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Skrbite za vnos
VITAMINA D?
Vsaj v hladni polovici leta je to
nujno! Ne bodite med 80% odraslih,
ki ima pomanjkanje vitamina D.
BetterYou D vitamini v spreju imajo
odlično absorpcijo skozi ustno sluznico so učinkovita, priročna in okusna rešitev
z naravnim vitaminom D!

GRIPA IN ČAS RESPIRATORNIH OBOLENJ
KOPB in diagnoza � Znaki pljučnih bolezni � Pljučnica – zboli lahko vsak � Težje
pnevmokokne okužbe � Astma � Hude oblike bolezni covid-19 � Sladkorna bolezen
tipa II � Možganska kap � Naj vas ne premaga pljučni rak � Rak prostate � Psoriaza
ali luskavica � Zaprtje lahko načne naše zdravje � S hruškami do boljše prebave
www.zdrave-novice.si
ZdraveNovice

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

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

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.
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RAZŠIRJENA DISTRIBUCIJSKA MREŽA

Brezplačnik ima edinstveno distribucijo v Sloveniji: Verige največjih lekarn (Lekarne
Ljubljana + Notranjske lekarne, Mariborske lekarne, Mestne lekarne, Obalne lekarne,
Dolenjske lekarne, Pomurske lekarne, Koroške lekarne), manjše zasebne lekarne v
SLO (59), Zdravstveni domovi v Ljubljani (98), Zdravstveni Domovi na Štajerskem (72
domov), vse poslovalnice Sanolabor (27), UKC Maribor, UKC Ljubljana, Bolnišnice Celje,
Novo mesto, Murska sobota, Brežice, Drogerije TUŠ (36), Trgovine Zdrave prehrane
BIO (12 izbranih centrov, obešenke na policah), manjše privatne klinike in poliklinike,
Terme Olimje, Thermana Laško, Veriga hotelov Sava hotels & resorts (6), Hotel Habakuk,
Hoteli Hit Kranjska Gora, Hotel Natura in Planja – Rogla, Hoteli Bernardin Group (4),
Hotel Vogel, Eko Park Hotel Bohinj, Hotel Krvavec, Hotel Cerkno, MTC Fontana, Rimske
terme, Terme Olimje, Terme Zreče, Terme Krka, Optike in Diagnostičnib centri Clarus (9),
Optike Sever (13), Alfa Dental, Zasebne zdravniške ordinacije, Rehabilitacijski center
Soča, Trgovina z zdravo prehrano (22), Dom starejših občanov (15), Trgovine Perutnine
Ptuj (24), Diagnostični center Bled in Rogaška Slatina, Trgovine Vita Care (3), Trgovine
Mlinotest (12), Zavarovalnice Adriatic Slovenica, Veriga trgovin Maxximum (6), Mestna
optika – po SLO (25), Trgovine Sensilab (6), Zavarovalnice Vzajemna (14), Zavarovalnice
Adriatic Slovenica (8), Zavarovalnice Grawe (11),Centri Manualne medicine Mogy
(3), Dentalni Center Babit, Dentalni center Ustna medicina, Centri No+wello (3). Vida
Studio – diagnostični studio Lj, Center Moje Zdravje – Superhrana, Ginekološki center
Bežigrajski dvor, Bodifit centri (7)…
Facebook: edine novice o zdravju in kvaliteti življenja z aktivnim FB-profilom.
• Več kot 17.000 aktivnih sledilcev na www.facebook.com/ZdraveNovice/
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Vrtiljak

Boljše življenje
oseb s sladkorno
boleznijo

Z

Vdihovalnik – izredno
pomemben del zdravljenja
KOPB

dravila in sodobni pripomočki za
spremljanje koncentracije glukoze v
krvi so sicer nujni in nepogrešljivi, a za uspešno zdravljenje morajo osebe s
sladkorno boleznijo dobro poznati tudi najnovejša priporočila za prehrano
in gibanje.
»Sladkorna bolezen je kronična bolezen, od nje se ne da odpočiti, zato je
ključno, da novoodkritim osebam s sladkorno boleznijo ponudimo takšne
programe izobraževanja, da lahko z boleznijo čim bolj normalno živijo,«
je povedala Jana Klavs, medicinska sestra, edukatorica za sladkorno
bolezen in predsednica Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov
v endokrinologiji pri Zbornici – Zvezi. »Vrsto let se je prepovedovalo ali
odsvetovalo veliko živil, uveljavila se je celo dieta za sladkorno. A nova
priporočila nič ne prepovedujejo, nobena hrana se ne odsvetuje.

Zdravljenje KOPB temelji na
inhalacijskih zdravilih, ki vsebujejo
zdravila za širjenje dihalnih poti.
Inhalacijska zdravila so v obliki
različnih vdihovalnikov, ki vsebujejo
suhe prahove ali raztopino zdravila, in
zahtevajo različno tehniko uporabe.
Izbira ustreznega vdihovalnika in
poučitev bolnika glede pravilne
tehnike vdihovanja je bistvena za
uspešno obravnavo bolnika s KOPB.
Da zdravilo učinkuje, mora priti
globoko v pljuča. Med dejavniki,
ki jih je treba upoštevati, so način
vdiha (hiter ali počasen vdih),
inspiratorni pretok (hitrost vdiha, ki
ga bolnik lahko ustvari) in zmožnost
koordinacije bolnika. Vedno bolj pa
v ospredje prihaja tudi ekološki vidik
uporabe vdihovalnikov.
Vir: Peché R s sod. Matching the inhaler to the
patient in COPD J Clin Med. 2021; 10(23), 5683; doi:
10.3390/jcm10235683

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
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Revolucija v
prezračevanju z rekuperacijo – Airdoo –
stoodstotno proizveden v Sloveniji
»Naj svež zrak vedno prihaja skozi čisto cev.«
Airdoo 10 je vsestransko uporaben za prostore do 60 m2, z le 33
dB glasnosti in s pretokom zraka kar 100 m3/h. Zadostuje vsem
standardom in zakonskim obveznostim v državah EU, ki zahtevajo
dvocevno lokalno prezračevanje z rekuperacijo zaradi kakovostnega
in zdravega bivanja v zaprtih prostorih. Ima popolnoma ločene
zračne poti za svež in umazan zrak (priporočilo in zahteva NIJZ). Več
informacij: www.averto.si // 041 666 595

Thermo Therapy grelne blazinice in obliži
Pri akutnih in kroničnih bolečinah v mišicah in sklepih si lahko pomagate
s terapevtskimi blazinicami in obliži Thermo Therapy. Bolečine blažijo z
gretjem prizadetih predelov vratu, ramen, hrbta ter
lajšajo menstrualne bolečine. Izdelki
so preprosti za uporabo, trakovi pa
primerni za večkratno uporabo z
zamenljivimi blazinicami.
Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana,
specializiranih prodajalnah LL Viva in
Spletni Lekarni Ljubljana na
www.lekarnaljubljana.si

Konoplja – sveta rastlina

Rodimo se s samo enimi pljuči

Slovensko
podjetje BE
HEMPY, ki
je na trgu že
sedmo leto in
je pomagalo
izboljšati
življenje že več
kot 150.000
uporabnikom
po svetu vam
predstavlja 5-odstotne CBD konopljine kapljice
ter kapsule ADECanna. Življenje je prekratko, da
bi odlašali s skrbjo za svoje zdravje. Za vas smo
dosegljivi na brezplačni telefonski številki
080 34 29 vse dni v tednu, kjer vam bodo Tadeja,
Marko ali Katja svetovali, kako si lahko s pomočjo
kapljic iz konoplje spremenite svoje počutje na
bolje in s tem spremenite svoje življenje. Naše
izdelke pa lahko naročite tudi po spletu na naši
spletni strani https://be-hempy.si/

Kronična obstruktivna pljučna bolezen(KOPB) ni
ozdravljiva, je pa s pravočasnim odkritjem bolezni,
ustreznim zdravljenjem in pravilno oskrbo mogoče omiliti
simptome in upočasniti njeno napredovanje ter tako
z ustreznimi ukrepi prispevati k izboljšanju kakovosti
življenja bolnikov.
Svetovna pobuda za kronično obstruktivno pljučno bolezen
(Global Initiative for Chronic Obstructive Lung Disease –
GOLD) vsako leto izbere temo svetovnega dne KOPB, v
okviru katerega ozavešča in izobražuje o tej bolezni. Letošnji
svetovni dan poteka pod geslom Vaša pljuča za življenje, ki
poudarja pomen vseživljenjskega zdravja pljuč, saj se rodimo
s samo enimi pljuči. Ohranjanje zdravih pljuč ves razvoj do
odraslosti je sestavni del prihodnjega zdravja in dobrega
počutja, svetovna kampanja pa
se osredotoča na dejavnike, ki
prispevajo k razvoju KOPB od
rojstva do odraslosti, in na to,
kaj lahko storimo za spodbujanje
vseživljenjskega zdravja pljuč ter
zaščito ranljivih skupin.

Naravna medicina za lajšanje kašlja in normalno delovanje dihalnih poti
Naravna pomoč pri kašlju!
Okroglolista rosika ali drosera pomirja dražeče občutke v
grlu in siljenje na kašelj. Prispeva k optimalnemu izločanju
sluzi iz dihalnih poti. Ker blaži draženje, je zelo učinkovita
pri suhem pokašljevanju, ki je še posebno nadležno
ponoči. Uporabljajo jo tudi pri kadilskem kašlju. Drosera
sprošča mišice dihalnih poti in omili sopenje. Cenjena
je tudi v homeopatiji. Kapljice Okroglolista rosika ali
drosera XXI Soria Natural so popolnoma naravne. Ne
vsebujejo alkohola in konzervansov in so primerne za
otroke in odrasle.
Za izkašljevanje in odpiranje dihalnih poti
Sirup za odrasle Expectonat vsebuje drosero in druge

zdravilne rastline za dihala. Je zelo prijetnega, intenzivnega
okusa. Z dodatkom evkalipta, da že ob prvem odmerku
začutite, kako se odprejo dihalne poti.
Naravno za otroke
Lažje dihajmo! za otroke, ki kašljajo in imajo polne noske.
Vsebuje drosero, ki poskrbi za optimalno izločanje sluzi
iz dihalnih poti in pomirja draženje v grlu in siljenje
na kašelj. Ne vsebuje sladkorja in glutena. Za prijeten
okus poskrbijo zgoščeni sadni sokovi ter stevija. Lažje
dihajmo je namenjen otrokom od 1. do 12. leta starosti.
Priporočamo, da ga imate vedno v domači lekarni, da
boste lahko ukrepali takoj, ko otrok začne kašljati zvečer
ali ponoči.

Zdravje našega planeta in njegovih prebivalcev si
zasluži našo največjo skrb.

Poživljajoča nega telesa z
izvlečkom zelenega čaja
Ali veste, zakaj pri znojenju čutimo
neprijeten vonj? Znojenje je eden
ključnih procesov v našem telesu, saj
služi za nadzor telesne temperature,
torej preprečuje pregrevanje telesa.
Znoj, ki pride v stik z bakterijami na
površini kože, pa povzroča neprijeten
vonj. Deodorant Body Rêve de Thé je
opremljen z inteligentno tehnologijo:
gre za trio aktivnih sestavin, ki se
prilagodijo potrebam kože in 24 ur
učinkovito preprečujejo neprijetne
vonjave. Izvleček zelenega čaja:
že tisoče let poznana rastlina, ki
pomaga zmehčati kožo, jo vlaži,
ščiti in ohranja njeno mladostnost.
Izvleček stoodstotno naravnega
izvora je pridobljen z biotehnološkim
postopkom ob spoštovanju biotske
raznovrstnosti (brez plenjenja
narave); iz zelo majhnega delčka
rastline se pomnožijo rastlinske
celice, obogatene z aktivnimi
molekulami.

Družba Chiesi je mednarodna raziskovalno usmerjena farmacevtska in
zdravstvena skupina. S svojimi več kot 85-letnimi izkušnjami deluje v
farmacevtski industriji, prisotna pa je v 30 državah. Družba Chiesi raziskuje,
razvija in trži inovativna zdravila za zdravljenje bolezni dihal, posebno
oskrbo in za redke bolezni. Močno verjamemo, da morajo inovacije služiti
bolnikom in njihovim skrbnikom, ki so bistvo našega dela.
Farmacevtsko podjetje Chiesi je B Corp certificirano podjetje. Zavezani smo
izpolnjevanju visokih standardov družbenega in okoljskega delovanja.

Potopi se v medene sanje z Nuxe

Jesen je tukaj, z njo pa tudi hladnejša jutra
in temperaturne spremembe, ki vplivajo na
naše razpoloženje, pa tudi na našo kožo.
Roke postajajo suhe in hrapave, ustnice
razpokane, koža na obrazu pa pusta. Za
prijetnejše in lepše jesensko-zimske dni vam
priporočamo ogenj v kaminu, skodelico toplega čaja z medom in nekaj
piškotov, za vašo kožo pa linijo NUXE Rêve de Miel, ki vas bo popeljala
v medene sanje. Z našo kožo je podobno kot s hišo, ki jo je potrebno
negovati od strehe pa vse do kletnih prostorov. Se sprašuješ, kako lahko
to primerjamo? Pri koži streha predstavlja epidermis ali povrhnjico, ki
nas ščiti. Stene so dermis ali usnjica in podpirajo streho. Hipodermis ali
podkožje je klet s svojimi zalogami energije. Vsaka izmed plasti kože je
pomembna, zato je pravilna in skrbna nega naše kožena obrazu, rokah in
telesu izrednega pomena.

Imuno sprej za otroke in
odrasle
DARILO v
paketu Lažje
dihajmo in
Zaščitimo se!
za otroke
Soria Natural podarja igračko, plišasto mucko v paketu Lažje dihajmo
in Zaščitimo se! za otroke. V obdobju, ko so otroci bolj obremenjeni,
izbirčnim jedcem in pogosto prehlajenim ponudimo zelo okusen sirup
Zaščitimo se! z vitaminom C, ki ima vlogo pri delovanju imunskega
sistema, vitamini B-kompleksa, A in E ter z betaglukani, ameriškim
slamnikom in propolisom. Sirup Lažje dihajmo! se splača vedno imeti
doma, da ga lahko otroku damo takoj, ko začne kašljati ali ima poln
nosek. Sirupa Soria Natural sta odličnega okusa, brez sladkorja in
glutena. Za otroke od 1. do 12. leta starosti. V najbližji lekarni ali na
www.soria-natural.si hitro naročite paket in poleg okusnih sirupov za
otroke dobite še lepo igračko.
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Spreja
s super
kombinacijo
vitaminov
A, C, D ter
selena in
cinka za
popolno
podporo
imunskemu sistemu. Priročna spreja
sta zasnovana tako, da zagotavljata
optimalno absorpcijo, saj vsak
razpršek ustvari oblak mikro kapljic,
ki se nato skozi dobro prepusto
ustno sluznico takoj absorbirajo
neposredno v krvni obtok. Oba sta
odličnega okusa. Več informacij ali
nakup na www.sitis.si

ILLY SHOP
DARILA, POLNA OKUSA IN STILA
V trgovini ILLY SHOP in spletni trgovini espresso.si boste našli vrsto idej za
novoletna darila. Med izvirno oblikovanimi kavnimi aparati, vrhunsko kavo illy, čaji
Dammann Frères in prvovrstnimi čokoladami Domori je gotovo kaj takega, kar bo
razveselilo vaše najbližje. Ne pozabite tudi sebi pokloniti užitek ob dobri kavi.
ILLY SHOP, Ameriška ulica 8, 1000 Ljubljana, T 051 620 520, www.espresso.si

Zdravi v jesen

Kaj je KOPB in
kako živeti z
diagnozo
Za kronično obstruktivno pljučno boleznijo
(KOPB), ki je redko prirojena, zbolevajo
predvsem kadilci. Značilno za KOPB je, da so
dihalne poti trajno zožene.
Besedilo: prim. Nadja Triller, dr. med., specialistka pulmologinja, Matjaž
Fležar, dr. med., specialist pulmolog

➡ KOPB je zelo

redka bolezen
pri nekadilcih.
Razvoj bolezni
pri kadilcu
pospešijo
tudi določeni
dejavniki
delovnega ali
bivalnega okolja.

→

KOPB je bolezen pljuč, ki najpogosteje
nastane zaradi vdihanih delcev
tobačnega dima. Redkeje nastane zaradi
vdihavanja dima, ki nastane pri kurjenju, ter
tudi drugih plinov. Dihalne poti se vnamejo
(kronični bronhitis), kar se kaže s stalnim
kašljem in izmečkom. Sčasoma pride tudi
do okvare pljučnih mešičkov, ki propadajo in
vodijo v prenapihnjenost pljuč (emfizem). To
bolezen zato opišemo kot kronično (stalno)
obstruktivno (ki zožuje) pljučno bolezen. Po
prvih črkah jo na kratko imenujemo KOPB.
KOPB je bolezen vsakega desetega kadilca.
Običajno se kaže z naslednjimi težavami:
χ vsakodnevni kašelj in izmeček (izpljunek),
lahko samo v jutranjih urah;
χ težka sapa, ki se stopnjuje izredno počasi (iz
leta v leto); težka sapa pri hitri hoji ali izletu
v hribe NI normalen pojav, saj zdravemu
človeku odpovejo zaradi utrujenosti najprej
mišice nog.
Bodite pozorni, saj se KOPB lahko pojavi
samo s težko sapo!

Kako vem, ali že imam KOPB
Poleg navedenih težav je nujno izmeriti
okvaro pljuč. Za to opravimo preiskavo
delovanja pljuč – spirometrijo. Pri njej merimo
hitrost zraka v izdihu (pretok ali FEV 1) in
kapaciteto pljuč (FVC). Preiskava je dostopna
v vsakem zdravstvenem domu in se o njej
pogovorite s svojim zdravnikom!
8|

Spirometrija
Preiskava zahteva vaše sodelovanje. Najprej
bo treba z zrakom popolnoma napolniti
pljuča (maksimalen vdih) in potem hitro in do
konca izdihniti v aparat. Premajhno hitrost
izdiha ob dobrem sodelovanju imenujemo
OBSTRUKCIJA (zožitev) in opisuje to
spremembo pri izdihu. Vedno, kadar izmerimo
zožitev dihalnih poti, izmerimo tudi delovanje
zdravila za širjenje dihalnih poti.

Drugi povzročitelji
KOPB je zelo redka bolezen pri nekadilcih.
Razvoj bolezni pri kadilcu pospešijo tudi
določeni dejavniki delovnega ali bivalnega
okolja. Med te sodijo:
χ prah in kemične snovi (para, dražeče
hlapljive organske spojine, dim),
χ onesnaženost zraka (žveplov dioksid,
izpušni plini, plini in dim pri zgorevanju
organskih goriv (kurišča) ...).
Našteti dejavniki tudi močno poslabšujejo že
prisotno bolezen. Poleg okužb dihal (prehlad,
pojav gnojnega bronhitisa) predstavljajo
glavnega krivca, ki pripelje do nenadnih
poslabšanj bolezni!

Zdravljenje KOPB
Bolnik, ki ima vsak dan težave s sapo in
izmečkom, potrebuje poleg zdravil tudi
ustrezno rehabilitacijo, ki mu omogoča, da se
ustrezno vključi v vsakdanje okolje in življenje.

Najpomembnejša člena rehabilitacije pa sta
dihalna vadba in poučevanje bolnika o njegovi
bolezni. Kot že rečeno, KOPB z zdravili ne
znamo pozdraviti. Okvara pljuč je trajna. Tudi
napredovanja okvare pri nekom, ki še vedno
kadi, z zdravili ne znamo ustaviti.
Zdravila so vseeno pomembna, ker
učinkovito zmanjšujejo težave, ki jih ima
bolnik s KOPB:
χ blažijo težko sapo,
χ olajšujejo dihanje,
χ izboljšajo počutje,
χ preprečujejo nenadna poslabšanja bolezni,
χ omogočajo višjo stopnjo telesne aktivnosti.
Bolezen je neozdravljiva, napredujoča.
Bolniki sprva težko dihajo ob večjih telesnih
naporih, v poznem stadiju bolezni pa se
težko dihanje pojavi že ob običajnih dnevnih
opravilih, kot sta umivanje in oblačenje,
ter končno tudi med mirovanjem. Čeprav
je bolezen zelo razširjena, le malo ljudi
pozna začetne znake. Ob običajnih dnevnih
dejavnostih sprva niti ne občutijo, da je z
njihovimi pljuči kaj narobe. Kratko sapo ob
naporu pripisujejo slabi kondiciji, staranju
ali povečani telesni teži. Zaradi neznačilnih
znakov v zgodnjih stadijih bolezni ne gredo
k zdravniku. Ne opustijo kajenja in šele, ko
začnejo kašljati ali jim zmanjkuje sape že ob
manjši telesni dejavnosti, posumijo, da je z
njihovimi pljuči kaj narobe. Ko jim zdravnik
pove, da imajo KOPB, je to za marsikoga
šok in mnogi težko sprejmejo dejstvo, da je
treba temeljito spremeniti način življenja. Če
je torej KOPB neozdravljiv, nas zanima, kaj
lahko naredimo za upočasnitev napredovanja
bolezni, da bomo živeli dlje in bolje.

