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NN DETRALEX, kombinacija flavonoidov, je venoaktivno 
zdravilo, ki s protivnetnim delovanjem uèinkovito 
premaguje te�ave s hemoroidi.

www.bolezni-ven.si 

 36 tablet

Pred uporabo natanèno preberite navodilo! O tveganju in  ne�elenih uèinkih se 
posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. 
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Pljučnica, sepsa, meningitis � Obolenja dihal � Ste pripravljeni na 
gripo? � Zamašen nos � Disbioza - pogosto spregledan problem 
Nespečnost � Ateroskleroza � Hipoksemija � Hiperholesterolemija 
Aktivno življenje z inkontinenco � Probiotik za zdravo črevesje � Kako se 
prehranjevati med prazniki? � Opustite kajenje � Vsestranska rdeča pesa 

ČAS VESELJA IN ZIMSKIH RADOSTI

www.zdrave-novice.si 
  ZdraveNovice



Lyprinol® je patentiran kompleks z edinstveno 
kombinacijo več kot 30 različnih omega-3 

maščobnih kislin. Pridobljen je iz novozelandske 
zelenouste školjke Perna canaliculus,

s pomočjo izjemno tehnološko naprednega 
ekstrakcijskega postopka.

Že 10 let prodajna uspešnica

ZA MANJ OTRDELE SKLEPE!

 za boljšo kvaliteto življenja
 pri problemih s sklepi

 izjemno učinkovito delovanje
 brez stranskih učinkov

100% 
NARAVNO

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

strokovno svetovanje:

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

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

92 %
zadovoljnih 

strank

• izboljša splošno 
telesno stanje                                                                             

• izboljša kakovost 
življenja

• izboljša ovirano 
gibanje

Znanstveno dokazano*:

Težave
    s hrbtom?

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

Neuronal® vsebuje sestavine,  
ki ugodno vplivajo na delovanje živčnega 

sistema in prispevajo k normalnim  
fiziološkim funkcijam.

Neuronal kapsule delujejo  
popolnoma drugače kot analgetiki.

Za hitro pomoč pri normalnem 
delovanju živcev v hrbtenci.

1 kapsula na dan.
Naravno. 
Brez stranskih učinkov.

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

Prodajna mesta: lekarne, specializirane trgovine in spletna trgovina Panakea.
Kakovost - izdelano in testirano v EU ob farmacevtskem nadzoru glede čistosti in sestave.

www.panakea.net

STROKOVNO SVETOVANJE:

https://www.panakea.net


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

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

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

www.hisa-idej.si

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

VPIS V RAZVID MEDIJEV pod štev. 1558

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

brez soglasja izdajatelja je prepovedano.

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

www.facebook.com/zdrave-novice

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

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

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

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

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

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

Fotografije: Shutterstock, Hiša idej, osebni arhivi 
strokovnih sodelavcev

                        Tisk: 
 

Naslovnica: Servier Pharma d. o. o.

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

Facebook: edine novice o zdravju in kvaliteti življenja z aktivnim FB-profilom.  
• Več kot 17.000 aktivnih sledilcev na www.facebook.com/ZdraveNovice/ 
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Multi EM ferment®
Večstopenjsko fermentiran 
napitek z izbrano kombinacijo 
31 sevov efektivnih 
mikroorganizmov v razmerjih, 
ki posnemajo uravnovešen 
črevesni mikrobiom. 
Mikrobiom je ključen pri: 

 � prebavi in presnovi hranil,
 � zaščiti črevesne stene,
 � delovanju imunskega sistema,
 � delovanju osi črevesje – 
možgani.

V kombinaciji z biodostopnimi 
hranili iz 31 zelišč je Multi EM 
ferment® najučinkovitejša 
naravna pomoč za odpravljanje 
disbioze. Dvajset milijard 
dobrodejnih mikroorganizmov 
na dan. 
Uglasite mikrobiom – uglasite 
zdravje! 
www.eubioma.si 

OMNi-BiOTiC STRESS – ali lahko vplivamo na svoj 
odziv na stres
Znanost je dokazala, da so naše črevesje in možgani tesno povezani in 
tvorijo posebno povezavo, imenovano os črevesje – možgani. Zdrava 
črevesna pregrada je zelo pomembna pri »prebavljanju« stresa, saj vpliva 
na duševno stanje, kognitivne procese in 
občutljivost na stres. Pri boju proti stresu 
nam pomagajo ustrezna prehrana, telesna 
aktivnost in preživljanje časa v naravi. Poiskati 
moramo lastno terapijo proti stresu, ki naj 
vključuje tudi uživanje sinbiotikov proti stresu 
v obliki praška OMNi-BiOTiC STRESS.

Ste utrujeni? 
Prehransko dopolnilo Ferro Top 
Direkt (20 vrečic) je namenjeno 
osebam s povečano potrebo železa, 
saj ima železo vlogo pri tvorbi rdečih 

krvnih celic, nastajanju hemoglobina, kognitivnih funkcijah, presnovi 
in zmanjševanju utrujenosti. Železo, vitamini B6, B12, folat in vitamin 
C prispevajo k sproščanju energije pri presnovi ter zmanjševanju 
utrujenosti in izčrpanosti. Odrasli in otroci, starejši od 14 let, naj 
zaužijejo 1 vrečico na dan. Vsebino 1 vrečice stresite naravnost v usta. 
Predhodno raztapljanje oziroma dodajanje tekočin ni potrebno. 

Yasenka Imuno beta-
glukan Junior, 1 + 1 gratis
Tekoče prehransko dopolnilo z 
okusom pomaranče, prilagojenim 
otrokom, ki vsebuje v 1 ml: 10 mg 
visoko prečiščenih beta-(1,3/1,6)-D-
glukanov, izoliranih iz celične stene 
kvasovk S. cerevisiae, 15 mg vitamina 
C, 1 mg cinka in vitamine kompleksa 
B. Vitamin C, cink, vitamina B6 in 
B12 ter folna kislina prispevajo k 
normalnemu delovanju imunskega 
sistema. Vitamini C, B2 (riboflavin), 
B12, B6, B1, pantotenska kislina, niacin 
in biotin prispevajo k sproščanju 
energije pri presnovi. Izdelek je 
primeren od 1. leta starosti naprej. 
Poiščite paket 1 + 1 gratis v lekarnah 
in na spletu. 

Lyprinol – za manj 
otrdele sklepe

Privoščite svojim sklepom pomoč po naravni poti 
in obvarujte telo pred negativnimi stranskimi 

učinki sintetičnih spojin. Nahranite celice mišic, 
sklepov in vezivnega tkiva z lipidnim kompleksom 
PCSO-524. Kapsule Lyprinol® – naraven lipidni 
kompleks za pomoč pri težavah s sklepi. Kapsule 
vsebujejo popolnoma naravno kombinacijo več 
kot 30 edinstvenih maščobnih kislin omega 3, v raziskavah označeno tudi 
kot lipidni kompleks PCSO-524®. Ta sestavlja več različnih vrst maščobnih 
kislin, zato je v primerjavi z drugimi omega 3 dokazano tudi do 200-krat 
učinkovitejši. Kapsule so varna in učinkovita alternativa iz naravne lekarne.
Kompleks PCSO-524® je naravni izvleček iz mesa novozelandske zelenouste 
školjke (Perna canalicus). Izdelek lahko kupite v vseh lekarnah, specializiranih 
trgovinah in na www.panakea.net. Več informacij na brezplačni telefonski 
številki 080 50 02.

4 |
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Kaj priporoča naravna medicina za lajšanje kašlja?
Naravno za otroke
Lažje dihajmo! za otroke, ki kašljajo in imajo polne noske. 
Vsebuje drosero, ki poskrbi za optimalno izločanje sluzi 
iz dihalnih poti ter pomirja draženje v grlu in siljenje na 
kašelj. Ne vsebuje sladkorja in glutena. Za prijeten okus 
poskrbijo zgoščeni sadni sokovi in stevija. Lažje dihajmo je 
namenjen otrokom od 1. do 12. leta starosti. Priporočamo, 
da ga imate vedno v domači lekarni, da boste lahko takoj 
ukrepali, ko otrok začne kašljati zvečer ali ponoči.

Pogosto prehlajenim otrokom, še posebno v obdobju, 
ko so bolj obremenjeni, ponudimo zelo okusen sirup 
Zaščitimo se! z vitaminom C, ki ima vlogo pri delovanju 
imunskega sistema. Vsebuje še vitamine A, E in 

kompleksa B za energijo ter betaglukane, ameriški slamnik 
in propolis. Sirupa Soria Natural sta odličnega okusa, brez 
sladkorja in glutena.

Za izkašljevanje in odpiranje dihalnih poti
Sirup Expectonat za odrasle 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. 

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

Spletna platforma za povečanje 
zdravstvene pismenosti
Sredi oktobra so bili objavljeni rezultati prve nacionalne 
raziskave o zdravstveni pismenosti, ki so pokazali, da ima 
vsak drugi odrasli prebivalec Slovenije omejeno splošno 
zdravstveno pismenost. Med drugim je bilo poudarjeno 
oteženo presojanje zanesljivosti informacij v medijih. 
Pomembno vlogo pri boljšem obvladovanju epidemije 
različnih informacij, tako ustreznih kot neustreznih, imajo 
angažirana zdravniška in farmacevtska združenja ter 
društva bolnikov. Z zavedanjem, da le ustrezno informiran 
posameznik sprejema ustrezne odločitve o svojem 
zdravljenju, so v farmacevtskem podjetju Janssen postavili 
novo spletno mesto www.JanssenWithMe.si. Spletna 
platforma, katere cilj je zagotavljati kredibilne strokovne 
informacije, trenutno informira o treh terapevtskih področjih: 
luskavici, Crohnovi bolezni in raku prostate, obljublja pa 
širjenje in še tesnejše povezovanje z različnimi deležniki 
v zdravstvu. Spletna stran www.JanssenWithMe.si izhaja 
iz evropske platforme in je lokalno na voljo v zahodnih in 
vzhodnih državah po Evropi.

Kraljevo olje za kraljevski vdih
Aromaterapevtski 
šopek 
stoodstotno 
čistih in naravnih 
eteričnih olj 
njivske mete, 
mire, čajevca, 
bosvelije in 
rdečega bora 
poskrbi za naše 
pravilno dihanje. 

Balzamične kapljice segrejemo v dlaneh ter jih 
globoko in počasi vdihnemo, lahko jih vtremo na 
pulzne točke ali uporabimo v kopelih. Balzamični 
gel, ki sta mu dodani tudi eterični olji timijana in 
sivke, pred spanjem s krožnimi gibi vtremo na prsi, 
sence ali vrat. Izdelka ne vsebujeta kafre, vazelina, 
mineralnih olj, konzervansov in umetnih dišav. 
Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, specializiranih 
prodajalnah LL Viva in Spletni Lekarni Ljubljana na 
www.lekarnaljubljana.si

https://www.soria-natural.si


Priznanja za vrhunsko 
kakovost ob boku 
dobrodelnosti 
V predprazničnem času so pri 
Varuhu zdravja, Vzajemni, podelili 
priznanja Partner vrhunske kakovosti 
2022 tridesetim partnerjem Mreže 
izvajalcev zdravstvenih storitev 
Varuha zdravja z najboljšimi rezultati, 
še trije pa so prejeli priznanje za 
odlično sodelovanje. Na dogodku, 
posvečenemu vrhunski kakovosti 
zdravstvenih storitev, so v družbi 
Iva Boscarola izpostavili kakovost 
kot enega od temeljev uspeha v 
podjetništvu. Posebno pozornost so 
posvetili tudi pomoči sočloveku in 
podelili prvo od treh zimskih donacij 
Varuha zdravja Fundaciji Vrabček 
upanja. Sredstva v višini 3.500 evrov 
bodo namenjena oddelku za invalidno 
mladino in rehabilitacijo Stara Gora za 
nakup sobnega dvigala.

Specialna nega za občutljivo 
kožo - Dr.Hauschka
Dr. Hauschka MED Intenzivni losjon 
za telo: Osnovna nega za zelo suho, 
luskavo kožo in kot dopolnitev nege pri 
zelo zahtevni koži. Vlaži kožo in poskrbi 
za prijetno negovan občutek. Klinična 
preskušanja so pokazala, da losjon 
negovalno deluje tudi na zelo zahtevno 
kožo. Intenzivni losjon za telo 
je primeren tudi za dojenčke 
in otroke.

 � Dolgotrajno navlaži kožo
 � Zmanjša občutek napetosti 
in srbenja
 � Hitro se vpije in ne pušča 
mastnih sledi
 � Neparfumiran, brez umetnih 
barvil, ekološko certificiran

www.drhauschka.si

AKCIJA! Paket za 30-dnevno 
razstrupljanje Soria Natural z 
darilom
Pravilni vrstni red čiščenja organov 
je bistven! Če izločila slabo delujejo, 

odpadne snovi zastajajo in povzročajo 
samozastrupljanje. Zato je potrebno najprej 

očistiti črevesje z artičoko. Nato s preslico 
spodbudimo izločanje odpadnih snovi skozi ledvice. 

Jetra obnovimo s pegastim badljem. Zadnji korak razstrupljanja je 
izločanje skozi kožo. Paket za 30-dnevno celostno razstrupljanje vsebuje 
kapljice Regrat XXI kot darilo. Izdelki Soria Natural ne vsebujejo alkohola 
in umetnih konzervansov. Akcijski paket poiščite v najbližji lekarni, 
Sanolaborju ali specializirani trgovini. Naročite ga lahko tudi na  
www.soria-natural.si.

Uspešno nad 
bolečine –  
že 30 let!
Medicinski 
center MOGY, v 
katerem deluje 
sedem zdravnikov 
specialistov v šestih 
ordinacijah, vsako leto uspešno odpravi težave več tisoč ljudem 
z bolečinami v hrbtenici, sklepih, mišicah, občutki zakrčenosti, 
mravljinčenji, glavoboli, vrtoglavicami, nespečnostjo idr. Glavni 
vzroki težav so obrabne spremembe, preobremenjenost, stanja po 
poškodbah in operacijskih posegih. Specialistični pregledi in terapije 
manualne medicine so primerni za ljudi vseh starosti, tudi otroke. 
Naročite se na prvi pregled v Trzinu, Mariboru, Novi Gorici, Murski 
Soboti, Izoli ali Celju. Več informacij na www.mogy.si ali 080 12 03.

