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Servier Pharma d.o.o., Podmilšc�akova ulica 24, 1000 Ljubljana, www.servier.si

POLETJE 2022

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

ČAS JE ZA BREZSKRBEN POLETNI ODDIH
Poletna zaščita za otroško kožo • Sončne opekline in melanom • Boleče grlo poleti
Potovalna lekarna – za brezskrben dopust • Vsestranska Aloe Vera • V poletje brez
glivičnih okužb • Gastroezofagealna refluksna bolezen • Prediabetes • Ateroskleroza
Kronična venska bolezen • Kaj se skriva v kapljici krvi? • Celiakija • Izboljšajmo kakovost
življenja bolnikov z ALS • Težave las in lasišča • Limona – več kot le vir vitamina C
www.zdrave-novice.si
ZdraveNovice

Research for skincare

Švicarska dermatološka
kozmetika FIDERMA

UREAFID

ONIFID

Imate suho kožo na telesu,
stopalih, rokah, ki poroženeva
zaradi različnih vzrokov
(luskavica, ihtioza, pilarna
keratoza, izrazito suha koža ali
drugo)?

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

FIDERMA
VIT-GO
Imate vitiligo, dele kože
brez pigmenta?

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

www.fiderma.si

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

Izdelki so v lekarnah in spletnih lekarnah.

Datum priprave: maj 2022.
FIDERMA 07/22

Vitamin D
hitri test

Pozdravljeni,
sončni žarki!
Kolikšen
pa je vaš nivo
vitamina D
v krvi?
https://msl-pharma.si
www.msl-kiweno.si
Izdelki so v lekarnah in
spletnih lekarnah.

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

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

Datum priprave: maj 2022.
VitDTest 03/22

UVODNIK

KAZALO

Celo leto ste pridno in naporno delali. Zdaj je končno prišel čas za vaš
dolgo pričakovan in zaslužen dopust.
Kmalu bo, vsaj za nekaj dragocenih dni, vse drugače. Ne bo več
zgodnjega prebujanja, hitenja v službo, jutranjega vrveža, napornih in
težko rešljivih medčloveških odnosov, rokov, ki vas preganjajo, in vsega
drugega, kar naša življenja dela stresno in naporno.
Vsaj nekaj časa boste uživali v vsakem dnevu, ki si ga boste lahko
organizirali sami, in boste vse dni popolnoma sproščeni in srečni. Zveni
popolno, ni kaj. Ampak ali je realnost resnično takšna?
No, za nekatere ljudi, ko končno nastopi dolgo pričakovani dan oddiha,
se ne zdi nič drugače. Še vedno so napeti, skrbijo za sto drobnih stvari,
ki se dogajajo okoli njih, neodločni so o vsem, kar še dodatno zvišuje
njihovo anksioznost. Mogoče se tudi vi enostavno ne morete sprostiti in
nehati razmišljati, ne morete prilagoditi svojega uma na nove okoliščine,
v katerih ni dolgočasnih obveznosti, ki vam jih je zadal nekdo drug, ni
rokov, nihče vas ne preganja. Razen vas samih. Na te nove okoliščine
mira in odprtih možnosti, čeprav so nam zelo privlačne in pozitivne, se
moramo vseeno prilagoditi. Na žalost ta prilagoditev včasih traja vse
do zadnjega dneva tako dolgo pričakovanega dopusta. Ko se končno
uspete sprostiti in prilagoditi na nov, umirjen ritem, je dopusta konec
in morate nazaj domov ali celo že naslednji dan v službo. In potem se
začne spet znova, pa čeprav se dejansko sploh niste uspeli spočiti.
Zato se tokrat poskušajte na vse to že vnaprej pripraviti in si olajšati
prehod iz »modusa zaposlenosti v modus počitka in uživanja«. Pripravite
se na nepozaben dopust, ki vam bo ohranjal razpoloženje celo leto.
Že pred odhodom si zapišite v telefon ali na list papirja vse želene
dogodivščine, ki jih želite doživeti s partnerjem ali otroki. Od jutranjega
teka, supanja, igranja odbojke na mivki, potapljanja, obiska kakšnega
koncerta itd.
Verjemite, veliko bolje se boste počutili, saj si pogosto si ne vzamemo
dovolj časa, da se posvetimo sebi in poslušamo šepet svoje duše.
Dopust je zato odlična priložnost.
Tudi ekipa Zdravih novic gre na zaslužene počitnice, zato se znova
beremo v septembru. Do takrat pa se spočijte in ostanite predvsem
zdravi!


Danijel Kmetec, uredništvo revije Zdrave novice

V TEJ ŠTEVILKI ZDRAVIH NOVIC PREBERITE:
8
Prava zaščita za nežno otroško kožo
10
Sončne opekline in melanom
12
Poletje, vas pa boli grlo?
14
Potovalna lekarna – za brezskrben dopust
19
Aloe vera - vsestranska rastlina
20
Vstopite v poletje brez glivičnih okužb na nohtih
22
Gastroezofagealna refluksna bolezen
26 	Bolezen sodobnega življenjskega sloga –
PREDIABETES
28 	ATEROSKLEROZA – bolezen, ki prizadane arterije
srca in možganov
32 	Kronična venska bolezen – kako jo prepoznati in
ukrepati
34
Kaj se skriva v kapljici krvi?
36 	Zdravila za ALS (še) ni, a lahko znatno izboljšamo
kakovost življenja bolnikov
40 	Lasje in lasišče: težave in nega las
44
Zobna ščetka, ki je obnorela Slovenijo
48
Celiakija – prehrana brez glutena?
50
Limona – več kot le vir vitamina C

Drage bralke in bralci,
Želimo si, da bi z nami delili svoje predloge glede vsebine in tematik, o katerih bi radi brali v reviji Zdrave novice. Svoje predloge lahko sporočite prek elektronske pošte na naslov info@media-element.si, ali
nam pišete na naslov: Zdrave novice (Media Element), Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana. Veseli bomo vaše pošte.
Sedež uredništva: Zdrave novice: Media Element d.o.o., Ukmarjeva
ulica 2, 1000 Ljubljana; e-pošta: info@media-element.si;
www.media-element.si
Uredništvo revije: Danijel Kmetec, danijel.kmetec@media-element.si
Oglasno trženje: Matej Godec, matej.godec@media-element.si
Koordinatorka uredništva: Lana Janković, lana@media-element.si
Lektoriranje: Urška Škvorc
Oblikovanje in prelom: Media Element d.o.o.
Fotografije: Shutterstock, Hiša idej, osebni arhivi strokovnih
sodelavcev
Tisk:
Naslovnica: Servier Pharma d. o. o.

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

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

• Mojca Kos Golja, dr. med., specialistka interne medicine
in revmatologije
• Miroslav Abazović mag.farm.spec.
• dr. Katarina Logar, univ. dipl. biol.
• Petra Šauperl
• rim. doc. dr. Danica Rotar Pavlič, dr. med., specialistka
družinske medicine
• Branko Pirš, dr. med., specialist dermatovenerolog
in flebolog
• Štefan Spudič, dr. med, spec. otorinolaringologije
• direktor Medicinskega centra Barsos mag. Simon
Vrhunc
• Denis Baš, dr. med., spec. pediatrije
• dr. Maja Trošt, dr. med. spec. nevrolog
Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s
specifičnimi učnimi težavami
• dr. Aljoša Danieli, MC Barsos
• pediatrinja dr. Jerneja Ahčan, MC Barsos
• dr. Franci Dagarin, BA pth.; Zavod Psihoanalitično
središče, Kranj
• zobozdravnica Aleksandra Križaj, direktorica
Zobozdravstvene in estetske klinike Križaj
• dr.Dugonik Aleksandra, Dermatologinja
• Jana Marinko Svetičič, dr. med., Slovensko zdravniško
društvo; Sekcija za preventivno medicino

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

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

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

RAZŠIRJENA DISTRIBUCIJSKA MREŽA

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

Facebook: edine novice o zdravju in kvaliteti življenja z aktivnim FB-profilom. • Več kot 17.000 aktivnih sledilcev na www.facebook.com/ZdraveNovice/
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VRTILJAK

POMOČ ZA VNETE DLESNI IN PARODONTALNO BOLEZEN
OROXID® je linija inovativnih medicinskih pripomočkov,
ki so namenjeni vzdrževanju ustne higiene ter
preprečevanju in lajšanju vnetih, krvavečih dlesni,
parodontalne bolezni, zobnih oblog, zadaha in aft.
Unikatnost izdelkov je zapisana v revolucionarni formulaciji
z aktivnim kisikom ter novem mehanizmu delovanja, ki
ustno votlino oksigenira, regenerira in dezinficira. Njihovo
atraktivnost, inovativnost in zadovoljstvo ob uporabi
so potrdili tudi slovenski kupci, saj so izdelke OROXID®
nagradili s prestižnim nazivom Izbran produkt leta.
Izdelki so na voljo v lekarnah, Sanolaborju in specializiranih
trgovinah ali na enikam.si.

FESTIVAL ZDRAVJA ZA VSE GENERACIJE
Lekarna Ljubljana v soboto, 3. 9. 2022, pripravlja
7. Festival zdravja v parku Zvezda in Kongresnem
trgu v Ljubljani. Dan bo poseben, zanimiv, poln koristnih
nasvetov ter pozitivne energije, namenjen druženju vseh
generacij, ki se zavedajo pomena zdravega načina življenja.
Obiskovalcem bodo na voljo različne preventivne meritve,
posveti z magistri farmacije in drugimi strokovnjaki
o zdravem življenjskem slogu ter pravilni in varni uporabi
zdravil. Predstavljeni bodo izdelki za ohranjanje zdravja
in dobrega počutja, pripravili bodo tudi delavnice za
otroke in družine, gibalne aktivnosti, dejavnosti društev
in organizacij, zanimiv glasbeni program ipd. Vstopnine na
dogodek ni. Rezervirajte si datum in z Lekarno Ljubljana
stopite na pot zdravja!
Več informacij na: www.lekarnaljubljana.si.

NA PLAŽO Z BIO-KROMOM
Krom je oligoelement, ki ima uradno pravno-strokovnozdravstveno trditev: »Vzdržuje normalno raven krvnega
sladkorja.« Bio-Krom iz Pharma Nord pa je k temu dodal
še svojo kvaliteto: do desetkrat bolj učinkovit od drugih
oblik kroma. Privoščite si ga! Iz MIC Mengeš, d. o. o., pa še
času primerno dodajamo: »Gospe, ker odpravlja tudi
poželenje po hrani, pojdite na plažo z Bio-Kromom.«
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- že 12 let z vami

LERTAL® – INOVATIVEN PRISTOP K SEZONSKEMU
ALERGIJSKEMU VNETJU OČESNIH VEZNIC
Lertal® je prehransko dopolnilo, ki vsebuje kvercetin,
suhi ekstrakt perile in vitamin D3. Vitamin D3 prispeva k
delovanju imunskega sistema, suhi ekstrakt perile pa vpliva
na izboljšanje naravnih obrambnih sposobnosti organizma.
Dvoslojne tablete Lertal® s prirejenim sproščanjem
so izdelane s patentirano tehnologijo, ki omogoča
nadzorovano sproščanje sestavin.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in
raznovrstno prehrano ter zdrav življenjski slog.

Odgovoren za trženje: Bonifar, d. o. o.
PR/BSI/LER/2022/011

ŠTIRJE KORAKI ZA BOLJ ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG
Z navidezno majhnimi in preprostimi spremembami
naredimo veliko razliko. Markovi štirje nasveti, ki jih družine
lahko uporabijo v svojem vsakdanu:
• V trgovini posegajmo po zdravi hrani. V košarico
izberimo čim več sadja in zelenjave, izogibajmo pa se
sladkim in sladnim prigrizkom. Če nezdrave hrane ne bo v
hiši, je ne bomo jedli.
• Pijmo naravne sokove. Pijmo vodo, limonado in
nesladkane čaje, izogibajmo pa se sladkanim pijačam, s
katerimi v telo hitro vnesemo preveliko količino kalorij.
Kaj hitro se bo telo navadilo in nam bodo sladke pijače
postale presladke in neokusne.
• Pojdimo ven, in če je le mogoče, v gozd. Ljudje smo
narejeni za sobivanje z naravo in to nas pomirja. Mobitele,
pametne ure in druge elektronske naprave pustimo
doma.
• Bodimo prijazni do vseh ljudi, ki jih srečujemo v svojih
življenjih. Prijazni in ljubeči odnosi do soljudi (četudi
tega včasih ne dobimo nazaj) nas osrečujejo in v nas
ustvarjajo spokojnost, srečo in duševno izpolnjenost.

Spremljajte nas na

Zdrave novice

TEŽAVE Z MEHURJEM?
Za zdravje žensk v reproduktivnem obdobju in menopavzi,
je še posebej priporočljiva edinstvena kombinacija
rastlinske D-manoze, vitamina C, cinka, selena, biotina in
niacina, ki poskrbi za nežno zaščito sluznice, vključno s
sluznico mehurja. Hkrati krepi imunski sistem in podpira
energetske procese v celicah. D-manoza Avitale vsebuje
kar 2000 mg D-manoze v enem odmerku. Priročno
enoodmerno pakiranje s prijetnim okusom maline je lahko
vedno z vami. Izdelek ne vsebuje glutena, laktoze in GSO.
D-manozo Avitale najdete v lekarnah, Sanolaborju in
specializiranih prodajalnah ter na www.hisa-zdravja.si. Več
informacij na 080 80 12.

IMATE RAZPOKANE PODPLATE? NIČ VEČ Z UREAFID 10
IZ FIDERME.
Suha koža, nagnjena h keratozi (poroženevanju), ni samo
estetski problem. Na primer: razpokane pete lahko zelo
bolijo, lahko prihaja tudi do okužb. Vzroki so lahko različni,
od luskavice, pilarne keratoze, ihtioze do drugih sprememb
na kožni barieri, lahko pa je hiperkeratoza tudi posledica
travm oziroma pritiskov (na podplatih). V lekarnah in
spletnih lekarnah je na voljo nova švicarska dermatološka
kozmetika FIDERMA. Linija UREAFID je zelo učinkovita za
suho kožo, ki poroženeva.
UREAFID 10 in gladilni čistilni gel UREAFID prinašata lepe in
urejene podplate.
Več na www.fiderma.si.
MSL pharma, d. o. o.

NARAVNA MEDICINA ZA LEPO POLETJE IN MIRNE NOČI
Kaj privlači komarje? In še pomembneje, kaj jih odvrača?
Komarje zelo privlačijo določeni vonji, kot je na primer mlečna
kislina. Drugi, predvsem sveži vonji, pa jih odbijajo in se jim raje
izognejo.
Naravno pršilo Ante pic Soria Natural s svežim vonjem in
eteričnimi olji citronele, čajevca in andirobe je dermatološko
testirano in primerno tudi za občutljivo kožo. Ne vsebuje
parabenov in silikonov. Namenjeno je odraslim in otrokom,
starejšim od 3 let. Je zelo priročno in ravno primerne velikosti
za vsako torbico ali nahrbtnik.

in primeren tudi za občutljivo kožo.

Kako pomiriti srbečico po piku?
Linijo dopolnjuje gel po piku Tras pic Soria Natural. Ognjič,
čajevec in šentjanževka takoj pomirijo razdraženo kožo po
pikih insektov. Gel po piku Tras pic hladi, blaži in pomirja
srbečico. Vsebuje naravne sestavine, je dermatološko testiran

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.

Tako, rešili ste se komarjev. Kljub temu slabo spite in se
ponoči prebujate?
Če zvečer ne zaspite 15 minut po tem, ko ugasnete luči,
poskusite naravne kapsule Baldrivel, ki delujejo celo noč.
Baldrijan pomaga, da noč prespimo mirno. Umirja in
sprošča tudi podnevi, ko se spopadamo s stresom. Vas
skrbi, da bi postali odvisni? Ne skrbite, baldrijan ne povzroča
odvisnosti in jutranje omotičnosti.

REŠITEV ZA NAPIHNJENOST

MOJE ČUDEŽNO SUHO OLJE ZA TELO, OBRAZ IN LASE

SIMAKTIV je medicinski pripomoček, ki se priporoča za
simptomatsko zdravljenje težav, povezanih z napihnjenostjo
želodca ali črevesja zaradi kopičenja plinov.
SIMAKTIV je kombinacija dveh učinkovin v eni tableti,
simetikona in aktivnega oglja. Simetikon spremeni
površinsko napetost zračnih mehurčkov pene v vsebini
prebavnega trakta, zato mehurčki razpadejo. Aktivno
oglje absorbira nastale pline. Zaradi skupnega delovanja
se zmanjša spahovanje, izginejo napenjanje, bolečine v
trebuhu in krči, zmanjšuje se sproščanje plinov.
SIMAKTIV je medicinski
pripomoček v obliki
dvoslojne tablete s
prirejenim sproščanjem.
Pripomoček izpolnjuje
zahteve za oznako CE.

Opojno, dišeče, sijoče in vlažilno. Vse to in še več opiše
ikonsko linijo suhih olj NUXE, brez katerih si vaša koža in
lasje po prvi uporabi ne predstavljajo več vsakodnevne
nege. Je mamljivo dišeče in svilnato mehko, zato je ljubezen
na prvi dotik s to ikono prav zares zagotovljena. Z linijo
suhih olj NUXE bo vaša vsakodnevna rutina dobila tisti
dodaten sijaj, ki ste ga iskali do sedaj. Večnamensko in
vsestransko suho olje je izdelek, brez katerega si po prvi
uporabi nihče več ne predstavlja svojega dnevnega rituala
nege kože. Iskala je enostaven in učinkovit negovalni
izdelek vse v enem za svojo kožo in rodila se je ikona, ki
predstavlja revolucijo v kozmetičnem svetu. Omogoča,
da kljub vsemu lahko v poletnih večerih takoj po nanosu
oblečete svojo najljubšo svilnato obleko in zasijete v
svojem polnem sijaju. Takoj po nanosu se odlično vpije
v kožo, jo vlaži in hrani ter poskrbi za njen sijaj. Vsebuje
več kot 98 odstotkov naravnih sestavin, njegova naravna
formula pa je obogatena z vitaminom E. Je brez silikonov,
mineralnih olj in konzervansov, prav tako pa ne vsebuje
sestavin, ki bi mašile pore ter obtežile kožo in lase.

Odgovoren za trženje: Bonifar, d. o. o.
PR/BSI/SIM/2022/001

TABLETE ERECTA ZA AKTIVNE MOŠKE
Za vroče poletje imamo naravno pomoč za aktivne moške:
tablete Erecta Soria Natural s cinkom, ki prispeva k
vzdrževanju normalne ravni
testosterona - moškega
hormona v krvi. Dodani so
naravni afrodiziak maca ter
zobačica, ki podpira delovanje
spolnega organa, in ginseng,
ki podpira seksualnost in
vitalnost. Naravne tablete
Erecta naročite na
www.soria-natural.si, v lekarni
ali specializirani trgovini.

VAM ZASTAJA VODA V UŠESIH?
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.
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NARAVNO LAJŠANJE BOLEČIN ZA VSO DRUŽINO
3M Nexcare ColdHot, otroški terapevtski obkladek, lahko
uporabljamo za hlajenje ali gretje. Praktična rešitev za
vse, ki imajo raje naravno terapijo brez zdravil. Terapevtski
obkladki Nexcare ColdHot so z gelom napolnjeni obkladki z
DVOJNIM DELOVANJEM: bolečino lajšajo lokalno s HLADNIM
ali TOPLIM delovanjem. Hlajenje pomaga pri zmanjševanju
oteklin, vnetij in bolečin. Toplotna terapija pa pomaga
zmanjšati mišične krče in ublažiti bolečino, pomirja in
sprošča.
Priložena je zaščitna prevleka za gel obkladek, ki omogoča
enostavno in udobno uporabo.
Gel je nestrupen in varen za
vso družino, tudi slučajno
zaužitje majhne količine
gela ni škodljivo.
Hladen ali topel gel
obkladek lahko večkrat
uporabimo. Gel je
99-odstotno biološko
razgradljiv*, zaradi česar je
izdelek okolju prijaznejši.
* 99 % aktivnih sestavin po
84/449/EEC.
Spremljajte nas na
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PRAVA ZAŠČITA ZA
NEŽNO OTROŠKO KOŽO
Koža je otrokov največji organ. Varuje ga pred škodljivimi vplivi okolja, hkrati pa z
njeno pomočjo zaznava svojo okolico. Koža dojenčka in majhnega otroka se šele
razvija, je bolj tanka in bolj propustna ter zato bolj občutljiva na škodljive vplive iz
okolja in sestavine kozmetičnih izdelkov. Potrebuje posebno skrbno nego, ki naj se
Besedilo: Romana Rakovec, mag. farm., Gorenjske lekarne
začne s temeljitim čiščenjem.
Katere so posebnosti otroške kože?
Je znatno tanjša od kože odraslih,
vsebuje več vode in manj maščob.
Je zelo propustna in še bolj občutljiva
na škodljive vplive okolja, povzročitelje
bolezni ter izsušitev.
Nima še izgrajenega zaščitnega
kislinskega plašča, zato je bolj
izpostavljena bakterijskim in glivičnim
okužbam.
Čiščenje
Za čiščenje nežne otroške kože
uporabljajte čistilna sredstva, ki so
nežna, neagresivna in kože ne izsušujejo.
Mila, sindeti, kopeli, losjoni in šamponi
morajo imeti nevtralen pH, da čim
bolj ohranijo naravni zaščitni plašč
kože. Uporabljajte majhne količine
neodišavljenih izdelkov. Pazite tudi,
da s čiščenjem ne pretiravate, saj bo
prekomerno čiščenje kožo izsušilo in
močno povečalo tveganje za nastanek
kožnih težav (ekcemi, dermatitis…).