Opustitev kajenja
Nujna je predvsem opustitev kajenja, saj le to
resnično prepreči hitro napredovanje bolezni.
Mnogi kadilci, ki so prenehali kaditi, povedo,
da že v kratkem času lažje dihajo. Dolgoročno
pri bolnikih s KOPB, ki so prenehali kaditi,
opazimo upočasnitev upadanja pljučne
funkcije, preživetje pa se podaljša.

tako telesu zagotovijo dovolj energije za
ohranjanje moči dihalnih in drugih mišic ter
vplivajo na izboljšanje dihanja. Kadar ima
bolnik s KOPB prenizko telesno težo, bo
težje dihal, hitro se bo utrudil, pogosteje
bo preboleval vnetja dihalnih poti. Težave
nastanejo, ker so dihalne mišice šibke, okrnjen
imunski sistem pa ga ne ščiti pred pogostimi
vnetji. Pri čezmerni telesni teži je delo srca
in pljuč večje, telo potrebuje več kisika,
bolniki težko dihajo, napore težje prenašajo.
Uravnotežena prehrana in vzdrževanje idealne
telesne teže sta torej pomembna, saj telesu
zagotavljata potrebno energijo za krepitev
dihalnih in drugih mišic ter zagotavljata, da
bo imunski sistem sposoben za boj proti
vnetjem.
Upoštevati je treba osnovna pravila
zdravega prehranjevanja. Bolniki naj uživajo
lahko prebavljivo hrano, jedo naj večkrat na
dan. Zalogaji naj bodo majhni, hrana dobro
prežvečena. Bolniki naj jedo sede, nikoli leže,
kajti tako bodo dihala manj obremenjena.
Bolnikom med trajnim zdravljenjem s kisikom
mora biti zagotovljen dotok kisika tudi med
hranjenjem. S stalnim dotokom kisika bo
hranjenje lažje, prebava pa boljša. Bolnik s
KOPB mora piti dovolj vode. Voda razredči
sluz v dihalih, izkašljevanje pa je lažje. Pitje
alkohola se odsvetuje, saj ta vpliva na dihanje,
lahko pa tudi na učinkovitost zdravljenja z
zdravili. Priporoča se tudi omejen vnos soli,
kajti ta vpliva na zadrževanje vode v telesu.

BOLNIK, KI IMA VSAK DAN TEŽAVE S SAPO IN
IZMEČKOM, POTREBUJE POLEG ZDRAVIL TUDI
USTREZNO REHABILITACIJO, KI MU OMOGOČA,
DA SE USTREZNO VKLJUČI V VSAKDANJE
OKOLJE IN ŽIVLJENJE.

Pravilna prehrana
Pomembno je vedeti, da bolniki z
napredovalim KOPB porabijo desetkrat več
kalorij za dihanje kot ljudje z zdravimi pljuči.
Nujno je torej, da bolniki s KOPB skrbijo
za pravilno in uravnoteženo prehrano ter
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➡ Bolezen je

neozdravljiva,
napredujoča.

Redna telesna vadba
Bolniki morajo skrbeti za redno telesno
dejavnost. Redna telesna vadba, predvsem
vaje za krepitev dihalnih mišic, je za bolnika
s KOPB izjemno pomembna. Nekateri bolniki
menijo, da jih telesna vadba samo še bolj
utruja, saj ob povečanem naporu težko
dihajo. Zaprejo se v stanovanje, njihova
telesna dejavnost pa je vsak dan manjša.
Tisti, ki z vztrajno in redno vadbo krepijo
mišice, pa kaj kmalu ugotovijo, da postane
njihovo dihanje sčasoma manj naporno,
bolje se počutijo, telesno postajajo iz dneva
v dan dejavnejši. Vedeti je treba, da je zaradi
izboljšanega dihanja dovod kisika boljši,
izboljša se krvni obtok, zniža se krvni tlak.
Dobra telesna vadba je hoja, prehoditi pa
je treba vsaj tri kilometre na dan in trikrat
tedensko. Ob slabem vremenu naj bolnik vadi
na sobnem kolesu. Telesno dejavnost naj
bolnik stopnjujte počasi. Za boljšo motivacijo
je priporočljivo vaditi s partnerjem, prijateljem
ali znancem.

Zdravljenje KOPB
Zdravila žal ne pozdravijo KOPB, niti ne
odpravijo okvare, ki je že nastala, zagotovo
pa upočasnijo napredovanje bolezni. Zdravila,
ki so dostopna v različnih vdihovalnikih,
bistveno prispevajo k izboljšanju počutja
bolnikov s KOPB. Na voljo sta predvsem
dve skupini zdravil, taka, ki širijo dihalne
poti (sprostijo krč mišic ob bronhijih), in
taka s kortikosteroidi, ki zmanjšajo otekanje
sluznice dihalnih poti. Žal mnogi bolniki

POMEMBNO JE VEDETI, DA BOLNIKI Z
NAPREDOVALIM KOPB PORABIJO DESETKRAT
VEČ KALORIJ ZA DIHANJE KOT LJUDJE Z
ZDRAVIMI PLJUČI.

vdihovalnikov ne uporabljajo pravilno in
količina vdihanega zdravila je premajhna
za zagotavljanje optimalne učinkovitosti.
Zdravnik in medicinska sestra morata bolniku
ob prvem predpisu zdravila natančno razložiti,
kako se vdihovalnik pravilno uporablja, bolnik
pa mora vedno znova in ob vsakem obisku
pri zdravniku preveriti, ali je pravilno razumel
navodila o pravilni uporabi.
Ob pojavu bakterijskega vnetja bolniku
predpišemo antibiotike. Bolnikom s hudo
obliko KOPB priporočamo tudi zdravljenje
s kisikom na domu, saj dodajanje kisika
zelo zniža umrljivost, predvsem pa izboljša
kakovost življenja. Sodobni prenosni kisikovi
aparati bolniku omogočijo dejavno življenje. S
temi aparati lahko zapustijo stanovanje, lažje
opravljajo osnovne in zahtevnejše telesne
dejavnosti in se vključujejo v družabno
življenje. Kirurško zdravljenje je primerno le
za manjšino bolnikov s težko obliko KOPB.
Presaditev zdravih pljuč je ena od možnosti.
Druga možnost je kirurška odstranitev najbolj
okvarjenega dela pljuč. Danes so na voljo
tudi manj invazivni endoskopski posegi, ko
skozi bronhoskop s čepki zamašimo najbolj
okvarjene predele pljuč.

Zdravljenje vnetja in preprečevanje
pogostega vnetja
Vsako vnetje pri bolniku s KOPB je treba
energično zdraviti, kajti vsak zagon bronhitisa
ali pljučnice dodatno okvari pljuča. Pogoste
okužbe preprečujemo tako, da jemo zdravo in
uravnoteženo prehrano ter skrbimo za redno
telesno dejavnost. Vsem bolnikom s KOPB
priporočamo, da se cepijo proti sezonski gripi
in pnevmokokni pljučnici.

Vsakemu bolniku s KOPB moramo
zagotoviti najprimernejše
zdravljenje
Zavedati se je treba, da je zdravljenje vsake
bolezni uspešnejše, kadar jo odkrijemo v
zgodnjem stadiju. Če ste torej kadilec ali
ste kadili, je smiselno, da vsaj enkrat letno
opravite preiskavo pljučne funkcije. Preprost
test odkrije zgodnje oblike KOPB, spremljanje
pa nakazuje hitrost upadanja pljučne funkcije.
Zgodnje odkritje bolezni in opustitev kajenja
zagotovo preprečita hitro napredovanje
bolezni in bolniku s KOPB zagotovita daljše in
kakovostnejše življenje.
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Želite izboljšati svoje dihanje?
Odgovorite na ta vprašalnik in ga pokažite svojemu zdravniku,
da se bosta lahko pogovorila o možnostih
izboljšanja vaših simptomov.
Spodnja vprašanja se nanašajo na običajne dni
v preteklih 3 mesecih:

Kako ste bili zadihani
med običajnimi
vsakodnevnimi
opravili (npr.
gospodinjska dela,
čiščenje,
vrtnarjenje)?

manj ali
enako
bolj

Kolikokrat na teden
ste uporabili
olajševalno zdravilo
(“pumpico
po potrebi”)?

Ali ste bili na
običajen dan lahko
telesno aktivni
(npr. hoja na prostem)
vsaj 30 minut
ali več?

do
trikrat

da

ne

več kot
trikrat

Tri je odgovori s palcem obrnjenim navzgor:
Odlično. Obiščite zdravnika na dogovorjeni termin.
En ali več odgovorov s palcem obrnjenim navzdol: Čimprej se posvetujte s
svojim zdravnikom, kako izboljšati dnevne dejavnosti
in zdravje (npr. tehnika uporabe vdihovalnika, pogovor o tem,
kako živeti z boleznijo in druge možnosti zdravljenja).
Informacijsko gradivo za javnost., MPR-SL-100040, Datum priprave materiala: avgust 2020

Boehringer Ingelheim RCV,
Podruænica Ljubljana, ©landrova 4b, Ljubljana

S podporo
društva bolnikov:

www.dpbs.si,

Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije

Pulmonary and Allergic Patients Association of Slovenia

Zdravi v jesen

Znaki
pljučne
bolezni
Ali želite vedeti, kakšni so znaki pljučne bolezni? Ali ste pri sebi ali svojih
bližnjih opazili težave, za katere mislite, da so zaradi bolezni dihal?
Besedilo: Barbara Latkovič, dr. med.

→

Vsako leto na novo odkrijemo
veliko ljudi s pljučno boleznijo,
veliko pa jih je tudi še neodkritih.
Pljučne bolezni se kažejo z značilnimi
težavami (simptomi) in znaki, ki so
opisani v nadaljevanju. Če jih boste
prepoznali pri sebi ali bližnjih, se
posvetujte s svojim zdravnikom.
Kašelj je obramba dihal, s katero iz
dihalnih poti odstranimo prekomerno
sluz, tujke ali druge škodljive snovi
– delce in pline. Kašelj je lahko suh
ali vlažen (produktiven), kar pomeni,
da izkašljamo izmeček (sluz) in s
tem očistimo dihalne poti. Stalen
in vse hujši kašelj lahko spremlja
visoka temperatura, oteženo dihanje
ali obilen izmeček. Kašelj je eden

najpogostejših simptomov pljučne
bolezni. Če opažate kašelj, ki traja dalj
kot tri tedne, nujno obiščite svojega
zdravnika.
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Izkašljevanje krvi

Težka sapa (dispneja) je lahko
posledica obolelih dihal, srčne bolezni,
nervoze, bolezni ščitnice, debelosti ...
Težka sapa ni nikoli posledica starosti
in staranja, ampak jo je potrebno
vzeti resno in obiskati zdravnika.

Izkašljevanje krvi (hemoptiza) se
lahko kaže kot rožnata pena, sluz s
progami krvi, krvni strdki ali čista kri.
Pojavi se lahko zaradi stalnega kašlja
– ranjene sluznice v dihalih ali resne
pljučne ali srčne bolezni. Če ste začeli
izkašljevati kri, se takoj posvetujte s
svojim zdravnikom.

Piskanje v prsih

Pomodrelost sluznic

Piskanje v prsih je visok zvok, ki
nastane med vdihom ali izdihom.
Povzroči ga zrak v dihalnih poteh,
ki so zožene zaradi vnetja, obilne
sluzi, tujka ... Piskanje tudi pove, da
se je pljučna bolezen pri kroničnem
bolniku poslabšala.

Pomodrelost sluznic pomeni, da
postanejo sluznice ust, jezika in
mečice ušes modrikaste barve
(centralna cianoza). Pomeni, da kri ne
prejema dovolj kisika. Pojavi se lahko
nenadoma zaradi pljučne bolezni,
bolezni srca, raznih vrst zastrupitev
ali zaradi počasi napredujoče pljučne
bolezni. Če se je pojavila nenadno,
takoj pokličite zdravnika.

Težka sapa

Bolečina v prsih

POMODRELOST SLUZNIC
POMENI, DA POSTANEJO
SLUZNICE UST, JEZIKA IN
MEČICE UŠES MODRIKASTE
BARVE (CENTRALNA CIANOZA).

v prsih, se posvetujte s svojim
zdravnikom.

Bolečina v prsih lahko kaže na
bolezen pljuč, porebrnice, mišic,
kosti prsne stene, hrbtenice ali pa je
posledica srčne bolezni. To pomeni,
da je njen vzrok lahko pomemben ali
celo ogroža življenje. Bolečina v prsih,
kašelj in vročina so lahko znaki za
vnetje dihal. Če ste občutili bolečino

Otekanje
Otekanje zgornjega dela prsnega
koša, glave, rok, nog (goleni in
gležnjev) lahko kaže tudi na pljučno
bolezen. Otekanje je sicer vezano tudi
na srčno bolezen. Velikokrat pa se je

Vaša pljuča za celo življenje

DIHALNA STISKA JE NAJHUJŠI
ZNAK PLJUČNE BOLEZNI.
težko odločiti, saj bolezen prizadene
pljuča in srce.

Dihalna stiska
Dihalna stiska je najhujši znak
pljučne bolezni. Kaže se s hudo
oteženim dihanjem, ko imamo
občutek, da ne moremo dihati ali da
nas duši. Nastopi lahko nenadoma
zaradi hudega vnetja, težke pljučne
bolezni ali okvare srca. Dihalna
stiska, ki nastaja postopno zaradi
hude kronične pljučne bolezni, se
kaže z zmedenostjo in zaspanostjo.
Povzroča jo vedno višji ogljikov
dioksid v krvi, ki ga okvarjena pljuča
ne morejo odstraniti.

Kronično obstruktivno pljučno bolezen (KOPB) je mogoče preprečiti in
zdraviti. KOPB povzroča zasoplost, kronično nastajanje sputuma in kašelj.
Na svetu je trenutno ugotovljenih 300 milijonov primerov KOPB. KOPB
je trenutno tretji najpogostejši vzrok smrti na svetu. Izpostavljenost
tobačnemu dimu ter drugim vdihanim strupenim delcem in plinom je glavni
dejavnik tveganja za KOPB, čeprav so nedavne raziskave pokazale, da lahko
suboptimalna rast pljuč pred rojstvom in po njem poveča tudi tveganje za
KOPB pozneje v življenju. Cilj svetovnega dneva KOPB je ozaveščanje in
predstavitev novih znanj in novih terapevtskih strategij za KOPB po vsem
svetu. Svetovni dan KOPB je 16. novembra 2022. Letošnja tema »Vaša pljuča
za celo življenje« (»Your lungs for life«) želi poudariti, da breme KOPB ni
izginilo niti med covidom. KOPB ostaja vodilni vzrok smrti po vsem svetu.
Namen te kampanje je spodbujati zdravje pljuč s poudarjanjem pomena
ohranjanja aktivnosti, obiskovanja sestankov pri ponudnikih, zmanjšanja
izpostavljenosti, ohranjanja dobre prehrane in pravilnega jemanja zdravil.
Pobude za zmanjšanje bremena KOPB potekajo po vsem svetu, vključno
s programi opuščanja kajenja, bojem proti onesnaženosti zraka v zaprtih
prostorih in na prostem ter proučevanjem dejavnikov prikrajšanosti v
otroštvu. Čeprav trenutno ni zdravila za KOPB, lahko različni posamezniki v
različnih okoljih izvajajo ukrepe za izboljšanje kakovosti življenja kjer koli.
Delodajalci si lahko prizadevajo za varna okolja za dihanje, državljani so
lahko dobri skrbniki čistosti zraka, bolniki in družine pa lahko pomagajo pri
zagovarjanju več raziskav in boljšega dostopa do oskrbe, vključno s pljučno
rehabilitacijo in storitvami za duševno zdravje. Poleg tega lahko ponudniki
in oblikovalci politik sodelujejo pri izboljšanju dostopa do spirometrije,
osnovnih zdravil in drugih zdravljenj, vključno s telezdravstvom in drugimi
vrstami dostopa za bolnike v oddaljenih okoljih.

Zdravi v jesen
Zboli lahko vsak, najbolj ogroženi so pa
majhni otroci do 2. leta starosti, kronični
bolniki in starejši. Pri majhnih otrocih okužba
najpogosteje poteka v obliki vnetja srednjega
ušesa, sinusov in nosnih votlin, medtem ko
pri starejših največkrat v obliki pljučnice.
Besedilo: Petra Šauperl, intervju: prim. dr. Aleksander Stepanovič,
predsednik združenja zdravnikov družinske medicine.

Nihče si ne želi pljučnice
→
➡ V Sloveniji za

pnevmokoknimi
boleznimi
zbolevamo
pogosteje kot
drugod v Evropi.
Otroci se proti
pnevmokoknim
okužbam lahko
brezplačno
cepijo od leta
2015, a kljub
60-odstotni
precepljenosti
med njimi, to
ni dovolj za
kolektivno
imunost.
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Še manjša številka cepljenih je med
odraslo populacijo, a s sprejetjem
brezplačnega cepljenja proti pnevnokoknim
okužbem za vse kronične bolnike in starejše
od 65 je odprta nova možnost zaščite proti
pljučnici, je poudaril prim. dr. Aleksander
Stepanovič, predsednik združenja zdravnikov
družinske medicine. Stroka cepljenje
priporoča, želja je, da se doseže kolektivna
imunost, za to je namreč potrebna 80 do
85-odstotna precepljenost.
Marsikdo verjetno z izrazom pnevmokokna
okužba ni seznanjen. Pnevmokok je bakterija,
ki jo poznamo že več kot 100 let. Obstaja
okoli 100 različnih vrst oziroma sevov
bakterije, med katerimi lahko večina povzroči
razvoj bolezni. Bakterija ima posebno
polisaharidno kapsulo, zaradi česar jo naš
imunski sistem težje prepozna in uniči, kar ji
omogoča naselitev v nosni sluznici in žrelu.
»Zboli lahko vsak, najbolj ogroženi so pa
majhni otroci do 2. leta starosti, kronični
bolniki in starejši. Pri majhnih otrocih okužba

najpogosteje poteka v obliki vnetja srednjega
ušesa, sinusov in nosnih votlin, medtem ko
pri starejših največkrat v obliki pljučnice.
Lahko pa pride tudi do okužbe krvi in vnetja
možganskih ovojnic oz. meningitisa. Takrat
govorimo o t. i. invazivni pnevmokokni
bolezni, ki ima hude posledice in nas tudi
najbolj skrbi. Nekatere hujše pnevmokokne
okužbe se lahko končajo tudi s smrtjo,« je
povedal predsednik združenja zdravnikov
družinske medicine, prim. dr. Aleksander
Stepanovič, dr. med.

Kako pride do okužbe?
Prof. dr. Matjaž Jereb iz Klinike za infekcijske
bolezni in vročinska stanja pojasni, da se
sama okužba prenaša kapljično ob tesnem
stiku dveh ljudi: »Gre za okužene kapljice, ki
jih ob dihanju in kašljanju izločamo v okolico.
In kadar sta dva posameznika na dovolj kratki
razdalji, znotraj enega metra, lahko pride
do prenosa okužbe. Pri tem je pomemben
element tudi kolonizacija. Vir okužbe je
namreč lahko bolnik, lahko pa posameznik, ki
ima v sluznicah dihal, predvsem nosu in žrelu,
prisotne bakterije oziroma pnevmokoke. Po
naših podatkih je v predšolskem obdobju
med 40 odstotki in vse do 90 odstotkov
otrok krajše ali daljše obdobje koloniziranih
s pnevmokokom, kar pomeni, da so lahko
vir okužbe odraslih in starejših, prav tako pa
lahko pride do okužbe pri njih samih.«
Prof. dr. Matjaž Jereb je povedal še, da je
v slovenski populaciji okoli 10.000 okužb
letno. Od tega okoli 20 odstotkov bolnikov
sprejmejo v bolnišnično okolje in približno
20 odstotkov od teh zdravijo na oddelkih za
intenzivno zdravljenje. Pri slednjih je smrtnost

pomembno višja kot pri ostalih, giblje se med 20 in 30
odstotki.

Kako prepoznamo pnevmokokno okužbo?
χ Vnetje srednjega ušesa je najpogostejša pnevmokokna
bolezen pri otrocih. Kaže se z bolečino v ušesu,
pordelim in rdečim bobničem, lahko z izcedkom iz
ušesa in povišano telesno temperaturo, pri dojenčkih
lahko tudi z razdražljivostjo in drisko.
χ Pnevmokokna pljučnica se prične nenadoma z mrzlico,
visoko telesno temperaturo, kašljem z gnojnim
rumenim izmečkom, ostro bolečino v prsih, ki se
poslabša ob globokem vdihu, povišanim utripom srca,
oslabelostjo.
χ Bakteriemija je okužba krvi, do katere pride zaradi
vdora bakterije v kri. Posledica bakteriemije je sepsa.
χ Za pnevmokokni meningitis so značilni bruhanje,
povišana telesna temperatura, glavobol, utrujenost,
razdražljivost, trd vrat, nevrološki izpadi, krči in koma.

