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Dermalna raztopina za antisepticno zdravljenje ran, sluznic in kože

PRIPRAVLJENI NA BREZSKRBNI ODDIH
Ustrezna obravnava bolnikov z multiplo sklerozo • Imunsko pogojene vnetne bolezni • Izpuščaji
pri otroku • Ščitnica – metuljčica našega telesa • Povrnite si energijo z vitaminom B • Hormoni
vplivajo na plodnost • Nega ženske v poporodni dobi • Perimenopavza in menopavza • Vročinski
udar • Pomen hidracije telesa • Potovalna lekarna • Vnetje ušesa • Neprijetno vnetje sečil • Okužbe
črevesja • Brez melatonina ni dobrega spanja • Hipohondrija: tesnoba zaradi zdravstvenih skrbi
www.zdrave-novice.si
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Kako boste letos preživeli zaslužene počitnice

Poletje je pred vrati in v zraku je čutiti pozitivne spremembe, ki so v teh
časih težko pričakovane. Pa ne zgolj zaradi nedavnih parlamentarnih
volitev, pač pa ker se čuti, da se življenje ponovno počasi prebuja, s tem
se prebujamo tudi mi. Kakšni so vaši načrti za poletje?
Če jih še nimate, brez skrbi, niste edini. Glede izkušnje preteklih dveh
let, ki sta bili zaradi novega koronavirusa in številnih omejitev, ki jih je
le-ta tudi prinesel s seboj, zelo kaotični in predvsem negotovi, je povsem
normalno, da s(m)o tudi ljudje letos zelo previdni s samim načrtovanjem
počitnic oziroma dopustov. Predvsem zaradi prehodov državnih meja,
saj se nas večina najpogosteje odpravi na sosednjo Hrvaško in le upamo
lahko, da se letos kdo ne bo domislil kakšnih preventivnih ukrepov.
Sicer pa tujina ni nujno edina izbira za dopustniško destinacijo. Slovenija
je država, ki se lahko pohvali z mnogimi naravnimi lepotami, ki vsako
leto privabljajo na tisoče turistov iz celega sveta. Zakaj neki mi sami
ne znamo videti vseh lepot, ki nam jih ponuja naša prelepa domovina?
Zakaj srečo iščemo drugod, namesto da bi jo iskali doma? Smo se
naveličali naših krajev in se zato raje odpravljamo v tujino, kjer si lahko
ogledamo še veliko novih krajev in zanimivosti?
Slovenska obala je idealna lokacija za preživljanje letnega dopusta za
vse, ki imate radi plavanje v toplem morju, sončenje na vročem soncu
in dolge sprehode ob obali s pogledom na sončni zahod (Ankaran, Izola,
Koper, Portorož, Lucija itd.).
Če ste ljubitelji gora in jezer, bo Gorenjska prava regija za vas za
preživljanje zasluženega dopusta. Za najbolj priljubljene kraje veljajo
Kranjska Gora, Bohinj, Bled, Bohinjska Bistrica in Pokljuka. Poleg
Gorenjske pa vabijo tudi Mariborsko in Zreško Pohorje, pa tudi Logarska
dolina, prelepa Koroška itd.
Pri nas imamo tudi številna zdravilišča, toplice in sodobne vodne parke,
kjer boste s svojimi otroki lahko uživali tako tisti, ki imate radi bolj mirne
in sproščene lokacije, kot tudi tisti, ki imate radi sodobna kopališča, ki
se lahko pohvalijo z različnimi tobogani in drugimi zanimivostmi, ki so
dandanes na voljo.
Slovenija ponuja zelo veliko, samo od vas pa je odvisno, na kakšen način
bi želeli preživeti letni dopust.


Danijel Kmetec, uredništvo revije Zdrave novice

V TEJ ŠTEVILKI ZDRAVIH NOVIC PREBERITE:
8 	Ustrezna obravnava ni dostopna vsem bolnikom z
multiplo sklerozo
10 	Imunsko pogojene vnetne bolezni: ključno je
pravočasno in sistemsko zdravljenje
14
Izpuščaji pri otroku – nalezljive bolezni
16 	Ščitnica: zdravje in prehrana metuljčice našega
telesa
18
Povrnite si energijo in moč z vitaminom B
20
Ali hormoni vplivajo na plodnost
22
Nega ženske v poporodni dobi
26
Perimenopavza in menopavza
28
Ko postane prevroče za zdravje
30 	Hidracija – za dobro fizično in psihično delovanje
telesa
32
Gremo na oddih - pripravimo potovalno malho
36
Naj vam vnetje ušes ne pokvari dopusta
38
Vnetje sečil - skrit požar v telesu
40
Poletje in črevesne okužbe
44
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• Mojca Kos Golja, dr. med., specialistka interne medicine
in revmatologije
• Miroslav Abazović mag.farm.spec.
• dr. Katarina Logar, univ. dipl. biol.
• Petra Šauperl
• rim. doc. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med., specialistka
družinske medicine
• Branko Pirš, dr. med., specialist dermatovenerolog
in flebolog
• Štefan Spudič, dr. med, spec. otorinolaringologije
• direktor Medicinskega centra Barsos mag. Simon
Vrhunc
• Denis Baš, dr. med., spec. pediatrije
• dr. Maja Trošt, dr. med. spec. nevrolog
Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s
specifičnimi učnimi težavami
• dr. Aljoša Danieli, MC Barsos
• pediatrinja dr. Jerneja Ahčan, MC Barsos
• dr. Franci Dagarin, BA pth.; Zavod Psihoanalitično
središče, Kranj
• zobozdravnica Aleksandra Križaj, direktorica
Zobozdravstvene in estetske klinike Križaj
• dr.Dugonik Aleksandra, Dermatologinja
• Jana Marinko Svetičič, dr. med., Slovensko zdravniško
društvo; Sekcija za preventivno medicino

• doc. dr. Liljana Mervic, dr. med.
• prim. prof. dr. Bojana Žvan, dr. med., višja svetnica;
Društvo za preprečevanje možganskih in žilnih bolezni;
Društvo MŽB
• Mirjam ROGL BUTINA, dr. med.specialistka
dermatovenerologije
• Dr. Matic Fabjan, specialist plastične, rekonstruktivne
in estetske kirurgije
• Eva Cafuta Hlušička, mag. farm.
• Diana Batista, dr. aud. Slušni aparati Widex, d. o. o.
• prim. mag. Nadja Ružić Medvešček, dr. med.
• Danica Lončarič NLP Coach-Svetovale
• DNK – Društvo za nenasilno komunikacijo
• Zveza društev diabetikov Slovenije
• dr. Lenart Girandon univ. dipl. Mikrobiolog
• Mark Kačar, dr. med., Dora Jeler, dr. med., specialist
pediater pulmolog
• Doc. Dr. Tanja Bagar,
• Asist. Željko Perdija, dr. med. specialist interne
medicine,
• Dr. Nada Rotovnik Kozjek
• Dr. Milena Blaž Kovač
• Jurij Šorli, dr. med., spec. int. pul.; Bolnišnica Topolšica
• Iztok Foršnarič, klinika za otorinolaringologijo in
cervikofacialno kirurgijo

• dr. Zvezdana Snoj, dr. med., center Barsos
• NIJZ, Nacionalni inštitut za javno zdravje
• Doc. dr. Matej Gregorič, univ. dipl. inž., Center za
proučevanje in razvoj zdravja, Nacionalni inštitut za
javno zdravje,
• Denis Mlakar-Mastnak, dipl. m. s., spec. klinične
dietetike, in doc. dr. Nada Rotovnik Kozjek, dr. med.,
Enota za klinično prehrano, Onkološki inštitut Ljubljana
• prof. dr. Borut Štabuc, dr. med, uredila pa prim. Marija
Vegelj Pirc, dr. med.
• predsednica društva za pljučno hipertenzijo,
Tadeja Ravnik
• doc. dr. Barbara Perić, dr. med. spec. spl. krg., Oddelek
za onkološko kirurgijo, Onkološki inštitut Ljubljana
• Ondina Jordan Markočič, dr. med.; Jana Marinko
Svetičič, dr. med.; asist. dr. Dražen Stojanović, dr. med.;
asist. Zoran Simonović, dr. med.; Slovensko zdravniško
društvo, Sekcija za preventivno medicino
• doc. dr. Barbara Perić, dr. med. spec. spl. krg., Oddelek
za onkološko kirurgijo, Onkološki inštitut Ljubljana
• Edith Jošar, mag. farm., spec.
• Bojan Madjar, mag. farm., spec.
• Polonca Fiala Novak, mag. farm.
• Tatjana Sukič, mag. farm.

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

RAZŠIRJENA DISTRIBUCIJSKA MREŽA

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

Facebook: edine novice o zdravju in kvaliteti življenja z aktivnim FB-profilom. • Več kot 17.000 aktivnih sledilcev na www.facebook.com/ZdraveNovice/
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VAM ZASTAJA VODA V UŠESIH?

PRŠILO PROTI KOMARJEM IN KLOPOM

Pogosto po kopanju, plavanju ali celo prhanju prihaja do
vnetja zunanjega sluhovoda kot posledica zadrževanja
vode v ušesih.
Odstranitev vode iz ušesa je pomemben ukrep pri
preprečevanju vnetij sluhovoda. Zaradi posebne sestave
pršila za uho Normison se površina zunanjega sluhovoda
hitro posuši.
Ko imate občutek vode v ušesih, razpršite Normison v
sluhovod. Nagnite glavo za 20–30 sekund, da bodo kapljice
lahko delovale. Nato zravnajte glavo in obrišite odvečno
tekočino. Pustite, da tekočina v sluhovodu izhlapi.

Tekoči repelent za zaščito pred navadnimi in
tigrastimi komarji do 4 ure ter pred klopi do 8
ur. Izdelek s prijetnim vonjem po citrusih lahko
uporabljajo vsi člani družine, primeren je tudi za
otroke od tretjega leta dalje. Ne vsebuje DEET in
je primeren tako za nanos na kožo kot tudi po
površini oblačil.
Pršilo je izdelano v Galenskem laboratoriju
Lekarne Ljubljana. Na voljo je v enotah Lekarne
Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL Viva in
Spletni Lekarni Ljubljana na
www.lekarnaljubljana.si.
Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno
preberite etiketo in podatke o izdelku.

IMATE TEŽAVE Z INTIMNIM PREDELOM?
Vaginalne globule Lactogyn® so medicinski pripomoček,
ki pomaga pri ohranjanju naravne obrambne sposobnosti
nožnice in pomaga omiliti simptome, ki se pojavijo zaradi
neuravnotežene vlažnosti nožnice.
Globule Lactogyn® so primerna podpora pri:
• preprečevanju in lajšanju težav netipične suhosti nožnice,
• lajšanju težav z razdraženostjo, pristnostjo srbečega in
pekočega občutka nožnice,
• lajšanju težav pri okužbah ter vnetnih stanjih nožnice.
Lahko se uporabljajo skupaj s kondomi.

INTERES ZA UPORABO E-OSKRBE, PRESEGEL
PRIČAKOVANJA
Po tem, ko je bil Telekom Slovenije s konzorcijskim
partnerjem Zvezo društev upokojencev Slovenije (ZDUS) na
javnem razpisu izbran za izvajanje projekta Ministrstva za
zdravje »E-oskrba na domu«, je v dobrem mesecu prejel že
več kot 3000 vlog.
Vedno več starejših, invalidov in kroničnih bolnikov si želi
čim dlje bivati v svojem domačem okolju, hkrati pa so pri
tem pogosto prepuščeni sami sebi. Če padejo ali se počutijo
zelo slabo ali jih zadene možganska kap, pogosto ne
zmorejo do telefona ali soseda, da bi poklicali na pomoč.
Pri tem je lahko v izjemno pomoč e-oskrba, ki v primeru
slabosti, padca ali osebne stiske omogoča takojšen klic
v 24/7 delujoč asistenčni center. Na ta način v skrbi
za starejše vsaj delno razbremenjujemo tudi svojce, ki
tako vedo, da bo za organizacijo pomoči takoj poskrbelo
usposobljeno zdravstveno osebje.
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- že 12 let z vami

Distributer: JADRAN - GALENSKI LABORATORIJ d.o.o.
info@jglpharma.com

17 LET USPEŠNEGA ZDRAVLJENJA:
ZDRAVILO GLUKOZAMIN PHARMA NORD
Zdravilo Glukozamin Pharma nord je že več kot desetletje
in pol na zdravstveni sceni v Sloveniji. Kolaborativni center
za bolezni gibal pri Svetovni zdravstveni organizaciji je
na osnovi številnih multicentričnih študij v renomiranih
svetovnih medicinskih centrih (EU, ZDA, Kanada, Japonska,
Avstralija) preučil, strnil in doslej večkrat podprl delovanje
zdravila glukozamin, na primer v kolenu. Vrhunsko
mednarodno strokovno združenje ekspertov ortopedov,
revmatologov, fiziatrov idr. (ESCEO)
je pred leti oblikovalo klinične poti
za uspešno terapijo z zdravilom
glukozamin. Prav tako so tudi objavili,
da terapija z zdravilom glukozamin
zadošča kriterijem biološkega
zdravljenja. Zdravilo Glukozamin
Pharma Nord je na voljo na statusu
BRp (brez recepta) v vseh lekarnah in
nekaterih specializiranih trgovinah po
Sloveniji.
Pred uporabo zdravila natančno
preberite navodilo. O tveganju in
neželenih učinkih se posvetuje z
zdravnikom ali farmacevtom.

Spremljajte nas na

Zdrave novice

DAROVANJE KRVI JE DEJANJE SOLIDARNOSTI.
PRIDRUŽITE SE IN REŠITE ŽIVLJENJA
Prostovoljno krvodajalstvo ima pri reševanju življenj
ter krepitvi solidarnosti v skupnosti in širši družbi
pomembno vlogo. Letošnja kampanja ob svetovnem
dnevu krvodajalcev, ki poudarja potrebo po predanem
celoletnem krvodajalstvu, da bi ohranili ustrezne zaloge
krvi ter dosegli univerzalen in pravočasen dostop do varne
transfuzije krvi, poteka pod sloganom Darovanje krvi je
dejanje solidarnosti. Pridružite se in rešite življenja.
S svetovnim dnevom krvodajalcev želi Svetovna
zdravstvena organizacija (SZO) dvigniti svetovno
ozaveščenost o potrebi po varni krvi in krvnih pripravkih za
transfuzijo ter poudariti kritičen prispevek prostovoljnih,
neplačanih krvodajalcev za nacionalne zdravstvene
sisteme. Hkrati podpira nacionalne krvodajalske službe,
krvodajalske organizacije in druge nevladne organizacije
pri krepitvi in širitvi njihovih prostovoljnih krvodajalskih
programov s krepitvijo nacionalnih in lokalnih kampanj.

OH, TA MENOPAVZA. KAKO SI LAHKO POMAGAM?
Si predstavljaš, da imaš med menopavzo dovolj energije za
cel dan, tvoje razpoloženje je stabilno in počutiš se dobro?
Vročinski oblivi in nespečnost so zgolj preteklost. Skrbiš za
svoj imunski sistem, nimaš težav s hormoni in se počutiš
dobro. Poskusi prehransko dopolnilo Femisol in videla boš,
da je menopavza lahko za žensko zelo lepo obdobje.
Naroči v lekarni ali na www.femisol.si

BALDRIJAN 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, ali se
ponoči prebujate in težko ponovno zaspite, poskusite naravne
kapsule Baldrivel, ki delujejo celo noč. Baldrijan pomaga,
da noč prespimo mirno. Umirja in sprošča tudi podnevi,
ko se spopadamo s stresom. Baldrijan in pasijonka sta v
veliko pomoč tudi ženskam v zrelih letih za dober počitek in
umirjenost ob menopavznih simptomih, brez prebujanja sredi
noči.
Se vam zdi nenavadno, da kapsule delujejo celo noč?
To omogoča podaljšano sproščanje. Aktivne sestavine so
telesu na voljo celo noč. Zvečer vzamete kapsulo in čez celo
noč imate na voljo dovolj visoko koncentracijo.
Vas skrbi, da bi postali odvisni od kapsul Baldrivel XXI?
Ne skrbite, prednost jemanja izvlečkov baldrijana pred

Naravne
kapljice

Naravna pomoč
za dober spanec
in noč brez prebujanja

nekaterimi uspavali je v tem, da uporabnik ne postane odvisen.
Baldrijan ne povzroča odvisnosti in jutranje omotičnosti.
Za vse, ki težko popijejo kapsulo, priporočamo naravne
kapljice Baldrijan XXI brez alkohola Soria Natural, ki so
zaradi modernega načina priprave do 25-krat učinkovitejše od
običajnih tinktur. Ne vsebujejo alkohola in konzervansov ter
so preproste za uporabo. Kanete jih v kozarček z malo vode in
popijete. Vas zanima, kako jih ocenjujejo uporabniki? Mojca je
napisala: »Baldrijanove kapljice so mi v izredno močno pomoč. Ne
rešijo mojih življenjskih problemov in preizkušenj, a mi dajo notranji
mir, večjo sproščenost.«
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.

12,95
eur
15,86
eur

MAGIČNI DOBRODELNI KONCERT DAN ZA ROCK ZA
POMEŽIK SONCU®
Na Kongresnem trgu v Ljubljani je v sredo, 8. junija,
ponovno odmeval dobrodelni koncert Dan za rock. Glavna
zvezda večera je bil pevski zbor Rock mulčki, ki je združil
moči s svojimi vzorniki iz sveta glasbe in osvojil koncertni
oder skupaj z: Jet Black Diamonds, Ditka, Nipke, Niet,
Batista Cadillac, Rudi Bučar, Hamo, MRFY, Maks Koren, Eva
Križ, Damijan Štefanc. Rock mulčki so kot čarobna palčka
za dobro glasbo, vrhunsko energijo, navdušeno občinstvo
in iskreno dobrosrčnost – vse za dober namen, za program
Pomežik soncu®, s katerim na Zvezi prijateljev mladine
Slovenije otrokom omogočamo počitnice na morju.
Na Zvezi prijateljev mladine Slovenije že 23 let
organiziramo humanitarni program Pomežik soncu®. V
obdobju od leta 1999 smo skozi program zbrali več kot
dva milijona evrov, na brezplačno letovanje pa je odšlo več
kot 10.000 otrok. Tudi letos bi radi povsem brezplačne
počitnice zagotovili 1000 otrokom.
Tako še vedno pozivamo vse, da pošljejo SMS s ključno
besedo POMEZIK5 na 1919 in prispevajo 5 evrov, sredstva
lahko nakažejo tudi na transakcijski račun ZPMS, Dimičeva
9, 1000 Ljubljana, št. SI56 0400 1004 9903 191, referenca
SI00 1220220000006, račun odprt pri NKBM.

PUTIKA: KAKO UKREPATI PRI POVEČANI SEČNI KISLINI
Sečna kislina nastane kot odpadni produkt pri presnovi.
Če zastaja v telesu, se iz nje tvorijo kristali, ki se nalagajo
v sklepih. Povzročijo velike bolečine, najpogosteje v
sklepu palca na nogi, kolenu, zapestju … Kako preprečiti
kopičenje sečne kisline? Vsakodnevno popijte dovolj vode,
da lahko ledvice izločijo presežek sečne kisline. Izogibajte
se alkoholu, predvsem pivu in žganim pijačam. Iz prehrane
izločite morske sadeže, sardele in
drobovino. Omejite uživanje mesa in
stročnic. Zdravilna rastlina, ki jo lahko
jemljete tudi ob zdravilih za hitrejše
izločanje sečne kisline iz telesa, je
tetivik. Brezalkoholne kapljice Tetivik
XXI Soria Natural so popolnoma
naravne. Ne vsebujejo konzervansov,
sladkorja in nepotrebnih dodatkov.
Poiščite jih v lekarnah, Sanolaborju in
specializiranih trgovinah ter na
www.soria-natural.si.

#BREZIZGOVOROV, KO GRE ZA VAŠE ZDRAVJE,
POZIVAJO DRUŠTVA BOLNIKOV Z RAKI!
Onko Net v kampanji ozaveščanja o prvih znakih
najpogostejših rakavih obolenj spodbuja javnost k
spremljanju lastnega telesa in hitrem ravnanju ob prvih
alarmantnih znakih – prej kot naredimo prvi korak, večja je
možnost za lažji potek zdravljenja in ozdravitev.
Rak je vse večji javnozdravstveni problem, ki je med
vzroki smrti na prvem mestu pri moških in na drugem
mestu pri ženskah. A več kot tretjino primerov raka je
mogoče preprečiti, drugo tretjino pa je ob zgodnjem
odkritju mogoče pozdraviti. V Združenju slovenskih
organizacij bolnikov z rakom Onko Net zato s kampanjo
#BREZizgovorov opozarjajo, kako pomembno je, da vsak
od nas dobro pozna svoje telo, zna prepoznati prve znake
nevarnih sprememb in hitro ter učinkovito ukrepati. Brez
izgovorov. Od hitre reakcije je namreč odvisna uspešnost
zdravljenja – in to odgovornost prvega koraka moramo
sprejeti nase.

