah 
ali na www.soria-natural.si

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

SE POČUTITE SLABO IN MIMOGREDE ZBOLITE? IMATE 
ZADOSTI VITAMINA D? 
Preverite sami doma s kvantitativnim testom kiweno 
Vitamin D rapid test. 
Prihajajo sončni dnevi, pa vendar veliko ljudi dneve preživi 
v zaprtih prostorih. Ne pozabite, da je vitamin D izjemno 
pomemben za opravljanje številnih nalog v telesu. 
Podjetje Immundiagnostik AG (Nemčija) je razvilo test 
za samotestiranje za kvantitativno določanje vitamina D 
(25-hidroksivitamina D) iz kapljice kapilarne krvi.

S pomočjo aplikacije kiweno Vitamin 
D, ki jo naložite na pametni telefon, po 
odvzemu vzorca poskenirate testno 
kaseto. Na pametnem telefonu se 
izpiše vrednost vitamina D v krvi. 
V 20 minutah pridete do zanesljive 
vrednosti. Za lažje sledenje se vse 
meritve shranijo v aplikaciji. Testi so na 
voljo v lekarnah. 
Več na www.msl-kiweno.si.
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ZA DOBER SPANEC IN POMIRJANJE
Dober in krepčilen spanec, brez nočnega prebujanja, je 
to kar potrebujemo, da se zjutraj zbudimo čili in spočiti. 
Če zvečer ne zaspite 15 minut po tem, ko ugasnete luči 
poskusite baldrijan. Baldrijan pomaga, da noč prespimo 
mirno. Umirja in sprošča tudi podnevi, ko se spopadamo 
s stresom. Ne povzroča odvisnosti in jutranje omotičnosti. 
Naravne Baldrijan XXI kapljice brez alkohola Soria 
Natural so zaradi modernega načina priprave do 25-
krat učinkovitejše od običajnih. Ne vsebujejo alkohola in 
konzervansov in so preproste za uporabo. Kanete jih v 
kozarček z malo vode in popijete. Vas zanima kako jih 
ocenjujejo uporabniki? Mojca je napisala: »Te baldrijanove 
kapljice so mi v izredno močno pomoč. Ne rešijo mojih 
življenjskih problemov in preizkušenj, a mi dajo notranji mir, 
večjo sproščenost.« 

Za tiste, ki se ponoči prebujate in težko ponovno zaspite, 
pa priporočamo Baldrivel XXI kapsule s podaljšanim 
sproščanjem, ki enakomerno delujejo celo noč. Naravne 
kapsule vsebujejo baldrijan, pasijonko in glog ter sivko za 
pomirjanje in spanje. Te zdravilne rastline so v veliko pomoč 
tudi ženskam v zrelih letih, za dober počitek in umirjenost 
ob menopavznih simptomih, brez prebujanja sredi noči.

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

Naravne 
kapljice

12,95 
eur 

15,86 
eur 

Naravna pomoč 
za dober spanec 

in noč brez prebujanja

KRKAŠE POVEZUJEJO DRAGOCENE SRČNE ZGODBE SVETOVNI DAN RAKA JAJČNIKOV – POMEN DELJENJA 
IZKUŠNJE BOLEZNIKrkin dobrodelni teden so tradicionalno začeli s 

krvodajalsko akcijo v Novem mestu, Ljubljani in Ljutomeru. 
Krkaši so kot prostovoljci marljivo pomagali pri delu 
na Karitasu in Rdečem križu ter se družili s stanovalci 
domov starejših občanov po vsej Sloveniji. Z njimi so se 
odpravili na sprehode, reševali vaje za urjenje spomina, 
telovadili, vrtnarili in sodelovali na ustvarjalnih delavnicah. 
Zanimiv program so pripravili tudi za varovance institucij 
in društev ter osnovnih šol s prilagojenim programom, 
saj so ti spoznavali osnove golfa, se pomerili v Pikovih 
športnih igrah, uživali na plesnih delavnicah, si ogledali 
kino predstavo, prisluhnili pevskim nastopom, spoznavali 
delo gasilcev in se poučili o čebelarstvu. V okviru 
dobrodelnega tedna so skupini članov Društva za razvijanje 
prostovoljnega dela Novo mesto omogočili ogled obrata 
za proizvodnjo trdnih oblik zdravil Notol 2. Številni Krkaši 
že ves teden darujejo tudi obleko, obutev, potrebščine in 
hrano.

Združenje Europa Donna Slovenija ob 8. maju, svetovnem 
dnevu raka jajčnikov, že sedmo leto zapored opozarja na 
pomen zgodnjega odkrivanja in učinkovitega zdravljenja 
raka jajčnikov. Pomembno je, da ženske skrbijo za svoje 
zdravje, se redno udeležujejo ginekoloških pregledov in 
so pozorne na morebitne zgodnje znake raka jajčnikov. 
Hkrati pa je dragoceno, da ženske, ki so se z boleznijo že 
srečale, delijo svoje izkušnje, saj je spoznanje, da niso same, 
neprecenljivo. 
Rak jajčnikov je med pogostejšimi raki rodil, njegovi 
simptomi so neznačilni in težje prepoznavni, učinkovitega 
presejanja ni. Po podatkih iz Registra raka Slovenije je leta 
2018 za rakom jajčnikov na novo zbolelo 142 žensk. Zaradi 
nespecifičnih začetnih simptomov in s tem povezanega 
poznega odkrivanja ima rak jajčnikov najvišjo smrtnost med 
vsemi ginekološkimi raki. Pri 71 odstotkih bolnic z rakom 
jajčnikov je bolezen odkrita v razsejanem stadiju, več kot 
polovica bolnic umre v petih letih po diagnozi. Rak jajčnikov 
se najpogosteje pojavlja pri ženskah po menopavzi, 18 
odstotkov 
bolnic 
pa je ob 
postavitvi 
diagnoze 
mlajših od 
50 let.

https://www.soria-natural.si
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SVETOVNI DAN BOJA PROTI ASTMI SLOVENSKA KAKOVOST V LEKARNAH
Vsak prvi torek v maju obeležujemo svetovni dan boja 
proti astmi, katerega pobudnica je Svetovna pobuda 
za zdravljenje astme (GINA). Čeprav astme ni mogoče 
pozdraviti, jo je mogoče voditi tako, da se prepreči ali 
zmanjša število poslabšanj oziroma napadov, ob svetovnem 
dnevu sporoča Zbornica – Zveza. Po svetu obstajajo 
številne vrzeli pri oskrbi bolnikov z astmo, ki zahtevajo 
posredovanje za zmanjšanje trpljenja bolnikov, ki ga je 
mogoče preprečiti, in stroškov, ki nastanejo pri zdravljenju 
nenadzorovane astme. Trenutne vrzeli pri oskrbi bolnikov 
z astmo se pojavljajo pri enakopravnosti dostopa do 
diagnoze in zdravljenja oziroma zdravil, pri skrbi za različne 
socioekonomske, etnične in starostne skupine, v razlikah 
med bogatimi in revnejšimi skupnostmi in državami ter 
v komunikaciji o pravilni primarni, sekundarni in terciarni 
oskrbi ter izobraževanju za bolnike z astmo. Poleg 
tega vrzeli pri oskrbi bolnikov z astmo vključujejo tudi 
znanje in ozaveščanje o astmi med izvajalci zdravstvenih 
storitev, pri določanju prednosti med astmo in drugimi 
kroničnimi stanji, pri predpisovanju inhalacijske terapije in 
spremljanju adherence ter pravilne tehnike jemanja zdravil 
in pripomočkov, 
pri ozaveščenosti 
in razumevanju 
splošne javnosti in 
zdravstvenih delavcev, 
da je astma kronična 
(ne akutna) bolezen, 
ter med znanstvenimi 
dokazi in dejansko 
prakso pri oskrbi 
bolnika z astmo.

Vas še vedno mučijo sklepi, kljub temu, da ste poskusili 
že skoraj vse, kar obstaja?
Sedaj je v lekarnah na voljo prehransko dopolnilo – 
ARTHRONAL®.
Vsebuje kompleks 11-ih aktivnih sestavin s farmacevtsko 
optimizirano formulo za normalno tvorbo kolagena, 
vezivnih tkiv in hrustanca. Z 
novo sestavino Therminalio 
Chebulo, ki je v ajurvedski 
medicini zapisana v sam 
vrh učinkovin za sklepe, 
Arhtronal® predstavlja 
nov pristop delovanja med 
prehranskimi dopolnili.
Končno kombinacija, ki res 
pomaga! ARTHRONAL® - 
prehransko dopolnilo za 
normalno tvorbo kolagena in 
vezivnih tkiv. 
Več informacij: 080 50 02 ali 
na www.panakea.net

SRČNO POPUŠČANJE – POT BOLNIKA
Srčno popuščanje ne vpliva le na kakovost življenja, ampak 
lahko vodi do hudih zapletov, celo do odpovedi srca. 
Čeprav se je preživetje bolnikov s srčnim popuščanjem 

v zadnjih letih bistveno 
izboljšalo, ostaja smrtnost 
še vedno zelo visoka. Srčno 
popuščanje ni ozdravljivo, 
vendar lahko napredovanje 
bolezni upočasnimo z 
zgodnjo diagnozo, uvedbo 
najboljše možne terapije in 
spremembo načina življenja. 

BABICA IMA POMEMBNO VLOGO V CELOTNEM 
ŽIVLJENJU ŽENSK, NE LE V REPRODUKTIVNEM 
OBDOBJU

IMATE RAZPOKANE PODPLATE? Z UREAFID 10 IZ 
FIDERME TE TEŽAVE NI VEČ

UNIKATNA FORMULA ŽELEZA BREZ PREBAVNIH TEŽAV

Letošnji mednarodni dan babic, ki ga obeležujemo 5. maja, 
poteka pod sloganom 100 let napredka mednarodnega 
babištva. Babice imajo pomembno vlogo v zdravju žensk 
v njihovem celotnem življenju, ne le v reproduktivnem 
obdobju, ob mednarodnem dnevu babic sporoča Zbornica – 
Zveza. Delovanje babic poleg pred- in poporodne obravnave 
vključuje tudi zdravstveno vzgojo in izobraževanje 
žensk, družin in širše družbene skupnosti ter pripravo na 
odgovorno starševstvo. Zaradi njihove ključne vloge, ki jo 

imajo na področju zdravja 
žensk od preventivnih 
pregledov, spolnega 
zdravja in kontracepcije do 
menopavze in zdravja žensk v 
njihovem kasnejšem obdobju 
življenja, morajo babice dobiti 
pomembno mesto tudi v 
zdravstveni politiki, poudarja 
Zbornica – Zveza.

Suha koža, nagnjena h keratozi (roženenju kože), ni samo 
estetska težava. Razpokane pete bolijo in lahko pride tudi 
do okužbe. Vzroki za poroženelo kožo so lahko različni, od 
luskavice, pilarne keratoze in ihtioze do drugih sprememb 
na kožni barieri, lahko pa je hiperkeratoza tudi posledica 
travm oz. pritiskov (na podplatih). Na trg prihaja nova 
švicarska dermatološka 
kozmetika FIDERMA. Linija 
UREAFID je zelo učinkovita za 
suho kožo, ki roženi. 
UREAFID 10 in gladilni čistilni 
gel UREAFID zagotavljata lepa 
in urejena stopala.  
Izdelki so na voljo v lekarnah. 
Več na www.fiderma.si.

Železo je zelo pomemben bistveni element, ki v telesu 
igra pomembno vlogo pri prenosu kisika, nastajanju rdečih 
krvničk, delovanju imunskega sistema in pri kognitivnih 
funkcijah. NOW Železo kompleks vsebuje edinstveno 
obliko organskega železovega aminokislinskega kelata 
Ferrochel® Iron, ki ima odlično stopnjo absorpcije ter ne 
povzroča prebavnih težav in zaprtja. Za še boljše delovanje 
so kompleksu dodani vitamin 
C, vitamin B12, folna kislina in 
angelika. Vitamin C dokazano vpliva 
na še boljšo absorpcijo železa. 
Izdelek je na voljo v lekarnah, 
specializiranih prodajalnah in 
na www.hisa-zdravja.si. [1] Več 
informacij na 080 80 12. 



IZBERITE MED BENCINSKIM, 
DIZELSKIM, HIBRIDNIM ALI 
PRIKLJUČNO HIBRIDNIM 
POGONOM

FORD KUGA
ŽE ZA 199 €/MESEC

Uradna poraba goriva: 0.9-7,2 l/100 km. Uradne emisije CO2: 32-186 g/km. Emisijska stopnja Euro 6d. Uradne emisije NOx: 0,0076-0,0375 g/km. Specifične emisije trdih delcev: /-0,00077 g/km. Število 
delcev: /-2,80 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2)  je  najpomembnejši  toplogredni  plin,  ki  povzroča  globalno  segrevanje.  Emisije  onesnaževal  zunanjega  zraka  iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju 
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. 

Reprezentativni primer izračuna za FORD Kuga Titanium 1.5 EcoBoost 150 KM: • vrsta financiranja: finančni leasing • predračunska vrednost predmeta financiranja: € 27.380 • lastna 
udeležba (polog): € 8.214• znesek financiranja: € 19.714 • število obrokov: 96 - mesečno plačevanje: € 199,00, ter zadnji (97-i) obrok: € 6845,00 • stroški odobritve: € 547,60 • skupni znesek za 
plačilo brez lastne udeležbe: € 26.496,68 • letna obrestna mera: 5,637%, ki je spremenljiva in vezana na 3 mesečni Euribor • če je Euribor manjši od 0, se šteje, da je 0 • efektivna obrestna 
mera: 6,43% na dan 03.03.2022. Ponudba je informativnega značaja, slike so simbolične. Za napake v tisku ne odgovarjamo. Summit motors Ljubljana, d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana.

https://www.prvaizbira.si
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Možgani so odgovorni za obdelavo 
zaznavanja, npr. vonjev oziroma melodij, 
ter njihovo povezavo s posameznimi 
spomini. So kot neke vrste organ z 
obliko oluščenega orehovega jedrca, 
ki nadzira oziroma se aktivira pri 
vseh dnevnih funkcijah. Po eni strani 
je procesor čutnih zaznav, po drugi 
skladišče spominov in še veliko več.

Zaradi pomembne (posredne ali pa 
neposredne) vloge možganov na naše 
delovanje je še toliko bolj ključno, da jih 
ohranimo zdrave.

Današnji hiter tempo življenja slabo 
vpliva na zdravje naših možganov
Stres, noči z malo spanca in sedeč 
življenjski slog negativno vplivajo ne 
samo na delovanje našega telesa, 
temveč tudi na zdravje naših možganov. 
Sprva se nezdrav način življenja odraža 
v utrujenosti, pomanjkanju koncentracije 
in težjem pomnjenju, če pa se takšen 

Hrana za možgane
Poleg krepčilnega spanca tako telo kot 
možgani za svoje delovanje potrebujejo 
tudi ustrezno prehrano in rekreacijo.

Splošno znano je, da ljudje, ki 
vsakodnevno uživajo mediteransko 
prehrano, v manjši meri zbolevajo za 
najpogostejšimi kroničnimi nenalezljivimi 
boleznimi, kot so srčno-žilne bolezni, 
demenca, sladkorna bolezen (zlasti kot 
posledica debelosti) in nekatere oblike 
rakov.

Bolezen, ki najpogosteje prizadene 
možgane v starosti, je demenca. V več 
kot 60 % primerov demence gre za 
Alzheimerjevo bolezen. Pri tej bolezni 
pride do propadanja živčnih celic, 
kar se kaže v stopnjevanju značilnih 
simptomov, kot so: težave s spominom, 
apatija/razdražljivost, dezorientiranost, 
blodnje, halucinacije, depresivnost.

Mediteranska prehrana – kaj je to?
Milo sredozemsko podnebje z zadostno 
količino sonca omogoča prebivalcem 
na področju Sredozemlja (torej tudi 
Slovencem) ugodne razmere za 
pridelavo najrazličnejših vrst sadja, 
zelenjave (viri vitaminov in mineralov) 
in žitaric. Poleg tega imamo tudi dnevni 
dostop do morskih rib, ki so odličen 
vir beljakovin in omega 3 nenasičenih 
maščobnih kislin.

Princip prehranjevanja po mediteranski 
dieti temelji tudi na tem, da jemo 
sezonsko in lokalno hrano. Dlje kot raste 
sadje oziroma zelenjava od prodajne 
police, manj hranil(zlasti vitaminov) 
vsebuje.

Mediteranska dieta se od ostalih diet za 
zdravo življenje razlikuje še po tem, da 
vključuje več oljk oziroma oljčnega olja 
(bogat vir vitamina E; mononenasičenih 
maščobnih kislin), stročnic in nekoliko 
manj mesa (če že, potem naj bo to pusto).

KAJ JE KLJUČNO ZA 
ZDRAVJE MOŽGANOV?

Ste kdaj zaslišali neko melodijo ali pa zavohali dišavo, ki je takoj priklicala nek 
spomin ali vas spomnila na osebo iz preteklosti? Besedilo: Sabina Hamberger, magistra klinične dietetike

trend nadaljuje daljši čas, pride do t. i. 
psihične izgorelosti.

Spanec – koliko je dovolj?
Spanje je za človeški organizem zelo 
pomembno, saj se v tem času v telesu 
odvijajo drugačni procesi kot v stanju 
budnosti. Metabolizem se upočasni, 
potekajo procesi regeneracije, pride 
do procesov sproščanja hormonov, ki 
so v budnem stanju zavrti, kar pa je 
najpomembneje – počivamo. Spanje 
je pomembno tudi za možgane, saj si 
takrat ne le opomorejo in se pripravijo 
na naslednji dan, temveč so odgovorni 
za nastanek sanj, ki so odraz naše 
realnosti oziroma naše podzavesti.

Za normalno delovanje človek v 
povprečju potrebuje 7–9 ur kvalitetnega 
spanca na dan.

Pogoj za kakovosten spanec sta 
primerno ležišče in miren prostor s 
temperaturo od 21 do 24 OC.  

Možgani so odgovorni za obdelavo zaznavanja, npr. vonjev 
oziroma melodij, ter njihovo povezavo s posameznimi spomini. 



Stres, noči z malo spanca in sedeč življenjski 
slog negativno vplivajo ne samo na delovanje 
našega telesa, temveč tudi na zdravje naših 
možganov. 

In kako prebivalci Sredozemlja še nahranimo svoje 
možgane?
K ohranjanju zdravja možganov prebivalcev našega dela 
Evrope prispevajo še uživanje oreščkov (bogat vir vitamina 
E in omega 3 nenasičenih maščobnih kislin) in živil, ki so 
bogata s polifenoli (delujejo antikosidativno). Najpomembnejši 
med njimi sta grozdje oziroma rdeče vino, ki je bogat vir 
resveratrola, in jagodičevje, ki je bogat vir antocianidinov.

Dnevna količina rdečega vina, ki ima blagodejen učinek na 
telo, je 1 dl/dan za ženske oziroma 2dl/dan za moške. Večje 
količine škodijo zdravju.

Poleg alkohola, ki je v prevelikih količinah škodljiv, se je za 
ohranjanje zdravja možganov potrebno izogibati nasičenim 
maščobnim kislinam (živila živalskega izvora) in kajenju.

Zdravi možgani potrebujejo rekreacijo
Poleg hrane in spanca lahko proti staranju možganov veliko 
naredimo s treningom, in sicer s kognitivnim ter tudi telesnim 
treningom (fizične aktivnosti). Kognitivni trening vključuje: 
reševanje križank, ugank, najrazličnejše miselne igre, učenje 
novih veščin oziroma jezikov, ipd.