Pljučnica, strah in trepet domov za starejše
občane
Pljučnice se zelo bojijo tudi v domovih za starejše
občane, pravi predsednica sekcije za DSO ZZDM dr.
Tanja Petkovič, dr. med: »V domovih za starejše občane
je nastanjenih približno 20.000 ljudi, povprečna starost
je 86 let in med njimi je okoli 80 odstotkov takšnih, ki so
gibalno ovirani. Pljučnica v naših okoljih je diagnoza, ki se
je zelo bojimo in skušamo narediti vse, kar je v naši moči,
da to preprečimo, saj praktično vsi stanovalci spadajo
med visoko ogrožene paciente.«
Pljučnica nastanjenim v domovih za ostarele ima lahko
več posledic – posamezniku lahko poslabša kvaliteto
življenja ali povzroči hujšo okvaro pljuč. Lahko je tudi
razlog za bolnišnično zdravljenje, ki si ga nihče ne želi, ali
celo zdravljenje na intenzivnem oddelku, ki pa ima lahko,
v najslabšem primeru, slab izid.

Kako se zaščititi?
Z letošnjim letom je cepljenje proti pnevmokoknim
okužbam na voljo brezplačno vsem starejšim od
65 let ter kroničnim bolnikom. Cepljenje se opravi
z enim samim odmerkom, enkratna revakcinacija
pa je pri starejših od 65 let priporočljiva po 5. letih
v primeru, če so cepljenje opravili pred 65. letom.
Cepivo je varno, saj gre za mrtvo cepivo, kar pomeni,
da vsebuje le očiščene delce mikroba in posledično ne
more povzročiti pnevmokokne okužbe. Cepivo je 23
valentno, v njem se nahajajo tisti serotipi pnevmokoka,
ki najpogosteje povzročajo invazivno bolezen. Cepljenje
proti pnevmokoknim okužbam lahko opravimo istočasno
s cepljenjem proti gripi. Cepite se lahko pri izbranem
pediatru ali osebnem zdravniku, v cepilni ambulanti
zdravstvenega doma ali v lokalni izpostavi NIJZ.

Naj ti ne
vzame sape!
Pravočasno
se zaščiti.
Bakterija pnevmokok je
najpogostejši povzročitelj
pljučnice in razvoja drugih
nevarnih obolenj dihal ter tudi
eden izmed najpogostejših
razlogov za prezgodnjo smrt
pri sicer zdravih starejših
osebah in kroničnih bolnikih.

Zdravi v jesen

Čeprav se zadnje čase predvsem veliko govori
o virusu SARS-CoV-2 in bolezni covid-19, velja
imeti v mislih, da so okoli nas še vedno prisotne
tudi druge bakterije in virusi, ki lahko močno
vplivajo na naše zdravje.
Besedilo: prof. dr. Matjaž Jereb, prim. dr. Aleksander Stepanovič, dr. med.,
dr. Tanja Petkovič, dr. med.

Težje pnevmokokne okužbe
so lahko smrtno nevarne
→

Med njimi je zagotovo
bakterija Streptococcus
pneumoniae oziroma pnevmokok,
ki še posebej v teh jesensko-zimskih
mesecih predstavlja resno grožnjo
za javno zdravje. Med najbolj
ogroženimi skupinami so majhni
otroci, starejši ljudje in kronični
bolniki. Pnevmokokne okužbe so v
našem okolju pogoste, predstavljajo
veliko breme za družbo in škoda,
ki jo utrpijo posamezniki, je lahko
velika. V skrajnih primerih namreč
lahko povzročijo tudi smrt. Slovenija
je namreč že leta 2015 uvedla
priporočeno in financirano cepljenje
otrok proti pnevmokoknim okužbam,
z letošnjim letom pa so možnost
brezplačnega cepljenja dobili tudi
kronični bolniki in vsi ljudje, starejši
od 65 let.

Kaj je pnevmokokna okužba
in kaj lahko povzroči
Morda je za začetek najprej smiselno
pojasniti, kaj pnevmokokne okužbe
sploh so, saj verjetno marsikdo s tem
izrazom ni seznanjen. Pnevmokok je
bakterija, ki jo poznamo že več kot
sto let. Obstaja okoli sto različnih
vrst oziroma sevov bakterije, med
katerimi lahko večina povzroči razvoj
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bolezni. Bakterija ima posebno
polisaharidno kapsulo, zaradi česar
jo naš imunski sistem težje prepozna
in uniči, kar ji omogoča naselitev v
nosni sluznici in žrelu. »Zboli lahko
vsak, najbolj ogroženi pa so majhni
otroci do drugega leta starosti,
kronični bolniki in starejši. Pri majhnih
otrocih okužba najpogosteje poteka
v obliki vnetja srednjega ušesa,
sinusov in nosnih votlin. Pri starejših
pa največkrat v obliki pljučnice.
Lahko pa pride tudi do okužbe krvi in
vnetja možganskih ovojnic oziroma
meningitisa. Takrat govorimo o tako
imenovani invazivni pnevmokokni
bolezni, ki ima hude posledice in nas
tudi najbolj skrbi. Nekatere hujše
pnevmokokne okužbe se lahko
končajo tudi s smrtjo,« je na posvetu
povedal predsednik združenja
zdravnikov družinske medicine,
prim. dr. Aleksander Stepanovič, dr.
med. Pnevmokoki lahko povzročijo
vnetje srednjega ušesa, vnetje
obnosnih votlin, pljučnico, okužbo
krvi in vnetje možganskih ovojnic
oziroma meningitis. Nekatere hujše
pnevmokokne okužbe, kot so
pljučnica, sepsa in meningitis, se
lahko končajo tudi s smrtjo, najbolj
pa jih skrbijo invazivne pnevmokokne

bolezni, je dejal.
Iz Društva pljučnih bolnikov so
pri tem še izpostavila, da pljučni
bolniki obolevajo za pnevmokoknimi
okužbami tudi do 15-krat pogosteje v
primerjavi z zdravimi vrstniki, bolezni,
kot je pljučnica, pa lahko povzročijo
tudi druge dalj časa trajajoče
posledice, kot je na primer astma.
Pljučnice se zelo bojijo tudi v
domovih za starejše občane, je dodala
predsednica sekcije za DSO ZZDM dr.
Tanja Petkovič, dr. med: »V domovih
za starejše občane je nastanjenih
približno 20.000 ljudi, povprečna
starost je 86 let in med njimi je okoli
80 odstotkov takšnih, ki so gibalno
ovirani. Pljučnica v naših okoljih je
diagnoza, ki se je zelo bojimo in
skušamo narediti vse, kar je v naši
moči, da to preprečimo, saj praktično
vsi stanovalci spadajo med visoko
ogrožene paciente.«

Kako pride do okužbe
Prof. dr. Matjaž Jereb iz Klinike za
infekcijske bolezni in vročinska
stanja je pojasnil, da se sama
okužba prenaša kapljično ob tesnem
stiku dveh ljudi: »Gre za okužene
kapljice, ki jih ob dihanju in kašljanju
izločamo v okolico. In kadar sta

dva posameznika na dovolj kratki
razdalji, znotraj enega metra, lahko
pride do prenosa okužbe. Pri tem je
pomemben element tudi kolonizacija.
Vir okužbe je namreč lahko bolnik,
lahko pa posameznik, ki ima v
sluznicah dihal, predvsem nosu in
žrelu, prisotne bakterije oziroma
pnevmokoke. Po naših podatkih
je v predšolskem obdobju med 40
odstotki in vse do 90 odstotkov otrok
krajše ali daljše obdobje koloniziranih
s pnevmokokom, kar pomeni, da so
lahko vir okužbe odraslih in starejših,
prav tako pa lahko pride do okužbe
pri njih samih.«
Kot navajajo na spletni strani
Nacionalnega inštituta za javno
zdravje (NIJZ), je sicer pogostost
pnevmokoknih okužb v Sloveniji višja
kot v številnih evropskih državah,
kjer se je po uvedbi cepljenja proti
pnevmokokom število okužb zelo
znižalo. Kot je povedal prof. dr.
Matjaž Jereb, je v slovenski populaciji
okoli 10.000 okužb letno. Od

tega okoli 20 odstotkov bolnikov
sprejmejo v bolnišnično okolje
in približno 20 odstotkov od teh
zdravijo na oddelkih za intenzivno
zdravljenje. Pri slednjih je smrtnost
pomembno višja kot pri preostalih,
giblje se med 20 in 30 odstotki.
Letno za pnevmokoknim gnojnim
meningitisom zdravijo od 30 do 40
bolnikov v intenzivnih enotah, najbolj
pa so ogroženi starejši z različnimi
kroničnimi boleznimi, verjetnost
pljučnice pri sladkornem bolniku
je po njegovih besedah trikrat
pogostejša kot pri zdravem odraslem
posamezniku.

Kako se zaščititi
Strokovnjaki so na spletnem
pogovoru poudarili, da je učinkovito
orodje proti pnevmokoknim
okužbam cepljenje. Kot je poudaril dr.
Stepanovič, cepljenje prepreči okužbo
z vsemi tistimi sevi pnevmokoka, ki ga
cepivo zajema. Največji delež sevov,
ki pri nas povzročajo okužbe, pokrije

23-valentno polisaharidno cepivo, to
je na tržišču prisotno že več kot 30
let.
»Imamo številne izkušnje, ogromno
podatkov glede varnosti cepiva in
lahko s polno odgovornostjo trdim,
da je cepivo varno. Gre za mrtvo
cepivo, ki vsebuje delce bakterij,
ki ob injiciranju sproži imunski
odziv pri posamezniku. Na ta način
posameznik tvori določen nivo
protiteles proti bakterijam, ki delujejo
zaščitno,« je razložil dr. Matjaž Jereb.
Po mnenju dr. Stepanovića je zdaj
najprimernejši čas za cepljenje proti
pnevmokoku, cepiva je dovolj. S
sprejetjem brezplačnega cepljenja za
vse kronične bolnike in starejše od
65 je odprta nova možnost cepljenja
proti pljučnici, je poudaril in povabil
vse, da se o cepljenju pozanimajo pri
osebnem zdravniku. Za kolektivno
imunost je namreč potrebna od
80- do 85-odstotna precepljenost,
trenutno pa ta znaša manj kot 60
odstotkov, je še pojasnil.

Aktualno

Astma piskanje in
napadi težkega
dihanja
Alergijska astma je večinoma kronično, redkeje pa intermitentno alergijsko vnetje sluznice
dihalnih poti. Kopičenje vnetnih celic v sluznici in njeno otekanje hkrati z refleksnim krčenjem
gladkih mišic v bronhialni steni povzroča zožitve cevi in ovira pretok zraka.
Besedilo: prof. dr. Ema Mušič, dr. med., specialistka pulmologije in alergologije

→

V vneti sluznici se vzburijo tudi celice
in žleze, ki izločajo sluz, zato astmatik
ne le ovirano diha, ampak tudi izkašljuje sluz v
procesu aktivne astme. Taki dogodki v sluznici
pojenjajo sami ali pa šele po zdravilih. So
občasni ali trajni. Osrednja značilnost astme
pa je, da so pojavi povratni (reverzibilni), torej
simptomov, kot so težko dihanje, tiščanje
v prsih, kašelj, piskajoče dihanje, bolnik
ne občuti stalno. Večinoma se umirijo po
ustrezni sodobni terapiji.

Vrste astme
Obstajajo oblike astme, ko bolnik samo kašlja
brez izpljunka, pa spet take, ki jih spremlja
le obilna produkcija sluzi. Vendar je najbolj
poznana astma z napadi dušenja in kašljem.
Taki dogodki so občasni ali stalno aktivni,
tako govorimo o občasni (intermitentni) in
stalni (persistentni) astmi. Poleg alergijske
astme obstajajo še oblike brez vpletene
alergije, največkrat pa se oblike astme in
vzroki za njeno aktivnost prepletajo. Sluznica
bolnika z astmo se s podobnim odgovorom
kot na alergene odziva tudi na nespecifične
dejavnike iz okolja ali na spremembe v
telesu, vzburijo jo lahko nekatera zdravila,
hormonske spremembe, dražeči dejavniki v
poklicnem delu, psihični dejavniki.

Vzroki astme
Med alergeni so najpogosteje pelodi, pršice,
živalske dlake, plesni, alergeni v hrani pa
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manjkrat. Alergijsko astmo aktivirajo tudi
virusi in bakterije, ki pa tudi brez alergije
lahko izzovejo bronhialno preodzivnost, kar
je lahko podobno astmi. Nespecifični dražilci
za bronhialno sluznico so cigaretni dim, pršila,
pare pri kuhanju, mrzel zrak, močne vonjave.
Astmo lahko povzročijo ali aktivirajo aspirin in
nesteroidni antirevmatiki. Pospeševalci astme
so konzervansi, poklicni alergeni, onesnažen
zrak, stres, telesni napor, vračanje želodčnega
soka v požiralnik (refluks).
Pri alergijski astmi je v ozadju nagnjenosti
k alergijam, morda že obstoječa neka druga
alergijska bolezen, alergija v otroštvu, alergija
v sorodstvu. K sprejemljivosti za alergije
se dodatno pridruži še neki nov dejavnik,
lahko popolnoma neznačilen, na primer
virusna prehladna bolezen v dihalih, zlasti
če so prehladi pogostejši ali so potekali brez
zdravljenja in predolgo. Astmo lahko vzbudijo
dražeče snovi na primer cigaretni dim, pršila,
vonji in hlapi pri kuhanju in uživanju hrane,
mrzel zrak, močni vonji dišav. Med zdravili
je poznan sprožilec astme aspirin, pa tudi
drugi nesteroidni antirevmatiki. Teže je odkriti
prikrite vzroke astme, kot so konzervansi,
snovi v poklicnem delu, psihične vzroke,
stres, vpliv telesnega napora, refluksno
bolezen požiralnika. Alergijski vzroki astme
so podobni kot pri alergijskem rinitisu, vnetni
proces v bronhialni sluznici pa je zapleten in
v njem sodelujejo elementi vnetja samega,
aktivnost živčevja in hormonov.

Med alergijskimi vzroki ločimo
inhalacijske alergene, prehrambne
alergene, alergene v zdravilih, alergene
v poklicnem delu, vsak od njih prispeva
morda le majhen del k procesu astme
ali pa samo podpira popolnoma drug
primarni vzrok astme. Zaradi zapletenosti
teh pojavov pravimo, da je astma
vnetni sindrom, ki ga moramo čim bolje
opredeliti, da aktivne faze bolezni lahko
preprečujemo.

Znaki astme
Zaradi vnetja se bronhiji zadebelijo,
njihova svetlina se zmanjša. Vnetje
bronhijev povzroči povečano tvorjenje
sluzi, ki se nabira v njih ter jih maši.
Bistvena posebnost astme je, da se zaradi
številnih dejavnikov skrčijo gladke mišice,
ki obdajajo bronhije, posledica tega pa je,
da so slabše prehodni za pretok zraka.
Nastopi zapora (obstrukcija) bronhijev.
Zaradi vsega tega vam v prsih piska,
kašljate, vas stiska v prsih in duši. Znano
je, da imate toliko več in toliko hujše
znake astme, kolikor bolj so bronhiji vneti.

Zdravljenje astme
Nujno je izogibanje alergenom in
dražečim snovem. Zdravila za astmo pa
svetujemo glede na stopnjo astme, glede
na opažanja in meritve PEF v postopku
samozdravljenja. PEF prikaže največjo
hitrost in pretok zraka v izdihu. Po teh
meritvah je izdelan semafor o stopnjah
astme: lahka – 80 odstotkov normalne
vrednosti, zmerno aktivna z nekaj več
težav – od 60 do 80 odstotkov in huda
stopnja astme – PEF < 60 odstotkov
norme, ko so dušenja in kašelj intenzivna
in samo olajševalna zdravila niso dovolj. V
tej stopnji je potreben obisk zdravnika.
Zdravila za astmo delimo v olajševalce
– ß2-simpatomimetike v sprejih, ki
zadostujejo za lažje stopnje astme in
učinkujejo takoj, zato jih svetujemo
»po potrebi«. Podobna zdravila so tudi
s podaljšano aktivnostjo. Še segamo
po starem zdravilu teofilinu v kapsulah
in tabletah s počasnim sproščanjem.
Olajševalci so še antiholinergiki, na primer
ipratropijev bromid v spreju, pogosto
kombiniran z ß2-simpatomimetikom.
Druga skupina zdravil so protivnetna

zdravila, predvsem glukokortikoidi v
sprejih in drugačnih pršilih za vdihovanje.
Ta zdravila so na mestu za dolgoročno
preprečevalno zdravljenje astmatskega
vnetja in so potrebna pri srednje težkih
in najtežjih oblikah astme. Pri najtežjih
tovrstna zdravila dodajamo tudi v tabletah
ali injekcijah za kratek čas. Protivnetni so
tudi antagonisti levkotrienov v vnetnem
procesu.
Protivnetna zdravila naj se uporabljajo
redno, kot svetuje zdravnik, ki prilagaja
doze stopnji aktivnosti astme. V praksi
je več vrst sprejev in drugih pršilnikov,
ki vsebujejo kombinacijo olajševalca in
protivnetnega glukokortikoida.

MESH-INHALATOR
Priročen medicinski pripomoček
za hitro in učinkovito
razprševanje tekočin ali zdravil
pri obolenjih dihalnih poti doma
in na potovanju

0,33 ±0,04
ml/min

Samokontrola astme
Bolnik beleži svoje težave, kakor jih
občuti. Meri si PEF po nasvetu zdravnika
in obojemu prilagaja terapijo ter ve, kdaj
je potreben obisk zdravnika. Naši bolniki
so usposobljeni za samokontrolo v »šolah
astme«, ki jih občasno obnavljajo, da se
seznanijo z novostmi možne terapije.

Samoocenitev teže astme
Zdravnik vam je povedal, da imate astmo.
To je kronična bolezen, ki lahko traja vse
življenje. Astme ne znamo pozdraviti,
lahko pa bistveno omilimo njene znake.
S pravilnim zdravljenjem lahko dosežemo
normalno delovanje pljuč – dihanje,
uspešno preprečevanje poslabšanj astme,
včasih popolno odpravo znakov astme
in preprečitev smrti zaradi astme. Da bi
to dosegli, ni pomembno le predpisovati
pravilna zdravila, ampak je še toliko bolj
pomembno, da aktivno sodelujete pri
zdravljenju.
Pomembna značilnost astme je trajna
prisotnost vnetja bronhijev. Pokazalo se
je, da so znaki astme povezani s stopnjo
vnetja bronhijev. Čim bolj so bronhiji
vneti, toliko več težav boste imeli in toliko
težja bo bolezen. Stopnjo vnetja bronhijev
je v vsakodnevni praksi nemogoče
neposredno takoj oceniti. To lahko
namreč naredimo le z bronhoskopskim
pregledom. V vsakdanji praksi moramo
stopnjo vnetja bronhijev in s tem težo
astme oceniti po znakih astme. Zato jih
morata tako zdravnik kakor tudi bolnik
sam zelo dobro poznati.

0,33 ±0,04
ml/min

STOPNJA
RAZPRŠEVANJA:
0,33 ± 0,04 ML/MIN
POLNILNA BATERIJA

PRIROČNA PRENOSNA
OBLIKA

JAKOST HRUPA: <40 dB
<40 dBA

EASY CLEAN

MMAD
2,25±0,35 μm

ENOSTAVNO IN POCENI
ČIŠČENJE
VELIKOST
RAZPRŠENIH DELCEV:
2,25±0,35 μM

V LEKARNAH IN
SPECIALIZIRANIH TRGOVINAH

MED TRUST d.o.o
Litostrojska cesta 60
SI-1000 Ljubljana
Tel.: (01) 513 47 80
e-pošta: info@medtrust.si
www.wellion.si

VNETJE
BRONHIJEV
POVZROČI
POVEČANO
TVORJENJE
SLUZI, KI SE
NABIRA V NJIH
TER JIH MAŠI.

