
TEŽAVE Z 
MEHURJEM? 

Za vaše neprijetnosti 
imamo rešitev!

2000 mg   
D-manoze

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

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

Izdajatelj: HIŠA IDEJ, Inovativna skupina, d. o. o., Plečnikova 7, 2000 
Maribor

www.hisa-idej.si

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

VPIS V RAZVID MEDIJEV pod štev. 1558

Zdrave novice so avtorsko zaščiteni projekt in zaščitena blagovna 
znamka. Ponatis in razmnoževanje celote ali posameznih delov revije 

brez soglasja izdajatelja je prepovedano.

Več zdravja s spleta: 
www.zdrave-novice.si in  

www.facebook.com/zdrave-novice

Sedež uredništva:  
Zdrave novice: Media Element d.o.o.,  
Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana;   

info@media-element.si;  
www.media-element.si

Uredništvo revije: Danijel Kmetec,  
danijel.kmetec@media-element.si

Koordinatorka uredništva: Lana Janković,  
lana@media-element.si

Oglasno trženje: Matej Godec,  
matej.godec@media-element.si

Lektoriranje: Urška Škvorc
Oblikovanje in prelom: Media Element d. o. o., 

Monso design
Fotografije: Shutterstock, Hiša idej, osebni arhivi 

strokovnih sodelavcev
                        Tisk: 

 
Naslovnica: Sensilab d. o. o.

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

Facebook: edine novice o zdravju in kvaliteti življenja z aktivnim FB-profilom.  
• Več kot 17.000 aktivnih sledilcev na www.facebook.com/ZdraveNovice/ 
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Za izkašljevanje in 
odpiranje dihalnih 
poti
Sirup za odrasle Expectonat 
vsebuje okroglolistno rosiko 
oziroma drosero, evkalipt, 
timijan, črni bezeg in slez za 
dihala ter propolis, vitamin C in 
baker za podporo imunskemu 
sistemu. Evkalipt poskrbi, da že 
ob prvem odmerku začutite, 
kako se odprejo dihalne poti. 
Sirup za odrasle Expectonat 
Soria Natural je zelo prijetnega 
sadnega okusa in ne vsebuje 
dodanega sladkorja ali sladil. 
Poiščite ga v vseh lekarnah, 
Sanolaborju in specializiranih 
trgovinah.

Vas še vedno mučijo sklepi, čeprav ste poskusili že 
skoraj vse, kar obstaja?
Končno je na voljo rešitev – ARTHRONAL. Vsebuje kompleks enajstih 
aktivnih sestavin s farmacevtsko optimizirano 
formulo za normalno tvorbo kolagena, vezivnih tkiv in 
hrustanca. Z novo sestavino Therminalio chebulo, ki 
je v ajurvedski medicini zapisana v sam vrh učinkovin 
za sklepe, Arhtronal predstavlja nov pristop delovanja 
med prehranskimi dopolnili. Učinkovita kombinacija, ki 
res pomaga! Prepričajte se sami – na voljo v lekarnah, 
specializiranih trgovinah in na spletni strani www.
panakea.net. Več informacij: 080 50 02.

MAGNEZIJ 400 
mg iz Lekarne 

Ljubljana

Prehransko dopolnilo Magnezij 400 
mg v obliki zrnc za pripravo napitka 

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

Kozarec Longy za daljše 
življenje 
Pitje vode iz kozarca Longy obnavlja 
celice v telesu in podaljšuje življenje. 
V kozarec so vtisnjene informacije 
peptidov. Te preidejo v vodo. Tako 
informirana voda pa spodbudi 
oživitev in obnovo naših celic. Voda 
iz kozarca je bolj mehka in pitna, 
povzroča boljše razpoloženje, večjo 
energijo in vitalnost.
Kozarec Longy je naprodaj v paru – z 
namenom, da vodo iz njega pijete 
čez ves dan, doma in v službi. Če ne 
potrebujete dveh kozarcev, enega 
podarite, saj pride prav vsakomur.
Narejeno v EU po slovensko-izraelski tehnologiji 
SIILTEC.
www.misteriji.si

Ste pogosto utrujeni? 
Izdelek Ferro TOP DIREKT + Folat + Acerola +B6+ B12 je namenjen 
osebam s povečano potrebo železa, saj ima železo vlogo pri tvorbi 
rdečih krvnih celic, nastajanju hemoglobina, kognitivnih funkcijah, 
presnovi in zmanjševanju utrujenosti.
Železo, vitamini B6, B12, folat in vitamin C prispevajo k sproščanju 
energije pri presnovi ter zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti. 
Odrasli in otroci, starejši od 14 let, naj zaužijejo 1 vrečico na dan. 
Vsebino ene vrečice stresite direktno v usta. Predhodno raztapljanje 
oziroma dodajanje tekočin ni potrebno. 
Distributer: JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ, d. o. o., info@jgl.si
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
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Naravna medicina za podporo imunskemu sistemu otrok 
Zaščitimo se! za otroke Soria Natural
V obdobju, ko so otroci bolj obremenjeni, za izbirčne 
jedce in za pogosto prehlajene otroke starši iščemo 
naravne rešitve za krepitev odpornosti. Končno jim lahko 
ponudimo res okusen sirup Zaščitimo se! z vitaminom 
C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema, 
vitamini B-kompleksa, A in E ter betaglukani, ameriškim 
slamnikom in propolisom. Sirup je odličnega okusa, brez 
sladkorja in glutena. Otroci obožujejo okus zgoščenega 
jabolčnega, grozdnega in češnjevega soka. Zaščitimo se! 
je namenjen otrokom od 1. do 12. leta starosti. 

Lažje dihajmo! za otroke Soria Natural
V primeru kašlja ali draženja v grlu otrokom pomagamo 

s sirupom Lažje dihajmo! Soria Natural. Vsebuje 
okroglolistno rosiko ali drosero, ki poskrbi za optimalno 
izločanje sluzi iz dihalnih poti in pomirja draženje. Timijan 
in evkaliptus delujeta proti mikrobom in ugodno na 
dihala. Vitamin C pa prispeva k delovanju imunskega 
sistema. Za prijeten okus poskrbijo zgoščeni sadni sokovi 
in stevija. Ponudite ga lahko otrokom od 1. leta starosti 
naprej. Priporočamo, da ga imate vedno v domači lekarni, 
da boste lahko takoj ukrepali v primeru, ko otrok začne 
kašljati zvečer ali ponoči.

Soria Natural na čudoviti planoti severne Španije pridela 
več kot 70 vrst zdravilnih rastlin. Izdelki so na voljo v vseh 
lekarnah, Sanolaborju in specializiranih trgovinah.

Telekom Slovenije in Samsung z 
»rožnatima« mobiteloma in donacijo že 15 
let podpirata Združenje Europa Donna pri 
ozaveščanju o raku dojk 
Europa Donna s svojimi aktivnostmi nagovarja najširšo 
skupino žensk in njihovih svojcev ter ozavešča o pomenu 
preventive. Rak dojk je zelo dobro ozdravljiv, če je odkrit 
dovolj zgodaj, k čemur pomembno prispevata redno 
mesečno samopregledovanje in odzivanje na vabilo 
presejalnega programa DORA. Ob tem pa je seveda 
pomembna tudi skrb za svoje zdravje, saj raziskave kažejo na 
močno povezavo med zdravim načinom življenja in manjšim 
tveganjem za nastanek 
raka dojk. Redna 
telesna dejavnost, 
zdrava in uravnotežena 
prehrana ter 
ohranjanje primerne 
telesne mase so tri 
preproste, vendar 
ključne odločitve za 
zdravje.«

Strateško partnerstvo Vzajemne in 
Centra celostne oskrbe
Vzajemna zdravstvena zavarovalnica je v želji 
po zagotavljanju zdravja vseh generacij sklenila 
strateško partnerstvo s Centrom celostne oskrbe 
(CCO). Partnerja bosta na osnovi skupne vizije 
in vrednot s kakovostnimi, celovitimi in cenovno 
dostopnimi storitvami zdravstvene oskrbe in 
pomoči na domu zagotavljala višjo kakovost 
življenja vsem uporabnikom, ki bodo potrebovali 
podporo in pomoč. CCO bo do konca leta razširil 
svojo dejavnost iz osrednjeslovenske še v pet 
novih regij: severno in južno primorsko, dolenjsko, 
podravsko in savinjsko regijo. 



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

Ultralahka zobna ščetka 
Jordan ULTRALITE 
Ali ste vedeli, da 
običajna zobna ščetka 
tehta okoli 18 g?
Nova zobna ščetka 
Jordan ULTRALITE 
pa je z 9 g teže 
skorajda peresno 
lahka. Ne samo, da 
je ščetkanje z njo 
posebno doživetje, 
njena teža govori zlasti v prid 50 % 
manjši porabi surovin pri izdelavi, kar 
posledično pomeni polovico manj 
odpadkov. Zelo natančna in izdelana 
iz recikliranih materialov ponuja 
popolnoma novo izkušnjo ščetkanja 
zob. Več informacij na  
www.zdrav-nasmeh.com.

Neuronal®, hitra pomoč pri težavah 
s hrbtenico!
Neuronal® vsebuje NCFR-6, edinstveno 
kombinacijo nukleotidov in vitaminov za hitro 
pomoč pri normalnem delovanju živcev v hrbtenci. 
Prednost Neuronala® je v tem, da deluje od 
znotraj in pomaga dolgoročno (v primerjavi z 
obliži, mazili, masažami). Raziskave so pokazale, 
da je Neuronal® pokazal učinke že po eni škatlici. 

Po potrebi ga lahko jemljete naprej, saj nima stranskih učinkov in je varen 
za želodec, jetra ter ledvice. Več informacij na brezplačni telefonski številki 
080 50 02 ali www.panakea.net. Izdelek lahko kupite v vseh lekarnah in 
specializiranih trgovinah.

Vas skrbi, da imate 
zamaščena jetra? Ne 
spreglejte znakov, 
razstrupite se 
pravočasno!
Zamaščena jetra ima vsak četrti Slovenec (LZS, 2018). Če se nezdravo 
prehranjujete, jemljete zdravila, kadite, spijete kakšen kozarček 
alkohola in opažate znake, kot so utrujenost, glavoboli, odvečni 
kilogrami, težave s kožo ..., potem so vaša jetra lahko zamaščena 
in ne zmorejo več čistiti strupov iz telesa. Privoščite jim Liverin 
Forte, ki s sinergijo 12 učinkovin, med katerimi je tudi pegasti badelj, 
poskrbi za razstrupljanje, obnovo in zdravje jeter. Na voljo v lekarnah, 
specializiranih trgovinah, prodajalnah Sanolabor in DM, sanofarm.si in 
na telefonski številki 05 663 24 40.

Imate težave z intimnim predelom?
Vaginalne globule Lactogyn® so medicinski pripomoček, ki pomaga pri 
ohranjanju naravne obrambne sposobnosti nožnice in pomaga omiliti 
simptome, ki se pojavijo zaradi neuravnotežene vlažnosti nožnice.
Globule Lactogyn® so primerna podpora pri: 

 � preprečevanju in lajšanju težav netipične suhosti nožnice,
 � lajšanju težav z razdraženostjo, prisotnostjo srbečega in pekočega 
občutka nožnice,
 � lajšanju težav pri okužbah ter vnetnih 
stanjih nožnice. 

Lahko se uporabljajo skupaj s kondomi. 
Distributer: JADRAN – GALENSKI LABORATORIJ,  
d. o. o., info@jglpharma.com
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Sproščeno in hitro do zdravnika

Promocija

V primeru poškodbe ali bolezni smo lahko hitro soočeni s čakalnimi dobami, seznami in 
oddaljenimi termini zdravstvenih storitev. Ob tem pa smo zaradi slabega počutja in negotovosti 
izpostavljeni še nepotrebnemu stresu, ki ima lahko dodaten negativen vpliv na naše zdravstveno 

stanje. Z zdravstvenim zavarovanjem Zdravstvena polica se odpre nov svet, v katerem si z 
enostavnim klicem v asistenčni center Varuha zdravja zagotovite termin pri specialistu za 

potrebni pregled ali poseg in si lahko hitreje povrnete zdravje.

Tina Zajec, 
komercialistka 
svetovalka iz 
Vzajemnine poslovne 
enote Ljubljana
tina.zajec@vzajemna.si
+386 (0)51 326 752

? Kakšne prednosti zavarovancu prinaša 
sklenitev Zdravstvene police?
Zdravstvena polica je zdravstveno 
zavarovanje, s katerim si zavarovanci 
zagotovijo dostop do zdravstvenih storitev 
izven mreže javnega zdravstva, v katerem 
lahko na določene zdravstvene storitve zaradi 
preobremenjenosti sistema pacienti čakajo 
tudi več let. Z Zdravstveno polico je lahko 
zavarovanec brez skrbi zaradi dolgih čakalnih 
dob, saj mu v asistenčnem centru Varuha 
zdravja uredijo termin pri izbranem izvajalcu v 
najkrajšem možnem času. Vsak zavarovanec 
Zdravstvene police ima na voljo tudi Dr. 
Posvet, varen in zaseben kanal za klepet, kjer 
lahko enemu od sodelujočih zdravnikov v 
primeru zdravstvenih težav ali skrbi kadar koli 
postavi vprašanje prek izbrane aplikacije za 
klepet. 

? Kakšni so pogoji za sklenitev 
Zdravstvene police?
Pogoj za sklenitev Zdravstvene police je 
dopolnjenih 18 let ter izpolnjen zdravstveni 
vprašalnik, pri Zdravstveni polici Junior in 
Junior +, s katero hiter dostop do specialistov 
zagotovimo najmlajšim, pa je spodnji prag 
starost enega leta. Poleg Zdravstvene police 
za posameznike smo razvili tudi kolektivno 
Zdravstveno polico, za katero se odloča vse 
več podjetij.

? Kako poteka uveljavljanje zavarovanja?
Ob pridobitvi napotnice splošnega zdravnika 
lahko zavarovanec Zdravstveno polico 
uveljavi s preprostim klicem v asistenčni 
center Varuha zdravja na brezplačno 
telefonsko številko 080 20 60 ali nam piše na 
info@vzajemna.si. Če zavarovanec ne more 
do svojega osebnega zdravnika ali ga nima, 
mu lahko v svoji mreži izvajalcev zagotovimo 
obisk pri zdravniku splošne in družinske 
medicine. Sodelavci v asistenčnem centru 
na osnovi napotnice za zavarovanca ažurno 
uredijo vse potrebno za pripravo načrta 
zdravljenja in proces vodijo do zaključka. V 
našo mrežo so vključeni izbrani zdravniki in 
ustanove, ki zagotavljajo kakovostne storitve 
na najvišji ravni.

? Se lahko zavarujejo tudi družinski člani?
Z Zdravstveno polico pri Varuhu zdravja v 
skladu s svojo vizijo resnično poskrbimo za 
zdravje vseh generacij – otroke, starše in 
tudi stare starše, saj smo za starejše razvili 
zavarovanje Specialisti senior, ki se ga lahko 
sklene od dopolnjenega 65. leta starosti.

Za več informacij o zavarovanju Zdravstvena 
polica obiščite spletno stran www.vzajemna.si 
ali se na brezplačni telefonski številki  
080 20 60 dogovorite za posvet z enim od 
svetovalcev Varuha zdravja.
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Otroci in čas 
prehladnih obolenj

Nos je vohalni organ, hkrati pa je glavna pot 
zračnemu toku v pljuča in iz njih. Z zrakom v 
nosne votline zaidejo tudi povzročitelji obolenj. 

Besedilo: Polonca Fiala Novak, mag.farm.

→ Pri neokrnjenem imunskem sistemu 
se ti s pomočjo migetalk hitro izločijo 

iz nosu. Če pa je zunaj mrzlo in vlažno, je 
nosna sluznica slabše prekrvavljena in lokalni 
imunski sistem oslabljen. Virusi prehlada, 
imenovani tudi rinovirusi, imajo v takšnih 
pogojih idealno okolje za svoje delo. Vdrejo 
v nosno sluznico, se tam usidrajo in nato 
zelo hitro razmnožujejo. Takšna virusna 
okužba lahko hitro povzroči vnetje zgornjih 
dihalnih poti. Simptome, ki sledijo, poznamo 
vsi: izcedek iz nosu ter boleča in pordela 
notranjost nosu. Nosna sluznica oteče in 
nosne votline se zožijo, s čimer je dihanje 
skozi nos močno oteženo. Že v kratkem 
času postane nosni izcedek gostejši, s 
čimer dokončno zamaši že tako zožene 
nosne votline. Stanje imenujemo rinitis. In 
vsekakor nas zamašenost nosu, razen težav 
pri dihanju, ovira tudi pri okušanju. Čuta za 
voh še niso uspeli povsem razložiti, saj je 
precej bolj zapleten in visoko specializiran 
kot čut za okus. Zanimivo je, da obstaja 
mnogo več različnih vonjev kot pa okusov. 
Subjektivni občutek okusa pri uživanju hrane 
je kombinacija voha in okusa. Zato med 
prebolevanjem nahoda, ki ga spremlja slabši 
voh, hrana pogosto nima pravega okusa. 
 
Otroški noski so drugačni
Otroški noski so manjši, dihalne poti so 
krajše, zato potrebujejo prilagojeno nego. 
Odrasli zbolijo za prehladom od 2- do 5-krat 
na leto, otroci pa kar do 3-krat pogosteje. 
Njihov organizem namreč še ni popolnoma 
vzpostavil svoje naravne odpornosti. Prehlad 
tudi težje prenašajo kot odrasli.
Drugačna je tudi njihova anatomija. 
Evstahijeva cev (prehod, ki povezuje nos in 

žrelo s srednjim ušesom) je pri dojenčkih in 
majhnih otrocih krajša in bolj vodoravna, zato 
se lahko hitreje zamaši, kar pripelje do okužbe 
srednjega ušesa. Zaradi tega je treba otroškim 
nosovom posvetiti posebno pozornost 
in uporabiti rešitev, prilagojeno njihovim 
anatomskim značilnostim.
 
Kaj storiti, da lažje zadihamo?
Vsekakor lahko sami veliko pripomoremo 
k lažjemu dihanju in odprtju nosnih poti. 
Zelo pomembno je uživanje več tekočine, 
da bo sluznica vlažna. Znano je namreč, da 
je zgolj dovolj vlažna sluznica zdrava in se 
lažje zoperstavi virusom. V kolikor bomo 
torej sluznico primerno vlažili, bomo virusom 
onemogočili zadrževanje in preživetje. 
Za vlaženje nosne sluznice je priporočljiva 
uporaba izotonične raztopina natrijevega 
klorida (fiziološka raztopina), ki ima enak 
osmotski pritisk kot telesne tekočine in je 
primerna za vsakodnevno nego. Hipertonične 
raztopine pa so priporočljive, kadar  želimo 
nosne poti odmašiti. V lekarni je takšna 
raztopina na voljo v obliki nosnih pršil ali 
kapljic. Dobrodošle so inhalacije, ki dodatno 
navlažijo dihalne poti. Tudi prostorom doma 
je potrebno zagotoviti ustrezno vlažnost. 
Na radiator lahko postavimo vodo, v katero 
lahko kanemo tudi nekaj kapljic eteričnih olj 
primernih za otroke. 

Pomoč v lekarni?
Za ublažitev zamašenega nosu se uporabljajo 
nazalni dekongestive. Ti povzročijo skrčenje 
žilic v nosni sluznici, s čimer zmanjšajo njeno 
oteklino in tako olajšajo dihanje ter izločanje 
sluzi. V lekarni je na voljo precej zdravil, ki se 
dobijo brez recepta. So v obliki kapljic ali pršil 

➡ Virusi 
prehlada, 
imenovani 
tudi rinovirusi, 
imajo v takšnih 
pogojih idealno 
okolje za svoje 
delo. 
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za nos, pa tudi v obliki tablet (oksimetazolin, 
ksilometazolin,…). Vendar moramo biti pri 
uporabi previdni. Svetujemo, da se nosni 
dekongestivi ne uporabljajo več kot 5 do 7 
dni, ker lahko pride do izsušene sluznice in do 
nepovratnega skrčenja žilic v nosu, kar vodi v 
občutek stalno zamašenega nosu. 