NEW IRON – ŽELEZO Z NAJBOLJŠO ABSORPCIJO IN
BREZ STRANSKIH UČINKOV
Kronična utrujenost? Slabotnost?
Bledica? Morda vam primanjkuje
železa!
Kompleks železa z dodanimi vitamini
C, B9 in B12 predstavlja izbrano
kombinacijo za nosečnice, športnike,
vegane in otroke.
New Iron ima zaradi
železovega bisglicinata
večjo biorazpoložljivost
in boljšo absorpcijo
železa kot druga železa v
obliki anorganskih spojin.
Prav tako ob uživanju
ne povzroča nobenih
stranskih učinkov. Na voljo
v vseh lekarnah ali na
www.panakea.net.
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SPLOŠNO ZDRAVJE

POPOLNA OSVEŽITEV
ZA POLETJE 2022
Športni oddih
Terme Sveti Martin so prvi specializirani
Bike resort na Hrvaškem, ki nudi
celostno infrastrukturo za kolesarje
in tudi za druge profesionalne ter
rekreativne športnike. Na voljo vam je
več kot 700 kilometrov kolesarskih poti,
tekaški park, golf in disk golf igrišče ter
igrišča za nogomet, odbojko, namizni
tenis in še mnogo več.

izhodu iz hotela. Popolna je za jutranje
razgibavanje, priprave športnikov vseh
kategorij in sprehajalce, željne svežega
zraka. Prilagojena je vsem starostim in
je opremljena z informativnimi tablami,
na katerih so s slikami in besedilom
opisane vaje. Točke na trim stezi
vključujejo opremo za razgibavanje in
izboljšanje telesne pripravljenosti ter
povečanje telesne moči.
Pohodništvo
Griči, ob katerih se nahajajo Terme Sveti
Martin, so popolni za treking
in pohodništvo.

MartiLandia vas pričakuje in vas
vabi na prvi skok v bazene in
spust po adrenalinskih tobaganih
z najzabavnejšima jelenčkom
Martijem&Martino.

Kolesarstvo
Cyclist Welcome Hotel ponuja
kolesarsko infrastrukturo, ki vključuje
najem celotne kolesarske opreme,
varovanje kolesa, pranje kolesa, orodje
za popravilo kolesa, dnevno pranje
športnih oblačil, nutricionistični zajtrk,
kosilo in večerjo, kakovostno prehrano,
najem koles, vodene kolesarske ture,
strokovno osebje in GPS-sistem z
označenimi zanimivimi točkami.

Kdo sta Marti&Martina? Doživite
vznemirljive dogodivščine z veselima
maskotama, jelenčkom Martijem in
Martino, ki se najraje skriva v bližnjem
gozdu in vas včasih vse presenetita,
ko se nepričakovano spustita po novih
toboganih. Marti in Martina obožujeta
Mini Klub, vsakodnevno jutranje
razgibavanje, aerobiko v vodi, igre na
bazenih in druge aktivnosti.

Joga z razgledom
Dobrodošli na inovativnih vadbah joge.
Stopite na mehko zeleno travo pred
svojim hotelom, ogrejte se pod jutranjimi
sončnimi žarki in pod vodstvom
vrhunskih joga učiteljev stopite v
nov dan osredotočeni in umirjeni.
Čas in težavnost vadbe je prilagojena
obiskovalcem. Vadba joga je za hotelske
i apartmanske goste brezplačna.

Termalno-mineralna voda Term Sveti
Martin se že več kot 100 let uporablja
za izboljšanje zdravja. Nekoč je bila
dostopna samo skozi vodnjak, danes
pa je na voljo vsem obiskovalcem
bazenskega kompleksa The Temple of
Life.

Tekaški park
Trim steza v tekaškem parku se vije
skozi gozd, ki povezuje Hotel Terme
Sveti Martin in termalno kopališče,
kar pomeni, da vas pričaka že ob

Otroci se lahko zabavajo tudi na
otroškem igrišču ali uživajo v številnih
igrah, ki jih zagotavlja animacijska ekipa,
odrasli pa se lahko kopajo v velikem
rekreacijskem bazenu s plavalnimi
trakovi, se sprostijo v dveh whirpoolih na
umetnih otokih s pogledom na kompleks.
z masažo s baldahinom in profesionalnimi
rokami strokovnega osebja.
Za osvežitev in lakoto je na voljo
centralni bar, restavracija s hrano in
pijačo Marti’s food & drink z okusno
domačo hrano, pripravljeno na hitro,
ter slaščičarna Cukrin z bogato izbiro
sladoleda in sladic.

oglasno sporočilo

Poletni dnevi, sonce in vročina so idealni za osvežitev in pravi trenutek za bivanje
v svetu zabavnih vodnih užitkov - Aquapark MartiLandia, ki ima 2.600 m2 vode,
adrenalinske tobogane, senčeno otroško vodno igrišče in peščico zabave za otroke
Besedilo: Petra Šauperl; Vir: Terme Sveti Martin
in odrasle.

Skupinski športi
Na voljo so igrišča za skupinske športe:
• 4 teniška igrišča,
• nogometni teren 50 x 30 m,
• košarkarski teren,
• odbojka na mivki,
• namizni tenis,
• badminton.
Čas je, da se sprostite v oazi miru na
severu Hrvaške. Kadar koli. Vse leto.
Uživajte v okusih zdravih in domačih
jedi, zabavajte se na izletih, sprostite
se v zdravilni termalni vodi ali doživite
popolno poletno dogodivščino v vodnem
parku MartiLandia. Razvedrite svoje
najmlajše z obiskom farme jelenov ali
spoznajte maskoti Martija in Martino.

Termomineralna voda vsebuje bogastva
iz zemeljske globine, njeni sestavni
deli pa so toplina in zdravilni minerali
matere narave. Izkoristite darove
njene čarobnosti in odkrijte popolno
prečiščenje med sanjami in realnostjo,
med blagodejnim zrakom in zdravilno
vodo.
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USTREZNA OBRAVNAVA
NI DOSTOPNA VSEM
BOLNIKOM Z MULTIPLO
SKLEROZO

Na novinarski konferenci Združenja multiple skleroze Slovenije ob 30. maju,
svetovnem dnevu te bolezni, so poudarili, da dobro obravnavo pri nas omogočamo
le peščici bolnikov z multiplo sklerozo. Nevrologi ocenjujejo, da jih je v Sloveniji
med 3100 in 3500; število bolnikov z multiplo sklerozo pa se po vsem svetu, tudi v
Besedilo: Sergeja Širca/Aetas; Foto: Miran Juršič/Aetas
Sloveniji, veča.
»Priporočila evropskega odbora za
zdravljenje in raziskave na področju
multiple skleroze narekujejo obravnavo
bolnikov v multidisciplinarnih enotah
za MS. Danes v Sloveniji to omogočamo
le majhni peščici bolnikov z multiplo
sklerozo,« je povedala nevrologinja
dr. Alenka Horvat Ledinek iz Centra
za multiplo sklerozo na Nevrološki
kliniki UKC Ljubljana. »Zelo pomembno
je zgodnje odkrivanje bolezni, ker
smo v zgodnji fazi tudi bolj uspešni
z zdravljenjem,« je poudarila prof. dr.
Tanja Hojs Fabjan, predstojnica Klinike
za nevrologijo UKC Maribor. »V tej fazi
je za bolnika zelo pomembno, da se
ga jemlje resno, klinično pregleda in
opredeli diagnostične postopke, saj ga
s tem opolnomočimo v smislu rešitve
težav. Bolniki se srečujejo s simptomi,
za katere ne poznajo vzroka, so v veliki
stiski in potrebujejo realen odgovor
na vprašanje, kaj sledi, in optimističen

pogled naprej, saj vemo, da je multipla
skleroza sicer neozdravljiva bolezen,
a ob terapijah, ki jih imamo danes na
voljo, lahko bolnik živi zelo kakovostno
in ustvarjalno življenje,« je pojasnila dipl.
med. sestra mag. Irma Kumer, ki v SB
Novo mesto dela kot MS-sestra.

Alenka Horvat Ledinek

Tanja Hojs Fabjan
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Celostna obravnava je omejena na
nekaj MS-centrov
»Ob napredovanju bolezni ljudje z
multiplo sklerozo potrebujejo celostno
obravnavo, ki jo zagotavlja MS-ekipa.
Vodi jo nevrolog, osnova delovanja pa
je bolnik. Pomembno vlogo v ekipi ima
MS-medicinska sestra. Z napredovanjem
bolezni se pojavijo novi simptomi in
funkcionalna oviranost, zato bolniki
lahko potrebujejo pomoč fizioterapevta,
delovnega terapevta, logopeda,
kliničnega psihologa, socialnega delavca
in urologa, okulista, dermatologa – torej
velik nabor strokovnjakov. Taka celostna

obravnava je idealna, saj bolnikom
omogoča kakovostnejše življenje – žal
pa je v našem okolju omejena na nekaj
MS-centrov,« je razložila prof. dr. Hojs
Fabjan.
»Vsak bolnik sicer ne potrebuje v
vsakem trenutku bolezni neposredno
obravnave v takem multidisciplinarnem
timu, a z dolžino trajanja bolezni in
stopnjo funkcionalne oviranosti je teh
potreb več. Če smo v Sloveniji dobri
v fazi, ko je bolnik malo do srednje
gibalno oviran, če imajo bolniki dobro
dostopnost do zdravil in MS-sester
v MS-centrih, pa zelo zaostajamo pri
preostali celostni obravnavi. Z dolžino
trajanja bolezni in stopnjo funkcionalne
oviranosti se namreč pojavi potreba po
bolj usmerjenem zdravljenju nekaterih
simptomov, hkrati pa si vse več
bolnikov želi bivati v domačem okolju,
torej se pojavljajo potrebe po dobrem

Irma Kumer
Spremljajte nas na
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komuniciranju s CSD in družinskimi
zdravniki – prav tukaj pa v primerjavi
z vsemi drugimi evropskimi državami
močno capljamo na mestu ali celo
zaostajamo za njimi. Veseli smo novih
zdravil, a samo novo zdravilo je premalo.
Za dobro obravnavo bolnikov in pomoč
njihovim svojcem potrebujemo ekipo in
danes to omogočamo le majhni peščici
bolnikov z MS,« je poudarila dr. Horvat
Ledinek.
Osebna asistenca za boljše življenje
ljudi z MS
Ena od oblik podpore, do katere so
upravičeni tudi bolniki z multiplo
sklerozo, je osebna asistenca, ki jo v
Sloveniji izvaja tudi Združenje multiple
skleroze Slovenije. »Trenutno imamo 107
aktivnih uporabnikov osebne asistence,
večinoma (razen treh) so bolniki z
multiplo sklerozo. Upravičeni so do
različnega obsega pomoči, od 30 pa vse
do 168 ur tedensko, torej 24 ur dnevno.
Osebni asistent naj bi nadomestil roke in
noge uporabnika ter delal po navodilih
uporabnika, zato zelo spodbujamo
sodelovanje med uporabnikom in
asistentom, da uporabnik izrazi svoje
želje, asistent pa mu s svojo pomočjo
omogoči aktivno in samostojno
življenje,« je razložila Maja Volarič,
strokovna vodja osebne asistence pri
Združenju multiple skleroze Slovenije.
Dodala je, da bi veliko bolnikov z MS
lahko vlogo za uveljavljanje osebne
asistence oddalo veliko prej, saj je ta
pomembna predvsem takrat, ko so
bolniki še aktivni člani družbe. »Ko
bolnik ne zmore več niti osebne higiene
ali osnovnih storitev v domačem okolju,
vsekakor svetujemo osebno asistenco,
ki bolnikom omogoča neodvisno, aktivno
življenje in vključenost v družbo, hkrati
pa tudi družinskim članom bolnikov
olajša vsakodnevno življenje,« je
svetovala prof. dr. Hojs Fabjan.

Maja Volarič

Mobilna paliativna ekipa lahko
izboljša obravnavo bolnikov s težko
gibalno oviranostjo
V Združenju multiple skleroze
Slovenije pozdravljajo pobudo Centra
MS ljubljanske Nevrološke klinike za
uvedbo projekta paliativne terenske
obravnave bolnikov z MS. »Ne gre za
paliativo v smislu lajšanja priprave
na smrt, ampak za aktivno celostno
obravnavo bolnikov z neozdravljivo
boleznijo in podporo njihovi družini. Z njo
obravnavamo številne stiske, s katerimi
se srečujejo ob bivanju v domačem
okolju. Bolniku želimo omogočiti obisk
celotne ekipe na domu, velja tako za
bolnike, ki so doma ali v ustanovi, ki so
negibni ali težko gibljivi. V ambulanti
se namreč nemalokrat zgodi, da pride
na pregled bolnik, ki ne govori, zato ne
more povedati ničesar o svojih težavah.
Z obiskom v domačem okolju pa smo
potrdili, da že takoj ob prihodu lahko
ocenimo interakcijo bolnika in svojcev,
v kakšnem okolju je bolnik nameščen,
s kakšnimi problemi se srečuje in kako
bi mu lahko izboljšali obravnavo. Z
mobilno paliativno ekipo torej lahko
dvignemo raven obravnave bolnikov s
težko gibalno oviranostjo,« je opisala
projekt pobudnica dr. Alenka Horvat
Ledinek, ki si bo še naprej prizadevala
za uresničitev projekta na slovenski
ravni. Projekt naj bi pomagal predvsem
bolnikom z oceno prizadetosti z MS
(na lestvici EDSS) 8 ali več, ki jih je
po besedah Pavla Kranjca samo med
njihovimi člani 965. Dejansko pa je
številka na ravni celotne države še višja.
Drago Perger, strokovni vodja
usmerjene integrirane oskrbe Doma
Danice Vogrinec Maribor, je predstavil
pilotni projekt Usmerjena integrirana
oskrba doma Ministrstva za zdravje,
ki poteka v petih slovenskih občinah.
»Projekt nudi storitve na domu starejšim

Drago Perger

od 65 let, ki nimajo osebne asistence
in potrebujejo pomoč pri skrbi zase
zaradi bolezni, starosti, poškodb ali
kognitivnih upadov,« je pojasnil. Vodilni
partner projekta je Dom Danice Vogrinec
Maribor, v katerem je Perger zaposlen
kot psiholog. Čeprav v domu biva tudi
nekaj bolnikov z MS, Drago Perger
vendarle ugotavlja, da to okolje zanje
– kljub najboljšim namenom – ni najbolj
spodbudno. »Povprečna starost naših
stanovalcev je več kot 80 let, bolniki
z MS pa so praviloma precej mlajši.
Njihova življenjska perspektiva in izzivi,
s katerimi se spoprijemajo, so čisto
drugačni kot perspektiva starostnikov,«
je opozoril.
Združenje MS-bolnikom omogoča
boljše življenje
Predsednik Združenja multiple
skleroze Slovenije Pavel Kranjc vabi
vse bolnike s to diagnozo k vključitvi
v združenje. »Ko pogledam nazaj
svojo življenjsko zgodbo kot bolnik
z MS, vidim, da je zelo pametno čim
prej poiskati možnosti informiranja,
združevanja in izmenjevanja izkušenj
sebi enakih, saj je faza sprejemanja
bolezni najtežja v življenju bolnikov.
Ko enkrat spoznaš, kaj ta bolezen
je in jo sprejmeš, se z njo mnogo
lažje spoprimeš,« je na novinarski
konferenci dejal Kranjc.
Združenje multiple skleroze
Slovenije namreč s številnimi
podpornimi, izobraževalnimi in
svetovalnimi programi omogoča
bolnikom z multiplo sklerozo bolj
kakovostno življenje. Pred bližajočo
se 50. obletnico delovanja, ki jo
bodo praznovali maja 2023, si
želijo spodbuditi multidisciplinarno
obravnavo vseh bolnikov z multiplo
sklerozo v Sloveniji.

Pavel Kranjc
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IMUNSKO POGOJENE VNETNE
BOLEZNI: KLJUČNO JE PRAVOČASNO
IN SISTEMSKO ZDRAVLJENJE

Imunsko pogojene vnetne bolezni se običajno prepletajo med seboj in zelo
obremenijo bolnikov vsakdan, neredko mu usodno spreminjajo življenje. Mednje
uvrščamo luskavico, kronično vnetno črevesno bolezen ter vnetna revmatska
obolenja (revmatoidni artritis, ankilozirajoči spondilitis in psoriatični artritis).

Besedilo: Sergeja Širca/Aetas; Foto: Miran Juršič/Aetas

Bolnikom poleg telesnih težav pogosto
povzročajo tudi duševne težave. Zato
je izredno pomembno, da imunsko
pogojene vnetne bolezni zdravimo
sistemsko in predvsem pravočasno, so
poudarili na novinarski konferenci o teh
boleznih.
Imunsko pogojene vnetne bolezni so
skupina bolezni, ki jim za zdaj še ne
poznamo vzroka. Imajo pa nekaj skupnih
značilnosti. Pri imunsko pogojenih
vnetnih boleznih gre za nenadzorovano
vnetje, ki poškoduje določen organ; za te
bolezni je značilna motnja v uravnavanju
imunskega sistema; imunsko pogojene
vnetne bolezni so kronične, torej
bolnika spremljajo vse življenje; za te
bolezni so značilna tudi izmenjujoča
se obdobja zagonov in mirovanja
bolezni, ki so praviloma različno dolga;
bolniku naložijo zelo težko breme,
saj mu pogosto usodno spreminjajo
življenje. Ocenjujejo, da je v Sloveniji
okoli 100.000 ljudi, ki se spoprijemajo z

imunsko pogojenimi vnetnimi boleznimi.
»Ne sprijaznite se z luskavico, ampak
vztrajajte do ustreznega zdravljenja«
Luskavica oziroma psoriaza se sprva
pokaže s pordelo luščečo kožo, nato
pa s srebrnimi luskami odmrlih kožnih
celic kjer koli po telesu. Spremljajo jo
srbež, bolečina, ki lahko močno ovira
tudi vsakodnevne aktivnosti, in vidne
kožne spremembe, kar lahko privede
do stigmatizacije in socialne izolacije.
»Predvsem se skrivaš pred ostalimi. Sam
sem nezavedno v toplem vremenu nosil
dolge hlače in rokave. Izgled namreč
psihološko zelo močno deluje na bolnika.
Meni se je bolezen pojavila pri 25 letih
kot izpuščaji. Zaradi nelagodja sem se
takrat začel ukvarjati z individualnimi
športi, začel sem teči po brezpotjih –
tako sem se izognil skupinskim športom,
kjer se preoblačiš v garderobi med
drugimi ljudmi,« se spominja Simeon
Setnikar, vodja gorenjske podružnice
Društva psoriatikov Slovenije.