Še bolj uspešni pri ohranjanju zdravih možganov bomo, če se 
poleg kognitivnega treninga in dnevnih pozitivnih afirmacij 
redno gibljemo. 

Številni znanstveniki s področja nevrologije so ugotovili, 
da so najbolj učinkovite vadbe tiste, ki se izvajajo v skupini. 
Emocionalni vidik druženja med vadbo ima namreč dodaten 
pozitivni učinek proti staranju možganov, saj se zmanjša 
občutek osamljenosti in izolacije. Priporoča se izvajanje 
različnih vrst rekreacije oziroma rekreacija z zamenjavo okolja.

Z rednim menjavanjem vrste športne aktivnosti lahko 
preprečimo propadanje različnih funkcij, ki so pomembne za 
naš normalni vsakdanjik.

Možgani so krmilo telesa, usmerjajo naše življenje in nas 
delajo to, kar smo. Kot je bilo zgoraj omenjeno, lahko že z 
majhnimi koraki poskrbimo, da jih ohranimo zdrave.

Rešite se  
pozabljivosti!

Za boljšo koncetracijo in 
kognitivne sposobnosti:
• starostna pozabljivost
• stres in raztresenost
• slaba koncentracija pri delu in učenju

7 sestavin za spomin v eni kapsuli:
visokokoncentrirane omega-3 maščobne kisline, 
vitamin B12, vitamin B6, folna kislina, magnezij, 
cink in vitamin D3.

Odlične izkušnje slovenskih uporabnikov.
Zares pomaga!

Active Active BrainBrain®

Kvaliteta iz vaše lekarne

VAŠ

E
M OŽ G ANE

100%
ZA

BREZ RECEPTA V LEKARNAH IN SPECIALIZIRANIH TRGOVINAH!

STROKOVNO SVETOVANJE:

www.panakea.net

Kvaliteta iz vaše lekarne

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

https://www.panakea.net
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Vrste možganskih kapi
Po vzroku lahko možgansko kap 
razdelimo na:
• ishemično možgansko kap (krvno žilo 

zamaši strdek) in
• hemoragično možgansko kap (krvna 

žila, ki dovaja kisik, poči).

Znaki in simptomi možganske kapi
Znaki in simptomi možganske kapi se 
začnejo razvijati v nekaj sekundah ali 
minutah, razlikujejo pa se po prizadetem 
območju možganov.

Najpogostejši med njimi so:
• Nerazločen govor ali težava 

pri razumevanju govora drugih. 
Opazimo zmedenost, momljanje ali 
zatikanje jezika ter nerazumevanje 
sogovornikov.

• Omrtvičenost ali paraliza obraza, 
zgornje ali spodnje okončine. Lahko 
pride do razvoja nenadne otopelosti, 
šibkosti ali paralize po večini polovice 

Govor – bolnika prosimo, da ponovi 
preprost stavek, npr. »Danes je 
ponedeljek.« Zdrav človek ga bo brez 
težav ponovil, medtem ko si ga bo bolnik 
z akutno možgansko kapjo s težavo 
zapomnil, še težje pa ga bo ponovil.

Roke – bolnika prosimo, naj iztegne 
obe zgornji okončini pred seboj v višini 
ramen. Zdrav človek ju brez težav zadrži 
v tem položaju tudi dlje časa, medtem 
ko bolniku z akutno možgansko kapjo 
ena roka takoj omahne.

Obraz – bolnika prosimo, naj se nam 
na široko nasmeji. Pri zdravem človeku 
so ustnice simetrične, bolnik z akutno 
možgansko kapjo pa ima eno stran 
povešeno.

Mudi se – če opazite te znake pri svojcu 
ali kom drugem, ne oklevajte, temveč 
takoj pokličite 112 in dispečerju povejte, 
da utemeljeno predvidevate, da imate 
ob sebi človeka, ki ga je zadela akutna 
možganska kap. To je pomembno, saj 
bo dispečer v najkrajšem možnem času 
poslal reševalno vozilo, ki bo bolnika 
nato prepeljalo v tisto zdravstveno 
ustanovo, ki ima 24 ur na voljo ne le 

VSAKA MINUTA ŠTEJE 
– MOŽGANSKA KAP
Kap je naglo prenehanje delovanja življenjsko pomembnih organov zaradi krvavitve 
ali zamašitve žile. V tem primeru gre za možgane. Do možganske kapi pride, ko se 
prekrvavitev dela možganov prekine ali zmanjša ter se tako prepreči dotok kisika in 
hranljivih snovi. V nekaj minutah začnejo možganske celice odmirati.

Besedilo: Jani Petrović, dr. med., spec. dermatovenerologije

telesa. Če oseba poskusi dvigniti 
zgornjo okončino nad glavo, se ta 
začne spuščati. Prav tako začne 
zaostajati ustni kotiček, če se oseba 
poskusi nasmehniti.

• Težave z vidom. Lahko pride do 
nenadnega zamegljenega ali dvojnega 
vida.

• Nenaden, hud glavobol, ki ga 
lahko spremljajo slabost, bruhanje, 
vrtoglavica ali spremenjena zavest.

• Težave pri hoji. Kaže se lahko kot 
šepanje, težave z ravnotežjem, 
nenadna omotica ali dezorientacija.

Kako prepoznamo bolnika, ki je utrpel 
možgansko kap?
S kratico GROM označujemo preprost 
test, s katerim lahko nestrokovnjak 
brez težav vsaj pomisli, da se srečuje s 
človekom, ki ga je pred kratkim zadela 
možganska kap. Sledimo naslednjim 
korakom (GROM):

Če je bolnik pri zavesti, ga poležemo v vodoraven položaj in 
podložimo vzglavje, da je višje od srca. 

Zaradi nevarnosti bruhanja in 
posledične zadušitve bolnika 
ne zapuščamo.



S kratico GROM označujemo preprost test, s katerim lahko 
nestrokovnjak brez težav vsaj pomisli, da se srečuje s človekom, 
ki ga je pred kratkim zadela možganska kap.

Znaki in simptomi možganske 
kapi se začnejo razvijati v 
nekaj sekundah ali minutah, 
razlikujejo pa se po prizadetem 
območju možganov.

Kap je naglo prenehanje 
delovanja življenjsko 
pomembnih organov zaradi 
krvavitve ali zamašitve žile.

ustrezno opremo, temveč tudi osebje, 
ki zna oskrbeti bolnika z akutno 
možgansko kapjo.

Kako ukrepamo v primeru možganske 
kapi?
Za uspešen izid zdravljenja je 
najpomembnejši čas. V zadnjem 
desetletju so zdravniki za zdravljenje 
s strdkom povzročene kapi razvili 
poseben postopek, imenovan tromboliza. 
S trombolizo raztopimo strdek, ki je 
zamašil žilo. Po raziskavah je postopek 
uspešen, če je izveden v roku štirih ur in 
pol. Zato takoj, ko posumimo, da gre za 
možgansko kap, pokličemo 112.

Če je bolnik pri zavesti, ga poležemo 
v vodoraven položaj in podložimo 
vzglavje, da je višje od srca. Ob slabosti 
ali bruhanju je najbolje, da bolnika 
namestimo v stabilen bočni položaj.

Bolnika poskušamo pomiriti, zrahljamo 
obleko okoli vratu in pasu in odstranimo 
morebitno protezo. Odstranimo 
predmete, s katerimi bi se lahko 
poškodoval. V primeru, da bolnik dobi 
epileptični napad, ga med napadom 
zavarujemo – pazimo predvsem na 

času sama po sebi mine.

Simptomi in znaki, ki se pojavijo, so enaki 
kot pri možganski kapi, saj je mehanizem 
njihovega nastanka podoben. Razlika je 
v tem, da vztrajajo do 24 ur, običajno pa 
od 10 do 15 minut.

Ker je prehodna pretočna okvara 
napovedni dejavnik za pretečo 
možgansko kap, je zelo pomembno, da jo 
prepoznamo in pravilno ukrepamo.

Bolnik, ki je doživel prehodno pretočno 
motnjo, mora v najkrajšem možnem času 
k zdravniku, saj ustrezno zdravljenje 
pomembno zmanjša možnost nastanka 
možganske kapi.

glavo – da se ne poškoduje. V nobenem 
primeru mu ne dajemo ničesar med 
zobe.

Zaradi nevarnosti bruhanja in posledične 
zadušitve bolnika ne zapuščamo.

Če bolnik preneha dihati, začnemo s 
temeljnimi postopki oživljanja.

Prehodna pretočna motnja 
(»prehodna možganska kap«)
Pozorni moramo biti tudi na prehodno 
pretočno motnjo (strokovno tranzitorna 
ishemična ataka – TIA), ki nastane zaradi 
prehodne prekinitve možganskega 
pretoka v določenem možganskem 
predelu. Zapora arterije, ki povzroči 
motnje možganskega pretoka, v kratkem 

https://www.pharmaclassic.com
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Življenjski stil, ki deluje preventivno 
vključuje veliko gibanja, zdravo prehrano, 
socialno ter umsko aktivno življenje in 
kakovosten spanec.

5 Preventivnih področij

Gibanje
Stalna telesna aktivnost je izrednega 
pomena. Dan pričnite s pozitivnimi, 
optimističnimi mislimi in načrtom, kako 
boste preživeli dan. Delajte tisto, kar 
zmorete, izpolnite si otroške želje po 
plesu in ostalih aktivnostih, ki si jih 
želite preizkusiti. Rajši kot klepet ob 
kavici izberite klepet ob sprehodu. 
Primerna opora pri hoji lahko prepreči 
nezaželen padec ali kakšno drugo 
poškodbo, tako, da poskrbite za svojo 
varnost. Obstaja pa tudi veliko različnih 
vrst vaj, ki jih je mogoče prilagoditi 
individualnim željam in sposobnostim. 
Na primer, obstaja veliko sedečih vaj za 
ljudi, ki imajo težave pri hoji. Poskusite 
najti obliko vadbe, ki bo prava za vas – 

način razmišljani, načrtovali in zaposlili 
svoje možgane.  S seboj povabite še 
koga ali pa bodite odprti do tega, da 
spoznate kakšno novo osebo. Včlanite 
se v društva, raziščite možnosti, ki jih 
okolica ponuja upokojencem. V svojem 
bloku, naselju lahko predlagate vsem 
starejšim prebivalcem, upokojencem, da 
bi se enkrat na teden srečevali in urili 
svoje umske sposobnosti, se pogovarjali 
o določenih temah, skupaj odšli na 
sprehod ali na kakšno predavanje, 
predstavo, koncert, v knjižnico.

Aktivno umsko življenje
Aktivno učenje, umska dejavnost je 
pomembna za vaše možgane. Poiščite 
nekaj, kar vam je všeč, kar vam 
predstavlja izziv za možgane in se 
pričnite učit. Na primer:

• učenje novega jezika,
• sestavljanje lesenih modelčkov,
• branje knjig, pisanje zgodb, pesmi,
• igranje šaha,
• reševanje ugank, križank, kvizov,
• igranje namiznih iger (karte, besedne 

igre, spominske igre),
• postanite prostovoljec in se pridružite 

društvu, ki potrebuje prostovoljce.

KAKO PREPREČITI 
DEMENCO?
Čeprav demence ne moremo zagotovo preprečiti, pa lahko vsaj odložimo začetek 
bolezni in upočasnimo njeno napredovanje. Vsak posameznik lahko pozitivno vpliva 
na naketere dejavnike tveganja z ustreznimi preventivnimi dejanji. Vse se začne pri 
življenjskemu stilu posameznika. Demenca ne nastane od danes na jutri, nastaja 
postopoma več let. Besedilo: Petra Šauperl, Vir: EDEMENCA

za mnenje lahko vprašate tudi zdravnika, 
poklicnega terapevta ali fizioterapevta.

Zdrava prehrana
Študije, ki so se osredotočale na 
mediteranski način hranjenja so 
dokazale, da polnozrnata živila, sadje 
in zelenjava, ribe, oreščki in olivno olje, 
zmanjšujejo tveganje za demenco. 
Slab vpliv na možgane imata kajenje in 
alkohol, izogibajte se tudi sladkorjem. 
Izrednega pomena je, da spijete dnevno 
dovolj vode, pri dehidraciji so na udaru 
predvsem možgani in sklepne tekočine 
(v teh delih telesa je največ tekočine). 
Maščobe, s katerimi lahko regenerirate 
vaše možgane so nasičene in omega-3 
maščobe (laneno olje, konopljino olje, 
orehovo olje).

Aktivno socialno življenje
Večkrat se odpravite na obisk prijateljev, 
vključite se v različne organizirane 
dejavnosti, obiščite gledališko predstavo, 
zanimivo predavanje, saj boste na takšen 

Čeprav demence ne moremo zagotovo preprečiti, pa lahko vsaj 
odložimo začetek bolezni in upočasnimo njeno napredovanje. 

Življenjski stil, ki deluje 
preventivno vključuje veliko 
gibanja, zdravo prehrano, 
socialno ter umsko aktivno 
življenje in kakovosten spanec.
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Maščobe, s katerimi lahko regenerirate vaše 
možgane so nasičene in omega-3 maščobe 
(laneno olje, konopljino olje, orehovo olje).

Kakovosten spanec
Neverjetno je, kako lahko kakovosten spanec pomladi vaš 
um. Nekaj stvari, ki vam lahko pomagajo za bolj kakovosten 
spanec:
• zvečer se izgibajte pijačam s kofeinom (čaj, kava),
• omejite dnevne dremeže,
• spalnica naj bo v času spanja popolnoma zatemnjena,
• če je le mogoče iz spalnice odstranite električne naprave 

(televizija, radio, telefon),
• pred spanjem za 10 minut prezračite spalnico,
• zvečer se izogibajte intenzivni vadbi, vadba skozi dan pa 

pomaga pri sprostitvi, spodbuja občutek miru in pomaga 
zagotoviti dober spanec.

10 Vitaminov in mineralov proti demenci

Vitamin B12
Premajhna količina beljakovin v prehrani.

Pogosto se zgodi, da starejše osebe začnejo zavračati meso 
zaradi česar zaužijejo premalo beljakovin – vzrok zavračanja 
je lahko težje žvečenje, slaba ustna higiena (vnete dlesni, 
boleči zobje) ali pa slabo prilagajoča zobna proteza.

Starejše osebe, ki ne dobijo beljakovin s hrano, ne 
razvijejo zadostne humoralne (b-limfocitne celice) ne 
celične (T-limfnocitne celice) imunosti. Hipohromne in 
makrocitne anemije (slabokrvnost) se lahko razvijejo zaradi 
pomanjkanja železa, vitamina B12 in folne kisline.

Močno industrijsko predelana hrana, največkrat ob 
postopkih predelave izgubi vitamine B. Do hudega 
pomanjkanja določenega vitamina pa lahko pride tudi zaradi 
stresa in dolgotrajnega uživanja nekaterih zdravil (pogosto 
v starosti).

Vitamini B kompleks
Pomanjkanje B-vitaminov je pogosto prisotno če oseba 
uživa veliko predelane hrane, sladkorja, alkohola, kave in 
pravega čaja.

B-vitamini delujejo povezovalno in se med seboj 
dopolnjujejo, prispevajo k delovanju živčnega sistema (B1, 
B2, B3, B6, B12), k zmanjševanju izčrpanosti (B2, B3, B5, B6) 
ter k ohranjanju zdravih las (B7), kože in sluznice (B2, B3, 
B7).

Vitamini B lahko pripomorejo k izboljšanju miselnih funkcij 
pri ljudeh z Alzheimerjevo boleznijo. Vsaka oseba, ki kaže 
znake demence, bi morala v prehrano dodajati vitamine B 
(saj je pomanjkanje teh vitaminov še posebno pogosto med 
starejšimi ljudmi).

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

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

Izbrana kombinacija vrhunskih sestavin:

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

 sestavine za pomoč pri sintezi in presnovi živčnih 
impulzov

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

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

S sestavinami za 
normalno delovanje 

možganov in
živčnega sistema.

Podpora normalnemu delovanju 
možganov in kognitivnim funkcijam!

BREZ 
STRANSKIH 
UČINKOV. 

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

strokovno svetovanje:

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

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

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

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

https://www.panakea.net
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Vitamin C
Za starejše osebe je dobro, če zaužijejo 
več vitamina C, saj nekatera (pogosto) 
uporabljena zdravila v starosti 
preprečujejo njegovo resorpcijo. 
Vitamin C pospešuje celjenje ran, kar je 
pomembno predvsem pri starejših, ki 
imajo preležanine ali pa so nepokretni 
(preprečevanje preležanin).

Vitamin D
Vitamin D vpliva na zdravo mišičje 
(vzdrževanje mišične mase) in ožilje, 
močne kosti ter zobe, izboljša 
razpoloženje,  krepi imunski sistem 
(še toliko bolj pomembno v pozni 
starosti). Raziskave so pokazale tudi 
povezavo med pomanjkanjem vitamina 
D in razvojem multipne skleroze – vpliv 
slabšega imunskega sistema.

Prehranski dodatki vitamina D in 
kalcija naj bi imeli velik potencial pri 
preprečevanju padcev in zmanjševanju 
zlomov, povezanih z njimi, ker je jemanje 
nadomestkov preprosto izvedljivo in 
poceni (izvzeto iz prispevka Vitamin D v 
povezavi s padci pri starejših).

Zmanjšano učinkovanje vitamina D je 
povezano s kognitivnim upadom. Vitamin 
D nastane v našem telesu, ko sončni 
žarki pretvorijo holesterolno molekulo 
7-dehidroholesterol v neaktivno obliko 
vitamina D, nakar se ta pretvori v 
aktivno obliko (izvzeto iz knjige Adijo, 
Alzheimer).

Selen
Selen vpliva na pravilno delovanje 
ščitnice, dobro delovanje kognitivnim 
procesov, vzdržuje imunski sistem, ter 
preprečuje delovanje prostih radikalov. 
Njegova prisotnost v prostaglandinu, pa 

pomaga regulirati vnetja, povezana z 
revmatoidnim artritisom.

Količina selena v vsakem živilu je 
odvisna predvsem od količine selena v 
zemlji, v kateri je živilo zraslo. Kar pa 
je v današnjem času postalo problem, 
saj je zemlja polna pesticidov, vrednost 
organskih snovi pa je precej zmanjšana. 
V kmetijstvu v Sloveniji je bilo v letu 
2017 porabljenih 510 ton aktivnih snovi 
v fitofarmacevtskih sredstvih.

Cink
Cink se v prehrani večinsko nahaja vezan 
na beljakovine, pomanjkanje vnosa je 
prisotno predvsem, kadar oseba ne 
uživa zadostne količine beljakovin. Vpliva 
na dobro delovanje imunskega sistema, 
spomin, kognitivne funkcije, celjenje ran.

Cink med drugim preprečuje nalaganje 
toksičnih kovin, ki lahko vplivajo na 
delovanje možganov.

Študije na možganih oseb z 
Alzheimerjevo boleznijo pa so pokazale 
tudi povezanost med pomanjkanjem 
cinka in demenco. V spominskem centru 
možganov obolelih je bilo namreč tega 
minerala zelo malo.

Magnezij
Magnezij je pomemben za zdravje 
možganov, razstrupljanje, zdravje in 
delovanje celic, uravnavanje odzivnosti 
na inzulin, normalno delitev celic, ter 
vsakodnevno energijo.

Magnezij je odločilnega pomena 
za delovanje možganov. Če imate 
Alzheimerjevo bolezen – ki praviloma 
najprej in najbolj prizadene oba 
hipokampusa ter sosednjo entorinalno 
skorjo – je dokaj velika verjetnost, da 
imate v teh strukturah, ki konsolidirajo 
spomin, premalo magnezija (izvzeto iz 
knjige Adijo, Alzheimer).