Neuronal®, hitra pomoč pri težavah s hrbtenico
Neuronal® vsebuje NCFR-6, edinstveno kombinacijo nukleotidov in 
vitaminov za hitro pomoč pri težavah z živci v hrbtenici.
Prednost Neuronala® je v tem, da deluje od znotraj in pomaga dolgoročno 
(v primerjavi z obliži, mazili, masažami). Raziskave so 
pokazale, da je Neuronal® pokazal učinke že po eni 
škatlici. Vsebuje naravna mikrohranila, nima stranskih 
učinkov in je varen za želodec, jetra in ledvice. Izdelek 
lahko kupite v vseh lekarnah, specializiranih trgovinah 
in na www.panakea.net. Več informacij na brezplačni 
telefonski številki 080 50 02.
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Boleče grlo, 
tvoje igre je 
konec
Življenje si lahko zamišljamo kot 
prijetno predstavo. Nepričakovano pa 
se pojavi boleče grlo, ki spremeni igro 
in skazi naše običajno udobje. Takrat si želimo, 
da bi imeli pri roki učinkovito rešitev in bi se 
tako hitro počutili bolje. Pastile Septabene z edinstveno kombinacijo 
benzidaminijevega klorida in cetilpiridinijevega klorida učinkujejo s 
trojno močjo – hitro olajšajo bolečino, blažijo vnetje in odpravljajo 
vzrok okužbe (delujejo antiseptično). Mednarodna klinična raziskava 
je potrdila, da so Septabene učinkovito in varno zdravilo za zdravljenje 
simptomov bolečega grla.(1) Protivirusno delovanje pastile s kombinacijo 
benzidaminijevega klorida in cetilpiridinijevega klorida je bilo v študiji in 
vitro potrjeno proti SARS-CoV-2 in virusu gripe A.(2, 3)   

Več na www.septabene.si. 
Besedilo obravnava zdravilo brez recepta. Pred uporabo zdravila natančno preberite navodilo! O 
tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

(1) Košir P. Primerjalna raziskava terapevtske enakovrednosti med testnim in referenčnim zdravilom fiksne 
kombinacije 3 miligramov benzidaminijevega klorida in 1 miligrama cetilpiridinijevega klorida pri preiskovancih z 
vnetim žrelom, povezanim z okužbami zgornjih dihal. Med Razgl 2015; 54 (Suppl 3): 433–42.
(2) Steyer A, Marušić M, Kolenc M, Triglav T. A Throat Lozenge with Fixed Combination of Cetylpyridinium 
Chloride and Benzydamine Hydrochloride Has Direct Virucidal Effect on SARS-CoV-2. COVID. 2021; 1(2):435–446. 
(3) Steyer A, Mikuletič T, Cerar Kišek T, Triglav T. Virucidna učinkovitost pastil s kombinacijo cetilpiridinijevega 
klorida in benzidaminijevega klorida na virus influence A. Med Razgl. 2022; 61 (1): 121–30.

Po pameti v veselem 
decembru! 
Ena najpogostejših spolno 
prenosljivih bolezni (HPV) ne 
počiva.
Pošteno smo že zakorakali v 
veseli december, veselje se riše 
na obrazih ljudi, prepevajo se 
živahne, božične pesmi, zabava 
se ponuja na vsakem koraku. In 
čeprav nas obdaja to magično, 
sproščeno vzdušje, ne pozabimo 
na varno in zdravo spolnost. Naj 
razposajeno decembrsko vzdušje 
ne zamegli naše razsodnosti, 
ki bi nam morebiti nakopala 
katero izmed spolno prenosljivih 
bolezni, med katerimi je 
najpogostejša ravno okužba s 
HPV. 
Na tej točki bi najbolj izpostavili 
tako imenovano pravilo ABC: 
A – abstinenca ali odlašanje 
prvega spolnega odnosa na čim 
kasnejši čas,
B – bodi zvest ali zvestoba 
enemu partnerju ob pogoju, da 
je on/ona zvest/-a vam, 
C – kot »condom« oziroma 
kondom, ki ga je potrebno 
uporabljati pravilno in dosledno. 
Kondom žal ne prepreči okužbe 
s HPV, ampak le zmanjša 
verjetnost prenosa.
Pred okužbo s HPV se lahko 
zaščitite tudi s cepljenjem, saj 
je zaščita po cepljenju boljša kot 
bi bila po že preboleli bolezni 
in ženske z rednimi obiski 
ginekologa (preventivni program 
ZORA od 20. leta naprej).

V družbi mora 
veljati ničelna 
strpnost do nasilja
Nasilje se lahko zgodi 
vsakomur. Žrtev se mora 
zavedati, da zanj ni in 
ne more biti odgovorna, 
so poudarili sogovorniki 
na predstavitvi priročnika Nasilje NE!. Izpostavili so, da so zaposleni v 
zdravstveni in babiški negi pri nasilnih dejanjih lahko v različnih vlogah: 
lahko so žrtve, opazovalci, tisti, ki nudijo pomoč, a tudi storilci. Nasilje, ki 
se dogaja na delovnih mestih, je lahko posledica tako osebnih (na primer 
(ne)konstruktivnost pri reševanju konfliktov, razmerje moči v interakciji) 
in organizacijskih (na primer vodenje in kultura) kot družbenih dejavnikov 
(na primer vrednote, norme, zakonodaja). Preprečevanje in obravnava 
nasilja zahtevata celosten in kontinuiran pristop. Postati morata sestavni 
del organizacijske in družbene kulture. To je mogoče doseči le z izvajanjem 
različnih dejavnosti, kot so ozaveščanje strokovne in splošne javnosti o 
destruktivnosti in nesprejemljivosti nasilja, krepitev empatije ter ustrezen 
odnos do žrtev in nasilja, vključenost vsebin o prepoznavanju in obravnavi 
nasilja v vse vzgojno-izobraževalne programe in na vseh ravneh, zlasti pa sta 
nujna razvoj preventivnih dejavnosti ter sistematično usposabljanje za razvoj 
veščin in strokovnih praks soočanja z nasiljem.
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Pljučnica, sepsa, meningitis – 
vse te bolezni prežijo na nas

Dandanes se skoraj na vsakem koraku srečujemo z omembo pljučnice, v prihajajočih tednih 
in mesecih pa bomo, žal, zagotovo še velikokrat slišali o pogostih vnetjih srednjega ušesa, 
meningitisu in drugih boleznih, ki jim je skupni imenovalec Streptococcus pneumoniae 

oziroma bakterija pnevmokok. 

Besedilo: Prof. dr. Matjaž Jereb s Klinike za infekcijske in in vročinska stanja

→ In prav ta bakterija je vzrok 
za številne bolezni, ki nas 

v teh jesensko-zimskih mesecih 
lahko ustavijo, spravijo v posteljo ali 
morebiti celo v bolnišnico. 
Kaj je pljučnica 

Pljuča so organ, ki oskrbuje kri 
s kisikom. To se dogaja v pljučnih 
mešičkih. Do okužbe lahko pride 
zaradi različnih mikroorganizmov, kot 
so bakterije, virusi, glive in paraziti. 
V domačem okolju je najpogostejši 
povzročitelj bakterija pnevmokok, 
ki je prisotna v ustih in žrelu, če pa 
so pogoji ugodni, vstopi v pljuča, 
kar lahko privede do pnevmokokne 
pljučnice. 

Veste, kaj so pnevmokoki 
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 bolezni. 

Pnevmokok je med najpogostejšimi 
povzročitelji bakterijskih okužb, še 
posebno med otroki, mlajšimi od dveh 
let, starejšimi od 65 let in kroničnimi 
bolniki.

Bolezni, povzročene s pnevmokoki, 
največkrat zdravimo s penicilinskimi 
antibiotiki. Pravočasno začeto 
zdravljenje je običajno uspešno, 
vendar pa v zadnjih letih tudi pri nas 
narašča delež proti antibiotikom 
odpornih pnevmokokov, kar 

predstavlja velik problem na področju 
bolnišničnih okužb. Prav zaradi večjega 
pojavljanja odpornih pnevmokokov je 
preprečevanje teh okužb s cepljenjem 
vse bolj pomembno.

»Res je, 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, medtem ko pri 
starejših največkrat v obliki pljučnice. 
Lahko pa pride tudi do okužbe 
krvi in vnetja možganskih ovojnic 
oziroma meningitisa. Nekatere hujše 
pnevmokokne okužbe se lahko 
končajo tudi s smrtjo,« nam je zaupal 
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predsednik združenja zdravnikov 
družinske medicine prim. dr. 
Aleksander Stepanovič, dr. med. 

Kako se okužimo
Prof. dr. Matjaž Jereb s Klinike za 
infekcijske bolezni in vročinska 
stanja je pojasnil: »Sama okužba se 
prenaša kapljično, ob tesnem stiku 
dveh ljudi. Gre za okužene kapljice, ki 
jih ob dihanju in kašljanju izločamo v 
okolico.«

Inkubacijska doba oziroma čas od 
okužbe do pojava bolezni je nekaj dni, 
na primer za pnevmokokno pljučnico 
od en dan do tri dni, za pnevmokokni 
meningitis pa ni natančno poznana in 
je najverjetneje od en dan do štiri dni.

Zaradi pnevmokokne okužbe v 
Evropi vsak dan zboli približno 9000 
ljudi. Če bolezen zahteva zdravljenje v 
bolnišnici, hospitalizacija v povprečju 
traja deset dni, medtem ko se 
okrevanje obolelega lahko vleče več 
tednov ali celo več mesecev.

V Sloveniji ugotavljamo 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. 

Ali prepoznate simptome 
najpogostejših pnevmokoknih 
okužb
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.
Pnevmokokna pljučnica se začne 
z nenadno mrzlico, visoko telesno 
temperaturo, kašljem z gnojnim 
rumenim izmečkom, ostro bolečino 
v prsih, ki se poslabša ob globokem 
vdihu, povišanim utripom srca in 
oslabelostjo. 

Bakteriemija je okužba krvi, do 
katere pride zaradi vdora bakterije v 

kri. Posledica bakteriemije je sepsa. 
Za pnevmokokni meningitis so 
značilni bruhanje, povišana telesna 
temperatura, glavobol, utrujenost, 
razdražljivost, trd vrat, nevrološki 
izpadi, krči in koma. 

Novost v cepilni shemi je 
brezplačno cepljenje proti 
pnevmokoknim okužbam
»Z letošnjim sprejetjem brezplačnega 
cepljenja proti pnevmokoknim 
okužbam za vse kronične bolnike in 
starejše od 65 let, se je odprla nova 
možnost zaščite proti pljučnici in 
drugim pnevmokoknim boleznim,« 
je poudaril prim. dr. Aleksander 
Stepanovič, predsednik združenja 
zdravnikov družinske medicine. 

Brezplačno cepljenje je na voljo 
vsem starejšim od 65 let in kroničnim 
bolnikom, opravi se z enim samim 
odmerkom, enkratna revakcinacija pa 
je pri starejših od 65 let priporočljiva 
po petih letih, če so cepljenje opravili 
pred 65. letom. 

Stroka cepljenje priporoča, 
saj je cepivo varno (je mrtvo) in 
učinkovito (v 23-valentnem cepivu se 
nahajajo tisti serotipi pnevmokoka, 
ki najpogosteje povzročajo 
invazivno bolezen). Potreben je le 
en odmerek cepiva, zato cepljenje 
proti pnevmokoknim okužbam lahko 
opravimo istočasno s cepljenjem proti 
gripi. 

Želja je, da se doseže kolektivna 
imunost, a za to je potrebna od 80 
do 85-odstotna precepljenost. S 
povečanjem precepljenosti bi lahko 
preprečili težje poteke bolezni in 
številne zaplete, pa tudi marsikatero 
smrt.

Neželeni učinki po cepljenju so 
redki, najpogosteje se omenjajo 
kratkotrajna rdečina, bolečina, 
oteklina na mestu vboda, zelo redko 
se pojavi zvišana telesna temperatura, 
zaspanost ali razdražljivost, še redkeje 
se pojavijo druge težave. 
Cepite se lahko pri izbranem pediatru 
ali osebnem zdravniku, v cepilni 
ambulanti zdravstvenega doma ali 
lokalni izpostavi NIJZ.



Obolenja 
dihal pri 
odraslih 

in otrocih
Okužbe zgornjih dihal v področju ust, nosu, ušes in žrela so predvsem v zimskih mesecih 

med najpogostejšimi vzroki obiska lekarn. Pri večini teh stanj pri odraslih je samozdravljenje 
s simptomatskim lajšanjem akutnih težav na mestu. Da se izognemo širjenju povzročiteljev 

bolezni, je treba dosledno upoštevati navodila o higieni rok in kašlja.

Besedilo: mag. Venceslava Bavčar, mag. farm.

→ Navaden prehlad je najpogostejša 
okužba, ki prizadene dihala.

Tipične virusne okužbe zgornjih 
dihal so prehlad, vnetje žrela, glasilk 
in vnetje obnosnih votlin
� Navaden prehlad je najpogostejša okužba, 
ki prizadene dihala. V povprečju odrasli 
zbolimo nekajkrat, otroci pa lahko zbolijo 
do osemkrat letno. Povzročitelji prehlada so 
virusi (na primer rinovirusi, virus influence, 
koronavirusi), ki se prenašajo kapljično, 
neposredno in posredno preko predmetov ali 
rok ter po zraku. Kaže se s tekočim vodenim 
izcedkom iz nosu prozorne barve, zamašenim 
nosom, kihanjem in suhim kašljem. Telesna 
temperatura običajno ni povišana, razen 
pri majhnih otrocih. Lahko se pojavijo tudi 
hripavost, govorjenje skozi nos, razpokana 
koža ob nosu, pekoč občutek v očeh, bolečine 
v ušesih, izguba okusa, glavobol in bolečine 
v mišicah. Prehlad traja od enega do dva 
tedna in ga lajšamo glede na simptome s 
počitkom, vnosom zadostnih količin tekočine 
in hranil, ki so bogata z vitamini, ter zdravili 
po potrebi: ob vročini uporabimo zdravila 
za zniževanje povišane telesne temperature, 
zdravila za izboljšanje prehodnosti nosu ob 
zamašenem nosu ter protibolečinska zdravila 
ob glavobolu.