Petra Zajc, Sonja Praprotnik, Tomaž Lunder, Simeon Setnikar, Mateja Saje, Nataša Smrekar

Dermatolog prof. dr. Tomaž Lunder
z Dermatovenerološke klinike UKC
Ljubljana ocenjuje, da ima v Sloveniji
luskavico od 40.000 do 60.000 ljudi.
»Zagotovo del bolnikov ne ve, da imajo
luskavico ali pa so se s svojo boleznijo
sprijaznili. Domnevamo, da je okoli 2000
bolnikov takih, ki imajo izrazite težave in
bi potrebovali zdravljenje, pa ne pridejo
k dermatologu. Zato jim sporočam, naj
se ne sprijaznijo z luskavico, ampak naj
bodo vztrajni in pridejo do ustreznega
zdravljenja,« je poudaril prof. Lunder.
Dodal je, da je napredek zdravljenja na
področju luskavice ogromen, posebno pri
zdravljenju hudih oblik luskavice.
»Bolniki z vnetnim revmatizmom se
soočajo s številnimi izzivi na vseh
področjih življenja«
Nezdravljene vnetne revmatične bolezni
povzročajo hude kronične bolečine,
otekle sklepe, okorelost, omejeno
gibljivost in nepopravljive okvare sklepov,
ki jih spremlja propad mišic, s tem pa
invalidnost ter tudi krajša življenjska
doba. Močno se tudi poslabša kakovost
življenja bolnika. Bolniki se pogosto
spoprijemajo s hudo utrujenostjo in
motnjami spanja. Pri boleznih, kjer se
pojavlja prizadetost vsega telesa, so
bolniki lahko življenjsko ogroženi.
»Na novo odkritih primerov
revmatoidnega artritisa je pri starejših
od 18 let 16 oseb na 100.000
prebivalcev letno, spondiloartritisov
pa 13,9 osebe na 100.000 prebivalcev.
Psoriatični artritis ima približno od
15.000 do 20.000 bolnikov v Sloveniji.
Revmatologi si na področju obravnave
bolnikov s temi obolenji res prizadevamo
za čim boljšo obravnavo in dosegli smo,
da imamo v Sloveniji najsodobnejšo
obravnavo,« je povedala revmatologinja
prof. dr. Sonja Praprotnik s Kliničnega
oddelka za revmatologijo Interne klinike
UKC Ljubljana.
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»Zaradi težav in omejitev, ki so
posledica vnetne revmatične bolezni,
se bolniki z vnetnim revmatizmom
lahko soočajo s številnimi izzivi na
vseh področjih življenja – v družinskem
in delovnem okolju, vključevanju v
izobraževalne procese, pri prostočasnih
in drugih vsakodnevnih opravilih. Eden
od pomembnih simptomov vnetne
revmatične bolezni je bolečina. Na
njeno izražanje ne vpliva le bolezen
sama, ampak tudi psihološki, socialni,
kulturni in drugi dejavniki. Ti postajajo
s trajanjem bolečine vse pomembnejši.
Tako bolečina večplastno zaznamuje
življenje bolnika, vpliva na njegove misli,
čustva in vedenje,« je dejala Petra Zajc,
sekretarka Društva revmatikov Slovenije.

bolniki pridejo k zdravniku šele, ko se
pojavijo zapleti, ali pa so popolnoma
brez težav in jih odkrijejo v programu
Svit.

»KVČB močno poslabša kakovost
življenja na vseh področjih«
Tudi ulcerozni kolitis in Crohnova
bolezen sta imunsko pogojeni vnetni
bolezni in ju uvrščamo med kronične
vnetne črevesne bolezni (KVČB). To
sta vnetni bolezni črevesa, ki potekata
kronično, navadno v obliki izmenjujočih
se zagonov vnetja in različno dolgih
obdobij, v katerih je bolnik brez težav.
Crohnova bolezen lahko prizadene kateri
koli del prebavne cevi, medtem ko je
ulcerozni kolitis praviloma omejen na
debelo črevo. Najpogostejši simptomi
KVČB so dolgotrajne driske, bolečine
v trebuhu, neješčost in hujšanje, pri
otrocih pa zaostanek v rasti.

»Pri približno 30 odstotkih bolnikov z
luskavico se kasneje pojavi še psoriatični
artritis. Tudi KVČB je pri bolnikih z
luskavico pogostejša, prav tako pojav
metabolnega sindroma. Bolniki z
luskavico imajo pogosteje prekomerno
telesno težo, motnje v presnovi maščob,
pogostejša kardiovaskularna obolenja,«
je dejal prof. dr. Lunder. »Nekateri bolniki
s KVČB imajo sočasno še revmatoidni
artritis in ankilozirajoči spondilitis.
Poleg tega imajo naši bolniki še številne
izvenčrevesne manifestacije, kot so
artralgije, kožne spremembe, uveitis,
prizadetost jeter in žolčnih vodov,
prizadetost pljuč in ledvični kamni,« je
povedala dr. Smrekar.

»KVČB močno poslabša kakovost
življenja na vseh področjih. Izčrpanost
in utrujenost sta med najbolj motečimi
simptomi, ki spremljata osebe s KVČB,
in močno okrnita njihovo kakovost
življenja. Veliko težavo pomenijo tudi
bolečine in krči v trebuhu. Zaradi zelo
pogoste uporabe stranišča moramo
osebe s KVČB prav vse poti in opravke
zunaj doma skrbno načrtovati, kar
omejuje celo osnovne vsakodnevne
dejavnosti. KVČB vpliva tudi na področje
izobraževanja. Če se bolezen pojavi
v obdobju šolanja in imajo oboleli
veliko zagonov, pogosto izostajajo od
pouka in imajo posledično slabši učni
uspeh in slabše možnosti nadaljnjega
izobraževanja,« je opozorila Mateja Saje,
predsednica Društva za kronično vnetno
črevesno bolezen (KVČB).

Zdravljenje mora biti pravočasno in
sistemsko
»Pri imunsko pogojenih vnetnih boleznih
je pravočasno zdravljenje izrednega
pomena in glede na prepletanje teh
bolezni je ključno sistemsko zdravljenje,«
je poudarila dr. Smrekar. »Zadnje
raziskave nakazujejo možnost, da bi

Imunsko pogojene vnetne bolezni se
pogosto prepletajo med seboj
Imunsko pogojene vnetne bolezni
se pogosto prepletajo med seboj. Ni
nemogoče, da ima bolnik KVČB, vnetno
revmatsko obolenje, luskavico in še
vnetje očesa ali uveitis – po besedah
prof. dr. Praprotnik je takih bolnikov
do deset odstotkov. »K sreči imamo v
Sloveniji na voljo zdravila, ki vplivajo
na vse naštete bolezni, zato lahko
izberemo zdravilo, ki vpliva tako na oko
kot tudi na kožo, črevo in skelet.«

lahko zgodnje zdravljenje bolezni vsaj
pri delu bolnikov utegnilo bolezenski
proces ustaviti ali umiriti,« je poudaril
prof. Lunder. »Če dovolimo, da pride
do poškodbe sklepov in hrbtenice
zaradi zapoznelega zdravljenja vnetnih
sprememb, so poškodbe ireverzibilne,
denimo popolnoma negibljiva hrbtenica,«
je poudarila prof. dr. Praprotnik.
»Nezdravljena bolezen lahko privede do
hudih zapletov, celo do odpovedi dela
črevesja, ki ga je potrebno operativno
odstraniti. Bolniki z dolgotrajno boleznijo
imajo tudi večje tveganje za pojav
raka na debelem črevesju in danki,« je
pojasnila dr. Smrekar.
Bolniki imajo pogosto tudi duševne
težave
Imunsko pogojenim vnetnim boleznim je
skupen zelo obsežen vpliv na kakovost
življenja, zato bolnike pogosto pestijo
duševne težave. »Poleg osebnostnih
sprememb gre dejansko za patološka
dogajanja, saj aktivno vnetje sproža
nastajanje beljakovin, ki jih imenujemo
citokini, te pa negativno vplivajo na
naše možgane – to je torej mehanizem
pojava depresivnosti, samomorilnosti,
nespečnosti … pri teh bolnikih. Ob
pomiritvi vnetja pa se tudi te težave
izboljšajo,« je pojasnila prof. dr.
Praprotnik.
Neprecenljiva podpora združenj
bolnikov
Pri poznavanju bolezni in
obvladovanju težav, ki jih prinaša,
lahko bolnikom izredno pomagajo
v združenjih bolnikov. Na področju
imunsko pogojenih vnetnih bolezni so
bolnikom v oporo predvsem Društvo
psoriatikov Slovenije, Društvo za
KVČB in Društvo revmatikov Slovenije.

»Ocenjujemo, da je v Sloveniji okoli
7000 bolnikov s KVČB in bolnikov
je iz leta v leto več,« je povedala
gastroenterologinja dr. Nataša
Smrekar s Kliničnega oddelka za
gastroenterologijo UKC Ljubljana. Žal
vseh ne odkrijejo pravočasno. Bolezen
se namreč redko pojavi nenadoma in v
akutni obliki, ampak poteka kronično
z nespecifičnimi bolečinami. Nekateri
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AKTUALNO

IZPUŠČAJI PRI OTROKU
– NALEZLJIVE BOLEZNI
Izpuščajne bolezni pri otrocih so dokaj pogoste in velikokrat razlog, da poiščemo
zdravniško pomoč. Vzroki kožnih izpuščajev pri otrocih so zelo različni (virusne in
bakterijske okužbe, zajedavci, alergije, avtoimunske reakcije, fizikalni in kemični
Besedilo: Denis Baš, dr. med., spec. pediatrije
vzroki ...) ter tudi odvisni od starosti otroka.
Lahko gre le za žariščno okužbo
kože ali pa je izpuščaj znak splošne
okužbe telesa. Ko ocenjujemo kožo
z izpuščajem, so poleg starosti
otroka, splošnega telesnega stanja in
epidemiološke anamneze pomembni
predvsem oblika, barva, velikost ter
razporejenost izpuščajev.

rdeča gosja koža), ki se iz trupa širi na
vrat in okončine.

Med najpogostejšimi vzroki so zagotovo
infekcijske bolezni. V večini primerov so
to različne virusne in tudi bakterijske
okužbe, redkeje so vzrok okužbe z
glivami ter zajedavci. Zdravljenje je torej
odvisno od osnovnega vzroka bolezni.
Pogosto zdravimo le simptomatsko:
lajšamo srbečico ali bolečine. Pri
določenih boleznih pa lahko uporabimo
tudi vzročno zdravljenje.

Diagnozo postavimo na podlagi brisa
žrela in hitrega streptokoknega testa.
Zdravljenje poteka z antibiotikom 10
dni, vendar pa otroci niso več kužni
že po 24 urah od začetka zdravljenja.
Nezdravljena bolezen bi lahko
povzročila zaplete na srcu, ledvicah
ali sklepih. Podobno kot škrlatinka
lahko potekajo tudi nekatere virusne
okužbe (adenovirusne, enterovirusne),
zaradi česar moramo vedno narediti
hitri streptokokni test žrela, preden
predpišemo antibiotik.

Pomembno je, da starši poleg samega
izpuščaja opazujejo tudi splošno stanje
otroka (vedenje, bolečina, dihanje, pitje
tekočine, vročina), ki v kombinaciji z
izpuščajem lahko nakazuje na morebitno
težje potekajočo bolezen, pri kateri ne
smemo odlašati z obiskom pri zdravniku.
Pojav neiztisljivega izpuščaja (izpuščaj
ob pritisku na kožo ali sluznico ne
zbledi) z vročino ali spremenjenim
vedenjem otroka nedvomno nakazuje,
da otrok potrebuje takojšnji pregled pri
pediatru. V nadaljevanju opisujemo nekaj
značilnih otroških bolezni, za katere so
značilne tipične kožne spremembe.
Škrlatinka
Najpogosteje se pojavlja pri šolarjih
in mladostnikih, redko pa pri otrocih,
mlajših od 3 let. Povzroča jo bakterija
betahemolitični streptokok skupine A.
Prenos je kapljičen ali s tesnim stikom.
Bakterija se pritrdi na sluznico žrela in
v kri izloča toksin, ki povzroči značilen
izpuščaj na koži. Otroci običajno zbolijo
z vročino in bolečinami pri požiranju,
lahko imajo glavobol, bolečine v trebuhu
in mrzlico. Nato se drugi ali tretji dan
pojavi značilen rdeč hrapav izpuščaj (kot
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Občasno je lahko izpuščaj tudi
srbeč. Otroci imajo rdeča lica z belim
področjem okrog ust in značilen
malinast jezik. Koža na okončinah se po
kakšnem tednu lahko olušči.

Norice ali vodene koze
Norice povzroča zelo nalezljiv virus iz
skupine herpesvirusov, imenovan virus
varicella zoster. Prenaša se s kihanjem,
kašljanjem ali dotikom. Okužena oseba
izloča virus z izločki zgornjih dihal že
2 dni pred pojavom mehurčkov in vse
dokler se vsi mehurčki ne posušijo.
Od okužbe do pojava bolezni po navadi
mine od 10 do 21 dni. Pred izbruhom

srbečega mehurčastega izpuščaja sta
lahko prisotna nekoliko zvišana telesna
temperatura in slabo počutje. Prvi
vodeni mehurčki se običajno pojavijo na
trupu in glavi, nato pa se razširijo po
celem telesu. Na dlaneh in podplatih
pogosto ni izpuščaja. Mehurčki se
po nekaj dneh posušijo in pokrijejo s
krasto, ki nato odpade. Pet do sedem
dni se pojavljajo nove spremembe
– novi zagoni, hkrati z že prisotnimi
spremembami. Obdobje zagonov lahko
spremlja povišana telesna temperatura.
Če otrok nima pridruženih bolezni, je
zdravljenje le simptomatsko; počitek
in uživanje dovolj tekočine. Povišano
telesno temperaturo, bolečine v ustih
(zaradi izpuščaja) ali glavobol zdravimo
s paracetamolom. Pri noricah se
odsvetuje zdravljenje z nesteroidnimi
antirevmatiki (ibuprofen). Za ustrezno
nego kože je priporočljivo vsakodnevno
prhanje. Kožo je treba dobro osušiti brez
drgnjenja. Kopanje in nanašanje mazil ali
tekočega pudra na kožne spremembe
odsvetujemo, ker s tem povečamo
možnost za bakterijsko okužbo kože.
Za lajšanje srbečice lahko uporabimo
sistemske antihistaminike.
Najpogostejši zapleti so bakterijske
okužbe kože, ki se kažejo z večjo rdečino
okoli spremembe (mehurčki ali kraste),

Med
najpogostejšimi
vzroki so
zagotovo
infekcijske
bolezni.
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izpuščaj (sindrom oklofutanih lic), ki se
nato razširi na trup in okončine.

Pomembno je, da starši poleg
samega izpuščaja opazujejo
tudi splošno stanje otroka.
oteklino in gnojno vsebino v mehurčkih.
Lahko nastopi visoka vročina z mrzlico
in poslabšanje splošnega počutja. V
takem primeru je potrebno zdravljenje
z antibiotikom, včasih tudi sprejem v
bolnišnico.
Peta otroška bolezen (erythema
infectiosum)
Povzroča jo parvovirus B19, ki se
prenaša z izločki ustne votline in
dihal neposredno od okužene osebe.
Najpogosteje zbolijo otroci med 4.
in 10. letom, po navadi so manjši
izbruhi bolezni vsakih 3 do 5 let v
spomladanskem času. Oboleli se lahko
na začetku slabo počutijo, imajo vročino,
nato pa se po nekaj dneh pojavi značilen

Izpuščaj postane mrežast in se krepi
ter bledi v odvisnosti od zunanje
temperature, vse skupaj pa traja
približno 14 dni. Lahko se pojavijo
tudi bolečine v sklepih, najpogosteje
v zapestju in malih sklepih prstov rok.
Bolezen je lahko nevarna za nosečnice,
ki se prvič okužijo v času nosečnosti
(okvare plodu), ali pa za tiste, ki imajo
okrnjen imunski sistem ali motnje v
nastajanju rdečih krvnih celic. Prebolela
bolezen zapusti trajno imunost.
Šesta bolezen (exantema subitum)
Povzroča jo humani herpesvirus 6 (HHV6), ki se na dojenčke večinoma prenese
s slino, možen je tudi prenos z mame.

Norice povzroča zelo nalezljiv
virus iz skupine herpesvirusov,
imenovan virus varicella zoster.

Večinoma zbolevajo otroci med 3. in 12.
mesecem starosti, lahko tudi starejši.
Otroci nenadno zbolijo z vročino nad
39 stopinj Celzija, ki vztraja 2 do 5 dni,
so izrazito razdražljivi, lahko kašljajo
ali imajo celo tekoče blato. Ko vročina
spontano izzveni, se pojavi na koži vratu
in trupa nežen izpuščaj z madeži in
bunčicami, ki v nekaj dneh izzveni sam
od sebe.
Bolezen dlani, podplatov in ust (hand,
foot and mouth disease)
Gre za virusno bolezen, ki jo povzročajo
različne vrste enterovirusov, med njimi
sta najpogostejša coxsackievirus A16
in enterovirus 71. Obolijo večinoma
otroci do 10. leta. Virus vstopi v telo
preko ust in sluznice nosu ter povzroči
vročino, slabši tek, utrujenost in bolečine
v ustih. Nato se pojavijo drobni mehurčki
in afte v ustih in na jeziku ter pri večini
otrok bunkast do mehurčast izpuščaj
po rokah in nogah, največkrat na dlaneh
in stopalih, občasno tudi na zadnjičnem
področju.
Bolezen po kakšnem tednu izzveni
sama od sebe. Po preboleli okužbi lahko
pride do luščenja kože na prstih rok
ali luščenja nohtov. Za lajšanje bolečin
v ustih in proti vročini uporabimo
paracetamol ali ibuprofen.

Za brezskrben
oddih v Sanolabor!
Izognite se insektom, žuljem,
slabosti in prebavnim težavam
Široka izbira izdelkov in
strokovno svetovanje
S kartico ugodnosti Sanolabor
do še bolj ugodnih nakupov

www.sanolabor.si

TEMA MESECA

ŠČITNICA: ZDRAVJE IN
PREHRANA METULJČICE
NAŠEGA TELESA
Poznate katero predstavnico ženskega spola, ki ima težave, podobne tistim v
menopavzi, pa vendar glede na starost naj še ne bi spadala v to življenjsko obdobje?
Besedilo: Sabina Hamberger, magistra klinične dietetike
Ste to celo vi?
Če so vam simptomi, kot na primer
pridobivanje telesne teže brez znanega
razloga, utrujenost, občutek mrazenja,
znani, je prav lahko verjetno, da trpite
zaradi premalo aktivne ščitnice.

druge bolezni oziroma bolezenskega
stanja)
Ko je ščitnica preveč delujoča (izloča
preveč ščitničnih hormonov kot T3 in/ali
T4), govorimo o hipertiroidizmu.

Kaj je ščitnica
Ščitnica je žleza v obliki metulja, katere
nepravilno delovanje lahko vpliva na
delovanje drugih organov oziroma na
splošno na zdravje organizma.

Hipertiroidizem
Gre za sindrom, ko ščitnica proizvaja
preveč ščitničnega hormona, kar se
lahko kaže kot:
• izguba telesne teže (povečana poraba
energije), kljub povečanem apetitu;
• povečano delovanje prebavnega
trakta, diareja, slabost;
• motnje v delovanju srca (povečano
bitje);
• motnje dihanja;
• tresavica;
• povečano potenje (ne da bi na to
vplivali sobna temperatura oziroma
fizična aktivnost);
• motnje razpoloženja (zlasti v povezavi

Njeno delovanje je uravnavano iz majhne,
a zelo pomembne žleze v možganih,
češerike, ki izloča tako imenovani TSH
(tireostimulirajoči hormon). Kot je že
iz imena razvidno, gre za hormon, ki
vpliva na delovanje (stimulira) delovanje
ščitnice, da ta izloča ščitnične hormone.
Hiperaktivna, hipoaktivna ščitnica in
abnormalno delovanje ščitnice kot
posledica drugih bolezni (kot posledica

z razdražljivostjo);
• utrujenost in telesna šibkost.
Hipotiroidizem
Pri hipotiroidizmu pa gre ravno za
nasprotno, in sicer je raven ščitničnih
hormonov znižana, kar se lahko kaže
kot:
• povečana telesna teža, kljub
normalnem apetitu;
• upočasnjen prebavni sistem oziroma
zaprtje;
• suha koža;
• kognitivne motnje;
• depresija;
• utrujenost, omotica in telesna šibkost.
Kako prepoznati motnje v delovanju
ščitnice
Motnje v delovanju ščitnice se velikokrat
kažejo v obliki golše, velike »zrastline«
(povečana ščitnica) na vratu, ki kaže na
patologijo ščitnice. Ljudje z golšo imajo
lahko poleg tega še težave pri požiranju,
dihanju, kašljanju, tako imenovani
»cmok« v grlu ali celo zatekanje v delu
obraza ter vratu.
Medtem ko je hiperaktivna ščitnica
bolj značilna za mlajšo populacijo, se
hipoaktivna ščitnica pojavlja pretežno
pri starejši populaciji, zlasti pri ženskah.
Delovanje ščitnice je močno povezano
z reproduktivnim zdravjem
Bolezni na področju zdravja ščitnice so
bolj kot za moške značilne za ženske,
in sicer najpogosteje v času, ko pride
do velikih hormonalnih sprememb
(puberteta, nosečnost, menopavza).