Železo
Pri starejših, ki jemljejo veliko zdravil, je 
včasih resorpcija železa slabša.

Telo potrebuje železo za izdelavo 
hemoglobina (beljakovina v rdečih krvnih 
celicah), ki je odgovoren za prenos kisika 
do tkiv v telesu. Torej če v krvi ni dovolj 
železa, telo ne more dobiti dovolj kisika 
za nemoteno delovanje.

Slabokrvnost se kaže kot hitra 
utrudljivost ali nemoč, zaspanost, srčni 
utrip je hitrejši, oseba se hitro zadiha, 
koncentracija je motena, lahko se pojavi 
šumenje v ušesih, ter prebavne motnje.

V kolikor jemljete različna zdravila v 
njihovih navodilih za uporabo, preverite 
medsebojno delovanje zdravil (na takšen 
način preprečite, da bi se zdravila med 
seboj izključevala). Če potrebujete 
dodaten nasvet oz. informacijo, se o 
uporabi prehranskih dopolnil posvetujte 
s svojim osebnim zdravnikom.

Pomanjkanje B-vitaminov je pogosto prisotno če oseba uživa 
veliko predelane hrane, sladkorja, alkohola, kave in pravega čaja.

Neverjetno je, kako lahko kakovosten spanec pomladi vaš um. 
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Akcija velja za imetnike Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana od 1. 5. do 31. 5. 2022 oz. do prodaje zalog v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah 
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POGASI
ZGAGO!

POPUST

15%
NA IZDELKE BEN’S 30 IN 

AFTERBITE

Zaščita pred komarji, 
klopi in drugimi insekti!

POPUST

20%
NA PREDSTAVLJENE 

IZDELKE LA ROCHE-POSAY 
ANTHELIOS

 Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o proizvodu.

 Nega po piku!

https://www.lekarnaljubljana.si
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Spreminjanje utečenih navad je za 
človeka nekaj najtežjega. A verjamemo v 
pozitivno spodbudo in vsaka malenkost, 
ki jo posameznik naredi za obvladovanje 
dejavnikov tveganja, šteje. 
Vsem pacientom, ki pridejo v ordinacijo, 
rečemo, 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 
poti za ozaveščanje čim širšega dela 
prebivalstva o aterosklerozi.

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 srčno-
žilnih bolezni.
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 – kljub temu dve tretjini 
bolnikov z ugotovljeno aterosklerozo ne 
uspeta doseči s smernicami priporočenih 
ciljnih vrednosti holesterola LDL v krvi. 
To kaže na veliko potrebo po inovativnih 
načinih ozaveščanja in zdravljenja 

bolezni smo znižali pod 40 odstotkov, 
kar nas je uvrstilo med uspešnejše 
evropske države. 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.

Ne zavedamo se, 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. 

80 odstotkov srčno-žilnih zapletov bi 
lahko preprečili
Po podatkih Svetovne zdravstvene 
organizacije bi lahko preprečili 80 
odstotkov srčno-žilnih zapletov. 

SRČNO-ŽILNA BOLEZEN
- INOVACIJE PRI 
ZDRAVLJENJU
Aterosklerotična srčno-žilna bolezen ali ateroskleroza je nevidna bolezen, ki v 
Sloveniji ogroža več kot 100.000 ljudi. Čeprav smo pri zdravljenju in obvladovanju 
srčnega popuščanja dokaj daleč, bi lahko bili boljši. Do leta 2030 bo več kot 8 
milijonov odraslih živelo s srčnim popuščanjem, kar je 50 odstotkov več kot pred 
dvema desetletjema. Narediti moramo vse, kar je v naši moči, da tem ljudem damo 
tisto, kar potrebujejo za uspeh po njihovi diagnozi. Besedilo: prof. dr. Zlatko Fras, kardiolog , prof. dr. Bojan Vrtovec, asist. dr. Gregor Poglajen

bolnikov.

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. 
 
V Sloveniji smo po letu 2000 na tem 
področju dosegli pomembne premike. 
Stopnjo smrtnosti zaradi srčno-žilnih 

Stopnjo smrtnosti zaradi srčno-žilnih bolezni smo znižali pod 40 
odstotkov, kar nas je uvrstilo med uspešnejše evropske države. 
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Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije bi lahko 
preprečili 80 odstotkov srčno-žilnih zapletov. 

Ateroskleroza je nevidna 
bolezen. 
Če poznamo dejavnike tveganja za 
aterosklerozo, ki jih lahko izboljšamo, 
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.
Kardiologi se dnevno srečujejo z izzivi, 
ko bolnikom pojasnjujejo 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.

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 

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 znižata holesterol in krvni tlak ter 
zmanjša obseg pasu. Zdravstvena vzgoja 
je dolgotrajen proces, če želimo doseči 
trajne rezultate. 

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 in je razdeljen 
v več faz: neposredno ob dogodku (na 
primer infarktu) sledi bolnišnična in 
nato ambulantna rehabilitacija, kasneje 
pa vseživljenjska rehabilitacija. Ključni 
namen rehabilitacije je upočasniti 
poslabšanje oziroma napredovanje 
bolezni ter ponovne srčno-žilne zaplete, 
da lahko bolnik zaživi polno življenje. 
Pri tem ne smemo izgubljati časa, 
sicer bo učinek dobro opravljenega 

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 
izmenjave izkušenj med člani. Bolnik 
ima v okviru vseživljenjske rehabilitacije 
dovolj časa za soočanje z boleznijo 
in spremembe načina življenja, ki so 
pomembne za obvladovanje dejavnikov 
tveganja za srčno-žilne bolezni. 

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 zanje zdravo. 
S takim odnosom jih pridobimo in 

https://www.nutrilab.si
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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 po akutnem srčno-
žilnem dogodku čim prej srečali, torej 
neposredno po opravljeni ambulantni 
rehabilitaciji ali odpustu iz bolnišnice, 
ko je klinično stanje bolnika stabilno in 
uvedena ustrezna terapija, da bo prišel 
v koronarno društvo oziroma klub – to 
pa je mogoče le ob dobrem sodelovanju 
kardiologov, ki izvajajo ambulantno 
rehabilitacijo, in odpustnih zdravnikov ali 
izbranih zdravnikov na primarnem nivoju.

Inovacije zdravljenja
Podanalize študije EMPEROR-
reduced so pokazale, da je treba 
zdraviti 19 bolnikov 16 mesecev, da 
bi preprečili eno srčno-žilno smrt 
oziroma hospitalizacijo zaradi srčnega 
popuščanja. 

Pomembna je tudi predstavitev težko 
pričakovanih raziskav, ki sta preučevali 
vpliv zaviralcev SGLT 2 na srce in 
ledvice. Obe veliki raziskavi sta pokazali 
pozitiven vpliv na srce in ledvice; gre 
za novosti, ki s seboj prinašajo velike 
spremembe v obravnavi bolnikov.

Prvi izmed zaviralcev SGLT 2, ki je 
pokazal pozitivne učinke tudi na 
srce, empagliflozin, je v raziskavi 
EMPEROR-reduced pri bolnikih s srčnim 
popuščanjem z zmanjšanim iztisnim 
deležem znižal skupno tveganje za 
srčno-žilno smrt in število hospitalizacij 
zaradi srčnega popuščanja za 25 
odstotkov. Zmanjšal je tudi tveganje 
za prvo in ponovno hospitalizacijo za 

žilne smrti in hospitalizacij pri srčnem 
popuščanju pri ljudeh s sladkorno 
boleznijo tipa 2 in znano srčno-žilno 
boleznijo. 

Zdravilo se raziskuje tudi naprej; 
izsledki novih študij tako kažejo na 
dodatne koristi, ki jih prinaša vsem, 
ki trpijo zaradi srčnega popuščanja. 
Kot omenjeno, upočasnjuje tudi 
napredovanje ledvične bolezni, ki 
je pogosto spremljevalka srčnega 
popuščanja, še posebej pa tudi 
sladkorne bolezni.

Slovenski zdravniki: potrebujemo 
nove terapevtske tarče
Zaviralci SGLT 2 so se prvič izkazali v 
študiji EMPA reg Outcome (september 
2015); takrat smo prvič lahko spremljali 
zmanjšanje smrti in hospitalizacij 
zaradi srčnega popuščanja. Mehanizmi 
delovanja zdravil še niso dokončno 
pojasnjeni, vseeno pa se je razumevanje 
delovanja zaviralcev SGLT 2 v zadnjih 
letih močno izboljšalo, kar gotovo 
pomeni nove tarče srčnega popuščanja 
v prihodnje.

Prof. dr. Bojan Vrtovec je povedal, da 
gre za zdravilo, ki ima močne dokaze 
pri bolnikih s srčnim popuščanjem 
in ki je dodatno uvrščeno v koncept 
zdravljenja srčnega popuščanja. Čeprav 
zdravila še niso uvrščena v smernice, 
pa to ne pomeni, da bolnikov ne bi že 
zdaj zdravili z njimi, je poudaril in dodal, 
da je prepričan, da je to prihodnost v 
zdravljenju srčnega popuščanja.

skoraj tretjino (30 odstotkov) in hkrati 
upočasnil upadanje ledvične funkcije. 
Izboljšanje je bilo pri skupini bolnikov 
s sladkorno boleznijo in pri bolnikih 
brez sladkorne bolezni. Gre za izjemno 
pomembne rezultate, ki imajo v klinični 
praksi velik pomen. 

Koristi tudi za ledvice
Empagliflozin je potrdil tudi koristi na 
ledvice, saj so rezultati študije pokazali, 
da se je tveganje za končno ledvično 
odpoved znižalo za 50 odstotkov. 
Empagliflozin je bil prvi zaviralec SGLT 
2, ki je pokazal zmanjšanje srčno-

Do leta 2030 bo več kot 8 milijonov odraslih živelo s srčnim 
popuščanjem, kar je 50 odstotkov  več kot pred dvema 
desetletjema.

Zdravilo se raziskuje tudi naprej; izsledki novih študij tako kažejo 
na dodatne koristi, ki jih prinaša vsem, ki trpijo zaradi srčnega 
popuščanja.



Simptomi  Simptomi  
srčnega srčnega 

popuščanja popuščanja 
lahko  lahko  

vključujejo:vključujejo:

Nenadno povečanje 
telesne teže

več kot 1-1,5 kg   
v enem dnevu oz 2 ali več 

kilograma v 1 tednu.

ki se pojavlja  v 
mirovanju, nizki 

ravni vadbe, ali med 
vsakodnevnimi 

aktivnostmi.

slabši pretok  krvi v 
ledvice lahko povzroči  
zadrževanje vode, kar 

vodi v otekanje gležnjev 
in nog.

Zasoplost Otekanje spodnjih 
okončin

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

informacijsko gradivo za javnost
SC-SL-01458

Datum priprave informacije: april 2022

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.

https://patient.boehringer-ingelheim.com/si/marko-prijatelji/srcno-popuscanje
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Pri povišani koncentraciji sečne kisline 
v krvi se njeni kristali nalagajo v sklepe 
in obsklepne strukture, kar povzroča 
vnetje in hude bolečine v prizadetih 
sklepih. Bolezen se pogosteje pojavlja 
pri moških v starosti med 30. in 50. 
letom.
Zaradi delovanja estrogenskih 
hormonov so ženske v rodni dobi 
zaščitene pred protinom, po menopavzi 
pa obolevajo podobno pogosto kot 
moški. Med dejavnike tveganja za 
protin poleg moškega spola in starosti 
spadajo še debelost, pretirano uživanje 
alkohola (poveča tvorbo sečne kisline in 
hkrati zmanjša izločanje preko ledvic), 
povišan krvni tlak, ledvično popuščanje, 
uporaba diuretikov (zdravila, ki 
pospešujejo izločanje tekočine iz 
telesa) in drugih zdravil, presaditev 
organov in družinska obremenjenost s 
protinom.
 

po prvem napadu postopoma vse 
pogostejši in težji, prizadetih je vedno 
več sklepov.

Z leti se razvije kronični protin s 
pojavom t. i. tofov (zadebelitev) v 
sklepih, kosteh in na hrustancu, na 
primer na robu uhlja. Kronični protin s 
tofi je bil pogostejši v preteklosti, ko 
ni bilo na voljo zdravil za zniževanje 
ravni sečne kisline v krvi. Drugi pogosto 
prizadeti sklepi so nart, gleženj, 
koleno, zapestje, mali sklepi prstov 
rok in komolec. Redkeje že prvi napad 
uričnega artritisa poteka na več sklepih 
hkrati.

V sečilih se lahko iz kristalov sečne 
kisline tvorijo kamni, ki povzročajo 
ledvične krče. Kristali sečne kisline pa 
se lahko nalagajo tudi v ledvičnem 
tkivu in povzročajo brazgotinjenje, kar 
vodi v slabšanje ledvične funkcije.
 
Zdravljenje

• Dieta
Pomembno je, da bolnik z uričnim 
artritisom vzdržuje normalno telesno 
težo in uživa hrano, ki ne povečuje 

URIČNI ARTRITIS – 
ZNAKI, VZROKI IN 
POSLEDICE
Človeštvo že več stoletij pozna urični artritis tudi pod imenom protin ali putika. 
Nastane zaradi povečane tvorbe ali zmanjšanega izločanja sečne kisline z urinom 
(ledvične bolezni, zdravila) ali obojega hkrati (uživanje alkohola). Besedilo: Nevenka Mlinar, dr. med., spec. spl. med.

Klinična slika
Pred pojavom prvega napada uričnega 
artritisa je lahko bolezen več kot 20 let 
asimptomatska – prisotna je le povišana 
koncentracija sečne kisline v krvi. Pri 
približno polovici bolnikov je najprej 
prizadet sklep palca na nogi. Govorimo 
o akutnem napadu uričnega artritisa, ki 
se začne nenadoma, pogosto ponoči, s 
hudo bolečino, oteklino, sklep je pordel 
in topel. Vsak dotik prizadetega sklepa 
je močno boleč. Hudo bolečino lahko 
povzroča že stik sklepa s posteljnino.

Najpogostejši vzroki za napad so 
prekrški v prehrani, kot so uživanje 
alkoholnih pijač, mastnega mesa, 
drobovine, stročnic, kože rib in 
perutnine. Vzrok so lahko tudi 
poškodbe, okužbe, stres, operativni 
posegi, stradanje in jemanje nekaterih 
zdravil. Napadi uričnega artritisa so 

Z leti se razvije kronični protin s pojavom t. i. tofov (zadebelitev) 
v sklepih, kosteh in na hrustancu. 

Pred pojavom prvega napada 
uričnega artritisa je lahko 
bolezen več kot 20 let 
asimptomatska.



Najpogostejši vzroki za napad so prekrški v prehrani, kot so 
uživanje alkoholnih pijač, mastnega mesa, drobovine, stročnic, 
kože rib in perutnine. 

tveganja za protin (mlečni izdelki, 
rastlinska olja, zelenjava, vitamin C), ter 
se izogiba hrani, ki tveganje povečuje 
(rdeče meso, mastna hrana, maslo, pivo, 
žgane pijače). Z upoštevanjem diete so 
napadi uričnega artritisa manj pogosti.

• Alopurinol
Zdravilo alopurinol zmanjšuje tvorbo
sečne kisline. Pomembno je, da bolnik
vzame alopurinol redno vsak dan, sicer
se lahko pojavi napad uričnega artritisa
kmalu po opustitvi zdravila. Napad
pa se lahko pojavi tudi pri prenizkem
odmerku alopurinola, zato je treba
odmerek zdravila prilagoditi pogostosti
napadov in ravni sečne kisline v krvi.
Odmerek alopurinola spreminjamo
le v umirjenem obdobju bolezni. Med
akutnim napadom uričnega artritisa
nikoli ne uvajamo alopurinola na novo,
ker bi sicer v tem primeru napad
trajal več časa in potekal težje. Med
napadom uričnega artritisa ne ukinjamo
alopurinola, če ga je bolnik jemal že
prej.

• Zdravljenje akutnega napada
uričnega artritisa
Ob prvih znakih napada uričnega
artritisa naj bolnik vzame nesteroidni
antirevmatik. Načeloma je vseeno,
katero od številnih zdravil iz te skupine

Kakšen je potek protina?
Če bolezen pravilno zdravimo, so napadi 
bistveno redkejši, s čimer se lahko 
izognemo okvaram sklepov in drugih 
tkiv. Nezdravljena bolezen pa se po 
dolgih letih razvije v okvaro sklepov, kar 
lahko vodi tudi v invalidnost.

uporabimo. Pomembno je, da ga bolnik 
vzame takoj, ko se pojavijo prvi znaki 
sklepnega vnetja. Bolnik z akutnim 
napadom protina ne sme jemati 
acetilsalicilne kisline (aspirin), ker ta 
zavre izločanje sečne kisline z urinom in 
lahko podaljša napad sklepnega vnetja.

https://www.mb-lekarne.si/
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Prostata je žleza v velikosti oreha, 
ki obdaja moško sečnico. Glavna 
naloga prostate je, da tvori poseben 
del semenske tekočine, v kateri so 
semenčice, nadzira pa tudi iztekanje 
seča iz mehurja. Zaradi te dvojne naloge 
so znaki prostatičnih težav tako spolne 
motnje kot motnje mokrenja – uriniranja. 

Prostatične težave se pojavljajo kot: 
povečanje prostate (benigna hiperplazija 
prostate), prostatitis – akutni ali kronični 
(bakterijska okužba) in rak prostate, ki 
je med moškimi četrta najpogostejša 
bolezen, saj vsako leto odkrijejo okrog 
250 novih primerov. 

Povečanje prostate ali benigna 
hiperplazija prostate se po navadi 
pojavi po 45. letu starosti. Težave so 
različno hude in moških, ki nimajo težav, 
je le malo. Povečanje prostate namreč 
prizadene 50 % moških nad 50. letom in 
kar 90 % moških nad 80. letom starosti.

Vzroki
Vzrok je povezan s spremembami v 
ravnovesju hormonov, ki nastanejo pri 
moških v 40-ih letih. Koncentracija 
testosterona v krvi se zmanjša, 

in mehurju, zato je v urinu pogosto 
prisotna tudi kri. 
Vse to so simptomi, ki jih bolnik s 
povečano prostato opazi in ga privedejo 
do zdravnika.

Diagnoza
Glede na simptome zdravnik opravi 
telesni pregled bolnika. Prav tako določi 
preiskavo krvi, s katero meri raven za 
prostato specifičnega antigena (PSA). 
Njegova raven je zvišana pri približno 30 
do 50 % moških z benignim povečanjem 
prostate. 

Zdravljenje
Če so simptomi blagi ali zmerni, se lahko 
uvede zdravljenje z zdravili, ki se dobijo 
v lekarni, če so predpisana na recept. 
Uporabljajo se zdravila, ki sproščajo 
gladke mišice vratu mehurja in sečnice 
ter s tem olajšajo uriniranje. Nekatera 
zdravila pa postopoma zmanjšujejo 
velikost prostate. Če so simptomi hudi, 
se zdravnik običajno odloči za operacijo.

Kaj lahko storimo sami
Koristen v prehrani je cink, ki je na 
mnogo načinov vpleten v hormonsko 
presnovo, krepi prostato in zmanjšuje 
vnetje. Bogat vir cinka so ostrige, 
pšenični otrobi, bučna in sončnična 
semena … Prostato krepita tudi vitamina 
C in E ter esencialne maščobne kisline, 
ki jih najdemo v lanenem, sojinem in 
svetlinovem olju.  