Temperatura vode za umivanje naj ne bo
prevroča (32-35°C), kopanje ali prhanje
pa naj ne traja več kot 10 minut.
Nega
Otroško kožo po čiščenju negujemo s
hranljivimi negovalnimi izdelki (kreme,
losjoni, mleka, olja,…). Ti izdelki naj
vsebujejo kakovostna olja in masla
(mandljevo olje, olivno olje, karitejevo
maslo,…), ki ščitijo otroško kožo pred
izsuševanjem. Zaradi svojih lastnostih
sta v otroški kozmetiki še posebej
cenjena kakovostno mandljevo in olivno
olje. Primerna sta tako za čiščenje kot
za nego, saj vračata koži izgubljeno
maščobo in vlago, hkrati pa jo varujeta
pred škodljivimi vplivi okolja.
Zaščita pred soncem
Za dojenčke do šestega meseca starosti
velja, da jih ne smemo izpostavljati
soncu, odsvetuje pa se tudi uporaba
kemičnih zaščitnih sredstev pred

Zaščitni faktor izberemo glede na tip kože in stopnjo
porjavelosti, pri otrocih pa posegamo po faktorjih z visoko in
zelo visoko zaščito.
8
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soncem. Po 6. mesecu starosti izberemo
izdelek za zaščito pred soncem, ki naj
ščiti pred UVA in UVB žarki. Zaščitni
faktor sicer izberemo glede na tip kože
in stopnjo porjavelosti, pri otrocih pa
posegamo po faktorjih z visoko in zelo
visoko zaščito.
Kako lahko zaščitim kožo svojega
dojenčka/otroka pred soncem?
• Otroci morajo nositi oblačila in
pokrivala, ki jih zaščitijo pred soncem.
• Zaščitite otrokove oči s sončnimi očali.
• Kadar so otroci zunaj, potrebujejo
posebno nego in zaščito pred soncem
• Razumen odnos do sonca vam bo
pomagal zmanjšati tveganje za
poškodbe zaradi sonca na mladi koži:
• Dojenčkov in majhnih otrok ne
izpostavljajte neposredni sončni
svetlobi.
• Vsi otroci bi se morali izogibati soncu
v času, ko je najmočnejše, torej med
11. in 15. uro. V tem delu dneva UVAin UVB-žarki prepotujejo veliko krajšo
pot skozi atmosfero, zato so občutno
intenzivnejši. Celo zaščitni izdelki
z visokimi ZF-ji ne filtrirajo sončnih
žarkov v celoti.
• Otrokovo kožo pokrijte z zaščitnimi
oblačili in/ali po potrebi ustvarite
senco z uporabo zaščitnega šotora.
• Uporabljajte izdelek za zaščito pred
soncem z zelo visokim faktorjem,
da zaščitite nežno otrokovo kožo.
Poiščite izdelke, ki nudijo UVA- in
UVB-zaščito ter obrambo pred HEVsvetlobo.
• Izdelek za zaščito pred soncem
skrbno nanesite in redno obnavljajte
nanos, da ohranite raven prekritosti in
zaščite.
• Zavedajte se dejstva, da do poškodb
kože zaradi sonca lahko pride, še
preden so vidne sončne opekline.
• Ne pozabite, da so ravni UV-sevanja
lahko visoke in da je HEV-svetloba
prisotna tudi na oblačne dni.
• Po izpostavljenosti soncu obvezno
Spremljajte nas na
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nanesite izdelek Afer Sun, ki pomaga
negovati otrokovo obremenjeno kožo.
Kakšni naj bodo izdelki za nego
otroške kože?
Uporabljajte čim bolj blage izdelke iz
naravnih surovin. Pomembno je, da
kozmetični izdelki za otroke vsebujejo
čim manj sestavin, ki bi otroško kožo
lahko dražile, kot so na primer barvila,
dišave in konzervansi. Priporočamo, da
izdelke za nego otroške kože poiščete
v lekarni, kjer vam bodo znali primerno
svetovati.
Kako izberem pravi izdelek za zaščito
pred soncem za otroke?
Poiščite izdelek, ki:
• je posebej zasnovan za mlado,
občutljivo kožo,
• kožo zaščiti pred UVA- in UVB-žarki,
obenem pa nudi tudi obrambo pred
HEV-svetlobo,
• nudi ustrezno raven zaščite za kožo
vašega otroka,
• je primeren za stanje otrokove kože,
• ustreza aktivnemu življenjskemu slogu
vašega otroka.
Nega otroške ritke
Zaradi škodljivega delovanja vlage,
urina, blata, mehanskega in kemičnega
draženja potrebuje otroška ritka

Pomembno je, da kozmetični izdelki za otroke vsebujejo čim
manj sestavin, ki bi otroško kožo lahko dražile, kot so na primer
barvila, dišave in konzervansi.

posebno nego. Koža pod plenicami se
rada vname in postane bolj dovzetna
za okužbe. To preprečite z redno nego.
Ritko pri vsakem previjanju pazljivo
očistite z mandljevim oljem ali oljnimi
robčki ter zaščitite z mazilom ali kremo.
Plenice morajo biti povite rahlo, pogosto
jih je potrebno menjati.
Kadar se otroška ritka kljub skrbni negi
vname, kožo nežno očistite in namažite

z mazilom, ki deluje tudi protivnetno.

Obiščite zdravnika, če:
• plenični izpuščaj po nekajdnevni negi
ne izgine ali se celo poslabša,
• je področje pod plenicami pokrito z
mehurčki,
• se izpuščaji pojavijo tudi drugod po
telesu (za ušesi, pod pazduho, v
ustih …).

0%

parfumov
in barvil

Sončna krema Bambo Nature – varna zaščita za vso družino
Bambo Nature krema za zaščito pred soncem:






ščiti pred UVA- in UVB-žarki
dermatološko testirana
100 % veganska
Reef Safe
ne vsebuje parfumov
in barvil





vodoodporna
z ekološko oznako
Nordic Swan Ecolabel
s priporočilom združenja
za astmo in alergije
Asthma Allergy Nordic

Na voljo z zaščitnim faktorjem 30 (v embalažah 200 ml
in družinskem pakiranju 500 ml) in z zaščitnim faktorjem
50 (v embalaži 100 ml).
Z nežno, lepo mazljivo formulo je primerna za vse tipe
kože, tudi za najobčutljivejšo. Enostavno se nanaša in
hitro vpije v kožo, po uporabi pa je koža dobro zaščitena
in svilnato mehka.
nakup na

www.bambonature.si
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SONČNE OPEKLINE
IN MELANOM
Poletje je čas, ko smo več v naravi in pogosteje izpostavljeni soncu. Kljub številnim
ugodnim vplivom sonca na naše zdravje, pa je pomembno, da se zaščitimo pred
njegovimi škodljivi vplivi. Če smo jim nezaščiteni izpostavljeni daljši čas, lahko
Besedilo: Bojan Madjar, mag.farm., spec.
tvegamo nastanek sončnih opeklin.
Sončna opeklina je poškodba kože,
ki nastane po predolgi izpostavitvi
ultravijoličnemu (UV) sevanju sonca.
Zanje je značilna rdečina kože, ki
se pojavi v treh do petih urah po
izpostavljenosti soncu. Stanje je
najslabše naslednji dan in običajno
izzveni v 3 dneh. Spremljata jo lahko
bolečina in pekoč občutek na koži. Če je
opeklina intenzivnejša, se lahko pojavijo
mehurji in oteklina, ki jih spremlja še
slabo počutje, vročina in glavobol. Blage
opekline lahko oskrbimo sami. Prizadeto
mesto najprej hladimo, nato pa večkrat
na dan nanesemo pripravke z aloe
vero, vlažilne losjone ali ribje mazilo.
Mehurjev ne prediramo, da ne tvegamo
okužbe. V Gorenjskih lekarnah so poleg
dermatoloških pripravkov na voljo tudi
trije izdelki Galenskega laboratorija,
Panthol losjon, Ribje mazilo in Pantenol
mazilo. Pantenol mazilo in Panthol
losjon pomagata pri manjših kožnih
poškodbah. Vsebujeta dekspantenol, ta
se v koži pretvori v spojino, ki spodbuja

obnavljanje poškodovane kože, celjenje
ran, blaži vnetja in zadržuje vlago v koži.
Ribje mazilo pomaga pri obnovi kože ob
blažjih sončnih in drugih opeklinah kože.
Vsebuje vitamin A in ribje olje.
Sončne opekline lahko uspešno
preprečimo z upoštevanjem naslednjih
nasvetov:
• sončnim žarkom se ne izpostavljamo
med 10. in 16. uro, ko je UV sevanje
najmočnejše
• nosimo lahka oblačila, ki prekrijejo
čim večjo površino kože, pokrivala in
sončna očala
• zadržujemo se v senci in uporabljamo
kremo z zaščitnim faktorjem.
Pravilno uporabljena krema z zaščitnim
faktorjem je v izdatnem sloju nanešena
na vse predele, ki niso zaščiteni z
oblačili, vsaj 30 minut pred izpostavitvijo
soncu. Nanos ponovimo vsaki 2 uri
oziroma po vsakem kopanju ali telesni
aktivnosti.

Svetovna zdravstvena organizacija je UV svetlobo uvrstila med
dokazane karcinogene, saj predstavlja najpomembnejši okoljski
dejavnik, ki vpliva na pojavnost melanoma.
10
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Pogosto izpostavljanje intenzivnemu
UV sevanju pa lahko poveča možnost
za nastanek melanoma, še posebno pri
ljudeh, ki so genetsko bolj nagnjeni k
tej bolezni. Melanom je najbolj nevarna
oblika kožnega raka, ki se lahko širi tudi
na druge organe (metastazira). Nastane
takrat, ko se pigmentne celice v koži
(melanociti) začnejo preveč množiti
zaradi okvare celičnega genetskega
materiala, ki je posledica ultravijoličnega
sevanja sončnih žarkov.
Najpogosteje ga prepoznamo kot
novo znamenje ali spremembo že
obstoječega. A vsaka sprememba še ne
pomeni melanoma. Pri pregledovanju
znamenj smo pozorni na pet lastnosti:
• ali je znamenje asimetrično,
• ali so robovi znamenja nepravilni ali
zamegljeni,
• ali je znamenje večbarvno,
• ali je njegov premer večji od 6
milimetrov
• ali se znamenje s časom spreminja.
Če opazite znamenje, ki ustreza opisu
ali niste povsem prepričani o stanju
vaših znamenj, ne odlašajte z obiskom
zdravnika. Uspešnost zdravljenja je
odvisna od zgodnjega prepoznavanja
nastalih sprememb, zato je nujno redno
samopregledovanje. Večjo možnost za
nastanek malignega melanoma imajo
ljudje, ki se nezaščiteni izpostavljajo UV
žarkom, imajo zelo svetlo polt, imajo po
telesu veliko znamenj in so v življenju že
kdaj zboleli za rakom katerekoli vrste.
Kako se zaščitimo pred melanomom?
Maligni melanom je med različnimi
vrstami kožnega raka verjetno najbolj
poznan, a na srečo ne najpogostejši.
Na žalost pa se njegova incidenca viša
najhitreje med vsemi raki. Pričakujemo,
da bo pri enem izmed 54 ljudi v življenju
postavljena diagnoza melanoma.
Približno polovica ljudi, ki jim odkrijejo
melanom je starejših od 65 let. Kljub
temu se lahko pojavi že pri mlajši
Spremljajte nas na
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Pomemben dejavnik
pri uspešnosti boja s
kožnim rakom je redno
samopregledovanje kože.
populaciji. Gre za drugi najpogostejši
rak pri ljudeh, mlajših od 50 let ter peti
najpogostejši rak pri mladi populaciji,
starih med 15 in 24 let.
Verjetnost, da se ta oblika raka razvije
je odvisna od več dejavnikov: starosti,
dednosti, izpostavljenosti UV sevanju
idr. Pri ljudeh svetle polti, ki se jim ob
izpostavljanju sončnim žarkom hitro
pojavijo opekline, redko porjavijo, imajo
svetlo ali rdečo barvo las, modre oči in
pegasto kožo se melanom pogosteje
razvije. Podobno velja za ljudi z veliko
pigmentih znamenj na koži. Pri ljudeh,
ki imajo več kot 100 pigmentnih
znamenj je verjetnost pojava melanoma
sedemkrat večja, kot pri ljudeh z do
petimi pigmentnimi znamenji. Večina
ljudi ima po telesu 10 do 40 pigmentnih
znamenj.
Svetovna zdravstvena organizacija je
UV svetlobo uvrstila med dokazane
karcinogene, saj predstavlja
najpomembnejši okoljski dejavnik, ki
vpliva na pojavnost melanoma. Škodljivo
je predvsem intenzivno izpostavljanje
sončni svetlobi, recimo ob dopustovanju,
tveganje pa poveča tudi uporaba
solarijev. Pomembna je tudi celokupna
izpostavljenost UV žarkom, možnost
pojava melanoma se podvoji pri osebah,
ki so utrpele sončne opekline.

Pravilno uporabljena krema z zaščitnim faktorjem je v izdatnem
sloju nanešena na vse predele, ki niso zaščiteni z oblačili, vsaj 30
minut pred izpostavitvijo soncu.
klinično raziskavo, v katero so vključili
1600 posameznikov. Rezultati raziskave
so potrdili smiselnost uporabe zaščitnih
sredstev, saj njihova redna uporaba
zmanjša incidenco melanoma za 5073 %. Priporočamo uporabo zaščitnih
sredstev z zaščitnim faktorjem vsaj
15 in vsebujočimi filtri, ki omogočajo
širokospektralno zaščito (UVA in UVB).
Pogosta napaka je nanos premajhne
količine zaščitnega sredstva. Za zaščito
celega telesa povprečne odrasle
osebe potrebujemo 35 ml zaščitnega
sredstva. Če nanesemo recimo polovico
priporočene količine se zaščita zmanjša
za 2/3. Ne pozabimo na ponovni nanos,
to je čez 2 uri oziroma po vsakem
prihodu iz vode.
Posebno pozornost namenimo otrokom.

Za dojenčke do 6 mesecev starosti
zaščitna sredstva niso primerna, saj
jih ne izpostavljamo sončnim žarkom.
Dojenčke starejše od pol leta in otroke
pa zaščitimo z zaščitnimi sredstvi, ki
vsebujejo zaščitni faktor vsaj 15 (raje 30
ali celo 50) in zagotavljajo zaščito tudi
pred UVA žarki.
Pomemben dejavnik pri uspešnosti
boja s kožnim rakom je redno
samopregledovanje kože. Prvi znaki
melanoma so običajno sprememba
velikosti, oblike ali barve kožnega
znamenja. Pozorni bodimo in čim prej
pokažimo zdravniku tista znamenja, ki
so nesimetrična in nepravilne oblike,
z nepravilnimi, zabrisanimi robovi,
neenakomerno obarvana ali večbarvna,
večja od 6 mm in nad nivojem kože.

Najpomembnejši ukrep, ki bi lahko
preprečil melanom pri večini primerov,
je izogibanje pretiranemu izpostavljanju
sončni svetlobi oziroma ustrezna
zaščita. Predvsem ob najmočnejšem UV
sevanju, med enajsto uro dopoldne in
tretjo popoldne, se zadržujmo v senci
ali se zaščitimo s pomočjo obleke (dolgi
rokavi/hlačnice, klobuk, sončna očala).
Ob zadrževanju na prostem pa na odkriti
koži uporabimo zaščitna sredstva. V
preteklosti so obstajale polemike glede
učinkovitosti zaščitnih sredstev pri
preprečevanju kožnega raka. Leta 2011
so tako izvedli obširno randomizirano
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POLETJE, VAS
PA BOLI GRLO?
Se tudi vam dogaja, da se namesto brezskrbnega uživanja v objemu sonca in
morja poleti otepate prehladnih obolenj? Vnetje grla, angina, kašelj … namreč niso
Besedilo: Petra Šauperl
rezervirani le za zimski čas, mnogi zbolijo za njimi tudi poleti.
Prehlad, ko je zunaj vroče in sije sonce?
Da, tudi to je mogoče. Prehlad se
namreč ne meni za letne čase. Čeprav
je pogostejši v hladnejših mesecih, nas
lahko preseneti tudi poleti. Problem pa
nastane, ker imata poletni prehlad in
covid-19 zelo podobne simptome.
Kaj povzroči poletni prehlad?
Najpogosteje zbolimo pozimi ali
spomladi, saj se več zadržujemo v
zaprtih prostorih, vendar tudi poleti
prenos okužbe z ene osebe na drugo ni
izključen. Virusi krožijo vse leto. Prehlad
najpogosteje povzročijo koronavirusi,
rinovirusi in respiratorni sincicijski
virus (RSV), ki poleti ne izginejo. Z
drugih koncev sveta, kjer je med našim
poletjem zima, jih pogosto prinesejo
popotniki.
Kateri so simptomi poletnega
prehlada?
Simptomi prehlada so poleti enaki kot v
kateremkoli drugem letnem času:
• vneto grlo,
• zamašen nos,
• kašelj,

• kihanje,
• glavobol,
• bolečina v mišicah.
Večina ljudi se pozdravi v od 7 do 10
dneh, pri bolnikih z oslabljenim imunskim
sistemom ali pridruženimi boleznimi
(astmo ali boleznimi dihal) pa se lahko
razvijejo zapleti, kot sta bronhitis ali
pljučnica.
Zdravljenje poletnega prehlada
Prehlad tudi poleti zahteva počitek,
priporočljivo je dovolj piti. Simptome
lahko lajšamo tudi z zdravili brez
recepta.
Kaj lahko storimo ob bolečem grlu?
Najpogostejši vzrok vnetja zgornjih
dihal so virusi. Zdravljenje je
simptomatsko ter usmerjeno v čim
hitrejše in čim učinkovitejše lajšanje
simptomov. Pomagamo si lahko z
oralnimi antiseptiki v obliki pastil ali
pršila, ki uničujejo mikroorganizme in
preprečujejo širjenje okužbe. Boleče
grlo pogosto spremlja bolečina,
zato je izdelek za samozdravljenje
še učinkovitejši, če vsebuje lokalni

Večina ljudi se pozdravi v od 7 do 10 dneh.
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antiseptik s protibolečinskim učinkom.
Ob bolečem grlu je zelo pomembno, da
zdravljenje začnemo takoj. Tako omejimo
okužbo in si hitro povrnemo moči.
Pri tem je ključno, da izberemo pravo
zdravilo, ki odstrani vzrok okužbe ter
hitro olajša bolečino in vnetje.
Zaščitite se pred patogenimi mikrobi
iz klimatskih naprav
Poleti lahko podležemo tudi infekciji
s patogenimi mikrobi, ki se, verjemite
ali ne, nahajajo v številnih klimatskih
napravah, s katerimi se hladimo v
avtomobilu, stanovanju, počitniških
apartmajih …, pa tudi v javnih
transportnih sredstvih, kot so letala,
vlaki, avtobusi itd. Prav klimatske
naprave v javnem potniškem prometu
so v poletnih mesecih zaradi obilice
potnikov prava zakladnica potencialno
patogenih mikrobov, ki čakajo na nas. In
seveda šibkejša kot bo naša imunska
obramba, prej se bodo ti naselili na
sluznicah dihal in povzročili vnetja.
Ker klimatske naprave tudi močno
izsušujejo prostor, to pomeni, da zaradi
njih tudi prej dehidriramo. Posledica

Prehlad tudi poleti zahteva
počitek, priporočljivo je dovolj
piti.
Spremljajte nas na
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Ob bolečem grlu je zelo
pomembno, da zdravljenje
začnemo takoj.
tega je tudi bolj izsušena sluznica dihal,
zaradi česar je njena obramba pred
mikrobi še dodatno zmanjšana. Kot
vidite, problem klimatskih naprav ni le
pihanje mrzlega zraka na pregreto telo,
zaradi česar seveda tudi lahko hitro
zbolimo. Da se izognemo pastem, ki jih
klimatske naprave skrivajo, zato poleg
nastavljanja ustrezne temperature, ki
ne povzroča telesu šoka, poskrbimo
tudi za redno čiščenje teh naprav (redno
menjavo filtrov) in se s tem izognimo
izpostavljenosti patogenim mikrobom
vsaj na domačem terenu. Pred mikrobi,
ki tičijo v klimatskih napravah v javnem

Najpogosteje zbolimo pozimi ali spomladi, saj se več zadržujemo
v zaprtih prostorih, vendar tudi poleti prenos okužbe z ene
osebe na drugo ni izključen.
transportu, pa se lahko ubranimo
tako, da ga uporabljamo le takrat,
ko je nujno. Namesto da sedemo na
mestni avtobus, se do cilja na primer
raje odpeljimo s kolesom. Če pa to
ni možno, nam preostane le krepitev
lastne imunske obrambe. Bolj celostno
bomo torej h krepitvi imunske obrambe

pristopili, krepkejša bo tudi zaščita
pred omenjenimi prežečimi mikrobi.
Torej poskrbite za ustrezno prehrano,
hidracijo, sprostitev in počitek, dober
spanec …, pa tudi za notranji mir in
zadovoljstvo. Slednji je za krepitev
imunske obrambe ključen, kot boste
brali v nadaljevanju.

ZDRAVI V POLETJE

POTOVALNA LEKARNA
– ZA BREZSKRBEN
DOPUST
Počitnice nam lahko pokvarijo težave z zdravjem. To velja tako, če se odpravljate na
morje, v hribe ali pa morda v bolj oddaljene eksotične kraje. V lekarnah priporočajo,
naj bo del priprav na počitnice oziroma potovanje tudi priprava priročne počitniške
oziroma potovalne lekarne, kamor sodijo poleg osnovnih sredstev prve pomoči tudi
zdravila in drugi pripravki, ki lahko olajšajo morebitne težave na poti.

Besedilo: Romana Rakovec, mag. farm., Gorenjske lekarne

Ob tem ne pozabite tudi varovalnih
pripravkov za sončenje in pripravkov
za nego kože po sončenju. Zaradi
prekomernega izpostavljanja soncu
lahko dobite opekline ali pa celo
alergijske reakcije.

bolezni, ki se prenašajo s piki insektov
ter jih preprečujemo s kemoprofilakso
in drugimi zaščitnimi ukrepi. Pogosta
težava na potovanjih je tudi driska, ki jo
preprečujemo predvsem z ustreznimi
higienskimi ukrepi.