Da preprečimo izsuševanje nosne sluznice, 
svetujemo tudi uporabo fiziološke raztopine 
v obliki kapljic ali pršila, ki nosno sluznico 
dodatno navlaži in omogoča čiščenje.

Na voljo so tudi inhalatorji otroških 
oblik, ki so dobrodošla pomoč ob težavah 
z zamašenim nosom ali težavah s kašljem. 
Nujno je vedeti, da se v inhalatorje ne svetuje 
dodajati eteričnih olj, pač pa zgolj fiziološka 
raztopina. 

Ponudimo lahko tudi pripravke z 
eteričnimi olji in mazili za otroke, ki olajšajo 
dihanje. Vendar pozor, vsa eterična olj niso 
priporočljiva za otroke. Zato bodite previdni 
in uporabljajte le pripravke, ki so namenjeni 
otrokom. 

Aspiratorji za čiščenje nosu so dobrodošla 
rešitev pri otrocih, ki sami ne znajo in ne 
zmorejo izpihati nosu. Aspiratorjev je več vrst, 

a z slehernim moramo vedeti rokovati in biti 
previdni, saj je sluznica otrok izjemno nežna. 
 
Čiščenje noska pri otroku in dojenčku 
Vedno si najprej umijte roke, otroku pa lahko 
nos očistite leže (dojenčki) ali pa v naročju. 
Dojenčka položite na hrbet, glavico mu 
nagnite rahlo nazaj. Svetujemo, še posebej 
če je izloček gost, da otroku v nosek najprej 
nakapajte oz. razpršite fiziološko raztopino 
– izotonično raztopinov obe nosnici. Nosnici 
poskusite najprej nežno očistiti. Če je treba, 
ponovno nakapajte fiziološko raztopino 
najprej v eno nosnico in izčrpajte sluz z 
aspiratorjem. Aspiratorjev je več vrst: na vdih, 
nosni nastavek z bučko, elektronski, baterijski 
in aspiratorji, ki se priključijo na sesalec. 
Uporaba vseh je enostavna, čiščenje noska 
pri otroku pa ni boleče, temveč le neprijetno. 
Čiščenje noska pri otroku naj bo redno (pred 
vsakim obrokom, pred spanjem in vsakič, ko 
je zamašen) in skrajno previdno. S tovrstnimi 
nasveti bodo otroški noski bolje prehodni, 
manj tveganj bo za vnetje ušesa, otroci pa 
bodo zadovoljni in veliko bolje razpoloženi, 
kar je tudi za starše izjemnega pomena!

➡ Vsekakor 
lahko sami veliko 
pripomoremo k 
lažjemu dihanju 
in odprtju 
nosnih poti. Zelo 
pomembno je 
uživanje več 
tekočine, da bo 
sluznica vlažna.
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Beta glukani 
dobrodošla 
podpora delovanju 
imunskega sistema

Betaglukan je 
naravni bioaktivni 
polisaharid, ki 
se v telesu ne 
razgrajuje in 
se obnaša kot 
vlaknina, saj ga 
telo ne more 
prebaviti. V 
tankem črevesju 
se veže na 
imunske celice 
(makrofage), ki ga 
prepoznajo kot 
tujek, kar pomaga 
pri aktivaciji 
imunskega 
sistema. 
V nasprotju 
z nekaterimi 
drugimi 
učinkovinami 
beta-(1,3)-(1,6)-
glukani iz kvasovk 
spodbujajo 
delovanje 
imunskega 
sistema, 
vendar ga ne 
preobremenjujejo!

Smo poskrbeli za svojo 
odpornost?

Pravilno delovanje 
imunskega sistema je 

temelj zdravja. Njegovega 
delovanja ne čutimo, 

občutimo pa posledice, 
kadar ni učinkovit.

Besedilo: Polonca Fiala Novak, mag.farm.

→ Hkrati je jesen tudi čas pogostejših 
prehladov, ki hiter tempo življenja 

še dodatno otežijo. Zato se  je v teh dneh 
smisleno spomniti na  našo odpornost in se 
vprašati ali je naš imunski sistem pripravljen 
za jesenske viroze!  

Kaj je odpornost?
Vsak dan nas obkroža množica bakterij in 
virusov, ki živijo v našem okolju in lahko 
povzročijo bolezen. In prav vsi ljudje smo 
tem »napadalcem« enako izpostavljeni. Pa 
vendarle nekateri ljudje zbolijo, spet drugi 
ostanejo zdravi. Odgovor, zakaj je tako, se 
skriva v delovanju imunskega sistema, ki je 
odgovoren za zaščito in odpornost našega 
organizma. 

Po vdoru v telo se namreč mikrobi pritrdijo 
na telesne celice in se v njih razmnožujejo. 
O tem, kako uspešni bodo pri svojem 
napadu, pa odloča prav naš imunski sistem, 
ki z zapletenim delovanjem neprestano 
prepoznava najrazličnejše tujke in se bojuje 
proti njim. Ko patogen vdre v telo, ga napade 
imunski sistem telesa. Beljakovine, imenovane 
protitelesa, skupaj s specializiranimi belimi 
krvnimi celicami nevtralizirajo in uničijo 
patogene. Imunski sistem si stik z določenim 
patogenom »zapomni« in lahko zavre njegove 
ponovne vdore. Ta tako imenovana celična 
imunost (včasih dosežena s cepljenjem) daje 
telesu imunost proti številnim povzročiteljem 
bolezni. Hiter odgovor imunskega sistema 
zaustavi ali oslabi večino, a ne vseh okužb. 
Včasih imunske celice patogenov ne 

prepoznajo in ne napadejo, posebej če so 
jim neznani. Včasih pa imunski protinapad 
ne zadostuje. Ljudje z oslabljenim imunskim 
sistemom so bolj nagnjeni k okužbam kot 
ljudje z dobrim splošnim zdravjem. Zaščito 
telesa proti mikrobom predstavljajo predvsem 
koža in sluznice, ki preprečujejo, da bi 
mikrobi vdirali notranjost telesa. Nekaterim 
mikrobom pa to kljub vsemu uspe in tako 
povzročijo različne okužbe. Predvsem so 
pogosti prehladi, ki ga povzročajo virusi. 
Prenašajo se z drobnimi kapljicami, ki jih 
bolan človek izloča med kihanjem, kašljanjem 
in govorjenjem. Velikokrat prihaja do zapleta 
samega prehlada; predvsem pri otrocih se 
pogosto razvije vnetje srednjega ušesa, 
obnosnih votlin in okužba spodnji dihal 
(pljučnica).  Izpostavljenost najrazličnejšim 
mikrobom ni mogoče popolnoma preprečiti, 
zato je bistvenega pomena, da okrepimo svoj 
obrambni sistem.

Kako okrepimo delovanje imunskega 
sistema?
Zagotovo je prvenstvena vloga pri krepitvi 
odpornosti vloga vsakega posameznika. Z 
zdravim načinom življenja, uravnoteženo 
prehrano, gibanjem, pa tudi z dobro voljo in 
pozitivnim mišljenjem, so dokazali, lahko naša 
odpornost veliko pridobi. 

Kljub temu je v določenih situacijah 
delovanje našega imunskega sistema 
oslabljeno. Takrat si lahko pomagamo z 
zdravili in pripravki, ki se dobijo v lekarni brez 
recepta. Posežemo lahko po pripravkih iz 
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Kaj so beta glukani?

Beta-glukani 
spadajo v skupino 
neceluloznih 
naravnih 
polisaharidov, 
sestavljenih iz 
molekul glukoze. 
Uvrščamo jih med 
vlaknine, zanje 
pa je značilna 
beta glikozidna 
kemijska vez 
med glukoznimi 
enotami. Celotna 
kemična sestava 
beta-glukanov je 
zelo pomembna s 
stališča njihovih 
fizikalnih 
lastnosti (npr. 
vodotopnosti) in 
biološke vloge v 
telesu. Medtem 
ko so raziskovalci 
beta-glukanov 
iz žit ugotovili, 
da pomagajo 
pri uravnavanju 
holesterola, je za 
beta-glukane iz 
kvasovk dokazano, 
da podpirajo 
delovanje 
imunskega 
sistema. 

ameriškega slamnika, vitaminih in mineralih, 
antioksidantih, ginsengu, kolostrumu, 
matičnem mlečku, pa tudi beta glukani so v 
zadnjih letih vse bolj v povpraševanju. 
 
Ameriški slamnik
Velikokrat uporabljeni so pripravki iz 
ameriškega slamnika ali škrlatne ehinaceje 
(Echinacea), ki je naravni imunostimulant. 
Krepi odpornost telesa proti virusnim, 
bakterijskim in glivičnim okužbam. Zdravilne 
učinkovine ehinacejinega soka povečajo 
število belih krvnih telesc in izboljšajo njihovo 
delovanje ter tako pospešijo odstranjevanje 
mikrobov in širjenje okužbe. Tako se le 
ti pripravki priporočajo za preprečevanje 
prehladnih in gripoznih obolenj, pri začetnih 
znakih prehlada in gripe ter pri ponavljajočih 
se okužbah na dihalih in sečilih.
 
Beta glukani
Betaglukan je naravni bioaktivni polisaharid, 
ki se v telesu ne razgrajuje in se obnaša kot 
vlaknina, saj ga telo ne more prebaviti. V 
tankem črevesju se veže na imunske celice 
(makrofage), ki ga prepoznajo kot tujek, kar 
pomaga pri aktivaciji imunskega sistema. 

V nasprotju z nekaterimi drugimi 
učinkovinami beta-(1,3)-(1,6)-glukani iz 
kvasovk spodbujajo delovanje imunskega 
sistema, vendar ga ne preobremenjujejo!

Kdaj se svetuje uporaba beta 
glukanov? 
Beta glukan je naraven, v telesu se ne 
absorbira ter je primeren za otroke in odrasle.

Beta glukani se priporočajo vsem, ki 
pogosto obolevajo, se hitro izčrpajo in so 
izpostavljeni psihičnemu ali fizičnemu stresu, 
saj ugodno vplivajo na odpornost telesa, 
ki zaradi izčrpanosti, jemanja antibiotikov 
ali dolgotrajne bolezni oslabi. Za podporo 
delovanju imunskega sistema je priporočljivo 
jemanje vsaj 2-4 tedne. 

Vsekakor je beta glukan eden izmed 
tistih, ki nam ob  virozah, ki so na pohodu, 
lahko bolezen prepreči ali jo močno skrajša. 
Vsekakor pa bo nasvet farmacevta v lekarni 
tisti, ki bo tudi beta glukanu dodal moč 
učinka!

Vitamini in minerali
Pravilno delovanje našega organizma je 
tesno povezano z  vitamini in minerali. Ob 
pomanjkanju je tudi naša odpornost slabša 
in zato velikokrat ob bolezni svetujemo 
dodatek vitaminov in mineralov. Sploh, če teh 
ne zaužijemo dovolj s hrano ali se pojavijo 
povečane potrebe po njih. To se zgodi 
predvsem v obdobju rasti, pri obremenitvah, 
bolezni, starosti, športnikih, nosečnosti,…
 
Matični mleček
Raziskovalci so dokazali, da edinstvena 
trans-10 hidroksi-2 decenska kislina (na 
kratko  HDA), ki jo najdemo samo v 
matičnem mlečku, pomaga uničevati viruse 
in spodbuja delovanje imunskega sistema.  
S svojimi enkratnimi učinkovinami, ki so 
povsem naravne in zato nimajo stranskih 
učinkov, bo organizmu prej povrnil energijo, 
ga okrepil in izboljšal počutje.
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Za zamašen nos so 
pogosto krivi sinusi

Dnevno steče skozi nos približno 10.000 litrov zraka, z njim pa v 
nosne votline zaidejo tudi povzročitelji obolenj. Pri neokrnjenem 
imunskem sistemu se ti s pomočjo migetalk hitro izločijo iz nosu. 

Besedilo: Mateja Velnar, mag. farm.

→ Če pa je zunaj mrzlo in vlažno, je 
nosna sluznica slabše prekrvavljena 

in lokalni imunski sistem oslabljen. Virusi 
prehlada, imenovani tudi rinovirusi, imajo v 
takšnih pogojih idealno okolje za svoje delo. 
Vdrejo v nosno sluznico, se tam usidrajo 
in nato zelo hitro razmnožujejo. Takšna 
virusna okužba lahko hitro povzroči vnetje 
zgornjih dihalnih poti. Simptome, ki sledijo, 
poznamo vsi: izcedek iz nosu ter boleča in 
pordela notranjost nosu. Nosna sluznica 
oteče in nosne votline se zožijo, s čimer 
je dihanje skozi nosmočno oteženo. Že v 
kratkem času postane nosni izcedek gostejši, 
s čimer dokončno zamaši že tako zožene 
nosne votline. Stanje imenujemo rinitis.In 
vsekakor nas zamašenost nosu, razen težav 
pri dihanju, ovira tudi pri okušanju. Čuta za 
voh še niso uspeli povsem razložiti, saj je 
precej bolj zapleten in visoko specializiran 
kot čut za okus. Zanimivo je, da obstaja 
mnogo več različnih vonjev kot pa okusov. 
Subjektivni občutek okusa pri uživanju hrane 
je kombinacija voha in okusa. Zato med 
prebolevanjem nahoda, ki ga spremlja slabši 
voh, hrana pogosto nima pravega okusa.

Kaj storiti, da lažje zadihamo?
Vsekakor lahko sami veliko pripomoremo k 
lažjemu dihanju in odprtju nosnih poti. Zelo 
pomembno je, da zaužijemo čim več tekočine, 
da bo sluznica nosu vlažna. Znano je namreč, 
da je zgolj dovolj vlažna sluznica zdrava in 
se lažje zoperstavi virusom. V kolikor bomo 
torej sluznico primerno vlažili, bomo virusom 
onemogočili zadrževanje in preživetje. 
Priporoča se tudi vdihovanje kamiličnega 

čaja ali slane vode. Še bolje je, če dodamo 
nekaj kapljic evkaliptusovega eteričnega 
olja, poprove mete ali olja čajevca, ki uničuje 
bakterije in s tem zmanjšuje možnost 
zapletov. Previdnost uporabe eterični olj je 
potrebna pri ljudeh, ki so alergični na eterična 
olja ter pri alergensko odzivnejših ljudeh ter 
astmatikih!

Priporočljiva je uporaba izotonične 
raztopina natrijevega klorida (fiziološka 
raztopina), ki ima enak osmotski pritisk 
kot telesne tekočine. To pomeni, da mora 
vsebovati točno določeno količino soli v 
volumnu vode (0,9 %). V kolikor pripravimo 
bolj koncentrirano raztopino (hipertonična 
raztopina), obstaja nevarnost, da dosežemo 
nasproten učinek. Take namreč vodo 
odtegnejo in zato sluznico še bolj izsušijo. 
Nasprotno pa so hipertonične raztopine 
priporočljive, kadar  želimo nosne poti 
odmašiti. V lekarni je takšna raztopina na 
voljo v obliki nosnih pršil ali kapljic.

Tudi prostorom doma je potrebno 
zagotoviti ustrezno vlažnost. Na radiator 
lahko postavimo vodo, v katero lahko kanemo 
tudi nekaj kapljic eteričnega olja.

Izogibati se je potrebno tiraminu in taninu, 
ki povzročajo otekanje nosne sluznice. 
Tiramin in tanin najdemo v pivu, vinu in 
likerjih.

Tudi šal in kapa v jesensko zimskih dneh 
nista zanemarljiva. Z zavijanjem v šal namreč 
v nosu vzdržujemo višjo telesno temperaturo, 
ki ni ugodna za viruse, saj se najraje 
razmnožujejo pri 33 do 34 C. Torej se lahko 
izognemo prehladu, hkrati pa preprečimo 
izsuševanje nosne sluznice.
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Pomoč v lekarni?
Za ublažitev zamašenega nosu se uporabljajo 
nazalni dekongestive. Ti povzročijo skrčenje 
žilic v nosni sluznici, s čimer zmanjšajo njeno 
oteklino in tako olajšajo dihanje ter izločanje 
sluzi. V lekarni je na voljo precej zdravil, ki se 
dobijo brez recepta. So v obliki kapljic ali pršil 
za nos, pa tudi v obliki tablet (oksimetazolin, 
ksilometazolin,…). Vendar moramo biti pri 
uporabi previdni. Svetujemo, da se nosni 
dekongestivi ne uporabljajo več kot 5 do 7 
dni, ker lahko pride do izsušene sluznice in do 
nepovratnega skrčenja žilic v nosu, kar vodi v 
občutek stalno zamašenega nosu.

Da preprečimo izsuševanje nosne sluznice, 
svetujemo tudi uporabo fiziološke raztopine 
(izotonične) v obliki kapljic ali pršila, ki nosno 
sluznico dodatno navlaži in omogoča čiščenje. 
Prav tako so na voljo oljne kapljice ali pršila, 
ki blagodejno delujejo na nosno sluznico in jo 
vlažijo. Na voljo so tudi inhalatorji ter razna 
eterična olja in mazila, ki olajšajo dihanje. 
Žepni inhalatorji, ki jih lahko vzamemo s 
seboj, pa so velikokrat pri tovrstnih težavah 
nepogrešljivi.

Vnetje sinusov
Sinusi so z zrakom napolnjene votline v 
lobanji. Nahajajo se za čelom, nosno kostjo, 
licih in očmi. Večino časa sluz izteka iz 
njih, mogoč pa je tudi prost pretok zraka. 
Vnetje sinusov je posledica okužbe z virusi, 
bakterijami ali glivicami, čemur botrujejo 
zamašene odprtine sinusov ali preobilno 
nastajanje sluzi. Vzrok za to so lahko prehlad, 
alergijski rinitis ali seneni nahod ter nepravilno 
delovanje majhnih dlačic (migetalk) v sinusih. 
Sinusne odprtine pa lahko blokirajo tudi  npr. 
nosni polipi. Bolj ogrožene so osebe s cistično 
fibrozo, otroci, ki obiskujejo vrtec, kadilci, 
imunsko oslabele osebe (HIV, kemoterapija).

Znaki akutnega sinusitisa običajno sledijo 
prehladu, ki se po 5 – 7 dneh ne izboljša ali se 
celo poslabša in običajno trajajo mesec dni ali 
manj. Ti so:

 � slab zadah ali izguba voha,
 � kašelj, pogosto je huje ponoči,
 � utrujenost in splošni občutek bolezni,
 � glavobol oziroma občutek pritiska v glavi, 
bolečina za očmi, zobobol ali občutljivost na 
obrazu,

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

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

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

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

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

POSEBNA FORMULACIJA,  
BREZ KONZERVANSOV.
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➡ Če pa je 
zunaj mrzlo in 
vlažno, je nosna 
sluznica slabše 
prekrvavljena in 
lokalni imunski 
sistem oslabljen. 
Virusi prehlada, 
imenovani 
tudi rinovirusi, 
imajo v takšnih 
pogojih idealno 
okolje za svoje 
delo.

https://www.lekarnar.com/izdelki/maresyl-ha-1-mg-ml-prsilo-za-nos-10-ml


 � zamašen nos in izcedek iz nosu,
 � vnetje žrela in zatekanje izcedka v grlo.

Na svojega zdravnika se morate obrniti, če:
 � simptomi trajajo dlje kot 10 - 14 dni ali se je 
prehlad po 7 dneh poslabšal.
 � imate hud glavobol, ki ga ne morete olajšati 
z zdravili proti bolečinam (paracetamol, 
acetilsalicilna kislina, ibuprofen, naproksen), 
ki jih lahko dobite v lekarni brez recepta.
 � imate zvišano telesno temperaturo.
 � simptomi trajajo, kljub temu, da ste pravilno 
zaužili morebiti predpisana antibiotična 
zdravila.
 � imate kakršne koli spremembe vida.

Zelen ali rumen izcedek iz nosu pa hkrati ne 
pomeni, da boste zagotovo imeli tudi vnetje 
sinusov ali da potrebujete antibiotike. V večini 
primerov antibiotiki za zdravljenje akutnega 
sinusitisa niso potrebi. Večina teh okužb 
se pozdravi sama. Zdravnik vas ali vašega 
otroka pri sumu na vnetje sinusov podrobno 
pregleda in vas naroči na morebiti potrebne 
dodatne preiskave ter presodi o napotitvi k 
specialistu ORL ali alergologu.