Druge značilnosti astme
Astma ima nekatere značilnosti, ki so tudi
posledica vnetja bronhijev.
1. Bronhialna preodzivnost
Bolniki z astmo se prekomerno odzivate na
dražljaje, ki jih zdrav človek morda sploh ne
zazna. Tako vas duši ali kašljate zaradi zraka,
ki je onesnažen s cigaretnim dimom, raznimi
hlapi kemikalij, v hladnem zraku, še zlasti,
če je ta prekomerno suh ali pa zelo vlažen,
ob spremembah vremena ali po telesnem
naporu. Verjetno lahko sprožimo s telesno
obremenitvijo znake astme pri vsakem
astmatičnem bolniku. Seveda nekoga duši
že pri krajši hoji po ravnem, drugega pa šele
po hitrejši hoji navkreber. Ponovno moramo
poudariti, da tudi tu velja: čim bolj so vneti
bronhiji, tem hujše so težave, ki jih povzroči
telesna obremenitev.
2. Dnevno nihanje prehodnosti bronhijev
Dnevno (ali kot pogosto rečemo cirkadiano)
nihanje v prehodnosti bronhijev je za astmo
zelo značilen pojav. Res pa je, da lahko kadar
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koli čez dan ali ponoči doživite napad astme z
zoženjem bronhijev ter zmanjšanim pretokom
zraka, vendar pa imate bolniki z astmo v
povprečju najmanj težav čez dan, zlasti med
12. in 14. uro. Po drugi strani pa so na splošno
bronhiji najbolj zoženi ponoči, zlasti med
drugo in četrto uro zjutraj. Zato se ponoči
zbujate, morate vdahniti zdravila, sicer se vam
astma celo več ur ne pomiri. Temu pojavu
rečemo nočna astma. Zaradi nočnih dušenj
ste neprespani ter seveda manj sposobni
za svoja dnevna opravila. Pogostost in teža
nočne astme sta pogojeni z velikostjo vnetja
bronhijev.
3. Ocenitev zapore (obstrukcije) bronhijev
Po vsem tem, kar smo povedali, je jasno, da
večino znakov astme povzroča povečanje
zapore bronhijev. Z znaki astme lahko torej
dokaj dobro ocenimo stopnjo zapore, vendar
je ta ocena približna. Številni bolniki z astmo
(po nekaterih ocenah kar 50 odstotkov) niste
sposobni po znakih astme pravilno oceniti
stopnje zapore bronhijev.

Kako ocenimo velikost zapore
To je nedvomno zelo pomembno, kajti po
stopnji zapore bronhijev se odločimo za
način zdravljenja astme. Zaporo bronhijev
je treba torej izmeriti. To lahko naredimo na
več načinov. Zelo natančno jo izmerimo v
respiratornem laboratoriju z aparati, kot je
vitalograf, ali s še bolj zapletenimi pripravami.
Pri tem se pojavi precejšnja ovira. Astma
je namreč bolezen, ki je zelo spremenljiva,
saj se stanje bolezni lahko izrazito menja
iz ure v uro, tako podnevi, še bolj pa
ponoči. Laboratorijsko merjenje bronhialne
obstrukcije ima tako dokaj omejeno vrednost.
Zato smo začeli uporabljati majhne,
prenosne merilce pretoka izdihanega
zraka. Pri tem je zelo pomembno,
da upoštevamo naslednje: zapora
bronhijev je lahko posledica mnogih
pljučnih in celo srčnih bolezni, zato
je treba najprej opraviti vsa potrebna
testiranja v respiratornem laboratoriju,
pogosto pa tudi druge preiskave,
da ugotovimo, ali imate astmo. V
kasnejšem poteku zdravljenja za
oceno zapore bronhijev zaradi astme
večinoma povsem zadošča merjenje
pretokov s prenosnimi merilci.
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χ utrujenost,
χ oči srbijo ali se solzijo,
χ nastopi pojačano kihanje,
χ glavobol,
χ povečana telesna temperatura,
χ nemir,
χ sprememba v barvi obraza,
χ zmerno zmanjšanje PEF, zmerno povečanje
dnevnih nihanj.

➡ Med alergeni

so najpogosteje
pelodi, pršice,
živalske dlake,
plesni, alergeni
v hrani pa
manjkrat.

Tehnika merjenja pretoka
Pretok izmerite tako, da globoko vdihnete in
z vso silo na hitro (meritev je končana prej
kot v sekundi) izdihnete v aparat. Meritev je
treba ponoviti trikrat, da ocenite natančnost
meritve, ter zabeležite največjo od izmerjenih
vrednosti. Meritev v večini primerov
opravljate sami, zato morate biti nadvse
dobro poučeni o tehniki izvedbe meritve.

Kako sami ocenimo poslabšanje
astme
Bolniki z astmo morate zelo dobro poznati
znake, ki kažejo na začetek poslabšanja
astme. Ti so:
χ podaljšan kašelj, zlasti ponoči,
χ oteženo dihanje,
χ prsni koš postane trd ali boleč,
χ dihanje je zmerno pospešeno,
χ utrip srca je zmerno pospešen,
χ ob blagih telesnih obremenitvah nastopi
oteženo dihanje,
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Znaki hudega poslabšanja astme so:
χ hudo dušenje,
χ izrazita telesna nemoč (na primer ne
morete priti iz kuhinje v sobo),
χ zelo hitro dihanje,
χ zelo hiter utrip srca,
χ modre ustnice,
χ nezmožnost povedati stavek v eni sapi,
χ močno zmanjšanje PEF.
Kadar pride do takih znakov, morate vzeti
zdravila – olajševalce ter takoj poiskati
zdravniško pomoč.
Astma je bolezen, ki jo spremlja trajno vnetje
bronhijev. Poslabšanje astme povzroča
povečanje vnetja bronhijev. O stopnji
astmatskega vnetja lahko sklepamo:
χ po intenzivnosti znakov (na primer oteženo
dihanje, ojačan kašelj, pospešeno dihanje,
pospešen srčni utrip); pogosto so ti edini
kazalnik poslabšanja astme,
χ po stopnji zapore bronhijev (zmanjšanje
PEF),
χ po dnevnem nihanju PEF (povečanje
dnevnih nihanj PEF),
χ po stopnji bronhialne preodzivnosti
(oteženo dihanje ob manjših telesnih
obremenitvah).
Cilj zdravljenja je, da hitro odkrijemo
poslabšanje astme oziroma povečanje
vnetja bronhijev ter tako začnemo
čim prej s pravilnim zdravljenjem,
ki prepreči nadaljnje poslabševanje
astme. Bolniki z astmo, ki se zavedate
vseh teh dejstev, lahko z dobrim
samoopazovanjem in pogostimi
merjenji PEF zaznate zgodnja
poslabšanja astme ter sami in seveda
v sodelovanju s svojim zdravnikom,
preprečite nadaljnje, morda zelo hudo
poslabšanje astme.

POSKRBI ZA DOBRO
POČUTJE, POSKRBI ZASE.

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL Viva in Spletni Lekarni Ljubljana na
www.lekarnaljubljana.si

Aktualno

Osebe z določenimi kroničnimi obolenji
in drugimi rizičnimi stanji so še vedno
izpostavljene povečanemu tveganju za
hujši potek bolezni covid-19, čeprav
virusna različica omikron povzroča
blažjo obliko bolezni.
Besedilo: Sara Švegl

Visokorizične skupine za hudo
obliko bolezni covid-19
→

Pandemija koronavirusa je
spremenila življenja po vsem
svetu, posebej za skupnost ljudi z
oslabljenim imunskim sistemom,
pri katerih obstaja večje tveganje
za hujši potek bolezni v primerjavi
s preostalim prebivalstvom, ko
zbolijo za boleznijo covid-19. Gre
za visokorizične skupine, ki veljajo
za tako imenovane »ujetnike
pandemije«, med katere spadajo
starejši od 60 let ter ljudje s
kroničnimi boleznimi in imunskimi
motnjami, zaradi katerih so bolj
izpostavljeni hujšim posledicam v
primerjavi s preostalo populacijo,
čeprav nihče ni izjema. Prav njim
je posvečena kampanja ŽIVETI
S COVIDOM, ki opozarja na
izpostavljenost in ogroženost rizičnih
skupin, hkrati pa javnost izobražuje
o dejavnikih tveganja, poznavanju
rizičnih skupin ter ukrepih, ki jih je
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treba sprejeti za zmanjšanje slabih
izidov bolezni.

Med skupinami s povečanim
tveganjem skoraj 22
odstotkov svetovne
populacije
»Pandemija je v bistvu mimo, ukrepi
niso več potrebni. Vse se odpira.
Družba se je odločila, da je čas, da
živimo z boleznijo, v sožitju z novim
koronavirusom, da obravnavamo
covid-19 kot na primer viruse
prehlada in gripo ter da to ni več
družbeno kritična bolezen. Pozabili
pa smo na zelo ranljivo manjšino
v družbi in to so osebe s hudimi
imunskimi motnjami ter druge ranljive
osebe. Zanje covid-19 še zdaleč ni
mimo, zato se je treba vprašati, ali
je strategija ŽIVETI S COVIDOM
varna za vse,« pravi prof. dr. Janez
Tomažič, dr. med., s Klinike za
infekcijske bolezni in vročinska stanja
UKC Ljubljana ob začetku kampanje
ŽIVETI S COVIDOM.
Ocenjuje se, da je med skupinami
s povečanim tveganjem za
napredovanje bolezni covid-19 v
hudo obliko skoraj 22 odstotkov
svetovne populacije, kar tudi v
Sloveniji predstavlja pomemben delež
prebivalstva.
Profesor Tomažič je pojasnil, da so
osebe s hudimi imunskimi motnjami

prejemniki presajenih organov,
bolniki z aktivnimi karcinomi,
avtoimunskimi boleznimi in tisti, ki
prejemajo biološka zdravila, ki na
primer delujejo proti limfocitom
B, ter druga imunosupresivna
ali imunomodulatorna zdravila.
Pri imunsko oslabljenih bolnikih
pričakujemo hujšo obliko bolezni
covid-19 in pogosto njen podaljšan
potek, saj se lahko virusna faza
bolezni zelo podaljša. Zato so
osebe s hudo imunsko motnjo tudi
potencialni izvor novih različic SARSCoV-2, je poudaril profesor Tomažič.
Druge rizične skupine, pri katerih
obstaja tveganje za hujši potek
covida-19
Število ljudi, ki so še vedno bolj
ogroženi, ni majhno. Govorimo pa o
osebah, ki so imunsko oslabljene ali
rizične zaradi različnih razlogov. Med
ranljivo populacijo, pri kateri covid-19
lahko poteka huje, z večjo potrebo
po hospitalizaciji in večjo smrtnostjo,
spadajo predvsem starejše osebe,
bolniki s pridruženimi boleznimi
(kronična ledvična bolezen, sladkorna
bolezen, srčno-žilne bolezni, arterijska
hipertenzija, kronična obstruktivna
pljučna bolezen in druge kronične
respiratorne bolezni), osebe z
anemijo srpastih celic in osebe s
prekomerno telesno maso (ITM _
> 25
2
kg/m ).

»Večina ljudi ima občutek, da
koronavirusa tako rekoč ni več ali
da gre pri vseh okuženih za blago
bolezen. Za večji del okuženih
res velja, da so simptomi blagi in
bolezen hitro mine. Na drugi strani
pa imamo v družbi ne tako redke
posameznike s kroničnimi boleznimi
in drugimi dejavniki tveganja za težji
potek bolezni, ki jih virus SARSCoV-2 neposredno življenjsko
ogroža. Pri njih lahko pride do
okužbe spodnjih dihal z dihalno
odpovedjo in razvojem klinične slike,
s kakršno smo se srečevali v prejšnjih
valovih pandemije. Možni so hudi
zapleti, nekateri bolniki potrebujejo
dolgotrajno bolnišnično obravnavo
in pri nekaterih se bolezen žal lahko
konča s smrtjo. Zato je pomembno
ozaveščanje javnosti z opozarjanjem,
da je virus še vedno med nami. Naša
naloga je, da zaščitimo najranljivejše
člane naše družbe in vsak od nas
naj prevzame del odgovornosti.
Pomembno je, da tudi laična javnost

prepozna posameznike, ki so bolj
izpostavljeni tveganju za težji potek
bolezni covid-19. Vedeti moramo,
da imamo danes orodja, s katerimi
lahko preprečimo težji potek bolezni,
sprejem v bolnišnico in smrt,« je
povedal izr. prof. dr. Matjaž Jereb, dr.
med., vodja oddelka za intenzivno
terapijo, s Klinike za infekcijske bolezni
in vročinska stanja UKC Ljubljana.

Vprašajte svojega zdravnika,
ali imate dejavnike tveganja
za hujšo obliko bolezni
covid-19
Mnogi se sploh ne zavedajo, da
spadajo v rizično skupino, zato
je treba pozivati k previdnosti.
Bolniki naj se pogovorijo z osebnim
zdravnikom in preverijo, ali imajo
katerega od dejavnikov tveganja za
napredovanje bolezni covid-19 v hudo
obliko.
»Zdravniki družinske medicine
imamo najboljši vpogled v
zdravstveno stanje svojih bolnikov,

poznane so nam kronične bolezni
in družinske anamneze, zato lahko
zagotovimo popolne informacije in
svetujemo, ali je na primer nekdo,
ki ima povečano telesno maso ali
visok krvni tlak, v večjem tveganju za
hudo obliko bolezni covid-19, ne da
bi se tega sploh zavedal,« je povedal
prim. asist. dr. Aleksander Stepanović,
dr. med., predsednik Združenja
zdravnikov družinske medicine.
Rizične skupine imajo pogosto
zmanjšane možnosti običajnih
načinov zaščite pred virusno okužbo,
zato je verjetnost razvoja življenjsko
nevarne in dolgotrajne okužbe večja.
Hude oblike bolezni covid-19 lahko
vodijo v smrtni izid, pa tudi v pojav
novih sevov virusa.
Osnovno sporočilo kampanje je, da
covid-19 ne izbira, zato je pomembno,
da rizični bolniki vedo, kako lahko s
pravočasnim testiranjem in zgodnjo
diagnozo ne le preprečijo hudo obliko
bolezni in hospitalizacijo, temveč
posledično tudi rešijo svoje življenje.

Tema meseca

Sladkorna
bolezen tipa
II ali diabetes
mellitus
Mednarodna federacija diabetikov (IDF) sladkorno bolezen opredeljuje kot kronično stanje, pri
katerem celice trebušne slinavke (pankreasa) ne proizvajajo dovolj inzulina oziroma pri katerem
telo proizvedenega inzulina ne more učinkovito rabiti. To glukozi (ki jo dobimo iz hrane) oteži
prehod v celice, zato te ne morejo normalno delovati. Motena je tudi presnova ogljikovih
hidratov, beljakovin in maščob.
Besedilo: Strokovnjaki zveze društev diabetikov Slovenije

➡ Po zadnjih

podatkih živi
v svetu 194
milijonov ljudi
s sladkorno
boleznijo,
od tega 30
milijonov v
Evropi. V
Sloveniji ima
sladkorno
bolezen osem
odstotkov
prebivalcev.
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→

Po opredelitvi Svetovne zdravstvene
organizacije (WHO) je motnja v
presnovi, izhajajoča iz številnih vzrokov, ki
jo določa kronična hiperglikemija (stanje
zvišanega nivoja sladkorja v krvi). Kaže se kot
motnja v presnovi ogljikovih hidratov, maščob
in beljakovin, posledica nepravilnosti v
izločanju ali delovanju inzulina. Končni učinki
bolezni so lahko trajne okvare, nepravilnosti
v delovanju ali pa celo odpoved številnih
telesnih organov.
Inzulin (lat. insula = otok) je hormon,
kemijska beljakovina, ki jo izločajo betacelice
v trebušni slinavki, natančneje v tako
imenovanih Langerhansovih otočkih v trebušni
slinavki. Koncentrat trebušne slinavke je bil za
zdravljenje sladkorne bolezni prvič uporabljen
leta 1922. Nekdaj so inzulin pridobivali iz
goveje ali svinjske trebušne slinavke, danes pa
ga proizvajajo tako, da neki bakteriji ali plesni z
genetskim inženiringom vsilijo, da ga izdeluje,
potem pa izcedek očistijo. Tako pridobljeni
inzulin je povsem enak človeškemu in ga
imenujemo tudi humani inzulin.
Tipični klinični znaki za nastanek sladkorne
bolezni so:
χ povečano izločanje vode iz telesa
(uriniranje) – poliurija,
χ s tem povezana dehidracija in huda žeja –
polidipsija,
χ slabo počutje,
χ izguba teže,
χ zmanjšana odpornost.

Po zadnjih podatkih živi v svetu 194 milijonov
ljudi s sladkorno boleznijo, od tega 30
milijonov v Evropi. V Sloveniji ima sladkorno
bolezen osem odstotkov prebivalcev.

Delitev sladkorne bolezni glede na
nastanek
Tip 1 (od inzulina odvisna sladkorna
bolezen):
χ pojavi se v otroštvu in mladosti (največ v
puberteti) oziroma do 30. leta starosti;
χ je avtoimunska bolezen;
χ njena osnova je najverjetneje nesrečna
kombinacija dedne zasnove; verjetnost, da
zboli otrok, katerega eden od staršev je
diabetik, je od dva do pet odstotkov; če sta
diabetika oba starša, je verjetnost, da bo
diabetik tudi otrok, 30 odstotkov
χ zdravljenje z inzulinom je nujno že vse od
pojava bolezni, inzulin je z injekcijami treba
nadomeščati do konca življenja;
χ za boleznijo tipa 1 je obolelih okrog deset
odstotkov diabetikov, med njimi so otroci (v
Sloveniji jih je okrog 300).
Tip 2:
χ je najpogostejša oblika sladkorne bolezni,
ima jo približno 90 odstotkov vseh
diabetikov;
χ osnova je verjetno genetska;
χ ne gre za pomanjkanje inzulina, pač pa za
odpor proti njegovemu delovanju (lahko ga
je celo preveč);

χ odpornost na inzulin se s starostjo povečuje
(če je za to dedna osnova); hiperglikemija je
sprva zmerna, nato se povečuje;
χ pri zdravljenju zadoščajo dieta in
antidiabetične tablete, sočasno je treba
zdraviti tudi težave, ki se pojavljajo
vzporedno (zvišan krvni sladkor, zvišane
maščobe v krvi, zvišan krvni tlak), oziroma
zmanjšati telesno težo, če je ta prevelika, ter
opustiti kajenje;
χ z leti lahko bolniki dosežejo tako visoke
vrednosti glukoze v krvi, da je potrebno
zdravljenje z inzulinskimi injekcijami;
χ tako k nastanku kot k slabšanju bolezni
pripomorejo neustrezne življenjske
okoliščine (neprimerna prehrana, prevelika
telesna teža, premalo gibanja, stres).

Sladkorna bolezen: tip 1 in tip 2
Obstaja več tipov sladkorne bolezni. Večina
ljudi med njimi težko loči, zaradi česar v
nadaljevanju predstavljamo pomembna
dejstva o sladkorni bolezni tipa 1 in tipa 2,
kako nastaneta in kakšni so simptomi.
Ljudje s sladkorno boleznijo tipa 1 lahko
s pravilnim vsakodnevnim dovajanjem
inzulina, rednim nadzorom glukoze v
krvi in vzdrževanjem zdrave prehrane ter
življenjskega sloga živijo zdravo življenje in
odložijo ali se izognejo mnogim zapletom,
povezanim s sladkorno boleznijo.
Sladkorna bolezen tipa 1 se diagnosticira
ob povišani ravni glukoze v krvi ob prisotnosti
preostalih simptomov. Včasih je potrebno
dodatno testiranje, da se pravilno določi tip
sladkorne bolezni.
Število obolelih za sladkorno boleznijo
tipa 1 se po svetu povečuje, vendar se po
državah zelo razlikuje. Nekatere regije imajo
večjo pojavnost sladkorne bolezni tipa 1 kot
druge. Razlogi za to so nejasni, vendar obstaja
sum medsebojnega vpliva med genetskimi in
okoljskimi dejavniki.
Med stanjem inzulinske rezistence je
inzulin neučinkovit, zato se sprva pojavlja
povečana proizvodnja inzulina, da se zniža
naraščajoča raven glukoze, vendar se
sčasoma lahko razvije neustrezna proizvodnja
inzulina. Posameznik lahko s tem stanjem živi
nekaj časa, preden se sladkorno bolezen tipa
2 odkrije. Kar od tretjine do polovice primerov
sladkorne bolezni tipa 2 pri populaciji je lahko
nediagnosticirane, ker so brez simptomov več
let. Če jih več let ne prepoznamo, se lahko

razvijejo zapleti kronične hiperglikemije. Pri
nekaterih ljudeh s sladkorno boleznijo tipa 2
prvič diagnosticirajo to stanje, ko se pojavijo
razjeda stopala, spremembe na vidu, odpoved
ledvic ali okužbe in infekcije.
Vzroki za nastanek sladkorne bolezni tipa
2 niso povsem jasni, vendar obstaja močna
povezava s prekomerno telesno težo in
debelostjo, naraščajočo starostjo in etnično
pripadnostjo ter družinsko zgodovino.
Nekateri pomembni dejavniki tveganja, ki
jih posameznik lahko spremeni, so debelost,
slaba prehrana, neaktivnost, oslabljena
glukozna toleranca, kajenje in izpostavljenost
še nerojenega otroka visoki glukozi v krvi
med nosečnostjo. Med prehranskimi dejavniki
najnovejši dokazi kažejo tudi na povezavo
med uživanjem velike količine sladkih pijač in
tveganjem za razvoj sladkorne bolezni tipa 2.
Drugi dejavniki so tudi premajhen vnos
sadja in zelenjave, polnozrnatih stročnic in
prehranskih vlaknin ter visok vnos energije v
obliki nasičene maščob. Glede na najnovejše
raziskave je najbolj priporočljiva mediteranska
dieta.
Temelj skrbi pri sladkorni bolezni tipa
2 je zdravo življenje, kar vključuje zdravo
prehranjevanje, povečano telesno aktivnost,
zmanjšanje kajenja in vzdrževanje zdrave
telesne teže. Če se te spremembe ne uvedejo
v dovolj veliki meri za vzdrževanje normalnih
nivojev krvnega sladkorja, je potrebna uvedba
zdravil. To so sprva tablete, nato pa injekcije.
Kljub temu je mogoče kakovostno življenje za
ljudi s sladkorno boleznijo tipa 2.
Globalno je prevalenca sladkorne
bolezni tipa 2 visoka in se še viša po vseh
svetovnih regijah. Porast je mogoče pripisati
starajoči populaciji, ekonomskemu razvoju
in urbanizaciji, ki vodijo do manj aktivnega
življenjskega sloga in večjega uživanja
nezdrave prehrane, ki povzroča debelost.