Farmacevti v lekarnah običajno
svetujemo v zvezi z manjšimi
zdravstvenimi težavami in tveganji, ki
lahko spremljajo potovanja na morje
in v hribe. Običajno prve zdravstvene
nasvete glede potovanj v tropske in
subtropske kraje popotniki in turisti
dobijo pri turistični agenciji, ki potovanje
organizira. Včasih se zgodi, da ti nasveti
niso povsem skladni s strokovnimi
medicinskimi doktrinami, zato v
lekarnah popotnikom in dopustnikom
priporočamo, da se posvetujejo še z
magistri farmacije ali zdravniki glede
oskrbe z zdravili na recept in za
samozdravljenje, sanitetnimi materiali
ter drugimi izdelki za zdravljenje in nego.

Zdravstvena tveganja se razlikujejo tudi
glede na način preživljanja dopusta.
Ta tveganja so manjša, kadar dopust
načrtujete v turističnih letoviščih, in
večja, kadar se odpravljate na potovanje
po različnih krajih ali celo deželah.

Priprave na pot prilagodite
zdravstvenim tveganjem
Zdravstvene priprave na potovanje
se nekoliko razlikujejo glede na cilj
vašega potovanja in s tem povezanimi
zdravstvenimi tveganji. Pri potovanjih
po Evropi in Severni Ameriki je običajno
dostopnost do zdravstvene oskrbe
dokaj dobra, manj je tudi možnosti, da bi
zboleli za določenimi boleznimi.
Kadar pa se odpravljate na potovanje
na druge celine, preverite morebitna
zdravstvena tveganja in opozorila za
posamezne kraje oziroma območja.
Ponekod obstaja tveganje za hepatitis
A in B, meningokokni meningitis, kolero,
kugo ali tifus, ki jih lahko preprečimo
s pravočasnim cepljenjem. Obstaja
pa tudi tveganje za malarijo in druge
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Preden greste na pot
Ko pripravljate zdravila, medicinske
pripomočke in druga sredstva za
v počitniško ali potovalno lekarno,
upoštevajte:
• starost in zdravstveno stanje
dopustnikov oziroma popotnikov,
• način in trajanje potovanja ter kraj
potovanja,
• razvitost zdravstvene službe in
dostopnost medicinske oskrbe.

svojega osebnega zdravnika, Inštitut za
varovanje zdravja ali pa območni zavod
za zdravstveno varstvo. Strokovnjaki v
omenjenih organizacijah svetujejo glede
obveznega cepljenja in potnike oskrbijo
tudi z zdravili, ki v Sloveniji nimajo
dovoljenja za promet (na primer zdravila
proti malariji). Cepljenja potrebujejo
določen čas, preden začnejo učinkovati,
poleg tega pa ni možno izvesti
vseh naenkrat, zato morajo potniki
ambulanto, kjer se izvajajo cepljenja,
obiskati osem tednov pred načrtovano
potjo.
Kaj sodi v počitniško lekarno
Počitniška lekarna naj vključuje
naslednja zdravila in pripravke:
• Varovalni pripravki za sončenje s
primernim zaščitnim faktorjem,
pripravki za nego po sončenju in za
lajšanje težav pri sončnih ali drugih
opeklinah. Farmacevti v lekarnah
priporočamo uporabo varovalnih

Pred potovanjem se je z zdravniki ali
magistri farmacije dobro posvetovati
o nakupu potrebnih izdelkov in njihovi
uporabi (predvsem zdravil) za potovalno
oziroma počitniško lekarno. Njihovi
jasni in izčrpni nasveti bodo še posebej
dobrodošli pri zdravstvenih priporočilih
glede potovanj v tropske in subtropske
kraje. Dobro se je obrniti tudi na Inštitut
za varovanje zdravja oziroma območni
zavod za zdravstveno varstvo.
Farmacevti v lekarnah opozarjamo, da
je treba počitniško oziroma potovalno
lekarno še posebej skrbno pripraviti,
kadar se na pot odpravljajo tudi
otroci, nosečnice ali doječe matere.
Priporočamo, da pred potjo v eksotične
kraje turisti oziroma popotniki obiščejo

Magistri farmacije v lekarnah
opozarjamo, da pri pripravi
počitniške oziroma potovalne
lekarne upoštevate dejanska
zdravstvena tveganja na svojih
počitnicah.
Spremljajte nas na
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Na dopustu se lahko srečamo
tudi z aftami ali vnetimi in
krvavečimi dlesni.
pripravkov z dovolj visokim zaščitnim
faktorjem (več kot 15), ki naj bodo
vodoodporni. Pripravki naj vsebujejo
UVA- in UVB-filtre, za potovanja v
kraje, kjer je ozonska luknja (na primer
Avstralija), pa tudi UVC-filtre. Primerni
so tudi varovalni pripravki za sončenje
z dodanim repelentom, ki varuje pred
insekti, ki lahko prenašajo nekatere
bolezni (klopi, komarji, muhe).
• Sredstva za zaščito pred piki komarjev,
klopov in drugih insektov ter pripravki
za odpravljanje težav po piku.
• Osnovna sredstva za prvo pomoč. Sem
sodijo razkužilo za rane, mazilo za

rane, sterilna gaza, povoji, vodoodporni
obliži, škarje, pinceta, varnostne
zaponke, trikotna ruta, pinceta za
klope, termometer.
• Zdravila, ki vam jih predpiše vaš osebni
zdravnik in jih morate redno jemati.
Pred potovanjem se posvetujte z
zdravnikom, da boste imeli zadostno
količino zdravil, ki jih morate redno
jemati. V določenih državah ob
prehodu državne meje zahtevajo
posebno potrdilo o jemanju zdravil,
zato vprašajte zdravnika, ali je
potrdilo potrebno tudi pri zdravilih ali
pripomočkih, ki jih uporabljate.
• Zdravila za samozdravljenje manjših
zdravstvenih težav: tablete proti
potovalni slabosti, rehidracijska sol za
nadomeščanje izgubljenih soli in vode
pri driski, bruhanju, močnemu znojenju
in hujših fizičnih naporih, zdravila,
ki jih uporabljamo pri zastrupitvi s
hrano in driski, zdravila za ublažitev
alergijskih težav pri ljudeh, ki so
nagnjeni k preobčutljivosti na sonce,
pike insektov, ožigalkarjev ali hrano,
zdravila za zniževanje povišane
telesne temperature, odpravo
bolečin v mišicah in sklepih, odpravo
glavobolov ali zobobolov, zdravila za
lajšanje želodčnih težav, odvajala za
primer zaprtja in zdravila za vneto
grlo.

• Veljavna kartica zdravstvenega
zavarovanja ali zdravstveno
zavarovanje za tujino.
Magistri farmacije v lekarnah
opozarjamo dopustnike oziroma
popotnike, da se o pravilni rabi
vsakega od zdravil v svoji počitniški
oziroma potovalni lekarni posvetujejo
s farmacevtom oziroma zdravnikom. S
seboj vzemite tudi priloženo navodilo za
uporabo zdravil.
V kombinaciji s sončnimi žarki lahko
zelo hude preobčutljivosti na koži
povzročajo tudi nekatera zdravila. Zato v
lekarni preverite, kakšen vpliv ima lahko
sončenje v kombinaciji z zdravili, ki jih
jemljete.
V počitniško lekarno sodijo:
• varovalni pripravki za sončenje,
• sredstva za zaščito pred piki komarjev,
klopov in drugih insektov ter pripravki
za odpravljanje težav po piku,
• osnovna sredstva za prvo pomoč,
• zdravila, ki vam jih predpiše vaš osebni
zdravnik in jih morate redno jemati,
• zdravila za samozdravljenje manjših
zdravstvenih težav,
• veljavna kartica zdravstvenega
zavarovanja ali zdravstveno
zavarovanje za tujino.

AKTIVNI KISIK - UČINKOVITA POMOČ ZA BREZSKRBNE POČITNICE
OKSIGENACIJA
REGENERACIJA
DEZINFEKCIJA

OBVEZNA OPREMA VSAKE
POTOVALNE LEKARNE

POMOČ ZA KOŽO IN NOHTE

USTNA HIGIENA IN ZDRAVLJENJE

• OXILVER® Skin pri pikih insektov, sončnih opeklinah, razpokanih petah,
žuljih, otiščancih, praskah in odrgninah

• OROXID® forte za vnete, krvaveče
dlesni, afte, zobne obloge, zadah

• OXILVER® Nail za krhke, lomljive, okužene,
odebeljene ter poškodovane nohte

• OROXID® sensitiv za občutljivo ustno sluznico in otroke, dnevno ustno
higieno, pri zobnih aparatih in vsadkih

Svetovanje in naročila: * 031 634 900 * narocila@enikam-oxy.com * www.enikam.si
in naročila: 031 634 900 * www.enikam.si
Izdelki so na voljo tudiSvetovanje
v lekarnah,
trgovinah Sanolabor ter zobozdravstvenih ambulantah.
Izdelki so na voljo tudi v lekarnah in trgovinah Sanolabor.

Ne pozabite pa tudi na to, da je ena od
nevarnosti v vročih dneh tudi dehidracija,
zato pijte zadostne količine tekočine.
Še zlasti pri športu in drugih telesnih
dejavnostih farmacevti v lekarnah
priporočamo, da zaradi povečanega
znojenja v poletnih dneh poleg tekočine
nadomeščate tudi minerale.
Potniki in turisti najpogosteje zbolijo za
drisko, takoj za njo pa so okužbe dihal.
Za malarijo vsako leto zboli več kot
300.000 potnikov iz Evrope in ZDA. Prav
zato priporočamo, da si pred odhodom v
tujino uredite zdravstveno zavarovanje
za tujino. Za zdravstvene storitve,
ki jih ne pokriva evropska kartica
zdravstvenega zavarovanja in niso nujne
ali potrebne, je priporočljivo skleniti
komercialno zdravstveno zavarovanje z
medicinsko asistenco v tujini.
Nadomeščanje tekočine pa je
najpomembnejše tudi pri driski, da
se prepreči dehidracija. Pri daljših
počitnicah, zahtevnejših potovanjih ali
potovanjih v kraje, kjer je pogosto slab
dostop do zdravniške oskrbe in zdravil,
pa je treba počitniško lekarno razširiti
v potovalno lekarno. Izbor zdravil in
drugih sredstev prilagodite potniku in
potovanju, pri čemer upoštevajte tudi
morebitne izkušnje s svojih prejšnjih
potovanj. V lekarnah priporočamo, da
za več informacij o potrebnih zdravilih
na načrtovanem potovanju obiščete
osebnega zdravnika ali pa se obrnete
na Inštitut za varovanje zdravja oziroma
območni zavod za zdravstveno varstvo.
Kako pravilno shranimo zdravila za
na pot
Zdravila in druga sredstva, ki sodijo
v potovalno lekarno, je treba shraniti
v posebnih torbicah ali škatlah, ki ne
prepuščajo svetlobe in vlage. Zdravila
naj bodo shranjena na ustrezni
temperaturi, ki običajno ne sme
biti višja od 25 °C. Za zaščito pred
velikimi temperaturnimi spremembami
priporočamo tudi uporabo aluminijaste
folije ali drugega izolacijskega materiala.
Posebno pozornost pa je treba posvetiti
shranjevanju tistih zdravil, ki zahtevajo
posebne pogoje shranjevanja (na primer
inzulin).

v potniškem prostoru. Pri potovanju
z letalom, vlakom ali ladjo naj imajo
potniki torbico z zdravili v osebni
prtljagi, saj v prostorih za prtljago
lahko pride do velikih temperaturnih
nihanj. Tako zagotovimo najprimernejšo
temperaturo shranjevanja zdravil med
potovanjem. Poleg tega pa so potniku
zdravila vedno pri roki, na primer če jih
potrebuje med potovanjem ali v primeru
izgube ali zakasnitve prtljage.
Farmacevti v lekarnah opozarjajo
popotnike, naj pred potovanjem preverijo
rok uporabnosti zdravil. Vsa zdravila
shranimo v originalni embalaži skupaj
s priloženimi navodili za uporabo. Na
potovanje ne smemo jemati rabljenih
zdravil, ki so nam jih podarili prijatelji,
znanci ali pa smo jih kupili po internetu,
ker zaradi napačnega shranjevanja
zdravil lahko obstaja tveganje glede
njihove učinkovitosti. Za njihovo
kakovost, varnost in učinkovitost nihče
ne jamči, zato v takšnem primeru sami
prevzamemo odgovornost za morebitne
škodljive učinke ali neučinkovitost
zdravil.
Potovalno lekarno je treba shraniti na
mesto, kjer je nedosegljiva otrokom.
Zdravila za na pot v eksotične kraje
V Sloveniji trenutno ni registriranih
antimalarikov, zato izvaja oskrbo s temi
zdravili Inštitut za varovanje zdravja,
in sicer tudi prek območnih zavodov
za zdravstveno varstvo. Teh zdravil
ne more predpisati osebni zdravnik,
da bi jih uporabnik prejel v lekarni.
Potencialna izključenost osebnega
zdravnika iz nadzora nad njihovo
uporabo lahko pomembno poveča
tveganje zlasti za interakcije z drugimi
zdravili, ki jih uporabnik morda prejema.

Pri potovanju z avtomobilom naj bo
torbica z zdravili tako poleti kot pozimi

HITRO VPOJNA DOBRODEJNA
NEGOVALNA KREMA, KI
POŽIVLJA UTRUJENE NOGE IN STOPALA.
KOMBINACIJA IZVLEČKOV ARNIKE, DIVJEGA
KOSTANJA, MENTOLA IN KAFRE PRIJETNO
OHLADI IN POSPEŠUJE PREKRVITEV,
PRIMERNO TUDI ZA NANOS OB UDARNINAH.
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Pred potovanjem se je z
zdravniki ali magistri farmacije
dobro posvetovati o nakupu
potrebnih izdelkov in njihovi
uporabi.
Resni neželeni stranski učinki teh
zdravil so sicer večinoma redki ali zelo
redki, vendar pa je treba uporabnike
natančno poučiti, na katere znake
stranskih učinkov morajo biti pozorni, in
o tem, kako naj ukrepajo, če se ti učinki
pokažejo.
Včasih se potniki odločajo za nakup
zdravil za kemoprofilakso, ki nimajo
dovoljenja v Republiki Sloveniji, po
internetu ali pa zdravila kupijo od
nekoga, ki se je vrnil s potovanja,
pa zdravil ni potreboval ali jih ni
porabil v celoti. Ker so v teh primerih
zdravila pridobljena iz nepreverjenih
virov, obstaja večje tveganje glede
učinkovitosti zdravil, saj so lahko
bila nepravilno shranjena. V lekarnah
svetujemo previdnost tudi pri
morebitnem nakupu zdravil v tujini –
predvsem v azijskih in latinskoameriških
državah, kjer je mogoče kupiti zdravila,
ki so v Evropi in Severni Ameriki na voljo
le na zdravniški recept. Ta zdravila so
običajno brez navodil in opozoril ter so
lahko sumljivega izvora (ponaredki), zato
tovrsten nakup lekarniški farmacevti
odsvetujemo. Če se potnik vseeno odloči
za takšen nakup, naj bo pozoren na to,
da bo zdravilo kupil pri farmacevtu, ki
mu bo tudi ustrezno svetoval glede
uporabe zdravila.
Alergije poleti
Če se imunski sistem osebe nenormalno
odziva na neko snov, ki sicer za večino
ljudi ni škodljiva, govorimo, da ima oseba
alergijo na to snov. Reakciji organizma
pravimo alergijska reakcija. Slednja
se lahko pokaže na različne načine.
Lahko pride do izcedka iz nosu, težav
z dihanjem, kihanja, srbečega nosu,
otekanja v predelu obraza, v najhujšem
primeru pa pride do anafilaktične
reakcije. Najpogostejše alergije poleti,
torej sezonske alergije, so tiste na trave
in različne plevele. Prave alergije na
sonce, kot jih po definiciji poznamo v
medicini, so razmeroma redke. Bistveno
pogostejše so številne druge reakcije
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

Tudi žulji so vsakodnevnik pri
poletnih dopustih.
na sončne žarke, ki pa nastajajo po
drugih, nealergijskih mehanizmih. Ker
so ti procesi in mehanizmi zapleteni in
pogosto nejasni, mnogi uporabljajo za
različne reakcije na sonce kar preprosto
poenostavljen izraz »alergija na sonce«.
Strokovno imenujemo veliko skupino
različnih kožnih bolezni, ki so povezane z
izpostavljanjem svetlobi, fotodermatoze.
Pogoste alergije, s katerimi se
srečujemo poleti, so tudi alergije na pike
žuželk, ožigalkarje in hrano. Za lajšanje
blagih in občasnih težav z alergijami
uporabljamo antihistaminike.
Neporabljena zdravila
Magistri farmacije v lekarnah
opozarjamo, da pri pripravi počitniške
oziroma potovalne lekarne upoštevate
dejanska zdravstvena tveganja na
svojih počitnicah. Ne kopičite zdravil
po nepotrebnem, saj imajo omejen
rok trajanja, poleg tega pa bi bila
morda zaradi nepravilnega hranjenja
na potovanju (izpostavljenost nizkim
oziroma visokim temperaturam)
neuporabna in bi jih morali zavreči med
odpadna zdravila. Pred potovanjem se
posvetujte z zdravnikom, katera zdravila
je smiselno vključiti v vašo potovalno
lekarno, katera pa so na voljo v krajih,
kamor boste potovali. Na ta način lahko
tudi prispevate k zmanjšanju količine
odpadnih zdravil, ki sodijo med nevarne
odpadke in so lahko ob nepravilnem
odlaganju škodljiva tako za človeka kot
naravo.

smereh oziroma kadar ni vizualnega
stika z dejanskim zunanjim horizontom.
Potnikom, ki so nagnjeni k potovalni
bolezni, svetujemo, da se v času
potovanja obrnejo v smer gibanja in
gledajo skozi okno. Za lajšanje slabosti
na krajših potovanjih se uporabljajo
zdravila brez recepta, ki imajo bolj ali
manj izražene stranske učinke sedacije
in suhih ust. Novejše raziskave kažejo,
da so za lajšanje potovalne bolezni
učinkoviti tudi pripravki iz ingverja, ki
imajo manj neželenih stranskih učinkov.

Potovanje z letalom in venska tromboza
Po nekaterih podatkih je pri osebah
s trombofilijo in tistih, ki jemljejo
peroralne kontraceptive, nevarnost
tromboembolije pri potovanju z
letalom do 16-krat oziroma 14-krat
večja kot pri zdravih osebah, ki ne
uporabljajo hormonskih kontraceptivov.
Za preprečevanje se po nekaterih
priporočilih lahko uspešno uporablja
acetilsalicilna kislina v enkratnem
odmerku, vendar za to ni znanstvenih
dokazov.

Potovalna driska
Potovalna driska je ena najpogostejših
težav, s katerimi se srečujejo turisti in
popotniki. Zdravljenje potovalne driske
običajno poteka kot samozdravljenje,
zato je pri tem nasvet farmacevta še
posebej pomemben. Tudi pri potovalni
driski je najpomembnejši ukrep ustrezna
preventiva. Potnikom svetujemo uporabo
ustekleničene vode in originalnih
ustekleničenih brezalkoholnih pijač.
Sveže sadje je treba olupiti, vso hrano
je treba prekuhati, izogibati se je treba
hrani »na ulici«, še posebej, če ni sveže
pripravljena. Če se driska vendarle pojavi,
je najpomembnejše nadomeščanje
tekočine, da se prepreči dehidracija.
V ta namen svetujemo oralno
rehidracijsko sol. Če te ni na razpolago,
potnikom svetujemo, da si tekočino za
rehidracijo pripravijo sami iz enega litra
ustekleničene vode, petih jedilnih žlic
sladkorja, kavne žličke kuhinjske soli
in soka dveh pomaranč, grenivke ali
banane. Če se uporablja sok grenivke,
je treba opozoriti tudi na možnost
interakcij soka grenivke z nekaterimi
zdravili.

Za zmanjševanje tveganja za nastanek
tromboembolije pri potnikih na daljših
letalskih letih svetujemo uživanje
zadostne količine tekočine, pri čemer
odsvetujemo uživanje alkoholnih pijač,
ker delujejo diuretično. Svetujemo tudi
gibanje in vaje, ki zmanjšujejo nastanek
edema. Za zmanjšanje hipoksije pa
svetujemo večkratno globoko dihanje.
Kljub temu nekateri priporočajo, da
se osebam, pri katerih je povečano
tveganje za nastanek tromboze, pri
potovanjih, ki trajajo več kot štiri ure,
svetuje preventivno jemanje 100
mg acetilsalicilne kisline nekaj dni
pred potovanjem. Zelo uspešno se
za preprečevanje tromboembolije
pri poletih z letalom uporablja
tudi nizkomolekularni heparin. Za
zmanjševanje tveganja za nastanek
tromboembolije svetujemo uživanje
zadostne količine tekočine, pri čemer
odsvetujemo uživanje alkoholnih pijač,
ker delujejo diuretično. Svetujemo tudi
gibanje in vaje, ki zmanjšujejo nastanek
edema, za zmanjšanje hipoksije pa
svetujemo večkratno globoko dihanje.