Simptomi kroničnega sinusitisa, so enaki 
kot pri akutnem sinusitisu, le da so običajno 
blažji in trajajo dlje kot 12 tednov.

Kako si lahko pomagate sami?
 � Večkrat dnevno uporabite topel obkladek 
(vlažna krpica) na obrazu.
 � Pijte veliko tekočine, saj to pomaga pri 
redčenju sluzi.
 � Vdihujte vodno paro 2 - 4 krat na dan (na 
primer, medtem ko sedite v kopalnici z 
odprtim tušem ali s pomočjo inhalatorja, 
ki so na voljo v lekarnah, tudi v otrokom 
prijaznih različicah).
 � Uporabljajte vlažilnike prostorov.
 � Večkrat na dan uporabite fiziološko 
raztopino, ki je na voljo v razpršilih ali 
kapljicah za nos (Fiziološka raztopina, 

Sterimar, Aqua Maris, Physiodose, Nisita, 
Nivea, Tonimer, Nasodren, Tantum protect, 
Coldises, Quixx)
 � Uporabite napravice za izpiranje nosu (Aqua 
Maris, Nasopure, Lavonase).
 � Bodite previdni pri uporabi pršil za nos, ki 
vsebujejo dekongestive (Operil, Olynth, 
Nasic, Afrin). Ta sprva pomagajo, ampak jih 
lahko uporabljate največ 3-5 dni, saj lahko 
povzročijo poslabšanje zamašenosti nosu.
 � Izogibajte se dimu in drugim polutantom v 
zraku. Intenzivno športno udejstvovanje na 
prostem, med kurilno sezono, se zato ne 
priporoča.
 � Ko imate zamašen nos se izogibajte 
poletom.
 � Izogibajte se temperaturnim ekstremom, 
nenadnim spremembam v temperaturi in 
pripogibanju naprej, s sklonjeno glavo.
 � Med okužbami zgornjih dihal uporabljajte 
Sinupret, ki je na voljo v obliki peroralnih 
kapljic ali obloženih tablet. S pomočjo 
zdravilnih zelišč, vsebovanih v zdravilu 
Sinupret, se zmanjša oteklina vnete nosne 
sluznice, razredči sluz, izboljša drenaža 
sinusov in s tem olajša izločanje oz. 
izkašljevanje sluzi. Zmanjša se občutek 
zamašenega nosu in spremljajoči glavobol 
kmalu preneha. Zdravilo Sinupret pomaga 
pri regeneraciji sluznice. Uporabljate 
ga lahko kot spremljevalno zdravilo pri 
protivnetnem zdravljenju zgornjih dihalnih 
poti, tudi ko že jemljete antibiotike.

Drugi ukrepi pri zdravljenju vnetja sinusov, so:
 � Imunoterapija, ki pomaga preprečevati 
ponoven izbruh bolezni.
 � Izogibanje sprožilcem alergije (alergenom).
 � Redna uporaba nosnih pršil s kortikosteroidi 
in/ali antihistaminiki za zmanjšanje otekline, 
še posebej, če gre za nosne polipe ali 
alergije.
 � Preprečevanje
 � Najboljši način za preprečevanje sinusitisa 
je, izogibanje prehladnim obolenjem in gripi 
ali hitro ukrepanje pri nastopu težav.
 � Jejte veliko sadja in zelenjave, ki vsebuje 
antioksidante in druge snovi, ki lahko 
pomagajo okrepiti vaš imunski sistem, s 
čemer se vaše telo lažje upre okužbi.
 � Zmanjšajte stres.
 � Pogosto si umivajte roke, še posebej po 
rokovanju, prijemanju kljuk in drugih 
površin na javnih krajih.

➡ Sinusi so 
z zrakom 
napolnjene 
votline v lobanji. 
Nahajajo se za 
čelom, nosno 
kostjo, licih in 
očmi. Večino 
časa sluz izteka 
iz njih, mogoč 
pa je tudi prost 
pretok zraka. 
Vnetje sinusov 
je posledica 
okužbe z virusi, 
bakterijami 
ali glivicami, 
čemur botrujejo 
zamašene 
odprtine sinusov 
ali preobilno 
nastajanje sluzi. 

ZA UBLAŽITEV ZAMAŠENEGA 
NOSU SE UPORABLJAJO NAZALNI 
DEKONGESTIVE. TI POVZROČIJO 

SKRČENJE ŽILIC V NOSNI SLUZNICI, 
S ČIMER ZMANJŠAJO NJENO 

OTEKLINO IN TAKO OLAJŠAJO 
DIHANJE TER IZLOČANJE SLUZI.
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Poskenirajte QR kodo za več informacij ali obiščite www.sitis.si

Učinkovita, 
priročna in 

okusna
ustna pršila 

z vitaminom D.

Ustna pršila BetterYou Vitamin D:
• Znanstveno dokazano zagotavljajo izjemno
   hitro in učinkovito absorpcijo.
• Vsebujejo naravno obliko vitamina D.
• Ne povzročajo krčev in ne napenjajo.
• Proizvedena po najvišjih standardih 

dobre proizvodne prakse (GMP).
• V okolju prijazni embalaži. 
• Primerni za vso družino.

z vitaminom D.

Tudi v izbranih lekarnah ter drugih specializiranih trgovinah. Več na www.sitis.si ali 02 / 421 33 33.

Imuno sprej 
za otroke in odrasle

NOVO
Super kombinacija za popolno podporo 
imunskemu sistemu:
- vitamin D
- vitamin C
- vitamin A
- selen in cink
Spreja omogočata potrebam in starosti primerno 
prilagajanje dnevnega odmerka.

Otroški ima odličen okus maline, grozdja in pomaranče, 
za odrasle pa pomaranče in breskve.

Trenutno le v spletni trgovini www.sitis.si.

https://www.sitis.si


→ Zdravilo je v marsičem 
nevsakdanje, o čemer se 

lahko prepričamo že, če pogledamo v 
škatlico, kjer najdemo dve vrsti tablet 
(bele in rožnate). Tableti vsebujeta 
različni učinkovini: učinkovina v 
rožnatih tabletah zavira delovanje 
encima, ki ga virus potrebuje za 
razmnoževanje, učinkovina v belih 
tabletah upočasni razgradnjo prej 
omenjene, kar omogoča, da ostane v 
telesu dlje časa na ravneh, ki vplivajo 
na razmnoževanje virusa.

S tem pa se posebnost tega 
zdravila še ne konča. Trenutno 
je v Sloveniji na voljo omejena 
količina zdravila, za distribucijo skrbi 
Nacionalni inštitut za javno zdravje, 
ki je dostavil zdravila v posamezne 
slovenske lekarne. 

Zdravilo je možno dvigniti le na 
podlagi predpisa na tako imenovani 
zeleni recept. O predpisu se odloči 
zdravnik, ki pri tem upošteva 
ogroženost pacienta pred težjim 
potekom bolezni. Veljavnost recepta 
je tri dni, a priporočamo, da dvignete 
zdravilo čim prej. Prej ko začnete 
zdravilo uporabljati, večja je možnost 

Zdravilo proti covidu-19  
– komu je namenjeno?

Od 12. septembra 2022 je v nekaterih 
slovenskih lekarnah na voljo zdravilo, 
namenjeno zdravljenju koronavirusne 

bolezni 2019 (covid-19) pri odraslih, 
ki ne potrebujejo dodatnega kisika 

in pri katerih obstaja povečano 
tveganje za napredovanje bolezni 
v hudo obliko. Gre za protivirusno 
zdravilo, ki zmanjšuje sposobnost 
razmnoževanja virusa SARS-CoV-2 

(virusa, ki povzroča covid-19) v telesu.

Besedilo: Bojan Madjar, mag. farm. spec.

za pozitiven učinek.
Zdravilo se odmerja dvakrat na 

dan, pet dni zapored. Kot rečeno sta 
v škatlici dve vrsti tablet. Običajno 
odmerjanje poteka tako: kot enkratni 
odmerek vzamemo eno belo tableto 
hkrati z dvema rožnatima, kar 
ponovimo vsakih 12 ur. V nekaterih 
primerih, kot je oslabljena ledvična 
funkcija, je možno drugačno 
odmerjanje: ena bela tableta hkrati z 
eno rožnato na 12 ur. Tablete je treba 
zaužiti cele in jih ni dovoljeno žvečiti, 
lomiti ali drobiti. Jemljejo se lahko s 
hrano ali brez nje.

Naj omenimo še eno pomembno 
posebnost zdravila, to je možnost 
vstopanja v medsebojno delovanje 
s številnimi drugimi zdravili, kar je 
treba upoštevati pri presoji razmerja 
med koristmi in tveganjem uporabe 
zdravila. V ta namen je Klinika za 
infekcijske bolezni in vročinska stanja 
UKC Ljubljana pripravila protokol, ki 
tako zdravnikom kot farmacevtom 
nalaga preverjanje potencialnih 
tveganih medsebojnih učinkovanj 
uporabljanih zdravil. Kljub temu 
da si lahko pri tem pomagamo z 

nekaterimi spletnimi orodji, nam 
to vzame dodaten čas, zato vas ob 
dvigu zdravila prosimo za strpnost. V 
pregled moramo vključiti vso terapijo, 
ki jo bolnik prejema, poleg zdravil 
na recept in brez recepta tudi druge 
izdelke, recimo zdravilne rastline 
in prehranska dopolnila. V takih 
primerih se izkaže za zelo uporabno 
osebna kartica zdravil, ki vam jo 
lahko izdelamo tudi v Pomurskih 
lekarnah. Zdravilo se izda le, če ne 
ugotovimo zadržkov, kot je recimo 
obstoj sočasne terapije, ki bi bila 
kontraindicirana.

Če se bo med zdravljenjem s 
tem zdravilom pojavil kak neželen 
učinek, o tem seznanite zdravnika ali 
farmacevta, samovoljno terapije pred 
posvetom ne spreminjajte, niti ne 
ukinjajte. Kot to velja za vsako novo 
zdravilo, je priporočljivo poročati o 
vseh neželenih učinkih, tudi blagih 
in poznanih. Med neželenimi učinki 
zdravila, do sedaj najpogosteje 
opisanimi, ki se lahko pojavijo pri 
manj kot 1 od 10 bolnikov, so motnje 
okušanja, driska, glavobol in bruhanje.
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Blagovna znamka 
Rasti® je sinonim  
za substrate,  
gnojila in 
biostimulante 
profesionalne 
kakovosti.

Rasti z 
Profi

kakovost,
dostopna 

cena!

ProfiProfi
kakovost,kakovost,
dostopna dostopna 

cena!cena!

https://www.metrob.si


→ ? Prim. Marija Vegelj 
Pirc, dolgoletna 
vodja oddelka za 

psihoonkologijo na Onkološkem 
inštitutu Ljubljana in predsednica 
Združenja onkoloških bolnikov 
Slovenije se je spomnila samih 
začetkov ter poudarila, zakaj 
je bilo takrat pomembno, da se 
ustanovi združenje za podporo in 
zagovorništvo bolnicam z rakom 
dojk. Leta 1994 se je v Milanu 
pridružila pobudi za ustanovitev 
gibanja Europa Donna in bila 
med 20 ustanovnimi članicami 
na ustanovni skupščini evropske 
zveze Europe Donne. Bila pa je 
tudi ena od pobudnic ustanovitve 
slovenske Europe Donne leta 1997. 
Primarij Vegelj Pirc se je ozrla 
nazaj v čase, ko se je vse skupaj 
začelo: 

Rožnati oktober – mesec 
ozaveščanja o raku dojk

“Zgodbe bolnikov so se me zelo 
dotaknile, ko sem začela na 
Onkološkem inštitutu kot sobna 
zdravnica. Kmalu sem ugotovila, 
da več kot o sami bolezni, bolniki 
govorijo o svojem doživljanju. 
Zato sem si že od samega začetka 
prizadevala v smeri psihoonkološke 
podpore. To so bili drugi časi, ženske 
so se skrivale, o diagnozi rak se 
ni govorilo. Danes se več govori o 
tem, osveščanje je več, poslušamo 
izpovedi bolnic, ampak zdravi ljudje 
nekako raje pogledajo stran, to se 
meni ne more zgoditi. Ampak ko se 
ti res zgodi, da zboliš, pa so stiske 
podobne ne glede na to kdaj smo 
zboleli.”

? Ključna sporočila osveščanja 
o raku dojk pa tudi po 25 letih 
ostajajo podobna. Tudi specialisti 
družinske medicine opozarjajo 

na pomen preventive, zgodnjega 
odkrivanja raka in skrbi za svoje 
zdravje. Specialistka družinske 
medicine, dr. Vesna Homar, je 
poudarila povezavo med zdravim 
življenjskim slogom in manjšim 
tveganjem za razvoj raka dojk. 
Opozorila je na to, da je rak dojk 
najpogostejši rak pri ženskah: 

“Glavno sporočilo je, da je rak dojk 
pogost. Ne zbolevajo samo starejše 
ženske, zbolevajo tudi ženske 
srednjih let in mlajše ženske. Drugo 
najpomembnejše sporočilo je, da 
je rak dojk, če ga odkrijemo dovolj 
zgodaj, v veliki večini zelo dobro 
ozdravljiv, če je odkrit dovolj zgodaj. 
Zato je res pomembno, da ga aktivno 
iščemo in prepoznamo takrat, ko 
je lahko izid zdravljenja najbolj 
ugoden. Pozivam ženske k rednemu 
mesečnemu samopregledovanju 

Združenje Europa Donna Slovenija 
letos obeležuje 25 let osveščanja o 
raku dojk, zagovorništva bolnikov 
in podpore bolnicam in njihovim 
svojcem ob soočanju z diagnozo. 

Najbolj vidni smo v rožnatem 
oktobru, mednarodnem mesecu 

osveščanja o raku dojk, v katerem s 
številnimi dejavnostmi in dogodki 
opozarjamo na pomen zdravega 

načina življenja in zgodnjega 
odkrivanja bolezni.

Intervju: Prim. Marija Vegelj Pirc, dr. Vesna Homar, Dr. 
Simona Borštnar, predsednica Združenja Europa Donna 

Slovenija Tanja Španić
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dojk ter da se odzovejo na vabila 
državnega presejalnega programa 
DORA. ”

? Letos obeležujemo tudi 25 
let Združenja za senologijo pri 
Slovenskem zdravniškem društvu. 
Dr. Simona Borštnar, specialistka 
interne medicine in internistične 
onkologije z Onkološkega inštituta 
Ljubljana je izpostavila, da se je v 
teh letih res veliko spremenilo pri 
obravnavi raka dojk: 

“V tem času, ki nekako sovpada 
tudi z mojo kariero, smo v tem 
času priča izjemnemu napredku 
na področju zdravljenja raka. 
Obravnava raka dojk se je spremenilo 
na vseh področjih, od zgodnjega 
odkrivanja in presejalnega programa 
DORA, ki se je razširila na celo 
Slovenijo. Razvile so se diagnostične 
metode, radiološka diagnostika, 
patohistološka in molekularna 
diagnostika, kar je spremenilo cel 

pogled na raka dojk in vplivalo tudi 
razvoj in izbiro zdravljenja. Izjemen 
napredek je bil tudi na področju 
kirurgije, spremenile so se obsevalne 
tehnike, do sistemskih terapij, kjer je 
bil narejen res neverjeten skok, danes 
na voljo cela paleta zdravil. Tudi, ko 
je zdravljenja zaključeno, bolnica tudi 
celostno podporo. 
Dotaknimo se tudi pomena društev 
onkoloških bolnikov, ki dobro 
sodelujejo s strokovnjaki in se 
vključujejo v podporo bolnikom 
in njihovim svojcem med in po 
zdravljenju raka in pohvalila možnost, 
da bolniki dobijo informacijo tudi od 
nestrokovnjakov in ozdravljenk in 
se zaradi tega lažje spoprijemajo z 
diagnozo. ”

? Predsednica Združenja Europa 
Donna Slovenija Tanja Španić je 
izpostavila nadaljevanje programov 
in dejavnosti združenja ter 
predstavila letošnje dejavnosti v 
rožnatem oktobru, s katerimi širijo 

ključna sporočila osveščanja o raku 
dojk. Številne raziskave kažejo 
močno povezavo med zdravim 
načinom življenja in manjšim 
tveganjem za nastanek raka dojk. 
Redna telesna dejavnost, zdrava 
in uravnotežena prehrana ter 
ohranjanje primerne telesne mase 
so tri preproste, vendar ključne 
odločitve za zdravje. Pohvalila je 
dobro sodelovanje med odločevalci, 
stroko, društvi in industrijo: 

“To je zagotovo rezultat dobrega 
delovanja na vseh področjih. Menim, 
da v zadnjih letih ne zdravimo več 
raka, ampak osebe. Stiske so še 
vedno iste, ne glede na to koliko smo 
stari, ko zbolimo, je pa paleta novih 
možnosti zdravljenja in nabor terapij 
vedno večji in omogoča posamezni 
bolnici prilagojeno zdravljenje. 
Zahvaljujem se tudi podjetjem, ki 
z rožnatimi izdelki zbirajo sredstva 
ter podpirajo delovanje in programe 
Združenja Europa Donna Slovenija. ”
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Tumorji  jeter in žolčnega 
sistema

V Sloveniji za rakom jeter vsako leto na novo 
zboli dobrih 200 ljudi. Najpogostejši jetrni 

tumor je hepatocelularni rak (HCC). Pogosteje 
se pojavlja pri moških po 50. letu. 

Besedilo: Strokovnjaki Onkološkega inštituta v Ljubljani

→ Dejavniki tveganja za nastanek raka 
jeter so zlasti pretirano pitje alkohola, 

virusne okužbe, izpostavljenost rakotvornim 
snovem iz okolja ter presnovne bolezni, 
denimo hemokromatoza. Najpogostejši znaki 
hepatocelularnega raka so slabost, utrujenost, 
slab apetit, hujšanje, zlatenica in bolečine v 
zgornjem delu trebuha.

Epidemiologija in dejavniki tveganja
Hepatocelularni rak (HCC) v več kot 80 % 
nastane v cirotično spremenjenih jetrih. 
Najpogostejši nevarnostni dejavniki za 
razvoj ciroze so virusne okužbe, alkohol, 
izpostavljenost rakotvornim snovem 
iz okolja ter presnovne bolezni, kot so 
hemokromatoza, Wilsonova bolezen in druge. 
Takšna jetra predstavljajo nevarnost za vznik 
raka na več mestih hkrati in za ponovitev 
tumorja.

Bolezenski znaki
Najpogostejši klinični znaki hepatocelularnega 
raka so slabost, utrujenost, slab apetit, 
hujšanje, zlatenica in bolečine v zgornjem delu 
trebuha. Hepatoblastom značilnih znakov 
nima, razen simptomov, ki so posledica 
pritiska tumorja na okolne organe. 

Diagnoza in stadij bolezni
Osnovna diagnostična preiskava je UZ 
trebuha, ki ga pri bolnikih s kronično 
spremenjenimi jetri ponavljamo v rednih 
presledkih. Diagnozo potrdimo s kontrastnimi 
slikovnimi preiskavami – CT ali MRI, pa tudi 
UZ. V laboratorijskih preiskavah krvi določimo 
tumorski označevalec AFP. Več

Osnove zdravljenja in spremljanje 
bolnikov po zaključenem zdravljenju
Za vrsto zdravljenja HCC se odločimo 

➡ Osnovna 
diagnostična 
preiskava je 
UZ trebuha, ki 
ga pri bolnikih 
s kronično 
spremenjenimi 
jetri ponavljamo 
v rednih 
presledkih.
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glede na tumorski stadij bolezni, stanje 
jetrnega tkiva in splošno bolnikovo stanje. 
Kirurško zdravljenje je mogoče v 15–30 % 
in predstavlja edino zdravljenje HCC, ki je 
usmerjeno na vzrok.

Rak žolčnega sistema
Epidemiologija in dejavniki tveganja
Med rake žolčnega sistema spadajo rak 
žolčnika in rak žolčnih vodov. Predstavljajo  
2 % vseh rakov. V Sloveniji za rakom žolčnika 
in žolčnih vodov na novo zboleli cca 190 ljudi.