Poiščite pomoč tudi v lekarni
Kadar se pojavijo težave s povečano 
prostato (ob že vpeljani terapiji, pa 
tudi kot preventiva), je smiselno poseči 
po pripravkih, ki se dobijo v lekarni 
brez recepta. Učinkoviti so pripravki, ki 
vsebujejo izvleček iz plodov žagaste 
palme, korenine koprive, bučna 
semena, ginseng … V lekarni so na voljo 
kakovostni in varni pripravki. 
Pri izbiri naj Vam pomaga farmacevt, ki 
bo pripravku dodal tudi nasvet in mu s 
tem dodal učinek! 

KAJ DAJE MOŠKE 
TAM SPODAJ?
Po štiridesetem letu se veliko moških začne srečevati s težavami, povezanimi s 
prostato. Pomoč poiščejo tudi v lekarni. Kako lahko pomagamo? Besedilo: Polonca Fiala Novak, mag. farm.

koncentracija drugih hormonov pa 
zveča; skupni rezultat je zvečanje 
koncentracije derivata testosterona, ki 
spodbuja rast celic v prostati. Zato se 
prostata poveča.

Simptomi in znaki
Benigna hiperplazija prostate povzroči 
opazne simptome šele, ko povečana 
žleza zaradi pritiska na sečnico ovira 
uriniranje. Sprva ima bolnik težave pri 
začetku mokrenja, zdi se mu tudi, da 
se mehur ni popolnoma izpraznil. Ker 
iz mehurja ne izteče ves urin, mora 
bolnik pogosteje urinirati – potreba 
je pogostejša ponoči. Količina urina 
je bistveno manjša, curek je šibkejši, 
prekinjen in na koncu uriniranja urin le 
še kaplja. Mehur se lahko prenapolni in 
pojavi se lahko inkontinenca. Ker se urin 
zadržuje v mehurju, ki se ne izprazni 
popolnoma, je takšen moški dovzetnejši 
za okužbe in nastanek kamnov. Če pride 
do popolne zapore sečnice, je izločanje 
urina popolnoma onemogočeno, kar 
povzroči hude bolečine v spodnjem 
delu trebuha. Poveča se tudi pritisk 
na ledvice, ki lahko povzroči okvaro 
ledvic. Včasih med težavnim mokrenjem 
od napora popokajo žilice v sečnici 

Vzrok je povezan s spremembami v ravnovesju hormonov, ki 
nastanejo pri moških v 40-ih letih. 



PROGRAM za aktivnejše življenje 
bolnikov z rakom prostate

TISOČ 
KORAKOV

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

www.janssen4patients.com

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

https://www.janssen4patients.com
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V tem prispevku bom opisala 
najpogostejše benigne oziroma 
nenevarne spremembe na rodilih. Ločimo 
zunanje in notranje spolne organe.

Zunanji spolni organi
Med zunanje spolne organe spadajo 
vulva z velikimi in malimi ustnami, 
ščegetavček, vhod sečnice, vhod v 
nožnico in začetni del nožnice.

Na tem področju lahko opazujemo 
nepravilnosti v simetriji malih ustnic, 
kožne spremembe, kot so kožni izrastki, 
znamenja, spremembe v kakovosti kože 
in sluznice (atrofija), vidimo posledice 
kroničnih vnetij (psoriaza, forunkli) ali 
okužbo z bradavicami. Najpogosteje se 
pojavljajo pecljati izrastki in vnetja žlez z 
zamašenimi izvodili.

Ultrazvočno lahko ločimo spremembe 
na jajčnikih in določimo, ali so to 
funkcionalne ciste, zastojni folikli, 
rumeno telesce, endometriomi, dermoidi, 
lahko vidimo gnojno cisto/absces, glede 
na lego jajčnika in maternice lahko 
sklepamo na zarastline.

Jajcevodov večinoma ne vidimo, razen 
kadar so napolnjeni s tekočino in 
zamašeni (hidrosalpinks, tuboovarijski 
absces). V njih se najpogosteje pojavi 
zunajmaternična nosečnost.

Pri maternici ločimo mišični del, kjer 
se pojavljajo miomi ali adenomioza, 
ter sluznični del, kjer lahko opazujemo 
polipe in hormonsko neravnovesje. 
Posebej lahko pregledamo maternično 
telo in vrat ter ugotavljamo razvojne 
nepravilnosti (pregrada, dvojna 
maternica …). Predel za maternico se 
imenuje Douglasov prostor. To je najnižji 
del trebušne votline, kjer se zazna 
prosta tekočina v trebušni votlini, ki je 
lahko posledica različnih procesov.

BENIGNE SPREMEMBE 
NA RODILIH
Obisk ginekologa je vedno stresen dogodek. Vsaka od nas drži pesti, da bo vse 
dobro. Kadar pa na pregledu odkrijejo spremembe, nas zaskrbi. Prav ta začetni šok 
nam navadno prepreči, da bi sproščeno poslušale razlago zdravnika. 

Besedilo: Katja Milićević, dr. med., specialistka ginekologije in porodništva

V vseh teh primerih je treba opraviti 
natančen ginekološki pregled, ki obsega 
pregled zunanjega spolovila, bimanualni 
pregled in pregled v spekulih.

Večina opisanih sprememb ne potrebuje 
nujnega zdravljenja, samo nasvet 
glede pravilne nege in opazovanje. Le 
v primeru vnete, zamašene, močno 
povečane in boleče žleze se opravi 
urgentni kirurški poseg in predpiše 
antibiotično zdravljenje.

Notranji spolni organi
Med notranje spolne organe spadajo 
maternica z jajcevodi, jajčniki in zgornji 
del nožnice, kamor sega maternični vrat. 
Za diagnostiko so potrebni ultrazvočna 
preiskava, bimanualni pregled in pregled 
v spekulih.

Ultrazvočno lahko ločimo spremembe na jajčnikih in določimo, 
ali so to funkcionalne ciste, zastojni folikli, rumeno telesce, 
endometriomi, dermoidi.

Med notranje spolne organe 
spadajo maternica z jajcevodi, 
jajčniki in zgornji del nožnice, 
kamor sega maternični vrat. 
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Cista je splošen izraz za kroglasto formacijo, ki ima ovojnico in 
vsebino različne gostote, najpogosteje tekočino. 

Jajcevodov večinoma ne vidimo, razen kadar so napolnjeni s 
tekočino in zamašeni.

Pogosto moramo pacientkam na 
pregledu podati veliko informacij. 
Pomembno je, da si vzamemo čas in 
jim razložimo pomen sprememb, ki smo 
jih odkrili. Niso vse nevarne, večina jih 
potrebuje le pogostejše spremljanje, 
ukrepanje pa šele, ko se pojavijo težave 
z močnejšimi krvavitvami in bolečinami 
ali kadar spremembe hitro rastejo.

Miom je benigen tumor, sestavljen 
iz mišičja in veziva. Njegova velikost, 
številčnost, oblika in lega so lahko zelo 
različne. Na njihov pojav vpliva genetska 
nagnjenost, rasa, prehrana in hormonske 
motnje. Najpogosteje se pojavljajo med 
30. in 45. letom; približno petina žensk v 
rodni dobi ima miom.

Zdravljenje je potrebno takrat, ko 
se pojavijo simptomi ali kadar miom 
vpliva na plodnost. Težave, ki lahko 
nakazujejo prisotnost mioma, so močne 
menstrualne krvavitve, bolečine, krči, 
pritisk na mehur, črevo ali bolečine v 
križu. Miom zdravimo kirurško, tip ali 
vrsto operacije pa določimo glede na 
lego mioma. Možen je tudi konservativen 
pristop z opazovanjem ali zdravljenjem 
z zdravili. 

Ultrazvočne kontrole določamo glede 
na starost pacientke (rodna doba, želja 
po zanositvi, predmenopavzno obdobje, 
menopavza), dodatne preiskave, ki jih 
opravimo (kontrola krvi in markerjev), 
ter glede na terapijo, ki jo predpišemo, 
in individualno glede na dodatne težave 
posameznice.

Cista je splošen izraz za kroglasto 
formacijo, ki ima ovojnico in vsebino 

jih je pomembno spremljati.

Za kirurško zdravljenje se odločimo, ko 
ciste presežejo določeno velikost (od 4 
cm dalje), saj je takrat večja možnost, da 
se spremenijo v nevarnejšo obliko, ali ko 
začnejo povzročati težave. Te se kažejo 
kot bolečina v spodnjem delu trebuha, 
neredni menstrualni cikli ali težave z 
zanositvijo.

Polip je izrastek na sluznici, v našem 
primeru na sluznici maternice. 
Velikost in lega sta lahko različni, 
najpogosteje so v vrhu maternice in 
so veliki do 15 mm. Nastanejo kot 
posledica hormonskih motenj, presežka 
estrogena in nezadostnega delovanja 
progesterona.

Del sluznice, ki se ne izloči ob 
menstruaciji, se nalaga in sčasoma 
razvije lastno prekrvavitev, kar povzroči 
aktivno rast. Težave se kažejo v različnih 
stopnjah, od nobenih težav do močnih 
in podaljšanih krvavitev, ki pripeljejo 
do hude slabokrvnosti, krčev in boleče 
menstruacije, neplodnosti ter zgodnjih 
splavov.

Nagnjenost k benignim spremembam 
na rodilih je lahko rasno, genetsko in 
prehransko pogojena. Prav je, da se 
ženske naučimo opazovati in poslušati 
svoje telo, saj tako v večini primerov 
pravočasno ukrepamo in opravimo 
pregled pri ginekologu.

Redni pregledi so pomembni! Prav 
tako je pomembno, da smo zdravniki 
pripravljeni na preprost način razložiti 
težavo in pacientko usmeriti ter pomiriti.

različne gostote, najpogosteje tekočino. 
Cista na jajčniku je lahko funkcionalne 
narave, kar pomeni, da se pojavi 
zaradi ovulacije in po menstruaciji 
izgine. Občasno lahko ta vrsta ciste 
vztraja tudi nekaj ciklov in povzroča 
nevšečnosti z izostankom menstruacije 
ali medcikličnimi krvavitvami.

Poznamo tudi čokoladno cisto 
ali endometriom, ki je posledica 
endometrioze na jajčnikih, in dermoid, 
ki je benigen germinativen tumor. Vse 
opisane ciste so benigne narave, vendar 
obstaja določen odstotek možnosti, da 
se spremenijo v nevarnejšo obliko, zato 
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V zadnjih letih sta stopnji incidence 
in umrljivosti za rakom materničnega 
vratu v Sloveniji zelo padli, najbolj med 
vsemi rakavimi obolenji. Po podatkih 
iz Registra raka Slovenije je leta 2017 
za to vrsto raka na novo zbolelo 86, 
umrlo pa 43 žensk. Slovenija spada 
med države z najnižjo pojavnostjo in 
umrljivostjo zaradi raka materničnega 
vratu, ki predstavlja 2 % vseh odkritih 
malignih obolenj. Prognoza je bistveno 
boljša, kot je bila pred leti, ker se 
bolezen odkrije redkeje in v zgodnejših 
fazah. Najpogosteje zbolevajo ženske, ki 
ne hodijo na redne preglede.

V 21. stoletju je rak materničnega vratu 
postala bolezen, ki jo lahko preprečimo. 
Še več – lani je Svetovna zdravstvena 
organizacija SZO (WHO) postavila cilj, da 
se do leta 2030 rak materničnega vratu 
popolnoma odpravi in tako postane prvi 
rak, ki se »pošlje v zgodovino«. Do danes 

prikaže med običajnim ginekološkim 
pregledom. Z materničnega vratu lahko 
z leseno paličico preprosto odvzame 
bris za odkrivanje spremenjenih celic, 
ki vodijo k predrakavim in rakavim 
spremembam (bris PAP), lahko pa 
odvzame tudi bris za odkrivanje HPV ali 
delček tkiva, ki je sumljivo spremenjeno.

Maternični vrat je mogoče natančno 
pregledati s posebnim mikroskopom, 
imenovanim kolposkop. Z njim je 
mogoče odkrivati sumljive spremembe 
na materničnem vratu, ki se lahko 
odščipnejo kar v ambulanti in pošljejo 
v laboratorij za natančen histološki 
pregled.

Glede na ugotovljene spremembe se 
lahko opravijo dodatne preiskave, se 
spremembe samo opazujejo ali pa 
odstranijo. O tem se odloči zdravnik na 
podlagi priporočil.

Kaj je rak materničnega vratu in kaj 
so njegove značilnosti?
Rak materničnega vratu se razvije iz 
predrakavih sprememb, ki se pojavijo na 
površini materničnega vratu. Ko maligne 
celice prodrejo v globino, se razvije 
rak materničnega vratu. Ta proces 
običajno poteka počasi, praviloma 
več let. V tem času se predrakave 
spremembe lahko ugotovijo na rednih 
ginekoloških pregledih in zdravijo z dokaj 
preprostimi postopki. Večina žensk, ki 
ima predrakave spremembe ali začetne 
oblike raka materničnega vratu, nima 
nobenih težav, zato so za odkrivanje 
potrebni redni preventivni pregledi, ki 
so pri nas na 3 leta. Če se ženska po 
tem obdobju ne oglasi na pregled, se na 
pregled povabi v okviru programa ZORA.

Raziskave so potrdile, da se predrakave 
spremembe in rak materničnega vratu 
razvijejo kot posledica dolgotrajne 
okužbe z nekaterimi nevarnimi sevi 
HPV. Proti tem sevom je bilo razvito 

RAK MATERNIČNEGA 
VRATU
Rak materničnega vratu je težka bolezen, ki je bila še pred nekaj desetletji 
najpogostejši rak med ženskami v razvitem svetu; v nekaterih predelih manj 
razvitega sveta je žal še danes. Umirajo ženske v reproduktivnem obdobju.

Besedilo: izr. prof. dr. Nataša Tul Mandić, dr. med., spec. gin. in porod.

je človeštvu pod vodstvom SZO uspelo 
odpraviti le eno bolezen – črne koze. To 
smo dosegli s cepljenjem prebivalstva 
po vsem svetu.

Na podlagi dostopnosti in uspešnosti 
preventivnih programov ima Slovenija 
dobre možnosti, da bo med prvimi 
državami, ki jim bo uspelo odpraviti 
rak materničnega vratu. Lahko bi bila 
celo prva. Rak materničnega vratu se 
preprečuje z odkrivanjem in zdravljenjem 
predrakavih sprememb, cepljenjem 
proti HPV (humani papiloma virus) in 
zdravstveno vzgojo mladih ljudi.

Kaj je maternični vrat, kako se 
pregleda in odkriva spremembe na 
njem?
Maternični vrat je del maternice, ki 
sega v nožnico in si ga zdravnik (pri nas 
običajno ginekolog, ponekod po svetu 
pa družinski zdravnik ali babica) lahko 

V zadnjih letih sta stopnji incidence in umrljivosti za rakom 
materničnega vratu v Sloveniji zelo padli.
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Rak materničnega vratu se preprečuje z odkrivanjem in 
zdravljenjem predrakavih sprememb, cepljenjem proti HPV 
(humani papiloma virus) in zdravstveno vzgojo mladih ljudi.

Rak materničnega vratu 
se razvije iz predrakavih 
sprememb, ki se pojavijo na 
površini materničnega vratu. 

zelo učinkovito cepivo, s katerim se 
preprečuje rak materničnega vratu.

Dejavniki tveganja za nastanek raka 
materničnega vratu
Za rakom materničnega vratu pogosteje 
zbolevajo ženske, ki imajo že mlade 
prve spolne odnose in imajo več spolnih 
partnerjev, kadilke in tiste, ki živijo v 
neurejenih higienskih razmerah. Vendar 
se lahko zgodi, da zboli tudi ženska, ki 
ima samo enega partnerja in je brez 
drugih dejavnikov tveganja. Zbolijo lahko 
ženske vseh starosti, redko pred 25 
letom, najpogosteje v petem desetletju 
življenja. Rak materničnega vratu se 
lahko odkrije tudi v nosečnosti.

Znaki raka materničnega vratu
Znaki bolezni se običajno pokažejo 
pozno, ko je bolezen že v napredovani 
obliki. Pojavijo se:
• krvavitve po spolnih odnosih,
• pozneje tudi krvav in/ali smrdeč 

izcedek neodvisno od spolnih odnosov,
• izvenciklične ali pomenopavzne 

krvavitve iz nožnice,
• bolečina v spodnjem delu trebuha in 

v križu,
• bolečina in težave pri zadrževanju ali 

odvajanju vode in blata,
• oteklina spolovila in nog,
• splošna oslabelost,
• hujšanje.

Zdravljenje predrakavih sprememb in 
raka materničnega vratu
Pred zdravljenjem je treba opraviti 
natančne preiskave. Zdravniki se odločijo 
za različne načine zdravljenja glede na 
razširjenost in obliko sprememb, pri 
nekaterih zelo začetnih spremembah 
lahko tudi za opazovanje in pogostejše 
preglede, saj samo 20 do 30 odstotkov 
predrakavih sprememb višje stopnje 
preide v invazivni rak materničnega 
vratu. Blage predrakave spremembe pa 
se lahko opazujejo, saj se zelo počasi 

materničnega vratu še nezrela in 
občutljivejša na okužbo s HPV. Kondom 
ne preprečuje popolnoma prenosa HPV.

Cepljenje proti HPV
Za preprečevanje je izjemno učinkovito 
cepljenje proti visoko nevarnim sevom 
HPV. Cepljenje se opravlja v 6. razredu 
osnovne šole. V Sloveniji je bilo leta 
2009 uvedeno cepljenje za deklice, od 
naslednjega šolskega leta pa se bodo 
cepili tudi dečki. Cepljenje se izvaja v 
okviru sistematskih pregledov in je 
brezplačno. Cepljenje svetujemo vsem. 
Tisti, ki niso bili cepljeni, se lahko cepijo 
tudi pozneje. Cepljenje zniža tveganje za 
raka materničnega vratu za 90 %.

Redni ginekološki pregledi
Za vse ženske, tudi za cepljene, so 
potrebni redni ginekološki pregledi z 
odvzemom brisa materničnega vratu. 
V Sloveniji imamo od leta 2003 zelo 
učinkovit državni preventivni program 
ZORA, ki vabi ženske med 20. in 64. 
letom starosti na preventivne preglede 
vsaka tri leta. Preventivni programi so 
v zadnjih letih znatno znižali število 
odkritih primerov invazivnega RMV. 
Zavedati pa se moramo, da preventivni 
programi delujejo le, če se jih udeležuje 
veliko število ljudi.

Ozaveščanje o raku materničnega vratu
Vsako leto v drugi polovici januarja 
obeležujemo evropski teden boja proti 
raku materničnega vratu, s katerim 
želimo ozaveščati javnost o raku 
materničnega vratu in možnostih 
njegovega preprečevanja.

S cepljenjem proti HPV, rednimi 
ginekološkimi pregledi ter pravočasnim 
odkrivanjem in zdravljenjem predrakavih 
sprememb je mogoče rak materničnega 
vratu popolnoma preprečiti.

spremenijo v težje oblike, v večini 
primerov jih telo odstrani samo.

Obsežnejše ali bolj napredovane 
predrakave spremembe se zdravijo 
z minimalnimi posegi, ki ne puščajo 
dolgotrajnih posledic. V kratkotrajni 
anesteziji se odstrani del materničnega 
vratu v obliki stožca. Ta poseg 
imenujemo konizacija, ki se lahko naredi 
s klasičnim skalpelom ali električno 
zanko (LLETZ). Okrevanje po posegu je 
hitro.

Pri raku materničnega vratu pa so 
potrebni korenitejši posegi. Kako 
radikalen bo poseg, je odvisno od 
razširjenosti bolezni in v nekaterih 
primerih želje ženske po nosečnostih. 
V začetnih fazah se lahko odstrani 
le maternični vrat, pri napredovanih 
oblikah pa maternica in tkivo v bližini ter 
bezgavke. Zelo napredovane oblike se 
zdravi tudi z obsevanjem, včasih sočasno 
s citostatiki.