Ščitnica je žleza v obliki metulja, katere nepravilno delovanje
lahko vpliva na delovanje drugih organov oziroma na splošno na
zdravje organizma.
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Pri ženskah, ki so imele motnje v
delovanju ščitnice, so opazili tudi težave
z menstrualnimi ciklusi. Pri ženskah
s hipotiroidizmom se lahko pojavljata
oligomenoreja (neredne menstruacije)
in menoragija (abnormalna krvavitev
ali podaljšanje časa krvavitve v
času menstruacije), pri tistih s
Spremljajte nas na
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Že 10 let prodajna uspešnica

ZA MANJ OTRDELE SKLEPE!

Ko je ščitnica preveč delujoča govorimo o
hipertiroidizmu.
hipertiroidizmom pa pretežno hipomenoreja (majhna količina
krvi pri krvavitvi v času menstruacije).
Izredno pomembno je, da je normalen nivo ščitničnih
hormonov nosečnice pogoj za normalen razvoj možganov
fetusa.
Kako pa sta povezana hrana in zdravje ščitnice
Za proizvodnjo ščitničnih hormonov (T3, T4) potrebuje ščitnica
dovolj veliko količino joda. Dnevno priporočilo za vnos joda je
za odrasle 150 µg, nosečnice 250 µg in otroke 120 µg.
V telo jod dobimo najlažje z naslednjo hrano:
• jodirana sol in živilski izdelki, ki vsebujejo večjo količino soli
(slednji se običajno ne priporočajo);
• morska hrana (ribe, školjke, itd.) in alge;
• mleko in mlečni izdelki (siri, na primer parmezan, sir feta,
jogurti, kefir) razen masla (običajno nizka koncentracija);
• v rastlinski hrani (gobe, špinača, brokoli).
Za zdravo delovanje svoje ščitnice moramo poleg joda s hrano
vnesti zadostno količino vitaminov kompleksa B, vitamina D,
selena, cinka in bakra.

Lyprinol® je patentiran kompleks z edinstveno
kombinacijo več kot 30 različnih omega-3
maščobnih kislin. Pridobljen je iz novozelandske
zelenouste školjke Perna canaliculus,
s pomočjo izjemno tehnološko naprednega
ekstrakcijskega postopka.

za boljšo kvaliteto življenja
pri problemih s sklepi
izjemno učinkovito delovanje
brez stranskih učinkov

Poleg samega vnosa hrane, bogate z jodom, moramo paziti
tudi na tako imenovane gojtrogene, ki motijo absorpcijo joda
iz hrane oziroma tvorbo ščitničnih hormonov in povzročajo
golšo. Gojtrogeni so brstični ohrovt, brokoli, cvetača, koleraba,
repa, zelje, laneno seme, soja, čičerika, oreščki itd. Gojtrogen
potencial se zmanjša z ustrezno obdelavo teh živil, na primer
z namakanjem, pranjem in kuhanjem.
Vplivi okolja na delovanje ščitnice
Na delovanje ščitnice oziroma na proizvodnje ščitničnih
hormonov vplivajo (motijo) še snovi iz okolja (pesticidi, težke
kovine), kozmetični izdelki (na primer kreme in pudri z UVfiltri) in nekatera zdravila (kot na primer litij – zdravilo za
bipolarno motnjo).
Po drugi strani pa imamo snovi iz hrane oziroma prehranska
dopolnila, ki lahko vplivajo na samo učinkovitost zdravil
za zdravljenje bolezni ščitnice. Taki primeri so: prehranska
dopolnila s kalcijem, železom, kava, soja, hrana, bogata z
vlakninami, antacidi (za nevtralizacijo želodčne kisline) in
druga zdravila. Če poleg terapije z zdravili za ščitnico na
primer želite jemati še kako drugo zdravilo ali prehransko
dopolnilo, raje povprašajte za nasvet strokovnjaka.
Ščitnica ima vpliv na splošno zdravje organizma. Z ustreznimi
preventivnimi ukrepi tudi na področju prehrane je lahko ta
naš metuljast organ »trden kot hrast«.

92 %ljnih

zadovo
strank

100%

NARAVNO

strokovno svetovanje:

www.panakea.net

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

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

POVRNITE SI
ENERGIJO IN MOČ
Z VITAMINOM B
Sodobni način življenja in s tem povezani neredni, enolični obroki in industrijsko
predelana hrana velikokrat vodijo v pomanjkanje vitaminov skupine B. Ti imajo
v telesu številne pozitivne naloge. Med drugim pripevajo k ohranjanju zdravja in
dobrega počutja ter nam pomagajo napolniti baterije, ko smo utrujeni in izčrpani.

Besedilo: Petra Šauperl, Vir: Krka

V skupini vitaminov B je osem vitaminov
(B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9, B12), ki jih
poznamo tudi kot vitamine počutja, saj
so naš ščit pred stresom in drugimi
posledicami hitrega življenjskega ritma.
Njihovo delovanje se močno prepleta:
pospešujejo regeneracijo živčevja
in ga ščitijo, skrbijo za zdrave lase,
nohte in kožo, krepijo imunski sistem
ter spodbujajo delovanje možganov
in tvorbo hormonov. Pripomorejo tudi
k boljšemu duševnemu zdravju in
pomagajo pri tvorbi rdečih krvničk.
Skupine z večjim tveganjem za
pomanjkanje vitaminov B
Pomanjkanje teh vitaminov je
najpogostejše pri starejših, ki živijo
sami in nimajo rednih, polnovrednih
obrokov. Tveganje je večje tudi zato, ker
se absorpcija vitaminov iz hrane z leti
manjša.

dojenjem in menopavzo. Največkrat jim
primanjkuje vitamina B12, ki ga najdemo
praktično samo v hrani živalskega
izvora. Zato je ključno dodajanje
vitaminov skupine B.
Za manj utrujenosti in izčrpanosti
Utrujenost in izčrpanost sta lahko
simptoma pomanjkanja vitaminov
skupine B. Večina teh vitaminov namreč
skrbi za nastajanje energije in za to,
da hrana pride do končnega cilja in
nahrani celice. Poleg tega sodelujejo
pri proizvodnji energije v celicah in
tako prispevajo k normalni presnovi ter
zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.
Slabo počutje, utrujenost in pomanjkanje
energije so tudi najpogostejši simptomi
po prebolelem covidu-19. O njih je v

slovenski spletni raziskavi poročala več
kot tretjina prebolevnikov.
Za lepo kožo
Za kožo je treba skrbeti, saj kaže
našo notranjost in zunanjost. Hrapava,
razpokana in luskava koža kaže na
pomanjkanje vitaminov skupine B,
zlasti vitamina B5, razbarvanost na
pomanjkanje vitamina B6, razjede v
ustnih kotičkih pa na pomanjkanje
vitamina B2. Srbeča, vzdražena,
razpokana in pigmentirana koža na
delih telesa, ki so izpostavljeni svetlobi,
je lahko povezana s pomanjkanjem
vitamina B3.
Za zdrave, močne lase in nohte
Vitamin B2 sodeluje pri sproščanju

Pri vegetarijancih in strogih veganih je
pomanjkanje tvegano zlasti v obdobju
rasti in razvoja, ob boleznih, poškodbah,
med okrevanjem, nosečnostjo,

Utrujenost in izčrpanost sta
lahko simptoma pomanjkanja
vitaminov skupine B.
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Pomanjkanje teh vitaminov je najpogostejše pri starejših, ki živijo
sami in nimajo rednih, polnovrednih obrokov.
Spremljajte nas na
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energije v telesu in odstranjuje strupe
iz krvi. Lase in nohte ohranja zdrave
in močne ter preprečuje izpadanje
las. Naglo sivenje je lahko povezano s
pomanjkanjem vitaminov B5, B6 in B7
ter beljakovin.
Za dobro kondicijo imunskega
sistema
Prepoznati sovražnika, mobilizirati
obrambne celice in napasti tujke – to je
osnovna strategija imunskega sistema,
ki telo varuje pred povzročitelji bolezni,
kot so virusi, bakterije in glivice. Ob
oslabljenem imunskem sistemu smo
utrujeni in brez energije, pogosteje
zbolevamo, okužbe lahko postanejo
kronične. Tudi številni vitamini skupine
B sodelujejo pri obrambnih reakcijah
telesa, predvsem B1, B2, B6 in B12, B7,
B3 ter B9.

V skupini vitaminov B je osem
vitaminov (B1, B2, B3, B5, B6,
B7, B9, B12), ki jih poznamo
tudi kot vitamine počutja.

Sodobni način življenja in s tem povezani neredni, enolični obroki
in industrijsko predelana hrana velikokrat vodijo v pomanjkanje
vitaminov skupine B.
Poživite tok življenja z B-complexom
Pomanjkanje enega od vitaminov
skupine B ali povečana potreba po
njem povzroči potrebo tudi po drugih
vitaminih iz te skupine, zato se svetuje
jemanje vseh vitaminov B. Priporočljivo
je posegati po izdelkih, ki vsebujejo
uravnotežene in priporočene odmerke
vitaminov.

Krkin B-complex je edini kompleks
vitaminov skupine B, ki je na voljo kot
zdravilo brez recepta. Vsebuje optimalno
kombinacijo vitaminov B (B1, B2, B3,
B5, B6, B12) in je brez konzervansov,
arom ter glutena. Primeren je tudi za
nosečnice in doječe matere. Na voljo je v
pakiranju po 60 in 120 filmsko obloženih
tablet.

INTIMNO

ALI HORMONI
VPLIVAJO NA
PLODNOST?
Neplodnost je stanje pri katerem par ne more zanositi po več kot enem letu rednih,
nezaščitenih spolnih odnosih. Primarna neplodnost nastopi, ko pri paru še ni prišlo
do zanositve, o sekundarni neplodnosti pa takrat, ko je par v preteklosti že zanosil,
Besedilo: Aleš Koščak, teh. lab. biomed.
sedaj pa do zanositve ne pride.
Vzroke za neplodnost lahko ugotavljamo
pri ženski, pri moškem ali pri obeh.
Včasih pa je vzrok nepojasnjen.
Najpogostejši vzroki (80%) ženske
neplodnosti so motnje ovulacije
(PCOS, debelost), endometrioza in
tuboperitonealni vzrok z neprehodnimi
jajcevodi. Drugi dejavniki so starost
ženske, razvojne nepravilnosti maternice,
miomi, prekomerna telesna teža, spolno
prenosljive bolezni, sistemske bolezni
(sladkorna bolezen, obolenja ščitnice),
zdravila (antidepresivi, steroidi).

(dolžina menstrualnega ciklusa, bolečine
med menstruacijo, itd.).

Ocenjuje se, da so podatki primerljivi z
evropskimi in je neploden vsak sedmi
par.

FSH in LH ter neplodnost
Hormona FSH in LH se običajno določata
skupaj in sicer 1.-4. dan menstrualnega
ciklusa. FSH, folikel stimulirajoči hormon,
je pomemben za reprodukcijo in razvoj
jajčec pri ženskah ter razvoj sperme
pri moških. Hormona proizvaja hipofiza,
majhna žleza, ki se nahaja na dnu
možganov. Pomembna sta kot pomoč pri
diagnosticiranju:

Hormoni in neplodnost
Ginekolog, ki se ukvarja z zdravljenjem
neplodnosti, bo opravil ginekološki
in ultrazvočni pregled ter povprašal
po boleznih, zdravilih in predhodnih
operacijah ter ginekoloških podatkih

Z merjenjem vrednosti hormonov v krvi,
ki sodelujejo v menstrualnem ciklusu,
pridobimo pomembna pojasnila o
delovanju jajčnikov in njihovi rezervi.
Osnovna analiza hormonskih preiskav
običajno zajema določitev TSH,
FSH, LH in prolaktina. Prav tako pa
sta pomembna tudi vitamin D in
Antimullerjev hormon.

• neplodnosti,
• bolezni, ki so povezane z disfunkcijo
jajčnikov ali testisov (moda),
• motenj hipofize in hipotalamusa, ki
lahko vplivajo na proizvodnjo hormona,
• menstrualnih težavah (izostanek
menstruacije, neredni cikli),
• diagnosticiranju menopavze.
• Prolaktin
• Prolaktin je hormon, ki ga proizvaja
hipofiza. Njegova glavna naloga je
vzpostavitev laktacije (proizvodnja
materinega mleka) pri nosečnicah
in doječih materah. Prolaktin se
pri moških in ženskah (ne-nosečih)
običajno nahaja v majhnih količinah.
Nivo prolaktina je običajno visok med
nosečnostjo in takoj po porodu. Med
nosečnostjo, hormoni prolaktin, estrogen
in progesteron, začnejo spodbujati
razvoj materinega mleka. Po porodu pa
prolaktin pomaga sprožiti in vzdrževati
dovod mleka. Če ženska ne doji, njen
nivo prolaktina hitro pade nazaj na
raven pred nosečnostjo.
Vitamin D
Vitamin D je odločilen za zdrave kosti
in močne zobe, saj pomaga telesu
absorbirati kalcij. Upočasni lahko razvoj
osteoporoze, krepi imunski sistem,

Neplodnost je stanje pri katerem par ne more zanositi po več
kot enem letu rednih, nezaščitenih spolnih odnosih.
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Vzroke za neplodnost lahko
ugotavljamo pri ženski, pri
moškem ali pri obeh. Včasih pa
je vzrok nepojasnjen.
Spremljajte nas na
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vitamina D so bile povezane tudi z
nekaterimi zapleti v nosečnosti, kot so
gestacijska hipertenzija in diabetes.
Druga ključna naloga vitamina D je
regulacija rasti celic.

Osnovna analiza hormonskih
preiskav običajno zajema
določitev TSH, FSH, LH in
prolaktina.
preprečuje nastanek nekaterih vrst raka,
pomembno izboljša stopnjo plodnosti,
lahko ga uporabljamo kot naravno
zdravilo proti depresiji, itd.
Nedavne raziskave so pokazale dodatne
načine, kako pomanjkanje vitamina D
vpliva na naše splošno zdravje, vključno
z njegovo vlogo pri kroničnih boleznih,
kot so diabetes, debelost, avtoimunska
bolezen, bolezni srca in ožilja ter rak.
Namesto, da vpliva samo na celice,
ki živijo v kosteh, sedaj razumemo,
da lahko vitamin D vpliva na številne
različne vrste celic v različnih organih v
telesu. Vitamin D vpliva na način, kako
celica opravlja svojo funkcijo, in lahko
nadzira rast ali smrt te celice.
Številne študije so se nedavno
osredotočile na razmerje med ravnijo
vitamina D in rakom. Nizke ravni
vitamina D so povezane z 30 do 50
odstotkov povečanega tveganja za
nastanek raka debelega črevesa,
prostate in raka dojke.
Razlog, zakaj je vitamin D tako
pomemben za plodnost in zanositev tiči
v tem, da telesu pomaga pripraviti vse
potrebno za tvorbo spolnih hormonov.
Pravilna količina spolnih hormonov v
telesu je bistvenega pomena za splošno
počutje, v nasprotnem primeru lahko
pride do hormonskih nepravilnosti
(PMS, PCOS in neplodnost). Nizke ravni

Opravljenih je bilo ogromno študij
povezanih z vitaminom D in
neplodnostjo. Nedavna študija je
pokazala, da so ženske z višjimi nivoji
vitamina D znatno bolj verjetno dosegle
nosečnost pri IVF (in vitro oploditev)
v primerjavi z ženskami z nižjimi
vsebnostmi vitamina D.
Na podlagi študije, ki so jo opravili v Yale
Centru, so ugotovili da je skoraj 40%
žensk, ki so imele ovulacijsko disfunkcijo,
imele tudi klinično pomanjkanje vitamina
D. Zdaj je razumljivo, kako pomemben je
vitamin D za plodnost žensk.
Vitamin D je »sončni vitamin«, saj ga
v telo vnašamo s pomočjo sončne
svetlobe. Dovolj je 15 – 20 minut dnevne
izpostavljenosti soncu. Sonce pomaga
koži, da ustvari vitamin D3, ki se nato
s pomočjo ledvic in jeter spremeni v
aktivno obliko. Vitamin D lahko v telo
vnesemo tudi s pomočjo hrane (jajca,
mastne ribe, mlečni izdelki, ribje olje,
jetra) ali kot prehransko dopolnilo.
Antimullerjev hormon (AMH) in
neplodnost
Antimullerjev hormon opravlja
različne fiziološke funkcije, proizvajajo
ga reproduktivni organi. Vloga in
koncentracija hormona sta odvisni od
spola in starosti. Pri ženskah v rodni
dobi se skupaj z drugimi hormoni (kot
sta estradiol in FSH) uporablja za
ocenitev plodnosti, saj vrednost tega
hormona predstavlja ovarijsko rezervo.
Svojo vrednost tega hormona je dobro
poznati, saj napoveduje, kakšne imamo
možnosti za zanositev danes, s čimer
lahko načrtujemo svojo prihodnost,
preden bo prepozno.
AMH je ključnega pomena za ocenitev

plodnosti in spremljanje ovarijske
rezerve
Anti-mullerjev hormon ali AMH
proizvajajo granulozne celice (celice,
ki obkrožajo jajčne vrečke ali folikle)
znotraj jajčnika. Testiranje vrednosti
AMH v krvi je eno od mnogih dragocenih
orodij, saj ginekologom pomaga oceniti
ovarijsko rezervo, reproduktivnim
endokrinologom pa pomaga napovedati
telesni odziv na stimulacijo jajčnikov
in določiti najboljšo strategijo za
zdravljenje IVF.
Testiranje AMH se lahko opravi kot
del celovite ocene plodnosti skupaj s
testiranjem drugih hormonov. Vrednosti
AMH med menstrualnim ciklusom
ne nihajo, tako da lahko vzorec krvi
vzamemo kadarkoli v mesecu.
Nižja vrednost AMH se nahaja pri
ženskah z zmanjšanim jajčnim
rezervoarjem in tistim, ki so blizu
menopavzi. Ženske z nižjimi vrednostmi
AMH imajo ponavadi slabši odgovor na
stimulacijo jajčnikov za IVF in vsebujejo
tudi manj jajčec.
Neplodnost je v današnjih časih zelo
pogosta. Z njo se sooča vedno več parov.
O testiranju
Ovarijska rezerva pokaže količino
foliklov, ki so na voljo za reprodukcijo
ter kakovost jajčnih celic, kar igra
pomembno vlogo pri zanositvi. Prav tako
pa je AMH poleg vrednotenja delovanja
jajčnikov uporaben še pri napovedovanju
nastopa menopavze ter oceni sindroma
policističnih jajčnikov. Obvezno pa
se vrednost Antimullerjev hormon
določa ženskam, ki so podvržene
reprodukcijskim postopkom, to je
oploditvi z biomedicinsko pomočjo (IVF).
Z leti je količina AMH vse manjša, saj
se ovarijska rezerva prazni, kar manjša
možnosti za zanositev. Po nastopu
menopavze pa Antimullerjevega
hormona ne moremo več določiti.

INTIMNO

NEGA ŽENSKE V
POPORODNI DOBI
Bliža se čas poroda, nestrpno pričakovani dogodek, in priporočljivo je, da si skrbno
pripravite vse potrebno za v porodnišnico. Poskrbite, da bosta z dojenčkom imela
Besedilo: Petra Šauperl
vse, kar potrebujeta. Tako bo tudi odhod na dan poroda manj stresen.
oglasno sporočilo

Pripravljen seznam bo olajšal
marsikatero tegobo, tako da se boste
z mislimi lahko posvetili pomembnemu
dogodku, rojstvu novega življenja.
Mamice po porodu potrebujejo mir,
počitek in oporo bližnjih. Za dobro
počutje sta pomembni tudi dovoljšna
hidracija in pestra prehrana, saj je
imunski sistem zaradi hormonskih
sprememb in napora pri porodu
oslabljen.
Poporodno dobo delimo na dve obdobji:
ožje poporodno obdobje traja devet dni
po porodu, širše pa šest tednov.
Mamice morajo biti po porodu pozorne
na tri stvari:
• poporodno čiščo,
• dojke,
• intimno nego.

Poporodna čišča
Čišča začne iztekati takoj po iztrebitvi
posteljice. Prva dva dneva po porodu je
čišča bolj sveže krvava, ker je ožilje na
mestu, kjer je bila posteljica na steni
maternice, bolj odprto. Naslednja dva
dneva se nato spremeni in postane
temno rdeča, ker je ožilje nekoliko bolj
zaprto. V naslednjih dveh dneh postaja
čišča rjave barve, nato se spremeni v
nekakšen rumen in potem bel izcedek, ki
pri ženskah traja zelo različno dolgo. Ta
pa je lahko prisoten največ šest tednov
po porodu. Količina čišče je lahko v
prvih nekaj tednih bolj obilna in se lahko
preneha izcejati po od treh do štirih
tednih po porodu, lahko pa se občasno
zmanjšuje in povečuje vseh šest tednov.

občasno temno rdečkasta oziroma rjava,
kar je odvisno od fizičnih aktivnostih
ženske, matere.
Za zaščito pred madeži, zdravo
ravnovesje kože in svežino čez dan je
zelo pomembno, kakšne predloge boste
izbrale. Te naj bodo:
• visoko vpojne,
• zračne,
• izdelane iz koži prijaznih materialov
ter
• preizkušene in dermatološko testirane.