Nekaj pogostih bolezni in težav na
poti
Potovalna bolezen
Za potovalno bolezen je značilen
občutek utrujenosti, vrtoglavice in
slabosti, ki se lahko stopnjuje do
bruhanja. Potovalna bolezen nastane,
kadar je telo izpostavljeno močnim
pospeškom gibanja ali gibanju v različnih
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Farmacevti v lekarnah opozarjamo, da je treba počitniško
oziroma potovalno lekarno še posebej skrbno pripraviti, kadar se
na pot odpravljajo tudi otroci, nosečnice ali doječe matere.
Spremljajte nas na
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PREHRANA

ALOE VERA - VSESTRANSKA RASTLINA
Aloe vera pomirja kožo, blaži bolečine ob opeklinah ali urezninah in pospešuje
celjenje kože. Kljub temu ima še številne druga pozitivne učinke na naše zdravje,
zato ni nenavadno, da so jo Egipčani poimenovali kar ‘rastlina nesmrtnosti’.

Besedilo: Janez Špringer, mag.farm.

Prva raste divje v južni Afriki, zelo lahko
se križa in goji. Druga je doma iz severne
Afrike, v 16. stoletju so jo prenesli na
Antile, sedaj pa se goji na Floridi.
Uporabni del
Listne sluzi, imenovane tudi alojin gel,
ter zgoščen listni sok, imenovan tudi
aloja. Sok sam izteče iz prerezanega
lista, zberejo ga in s kuhanjem zgostijo.
Sluzi pridobijo iz listne sredice po
predhodni odstranitvi zunanjega
listnega tkiva.
Raba v prehrani in pravni položaj
Slovenska zdravilska zakonodaja,
ki po zdravilski zahtevnosti loči tri
skupine zdravilnih rastlin, razvršča
alojin gel v najvarnejšo skupino H, ki
ima enak pravni položaj kot hrana,
razen v zahtevnejših farmacevtskih
oblikah in če se ne prodaja za določen
zdravilni namen; zgoščen listni sok pa v
najzahtevnejšo skupino ZR, ki se lahko
uporabi le za izdelavo zdravil z režimom
izdajanja na recept.
Zeliščna raba
Gel se po ljudskem izročilu rabi v mazilih
in kremah za celjenje ran, opeklin,
ekcemov in luskavice in je pogosta
sestavina kozmetičnih izdelkov, veže
vodo v losionih in gelih za sončenje,
brivskih kremah, balzamih za ustnice,

negovalnih kremah in ličilih za obraz;
zgoščen sok pa je spodbujevalno
antrakinonsko odvajalo, ki ga trenutno
ni na našem tržišču, je pa po načinu
delovanja podobno krhliki in seni. Aloja
se ne uporablja za pripravo čajnega
napitka.
Novejša dognanja
Raziskave na poskusnih živalih le delno
potrjujejo čislane celilne lastnosti
alojinih sluzi, predpostavili so več
mehanizmov delovanja, ker pa so
kemično šibko dejavne, najverjetneje
poškodovano površino zaščitijo le
mehansko, velika količna vezane vode
pa blaži vnetja, ker jih hladi. Celokupni
listni izvleček (gel in sok) deluje
protivnetno in protirevmatično najbrž
zaradi antrakinonskih spojin v soku, in
zniža krvni sladkor s še ne določenimi
sestavinami. Sok, ne pa gel, vsebuje
tudi sestavino aloe-emodin, ki zavre
rakavost belih krvničk na poskusnih
živalih, a obstajajo tudi laboratorijski
izsledki pri katerih je bila rakotvorna.
To nas pouči, da moramo biti pozorni,
na kaj se ugotovitev nanaša, da sama
zase ne pove dovolj in lastnosti
posamezne sestavine tudi sicer nimajo
praktične vrednosti, dokler ne vemo,
koliko prispevajo k naravi celotne droge
in kakšno bi bilo tako koristno kot
škodljivo delovanje pri ljudeh.

Stranski učinki in strupenost ter
prepovedi in opozorila
Za gel niso znani, antrakinoni iz soka
pa povzročijo drisko pri čezmernih
odmerkih in odvisnost pri čezmernem
jemanju, zato so zdravilsko uporabni le
standardizirani pripravki za zdravljenje
akutnega zaprtja. Zunanje smejo alojin
gel rabiti tudi nosečnice in doječe
matere, notranje pa je alojin sok z
vsebujočimi antrakinoni prepovedan med
nosečnostjo in se sme rabiti le izjemoma
med dojenjem.
Lekarniško mnenje
Alojin gel se pridobi iz listne sredice
in vsebuje predvsem kemično malo
dejavne polisaharide in lipide. Ne smemo
ga zamenjati z zgoščenim grenkim
rumenorjavim sokom, nacejenim iz
listov, ki vsebuje antrakinonske spojine
z močnim odvajalnim učinkom, alojin
gel namreč nima niti teh sestavin niti
tega učinka. Kot odvajalo sta alojo
nadomestili varnejši krhlika in sena,
dosegljivi tudi pri nas. Literaturni podatki
o zdravljenju opeklin z alojinim gelom
si nasprotujejo, v pomoč pa so gotovo
njegove fizikalne lastnosti, s katerimi
ščiti kožo in jo hladi.
Misel
Pomenljivo zdravilo ima težo, prazno
največji vzgon.

ZDRAVI V POLETJE

VSTOPITE V POLETJE
BREZ GLIVIČNIH
OKUŽB NA NOHTIH
V poletnih mesecih se veliko ljudi oglasi v lekarni zaradi težav z glivičnimi okužbami
nohtov. Sandali s paščki in druga lahka obuvala se vse prej kot skladajo s tovrstnimi
težavami. Zato bi potrebovali hitro in učinkovito pomoč! A zadeva je vse prej kot
Besedilo: Polonca Fiala Novak, mag. farm.
hitra – potrebni sta volja in vztrajnost.
Glivične okužbe na nohtih
(onihomikoze) navadno povzročajo
glivice dermatofiti, ki se hranijo s
keratinom. Tako napadejo območja, kot
so rožena plast kože, nohti in lasje, kjer
je prisoten keratin.
Kako pride do okužbe nohtov?
Glivice so mikroorganizmi, ki uspevajo
v toplem in vlažnem okolju. Toplota in
znoj v čevljih so kot nalašč za njihov
razvoj. Vendar so glivice povsod okoli
nas in za okužbo zadostuje že stik z
okuženo površino. Zato je tudi velika
možnost okužbe v plavalnih bazenih,
savnah in tuš kabinah ter povsod tam,
kjer hodimo bosi po javnih prostorih,
ki so za povrh še mokri. Dejavniki
tveganja so tudi poškodbe nohtov, ki
lahko nastanejo pri nošenju pretesne
in sintetične obutve. Velikemu tveganju
pa so izpostavljeni sladkorni bolniki in
starejši ljudje, pri katerih je rast nohtov
upočasnjena.
Simptomi
Blago okužbo spremlja malo znakov ali
jih sploh ni, zato glivične okužbe nohtov
pogosto sploh ne opazimo, saj glivice
počasi, a zanesljivo uničujejo nohte in
ne povzročajo bolečin. Nohti postanejo
le lomljivi in krhki ter nenormalno
obarvani. Pri hujši okužbi postanejo
nohti belkasti ali rumenkasti do zeleno
rjavi (odvisno od vrste glivice), so
zadebeljeni in se odluščijo od nohtnega
ležišča. Odmrlo tkivo se nabira pod
prostim robom nohta. Okužba se začne
najprej na koži ali posameznem nohtu
in se postopoma razširi na druge nohte.
Ali so glivične okužbe nohtov nalezljive?
Glivične okužbe so nalezljive, vendar
je pri tem zelo pomembna individualna
dovzetnost. Med družinskimi člani se
okužbe lahko prenašajo posredno,
preko brisač, copat, obutve in nogavic.
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Možnost prenosa pa je večja na krajih,
kjer se zadržuje veliko ljudi in je veliko
vlage, ki omogoča glivicam preživetje
(kopališče, bazeni, savne …).
Zdravljenje glivične okužbe nohtov
Zdravljenje glivičnih okužb, predvsem
nohtov, je zelo težavno in dolgotrajno!
V lekarni lahko brez recepta kupite
lokalna antimikotična sredstva v obliki
mazil, pršil ali posipov, ki zavirajo
rast glivic in jih uničujejo, vendar so
ti pripravki učinkoviti, kadar gre za
površinsko okužbo in je noht le v manjši
meri prizadet. Površino nohta namreč
sestavljajo tesno zbite poroženele
celice, ki zelo težko prepuščajo
snovi, ki jih nanjo nanašamo. Zato so
veliko učinkovitejši pripravki, ki so
izrecno namenjeni glivičnim okužbam
nohtov in imajo prilagojeno sestavo,
ki učinkoviteje prodira v noht. Čas
zdravljenja je odvisen od tega, kolikšen
del nohta je obolel, pa tudi od tega,
kako hitro rastejo zdravi nohti, ki bodo
nadomestili obolele.
Če je okužba nohta preveč obsežna za
samozdravljenje, se lahko na zdravniški
recept predpiše antimikotike za
sistemsko zdravljenje v obliki kapsul ali
tablet, ki delujejo od znotraj navzven
in prodirajo skozi kožo ter se kopičijo v
okuženem nohtu, vendar je pri tovrstni
terapiji potrebna previdnost zaradi
možnosti interakcij z drugimi zdravili.
Kaj še lahko storimo sami?
Poskusite lahko tudi z rahlo okisano
kopeljo (v vodo kanete nekaj kapljic
kisa ali limonovega soka), saj za rast
in obstoj glivic kislo okolje ni ugodno!
Prav tako lahko poskusite s kopeljo, v
kateri raztopite kalijev permanganat. To
so zrnca, ki z oksidacijskim procesom
uničijo glivice. Po kopeli noge dobro
osušite, šele nato nanesite protiglivične

pripravke. Učinkovito je tudi olje čajevca,
ki ga lahko vtiramo na okuženi predel
ali ga nekaj kapljic kanemo v kopel z
miro, poprovo meto in sivko. Zagotovo
so tovrstne kopeli priporočljive pred
nanašanjem pripravkov, hkrati pa
je pomembno, da noht spilimo, da
učinkovina lažje prodre na okuženo
mesto.
Hkrati pazite na osebno higieno ter
kožo in nohte dobro osušite! Ob
prekomernem potenju uporabljajte
pripravke proti potenju, razkužite čevlje
(tudi po ozdravljeni glivični okužbi) z
antimikotičnimi posipi ali pršili, kožo
dobro obrišite s svojo brisačo, obuvajte
bombažne nogavice, nohte strizite na
kratko in pazite na poškodbe, redno
menjajte brisače in jih prekuhavajte, za
manikiro okuženih nohtov uporabljajte
pilice za enkratno uporabo in bodite
pozorni na morebitne začetne glivične
okužbe kože ali nohtov, ki se lahko
razširijo! Nogam tudi pustite nekaj
svobode in jih venomer ne tlačite v
obuvala. Še posebej v poletnih mesecih,
ko za to sploh ni razloga!

Čas zdravljenja je odvisen od
tega, kolikšen del nohta je
obolel, pa tudi od tega, kako
hitro rastejo zdravi nohti, ki
bodo nadomestili obolele.
Spremljajte nas na
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TEMA MESECA

GASTROEZOFAGEALNA
REFLUKSNA BOLEZEN
Tako imenovana refluksna bolezen je skrajšan izraz za gastroezofagealno refluksno
bolezen – GERB (gastrum – lat. želodec, oesophagus – lat. požiralnik, refluxus – lat.
zatekanje nazaj). Gre za skupek simptomov, ki jih povzroči prisotnost želodčne
Besedilo: Vesna Nikšič, dr. med., spec. družinske medicine
kisline v požiralniku.
Simptomi so subjektivni občutki telesnih
sprememb. Najbolj značilen simptom je
zgaga, pogosto tudi pekočina za prsnico.
Netipični GERB
Kislina lahko doseže tudi dele, višje od
požiralnika, na primer:
Žrelo, ustno votlino, občutimo lahko
grenak okus v ustih, zadah, pekoče ali
boleče žrelo, slabost in spahovanje.
Lahko je poškodovana sklenina zob.
Dihalne poti – grlo, sapnik; simptomi so
na primer hripavost, kašelj in občutek
tujka. Če kislina preko nosnega dela
žrela zaide v nosno votlino, so lahko
simptomi podobni kot pri vnetju sinusov.
Proti ušesom (preko Evstahijeve cevi),
kar lahko človek občuti kot bolečino v
ušesih.
Zatekanje kisline v ustno votlino lahko
vpliva na kožo obraza in prispeva k
rdečici obraza ali rozacei.

Simptomi, ki so lahko enaki ali
imitirajo druga stanja
Ko kislina zaide v požiralnik, lahko
pride do pekočine za prsnico ali krča
požiralnika, kar občutimo kot močno
bolečino. Tako se lahko manifestira
tudi srčni infarkt, zato naj pacient takoj
poišče nujno medicinsko pomoč!
Slabost, občutek omotice, krči in
bolečine lahko pacientu refleksno
sprožijo občutek nelagodja in
strahu; pojavijo se hitro razbijanje
srca (palpitacije) in plitko dihanje,
mravljinci po celem telesu, zaradi
česar se lahko razvije panični napad.
Tako pacienti s težavami netipičnega
GERB pogosto najprej iščejo pomoč
pri drugih specialistih (na primer
otorinolaringologu, kardiologu in
zobozdravniku).
Mehanizem nastanka GERB
Želodčna kislina ima vlogo pri prebavi

Zatekanje kisline v ustno votlino lahko vpliva na kožo obraza in
prispeva k rdečici obraza ali rozacei.
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hrane v želodcu. Želodčna sluznica
je prilagojena na nizek pH (1–3). Med
požiralnikom in želodcem je mišica
zapiralka, tako imenovani sfinkter, ki
omogoča prehod hrane iz požiralnika
v želodec, ko se sprosti, ko se skrči, pa
prepreči zatekanje kisline iz želodca
navzgor. Če ta mehanizem popusti, pride
lahko do GERB.
Dejavniki za nastanek GERB:
Dejavniki, ki povečajo izločanje kisline, na
primer stres, nikotin, določena hrana (na
primer kava, čokolada, alkohol, ocvrta
hrana in nekatere začimbe), določena
zdravila (na primer aspirin) in anksiozna
motnja.
Način prehranjevanja (hitro hranjenje,
pozno hranjenje in preveliki obroki).
Želodčna kila pomeni, da je zgornji del
želodca potisnjen navzgor, proti odprtini
v prsno votlino (hiatus). Posledično
se lahko spremeni tesnilnost oziroma
mehanika krčenja mišice zapiralke. Do
kile lahko pride po operaciji na želodcu,
po naporu, lahko je prirojena motnja,
lahko vzrok ni pojasnjen.
Hormonski vzroki (na primer nosečnost)
– spremenjena čvrstost mišično-vezivnih
tkiv.

V mnogih primerih je vzrok
GERB povezan s slogom
življenja in prehranjevanja.
Spremljajte nas na
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Salvit AcidoRelief,
medicinski pripomoček
tablete za žvečenje

Ni dobro, da
kosilo peče vas!

Nevtralizacija
želodčne kisline
Zaščita želodčne
sluznice
Preventiva in blaženje
težav refluksa

Dolgotrajno in
hitro delovanje*

Pred uporabo preberite
navodilo za uporabo
in se seznanite z
morebitnimi tveganji.
Pripomoček izpolnjuje
zahteve za oznako CE.

Zaveznik zdravih družin!
Distributer za Slovenijo: SALVUS MED, Jakšičeva ulica 2, 1000 Ljubljana
infosalvusmed@salvushealth.com

SAL-ADV-ACIDO-PAT-SLO-06

* Alginat (več informacij
v navodilih o izdelku)

Najbolj značilen simptom je
zgaga, pogosto tudi pekočina
za prsnico.
Bolezni veziva (na primer sistemski
lupus eritematosus).
Funkcijske motnje (na primer počasno
praznjenje želodca).
Diagnostika oziroma odkrivanje GERB
Zdravnik največkrat z že
temeljitim izpraševanjem
(anamnezo) postavi diagnozo
GERB. Gastroskopija (natančneje
ezofagogastroduodenoskopija, EGDS)
ni preiskava, ki bi dokazovala GERB,
pokaže pa morebitne strukturne
spremembe sluznice požiralnika, želodca
in dvanajsternika (duodenum – lat.
dvanajsternik) – rane, vnetja ali druga
bolezenska stanja, ki jih natančneje
opredelijo še mikroskopska analiza tkiv
(histologija) in testi, na primer prisotnost
bakterije Helicobacter pylori.
S pH-metrijo merimo kislost požiralnika;
manometrija pokaže motnjo v funkciji
mišic požiralnika in tlak v procesu
refluksa, slikovna preiskava rentgen
požiralnika pa odkriva morebitne
anatomske nenormalnosti.
Zdravljenje GERB
V mnogih primerih je vzrok GERB
povezan s slogom življenja in
prehranjevanja.
Potrudimo se, da si za hranjenje
vzamemo čas, hrano dobro prežvečimo,
jemo počasi.
Svetujemo nekajtedensko uživanje
kuhane hrane (na primer kuhano jabolko
– kompot, dobro prekuhane enolončnice),
nezačinjeno in nemastno hrano, se
izogibamo hrani, ki napihuje (na primer
ovsenim kosmičem, zelju, pri nekaterih
lahko tudi mleku in mlečnim izdelkom ali
jedem iz bele moke idr.).
Zadnji obrok naj bo najkasneje tri ure
pred spanjem.
Izogibamo se kavi, nikotinu, alkoholu,
močnim začimbam in tistim jedem, za
katere vemo, da nam sprožijo GERB.
Spijemo dovolj tekočine – večkrat, po
požirkih (2–3 litre dnevno, če nimamo
bolezenskih stanj, kjer je potrebno
zmanjšanje vnosa oziroma natančna
bilanca tekočine).
S tanjšo blazino podložimo ležišče, da
je zgornji del trupa od pasu navzgor
med spanjem rahlo dvignjen; do refluksa
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Slabost, občutek omotice, krči in bolečine lahko pacientu
refleksno sprožijo občutek nelagodja in strahu.
mnogokrat prihaja med spanjem in
se zbudimo z občutkom grenkobe ali
pekočine v ustih.
Ukrepi za zmanjšanje stresa. Ljudje že iz
izkušenj vedo, da jih ob stresu na primer
boli želodec. Lahko pride do krča mišic
ali prekomernega izločanja želodčne
kisline. Skrbimo za zadostno količino
spanja in redno telesno sproščanje
ter aktivnost (na primer sprehode in
sproščanje v naravi ali druge tehnike
sproščanja).
Zdravnik svetuje poseben režim
prehranjevanja za štirinajst dni, tako
imenovano protirefluksno dieto, in po
možnosti dodatno jemanje zdravil,

ki zmanjšujejo izločanje kisline, kar
omogoči razdraženi sluznici, da se
obnovi. Temu rečemo »terapevtski
poskus«, ki je tudi že proces zdravljenja.
Če se težave v 2–3 tednih ne zmanjšajo,
je potrebna nadaljnja diagnostika
(na primer gastroskopija, pregled pri
gastroenterologu, po presoji napotitev
na dodatne prej omenjene preiskave).
Svetovano je, da obiščemo zdravnika
tudi v primerih, če opazimo
nenormalnosti v blatu (na primer kri,
sluz, temno blato, penasto blato), če
nenamerno izgubljamo telesno težo, če
imamo podatek o boleznih v družini (na
primer celiakija, rak želodca in prebavil)
idr.

Zdravnik svetuje poseben režim prehranjevanja za štirinajst dni,
tako imenovano protirefluksno dieto, in po možnosti dodatno
jemanje zdravil, ki zmanjšujejo izločanje kislin.
Spremljajte nas na
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Medicinski pripomoček.

Akcija velja za imetnike Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana v mesecih julij in avgust 2022, kot navedeno pri posamezni akciji oz. do prodaje zalog v enotah Lekarne
Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL Viva (v okviru razpoložljivega asortimana) in Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si. Akcija je predvidena za
prodajo v količinah, običajnih za gospodinjstva in ne velja za pravne osebe. Akcija ne velja za promocijska pakiranja, popusti se ne seštevajo. Slike so simbolične.
www.lekarnaljubljana.si

TEMA MESECA

BOLEZEN SODOBNEGA
ŽIVLJENJSKEGA SLOGA
- PREDIABETES
Če je raven krvnega sladkorja višja od normalne, a ne dovolj visoka, da bi postavili
diagnozo sladkorne bolezni, govorimo o prediabetesu. Visoka raven glukoze v krvi
po jedi je posledica motene tolerance za glukozo (MTG), mejno zvišana vrednost v
teščem stanju (po tem, ko niste 8 ur ali več jedli ničesar, navadno zjutraj na tešče)
pa imenujemo zvišana glukoza na tešče oziroma mejna bazalna glikemija (MBG).
Besedilo: Petra Šauperl Vir: Sladkorna.si

Prediabetes pomeni večje tveganje za
pojav sladkorne bolezni tipa 2.
Prediabetes je povezan z debelostjo
(zlasti, če je povečan obseg trebuha
oziroma se kopiči maščoba v trebušni
votlini – v notranjih organih, posebno
v jetrih, pa tudi v trebušni slinavki),
z zvišanim holesterolom in/ali
maščobami v krvi (to motnjo imenujemo
dislipidemija) in visokim krvnim tlakom
(hipertenzijo).

tipa 2 pa je počasnejši, z blagimi
simptomi ali brez njih.
Diagnoza sladkorne bolezni je zanesljiva,
če je izvid krvnega sladkorja na tešče
7,0 mmol/L ali več oziroma kadarkoli
(na tešče ali po obroku hrane) več
kot 11,0 mmol/L. Če ni značilnih
bolezenskih težav za sladkorno bolezen,
potrebujemo za diagnozo še eno
potrditev omenjenih vrednosti krvnega
sladkorja.

Za preprečitev ali odložitev pojava
sladkorne bolezni tipa 2 je priporočljivo,
da osebe s prediabetesom in preveliko
telesno težo to znižajo ter postanejo
telesno dejavni. Po raziskavah sta
ugodno učinkovala zmanjšanje telesne
teže za 7 % in vsaj 150 minut zmerne
dejavnosti (na primer hoje) na teden.