OBSTAJA VEČ
TIPOV SLADKORNE
BOLEZNI. VEČINA
LJUDI MED NJIMI
TEŽKO LOČI,
ZARADI ČESAR V
NADALJEVANJU
PREDSTAVLJAMO
POMEMBNA
DEJSTVA O
SLADKORNI BOLEZNI
TIPA 1 IN TIPA 2,
KAKO NASTANETA
IN KAKŠNI SO
SIMPTOMI.
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Tema meseca

Možganska kap je ena najpogostejših srčno-žilnih
bolezni. Ena oseba od štirih odraslih po svetu utrpi
možgansko kap. Približno 30 odstotkov teh jo
doživi v aktivnem delovnem obdobju. Možganska
kap se lahko zgodi vsakomur, kadar koli in kjer
koli. Je med vodilnimi vzroki smrti in invalidnosti
po vsem svetu, vendar bi skoraj vse možganske
kapi lahko preprečili.
Besedilo: prim. Matija Cevc, dr. med., doc. dr. Janja Pretnar Oblak, dr. med., Daniel
Globokar, dr. med., spec. fiz. in reh. med.

Najpogostejša srčno-žilna
bolezen – možganska kap
→

Prim. Matija Cevc, dr. med.,
predsednik Društva za
zdravje srca in ožilja Slovenije, KO
za žilne bolezni UKC Ljubljana, je
predstavil pomembnost preventive in
zdravega načina življenja od otroštva
dalje. Že od nekdaj velja, da je
najboljši zdravnik (zdravstveni sistem)
tisti, ki nastanek bolezni preprečuje,
in ne tisti, ki jih sicer uspešno zdravi.
Če se hočemo temu reku približati,
je nujno, da delujemo preventivno.
Zato je tako pomembno, da vse
dejavnike tveganja za možgansko
kap čim prej prepoznamo in ustrezno
ukrepamo. Preprečevanje debelosti
in prekomerne prehranjenosti že
v otroštvu bo bistveno zmanjšalo
nevarnost pojavljanja sladkorne
bolezni, sekundarne dislipidemije
in povišanega krvnega tlaka, ki so
pomembni dejavniki za nastanek
možganske kapi. Dolgoletno
povišanje krvnega tlaka vodi v srčno
bolezen, ki jo neredko spremlja tudi
neredno utripanje srca – atrijska
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fibrilacija – kar je znova izredno
pomemben dejavnik za nastanek
trombembolične možganske kapi,
če tega stanja ne prepoznamo
pravočasno in ga ne zdravimo. Tudi
napredovanje ateroskleroze, ko pride
do naplastitev in poapnenja arterij,
lahko povzroči možgansko kap,
hiperholesterolemija pa je vzrok za
nastanek aterosklerotični naplastitev.
Torej je nujno obvladovanje tudi tega
stanja. Zdrav načina življenja, ki ga
moramo spodbujati in uveljavljati že
od otroštva, pomembno prispeva
k temu, da ne pride do zgodnjih
srčno-žilnih zapletov, kot je na
primer tudi možganska kap. Nikoli
ni dovolj poudarjanja, kako nujno
potrebni so redna vsakodnevna vsaj
zmerna telesna dejavnost, zdrava
in zaščitna mediteranska prehrana
in zlasti nekadilstvo. Če pa kljub
vsem preventivnim ukrepom pride
do pojava arterijske hipertenzije,
hiperlipidemije, sladkorne bolezni,
atrijske fibrilacije ipd., je potrebno

skrbno in redno jemanje zdravil,
da se na ta način čim bolj zmanjša
njihov negativni vpliv na naše
telo. Ob obvladovanju dejavnikov
tveganja ne smemo pozabiti
tudi na tiste, ki so nekoliko manj
poznani, kot so psihosocialni
dejavniki (depresija, nespečnost,
zaskrbljenost, pregorelost idr.). Za
ublažitev teh dejavnikov je poleg
redne telesne dejavnost koristna tudi
uporaba raznih sprostitvenih tehnik
(meditacija, joga, avtosugestija ipd.)
in seveda tudi upočasnitev tempa
življenja.
Če pa se možganska kap
»zgodi«, je ključnega pomena, da
jo prepoznamo in ukrepamo, saj
neukrepanje vodi v večje in hujše
posledice vključno z invalidnostjo.
Zamujenega časa ni mogoče
nadomestiti in okvara pri bolniku
ostane za vse življenje. Z uspešnim
hitrim zdravljenjem, denimo s
trombolizo (topljenje strdkov),
hitro po jasnem nastopu znakov in

simptomov te bolezni ter nujnim
diagnostičnim postopkom je mogoče
preprečiti smrt, zmanjšati oviranost
ali bolezen celo pozdraviti. Velika
večina možganskih kapi se zgodi v
domačem okolju in zato moramo
vsi poznati opozorila, ki kažejo, da
se nekaj dogaja. Najenostavneje ta
opozorila povzema akronim GROM.

Znaki možganske kapi
G – govor (Ali oseba lahko govori
jasno in razumljivo?)
R – roka (Ali lahko oseba dvigne roko
in jo tam zadrži?)
O – obraz (Ali se oseba lahko
nasmehne? Ali ima povešen ustni
kot?)
M – minuta, čas (Takoj pokliči 112!)
Če torej pri nekomu opazimo
katerega koli od teh znakov moramo
ukrepati takoj. Uspešnost zdravljenja
je odvisna predvsem od hitrosti
prevoza bolnika v najbližji zdravstveni
center saj lahko s hitro začetim
zdravljenjem preprečimo dolgoročne
posledice.
Izr. prof. dr. Janja Pretnar Oblak,
dr. med., Nevrološka klinika
UKC Ljubljana, je povedala, da
je žilna nevrologija ena najhitreje
razvijajočih se vej medicine. Od
uvedbe intravenske trombolize je
sicer minilo že skoraj 30 let, se pa
od takrat na tem področju ves časa
spreminjajo meje mogočega. Ob
natančno izvedeni slikovni diagnostiki
lahko intravensko trombolizo
izvajamo do devet ur po začetku
simptomov, mehansko pa lahko
strdek odstranjujemo celo do 24 ur.
Pri tem pa ostaja osnovno pravilo,
da zamujenega časa ob začetku kapi
ne moremo nadoknaditi, možgansko
tkivo še vedno odmira z enako
hitrostjo. Spremenil se je le pristop in
bolnika z akutno možgansko kapjo
je smiselno urgentno obravnavati
ne samo 4,5 ure, ampak celo do 24
ur. Prepoznavanje možganske kapi
in hitra obravnava ostajata temelj
uspešnega zdravljenja.
Možganska kap je še vedno

predvsem bolezen starejših s
klasičnimi dejavniki tveganja. Kljub
temu pa v zadnjem času opažamo,
da se pogosteje pojavlja tudi pri
mlajših bolnikih. Pri teh je lahko
povezana z rakom ali avtoimunskimi
boleznimi. Diagnostika je pri mlajših
bolnikih nekoliko drugačna in precej
širše usmerjena kot pri starejših. Kot
rečeno, je bistveno, da v akutni fazi
sploh pomislimo na možgansko kap,
jo prepoznamo in čim prej ukrepamo.
Mlajši bolniki se po možganski kapi
sicer bolje rehabilitirajo kot starejši,
vendar to velja v veliki meri predvsem
za motorično rehabilitacijo, pogosto
pa ostanejo kognitivni primanjkljaji,
zaradi katerih niso več sposobni za
enako delo kot prej, velikokrat za delo
niso več sposobni ali so celo odvisni
od tuje pomoči. Zanje in za njihove
družine je to seveda katastrofa. Če je
le mogoče, je torej ukrepanje v akutni
fazi kapi, ko kap lahko preprečimo,
seveda najboljše.
Daniel Globokar, dr. med., spec.
fiz. in reh. med., Univerzitetni
rehabilitacijski inštitut – Soča, je
govoril o rehabilitaciji po možganski
kapi. Funkcijsko okrevanje po
možganski kapi je najbolj intenzivno
v prvih mesecih po možganski kapi
in doseže vrh nekako v prvih šestih
mesecih po utrpeli možganski kapi.

V tem obdobju je za doseganje
ciljev ključnega pomena intenzivna
strnjena nevrorehabilitacija. V
kroničnem obdobju je zaradi
plastičnosti možganov še vedno
možen napredek na številnih drugih
področjih (na primer govornojezikovne sposobnosti, spoznavne
sposobnosti in sposobnosti za
gibanje ter socialne veščine). Bistvo
rehabilitacije je vračanje bolnikov v
čim bolj aktivno vsakdanje življenje.
Zgodnja rehabilitacije se izvaja v
obeh kliničnih centrih (Ljubljana,
Maribor) in bolnišnicah, ki imajo
posebne enote za možgansko kap.
Nadaljnja rehabilitacija poteka
glede na oceno bolnikovih potreb v
zdraviliščih, negovalnih bolnišnicah,
ambulantno v zdravstvenih domovih,
oddelku za rehabilitacijo URI Soča
ter rehabilitacijskem oddelku
DSO Izlake. Zaradi velikega števila
čakajočih bolnikov lahko v URI Soča
sprejemajo najtežje bolnike, torej
tiste, ki imajo težave na več področjih
funkcioniranja. Z bolniki se timsko
ukvarjajo različni strokovnjaki,
specialisti fizikalne in rehabilitacijske
medicine, internisti, negovalno
osebje, fizioterapevti in delovni
terapevti, psihologi, logopedi, socialni
delavci, dietetiki ter strokovnjaki s
področja poklicne rehabilitacije. V

NIKOLI NI DOVOLJ POUDARJANJA, KAKO NUJNO
POTREBNI SO REDNA VSAKODNEVNA VSAJ ZMERNA
TELESNA DEJAVNOST, ZDRAVA IN ZAŠČITNA
MEDITERANSKA PREHRANA IN ZLASTI NEKADILSTVO.
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Redna telesna vadba,
rekreacija in šport

rehabilitacijo so vključeni tudi svojci
bolnika, saj so lahko v veliko pomoč
v bolnikovem domačem okolju.
Timska obravnava sledi ciljem, ki
jih začrtajo skupaj z bolnikovimi
potrebami ter jih med rehabilitacije
spreminjajo in dograjujejo. Za
dosego ciljev uporabljamo moderne
tehnološke pripomočke tako za hojo
kot tudi za izboljšanje funkcije roke.
Po zaključku rehabilitacije bolnike
spremljamo ambulantno. Zavedamo
se, da so prostorske in kadrovske
zmogljivosti URI Soča premajhne za
čim hitrejšo ustrezno oskrbo vseh
bolnikov po utrpeli možganski kapi,
zato si dolgoročno prizadevamo za
povečanje kadrovskih in prostorskih
zmogljivosti.
Milan Čuček, predsednik
Združenja bolnikov s
cerebrovaskularno boleznijo
Slovenije, je predstavil dejavnosti
Združenja bolnikov s CVB in povedal,
kam in kako se vključujejo bolniki po
možganski kapi in njihovi svojci.

Obnovitvena rehabilitacija v
zdraviliščih
Namen programa je preprečevanje,
zgodnje prepoznavanje in zdravljenje
sekundarnih zapletov v kroničnem
obdobju po možganski kapi.
Sprememba okolja, druženje in
izmenjava izkušenj ugodno vplivajo
na razpoloženje bolnikov ter vsaj
deloma začasno razbremenijo svojce
in skrbnike.
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MOŽGANSKA
KAP JE ŠE VEDNO
PREDVSEM
BOLEZEN
STAREJŠIH S
KLASIČNIMI
DEJAVNIKI
TVEGANJA.
Program obnovitvene trajne
rehabilitacije traja deset dni. Bivanje
se lahko odobri tudi svojcem oziroma
skrbnikom bolnikov, če ti potrebujejo
pomoč in spremstvo. Bolnik je
upravičen do nastanitve in izvajanja
predpisane terapije, ki jo na podlagi
pregleda določi zdravnik v zdravilišču.
Vsak udeleženec plača prispevek,
ki je določen vnaprej. Letno se
obnovitvene rehabilitacije udeleži
do sto članov. Pri izbiri se praviloma
upoštevata vrstni red prijave in
čas od zadnjega termina izvajanja
obnovitvene rehabilitacije.

Spodbujanje dejavnosti in
sodelovanja v kroničnem
obdobju po možganski kapi
Namen programa je ponuditi
možnost, da se čim več bolnikov po
možganski kapi vključi v organizirane,
strokovno vodene dejavnosti.
Programi so namenjeni vzdrževanju
telesne zmogljivosti, druženju in
izobraževanju.

NAPREDOVANJE
ATEROSKLEROZE, KO
PRIDE DO NAPLASTITEV IN
POAPNENJA ARTERIJ, LAHKO
POVZROČI MOŽGANSKO KAP,
HIPERHOLESTEROLEMIJA
PA JE VZROK ZA NASTANEK
ATEROSKLEROTIČNI
NAPLASTITEV.

Redna telesna vadba poteka
pod vodstvom usposobljenih
strokovnjakov v telovadnicah,
zdraviliščih, bazenih ali drugih najetih
prostorih. V večini klubov CVB
potekajo tudi športne in rekreativne
dejavnosti, plesno-gibalne aktivnosti,
vodeni pohodi in izleti.

Organizirana druženja
χ redna mesečna (ali tedenska)
srečanja s strokovnimi in drugimi
zanimivimi predavanji,
χ družabna srečanja (pikniki, srečanja
Klub-Klubu, priložnostne prireditve,
novoletna srečanja …),
χ srečanja skupin za samopomoč in
skupin bolnikov z afazijo,
χ delavnice (ustvarjalne, kulturne,
kreativne, pevski zbor, dramska
skupina …).
Podatke o dejavnostih in načinu
dela v posameznih klubih CVB
Slovenije vam bodo posredovali
predstavniki klubov CVB. Kontakti
so dostopni pod rubriko Klubi CVB
(www.zdruzenjecvb.com).
Dejavnosti Združenja bolnikov s
CVB Slovenije so še: izdaja glasilo
Kapnik in zdravstveno-informativne
brošure ter izvaja mnoge programe
ozaveščanja širše javnosti: prireditve
ob evropskem dnevu ozaveščanja o
možganski kapi in svetovnem dnevu
možganske kapi, preventivni programi
čez celo leto, sodelovanje z mediji ter
prepoznavanje bremena možganske
kapi pri bolnikih in njihovih svojcih
ter premagovanje težav na področju
vsakodnevnega delovanja.

Tema meseca

Naj vas ne premaga
pljučni rak
Vsako leto v Sloveniji odkrijemo tisoč novih bolnikov s
pljučnim rakom. Zbolevajo predvsem moški po štiridesetem
letu, v zadnjih nekaj letih pa opažamo tudi vse več žensk.
Besedilo: doc. dr. Mihaela Zidarn

→

Kaj je pljučni rak?

Pljučni rak je zločesta
(maligna) bolezen celic sapnic
(bronhijev). Zanjo je značilna hitra
rast malignih celic. Tako nastane
tumor, ki maši sapnico in pritiska na
okolico. Tumorske celice se širijo v
okolico, preraščajo normalna pljuča, s
krvjo ter po mezgovnicah pa se širijo
tudi v oddaljene dele telesa. Veliko
teh celic odmre zaradi obrambe
telesa, nekaj pa se jih zasidra v
oddaljene organe. Tam rastejo
naprej: nastanejo novi tumorji, ki jih
imenujemo zasevki (metastaze).

Kako nastane pljučni rak?
Nastajanje raka v pljučih je počasno
in traja več let. Škodljivi vplivi iz
okolja povzročijo poškodbe celic
sapnic. Najbolj so okvarjena celična
jedra in kromosomi, ki uravnavajo
celično rast in delitev. Posledica
poškodovanih kromosomov je
neuravnovešena, prehitra delitev
spremenjenih, malignih celic.

Kdo je ogrožen?
Kadilci cigaret
Nastanek rakavih celic spodbudi
predvsem dolgoletno kajenje cigaret.
Če nekdo preneha kaditi, si postopno,
po desetih in več letih, sluznica sapnic
povsem opomore in se pogostost
pljučnega raka zopet zmanjša in
približa pogostosti pri ljudeh, ki
nikoli v življenju niso kadili. Škoduje
tudi pasivno kajenje. Cigaretni dim
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vsebuje številne strupene snovi, ki so
sposobne okvariti celice v sapnicah in
pljučih. V cigaretnem dimu oziroma
katranu so našli preko 4000 snovi
in preko 40 strupov. Med temi tudi
snovi, ki lahko sprožijo nastanek raka,
kar so ugotovili tudi s poskusi na
živalih.
Ljudje v okolju s škodljivimi snovmi
Ljudje, ki vdihavajo azbestni prah, so
bolj ogroženi, posebno če so kadilci.
Škodljiva je tudi izpostavljenost
snovem v nafti in plastičnih masah,
izpostavljenost kovinam (kromu,
niklju, kadmiju, svincu ali beriliju) in
radioaktivnemu sevanju. Prebivalci
mest imajo nekoliko višje tveganje
za nastanek pljučnega raka zaradi
onesnaženega zraka.
Ljudje, ki pojedo več mesa in
živalskih maščob
Pljučni rak je pogostejši pri ljudeh, ki
pojedo več mesa in živalskih maščob.
Redkeje zbolevajo tisti, ki imajo v
hrani več sadja in zelenjave. Posebej
zdrava je rumena in rdeča zelenjava.
Ta vsebuje vitamine A, C in E, ki
zmanjšujejo škodo, ki jo napravijo
različne škodljive snovi na celicah
sapnic.
Moški, starejši od 40 let in tisti, ki
so dedno nagnjeni k raku
Pri moških je po štiridesetem
letu starosti pljučnega raka več,
kar je posledica bolj razširjene
razvade kajenja pri moškem delu

prebivalstva. V nekaterih družinah je
bolezen pogostejša. Vzrok je dedna
nagnjenost k nastanku tega raka.

Katere vrste pljučnega raka
poznamo?
Naravni potek bolezni, težave, ki jih
ta prinaša, način in uspeh zdravljenja
– vse to je odvisno predvsem od
vrste pljučnega raka in njegove
razširitve po telesu. Pomembno je
prepoznati raka, ki ga sestavljajo
drobne celice in takega, ki ima
večje celice. Drobnocelični rak pljuč
najhitreje raste in se zelo zgodaj širi
v okolico in zaseva v oddaljene dele
telesa. V drugi skupini so vrste raka,
ki ga sestavljajo ploščate, žlezne ali
velike celice. Ploščatocelični rak raste
najpočasneje in se kasno razširi v
oddaljene dele telesa. Najpogosteje
ga najdemo pri moških. Raka žleznih
in velikih celic sta po hitrosti rasti in
širjenju nekje med drobnoceličnim in
ploščatoceličnim rakom. Žlezni rak
pljuč je pogostejši pri ženskah.

Kakšne težave povzroča
pljučni rak?
Včasih je mogoče bolezen odkriti
s slučajnim rentgenskim slikanjem
pljuč, ker se bolniki počutijo zdrave.
Večina je strastnih kadilcev. Ponavadi
bolniki iščejo pomoč zaradi kašlja
ter izkašljevanja sluzi, gnoja ali
celo krvi. Mnogi težje dihajo, imajo
vročino, hujšajo ali jih boli v prsih.
Take težave seveda lahko povzročijo
tudi druge pljučne bolezni. Za pljučni

rak je sumljiva sprememba kašlja, ki
postane nadležen in dražeč. Pogoste
so tudi bolečine v nogah in rokah.

reženj pljuč, redkeje celo pljučno krilo.
Z odstranitvijo raka lahko dosežemo
tudi popolno odstranitev.