Občasno se v tem poporodnem obdobju
znova spremeni čišča in se kdaj pa kdaj
pocedi tudi rožnata, kmalu po porodu, ali

Prav takšne so Abena Maternity
Pads, ki so namenoma večje in se
s samolepljivim trakom prilepijo na
mrežaste hlačke ali običajno bombažno
spodnje perilo. Njihova posebnost je tudi,
da so večje oziroma daljše od preostalih

V času dojenja se, vsaj v začetnem obdobju, še posebno po
rojstvu prvega otroka, svetuje uporaba mazila za nego dojk.
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Čišča začne iztekati takoj po
iztrebitvi posteljice.
Spremljajte nas na
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Z vami v porodnisnici in doma
Skeniraj kodo >

Visoko vpojne, zračne in dermatološko testirane predloge za
poporodno čiščo Maternity Pads se za več udobja in boljšo
zaščito priporočajo v kombinaciji s pralnimi mrežastimi hlačkami.
Pred porodom in po koncu poporodne čišče skrbite za intimno
nego z namenskimi izdelki z ustreznim pH.
Nepogrešljiv izdelek med nosečnostjo in
dojenjem Abena balzam za zaščito bradavičk
učinkovito zaščiti in neguje občutljivo kožo
bradavičk. Zaradi 100 % naravnih sestavin
izpiranje pred dojenjem ni potrebno.

Because we care
www.abena-helpi.si

www.bambonature.si

  @abena.slo

  @bambonature.slo

Z vami doma
in na poti
Kakovostni, varni, veganski in
dermatološko testirani izdelki
za nego kože Bambo Nature –
že od rojstva naprej.

Za mirne noči in brezskrbne dni zaščitne posteljne in previjalne podloge
ter visoko vpojne, zračne in koži prijazne
pleničke Bambo Nature.
Skeniraj kodo >
www.bambonature.si

tovrstnih predlog, ki so na voljo na trgu.
»Vložki za poporodno čiščo Maternity
Pads so odlični, ker so zračni in
večji oziroma daljši. Zato za zaščito
pred madeži zadostuje le eden in ne
potrebuješ dveh naenkrat, kot velja za
večino drugih,« pravijo mamice, ki so
preizkusile predloge za poporodno čiščo
Abena Maternity Pads.
Predloge Maternity Pads se sicer lahko
uporabljajo tudi med nosečnostjo, v
primeru težav z nehotenim uhajanjem
urina oziroma nosečniško inkontinenco,
ki je zaradi hormonskih sprememb in
pritiska na mehur precej pogosta težava
bodočih mamic.
Dojke
Blazinice za dojenje so namenjene
zaščiti oblačil med dojenjem in morajo
biti visoko vpojne ter zračne. Dobro je,
da imajo na zunanji strani lepilni trak
za lažje fiksiranje. V času dojenja se,
vsaj v začetnem obdobju, še posebno
po rojstvu prvega otroka, svetuje
uporaba mazila za nego dojk. Mazilo z
dekspantenolom se uporablja za nego
dojk med dojenjem, zdravljenje vnetih
in razpokanih prsnih bradavic ali nego
dojenčka za preprečevanje in zdravljenje
pleničnega izpuščaja. Dekspantenol,
glavna učinkovina v mazilu, se v
dermalnih celicah hitro pretvori v
pantotensko kislino (vitamin B5), ki ima
pomembno vlogo pri tvorbi in obnovi
kože ter sluznic. Ustrezno zaščito
nudi tudi mazilo z lanolinom. Mazili se
naneseta na prsne bradavice po vsakem
dojenju. Za odpravljanje že obstoječih
težav na bradavicah, nastalih pri
dojenju, pa lahko uporabite komprese,
obkladke, prepojene z gelom, ki blažijo
vnete bradavice, zmanjšajo otekline in
preprečujejo vnetja.
Za ta namen je odličen balzam za
bradavičke Abena, ki neguje in ščiti
prsne bradavice med nosečnostjo in

Poporodno dobo delimo na dve obdobji: ožje poporodno obdobje
traja devet dni po porodu, širše pa šest tednov.
dojenjem. Izdelan je iz 100-odstotnega
lanolina in učinkovito vlaži izsušeno in
poškodovano kožo bradavičk. Zaradi
naravnih sestavin odstranjevanje
oziroma izpiranje pred dojenjem ni
potrebno. Odličen je tudi za nego ustnic
ali suhe kože na drugih predelih telesa,
tako za mamico kot dojenčka.
Intimna nega
Intimna nega je pomemben del osebne
higiene žensk in v času poporodne čišče
se priporoča prhanje večkrat na dan, a
le od pasu navzdol in s hladnejšo vodo.
Pri tem je pomembno, da ne izpirate
nožnice.
Pred in po koncu poporodne čišče pa se
poleg vode priporočajo tudi namenska
blaga mila oziroma izdelki s pH-jem,
prilagojenim intimnemu predelu.
Izdelki za intimno nego Abena imajo pH
med 3 in 5, na voljo so:
• intimno milo Abena (pH 3–4),
• biološko razgradljivi in veganski robčki
za intimno nego Abena.

Za zaščito pred madeži, zdravo
ravnovesje kože in svežino čez
dan je zelo pomembno, kakšne
predloge boste izbrale.
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Bolečine ob krčenju maternice
Dva do tri dni po porodu lahko
občutite močnejše poporodne bolečine
(ang. afterpains), ki so posledica
krčenja maternice. Tovrstne bolečine
so navadno bolj intenzivne pri
mnogorodkah. Bolj izrazite so v času
podojev, zaradi stimulacije bradavic in
izločanja hormona oksitocina. Sočasno
s krčenjem maternice je prisoten tudi
obilnejši izcedek. Poporodne bolečine si
lahko lajšate s sprostitvenimi tehnikami,
z različnimi telesnimi položaji, nežno
masažo maternice, s polaganjem toplih
obkladkov na trebuh, z ležanjem na
trebuhu, pod katerega položite blazino,
s pogostim praznjenjem sečnega
mehurja, v primeru hujših bolečin pa
tudi s farmakološkimi protibolečinskimi
sredstvi (analgetiki).
Utrujenost in izčrpanost
V poporodnem obdobju sta utrujenost
in izčrpanost pogost pojav, nespečnost
pa sprejemamo skorajda kot nekaj
običajnega. Pri prvorodkah je
najpomembnejši vzrok motenj spanja
in utrujenosti nega novorojenčka,
vzpostavljanje in vzdrževanje dojenja
ter telesni napori poroda in zadnjih
tednov nosečnosti. Svetujemo vam, da
sledite ritmu novorojenčka in počivate
ali spite takrat, ko spi on.

Spremljajte nas na
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INTIMNO

PERIMENOPAVZA
IN MENOPAVZA
Vsako obdobje v življenju je nekaj posebnega in ima svoje dobre in slabe strani.
Rodno obdobje oziroma čas, ko lahko spočnejo in dobijo otroke, je za ženske krajše
kot za moške. Tudi znaki, da je rodnega obdobja konec, so pri ženskah bolj izraziti
Besedilo: Izr. prof. dr. Nataša Tul Mandić, dr. med., spec. gin. in porodništva
kot pri moških.
Po rodnem obdobju pri ženskah nastopi
perimenopavza in kasneje menopavza,
pri moških pa andropavza. Hormoni
niso edini odgovorni za spremembe, ki
jih prinašajo leta, so pa vsekakor zelo
pomemben dejavnik. Za pojav meno
in andropavze je glavni vzrok padec
spolnih hormonov zaradi staranja
jajčnikov (pri moških pa mod oz.
testisov).
Menopavza in andropavza prinašata
naravne fiziološke spremembe in precej
tipične težave, ki jih različni ljudje zelo
različno dojemajo. Nekateri imajo hude
zdravstvene in psihosocialne težave,
drugi pa jih skoraj ne občutijo, čeprav
je padec hormonov podoben. Ženskam,
ki imajo hude težave, priporočamo
nadomeščanje hormonov, vsem pa zdrav
življenjski slog.
Opredelitve menopavze
Menopavza je zadnja menstrualna
krvavitev v življenju ženske, ki se
običajno zgodi med 47. in 52. letom
starosti. Za zadnjo jo razglasimo »za
nazaj«, če ji eno leto ne sledi nobena
več.
O prezgodnji menopavzi govorimo, če
zadnja spontana menstruacija nastopi
pred 40. letom, o zgodnji pa, če nastopi

Hormoni niso edini odgovorni
za spremembe, ki jih prinašajo
leta, so pa vsekakor zelo
pomemben dejavnik.
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pred 45. letom. V zadnjih letih pred
izgubo menstruacije, ko začnejo jajčniki
popuščati, govorimo o perimenopavzi ali
klimakteriju. Sem štejemo še prvo leto
ali dve po zadnji menstruaciji. V širšem
pomenu o menopavzi govorimo kot o
obdobju po zadnji menstruaciji, ki traja
do konca življenja.
Težko je za vsako posamezno žensko
vnaprej napovedati, kdaj bo prišlo do
prvih sprememb in kdaj do menopavze.
Pomembni so dedni dejavniki in vplivi
iz okolja. Pri kadilkah in pri debelih
ženskah pride do menopavze v
povprečju dve leti prej. Slab vpliv ima že
stradanje ali prekomerno v otroštvu ter
kasneje nezdrav življenjski stil, kronične
bolezni, debelost, psihične ali socialne
težave, težave v družini ali službi.
Zakaj pride do menopavze
Ob rojstvu ima deklica dokončno število
jajčnih celic, ki se ne obnavljajo več.
V rodnem obdobju začne dozorevati
vsak mesec večje število celic, dozori
pa samo ena, ostale propadejo. V
času, ko dozoreva jajčna celica, jajčnik
izloča estrogene in progesteron, ki
vplivata na sluznico maternice in na
celo telo. Ko število jajčnih celic močno
pade, pade odzivnost jajčnikov na
nadrejene hormone, ki ju spodbujajo k
tvorbi zrelih jajčnih celic in postopno
pade sposobnost ženske za naravno
zanositev.

posameznih organskih sistemih, ki so
zelo različne, čeprav imajo enak skupni
imenovalec – padec spolnih hormonov.
Pojavijo se pri skoraj vseh ženskah,
približno polovica jih občuti kot moteče.
• Ciklus in zanositev: pri večini žensk
se že v drugi polovici štiridesetih
pojavijo motnje menstrualnega ciklusa,
ki postaja manj reden, ovulacije
izostajajo, menstruacije postanejo
pogosto močnejše, kar lahko vodi tudi
v slabokrvnost, ki poslabša kakovost
življenja. Pri nekaterih postopno, pri
nekaterih pa kot odrezano menstruacija
preneha.
Možnosti za spontano zanositev
postanejo zelo majhne, pa tudi možnosti
za zanositev z medicinsko pomočjo zelo
padejo. Kljub temu svetujemo uporabo
kontracepcije še 1 leto po zadnji
menstruaciji.

Nekaj let kasneje začne padati še
količina hormonov, ki jih izloča jajčnik,
menstruacije postanejo neredne in nato
izostanejo. Jajčnik, ki se stara hitreje kot
drugi organi, preneha delovati in atrofira.

• Telesna teža: bazalni metabolizem,
to je metabolizem (oz. energija), ki je
potreben za osnovno vzdrževanje celic
in telesa, začne upadati. Ker se za
osnovno delovanje telesa porabi manj
energije, jo v telesu ostane več in če je
ne porabimo s telesno aktivnostjo ali
če ne pazimo na primeren vnos hrane,
začne telesna teža naraščati. Posledica
je, da se ob enakem življenjskem slogu
začnemo rediti. Zaradi nižjega bazalnega
metabolizma je veliko težje shujšati,
zato se je izjemno pomembno zavedati,
da je z leti potrebno paziti na vnos
hrane in porabo energije, sicer se razvije
začaran krog naraščanja teže. Debelost
je pri starejših pogostejša kot pri mlajših
in je vzrok tudi za druge bolezni in
tegobe.

Peri in menopavzne težave
Padec hormonov je lahko povezan s
številnimi spremembami in težavami v

Vzroki za padec bazalnega metabolizma
še niso povsem znani, vsekakor pa
se pojavijo zaradi staranja in padca
Spremljajte nas na
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• Posledica upada hormonov je hitrejše
napredovanje ateroskleroze in pojav
ali poslabšanje srčno-žilnih in drugih

Aminoplus® immun je prehransko dopolnilo z izbrano kombinacijo

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

brez laktoze

brez fruktoze

brez glutena

tudi za
vegetarijance

7 ali 30
vrečk

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

Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
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Vitamini C, B6, B12 ter cink, baker in selen imajo vlogo pri
delovanju imunskega sistema.
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• Padec hormonov je odgovoren tudi
za padanje mišične mase in napetosti
ter debeline kože in sluznic. Sluznice,
zlasti nožnica, postanejo tudi bolj
suhe. Zaradi slabšega tonusa mišic
medeničnega dna in atrofije sluznic
urogenitalnega področja prihaja do
težav pri zadrževanju urina in urinske
inkontinence.

t •

• Hormoni vplivajo na žile; padec
estrogenov je odgovoren za vazomotorne
spremembe – žile se brez pravega
razloga razširijo, pojav spremljata še
potenje in rdečica obraza, težava je lahko
zelo neprijetna in ji pravimo valunge.
Navali vročine oz. valunge se lahko
pojavijo kadarkoli, povsem nepričakovano,
pogosteje pa, če je ženska v stresni
situaciji. Velikokrat se pridruži še nočno
potenje. Te težave se lahko pojavijo že
nekaj let pred menopavzo, trajajo pa
lahko še par let po zadnji menstruaciji.
Ne doživijo jih vse ženske.

• Počasi napredujoča in dolgo skrita,
a zelo resna težava v postmenopavzi
je osteoporoza. To je bolezen kosti.
Zaradi pomanjkanja hormonov se
spremeni metabolizem kosti, zato se
zniža mineralna kostna gostota in se
poslabša kakovost kosti. To lahko vodi
do zlomov že pri manjših obremenitvah
ali nepravilnih gibih. Pri osteoporozi se
posedajo vretenca in ljudje izgubljajo
višino, hrbtenica se upogne, zmanjša se
gibljivost, prihaja do hitrejše utrujenosti,
lahko tudi do kroničnih bolečin.
Med vzroki za nastanek osteoporoze
in njeno napredovanje so pomanjkanje
kalcija, vitamina D, premalo telesne
aktivnosti, kajenje, nezdrav življenjski
slog.

n os

različnih hormonov, od spolnih do
rastnega, ščitničnega in verjetno tudi
vseh ostalih.

or

V tem obdobju so pogostejše
motnje razpoloženja, pojav
depresije in anksioznosti.

• V peri in menopavzi so pogostejše
tudi čustvene in psihične spremembe.
Veliko žensk se umiri in začuti
svobodo, številne pa imajo težave
zaradi postopnega padanja energije,
telesne moči, spomina in kognitivnih
funkcij. V tem obdobju so pogostejše
motnje razpoloženja, pojav depresije
in anksioznosti. Pogostejše so tudi
težave v spolnosti, ki nastanejo zaradi
kombinacije psihičnih in telesnih
sprememb.

kroničnih bolezni (višji krvni tlak,
sladkorna bolezen, povišan holesterol,
skeletno-mišične bolečine, revmatske
bolezni itn.).
Estrogeni varujejo notranjost žilne
stene in ko jih po menopavzi ni več, zelo
naraste tveganje za koronarne bolezni,
ki so med 56. in 65. letom glavni vzrok
za umrljivost žensk. Tveganje zelo
povečajo debelost, kajenje, neurejena
hipertenzija, sladkorna bolezen, visoke
maščobe v krvi in stres.

am

• Nespečnost se lahko pojavi zaradi
nočnega potenja ali tudi brez njega;
zaradi stresa ali brez stresa. Če traja
dlje časa, vodi v razdražljivost, motnje
koncentracije in spomina.

ZDRAVI V POLETJE

KO POSTANE
PREVROČE ZA ZDRAVJE
Vročinska kap je najtežja oblika hipertermije in lahko doleti vsakega izmed nas!
Zlasti pa so za vročinske motnje dovzetni starostniki in majhni otroci, bolniki s
Besedilo: Polonca Fiala, mag. farm.
srčno-žilnimi obolenji ter pretežki ljudje.
Človeško telo vzdržuje ravnovesje
med tvorbo in izgubo toplote. V naših
možganih je »termostat«, ki nenehno
oddaja in prejema signale iz zunanji
temperaturi izpostavljenih delov
telesa (iz mišic, krvnih žil, kože, žlez,
hrbtenjače). Telo samodejno vzdržuje
optimalno telesno temperaturo z
znojenjem, dihanjem, drgetanjem ter
usmerjanjem pretoka krvi med kožo in
notranjimi organi tako v mrzlem kot
vročem vremenu. Zvišana temperatura
okolja povzroča znojenje. Vsi ljudje se
znojimo, nekateri izločijo tudi več litrov
znoja dnevno. Ko se znoj na koži suši,
se površina telesa ohlaja in tako se
temperatura telesa zniža.
Kadar pa je telo preveč izpostavljeno
zelo visokim temperaturam, lahko pride
do vročinskih motenj, kot so vročinska
izčrpanost, vročinska kap in vročinski

krči. Nevarnost je večja pri visoki zračni
vlagi, ki zmanjšuje hladilni učinek
znojenja, in pri dolgotrajnih naporih, pri
katerih mišice proizvajajo več toplote.
Vročinska kap
Vročinska kap je smrtno nevarno stanje
zaradi dolgotrajne izpostavljenosti
hudi vročini. Sposobnost telesa, da bi
se z izhlapevanjem znoja hladilo samo,
je zmanjšana. Vročinska kap pogosto
nastopi nenadoma in zahteva takojšnje
zdravljenje.
Opozorilni simptomi, kot so vrtoglavica,
glavobol in utrujenost, lahko nastopijo,
niso pa nujni. Znojenje se po navadi
zmanjša, a tudi to ni nujno. Koža je
pordela, vroča in suha. Srčni utrip
je pospešen in lahko doseže tudi
180 utripov na minuto. Dihanje je
hitrejše in plitvejše, krvni tlak je lahko

Človeško telo vzdržuje ravnovesje med tvorbo in izgubo toplote.
V naših možganih je »termostat«, ki nenehno oddaja in prejema
signale iz zunanji temperaturi izpostavljenih delov telesa.
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nespremenjen. Telesna temperatura, ki
jo moramo izmeriti rektalno, naraste
na od 40 do 41 ⁰C. Oseba je zmedena,
nastopijo lahko konvulzije in izguba
zavesti.
Vročinska kap brez takojšnjega
zdravljenja povzroči trajne okvare ali
smrt. Telesna temperatura 41 ⁰C je
namreč kritična meja, le stopinja več je
pogosto usodna. Zato je vročinsko kap
potrebno nemudoma zdraviti s hlajenjem
in hitrim prevozom v bolnišnico. Najbolje
je, da osebo zavijemo v mokro rjuho,
jo damo v mrzlo kopel ali jo hladimo
z ledom! V bolnišnici osebo dodatno
oskrbijo!
Vročinska izčrpanost
Vročinska izčrpanost nastane zaradi
večurne izpostavljenosti vročini. Obilno
potenje in posledična izguba tekočine
ter elektrolitov povzročita utrujenost,
nizek krvni tlak in lahko tudi kolaps. Pri
človeku opazimo utrujenost, slabost,
nemir, zmedenost in obilno potenje. Kri
zastaja v žilah nog, ki so zaradi vročine
razširjene. Zato oseba, če stoji, pogosto
omedli. Srčni utrip je hiter in šibek, koža
je hladna, bleda in vlažna. Zaradi izgube

Opozorilni simptomi, kot
so vrtoglavica, glavobol in
utrujenost, lahko nastopijo,
niso pa nujni.
Spremljajte nas na
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Vročinska kap je najtežja oblika
hipertermije in lahko doleti
vsakega izmed nas!
tekočine se zmanjša volumen krvi, zato
je krvni tlak znižan. Zanimivo je, da
vročinska izčrpanost lahko prizadene tudi
osebe, ki na vroč dan počivajo v senci!
Najpomembnejše je, da hitro
nadomestimo izgubo tekočin in
elektrolitov. Bolnik naj leži na hladnem,
glava naj bo v nekoliko nižjem položaju.
Vsakih nekaj minut naj oseba po požirkih
srka hladen napitek rahlo osoljene
vode ali še bolje peroralno rehidracijsko
raztopino.
Pozorni bodimo tudi na vročinske krče
(boleče trzanje mišic), ki nastanejo ob
pretiranem potenju zaradi naporne
dejavnosti v hudi vročini. Povzroči jih
prevelika izguba tekočin in elektrolitov.
Težave so pogoste pri fizičnih delavcih in
športnikih.
Kaj storiti, da vročina ne bo ogrožala
našega zdravja?
• Dnevno spijte vsaj dva litra tekočine,
najbolje vode. Stopnjo hidracije
najbolje zaznamo z občutkom za žejo
in pogostostjo uriniranja. Če gremo
redko na vodo, urin pa je temnejši, je

Vročinska kap je smrtno nevarno stanje zaradi dolgotrajne
izpostavljenosti hudi vročini.
•
•
•

•
•
•
•

to dodaten znak, da je treba zaužiti
več tekočine.
Ne uživajte pijač, ki vsebujejo kofein,
alkohol ali veliko sladkorja – te pijače
povečajo odvajanje tekočine iz telesa.
Prostore zračite zjutraj in zvečer, čez
dan pa čim manj.
Zadržujte se v zaprtih, hlajenih
prostorih. Če doma ali v službi
nimate klimatskega hlajenja, pojdite v
nakupovalni center ali knjižnico – tudi
nekaj ur dnevno v ohlajenem prostoru
koristi pri vzdrževanju normalne
telesne temperature v vročini.
Doma se hladite s hladno prho ali
hladno kopeljo.
Oblačite se v bombažna ali lanena
lahka, ohlapna oblačila.
Nikoli ne puščajte nikogar v zaprtem
parkiranem avtomobilu.
Zunanje fizične aktivnosti omejite na
jutranje in večerne ure.