� Tudi vnetje žrela najpogosteje povzročijo 
virusi, redkeje pa bakterije. Pogosto se 
prehlad in vnetje žrela pojavita sočasno. 
Pekoče, praskajoče bolečine v žrelu s 
težavami pri požiranju in mejno povišana 
telesna temperatura so tipični znaki vnetja 
žrela. Pri bakterijski okužbi so prisotni še 
gnojni izmeček, medtem ko je pri virusni 
okužbi le-ta prozoren, in splošni znaki: 
povišana telesna temperatura, slabo počutje, 
utrujenost, oslabelost in bolečine v mišicah. 
Vnetje žrela traja do enega tedna. Zdravimo 
ga simptomatsko, lajšamo bolečine, znižujemo 
povišano telesno temperaturo, poskrbimo za 
zadosten vnos tekočine in dobro higieno. Pri 
bakterijski okužbi je potreben obisk zdravnika, 
ki predpiše ustrezno zdravljenje.

� Hripavost z izgubo glasu, suh kašelj in 
bolečine v žrelu so znaki prizadetosti grla 
oziroma glasilk. Pomembno je vedeti, da 
prisotnost težkega dihanja in povišana 
telesna temperatura nakazujeta bakterijsko 
okužbo in je treba obiskati zdravnika. 
Večinoma vnetje glasilk povzročajo virusi, 
tudi virusi, ki povzročajo prehlad, zato so 
simptomom in znakom vnetja glasilk pogosto 
pridruženi še znaki prehlada. Zdravljenje 
oziroma samozdravljenje je simptomatsko: 
ne govorimo preveč, počivamo, poskrbimo 

➡ Tipični 
bakterijski 
okužbi dihal 
sta angina in 
pljučnica, pri 
majhnih otrocih 
tudi vnetje 
srednjega ušesa. 
Bakterijska 
obolenja se 
kažejo z gnojnim 
izmečkom 
ali izcedkom 
ter močno 
povišano telesno 
temperaturo. 
Takrat obiščite 
zdravnika.

Vse za zdravo 
zimo najdete 

v Sanolaborju!
Široka izbira prehranskih dopolnil, medicinskih 

pripomočkov in drugih izdelkov za zdrav vsakdan

www.sanolabor.si

S kartico ugodnosti do zbiranja 
točk in ugodnejših nakupov

rehranskih dopolnil, medicinskih 
elkov zelkov zelkov a zdrav vsakdan

www.sanolabor.si

i do zbiranja 
ih nakupov
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za zadosten vnos tekočin ter 
uporabljamo pastile za grlo.

� Za vnetjem obnosnih votlin 
zbolevajo predvsem odrasli v zimskih 
mesecih. Lahko je posledica prehlada 
ali gripe, v nekaj odstotkih pa nastane 
zaradi razširitve vnetja iz obzobnega 
tkiva. Pogosteje se pojavlja pri ljudeh, 
ki nimajo normalno prehodnih 
dihalnih poti. Vnetje obnosnih votlin 
prepoznamo po neprehodnem 
nosu ali pa prozornem, če gre za 
virusno okužbo, oziroma obarvanem 
izcedku iz nosu oziroma izmečku, 
če gre za bakterijsko okužbo. 
Lahko so prisotni povišana telesna 
temperatura, glavobol, kašelj, 
oteklina vek, močno solzenje, boleče 
premikanje očesa. Virusno vnetje 
zdravimo simptomatsko s počitkom, 
zadostnim vnosom tekočine, zdravili 
za zniževanje telesne temperature, 
protibolečinskimi zdravili ter zdravili 
za izboljšanje prehodnosti nosu. 
Bakterijska okužba zahteva obisk 

zdravnika in poleg simptomatičnega 
zdravljenja običajno še zdravljenje z 
antibiotikom.

Bronhitis je okužba spodnjih 
dihal
V 90 odstotkih gre za virusno okužbo 
(virus influence, parainfluence, 
adenovirus, rinovirus, koronavirus, 
coxsackievirus). Bakterije so redko 
vzrok bronhitisa, lahko pa povzročijo 
vnetje po virusni okužbi. Vodilni 
znaki so suh, dražeč, dolgotrajen 
kašelj, ki traja tudi do osem tednov, 
gnojni izmeček, bolečine za prsnico, 
povišana telesna temperatura in 
občutek težkega dihanja ali piskanja 
v dihalih. Hujši je potek pri kadilcih 
ter ljudeh, ki živijo v okoljih z 
onesnaženim zrakom. Glede na to, da 
je večina bronhitisov virusnega izvora 
s prozornim izpljunkom, je zdravljenje 
le simptomatsko s počitkom, vnosom 
zadostnih količin tekočin, uporabo 
zdravil za pomiritev kašlja zvečer 
oziroma olajšanje izkašljevanja čez 

dan. Ob težkem dihanju in bakterijski 
okužbi z gnojnim izmečkom so 
potrebna zdravila, ki širijo dihalne 
poti in omogočajo lažje dihanje, 
ter antibiotik, kar bolniku predpiše 
zdravnik.

Angina je bakterijsko vnetje 
nebnic
Najpogostejši povzročitelj gnojne 
angine je Streptococcus pyogenes, ki 
se prenaša s stikom z žrelnimi izločki. 
Redkeje so povzročitelji angine 
virusi. Značilna angina se začne z 
nenadno mrzlico, povišano telesno 
temperaturo, bolečim požiranjem, 
praskajočim občutkom v žrelu, 
slabim počutjem in utrujenostjo. 
Nebnice so povečane in obložene z 
belimi oblogami, če je povzročitelj 
streptokok. Ob tem je pordelo tudi 
žrelo in povečane so podčeljustne 
bezgavke. Gnojno angino zdravimo 
z antibiotiki, zato se ob prisotnosti 
značilnih simptomov in znakov čim 
prej oglasite pri zdravniku.

Vse za zdravo 
zimo najdete 

v Sanolaborju!
Široka izbira prehranskih dopolnil, medicinskih 

pripomočkov in drugih izdelkov za zdrav vsakdan

www.sanolabor.si

S kartico ugodnosti do zbiranja 
točk in ugodnejših nakupov

rehranskih dopolnil, medicinskih 
elkov zelkov zelkov a zdrav vsakdan

www.sanolabor.si

i do zbiranja 
ih nakupov
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Tipični bakterijski okužbi dihal sta angina 
in pljučnica, pri majhnih otrocih tudi vnetje 
srednjega ušesa. Bakterijska obolenja se 
kažejo z gnojnim izmečkom ali izcedkom ter 
močno povišano telesno temperaturo. Takrat 
obiščite zdravnika.

Najpogostejši povzročitelji pljučnice 
so bakterije
(pnevmokok, Hemofilus influenzae itd.), 
zato je obisk zdravnika in zdravljenje z 
antibiotikom nujno. Tipična, doma pridobljena 
pljučnica se kaže z nenadnim začetkom, 
mrzlico, visoko telesno temperaturo, kašljem 
z gnojnim izmečkom, ki je v zgodnji fazi 
lahko tudi krvav, bolečinami v prsnem košu 
ob vdihu, kašljanju, pospešenem dihanju 
in pospešenem srčnem utripu. Pri starejših 
ljudeh znaki pogosto niso značilni.

Ali bomo ob okužbi zboleli ali ne, je 
odvisno od našega imunskega sistema. Če 
ga bomo primerno krepili, se bo naše telo 
lažje spopadalo s povzročitelji bolezni. Na 
vrsto negativnih dejavnikov, ki slabijo imunski 
sistem, nimamo vpliva, lahko pa krepimo 
odpornost z zdravim življenjskim slogom, ki 
vključuje predvsem skrb za zdravo prehrano 
in dovolj gibanja. Izogibajmo se škodljivim 
razvadam, kot sta kajenje in tvegano pitje 
alkohola.

Bolezenska stanja, ki prizadenejo dihala 
dojenčkov in majhnih predšolskih otrok, ne 
sodijo v področje samozdravljenja. Otroka naj 
pregleda zdravnik.

Med takimi stanji je tudi akutni 
laringitis ali krup
Izvor imena bolezni je angleška beseda 
»croup«. Bolezen so začeli tako imenovati 
na Škotskem v 18. stoletju. Posledica okužbe 
je oteklina grla, ki moti normalno dihanje. 
Značilni so lajajoč kašelj, siganje (stridor) in 
hripavost. Simptomi so lahko blagi, zmerni 
ali hudi in pogosto se poslabšajo ponoči. V 
večjem številu so prizadeti dečki. Z boleznijo 
se srečamo predvsem v jesenskem in 

zimskem času, posamezni primeri pa se lahko 
pojavijo vse leto.

Značilni simptomi in znaki nastanejo 
zaradi vnetja dihalnih poti v grlu in pod 
njim. Večinoma poteka krup blago, manj 
kot desetina bolnikov potrebuje bolnišnično 
obravnavo in le nekaj odstotkov bolnikov, ki 
so sprejeti v bolnišnico, potrebuje oskrbo z 
mehanskim predihavanjem.

Bolezen povzročajo virusi, do bakterijske 
okužbe običajno pride naknadno. V večini 
primerov so povzročitelji virusi parainfluence. 
Od drugih pa respiratorni sincicijski virus in 
drugi (adeno-, rino-, entero-, korona-) virusi. 
V preteklosti, pred možnostjo cepljenja, je 
bil pomemben povzročitelj krupa tudi virus 
davice.

Pred okužbami se zavarujemo tako, da se 
izogibamo stikom z obolelimi ter mest, kjer je 
veliko ljudi (na primer nakupovalna središča, 
avtobusi), in skrbimo za ustrezno higieno rok.

Bronhiolitis je vnetje najmanjših 
dihalnih poti. Značilno je predvsem 
za otroke v prvih dveh letih starosti
Bronhiolitisi se pojavljajo pozimi in zgodaj 
spomladi. Najpogostejša povzročitelja 
sta respiratorni sincicijski virus in virus 
parainfluence. Najprej so prisotni znaki 
prehlada s povišano telesno temperaturo, 
po treh dneh se temperatura običajno 
normalizira, pojavijo pa se kašelj, pospešeno 
dihanje in bitje srca, razdražljivost, zaspanost, 
izguba teka, bruhanje in driska.

Do vnetja srednjega ušesa pride 
najpogosteje pri majhnih otrocih, v 
starosti od šest mesecev do dveh let
Pogosteje se ponavlja pri dečkih, nedojenih, 
otrocih, ki so v vrtcu, in otrocih kadilcev. 
Najpogosteje ga sicer povzročajo virusi, 
vendar pa bakterijsko vnetje lahko 
okvari bobnič, zato je pomembno, da ga 
prepoznamo. Značilni znaki so bolečine in 
občutek tekočine v ušesu, izcedek iz ušesa, 
slabši sluh. Lahko so prisotni še povišana 
telesna temperatura, nespečnost, jokavost, 
zaspanost, vrtoglavica in šumenje v ušesu. 
Potrebni sta obravnava pri zdravniku in 
zdravljenje s predpisanimi zdravili, skladno z 
navodili.

➡ Ali bomo ob 
okužbi zboleli ali 
ne, je odvisno 
od našega 
imunskega 
sistema. Če ga 
bomo primerno 
krepili, se bo 
naše telo lažje 
spopadalo s 
povzročitelji 
bolezni. Na 
vrsto negativnih 
dejavnikov, ki 
slabijo imunski 
sistem, nimamo 
vpliva, lahko 
pa krepimo 
odpornost 
z zdravim 
življenjskim 
slogom, ki 
vključuje 
predvsem 
skrb za zdravo 
prehrano in 
dovolj gibanja.

Številna zdravila povzročajo 
neravnovesje v mikrobiomu.  
Preverite ali so tudi vaša med njimi. 

Več na strani 20.

SVETOVALNICA
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BOLEČEGRLO,
TVOJE IGRE JE KONEC!

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

www.septabene.si 

Septabene. Tvoje grlo je tvoja moč.

Hitro olajšajo bolečino.
Blažijo vnetje.
Odpravljajo vzrok okužbe.
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Ste pripravljeni na gripo?

Za vse, ki še nismo preboleli zloglasne 
gripe, je to samo še ena od nadlog 

pred katero nas vsako jesen svarijo 
strokovnjaki. Vsi tisti, ki ste bolezen 

že kadarkoli prebolel  pa veste, da 
so bolečine skoraj neznosne in da 
okrevanje po bolezni traja in traja. 
Verjamem, da bi dali skoraj karkoli, 

da bi se bolezni na daleč izognili. 
Sprašujete se ali kaj resnično pomaga?

Besedilo: Nina Šterbenc, mag. farm.

→ Strokovnjaki trdijo, da je cepljenje 
proti virusu gripe koristno, saj ščiti 

pred okužbo in zapleti, ki gripo spremljajo.  
Še zlasti se bojimo pljučnice.  V Sloveniji 
vsako leto zaradi gripe zboli več kot pet 
odstotkov prebivalstva. Cepljenje se priporoča 
vsem prebivalcem, še zlasti bolj ogroženim 
skupinam: starejšim od 65 let, kroničnim 
bolnikom in njihovim družinskim članom, 
ljudem, ki čakajo na sprejeme na bolnišnično 
zdravljenje. Cepi se lahko vsakdo, razen 
oseb, ki imajo dokazano alergijo na sestavine 
cepiva. Seveda pa smo v zadnjih letih slišali 
za kar nekaj polemik o cepljenju, zato boste 
morali presoditi sami in cepljenje tudi sami 
plačati.

Kako boste znake gripe prepoznali sami:
Najbolj značilni znaki bolezni so: povišana 
telesna temperatura,  glavobol, bolečine v 
mišicah, utrujenost, suh kašelj  in boleče grlo.

? Kako vam bo pomagal farmacevt v vaši 
lekarni?
Bolezen navadno zdravimo simptomatsko. 
Povišano telesno temperaturo  in bolečine 
lajšamo s tako imenovanimi zdravili  
analgetiki-antipiretiki. Suh kašelj lajšamo 
s sirupi ali tabletami, ki vsebujejo izvlečke 
zdravilnih rastlin ali sintetični antitusik. 
Za lajšanje bolečin v grlu imamo na voljo 
zdravila, ki sluznico ust ščitijo, razkužijo in 
lokalno blažijo bolečino in so namenjena 
preprečevanju in zgodnjem zdravljenju blagih 
okužb ustne votline in žrela.

V tem času svetujemo vsem bolnikom 
svetujem, da veliko počivajo, pijejo veliko 
toplih tekočin in se izogibajo stika z drugimi 
ljudmi.