Kako ugotovimo, da ima
bolnik pljučnega raka?

Obsevanje

V času diagnostičnega postopka
želimo ugotoviti, ali ima bolnik
pljučnega raka, kakšna je njegova
vrsta in razširjenost. Potrebno je
rentgensko slikanje pljuč, običajno
je globinsko slikanje s CT- aparatom,
ultrazvočna preiskava trebuha in
slikanje kosti. Najpomembnejša
preiskava je bronhoskopija, pri kateri
pregledamo bronhije z upogljivo
cevko. Preiskava ne boli, napravi se
namreč po predhodni anesteziji grla.
Včasih tumorja ni mogoče zadeti
skozi bronhoskop, takrat je potrebna
punkcija z iglo skozi prsno steno
pod rentgensko kontrolo. Kadar je
prizadeta rebrna mrena, se med pljuči
in prsno steno nabira tekočina, ki jo
punktiramo za pregled. Z iglo lahko
odvzamemo tudi delce tkiva rebrne
mrene. Punkcije niso boleče, saj
omrtvičimo kožo na mestu vboda. V
laboratoriju odvzete delce tumorja
pod mikroskopom skrbno pregledajo
in ugotovijo, kakšno vrsto pljučnega
raka ima bolnik.

Kako zdravimo pljučnega
raka?
Naš cilj je odstranitev pljučnega
raka z operacijo, obsevanjem in
kemoterapijo. Velikokrat je treba
te vrste zdravljenja uporabiti tudi
v različnih kombinacijah. Pri vseh
bolnikih se je treba truditi za čim
boljšo kakovost življenja in skrbeti,
da bo bolnik imel čim manj težav,
ki mu jih prinaša bolezen. Najboljše
uspehe ima kirurško zdravljenje,
velikokrat v kombinaciji z obsevanjem
in citostatskim zdravljenjem.

Kadar bolnika ni mogoče operirati,
poskušamo zmanjšati tumor z
obsevanjem. Kadar tumor oži
bronhije in bolnik zato težko diha,
je obsevanje še posebej koristno.
Za obsevanje uporabimo žarke, ki
prodrejo globoko v telo iz več smeri,
tako da se srečajo v samem tumorju.

Kemoterapija – citostatiki
Za to vrsto zdravljenja so
najprimernejši bolniki z
drobnoceličnim rakom pljuč. Zdravila
dobivajo v tekočini, ki se po nekaj
ur daje v žilo. Citostatiki lahko
povzročijo izpadanje las, slabosti,
bruhanje in okvare krvnih celic. Z
dodatnimi zdravili te težave lahko
bistveno omilimo; lasje po končani
kemoterapiji zopet zrastejo.

Blažilno zdravljenje
Zaskrbljenost bolnikov skušamo
zmanjšati s pogovorom, lahko pa
tudi v skupini bolnikov. Bolnik mora
biti obveščen o možnostih, poteku
in zapletih zdravljenja. Hrana naj bo
vitaminsko bogata, z dovolj sadja,
zelenjave in tekočine. Bolnik naj
opusti kajenje in vdihava čist zrak. Za
lajšanje bolečin je ponavadi potrebna

kombinacija zdravil, ki jih lahko bolnik
zaužije. Včasih se je treba obrniti na
specialista, ki se najbolj spozna na
protibolečinsko zdravljenje. Bolniki s
pljučnim rakom hodijo na kontrolne
preglede k specialistu in družinskemu
zdravniku.
Zdravniški pregled svetujemo
vsem, ki imajo težave s pljuči, ki
trajajo več kot mesec dni, pa ne vedo,
kakšno bolezen imajo. Čim prej je rak
odkrit, tem uspešnejše bo zdravljenje!
Treba se je izogniti kajenju ter skrbeti
za čist zrak, ki ga vdihavamo. Ker
ne moremo preprečiti nastajanja
pljučnega raka, ki so ga sprožili
zunanji škodljivi vplivi, je še toliko bolj
pomembno, da bolezen preprečimo
s tem, da se izognemo vdihavanju
cigaretnega dima ter skrbimo za
čist zrak v delovnem in življenjskem
okolju.
In nasvet bolnika, ki je imel to
bolezen: »Bitka je mnogo težja, če
ste sami. Verjemite vase in zaupajte
tistemu, ki vodi vaše zdravljenje!«
Vsak trenutek šteje tudi pri
bolnikih s pljučnim rakom, saj
je vsak trenutek pomemben za
prepoznavanje znakov in pravočasno
napotitev do onkologa. Le tako jim
je omogočeno zdravljenje, ki sedaj
zagotavlja precej daljše preživetje ob
precej večji kakovosti življenja, kar
povezujemo s sloganom “Življenje s
polnimi pljuči«.

PLJUČNI RAK
JE POGOSTEJŠI
PRI LJUDEH,
KI POJEDO
VEČ MESA IN
ŽIVALSKIH
MAŠČOB.

Operacija
Za operacijo so primerni bolniki z
nedrobnoceličnim rakom. Rak ne sme
biti razširjen zunaj pljuč v medpljučje
ali celo v oddaljene dele telesa. Pri
operaciji je običajno treba odstraniti
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Tema meseca
November, ki je bil proglašen za movember, je
mesec, ki je namenjen zdravju moških, predvsem
opozarjanju na raka prostate in mod, na
duševno zdravje ter preprečevanje samomora. Za
rakom letno po svetu zboli več kot 12 milijonov
ljudi, pri čemer je rak prostate najpogosteje
diagnosticirana oblika raka pri moških.
Besedilo: dr. Simona Borštnar, dr. med., predsednica društva onkoloških bolnikov

Rak prostate, najbolj
smrtonosen rak med Slovenci
→

Opis bolezni in
statistični podatki

Rakave spremembe prostate –
tumorska tvorba, ki sestoji iz
nenadzorovano rastočih celic – so
zelo pogoste in s starostjo naraščajo.
Rak prostate je postal pri moških
v razvitih deželah in tudi pri nas
najpogostejši rak, saj se je v zadnjem
desetletju njegovo število več kot
podvojilo. To je posledica aktivnega
iskanja raka prostate pri moških
z določanjem označevalca PSA
(prostata specifični antigen) v krvi, s
katerim se odkrije vse več majhnih,
na prostato omejenih rakov. Kar pri
tretjini moških, ki nikoli v življenju
niso imeli težav zaradi raka prostate
in umrejo zaradi drugih vzrokov, ob
obdukciji odkrijejo raka prostate. Ob
odkrivanju vse več majhnih rakov se
je zmanjšal delež na novo odkritih
bolnikov z že razširjenim rakom.

Prostata
Prostata (obsečnica) je moška spolna
žleza velikosti oreha, ki se nahaja
za korenom penisa, pred danko
(rektumom) in pod sečnim mehurjem
ter objema del sečnice. Poglavitna
funkcija prostate je proizvajanje
semenske tekočine.

Statistični podatki
To je eden najpogostejših rakov
pri moških po petdesetem letu. Po
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napovedih svetovne zdravstvene
organizacije naj bi vsak šesti moški
zbolel za rakom prostate. Tudi pri nas
bolezen narašča. Po podatkih Registra
raka RS v Sloveniji letno zboli za
rakom prostate več kot 1400 moških.
Z aktivnim iskanjem je vse pogosteje
ugotovljen tudi pri mlajših moških.
V primerih, ko je odkrita bolezen
omejena na prostato, je delež
ozdravljenih zelo visok. Splošna
relativna stopnja preživetja za pet let
za vse stadije bolezni je v Evropi okoli
83 odstotkov (EUROCARE in slora.
si). Številke temeljijo na podatkih,
zbranih na podlagi opazovanja tisočih
bolnikov, toda preživetje vsakega
posameznika se lahko zelo razlikuje.

Dejavniki tveganja in
preventiva
Najpomembnejša dejavnika tveganja
za obolevanje za rakom prostate sta
družinska obremenjenost in starost.
Ker nanju ne moremo vplivati, ni
možnosti primarnega preprečevanja.
χ Starost – pojavnost raka prostate s
starostjo strmo narašča.
χ Družinska obremenjenost – moški,
katerega oče in/ali brat (je) so
že zboleli za rakom prostate, ima
povečano tveganje, da bo tudi sam
zbolel za rakom prostate.
χ Etnična pripadnost – v primerjavi z
belci imajo pripadniki črnske rase
zvečano in pripadniki rumene rase

(na primer Japonci) zmanjšano
tveganje za rak prostate.
χ Življenjski slog – zunanji dejavniki,
ki še niso povsem pojasnjeni in
so povezani z zahodnim načinom
življenja, vplivajo na povečano
tveganje za pojav raka prostate.
Zaščitni dejavniki – hrana, ki vsebuje
malo živalskih maščob, z veliko
zelenjave in sadja ter redna fizična
aktivnost bi lahko imeli zaščitno
vlogo pri nastanku raka prostate.

Presejanje
Presejanje pomeni aktivno iskanje
raka pri ogroženi populaciji, ki
nima nobenih težav. Na splošno je
presejanje smiselno, če je na voljo
zanesljiv test za zgodnje odkrivanje
določene bolezni in če tako odkrito
bolezen lahko učinkovito in varno
zdravimo ter zmanjšamo umrljivost
zaradi nje. Pri raku prostate je
na voljo test PSA. Ta je visoko
občutljiv in z njim raka prostate
lahko odkrijemo zgodaj, lahko pa z
njim odkrijemo (in posledično po
nepotrebnem zdravimo) tudi rake, ki
sicer nikoli ne bi delali težav. Pri večini
starejših moških je namreč v prostati
prisoten rak, ki ne dela nobenih težav.
Mednarodna strokovna združenja
zato ne priporočajo organiziranega
presejanja za raka prostate pri vseh
moških. Še največ koristi bi od
tovrstnega presejanja lahko imeli

moški, ki imajo posebej povečano
tveganje za pojav raka prostate –
črnci in tisti, ki so s to diagnozo
družinsko obremenjeni (še posebej,
če je sorodnik v prvem kolenu zbolel
za rakom prostate v zgodnji starosti).
Zdravi moški, ki želijo opraviti test
PSA, potrebujejo pred pregledom
posvet z ustrezno usposobljenim
strokovnjakom (na primer urologom).
Seznanjeni morajo biti s potencialnimi
koristmi in tudi slabostmi tovrstnega
testiranja.

Bolezenski znaki
Simptomi, ki so najpogosteje
povezani z zgodnjim rakom prostate,
so pogosto uriniranje, zlasti ponoči,
slaboten ali prekinjen tok urina,
bolečina ali pekoč občutek med
uriniranjem in krvav seč.
Večina teh simptomov ni lastna
samo raku prostate. Enaki simptomi
se lahko pojavijo pri moških, ki imajo
nerakave bolezni, kot je na primer
benigna hipertrofija prostate. To je

povečan obseg žleze brez rakavih
sprememb, ki se zaradi hormonskih
sprememb zelo pogosto pojavi v
starosti. Simptomi, vezani na urin, so
lahko tudi posledica okužbe ali drugih
težav.
Če se je rak razširil iz prostate v
sosednje ali oddaljene organe, se
opisanim simptomom lahko pridružijo
še bolečine v presredku, motnje pri

odvajanju blata in motnje ejakulacije,
bolečine v kosteh ter splošna
oslabelost z izgubo telesne teže.

Postavitev diagnoze in stadija
bolezni
Za razjasnitev sprememb v prostati
uporabljamo digitorektalni pregled
prostate, ultrazvočno preiskavo in
določitev tumorskega označevalca

RAKAVE SPREMEMBE
PROSTATE –
TUMORSKA TVORBA,
KI SESTOJI IZ
NENADZOROVANO
RASTOČIH CELIC –
SO ZELO POGOSTE
IN S STAROSTJO
NARAŠČAJO.

Vse za zdravo
jesen najdete
v Sanolaborju!
Široka izbira prehranskih dopolnil, medicinskih
pripomočkov in drugih izdelkov za zdrav vsakdan
S kartico ugodnosti do zbiranja
točk in ugodnejših nakupov

www.sanolabor.si

PSA v krvi. Če je katera od preiskav
sumljiva za raka, je potreben odvzem
tkiva prostate. Patomorfološki
pregled tkiva pove, ali gre za
rakave spremembe in opredeli
patohistološko stopnjo malignosti
tumorja. Stadij bolezni določajo
obseg in razširjenost rakavih
sprememb v prostati, prizadetost
bezgavk in oddaljeni zasevki.
Ob sumu na raka prostate urolog
običajno opravi ustrezne preiskave:
χ Test PSA (merjenje PSA v krvi). Za
prostato specifični antigen (PSA) je
beljakovina, ki jo izločajo normalne
celice prostate v semensko
tekočino. Nekaj PSA iz prostate ob
tem »uide« tudi v kri. V splošnem
velja, da čim višja je vrednost PSA
v krvi, večja je verjetnost za raka
prostate. Mejne vrednosti, pri kateri
bi raka prostate lahko absolutno
izključili, ni.
χ Digitalni rektalni pregled. To je
pregled, pri katerem urolog preko
zadnjika potipa površino prostate,
pri čemer išče nepravilnosti.
Tipne zatrdline so zelo sumljive
in velikokrat potrjujejo prisotnost
raka.
χ Transrektalni ultrazvok. Urolog
vstavi ultrazvočno sondo v danko.

Prostato pregleduje s pomočjo
ultrazvočnih valov, ki se od nje
odbijajo.
χ Ultrazvočno vodena biopsija
prostate. Če so izsledki prej
omenjenih preiskav nenormalni,
se urolog odloči za odvzem tkiva
prostate z biopsijo s pomočjo
transrektalnega ultrazvoka.

Preiskave za ugotavljanje
razširjenosti bolezni
Ob novoodkritem raku prostate
je pomembno vedeti, kolikšna je
razširjenost bolezni. Pri tem si lahko
pomagamo z naslednjo slikovno
diagnostiko:
χ magnetnoresonančno slikanje
medenice (MR),
χ scintigrafija in rentgensko slikanje
okostja,
χ računalniška tomografija (CT),
χ pozitronska emisijska tomografija
(PET).

Opredelitev razširjenosti raka
prostate
Na osnovi kliničnega pregleda
in opravljenih preiskav lahko
razširjenost bolezni opredelimo kot:
χ rak, omejen na prostato (lokalno
omejena bolezen),

KAR PRI TRETJINI MOŠKIH, KI NIKOLI V ŽIVLJENJU
NISO IMELI TEŽAV ZARADI RAKA PROSTATE IN
UMREJO ZARADI DRUGIH VZROKOV, OB OBDUKCIJI
ODKRIJEJO RAKA PROSTATE.
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χ rak, omejen na prostato in njeno
neposredno okolico (lokalno
napredovala bolezen),
χ razširjen rak (razsejana bolezen).

Zdravljenje
Radikalno zdravljenje
Za ozdravitev raka prostate je
potrebno tumor popolnoma
odstraniti ali kako drugače uničiti.
V teh primerih govorimo o tako
imenovanem radikalnem zdravljenju.
Zgodnjega raka prostate, omejenega
na prostato ali na prostato in njeno
neposredno okolico, je mogoče
ozdraviti.
Izbira vrste radikalnega zdravljenja
je odvisna od razširjenosti in
agresivnosti raka, pa tudi od
bolnikovega splošnega zdravstvenega
stanja. Za ustrezno izbiro
načina zdravljenja je pomemben
multidisciplinarni pristop, pri
katerem sodelujejo urolog, onkolog
radioterapevt in internist onkolog.
Raka prostate lahko radikalno
zdravimo:
χ s kirurško odstranitvijo rakavega
tkiva ali
χ z obsevanjem rakavega tkiva.
Pri bolnikih z zgodnjim rakom
prostate je zdravljenje z obsevanjem
pogosto enakovredno kirurškemu
zdravljenju. Bolniki, ki zbolijo za
zgodnjim rakom prostate, bi po
priporočilih mednarodnih strokovnih
združenj morali biti seznanjeni z
obema možnostma zdravljenja. Pri
nekaterih rakih je uspeh zdravljenja
z obsevanjem lahko večji, če bolniki
sočasno prejemajo tudi hormonsko
zdravljenje. Po kirurškem zdravljenju
pri nekaterih bolnikih pride dodatno
v poštev tudi obsevanje, če na primer
tumor prerašča v okolico prostate, če
tumor ni bil v celoti odstranjen ali če
po operaciji prostate PSA ponovno
začne naraščati. Samo hormonsko
zdravljenje brez kirurške odstranitve
prostate ali obsevanja prostate sicer
lahko začasno odloži rast raka in
njegovo napredovanje, ne more pa ga
pozdraviti.

Zdravljenje je včasih možno
odložiti – sledenje bolnika

Zdravljenje napredovalega
raka prostate
Do ponovitve in razširitve bolezni
lahko pri nekaterih bolnikih pride
kljub radikalnemu zdravljenju; včasih
je rak prostate razširjen že ob

TO JE EDEN NAJPOGOSTEJŠIH RAKOV PRI MOŠKIH PO PETDESETEM
LETU. PO NAPOVEDIH SVETOVNE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE NAJ
BI VSAK ŠESTI MOŠKI ZBOLEL ZA RAKOM PROSTATE.
postavitvi diagnoze. Običajno je prvi
znak ponovitve zvišan PSA v krvi. Rak
prostate najpogosteje zaseva v kosti
in bezgavke, redkeje tudi v pljuča in
jetra. Cilj zdravljenja napredovalega
raka prostate je zazdravitev.

Hormonska terapija
je temelj zdravljenja napredovalega
raka prostate. Moški spolni hormoni,
imenovani androgeni, pospešujejo
rast in zasevanje celic raka prostate,
zato lahko z zdravljenjem, ki delovanju

moških spolnih hormonov nasprotuje,
zavremo njegovo rast.
Najpomembnejši moški spolni hormon
je testosteron, ki nastaja v modih.
Nekaj moških spolnih hormonov
nastaja tudi v nadledvičnih žlezah.
Hormonsko zdravljenje raka prostate
temelji na:
χ kastraciji – znižanju ravni
testosterona v krvi in tkivih, ki ga
dosežemo s kirurško odstranitvijo
mod ali zdravili (LHRH-analogi in
antagonisti);
Lekarne Maribor, Minařikova ulica 6, 2000 Maribor | www. mb-lekarne.si

Včasih je bolnike z zgodnjim rakom
prostate možno tudi samo slediti.
Aktivno sledenje je mogoče uporabiti
pri izbranih bolnikih z majhnim in
biološko neagresivnim rakom, pri
katerih bi s takojšnjim zdravljenjem
lahko povzročili več škode kot
koristi. V tem primeru je bolnik
skrbno spremljan in po potrebi
radikalno zdravljen ob prvih znakih
napredovanja bolezni.
Nadzorovano opazovanje ali
čakanje pomeni, da bolnika sledimo
manj intenzivno in ga začnemo
zdraviti (na primer s hormonsko
terapijo) samo ob pojavu težav zaradi
raka prostate.

PRI BOLNIKIH Z ZGODNJIM RAKOM PROSTATE JE
ZDRAVLJENJE Z OBSEVANJEM POGOSTO ENAKOVREDNO
KIRURŠKEMU ZDRAVLJENJU.

zdravljenju lahko pride do impotence
(nezmožnosti erekcije), upada libida
(želje po spolnosti), inkontinence
urina, navalov vročice in potenja,
okvare jeter, driske, povečanih
prsi (ginekomastije), krhkih kosti
(osteoporoze), pa tudi do bolezni
srca in ožilja ter sladkorne bolezni.

Stranski učinki kemoterapije

χ blokadi androgenih receptorjev
v rakavi celici, ki jo dosežemo
z antiandrogeni (bikalutamid,
flutamid, nilutamid).
Hormonsko zdravljenje uporabljamo,
dokler je z njim mogoče nadzorovati
raka. To pri nekaterih bolnikih
lahko traja tudi več let. Nadaljnje
kratkotrajne zazdravitve so mogoče
z drugimi oblikami zdravljenja,
ki prav tako nižajo raven moških
spolnih hormonov: kortikosteroidi,
ženski spolni hormon (estrogen) in
ketokonazol.

Kemoterapija
Čez čas napredovali rak prostate
postane »odporen« na odtegnitev
moških spolnih hormonov in v tem
primeru govorimo o na kastracijo
odpornem raku prostate. V tej fazi
bolezni je rak običajno že precej
razširjen po telesu in povzroča težave
(na primer bolečine v kosteh, izgubo
apetita, hujšanje, utrujenost).
Kemoterapija je oblika
protirakavega zdravljenja, s katerim
uničujemo rakave celice s pomočjo
zdravil, imenovanih citostatiki.
Pri raku prostate so na voljo trije
citostatiki, ki se vsi predpisujejo
v kombinaciji s kortikosteroidi in
jih bolniki prejemajo ambulantno:
docetaksel, kabazitaksel in
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mitoksantron. Bolniki so običajno
najprej zdravljeni z docetakselom
in prejmejo kabazitaksel ali
mitoksantron šele ob napredovanju
bolezni.
Ob napredovanju bolezni po
zdravljenju z docetakselom so že na
voljo tudi novejše oblike zdravljenja:
sodobnejše oblike hormonskega
zdravljenja, kot sta abirateron acetat
in enzalutamid, ter zdravljenje
z osteotropnim radiofarmakom
radij-223 (alfaradin). Tudi ta zdravila
bolnikom z napredovalim rakom
prostate lahko izboljšajo preživetje in
kakovost življenja.