• Omejite športno aktivnost. V času
fizične aktivnosti spijte od dva do štiri
kozarce hladne, brezalkoholne pijače
na uro.
In ko nam telo sporoča, da postaja
za zdravje prevroče, tega nikar ne
preslišimo!

Zvišana temperatura okolja
povzroča znojenje.

ZDRAVI V POLETJE

HIDRACIJA – ZA DOBRO
FIZIČNO IN PSIHIČNO
DELOVANJE TELESA
Voda predstavlja od 75 odstotkov telesne teže pri otroku do 55 odstotkov
telesne teže pri starostniku in je nujna za normalno delovanje celic – nujna je za
življenje. Vodo izgubljamo preko ledvic z urinom, preko črevesja z iztrebki, preko
pljuč z dihanjem in preko kože s perspiracijo in znojenjem. Kadar je vnos tekočin v
Besedilo: Maja Kolšek Šušteršič, dr. med., spec. druž. med.
primerjavi z izgubo manjši, nastane dehidracija.
Predvsem v poletnih mesecih je
potrebno skrbeti za primerno
nadomeščanje tekočin, saj telo
ob visokih zunanjih temperaturah
pospešeno izgublja tekočino z
intenzivnejšim znojenjem. Najbolj
ogroženi za razvoj dehidracije so
starostniki in otroci, saj je pri njih
izguba večja, hkrati pa dehidracijo tudi
najslabše prenašajo.
Znaki dehidracije
Voda je izjemno pomembna za
ohranjanje zdravja in življenja, zato
je telo razvilo občutljive mehanizme,
ki hitro zaznajo dehidracijo in nanjo
opozorijo z žejo. Žeja je glavni simptom,
ki se pojavi med prvimi, in sicer že
ob blagi dehidraciji. V primeru hujše
dehidracije se lahko pojavijo glavobol,
suha usta, omotičnost, mišična šibkost,
hitro bitje srca, slabša prožnost kože,
izločanje malo ali skoraj nič urina.

Preprečevanje dehidracije
Dehidracijo preprečujemo z zadostnim
vnosom tekočine. V normalnih
vremenskih razmerah in ob zmerni
telesni aktivnosti za odraslega človeka
zadostuje od 1,5 do 2 litra vode dnevno.
V primeru visoke zunanje temperature
ali intenzivne telesne aktivnosti je
potrebno vnos tekočine povečati (ob
intenzivni telesni aktivnosti pri visoki
zunanji temperaturi lahko pride celo do
izgube 2 litrov vode na uro).
Ravno tako je potrebno zagotoviti večji
vnos, kadar prihaja do prevelikih izgub
zaradi bolezni – na primer vročinsko
stanje, neustavljivo bruhanje ali driska,
izločanje velikih količin urina ob
neurejeni sladkorni bolezni, prav tako
nekatera zdravila (diuretiki) povečujejo
možnost za dehidracijo. Tudi bolniki
s srčnim popuščanjem in bolniki s

kronično ledvično boleznijo, ki imajo
sicer predpisan omejen vnos tekočine,
lahko ob povečanem znojenju povečajo
vnos tekočine, vendar je izrednega
pomena vsakodnevno tehtanje, ki bo
ob naglem porastu telesne teže hitro
pokazalo, da vnašamo več tekočine,
kot bi smeli, in jo je potrebno ponovno
omejiti.
V vročih dneh se je bolje izogibati
sladkim gaziranim pijačam, alkoholu
in kofeinu ter pravim čajem, saj
pospešujejo izločanje vode iz telesa in
poslabšujejo dehidracijo.
Zdravljenje dehidracije
Blage oblike dehidracije zdravimo s
peroralnim nadomeščanjem tekočine.
Najbolje je nadomeščati izgubljeno vodo
tako, da uživamo navadno vodo, naravne
sokove brez dodatka sladkorja ali
nesladkane sadne ali zeliščne čaje.

Zelo huda dehidracija lahko vodi tudi
do razvoja šoka, saj telo ni več zmožno
kompenzirati izgube tekočine. V tem
primeru pride do padca krvnega tlaka
ter slabše prekrvavljenosti in posledično
slabše preskrbe vitalnih organov s
kisikom, kar povzroči smrt.

Kadar je dehidracija hujša, je potrebno
nadomeščati tudi izgubljene elektrolite
– uživamo oralno rehidracijsko raztopino
ali si jo pripravimo sami: v 1 liter vode
damo 8 zravnanih jedilnih žlic sladkorja
in 1 zravnano čajno žličko kuhinjske soli
ter po želji sok 2 pomaranč ali grenivk.

Starejši ljudje so bolj podvrženi
dehidraciji, saj redkeje začutijo žejo,
oziroma ko jo začutijo, pogosto niso
zmožni zaužiti dovolj tekočine, da bi
nadomestili izgubljeno vodo. Pri otrocih
pa hitreje prihaja do večjih izgub zaradi
večjega razmerja med površino in
telesno maso (na primer ob vročinskem
stanju). Mlajši otroci poleg tega ne
znajo povedati, da so žejni, zato lahko
opazimo posredne znake dehidracije
– povečano razdražljivost, utrujenost,
nezainteresiranost, jok brez solz, suhe
pleničke, vdrta zrkla itn.

Če gre za hudo dehidracijo in ji je
pridruženo še bruhanje, je po navadi
potrebno dovajati tekočino v žilo.
Zdravnika moramo obiskati:
• kadar pride do neustavljivega bruhanja
in ne uspemo v sebi zadržati niti malo
tekočine,
• kadar bruhanje pri odraslem traja več
kot 24 ur, pri otroku pa več kot 12 ur,
• kadar driska traja več kot 5 dni,
• kadar gre za oslabelost in omotico ob
vstajanju ali
• ko otrok postane razdražljiv ali bolj
utrujen, zaspan in manj aktiven.
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V normalnih vremenskih
razmerah in ob zmerni telesni
aktivnosti za odraslega
človeka zadostuje od 1,5 do 2
litra vode dnevno.

Spremljajte nas na
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Zaščiti vašo kožo in njen DNK
pred škodljivimi UV in IR žarki.
Uvoznik za Slovenijo:

Brodišče 12, 1236 Trzin
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GREMO NA ODDIH
- PRIPRAVIMO
POTOVALNO MALHO
Poleg vsega, kar bomo vzeli s seboj na morje, ne smemo pozabiti na potovalno
lekarno, v kateri naj bodo vsaj osnovna zdravila, ki bodo pomagala otroku ali
odraslemu, če bo prišlo do kakšnih težav. Upam, da vam ne bo treba te potujoče
lekarne na morju niti odpreti. Če pa že, vam ponujam nekaj dobrih napotkov, kako se
Besedilo: Petra Šauperl
s tem opremiti.
Ali naj nesemo zdravila na morje?
Odhod z otrokom na pot zahteva
natančne priprave, saj se morate
pripraviti tudi na nepredvidljive situacije.
Zato je majhna potovalna lekarna
obvezni del prtljage. Da se vam ne bi
zgodilo, da bi pozabili kaj pomembnega,
je najbolje, da pred pripravljanjem
prtljage naredite seznam vseh zdravil,
ki jih nameravate vzeti s seboj.
Imeti morate kartico zdravstvenega
zavarovanja, osnovna zdravila, toplomer
in druga sredstva, ki jih boste lahko
potrebovali med potovanjem in
bivanjem na morju. Seveda se lahko še
pred odhodom posvetujete s svojim
pediatrom. Obvezno pa morate vzeti s
seboj tista zdravila, ki jih je predpisal vaš
pediater in jih mora otrok redno jemati.

Kaj, če pride do nepredvidljivih
situacij?
Če se vaš dojenček ali otrok prehladi,
dobi vročino, ga začne boleti uho ali
kaj podobnega, se je predhodno dobro
posvetovati z zdravnikom, šele potem
posežete po svoji mini lekarni. Najbolje
bi bilo, da pokličete pediatra, ki pozna
zdravstveno stanje vašega malčka, in ta
vam bo svetoval, kako ukrepati.
Kaj vzamemo s seboj za zniževanje
temperature?
Potovalna lekarna mora obvezno
vsebovati zdravila za zniževanje
temperature. Najbolje je, da vzamete
tisti sirup, ki vam ga je priporočil
pediater in ga običajno uporabljate
za zbijanje vročine doma. Če imate

dojenčka, vzemite svečke za zniževanje
temperature, prav tako po priporočilu
vašega pediatra. Tudi za starejšega
otroka lahko uporabljate svečke, če vam
je tako lažje, še posebno če otrok bruha.
Kaj je najučinkovitejše proti driski in
bruhanju?
Od vseh morskih težav malčki
najpogosteje »staknejo« tako imenovani
»trebušni virus«, ki ga spremlja bruhanje
ali driska. V takšni situaciji, ko vse,
kar pojejo ali popijejo, vržejo ven, je
pomembno, da ne dehidrirajo. Takrat
je dobro imeti pri roki rehidracijsko
raztopino. Za ublažitev trebušnih težav
je dobro imeti probiotik.
Če nameravate na morje z dojenčkom,
je v primeru bruhanja in driske najboljše
zdravilo materino mleko. Dojite ga
pogosteje, a v vsakem primeru obiščite
pediatra, da vam svetuje kakšno zdravilo.
Ali bomo potrebovali kapljice za nos?
Zaradi spremembe podnebja in morske
vode malčkom na morju pogosto teče
iz noska. Zato ne bodo mogli spati,

Zaradi spremembe podnebja in morske vode malčkom na morju
pogosto teče iz noska.
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Od vseh morskih težav malčki
najpogosteje »staknejo« tako
imenovani »trebušni virus«, ki
ga spremlja bruhanje ali driska.
Spremljajte nas na
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OPTIMALNA OSKRBA RAN DOMA IN NA DOPUSTU

1 mg/20 mg v 1 ml dermalno pršilo, raztopina
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zdravilo vsebuje oktenidinijev diklorid/fenoksietanol

PRIMEREN TUDI ZA VAŠEGA MALČKA

Dermalna raztopina za antisepticno zdravljenje ran, sluznic in kože
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Zaradi potapljanja in drugih
morskih aktivnosti lahko
otroke kdaj pa kdaj zabolijo
ušesa.
in če steče sluz iz nosu v grlo, lahko
nastanejo tudi komplikacije. Zato je
treba otroku redno čistiti nos, in če
je potrebno, dati tudi kapljice. Najbolj
praktične so tiste v razpršilu. Za
dojenčke obstajajo posebne, nežnejše
rešitve, kar jim bo omogočilo, da lažje
dihajo.
Ali vzamemo s seboj kapljice za oči?
Malčki na morju največ časa preživijo na
pesku, kjer se igrajo, zato je neizogibno,
da se z umazanimi rokicami dotaknejo
tudi oči. To včasih lahko privede do
vnetja veznice, zato ni slabo na dopustu
imeti kakšno mazilo za oči, če se to
zgodi.
Vendar pa ne začnite paničariti, ker ni
vsaka rdečina oči znak za vnetje veznice.
Mogoče so se mu samo razdražile oči
zaradi slane vode ali prahu. Izperite
mu jih z blagim kamiličnim čajem, in
če opazite, da rdečina ne izginja, se
obrnite na zdravnika, ki vam bo predpisal
primerno terapijo, če bo to potrebno.
Ali potrebujemo kapljice za ušesa?
Zaradi potapljanja in drugih morskih
aktivnosti lahko otroke kdaj pa kdaj
zabolijo ušesa. Verjetno tudi sami veste,
kako je lahko to boleče in neprijetno.
Zato lahko s seboj vzamete tudi kapljice
za ušesa, ki vam jih bo za dojenčka ali
otroka priporočil vaš pediater. Bolečina
bo ponehala, vendar morate med
nadaljnjim dopustovanjem paziti, da
otroku voda ne pride več v ušesa, zato
jih je najbolje zaščititi z vato.
Ali potrebujemo kaj proti alergijam?
Nič ne bo odveč, če bomo s seboj vzeli
zdravilo za ublažitev alergijskih reakcij,
posebno če je vaš otrok že kdaj imel
takšno težavo. Lahko se zgodi, da
malček kar na lepem dobi koprivnico
zaradi sonca ali kakšne hrane, takrat
vam bo sirup antihistaminik prišel prav.
Ne glede na to, če ste že uporabljali
podobno zdravilo, se morate vedno pred
uporabo posvetovati z zdravnikom, še
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Nič ne bo odveč, če bomo s seboj vzeli zdravilo za ublažitev
alergijskih reakcij, posebno če je vaš otrok že kdaj imel takšno
težavo.
posebno če gre za nevarno alergijo. Če
se odpravljate na morje z dojenčkom, ne
tvegajte z novo hrano, zaradi katere bi
lahko dobil alergijsko reakcijo.
Naravna pomoč: Za blaženje sončnih
opeklin uporabim kumare, ki jih narežem
na kolobarje in jih dam v zamrzovalnik.
Čez nekaj časa jih zmeljem v mešalniku
in dobim gosto pasto. Tako pripravljeno
pasto nanesem na sončne opekline.
Ali nesemo s seboj tudi kakšen
antibiotik?
Antibiotikov ne nosite s seboj, saj sami
dobro veste, da jih brez odobritve
zdravnika ne smete dajati otroku. Če
ima malček vročino več kot dva dni, je
najbolje, da se obrnete na zdravnika, ki
bo ocenil, ali otroku predpiše antibiotik

in katerega.
• toplomer
• zdravstvena kartica
• sirup/svečke za zbijanje vročine
• rehidracijska tekočina
• probiotik
• pršilo za zaščito proti insektom
• gel za ublažitev pikov
• fiziološka tekočina
• prišilo za nos
• sirup ali tablete proti alergiji
• sterilna gaza
• obliži
• Bepanthen
• pinceta
Uživajte na morju oziroma kamorkoli
že greste dopustovat, pazite nase in na
svoje otroke ter imejte natančno »Ø«
težav!

Antibiotikov ne nosite s seboj, saj sami dobro veste, da jih brez
odobritve zdravnika ne smete dajati otroku.
Spremljajte nas na
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Kozmetični izdelki so narejeni iz
100% aloje vere, ki je
• nepasterizirana,
• dvojno koncentrirana,
• brez dodane vode, mineralnih olj,
parabenov in alergenov.

Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL Viva in Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si.
Distributer: LL Grosist d.o.o., Komenskega ulica 11, Ljubljana.

AKTUALNO

NAJ VAM VNETJE
UŠES NE POKVARI
DOPUSTA
Boleče vnetje zunanjega ušesa ali sluhovoda je v poletnem času dokaj pogost pojav.
Do njega najpogosteje pride zaradi vode, ki po plavanju ali drugih aktivnostih v vodi
zastane v sluhovodu, kar v kombinaciji s prisotnimi bakterijami privede do okužbe.
Besedilo: Strokovnjaki nacionalnega inštituta javnega zdravja, NIJZ

Zanimivo je, da so nekateri ljudje bolj
nagnjeni k vnetjem zunanjega ušesa.
Razlog za to je v obliki sluhovoda. Na
to seveda ne morete vplivati, lahko pa
z nekaj enostavnimi ukrepi zmanjšate
možnost, da bi vam boleče vnetje
pokvarilo poletni dopust.
Po plavanju posušite ušesa
Po plavanju in drugih aktivnostih v
vodi posušite ušesa. Nagnite glavo na
stran in povlecite uhelj, da voda izteče
iz sluhovoda. Če občutite, da je voda
še vedno v ušesu, si lahko pomagate
tudi tako, da z dlanjo prekrijete uhelj
in ustvarite rahel vakuum – kot bi
odmaševali zamašen odtok.
Ne uporabljajte vatiranih paličic
Za čiščenje ušes in odstranjevanje vode
ne uporabljajte vatiranih paličic. Z njimi
lahko poškodujete občutljivo kožo

sluhovoda in s tem povečate možnosti
za okužbo in vnetje. Tudi sicer bi se
morali izogibati vatiranim paličicam, saj
z njimi ušesno maslo, odmrlo kožo in
druge ostanke porinete le še globlje
v ušesni kanal. Ne tako redko pa se
zgodi tudi, da si ljudje z uporabo paličic
poškodujejo bobnič.
Uporabljajte zamaške za ušesa ali
plavalno kapo
Če iz izkušenj veste, da ste nagnjeni k
vnetjem zaradi vode v ušesu, si ušesa
pred plavanjem zaščitite z zamaški,
plavalnim trakom ali plavalno kapo.
V lekarnah in specializiranih trgovinah
lahko kupite univerzalne silikonske
zamaške, ki jih z gnetenjem prilagodite
obliki svojih ušes. Če imate izjemno
občutljiva ušesa ali vam je zdravnik
zaradi nevarnosti vnetij odsvetoval

vodne aktivnosti brez zaščite ušes, pa
lahko pri prodajalcih slušnih aparatov
naročite posebne, po meri izdelane
zamaške, ki zagotavljajo še boljšo
zaščito pred vstopom vode v uho.
V zadnjem času postajajo priljubljeni
tudi neoprenski naglavni trakovi, ki v
kombinaciji z zamaški nudijo največjo
možno zaščito pred vstopom vode v
uho.
Zakaj voda povzroči vnetje ušesa?
Vlažno in toplo okolje ušes je idealno za
razmnoževanje mikroorganizmov, ki so
že prisotni na koži in v sluhovodu. Poleg
tega so lahko v vodi prisotni mikrobi, ki
se ob primernih pogojih (vlaga, toplota)
v ušesu namnožijo in povzročijo draženje
ali vnetje ušesnega kanala. Do okužb
lahko pride tudi z bazensko vodo, ki je
sicer filtrirana in klorirana, a je zaradi
prisotnosti velikega števila ljudi na
majhni vodni površini možnost okužb
lahko celo večja kot v naravnem okolju.
Če pride do vnetja
Vnetje zunanjega ušesa prepoznate po
bolečem in razdraženem sluhovodu in
včasih tudi uhlju. Pojavi se lahko tudi
izcedek ter včasih celo slabši sluh.
Takšnega vnetja ne morete pozdraviti
sami. Uporaba domačih zvarkov iz
ljudskih izročil in nasvetov babic ne
pomaga. Odlašanje z obiskom zdravnika
lahko stanje samo poslabša, vnetje pa
se lahko razširi še na srednje uho.