Nevarnostni dejavniki za nastanek raka 
žolčnika so: žolčni kamni, predvsem v 
povezavi s kroničnim vnetjem žolčnika, žolčni 
polipi, tako imenovani porcelanasti žolčnik in 
nekatere rakotvorne snovi iz okolja.

Nevarnostni dejavniki za nastanek raka 
žolčnih vodov so: sklerozantno vnetje žolčnih 
vodov, dedne spremembe v obliki cist, 
propadanje jetrnih celic s tvorbo pigmentnih 
kamnov in prisotnost parazitov v žolčnih 
vodih.

Bolezenski znaki in preventiva
Simptomi rakov žolčnega sistema so 
neznačilni, najpogosteje se pojavljajo 
anoreksija, slabost, bolečine v trebuhu, 
hujšanje, akutno vnetje žolčnika, zlatenica s 
srbenjem kože in patološki jetrni testi. Skoraj 
petino jih odkrijemo slučajno med operacijo 
žolčnika.

Diagnoza in stadij bolezni
Zgodnejše odkrivanje rakov žolčnega sistema 
ni mogoče, ob sumu na bolezen opravimo 
naslednje diagnostične slikovne preiskave 
trebuha: rentgensko slikanje žolča in žolčnih 
vodov s kontrastnim sredstvom, CT trebuha 
in dvojni ultrazvok. Od preiskav krvi opravimo 
osnovne preiskave krvne slike ter biokemične 
preiskave, ki lahko pokažejo povečane 
vrednosti bilirubina in bolezenske spremembe 
jeter. 
Osnove zdravljenja in spremljanje 
bolnikov po zaključenem zdravljenju
Osnovni način zdravljenja rakov žolčnega 
sistema je kirurško zdravljenje. Če je rak 
žolčnika lokalno omejen, je dovolj operacijska 
odstranitev žolčnika (holecistektomija), če 
pa je bolezen lokalno razširjena, se opravi 
odstranitev žolčnika, dela jeter, peritoneja in 
bezgavk ter včasih tudi žolčnega voda. 

Osnove zdravljenja in spremljanje 
bolnikov po zaključenem zdravljenju
Osnovni način zdravljenja rakov žolčnega 
sistema je kirurško zdravljenje. Če je rak 
žolčnika lokalno omejen, je dovolj operacijska 
odstranitev žolčnika (holecistektomija), če 
pa je bolezen lokalno razširjena, se opravi 
odstranitev žolčnika, dela jeter, peritoneja in 
bezgavk ter včasih tudi žolčnega voda. 
Ko je bolezen napredovala, pride v poštev 
paliativno zdravljenje z drenažo žolča in 
vstavitvijo opornic v žolčne vode. 
Učinkovitega standardnega sistemskega 
zdravljenja za zdaj ni.

Osnovna diagnostična preiskava je UZ 
trebuha, diagnozo pa potrdijo s kontrastnimi 
slikovnimi preiskavami - CT ali MRI, pa tudi 
UZ. V laboratorijskih preiskavah krvi določijo 
tumorski označevalec AFP.

Zdravljenje je odvisno od razširjenosti 
oziroma stadija bolezni in splošnega 
bolnikovega stanja. Le kirurško zdravljenje 
lahko bolezen pozdravi, žal pa je možno le v 
slabi tretjini primerov. Med lokalno zdravljenje 
sodi tudi kemoembolizacija, katere namen je 
s pomočjo citostatikov zavreti rast in zamašiti 
tumorske žile. V določenih primerih pride v 
poštev tudi presaditev jeter. Razširjen HCC 
zdravijo s tarčnim zdravilom.

Po zaključenem zdravljenju bolnike redno 
spremljajo, in sicer prvo leto po operaciji na 
tri mesece, nato na šest. Bolniki opravijo UZ 
in krvne preiskave s tumorskim označevalcem 
AFP.

SIMPTOMI RAKOV ŽOLČNEGA SISTEMA SO 
NEZNAČILNI, NAJPOGOSTEJE SE POJAVLJAJO 

ANOREKSIJA, SLABOST, BOLEČINE V TREBUHU, 
HUJŠANJE, AKUTNO VNETJE ŽOLČNIKA, 

ZLATENICA S SRBENJEM KOŽE IN PATOLOŠKI 
JETRNI TESTI. SKORAJ PETINO JIH ODKRIJEMO 

SLUČAJNO MED OPERACIJO ŽOLČNIKA.

➡ Hepatocelularni 
rak (HCC) v več 
kot 80 % nastane 
v cirotično 
spremenjenih 
jetrih. 
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Čiščenje jeter 
Nobena snov ne vstopi v telo, če ne preide 
skozi portalno cirkulacijo. Vsi minerali, 
vitamini in strupi, ki vstopijo v telo med 
prebavo, dosežejo jetra skozi portalno 
veno. Jetra delujejo kot prepreka in zadržijo 
elemente, ki so nevarni telesu, preprečijo 
njihov vstop v cirkulacijo in dostop do drugih 
organov. Med najpomembnejšimi funkcijami 
jeter so naslednje:

 � so skladišče mineralov in vitaminov, posebej 
železa, bakra, vitamina A in vitamina B12;
 � zagotavljajo konstantno dobavo glukoze 
vsem tkivom, ki jo potrebujejo (živčni 
sistem, rdeča krvna telesca, kostni mozeg, 
ledvice, spolne žleze, mrežnica in bela krvna 
telesca). Jetra imajo zmožnost sinteze 
glukoze iz skladiščenega glikogena, acetona, 
glicerola, mlečne kisline ali glikogenskih 
aminokislin. Pomembno je poudariti, da se 
glikogen shranjuje tudi v mišicah. Čeprav 
lahko njegova količina bistveno presega 
tisto, ki je shranjena v jetrih, ta ni na voljo 
drugim tkivom in ne vpliva na glikemijo – 
zaloge se uporabljajo izključno za krčenje 
mišic;
 � pretvorijo hemoglobin iz mrtvih ali oslabelih 
rdečih krvnih telesc, ga spremenijo v 
bilirubin in shranijo železo za poznejšo 
porabo;
 � proizvajajo žolč, ki je nujno potreben za 
pravilno presnovo in vsrkavanje maščob. 
Kisline, ki so prisotne v žolču, varujejo 
sluznico črevesja. V primeru, da pot žolča 
ni pravilna, to povzroči slabitev sluznice 
črevesja in bakterije imajo prosto pot do 
drugih organov.

Žolč deluje kot topilo in veliko strupov, 
zdravil, hormonov in holesterol se z njegovo 
pomočjo izloči iz telesa, saj se topijo v njem. 
Pomembne funkcije žolča:

 � nevtralizira toksične snovi,
 � regulira nivo holesterola in steroidnih 
hormonov (estrogena, androgenov, 
gastagenov, kortikosteroidov ...), glede na 
topnost v njem,
 � sintetizira neesencialne aminokisline,
 � sintetizira koagulacijski faktor – faktor 
strjevanja krvi – pretirane krvavitve so lahko 
znak poškodovanih jeter.

Jetra so telesni laboratorij, skozi njih 
vsako sekundo potuje na tisoče snovi. 

Nevtralizirajo vse vrste strupenih snovi, kar 
omogoča njihovo izločanje iz telesa preko 
ledvic in urina ali preko blata. Imajo zmožnost 
procesiranja neskončnega števila strupenih 
snovi, zahvaljujoč encimskemu sistemu, ki 
lahko vstopa v procese nevtralizacije številnih 
patogenov. Ko je ohromljena razstrupljevalna 
funkcija jeter, to vpliva na vse organe telesa. 
Dejstvo je, da nima nobena bolna oseba 
normalne funkcije delovanja jeter.

Ni bolezni, razen prirojenih, katerih stanja 
ne moremo izboljšati s programom čiščenja 
jeter.

Zakaj očistiti jetra?
Jetra čistijo in razstrupljajo telo. Protokol 
očisti jetra in žolčnik kamnov, ki so polni 
patogenih organizmov in tako predstavljajo 
konstanten izvor vnetij. Krvni testi običajno 
povedo, ali jetra delujejo ustrezno ali ne, 
nikoli pa ne prikažejo njihove zasičenosti s 
toksičnimi snovmi – normalen nivo transferaz 
ne pomeni, da jetra delujejo odlično.

Vloga žolča ni omejena samo na presnovo 
maščob v črevesju, temveč je eden glavnih 
protibakterijskih agentov prebavnega sistema 
in stimulira peristaltiko. Ljudje, ki imajo 
težave z jetri ali len žolč, imajo veliko plinov 
in zaprtje. Če žolčevodi in žolč niso ustrezno 
izpraznjeni vsak dan, se prične holesterol 
v žolču nalagati in na koncu tvori kamne, 
ki preprečujejo ustrezno praznjenje žolča 
– pridemo do začaranega kroga. Proces se 
konča s tvorbo holestaze – zastoja žolča, 
kar vpliva na celotno prebavo in izločanje 
toksinov.

Za veliko primerov dermatitisa, bolečin 
v sklepih, utrujenosti, prebavnih motenj, 
glavobolov, depresije, problemov s sinusi, 
izgube las, krvavitev dlesni, žuljev na 
podplatih, zabuhlosti pod očmi, čelnih gub ... 
se skrivajo preobremenjena jetra. 

Kamni se ne tvorijo samo v žolčniku, 
temveč tudi v jetrnih kanalih. Jetra sicer niso 
votel organ, sestavljajo pa jih številni kanali. 
Ko se v enem izmed njih zagozdi kamen, 
ta prepreči prepustnost številnih jetrnih 
mešičkov, kar povzroča negativne posledice, 
ki se izražajo na celotnem telesu. 

➡ Kamni se ne 
tvorijo samo 
v žolčniku, 
temveč tudi v 
jetrnih kanalih. 
Jetra sicer niso 
votel organ, 
sestavljajo 
pa jih številni 
kanali. Ko se v 
enem izmed njih 
zagozdi kamen, 
ta prepreči 
prepustnost 
številnih jetrnih 
mešičkov, 
kar povzroča 
negativne 
posledice, ki 
se izražajo na 
celotnem telesu. 
Protokol, ki 
ga uporablja 
terapija dr. Clark, 
želi povzročiti 
intenzivno 
izločanje žolča 
z zaužitjem 
olivnega olja in 
soka grenivke, 
saj na ta način 
izločimo številne 
kamne, ki so 
ujeti v kanalih.
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Multipla skleroza - 
ohrani svoj način življenja
Pomen visoko visokoučinkovitega zdravljenja že od začetka

Ob velikem znanstvenem 
napredku na področju 
zdravljenja multiple skleroze 
(MS) je danes z zgodnjo diagnozo 
in izborom visoko učinkovitega 
zdravljenja lažje kot kadarkoli 
prej omejiti napredovanje 
bolezni. Zgodnejša diagnoza in 
začetek zdravljenja osebam z 
multiplo sklerozo omogočata 
ohranitev obstoječega načina 
življenja in samostojnosti.

Avtor: Nataša Okorn • Foto: Shutterstock, Miran 
Juršič/Aetas

→ Odprti MS mikrofon je niz rednih 
spletnih posvetov, katerih cilj je 

ozaveščanje javnosti o multipli sklerozi. Ob 
podajanju strokovnih in preverjenih informacij 
o tej neozdravljivi napredujoči bolezni se med 
posvetom spodbuja odprt dialog med stroko 
in bolniki. Na tokratnem že četrtem dogodku 
z naslovom in vodilom »Multipla skleroza 
– ohrani svoj način življenja« so sodelovale 
prim. asist. mag. Marija Šoštarič Podlesnik, 
dr. med., in višja medicinska sestra Stanka 
Habjanič iz Splošne bolnišnice Celje ter 
Andreja Velepec, ki že več kot 20 let uspešno 
ohranja svoj življenjski slog kljub diagnozi MS.

Ključno je zgodnje prepoznavanje in 
zdravljenje MS
Dejstvo je, da ima multipla skleroza velik vpliv 
na bolnikovo življenje. Večini je ob potrjeni 
diagnozi ena od prvih misli in skrbi, kako 
ohraniti samostojnost in tak način življenja 
kot pred boleznijo. 

Ključno je zgodnje prepoznavanje in 
pravočasno ustrezno zdravljenje bolezni. V 
razpravi je prim. asist. mag. Marija Šoštarič 
Podlesnik poudarila, da so v Sloveniji na 
voljo vsa zdravila kot drugod po svetu, 
ki omogočajo učinkovito in popolnoma 

individualizirano zdravljenje, prilagojeno 
tudi življenjskemu slogu posameznika (npr. 
pridružene bolezni, načrtovanje družine, 
starost, psihološki profil in predvideno 
adherenco bolnika oz. upoštevanje navodil 
zdravnika glede zdravljenja). 

Sodobna diagnostika nam omogoča, da 
lahko diagnozo multiple skleroze postavimo 
hitro in da jo tudi zdravimo prej kot v 
preteklosti.

 
Pomembno vlogo igrajo družinski 
zdravniki
Sodobno zdravljenje omogoča zgodnji 
in aktivni pristop k zdravljenju. »Prej ko 
diagnosticiraš bolezen, prej jo kontroliraš in 
manj napreduje. Vsak bolnik je zgodba zase, 
je individualno obravnavan in nabor terapij je 
prilagojen vsakemu posamezniku. Potrebno 
je spodbujati čim hitrejši začetek zdravljenja, 
pri čemer pomembno vlogo igrajo družinski 
zdravniki, ki bolnika napotijo na diagnostiko,« 
je izpostavila prim. asist. mag. Marija Šoštarič 
Podlesnik in dodala: »Bolnik lahko že k 
nevrologu pride s sumom na MS z izvidom 
magnetne resonance, s čimer pridobimo na 
času.«

Po njenem prepričanju je pomembno, 

Marija Šoštarič 
Podlesnik

Stanka Habjanič
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➡ Na posvetu 
z naslovom 
»Multipla 
skleroza – ohrani 
svoj način 
življenja« so 
sodelovale (z 
desne) prim. 
asist. mag. 
Marija Šoštarič 
Podlesnik, višja 
medicinska 
sestra Stanka 
Habjanič (obe 
iz Splošne 
bolnišnice Celje) 
ter Andreja 
Velepec, ki 
uspešno 
ohranja svoj 
življenjski slog 
kljub diagnozi 
MS. Posvet 
je povezovala 
Vanja Badovinac 
(levo). 

da bolniki sprejmejo tako diagnozo kot 
predlagano zdravljenje. Tudi pri tem sta 
ključna odprta komunikacija in zaupanje v 
odnosu bolnik – zdravnik. Več informacij 
in znanja, kot ga ima bolnik, bolje (s)pozna 
bolezen in ve, kaj lahko pričakuje in kako se z 
njo najbolje sooča. 

Razvoj medicine omogoča, da se lahko 
vedno več bolnikov z novimi zdravili zdravi 
doma, brez pogostih obiskov zdravnika. 
»MS je imunsko pogojena bolezen. Držite se 
osnovnih poti zdravljenja, ker izgubljena leta 
so nepovratna. Vsako leto brez zdravljenja je 
izgubljen čas. Priporočam ohranjanje socialnih 
stikov, biti v družbi je zelo pomembno,« je 
prim. asist. mag.  Marija Šoštarič Podlesnik 
zaključila misel o razvoju zdravljenja in 
pomembnosti pravočasnega zdravljenja 
te kronične vnetne imunske bolezni, ki žal 
prizadene predvsem mlade ljudi in je kar 2,3-
krat pogostejša pri ženskah.

 Na posvetu je svojo izkušnjo z boleznijo 
delila Andreja Velepec, ki je zbolela pred več 
kot 20 leti.  Sprva je živela v zanikanju bolezni 
in za pregled pri zdravniku se je odločila na 
prigovarjanje svojih sodelavcev, posebno 
enega od njih, zdravnika, ki je pri njej opazil 
motorične spremembe.

»Skrajšan delovni čas je najbolj očitno 
vplival na moj življenjski slog. Zdelo se mi 
je, da zamujam razvoj stroke, da gredo 
stvari mimo mene in to me je zelo prizadelo. 
Fizično preprosto nisem več zmogla. Pri vsem 
ostalem skušam ohraniti tak način življenja 
kot pred boleznijo. Svetujem, da poleg fizične 
aktivnosti vsak bolnik najde tudi sebi ljubo 
aktivnost, ki ga sprosti, mu je v veselje in 
užitek. To največ prispeva k dvigu kakovosti 
življenja. Tudi soočenje z boleznijo je nekaj, 
kar dvigne dušo in okrepi srce. Potem je 
vse lažje. Med zdravljenjem smo bolniki 
opolnomočeni, kajti sami lahko aktivno 
posegamo v zdravljenje. Če nam zdravila ne 
ustrezajo, se lahko spremeni zdravljenje,« je 
Andreja Velepec poudarila kot bolnica z MS 
in fizioterapevtka ter še posebej izpostavila 
pomembnost ohranjanja redne fizične 
aktivnosti in socialnih stikov.

 
»Vsem polagam na dušo, naj gredo k 
zdravniku«

Medicinske sestre so pomembna vez pri 
opolnomočenju bolnika in višja medicinska 
sestra Stanka Habjanič svetuje: »Vsem 

polagam na dušo, naj gredo k zdravniku. 
Naj ne zanikajo drugačnega počutja, kajti 
prej kot bo odkrita bolezen, prej se lahko 
začne učinkovito zdravljenje. Bodite pozorni 
tudi na okolico, na ljudi okrog sebe. Včasih 
namreč svojci prej opazijo spremembe pri 
posameznikih, bližnjih osebah, jih na to 
opozorijo in spodbudijo k obisku zdravnika. 
Sestre smo tu, da opolnomočimo bolnika – da 
ti vedo, da niso sami in da imajo sogovornika 
za cel kup vprašanj, ki se jim porajajo. 
Zavestno si vzamemo čas za pogovor in 
na ta način vzpostavimo odprt in zaupanja 
vreden odnos za celoten potek zdravljenja. 
Predvsem pa si prizadevamo, da bolniki vedo, 
kakšne možnosti terapij imajo in kako bo to 
vplivalo na njihovo življenje. Največ pomagajo 
pozitivna naravnanost, zaupanje v zdravljenje, 
pogovor in podpora družine.«

Vsi udeleženci – tako strokovnjaki kot 
poslušalci, ki so se aktivno vključevali v 
pogovor – so si bili enotni, da je v pogovoru 
in izmenjavi strokovnih informacij ključ, ki 
razreši marsikatero stisko pri spoznavanju 
z boleznijo in zdravljenju. Bolnike z 
MS pozivajo, naj se odprejo dialogu: z 
zdravnikom, MS medicinsko sestro in ostalimi 
bolniki. 

Če pri sebi zaznajo spremembe, pa četudi 
je človek mlad, naj se zavedajo: prej ko se 
bolezen ugotovi, prej se jo zdravi in prej 
upočasni napredovanje bolezni. Obvladovanje 
MS je že dolgo učinkovito, v zadnjem 
obdobju pa je razvoj na tem področju 
še napredoval, zato pogumno naprej, je 
optimistično zaključila prim. asist. mag. Marija 
Šoštarič Podlesnik.
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➡ 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.

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 kisline v 

požiralniku.

Besedilo: Vesna Nikšič, dr. med. spec. družinske medicine

Poznate simptome  
refluksne bolezni (GERB)?

→ Simptomi GERB-a
Simptomi so subjektivni občutki 

telesnih sprememb. Najbolj značilen simptom 
je zgaga, pogosto tudi pekočina za prsnico.

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; pojavi 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-a pogosto 
najprej iščejo pomoč pri drugih specialistih 
(npr. otorinolaringologu, kardiologu, 
zobozdravniku).

Mehanizem nastanka GERB-a
Želodčna kislina ima vlogo pri prebavi hrane 
v želodcu. Želodčna sluznica je prilagojena 
na nizek pH (od 1–3). Med požiralnikom in 
želodcem je mišica zapiralka, t. i. 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-a.
 