Stranski učinki in posledice
zdravljenja
Stranski učinki radikalnega zdravljenja
Tako kirurško zdravljenje kot
obsevanje lahko povzročita neželene
pozne posledice, kot so motnje
erekcije, inkontinenca za urin in
težave pri odvajanju blata.

Stranski učinki hormonskega
zdravljenja
Hormonsko zdravljenje pogosto
povzroči neželene učinke. Nekateri
bolniki so s hormonsko terapijo
zdravljeni tudi več let, kar lahko
vodi tudi v resne kronične zaplete.
Pri bolnikih na hormonskem

Kemoterapija lahko povzroča
neželene učinke, kot so utrujenost,
slabokrvnost, izguba las, okužbe,
driske in okvara živcev (nevropatija).
Pri bolnikih z napredovalim rakom
prostate so pogosto prisotni zasevki
v kosteh, ki lahko povzročijo zaplete,
na primer zlome kosti. Z uporabo
zdravil, kot sta zoledronska kislina
in denosumab, se verjetnost teh
zapletov lahko nekoliko zmanjša. Tudi
ti dve zdravili redko povzročata resne
neželene učinke.

Ponovitev bolezni
Bolezen se z leti lahko ponovi. Po
ustreznem prvem zdravljenju lokalno
omejenega, še pogosteje pa lokalno
napredovalega raka prostate se rak
razširi v mali medenici ali oddaljenih
organih. Za sledenje bolezni je po
prvotnem zdravljenju smiselno
spremljati vrednosti PSA v krvi.
Porast PSA napoveduje ponovitev
bolezni oziroma neuspeh zdravljenja.
Če se bolezen ponovi v mali medenici,
je smiselno obsevanje, če bolnik pred
tem še ni bil obsevan.
Ob razsoju bolezni v oddaljene
organe, je smiselno hormonsko
zdravljene. Hormonsko zdravljenje je
zelo učinkovito zdravljenje razsejanega
raka prostate. Z njim je pri veliki večini
bolnikov mogoče doseči večletne
dobre zazdravitve. Ko bolezen
ne odgovori več na hormonsko
zdravljenje in začne ob njem
napredovati, je potrebno razmisliti
o možnem citostatskem zdravljenju.
Najpomembnejše pa je v tem obdobju
zdravljenje in lajšanje simptomov.
Ustrezno simptomatsko zdravljenje
bolečine in preostalih težav izboljša
kakovost bolnikovega življenja.
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Psoriaza – bolezen, ki seže
globoko pod kožo
Luskavica je kronična imunsko pogojena vnetna bolezen, ki prizadene okrog od en do tri
odstotke svetovne populacije in je ena najpogostejših kožnih bolezni. Sprva se pokaže s pordelo
luščečo kožo nato s srebrnimi luskami odmrlih kožnih celic, zadebeljenih plakov, kjer koli
po telesu. Največkrat se pojavi na koži lasišča, komolcev, kolen, ledvenega ali križnega dela
hrbtenice. Poznamo več pridruženih bolezni.
Besedilo: Darja Ambrožič, dr. med.

→

Do 40 odstotkov
bolnikov razvije
psoriatični artritis, lahko
se pojavijo metabolna
bolezen, srčno-žilne
bolezni, depresija,
debelost in sladkorna
bolezen. Luskavica se
lahko pojavi v katerem
koli življenjskem obdobju,
najpogosteje med 20. in
40. letom starosti. Na
pojav bolezni vplivajo
genetski dejavniki in
dejavniki okolja, in sicer
okužbe, nekatera zdravila, mehanske
poškodbe, alkohol, kajenje in stres.
Bolezen se pogosteje pojavlja tam,
kjer ima bolezen diagnosticirano
že eden od družinskih članov.
Luskavica je kronična bolezen, kar
pomeni, da bolnike spremlja skozi
vsa življenjska obdobja. Bolezen se
lahko skozi življenje bolnika pojavi v
blagi ali zmerni do hudi obliki, lahko
je tudi v remisiji, vendar je na žalost
ne moremo pozdraviti. Luskavico
spremljajo srbež, bolečina in vidne
kožne spremembe, kar lahko privede
do stigmatizacije in socialne izolacije.
Bolečina, ki jo prinaša bolezen, lahko
močno ovira tudi vsakodnevne
aktivnosti in tako zelo poslabša
kakovost življenja bolnikov.

Življenjski slog in luskavica
Že v šestdesetih letih prejšnjega
stoletja so v prvih večjih raziskavah
40 |

dokazali vpliv življenjskega sloga,
predvsem prehrane in gibanja, na
pojavnost, potek in zdravljenje
luskavice. Debelost, alkohol in
kajenje v kombinaciji z neaktivnim
življenjskim slogom nedvomno vodijo
v poslabšanje bolezni. V zadnjih letih
pa se izpostavljajo vprašanja, ali lahko
s spremembo življenjskega sloga
vplivamo na izraženost luskavice,
izboljšamo kakovost življenja in
zmanjšamo pojavnost drugih bolezni,
ki pogosto spremljajo luskavico.
V letu 2018 so bili objavljeni
izsledki analize, ki je zajela podatke
iz 55 različnih raziskav, ki so potekale
med letoma 2014 in 2017 ter so
proučevale vpliv prehrane na pojav in
potek luskavice. Skupaj so vključevale
več kot 77.000 ljudi, od tega 4500
bolnikov z luskavico. Na podlagi
te analize je ameriško združenje
za psoriazo (National Psoriasis
Foundation (NPF) Medical Board)

izdalo priporočila za
zdravljenje luskavice
in kot prvi ukrep
navedlo standardno
zdravljenje skupaj
s prehransko
intervencijo.
V raziskavah se je
kot najpomembnejša
izkazala
nizkokalorična
dieta pri pretežkih
in debelih bolnikih,
torej pri bolnikih, pri
katerih je izračunan
indeks telesne mase (ITM; izražen
v kg/m2) nad 25. ITM med 25 in 30
pomeni prekomerno hranjenost, nad
30 pa debelost. Pri takih bolnikih je
s pomočjo diete (od 800 do 1400
kcal/dan) prišlo do zmanjšanja
telesne teže, ob tem pa tudi do
manjše izraženosti luskavice in boljše
kakovosti življenja.
Pri vprašanju glede brezglutenske
diete se je izkazalo, da je zelo
priporočljiva pri bolnikih s celiakijo in
lahko koristna pri tistih bolnikih, ki
imajo v krvi protitelesa proti glutenu,
tudi če nimajo potrjene celiakije, sicer
pa koristi za vse druge bolnike ni bilo
moč potrditi.
Prav tako se kažejo zelo ugodni
učinki dodajanja vitamina D in
omega-3-maščobnih kislin v obliki
prehranskih dodatkov, sploh pri
bolnikih s pridruženim psoriatičnim
artritisom, ni pa podanih konkretnih
navodil za njihove odmerke.

Opozoriti velja, da so priporočila
napisana splošno, za večino bolnikov
z luskavico. Ne smemo pozabiti, da
je ključen individualen pristop in
da je potrebno prehrano uskladiti
s predpisanimi zdravili in stanjem
bolezni ter morebitnimi pridruženimi
boleznimi pri vsakem posamezniku,
različne diete pa prilagajati glede
na trenutno stanje prehranjenosti
posameznika.
Ne glede na vse pa je zdrav
življenjski slog z uravnoteženo
prehrano in telesno aktivnostjo,
obvladovanjem stresa in dovolj
kakovostnega spanja, dokazan in
pomemben dejavnik pri zmanjševanju
pojavnosti in izraženosti tako
luskavice kot bolezni, ki se pogosto
pojavijo ob njej, predvsem srčnožilnih in možgansko-žilnih bolezni,
metabolnega sindroma vključno
s sladkorno boleznijo, kronične
črevesne bolezni ter rakavih obolenj
in drugih imunsko pogojenih bolezni.
V številnih raziskavah so uspeli
dokazati ugodne učinke prehrane
na različne vnetne mediatorje, ki
sodelujejo pri nastanku in poteku
bolezni in na katere znamo sicer
vplivati tudi z zdravili. Tako se vedno
znova potrjujejo Hipokratove besede
»Naj bo hrana vaše zdravilo«. To
nikakor ne pomeni, da lahko zdrava
prehrana zamenja zdravljenje z
zdravili, lahko pa bistveno pripomore

k njihovi učinkovitosti in v določenih
primerih tudi k zmanjševanju
odmerkov zdravil, potrebnih za
nadzor bolezni.
Med priporočeno hrano spada
veliko surove ali čim manj termično
obdelane zelenjave (zelenolistna,
stročnice, križnice, na primer brokoli,
ohrovt), obilna uporaba začimb
(kurkuma, ingver), sezonsko sadje
(jagodičevje), probiotiki (jogurti),
oreščki, zeleni čaj – torej hrana,
bogata z naravnimi antioksidanti in
snovmi, ki imajo znan protivnetni
učinek. V več raziskavah se je
pokazalo, da ima najugodnejši vpliv
veganski način prehranjevanja
oziroma hrana, ki ne vsebuje veliko
rdečega mesa, kot je mediteranska
prehrana, bogata z zelenjavo, ribami,
olivnim oljem in začimbami.
Izogibati se je potrebno procesirani
hrani in hrani, bogati s soljo, sladkorji,
transmaščobami, različnimi aditivi
in konzervansi, ter večji količini
hrane živalskega izvora (predvsem
rdečega mesa). Alkohol lahko
vpliva na poslabšanje bolezni. Zato
priporočamo, da se ga izogibate
oziroma ga uživate le občasno, v
majhnih količinah, na primer kozarec
rdečega vina ob jedi.
Kajenje je škodljivo in ga zato
močno odsvetujemo. Ni samo
dejavnik tveganja za luskavico, pač
pa je tudi velik dejavnik tveganja

za nastanek srčno-žilnih bolezni,
ki so eden glavnih razlogov
umrljivosti. V nekaterih raziskavah
se je tudi pokazalo, da je zdravljenje
psoriatičnega artritisa z zdravili
dolgoročno manj učinkovito pri
kadilcih kot pri nekadilcih. Kajenje
namreč zvišuje sproščanje snovi,
ki povečujejo vnetje, in hkrati tudi
zmanjšuje organizmu dostopno
razpoložljivost nekaterih (bioloških)
zdravil.
Eden od pomembnih ciljev
sprememb prehranjevalnih navad je
ne le doseči primerno telesno težo,
pač pa vzdrževanje primerne telesne
teže s primerno telesno sestavo –
pomembno je razmerje med mišicami
in maščobo ter razporeditev le-te.
Primeren indeks telesne mase še
ne pomeni vedno ustrezne telesne
sestave. Priporočamo meritev telesne
sestave, še posebej, ker določena
zdravila (na primer glukokortikoidi)
pomembno vplivajo na zmanjševanje
mišične mase in strukturo kosti,
medtem ko se masa maščobnega
tkiva ohranja ali celo povečuje,
rezultati nekaterih raziskav pa kažejo,
da ob uporabi bioloških zdravil sicer
ne pride do upada mišične mase, pač
pa se povečuje količina maščobnega
tkiva.
Prilagojeno posamezniku, njegovi
bolezni in pridruženim boleznim,
telesni aktivnosti in telesni sestavi je

potrebno v prehrano vključiti živila, za
katera vemo, da delujejo protivnetno.
Ob tem je potrebno poskrbeti tudi
za pravo razmerje med makroživili
(beljakovine, ogljikovi hidrati,
maščobe, vlaknine) in ustrezno
količino mikroživil (minerali, vitamini),
kar ob primerni telesni aktivnosti
omogoča ohranjanje ali povečanje
mišične mase in zmanjšanje količine
maščobe, predvsem tiste, ki se kopiči
okoli notranjih organov (visceralna
maščoba) ter je velik dejavnik
tveganja za razvoj metabolnega
sindroma in srčno-žilnih bolezni.
Redna telesna aktivnost je
sestavni del zdravega življenjskega
sloga in pomembno povezana z
zdravo prehrano. Redna telesna
aktivnost pozitivno vpliva na potek
bolezni, predvsem pa pomaga pri
vzdrževanju primerne telesne teže
in telesne sestave ter zmanjšuje
dejavnike tveganja za nastanek
pridruženih bolezni, ki so največji
vzrok umrljivosti tudi pri bolnikih
z luskavico. Priporočila za vrsto in
količino telesne aktivnosti za bolnike
z luskavico so v osnovi enaka kot za
splošno populacijo.
Priporočamo, da kombinirate:
χ aerobno vadbo petkrat na teden
(skupno vsaj 150 minut) srednje
intenzivnosti (od 70 do 80
odstotkov maksimalnega srčnega
utripa) ali trikrat na teden (skupaj
vsaj 75 minut) višje intenzivnost
(nad 80 odstotki maksimalnega
srčnega utripa): hoja, tek, plavanje,
kolesarjenje v naravi ali na sobnem
kolesu, eliptična vadba (orbitrek);
χ vaje za moč z lastno težo ali s
pomočjo lažjih uteži in trakov (od
dva- do trikrat na teden za vsako
večjo mišično skupino: mišice rok
in ramenskega obroča, trebuha in
hrbta, nog in medenice);
χ vaje za ravnotežje, koordinacijo
in gibljivost (od dva- do trikrat
na teden), ki se lahko izvajajo
samostojno ali v sklopu aerobne
vadbe oziroma vaj za moč.
Pomembno je, da se pred vadbo
dobro ogrejete in aktivno razgibate
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sklepe in mišice od glave do nog. Prav
tako se je potrebno pasivno raztegniti
ob koncu vadbe.
Poleg prehrane in telesne
aktivnosti sta pomembna tudi
obvladovanje stresa in primerna
količina počitka in spanja. Pomembno
je obvladovati svoje življenje in
načrtovati dneve tako, da si lahko
vzamemo čas za hrano, telesno
aktivnost, pa tudi počitek in
spanje. Dneve moramo preživljati
brez občutka, da smo mi sami
ali naši najbližji prikrajšani zaradi
bolezni. Zato se pogovorimo o
svoji bolezni in svojih občutkih s
svojim dermatologom in drugimi, ki
sodelujejo pri zdravljenju, prav tako
pa tudi s svojo družino, sodelavci,
poiščimo podporo znotraj društva
bolnikov.
Sprememba življenjskega sloga je
tek na dolge proge, učinki večinoma
niso vidni čez noč, so pa dolgoročni.
Žal ne obstaja enostaven recept,
ki bi deloval za vse. Uspemo, če si
spremembe želimo in jo razumemo,
vanjo verjamemo in vztrajamo tudi,
ko je težko.

Gripa in psoriaza
Prehlad in gripa, ki sta že sama po
sebi neprijetna, predstavljata za
bolnike s psoriazo in psoriatičnim
artritisom še več nevšečnosti.
Težava se pojavi predvsem zaradi
imunosupresivnih zdravil, kot so
biološka, ki lahko povečajo nevarnost
sezonskih obolenj. V določenih
primerih je v primeru gripe tudi
potrebno prekiniti zdravljenje z
biološkimi zdravili.
V obdobjih z več obolenji lahko
pride do okužbe z bakterijami in te
velikokrat poslabšajo stanje psoriaze.
Ob okužbi imunski sistem pospeši
svoje delovanje, ker pa deluje na
širokem področju, lahko tudi poudari
izbruhe simptomov psoriaze.
Vendar se je gripi možno izogniti
z zdravim življenjem in nekaj
previdnostnimi ukrepi.
Eden najučinkovitejših ukrepov
za izogibanje bakterij je sprotno

umivanje rok. Ob kihanju, kašljanju
in uporabljanju javnih površin, na
katerih se zbirajo bakterije, so roke
prva točka našega telesa, ki pride
v stik s temi škodljivimi delci. Tako
imamo sami možnost preprečiti
veliko nalezljivih bolezni z rednim
umivanjem rok. Pred tem pa se
izogibamo dotikanja očes, nosu in
ust, kjer je večja možnost za okužbo.
Za izogib gripe se je prav tako
dobro cepiti. Vendar se je ob dvomih
glede hkratnega učinkovanja in
možnih stranskih učinkov pri psoriazi
potrebno posvetovati z zdravnikom,
še posebej ob zdravljenju z biološkimi
zdravili.
Ob jemanju več zdravil, še
posebej v primeru dodatne bolezni,
kot je gripa, je potrebno paziti na
součinkovanje in stranske učinke več
zdravil hkrati. Bolnikom s psoriazo se
včasih priporoča uporaba antibiotikov
prej kot pri prerostalih bolnikih za
preprečitev nastanka hujše oblike
bolezni. V takem primeru zdravnik
priporoča prekinitev zdravljenja z
biološkimi zdravili.
Če se nam ne uspe izogniti
prehladu in gripi ter zbolimo, je prvi
korak, ki ga moramo narediti, da
poskrbimo za zadostno količino
počitka in da spijemo dovolj tekočine,
predvsem tople tekočine, kot sta čaj
ali juha. Za preprečitev nadaljnjih
okužb si priskrbimo razkuževalec
rok in ga redno uporabljamo.
Ob sebi imamo tudi zadostno
količino robčkov. Za lajšanje blažjih
simptomov obiščemo lekarno, ob
hujših simptomih pa obiščemo
zdravnika. Obisk zdravnika je še
posebej priporočen za otroke,
nosečnice, starejše ljudi in tiste s
šibkejšim imunskim sistemom, saj
ima le pravočasni začetek zdravljenja
najboljše učinke.
Imunski sistem si krepimo tudi z
zdravim slogom življenja, ki obsega
redno razgibavanje, zdravo prehrano
z veliko vitamini, čim manj alkohola,
izogibanje stresu in zadostno količino
spanja.

Zdaj lahko strmimo
le v lepote narave
Imate luskavico?
O zdravljenju se posvetujte s svojim zdravnikom in
obiščite spletno stran www.janssen4patients.com,
kjer boste našli več informacij, ki vam bodo v pomoč
in podporo.
Janssen, farmacevtski del Johnson & Johnson d.o.o.,
Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, Slovenija
tel.: 01 401 18 00, e-mail: info@janssen-slovenia.si
www.janssen.com/slovenia
EM-58570/140421

www.janssen4patients.com

Promocija
Vsako leto, ko pride čas obdarovanj,
razmišljamo, kaj podariti svojim
najbližjim. Velikokrat je to kar izziv, saj
si zares želimo, da bi bilo darilo izvirno
in karseda uporabno. Nelipot vas tako
letos vabi, da podarite deodorant ali
dva in svojim bližnjim podarite navado
– uporabo certificirane naravne in
organske kozmetike, ki je primerna
tudi za vegane, s katero bodo uspešno
premagovali neprijetni telesni vonj.
Avtorica: Tina Štrubelj

Ste kdaj pomislili,
da bi podarili navado
→

Zakaj je izbira
kozmetičnih izdelkov, ki
jih uporabljamo vsakodnevno,
tako pomembna

Marsikdo premalokrat pomisli,
kaj točno nanaša na kožo. Slednja
predstavlja naš največji organ in
od 40 do 60 odstotkov vsega, kar
nanesemo nanjo, gre v naš krvni
obtok in s tem skozi vse notranje
organe. Raziskava v Veliki Britaniji
je pokazala, da povprečna Britanka
nanese na svojo kožo povprečno 505
kemikalij dnevno – od kozmetike do
čistil, pralnih praškov in podobnega.
Kakšna obremenitev je to za naše
telo v nekaj desetletjih, si lahko le
predstavljamo.
Kakšne izdelke uporabljamo,
je velikokrat stvar navade, torej
neke vedenjske rutine. Morda jih
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uporabljamo, ker so jih uporabljale
naša mama, sestra, babica. Morda
zato, ker jih uporabljamo že tako
dolgo, da si ne predstavljamo, da
bi jih zamenjali. Po navadi se mora
zgoditi nekaj zares prelomnega, da se
otresemo starih navad in sprejmemo
nove. Ampak zakaj bi čakali?

Kakšne so prednosti uporabe
naravnih deodorantov
Najbolj opazna sprememba je
ta, da ste zares brez vonja. Pri
konvencionalnih deodorantih se
velikokrat zgodi, da nastane čez dan
neki tretji vonj, ki je kombinacija
vašega potu in vonja deodoranta.
Pri naravnih deodorantih tega ni.
Ko zbledi vonj eteričnih olj, ste
enostavno brez vonja.
Presenetila vas bo tudi dolžina
zaščite. Zdrži vam brez težav čez
cel dan, nekateri posamezniki pa
jih hvalijo tudi zato, ker se jim ni
potrebno več tuširati vsak dan, saj
enostavno ne smrdijo.
Ne vsebujejo zdravju škodljivih
sestavin, kot so aluminijeve soli,
prav tako pa ne vsebujejo alkohola,
ki lahko kožo še dodatno izsuši.
Nelipotovi naravni deodoranti tudi
poskrbijo, da je območje podpazduh
primerno navlaženo.