Zavedati se moramo, da se okužba z 
virusom gripe prenaša kapljično, to pomeni, 
da se virus prenaša s kužnimi kapljicami, ki 
jih razširjajo bolniki v okolico s kašljanjem, 
kihanjem in tudi govorjenjem. Prenaša 
se lahko z neposrednim rokovanjem  ali  
posrednim stikom preko kljuk, pip, preko 
držal v avtobusih in vseh drugih predmetih , 
ki se jih bolnik dotika. Zato je v času okužbe 
in prebolevanja bolezni zelo pomembna 
higiena rok, pogosto in natančno umivanje 
rok s toplo vodo in milom. Priporočamo tudi 
uporabo razkužil za roke in trde površine.

? Kako nad bolečine in povišano telesno 
temperaturo?
Svetujemo vam  uporabo učinovitega in 
varnega analgetika-antipiretika. 

Med najvarnejše in zelo učinkovite spada 

V SLOVENIJI 
VSAKO LETO 

ZARADI GRIPE 
ZBOLI VEČ KOT 

PET ODSTOTKOV 
PREBIVALSTVA. 

CEPLJENJE SE 
PRIPOROČA VSEM 

PREBIVALCEM, 
ŠE ZLASTI BOLJ 

OGROŽENIM 
SKUPINAM: 

STAREJŠIM OD 65 
LET, KRONIČNIM 

BOLNIKOM 
IN NJIHOVIM 
DRUŽINSKIM 

ČLANOM, 
LJUDEM, KI 
ČAKAJO NA 

SPREJEME NA 
BOLNIŠNIČNO 

ZDRAVLJENJE
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paracetamol, ki ga najdemo v različnih 
farmacevtskih oblikah (tablete, praški, svečke, 
sirup). Vzamete lahko tudi acetilsalicilno 
kislino, vendar tega zdravila nikoli ne dajemo 
otrokom starim manj kot 12 let. 

Za lajšanje močnih bolečin v sklepih 
bolnikom svetujemo uporabo nesteroidnih 
protivnetnih npr.  ibuprofena oz. naproksena. 
 
? Kako lajšati suh kašelj?
Za blažitev suhega kašlja vam svetujemo 
uporabo sirupa, ki vsebuje izvlečke iz 
zdravilnih rastlin (npr. ozkolistnega trpotca, 
navadnega sleza) ali pa sintetični antitusik  v 
obliki sirupa ali tablet.
 
? Kako nad bolečine v grlu?
Za preprečevanje izsušitve sluznice ust in 
žrela priporočamo uporabo pastil, ki vsebujejo 
izvleček islandskega lišaja ali izvlečkom 
gorskega lišaja. Za lajšanje blažjih bolečin v 
grlu in žrelu priporočamo uporabo  pastil, 
ki vsebujejo različne antiseptike. Ta zdravila 
so namenjena preprečevanju in zgodnjemu 
zdravljenju blagih okužb ustne votline in žrela. 
Za lajšanje hujših bolečin v ustih in žrelu 
priporočamo pastile, ki vsebujejo lokalni 

anestetik ali nesteroidno protivnetno zdravilo 
z lokalnim učinkom. 

Če boste letos vi eden od tistih pet 
odstotkov nesrečnih  Slovencev, ki bodo 
zboleli za gripo pridite v svojo lekarno, 
kjer vam bomo svetovali, katera zdravila 
potrebujete za lajšanje simptomov bolezni ali 
vas napotili k zdravniku. Nujno je,  da bolezen 
prebolite v domačem okolju in da viruse čim 
manj širite v okolico. Mir, topel čaj in nekaj dni 
počitka je prvi korak, da bolezen premagate. 
Pot bo popolnega okrevanje pa bo še dolga.

NAJBOLJ 
ZNAČILNI ZNAKI 
BOLEZNI SO: 
POVIŠANA 
TELESNA 
TEMPERATURA,  
GLAVOBOL, 
BOLEČINE 
V MIŠICAH, 
UTRUJENOST, 
SUH KAŠELJ  IN 
BOLEČE GRLO.
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→ Nos je vohalni organ, hkrati pa je 
glavna pot zračnemu toku v pljuča 

in iz njih. Dnevno steče skozi nos približno 
10.000 litrov zraka, z njim pa v nosne 
votline zaidejo tudi povzročitelji obolenj. 
Pri neokrnjenem imunskem sistemu se ti s 
pomočjo migetalk hitro izločijo iz nosu. Če 
pa je zunaj mrzlo in vlažno, je nosna sluznica 
slabše prekrvavljena in lokalni imunski 
sistem oslabljen. Virusi prehlada, imenovani 
tudi rinovirusi, imajo v takšnih pogojih 
idealno okolje za svoje delo. Vdrejo v nosno 
sluznico, se tam usidrajo in nato zelo hitro 
razmnožujejo. Takšna virusna okužba lahko 
hitro povzroči vnetje zgornjih dihalnih poti. 
Simptome, ki sledijo, poznamo vsi: izcedek iz 
nosu ter boleča in pordela notranjost nosu. 
Nosna sluznica oteče in nosne votline se 
zožijo, s čimer je dihanje skozi nos močno 
oteženo. Že v kratkem času postane nosni 
izcedek gostejši, s čimer dokončno zamaši že 
tako zožene nosne votline. In vsekakor nas 
zamašenost nosu, razen težav pri dihanju, 
ovira tudi pri okušanju. 

Kako poteka prehlad

1.–3. dan
Takrat je naše počutje najslabše. Prvi 
simptom, ki ga občutimo, je običajno pekoče, 
boleče žrelo. Temu sledijo drugi simptomi: 
kihanje, izcedek iz nosu in/ali zamašen nos. 
Eden od treh ljudi s prehladom tudi kašlja in 
se slabo počuti.

V tem času priporočamo pitje tekočine, 
saj z znojenjem in izcedkom iz nosu dodatno 
izgubljamo vodo iz telesa. Čim več počivajte 
ter se izogibajte stikom z drugimi ljudmi, saj 
je v tem času velika verjetnost, da prenesete 
okužbo na soljudi. Prehranjujte se zdravo, 
predvsem zagotovite prehrano z veliko sadja 
in zelenjave. Predvsem preko kihanja in 
kašljanja ter zaradi izcedka iz nosu omogočite 
širjenje virusov preko površin, dotikov in po 
zraku. Širjenje virusov boste tudi omejili s 
kihanjem in kašljanjem v papirnati robček, ki 
ga čim prej odvrzite med odpadke. Večkrat 
dnevno si umijte roke z milom in vodo. 

Pekoč občutek in bolečino v žrelu si lahko 

Vas muči 
zamašen nos?

Vsakdo izmed nas je bil že kdaj prehlajen. 
Pravzaprav je majhna verjetnost, da ne 

bi zboleli za prehladom vsaj enkrat letno. 
Prehlad povzročajo virusi, kar pomeni, 

da ga z antibiotiki ne zdravimo. Običajno 
ga lahko pozdravimo brez zdravniške 

pomoči. Zdravljenje prehlada praviloma 
poteka tako, da blažimo simptome. 

Besedilo: Polonca Fiala, mag. farm.
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lajšate s pomočjo pastil ali pršil, ki delujejo 
antiseptično, anestetično, protivnetno 
oziroma ščitijo in obnavljajo sluznico. 
Pri izcedku iz nosu si lahko pomagate s 
fiziološko raztopino v obliki kapljic ali pršil, pri 
zamašenem nosu pa z zdravili, ki zmanjšajo 
izcedek in olajšajo dihanje. Zdravila so lahko 
v različnih farmacevtskih oblikah: kapljice, 
pršila, tablete. Odvisno od narave kašlja 
lahko tega blažite in umirjate ali pa olajšujete 
izkašljevanje nastajajoče sluzi v dihalih. 

Bolečino, recimo glavobol, lahko 
lajšate s protibolečinskim zdravilom. Ne 
spreglejte, da vsa protibolečinska zdravila, 
ki jih uporabljamo za samozdravljenje 
(paracetamol, ibuprofen, acetilsalicilna 
kislina, naproksen), znižujejo tudi povišano 
telesno temperaturo. Acetilsalicilne kisline ali 
naproksena ne smete dati otrokom!

4.–7. dan
V tem času se počutje precej izboljša. 
Simptome, ki še vztrajajo, si lahko še blažite, 
dokler ne izzvenijo. Pijte veliko tekočine in z 
običajnimi aktivnostmi nadaljujte, ko se boste 
dovolj dobro počutili. 

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

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

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

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

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

POSEBNA FORMULACIJA,  
BREZ KONZERVANSOV.
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Po enem tednu
Razen pri mlajših otrocih, pri katerih lahko 
trajajo težave in slabše počutje do 14 dni, bi 
morali odrasli in starejši otroci okužbo po 
enem tednu preboleti. Če vaše počutje ni 
enako kot pred okužbo z virusi prehlada in 
čutite simptome (razen kašlja), se posvetuje 
z izbranim zdravnikom. Naj vas dolgotrajnejši 
kašelj ne preseneti, saj lahko traja tri tedne.

Simptomi prehlada so lahko podobni 
nekaterim drugim boleznim, recimo gripi 
ali alergijskemu rinitisu. Če ste v dvomih, 
se o tem lahko pogovorite z magistrom 
farmacije ali farmacevtskim tehnikom. 
Zelenkasto obarvan izcedek iz nosu ne 
dokazuje bakterijske okužbe, pač pa 
kaže na vnetje in draženje nosu.   Rahlo 
povišana telesna temperatura omogoča 
telesu spoprijemanje z virusi, zato je, razen 
zelo moteče, ne znižujemo. O načinih 
samozdravljenja, kakor tudi pri izbiri 
ustreznega načina samozdravljenja, se lahko 
posvetujete v Pomurskih lekarnah. Pred izbiro 
zdravil priporočamo posvet z magistrom 
farmacije predvsem kroničnim bolnikom, 
ki redno uporabljajo zdravila. Zdravila za 

➡ Razen pri
mlajših otrocih,
pri katerih lahko
trajajo težave in
slabše počutje
do 14 dni, bi
morali odrasli in
starejši otroci
okužbo po enem
tednu preboleti.
Če vaše počutje
ni enako kot
pred okužbo z
virusi prehlada in
čutite simptome
(razen kašlja),
se posvetuje
z izbranim
zdravnikom.
Naj vas
dolgotrajnejši
kašelj ne
preseneti, saj
lahko traja tri
tedne.
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samozdravljenje namreč niso primerna za 
vsakega posameznika.

Kaj storiti, da lažje zadihamo
Vsekakor lahko sami veliko pripomoremo k 
lažjemu dihanju in odprtju nosnih poti. Zelo 
pomembno je, da zaužijemo čim več tekočine, 
da bo sluznica nosu vlažna. Znano je namreč, 
da je zgolj dovolj vlažna sluznica zdrava in 
se lažje zoperstavi virusom. Če bomo torej 
sluznico primerno vlažili, bomo virusom 
onemogočili zadrževanje in preživetje. 
Priporoča se tudi vdihovanje kamiličnega 
čaja ali slane vode. Še bolje je, če dodamo 
nekaj kapljic evkaliptusovega eteričnega 
olja, poprove mete ali olja čajevca, ki uničuje 
bakterije in s tem zmanjšuje možnost 
zapletov. Previdnost uporabe eteričnih olj je 
potrebna pri ljudeh, ki so alergični na eterična 
olja in pri alergensko odzivnejših ljudeh ter 
astmatikih!

Priporočljiva je uporaba izotonične 
raztopina natrijevega klorida (fiziološka 
raztopina), ki ima enak osmotski pritisk 
kot telesne tekočine. To pomeni, da mora 
vsebovati točno določeno količino soli v 
volumnu vode (0,9 odstotka). Če pripravimo 
bolj koncentrirano raztopino (hipertonična 
raztopina), obstaja nevarnost, da dosežemo 
nasproten učinek. Take namreč vodo 

odtegnejo in zato sluznico še bolj izsušijo. 
Nasprotno pa so hipertonične raztopine 
priporočljive, kadar želimo nosne poti 
odmašiti. V lekarni je takšna raztopina na 
voljo v obliki nosnih pršil ali kapljic. 

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

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

Tudi šal in kapa v jesensko-zimskih 
dneh nista zanemarljiva. Z zavijanjem v šal 
namreč v nosu vzdržujemo višjo telesno 
temperaturo, ki ni ugodna za viruse, saj se 
najraje razmnožujejo pri od 33 do 34 °C. 
Torej se lahko izognemo prehladu, hkrati pa 
preprečimo izsuševanje nosne sluznice.

Pomoč v lekarni?
Za ublažitev zamašenega nosu se uporabljajo 
nazalni dekongestivi. Ti povzročijo skrčenje 
žilic v nosni sluznici, s čimer zmanjšajo njeno 
oteklino in tako olajšajo dihanje ter izločanje 
sluzi. V lekarni je na voljo precej zdravil, ki se 
dobijo brez recepta. So v obliki kapljic ali pršil 
za nos, pa tudi v obliki tablet (oksimetazolin, 
ksilometazolin …). Vendar moramo biti pri 
uporabi previdni. Svetujemo, da se nosni 
dekongestivi ne uporabljajo več kot od pet 
do sedem dni, ker lahko pride do izsušene 
sluznice in do nepovratnega skrčenja žilic v 
nosu, kar vodi v občutek stalno zamašenega 
nosu.

Da preprečimo izsuševanje nosne sluznice, 
svetujemo tudi uporabo fiziološke raztopine 
(izotonične) v obliki kapljic ali pršila, ki nosno 

sluznico dodatno navlaži in omogoča 
čiščenje. Prav tako so na voljo oljne 
kapljice ali pršila, ki blagodejno 
delujejo na nosno sluznico in jo 
vlažijo. Na voljo so tudi inhalatorji 
ter razna eterična olja in mazila, ki 
olajšajo dihanje. Žepni inhalatorji, 
ki jih lahko vzamemo s seboj, pa 
so velikokrat pri tovrstnih težavah 
nepogrešljivi.

Po antibiotičnih terapijah je zelo 
pomembno ponovno vzpostaviti 
ravnovesje čresevnega mikrobioma. 