Mehanizem nastanka GERB-a
Dejavniki za nastanek GERB-a:

 � dejavniki, ki povečajo izločanje kisline, npr. 
stres, nikotin, določena hrana (npr. kava, 
čokolada, alkohol, ocvrta hrana, nekatere 
začimbe), določena zdravila (npr. aspirin), 
anksiozna motnja,
 � način prehranjevanja (hitro hranjenje, pozno 
hranjenje, preveliki obroki),
 � želodčna kila pomeni, da je zgornji del 
želodca potisnjen navzgor, proti odprtini v 
prsno votlino (hiatus). Posledično se lahko 
spremeni tesnilnost oz. mehanika krčenja 
mišice zapiralke. Do kile lahko pride po 
operaciji na želodcu, po naporu, lahko je 
prirojena motnja, lahko vzrok ni pojasnjen,
 � hormonski vzroki (npr. nosečnost) – 
spremenjena čvrstost mišično-vezivnih tkiv,
 � bolezni veziva (npr. sistemski lupus 
eritematosus),
 � funkcijske motnje (npr. počasno praznjenje 
želodca).
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Netipični GERB

Kislina lahko 
doseže tudi 
dele višje od 
požiralnika, na 
primer:

 Ψ Žrelo, ustno 
votlino, 
občutimo lahko 
grenak okus v 
ustih, zadah, 
pekoče ali boleče 
žrelo, slabost, 
spahovanje. 
Lahko je 
poškodovana 
sklenina zob.
 Ψ Dihalne poti 
– grlo, sapnik, 
simptomi so 
npr. hripavost, 
kašelj, občutek 
tujka. Če kislina 
preko nosnega 
dela žrela zaide v 
nosno votlino, so 
lahko simptomi 
podobni kot pri 
vnetju sinusov.
 Ψ Proti ušesom 
(preko 
Evstahijeve 
cevi), kar lahko 
človek občuti 
kot bolečino v 
ušesih.
 Ψ Zatekanje kisline 
v ustno votlino 
lahko vpliva 
na kožo obraza 
in prispeva k 
rdečici obraza ali 
rozaceai.

Diagnostika oziroma odkrivanje 
GERB-a
Zdravnik največkrat z že temeljitim 
izpraševanjem (anamnezo) postavi diagnozo 
GERB-a. 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 
opredeli še mikroskopska analiza tkiv 
(histologija) in testi, npr. 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.
Kadar se soočamo z zdravstvenimi težavami, 
želimo karseda hitro specialistično obravnavo. 
Hiter dostop do strokovne obravnave si lahko 
zagotovite z zavarovanjem Specialisti+. 

Zdravljenje GERB-a
V mnogih primerih je vzrok GERB-a povezan 
s slogom življenja in prehranjevanja. 

 � Potrudimo se, da si za hranjenje vzamemo 
čas, hrano dobro prežvečimo, jemo počasi.
 � Svetujemo nekajtedensko uživanje kuhane 
hrane (npr. kuhano jabolko – kompot, 
dobro prekuhane enolončnice), nezačinjeno 
in nemastno hrano, se izogibamo hrani, ki 
napihuje (npr. ovsenim kosmičem, zelju, 
pri nekaterih lahko tudi mleku in mlečnim 
izdelkom ali jedem iz bele moke idr.).
 � Zadnji obrok naj bo najkasneje 3 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 oz. natančna bilanca 
tekočine).
 � S tanjšo blazino podložimo ležišče, da 
je zgornji del trupa od pasu navzgor 
med spanjem rahlo dvignjen; do refluksa 
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 npr. boli 
želodec. Lahko pride do krča mišic ali 
prekomernega izločanja želodčne kisline. 
Skrbimo za zadostno količino spanja in 
redno telesno sproščanje ter aktivnost (npr. 
sprehode in sproščanje v naravi ali druge 
tehnike sproščanja).
 � Zdravnik svetuje poseben režim 
prehranjevanja za štirinajst dni, t. i. 
protirefluksno dieto, ter 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 dveh do treh 
tednih ne zmanjšajo, je potrebna nadaljnja 
diagnostika (npr. gastroskopija, pregled pri 
gastroenterologu, po presoji napotitev na 
dodatne zgoraj omenjene preiskave).
 � Svetovano je, da obiščemo zdravnika tudi v 
primerih, če opazimo nenormalnosti v blatu 
(npr. kri, sluz, temno blato, penasto blato), 
če nenamerno izgubljamo telesno težo, če 
imamo podatek o boleznih v družini (npr. 
celiakija, rak želodca in prebavil) idr.

https://www.lekarnar.com/izdelki/reflustat-peroralna-suspenzija-vrecke-20-x-10-ml


➡ SRČ lahko 
torej opredelimo 
kot bolezensko 
stanje, ki kot 
velika večina 
drugih patologij 
močno vplivajo 
na znižanje 
kakovosti 
pacientovega 
življenja, če so 
bodisi nepravilno 
ali sploh 
nezdravljena. 

→ Po podatkih naj bi SRČ imelo med 10 
in 15 % svetovne populacije, pri čemer 

se najpogosteje pojavlja v državah razvitega 
sveta. Ženska populacija se pogosteje srečuje 
s SRČ kot moška.

Glede na prevladujoče simptome ga 
lahko delimo na štiri podtipe. Ti so: SRČ 
s prevladujočo drisko, s prevladujočim 
zaprtjem, z mešanim odvajanjem in 
neopredeljeni SRČ, pri katerem ne moremo 
reči, da gre za katerega od prej naštetih 
podtipov. Približno enak procent pacientov 
se sooča s posameznim podtipom. Možno 
je tudi, da se z leti pri določenih osebah 
posamezni podtip menjuje. 

Diagnozo bolezenskega stanja običajno 
postavi specialist ustreznega področja 
na podlagi kliničnega pregleda, ki vsebuje 
slikovno diagnostiko in laboratorijske teste. 
Pomembno je poudariti, da ni specifičnega 
testa, s katerim bi z gotovostjo lahko trdili, da 
gre za SRČ. Ob postavitvi diagnoze se tako 
izključijo morebitne druge bolezni, ki bi se 
lahko kazale s podobno sliko, npr. intolerance 
na določen tip hrane, rak debelega črevesa, 
razni kolitisi… 

SRČ: sindrom 
razdražljivega 
črevesja
Sindrom razdražljivega 
črevesja (v nadaljevanju SRČ) je 
funkcionalna bolezen prebavil, ki 
jo spremljajo trebušne bolečine, 
katere se pojavljajo vsaj enkrat 
tedensko, tri mesece zapored. 
Sočasno so prisotne tudi motnje v 
odvajanju, sprememba pogostosti 
in sprememba konsistence blata. 

Besedilo: Matej Štaus, mag. farm.

Zdravljenje je osredotočeno na omilitev 
simptomov in poteka glede na prevladujoči 
podtip bolezni. V večini primerov se da z 
ureditvijo življenjskega sloga, h kateremu sodi 
redna telesna dejavnost, izogibanje stresnim 
dejavnikom ter uživanje hrane večkrat dnevno 
in v manjših količinah izboljšati simptome. 

SINDROM RAZDRAŽLJIVEGA 
ČREVESA JE FUNKCIONALNA 

BOLEZEN PREBAVIL, KI JO 
SPREMLJAJO TREBUŠNE BOLEČINE, 

KATERE SE POJAVLJAJO VSAJ 
ENKRAT TEDENSKO, TRI MESECE 

ZAPORED.

28 |

Tema meseca



➡ Po podatkih 
naj bi SRČ imelo 
med 10 in 15 %  
svetovne 
populacije, 
pri čemer se 
najpogosteje 
pojavlja v 
državah 
razvitega sveta. 

Pri podtipu, kjer je prevladujoči simptom 
driska, lahko za samozdravljenje posežemo 
po racekadotrilu, pod zdravniškim nadzorom 
pa se uporabljajo zdravila, ki vsebujejo 
loperamid. Če je vodilni simptom zaprtje, 
lahko posežemo po prehranskih vlakninah 
(npr. indijski trpotec) ali polietilenglikolu, ki 
pospešujeta prehajanje črevesne vsebine in 
posledično delujeta odvajalno. Pri prehranskih 
vlakninah moramo biti pozorni na morebitno 
napenjanje in vetrove, saj s pojavom le-teh 
lahko še dodatno poslabšamo stanje. Od 
zdravil, katera se uporabljajo za zdravljenje 
simptomov SRČ, je v Sloveniji na voljo 
mebeverin, ki relaksira gladke mišice črevesja 
ter ugodno vpliva na simptome kot so driska, 
napihnjenost in zaprtje. V klinični praksi se 
uporabljajo tudi triciklični antidepresivi in 
protibolečinska zdravil. Vsa omenjena zdravila 
se uporabljajo v primerih, če je zelo izrazit 
simptom SRČ-a trebušna bolečina. Možna je 
tudi uporaba antiholinergikov, ki sproščajo 
gladko mišičje in na ta način preprečujejo 
krče. Kot alternativa se na področju lajšanja 
simptomov SRČ uporabljajo probiotiki, 
hipnoza, akupunktura, zdravljenje z zelišči in 

presaditev črevesne flore, a je njihov vpliv za 
zdaj dokaj nejasen.

SRČ lahko torej opredelimo kot bolezensko 
stanje, ki kot velika večina drugih patologij 
močno vplivajo na znižanje kakovosti 
pacientovega življenja, če so bodisi nepravilno 
ali sploh nezdravljena. Zdravljenje zna 
biti kompleksno in dolgotrajno, a se z 
vključenostjo pacienta in zdravstvenega 
osebja v obravnavo lahko zelo dobro 
obvladuje zgoraj opisano funkcionalno 
bolezen prebavil.

 

 

  

•   
 
•   
 
•   
 

PRI PREHRANSKIH 
VLAKNINAH MORAMO BITI 

POZORNI NA MOREBITNO 
NAPENJANJE IN VETROVE, 

SAJ S POJAVOM LE-TEH 
LAHKO ŠE DODATNO 

POSLABŠAMO STANJE. 

https://www.sanofarm.si


Kaj vetrovi razkrivajo 
o vašem zdravju?

Zrak je plin, ki ga pogoltnemo s hrano. Večina ljudi se morda izogiba, vede ali nevede, 
pogovorom o prebavi, a dejstvo je, da tematiko spremljajo številne zanimivosti, ki jih 

preprosto ne smemo spregledati. Napenjanje (flatulenca) in napihnjenost je občutek 
povečane količine plinov v prebavilih.

Besedilo: Polonca Fiala, mag.farm.

→ Pri normalnem hranjenju 
prihaja do požiranja majhnih 

količin zraka, kar je normalno, 
nekateri ljudje pa požirajo velike 
količine zraka, ne da bi se tega 
zavedali. Ponavadi se to dogaja pri 
ljudeh, ki hitro jedo, so nervozni ali 
med hranjenjem veliko govorijo. 
Večina pogoltnjenega zraka se 
pozneje spahne, le nekaj ga preide iz 
želodca v preostali prebavni sistem.

Drug način, kako prihaja do 
povečane količine zraka v prebavilih, 
je nastajanje plinov v prebavnem 
sistemu. Pri bakterijski presnovi hrane 
v črevesju nastajajo vodik, metan in 
ogljikov dioksid. Še posebej veliko 
teh plinov nastane ob razgradnji 
določene vrste hrane (fižol, zelje,…). 
Tudi pri ljudeh s pomanjkanjem 

encimov, ki razgrajujejo določene 
sladkorje, nastaja večja količina 
plinov po zaužitju hrane, ki vsebuje te 
sladkorje. 

Vendar pa ima telo naravnan 
svoj »sistem«, da te pline odstrani: 
s spahovanjem, z absorpcijo plina 
skozi stene prebavne cevi v kri (plin 
se izloči skozi pljuča) in skozi zadnjik.  
Poleg tega pa tudi nekatere bakterije 
v prebavilih presnavljajo pline.

Nekateri ljudje so posebno 
občutljivi za učinke plina v prebavilih, 
medtem ko drugi lahko prenašajo 
velike količine plina, ne da bi opazili 
kakršnekoli simptome. Vetrovi 
in napenjanje pogosto mučijo 
vegetarijance, ker jedo skoraj 
izključno rastlinsko hrano in veliko 
stročnic. Prav plin povzroči neljube 

težave kot so: bolečine v trebuhu, 
napihnjenost, spahovanje, pojavijo pa 
se lahko tudi krči in bolečine.

Kaj storiti?
Pomembno je prilagoditi način 
hranjenja in prehrano! Izogibati 
se je potrebno hrani, ki je težko 
prebavljiva; predvsem so to stročnice 
in glavnata zelenjava (zelje, cvetača, 
brstični ohrovt, brokoli), orehi, arašidi, 
trda jabolka, melone, sveže sadje, 
jajca, majoneza, mlada čebula, mleko, 
svež kruh, sladoled,… Če ste ljubitelj 
fižola in stročnic, jih namočite čez 
noč. Naslednji dan odlijte vodo in 
prilijte svežo in šele nato skuhajte. 
Ne pijte gaziranih pijač (vsebujejo 
veliko ogljikovega dioksida) in 
alkohola, odpovejte pa se tudi kavi 
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in cigaretom. Prav tako se izogibajte 
žvečenju žvečilnih gumijev, še 
posebej tistih, ki vsebujejo sorbitol, 
ksilitol in manitol. Telo le-te težko 
prebavlja, v debelem črevesju pa jih 
razgradijo bakterije in pri tem seveda 
proizvedejo veliko plinov. Zmanjšati 
je potrebno tudi vnos sladkorja 
fruktoze, ki je v medu, sadju in sadnih 
sokovih. Če želite povečati količino 
zaužitih vlaknin, ravnajte postopoma. 
Vlaknine so namreč odlične za 
zdravje, vendar zaužitje velikih količin 
prispeva k nastanku napihnjenosti in 
vetrov. Jesti je treba počasi, obroki 
naj so redni in majhni. Med jedjo 
ne govorite, pozorni pa bodite tudi 
na dihanje (da ne pogoltnete večjih 
količin zraka).

Dejstva
Ste vedeli, da naj bi raziskave kazale, 
da ljudje 'spuščamo vetrove' kar 14-
krat na dan? Vsak sproščen plin iz 
črevesja naj bi bil sestavljen iz:

 � 59 odstotkov dušika,
 � 21 odstotkov vodika,
 � 9 odstotkov ogljikovega dioksida,
 � 7 odstotkov metana,
 � 4 odstotkov kisika,
 � 1 odstotka vodikovega sulfida.

Zmanjšajo napenjanje
Povečana količina plinov v prebavnem 
sistemu, popularno imenovana 
'napenjanje', je pogosta težava 
večine žensk in moških. Ne samo, 
da ni estetsko prijetna, napihnjenost 

s seboj prinese tudi številne 
neprijetne pojave, kot so krči v 
črevesju in občutek teže. Vzroki za 
napihnjenost so različni, a dandanes 
so najpogostejši tisti, ki so povezani z 
nepravilno in nezdravo prehrano ter 
neravnovesjem črevesne mikroflore, 
sproščanje vetrov pa prinese 
olajšanje. Lahko vam pomagajo 
ugotoviti, katera živila so prava za vas 
Dejstvo je, da vsem ljudem ne škodi 
in nasprotno, ne ustreza enaka hrana. 
Nekaterim ne ustreza rdeče meso 
in jih bo napenjalo po njem, imeli 
pa bodo tudi vetrove neprijetnega 
vonja. Spet drugim ne ustreza fižol, 
tretjim pa kaj tretjega. Ljudje, ki 
znajo poslušati svojo prebavo, lahko 
kaj hitro ugotovijo, kaj jim ustreza 
in kaj ne. Vetrovi lajšajo bolečine 
v trebuhu Ljudje imajo pogosto 
bolečine v trebuhu. Sprostitev vetrov 
jih lahko znatno zmanjša. Ljudje, ki 
čutijo pekočo bolečino v predelu 
trebuha, imajo po prebavi hrane 
zelo verjetno težave z zaostankom 
plinov. Strokovnjaki svetujejo, da je 
v tej situaciji najbolje ležati na hrbtu 
in nežno masirati trebuh v smeri 
urinega kazalca, začenši od popka, ter 
s krožnimi gibi masirati navzven. 

Vetrovi ščitijo črevesje 
Zdravniki bolnike, ki imajo težave 
s črevesjem, opozarjajo, naj ne 
zadržujejo vetrov. Pravzaprav 
tega nihče ne bi smel storiti, ker 
zadrževanje vetrov spodbuja vnetje in 

lahko povzroči vnetje hemoroidov. 

Pomagajo pri iskanju alergij 
na hrano 
Vetrovi so eden od načinov 
komunikacije telesa. Ljudje, ki 
imajo nediagnosticirano celiakijo ali 
laktozno intoleranco, bodo po hrani, 
na katero so alergični, izpustili veliko 
več vetrov. 

V lekarni so na voljo tudi nekatera 
zdravila in pripravki, ki se dobijo brez 
recepta in ublažijo težave: 

 � Probiotični pripravki so 
dobrodošli pri težavah s prebavo 
in napenjanjem, saj vsebujejo 
mlečnokislinske bakterije, ki 
vzdržujejo kislinsko-alkalno 
ravnotežje. Le-to je potrebno za 
normalno delovanje prebavnih 
encimov in vzdrževanje normalne 
črevesne flore.
 � Sab-simplex žvečljive tablete 
(dimetikon) na fizikalni način 
zmanjša površinsko napetost plinov 
v želodcu in črevesu. Zmanjša se 
prostornina plinov, ki se izločijo po 
naravni poti ali pa se absorbirajo
 � Zelišča kot so kamilica, kumina in 
janež pomirjajo krče, pomagajo 
odvajati črevesne pline in 
spodbujajo izločanje prebavnih 
sokov, zato so dobrodošli v obliki 
čajev in sirupov
 � Tudi ingver in poprova meta 
pomagata izboljšati prebavo, 
na tržišču pa je tudi zdravilo 
rastlinskega izvora - kapljice 
Iberogast in prehransko dopolnilo 
Dida.
 � Dobrodošli so tudi pripravki, ki 
vsebujejo naravne encime iz 
ananasa, papaje in fermentirane 
pšenice in tako pomagajo pri 
prebavi (Granozym,..).

Napenjanje in napihnjenost ni 
ogrožajoče bolezensko stanje, 
vsekakor pa je mučna in neprijetna 
nadloga. A z izbiro primernega 
pripravka in z ustreznim nasvetom, ki 
ga dobite v lekarni, ste tudi tej težavi 
lahko kos.
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→ Ponavljajoča vnetja mehurja 
so še posebej pogosta 

pri ženskah v rodni dobi, a se 
pojavljajo tudi v menopavzi, ker 
lahko pomanjkanje estrogena vodi v 
tanjšanje sluznice sečnice in mehurja. 
S pogostim in pekočim uriniranjem 
ter bolečino v mehurju pa se nekatere 
ženske srečujejo mnogo pogosteje, 
zato je pomembno, da se poučimo 
tudi o naravnih rešitvah vnetja sečil.

Kateri so najpogostejši znaki 
okužbe sečil ali »prehlajenega 
mehurja« 
Vsaka ženska si bo vnetje mehurja 
zagotovo zapomnila zaradi silno 
neprijetnih simptomov, ki močno 
vplivajo na kakovost življenja. 
To so močna in pogosta nuja po 
uriniranju, pekoč in boleč občutek 
med uriniranjem, neobičajno pogosta 
potreba po odvajanju zelo majhnih 
količin seča, bolečine v spodnjem 
delu trebuha, moten seč z močnim 
neprijetnim vonjem, nezmožnost 
uriniranja in pogosto tudi bolečina v 
medenici.

Preprečevanje okužbe sečil – 
kaj pomaga
Če smo nagnjeni k vnetjem sečil, 
lahko veliko stori že sama preventiva. 

S pitjem zadostne količine vode 
si zagotovimo redno polnjenje 
mehurja in s tem redno odvajanje 
vode. Pomembno je tudi celotno 
in popolno praznjenje mehurja pri 
uriniranju. Dobro poznan ukrep, ki 
pomaga kot preventiva proti vnetju 
mehurja, je brisanje vagine v smeri od 
vagine proti anusu (in ne obratno), 
saj je razdalja med anusom in vagino 
kratka. S tem preprečimo vnos 
bakterij, predvsem Escherichia coli, 
od anusa do sečnice. 