Nelipot vas letos vabi, da v
novo leto stopite naravno
dišeči
Nelipot vas tako letos vabi, da
spreminjate navade – svoje in navade
svojih najbližjih. S tem namenom
boste med 28. novembrom ter 31.
decembrom 2022 dobili ob nakupu
vsaj dveh deodorantov Nelipot
na osnovi sode bikarbone kar
30-odstotni popust. Akcija je na voljo
tako na naši spletni strani
www.nelipot.si kot tudi v vseh
trgovinah Spar in Interspar po
Sloveniji. Prav tako pa si boste lahko
poleg izbrali še prikupno darilno
vrečko oziroma jo prevzeli na
informacijah ob predložitvi računa.

Promocija

Niste v formi zaradi
bolečih sklepov?
Štirje koraki do bolj gibljivih, fleksibilnih in vitalnih
sklepov s pomočjo eliksirja Regulatpro Arthro.
Več informacij: www.regulat.si, info@regulat.si, FB@Regulatpro.

1. Zdrava prebavila
Sklepi lahko bolijo tudi zato, ker jim
primanjkuje glavnih gradnikov za
ohranjanje zdravja ali regeneracijo.
Ti so kolagen, hialuron, magnezij,
glukozamin, MSM, baker, cink,
selen ter vitamina C in D. Da
pa bi te gradnike tako s hrano
kot prehranskimi dodatki lahko
učinkovito vsrkali, morajo naša
prebavila delovati brezhibno.
Regulatpro Arthro nam pri tem

pomaga, saj podpira zdravje prebavil.
Bistveni del eliksirja je regulatesenca,
ki med drugim vsebuje desnosučno
mlečno kislino, gradnike encimov
in koristnih črevesnih bakterij,
zaradi česar med drugim krepi
črevesno floro in podpira zdravo
izločanje želodčne kisline. Prebava in
vsrkavanje zaužitih vitalnih snovi sta
tako zagotovljeni.

2. Preudarna izbira
prehranskih dopolnil
Le redko vse sklepom potrebne
gradnike najdemo v enem pripravku.
Regulatpro Arthro nudi tudi to. Gre
za kaskadno fermentiran pripravek
(regulatesenco) iz ekološke zelenjave,
sadja, oreščkov in začimb, ki so mu
dodali še kolagen, hialuronsko kislino,
glukozamin, metilsulfonilmetan
(MSM), baker, cink, selen ter vitamina
C in D. Prednost eliksirja je tudi v tem,
da se omenjene vitalne snovi zaradi
regulatesence, ki deluje kot nekakšen

»prevoznik«, za približno 200
odstotkov učinkoviteje vsrkavajo v
telo. Tako hialuronska kislina, kolagen
in druge vitalne snovi lažje prispejo
do vezi, tetiv, mišičnih ovojnic,
sklepne tekočine in hrustanca.

3. Gibanje
Ko so vitalne snovi že v telesu, bodo
še lažje prispele v sklepe, če jih s
telesno dejavnostjo dovolj razgibamo.
Zato ne pozabite biti dnevno telesno
aktivni. Z eliksirjem Regulatpro Arthro
bo tudi gibanje vse lažje.

4. Hidracija
Osnova za delovanje omenjenih
strategij je pitje zadostnih količin
vode. Ta je nujno transportno
sredstvo za dovoz vitalnih snovi, pa
tudi odvoz odsluženih. Ker je je v
hrustancu sklepov kar 80 odstotkov,
lahko že njeno pomanjkanje poslabša
zdravje sklepnih tkiv. Popijte je zato
vsaj od 2 do 2,5 litra dnevno.

Začnite se gibati z

Regulatpro® Arthro
UDOBNOST, FLEKSIBILNOST & GIBLJIVOST SKLEPOV

RÉGULATESSENZ ® + VITAMINI & MINERALI
OD ŠTIRIH SLOVENCEV EDEN TRPI ZA KRONIČNIMI BOLEČINAMI,
OD KATERIH SO BOLEČINE V SKLEPIH NA 2. MESTU.
Sinergija najboljših naravnih sestavin za dobro počutje

Koda zdravja in lepote

ORIGINAL Kaskadna

fermentacija – patentirano v podjetju Dr. Niedermaier® Pharma

Na voljo v trgovinah Sanolabor, v lekarnah in v trgovinah s prehranskimi dopolnili.

Eurosolar d.o.o.

Regulatessenz®, tekoči koncentrat iz ekološkega in svežega sadja, zelenjave
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• podpira telo pri umirjanju bolečine in izboljšanju delovanja gibalnega aparata
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Splošno zdravje

Z manualno terapijo uspešno
nad bolečine v hrbtenici

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

→

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

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

Dekompresijska terapija
hrbtenice (DTH)
Dekompresijska terapija hrbtenice v
primerjavi s klasično fizikalno terapijo,
ki v večini primerov deluje samo na
zmanjšanje simptomov, ima DTH
prednost v uporabi, saj je usmerjena k
zmanjševanju vzrokov nastanka bolečin.
Beseda je o učinkoviti neoperativni
metodi reševanja težav bolečin v križu,
ki se širi proti nogi, išiasu, bolečinah v
vratni hrbtenici, glavobolu, vrtoglavici,
šumih v ušesih, mravljincih vzdolž
roke in skoliozi. V 85 % primerov
dekompresijska terapija hrbtenice
zmanjšuje potrebo po operacijskem
posegu, v primerjavi s klasično fizikalno
terapijo, ki v večini primerov deluje le na
zmanjšanje simptomov.

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

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

Elektroterapija
Metoda, osnovana na principu
elektroanalgezije, kjer prihaja do
stimuliranja živčnih vlaken A. S
stimulacijo vlaken A prihaja do
zaviranja vlaken C, odgovornih za
prenos bolečine na višji nivo živčnega
sistema. Električni dražljaji frekvence od

75 do 125 Hz in čas trajanja impulza 0,8
ms najboljše stimulirajo živčna vlakna
A. Uporabljajo se pretežno dvokanalni
aparati z električno napetostjo od 0
do 9 V in jakostjo elektrike od 0 do 75
mA. Elektrika se uporablja s pomočjo
elektrod, po potrebi pa se dodajata
gel ali pasta, ki povečujeta prevodnost
kože. Aktivna elektroda se postavi na
mesto bolečine, druga pa na nasprotno
stran. Čas popuščanja bolečine je
različen, nekje med 10 in 30 min, kolikor
traja tudi terapija. Postopek se lahko
ponovi večkrat dnevno.

Kdaj uporabljam TENS:
χ akutna in kronična bolečina, izzvana z
različnim patološkim procesom,
χ revmatske bolezni,
χ travme,
χ ortopedske bolezni,
χ kirurgija,
χ nevrologija,
χ ginekološke in onkološke bolezni.

Manualna medicina
Manualna medicina predstavlja
dejavnost, ki se ukvarja z diagnostiko in
terapijo reverzibilnih funkcijskih motenj
lokomotornega sistema z metodami
mobilizacije, manipulacije in masaže.
Funkcijske motnje (neadekvatna
gibljivost sklepa, vendar brez izrazitih
patoloških zamenjav strukture; motnje
medsebojnih odnosov struktur in
funkcij lokomotornega sistema)
so najpogostejši vzrok bolečine v
lokomotornem sistemu, bolečina pa
je najpogostejši simptom funkcijskih
motenj. Čeprav so pisane sledi o
manualni terapiji iz časa več kot 3000
let pred Kristusom, se manualna

terapija začne uporabljati v medicini
razmeroma pozno. V Londonu šele
v letu 1965 ustanovijo Mednarodno
združenje za manualno medicino
(FIMM: International Federation of
Manual Medicine). V večini evropskih
držav je vse bolj izražena tendenca
integracije manualne medicine v
fizikalno medicino in rehabilitacijo.
Manualna terapija se izvaja po
subtilnem manualnem pregledu, ki
omogoča diagnozo najmanjših motenj
sklepne funkcije v kvalitativnem in
kvantitativnem smislu kot predpogoj
ciljne terapije, saj samo ciljna terapija
jamči najboljše rezultate.

Zakaj uporabiti manualno
terapijo pri bolnikih s
sindromom hrbtenice in
lokomotornega sistema
oziroma aparata
Manualna terapija je dokazana kot
zelo uspešna metoda zdravljenja na
tem področju in je učinkovitejša od
konvencionalne fizikalne terapije, ki se

pogosto uporablja šablonsko – brez
individualnega pristopa. Najboljši
rezultati se dosegajo v reševanju
najpogostejših sindromov in stanj:
lumbago, lumboishialgija, sklepne
bolečine, bolečine in parestezija
(mravljinci) po rokah in nogah, bolezni
notranjih organov, povzročenih zaradi
dislokacije vretenc, skolioze, slabe drže,
glavobola, vrtoglavice, spondilolisteze
in drugo. Manualna terapija deluje
na vzrok problema v primerjavi z
alopatsko (klasično) medicino, ki
deluje samo simptomatsko, tako da
se na začetku problema simptomi
običajno umirijo, vendar se največkrat
pojavljajo ponovno, in to v še močnejši
obliki. Težave nato prehajajo zaradi
nereševanja primarnega vzroka
v kronične težave (ki so še bolj
zapletene ali se sploh ne morejo
rešiti). Preventivno lahko z manualnimi
tehnikami zelo dobro delujemo na
strukturo telesa v cilju preprečevanja,
upočasnitve ali blažitve mogočih
ali potencialnih težav, in to preden

nastanejo bolezenski simptomi. Takšen
sistem preventivne diagnostike in
terapije v klasični medicini na žalost ne
obstaja – pacienti zato nikoli ne odidejo
k zdravniku, da bi jim preprečil na
primer bolečino v križu (takšna zahteva
bi verjetno izzvala smeh in začudenje
zdravnika, čeprav je s stališča manualne
medicine popolnoma upravičena in
logična), že takrat ko imajo težave.

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

Splošno zdravje

Zaprtje je ena izmed
najpogostejših prebavnih
težav v razvitem svetu.
Pri zaprtju je pogostost
iztrebljanja manjša ali
neredna v primerjavi s
frekvencami, ki veljajo kot
običajne (od trikrat na dan
do enkrat na tri dni).
Besedilo: Martina Perdigal, mag.farm.

Konstipacija ali zaprtje simptomi, vzroki in zdravljenje
➡ Moderni

življenjski slog
je najpogostejši
krivec za
nastanek
zaprtja, saj ob
pomanjkanju
časa ponavadi
ne uživamo
dovolj vlaknin,
se ne gibamo
zadosti ali pa ne
pijemo zadostne
količine vode.
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Občutimo ga kot težavno ali celo
boleče iztrbljanje. Pogosto te težave
spremljajo tudi močno napenjanje med
iztrebljanjem, občutek nepopolne izpraznitve
črevesa in občutek napihnjenosti. Ženske
pogosteje trpijo zaradi zaprtja kot moški, kar
je povezano s hormonskimi vplivi. Pri starejših
pa se zaradi oteženega gibanja pojavlja
pogosteje kot pri mladih.

Vzroki zaprtja
Moderni življenjski slog je najpogostejši krivec
za nastanek zaprtja, saj ob pomanjkanju časa
ponavadi ne uživamo dovolj vlaknin, se ne
gibamo zadosti ali pa ne pijemo zadostne
količine vode. K težavi lahko prispevajo tudi
čustveni in psihični problemi. Zaprtje pa je
lahko tudi posledica spremembe življenjskega
okolja, kot je potovanje ali zadrževanje v
tujem okolju, v katerem oseba ne želi obiskati
toaletnih prostorov in zavira refleks siljenja na
blato.
Samo zaprtje ni bolezen. Kronična zaprtost
pa je lahko tudi simptom bolj resne motnje,
kot je sindrom razdražljivega črevesa,
raka debelega črevesa in danke, sladkorne
bolezni, Parkinsonove bolezni, hipotiroidizma

ali depresije. Tudi nekatera zdravila lahko
povzročijo zaprtje. Med taka zdravila
spadajo močni analgetiki, antacidi, določeni
antihistaminiki, diuretiki, antidepresivi,
zdravila za uravnavanje krvnega pritiska in
dodatki železa in kalcija.

Kako si pomagate sami?
Najprej poskusite z redno prehrano, bogato
z vlakninami (otrobi, polnozrnat kruh, sadje,
zelenjava), z zadostnim uživanjem tekočine,
zadostnim telesnim gibanjem in načrtovanim
obiskom toaletnih prostorov - priporočeno
je po obroku, kajti hrana v želodcu spodbudi
gibanje črevesja. Kot pijača je primerna voda,
mineralna voda z magnezijem ali sadni sokovi.
Hkrati se izogibajte hrani bogati z maščobami,
čokoladi, predelanim izdelkom iz bele moke,
korenju, rižu, banani, kavi, pravemu čaju,
alkoholu…
Če ti ukrepi ne zadostujejo, vam farmacevti
v lekarnah lahko svetujemo različna odvajala:
χ Osmozna odvajala: (laktuloza, magnezijevi
ioni - grenka sol, sorbitol, glicerol)
potegnejo vodo in elektrolite iz črevesne
stene v črevesja, pri tem pa se poveča
volumen blata in se zmehča.

χ Kontaktna (stimulativna) odvajala:
(bisakodil, antrakinonski glikozidi iz sene
in krhlike, ricinovo olje) delujejo dražeče
na steno tankega in debelega črevesa,
pospešijo njegovo gibanje, poveča se tudi
opuščanje vode in elektrolitov iz stene v
svetlino črevesa, tako da se blato zmehča.
χ Odvajala, ki povečujejo volumen blata z
vezavo vode: (laneno seme, otrobi, seme
indijskega tropotca, derivati celuloze)
vsebujejo sluzi in nabrekajo. Delujejo
mehansko, saj z raztezanjem črevesne
stene spodbujajo gibanje črevesa, hkrati pa
mehčajo vsebino blata in zaradi nabreklih
sluzi omogočajo lažje drsenje in gibanje. Pri
teh odvajalih je zelo pomembno zadostno
uživanje tekočine.
V lekarnah vam je na voljo tudi vrsta drugih
izdelkov: naravnih sadnih sokov (iz suhih
sliv), prehranskih dopolnil (iz makrogolov,
artičoke) in probiotikov, ki vam lahko dodatno
pomagajo uravnati prebavo.
Pri dojenčkih, ki trpijo za zaprtjem se
priporoča prilagojeno mleko s povečano
vsebnostjo laktoze, sladkan čaj in

•
•
•

glicerinske svečke.
Uporaba zdravil za odvajanje je primerna
le za krajši čas, zloraba pa ne sme postati
praksa (npr. hujšanje). Če redno uporabljate
odvajala, se lahko poveča lenobnost črevesja
in zaprtje bo še trdovratnejše, saj bo vaše telo
postalo odvisno od njih.
Nikoli pa ne vzemite odvajal, če imate
bolečine v trebuhu ali slabost, če bruhate ali
pa ste noseči! Predvsem nekatera rastlinska
odvajala (npr. sena) so nevarna za nosečnice,
saj lahko povzročajo krče in posledično tudi
splav.
Občasno zaprtje še ni razlog, da bi se
morali napotiti k zdravniku. Če pa zaprtje
postane kronična težava, ga spremljata
vročina in bolečina, zasledite kri v blatu ali
se je pojavilo po predpisu novega zdravila,
pa se le oglasite pri zdravniku. Ta vam bo
z dodatnimi pregledi pomagal najti vzrok
in odpraviti težave. Za nasvet pa se lahko
obrnete tudi na farmacevte v lekarnah, ki
vam bomo svetovali o pravilni uporabi za vas
najprimernejšega odvajala.

➡ Kronična

zaprtost pa
je lahko tudi
simptom bolj
resne motnje,
kot je sindrom
razdražljivega
črevesa, raka
debelega
črevesa in
danke, sladkorne
bolezni,
Parkinsonove
bolezni,
hipotiroidizma
ali depresije.

Prehrana

S hruškami do boljše
prebave in zdravega srca
Hruške (Pyrus communis) skupaj z jabolki, marelicami, breskvami, češnjami in še nekaterimi
drugimi vrstami sadja uvrščamo v družino rožnic (Rosaceae). Hruške izvirajo s toplejših in
priobalnih območij Evrope, severne Afrike in Azije, z gojenjem pa so jih po vsem svetu razširili
tudi na hladnejša območja.
Besedilo: Strokovnjaki nacionalnega portala o hrani in prehrani, Prehrana.si
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V Evropi hruške gojijo že
3000 let, do danes pa je
znanih že več kot 3000 sort. Največ
hrušk pridela Kitajska, med večje
pridelovalke pa spadajo še Argentina,
Italija in Združene države Amerike. V
Sloveniji so hruške zelo priljubljeno
sadje, med naše najpogostejše sorte
hrušk pa uvrščamo viljamovko,
konferans, fetelovo, pakhamovo,
boskovo steklenko in krasanko.
Večino hrušk dozori avgusta oziroma
v začetku septembra.

Sestava hrušk in vplivi na
zdravje
Sveže hruške imajo nizko kalorično
vrednost, saj kar 84 odstotkov plodu
sestavlja voda. Večino makrohranil v
hruški predstavljajo ogljikovi hidrati
oziroma sladkorji, med katerimi je
fruktoze trikrat več kot glukoze,
obenem pa so vir prehranskih vlaknin,
zaradi česar pripomorejo k urejanju
prebave. Vsebujejo večje količine
folata, vitamina K, kroma, bakra in
kalija ter različne polifenole in druge
hlapne snovi, ki dajejo hruškam
značilno aromo.

najučinkovitejših naravnih zdravil
proti zaprtju. Fosfor je pomemben za
pravilno delovanje srca in ledvic ter za
prenos živčnih impulzov. Kalcij gradi
zobe in kosti, sodeluje pri procesih
strjevanja krvi in nadzoruje delovanje
mišičnih in živčnih celic. So zelo
priporočljiva hrana za odpravljanje
težav, ki nastopijo zaradi uživanja
hrane s preveč soli oziroma natrija.
Zdravilno delujejo na srce in ožilje
ter čistijo sečne poti in pospešujejo
delovanje ledvic.

Preglednica: Okvirna hranilna
vrednost v 100 g hrušk
Hranilna
vrednost v
100 g živila

%
PDV*

Energijska vrednost
(kcal/kJ)

65/274

3%

Skupne maščobe (g)

0

0%

Nasičene maščobe (g)

0

0%

Ogljikovi hidrati (g)

16

6%

Sladkorji (g)

10

11 %

Beljakovine (g)

0,3

1%

3

10 %

14

7%

Prehranske vlaknine (g)
Vitamini in minerali
Folna kislina (µg)

Zdravilne lastnosti

Vitamin K (µg)

5

7%

Kot dober diuretik pomagajo tudi
pri razstrupljanju telesa, zato
nekateri ljubitelji jeseni priporočajo
hruškove dneve. Vendar pazite, da
ne zaužijete preveč plodov naenkrat,
saj lahko utrujena prebavila burno
reagirajo na velike količine. So hitro
prebavljive in pospešujejo prebavo
ter čistijo črevesje. Poleg sliv so eno

Krom (µg)

27

68 %

Baker (mg)

0,08

8%

114

6%
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Kalij (mg)

*%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 vnos (%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.

Pečene hruške z
orehi in medom
ČAS PRIPRAVE
10 minuta
2 veliki zreli hruški • 0,25 žličke
mletega cimeta • 2 žlički medu
• 1,5 pest grobo sesekljanih
orehov

1
2

Pečico segrejemo na 180
stopinj Celzija. Hruške
operemo, osušimo in podolžno
razpolovimo. Odstranimo
notranji del s pečkami.
Polovičke hrušk razporedimo
po pekaču, ki smo ga obložili
s papirjem za peko (prerezana
stran naj bo obrnjena navzgor).
Potrosimo jih s cimetom,
nadevamo s sesekljanimi
orehi in prelijemo z medom
(vsako polovičko prelijemo
s približno 0,5 žličke medu).
Hruške pečemo v ogreti pečici
30 minut, da se zmehčajo in po
vrhu lepo zapečejo.

3

Pečene hruške serviramo tople
ali hladne. K toplim se odlično
prileže: kepica vaniljevega
sladoleda, žlica grškega jogurta
ipd. Preden sladico postrežemo,
jo lahko prelijemo z malo medu.

Projekt ozaveščanja o sindromu prekomerno aktivnega sečnega mehurja
in urinske inkontinence je podprlo podjetje Astellas Pharma d.o.o.
v sodelovanju z Društvom za uroginekologijo Slovenije.
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