Preživetje je zelo odvisno od stadija, 
ko je bil rak materničnega vratu odkrit. 
Petletno preživetje žensk, pri katerih se 
odkrije rak materničnega vratu, preden 
se razširi, je več kot 96 %, z razširjeno 
obliko 54 % in z razsejano obliko 11 %.
Kljub zdravljenju se bolezen lahko 
ponovi, zato so potrebni redni pregledi.

Preprečevanje raka materničnega 
vratu

Zdravstvena vzgoja in varna spolnost
Za preprečevanje raka materničnega 
vratu sta pomembni zdravstvena 
vzgoja in varna spolnost, saj so zgodnji 
spolni odnosi in večje število partnerjev 
pomembni dejavniki tveganja za rak 
materničnega vratu, ker se poveča 
tveganje za okužbo s HPV. Pri zelo 
mladih dekletih je namreč površina 
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Motnje razpoloženja zajemajo mnogo 
težav, ki so lahko blage ali hude in jih 
v grobem delimo na: depresijo, manijo, 
hipomanijo ali katero koli kombinacija 
teh (bipolarna motnja ali manična 
depresija). Med najpogostejšimi 
motnjami razpoloženja je depresija.

Simptomi depresije
Eden izmed prvih znakov depresije je 
izrazito pomanjkanje volje. Depresivna 
oseba je kot ohromela. Mučijo jo 
brezup, neizmerna žalost in malodušje. 
Velikokrat joče, izgubi voljo do življenja, 
do izpolnjevanja drobnih zahtev 
vsakdanjega življenja in se pravzaprav 
ničesar več ne razveseli. Nastopijo 
motnje v koncentraciji in mišljenju, 
takšna oseba kar naprej koplje po 
sebi, občuti neko krivdo, a venomer 
naleti na eno samo praznino. Ima slabo 
samopodobo in lahko pomisli tudi 
na samomor. Narašča notranji nemir 
in strah. Prav tako se depresija kaže 

in zunanje dejavnike (travmatični 
dogodki kot so izgube službe, partnerja, 
otroka, čustveno neustrezni odnosi v 
otroštvu, zdravstvene težave, alkohol, 
zdravila in droge, življenje z depresivno 
osebo…). 

Izpostaviti je potrebno fiziološko 
teorijo, ki pravi, da je vzrok za depresijo 
neravnotežje nevrotransmiterjev 
(serotonin, dopamin, noradrenalin…), 
prav tako pa ne smemo spregledati 
depresije, ki se pogosto pojavi ob hudih 
in kroničnih boleznih, kot so rak, srčne 
bolezni, Alzheimerjeva bolezen… 

Dognanja nakazujejo, da so celo diete, 
zlasti tiste, ki povzročijo pomanjkanje 
omega-3 maščobnih kislin in vitaminov 
skupine B, lahko sprožilni faktor.

Pomoč
Pomoč je vsekakor potrebna, čeprav 
veliko ljudi še vedno misli, da lahko 
depresijo pozdravijo sami. Pogosto 
tudi okolica prigovarja takšni osebi, naj 
poskuša na težave pogledati s svetle 
plati. A zavedati se je potrebno, da to 
ne bo dovolj. Tudi poškodovana noga v 

MOTNJA 
RAZPOLOŽENJA 
Motnje razpoloženja, imenovane tudi afektivne motnje, so med najpogostejšimi 
motnjami v psihiatriji. Kot pove ime, motnjevplivajo predvsem na razpoloženje in 
posledično na človekovo zmožnost funkcioniranja v vsakdanjem življenju. Med 
motnjerazpoloženja uvrščamo patološke skrajnosti določenih razpoloženj, od 
globoke žalosti do vznesenosti. Besedilo: Polonca Fiala Novak, mag.farm.

kot organska motnja (zato velikokrat 
govorimo o psihosomatskih boleznih): 
načet je želodec, skrbi preženejo 
spanec ali pa je spanje prekomerno, 
preobremenjenost pa zrahlja živce.  Prav 
tako se zmanjša ali poveča apetit - 
oseba zato hujša ali pridobi na teži (tudi 
5 % na mesec),... Simptomov je veliko, 
vendar morajo trajati vsaj dva tedna 
vsak dan ali skoraj vsak dan. Velikokrat 
namreč pojem depresija preveč 
posplošujemo in z depresijo označimo 
tudi kratkotrajno otožnost, utrujenost 
in nemoč, ki jih ne moremo in ne smemo 
zamenjevati z depresijo.

Vzroki
Natančnega vzroka za nastanek 
depresije ne poznamo. Zagotovo 
depresijo povzroči prepletanje več 
možnih dejavnikov, sklop vzrokov 
pa se razlikuje od posameznika do 
posameznika. V grobem ločimo notranje 
dejavnike (genetski, fiziološki, psihološki) 

Motnje razpoloženja, imenovane tudi afektivne motnje, so med 
najpogostejšimi motnjami v psihiatriji. 

V kolikor so depresije hude 
in trajajo dlje časa, takšnemu 
človeku svetujemo, naj nujno 
poišče pomoč zdravnika, ki se 
ponavadi odloči za zdravljenje 
z antidepresivi.



Pomoč je vsekakor potrebna, čeprav veliko 
ljudi še vedno misli, da lahko depresijo 
pozdravijo sami. 

mavcu zahteva pomoč bergel, zato zgolj prigovarjanje k hoji 
brez šepanja ni zadostna pomoč. 

V kolikor gre za blažjo obliko depresije, lahko poskusimo s 
samozdravljenjem. V lekarni je na voljo precej pripravkov, 
ki izboljšajo razpoloženje. To so pripravki iz šentjanževke, 
ki izboljša razpoloženje, odpravlja potrtost, brezvoljnost, 
nespečnost in drugo simptomatiko. Prav tako ljudje 
velikokrat posežejo po pripravkih iz hmelja, pasijonke in 
baldrijana. Ta pomoč bo dobrodošla, kadar so prisotne tudi 
težave z nespečnostjo, kajti ti pripravki pomirjajo. 

K izboljšanju razpoloženja pomaga tudi aminokislina 
triptofan, ki spodbuja nastajanje serotonina (hormona sreče) 
v našem telesu ter žafran, ki sta vsebovana v prehranskem 
dopolnilu Safframed, ki se dobi v lekarni brez recepta.

Pozornost lahko namenimo tudi prehrani, ki naj bo bogata 
predvsem z aminokislino triptofan ter vitamini B6 in B3 ter 
mineraloma magnezij in cink. Največ triptofana najdemo v 
mleku, skuti, bananah, mesu in orehih. Tudi zato pogosto 
svetujemo, da se zvečer zaužije mleko z banano. Tudi 
čokolada v splošnem prepričanju velja za izboljševalca 
razpoloženja, kar tudi drži, saj vpliva na boljše delovanje 
serotonina. Vsekakor bodimo pozorni na vnos teh hranil, 
vendar se zavedajmo, da zgolj s prehrano ne moremo 
ublažiti hujših depresij.  

Tudi s homeopatijo in Bachovo cvetno terapijo lahko 
doprinesemo k izboljšanju počutja. Tako so glede na 
simptomatiko pogosto izbrana homeopatska zdravila: 
Pulsatilla, Ignatia, Natrium muriaticum,... V kolikor pa 
poiščemo pomoč v Bachovih cvetnih esencah nam pogosto 
stanje izboljšajo Aspen, Gorse, Honeysuckle, Mustard, Olive, 
Sweet Chestnut,…

V kolikor so depresije hude in trajajo dlje časa, takšnemu 
človeku svetujemo, naj nujno poišče pomoč zdravnika, ki se 
ponavadi odloči za zdravljenje z antidepresivi.

Vsekakor je luč v temi depresije izredno pomembna in 
nujna. Na vseh nas pa je, da jo skušamo prižigati v temine 
mnogih, ki so se znašli v depresiji. Ne zgolj kot strokovnjaki 
na področju bolezni in zdravil, pač pa predvsem kot 
strokovnjaki človeške empatije. To je sicer dar, a ga vsi 
premoremo. Le prebuditi ga moramo, saj v današnjem času 
vseprevečkrat pretrdno in predolgo spi! 

https://www.panakea.net


Naše noge naredijo veliko za nas, zakaj 
jim torej ne bi dali nekaj v zameno?
Ste kdaj razmišljali o zdravju svojih nog? Ste kdaj pomislili, koliko časa v življenju preživite sede? Ste bili kdaj 
pozorni na to, kako se vaše noge počutijo in kako so videti? Ste bili kdaj žalostni, ker so vam noge preveč otekle 
in niste mogli obuti svojih najljubših čevljev?
Poglejmo, kako ste pripravljeni na spopad z najpogostejšo grožnjo našim nogam, kronično vensko boleznijo 
(KVB). Rešite kviz in izvedeli boste, kako ogrožene so vaše noge!

1. Koliko ste stari?

2. Vaš indeks telesne mase je med:

3. Koliko časa namenite rekreaciji?

4. Ali občutite naslednje simptome in opažate vidne znake na nogah? (označite lahko več odgovorov)

5. Ali se simptomi poslabšajo, ko je vroče (npr. poleti)?

6. Ali so vaši starši imeli oz. imajo težave z vensko boleznijo (krčnimi žilami)? 

Rezultati: 

< 25 let 26–40 let 41–65 let > 65+ let

16 in 20 21 na 25 26 in 30 > 30

Več kot 1 uro dnevno Od 30 do 60 minut  
dnevno

2–4-krat tedensko  
vsaj 30 minut

Manj kot 2-krat na teden

Ne Da

Utrujenost v nogah Občutek težkih nog Otekanje nog Znake na nogah, kot so  
krčne žile, obarvanost kože 

v predelu goleni

Ne Da, eden od staršev Da, oba

Če ste največkrat odgovorili z , je vaše tveganje za KVB zelo majhno.

Če ste največkrat odgovorili z , je vaše tveganje za KVB majhno, vendar se zavedajte, da 
se lahko z leti simptomi poslabšajo. Privzemite zdrave življenjske navade, da bodo vaše noge 
ohranile lahkotnost in vas še dolgo razveseljevale.

Če ste največkrat odgovorili z  ali , je vaše tveganje za kronično vensko bolezen veliko. 
Predlagamo vam, da se posvetujete s svojim zdravnikom ali farmacevtom.

https://www.servier.si


Pustite bolečine  
v nogah za seboj!

Pripravila: Quentin Bovolenta in Maja Stanojević
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Postanite neustavljivi(diosmin / flavonoidi, izraženi kot hesperidin)

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

Servier Pharma d.o.o., Podmilščakova ulica 24, 1000 Ljubljana, www.servier.si

Zakaj vam priporočamo, da obiščete zdravnika, če imate veliko tveganje za KVB?
Kronična venska bolezen je napredujoča bolezen, ki prizadene vene in s tem pretok krvi po njih. Pri povečanem pritisku 
venske krvi na vensko steno se razvije vnetni proces, ki začne vplivati na strukturo žilnih sten in venskih zaklopk. Ker 
so vene oslabljene, žilne zaklopke ne tesnijo več, kot bi morale, kar vodi do refluksa krvi ter drugih pojavov, kot so krčne 
žile, otekline ali edemi in spremembe na koži. Če tega procesa ne upočasnimo, bolezen napreduje, kar lahko bistveno 
vpliva na kakovost življenja. 

KVB ni usodna bolezen in se ji lahko zoperstavite! 
Trije najpogostejši dejavniki tveganja za KVB so ženski spol, starost in telesna teža. Žile se iz leta v leto starajo in 
postajajo šibkejše, ohlapnejše. Z izvajanjem nekaterih telesnih dejavnosti (hoja, ples, telovadba) povečujete moč mišic 
nog, ki s svojo aktivnostjo (krčenjem) pomagajo pri pretoku krvi. Tudi telesna teža je neugoden dejavnik tveganja, saj 
povečuje pritisk venske krvi na vensko steno in s tem pospeši napredovanje bolezni. Poleg tega se, v primeru da ima 
KVB eden od vaših staršev, tveganje za razvoj bolezni poveča za 25 %, če ste moški oz. za 62 %, če ste ženska oz. za kar 
90 %, če imata bolezen oba. Zato ne čakajte na prve simptome in za svoje noge poskrbite že prej!

Spremenite svoj življenjski slog! Poleg telesnih dejavnosti lahko spodaj najdete še nekaj nasvetov za vsak dan, ki vam 
bodo pomagali ublažiti simptome venskega popuščanja: 

 Privoščite svojim nogam hladno prho in jih masirajte, kar bo pripomoglo h krčenju žil in s tem izboljšanju pretoka krvi.

 Izogibajte se virom toplote, saj toplota poslabša simptome venske bolezni.

 Obujte čevlje s primerno peto, ko začutite utrujenost in težo v nogah. Čevlji z visoko peto zmanjšajo površino, s katero 
se stopalo dotika tal, in tako zmanjšajo delovanje mišičnih črpalk. Vendar pozor, tudi čevlji z ravnim podplatom (npr. 
balerinke) niso primerni. Priporočamo čevlje s peto, visoko od 3 do 4 cm.

 Med spanjem imejte noge v privzdignjenem položaju (najbolje je, da jih podložite z blazino), s čimer boste povečali 
krvni obtok od stopal do srca.

Več nasvetov preberite na www.bolezni-ven.si

Presenetite svoje žile od znotraj!
Če občutite boleče, težke noge, če vam te otekajo ali pa vas ponoči mučijo krči v nogah in se te težave poslabšajo 
poleti, lahko poleg zgoraj opisanih nasvetov še dodatno poskrbite za zdravje svojih nog. V vseh lekarnah lahko poiščete 
zdravilo Detralex. Detralex s svojim venoprotektivnim in protivnetnim delovanjem deluje neposredno na prizadeta 
mesta. Kombinacija naravnih mikroniziranih flavonoidov (MPFF) zmanjša vnetje in s tem občutek težkih, bolečih nog, 
zmanjša oteklino ter pogostost nočnih krčev . . . 

   . . . in tako boste spet lahko obuli svoje najljubše čevlje.

https://www.servier.si
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Lažja oblika – koža in podkožje: 
Zelo hitro po piku se pojavi po telesu 
koprivnica (rdeči izpuščaji nad ravnjo 
kože, ki srbijo in so nepravilne oblike), 
pogosto otekajo obraz, usta, področje 
okoli oči, dlani, stopala in ušesa.

Huda oblika – dihala in srčnožilni 
sistem: Lahko pride do težav z dihanjem, 
občutka dušenja, piskanja, stiskanja 
v prsih in kašlja. Takrat je prisotno 
otekanje v dihalih. Otekanje v žrelu ali 
grlu se čuti kot cmok v žrelu in tiščanje 
v vratu. Najhujša oblika pa je, kadar žile 
postanejo prepustne in se razširijo. Ob 
tem močno pade krvni tlak, zato oseba 
postane omotična, izgublja zavest, lahko 
se zgrudi in v najhujši obliki lahko pride 
do srčnega zastoja.
Znani alergiki s hudo reakcijo v 
preteklosti morajo imeti vedno pri sebi 
set tablet (antihistaminik 2 tableti in 
Medrol) ter 2 injekciji adrenalina (Epipen, 
Anapen). Takoj po piku je treba zaužiti 
tablete, če pa pride do dušenja, cmoka 
v grlu ali omotice, je treba injicirati 
zdravilo v mišico stegna, da alergik 
prejme adrenalin. Na škatlici injekcije je 
preprosto slikovno navodilo za uporabo.

se kupijo v lekarni. Če pa je večja od 2 
cm, pogosto pa lahko tudi 5 cm in več, je 
dobro hladiti čim prej, predvsem pa čim 
prej namazati s kortikosteroidno kremo, 
ki vam jo predpiše zdravnik na recept.

Hladite vsaj petkrat na dan po 10 do 
15 minut, suho in prek tanke tkanine 
(5 minut, če je pik na obrazu). S 
kortikosteroidno kremo se mažite 2- do 
3-krat na dan 3 do 5 dni, vendar samo 
mesto rdečine in otekline. Ko rdečina in 
oteklina začneta bledeti in se umirjati, z 
mazanjem prekinemo.

Kratkotrajna uporaba teh krem je 
neškodljiva, pri umirjanju vnetja po piku 
pa zelo pomaga. Primerna je tudi za 
otroke, le da v tem primeru priporočamo 
blažjo obliko kreme ali pa manj pogosto 
mazanje. Tudi obraz, kjer je koža nežna, 
mažemo raje 1- do 2-krat na dan. Če se 
rdečina po 3 do 5 dneh opisanih ukrepov 
ne umiri, ampak se veča, je potreben 
posvet z zdravnikom. Če se stanje hitro 
slabša, pa je seveda potreben obisk 
zdravnika prej. Zelo redko pride do 
bakterijske okužbe kože in podkožja in je 
potrebno zdravljenje z antibiotikom.

ALERGIJE NA 
PIKE ŽUŽELK 
Prava alergijska reakcija je najpogosteje reakcija na pik čebele, ose ali sršena, redko 
na pik druge žuželke. Alergija je odziv celega telesa (pretiran odziv imunskega 
sistema) in ni lokalna težava. Pojavi se pogosto že v prvih minutah po piku.

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

Takoj po uporabi injekcije je treba 
poklicati 112. Če stanje ni boljše po 
5 do 15 minutah, ponovite aplikacijo 
adrenalina. Pogosto sta omotica ali 
izguba zavesti le prehodna, trajata 
le kako minuto, in oseba pride k sebi. 
Tudi če se počuti dobro, je treba takoj 
obiskati zdravnika. Taka oseba nikakor 
ne sme sama voziti avtomobila!

Pametno je, če svojci in prijatelji alergika 
znajo uporabljati injekcije adrenalina, saj 
le tako lahko pomagajo, če je treba. So 
preproste in varne in resnično rešujejo 
življenja!

Vnetne kožne reakcije na pike
Vnetne kožne reakcije so pogostejše 
kot prava alergija. Tu ne gre za alergijo, 
ampak lokalni vnetni odziv na pik 
oziroma snov, ki jo s pikom izloči 
žuželka. Mesto pika postane pordelo, 
otečeno, rdeče, srbeče ali boleče. 
Nastane nekakšna rdeča izboklina.

Zelo pomembno je, da se ne praskamo. 
Srbečico zmanjša hlajenje, nadomestek 
praskanja je lahko tapkanje. Če je kožna 
reakcija velika do 2 cm, jo lahko hladimo 
in mažemo z geli za po piku žuželke, ki 

Prava 
alergijska 
reakcija je 
najpogosteje 
reakcija na 
pik čebele, 
ose ali 
sršena, redko 
na pik druge 
žuželke. 
Prava alergije 
je odziv 
celega telesa. 

Lahko pride do težav z 
dihanjem, občutka dušenja, 
piskanja, stiskanja v prsih in 
kašlja.

Magnezij in vitamin B2 (riboflavin) prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, sproščanju energije pri presnovi  
ter delovanju živčnega sistema. Magnezij prispeva k delovanju mišic. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.  

Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL Viva in Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si

za aktivno 
življenje

Magnezij
400 mg

magnezijev citrat in vitamin B2 

zmanjšanje 
utrujenosti in izčrpanosti

normalno 
delovanje mišic

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



Magnezij in vitamin B2 (riboflavin) prispevata k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti, sproščanju energije pri presnovi  
ter delovanju živčnega sistema. Magnezij prispeva k delovanju mišic. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.  

Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL Viva in Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si

za aktivno 
življenje

Magnezij
400 mg

magnezijev citrat in vitamin B2 

zmanjšanje 
utrujenosti in izčrpanosti

normalno 
delovanje mišic

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

https://www.lekarnaljubaljana.si
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Vsi klopi niso okuženi. Področja z največ 
okuženimi klopi v Sloveniji so: Gorenjska, 
Notranjska, ljubljanska regija, celjsko 
območje in Koroška.