Če iz izkušenj veste, da ste nagnjeni k vnetjem zaradi vode v
ušesu, si ušesa pred plavanjem zaščitite z zamaški, plavalnim
trakom ali plavalno kapo.
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Zdravljenje vnetja poteka z
antibiotičnimi kapljicami, ki jih je
potrebno uporabljati toliko časa, kot je
predpisal zdravnik. V primerih hudega
vnetja ali neučinkovitosti zdravljenja s
kapljicami lahko zdravnik predpiše tudi
oralni antibiotik, v redkih primerih pa
je zaradi zapletov ali izjemno hudega
vnetja potrebno zdravljenje v bolnišnici.
Spremljajte nas na

Zdrave novice

INTIMNO

VNETJE SEČIL - SKRIT
POŽAR V TELESU
Eno najpogostejših okužb, okužbo sečil, povzročajo bakterije iz anogenitalnega
predela, ki prek sečnice vstopijo v mehur in prostato, od koder lahko napredujejo
prek sečevodov do ledvic. Vnetja lahko prizadenejo različne skupine ljudi, nekateri
pa so takšnemu vnetju še posebej podvrženi. Vsekakor je pravilno ravnanje ob
Besedilo: Nana Fartek, dr. med., spec. druž. med.
vnetju blagodejno za naše počutje.
Najpogostejše vnetje, ko se nenadoma
začnejo pogosta, pekoča odvajanja
majhnih količin urina, je vnetje mehurja
(cistitis). Mehur se boleče krči, kar
čutimo kot bolečino nad sramno kostjo.
Gre za lokalno okužbo, pri kateri ni
prisotna povišana temperatura ali
splošno slabo počutje. Včasih bakterije
poškodujejo sluznico, zato je urin
občasno lahko tudi krvav – rožnat do
živo rdeč. To lahko povzroči veliko
strahu, v resnici pa takšno vnetje
mehurja ni nič bolj nevarno, kot če v
urinu ni krvi.
Če so simptomi cistitisa blagi do zmerni,
lahko poskusimo s pitjem velikih količin
tekočine. Pomaga brusnični čaj ali
ursi čaj. Tako lahko pozdravimo vnetje
mehurja brez antibiotika. Če pa so
težave hude ali trajajo več kot tri dni ali

je urin krvav, je potrebno zdravljenje z
antibiotikom, ki ga zdravnik predpiše na
recept.
O vnetju ledvičnih čašic (pielonefritisu)
govorimo, kadar se pridružijo še slabo
počutje, ledvena bolečina (običajno le
enostranska, na strani vnete ledvice)
in povišana temperatura. Takrat je
nujen obisk zdravnika še isti dan, saj
potrebujemo fizični pregled ter pregled
krvi/urina in predpis antibiotika.
Lahko je vneta le sečnica (uretritis), pri
čemer ni bolečine nad sramno kostjo.
Je le močna bolečina v spolovilu,
opisana kot bi »lulali britvice«. Odvajanje
urina ni bolj pogosto, je pa zmerno do
močno boleče. Večinoma gre za spolno
prenosljive okužbe, lahko pa tudi za
ranljivo kožo spolovila pri ženskah v

menopavzi. Do tega pride zaradi upada
hormonov, zaradi česar se sluznica
spolovila in predvsem sluznica nožnice
tanjšata in izsušujeta. Odvajanje urina
je takrat daljši čas neprijetno in malo
pekoče.
Posebej pazljivi moramo biti pri vnetju
sečil pri moškem, in sicer zaradi
prostate, ki leži tik pod mehurjem,
skoznjo pa poteka moška sečnica.
Pogosto bakterije vstopijo tudi tja in
povzročijo vnetje prostate (prostatitis).
Običajno se pojavi povišana telesna
temperatura, prisotno je slabo počutje,
poleg pogostih pekočih odvajanj malih
količin urina pa je navzoča še bolečina
v presredku, ki tišči. Po od dveh do
treh dneh jemanja antibiotika pekoče
in pogosto uriniranje mine, ne mine pa
bolečina v presredku, saj zdravljenje
vnetja prostate traja dalj časa, vsaj
dva tedna. V tem primeru se jemanje
antibiotika podaljša.
Izpostavljene skupine za vnetje
Pri otrocih ali starostnikih se okužba
sečil lahko kaže tudi samo kot slabo
počutje in povišana temperatura, brez

Najpogostejše vnetje, ko se nenadoma začnejo pogosta, pekoča
odvajanja majhnih količin urina, je vnetje mehurja (cistitis).
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Posebej pazljivi moramo biti
pri vnetju sečil pri moškem, in
sicer zaradi prostate, ki leži tik
pod mehurjem.
Spremljajte nas na
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O vnetju ledvičnih čašic
(pielonefritisu) govorimo, kadar
se pridružijo še slabo počutje,
ledvena bolečina in povišana
temperatura.
Lahko je vneta le sečnica (uretritis), pri čemer ni bolečine nad
sramno kostjo.
drugih znakov, ki bi kazali na sečila,
zato moramo pri temperaturi nejasnega
izvora vedno preveriti še možnost
okužbe sečil (laboratorijski pregled krvi
in urina).
Pri nosečnicah je zelo pomembno,
da se vnetje mehurja zdravi takoj,
saj nezdravljeno vnetje sečil poveča
nevarnost za spontani splav ali

prezgodnji porod. Pri nosečnicah se
iz tega razloga tudi brez simptomov
izvaja redna kontrola urina za prisotnost
bakterij.
Bolj ogroženi za težje okužbe sečil
so starostniki, nosečnice, sladkorni
bolniki, nevrološki bolniki z motnjami
zaznavanja ali odvajanja urina, osebe
s trajnim urinskim katetrom in/ali

urološkimi strukturnimi ali funkcijskimi
spremembami ter imunsko oslabljene
osebe.
Preventiva
K preprečevanju okužb pripomore
uživanje vsaj od dveh do treh
litrov tekočin dnevno (če ni drugih
zdravstvenih razlogov proti, na primer
srčno ali levično popuščanje), odvajanje
urina na od tri do štiri ure, odvajanje
urina takoj po spolnem odnosu ter
preoblačenje mokrega perila in kopalk
poleti pri bolj občutljivih.
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pomaga rešiti težave
intimnega predela!
Ohranja naravne obrambne sposobnosti nožnice
Pospešuje obnovo normalne vaginalne flore
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ZDRAVI V POLETJE

POLETJE IN
ČREVESNE OKUŽBE
Na potovanjih se pogosto srečujemo z različnimi zdravstvenimi težavami, saj
smo izpostavljeni določenim dejavnikom tveganja, ki jih v domačem okolju ni. Pri
prebavnih težavah najpogosteje pomislimo na drisko, pogosto pa je tudi zaprtje.

Besedilo: Nina Ošlaj, mag.farm.

Različne študije kažejo, da zaradi
potovalne driske trpi tudi do 63
odstotkov ljudi, medtem ko zaradi
potovalnega zaprtja trpi do devet
odstotkov ljudi. Vzroki za zaprtje so
različni, med drugim tudi spremembe
v prehrani in življenjskem slogu,
saj med potovanjem uživamo več
suhe in sladke hrane, poleg tega pa
uživamo manj tekočin. Študije kažejo,
da je vnos zadostne količine tekočin
najpomembnejši ukrep preprečevanja
zaprtja, zato moramo tudi med
potovanjem in dopustom poskrbeti
za ustrezen vnos tekočine. Svetuje se
vnos 1,5 litra tekočine na dan, kadar
se veliko potimo, pa tudi več. Prav tako
je pomemben vnos vlaknin, zato tudi v
času dopusta uživajte čim več sadja in
zelenjave. Zadostna telesna aktivnost
prav tako pomaga odpraviti zaprtje.
S skrbno pripravo na potovanje in
ustrezno zaščito ter ravnanjem boste
na potovanjih bolj varni tudi pred novim
koronavirusom.

Črevesne nalezljive bolezni (ČNB) se
kažejo s prebavnimi težavami oziroma
slabostjo, bruhanjem, krči v trebuhu,
drisko, lahko tudi s povišano telesno
temperaturo. Povzročitelji ČNB so
lahko virusi, bakterije ali paraziti, ki
jih ugotavljamo z mikrobiološkimi
preiskavami. Značilni so izbruhi zlasti
virusnih drisk v kolektivih in nadaljnje
nosilstvo (klicenoštvo) povzročiteljev po
preboleli bolezni.
Povzročitelj
ČNB povzročajo različni povzročitelji
(virusi, bakterije, glive in paraziti).
Najpogostejši povzročitelji so norovirusi,
rotavirusi in adenovirusi. Od patogenih
črevesnih bakterij so najpogostejše
okužbe s kampilobaktrom, salmonelo
in patogenimi sevi E. coli. Pogosta
je tudi zastrupitev s strupi bakterije
Staphyloccocus aureus. Okužba s
paraziti je manj pogosta.
Doba inkubacije
Čas od okužbe do prvih znakov bolezni

ČNB povzročajo različni povzročitelji (virusi, bakterije, glive in
paraziti).
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običajno traja od nekaj ur do nekaj
dni, lahko je tudi daljši, odvisno od
povzročitelja in infekcijske doze (količine
mikrobov, ki povzročijo bolezen), ki jo
človek prejme.
Način prenosa
Povzročitelje ČNB človek zaužije s hrano,
vodo ali si jih zanese v usta z umazanimi
rokami. Mikrobi se tako nekaj časa
izločajo z blatom obolelega. Ko bolnik
okreva, izločanje mikrobov praviloma
ne preneha, ampak se nadaljuje še
od nekaj dni do mesecev. Z bolnika
ali klicenosca se povzročitelj vrača v
okolje, v higiensko neurejenih razmerah
se okužba zlahka širi na zdrave osebe.
Z nekaterimi povzročitelji so lahko
okužene tudi živali, ki ne kažejo znakov
obolenja, vendar povzročitelje lahko
prenašajo na ljudi.
Infektivna doza pri črevesnih virusnih
okužbah je v nasprotju z večino
bakterijskih okužb nizka. Za okužbo je
torej potrebna mala količina virusov. Ob
izbruhih na primer norovirusnih drisk
lahko zato zbolijo cele skupine otrok v
vrtcih, varovancev v domovih za starejše,
vsi družinski člani ipd.

Različne študije kažejo, da
zaradi potovalne driske trpi
tudi do 63 odstotkov ljudi,
medtem ko zaradi potovalnega
zaprtja trpi do devet odstotkov
ljudi.
Spremljajte nas na
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Dovzetnost za okužbo
Za okužbo so dovzetni ljudje vseh
starostnih skupin. Bolezen je lahko
nevarna za majhne otroke, starejše
osebe, kronične bolnike in nosečnice.
Znaki bolezni
Prebavne težave se pojavijo zaradi
vnetja prebavil. Kažejo se kot slabost,
bruhanje, krči v trebuhu, driska, povišana
telesna temperatura. Bolnik se zaradi
bolezni hitro izčrpa, zaradi izgube
tekočine mu grozi izsušitev. Pri lažjih
okužbah poteka bolezen bolj blago,
lahko pa bolezenskih znakov sploh ni.
Kužnost
Bolnik oziroma klicenosec je kužen,
dokler izloča povzročitelje z blatom.
Zdravljenje
Zdravljenje črevesnih nalezljivih bolezni
je odvisno od vrste povzročitelja in
težav obolelega. Večinoma gre za
lajšanje težav, le izjemoma zdravimo
z antibiotiki. Najpomembnejše je
nadomeščanje izgubljene tekočine in
soli. Pozorni moramo biti na to, da bolnik
zaužije na dan najmanj od dva do tri
litre tekočine in dodatno vso tekočino,
ki jo izgubi zaradi bolezni oziroma
driske, bruhanja in potenja. Če so težave
hujše in nadomeščanje tekočine s

Zdravljenje črevesnih nalezljivih bolezni je odvisno od vrste
povzročitelja in težav obolelega.
pitjem ni mogoče, je potreben posvet
z zdravnikom oziroma zdravljenje z
infuzijami v bolnišnici.

najpomembnejša upoštevanje splošnih
higienskih ukrepov ter izbira varne hrane
in pijač.

Preprečevanje bolezni
Splošni preventivni ukrepi
Pri preprečevanju pojava in širjenja
črevesnih nalezljivih obolenj sta

Umivanje rok:
Na splošno si moramo umivati roke čim
pogosteje oziroma kadar prehajamo »od
manj čistih k čistejšim opravilom«. Zlasti

po uporabi stranišča si vedno temeljito
umijmo roke z milom in čisto vodo.
Pred jedjo temeljito umijmo roke s čisto
vodo in milom.
Kjer ni na voljo čiste vode, svetujemo
uporabo mokrih higienskih oz. alkoholnih
robčkov.
Hrana:
Jejmo dobro pečeno/kuhano pravkar
pripravljeno hrano.
Uživajmo sadje in zelenjavo, ki ju lahko
sami olupimo.
Upoštevamo pravilo: »Skuhaj, speci, olupi
ali ne jej!«
Osebe, ki prebolevajo ČNB, ne smejo
delati v proizvodnji, prometu in prodaji
živil, pri preskrbi prebivalstva s pitno
vodo ter pri negi in hranjenju majhnih
otrok.
Voda:
Pijmo ustekleničene pijače (originalno
zaprte) in jim ne dodajamo ledu oziroma
prekuhano vodo ali prevrete napitke.
V komunalno neurejenih okoljih si tudi
zobe umivajmo z ustekleničeno ali
prekuhano vodo.

Čas od okužbe do prvih znakov bolezni običajno traja od nekaj
ur do nekaj dni, lahko je tudi daljši, odvisno od povzročitelja in
infekcijske doze

Specifični preventivni ukrepi:
• cepljenje proti hepatitisu A,
• cepljenje proti tifusu,
• cepljenje proti rotavirusnim okužbam.

Težko pričakovane počitnice nam hitro
lahko pokvarijo težave s prebavo –
higiena rok, uživanje neoporečne vode
in toplotno obdelanih živil ter različna
zdravila brez recepta preprečujejo in
lajšajo težave z drisko ali zaprtjem.

Ne pozabite na potujočo lekarno
Pri zaprtju si lahko pomagamo tudi
z različnimi zdravili brez recepta,
sploh če ste se s to težavo srečali
že v preteklosti. Za potovanje so
najprimernejša zdravila v obliki tablet,
saj se zlahka prenašajo, hkrati pa so
preprosta za uporabo, na primer zdravila
z bisakodilom ali seno. Gre za kontaktna
odvajala, ki so primerna za akutna
zaprtja in se lahko uporabljajo krajši
čas. Pomagamo si lahko tudi s sirupi
z laktulozo ali svečkami z glicerolom.
Vendar so sirupi velikokrat težki za
prenašanje, svečke pa niso primerne

za območja z vročo klimo, saj se lahko
stopijo.

Kako se izogniti driski
Vzrok driske sta največkrat neustrezna
higiena rok in uživanje nezadostno
toplotno obdelane hrane ali vodovodne
vode. Za preprečevanje driske se
priporoča ustrezna higiena rok.
Uživajte ustekleničeno tekočino.
Izogibajte se pijačam z ledom, saj je ta
lahko pripravljen iz vodovodne vode.
Problematično je lahko tudi sadje, umito
z vodovodno vodo, zato uživajte le
olupljeno sadje. Prav tako se priporoča
uživanje hrane, ki je prekuhana na vsaj

65 °C, ali suhe hrane.

Drisko lahko lajšamo z zdravilom, ki
vsebuje racekadotril. Zmanjša izločanje
vode in elektrolitov v črevesje ter tako
pomaga ustaviti težave. Prav tako je
pomembno nadomeščanje elektrolitov,
pri čemer si lahko pomagamo s praški
za rehidracijo. Probiotiki pa pripomorejo
k vzpostavljanju in vzdrževanju
ravnovesja in funkcije črevesja.
Na potovanjih se včasih srečamo tudi
z različnimi zdravstvenimi težavami,
velikokrat tudi z motnjami prebave.
Drisko in zaprtje lahko velikokrat
preprečimo z zdravim življenjskim
slogom. Priporoča se pitje zadostne
količine tekočine, vendar naj bo voda
neoporečnega izvora. Prav tako se
svetuje vnos velike količine sadja in
zelenjave, ki naj bo ustrezno očiščeno ali
toplotno obdelano. Poleg tega je treba
dosledno izvajati higieno rok. Ob težavah
pa si lahko pomagamo z zdravili brez
recepta, ki naj bodo del vsake potovalne
lekarne.

Za okužbo so dovzetni ljudje
vseh starostnih skupin.
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GIBANJE

DIZAJN IN
FUKCIONALNOST ZA
AKTIVNE ŽENSKE
Čeprav nekateri menijo, da pohodništvo ni moderno, pa strokovnjaki pravijo, da
prinaša številne prednosti in pozitivne učinke na zdravje ter prav nič ne zaostaja za
Vir: Alpine Princess
ostalimi športi. Prav za to, so tudi oblačila zelo pomembna.

Medtem, ko ikonične pajkice ostajajo
temelj v ponudbi podjetja, nenehno
ohranjajo ušesa odprta za želje in
potrebe skupnosti Alpine Princess,
ter oblikujejo in izdelujejo nove kose
opreme, ki si jih želijo ženske na
prostem.
Alpine Princess si prizadeva ustvariti
izdelke, ki niso moteči, temveč veselje za
nošenje:
• trpežne pajkice, ki se stisnejo na vseh
pravih mestih, in
• ujemajoči se športni nedrčki, ki
odvajajo vlago;
• tehnični flis, ki je hkrati lahek in topel,
kot nalašč za zgodnje jutranje pohode
ali sončenje.

Alpine Princess si prizadeva
ustvariti izdelke, ki niso moteči,
temveč veselje za nošenje.

Več kot samo oblačila
Ne glede na to, kako obožujejo oblačila
Alpine Princess zaradi brezkompromisne
zavezanosti kakovosti, je pomen večji.
Najpomembnejši je učinek dobrega
počutja, ki ga povzročajo izdelki. Ko se v
svojih športnih oblačilih počutijo udobno
in privlačno, nam daje samozavest
in moč, da se podamo na še več
dogodivščin. Nobena gora ni dovolj
visoka za skupnost Alpine Princess!

oglasno sporočilo

Od začetkov leta 2019, je Alpine
Princess hitro prerasla v priljubljeno
pustolovsko opremo, ki ji zaupajo mlade
ženske, ki rade nosijo enako udobna in
elegantna oblačila.