Sladkorna bolezen tipa 1
Sladkorno bolezen tipa 1 so včasih
imenovali od inzulina odvisna ali
juvenilna sladkorna bolezen. Po navadi
se pojavi pri otrocih ali mlajših odraslih,
lahko pa tudi v katerikoli starosti.
Sladkorno bolezen tipa 1 ima približno
od 5 do 10 % vseh ljudi s sladkorno
boleznijo. Pri sladkorni bolezni tipa 1
telo ne tvori več inzulina. Ta je potreben
za prehod sladkorja iz zaužite hrane v
notranjost celic, da ga lahko uporabijo
za energijo. Če inzulina ni, se sladkor
kopiči v krvi.
Če imate sladkorno bolezen tipa
1, morate za uravnavanje krvnega
sladkorja uporabljati inzulin. Upoštevanje
zdrave prehrane in skrb za redno
telesno dejavnost vam bosta pomagala
urejati sladkorno bolezen. Meritve
krvnega sladkorja vam dajejo podatke,
ki jih potrebujete za samokontrolo,
prilagajanje terapije in ohranitev zdravja.

Znaki in simptomi
Vsak človek je drugačen, zato se
lahko znaki (kar lahko vidimo sami ali
vidijo drugi) in simptomi (težave, ki jih
občutimo) pri ljudeh razlikujejo. Včasih
simptomov sploh ni, med znaki, ki se
lahko pojavijo, pa so:
• pogosto uriniranje,
• čezmerna žeja,
• večja lakota,
• hujšanje,
• utrujenost,
• zamegljen vid,
• pogoste okužbe,
• težave z zbranostjo (pomanjkanje
koncentracije),
• mravljinčenje v dlaneh ali stopalih,
• počasno celjenje ran,
• bruhanje ali bolečine v trebuhu
(prizadeti včasih misli, da gre za gripo).
Sladkorna bolezen tipa 1 se po navadi
pojavi nenadoma, lahko z zelo izrazitimi
simptomi. Nastanek sladkorne bolezni
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Sladkorna bolezen tipa 2
Sladkorno bolezen tipa 2 so včasih
imenovali odrasla ali od inzulina
neodvisna sladkorna bolezen; to je
najpogostejša vrsta sladkorne bolezni.
Sladkorno bolezen tipa 2 ima približno
od 90 do 95 % vseh, ki imajo sladkorno
bolezen. Pri sladkorni bolezni tipa 2
trebušna slinavka ne izdeluje dovolj

inzulina, hkrati pa telo inzulina ne
uporablja učinkovito.
Sladkorna bolezen tipa 2 je pogostejša
pri ljudeh, ki imajo sladkorno bolezen
v družini (genetska nagnjenost). Lahko
je posledica čezmerne telesne teže in
nezadostne telesne dejavnosti in se
po navadi pojavi pri odraslih. Vendar pa
v zadnjih letih ugotavljajo sladkorno
bolezen tipa 2 tudi pri čedalje več
otrocih in mladostnikih.
Simptomi sladkorne bolezni so pri
bolnikih tipa 2 pogosto manj očitni kot
pri bolnikih tipa 1. Marsikdo s sladkorno
boleznijo tipa 2 sploh nima simptomov,
zato lahko bolezen veliko let ostane
neodkrita. Žal imajo zaradi tega nekateri
bolniki ob odkritju bolezni že razvite
njene zaplete.
Prehrana, telesna dejavnost in
zdravila vplivajo na raven krvnega
sladkorja. Samokontrola (merjenje
koncentracije krvnega sladkorja z
merilnikom za domačo uporabo)
vam bo pomagala pri obvladovanju
sladkorne bolezni. Spremljanje ravni
krvnega sladkorja je lahko vodilo za
spremembe prehranskega načrta,
telesnih dejavnosti in zdravil in vam
pomaga doseči in vzdrževati glukozo
v krvi v ciljnem območju. Podatki o
izmerjenih vrednostih lahko vam in
vašemu zdravstvenemu timu pomagajo
tudi prilagajati zdravljenje, kot je
potrebno. Zdravnik ali medicinska sestra
se bosta z vami pogovorila o vašem
osebnem ciljnem območju za sladkor
(glukozo) v krvi. Za večino odraslih (z
izjemo nosečnic) Ameriško diabetološko
združenje priporoča ciljno vrednost
krvnega sladkorja med 4,2 in 7,2 mmol/L
pred jedjo in manj kot 10 mmol/L po jedi.
Spremljajte nas na
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Sladkor 5,8
SESTAVINE:
momordika
(Momordica Charantia L., plod);
celulozni ovoj
(hidroksipropilmetil celuloza);
jambol (Syzygium cumini (L.)
Skeels,semena); sabljasti triplat (Trigonella foenumgraecum L., semena);
indijska kosmulja
(Phyllanthus emblica L, plod);
katuki (Picrorhiza, Neopicrorhiza Scrophulariiflora,
korenina);
kurkuma (Curcuma longa L, korenika);
zdravilna svercija (Swertia chirata Buch Ham.,
nadzemni del rastline);
gurmar (Gymnema Sylvestre
(Retz) R.Br, listi);
pravi cimetovec (Cinnamomum)
Povprečne vsebnosti sestavin v največjem dnevnem
odmerku (6 kapsul)
Momordika v prahu 900 mg
Jambol v prahu 300 mg

Doziranje
Priporočljivo je, da vzamete 1-2 kapsuli do trikrat na dan
po obroku glede na individualne potrebe. Največji dnevni
odmerek je 6 kapsul.

1

2

3

Po obroku
počakajte 30 minut

Sabljasti triplat v prahu 300 mg
Indijska kosmulja v prahu 300 mg
Kutki v prahu 300 mg
Kurkuma v prahu 300 mg
Zdravilna svercija v prahu 240 mg
Gurmar v prahu 240 mg
Pravi cimetovec v prahu 120 mg

Vzemite 1-2 kapsuli
(največ 6 kapsul na dan)

Opozorilo:
Priporočene dnevne količine oziroma odmerka se ne sme prekoračiti.
Če jemljete katerakoli zdravila se pred uporabo posvetujte z zdravnikom (ali farmacevtom).
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
Ni primerno za otroke, nosečnice, doječe matere in ljudi s hipoglikemijo.
Diabetiki, ki jemljejo zdravila, morajo na začetku uporabe tega prehranskega dopolnila spremljati raven
glukoze v krvi.
Shranjevati nedosegljivo otrokom!
Shranjujte v hladnem in suhem prostoru pri temperaturi do 25 C, zaščiteno pred vlago.
NA VOLJO V LEKARNAH.
Distributer in uvoznik za Slovenijo:
IRIS, Mednarodna trgovina d. o. o. Cesta v Gorice 8 1000 Ljubljana
Več informacij o izdelku Cuarlin:
T: 01 200 66 50, medshop.si, curalife.si ali info@iris.si

TEMA MESECA

ATEROSKLEROZA - BOLEZEN,
KI PRIZADENE ARTERIJE
SRCA IN MOŽGANOV

Ateroskleroza je bolezen, pri kateri se žile, ki dovajajo svežo kri tkivom in organom,
naplastijo z maščobnimi oblogami, ki pa sčasoma zožijo žile in povzročijo moteno
prekrvavitev. Povezujemo je z mnogimi dejavniki tveganja, med katerimi je tudi
Besedilo: Strokovnjaki nacionalnega inštituta za javno zdravje , NIJZ
prehrana.
Za bolnike z aterosklerozo je
najprimernejši način prehranjevanja,
ki vključuje živila iz vseh skupin v
zmernih količinah: kakovostne rastlinske
maščobe, zelenjava, sadje, ribe, perutnina
in žita. Prehrana naj vključuje tudi
priporočen vnos prehranskih vlaknin, ki
predstavljajo varovalno komponento.
Kaj je ateroskleroza?
Ateroskleroza je bolezen, pri kateri
se žile, ki dovajajo svežo kri tkivom
in organom (arterije), naplastijo z
maščobnimi oblogami, ki jih imenujemo
aterosklerotični plaki. Aterosklerotični
plaki lahko sčasoma zožijo arterijo
in povzročijo moteno prekrvavitev
tkiv in organov, kar se lahko kaže z
bolečinami v področju telesa, ki ni
dovolj prekrvavljeno. Aterosklerotični
plaki pa se lahko na površini natrgajo
in s tem sprožijo strjevanje krvi in
nenadno zaporo arterije, zaradi katere je
prekrvavitev nenadoma kritično ovirana,
tkiva in organi pa zato začnejo odmirati.

To se zgodi pri srčnem infarktu in
možganski kapi.
Kaj povzroča aterosklerozo?
Aterosklerozo povezujemo z dejavniki
tveganja. Posamezniki, ki imajo enega
ali več dejavnikov tveganja, verjetneje
zbolijo zaradi posledic ateroskleroze.
Hkrati pa obvladovanje tistih dejavnikov
tveganja, na katere lahko vplivamo z
življenjskim slogom ali zdravili, zmanjša
možnosti, da bi prišlo do napredovanja
ateroskleroze ali pojava njenih zapletov.
Dejavnike tveganja za nastanek
ateroskleroze razdelimo v štiri skupine:
• biološki: nanje ne moremo vplivati –
dednost, starost, moški spol;
• življenjski slog: nanj lahko v prvi vrsti
vplivamo sami:
• kajenje,
• nezadostna telesna dejavnost,
• prehrana,
• čezmerna telesna masa in debelost;
• bolezni: nanje lahko vplivamo z
zdravili, vendar se v trenutku, ko

Posamezniki, ki imajo enega ali več dejavnikov tveganja,
verjetneje zbolijo zaradi posledic ateroskleroze.
28

- že 12 let z vami

•
•
•
•

zdravljenje opustimo, dejavnik
tveganja povrne na prvotno raven:
povišane krvne maščobe (»slabi« ali
LDL-holesterol, trigliceridi),
povišan krvni tlak,
sladkorna bolezen;
psihosocialni: sem sodijo depresija,
anksioznost, stres, osamljenost,
socialna depriviligiranost in mnogi
drugi.

Ali je prehrana pomembna
za nastanek in napredovanje
ateroskleroze?
Ateroskleroza se razvije kot posledica
delovanja številnih dejavnikov, med
katerimi je pomembna tudi prehrana.
Brez hrane pač ne moremo preživeti
in tako je odločitev o tem, kaj dati v
usta, z nami prav vsak dan. Čeprav si
lahko z nezdravo prehrano nakopljemo
veliko težav, pa to pomeni tudi, da
lahko z izboljšanjem prehrane naredimo
ogromno, da upočasnimo razvoj
ateroskleroze.
Kako se lotimo spremembe v
prehrani?
Spremembe načina prehranjevanja
se moramo lotiti postopno in
načrtovano ter se izogniti hitrim in
ekstremnim metodam hujšanja oziroma
prehranjevanja. Nezdrave prehranske
izbire poskušamo postopno nadomeščati
z bolj zdravimi. Tudi ekstremne
omejitve vodijo v stres, zato je gojenje
prizanesljivosti, a obenem stroge
odločenosti v pravo smer pri prehodu
na zdrav način prehranjevanja zelo
pomembno. Priporočljivo je, da pričnemo
pisati prehranski dnevnik, ki nam bo
pomagal prepoznati slabe prehranske
vzorce, režim prehranjevanja, nezdrave
izbire in situacije, v katerih se nezdravo
prehranjujemo. Pri tem nam lahko
pomaga prehranski strokovnjak, za zelo
uspešne pa so se izkazale tudi podporne
skupine. Izogibati se moramo »hitri
hrani«, saj je večinoma zelo mastna,
Spremljajte nas na
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slana in sladka ter s tem energijsko
zelo bogata, obenem pa hranilno revna,
zaradi česar lahko velikim obrokom
in prekomerni telesni teži navkljub
počasi postanemo podhranjeni. Temu se
izognemo z uživanjem hranilno bogatih,
nepredelanih živil, predvsem zelenjave,
sadja, polnovrednih žit, stročnic,
kakovostnih beljakovinskih in maščobnih
živil.
Kakšna prehrana je najprimernejša za
bolnike z aterosklerozo?
Za bolnike z aterosklerozo je
najprimernejši način prehranjevanja, ki
vključuje živila iz vseh skupin v zmernih
količinah (na primer mediteranski način
prehranjevanja). Za mediteranski način
prehranjevanja je značilno uživanje
kakovostnih rastlinskih maščob,
zelenjave, sadja, rib, perutnine in žit.
Mediteranska prehrana vključuje tudi
priporočen vnos prehranskih vlaknin, ki
predstavljajo varovalno komponento.
Maščobe
V mediteranski prehrani maščobe
predstavljajo tretjino dnevnega
energijskega vnosa. Mediteranska
prehrana vključuje uživanje priporočenih
rastlinskih maščob, na primer oljčnega
olja in oreškov. Oljčno olje vsebuje veliko
enkrat nenasičenih maščob, ki imajo
pozitiven vpliv na zdravje srca in žilja.
Najdemo jih tudi v avokadu, repičnem,
sezamovem in arašidovem olju. Poleg
teh so za zdravje srca pomembne
tudi večkrat nenasičene maščobe
(predvsem omega 3 in omega 6). Omega
3 maščobe najdemo v mastnih ribah
(skuša, losos) ter v semenih in olju lanu,
orehov in konoplje; omega 6 maščobe pa
v sončničnem, bučnem in sojinem olju.
Omega 6 maščob je priporočljivo zaužiti
približno petkrat toliko kot omega 3
maščob. Nasičene maščobe (maslo,
kokosovo olje) naj predstavljajo največ
tretjino zaužitih maščob. Vse potrebne
hranilne snovi iz maščob najlažje dobimo
tako, da uporabljamo čim več različnih
vrst maščob ter pri tem večkrat
izberemo nenasičene maščobe . Najboljši
pregled nad količino zaužitih maščob
bomo imeli, če si bomo hrano pripravljali
sami. Pri tem ne smemo pozabiti, da
se veliko maščob že skriva v živilih
(rumenjak, paštete, klobase, maščevje
v mesu, maščobe v oreških in drugo).
Od vseh maščob so zdravju srca najbolj
nevarne industrijske trans maščobe, saj
dokazano višajo raven LDL-holesterola
in s tem pogostost koronarne
bolezni srca. Da se jim izognemo,
izbirajmo živila, ki ne vsebujejo delno
hidrogeniranih rastlinskih olj (prisotna
v trdih margarinah, piškotih, sladicah,
čokoladnih namazih, francoskih
rogljičkih). Izognemo se jim tako, da

Ateroskleroza se razvije kot posledica delovanja številnih
dejavnikov, med katerimi je pomembna tudi prehrana.
izbiramo živila, ki imajo na označbi
zabeleženo, da ne vsebujejo delno
hidrogeniranih maščob. Ker trans
maščobe nastajajo tudi pri segrevanju
nenasičenih maščob, se izogibamo
pečenju in cvrenju oziroma v ta namen
uporabimo nasičene maščobe.
Ogljikovi hidrati
Priporočljivo in najbolj naravno je, da
največ energije dobimo iz ogljikovih
hidratov. Pomembno je, da namesto
enostavnih (sladkor, med, sladkarije,
sirupi, sladke pijače) in sestavljenih
ogljikovih hidratov v predelanih živilih
(bel kruh, riž, navadne testenine) v
najmanj polovici primerov izberemo
polnovredne vire ogljikovih hidratov

(živila, pripravljena iz celih žitnih zrn oz.
polozrnata živila). S tem bomo omogočili
postopno sproščanje sladkorja v kri ter
tako preprečili volčjo lakoto in kopičenje
maščobnega tkiva. V praksi to pomeni,
da moramo izbirati takšna živila, ki
vsebujejo veliko prehranskih vlaknin,
na primer kruh iz polnozrnate moke,
neoluščen riž, izdelke iz moke iz celega
žitnega zrna, polnovredne ovsene
kosmiče, polnozrnate testenine, ipd.
Prehranske vlaknine
Netopne prehranske vlaknine spodbujajo
gibanje črevesja in povečujejo maso
blata; najdemo jih v polnovredni pšenični
moki, pšeničnih otrobih, oreških, fižolu
in zelenjavi. Topne prehranske vlaknine

Za bolnike z aterosklerozo je najprimernejši način prehranjevanja,
ki vključuje živila iz vseh skupin v zmernih količinah.
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vsebujejo veliko holesterola (jajčni
rumenjak, drobovina, nekatere vrste
rdečega mesa), vendar se je kasneje
izkazalo, da holesterol, ki ga zaužijemo
s hrano, ne vpliva izrazito na holesterol
v krvi. Zato živila z veliko vsebnostjo
holesterola niso prepovedana, a kot pri
vseh drugih živilih tudi tukaj svetujemo
zmernost.

Aterosklerotični plaki se lahko
na površini natrgajo in s tem
sprožijo strjevanje krvi in
nenadno zaporo arterije.
pa upočasnjujejo praznjenje želodca,
povečajo izločanje žolčnih kislin in
zavirajo nastajanje holesterola v jetrih
ter tako znižujejo holesterol. Veliko
topnih prehranskih vlaknin najdemo v
ovsenih kosmičih in drugih žitaricah,
stročnicah (predvsem fižolu), čebuli in
cikoriji. Visok celokupni vnos prehranskih
vlaknin je povezan z nižjim tveganjem za
koronarno bolezen srca.
Beljakovine
Poleg številnih drugih funkcij v telesu so
beljakovine pomembne za nastajanje in
ohranjanje mišične mase in za občutek
sitosti. Zadosten vnos beljakovin je še
posebej pomemben za bolnike s srčnim
popuščanjem. Najboljši vir beljakovin so
ribe, pusto belo meso, stročnice, oreški,
žitarice, jajca in manj mastni mlečni
izdelki.
Sadje in zelenjava
Uživanje najmanj treh porcij zelenjave
in dveh porcij sadja na dan (ena porcija:
mala skleda solate ali manjše jabolko)
je povezano z manjšo umrljivostjo.
Z uživanjem sadja in zelenjave vseh
barv bomo najlažje zajeli ves spekter
zaščitnih snovi, ki jih ta prehranska
skupina ponuja. To ne velja za uživanje
sadnih sokov.

Ali bom z mediteransko prehrano
shujšal?
Mediteranska prehrana je namenjena
vzdrževanju srčno-žilnega zdravja,
vendar sama po sebi ne pripelje do
izgube telesne mase. Če želimo shujšati,
moramo s hrano vnesti v telo manj
energije, kot je porabimo – čezmerno
težki ali debeli posamezniki morajo
za izgubo telesne mase zato dodatno
zmanjšati zaužito energijo ter povečati
porabo v obliki redne telesne dejavnosti.
Sta čezmerna telesna masa in
debelost pomembni za srčno-žilno
zdravje?
Čezmerna telesna masa in debelost sta
dejavnika tveganja za razvoj bolezni
srca in žilja, pa tudi za številne druge
bolezni. Prizadevanje za zdravo telesno
maso je zato ključen vidik srčno-žilnega
zdravja in zdravja nasploh. Zelo grobo
lahko zdravo telesno maso ocenimo
z indeksom telesne mase, ki naj bo
med 20 in 25 kg/m2; pri čemer indeks
telesne mase izračunamo tako, da svojo
maso (TM) delimo s kvadratom svoje
višine (TV) (ITM = TM/(TV*TV).
Ali imajo zdrave maščobe manj
kalorij?
Ne. Žlica oljčnega olja ima enako
energijsko vrednost kot na primer žlica

palmovega olja. Razlika je v vrsti in
količini vsebovanih maščob, ki varujejo
srčno-žilno zdravje.
Ali je alkohol zdrav za srce in žile?
Čeprav so nekatere raziskave nakazale,
da utegne alkohol ugodno vplivati
na zdravje srca in žilja, danes vse več
raziskav kaže, da je pitje alkohola, tudi
v majhnih količinah (že 1 kozarec vina
na dan za moške oziroma 1/2 kozarca
vina na dan za ženske), povezano s
povečanim tveganjem za nastanek
nekaterih vrst raka (na primer rak
trebušne slinavke in rak dojke) in drugih
bolezni ter z možnostjo tveganega pitja
ali zlorabe. Uživanja alkoholnih pijač
zato na splošno ne priporočamo.
Ali je kava škodljiva za srce in žile?
Raziskave zaenkrat niso pokazale, da
bi pitje kave neposredno škodilo srčnožilnemu zdravju. Zmernost pri pitju kave,
pravega čaja oziroma pijač s kofeinom
priporočamo predvsem zato, ker lahko
povzročajo razdražljivost in poslabšajo
simptome anksioznosti, ter tudi pri
bolnikih, ki so nagnjeni k motnjam
srčnega ritma.
Ali so sladke, gazirane pijače
škodljive za srce?
Gazirane pijače, sokovi in druge
industrijsko proizvedene pijače lahko
vsebujejo veliko dodanega sladkorja (do
40 gramov oziroma 10 kock sladkorja v
3 dl), kar predstavlja nepotrebno zaužito
energijo in veliko tveganje za debelost
in sladkorno bolezen. Pijače z dodanim
sladkorjem zato absolutno odsvetujemo
in namesto njih priporočamo na primer
pitje vode ali nesladkanih čajev.

Sol
Ker je prekomerno uživanje soli
povezano s povišanim krvnim tlakom, je
priporočljivo, da hrane ne dosoljujemo,
namesto soli pa lahko uporabimo
različne začimbe in dišavnice, ki bodo
poskrbele za poln okus pripravljenega
obrpka. Zaradi visoke vsebnosti soli
in nitritov je pomembno tudi, da se
izogibamo zorjenim sirom, narezkom,
slanini, salamam ter drugim sušenim in
predelanim mesninam.
Naj omejim vnos živil, ki vsebujejo
holesterol?
V preteklosti so odsvetovali živila, ki
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Ateroskleroza je bolezen, pri kateri se žile, ki dovajajo svežo kri
tkivom in organom (arterije), naplastijo z maščobnimi oblogami,
ki jih imenujemo aterosklerotični plaki.
Spremljajte nas na
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STOP

komarjem in klopom

z vonjem po citrusih

Učinkovita zaščita za vso družino,
za otroke od tretjega leta dalje.

Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL Viva in Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si
Izdelano v Galenskem laboratoriju Lekarne Ljubljana.
Biocide uporabljajte varno. Pred uporabo vedno preberite etiketo in podatke o izdelku.

TEMA MESECA

KRONIČNA VENSKA
BOLEZEN – KAKO JO
PREPOZNATI IN UKREPATI
Kronična venska bolezen je stanje, ko pride do motenj v prekrvavitvi zaradi
povečanega tlaka v povrhnjih in/ali globokih venah spodnjih okončin.
Besedilo: Romana Rakovec, mag. farm., Gorenjske lekarne

Bolezen se kaže kot skupek več
simptomov in znakov, med katere
sodijo utrujene, mravljinčaste, otekle
in boleče noge ter gležnji. Je pogosta
bolezen med odraslimi, ki prizadene več
žensk kot moških in zahteva ustrezno
obravnavo, da ne pride do napredovanja
bolezni.
Do venske bolezni pride med postopnim
nepravilnim delovanjem ven v nogah.
Vene so žile, po katerih se kri vrača
proti srcu. V njih so zaklopke, ki se
odpirajo navzgor in skrbijo, da se kri v
venah nog pomika v pravo smer, proti
srcu. Zaradi različnih dejavnikov se z
leti lahko zmanjša napetost sten v
venah in oslabijo zaklopke, kar privede
do zastajanja krvi v nogah, še posebno
takrat, ko dlje časa stojimo ali sedimo.
V notranjosti ven se poveča pritisk, žile
se raztegnejo in so prepustnejše, prihaja
lahko do otekanja ali nastanka krčnih
žil. Krčne žile so modrikaste, nabrekle in
lahko tudi boleče. To stanje je kronično
vensko popuščanje. Prepoznamo ga po
srbenju, oteklinah v spodnjem delu nog,
utrujenih in bolečih nogah, občutku teže

v nogah, napetostih in krčih v nogah. Na
površini so vidne metličaste ali mrežaste
žile, pa tudi temnejše obarvanje kože.
Bolezen, ki je ne zdravimo, z leti
napreduje. Pride lahko do težjih zapletov,
kot so razjede na nogah in krvni strdki,
ki so lahko nevarni za človeka.
Najpogosteje zdravljenje poteka v obliki
terapije s kompresijskimi nogavicami,
ki vene v nogah stisnejo, kar omogoči
pravilno delovanje zaklopk, prepreči se
zastajanje krvi v nogah in s tem zmanjša
otekline. Nogavice je potrebno nositi
vsak dan, obleče pa se jih takoj zjutraj.
Ustrezno kompresijo izbere zdravnik
glede na stopnjo napredovanja bolezni.
Učinkovito je tudi zdravljenje s pripravki,
ki krepijo stene žilja, zmanjšujejo
prekomerno prepustnost kapilar in
posledično zmanjšajo otekanje. Zel
navadne ajde, ki se nahaja v zdravilnem
čaju Ajda, vsebuje rutin in druge
flavonoide (vrsta antioksidantov), ki
krepijo stene kapilar.
Dokazano učinkovit je mikronizirani
diosmin, ki pripomore tudi k

. V notranjosti ven se poveča pritisk, žile se raztegnejo in so
prepustnejše, prihaja lahko do otekanja ali nastanka krčnih žil.
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zmanjševanju vnetja v kapilarnih žilah
in pospešuje limfno drenažo. Na trgu
so dostopne tudi tablete z izvlečkom
divjega kostanja. Ta vsebuje escin, ki
je mešanica učinkovin s protivnetnim
in zaščitnim delovanjem na ožilje.
Pomagamo si lahko tudi z različnimi
mazili, ki blažijo spremljajoče težave
bolezni ven.
Veliko lahko naredimo tudi sami s
spremembo življenjskih navad, predvsem
v začetnih stopnjah bolezni. Noge
večkrat na dan razgibamo s kratko
hojo in kroženjem stopal, izogibamo se
vročim kopelim, savnam in pretiranemu
sončenju, izbiramo ohlapna oblačila in
obutev, poskrbimo za urejeno prebavo,
ustrezno telesno težo in izberemo
primerne športne aktivnosti.
Kadarkoli se lahko za nasvet obrnete
na vse enote Gorenjskih lekarn, kjer
bodo lekarniški farmacevti s strokovnim
svetovanjem lahko prepoznali znake
in simptome, vam pomagali izbirati
najustreznejši izdelek za vaše težave
ali vas napotili na ustrezno zdravniško
obravnavo. Na nas se vedno lahko
obrnete tudi na naši spletni strani.

Do venske bolezni pride
med postopnim nepravilnim
delovanjem ven v nogah.
Spremljajte nas na
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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

Poletje v Atlantidi
Butični 5* hotel - Razkošje intime

POLETNI ODDIH že od

89 € / osebo

Polpenzion in namestitev v butičnem 5* hotelu / popolna zasebnost /
kopanje / savna / poletni glasbeni večeri in dogodki / aktivnosti v
neokrnjeni naravi… Veljavnost do 4.9.2022.
t.+ 386 (0)3 6201 600
e. info@atlantida-rogaska.com
www.atlantida-rogaska.com
Atlantida Boutique Hotel, Cvetlični hrib 1, Rogaška Slatina

AKTUALNO

KAJ SE SKRIVA V
KAPLJICI KRVI?
Zgodnje odkrivanje redkih bolezni s presejalnim testiranjem novorojenčkov lahko
odločilno vpliva na življenje novorojenega otroka in njegove družine. Slovenija je
na tem področju med najuspešnejšim državami v Evropi, so povedali na novinarski
konferenci pred mednarodnim dnevom presejalnega testiranja novorojenčkov, 28.
junijem. Trenutno je v presejanje zajetih 18 bolezni, kmalu pa bomo novorojenčke
testirali na še več redkih bolezni. Pri tem gre za bolezni, za katere je na voljo
Besedilo: Sergeja Širca/Aetas; Foto: Miran Juršič
zdravljenje, ki lahko pomembno spremeni potek bolezni.
»Slovenija je lahko ponosna na razširjeni
program presejanja novorojenčkov, ki
je dostopen vsaki zavarovani osebi.
Medicinske strokovne revije nas izrazito
hvalijo kot enega od najbolj razvitih
sistemov presejanja novorojenčkov v
Evropski uniji in na svetu,« je poudaril
prof. dr. Tadej Battelino, dr. med., spec.
pediatrije in subspecialist pediatrične
endokrinologije, diabetologije in bolezni
presnove, predstojnik Kliničnega
oddelka za endokrinologijo, diabetes in
presnovne bolezni na Pediatrični kliniki
UKC Ljubljana. »Danes lahko z eno
samo preiskavo zelo natančno določimo
ogromno bolezni, zato so možnosti
za dobro in hitro presejalno testiranje
novorojenčkov praktično neomejene.
Poleg tega je število bolezni, ki jih
lahko uspešno zdravimo, vse širše. Kar
naenkrat imamo eno za drugim genska
zdravljenja, ki v celoti spremenijo podobo

Tadej Battelino
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najtežjih prirojenih bolezni, ki smo jih do
zdaj uspeli le klinično ugotoviti in potem
samo spremljati do tragičnega konca,«
je pojasnil prof. dr. Battelino.
»Od razširjenega presejalnega testiranja
si obetamo odkritje bolezni v obdobju,
ko ta še ni pokazala svojih znakov.
Študije namreč kažejo, da če otroka
začnemo zdraviti v zgodnjem obdobju, je
možnost, da bo lahko živel popolnoma
normalno življenje, zelo velika oziroma
njegova bolezen ni več tako huda, kot je
bila še nedavno, ko so ti otroci umirali
pred drugim letom starosti,« je dejal
izr. prof. dr. Damjan Osredkar, dr. med.,
spec. nevrologije, predstojnik Kliničnega
oddelka za otroško, mladostniško in
razvojno nevrologijo na Pediatrični kliniki
UKC Ljubljana. Dodal je, da napredek
na področju zgodnjega odkrivanja
redkih bolezni ne veseli samo staršev,

Damjan Osredkar

ampak tudi zdravnike. Prav oni so
glasniki verjetno ene najhujših novic
v življenju starša, da njihov otrok nosi
težko bolezen. »V preteklosti so bile te
zgodbe res težke, prizadele so celotne
družine, vse družine pa so potrebovale
veliko pomoči. A v zadnjem času imamo
zelo veliko zdravil, ki spreminjajo potek
bolezni na bolje, npr. za spinalno mišično
atrofijo so v Sloveniji na voljo kar tri
zdravila, ki lahko bistveno spremenijo
potek bolezni,« je povedal izr. prof. dr.
Osredkar.
Kako potuje dragocena kapljica krvi?
Preiskave, ki so ključne pri diagnostiki
bolezni otrok in mladostnikov,
opravlja Klinični inštitut za specialno
laboratorijsko diagnostiko UKC Ljubljana.
Skupno izvedejo okoli 250.000
preiskav letno, od tega je neonatalnih
presejalnih testov okoli 20.000, torej

Alenka Trampuš Bakija
Spremljajte nas na
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približno 100 dnevno. »Naše delo po
zaslugi vseh strokovnih in izkušenih
sodelavcev poteka kontinuirano in
starši na rezultate čakajo največ tri
dni. Če moramo analize iz tehničnih
razlogov ponoviti, pa od odvzema krvi v
porodnišnici do interpretacije izvida ne
mine več kot teden dni,« je dejala doc. dr.
Alenka Trampuš Bakija, univ. dipl. biolog.,
spec. med. biokemije, vodja inštituta.
Vodja laboratorija za presejanje
novorojencev na inštitutu doc. dr.
Barbka Repič Lampret, univ. dipl. kem.,
spec. med. biokemije, je povedala:
»Vse laboratorijske meritve, ki jih
potrebujemo, da ugotovimo, ali ima
otrok prisotno katero od bolezni,
opravimo iz krvi, ki jo odvzamejo v
porodnišnici v prvih 48 do 72 urah
po porodu, najpogosteje iz otrokove
pete. Kri nanesejo na filtrirni papir in
vsa nadaljnja diagnostika poteka na
izrezanih krogcih tega kartončka. Torej
lahko številne motnje zaznamo z analizo
enega samega vzorca. Ko bo prišlo
do širitve programa, bomo lahko iste
vzorce uporabili tudi za analizo ostalih
bolezni,« je zagotovila. Poudarila je
pomen pazljivega označevanja kartic s
črtno kodo in pravilnega odvzema krvi,
ki omogoča zanesljiv rezultat.
Prisotnost bolezni presnove v povprečju
potrdijo v manj kot promilu vzorcev. »Od
20.000 neonatalnih presejalnih testov
potrdimo z dodatnimi preiskavami
prisotnost bolezni v od 6 do 10
primerih. Naše delo je za te primere zelo
pomembno, saj jim lahko z zgodnjim
odkritjem bolezni zagotovimo normalno
življenje brez hujših težav,« je dejala doc.
dr. Repič Lampret.
Ob odkritju redke bolezni pomembna
celostna obravnava bolnika
Ob zgodnjem odkrivanju redkih bolezni

in prihodu vse več zdravil za uspešno
zdravljenje teh bolezni pri otrocih so na
Pediatrični kliniki vzpostavili register za
področje živčno-mišičnih bolezni. »Poleg
tega smo ustanovili multidisciplinarni
tim različnih specialistov za področje
živčno-mišičnih bolezni in obrnili celotno
obravnavo otroka na glavo. Otroka
za dva dni sprejmemo na kliniko in
specialisti prihajamo k njemu, opravimo
različne preiskave ter zanje uporabimo
samo en vzorec krvi. V preteklosti so
namreč starši hodili z otroki naokrog na
različne preiskave in veliko jih ni imelo
optimalne obravnave,« je povedal izr.
prof. dr. Osredkar. Po zaslugi podatkov,
zbranih v registru živčno-mišičnih
bolezni, lahko staršem ponudijo
vključitev otrok v različne raziskave.
Trenutno se na primer v Španiji zdravita
dva otroka iz Slovenije, tam prejemata
zdravilo, ki ga pri nas ne bi mogla dobiti.
Kljub razširitvi presejalnega testirana
novorojenčkov strokovnjaki ne bodo
počivali na lovorikah. »Še naprej se
bomo trudili za presejalno testiranje
novorojenčkov na vse bolezni, za
katere obstajajo zdravila, ki pomembno
spreminjajo naraven potek bolezni. A
prav tako je pomembno vzpostaviti tudi
ustrezno komunikacijo, kako obravnavati
bolnike, pri katerih odkrijemo redko
bolezen. Nabor zdravil, ki lahko
pomembno spreminjajo življenje na
bolje, namreč skokovito narašča. Zato
bo finančno vse bolj ugodno zdravljenje
s sodobnimi zdravili v primerjavi z
zdravljenji, ki otroku ne omogočajo
normalnega razvoja, zaradi česar
morajo starši pustiti službo, bolnik pa
tudi kot odrasel ne more prispevati v
družbi kot bi, če bi bil zdrav,« je dejal
izr. prof. dr. Osredkar. Dodal je, da Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije
upošteva strokovne utemeljitve o
prednostih sodobnih zdravil, zato lahko

slovenski zdravniki bolnikom ponudijo
tudi zdravila, ki jih v mnogih državah
ne morejo ali nočejo ponuditi, ker so
predraga.
Izr. prof. dr. Osredkar si v Sloveniji
želi vzpostaviti Center za celične in
genske terapije, v katerem bi sodelovali
strokovnjaki različnih strok: »S tako
ustanovo ne bi bili uspešni le v uvajanju
novih zdravljenj, ampak bi z našim
znanjem in s sodelovanjem lahko sami
zgradili zdravila za otroke z redkimi
boleznimi. Danes tako povezovanje
postaja pomembno, zagotavlja pa tudi
bolj uspešno kandidiranje za finančna
sredstva.
Starši v Sloveniji razumejo
prednost presejalnega testiranja
novorojenčkov
Ob zdravljenju redkih bolezni še preden
se bolezen razvije se odpirajo tudi
etična vprašanja. Prof. dr Battelino
je pojasnil, da sta v Evropi v uporabi
dva etična pristopa, opt out in opt
in. Po njegovih besedah je presejalno
testiranje novorojenčkov preiskava z
visokim etičnim pomenom, saj lahko
novorojenčku reši življenje ali prepreči
težko nepopravljivo okvaro. »Ker je
presejalni test novorojenčkova pravica,
se države množično odločajo za
pristop opt out, ki ga uporabljamo tudi
v Sloveniji – ta presejanje samodejno
omogoča vsem novorojenčkom. Če
starša zavrneta testiranje, morata svojo
odločitev uradno podpisati. Test pri
tem novorojenčku se ne opravi. A to se
zgodi manj kot enkrat letno, kar kaže
na visoko etičnost staršev v Sloveniji, ki
razumejo prednost presejanja,« je dejal
prof. dr. Battelino. V presejalno testiranje
je zajeta tudi večina novorojenčkov, ki so
rojeni doma, saj jih starši na prvi pregled
večinoma peljejo v porodnišnico, kjer jim
vzamejo vzorec za testiranje.

Barbka Repič Lampret
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ZDRAVILA ZA ALS (ŠE) NI, A
LAHKO ZNATNO IZBOLJŠAMO
KAKOVOST ŽIVLJENJA BOLNIKOV

»Amiotrofična lateralna skleroza (ALS) sicer ostaja ena najtežjih nevroloških bolezni,
vendar nas razvoj nevroznanosti in genetike navdaja z optimizmom, saj so se končno
Besedilo: Sergeja Širca; Foto s prireditve: Nastija Fijolič; Foto: Mateja Toman, arhiv društva
začele pojavljati nove možnosti zdravljenja.
Vsekakor pa ostaja timska obravnava,
ki jo v Skupini za ALS UKC Ljubljana
izvajamo že dvajset let, najpomembnejši
element obravnave bolnikov z
amiotrofično lateralno sklerozo, ki
dokazano izboljša kvaliteto življenja in
potek bolezni,« je ob svetovnem dnevu
te bolezni, 21. juniju, poudaril nevrolog
doc. dr. Blaž Koritnik, predstojnik
Kliničnega inštituta za klinično
nevrofiziologijo na UKC Ljubljana.
»Ljudje, ki so zboleli za ALS, potrebujejo
usklajen multidisciplinarni pristop.
Nepretrgano spremljanje bolnikov
omogoča pravočasno prepoznavanje
težav v bolnišničnem in domačem
okolju ter ukrepanje proti njim,« je
dodal nevrolog prof. dr. Janez Zidar z
Inštituta za klinično nevrofiziologijo UKC
Ljubljana.
Najbolj izrazit znak amiotrofične
lateralne skleroze je mišična šibkost,
ki se lahko začne kjerkoli v telesu in
nazadnje zajame večino mišic. Potek
bolezni je dokaj predvidljiv: bolniki
Neprecenljiva podpora Društva
distrofikov Slovenije
Pomembno podporo bolnikom
zagotavlja Odbor za ALS, ki prav tako
od leta 2002 deluje v okviru Društva
distrofikov Slovenije. »Posamezniki
in njihovi svojci se ob soočenju z
diagnozo ALS znajdejo v stiski, zato je
ob prvem srečanju z društvom običajno
v ospredju pogovor, kako naprej,« je
dejala mag. Mateja Toman, predsednica
društva.
Na prireditvi, s katero so 21. junija ob
svetovnem dnevu ALS zaznamovali obe
20-letnici (multidisciplinarne obravnave
bolnikov z ALS v Sloveniji in delovanja
Odbora za ALS v okviru Društva
distrofikov Slovenije), so poudarili
dosedanje dosežke v obravnavi bolnikov
v Sloveniji. Mag. Stanka Ristić Kovačič,
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izgubijo sposobnost govora, požiranja,
gibanja udov in dihanja. ALS velja za
bolezen z majhnim preživetjem (v
povprečju od tri do štiri leta). Zdravila, ki
bi zaustavilo ali zaobrnilo potek bolezni,
še ni. Multidisciplinarni pristop, ki se
začne z načinom sporočanja diagnoze in
konča s svetovanjem svojcem ob smrti,
ter številni načini simptomatskega in
blažilnega zdravljenja pa lahko znatno
pripomorejo h kakovosti življenja
bolnikov in njihovih svojcev.
Po oceni doc. dr. Koritnika je v Sloveniji
med 150 in 160 bolnikov z amiotrofično
lateralno sklerozo, ki je veliko breme za
bolnika in njegove svojce. Zanje skrbijo v
okviru Multidisciplinarne skupine za ALS,
ki od leta 2002 deluje na Inštitutu za
klinično nevrofiziologijo UKC Ljubljana, in
v URI Soča.
Svojci ne zmorejo dolgoročno sami
zagotavljati pomoči
Oskrba bolnikov z amiotrofično lateralno
sklerozo je porazdeljena med bolnišnico
in lokalne ustanove. »Bolnišnične
univ. dipl. soc. delavka s Kliničnega
inštituta za klinično nevrofiziologijo
UKC Ljubljana, je predstavila 20 let
organizirane skrbi za bolnike z ALS.
Prisluhnili so tudi načrtom za nadaljnjo
obravnavo ter poudarili potrebe
bolnikov in njihovih skrbnikov za
zagotavljanje kar najboljše kakovosti
življenja.
Odbor za ALS pri Društvu distrofikov
sicer organizira redna mesečna
srečanja bolnikov in svojcev ter
srečanja ob svetovnem dnevu ALS.
Glavni namen društva je pridobivanje
novih informacij o bolezni, izmenjava
izkušenj bolnikov in skrbnikov ter
druženje s sebi enakimi. Društvo
ima na voljo tudi nekaj medicinskotehničnih pripomočkov za izposojo.
Prek odbora so bolniki vključeni v vse

delovne skupine so zasnovane
multidisciplinarno. Priporočeno je,
da v njih redno sodelujejo nevrolog,
usklajevalec (socialni delavec ali
medicinska sestra), fizioterapevt,
delovni terapevt, logoped in dietetik.
Glede na potrebo se pridružijo še
drugi strokovnjaki, na primer pulmolog,
gastroenterolog, interventni radiolog,
ortoped, fiziater, psihiater, sodelavec
hospica …,« je opisal prof. dr. Zidar.
Poudaril je, da je središče te skupine
vedno bolnik, velike pozornosti pa
so deležni tudi skrbniki. Skrbniki so
navadno svojci, ki bolniku nudijo fizično
in psihično pomoč. Zaradi naraščajočih
potreb bolnika z ALS, ki jih usklajujejo
s preostalimi obveznostmi, jih pogosto
ogroža izgorelost.
Izredno pomembna je vloga usklajevalca
skupine in socialnega delavca. Slednji
svetuje tudi pri reševanju finančnih
težav, saj ALS običajno globoko poseže
v družinski proračun. Ohranjanje
kakovosti življenja in čim daljše
bolnikove neodvisnosti na njegovem
druge društvene posebne socialne
programe, kot so prevozi s prilagojenimi
vozili za prevoz uporabnikov
invalidskega vozička, osebna asistenca,
obnovitvena rehabilitacija, svetovanje
pri nabavi tehničnih pripomočkov,
adaptacija bivalnega okolja in glede
socialno-varstvenih pravic ter pravic
iz invalidskega in pokojninskega
zavarovanja.