Klopi živijo pretežno v mešanih 
gozdovih, visoki travi, gozdni podrasti, 
najdemo jih pa lahko tudi v parku sredi 
mesta. Živijo na nadmorski višini do 
600 m, vendar ni nič neobičajnega, če 
nanje naletimo vse do nadmorske višine 
1100 m. Niso ljubitelji sonca. Najbolj 
aktivni so maja, junija in septembra. Pri 
temperaturi pod 5 °C mirujejo, prezimijo 
pa pri temperaturah do 0 °C.

Vboda klopa človek ne čuti, saj klopova 
slina vsebuje snovi, ki mesto vboda 
omrtvijo. Klop na gostitelju poišče 
mesto, kjer so žile tik pod površino kože. 
Pri ljudeh je to največkrat na notranji 

lymski boreliozi ne obstaja.
Od 3 do 30 dni po ugrizu klopa lahko 
nastane na mestu ugriza rdečina, ki se 
širi, centralno pa bledi, tako da nastane 
kolobar, ki ima lahko zelo velik premer. 
Izjemoma se tak kolobar lahko pojavi 
tudi na drugih mestih. Sprememba 
lahko srbi in peče, ni pa nujno. Ta 
kolobar se strokovno imenuje eritema 
migrans in je tipičen za prvo stopnjo 
lymske bolerlioze. V kolikor opazite tak 
kolobar, je nujen obisk zdravnika, saj 
lymsko boreliozo učinkovito zdravimo z 
antibiotiki in s tem tudi preprečimo, da bi 
se razvila v težje oblike.

Veliko bolj redko pa se prva stopnja 
lymske borelioze kaže z do nekaj 
centimetrov veliko modrikasto rdečo 
zatrdlino, ki ne nastane na mestu 
ugriza klopa, ampak na ušesni mečici 
(pri otrocih) ali na prsni bradavici (pri 
odraslih). Ta sprememba se imenuje 
borelijski limfocitom.

Tako eritema migrans kot borelijski 
limfocitom lahko izgineta sama od sebe 

UGRIZ KLOPA IN 
POVEZANE BOLEZNI
Sončno vreme nas vabi v naravo, kar ima številne ugodne učinke na naše zdravje 
in dobro počutje. Žal pa se lahko sprehod po naravi konča tudi z boleznijo. Klop, 
drobcena živalca, ki jo prištevamo med pršice, je lahko prenašalec številnih 
bolezni. Med njimi sta v Sloveniji najbolj pogosti dve – lymska borelioza in klopni 
meningoencefalitis. Besedilo: asist. dr. Anja Černe, dr. med., spec. druž. med.

strani kolena, pod pazduho ali v dimljah.

Bolezni po ugrizu klopa

Lokalna alergijska ali toksična 
reakcija
Če klop ni kužen, po ugrizu ni pričakovati 
večjih težav. Lahko se sicer na mestu 
ugriza v prvih 24 urah pojavi lokalno 
vnetje. Prizadeto mesto je rdeče in 
oteklo, lahko srbeče. To stanje ni 
nevarno in mine samo od sebe brez 
posledic.

Lymska borelioza
Lymska borelioza je bolezen, ki nastane 
zaradi okužbe z bakterijo Borrelio 
burgdorferi, ki jo prenašajo okuženi 
klopi. Lymska borelioza ima več stopenj. 
Zdravimo jo z antibiotiki, zlasti prve 
stopnje zelo učinkovito. Cepljenje proti 

Sončno vreme nas vabi v naravo, kar ima številne ugodne učinke 
na naše zdravje in dobro počutje. 

Klopi živijo pretežno v mešanih 
gozdovih, visoki travi, gozdni 
podrasti, najdemo jih pa lahko 
tudi v parku sredi mesta. 
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Klopni meningoencefalitis pomeni vnetje možganskih ovojnic in 
možganov zaradi okužbe z virusom, ki ga prenaša okuženi klop. 

Vboda klopa človek ne čuti, saj klopova slina vsebuje snovi, ki 
mesto vboda omrtvijo. Klop na gostitelju poišče mesto, kjer so 
žile tik pod površino kože. 

Klopa odstranimo čim prej. 

tudi brez zdravljenja v nekaj tednih do 
enega leta, vendar če ju ne zdravimo z 
antibiotikom, tvegamo, da napredujeta 
v naslednje stopnje, ki prizadenejo srce, 
živčevje in sklepe. Diagnosticiranje 
prve stopnje poteka le na podlagi 
tipične klinične slike in preiskava krvi 
v prvi stopnji nam ne pove kaj dosti, 
medtem ko je diagnosticiranje in 
zdravljenje napredovalih oblik veliko bolj 
kompleksno in poteka v bolnišnici.

Klopni meningoencefalitis
Klopni meningoencefalitis pomeni vnetje 
možganskih ovojnic in možganov zaradi 
okužbe z virusom, ki ga prenaša okuženi 
klop. Specifičnega zdravila za zdravljenje 
klopnega meningoencefalitisa žal 
nimamo, imamo pa na voljo učinkovito 
cepivo, ki nas zavaruje pred to boleznijo.
Klopni meningoencefalitis sicer lahko 
poteka zelo blago, lahko tudi brez 
simptomov. Tipičen potek je v dveh 
fazah: bolnik sprva zboli s povišano 
temperaturo, glavobolom in bolečinami 
v mišicah (traja 2–7 dni), nato sledi 
izboljšanje brez vročine, potem pa 
poslabšanje s hudim glavobolom, visoko 
temperaturo, slabostjo, bruhanjem in 
znaki meningitisa (okorelost tilnika, 
motnje koncentracije, govora, vida, 
izguba zavesti …).

Če se po ugrizu klopa pojavi povišana 
telesna temperatura, glavobol, bruhanje, 
slabost, je nujen obisk zdravnika. 
Pomembno je, da zdravniku poveste 
svoje težave in to, da ste imeli klopa.

Nosečnost in borelioza
Okužbe nosečnice z bakterijo Borrelio 
burgdorferi načeloma negativno vplivajo 
na plod v vseh stopnjah nosečnosti. 
Nezdravljene lahko vodijo v razvojne 
napake srca in velikih žil, prezgodnji 
porod ali mrtvorojenost. Kljub temu pa 
brez panike – antibiotično zdravljenje se 
je izkazalo za učinkovito in varno v vseh 
fazah borelioze, najučinkovitejše pa je v 
zgodnji fazi.

Preventiva je prva
Ko gremo v naravo, si oblečemo oblačila 
z dolgimi rokavi. Odkrite dele telesa 
premažemo z repelenti (sredstva, ki 

glavobolom, bruhanjem, motnjami vida …

Nasveti za odstranitev klopa
Klopa odstranimo čim prej. Svetujem, 
da si pomagate s posebno pinceto za 
odstranjevanje klopov, ki jo lahko kupite 
v lekarni. S pinceto primite klopa čim 
bližje koži in ga s počasnim in nežnim 
vlečenjem izvlecite. Lahko ga tudi malo 
zavrtite. Priporočljivo je, da klopa pri 
odstranitvi čim manj poškodujete in da 
ga odstranite v celoti. Po odstranitvi 
svetujemo, da mesto ugriza razkužite.
Če nam klopa ne uspe v celoti odstraniti 
in ostane del klopove glave še vedno 
prisesan, bo ta del telo skušalo 
odstraniti z vnetjem, ki pa navadno ni 
nevarno in ne potrebuje posebnega 
ukrepanja.

odvračajo mrčes). Priporočljiv je tudi 
nanos repelenta na obleke.
Ko se vrnemo iz narave, takoj slečemo 
oblačila in opravimo temeljit pregled 
telesa. Prisesanega klopa takoj 
odstranimo. Krajši čas je klop prisesan, 
manjša je možnost, da nas okuži.
Cepimo se proti klopnemu 
meningoencefalitisu. Cepljenje je 
učinkovito in varno. Zdravila za to 
bolezen ne poznamo, bolezen lahko 
pusti zlasti pri starejših dolgotrajne 
posledice.
Še en mesec po ugrizu klopa se 
opazujemo in poiščemo zdravniško 
pomoč, če opazimo rdečino, ki se 
širi in centralno bledi, ali rdeče 
vijoličasto zatrdlino na ušesni mečici 
ali prsni bradavici, če zbolimo z vročino, 



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

ZDRAVI V POMLAD

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

Pravzaprav imata prav obe strani in 
pravilna so prav vsa našteta dejstva, 
tako sončna kot senčna. Vendar pred 
soncem ni treba zapirati naoknic in 
se skrivati pred njim, nujno pa je, da 
poskrbimo za ustrezno zaščito. Tako 
bo namreč sonce na nas delovalo 
blagodejno in ne škodljivo. 

Koža varuje telo pred sončnimi žarki, 
ki so vir ultravijoličnega (UV) sevanja 
in lahko poškodujejo celice. UV-žarke 
delimo v tri skupine: UV-C (ne vpliva na 
kožo), UV-B (prodirajo v zgornje plasti 
kože) in UV-A (prodirajo globlje v kožo, 
prispevajo k staranju kože in nastanku 
kožnega raka). Koža ima sposobnosti 
in mehanizme, da se sama ščiti pred 
soncem. Zelo dobro varovalo je tvorba 
rjavega kožnega pigmenta melanina, ki 
absorbira energijo ultravijoličnih žarkov 
in s tem preprečuje prodiranje UV-žarkov 
v globlje plasti kože. Občutljivost za 
sončno svetlobo se razlikuje glede na 

bolnikov … Oblačila in navadno okensko 
steklo filtrirajo skoraj vse škodljive 
žarke. Voda je slab UV-filter; žarki lahko 
v bistri vodi prodrejo do 30 cm globoko. 
Tudi oblaki in megla slabo filtrirajo UV-
žarke, zato nas lahko sonce opeče tudi 
v oblačnih in meglenih dneh. Sneg, voda 
in pesek odbijajo sončno svetlobo in 
povečujejo količino UV-žarkov, ki padejo 
na kožo. 
 
• Fizična zaščita:
Vključuje dolge rokave, dolge hlače 
in pokrivalo. Če so oblačila mokra, se 
njihova zaščitna funkcija zelo zmanjša. 
Nikakor ne smemo pozabiti na primerna 
sončna očala. 
 
• Zaščitna sredstva:
Zaščitna sredstva vsebujejo sestavine, ki 
filtrirajo UV-A in UV-B žarke. Nanesite jih 
20 do 30 minut pred odhodom na sonce 
in nanos ponovite vsaki 2 uri oziroma po 
navodilu proizvajalca. Še posebej bodite 
pozorni na robove kopalk in dobro 
zaščitite občutljive dele. Predvsem pa 
nanesite dovolj zaščitnega sredstva. 
Izkušnje kažejo, da po navadi nanašamo 
premalo teh sredstev. Za enkraten 
nanos pri odrasli osebi porabite približno 
35 ml zaščitnega sredstva. V praksi to 

PREVEČ SONCA ŠKODI, 
PREMALO ŠE BOLJ
Komaj smo dočakali sončne in tople dni, že nas od vsepovsod bombardirajo z 
opozorili, da se je treba pred sončnimi žarki skriti. Da je spogledovanje s soncem 
lahko nevarno in da je porjavelost odgovor kože na poškodbo, nas opozarjajo. Spet 
drugi bodo vneto zatrjevali, da je sonce dobrodošlo za naše zdravje, saj se pod 
vplivom sončnih žarkov tvori vitamin D, ki je nujno potreben za naše kosti, ter da je 
sonce naš naravni antidepresiv. Kdo ima prav? Besedilo: Polonca Fiala Novak, mag. farm.

raso, predhodno izpostavljenost soncu in 
tip kože. Seveda je vsak človek nekoliko 
občutljiv, vendar pa imajo temnopolti 
ljudje več melanina in so zato odpornejši 
proti škodljivim vplivom sonca. Pri 
čezmernem sončenju in nezadostni 
zaščiti se koža ne more sama obvarovati 
pred škodljivimi posledicami UV-žarkov. 
Ločimo akutne ali zgodnje in kronične ali 
pozne posledice sončnih žarkov.

Kako preprečiti škodljive vplive sonca 
na kožo?
• Izogibanje soncu:
Najboljši način preprečevanja škodljivih 
vplivov sonca je izogibanje močni, 
neposredni sončni svetlobi. Zadržujte 
se v senci, kadar je to mogoče, in 
se izogibajte izpostavljanju soncu 
med 10.00 in 16.00. Ker takrat 
sonce najmočneje pripeka, je tudi 
njegova škodljivost največja. Soncu 
ne izpostavljamo dojenčkov in otrok 
do 3 let starosti, starejših ljudi, srčnih 

Vitamin D je nujno potreben za naše kosti, sonce pa je naš 
naravni antidepresiv.

Najboljši način preprečevanja 
škodljivih vplivov sonca je 
izogibanje močni, neposredni 
sončni svetlobi. 



Koža varuje telo pred sončnimi žarki, ki so vir ultravijoličnega 
(UV) sevanja in lahko poškodujejo celice. 

pomeni, da na vsako okončino, sprednjo 
in zadnjo stran trupa ter glavo z vratom 
nanesete po 5 ml oziroma 1 čajno žlico 
sredstva. Če sredstvo za sončenje ni 
odporno proti vodi, mora biti nanos 
pogostejši, kajti voda in znoj izpereta 
zaščitno sredstvo. Zato izbiri ustreznega 
zaščitnega sredstva namenimo posebno 
pozornost!

V lekarni je na voljo veliko kakovostnih 
pripravkov za zaščito kože. Na voljo so 
v obliki krem, mleka, pen … Uporabljajte 
izdelke, ki ščitijo pred širokim spektrom 
svetlobe in filtrirajo tako UV-A kot 
UV-B žarke. Ne izbirajte izdelkov s 
prenizkim SPF (sun protection factor). 
Navedeno število pove, kolikokrat dlje 
je v primerjavi z nezaščiteno kožo 
zaščitena koža lahko izpostavljena 
soncu, ne da bi se pojavile opekline (če 
ima proizvod npr. SPF 10, pomeni, da 
smo po njegovi uporabi lahko na soncu 
10-krat dlje, kot če bi bili nezaščiteni). 
Pri srednje občutljivi koži naj bi se 
uporabljal zaščitni faktor najmanj 
15, seveda pa je to odvisno še od 
zemljepisne širine, časa izpostavljanja, 
tipa kože ... Za višje zaščitne faktorje 
naj se odločajo predvsem svetlolasi, 
modrooki in svetlopolti ljudje ter otroci. 
Prva tako bodite pozorni na teksturo in 
predvsem pri otrocih na sestavo izdelka. 

predvsem za otroke, da ne pride do 
vpijanja kemičnih faktorjev. 

Ob kopici izdelkov, ki jih ponujajo 
praktično vsepovsod, bodimo zares 
previdni in izbiro kakovostnega izdelka 
zaupajmo farmacevtu v lekarni, ki nam 
bo tudi ustrezno svetoval. Le tako bodo 
topli dnevi zares sončni!

Razlikovati moramo namreč med 
različnimi skupinami zaščitnih faktorjev. 
Zaščitni faktorji so lahko kemični ali 
fizikalno-mineralni (titanov dioksid, 
cinkov oksid). Kemični filtri se vpijejo v 
kožo in delujejo v globljih plasteh kože, 
fizikalni pa tvorijo neviden zaščitni film 
in delujejo kot tisoče majhnih ogledalc, 
ki odbijajo svetlobo. Ti so priporočljivi 

https://www.braunemon.si
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S pravilno uporabo krem in čiščenjem 
obraza lahko zmanjšamo število 
poslabšanj ter skrajšamo čas trajanja 
posameznih izbruhov.

Vzroki seboroičnega dermatitisa
Natančen vzrok te bolezni kože ni 
poznan. K njenemu pojavu naj bi 
prispevali imunski odziv, gliva Malassezia 
furfur in maščoba na koži.

Malassezia furfur je glivica, ki je 
normalen prebivalec naše kože. Hrani se 
z maščobo, ki jo proizvaja koža. Ob tem 
nastajajo snovi, ki dražijo kožo, zaradi 
česar postane pordela in se lušči. K 
vnetnemu dogajanju prispeva še imunski 
sistem, ki se nenormalno odziva na 
Malassezio, kar vodi v nastanek bolezni.

Kožna bolezen se pogosto poslabša v 
zimskem času. Stanje na koži se lahko 
poslabša tudi zaradi stresa in psihičnih 
motenj, kot sta depresija in shizofrenija.
Seboroični dermatitis je pogosteje 

Razen občasnega srbenja bolezen 
bolnikom ne povzroča večjih težav. 
Predstavlja pa psihično obremenitev, saj 
se najpogosteje pojavlja na obrazu, kar 
lahko ovira sproščeno komunikacijo in 
socialne stike.

Zdravljenje seboroičnega dermatitisa
Ni zdravila ali kreme, ki bi dokončno 
odpravila spremembe na koži. 
Uporabljajo se kreme s ketokonazolom, 
s katerimi delujemo na Malassezio, tako 
da zmanjšamo njeno prisotnost na koži.

Ob hujših poslabšanjih seboroičnega 
dermatitisa se lahko na pordelo kožo za 
nekaj dni nanašajo tudi kortikosteroidne 
kreme ali kalcinevrinski inhibitorji 
(tacrolimus ali pimecrolimus), s katerimi 
delujemo na imunski sistem.

Druga zdravila, s katerimi si lahko 
pomagate obvladati to kožno bolezen, 
so azelaična kislina in kreme z 
metronidazolom.

Uporabni nasveti za bolnike s 
seboroičnim dermatitisom

Šampon proti prhljaju
Dvakrat na teden uporabljajte šampon 
proti prhljaju za kožo lasišča. V 
poštev pridejo šamponi, ki vsebujejo 
ketokonazol, selenijev sulfid, cinkov 
perition ali salicilno kislino. Kupite jih 
lahko v lekarnah ali drogerijah.

V skladu z navodili proizvajalca je treba 
šampon pustiti v stiku s kožo lasišča 
5 do 10 minut. Pred tem je treba kožo 
lasišča zmočiti, po uporabi pa šampon 
temeljito sprati.

Učinkovine v šamponih za zdravljenje 
seboroičnega dermatitisa lahko dražijo 
kožo. Selenijev sulfid lahko razbeli lase. 
Po določenem času uporabe se koža 
lahko navadi na šampon, tako da neha 
učinkovati. V tem primeru je smiselno 

SEBOROIČNI 
DERMATITIS
Seboroični dermatitis je pogosta, nenevarna bolezen kože. Pojavlja se na lasišču, 
obrazu in prsnem košu. Za bolezen je značilna rdečina in luščenje kože. Običajno 
prizadene ljudi od pubertete dalje, lahko pa se pojavi tudi pri novorojenčkih. Bolezen 
ni nalezljiva. Poteka kronično, z izboljšanji in poslabšanji. Besedilo: Jasmina Demšar dr. med., spec. dermatovenerologije

prisoten pri bolnikih s Parkinsonovo 
boleznijo, parezo obraza, epilepsijo, 
Alzheimerjevo boleznijo, pri HIV 
pozitivnih osebah in pri alkoholikih.

Seboroični dermatitis se lahko pojavi 
tudi ob jemanju določenih zdravil, kot 
so griseofulvin, cimetidin, litij, buspiron, 
klorpromazin, haloperidol, interferon, 
psoralen in stanozolol.

Znaki seboroičnega dermatitisa
Seboroični dermatitis lasišča se kaže s 
pordelo kožo lasišča in prhljajem.
Za seboroični dermatitis obraza je 
značilna pordela in luščeča se koža v 
gubi med nosom in kotičkom ust ter 
med obrvmi.