Izbira oblačil izjemnih funkcionalnosti
za aktivne ženske, ki se po vzponih
in turah rade vsedejo s prijateljicami
na pijačo tudi v urbano okolje in so z
Alpinne Princess tudi urejene.
Na trgu so primerljivi v vseh
fukcionalnostih in tehničnimi elemti
kot profesionalne opreme, k vsemu pa
so dekleta dodale še izjemen dizajn,
ki pa sledi vsem funkcionalnostim
profesionalne opreme. Prihaja tudi
nova kolekcija KOLESARSKE OPREME
V GORE NA TURO IN KAVO V ISTIH
PAJKICAH

Pohodništvo ni moderno, pa
strokovnjaki pravijo, da prinaša
številne prednosti in pozitivne
učinke na zdravje ter prav nič
ne zaostaja za ostalimi športi.
Prav za to, so tudi oblačila zelo
pomembna.
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MELATONIN – HORMON,
KI NAM POMAGA ZASPATI
Melatonin je hormon, ki nastaja v posebnem delu možganov, v češariki. Pri ljudeh
se njegova biosinteza začne kmalu potem, ko se stemni, in je največja med drugo
in četrto uro v nočnem času. Največja koncentracija melatonina je pri otrocih med
Besedilo: Bojan Madjar, mag. farm., spec.
prvim in tretjim letom ter nato postopno upada do pubertete.
Učinki melatonina so v telesu
mnogoteri, najbolj ga poznamo po
njegovem vplivu na spanje in cirkadiani
ritem. Pri nas se ga dobi v obliki
zdravila na recept v dvomiligramskem
odmerku, s katerim je narejena tudi
večina kliničnih študij. Te so dokazale,
da zdravilo pospeši uspavanje, trajanje
sna in kakovost spanca. Zdravilo z
melatoninom ni uvrščeno na listo, kar
pomeni, da ga obvezno zdravstveno
zavarovanje ne krije. Zdravnik ga
predpiše na tako imenovani beli
zdravniški farmacevt, pacient pa ga v
lekarni plača v celoti.
Melatonin vsebujejo tudi nekatera
prehranska dopolnila (v nižjih
odmerkih), za katere nekaj raziskav
kaže, da imajo lahko terapevtske
učinke. Evropska komisija za varnost
hrane (EFSA) dovoljuje za živilo, ki

vsebuje 1 mg melatonina na količinsko
določen obrok trditev, da prispeva k
skrajšanju časa, ki ga potrebujete, da
zaspite. Podobno velja za prispevek k
lajšanju subjektivnih občutkov zaradi
časovne razlike pri potovanju z letalom.
Le da so tu potrebni nižji odmerki,
vsaj 0,5 mg melatonina na količinsko
določen obrok.
Zanimivo je, da imajo članice EU
različno stališče do izdelkov z
melatoninom. V Španiji in Italiji je
v obliki prehranskih dopolnil v do
enomiligramskih odmerkih, medtem ko
se v Belgiji in Nemčiji štejejo že nižji
odmerki (vsaj 0,3 mg) kot zdravila. Na
Danskem in Češkem pa ga prehranska
dopolnila ne smejo vsebovati.
Javna agencija Republike Slovenije za
zdravila in medicinske pripomočke je
leta 2012 izdala mnenje, da melatonin

Učinki melatonina so v telesu mnogoteri, najbolj ga poznamo po
njegovem vplivu na spanje in cirkadiani ritem.
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zaradi farmakološkega delovanja,
možnih neželenih učinkov in povezanih
tveganj ter ne glede na odobrene
zdravstvene trditve ni primeren za
uporabo v izdelkih, ki niso zdravila.
K odločitvi je botrovala predvsem skrb
glede dolgoročne varnosti jemanja
melatonina pri splošni populaciji.
Skrbijo nas vplivi na razvijajoč se
organizem, saj ima melatonin določen
vpliv na začetek pubertete in razvoj
spolnih žlez. Zdravilo z melatoninom
ima relativno prepoved glede
psihomotorično zahtevnih opravil.
Razlog je v možnosti povzročitve
zaspanosti, kar vpliva neugodno na
upravljanje vozil in strojev. Melatonin
lahko, sicer pri višjih od terapevtskih
koncentracij, inducira nekatere encime,
ki presnavljajo druga zdravila, kar
lahko teoretično vpliva na njihovo
učinkovitost in varnost. Na presnovo
melatonina lahko vplivajo nekatera
druga zdravila in s tem spremenijo
njegov učinek v telesu. Z izdelki z
melatoninom naj ne bi uživali alkohola,
saj slednji zmanjša učinkovitost

Melatonin je hormon, ki nastaja
v posebnem delu možganov, v
češariki.
Spremljajte nas na
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Edinstvena moč naravnega
magnezija iz pradavnine
pršilo BIMAG
ACTIVE
za mišicevezi- sklepe

pršilo BIMAG
ORIGINAL
čisti magnezij

Melatonin vsebujejo tudi nekatera prehranska
dopolnila (v nižjih odmerkih), za katere nekaj
raziskav kaže, da imajo lahko terapevtske
učinke.
melatonina na spanje. Melatonin lahko poveča pomirjevalne
lastnosti benzodiazepinskih in nebenzodiazepinskih uspaval.
Hkratno dajanje je vplivalo na poslabšanje pozornosti,
spominskih funkcij in koordinacije.
Melatonin ni edina snov, ki jo najdemo v različnih izdelkih,
tako zdravilih kot živilih. Strokovnjaki, ki poznamo zahteve
glede kakovosti za izdelavo zdravil, dajemo v takšnih
primerih prednost zdravilom. Temu mnenju pritrjuje tudi
vidik varnosti. Pri zdravilih imamo namreč določeno
varovalko, ko vsaj en strokovnjak (farmacevt) ali celo dva
(zdravnik in farmacevt) preprečita uporabo ljudem, ki bi jim
izdelek lahko škodoval.
Letos izdano priporočilo francoske agencije za saniteto,
prehrano, okolje in varnost pri delu (ANSES) nas utrjuje
v prepričanju, da previdnost ni odveč. Na podlagi 90
zbranih poročil o neželenih učinkih se tudi pri agenciji
ANSES sprašujejo o smiselnosti prisotnosti melatonina v
prehranskih dopolnilih. Med zaznane neželene učinke ob
uporabi izdelkov z melatoninom najpogosteje uvrščamo
glavobol, omotico, zaspanost, nočne more, razdražljivost,
tremor, migreno, slabost, bruhanje in trebušno bolečino.
Poleg tega omenjena agencija določenim populacijskim
skupinam odsvetuje uporabo melatonina v prehranskih
dopolnilih. Poleg nosečnicam in doječim materam jih
odsvetuje še otrokom in najstnikom, bolnikom z vnetnimi
ali avtoimunskimi boleznimi, epilepsijo in astmo ter tistim,
ki trpijo zaradi motenj osebnosti ali razpoloženja. Ne
priporočajo jih niti bolnikom, ki redno uporabljajo zdravila.

Nanos magnezija preko kože dobra alternativa prehranskim dodatkom
- hitro delovanje
- večji izkoristek
- brez stranskih učinkov
- 100% naravno
- možnost ciljanega nanosa - 5 ml= 596 mg Mg
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Na voljo v prodajalnah SANOLABOR in izbranih
lekarnah po Sloveniji.
www.bi-mag.net, Info: 041 /790 078
El studio d.o.o., Ljubljana
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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
Besedilo: Petra Šauperl
posledica travme.
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,

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,

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.
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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,
Spremljajte nas na
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• 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.

DUŠEVNO ZDRAVJE

HIPOHONDRIJA:
TESNOBA ZARADI
ZDRAVSTVENIH SKRBI
Hipohondrija je motnja, zaradi katere je človek zaskrbljen, da je tako ali drugače
resno telesno bolan. Prepričan je, na primer, da ima raka, multiplo sklerozo ali kateri
koli drug proces, ki ogroža njegovo življenje. Pregledi pri več specialistih in številni
diagnostični postopki pa praviloma ne odkrijejo nikakršnega telesnega razloga, ki bi
Besedilo: Klemen Rebolj
potrdil bolnikov strah.
Klinični primer
Spomnim se primera mlade ženske, ob
kateri sem prvič pomislil na povezavo
hipohondrije s pozornostjo. Že kot otrok
in vse mladostniško obdobje je imela
različne težave z zdravjem, vendar se je
hipohondrija zares razmahnila šele po
rojstvu njenega prvega otroka. Sicer je
živela v družini, kjer je bil oče umaknjen,
ker je veliko delal, mama pa nikoli ni
zares prekinila odnosa s svojo materjo
in je živela še vedno bolj zanjo kakor za
svojo družino.
Ko ji je bilo dve leti, se je rodila mlajša
sestrica, kateri se je mama posvetila,
ona pa je na neki način ostala sama
in čustveno podhranjena. Samo svojim

sposobnostim se je lahko zahvalila, da je
končala fakulteto in si kljub neugodnim
domačim razmeram ustvarila družino.
Hipohondrija močno vpliva na
kakovost življenja
Na pregled je prišla s tožbo, da si
neprestano pregleduje dojke, ker jo
kljub rednim pregledom pri ginekologu
skrbi, da ima raka. Tisto leto je bila
kar trikrat na mamografiji. Včasih sta
se skrb oziroma strah pred zločestimi
tvorbami preselila v trebuh, zaradi
česar je naredila številne ultrazvočne
preiskave, gastroskopijo in kolonoskopijo.
Ko sva govorila o njenem življenju, se
je zjokala in rekla, da nikomur ob njej
ni zares mar zanjo; mož je postajal

Hipohondrija je motnja, zaradi katere je človek zaskrbljen, da je
tako ali drugače resno telesno bolan.
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podoben njenemu očetu, odmikal se je in
vse več delal. S svojo primarno družino
oziroma z mamo je imela manj stikov,
skrbela je za svojega sina. V ambulanto
je prišla predvsem zato, ker je bila zaradi
hipohondrije vedno manj učinkovita in je
vedno težje skrbela tudi za otroka.
Pregledi v zdravniških ambulantah
in potrditev, da je zdrava, so na
pacientko vplivali pomirjajoče
Povedala je, da se nemir in tesnoba,
povezana s strahom pred boleznimi,
zmanjšata po pregledu v zdravniški
ambulanti. Ko sva iskala vzroke
blagodejnega vpliva ambulantnih
pregledov na njeno počutje in občutek
zdravja, je ugotovila, kako zelo jo pomiri
potrditev, da je zdrava. Po drugi strani pa
je poudarjala, da se ji zdravniki in sestre
posvetijo, da pri njih pride na vrsto, da
jo jemljejo resno – vsaj prvič. Začela sva
se pogovarjati o pozornosti. Ko je hodila
k zdravnikom in je bila deležna njihove
velike pozornosti, ko so jo pregledovali,
tipali, diagnosticirali, se z njo pogovarjali,
jo spraševali o njej in se ukvarjali z njo, je
dobila sicer samo njihovo profesionalno
pozornost, pa vendar – pozornost.
Hipohondrija kot posledica
pomanjkanja pozornosti
Še prej pa je njeno telo ustvarilo takšne
vrste simptomatiko, hipohondrijo, da
si je morala posvečati pozornost tudi
sama. Bila je pozorna na občutke v
svojem telesu, občutljivo je zaznavala
vsakršne drobne spremembe in se tudi v
svojih mislih čez mero ukvarjala s seboj.
Kakor da je telo prepoznalo primanjkljaj
pozornosti, ki jo ni podarila niti sama
sebi niti jo ni prejela od svojih najbližjih.
Telo je iz svoje modrosti spočelo takšne
simptome, da je bila mlada mamica
prisiljena priti na vrsto; najprej sama pri
sebi preko hipohondrije in potem še pri
Spremljajte nas na
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zdravnikih v samoplačniških ambulantah.
Takrat sem prvič pomislil, da je
pozornost morda celo telesna potreba …
Pomembno je, da si vzamemo tudi čas
zase
Predlagal sem, naj čas, denar in energijo,
ki jih vloži v obiske različnih zdravnikov
– kjer sicer dobi pozornost strokovnega
osebja, a to pozornost tudi pošteno
plača – začne vlagati v takšno vrsto
pozornosti, kot ustreza njej; naj hodi k
pedikerju, maserju, frizerju, v gledališče,
naj teče, bere in dela stvari, ki jih ima
rada, ki jo osrečujejo in ji prinašajo
zadovoljstvo.
Pot k ozdravitvi
Dogovorila sva se, da bo obveznosti,
povezane z otrokom, v realnem obsegu
prenesla tudi na partnerja in starše ter
naredila ustrezen urnik, v katerega bo
vsak dan umestila čas zase. Upoštevala
je predlagane ukrepe, napisala spisek
zanjo prijetnih aktivnosti, ki ji prinašajo
veselje in zadovoljstvo, umestila te
aktivnosti v svoj urnik, ki se ga je držala
ter vsak dan pridno poskrbela, da je
prišla na vrsto tudi sama. Ko je sama
sebi polnila košare za pozornost s
tako imenovano pozitivno pozornostjo,
telesu ni bilo več treba izražati motnje:
po dobrem mesecu odgovornega

Lahko rečem, da simptomatika hipohondrije po dobrih dveh
mesecih redne in ustrezne skrbi zase ter ukvarjanja s prijetnimi
aktivnostmi v veliki večini povsem izzveni ali pa se klinična slika
vsaj pomembno izboljša.
in zavzetega dela je hipohondrija
popolnoma prešla.
Takšnih primerov sem imel v svoji praksi
veliko. Lahko rečem, da simptomatika
hipohondrije po dobrih dveh mesecih
redne in ustrezne skrbi zase ter
ukvarjanja s prijetnimi aktivnostmi v

veliki večini povsem izzveni ali pa se
klinična slika vsaj pomembno izboljša.
Če torej svoje košare za pozornost
sami polnimo s pozitivno pozornostjo,
z dejanji ljubeče naklonjenosti do
nas samih, modremu telesu ni treba
manifestirati motenj negativne
pozornosti.

AKTUALNO

REPERTOAR SLOVENSKEGA
NARODNEGA GLEDALIŠČA
MARIBOR – DRAME, OPERE
IN BALETA – ZA SEZONO
2022/2023
V Slovenskem narodnem gledališču Maribor so predstavili repertoar Drame, Opere in
Baleta največje gledališke hiše v Sloveniji za sezono 2022/2023.
oglasno sporočilo

»V našem hramu kulture si prizadevamo,
da bi ustvarili prostor skupne
komunikacije in skupaj z vami spletli
nove, uspešne in zanimive odrske
presežke, tudi v smeri trajnostnega
razvoja ter tehnoloških inovacij in
digitalizacije ter večje ekološke
ozaveščenosti, ki jih neposredno
uvajamo v lastno gledališko produkcijo
kot partnerji mednarodnega projekta
STAGES, ki povezuje dvanajst
gledaliških institucij v okviru programa
Ustvarjalna Evropa. Umetnost namreč
z opozarjanjem na nekatere pereče
probleme ne izpostavlja le senčnih
plati življenja, ampak hkrati ponuja že
premisleke, kako bi lahko bilo drugače,
predvsem pa bolje,« je ob predstavitvi
repertoarja dejal direktor SNG Maribor
Danilo Rošker.
Drama SNG Maribor bo pripravila sedem
premiernih uprizoritev. »Odpreti želimo
vrata za občinstvo, ki želi ponovno
vzpostaviti stik z nečim, kar je skoraj
božansko, nedoumljivo,« pravi umetniški
direktor Drame SNG Maribor Aleksandar
Popovski in dodaja, da je sezona rezultat
truda, »da se v novi svet vrnejo stare
resnice, nesmrtne kot bogovi, ki nikoli ne
izginejo, večkrat pa zaspijo.« Septembra
bo premiera uprizoritve Elektri pristoji
črnina Eugena Gladstona O’Neilla v režiji
Maše Pelko, novembra sledi premiera
uprizoritve Tudi konje ubijajo, mar ne?
Horacea McCoya in Simone Hamer v
režiji Primoža Ekarta, decembra velika
mednarodna koprodukcija s švicarskim
gledališčem Vidy théâtre Lausanne in
z dvanajstimi partnerskimi gledališči
Monolog za žive v času izumiranja
Mirande Rose Hall, režiserka švicarske
postavitve je Katie Michell, režiser
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slovenske uprizoritve pa Tin Grabnar.
Februarja 2023 bo uprizorjen Frank V.
Friedricha Dürrenmatta v režiji Miloša
Lolića, marca koprodukcija s Cankarjevim
domom Ljubljana Pripovedovalec Mirane
Likar in Andreja Jakliča v režiji Nejca
Gazvode ter aprila Dogodek v mestu
Gogi Slavka Gruma v režiji Luke Marcena.
V okviru otroškega in mladinskega
programa pa bo septembra uprizorjena
Rdeča kapuca Maje Borin v režiji Saše
Broz.
Opera SNG Maribor bo pripravila
štiri premierne uprizoritve. Sezono
septembra odpira redko izvajana
Ponchiellijeva opera La Gioconda
v režiji Filippa Tonona pod taktirko
Gianluce Martinenghija. Novembra sledi
praizvedba slovenske novitete Tesla,
ki sta jo ustvarila skladatelj Slavko
Avsenik mlajši in libretist Nejc Gazvoda,
režiral bo Aleksandar Popovski, dirigiral
Simon Krečič. »Uprizoritev bo ob velikih
humanističnih idejah briljantnega
znanstvenika Nikole Tesle izpostavila
tudi aktualne družbene tematike,
povezane z vprašanji energije, tehnologij
prihodnosti ter ekologije,« je dejal
umetniški direktor Opere Simon Krečič.
Marca 2023 bo sodobno produkcijo
Verdijeve opere Don Carlo režiral Marin
Blažević, dirigent bo Valentin Egel.
Sezono maja sklepa Puccinijeva operna
mojstrovina Manon Lescaut v režiji Piera
Francesca Maestrinija in pod taktirko
Gabriela Bebeșelee.
Program Baleta SNG Maribor niha med
klasičnim in sodobnim. Novembra bo
Valentina Turcu po motivih romana
Gustava Flauberta ustvarila dramski
balet Madame Bovary. Pomladi sledi

baletni triptih, ki ga sestavljajo
koreografska noviteta Myth Gaja
Žmavca, Rain Dogs Johana Ingerja
in Aperture Edwarda Cluga. »Nabor
novih baletnih stvaritev kakor tudi
kontinuiteta najvidnejših repriz iz
prejšnjih sezon bosta še naprej utrjevala
mednarodni ugled in prepoznavnost
solistk in solistov ter ansambla
mariborskega Baleta, obenem pa odstrla
nov pogled na temeljna vprašanja
človeške eksistence v časih morebitnih
novih preizkušenj,« je dejal umetniški
direktor Baleta Edward Clug.
V pestrem koncertnem programu
bo Simfonični orkester SNG Maribor
nastopil pod taktirko Gianne Fratte,
Daria Macellarija, Ivana Huta, Simona
Robinsona in Daniele Candillari. Letošnje
decembrsko koncertno vzdušje tako na
božičnem kot silvestrskem koncertu
bo v znamenju virtuoznih pevskih
točk – samostojnih opernih arij in
duetov – v izvedbi svetovno priznanega
baritonista Željka Lučića, ki je nastopal
na najprestižnejših opernih odrih, med
drugim tudi v Metropolitanski operi v
New Yorku, Kraljevi operni hiši na Covent
Gardnu, Nacionalni operi v Parizu,
milanski Scali, Dunajski državni operi,
Nemški operi v Berlinu, Bavarski državni
operi v Münchnu, Operi v San Franciscu
idr., ki se mu bodo pridružili Dragana
Radaković, Sabina Cvilak in Martin
Sušnik. K bogati koncertni ponudbi
spadata tudi cikel komorne glasbe
Carpe artem, ki ga prirejajo skupaj z
Društvom za komorno glasbo Amadeus.
Vpis abonmajev poteka tudi preko
spletne strani www.sng-mb.si.

Spremljajte nas na

Zdrave novice

ŠESTO LETO ZAPORED

FORD TRANSIT

KAR OBLJUBI, DOSTAVI!

- Maksimalna fleksibilnost - 6 karoserijskih različic,
3 vrste pogonov, 4 medosne razdalje.
- Prejemnik prestižne nagrade za najbolj varne
dostavnike Euro NCAP GOLD 2022.
IZBERITE SV

OJEGA NA

STEBER
GOSPODARSTVA
Uradna poraba goriva: 6,3-13,8 l/100 km. Uradne emisije CO2: 162-363 g/km. Emisijska stopnja Euro 6d. Uradne emisije NOx: 0,0257-0,0703 g/km. Specifične emisije trdih delcev: 0.00084-0,00193 g/km.
Število delcev: 0,01-1,93 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. Slike so simbolične. Za napake v tisku ne
odgovarjamo. Summit motors Ljubljana, d.o.o., Flajšmanova 3, Ljubljana.

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

Težave
s hrbtom?

za gibljive in mladostne sklepe

Za hitro pomoč pri normalnem
delovanju živcev v hrbtenci.
Farmacevtsko optimizirana sestava:
MSM + glukozamin + terminala c. + hondroitin sulfat
+ hialuronska kislina + vitamin C + cink + mangan + baker + vitamin D3

Neuronal® vsebuje sestavine,
ki ugodno vplivajo na delovanje živčnega
sistema in prispevajo k normalnim
fiziološkim funkcijam.

Znanstveno dokazano*:
Visoko
dozirano

• izboljša splošno
telesno stanje
• izboljša kakovost
življenja
• izboljša ovirano
gibanje
1 kapsula na dan.
Naravno.
Brez stranskih učinkov.

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

Končno kombinacija, ki res pomaga!
Prodajna mesta: Lekarne in specializirane trgovine.
Kakovost - izdelano in testirano v EU ob farmacevtskem
nadzoru glede čistosti in sestave.

Strokovno Svetovanje:

Panakea d.o.o.,
Savska cesta 10,
1000 Ljubljana

www.arthronal.com

Neuronal kapsule delujejo
popolnoma drugače kot analgetiki.
* Viri:
- Liebau C. et al. Beschleunigte Schmerzenreduktion bei akuter Lumbago. Orthopädische Praxis 2003;39(5):320-324
- Neurotrope Nährstoffe fördern Genesung nach Bandscheiben-OP. Extracta ortho 2008;2:44-45

Prodajna mesta: Lekarne in specializirane trgovine.
Kakovost - izdelano in testirano v EU ob farmacevtskem
nadzoru glede čistosti in sestave.

Strokovno Svetovanje:

Panakea d.o.o.,
Savska cesta 10,
1000 Ljubljana

www.bolec-hrbet.si