Naravna pomoč, brez 
antibiotikov 
Zdravniki pri bakterijski okužbi 
sečnih poti najpogosteje predpišejo 
antibiotike, vendar se njihovemu 
jemanju lahko izognemo tudi 
s pomočjo narave. Pri lažjem 
vnetju sečnega mehurja si lahko 
pomagamo sami z naravnimi izdelki 
in prehranskimi dopolnili, saj pogosto 
jemanje antibiotikov lahko kljub 
hitremu in pozitivnemu učinku pri 
vnetju sečil slabo vpliva na splošno 
zdravje. Zaradi prekomernega 
predpisovanja antibiotikov se hitro 
širi tudi odpornost med bakterijami, 
zato uspešnost zdravljenja okužb 
sečil z antibiotiki upada. Najpogosteje 
okužbo sečil povzročijo prav bakterije 

vrste Escherichia coli, ki se pritrdijo 
na steno mehurja in so vzrok težav v 
75–90 odstotkih primerov. Še dobro, 
da obstaja tudi mnogo alternativnih 
naravnih rešitev, ki delujejo hitro in 
učinkovito.

Kako si lahko pomagamo 
sami
Kadar se spoprijemamo z blažjim 
vnetjem sečil, lahko posežemo po 
preverjenih prehranskih dopolnilih, 
ki nam hitro in učinkovito lajšajo 
težave ter nam jih običajno svetujejo 
v lekarnah in specializiranih 
prodajalnah. Učinkovita prehranska 
dopolnila so tista, ki vsebujejo 
kombinacijo aktivnih učinkovin, 
med drugim D-manozo in rastlinske 
izvlečke, kot je na primer izvleček 
hibiskusa in drugi. 

Hibiskus deluje diuretično in 
pospešuje izločanje vode ter prispeva 
k optimalnemu delovanju sečil. 
Višnjevi peclji podpirajo zdravje 
spodnjega dela sečil in izločanje 
odpadnih snovi iz organizma. Zelo 
pomemben pa je tudi vitamin A, ki 
prispeva k vzdrževanju optimalne 
sluznice (sečil) in spodbuja delovanje 
imunskega sistema, ker je še 
posebej pomembno v času, ko se 
spoprijemamo z vnetjem sečil.

Naj vam »prehlajen mehur« ne 
pokvari  jesenskih aktivnosti

Vnetje mehurja je eno najbolj 
razširjenih bolezenskih stanj med 
ženskami, s katerim se vsaj enkrat 
v življenju sooči kar vsaka druga 
ženska. Zaradi razmeroma kratke 

sečnice so ženske veliko bolj 
dovzetne za okužbo sečil in zbolevajo 

kar 30-krat pogosteje kot moški.
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→ Vzroke za neplodnost lahko 
ugotavljamo pri ženski, pri 

moškem ali pri obeh. Včasih pa je 
vzrok nepojasnjen. Najpogostejši 
vzroki (80%) ženske neplodnosti so 
motnje ovulacije (PCOS, debelost), 
endometrioza in tuboperitonealni 
vzrok z neprehodnimi jajcevodi. 
Drugi dejavniki so starost ženske, 
razvojne nepravilnosti maternice, 
miomi, prekomerna telesna teža, 
spolno prenosljive bolezni, sistemske 
bolezni (sladkorna bolezen, obolenja 
ščitnice), zdravila (antidepresivi, 
steroidi).

Neplodnost je postala resna težava 
sodobne družbe, o kateri se nerado 
govori. 

Neplodnost je še vedno tabu tema, 
kar pričajo številne zgodbe ljudi. 
Skoraj vsak šesti par v Sloveniji ima 
težave z neplodnostjo.

Uradna medicina neplodnost 
definira kot bolezen, ko par po enem 
letu rednih nezaščitenih spolnih 
odnosov ne zanosi. Za vsak par, ki 
se s tem sooča, pa je predvsem izziv, 
kako obdržati zdrav partnerski odnos, 
najti pravi način reševanja težav ter z 
majhnimi spremembami priti do cilja 
– zdrave nosečnosti. Po svetu narašča 
tako število neplodnih parov kot 

Neplodnost 
- problem 

sodobne družbe
Neplodnost je stanje pri katerem par ne 

more zanositi po več kot enem letu rednih, 
nezaščitenih spolnih odnosih. Primarna 

neplodnost nastopi, ko pri paru še ni prišlo 
do zanositve, o sekundarni neplodnosti pa 
takrat, ko je par v preteklosti že zanosil, 

sedaj pa do zanositve ne pride.

Besedilo: Dr. Zaletel-Kragelj L., dr. Fras Z., dr. Maučec-Zakotnik J. 

število postopkov umetne oploditve. 
Posledica hitrega tempa življenja je 

pogosto neustrezna prehrana, kateri 
primanjkuje mineralov, vitaminov ter 
svežine in le-ta negativno vpliva na 
zdravje in posledično na plodnost. 
Prav tako nam zmanjkuje časa za 
športne aktivnosti, kjer bi se lahko 
sprostili in pozabili na stresne 
situacije, povezane s službo ali 
vsakdanjikom. Prav stres je eden 
od ključnih vzrokov za neplodnost 
v sodobni družbi. Najbolj plodno 
obdobje ženske je od 20. do 30. leta 
starosti, po 30. letu pa plodnost 
začne upadati, predvsem po 35. 
letu starosti. 30-letna ženska ima 
vsak mesec 20 odstotkov možnost 
zanositve, kar pomeni, da med 
stotimi ženskami v enem ciklu v 
povprečju zanosi 20 žensk. Ko 
ženska dopolni 40 let, je verjetnost 
le še 5 odstotna. Sodobna medicina 
nam sicer lahko pomaga pri bitki 
z neplodnostjo s hormonskimi 
terapijami, ultrazvočnimi pregledi ter 
operacijami, vsekakor pa za večjo 
plodnost na začetku lahko veliko 
storimo tudi sami.

Kako pogosta je neplodnost?
Natančnega podatka o pogostosti 

neplodnosti v Sloveniji nimamo, 
vendar ocenjujemo, da so podatki 
primerljivi z evropskimi in je neploden 
vsak sedmi par.

Endometrioza
Kaj je endometrioza?
Endometrioza je bolezen, pri kateri 
pride do pojava sluznici maternice 
podobnega tkiva izven maternice 
ter povzroča neplodnost in bolečine. 
Pojavlja se pri 20-40% neplodnih 
žensk.

Obstajajo tri različne oblike 
endometrioze. Peritonealna oblika 
endometrioze je oblika, pri kateri so 
prisotna povrhnja endometriotična 
žarišča na potrebušnici. Z 
ginekološkim pregledom ali 
ultrazvočno preiskavo rodil je ne 
moremo ugotoviti, lahko pa jo 
ugotovimo z laparoskopijo.

Druga oblika je ovarijska 
endometrioza s prisotnimi 
endometriomi  v jajčnikih. 
Endometriom je cista jajčnika z 
ovojnico in gosto rjavo vsebino, ki je 
po izgledu podobna vroči čokoladi. 
Zato imenujemo endometriome 
tudi čokoladne ciste. Za razliko 
od peritonealne lahko ovarijsko 
ugotovimo z ginekološkim pregledom, 
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potrdimo pa jo z ultrazvočno 
preiskavo rodil.

Tretja oblika endometrioze je  
globoka infiltrativna endometrioza, 
za katero so značilni čvrsti vozliči 
endometrioze v vezeh maternice, 
črevesju, mehurju, sečevodih 
in nožnici. Definirana je kot 
endometrioza, ki vrašča v globino 
več kot 5 mm pod potrebušnico in 
je zelo pogosto povezana s kronično 
bolečino.

Kakšne težave povzroča?
Težave, ki se pojavljajo pri 
endometriozi, so: kronične bolečine 
v spodnjem delu trebuha, boleče 
menstruacije (dismenoreja), boleči 
spolni odnosi (dispareunija), 
neplodnost. V primeru, ko so 
endometriotični vozliči pri globoki 
infiltrativni endometriozi razširjeni 
po drugih organskih sistemih, se 
pojavljajo tudi krvavitve iz črevesa 
(proktoragija) ali krvav urin 
(hematurija) ob menstruaciji, črevesni 
krči (tenezmi), težave pri odvajanju 
blata.

Kako jo odkrijemo?
Z vaginalnim pregledom lahko 
zatipa povečane jajčnike zaradi 
endometriomov in boleče vozliče, 
pri pregledu z zrcali pa so včasih 
vidne tudi modrikaste spremembe, 
ki prosevajo v nožnico. Medtem ko 
vaginalni ultrazvok pokaže prisotnost 
endometriomov, se peritonealne 
endometrioze z njim ne vidi. Kadar 
obstaja sum, da globoka infiltrativna 
endometrioza prizadene razen rodil 
tudi črevo, mehur in sečevode, je 
potrebno z dodatnimi diagnostičnimi 
postopki potrditi ali izključiti 
morebitno prizadetost teh organov. 
Dokončna diagnoza endometrioze se 
postavi z laparoskopijo.

Sindrom policističnih jajčnikov
Kaj je sindrom policističnih 
jajčnikov?
Sindrom policističnih jajčnikov je 
stanje, pri katerem so v jajčnikih 
številne drobne ciste (drobni folikli 

z nezrelimi celicami), ki za razliko 
od foliklov v normalnih jajčnikih 
ne rastejo in ovulirajo, temveč 
proizvajajo prekomerne količine 
moških hormonov, ki se izločajo v 
kri. Policistični jajčniki so povečani 
in gladke površine, za razliko od 
normalnih jajčnikov, ki imajo zaradi 
oulacij nagubano površino.

Kakšne težave povzroča?
Ženske s sindromom policističnih 
jajčnikov imajo neredne 
menstruacijske cikluse (ker ne prihaja 
do ovulacij), lahko pa tudi znake 
povišanega nivoja moških hormonov, 
kot so poraščenost in mozolji. V 
rodnem obdobju je osnovni problem 
neplodnost, do katere pride zaradi 
menstruacijskih ciklusov brez ovulacij 
(t.i. anovulatorni ciklusi).

Kako ga odkrijemo?
Da lahko govorimo o sindromu 
policističnih jajčnikov, morata biti 
izpolnjena dva od treh kriterijev: 
tipična ultrazvočna slika policističnih 
jajčnikov (številne drobne ciste, 
nameščene pod skorjo jajčnika), 
motnje menstruacijskega ciklusa 
(dolgi menstruacijski ciklusi nad 35 
dni ali brez menstruacij), in/ali znaki 
povišanega nivoja moških hormonov.

Neprehodni jajcevodi
Normalni jajcevodi ulovijo s 
fimbrijami (posebnimi lovkami) 
jajčno celico, ki se sprosti iz jajčnika 
pri ovulaciji. Ob tem pomagajo 

semenčicam, da potujejo proti jajčni 
celici in omogočijo prenos oplojene 
jajčne celice v maternično votlino. 
V primeru spremenjenih jajcevodov 
(govorimo o tuboperitonealni 
neplodnosti), ki so zaradi zarastlin 
delno ali popolnoma neprehodni, do 
oploditve ne pride ali pa lahko pride 
do zunajmaternične nosečnosti. Če so 
jajcevodi neprehodni takoj ob izhodu 
iz maternice, semenčeca ne morejo 
vstopiti v jajcevod. Če so neprehodni 
na končnem delu, jajcevodi ne morejo 
uloviti jajčne celice. Včasih se ob tem 
nabira tekočina (hidrosalpinks) v 
jajcevodu, kar predstavlja morebiten 
vir kronične okužbe.

Kaj povzroča neprehodnost 
jajcevodov?
Neprehodni jajcevodi so najpogosteje 
posledica vnetja, ki se razširi v 
jajcevode iz materničnega vratu, 
maternice ali neposredno iz trebušne 
votline, npr. ob vnetju slepiča. 
Najpogostejši povzročitelji so spolno 
prenosljivi (gonoreja, klamidija). 
Pomembni dejavniki, ki povzročajo 
neprehodnost jajcevodov, so še 
zarastline po predhodnjih operacijah 
in endometrioza.

Kako ugotavljamo prehodnost 
jajcevodov?
Večinoma neprehodni jajcevodi ne 
povzročajo težav. Včasih navajajo 
ženske v preteklosti vnetje rodil. Z 
navadnim ginekološkim pregledom 
se prehodnosti jajcevodov ne da 
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ugotoviti. Morebitne nepravilnosti 
jajcevodov ugotavljamo s 
histerosalpingografijo (80% 
občutljivost), z ultrazvočno 
preiskavo pa si lahko prikažemo 
le večje nepravilnosti jajcevodov 
(npr. hidrosalpings). V primeru 
nenormalnega izvida nadgradimo 
preiskavi z laparoskopijo, pri kateri 
delamo test prehodnosti jajcevodov z 
modrilom.

Pregrada maternice
Pregrada maternice spada v skupino 
prirojenih nepravilnosti maternice in 
predstavlja najpogostejšo razvojno 
nepravilnost maternice. Razvojne 
nepravilnosti maternice povezujejo s 
spontanimi splavi v prvem in drugem 
trimesečju, prezgodnjimi porodi, 
zastojem plodove rasti, nepravilnimi 
plodovimi legami v nosečnosti in 
neplodnostjo.

Pregrado ugotovimo z 
ultrazvočno preiskavo v drugi 
polovici menstruacijskega ciklusa, 
odstranimo pa jo s histeroskopsko 
operacijo (histeroskopska resekcija) 
z resektoskopom (posebni električni 
nož). Dvorogo maternico operiramo 
s klasičnim pristopom (prečni rez 
trebušne stene nad sramno kostjo) z 
operacijo metroplastiko.

Miomi
Kaj so miomi?
So najpogostejše nenevarne 
(benigne) novotvorbe, ki prizadenejo 
20-25% žensk v rodnem obdobju.

Kakšne težave povzročajo?
Lahko povzročajo močne/podaljšane 

krvavitve, bolečine v spodnjem delu 
trebuha, pritiskajo na sosednje 
organe (na mehur, na črevo). V 
določenih primerih (če so večji od 
3 cm ali se bočijo v maternično 
votlino) lahko povzročijo probleme z 
zanositvijo.

Kako jih ugotovimo?
Navadno jih ugotovimo pri običajnem 
ginekološkem pregledu, diagnozo pa 
potrdimo z ultrazvokom.

Prekomerna teža
Prekomerna telesna teža je 
opredeljena z indeksom telesne 
mase – ITM (kg/m2) (ang. body mass 
index – BMI). Ko je ITM 30 ali več, 
govorimo o debelosti (razpredelnica 
1, oranžna barva). Ocenjujejo, da se 
delež debelosti v populaciji povečuje;  
v Sloveniji naj bi bil 15%*. Debelost 
povezujejo s srčno žilnimi obolenji, 
sladkorno boleznijo tipa 2, povišanim 
krvnim tlakom, hiperlipidemijo, 
nekaterimi rakavimi obolenji 
(sluznica maternice, dojka, črevo) 
inneplodnostjo.

Vpliv debelosti na neplodnost
Estrogeni so hormoni, ki  uravnavajo 
menstruacijo in pripravljajo maternico 
za nosečnost. Pretežno nastajajo v 
jajčnikih, v primeru debelosti pa se 
dodatno proizvajajo v maščobnih 
celicah. Povišan nivo estrogenov 
povzroča hormonsko neravnovesje, 
ki vpliva (moti) na ovulacijo. 
Debelost tako povzroča neredne 
menstrualne cikluse, poveča tveganje 
za  neplodnosti, zmanjša uspešnost 
postopkov oploditve z biomedicinsko 
pomočjo in poviša tveganje za 
spontani splav. Debelost se pojavlja 
pri sindromu policističnih jajčnikov 
in lahko povzroča neplodnost 
pri moških. Ob tem je potrebno 
poudariti, da debelost poveča 
tveganje za povišan krvni tlak in 
sladkorno bolezen tudi v nosečnosti.

Starost ženske
Plodna sposobnost ženske z leti 
upada. Počasno padanje se začne 

po 30. in nato hitreje po 35. letu. 
O tem, kolikšna je še plodna 
rezerva v jajčnikih, nam pove nivo 
hormona FSH in število foliklov, ki jih 
preštejemo pri ultrazvočni preiskavi.

Hiperprolaktinemija
Prolaktin je hormon, ki nastaja v 
možganih (v hipofizi) in je v času, ko 
žena ni noseča, v nizkih količinah v 
krvi. V primeru nosečnosti je povišan 
za 10x in vzpodbuja nastajanje mleka.

Kaj je hiperprolaktinemija?
Hiperprolaktinemija je stanje, pri 
katerem možgani izločajo povišan 
nivo prolaktina kljub temu, da 
žena ni noseča. Kaže se v obliki 
motenj menstruacijskega ciklusa (ni 
menstruacij, menstruacijski ciklusi 
daljši od 35 dni), ni ovulacij, prihaja 
do motenj v delovanju rumenega 
telesca in neplodnosti. Lahko pride 
do galaktoreje (nastanek in izločanje 
mleka pri nedoječi ženski).

Kako določimo nivo prolaktina?
Nivo prolaktina izmerimo z odvzemom 
krvi. Če je povišan, ponovimo 
preiskavo z ritmom prolaktina (3x 
meritev v eni uri, saj je lahko nivo 
prolaktina povišan zaradi stresa, 
ki se mu na ta način izognemo). 
V določenih primerih opravimo še 
računalniško tomografijo ali magnetno 
preiskavo glave za iskanje manjših 
tumorjev, ki proizvajajo prolaktin.

Moška neplodnost
Moške neplodnosti je približno 

tretjina. Kaže se s slabo kvaliteto 
semena pri analizi semena 
(spermiogramu). V 75% povzročajo 
neplodnost pri moškem vnetja, 
poškodbe, genetske motnje, 
motnje v spuščanju moda, po 
operativnih posegih in nekaterih 
vrstah zdravljenja (predvsem 
maligne bolezni), ki lahko povzročijo 
spremembe v kvaliteti semena. V 25% 
razlogov ne najdemo. Predvidevamo, 
da prihaja do motenega razvoja 
spolnih žlez že pred rojstvom in takoj 
po rojstvu pred puberteto.

VZROKE ZA NEPLODNOST 
LAHKO UGOTAVLJAMO PRI 

ŽENSKI, PRI MOŠKEM ALI PRI 
OBEH. VČASIH PA JE VZROK 

NEPOJASNJEN.
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Naravna podpora koži, 
ustnicam, dlesnim in 
sluznicam

Bio
nara

vno

vega
nsko

Dr. Niedermaier®

FERMENTATION

Na voljo v trgovinah Sanolabor.
Distributer: Eurosolar d.o.o. email: info@regulat.si

www.regulat.si

HERPES

AKNE

AFTE

BRADAVICE

HEMOROIDI

BRAZGOTINE

Regulat® Healthy Skin gel - popolnoma naraven in učinkovit pripravek, ki 
je telesu v podporo pri obvladovanju mozoljev, aken, brazgotin, razpokanih 
ustnic, herpesa, aft, vnetih dlesni in celo hemoroidov. 

Vsebuje 6 organskih rastlinskih olj v kombinaciji z 10 rastlinskimi 
izvlečki in vitamini, ki razstrupljajo in pomirjajo kožo.

Vitamin C in cink spodbujata obrambo telesa pred patogeni.

Vitamin C in cink spodbujata obnovo kože.

Brusnica in ingver pospešujeta prekrvavitev in delujeta antiseptično.

Brez konzervansov. Brez alkohola. Dermatološko testirano. Hipoalergena. NARAVNI GEL 
ZA KOŽO IN USTA

Že poznate gel Regulat® Healthy Skin – popolnoma 
naraven in učinkovit pripravek, ki je telesu v podporo 
pri obvladovanju mozoljev, aken, brazgotin, razpokanih 
ustnic, herpesa, aft, vnetih dlesni … ali celo hemoroidov?  

Besedilo: Adriana D., Več informacij: www.regulat.si, info@regulat.si, FB@Regulatpro.

→ Razvoj gela temelji na 
naravnem, tradiciji in 

principu ravnovesja
Dr. Niedermaier je desetletja iskal 
načine, kako bi telo učinkovito 
na čim bolj celosten in naraven 
način podprl pri ohranjanju zdravja 
oziroma obvladovanju različnih 
težav. Ugotovil je, da se ta moč 
skriva v kaskadno mlečnokislinsko 
fermentiranih koncentratih iz 
ekološkega sadja, zelenjave, oreščkov 
in začimb (REGULATESSENZ®). 
Zaradi postopka večkratne 
fermentacije ti vsebujejo širok nabor 
za celično ravnovesje pomembnih 
vitalnih snovi, ki so telesu zlahka 
dostopni, saj se ob dotiku s sluznico 
ali kožo z lahkoto vsrkajo globlje v 

telo. Iz te osnove je nastal tudi gel 
Regulat® Healthy Skin.  