Spremljajte nas na
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nepotrebno,« razlaga prof. dr. Zidar. »Pri
medicinsko-tehničnih pripomočkih, ki
jih zagotavlja zdravstveno zavarovanje,
je bistveno, da jih oboleli prejme hitro,
brez nepotrebnega čakanja, saj jih nujno
potrebuje. Izpostavljamo tudi pomen
tehničnih pripomočkov, ki niso v celoti
plačani iz sredstev zdravstvenega
zavarovanja, čeprav lahko močno
olajšajo vsakodnevno življenje. Med
ovirami, s katerimi se soočajo oboleli, je
tudi pomanjkljiva dostopnost grajenega
okolja, zlasti izven večjih urbanih
središč,« je povedala predsednica
Društva distrofikov Slovenije.

domu (česar si želi večina bolnikov)
je namreč dosegljivo le z nakupom
dragih tehničnih pripomočkov, ki jih
zdravstveno zavarovanje krije le delno.
»Svojci ne zmorejo dolgoročno sami
zagotavljati potrebne fizične pomoči in
oskrbe. To je še posebej izpostavljeno
pri tistih, ki zbolijo po 65. letu starosti,
ko presežejo starostno omejitev za
pridobitev pravice do osebne asistence.
V tem primeru plačilo storitev oskrbe na
domu za nekoga, ki potrebuje praktično
celodnevno pomoč, predstavlja občuten
strošek, ki ga dodatek za pomoč in
postrežbo ne pokrije,« opozarja mag.
Mateja Toman.

Slabšanje ALS povzroča posebej hude
težave, saj je nemalokrat hitrejše, kot
ga bolniki pričakujejo in se mu lahko
prilagodijo. »Pomoč do hitrejšega
prilagajanja na nove in nove težave
je zato eden največjih izzivov za
strokovnjake, ki skrbijo za te bolnike.
Hitro slabšanje terja tudi hitro
ukrepanje. Za to so potrebni utečeni
načini, ki bolnikom omogočijo hitro
pot skozi zdravstvene ustanove. Kar je
za bolnike aktualno danes, na primer
potrebujejo invalidski voziček, je lahko v
naslednjih tednih ali največ mesecih že

Kljub skrbni zdravniški obravnavi
se amiotrofična lateralna skleroza
nezadržno slabša. Prof. dr. Zidar
poudarja, da se bolniki ne smejo počutiti
zapuščene niti tedaj, ko zaradi izrazite
prizadetosti ne morejo več v bolnišnico.
Usklajevalec multidisciplinarne skupine
za ALS za bolnike skrbi tudi v fazah
umiranja, ko sodeluje s skupino v
primarnem zdravstvu in hospicem.
Hospic celostno obravnava fizične,
psihosocialne in duhovne potrebe
bolnika in svojcev. Pri tem sodelujejo
medicinska sestra, socialni delavec,
psiholog, zdravnik in laični prostovoljci.
Njihova vključitev je primerna takrat, ko
se aktivno zdravljenje te neozdravljive
bolezni spremeni v podporno ali blažilno.

Vloge različnih ustanov se pri obravnavi
bolnikov z ALS prekrivajo. »Enako
pomembna kot bolnišnična obravnava je
tudi oskrba na primarni zdravstveni ravni.
Zaželeno je, da se družinski zdravnik v
oskrbo vključi takoj na začetku,« pove
prof. dr. Zidar. Ob bolnišničnih skupinah
in skupinah na primarni zdravstveni ravni
(zdravnik družinske medicine, patronažna
sestra, fizioterapevt v zdravstvenem
domu) za bolnike skrbijo tudi zavodi za
oskrbo na domu in hospic.
Zdravniki bolnike z ALS obiskujejo
tudi na domu
V zadnjih letih bolnišnični zdravniki
bolnike z amiotrofično lateralno sklerozo
obiskujejo tudi na domu. »Najboljše
bi seveda bilo, da bi se zaradi gibalne
oviranosti bolnikov večina njihove
oskrbe opravila na njihovih domovih, da
bi bolnike na domu lahko obiskovali tudi
fizioterapevt, delovni terapevt, logoped
in specialisti za blažilno oskrbo. V
zadnjih nekaj letih imamo člani skupine
za ALS pri hudo bolnih bolnikih možnost
opravljanja paliativnih obiskov na domu.
Od druge polovice leta 2021 so ti
obiski tudi formalizirani. Izkazali so se
za dobrodošlo izboljšavo našega dela,«
poudari prof. dr. Zidar.

Na prireditvi, s katero so 21. junija ob svetovnem dnevu ALS
zaznamovali obe 20-letnici (multidisciplinarne obravnave
bolnikov z ALS v Sloveniji in delovanja Odbora za ALS v okviru
Društva distrofikov Slovenije), so (z leve) doc. dr. Blaž Koritnik,
prof. dr. Janez Zidar, mag. Mateja Toman in mag. Stanka Ristić
Kovačič poudarili dosedanje dosežke in prisluhnili načrtom za
nadaljnjo obravnavo bolnikov. Foto: Nastija Fijolič
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Oglasno sporoèilo

843.483
Ali veste, kaj pomeni ta številka? Predvidevamo, da je v Sloveniji toliko odraslih,
ki se sooča z eno od stopenj kronične venske bolezni (KVB). To je napredujoča
bolezen, ki prizadene vene in pretok krvi.
Da boste ugotovili, ali vas pestijo težave, povezane s KVB, rešite kratek kviz!
Ali opažate katerega od spodaj naštetih simptomov?

DA

NE

DA

NE

Občutek težkih nog
Bolečine v nogah
Občutek oteklih nog
Pekoče bolečine v nogah
Nočni krči
Srbenje
Občutek zbadanja v nogah
Če imate enega ali več od simptomov, navedenih na levi strani, nadaljujte z vprašalnikom

Kdaj so vaše težave najhujše?
Po dolgotrajnem stanju, vendar izginejo po
počitku in/ali ob koncu dneva oz. naslednje jutro
Kadar sem izpostavljen/-a visokim temperaturam, a se
zmanjšajo pozimi, ko je mraz in/ali pri nizkih temperaturah
Ko stojim pri miru, vendar se zmanjšajo oz. prenehajo, ko hodim
Samo za ženske

Hujše so pred menstruacijo ali se pojavijo ob hormonskem
zdravljenju, vendar izginejo po prekinitvi zdravljenja
Če ste odgovorili z DA na najmanj dve vprašanji o intenzivnosti simptomov, potem gre lahko za kronično vensko bolezen.

Zakaj bi morali ukrepati že danes, če imate težave, povezane s KVB?

KVB je napredujoča bolezen, ki se pojavi, kadar venska stena in/ali zaklopke v venah nog ne delujejo več učinkovito, zato
je vračanje krvi iz nog v srce oteženo. Pretok krvi v venah se upočasni, kri prične zastajati (staza), kar spodbudi nastanek
vnetnega procesa, ki vpliva na strukturo venskih sten in venskih zaklopk. Venske zaklopke oslabijo in ne morejo več spodbujati
pravilnega vračanja krvi proti srcu, kar vodi do refluksa krvi in drugih patoloških pojavov, kot so krčne žile, otekanje in kožne
spremembe. Če tega procesa ne upočasnimo, bolezen napreduje, kar lahko bistveno vpliva na kakovost življenja.

Koga prizadene kronična venska bolezen?

Vsak drugi odrasel Slovenec ima eno od oblik kronične venske bolezni. Ta se pogosteje pojavlja pri ženskah in ljudeh, starejših
od 50 let. Vendar se pri ženskah težave pogosto pojavijo že okoli 30. leta (npr. po nosečnosti in porodu). Poškodbe žilnih
zaklopk so lahko posledica staranja, dolgotrajnega sedenja ali stanja (žal je večina služb takšnih, da pri opravljanju dela večji
del časa stojimo ali sedimo). Žile se postopno starajo in stene žil postajajo vse bolj šibke in ohlapne. Z izvajanjem nekaterih
telesnih dejavnosti lahko povečate moč mišic nog, ki s svojim delovanjem (krčenjem) spodbujajo pretok krvi. Neugoden
dejavnik za nastanek KVB je tudi telesna teža, saj povečuje vensko hipertenzijo in s tem napredovanje bolezni. Poleg tega se
tveganje za razvoj bolezni poveča za 25 %–62 %, če je za KVB že zbolel eden ali oba vaša starša (odvisno od spola in družinske
obremenjenosti z vensko boleznijo). Zato ne čakajte na prve simptome, da boste poskrbeli za svoje noge!

Spremenite svoj življenjski slog!
Svetujemo vam telesno dejavnost, obenem pa vam ponujamo še nekaj vsakodnevnih nasvetov, z upoštevanjem katerih
boste ublažili simptome KVB:

Tuširajte noge
s hladno vodo
in jih masirajte.
To bo pomagalo
pri krčenju žil in
s tem izboljšalo
pretok krvi.

Izogibajte se
virom toplote, saj
toplota širi vene
in s tem poslabša
simptome KVB.

Obujte čevlje s primerno
peto. Čevlji z visoko peto
zmanjšajo površino, s
katero se stopalo dotika
tal in tako zmanjšajo
delovanje mišične črpalke.
Priporočamo čevlje s peto,
visoko od 3 do 4 cm.

Pred spanjem si
noge podložite z
blazino, tako da bodo
v privzdignjenem
položaju. Na ta način
boste povečali krvni
pretok od stopal proti
srcu.

Še več nasvetov lahko preberete na www.bolezni-ven.si

Ne zdravite le tistega, kar vidite, temveč bolezen presenetite od znotraj in upočasnite
njeno napredovanje.
Če imate boleče, težke, otekle noge, vas mučijo krči v mečih (predvsem zvečer in ponoči), opažate popokane žilice na nogah
in/ali krčne žile, lahko poleg upoštevanja nasvetov o življenjskem slogu z zdravljenjem vplivate tudi neposredno na žile.
Zdravilo Detralex s svojim venoprotektivnim in protivnetnim delovanjem deluje neposredno v prizadetih predelih v venah na
nogah. Kombinacija mikroniziranih flavonoidov, MPFF, zmanjša kronično vnetje in s tem boleče simptome, kot so občutek
težkih, bolečih nog, krči, otekanje ...
Pripravili: Clara Beaumet in Maja Stanojević

Pustite bolečine
v nogah za seboj!
Postanite neustavljivi

(diosmin / flavonoidi, izraženi kot hesperidin)

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in
neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
Servier Pharma d.o.o., Podmilščakova ulica 24, 1000 Ljubljana DTX 0722OPRKVB

NEGA

LASJE IN LASIŠČE:
TEŽAVE IN NEGA LAS
Nega las in lasišča vključno z umivanjem ima vsaj dva namena: čiščenje in
vzdrževanje zdravih, normalnih las in kože lasišča, za zdravje las in lasišča pa je
potrebna tudi ustrezna prehrana. Zdravi, sijoči in močni lasje pa so zunanji znak
Besedilo: Jožica Bigec, farm. tehnik
zdravja posameznika.
Kakšne so težave, ki se lahko pojavijo
na laseh in lasišču
Težave z lasiščem so pogoste: prhljaj,
suhi, mastni, poškodovani lasje, glivične
infekcije, srbenje lasišča, izpadanje las
itn. Pojavljajo pa se že tudi pri dojenčkih
in majhnih otrocih.
Prhljaj
Prhljaj je pojav, za katerega je značilno
čezmerno luščenje celic povrhnjice.
Občasno se pojavlja pri približno 45
odstotkih populacije ne glede na spol.
Ko je tako močan, da ga opazimo
na oblekah, ko se nalaga na lasišču
in robovih lasišča, ko je združen s
srbenjem, zelo suhim lasiščem ali
mastnimi lasmi, postane moteče. Zato
začnejo ljudje iskati pomoč zaradi
prhljaja. Prhljaj ni bolezen, vendar je
nadloga, ki vpliva na estetski videz.
Povečano luščenje je gojišče za razrast
bakterij in glivic, pogosto povzroča

srbenje. S praskanjem nastanejo ranice,
kjer lahko nastajajo vnetja. Glavno
vlogo pri nastanku prhljaja ima glivica
Malassezia ovalis, ki je prisotna tudi na
zdravem lasišču, tako da je pojav prhljaja
povezan še s številnimi drugimi dejavniki:
povečano izločanje sebuma, zmanjšana
imunost, stres, neustrezna prehrana,
hormonske spremembe itn. učinkovita
odprava prhljaja v glavnem temelji na
protiglivičnem zdravljenju, pri čemer
so na voljo različni preparati; šamponi,
losjoni, čistilna pena, intenzivni tretmaji.
S katerimi preparati lahko prhljaj
omilimo ali odpravimo:
• šampon, ki vsebuje ketokonazol, je
antimikotik in deluje na glivice;
• šampon, ki vsebuje cinkov pirition, ki
odstranjuje prhljaj in preprečuje, da bi
se znova pojavil;
• šampon, ki vsebuje kertyol, ki deluje
na trdovraten prhljaj, salicilno kislino,

Zavedati se je treba, da težave z lasmi ne nastanejo čez noč,
zato se jih tudi čez noč ne da odpraviti.
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ki odstranjuje najbolj trdovratne luske,
in cink, ki blaži srbenje;
• šampon s selenovim disulfidom hitro
odstranjuje trdovraten prhljaj;
• šamponi z žveplom;
• čistilna pena vsebuje naravne
sestavine sivko, limono, kajeput,
derivate olaminske kisline, ki temeljito
očistijo lasišče, odstranijo odvečno
maščobo, prhljaj in mrtve celice.
Sočasno s peno se lahko uporablja tudi
intenzivni tretma:
• proti prhljaju na lasišču;
• za krepitev las, nagnjenih k izpadanju
s prhljajem;
• proti prhljaju in maščobi na lasišču.
V lekarnah je strokovno usposobljeno
osebje, ki vam bo svetovalo v tem
primeru. Izbira šampona je odvisna od
tipa lasišča in vrste prhljaja. Zavedati se
je treba, da težave z lasmi ne nastanejo
čez noč, zato se jih tudi čez noč ne da
odpraviti. Šampone ali čistilno peno
je treba uporabljati dalj časa in redno.
Nanesejo se enakomerno na vlažne
lase, s konicami prstov lase in lasišče
zmasiramo, pustimo delovati od tri do
pet minut, nato pa zelo dobro speremo z
vodo. Intenzivni tretma vsebuje ampule,
ki se uporabljajo za masažo lasišča vsaj
dvakrat tedensko, vsaj dva meseca. Ne
izpiramo jih z vodo. Če se pojavi dražeč,
pekoč občutek na lasišču, z uporabo
prekinemo. V težjih oblikah prhljaja pa
priporočamo obisk pri svojem zdravniku
ali dermatologu.
Kaj pomeni izpadanje las
Izpadanje las je normalen pojav.
Vsak las gre skozi obdobja rasti in
mirovanja. Odrasla oseba izgubi dnevno
povprečno od 70 do 120 las. Nekaj več
spomladi, jeseni in s staranjem. Težava
nastane, kadar je izpadanje povečano
in se spreminja ter se spreminjajo
njihova kvaliteta, debelina in barva.
Spremljajte nas na
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* Za topikalno uporabo

www.jnjconsumer.si
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Na prekomerno izpadanje
las vplivajo številni dejavniki,
kot so stres, nepravilna
prehrana, dednost, hormonske
spremembe.
Na prekomerno izpadanje las vplivajo
številni dejavniki, kot so stres, nepravilna
prehrana, dednost, hormonske
spremembe (nosečnost, porod, dojenje),
nekatere bolezni (anemija, avitaminoza),
uporaba določenih zdravil (citostatiki),
kemoterapija. Posledica je lahko delna
ali popolna plešavost (alopecija).
Posebna vrsta plešavosti je lisasta
plešavost (alopecija areata), ki se kaže
v obliki golih lis velikosti kovanca na
lasišču. Vzrok ni znan, po navadi pa lasje
spet zrastejo v nekaj mesecih. V tem
primeru se je najbolje posvetovati z
zdravnikom ali dermatologom.
Kaj je največkrat vzrok izpadanja las
pri moških
Kar 80 odstotkov moških trpi zaradi
bolj ali manj opazne plešavosti. Lasje
začnejo izpadati na sprednjem delu
lasišča in na vrhu glave, hkrati pa se
redčijo na temenu. Plešavost pri moških
je največkrat dedna, pogosti vzrok pa so
tudi psihofizični stres, nezdrava prehrana
itn.
Izpadanje las pri ženskah
Pri ženskah je izpadanje las najpogosteje
hormonskega izvora (nosečnost, porod,
dojenje, menopavza), shujševalne diete,
stres, uživanje nekaterih zdravil itn.
Plešavost se najpogosteje pojavi na
temenu. Lasje lahko začnejo slabeti in
izpadati zaradi preagresivnih sredstev
za nego las, pogoste trajne, barvanja
itn. Tudi UV-žarki vplivajo na zdravje las.
Lasni mešiček izgubi vitalnost, proizvaja
tanjši las, končno pride do izpada. Če
je izpadanje las le prehodne narave,
so vam v lekarni na voljo pripravki,
s katerimi lahko sami poskrbite za
pravilno nego in prehrano svojega
lasišča in preprečite nadaljnje izpadanje
las.
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Kateri preparati so na voljo v
lekarnah proti izpadanju las
Prehranska dopolnila za uživanje v
obliki tablet in kapsul. V njih so zlasti
prisotni vitamini skupine B, folna
kislina, inozitol, železo, cink, baker,
silicij in aminokisline itn. Za zunanjo
uporabo pa so različni šamponi, losjoni
in ampule. Najpogostejša učinkovina v
šamponih in ampulah je tricosaccarit
z biovitaminskim kompleksom za
ženske in moške, energijski šampon
in ampule, ki vsebujejo učinkovino
amineksil, čistilna pena vsebuje
naravne učinkovine, najboljša pa je v
kombinacij z intenzivnim tretmajem. Za
masažo lasišča pa se uporablja brezov
losjon, ki so mu že nekoč pripisovali
zdravilno delovanje. V naših lekarnah
izvajamo brezplačne preglede lasišča
z mikrokamero. To je dodatna ponudba
lekarn, ki je koristna za naše uporabnike.
Že pri naročanju na pregled (enkrat
mesečno) moramo presoditi, ali gre
za resnejše težave, takrat uporabnika
napotimo k zdravniku.
Zakaj je las masten ali suh
Suhi lasje so pusti, brez leska, utrujeni,
na dotik grobi, ob česanju se hitreje
lomijo. Nastanek suhih las je povezan
s tremi dejavniki: prešibko delovanje
lojnic, poškodba las zaradi premočnih
ali napačno izvedenih mehaničnih ali
kemičnih posegov (prekomerna uporaba
vročih navijalk, prepogosta barvanja,
beljenja las, pogoste trajne), pogosto
nezaščiteno izpostavljanje las zunanjim
dejavnikom (sonce, slana voda, klorirana
voda). Suh las težko naredimo normalen.
Izogibamo se škodljivim dejavnikom in
kozmetičnim postopkom. Z lokalnimi
pripravki in prehranskimi dopolnili

skušamo nadomestiti, kar lasem
primanjkuje.
Mastni lasje: V nasprotju s suhim lasmi
imajo mastni povečano izločanje loja iz
lojnic. Dejavnikov za močnejše izločanje
je več, lahko je prirojeno, hormonske
motnje, nepravilna nega itn. Vsekakor
je veliko neprijetnosti, lasišče pogosto
srbi, lasje se lepijo v skupine, nanje se
hitreje nabira umazanija iz okolja, velika
količina loja pa povzroča neprijeten
vonj las. Proti mastnim lasem obstajajo
številni pripravki, ki so različni in le
delno uspešni. Lokalni preparati le
delno zmanjšajo izločanje loja, prav tako
pogostost šamponiranja ne vpliva na
izločanje loja. Učinkovine v šamponih
so lahko: selenijev disulfid, metionin,
kaolin, cistein, vitamin B6, biotin itn. V
glavnem odstranijo odvečno maščobo
z las in lasišča, upočasnijo prehod
sebuma s kože na lasišče, zmanjšajo
srbenje, zavirajo razvoj bakterij in glivic.
Uporablja še se čistilna pena, sočasno
pa se lahko uporablja intenzivni tretma
z ampulami.
Krhki in poškodovani lasje
Se lomijo, konice so razcepljene.
Največkrat so posledica prekomernega
umivanja las s šamponi, česanja ali
sušenja s sušilnikom. Lahko so posledica
hudega pomanjkanja vitaminov in
mineralov ali pa je bolezenski vzrok na
primer premajhno delovanje ščitnice
(hipotiroidizem). V teh primerih se je
treba obrniti na zdravnika. Preparati, ki
so namenjeni odpravljanju poškodovanih
las, so šamponi in balzami, ki vsebujejo
največkrat kolagen in ceramide, hkrati
pa uživamo prehranska dopolnila za
lase.

Kar 80 odstotkov moških trpi zaradi bolj ali manj opazne
plešavosti.
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S TOČKAMI PRIHRANITE DO 60 %
Ponudba velja od 18. 5. do 17. 9. 2022
Romantična
cvetlično lesna
dišava

50

ZA
TOČK

Začutite omamo
ljubezni s to mladostno
cvetlično-lesno dišavo

%
50
POPUST
Kenzo

3249

50

ZA
TOČK

%
50
POPUST

Omejena
izdaja
Cherry In Japan
Ženska
toaletna voda
30 ml

3499

2799

Orange
Ženska
toaletna voda
30 ml

55,99

Zapeljiva in
privlačna
cvetlična
dišava

50

ZA
TOČK

Topla sadnocvetlična
dišava

50

ZA
TOČK

%
60
POPUST

%
55
POPUST

Just Cavalli
Ženska
toaletna voda
75 ml

24

99

24

99

49,99

Zelo možata,
orientalsko-lesna
dišava

Hugo Boss

Roberto
Cavalli

Escada

24

50

ZA
TOČK

%
50
POPUST

Moschino

69,99

64,99

Osvobajajoča in
sproščujoča cvetlična
dišava s sadnimi akordi

%
50
POPUST

I Love Love
Ženska
toaletna voda
100 ml

Amour
Ženska
toaletna voda
40 ml

Sadno-cvetlična dišava,
brez katere si poletnih
počitnic ni mogoče
predstavljati!