Več na strani 20.
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Manualna medicina – specialisti za gibalni sistem

→ Vsak človek ima v odrasli dobi vsaj 
enkrat v življenju težave, ki so povezane 

s hrbtenico in sklepi. Najpogostejše so 
bolečine v križu in nogah, bolečine v vratu, 
glavoboli, občutki zakrčenosti, mravljinčenja, 
nemoči v okončinah, vrtoglavice in nespečnost. 
Kje tičijo vzroki in kako jih odpraviti? 

Vzroki za težave z gibalnim sistemom 
(hrbtenico, sklepi, mišicami in vezivnim 
tkivom) so predvsem obrabne spremembe, 
ki se začnejo pojavljati po 35. letu starosti. 
Klinično najbolj uspešna metoda za 
zdravljenje teh težav je manualna medicina. 
Gre za področje uradne medicine, ki ga ljudje 
pogosto zamenjujejo z ročno fizioterapijo, 
medicinsko masažo ali kiropraktiko, vendar 
se od njih bistveno razlikuje. Pri manualni 
medicini namreč preglede in terapije izvajajo 
zdravniki specialisti, nevrologi ali ortopedi. 
Natančna postavitev diagnoze in individualne 
ročne terapije omogočajo hitre in učinkovite 
rezultate.

Zdravljenje brez protibolečinskih 
zdravil in operacije
Več kot 95 % bolezni gibalnega sistema lahko 
zdravimo konzervativno – brez operacije. Na 
prvem pregledu zdravnik opravi nevrološki 
pregled, ortopedski pregled, manualni pregled 
gibljivosti sklepov, mišic, tetiv in vezivnega 
tkiva, oceno praga bolečin, drže in gibanja. Na 
tej podlagi predpiše določeno število terapij. 
Za najbolj pogoste težave kot so dolgotrajna 
bolečina v križu ali bolečina v vratu, je običajno 
potrebnih od 4 do 6 terapij. Terapije so kratke 
in intenzivne, vendar ni pritiskov in sunkovitih 
gibov. Izvajajo se do bolečinskega praga in 
veljajo za »hitre rešitve« odpravljanja vzrokov 
težav, zaradi česar se težave v večini primerov 
odpravijo za vedno.  

Zdravljenje je še posebej uspešno pri 
naslednjih stanjih:

 � bolečine v hrbtenici (predvsem v vratnem in 
ledvenem delu),
 � bolečine v sklepih (koleno, rama, kolk),
 � bolečine v rokah ali nogah (tudi občutki 
otopelosti, nemoči in mravljinčenja),
 � glavoboli, vrtoglavice in nespečnost,

 � spremembe medvretenčnih ploščic 
(protruzija, hernija diska),
 � posledica draženja živčnih pletežev 
(lumbalgija, radikulopatija, išijas,…),
 � obrabne spremembe na hrbtenici (hondroza, 
spondiloza, spondilartroza…),
 � epikodilitis (teniški komolec), sindrom 
karpalnega kanala,
 � stanja po poškodbah in operativnih posegih,
 � tinitus (šumenje v ušesih), neprijetni občutki 
po obrazu, motnje vida.

Ordinacije po vsej Sloveniji 
V ordinacijah MOGY so v tridesetih letih 
delovanja uspešno pomagali več kot deset 
tisoč ljudem. Njihove ordinacije najdemo 
v Trzinu, Mariboru, Novi Gorici, Murski 
Soboti, Izoli in Celju. »Naš namen je celovito 
pomagati ljudem z najrazličnejšimi težavami, 
ki so povezane s hrbtenico in sklepi. Najbolj 
zadovoljni smo, ko uspešno pomagamo ljudem, 
ki so že imeli napotnico za operativni poseg na 
hrbtenici. Ljudje so nam hvaležni za strokoven 
nasvet in pomoč, mi pa njim za zaupanje,« 
sklene vodja ordinacij, mag. Sanja Zrimšek.

V novo leto brez bolečin!

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

MANUALNA MEDICINA – Zdravljene gibalnega sistema

➡ V 
medicinskem 
centru MOGY s 
šestimi ordinaciji 
po Sloveniji 
deluje sedem 
zdravnikov 
specialistov. 
Zaupajte 
svoje zdravje 
strokovnjakom.

➡ www.mogy.si
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Disbioza, prepogosto 
spregledan problem

Disbioza je pogostejša, kot si lahko predstavljamo. 
Zaradi odsotnosti jasnih simptomov jo le redko opazimo. 

Avtorica: dr. Oksana Klymenko M.D., PhD

→ Nekateri ljudje, ki trpijo za disbiozo, 
sploh ne čutijo prebavnih težav, ki 

so sicer njen glavni znanilec, zato o disbiozi 
lahko domnevate tudi, če imate: 

 � kronično utrujenost,
 � reflukse ali zgago,
 � okužbe nožnice ali danke ali srbenje,
 � preobčutljivost na hrano, pline in 
napihnjenost,
 � vnetje in bolečine v sklepih,
 � akne, kožne izpuščaje in luskavico,
 � slabši spomin in možgansko meglo,
 � težave s tesnobo, 
 � pogoste prehlade.

Ob pojavu teh simptomov bi torej lahko imeli 
disbiozo.

Kaj je disbioza in kako se pojavi
V črevesju je na milijone mikroorganizmov, ki 
sestavljajo črevesni mikrobiom. Prebavni trakt 
je dom številnih bakterij, glivic in virusov. Vsi 
ti mikroorganizmi skrbijo za zdravje črevesja 
in celotnega telesa. Kadar niso v ravnovesju, 
pride do disbioze. In ker je to ena prvih 
sprememb, ki se v telesu pojavijo v procesu 
razvoja kroničnih bolezni, ji je treba posvetiti 
več pozornosti.

Obstajajo trije tipi disbioze:
1.  ko izgubite dobrodejne 

bakterije v črevesju;
2.  ko je v želodcu preveč 

škodljivih bakterij;
3.  ko izgubite splošno 

raznolikost črevesnega 
mikrobioma, tako 
dobrodejnih kot škodljivih 
bakterij.

V večini primerov disbioze so 
prisotni vsi trije tipi disbioze.

Kaj povzroča disbiozo
Črevesni mikrobiom se lahko 

spremeni, ker različni mikroorganizmi v 
črevesju niso v uravnoteženem stanju. Drugi 
razlog je, da se spremeni delež različnih 
črevesnih mikrooorganizmov z različnimi 
funkcijami in se posledično spremeni njihova 
presnovna proizvodnja. Med glavnimi 
dejavniki, ki vplivajo na sestavo črevesnega 
mikrobioma in lahko povzročijo disbiozo, so:

 � prekomerno uživanje mesa in živalskih 
maščob, sladkorja in rafiniranih ogljikovih 
hidratov ter na splošno monotona prehrana,
 � toksini in kmetijske kemikalije, zdravila, 
konzervansi,
 � prekomerno razkuževanje,
 � psihološki in fizični stres,
 � redno uživanje alkohola in kajenje,
 � staranje,
 � že obstoječe kronične bolezni,
 � duševne motnje, anksioznost (prek osi 
črevesje – možgani) in številne druge.

V zvezi z vplivom zdravil na stanje črevesnega 
mikrobioma je potrebno opozoriti na tako 
imenovani »začarani krog«, saj se brez 
hkratne podpore mikrobnega ravnovesja 
v črevesju ob uporabi antibiotikov, 
antidiabetikov, zdravil za visok krvni tlak, 
za razjedo želodca in gastritis, statinov in 
protivnetnih zdravil lahko poslabša stanje 
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mikrobioma, kar posledično poslabša 
glavno bolezen in prispeva k nastanku 
številnih drugih.

Kako se boriti z disbiozo
Če želite imeti zdrav črevesni 
mikrobiom, morate imeti tako 
dobrodejne, kot škodljive bakterije. 
Pravo ravnovesje med njimi 
zagotavlja pravilno delovanje prebavil 
in vseh preostalih funkcij, ki delujejo 
pod okriljem mikrobioma. 

Za vzpostavitev zdravega 
ravnovesja, je ključnega pomena, 
da v telo vnesemo širok spekter 
manjkajočih koristnih bakterij 
z dodajanjem specializiranih 
probiotikov, ki vsebujejo različne 
bakterijske seve.

Prehrana je na prvem mestu, ko 
gre za uravnotežen mikrobiom. Veliko 
dobrih mikroorganizmov najdemo v 
fermentirani hrani in pijači, zato bi 
morala biti fermentirana živila redni 
del prehrane. Prav tako mora biti 
prehrana pestra in raznolika, vsak dan 
naj vsebuje celotno mavrično paleto 
barv različne zelenjave in sadja. 

Pomembno je, da opustimo 
uživanje predelane hrane, zlasti 
predelanih ogljikovih hidratov in 
preobilice mesa. Pomemben je 
zadosten dnevni vnos vlaknin, ki 
jih najdemo v polnozrnatih žitih, 

stročnicah in zelenjavi.
Ne pozabite na dnevno telesno 

aktivnost, ki je zelo pomembna za 
vzpostavljanje in povrnitev zdravega 
črevesnega mikrobioma.

Spanje predstavlja ključni del 
zdravljenja črevesne disbioze. 
Raziskave kažejo, da so spanje in 
črevesne bakterije tesno povezani, 
raznolik mikrobiom pa je povezan z 
daljšim in boljšim spancem.

Disbioza je običajno blage stopnje, 
in kot smo že omenili, jo je mogoče 
zdraviti z zdravo prehrano, širokim 
spektrom probiotikov in spremembo 
življenjskega sloga. Če pa se disbioza 
ne zdravi, lahko vpliva na črevesno 
sluznico in celice črevesne stene 
(povzroča zvišano prepustnost 
črevesja) ter na delovanje imunskega 
sistema, kar lahko privede do 
resnih kroničnih bolezni, kot so 
vnetna črevesna bolezen (KVČB), 
sindrom razdražljivega črevesja 
(IBS), sladkorna bolezen, debelost, 
rak, srčno-žilne težave, motnje 
centralnega živčnega sistema in 
številne druge. Pri preventivni skrbi 
zase ali med različnimi bolezenskimi 
stanji ne pozabite na podporo 
bakterijam v črevesju, ki bodo 
podpirale vaše zdravje in dobro 
počutje.

Uglasite
mikrobiom! 

Večstopenjsko fermentiran napitek 
z izbranimi 31 raznovrstnimi 
dobrodejnimi mikroorganizmi (EM), ki 
posnemajo optimalen črevesni mikrobiom. 
20 milijard dobrodejnih bakterij v 
dnevnem odmerku, v sinergiji z 31 
rastlinskimi učinkovinami, predstavlja 
najučinkovitejšo naravno rešitev za 
povrnitev črevesne eubioze. 
 

Multi EM ferment ® 

+ imunski sistem | + celična zaščita 

+ antioksidant | + energija 

+ koncentracija | + spomin  

+ razpoloženje 

 

Na voljo v spletni prodajalni www.eubioma.si, lekarnah, 
specializiranih in ekoloških prodajalnah in trgovinah z zdravo 
prehrano. Dodatne informacije in tel. naročila 031 722 622. 

Pokrovitelj Svetovalnice je Eubioma d.o.o.

ČREVESNI MIKROBIOM SE LAHKO SPREMENI, KER RAZLIČNI 
MIKROORGANIZMI V ČREVESJU NISO V URAVNOTEŽENEM 

STANJU. NERAVNOTEŽJE MED DRUGIM POVZROČAJO NEZDRAVA 
PREHRANA, TOKSINI, KONZERVANSI, DOLOČENA ZDRAVILA, 

STRES IN TUDI SAM PROCES STARANJA.

ZDRAVA ČREVESNA 
MIKROBIOTA 

PORUŠENA ČREVESNA 
MIKROBIOTA

https://www.eubioma.si


➡ V povprečju 
potrebuje 
odrasel človek 
od 7 do 8 
ur spanja 
dnevno, se pa 
količina spanja, 
potrebnega 
za normalno 
delovanje 
človeka, med 
posamezniki 
razlikuje. 

Nespečnost – bolezen 
današnjega časa

Spanje je zelo pomemben del 
našega življenja. Kakovosten 

spanec ugodno vpliva na 
naše duševno, telesno in 

čustveno zdravje. Spanje je 
več kot le počitek organizma, 
saj se med spanjem odvijajo 

številni procesi, pomembni za 
deljenje celic, rast organizma, 

odstranjevanje škodljivih snovi 
iz telesa, uravnavanje krvnega 
tlaka, razpoloženje, spomin ... 

Besedilo: Anja Černe, dr. med., spec. druž. med

→ Znanstveniki so odkrili revolucionarno 
zdravilo, ki podaljša življenje, 

krepi spomin in ustvarjalnost, nas naredi 
privlačnejše, poskrbi, da ostanemo vitki in 
zmanjša željo po hrani. Varuje nas pred 
rakom in demenco, odganja prehlad in gripo, 
znižuje tveganje za srčni napad in kap, da 
sladkorne bolezni niti ne omenjamo. Počutili 
se bomo celo srečnejši, manj depresivni in 
manj tesnobni. Vas zanima?

V povprečju potrebuje odrasel človek 
od 7 do 8 ur spanja dnevno, se pa količina 
spanja, potrebnega za normalno delovanje 
človeka, med posamezniki razlikuje. Bolj kot 
sama količina spanja je pomembna njegova 
kakovost. Merilo za dobro spanje je, da 
človek lahko čez dan normalno funkcionira. 
Zaradi dnevnega nihanja hormonov v telesu je 
kvalitetnejše spanje pred polnočjo. 

Posledice nespečnosti
Motnje spanja so zelo razširjene. Kratkoročne 
posledice motenj spanja (tj. pomanjkanje 
ali slaba kakovost spanja) so pomanjkanje 
energije, zmanjšana pozornost, oslabljen 
spomin ter slabša delovna učinkovitost in 
odzivnost, tudi v prometu. Dolgotrajno 
pomanjkanje spanja pa je povezano celo z 
debelostjo, sladkorno boleznijo, zmanjšano 
imunsko odpornostjo in z nekaterimi vrstami 
raka. 