Pordela in luščeča se žarišča se lahko 
pojavijo tudi na:
• koži prsnega koša,
• pod pazduhami,
• pri moških na modih ali v koraku,
• vekah.

Kožna bolezen se pogosto poslabša v zimskem času. 
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Seboroični dermatitis je pogosta, nenevarna bolezen kože. Za 
bolezen je značilna rdečina in luščenje kože.

S pravilno uporabo krem in čiščenjem lahko zmanjšamo število 
poslabšanj ter skrajšamo čas trajanja posameznih izbruhov.

Seboroični dermatitis je 
pogosteje prisoten pri bolnikih 
s Parkinsonovo boleznijo, 
parezo obraza, epilepsijo, 
Alzheimerjevo boleznijo, pri 
HIV pozitivnih osebah in pri 
alkoholikih.

Malassezia furfur je glivica, ki 
je normalen prebivalec naše 
kože.

izdelek začasno zamenjati za drug 
šampon proti prhljaju. Pri zelo mastnem 
lasišču je priporočljivo, da se lasišče 
vsak dan umiva z blagim šamponom, 
dvakrat na teden pa s šamponom proti 
prhljaju.

Krema s ketokonazolom
Za žarišča na obrazu se priporoča krema 
s ketokonazolom, za katero potrebujete 
recept. Krema se zvečer nanese na 
kožo vsega obraza. Uporablja se 2 do 4 
tedne ter nato po potrebi, odvisno od 
poslabšanja.

Ketokonazol je učinkovina, ki deluje na 
Malassezio furfur in zniža njeno število 
na koži. Pri nekaterih ljudeh lahko ob 
nanosu kreme s ketokonazolom pride do 
draženja kože, kar je sicer redek, vendar 
opisan stranski učinek kreme.

Kortikosteroidne kreme
Ob hujših poslabšanjih (ko je koža 
močno pordela oz. je prisotna srbečica) 
se svetuje tudi kratkotrajna uporaba 
kortikosteroidne kreme, ki deluje na 
imunski sistem, ki prav tako sodeluje pri 
nastanku bolezni.

dermatitisom, je ključno čiščenje kože 
obraza. Priporočljiva je uporaba čistilnih 
izdelkov za kožo obraza, ki ne vsebujejo 
mila, saj ta lahko dodatno draži kožo, 
obolelo s seboroičnim dermatitisom.

Druga priporočila v primeru 
seboroičnega dermatitisa
Za oblikovanje pričeske se izogibajte 
gelom in oljem, ki mastijo lasišče in 
lahko poslabšajo seboroični dermatitis. 
Moškim z brado in brki ter seboroičnim 
dermatitisom se svetuje britje.

V hujših primerih se lahko bolezen zdravi 
s tabletami (itrakonazol, terbinafin). 
Vendar se tudi pri zdravljenju s 
tabletami bolezen lahko čez čas ponovi.

Kremo dobite na recept v lekarni. 
Kortikosteroidna krema se ob 
poslabšanju seboroičnega dermatitisa 5 
do 7 dni nanaša zvečer samo na pordela 
žarišča. Lahko se uporablja skupaj 
s kremo, ki vsebuje ketokonazol, pri 
čemer se kremi naneseta z 20-minutnim 
premorom, da se prva krema vpije v 
kožo. Ob ponovnem zagonu bolezni 
se kortikosteroidna krema lahko spet 
uporabi, vendar skupno 5 do 7 dni. Kot 
alternativa kortikosteroidom je možna 
tudi uporaba zdravila pimekrolimusa 
ali takrolimusa, ki se dobi z receptom v 
lekarni.

Čiščenje kože obraza
Za bolnike, obolele s seboroičnim 
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Vzroki suhe kože so različni. Ne glede 
na vzrok pa je ključna pravilna nega 
suhe kože, s katero lahko izboljšanje 
dosežemo po mesecu dni.

Kako prepoznamo suho kožo
Suha koža je na otip hrapava, na njej so 
lahko vidne luske ali razpoke. Pogosto 
je prisoten občutek zategovanja kože, 
ki ga poslabšata ali izzoveta prhanje in 
močenje kože.

Suho kožo lahko spremljata blago do 
hudo srbenje in rdečina kože. Na njej se 
lahko pojavijo razpoke, ki so boleče in 
pekoče, ter žarišča pordele, vnete kože 
oziroma ekcem.

Primer ekcema, ki je posledica suhe 
kože.

Kateri so vzroki za suho kožo
Najpogostejši razlog za suho kožo je 
staranje. S starostjo se namreč zniža 
aktivnost sebacealnih in znojnih žlez, 
s čimer se zmanjša koži lasten način 
vzdrževanja vlage in mastenja.

Drugi pogosti razlogi so dnevna uporaba 
mila, stik kože z oblačili, iz katerih je 
bil slabo spran detergent ali mehčalec 
za pranje perila, uporaba pripravkov 
za kožo, ki vsebujejo alkohol, pretirano 
izpostavljanje soncu in suh zrak, zaradi 
česar so težave s suho kožo pogostejše 
pozimi.

Suha koža je lahko posledica tudi 
nekaterih bolezni kože, kot so npr. 
ihtioza, atopijski dermatitis in luskavica. 
Pri teh boleznih se na koži običajno 
pojavijo tudi značilne spremembe.

Redkeje so vzrok suhe kože 
pomanjkanje cinka, pomanjkanje 
bistvenih maščobnih kislin, hipotireoza, 
nevrološke motnje, pri katerih je 
znižano potenje, HIV, rakava obolenja, 
obstruktivna bolezen žolčevodov, 

Pomembno je, da je z nego kože 
vztrajate najmanj mesec dni, da so 
vidni prvi rezultati. Že po nekaj tednih 
uporabe negovalnega mazila bo koža 
manj suha, manj bo občutka zategovanja 
kože, počasi pa se bo umirilo tudi 
srbenje.

Kako izbrati negovalno mazilo za 
nego suhe kože
Izbira negovalnih mazil je danes pestra 
in pogosto se sprašujemo, kaj izbrati.

Cena mazila ni nujno povezana z 
želenim učinkom. Ključno je, da 
izberemo negovalno kremo, ki ima 
primerne učinkovine. Za suho kožo 
so primerna mazila, ki vsebujejo ureo, 
glicerin, sorbitol ali natrijev hialuronat. 
Omenjene snovi vežejo vodo iz okolja 
in tako vlažijo kožo. Dodatek lanolina, 
mineralnih olj ali parafina, ki delujejo kot 
okluzivno sredstvo, prepreči dodatno 
izgubo vode.

Vsekakor so kreme, ki so primerne 
za nego kože, obolele za atopijskim 
dermatitisom, primerne tudi za nego 
suhe kože. Dostopne so v lekarnah v 
prosti prodaji.

SKRB ZA SUHO IN 
RAZPOKANO KOŽO
Suha koža je v zimskem in spomladanskem času pogosta težava. Koža, ki je suha, 
je na otip hrapava, prekrita z luskami in razpokami, velikokrat tudi srbi in peče. Na 
suhi koži se pogosto pojavijo pordela, luščeča se žarišča, ki jih strokovno imenujemo 
ekcemi. Besedilo: Jasmina Demšar, dr. med., spec. dermatovenerologije

Sjögrenov sindrom, pomanjkanje 
vitamina A in sladkorna bolezen.

Suha koža se lahko pojavlja tudi kot 
posledica jemanja določenih zdravil, kot 
so diuretiki in antiandrogeni.

Kako si pomagamo pri suhi koži
Kljub številnim možnim vzrokom suhe 
kože je pravilna nega takšne kože 
ključna za izboljšanje težav. Suhi koži 
je namreč treba dodati maščobo, 
ki je sama ne more proizvesti, kar 
lahko naredimo z rednim nanašanjem 
negovalnega mazila.

Pomembno je tudi, da se izogibamo 
pretiranemu močenju, miljenju in 
drgnjenju kože, saj jo s tem dodatno 
sušimo.

5 nasvetov za nego suhe kože
Prhanje naj bo kratko (5 do 10 minut), 
uporabljajte mlačno vodo, saj topla, 
sploh pa vroča voda, kožo še dodatno 
izsuši.
Milu se izogibajte. Milite samo pazduhe, 
intimne predele, stopala in dlani. Ostalo 
kožo umivajte samo z vodo. Za bolnike z 
zelo suho kožo je priporočljiva uporaba 
sindeta ali oljnih mil, ki so dostopna v 
lekarnah brez recepta. Primerna so za 
otroke in odrasle ter za kožo telesa in 
obraza.

Takoj po prhanju mokro kožo z brisačo 
nežno popivnajte; kože ne drgnite z 
brisačo.

V roku treh minut po prhanju na kožo 
celega telesa nanesite negovalno 
mazilo ali kremo. Tako boste koži dodali 
potrebno maščobo in preprečili, da 
bi voda, ki je med prhanjem navlažila 
povrhnjico, prehitro izhlapela.

Za pranje oblačil uporabite čim manj 
pralnega praška in mehčalca. Oblačila, ki 
so v stiku s kožo, ponovno sperite z vodo.

Izbira negovalnih mazil je 
danes pestra in pogosto se 
sprašujemo, kaj izbrati.
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Zakaj hialuronska kislina prispeva k 
pomlajevanju kože
Hialuronska kislina (HK) je poglaviten 
sestavni del zunajceličnega matriksa 
in zato nujna za ohranjanje zdravja ali 
za obnovo številnih tkiv. Kar polovica 
telesne HK je v medceličnem prostoru 
kože. Tu skrbi za njeno vlažnost, saj ima 
izjemno sposobnost zadrževanja vode 
v tkivih. Ena molekula HK nase veže 
kar 1000 molekul vode! To pa pomeni, 
da ne omogoča le dobre hidracije tkiv, 
ampak tudi optimalni dotok hranilnih 
snovi celicam. Koža je zato ne le vlažna, 
ampak tudi mladostno sijoča in zdrava. 

Obenem HA tudi preprečuje izgubo 
vode iz kože, saj ta v podkožnem tkivu 
stimulira širjenje keratinocitov. To so 
pomembne površinske celice kože, ki 
poleg tega, da preprečujejo izsuševanje 
kože, skrbijo tudi za obnovo kože 

POMLADIMO KOŽO Z NARAVNIM 
ELIKSIRJEM REGULATPRO HYALURON

Starejši kot smo, manj imamo v telesu hialuronske kisline in zato tudi vse več gubic 
in drugih znakov staranja. A brez skrbi, koži lahko do mladostnega videza učinkovito 
pomagamo z uživanjem veganske hialuronske kisline. Besedilo: Adrijana Dolinar

in njeno obrambo pred patogenimi 
bakterijami, glivicami, virusi, paraziti ter 
pred poškodbo z UV-žarki. 

HK tudi sodeluje pri tvorbi kolagena in 
elastina, ki sta med drugim pomembna 
za vzdrževanje elastičnosti tkiv. Znak, da 
nam primanjkuje kolagena, je na primer 
nastanek gub, izguba elastičnosti kože 
in njena povešenost. 

Kako koži hialuronsko kislino 
učinkovito dostaviti od znotraj
Telo je HK sposobno tvoriti samo, 
vendar pa po 25. letu starosti telesna 
proizvodnja začne upadati. HK zato 
ne sme manjkati tako v kozmetiki za 
zrelejšo kožo kot v prehranskih dodatkih, 
s katerimi želimo kožo z njo oskrbeti 
od znotraj navzven. Pri slednjem nam 
lahko pomaga napitek anti-aging 
Regulatpro® Hyaluron. Ta vsebuje 

vegansko HK visoke molekulske mase, 
ki je pomembna tudi za protivnetno 
delovanje in celjenje poškodovanih tkiv. 
Čeprav se ta nadvse kakovostna 
oblika HK težko vsrkava iz prebavil v 
telo, pa zaužita v obliki omenjenega 
napitka pri tem nima težav. HK zaradi 
Regulatesence, prisotne v napitku, 
prehaja v črevesne celice v od 2,5- do 
3,5-krat večjih količinah kot HK brez nje. 

Regulatsesenca je organski encimski 
koncentrat, izdelan s patentirano 
kaskadno fermentacijo ekološkega sadja, 
zelenjave, oreščkov in začimb. Deluje pa 
kot nekakšen »taksi prevoznik« za HK in 
zato telo lahko učinkovito oskrbi z njo. 
To dokazuje tudi raziskava na ženskah, 
starih med 45 in 60 let. Koži se že po 
40 dneh uživanja omenjenega eliksirja 
izrazito poveča elastičnost in vlažnost 
ter zmanjša hrapavost in globina gub!
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SVETOVNA INOVACIJA 

Prehransko dopolnilo z Regulatessenz®, z naravnim vitaminom C, naravnim silicijem, biotinom, 
cinkom, bakrom in vegansko hialuronsko kislino  za podporo bioloških procesov pomlajevanja.

Na voljo v trgovinah Sanolabor, lekarnah in v trgovinah s prehranskimi dopolnili.
www.regulat.si
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Ali ste ob  v opisu simptomov začeli 
premišljevati o svojih nogah in zgoraj 
opisanih težavah? » Tudi jaz imam 
zvečer otečene gležnje; tudi mene 
bolijo noge, me srbi koža, ponoči imam 
krče..«,  svetujem vam, da pridite v 
lekarno na posvet.

Preventiva se vedno začne z 
zmanjševanjem dejavnikom, ki 
poslabšajo bolezen: zmanjšanje 
čezmerne telesne teže, opustitev 
kajenja, zdrava, uravnotežene 
prehrana. Nošenje pretesnih oblačil 
(preko trebuha ali nog) in visokih pet 
odsvetujemo, prav tako odsvetujemo 
dolgotrajno izpostavljenost virom 
toplote. Seveda na svojo starost, spol, 
genetiko, poklic težko vplivamo. Lahko 
pa v svojo vsakdanjo rutino vključimo 
redno telesno dejavnost: hojo najmanj 
40 min na dan, kolesarjenje, plavanje, 
ples.

Nekaj praktičnih  nasvetov za zaščito 
nog:
1. Izberite si primeren šport: ob vsakem 
koraku gibanje podplata požene kri 
v peto in meča, krčenje mišic nog pa 
naprej proti srcu. Zelo primerni so 
hoja, tek, tek na smučeh, golf, ples, 
kolesarjenje, plavanje. Za vaše noge 

pravemu čaju, alkoholu in tobaku.
7. Počitek čez dan: med počitkom noge 
dvignite oz. jih podložite s pručko. To še 
posebej svetujemo starejšim ljudem, ki 
težje hodijo.

Nočni počitek: nog ne pokrivajte 
preveč, da se izognete nepotrebnem 
pregrevanju. Pred spanjem pa vadite 
tako, da vozite kolo.

Vaje, ki jih izvajajte v stoječem 
položaju:
• stojte na prstih,
• hodite po petah,
• zibajte se na nogah od prstov do pet,
• gibajte stopala skupaj in narazen.

Vaje, ki jih izvajajte v ležečem 
položaju (zjutraj in zvečer):
• hitro krožite z nogami kot bi vozili 

kolo (15-20 ponovitev),
• z malo dvignjenimi nogami migajte s 

prsti na  nogah (20 ponovitev),
• križajte noge s škarjastimi gibi (10-15 

ponovitev),
• krožite z vsako nogo v gležnju v 

majhnem krogu (10 ponovitev).

Preventivo z zmanjševanjem dejavnikov 
tveganja nadgradimo tako, da venam 
nudimo dodatno  zunanjo podporo. 
To podpora so lahko preventivne 
kompresijske nogavice ali povoji.  Oba 
načina podpore venam imata prednosti 
in slabosti, zato se je o uporabi le 
teh izredno pomembno posvetovati z 
zdravnikom ali farmacevtom.
Ker je vprašanj, ki nas tarejo o venski 
bolezni nog mnogo, vas vabim, da 
pridete v lekarno na posvet o vaših 
težavah. Z novim aparatom, ki se 
imenuje pletizmograf vam bomo  
izmerili moč vaše mišične črpalke.  
Pridite v naše lekarne ali pa nas 
pokličite in rezervirali vam bomo prosti 
termin za posvet s farmacevtom. 
Skupaj bomo poskušali  najti najboljšo 
rešitev za vaše noge.

TEŽKE NOGE 
– KAJ LAHKO 
NAREDIMO SAMI? 
Bolezen ven spremljajo otekle, boleče, težke noge, zelo pogost je srbež, nemirne 
noge, krči. Besedilo: Nina Šterbenc, mag.farm.

niso primerni košarka, tenis, nogomet, 
rokomet, tek na trdih površinah.
2. Ob vsaki priložnosti gibajte z nogami: 
izogibajte se dolgotrajnem sedenju ali 
stanju. Kadarkoli je mogoče krožite s 
stopali oz. si privoščite kratko hojo. Na 
dolgem potovanju na vsake pol ure.
3. Nosite primerna oblačila in čevlje: 
pretesna oblačila lahko stiskajo vene in 
zavirajo pretok krvi. Ne nosite preozkih 
hlač in nogavic s tesno elastiko. Patent 
na nogavicah je pogosto pretesen, zato 
še poslabša pretok krvi. Peta na čevlju 
naj bo visoka od 3 do 4 centimetre in 
ne več.
4. Izogibajte se virom toplote: izogibajte 
se pretirani vročini in izpostavljanju 
soncu. Vroče kopeli, savna, solarij, 
grelne blazine niso primerne.
5. Nogam omogočite hlad: vene se 
skrčijo, ko so na hladnem. Tuširanje 
nog s hladno vodo izboljša delovanje 
ven, zmanjša občutek utrujenosti 
in bolečino. Tuširanje s hladno vodo 
začnite pri gležnju in nato približno 
minuto do dve postopno tuširajte 
proti stegnom. Hoja po vodi pa je višek 
dobrega za vaše noge, saj združuje 
gibanje in hlad.
6. Zmanjšajte čezmerno telesno težo: 
uživajte hrano polno vlaknin, pijte vodo 
(liter do liter in pol). Izogibajte se kavi, 

Preventiva se 
vedno začne z 
zmanjševanjem 
dejavnikom, 
ki poslabšajo 
bolezen: 
zmanjšanje 
čezmerne telesne 
teže, opustitev 
kajenja, zdrava, 
uravnotežene 
prehrana.
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A ob dnevnem sanjarjenju in snovanju 
načrtov se že ob prvem pogledu v 
ogledalo pokaže resničnost. V času 
epidemije koronavirusne bolezni 
smo številni ljudje pridobili kar nekaj 
kilogramov telesne teže, ki čez noč ne 
bodo izginili. Zato ne bo odveč, da se 
odločimo za spremembe.

Kako začeti?
Najprej si moramo zastaviti jasne ter 
realne cilje in se vprašati: Kaj želim 
doseči in v kolikšnem času?
Razlogi za spremembe v prehranjevanju 
so lahko zelo različni. Bodisi je to 
boljše počutje, lepši videz ali pa 
zmanjšanje tveganja za nastanek 
kroničnih nenalezljivih bolezni, kot so 
srčno-žilne bolezni, sladkorna bolezen, 
nekatere oblike raka in težave z mišično-
skeletnim sistemom.

Daleč najuspešnejše je hujšanje, ki 
temelji na počasnem izgubljanju 

vključimo v svoj jedilnik.

Katere diete se nekaterim 
odsvetujejo?
Za lažje razumevanje navedimo nekaj 
primerov, ko določene diete niso 
primerne za nas. Če se odločimo npr. 
za dieto z jabolčnim kisom, hkrati pa 
imamo velike težave z želodcem, nam bo 
njegovo vsakodnevno uživanje zlasti na 
prazen želodec povzročilo nemalo težav 
s počutjem.