50

ZA
TOČK

50

ZA
TOČK

99

63,99

Citrusno lesna dišava

%
60
POPUST

50

ZA
TOČK

55,99

Chopard

Pink Wish
Ženska toaletna voda
75 ml

Citrusna
dišava

50

ZA
TOČK

%
60
POPUST

%
50
POPUST

Davidoff

Zino
Moška
toaletna voda
125 ml

23

99

59,99

37

99

75,99

Hugo Boss

Selection
Moška toaletna voda
90 ml

Kako do ugodnih cen izbranih dišav?
1. Zbirajte točke: 1 evro v Tuš drogeriji = 1 točka na vašo Tuš klub kartico. Točke lahko
zbirate med 18. majem in 31. avgustom 2022.
2. Zbrane točke unovčite za popust za izbrano dišavo, unovčite jih lahko vse do 17.
septembra oz. do razprodaje zalog.
3. JOKER POPUST - zbrane točke unovčite za 30 % popust za katerokoli parfumsko ali
toaletno vodico po vaši izbiri iz naše redne ponudbe. Velja do 17. septembra 2022.
Akcije se izključujejo.
4. DVOJNE TOČKE - z nakupom kateregakoli izdelka Pantene, Herbal Essences,
Aussie, Head&Shoulders in Always prejmete dvojne točke. 1 euro = 2 točki na vašo
Tuš klub kartico. Zbiranje dvojnih točk poteka od 18. maja do 31. avgusta 2022.

27

99

69,99

Trussardi

Riflesso Blue Vibe Limited Edition
Moška toaletna voda
100 ml

Pri nakupu vaše
najljubše dišave po
omamni ceni ne
pozabite na
Tuš klub kartico.
Ponudba velja od 18. 5. do 17. 9. 2022
Zbiranje in unovčevanje točk zvestobe poteka v vseh
poslovalnicah Tuš drogerij in ne velja v spletni Tuš drogeriji.
Točke se zbirajo pri vsakem nakupu s predložitvijo Tuš
klub kartice v času od 18. 5. do 31. 8. 2022, unovčijo pa
se lahko do 17. 9. 2022. Vsak 1 evro nakupa pomeni 1
točko (npr. 13,12 € je 13 točk). Akcijske cene veljajo ob
unovčenju potrebnega števila točk, ki je navedeno poleg
izdelka, ter ob predložitvi Tuš klub kartice. Izdelki so na
voljo tudi po redni ceni. Ponudba velja do razprodaje
zalog. Informacije na 080 13 10, www.tusdrogerija.si ali v
vseh poslovalnicah Tuš drogerij.

ZDRAV NASMEH

ZOBNA ŠČETKA, KI JE
OBNORELA SLOVENIJO
Redko se zgodi, da izdelek, namenjen osebni higieni, postane hit med ljudmi. A prav
to se dogaja z zobno ščetko, ki je plod slovensko-japonskega znanja in tehnologije,
poimenovali pa so jo Premium zobna ščetka VBO. Posebej zanimivo
pa je ozadje te zgodbe o uspehu, o čemer bo spregovorila snovalka
te zobne ščetke, naša priznana ortodontka dr. Vesna Kaloh.
Dr. Kalohova, poznamo vas kot eno
največjih svetovnih strokovnjakinj
s področja ravnanja zob po
najmodernejši metodi – z nevidnimi
zobnimi aparati Invisalign. Kako ste
pristali v zgodbi snovanja nove zobne
ščetke?
Zanimivo vprašanje. Ta želja se je v
meni razvijala že od otroštva, ko sem
pri delu opazovala svojega očeta, ki je
bil prav tako zobozdravnik. Nekoliko
resneje sem o tem začela razmišljati
v času študija, saj sem ugotovila, da
nobena zobna ščetka, pa čeprav sem
jih poskusila ogromno, ni bila čisto
po mojih standardih. Še več zobnih
ščetk sem poskusila kasneje, ko sem
že delovala kot zobozdravnica, in v
zadnjih letih, ko sem predana digitalni
ortodontiji. Tako sem pred nekaj leti
začela aktivno s projektom lastne zobne
ščetke. Oblikovno sem natančno vedela,
kaj želim, zato sem posebno pozornost
namenila ščetinam.
Zakaj prav ščetinam? A obstoječe
na trgu niso zadovoljevale ključnih
potreb?
Ne, saj gre za veliko širši pomen. Da
morajo ščetine biti mehke, je jasno,
a to še zdaleč ni dovolj. Pomembna
sta njihova razporeditev in predvsem
– material. Če so v ravni liniji, nastane
težava, ker ne sežejo v medzobne
prostore, zato sem se odločila, da
bodo v neenakomernih linijah. A tu se
zgodba šele začne, saj kmalu pridemo
do materiala. Ta je pri klasičnih zobnih
ščetkah že leta in leta praktično enak,
zato sem se lotila obširne raziskave
o najprimernejših materialih za

Premium zobna scetka VBO
44

- že 12 let z vami

ščetine in prišla do raziskave ugledne
japonske dentalne univerze Kanagawa,
kjer so raziskovali učinke črnega
kremena z otoka Hokaido na zobne
obloge. Črni kremen so impregnirali
v ščetine in ugotovili, da zobna
ščetka z impregniranimi ščetinami
iz črnega kremena do 40 odstotkov
bolj učinkovito odstrani zobne obloge
kot navadna zobna ščetka. Zadeva se
mi je zdela zelo zanimiva, zato sem
raziskovala naprej in se povezala z
vrhunskimi strokovnjaki iz japonskega
Kobeja in skupaj smo začeli uspešno
sodelovanje, ki je rodilo Premium zobno
ščetko VBO.
Razvoj ščetke torej poteka na
relaciji Slovenija–Japonska, odločili
pa ste se, da bo tudi proizvodnja na
Japonskem. Precej nepričakovana
odločitev, glede na geografsko
bližino Kitajske, ki velja za bistveno
cenejšo proizvajalko. Zakaj se niste
tudi vi odločili za proizvodnjo na
Kitajskem, kot to počne večina drugih
proizvajalcev zobnih ščetk?
Tako je. Premium zobno ščetko VBO v
celoti izdelujemo na Japonskem. Razlog
za to je preprost. Res je, da bi jo lahko
izdelovali na Kitajskem, kar bi za nas
bilo bistveno ceneje – tako z vidika
proizvodnje kot z vidika transporta –
in bi s tem ob prodaji zaslužili več, a
že čisto na začetku sem se odločila,
da bo to premium izdelek, pri tem pa
je kakovost na prvem mestu in pri
kakovosti nisem dovolila nikakršnih
kompromisov, zato smo se odločili
za proizvodnjo v istem mestu kot
je japonski del ekipe, s katero smo

zasnovali ščetko. Resda to pomeni
bistveno višje proizvodne stroške
za nas, a hkrati je s tem tveganje na
področju kakovosti zanemarljivo. V
razvoj Premium zobne ščetke VBO je
bilo vloženega toliko znanja in truda,
da si enostavno nismo mogli dovoliti,
da pademo na kakovosti izdelave.
Tako danes nastajajo naše ščetke pod
budnim očesom kolegov na Japonskem,
ki skrbijo, da je prav vsaka najvišje
kakovosti.
Kakšni so bili prvi odzivi na
slovenskem trgu?
V Slovenijo je prva pošiljka prispela
lansko pozno jesen in takrat še nismo
imeli svojih prodajnih mest, razen
svojih ordinacij in spleta. Že po nekaj
tednih je ščetka postala prava prodajna
uspešnica naše spletne trgovine. Hitro
je zaokrožila po Sloveniji in dobili smo
izvrstne odzive ljudi. To nam je dalo še
dodatni zagon za odpiranje novih trgov
Evrope. Veliko mi pomenijo pozitivni
odzivi mojih kolegov zobozdravnikov.
Danes lahko Premium zobno ščetko VBO
kupite v vseh prodajalnah Sanolabor,
lekarnah, specializiranih trgovinah in v
naši spletni trgovini shop.vbo.si.
Za komentar smo se obrnili tudi na
Koukija Tanako, japonskega člana
ekipe razvoja Premium zobne ščetke
VBO, ki je bil kratek: »Izredno veseli smo
dolgoročnega sodelovanja z dr. Vesno
Kaloh, ki je key opinion leader projekta
razvoja Premium zobne ščetke VBO.«

Odzivi uporabnikov
Spremljajte nas na
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SPLOŠNO ZDRAVJE

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.

PREHRANA

CELIAKIJA PREHRANA
BREZ GLUTENA

Celiakija je imunsko pogojena sistemska bolezen, ki je posledica uživanja glutena
in sorodnih beljakovin v pšenici, rži, ječmenu in v nekaterih primerih tudi ovsu
pri genetsko predisponiranih osebah. Je ena najpogostejših kroničnih bolezni pri
otrocih in odraslih. Za celiakijo v Evropi zboli 1% prebivalcev. Veliko bolnikov je
nediagnosticiranih. Edini način zdravljenja je strogo vseživljenjsko izključevanje
Besedilo: Strokovnjaki Prehrana.si - nacionalni portal o hrani in prehrani
glutena iz prehrane.
Prehrana brez glutena
Takoj po postavitvi diagnoze se naj
začne bolnik s celiakijo izogibati
glutenu, tudi če je le v sledovih. Z
izključitvijo glutena iz prehrane se
odstrani vzročni dejavnik za škodljivo
reakcijo imunskega sistema. Tudi
simptomi in znaki obolenja s tem
večinoma izzvenijo. To pa ne pomeni,
da smo bolezen za vedno pozdravili. Po
ponovnem zaužitju glutena se pričnejo
odzivati celice imunskega sistema, kar
ponovno vodi v sistemsko reakcijo.
Ob strogem izključevanju glutena
se protitelesa, povezana s celiakijo,
postopno normalizirajo in prizadeta
tkiva se povrnejo v prvotno stanje. Ta
proces lahko traja več mesecev, znaki
obolenja pa izzvenijo hitreje (še posebej
pri otrocih). Čeprav je za izvajanje
strogega izklučevanja glutena potrebna
večja sprememba v življenjskem stilu,

ta način prehranjevanja ne prinaša
negativnih stranskih učinkov. Ta način
prehranjevanja je potrebno izvajati
pozorno in najbolje pod nadzorom
zdravnika in/ali dietetika. Za uspešnost
izključevanja glutena iz prehrane je
potrebno vedeti za sledeče skupine
hranil.
Hranila, ki naravno vsebujejo gluten
Le redka žita vsebujejo gluten, vendar
so le-ta zaradi svojih lastnosti zelo
množično gojena povsod po svetu.
Med pomembnimi lastnostmi je tudi
vsebnost glutena, ki pomembno vpliva
na kakovost pekovskih izdelkov. Žita, ki
vsebujejo gluten, so med drugim pšenica
in vse njene različice (pira, kamut,
tritikale, bulgur ali njihove križane vrste),
rž in ječmen. Bolniki s celiakijo se morajo
izogibati vseh žit, ki vsebujejo gluten,
in vseh iz njih narejenih izdelkov, npr.

pekovskih izdelkov (kruh, sladice in pica),
testenin, ocvrtih živil in piv.
Živila, ki naravno ne vsebujejo
glutena
Število hranil, ki naravno ne vsebujejo
glutena, je mnogo večje od števila tistih,
ki ga. Nekatera niso v sorodu z žiti,
kot na primer sadje, zelenjava, živalski
izdelki (meso, mleko in jajca), krompir
in koreni. Ob teh obstajajo še žita, ki so
naravno brez glutena, kot na primer riž
in koruza. Število takšnih žit je večje,
vendar nam marsikatero od njih ni
dobro poznano. Z njimi lahko v prehrani
nadomestimo žita, ki vsebujejo gluten.
Predelana živila, ki niso iz žit
Gluten lahko najdemo tudi v živilih,
v katerih ga ne bi pričakovali (sir,
sladkarije, sojina omaka in številni
drugi). Gluten je v teh živilih kot aditiv, ki
izboljša njihove lastnosti.
Drugi izdelki
Gluten se lahko nahaja tudi v izdelkih,
ki niso hranila. Znana so zdravila,
kozmetični izdelki in igrače, ki vsebujejo
gluten. Najden pa je bil tudi v pisemskih
ovojnicah in poštnih znamkah, uporaba
katerih bi lahko vodila v poslabšanje
obolenja pri bolniku s celiakijo. Sporno
naj bi bilo le zaužitje, ne pa kožni stik.

Takoj po postavitvi diagnoze se naj začne bolnik s celiakijo
izogibati glutenu, tudi če je le v sledovih.
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Kako strog bi naj bil nečin
prehranjevanaj prez glutena?
Trenutno velja, da najvišja dovoljena
koncentracija glutena v živilih za
bolnike s celiakijo ne sme preseči 20
mg v kilogramu končnega izdelka, pod
pogojem, da so zaužita v običajnih
količinah. Pogosto je ta vrednost
izražena kot 20 delcev na milijon (parts
per million – ppm). Bolnikov naj ne
zavede izraz “varna” količina glutena v
Spremljajte nas na
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hrani. Varna količina glutena ne obstaja
in vsi napori bi naj težili k popolni
odstranitvi glutena iz prehrane.
Bolnikov naj ne zavede izraz “varna”
količina glutena v hrani. Varna količina
glutena ne obstaja in vsi napori bi naj
težili k popolni odstranitvi glutena iz
prehrane.
Navzkrižna kontaminacija
Navzkrižna kontaminacija se lahko
dogodi med predelavo hrane (od žetve
pa do končne obdelave hranil) in zelo
težko se ji izognemo. Nenamerna
kontaminacija lahko predstavlja
pomemben problem za bolnika, saj
nevede zauživa gluten, kar vodi v
poškodbe tkiv, še posebej ob dolgotrajni
izpostavitvi.
Navzkrižna kontaminacija se lahko zgodi
kjerkoli. Bolniki bi naj vedeli za mesta
morebitne kontaminacije in bi se jim naj
izognili oz. jo preprečili.
Komplianca
Zelo pomembno je, da se bolniki
s celiakijo vestno držijo načina
prehranjevanja brez glutena.
Določeni bolniki opustijo strožji
način prehranjevanaj zaradi različnih
razlogov. Najpogostejše so opustitve v
adolescenci in v odrasli dobi. Razlogi so
lahko finančni, kulturni ali psihosocialni.

Nanje moramo biti pozorni in na njih
opozarjati tudi v sklopu rednih kontrol
pri zdravniku ali dietetiku.
Dolgotrajne posledice neprepoznane
ali nezdravljene celiakije
Pri bolniku s celiakijo ob skrbnem
izvajanju strogega načina prehranjevanaj
pogosto izzvenijo praktično vsi znaki
bolezni. Verjetnost zapletov celiakije
se poveča z neustreznim izvajanjem
ustreznega načina prehranjevanja ter pri
ne-diagnosticiranih bolnikih. Ti zapleti
so redko prisotni pri otrocih. Kasneje
lahko vodijo do nepovratnih zapletov, ki
jih kasnejše ustrezno izvajanje strogega
načina prehranjevanja brez glutena
ne more pozdraviti. Prizadenejo lahko
gastrointestinalni trakt ali katerikoli
drug organski sistem. Eden od takšnih
zapletov v odrasli dobi je t. i. refraktorna
celiakija, prikateri poškodba sluznice
tankega črevesa ostane prisotna kljub
strogi izključitvi glutena iz prehrane.
Drug zaplet na prebavilih je lahko tudi
popuščanje eksokrine funkcije trebušne
slinavke. Težave s plodnostjo so prav
tako lahko posledica dolgotrajnega
kontakta z glutenom zaradi kroničnega
vnetja in pomankanja hranil.
Nezdravljena celiakija lahko vodi do
nevroloških obolenj kot sta epilepsija in
ataksija. Zniža se lahko kostna gostota,

Le redka žita vsebujejo gluten,
vendar so le-ta zaradi svojih
lastnosti zelo množično gojena
povsod po svetu.
kar vodi do pogostejših zlomov kosti.
Pri nekaterih bolnikih se sumi, da je
nezdravljena celiakija povzročila vnetje
srčne mišice in psihiatrično obolenje.
Znano je tudi, da so sladkorna bolezen
tipa 1 in obolenja ščitnice pogostejši pri
bolnikih s celiakijo. Razvoj dolgotrajnih
posledic pri ne-diagnosticirani in/
ali neustrezno zdravljeni celiakiji
predstavlja pomemben razlog za
povečanje naporov za zgodnejše
diagnosticiranje (in ustrezno zdravljenje)
bolezni pri vseh simptomatskih bolnikih
ter tudi pri vseh bolnikih iz skupin z
večjim tveganjem za razvoj bolezni.

ŽIVILO MESECA

LIMONA - VEČ KOT
LE VIR VITAMINA C
Limonovec (Citrus x limon) je vrsta majhnega zimzelenega drevesa iz družine rutičevk.
Večina genetske dediščine limone izvira iz citrone, je naravni hibrid med grenko/kislo
pomarančo in citrono. Izvor besede limona je povezano z bližnjim vzhodom, kjer so jo
Besedilo: Strokovnjaki portala za hrano in prehrano, Prehrana.si
Arabci poimenovali laymun in Perzijci limoo.
Domneva se, da limonovec izvira iz
Indije, v Evropo pa je prišel v času
starega Rima. Prva obsežna pridelava
limon se je začela sredi 15. stoletja v
Genovi. Limonovec je majhno drevo s
trni, ki dobro uspeva v subtropskem
in tropskem pasu. Velikost in oblika
plodovn se med posameznimi sortami
precej razlikuje. Barva plodov je v
zrelosti zelena do svetlo rumena.
Debelina in gladkost zunanje površine
plodov se med sortami razlikuje, užitni
del pa lahko vsebujejo koščice ali pa
ne. Meso limone je bledo rumeno ter
kislo, saj vsebuje od 5 do 6% citronske
kisline s pH okoli 2,2. Tudi sočnost limon
je odvisna od sorte. V primeru gojenja
v vlažnih, tropskih razmerah imajo
plodovi bolj grobo površino. Limonin
sok je cenjen zaradi svežega okusa
in se uporablja v številnih kuhinjah,

posebej v mediteranski. Sadna lupina
je vir eteričnih olj in aromatičnih spojin.
Limonovci so občutljivi na mraz, tudi
sadeži pri nizkih temperaturah lahko
zmrznejo, saj je vsebnost sladkorjev
nizka. Največji pridelovalci limon so
Argentina, Španija, Kalifornija in Italija.
Olupek je sestavljen iz zunanjega
flaveda ali epikarpa in notranjega
belega gobastega dela, znanega kot
albedo (mezokarp). Flavedo vsebuje
karotenoidne pigmente, vitamine in
eterična olja. Albedo je sestavljen iz
celuloze in topnih ogljikovih hidratov
(pektin in protopektin), flavonoidov,
aminokislin in vitaminov.
Zanimivost: Leta 1747 so eksperimenti
Jamesa Linda na mornarjih, ki trpijo
za skorbutom, vključevali dodajanje
limoninega soka v prehrano, čeprav

Hranilna vrednost v 100 g
limone

% PDV*

20 /84

1

Beljakovine (g)

1,2

2

Ogljikovi hidrati (g)

10,7

4

Maščobe (g)

0,3

0

Energija (kcal/kJ)

Sladkor (g)

2,5

3

Prehranske vlaknine (g)

4,7

9

77

96

Vitamin B1 (mg)

0,05

5

Vitamin B6 (mg)

0,109

8

Vitamini in minerali
Vitamin C (mg)

Kalij (mg)

145

7

Kalcij (mg)

61

8

Baker (mg)

0,26

26

Preglednica: Okvirna hranilna vrednost v 100 g limone
*%PDV: Za energijsko vrednost in makrohranila kot delež priporočenega vnosa (%PV) za povprečno
odraslo osebo (8 400 kJ/2 000 kcal); za vitamine in minerale kot delež priporočenega dnevnega
vnos (%PDV) za odrasle - upoštevajoč Prilogo XIII Uredbe (EU) 1169/2011. Za prehranske vlaknine
kot delež običajno priporočenega vnosa za odrasle (30g). Vir: OPKP in druge baze
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vitamin C še ni bil znan kot pomembna
prehranska sestavina .
Limona je bogata z vitaminom C in je
vir bakra. Vsebuje številne bioaktivne
spojine, vključno s polifenoli, terpeni
in tanini. V primerjavi z drugimi citrusi
vsebuje limonin sok skoraj dvakrat več
citronske kisline kot sok grenivke in
približno petkratno količino citronske
kisline, ki jo najdemo v pomarančnem
soku.
Nasveti za kuhanje z limonami
4 srednje limone = približno 240 ml soka
1 srednja limona = približno 1 žlica
naribane lupine
Limonin sok: Limone naj bodo sobne
temperature ali toplejše. Če limono z
dlanjo trdno povaljate po pultu, notranje
membrane popokajo in pri stiskanju
sprosti več soka.
Kuhanje: Uporabljajte posodo, ki ne
reagira z limoninim sokom, izogibajte
se aluminiju, neprevlečenemu litemu
železu ali bakru. Najbolje je, da jedem
limonin sok dodate šele po kuhanju,
da se vitamin C ohrani, saj pri visoki
temperaturi prihaja do izgub. Limonin
sok mehča meso, zato je odličen v
marinadah. Uvelo solato ali zelenjavo
»učvrstite« tako, da jo za 30 minut
namočite v skledi hladne vode z žličko
limoninega soka. Limonin sok lahko tudi
prepreči, da bi rezano sadje oksidiralo in
porjavelo.
Limonina lupinica: za lupinico uporabite
nevoskane ali neškropljene limone. Pri
uporabi limonine lupinice, naribamo
samo rumeni del, beli del je grenak, zato
ga v hrano ne vključujemo.
Konzerviranje soka in lupine: Limonin
sok lahko zamrznete v majhnih posodah
za ledene kocke, ki jih lahko nato dodate
limonadi ali odmrznete za pripravo jedi.
Zamrzne se lahko tudi limonina lupinica.
Za limonin sladkor (za peko) dodajte
limonino lupinico v kozarec sladkorja.
Spremljajte nas na
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