Nespečnost in z njo povezane bolezni
O nespečnosti govorimo, ko ima človek 
občutek, da je premalo ali preslabo spal. 
Lahko se kaže kot zgodnje prebujanje, 
pogosto prebujanje ali pa težave z 
uspavanjem. Nespečnost je lahko samostojna 
motnja, lahko pa se za njo skriva duševna 
ali telesna bolezen. Najpogostejša motnja 
spanja je kronična nespečnost. Njena 
pogostnost narašča po 65. letu. Če ljudje 
s to motnjo čez dan zaradi zaspanosti 
nimajo težav, njihova nočna nespečnost 
ni tako pomembna. Duševne motnje, kot 
sta depresija in anksiozna motnja, se med 
drugim lahko kažejo tudi z nespečnostjo. 
Za bolnike z depresijo je značilno zgodnje 
jutranje prebujanje, medtem ko imajo 
bolniki z anksiozno motnjo večkrat težave z 
uspavanjem. Nekatere telesne bolezni prav 
tako lahko povzročajo nespečnost, npr. 
bolečine, sindrom nemirnih nog, smrčanje, 
motnje dihanja med spanjem, moteno 
delovanje ščitnice … Nespečnost je lahko 
tudi posledica jemanje določenih zdravil (npr. 
dolgotrajno jemanje uspaval paradoksalno 
lahko povzroča nespečnost) ali izmenskega 
dela.

Zdravljenje nespečnosti
Pri zdravljenju nespečnosti je pomembno, 
da izključimo telesne in duševne bolezni. 
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➡ Učinki 
melatonina 
so v telesu 
mnogoteri, 
najbolj ga 
poznamo po 
njegovem vplivu 
na spanje in 
cirkadiani ritem. 

Vsem svetujemo upoštevanje navodil glede 
higiene spanja. Če nespečnost vztraja kljub 
upoštevanju teh navodil, začnemo razmišljati 
o zdravljenju z zdravili, ki pa žal niso idealna. 
Pri nespečnosti so uspešni tudi ukrepi 
kognitivno-vedenjske psihoterapije.
Na trgu je veliko pripravkov za zdravljenje 
nespečnosti brez recepta. Večinoma so 
rastlinskega izvora. Načeloma se proti 
nespečnosti uporabljajo enake zdravilne 
rastline kot za lajšanje duševnega stresa. 
Zdravila rastlinskega izvora delujejo 
postopoma, tako da z njimi dosežemo 
optimalni učinek šele po dveh tednih. 
Zdravilne rastline, ki pomagajo pri 
nespečnosti, so baldrijan, melisa, hmelj, 
pasijonka in sivka. Glede na posledice, ki jih 
imajo motnje spanja na kakovost življenja 
posameznika in tudi na njegovo zdravje, 
svetujemo, da se, če motnje vztrajajo kljub 
upoštevanju pravil higiene spanja, o tem 
pogovorite s svojim zdravnikom.

Pravila higiene spanja:
 � Spite samo toliko časa, kolikor je potrebno, 
da se naslednji dan počutite spočiti.
 � Podnevi ne spite, ne dremajte in ne ležite v 
postelji.
 � Vedno, vseh sedem dni v tednu, vstajajte ob 
isti uri.
 � Bodite redno športno aktivni, a ne pozno 
zvečer.
 � Spalnica naj bo udobna in zavarovana 
pred svetlobo in hrupom. Temperatura v 
njej naj bo nekaj stopinj nižja od siceršnje 
temperature v bivalnem prostoru.
 � Imejte redne obroke hrane in ne pojdite 
spat lačni.
 � Zvečer zmanjšajte vnos tekočine.
 � Iz prehrane izločite vse izdelke, ki vsebujejo 
kofein.

 � Izogibajte se alkoholnim pijačam, predvsem 
v nočnem času. Prav tako je lahko spanje 
moteno zaradi kajenja.
 � Ob daljših nočnih prebujanjih si ne 
prizadevajte, da bi ponovno zaspali.
 � Vsak dan bodite vsaj 30 minut na prostem 
na naravni svetlobi. Za uravnavanje 
dnevnega ritma spanja in budnosti 
je ključna močna osvetlitev zjutraj in 
zmanjšana osvetlitev zvečer pred spanjem.

Če ne morete zaspati, vstanite in pojdite 
v drug prostor. Počnite nekaj prijetnega, 
sproščujočega. Ostanite pokonci, dokler ne 
postanete zaspani. Če v postelji ponovno 
ne morete zaspati, ponovite vajo. Iz postelje 
vstanite takoj, ko se pričnete ukvarjati s 
svojo nespečnostjo oz. najkasneje po 10–15 
minutah ležanja v postelji. Vajo ponavljajte, 
dokler ne zaspite. Cilj je povezati posteljo s 
hitrim nastopom spanca. Budilko nastavite 
vsak dan ob isti uri ne glede na količino 
spanca preteklo noč. Redno vstajanje ob isti 
uri bo pomagalo telesu vzpostaviti urejen 
spalni ritem.

Melatonin – hormon, ki nam pomaga 
zaspati
Melatonin je hormon, ki nastaja v posebnem 
delu možganov, v češariki. Pri ljudeh se 
njegova biosinteza začne kmalu potem, ko 
se stemni, in je največja med drugo in četrto 
uro v nočnem času. Največja koncentracija 
melatonina je pri otrocih med prvim in tretjim 
letom ter nato postopno upada do pubertete. 
Učinki melatonina so v telesu mnogoteri, 
najbolj ga poznamo po njegovem vplivu na 
spanje in cirkadiani ritem. Pri nas se ga dobi v 
obliki zdravila na recept v dvomiligramskem 
odmerku, s katerim je narejena tudi večina 
kliničnih študij. Te so dokazale, da zdravilo 
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Želimo vam vesele praznike, 
v novem letu pa vse dobro in 

obilo zdravja!

pospeši uspavanje, trajanje sna in kakovost 
spanca. Zdravilo z melatoninom ni uvrščeno 
na listo, kar pomeni, da ga obvezno 
zdravstveno zavarovanje ne krije. Zdravnik ga 
predpiše na tako imenovani beli zdravniški 
farmacevt, pacient pa ga v lekarni plača v 
celoti. Melatonin vsebujejo tudi nekatera 
prehranska dopolnila (v nižjih odmerkih), za 
katere nekaj raziskav kaže, da imajo lahko 
terapevtske učinke. Evropska komisija za 
varnost hrane (EFSA) dovoljuje za živilo, 
ki vsebuje 1 mg melatonina na količinsko 
določen obrok trditev, da prispeva k skrajšanju 
časa, ki ga potrebujete, da zaspite. Podobno 
velja za prispevek k lajšanju subjektivnih 
občutkov zaradi časovne razlike pri potovanju 
z letalom. Le da so tu potrebni nižji odmerki, 
vsaj 0,5 mg melatonina na količinsko določen 
obrok. Zanimivo je, da imajo članice EU 
različno stališče do izdelkov z melatoninom. V 
Španiji in Italiji je v obliki prehranskih dopolnil 
v do enomiligramskih odmerkih, medtem ko 
se v Belgiji in Nemčiji štejejo že nižji odmerki 
(vsaj 0,3 mg) kot zdravila. Na Danskem in 
Češkem pa ga prehranska dopolnila ne smejo 
vsebovati. Javna agencija Republike Slovenije 
za zdravila in medicinske pripomočke je leta 
2012 izdala mnenje, da melatonin zaradi 
farmakološkega delovanja, možnih neželenih 
učinkov in povezanih tveganj ter ne glede na 
odobrene zdravstvene trditve ni primeren za 
uporabo v izdelkih, ki niso zdravila. K odločitvi 
je botrovala predvsem skrb glede dolgoročne 

varnosti jemanja melatonina pri splošni 
populaciji. Skrbijo nas vplivi na razvijajoč 
se organizem, saj ima melatonin določen 
vpliv na začetek pubertete in razvoj spolnih 
žlez. Zdravilo z melatoninom ima relativno 
prepoved glede psihomotorično zahtevnih 
opravil. Razlog je v možnosti povzročitve 
zaspanosti, kar vpliva neugodno na 
upravljanje vozil in strojev. Melatonin lahko, 
sicer pri višjih od terapevtskih koncentracij, 
inducira nekatere encime, ki presnavljajo 
druga zdravila, kar lahko teoretično vpliva 
na njihovo učinkovitost in varnost. Na 
presnovo melatonina lahko vplivajo nekatera 
druga zdravila in s tem spremenijo njegov 
učinek v telesu. Z izdelki z melatoninom naj 
ne bi uživali alkohola, saj slednji zmanjša 
učinkovitost melatonina na spanje. Melatonin 
lahko poveča pomirjevalne lastnosti 
benzodiazepinskih in nebenzodiazepinskih 
uspaval. Hkratno dajanje je vplivalo na 
poslabšanje pozornosti, spominskih funkcij 
in koordinacije. Melatonin ni edina snov, ki 
jo najdemo v različnih izdelkih, tako zdravilih 
kot živilih. Strokovnjaki, ki poznamo zahteve 
glede kakovosti za izdelavo zdravil, dajemo 
v takšnih primerih prednost zdravilom. 
Temu mnenju pritrjuje tudi vidik varnosti. Pri 
zdravilih imamo namreč določeno varovalko, 
ko vsaj en strokovnjak (farmacevt) ali celo dva 
(zdravnik in farmacevt) preprečita uporabo 
ljudem, ki bi jim izdelek lahko škodoval. 
Letos izdano priporočilo francoske agencije 
za saniteto, prehrano, okolje in varnost pri 
delu (ANSES) nas utrjuje v prepričanju, da 
previdnost ni odveč. Na podlagi 90 zbranih 
poročil o neželenih učinkih se tudi pri agenciji 
ANSES sprašujejo o smiselnosti prisotnosti 
melatonina v prehranskih dopolnilih. Med 
zaznane neželene učinke ob uporabi izdelkov 
z melatoninom najpogosteje uvrščamo 
glavobol, omotico, zaspanost, nočne more, 
razdražljivost, tremor, migreno, slabost, 
bruhanje in trebušno bolečino. Poleg tega 
omenjena agencija določenim populacijskim 
skupinam odsvetuje uporabo melatonina v 
prehranskih dopolnilih. Poleg nosečnicam in 
doječim materam jih odsvetuje še otrokom 
in najstnikom, bolnikom z vnetnimi ali 
avtoimunskimi boleznimi, epilepsijo in astmo 
ter tistim, ki trpijo zaradi motenj osebnosti ali 
razpoloženja. Ne priporočajo jih niti bolnikom, 
ki redno uporabljajo zdravila.

24 |



Poskenirajte QR kodo za več informacij ali obiščite www.sitis.si

Imuno sprej 
za otroke in odrasle

NOVO

Super kombinacija za popolno podporo  
imunskemu sistemu:
- vitamin D
- vitamin C
- vitamin A
- selen in cink

Spreja omogočata potrebam in starosti primerno  
prilagajanje dnevnega odmerka.

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

Trenutno le v spletni trgovini www.sitis.si in v  

Better Biotics
NAJBOLJ  PR IJA ZNE BAKTE R IJE 

Odlična kombinacija mikrobioloških kultur, ki obnavljajo črevesno  
floro in ustvarjajo ravnovesje v črevesju. To ravnovesje pa izboljšuje  
prebavo in absorpcijo hranil. 

• Skrbno izbrani sevi.

• Posebna kapsula zagotavlja,  
da se bakterije na poti do  
črevesja ne uničijo.

• Proizvedeno po najvišjih standardih  
dobre proizvodne prakse (GMP).

• Brez laktoze, glutena,  
konzervansov, dodanega sladkorja.

• Veganski izdelek.

Poskenirajte QR kodo za več informacij ali obiščite www.sitis.si

A4-DinPRO.indd   4 13.12.2022   12:03:12

https://www.sitis.si


➡ Aterosklerozo 
povezujemo 
z dejavniki 
tveganja. 
Posamezniki, ki 
imajo enega ali 
več dejavnikov 
tveganja, 
verjetneje zbolijo 
zaradi posledic 
ateroskleroze. 
Hkrati pa 
obvladovanje 
tistih dejavnikov 
tveganja, na 
katere lahko 
vplivamo z 
življenjskim 
slogom ali 
zdravili, zmanjša 
možnosti, da 
bi prišlo do 
napredovanja 
ateroskleroze 
ali pojava njenih 
zapletov. 

Ateroskleroza – 
ko se mašijo žile

Ateroskleroza je bolezen, pri kateri se žile, ki 
dovajajo svežo kri tkivom in organom (arterije), 

naplastijo z maščobnimi oblogami, ki jih 
imenujemo aterosklerotični plaki. 

Besedilo: doc. dr. Borut Jug, dr. med., specialist interne medicine

→ Zakaj ateroskleroza povzroča 
težave 

Aterosklerotični plaki lahko sčasoma zožijo 
arterijo in povzročijo moteno prekrvavitev 
tkiv in organov, kar se lahko kaže z bolečinami 
v področju telesa, ki ni dovolj prekrvavljeno. 
Aterosklerotični plaki pa se lahko na površini 
natrgajo in s tem sprožijo strjevanje krvi in 
nenadno zaporo arterije, zaradi katere je 
prekrvavitev nenadoma kritično ovirana, tkiva 
in organi pa zato začnejo odmirati. To se 
zgodi pri srčnem infarktu in možganski kapi. 

Katere arterije prizadene 
ateroskleroza 
Ateroskleroza prizadene arterije po vsem 
telesu. Glede na to, katere arterije so najbolj 
izrazito prizadete, poimenujemo različne 
bolezni. 
Karotidna bolezen prizadene karotidne 
arterije. To so arterije v vratu in glavi, po 
katerih teče kri do možganov. Širši pojem je 
tudi možganskožilna bolezen. Povezana je z 
velikim tveganjem za možgansko kap. 

Koronarna bolezen prizadene koronarne 
arterije. To so arterije, ki prehranjujejo srce. 
Če se arterija kritično zoži, je prekrvavljenost 
srca ovirana takrat, ko srce potrebuje največ 
hranil − to je med naporom. Bolečine zaradi 
zoženih arterij imenujemo angina pektoris. Če 
se arterija nenadoma zapre, pride do odmrtja 
dela srca, kar imenujemo srčni infarkt. 

Periferna arterijska bolezen prizadene 
arterije, po katerih teče kri v noge. Če se 
arterija kritično zoži, je prekrvavljenost srca 
ovirana takrat, ko mišice noge potrebujejo 
največ hranil − to je med naporom. Če se 

arterija nenadoma zapre, pride do odmrtja 
tkiv v nogi, kar imenujemo gangrena. 