Dieta se prav tako odsvetuje, če moti 
medikamentozno zdravljenje neke 
kronične bolezni. Dieta z grenivkami 
se na primer odsvetuje pri bolnikih, 
ki se zdravijo s statini (zdravila za 
zmanjšanje ravni holesterola v krvi), saj 
vsebujejo sestavine, ki motijo normalno 
presnavljanje statinov, zaradi česar je 
njihova vrednost v krvi višja. 

Najpriljubljenejše diete, ki se v 
današnjem času pojavljajo, so:
• Keto dieta z vrsto različic: v osnovi 

temelji na vnosu večjega deleža 
maščob, manj beljakovin in zelo 
majhnega deleža ogljikovih hidratov.

• Paleo dieta: sledi vzorcem 

POKORONSKE 
TEŽAVE S TEŽO
Več kot dve leti družbene osamitve je za nami in pred nami je optimistična 
prihodnost – morda počitnikovanje nekje ob Jadranskem morju ali pa v zavetju 
slovenskih gora … Besedilo: Sabina Hamberger, magistra klinične dietetike

kilogramov, nekako 1 do 1,5 kg na teden, 
pri čemer je priporočljiva kombinacija 
uravnotežene prehrane in telesne 
aktivnosti zmerne intenzivnosti. S 
postopnim izgubljanjem telesne teže 
namreč ne preprečimo samo nastanka 
povešene odvečne kože, temveč tudi 
jojo učinek (hitro vrnitev izgubljenih 
kilogramov), hkrati pa damo telesu 
čas, da se počasi prilagodi na nastale 
spremembe.
Ko smo odgovorili na zgornje vprašanje, 
sledi verjetno najtežji del, in sicer 
moramo najti dieto, ki bo ustrezala naši 
osebnosti ter življenjskemu slogu.

Katera dieta je prava za nas?  
V današnjem času obstaja poplava diet, 
ki nam ponujajo hitre rezultate, a je 
njihov dolgoročni uspeh zelo vprašljiv. 
Preden se odločimo za določeno dieto, 
moramo podrobno preučiti, ali bo 
ustrezala našemu življenjskemu slogu 
in ali živila, ki so njen sestavni del, lahko 

V času epidemije koronavirusne bolezni smo številni ljudje 
pridobili kar nekaj kilogramov telesne teže, ki čez noč ne bodo 
izginili. 

Pri občutku, da nimamo 
energije (t. i. »občutku prazne 
glave«) in pri težavah s 
koncentracijo se moramo 
vedno vprašati, ali zaužijemo 
dovolj tekočine in vitaminov.
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Daleč najuspešnejše je hujšanje, ki temelji na počasnem 
izgubljanju kilogramov, nekako 1 do 1,5 kg na teden.

V današnjem času obstaja 
poplava diet, ki nam ponujajo 
hitre rezultate, a je njihov 
dolgoročni uspeh zelo vprašljiv.

Razlogi za spremembe v 
prehranjevanju so lahko zelo 
različni.

prehranjevanja praljudi (sadje, 
zelenjava, pusto meso, mastne ribe 
oreški, jajca).

• Zone dieta: prehranjevanje zlasti z 
živili, ki preprečujejo nastanek vnetij.

• Dieta SIRT, ki je postala priljubljena 
zaradi svetovno znane pevke Adele, 
ki je z njeno pomočjo izgubila 
veliko kilogramov: dieta temelji na 
omejevanju kalorij, uživanju zelenih 
sokov, zelenjave (zlasti zelene), sadja, 
bogatega s polifenoli (jagodičevje), 
začimb (kumina), temne čokolade, 
kave, oreškov (zlasti orehov), soje, 
ekstra deviškega oljčnega olja itd.

• Dieta z občasnim oziroma 
intervalnim postenjem: 
prehranjevanje z občasnim odrekanjem 
oziroma restrikcijo hrane, ko je vnos 
hrane do približno 600 kcal na dan. 
Kako dolgo traja post, je odvisno od 
nas samih, najpogosteje se izvaja 24 
oziroma 48 ur.

Z dieto smo začeli in prišlo je do prvih 
rezultatov – izgube kilogramov.

Zakaj nekateri ne morejo dokončati 
diete?
Zakaj kljub uspešni izgubi telesne teže 
nekateri ne morejo dokončati diete 
oziroma doseči zastavljenih ciljev?
Razlogi za to so različni: izgubljanje 
kilogramov upočasni oziroma ustavi 
prebavo, počutimo se brez energije, 
imamo nenehno občutek lakote, občutek 

glikemičnim indeksom, ki vsebujejo 
več vlaknin. Vse našteto namreč vpliva 
na počasnejšo rast krvnega sladkorja, 
zaradi česar so nihanja med njegovo 
vrednostjo pred in po obroku manjša, 
simptomi (brez volčje lakote) po tem, ko 
se njegova vrednost vrne na normalno, 
pa milejši.

Slaba prebava je lahko znak 
neuravnovešene črevesne flore, t. j. 
premalo probiotičnih bakterij (probiotiki 
npr. iz mleka in mlečnih izdelkov), 
nezadostnega vnosa prebiotikov (topnih 
vlaknin iz sadja, trpotca, ovsa, ječmena) 
oziroma nezadostnega pitja tekočine, 
zlasti vode.

Ne nazadnje mora biti hrana užitek in 
ne stres, torej ni konec sveta, če dieto 
prekinemo. Vsak dan je priložnost za 
vstop v novo, bolj zdravo in srečno 
življenje.   

»prazne glave«, težave s koncentracijo 
itd.

Na milijone vzrokov je, zakaj ljudje 
prekinejo dieto pred zaključkom. 
Bistveno je, da se zavedamo, da za vse 
težave obstaja rešitev.

Pri občutku, da nimamo energije (t. i. 
»občutku prazne glave«) in pri težavah 
s koncentracijo se moramo vedno 
vprašati, ali zaužijemo dovolj tekočine in 
vitaminov (zlasti iz sadja ali zelenjave) 
oziroma ali energijski vnos ustreza 
našim dnevnim potrebam. Spomnimo se 
starega slovenskega pregovora: Prazna 
vreča ne stoji pokonci.

Občutek volčje lakote lahko zmanjšamo, 
če jemo pogosteje (večkrat na dan), in 
sicer v obliki manjših obrokov.

Pri izbiri živil se odločimo za tista z 
več beljakovinami oziroma z nižjim 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



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

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

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

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

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

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

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

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

https://www.nado.si
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Če upoštevamo kolobar in dobro 
vrtnarsko prakso, že v zgodnjem poletju 
poskrbimo za jesenski in zimski pridelek 
sveže domače zelenjave. V tem času 
pobiramo tudi vrtnine, ki smo jih sadili in 
sejali zgodaj spomladi.

Najprej pripravimo vrtne gredice in 
poskrbimo za tla
Vrtne gredice so zaradi pomladanskega 
dežja zbite in jih je treba rahljati. Za to 
opravilo so najbolj priročne ruske vile, ki 
zemlje ne obračajo. Tako poskrbimo za 
globoko rahljanje, ki je najpomembnejše 
na težjih (ilovnatih, glinenih) tleh.

na to, da poleti tla nikoli niso gola. Za 
zastirko je najpriročnejša kar pokošena 
trava z zelenic. Uporabimo lahko svežo 
travo in jo večkrat dodajamo na gredice 
v tankih slojih, ki so debeli približno 2 
cm. Tako nam na vrtu trava ne bo gnila. 
Razgradila se bo hitro, zato jo na gredice 
dodajamo večkrat.

Zelo dobra je tudi poletna zastirka iz 
ovčje dlake (volne), ki ob dežju vpije 
velike količine vode in jo poleti počasi 
oddaja rastlinam. Ovčja dlaka je odličen 
izolator pred poletnimi sončnimi žarki, 
ker varuje tla pred vročino in poletnimi 
nevihtami, ki zbijajo tla.

Ne pozabite na endivijo in radič, ki ju 
sejemo v juniju
Najboljši termini za setev radiča in 
endivije so v mesecu juniju. Sejemo letni 
radič, ki bo naredil glave v tem letu, in 
tudi sorte prezimnega radiča. Prezimni 
radič je najbolje sejati konec junija in v 
začetku julija.

Ne pozabite tudi na nekaj vrstic 
tržaškega solatnika, ki je jamstvo dobre 
solate v vročem poletju. Režemo ga 
redno, da listi niso kosmati in grenki.

STE ŽE 
POSKRBELI 
ZA SVOJ VRT?
Junija že sadimo in sejemo na gredice, ki so ostale prazne po spravilu solate, 
redkvice, nadzemne kolerabice, zgodnjega krompirja in drugih vrtnin. Besedilo: Petra Šauperl

Na vrtu s težkimi tlemi poskrbite za 
globoko rahljanje v pomladanskem, 
poletnem in jesenskem času. Za opravilo 
bodo hvaležna tudi lažja, peščena tla.

Zelo pomembno je, da pred sajenjem 
poskrbimo za ugodno razmerje zraka, 
vode in trdnih delcev v tleh. Korenine 
rastlin se v tako pripravljenih tleh bolje 
razraščajo, za opravilo so hvaležni tudi 
mikroorganizmi, voda pa v primeru dežja 
ne odteče površinsko.

Ali lahko sadimo paradižnik, papriko, 
kumare ...?
Paradižnik, papriko, kumare, bučke, 
jajčevce in ostale plodovke je bolje saditi 
v konec maja ali v začetku junija. Tako 
bo manj težav z boleznimi, sadike bodo 
razvile boljši koreninski sistem in dobro 
rasle. Kumare in druge rastline, ki so 
v zelo slabem stanju, je najbolj saditi 
ponovno. V deževnih dneh sajenje v maju 
otežujejo tudi mokra tla in nič ni narobe, 
če sajenje toploljubnih rastlin opravimo 
v začetku junija.

Za poletje izberite primerno zastirko
V času sajenja je treba pomisliti tudi 

Zelo 
pomembno 
je, da pred 
sajenjem 
poskrbimo 
za ugodno 
razmerje 
zraka, 
vode in 
trdnih 
delcev v 
tleh. 

Paradižnik, papriko, kumare, 
bučke, jajčevce in ostale 
plodovke bolje saditi v konec 
maja ali v začetku junija. 
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Različne velikosti in njihov mehak 
material iz filca omogočajo postavljanje 
gredic v urbanem okolju, na balkonu, 
terasah ter tudi v notranjosti 
stanovanja. Predstavljamo vam 8 
razlogov, zakaj so sadilne vreče 
neprecenljiva izbira za organsko 
vrtičkanje in odlična alternativa 
navadnim koritom:

1. V njih je rastline nemogoče 
preveč zaliti: filc je material, ki je 
vodoprepusten. Rastlina je v njemu 
nemogoče preveč zalita, saj bo odvečna 
voda enostavno odtekla. Verjetno zdaj 
mrščite pogled, saj to ni ravno logično, 
zakaj potem sploh zalivati? Če boste 
rastlino posadili v odličen substrat z 
veliko organske mase, bo zemlja sama 
zadrževala vlago. Tako ne bo nikoli 
preveč zalita, voda pa se v vrečah ne 
bo zadrževala.

2. Poskrbijo za čvrst koreninski 
sistem: zaradi mehkega filca bodo 
koreninice, ko dosežejo rob v sadilnih 
vrečah, le-tega prepoznale kot suho 
zemljo in posledično upočasnile svojo 

da s seboj prinese še kakšne skrivne 
semenke.

6. Postavite jih lahko kamorkoli: 
ena izmed glavnih prednosti sadilnih 
vreč je praktičnost. Vrtnarite lahko 
kjerkoli! Z dovolj svetlobe in primernimi 
temperaturami lahko vrtiček uredite 
kjerkoli, tudi v svoji dnevni sobi. 

7. Z njimi prihranite čas in energijo: 
po koncu sezone, ko ste pospravili 
tudi motovilec in zimsko solato, je čas, 
da upokojite vaš vrtiček. Kam s koriti 
po koncu sezone, če živite v bloku, 
brez kleti? Sadilne vreče iz filca boste 
zaradi mehkega materiala ob koncu 
sezone očistili, sterilizirali in pospravili 
v najbližji predal. Brez težav jih boste 
premikali po mili volji.

8. So idealne za ekološko vrtnarjenje: 
izdelane so iz filca brez BPA (Bistefenol 
A), impregnacij ali umetnih barvil. Z njimi 
boste lahko ustvarili zelene organske 
gredice brez skritih toksinov. So prav 
tako trajnostne, saj jih lahko uporabite 
večkrat.

8 RAZLOGOV, ZAKAJ BOSTE 
SADILI LE ŠE V SADILNE VREČE
Sadilne vreče so postale prava vrtičkarska evforija! Z njimi se boste lahko lotili 
vzgajanja vrtnin povsem samozavestno – tudi, če ste še zeleni pionir. Njihova glavna 
vrlina je vsekakor to, da jih lahko uporabite kjerkoli se vam bo zahotelo. Vrtnarjenje 
z njimi je lahkotno.

rast. Rezultat je zdrav in močan 
koreninski sistem.

3. Zrak bo lahkotno krožil: sadilne 
vreče omogočajo kroženje zraka 
skozi zemljo. Med visokimi poletnimi 
temperaturami in direktno svetlobo, 
ki jo dobijo rastline, je to ključnega 
pomena. Temperaturni stres je namreč 
pogosto razlog, da zelenjadnice zadane 
“vročinska kap”.

4. Imeli boste popoln nadzor nad 
zemljo: če živite ob gozdu ali na 
območju s kislo zemljo, veste kako 
veliko dela je potrebno vložiti, če želite 
na njej vzgojiti sveže pridelke. Večina 
rastlin namreč zahteva nevtralni 
pH. Pri sajenju v sadilne vreče boste 
imeli popoln nadzor nad pH-jem ter 
kakovostjo zemlje.

5. Sadilne vreče ne poznajo pleveli: 
pri sajenju v sadilne vreče se ne boste 
spraševali, kateri plevel je koristen, saj 
ga v sadilnih vrečah skorajda ne bo. 
V vrečah lahko uporabite kakovosten 
substrat, pri katerem ni nevarnosti, 
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Uživajte v vrtu, za vse ostalo bomo poskrbeli mi. 
HomeOgarden spletna trgovina.

homeogarden.com

https://www.homeogarden.com
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Teh vitaminov telo ne more shranjevati, 
zato v primerjavi z lipidotopnimi 
potrebujemo rednejšo preskrbo. Iz 
telesa jih izločamo z urinom. Uživanje 
prevelikih količin lipidotopnih vitaminov 
lahko povzroča kopičenje in posledično 
toksičnost.

Kako vnašamo vitamine?
Vitamine dobimo z uživanjem raznolike 
hrane, ki vsebuje tako meso, ribe, jajca 
in oreške kot tudi raznovrstno sadje 
ter zelenjavo, vključno s stročnicami. 
Načeloma z uživanjem pestre, 
kakovostne hrane dobimo dnevno 
dovolj vitaminov, ki jih potrebujemo za 
normalno delovanje telesa. Včasih pride 
do okoliščin, ko je treba vitamine tudi 
nadomeščati.

Najbolj znan primer je nadomeščanje 
vitamina D, ki ga sicer v manjših 
količinah dobimo s hrano, npr. lososom, 

organizma, pa je nadomeščanje 
vitaminov koristno. Gre za obdobja 
povečanega psihičnega in tudi 
fizičnega stresa – npr. po večjih 
poškodbah, obsežnih opeklinah, 
infekcijskih boleznih s težkim potekom, 
ob hospitalizaciji zaradi akutnega 
poslabšanja kroničnih bolezni ali ob 
večjih operacijah. Posebna skupina 
bolnikov, ki prejema intravenozno 
nadomeščanje vitaminov, je skupina 
bolnikov, ki iz različnih razlogov prejema 
parenteralno prehrano.

Ob intravenoznem nadomeščanju 
vitaminov je izkupiček večji, saj se ti 
absorbirajo v celice neposredno iz krvi. 
V zadnjih letih so vitaminske infuzije 
postale zelo priljubljene tudi med 
zdravo populacijo. Uporabljamo jih z 
namenom nadomeščanja tekočine 
po večjih in daljših fizičnih naporih, 
izboljšanja videza kože, povečanja 
energije s spodbuditvijo metabolizma, 
zmanjšanja migren in bolečin ob 
fibromialgiji, zmanjšanja utrujenosti ob 
sindromu kronične utrujenosti itd.

KAKO NADOMESTITI 
VITAMINE?
Vitamini so bistvene snovi, ki jih naše telo ni sposobno samo tvoriti, skrbijo pa za 
normalen razvoj in delovanje našega telesa. Poznamo lipidotopne (v maščobi topne) 
vitamine, kot so vitamini A, D, E in K, ki jih telo shranjuje v maščobah in jetrih, od 
koder se porabljajo po potrebi, in vodotopne (v vodi topne) vitamine, kot so vitamin 
C in različni vitamini iz skupine B. Besedilo: Maja Kolšek Šušteršič, dr. med., spec. druž. med.

tunino, sardinami, govejimi jetri, sirom 
in jajčnim rumenjakom, pomemben 
del pa se tvori tudi v koži pod vplivom 
UV-žarkov. Slovenija leži na takšnem 
geografskem področju, da smo premalo 
izpostavljeni soncu in nam v večini 
vitamina D primanjkuje, zato ga je 
pametno nadomeščati zlasti v zimskih 
mesecih.

Na kaj lahko ugodno vplivajo 
vitamini?
Ni dokazov, da bi nadomeščanje 
vitaminov lahko upočasnilo razvoj 
kroničnih bolezni, kot so na primer rak 
ali bolezni srca in ožilja, obstaja pa več 
dokazov, da lahko ugodno vpliva na 
počutje, zmanjšanje bolečin v telesu, 
na primer pri fibromialgiji, zmanjša 
pogostost migren itd.

V določenih primerih, ko se pojavijo 
povečane metabolne potrebe 

Ni dokazov, da bi nadomeščanje vitaminov lahko upočasnilo 
razvoj kroničnih bolezni.

V zadnjih letih so vitaminske 
infuzije postale zelo 
priljubljene tudi med zdravo 
populacijo.



Vitamin D
hitri test

MSL pharma, d. o. o. 
info@msl-pharma.si
https://msl-pharma.si

Izdelki so v lekarnah in 
spletnih lekarnah.

Proizvajalec: 
Immundiagnostik AG, Nemčija.
Hitri test za samotestiranje. 

Pozdravljeni, 
sončni žarki!
Kolikšen 
pa je vaš nivo 
vitamina D 
v krvi?

https://msl-pharma.si 
www.msl-kiweno.si

KIWENO VITAMIN D RAPID TEST
Datum priprave: maj 2022.   
VitDTest 03/22

Research for skincare

UREAFID ONIFID FIDERMA 
VIT-GO

Švicarska dermatološka 
kozmetika FIDERMA

Imate suho kožo na telesu, 
stopalih, rokah, ki poroženeva 

zaradi različnih vzrokov 
(luskavica, ihtioza, pilarna 

keratoza, izrazito suha koža ali 
drugo)? 

Svetujemo: za razpokane pete ali 
roke uporabite Ureafid 10 in gladilni 

čistilni gel Ureafid.

So Vaši nohti uničeni, lomljivi 
zaradi luskavice, sladkorne 
bolezni, starosti, okužb ali 
poškodovani zaradi športa? 

Imate vitiligo, dele kože 
brez pigmenta? 

www.fiderma.si
Izdelki so v lekarnah in spletnih lekarnah.

MSL pharma, d.o.o. 
info@msl-pharma.si
https://msl-pharma.si

Datum priprave: maj 2022. 
FIDERMA 07/22

https://www.msl-pharma.si
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