Delovanje gela Regulat® 
Healthy Skin 
Osnova gela je REGULATESSENZ®-a, 
ki so ji dodali sinergistično delujoče 
sestavine – cink, vitamin C, organska 
rastlinska olja (na primer laneno, 
konopljino …), rastlinske izvlečke 
(na primer močvirskega sleza, 
ognjiča, cvetov konoplje …), ingver in 
brusnico. 
REGULATESSENZ®-a pomirja kožno 
tkivo in uravnava imunski sistem. 
Šest organskih rastlinskih olj v 
kombinaciji z desetimi rastlinskimi 
izvlečki in vitamini razstruplja in 
pomirja kožo. Cink in vitamin C 

spodbujata imunski sistem v boju 
proti patogenom in podpirata 
obrambne mehanizme kože.
Brusnica in ingver pa podpirata krvni 
obtok in proti patogenom delujeta 
antiseptično.

Uporaba gela Regulat® Healthy 
Skin 
Gel odlično podpira ravnovesje kože, 
ustnic, dlesni in sluznice ust. Lahko 
pa ga po potrebi uporabljamo tudi 
na drugih sluznicah. Deluje kot 
takojšnja biološka pomoč oziroma 
podpora ob terapijah različnih 
težavah, kot so herpes, pasavec, 
norice, akne, mozolji, brazgotine, 
bradavice, piki komarjev, afte, vnete 
dlesni in hemoroidi.

Promocija

https://www.regulat.si


HPV - kako se 
prenaša in kakšni so 

znaki okužbe?

→ Kaj je HPV in kaj 
povzroča?

HPV je pravzaprav skupina virusov- 
poznamo več kot 200 različic oziroma 
genotipov, najdemo pa jih lahko v 
koži in sluznicah ljudi. Po svetu je 
danes s HPV okuženih približno 600 
milijonov ljudi. 

Okužba s HPV, za katero ne 
poznamo zdravila, posamezniku lahko 
povzroči različne zdravstvene težave. 
Večina okužb mine brez bolezenskih 
znakov in brez hujših posledic. 
Nekateri manj rizični genotipi HPV 
so vzrok neprijetnih in trdovratnih 
genitalnih bradavic, poznamo pa tudi 
trinajst zelo nevarnih.

Slednji lahko povzročijo raka 
materničnega vratu, nožnice in vulve 
pri ženskah, raka penisa pri moških 
ter raka zadnjika in ustnega dela žrela 
pri obeh spolih. Visokorizični genotipi 
HPV so tako vzrok za skoraj vse 
primere raka materničnega vratu,  
88 % raka zadnjika, 78 % raka 
nožnice, četrtino primerov raka 
ženskega zunanjega spolovila (vulve), 
polovico primerov raka penisa ter 
skoraj tretjino (31 %) primerov raka 
ustnega dela žrela.

Evropska statistika
Rak materničnega vratu je za 
evropske ženske med 15. in 44. 
letom starosti drugi najpogostejši 
rak, takoj za rakom dojk. Kljub 
nekaterim učinkovitim ukrepom, je 
rak materničnega vratu še vedno 
zdravstveni problem tudi v Sloveniji, 
kjer na letni ravni za njim zboli 
okrog 120 žensk, med 40 in 50 pa 
jih žal vsako leto umre, navajajo 
pri Nacionalnem inštitutu za javno 
zdravje (NIJZ). Zaskrbljujoč je 
tudi podatek, da mora v Sloveniji 
zaradi predrakavih sprememb, ki so 
posledica kronične okužbe z enim 
od rakotvornih HPV, vsako leto na 
operacijo več kot 1600 žensk. 

Kako se okužimo in kdo je 
najbolj izpostavljen?
Zmotno je prepričanje, da se virusi 
HPV se najpogosteje prenašajo z 
vaginalnimi, analnimi in oralnimi 
spolnimi odnosi. A pravzaprav so 
dovolj že tesni intimni stiki, npr. stiki s 
sluznico ali kožo okužene osebe. Prav 
tako je pomembno vedeti, da jih med 
različnimi deli telesa lahko prenašamo 
tudi z rokami, prenos pa je možen 

Humani papilomavirus (HPV) je v svetu znan kot najpogostejša 
spolno prenosljiva okužba, s katero se vsaj enkrat v življenju okuži 

večina spolno aktivnih ljudi. Za okužbo je lahko namreč dovolj 
že tesen stik, povsem napačno pa je razmišljanje, da je nevaren le 
za ženske. Veliko težav namreč lahko povzroči tudi moškim. Za 

rakom materničnega vratu, vsako leto umre od 40 do 50 Slovenk.

Besedilo: Dr. Šinkovec Zorko

tudi z matere na novorojenčka ob 
porodu. Večina ljudi se sicer okuži že 
kmalu po začetku spolne dejavnosti, 
zato je pogostost okužb najvišja 
pri mladostnikih in mlajših odraslih, 
torej v starostnem obdobju med 15 
in 25 let. Okužbi s HPV tvega vsak 
spolno aktivni posameznik, tudi če 
je imel spolni odnos le z eno osebo, 
simptomi pa se lahko razvijejo tudi 
leta po spolnem odnosu z okuženim. 
Pravzaprav je izjemno težko (iz)vedeti 
kdaj ste virus prvič dobili. Kar pa je 
pomembno, je vedeti, da za okužbo s 
HPV ni zdravila, lahko pa se zdravijo 
bolezni, ki nastanejo kot posledica te 
okužbe. Čeprav morda velja nekakšno 
splošno prepričanje, da je virus 
nevaren predvsem za ženske, to ne 
drži povsem. Okužijo se lahko tako 
moški kot ženske. V javnosti je še 
vedno veliko premalo informiranosti, 
da HPV povzroča številne bolezni 
tudi pri moških oziroma dečkih. Po 
okužbi s HPV se pri moškem lahko 
razvije rak penisa, ustnega dela, žrela, 
prav tako lahko v spolovilu ali žrelu 
nastanejo papilomi, bradavice, ki se 
kljub posegu v 30 odstotkih pojavijo 
ponovno. Stroka zato ugotavlja, da za 
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t. i. čredno imunost ne zadošča zgolj 
cepljenje deklic, ki bi pasivno zaščitilo 
tudi dečke, ampak je potrebno tudi 
cepljenje dečkov.

Kako se zaščititi?
Recept za zaščito je zelo preprost. 
Strokovnjaki so si enotni, da se 
najučinkoviteje pred okužbo s HPV 
in s tem pred rakom zaščitimo s 
cepljenjem. V Sloveniji se ga od 
lanskega leta lahko brezplačno 
udeležijo tako deklice kot tudi dečki 
od 6. razreda osnovne šole oziroma 
od 12. leta starosti dalje. Pomembno 
pa je, da se mladostniki cepijo dovolj 
zgodaj, saj je najbolj učinkovito pred 
prvo okužbo. Za večino otrok sta 
dovolj le dva odmerka cepiva, če se 
cepijo pred 15. letom starosti, zato 
strokovnjaki pozivajo starše, da s 
pravočasno odločitvijo za cepljenje 
njihovih otrok v mladosti, poskrbijo 
za njihovo zdravje v odrasli dobi. 
Ko je okužba enkrat prisotna, je 

cepivo žal ne zdravi. Cepljenje je sicer 
priporočljivo do 26. leta starosti, po 
tej starosti pa je priporočljivo po 
individualni presoji, glede na tveganje 
za okužbo. 

Uvedba brezplačnega cepljenja 
za dečke je bil velik korak k zaščiti 
slovenskih dečkov pred boleznimi, 
ki jih povzroča HPV ter vzpostavitvi 
kolektivne imunosti. Vendar pa je 
precepljenost v Sloveniji trenutno 
še vedno prenizka in je po zadnjih 
podatkih v času pandemije covid-19 
celo nekoliko upadla, kar ovira 
odpravo rakov, ki jih povzroča okužba 
s HPV. V šolskem letu 2020/21 
smo v Sloveniji zabeležili 49,8 % 
precepljenost šestošolk proti HPV, 
kar je skoraj 9 % manj kot v šolskem 
letu 2019/20, ko je precepljenost 
znašala 58,5 %.

Ali je cepivo učinkovito?
Cepljenje z devetvalentnim cepivom, 
ki je na voljo v Sloveniji, velja za zelo 

učinkovito zaščito pred okužbami 
s sedmimi najpogostejšimi genotipi 
HPV, ki povzročajo okrog 90 % raka 
materničnega vratu ter nekatere 
druge rake spolovil, danke in ustnega 
dela žrela ter pred dvema genotipoma 
HPV, ki povzročata do 90 % 
genitalnih bradavic. Neželeni učinki, 
ki se lahko pojavijo po cepljenju, 
pa so največkrat blagi in prehodni 
(pordelost na mestu vboda, rahla 
oteklina na tem delu, kratkotrajna 
povišana temperatura ipd.).

Odločitev v drugi smeri, torej proti 
cepljenju, ima lahko velike posledice 
za zdravje. Posameznik, ki ni bil 
cepljen, ima bistveno večje tveganje, 
da bo zbolel za določenimi raki ali 
predrakavimi spremembami, in tudi 
večje tveganje za druge bolezni, ki so 
povezane s HPV, kot tudi za zaplete 
po zdravljenju le-teh.

Zaščita po cepljenju traja 
vsaj deset let in je najverjetneje 
dolgotrajna.

Vse za zdravo 
jesen najdete 

v Sanolaborju!
Široka izbira prehranskih dopolnil, medicinskih 

pripomočkov in drugih izdelkov za zdrav vsakdan

www.sanolabor.si

S kartico ugodnosti do zbiranja 
točk in ugodnejših nakupov

https://www.sanolabor.si


Pomanjkanje železa
Pomanjkanje železa je najpogostejše pomanjkanje mikrohranil, ki ga zaznamo tudi v razvitem 
svetu. Ocenjujejo, da je vnos železa pri majhnih otrocih, ženskah pred menopavzo in nosečnicah 
le 60 % glede na priporočila. To pa lahko povzroči zdravstvene težave, ki se kažejo predvsem kot 

anemija, to je slabokrvnost.

Besedilo: Bojan Madjar, mag.farm.

→ Povečana verjetnost za nastanek 
anemije zaradi pomanjkanja železa 

se pojavlja tudi pri najstnicah, pri katerih 
so lahko potrebe po železu tudi 2-krat višje 
kot pri odrasli ženski. Najstnice se pogosto 
nepravilno prehranjujejo (razne diete). 
Anemija je denimo pogostejša pri tistih, ki 
imajo preveliko telesno težo. Potreba po 
železu je zaradi intenzivne rasti večja, pa 
drugi strani pa prihaja do izgub železa zaradi 
menstruacij. Zadnje so tudi razlog, zakaj je 
pomanjkanje železa pri ženskah v rodni dobi 
večje, kot pri moški populaciji.

Povečane potrebe so razen v obdobju 
odraščanja še med nosečnostjo ter dojenjem. 
Nosečnice ter doječe matere zato danes že 
pogosto posegajo po prehranskih dopolnilih, 
ki poleg nekaterih drugih mikrohranil 
vsebujejo tudi železo. Tega pogosto 
primanjkuje veganom ter vegetarijancem. 
Rastlinska hrana resda ne vsebuje manj 
železa kot meso, a je izraba železa manjša. 
Železo je namreč v rastlinah vezano na tak 
način, da je absorpcija iz prebavil po zaužitju 

precej otežena. Absorpcijo zmanjšajo tudi 
sočasno zaužite vlaknine v solati, otrobi in čaj. 
Ljudje, ki ne uživate mesa poskrbite, da boste 
zaužili dovolj z železom bogatih živil: temno 
listnate solate, suhega fižola, oreškov, suhih 
sliv, rozin in suhih fig ter obogatenih žitaric. 
Upoštevajte, da askorbinska kislina (vitamin C) 
ter sok iz citrusov absorpcijo železa povečata. 
Razmislite tudi o možnosti dodajanja železa 
v obliki prehranskih dopolnil. Pazite, da jih 
ne zaužijete sočasno z živili, ki absorpcijo 
železa zmanjšujejo. Ker je izkoristek železa 
iz prehranskih dopolnil prav tako slabši, si 
pomagajte tako, da ga zaužijete med dvema 
obrokoma hrane, najbolje sočasno s sokom 
iz citrusov. Vendar pomarančni sok ne sme 
biti obogaten s kalcijem, saj zadnji prav tako 
zmanjša absorpcijo železa.

Absorpcija železa je slabša ob povišanem 
pH želodčnega soka. Na to morate biti 
pozorni predvsem tisti, ki uporabljate zdravila 
za nevtralizacijo (antacidi) ali zmanjšanje 
izločanja želodčne kisline (H2-antagonisti, 
zaviralci protonske črpalke). Da se izognemo 
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medsebojnemu delovanju priporočamo, da 
se pripravek z železom vzame vsaj 2 uri pred 
ali po uporabi zdravila iz skupine izmenjevalci 
žolčnih kislin, ki uravnava količino holesterola 
in drugih maščob v krvi (holestiramin) ali 
katerega izmed prej naštetih zdravil z vplivom 
na kislost želodčnega soka.

Anemijo, ki nastane zaradi pomanjkanja 
železa lahko dokažemo s pomočjo 
laboratorijskih testov (merimo koncentracijo 
prostega železa ali feritina v serumu). 
Običajno pa zaznamo določene znake, ki 
lahko kažejo na pomanjkanje železa. Med 
najpogostejšimiso utrujenost, glavoboli, 
oteženo dihanje ob naporu ter težave s 
koncentracijo. Manj pogosto se pojavlja 
vnetje jezika, razpoke v ustnih kotičkih, 
nohti v obliki žlice ali oteženo požiranje. Ob 
pomanjkanju železa lahko zaznamo apetit po 
določenih sestavinah hrane (surov krompir, 
surov riž ...) ali celo snoveh, ki nimajo hranilne 
vrednosti (papir, milo ...)

Ob sumu na anemijo moramo najprej 
obiskati zdravnika. Ta s pomočjo testiranja 
krvi ugotovi resnost stanja. Poleg tega mora 
izključiti resen vzrok za nastanek anemije 

(rak prebavil, želodčne razjede ...). Glede na 
pomanjkanje železa lahko priporoča ustrezno 
prehrano, prehranske dodatke ali predpiše 
zdravilo. Zdravila se od prehranskih dopolnil 
razlikujejo predvsem v tem, da vsebujejo 
večje odmerke železa. To je ponavadi vezano 
z določeno spojino, zaradi česar se zmanjša 
draženje želodčne sluznice, spremenjen 
pa je tudi način vsrkanja železa iz prebavil 
(neodvisno od kislosti želodčnega soka, 
manjša verjetnost interakcij). Zdravila so 
lahko v različnih oblikah (tablete, žvečljive 
tablete, sirupi). Nekatera se zaužijejo na 
prazen želodec, nekatere pa moramo zaužiti s 
hrano. O načinu jemanja se vedno prepričajte 
in o tem povprašajte že farmacevta ob izdaji 
zdravila. Upoštevajte, da lahko povzročajo 
zdravila ter prehranska dopolnila z železom 
tudi nekatere neželene učinke. Najpogostejši 
so: slabost, bruhanje, zaprtje, temno obarvano 
blato ter nelagodje v trebuhu. Tekoče oblike, 
ki vsebujejo nevezano obliko železa poleg 
tega lahko povzročijo tudi obarvanost zob. O 
ravnanju v primeru pojava neželenih učinkov 
se posvetujte z zdravnikom ali lekarniškim 
farmacevtom.

STROKOVNO SVETOVANJE:

www.panakea.net

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

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

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

ZA MANJ OTRDELE SKLEPE
Privoščite svojim sklepom pomoč po naravni poti in obvarujte telo pred negativnimi stranskimi učinki 
sintetičnih spojin. Nahranite celice mišic, sklepov in vezivnega tkiva z lipidnim kompleksom PCSO-524.

Kapsule Lyprinol® – naraven 
lipidni kompleks za pomoč 
pri težavah s sklepi.

Kapsule vsebujejo popolnoma naravno 
kombinacijo več kot 30 edinstvenih 
maščobnih kislin omega-3, v raziskavah 
označeno tudi kot lipidni kompleks 
PCSO-524®. Ta sestavlja več različnih vrst 
maščobnih kislin, zato je v primerjavi z 
drugimi omega-3 dokazano tudi do 200-krat 
učinkovitejši. Kapsule so varna in učinkovita 
alternativa iz naravne lekarne.

Kompleks PCSO-524® je naravni izvleček 
iz mesa novozelandske zelenouste školjke 
(Perna canalicus).

https://www.panakea.net


Krčne žile pod 
nadzorom - kako 

omiliti težave
Če je evolucija poskrbela, da smo se vzravnali in se začeli 

premikati le po dveh okončinah, zakaj je potem žilne stene in 
venske zaklopke v naših nožnih venah naredila tako ranljive? 

Takšna misel verjetno prešine vsakogar, ki trpi zaradi 
venskega popuščanja oziroma vijugastih modrikastih 

krčnih žil, ki sprva povzročajo težke, boleče in utrujene 
noge, kasneje pa številne zaplete. 

Besedilo: prim. mag. Andrej Šikovec, dr. med., specialist splošne kirurgije iz specialistične ambulante

→ Toda ali je to res evolucijska napaka 
ali si težave povzročamo sami? Kako 

preprečiti krčne žile? Lahko kaj storite sami?
Precej je odvisno od vzroka za njihov 
nastanek. Genetska predispozicija je 
najmočnejši dejavnik, ki vpliva na pojav 
kronične bolezni ven. Raziskave kažejo, 
da je možnost, da dobimo krčne žile, okoli 
40-odstotna, če zaradi njih trpi eden od 
staršev. Če jih imata oba starša, pa imajo 
moški 60-odstotno, ženske pa skoraj 
90-odstotno možnost, da se jim pojavijo. 
Na genetiko in nekatere druge dejavnike 
tveganja, kot so hormonska nihanja in 
starost, s katero se bolezen bistveno bolj 
izraža in povzroča več težav, torej ne moremo 
vplivati. Lahko pa s svojim vedenjem vplivamo 
na dejavnike, ki izrazitost simptomov 
povečajo ali omejijo.

Zelo pomembni za potek bolezni so 
namreč tudi povečana telesna teža, pretirano 
sedeč ali stoječ način življenja in pomanjkanje 
telesne aktivnosti. Teža bolezni se lahko ob 
sočasnem delovanju več dejavnikov bistveno 
spreminja.

Od začetnih sitnosti do večjih težav
Ko kri iz srca potuje do zadnje žilice v 
nožnem palcu, gre običajno vse gladko. Ko se 
ta kri vrača nazaj v srce, pa mora pritisk v veni 
premagati težnost, ki žene kri k tlom. To ni 
preprosto. V venah, skozi katere se kri vrača 
nazaj v srce, so zato nežne, a nepogrešljive 
lopute, zaklopke, ki krvni tok usmerjajo proti 
srcu in preprečujejo, da bi kri uhajala nazaj.

Eden od verjetnejših razlogov za nastanek 
krčnih žil so šibke venske stene, ki se razširijo 
zaradi povečanega pritiska krvi v venah 
nog, ko stojimo. Ko te pod pritiskom krvi 
popuščajo in se vene širijo, tudi zaklopke ne 
morejo več dobro tesniti. Zato kri uhaja nazaj 
in se kopiči v venah nog. Tako se začne valiti 
kepa, katere rezultat so popuščanje, širjenje 
in podaljšanje površinskih ven ter njihovo 
izbočenje nad nivo kože.

Prav videz spodnjih okončin, ki ga 
povzroča okvara ven v njih, namreč 
predvsem pri ženskah povzroči prvi vzgib 
za obisk specialista, medtem ko se moški 
za zdravljenje običajno odločajo šele, ko 
krčne žile postanejo boleče. To pa je skrb 
vzbujajoče, posebno ker najnovejše študije 
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nakazujejo, da se delež obolelih med moškimi 
počasi izenačuje z deležem obolelih žensk.
 