Kaj povzroča aterosklerozo 
Aterosklerozo povezujemo z dejavniki 
tveganja. Posamezniki, ki imajo enega ali 
več dejavnikov tveganja, verjetneje zbolijo 
zaradi posledic ateroskleroze. Hkrati pa 
obvladovanje tistih dejavnikov tveganja, na 
katere lahko vplivamo z življenjskim slogom 
ali zdravili, zmanjša možnosti, da bi prišlo do 
napredovanja ateroskleroze ali pojava njenih 
zapletov. Dejavnike tveganja za nastanek 
ateroskleroze razdelimo v štiri skupine: 

 � biološki: nanje ne moremo vplivati – 
dednost, starost, moški spol, 
 � življenjski slog: nanj lahko v prvi vrsti 
vplivamo sami: 
 � kajenje, 
 � nezadostna telesna dejavnost, 
 � prehrana, 
 � čezmerna telesna teža in debelost, 
 � bolezni: nanje lahko vplivamo z zdravili, 
vendar se v trenutku, ko zdravljenje 
opustimo, dejavnik tveganja povrne na 
prvotno raven: 
 � povišane krvne maščobe (»slabi« ali LDL-
holesterol, trigliceridi), 
 � povišan krvni tlak, 
 � sladkorna bolezen, 
 � psihosocialni: sem sodijo depresija, 
anksioznost, stres, osamljenost, socialna 
neprivilegiranost in mnogi drugi. 

Kako diagnosticiramo aterosklerozo 
Aterosklerozo dokažemo s preiskavami, 
ki pokažejo nezadostno prekrvavljenost 
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organov, ali s slikanji, ki pokažejo 
naplastitve arterij. Preiskave so pogosto 
nepraktične, invazivne ali povezane z 
nepotrebnim rentgenskim sevanjem, zato 
pri zdravih posameznikih ateroskleroze 
ne dokazujemo neposredno, pač pa 
izračunamo njeno verjetnost na podlagi 
točkovnikov, ki upoštevajo vse znane 
dejavnike tveganja. 

Drugače je pri bolnikih s simptomi 
zaradi aterosklerotične zožitve in še bolj 
pri bolnikih, ki so zaradi nenadne zapore 
arterije kritično ogroženi. Ko postavimo 
sum na nenadno zaporo arterije, 
opravimo slikanje arterije (angiografijo): 
slikanje koronarne arterije na primer 
imenujemo koronarna angiografija ali kar 
koronarografija. S slikanjem lahko sočasno 
poskušamo tudi razširiti arterijo s pomočjo 
žičke in napihljivega balona ter preprečiti, 
da bi se znova zaprla, s pomočjo opornice 
ali stenta. 

Kaj pomeni, če imam 
diagnosticirano aterosklerozo 
Dokazana ateroskleroza – ker ste preboleli 
srčni infarkt ali možgansko kap, ker 
so vam dokazali naplastitve ali zožitve 
arterij ali jih celo zdravili s kirurškimi ali 
čezkožnimi posegi – pomeni, da so arterije 
dovzetnejše za to bolezen in da moramo 
»z vsemi topovi« obvladovati dejavnike 
tveganja, da ne bi prišlo do zapleta ali 
njegove ponovitve. 

To pomeni, da je zaželeno, da so 
dejavniki tveganja veliko bolj obvladani kot 
pri nekom, ki nima ateroskleroze: 

 � »slabi« ali LDL-holesterol < 1,8 mmol/L, 
 � indeks telesne mase (telesna teža, 
deljena s kvadratom telesne višine) < 25 
kg/m2, 
 � krvni tlak < 140/90 mmHg, 
 � krvni sladkor < 7 mmol/L oziroma HbA1c 
(če imate sladkorno bolezen) < 7 %. 

Dodatno je potrebno zdravljenje z 
zdravili, ki preprečijo, da bi ateroskleroza 
napredovala ali se zapletla s strdkom. 

Posebej pomembno je, da poskušate 
življenjski slog prilagoditi tako, da bo čim 
ugodneje vplival na aterosklerozo: 

 � redno jemljete vsa priporočena zdravila, 
 � izgubite odvečno težo, če ste pretežki ali 
debeli, 
 � izbirate hrano, ki je bogata z zelenjavo, 
sadjem in majhno vsebnostjo 
transnasičenih maščob, 
 � ste vsak dan vsaj 30 minut telesno 
dejavni (vsaj hoja po ravnem), 
 � opustite kajenje, če kadite. 

Dejavniki tveganja za 
aterosklerozo 
Kaj so dejavniki tveganja 
Dejavniki tveganja so lastnosti, ki 
so povezane z večjim tveganjem, da 
bo posameznik utrpel srčni infarkt, 
možgansko kap ali drugo izrazno obliko 
ateroskleroze (oziroma da se pri njem 
dogodek ponovi). Dejavnike tveganja so 
prepoznali z opazovanjem večjega števila 
posameznikov, in sicer so posamezniki z 
dejavniki tveganja pogosteje zbolevali od 
drugih. 
Dejavniki tveganja niso nujno tudi vzrok 
za bolezen; to pomeni, da ni nujno, 
da bo nekdo z določenim dejavnikom 
tudi zbolel, le verjetnost se poveča. Na 
nekatere dejavnike ne moremo vplivati 
(na primer na starost ali določene 
genetske lastnosti), druge lahko povsem 
odpravimo (na primer kajenje), tretje 
lahko obvladamo (na primer povišan krvni 
tlak, ki ga ne moremo pozdraviti, lahko pa 
ga z zdravili znižamo in s tem zmanjšamo 
škodo, ki jo utegne povzročiti na našem 
žilju). Razumljivo posvečamo največ 
pozornosti tistim dejavnikom, ki jih lahko 
odpravimo ali vsaj obvladamo. 
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Arterijska hipoksemija
Je osnovna indikacija za uporabo 
kisika. Lahko je blaga do zelo 
huda, akutna, kronična in akutno 
poslabšana kronična hipoksemija. 
Način dajanja in koncentracija 
(pretok) kisika sta odvisna od 
kliničnega stanja bolnika, vzročnega 
mehanizma in hitrosti hipoksemije in, 
kar je zelo pomembno, o ev. sočasna 
prisotnost hiperkapnije. Merjenje 
PaO2 in PaCO2 ob spremljanju 
dinamike sprememb je temeljni pogoj 
za ugotavljanje stanj, ki povzročajo 
hipoksijo in vodijo do odpovedi 
dihanja (DN, respiratorna odpoved). 
Izvide je treba interpretirati glede na 
bolnikovo stanje, zato lahko PaO2 
in PaCO2, ki ne zahtevata nujne 
intervencije, ob velikem dihalnem delu 
in prisotnosti utrujenosti dihalnih 
črpalk še vedno govorita o resnosti 
stanja. Uporaba kisika zmanjša 
dihalno delo, drugi ukrepi (izboljšanje 
mehanike dihanja, vdiha, vzdrževanja 
zavesti in podpore) pa zmanjšajo 
potrebo po agresivnejših ukrepih 
zdravljenja. 

Najpogostejši vzrok DN je motnja 
razmerja ventilacija/perfuzija. Pojavi 
se akutno (astma) ali pa je trajno 

Hipoksemija – 
pomanjkanje kisika

Med vsemi beljakovinami je hemoglobina v telesu največ, kisika pa je le za tri minute presnove v 
mirovanju. Zgovorno dejstvo je, da je za prenos 1 g kisika potrebno več kot 0,5 kg hemoglobina.

Besedilo: Marko Artukič, dr.med. 

prisotna in spremenljiva (kronična 
obstruktivna pljučna bolezen – 
KOPB). Alveolarno hipoventilacijo 
vedno spremljata hipoksemija in 
hiperkapnija (kifoskolioza, živčno-
mišična bolezen, utrujenost dihalnih 
mišic pri astmi). Ustreznost ventilacije 
se odčita iz vrednosti PaCO2, saj na 
PaO2 močno vplivajo venske primesi. 
Motnja difuzije plinov na alveolarno-
kapilarni membrani (vnetje, fibroza) 
mora zmanjšati difuzijo plinov na 
20 % normalne, da pride do klinično 
pomembne hipoksemije, ki jo zlahka 
popravimo z nizkim odstotkom kisika 
(FiO2). 

Akutna hipoksemija
Časovni odziv vrednosti PaO2 in 
PaCO2 na hitre spremembe v pljučni 
ventilaciji se zelo razlikuje. Z rezervo 
1550 ml kisika (sobnega zraka) 
sprememba alveolarne ventilacije 
hitro privede do padca PaO2 – 
razpolovna doba je le 30 sekund. 
Nasprotno pa za CO2 s približno 120 
L telesne vsebnosti velja razpolovna 
doba spremembe PaCO2 16 minut. 
To je praktičnega pomena v stanju 
akutne hipoventilacije, ko je PaO2 
nizek in PaCO2 narašča, vendar še 

vedno v fizioloških mejah. 
Nehiperkapnična hipoksemija 
(delna DN) je prisotna, ko je PaCO2 
normalen ali znižan. Ta raven je 
višja od tiste, ki je potrebna za 
poslabšanje kronične DN, ker je 
akutno hipoksemijo v odsotnosti 
prilagoditvenih mehanizmov težje 
prenašati. Poleg tega je raba kisika 
prostejša, ker sam kisik ne bo 
povzročil (dodatne) hiperkapnije.
Akutna hipoksemija močno mobilizira 
ventilacijo, tako da izpiranje CO2 
zadostuje, dokler ne pride do 
utrujenosti dihalnih mišic. 

Kronična hipoksemija
Pri uporabi kisika se ne sme 
zamenjevati z akutnim stanjem. 
Zdravljenje je povsem drugačno 
in napačna ocena lahko ogrozi 
bolnika. Blago do zmerno kronično 
hipoksemijo morda ne spremljajo 
subjektivne težave. V stanju zmerne 
ali hude hipoksemije uporaba 
kisika povzroči dodatno povečanje 
CO2, ki je sorazmerno resnosti 
ali nestabilnosti stanja. V stanju 
dinamičnega ravnovesja bolnika 
vedno zadostuje kisik, ki ga dajemo 
skozi nosno kanilo.
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Akutna razstava kronične 
hipoksemije
Kisik povzroči dodatno zadrževanje 
ogljikovega dioksida, da se zmanjša 
hipoksična stimulacija dihalnega 
centra, bronhodilatacijski učinek, 
mikroatelektaza s povečanim šantom 
in zmanjšano celotno razmerje 
ventilacije/perfuzije.

Za aplikacija azala je pogoj, da ima 
bolnik nadzor nad dihanjem, tj. volumna 
vdihanega zraka se ne spremeni. V 
nasprotnem primeru se FiO2 spreminja 
od vdihavanja v vdihavanje, kar vodi 
do neželeno visokih koncentracij 
kisika z depresijo dihalnega centra in 
nadaljnjim upadom ventilacije. Zato 
uporaba kisika z nosnim katetrom 
pri hiperkapničnem bolniku zahteva 
veliko previdnost in stalno spremljanje. 
Venturjeva maska daje zdravniku veliko 
večji razpon varnosti med terapevtskimi 
in toksičnimi odmerki. Včasih povzroča 
nelagodje, strah in neracionalen 

občutek kratke sape ter nekoliko 
otežuje jesti in govoriti, vendar ima 
maska veliko prednost, da daje vedno 
enako koncentracijo kisika, ne glede na 
zračenje. 

Dolgotrajno zdravljenje s 
kisikom (DLO2)
Bolnike s kroničnim DN doživljenjsko 
zdravimo z vdihavanjem kisika vsaj 
15 ur na dan, nujno ponoči. DLO2 
preprečuje nadaljnje zvišanje tlaka 
v pljučnih arterijah, nastanek/
poslabšanje kronične pljučne bolezni 
srca, podaljšuje življenje bolnikov, 
zmanjšuje potrebo po zdravljenju in 
skrajša bivanje v bolnišnici, izboljšuje 
vzdržljivost in kakovost življenja. 
Nošenje lahkih plastenk s tekočim 
kisikom rešuje problem DN, ki je 
prisoten pri pljučni intersticijski 
bolezni. Tu PaO2 in PaCO2 v mirovanju 
ni nujno, da ogrožata bolnika, vendar 
že po nekaj korakih pripeljeta do 

hude hipoksemije. Vsekakor je tukaj 
indicirana uporaba tekočega kisika 
za ohranjanje delovne sposobnosti in 
kakovosti življenja.

Strupenost za kisik
Nenehna izpostavljenost pljuč kisiku 
lahko povzroči spremembe v delovanju 
in nadaljnje poškodbe pljučnega 
parenhima. Normobarična hiperoksija 
vodi do klinično znanih poškodb oči pri 
novorojenčkih in pljučih ne glede na 
starost. Ko se pljučno tkivo poškoduje 
s kisikom, se hipoksija poglobi, zato 
drugi organi ne morejo biti izpostavljeni 
hiperoksiji. Fiziološki učinki kisika so 
prehodni in jih zdravi posamezniki 
dobro prenašajo. Ventilna depresija je 
zelo resen pojav pri bolnikih s KOPB 
in vodi v dodatno povečanje PaCO2. 
Dihanje pri teh bolnikih je odvisno od 
hipoksične stimulacije, ker je odziv 
dihalnega centra na hiperkapnijo 
zmanjšan. 

Zakaj izbrati Zdravstveno 
polico
Zavarovanje Zdravstvena polica 
vam omogoča hiter dostop do 
samoplačniških specialističnih storitev, 
operativnega posega ali drugega 
mnenja specialista, ko ste v dvomih. 
Med ključnimi prednostmi so še posvet 
z zdravnikom, kadar koli ga potrebujete, 
pomoč na domu, kritje stroškov zdravil, 
zavarovalna vsota do 30.000 evrov in 
brezplačna asistenca zavarovalnice. 

Kako do pravočasne 
zdravstvene storitve
Ko pri osebnem zdravniku dobite 
napotnico za zdravstveno storitev, 
preprosto pokličete v asistenčni 

Hitro do kakovostnih 
zdravstvenih storitev
Z zavarovanjem Zdravstvena polica Varuha zdravja, Vzajemne, boste 

za specialistično obravnavo ali poseg na vrsti že v nekaj dneh. 

center Varuha zdravja na telefonsko 
številko 080 20 60 in strokovno 
usposobljenim svetovalcem zaupate 
potrebne podatke. V kratkem vas 
pokličejo nazaj in vam predstavijo 
najboljše možnosti za vas. 