Skoraj nihče ni povsem imun
Krčne žile, kot kaže, ne izbirajo med spoloma 
in se ne ozirajo vedno na starost. 
Mitov v povezavi s krčnimi žilami je namreč 
precej. Križanje nog denimo ne povzroča 
njihovega nastanka, lahko pa pospeši 
poslabšanje že obstoječega stanja. Tudi mit, 
da moški obolevajo bistveno manj, je že 
davno ovržen, čeprav večina raziskav kaže 
na nekoliko večjo pojavnost krčnih žil pri 
ženskah. Razlog za to bi lahko bilo nihanje 
nivoja estrogenov in gestagenov v krvi med 
rednimi menstruacijskimi ciklusi, ki povzroča 
motnjo v delovanju venskih sten, drugi razlog 
pa je nosečnost.

Raziskava med nosečnicami je pokazala, 
da so se krčne žile pojavile pri več kot 
70 odstotkih, pri tem pa se je klasičnima 
dejavnikoma tveganja – genski predispoziciji 
in starosti – pridružilo tudi število nosečnosti. 
Več ko jih je bilo, večja je obolevnost. Med 
nosečnostjo po žilah kroži več krvi, rastoči 
otrok delno pritiska na vene in s tem 

povečuje pritisk v spodnjih okončinah, hkrati 
pa so zaradi koktajla hormonov, ki krožijo po 
telesu, žilne stene še mehkejše in ranljivejše.

Manca po prvi nosečnosti ni opazila 
bistvene spremembe, je pa bilo zato po 
drugi nosečnosti poslabšanje tako očitno, 
da se je končno odločila za obisk specialista. 
»Občutka lahkih nog nisem več poznala, že 
po nekaj urah budnosti je moja leva noga 
izrazito otekla, vse nogavice so bile preozke,« 
opisuje poslabšanje svojega zdravstvenega 
stanja.

Čim hitrejše ukrepanje pri pojavu venskega 
popuščanja je bistveno za nadzor nad 
boleznijo. Z ultrazvočnim pregledom žil lahko 
zdravnik ugotovi, katere vene so prizadete 

Lahkotnost in opora za ves dan 
z »by SIGVARIS« preventivnimi 
kompresijskimi nogavicami

Na voljo tudi v vaši lekarni, drugih specializiranih trgovinah z medicinskimi 
pripomočki ter na www.diafit.si.

Živi svoje življenje. 
Bodi, kar si.

Dobro počutje. Dober izgled. Zanjo in zanj.

DIAFIT d.o.o., PE Trgovina pri dežurni lekarni
Njegoševa cesta 6k, 1000 Ljubljana

DIAFIT d.o.o., PE Trgovina pri Zmajskem mostu
Petkovškovo nabrežje 29, 1000 Ljubljana

DIAFIT d.o.o., PE Trgovina pri bolnišnici
Ljubljanska 1a, 2000 Maribor

DIAFIT d.o.o., PE Trgovina center
Ulica talcev 9, 2000 Maribor

KO KRI IZ SRCA 
POTUJE DO 

ZADNJE ŽILICE V 
NOŽNEM PALCU, 

GRE OBIČAJNO 
VSE GLADKO. 
KO SE TA KRI 

VRAČA NAZAJ V 
SRCE, PA MORA 
PRITISK V VENI 

PREMAGATI 
TEŽNOST, KI 

ŽENE KRI K 
TLOM

https://www.diafit.si


in do kolikšne mere, ter napove, kakšno 
zdravljenje je potrebno in možno. 
Čeprav je videz krčnih žil lahko moteč, to ne 
bi smela biti najpomembnejša skrb bolnikov. 
Nezdravljene krčne žile ali varice namreč 
sčasoma začnejo povzročati nelagodje: 
srbenje, zbadanje, občutek težkih nog, pekoče 
bolečine in nemirne noge. To je posledica 
vnetnega odgovora na spremembe pritiska v 
venah, katerega vzrok je širjenje ven. Le-to pa 
povzročajo toplota, dolgo stanje na mestu, 
alkohol, ženski spolni hormoni, nosečnost, 
nikotin itn.

Obisk pri žilnem specialistu je nujno 
potreben pri hitri utrujenosti in občutku 
težkih nog, bolečinah, otekanju goleni, 
zlasti če je razlika med levo in desno nogo, 
povrhnjem vnetju ven, tj. tromboflebitisu, 
krvavitvi iz varic, obarvanosti kože na goleni, 
stanjšanju in zatrdelosti kože na goleni, beli, 
boleči koži in venski razjedi«.

Krčnih žil se ne da preprečiti, lahko 
pa upočasnite napredovanje
Kliničnih študij, ki bi dokazovale zmanjšanje 
okvar s preventivnim vedenjem, ni. K sreči 
pa lahko z nekaterimi ukrepi bistveno 
upočasnimo napredovanje krčnih žil, 
predvsem pa lahko lajšamo simptome.

To v veliki meri velja za nošnjo 
kompresijskih nogavic oziroma za povijanje 
nog. Težave klinično dokazano pomagajo 
blažiti zdravila s flavonoidi. Neprijetne 
pekoče občutke in napetost pa zmanjšujejo 
tudi ekstrakti iz divjega kostanja, grozdja 
in japonske sofore. Pomagajo seveda 

vsakodnevno gibanje, izogibanje vročini in 
dolgotrajnemu stanju na mestu, zmanjšanje 
telesne teže in lahka, na zelenjavi temelječa 
prehrana. A nič od tega krčnih žil ne zdravi. Le 
v primerih, ko je edini razlog za pojav krčnih 
žil nosečnost, se stanje ven lahko popravi, po 
nadaljnjih nosečnostih pa so varice vse bolj 
izražene.

Zdravljenje krčnih žil ima smisel!
Postopek obravnave se običajno začne s 
pregledom pacienta in ultrazvokom žil, če je 
težava že napredovala. Tako zdravnik določi 
primerno metodo zdravljenja in se skupaj s 
pacientom odloči za vrsto posega.

Če bi k zdravniku prišli prej, bi ta morda 
za začetek izbral nekirurško zdravljenje, t. i. 
sklerozacijo, pri kateri pretežno neboleče s 
tekočino ali peno zlepijo prizadeto žilo, kri 
pa se nato preusmeri v druge vene. Če pa je 
treba trajno zmanjšati simptome bolezni, je 
primerno le kirurško zdravljenje. Možnosti 
kirurškega zdravljenja je več.

Pri klasični flebektomiji odstranijo večje 
podkožne žile skozi majhne kožne reze. 
Poseg je preverjen in učinkovit. Je pa 
okrevanje nekoliko počasnejše, hkrati pa so 
posledice posega bolj boleče kot pri sodobnih 
znotrajžilnih metodah.

Pri laserski in radiofrekvenčni znotrajžilni 
metodi s posebno sondo prodrejo v oboleli 
predel in z različnimi postopki onemogočijo 
nadaljnji pretok krvi skozi žilo. Rezultati 
obeh metod so odlični, pacienti lahko takoj 
vstanejo in že pol ure po posegu gredo 
domov. Več kot polovica se jih vrne na delo v 
treh dneh po posegu.

Omenjeni načini zdravljenja niso zagotovilo, 
da se krčne žile ne bodo ponovno 
pojavile na drugem mestu. Da bi bila 
možnost ponovitve kar se da majhna, 
pa lahko največ storimo sami. Izplača 
se, lahkoten korak je pač neprecenljiv.

➡ Čim hitrejše 
ukrepanje pri 
pojavu venskega 
popuščanja 
je bistveno za 
nadzor nad 
boleznijo. Z 
ultrazvočnim 
pregledom žil 
lahko zdravnik 
ugotovi, 
katere vene 
so prizadete 
in do kolikšne 
mere, ter 
napove, kakšno 
zdravljenje je 
potrebno in 
možno. 

48 |

https://www.pharmaclassic.com


Ordinacije za manualno medicino MOGY

→ Vzroki za težave z gibalnim sistemom 
(hrbtenico, sklepi, mišicami in vezivnim 

tkivom) so predvsem obrabne spremembe, 
ki se začnejo pojavljati po 35. letu starosti, 
v primeru dolgotrajne prisilne drže, težkega 
fizičnega dela, preobremenjenosti in stresa 
lahko tudi prej. Klinično najuspešnejša 
metoda za zdravljenje težav z gibalnim 
sistemom je manualna medicina. Gre za 
področje zdravljenja, ki ga ljudje pogosto 
zamenjujejo z ročno fizioterapijo, medicinsko 
masažo ali kiropraktiko, pa vendar se 
od njih bistveno razlikuje. Pri manualni 
medicini namreč preglede in terapije izvajajo 
zdravniki specialisti, nevrologi ali ortopedi. 
Specialistično znanje zdravnikov omogoča 
jasno postavitev diagnoze ter hitre in 
učinkovite rezultate terapij.

Bistvo zdravljenja je prvi pregled
Ob prvem obisku zdravnik opravi klinični 
nevrološki pregled, preveri stanje mišic, 
vezivnega tkiva, refleksov, oceni držo, 
gibanje in preuči medicinsko dokumentacijo 
(izvide in slike). Na tej podlagi predpiše 
število terapij. »Terapije se nadaljujejo, 
ko natančno določimo diagnozo in smo 
prepričani v njihov uspeh. Če težave niso 
del našega področja, bolnika usmerimo k 
drugim specialistom. Ljudje so nam hvaležni 
za konkreten nasvet in pomoč,« nam zaupa 
zdravnik Andrej Kotov iz ordinacije MOGY v 
Trzinu.

Zdravljenje je še posebej uspešno pri 
naslednjih stanjih:

 � bolečine v hrbtenici (predvsem v vratnem in 
ledvenem delu),
 � bolečine v sklepih (koleno, rama, kolk),
 � bolečine v rokah ali nogah (tudi občutki 
otopelosti, nemoči in mravljinčenja),
 � glavoboli, vrtoglavice in nespečnost,
 � spremembe medvretenčnih ploščic 
(protruzija, hernija diska),
 � posledica draženja živčnih pletežev 
(lumbalgija, radikulopatija, išias …)
 � obrabne spremembe na hrbtenici 
(hondroza, spondiloza, spondilartroza …),

 � epikodilitis (teniški komolec), sindrom 
karpalnega kanala,
 � stanja po poškodbah in operativnih posegih,
 � tinitus (šumenje v ušesih), neprijetni 
občutki po obrazu, motnje vida.

Čakalne dobe za prvi pregled so kratke, v 
povprečju od sedem do deset dni. Na terapije, 
ki jih na podlagi pregleda predpiše zdravnik, 
se ne čaka. Za najpogostejšo težavo, kot 
je dolgotrajna bolečina v križu, je običajno 
potrebnih od štiri do šest terapij. »V naše 
ordinacije prihajajo ljudje, ki so preizkusili 
že različne vrste zdravljenja, a brez uspeha. 
Morda so ordinacije MOGY drugačne zato, 
ker zdravniki specialisti izvajajo tako preglede 
kot tudi terapije in spremljajo pacienta ves 
čas zdravljenja. Z veseljem bomo pomagali 
tudi vam,« zaključi mag. Sanja Zrimšek, vodja 
ordinacij. 

Specialisti za hrbtenico in sklepe

Naročila in informacije:
• ordinacija MOGY Trzin, T: 01 561 25 21
Andrej Kotov, dr. med., spec. nevrolog, spec. manualne medicine
• ordinacija MOGY Celje, T: 040 866 456
Roman Burdeniuk, dr. med., spec. ortoped, spec. manualne medicine 
• ordinacija MOGY Maribor in Tišina, T: 02 470 24 13
Sergej Fedorov, dr. med., spec. nevrolog, spec. manualne medicine
Vladimir Fedorov, dr. med., spec. nevrolog, spec. manualne medicine
• ordinacija MOGY Nova Gorica in Izola, T: 05 300 23 77
Arkadij Januškevič, dr. med., spec. nevrolog, spec. manualne medicine
Dimitrij Gaidukevich, dr. med., spec. ortoped, spec. manualne medicine
Genadij Filipov, dr. med., spec. nevrolog, spec. ortoped, spec. manualne 
medicine 

MANUALNA MEDICINA – Zdravljene gibalnega sistema

➡ V 
medicinskem 
centru MOGY 
z ordinacijami 
po vsej Sloveniji 
deluje sedem 
zdravnikov 
specialistov. 
Strokovno 
in učinkovito 
vam pomagajo 
do zdravja in 
boljšega počutja. 

➡ www.mogy.si
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Sadni jogurt s 
kakijem
Uporabimo lahko kupljeno 
ledenko (zamrznjeno smetano) 
ali pa jo pripravimo sami. 

ČAS PRIPRAVE

 15 minuta

500 ml zamrznjene smetane 
(ledenke) • 3 vanilijevi kakiji 
• 100 g nasekljanih praženih 
mandljev • 50 g celih mandljev

Kakije temeljito operemo, 
jim odstranimo peclje in jih 
razpolovimo. Odstranimo 
morebitne koščice, nato 
pa kakijevo meso drobno 
nasekljamo.

V skledice za sladoled najprej 
nadevamo večino ledenke, ki jo 
potresemo z večino nasekljanih 
mandljev, pokrijemo s 
plastjo nasekljanih kakijev 
in potresemo s preostankom 
nasekljanih mandljev. 

Pripravljen posladek okrasimo 
s celimi mandlji in preostalo 
ledenko. Postrežemo.

Dodatni nasvet: Kakije 
lahko sesekljamo s pomočjo 
električnega sekljalnika.

KAKI: vitaminska 
bomba za jesenske dni 

Kaki ali zlato jabolko izvira z gora centralne Kitajske, kjer se goji že nekaj tisočletij. Doslej 
je bilo razvitih več kot 2000 sort kakija, trenutno pa se jih za gojenje uporablja okoli 400. 

Izven Azije se je kaki začel razširjati predvsem v 19. stoletju, še vedno pa se ga največ pridela na 
Kitajskem, v Koreji in na Japonskem. 

Besedilo: Strokovnjaki nacionalnega portala o hrani in prehrani, Prehrana.si

→ Kaki je v zadnjem desetletju 
postal priljubljen tudi med 

prebivalci Evrope. Kakiju ustreza 
mediteransko podnebje, zato ga v 
Sloveniji gojimo predvsem v slovenski 
Istri, na Vipavskem in v Goriških 
brdih. V Strunjanu vsako leto v 
novembru poteka tudi tradicionalni 
Praznik kakijev.
Kaki je lahko rumene, oranžne ali 
rdeče barve. Navadno se ga obere 
med koncem septembra in začetkom 
decembra. Sadež je sladek, vendar 
ima večina sort trpek okus, preden 
sadeži popolnoma dozorijo. Obstaja 
sicer več sort kakija, ki imajo precej 
različne lastnosti – lahko so trši, 
mehkejši, slajši ali trpkejši. Kaki se 
običajno uživa svež. Ob nakupu 
pazimo, da sadeži niso poškodovani. 
Če kupimo še nezrele plodove, 
bodo ti brez težav dozoreli pri sobni 
temperaturi, proces pa se pospeši, če 
ga postavimo v zaprto posodo skupaj 
z jabolki ali bananami. Zrele sadeže 
lahko za krajši čas shranjujemo v 
hladilniku.
 
Sestava kakija in vplivi na 
zdravje
Kaki je sadež, ki vsebuje razmeroma 
veliko sladkorjev, je pa tudi 
vir prehranskih vlaknin in več 
mikrohranil. Maščob praktično ne 
vsebuje. Od sladkorjev vsebuje 
predvsem glukozo in fruktozo 
(v razmerju 8 : 7), ki mu dajeta 
energijsko vrednost. Od mikrohranil 
vsebuje še posebej veliko vitamina 
C in betakarotena – provitamina 

A, pa tudi minerale (predvsem 
kalij). Kaki vsebuje tudi različne 
polifenoletanine, proantocianidine, 
flavonoide, katehine, ki s svojim 
antioksidativnim delovanjem 
podpirajo zaščitne mehanizme 
telesa proti oksidativnemu stresu, 
pri katerem nastajajo prosti radikali. 
Sposobnost telesa, da obvladuje 
oksidativni stres, je pomembna za 
ohranjanje normalnih telesnih funkcij, 
povezana pa je tudi z zmanjševanjem 
tveganj za razvoj vrste kroničnih 
bolezni, vključno z arteriosklerozo in 
drugimi srčno-žilnimi obolenji.

 Hranilna 
vrednost v 
100 g živila

% 
PDV*

Energijska vrednost 
(kcal/kJ)

70/295 4 %

Skupne maščobe (g) 0 0 %

Nasičene maščobe (g) 0 0 %

Ogljikovi hidrati (g) 16 6 %

Sladkorji (g) 16 18 %

Beljakovine (g) 1 1 %

Prehranske vlaknine (g) 3 10 %

Vitamini in minerali 

Vitamin C (mg) 16 20 %

Vitamin A (µg) 80 10 %

Kalij (mg) 180 9 %

Preglednica: Okvirna hranilna 
vrednost v 100 g kakija

*Opomba: %PDV: Za energijsko vrednost in makrohranila 
kot delež priporočenega vnosa (%PV) za povprečno 
odraslo osebo (8400 kJ/2000 kcal); za vitamine in 
minerale kot delež priporočenega dnevnega vnosa 
(%PDV) za odrasle – upoštevajoč Prilogo XIII Uredbe (EU) 
1169/2011. Za prehranske vlaknine kot delež običajno 
priporočenega vnosa za odrasle (30 g). Vir: Različne 
podatkovne baze o prehranski sestavi živil.
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ford.si*3,1 kubičnega metra prostora na voljo pri nakupu Grand Tourneo Connect modela.

Uradna poraba goriva: 4,5 l-7,5 l/100 km. Uradne emisije CO2: 120-170 g/km. Emisijska stopnja Euro 6d. Uradne emisije NOx: 0,0213-0,0513 g/km. Specifične emisije trdih delcev: 
0,00000-0,00035 g/km. Število delcev: 1,05-6,91 x 1011. Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin. ki povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal 
zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev 
PM10 in PM2,5 ter dušikovih oksidov. Slike so simbolične, za napake v tekstu ne odgovarjamo. Summit motors Ljubljana d.o.o., Flajšmanova 3, 1000 Ljubljana.

7 sedežev oziroma do 3,1 kubičnega metra prostora.* 

NOVI TOURNEO CONNECT. Avto s prostorom kombija.

PROSTORA
POLN

2022

https://www.ford.si


BREZ KONKURENCE 
ZA SRCE

PLOD ZNANSTVENIH RAZISKAV Z VRHUNSKO SESTAVO.

•  100% krilovo olje (500mg):
edinstvene omega-3 nenasičene 
maščobne kisline.

•  Naravni koencim Q10: po 40. letu telo 
tvori 30 % manj koencima Q10, do 80. 
leta že 60 % manj.

•  Magnezij: 106 % boljša absorpcija v 
primerjavi z magnezijevim oksidom.

•  Železo: 75 % boljša absorpcija in 
4-krat večja biorazpoložljivost v 
primerjavi z železovim sulfatom.

•  Vitamin B6, B12, selen in cink: za 
normalno delovanja srca in možganov.

 10 aktivnih 
učinkovin v 
eni kapsuli.

V kapsulah brez
vonja in okusa.

BREZ KONKURENCE 
ZA SRCE

V kapsulah brez
vonja in okusa.

* Vir: Evaluation of the Effects of Neptune Krill Oil on the Clinical Course of Hyperlipidemia (Altern Med Rev 2004; 9 (4): 420-428

strokovno svetovanje:

ZA GIBLJIVE IN MLADOSTNE SKLEPE

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

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

+ hialuronska kislina + vitamin C + cink + mangan + baker + vitamin D3
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Zato zahtevajte v lekarni samo Arthronal.
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tudi na dom.

Rešite se pozabljivosti!

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

7 sestavin za spomin v eni kapsuli:
Visokokoncentrirane omega 3 maščobne kisline 
(50% DHA, 15% EPA), vitamin B12, vitamin B6, 
folna kislina, magnezij, cink, vitamin D.

Odlične iskušnje slovenskih uporabnikov.
Zares pomaga!
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