Mreža vrhunskih izvajalcev
V mrežo zdravstvenih izvajalcev 
Varuha zdravja je vključenih več 
kot 120 domačih in tujih uglednih 
ustanov in izvajalcev, ki zagotavljajo 
kakovostno zdravstveno obravnavo, 
urejene prostore, najsodobnejšo 

medicinsko opremo, visoke standarde 
obravnave zavarovancev ter kratko 
časovno dostopnost do zdravstvenih 
storitev.

Zavarovanje po lastni meri
Zdravstveno polico lahko oblikujete 
po svojih potrebah in željah. 
Sklenete lahko zavarovanja za 
specialistične zdravstvene storitve, 
operativne posege in za otroke od 
dopolnjenega 1. do vključno 25. leta. 
Vsa zavarovanja je mogoče nadgraditi 
z izbirnimi kritji.

Za več informacij o zavarovanju Zdravstvena polica obiščite spletno stran  
www.vzajemna.si ali se na brezplačni telefonski številki 080 20 60 dogovorite za 

posvet z enim od svetovalcev Varuha zdravja.
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→ Ateroskleroza dolgo časa poteka 
počasi in pritajeno. Težave, kot so 

angina pektoris, srčni infarkt, prehodni 
ishemični napad, možganska kap, 
intermitentna klavdikacija ali ishemična 
gangrena noge se pojavijo šele tedaj, ko 
se ena ali več prizadetih arterij pomembno 
zoži ali zapre. Napredovanje ateroskleroze 
je odvisno od številnih dejavnikov, vselej pa 
je sorazmerno izpostavljenosti žilne stene 
škodljivemu LDL-holesterolu v krvi. Čim večja 
je raven LDL-holesterola in čim dlje je zvišana, 
tem prej bo prišlo do okvare arterijske stene, 
ki vodi v zapore žilja.

Holesterol v vodi ni topen in se lahko 
s krvjo po telesu prenaša le, če se veže v 
posebne delce – lipoproteine, ki jih poleg 
holesterola sestavljajo še fosfolipidi in 
posebne beljakovine –apoproteini. Danes 
poznamo več kot 10 različnih apoproteinov, 
a pomemben je zlasti apoprotein B, ki se 
nahaja v tistih lipoproteinih, ki pospešujejo 

Družinska hiperholesterolemija je ena najpogostejših dedno pogojenih motenj presnove lipidov, 
ki jo ima 1 oseba na 200 do 300 prebivalcev. Pri nezdravljeni družinski hiperholesterolemiji je 

napredovanje ateroskleroze pospešeno, tako da je ogroženost takih oseb kar 13,2-krat višja, kot 
med zdravimi vrstniki.

Besedilo: prim. Matija Cevc, dr. med., in prof. dr. Aleš Blinc dr. med.

aterosklerozo, npr. lipoproteinih z majhno 
gostoto (angl. low density lipoproten, LDL). 
Da bi se holesterol lahko odstranil iz krvi, 
se mora apoprotein B vezati na receptor na 
površini celice, ki nato LDL delec prenese v 
svojo notranjost.

Kateri geni so okvarjeni pri družinski 
hiperholesterolemiji
Bolniki z družinsko hiperholesterolemijo imajo 
najpogosteje okvarjen gen za LDL-receptor. 
Njihove jetrne celice imajo na svoji površini 
manj delujočih receptorjev za lipoproteine 
LDL, zato jetra manj učinkovito privzemajo 
delce LDL iz krvi, raven LDL-holesterola v 
krvi pa je zvišana. Pri veliki večini bolnikov je 
okvarjen en od dveh genov za LDL-receptor. 
Govorimo o heterozigotni obliki družinske 
hiperholesterolemije. Le pri 1 -2 bolnikih na 
milijon prebivalcev sta okvarjena oba gena 
za LDL-receptor. Takrat gre za homozigotno 
obliko družinske hiperholesterolemije, 
ki povzroča izjemno visoke vrednosti 
LDL-holesterola in zbolevanje za srčnim 
infarktom že v adolescenci ali zgodnji 
odrasli dobi. Mnogo redkeje od okvare 
gena za LDL-receptor povzroča družinsko 
hiperholesterolemijo okvara gena za 
apolipoprotein B. Le izjemoma je pri družinski 

Družinska hiperholesterolemija

 HOLESTEROL V 
VODI NI TOPEN 

IN SE LAHKO 
S KRVJO PO 

TELESU PRENAŠA 
LE, ČE SE VEŽE V 
POSEBNE DELCE 

– LIPOPROTEINE, 
KI JIH POLEG 

HOLESTEROLA 
SESTAVLJAJO 

ŠE FOSFOLIPIDI 
IN POSEBNE 

BELJAKOVINE –
APOPROTEINI.
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hiperholesterolemiji okvarjen gen za PSCK9, ki povzroča 
preveč aktivno delovanje beljakovine PCSK9 in 
pospešeno razgradnjo receptorjev za LDL.

Kako prepoznamo bolnike z družinsko 
hiperholesterolemijo
Na družinsko hiperholesterolemijo posumimo pri 
močno povišanih vrednostih serumskega holesterola in 
podatku o prezgodnji koronarni bolezni pri sorodnikih 
v prvem kolenu. Verjetnost diagnoze opredelimo s 
kliničnimi točkovalniki, med katerimi se je v Evropi 
dobro uveljavil točkovalnik Nizozemske mreže lipidnih 
ambulant, ki ga prikazujemo. Potrditev diagnoze 
je mogoča z genskim testiranjem. Gensko okvaro 
dokažemo pri približno 80-% oseb, ki izpolnjujejo 
klinične kriterije za verjetno ali zanesljivo družinsko 
hiperholesterolemijo.

Pri verjetni in potrjeni heterozigotni družinski 
hiperlipidemiji znašajo značilne vrednosti celokupnega 
serumskega holesterola več kot 9mmol/l in LDL-
holesterola več kot 6,5mmol/l. Moški bolniki brez 
zdravljenja pogosto doživljajo srčne infarkte pred 
55-im letom starosti, ženske pred 60-im letom. Tisti, 
ki izpolnjujejo klinčne kriterije za le možno družinsko 
hiperholesterolemijo in pri katerih je raven LDL-
holesterola >5,0 mmol/l, pa so 4,8-krat bolj ogroženi 
kot zdravi vrstniki. Pri nekaterih bolnikih se zaradi 
odlaganja LDL-holesterola v tkivih razvijejo podkožne 
spremembe na vekah (ksantelazme), vozliči v tetivah 
(tetivni ksantomi) in značilen obroč na robu očesne 
roženice pred 45 letom starosti (arcus corneae).

Homozigotna oblika družinske hiperholesterolemije s 
sočasno okvaro obeh tarčnih genov je na srečo redka. 
Prizadene od 1 do2 bolnika na milijon prebivalcev. 
Bolniki imajo že v otroštvu močno povečane vrednosti 
celokupnega holesterola nad 13 mmol/l in LDL-
holesterola nad 10 mmol/l. Ti bolniki brez zdravljenja 
praviloma umirajo zaradi srčnega infarkta pred 30 
letom.

V strokovni literaturi za večino držav navajajo 
majhne odstotke prepoznanih bolnikov z družinsko 
hiperholesterolemijo. Ob ocenjeni frekvenci 1 na od 
200 do300 prebivalcev naj bi bilo prepoznanih <3 % 
bolnikov, na Nizozemskem, kjer imajo najbolj razvito 
presejanje, pa okoli 40 %. Na tem področju Slovenija 
odstopa v pozitivno smer, čeprav natančnega števila 
bolnikov tudi pri nas ne poznamo.

Ocenjujemo, da je bolnikov z družinsko 
hiperholesterolemijo od 8.000 do 10.000, prepoznanih 
in zdravljenih pa je okoli 1.000. V Sloveniji družinski 
zdravniki že vrsto let sistematično presejajo dejavnike 
tveganja za srčno-žilne bolezni pri odraslih moških 
po 35. letu in ženskah po 40. letu starosti. V tem 
sklopu merijo tudi vrednost holesterola. Žal pa se 

Prodajna mesta: lekarne, specializirane trgovine, Sanolabor.
Izdelano in testirano v EU ob farmacevtskem nadzoru glede čistosti in sestave.
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•  Naravni koencim 
Q10: po 40. letu 
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Q10, do 80. leta že 
60 % manj.

•  Magnezij: 106 % 
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•  Železo: 75 %
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zdravila pri bolnikih z družinsko 
hiperholesterolemijo predpisujejo 
dokaj pozno, saj točkovniki za 
opredelitev srčno-žilne ogroženosti 
pri tej motnji presnove maščob 
podcenjujejo ogroženost, še zlasti 
pri ženskah. Od leta 1995 poteka 
tudi sistematično presejanje 5-letnih 
otrok. Letos je skupina slovenskih 
pediatrov pod vodstvom prof. dr. 
Tadeja Battelina objavila odmeven 
članek v reviji Journal of American 
Collega of Cardiology. Otroke, ki 
so imeli pri 5-ih letih povišano 
vrednost serumskega holesterola na 
> 6 mmol/l, in tiste, ki so imeli raven 
holesterola > 5 mmol/l, v sorodstvu 
pa prezgodnjo koronarno bolezen, 
so gensko testirali na družinsko 
hiperholesterolemijo. Pri večini otrok 
so odkrili genske motnje, združljive 
z družinsko hiperholesterolemijo. 
Zgodnje odkrivanje družinske 
hiperholesterolemije že pri otrocih 
je izredno pomembno za učinkovito 
preprečevanje srčno-žilnih zapletov.

Zdravljenje družinske 
hiperholesterolemije
Zdravljenje s statini je temelj 
zdravljenja heterozigotne družinske 
hiperlipidemije, ki pomembno 

izboljša preživetje. Ker dolgotrajna 
izpostavljenost zvišani ravni 
holesterola bistveno poveča 
nevarnost prezgodnje srčno-žilne 
bolezni, veljajo vsi bolniki z družinsko 
hiperholesterolemijo za visoko 
ogrožene, zato je pri njih treba z 
zdravljenjem pričeti čim prej – pri zelo 
izraženi hiperholesterolemiji že pri 
otrocih oz. mladostnikih. Žal tudi med 
zdravljenimi bolniki večina ne doseže 
ustrezno nizke ravni LDL-holesterola.

V Evropi je bil nedavno registriran 
zaviralec PCSK9 evolucumab, ki so 
ga pri heterozigotih z družinsko 
hiperholesterolemijo preizkusili v 
odmevni raziskavi RUTHEFORD-2. 
Pri bolnikih, ki ob standardnem 
zdravljenju s statini niso dosegali 
ciljnih vrednosti LDL-holesterola, je 
evolucumab dodatno znižal raven 
LDL-holesterola za 60 %. Več kot 
60 % bolnikov je doseglo v tej 
raziskavi opredeljeno ciljno raven 
LDL-holesterola 1,8 mmol/l ali manj. 
Zelo podobne rezultate so opisali tudi 
z zaviralcem PCSK9 alirocumabom 
v raziskavi ODYSSEY FH1 in FH2, ki 
je bila objavljena septembra letos. 
Čeprav so dolgoročne raziskave še 
v teku in tako končnih rezultatov še 
ni, se je že po enem letu zdravljenja z 

Zdravje je največje bogastvo, zato dobro
pazite nanj, mi pa vam bomo pri tem še 
naprej pomagali z nasveti strokovnjakov. 

365 zdravih in s srečo napolnjenih dni v 
novem letu vam želi ekipa Zdravih novic.

zaviralci PCSK9 pokazalo zmanjšanje 
večjih srčno-žilnih dogodkov med 
zdravljenimi v primerjavi s tistimi na 
placebo.

Med najpogostejšimi, a blagimi 
stranskimi učinki zaviralcev PCSK9 
omenjajo bolečino na vbodnem 
mestu, saj gre za monoklonska 
protitelesa, ki jih je treba vbrizgati v 
podkožje vsaka 2 tedna. Prihajalo je 
tudi do okužb zgornjih dihal, vendar 
ne pogosteje kot v kontrolni skupini. 
Tudi pri drugih stranskih učinkih ni 
bilo pomembnih razlik v primerjavi s 
placebom, niti se pogostost stranskih 
učinkov ni stopnjevala z nižanjem 
ravni LDL-holesterola.

Zdravljenje homozigotne oblike 
družinske hiperholesterolemije je 
izredno težavno. Statini so še manj 
učinkoviti kot pri heterozigotni 
obliki. LDL-delce je iz krvi mogoče 
odstranjevati z LDL-aferezo, 
postopkom, ki spominja na dializo 
pri ledvičnih bolnikih. Tovrstno 
zdravljenje je drago in za bolnike zelo 
naporno. V ZDA sta za zdravljenje 
homozigotne hiperholesterolemije 
registrirani dve zelo dragi in žal 
tudi toksični zdravili. Lomitapid 
zavira premikanje trigliceridov v 
celicah, zato zmanjšuje nastajanje 
lipoproteinov VLDL, iz katerih v 
krvi nastajajo lipoproteini LDL. Žal 
lomitapid povzroča zamaščenost 
jeter in lahko tudi resne jetrne okvare. 
Drugo zdravilo je mipomersen, ki 
zavira nastajanje apolipoptoteina B, 
ki je obvezna sestavina delcev LDL, 
zato za približno 1/3 zmanjša raven 
LDL-holestreola. Tudi mipomersen 
povzroča zamaščenost jeter in jetrne 
okvare.

V zdravljenje homozigotne oblike 
družinske hiperholesterolemijeso 
žarek upanja prinesle raziskave 
TESLA, ODYSSEY FH1 in 2, v katerih 
je bilo zdravljenje z zaviralcem PCSK9 
evolucumabom ali alirocumabom v 
kombinaciji s statini dokaj uspešno 
pri bolnikih, ki so imeli vsaj še deloma 
ohranjeno funkcijo LDL receptorja.
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→ Tudi ob fizičnih naporih je večja 
verjetnost, da bo prišlo do tovrstnih 

težav, zato se z inkontinenco nemalokrat 
soočajo tudi aktivni športniki, ki znova 
in znova preizkušajo svoje zmogljivosti. 
Čeprav se s to zdravstveno tegobo soočajo 
tako moški kot ženske, so ji bolj podvržene 
predstavnice nežnejšega spola.

Kakor je težava večplastna in se kaže z 
različnimi simptomi, tako je tudi k zdravljenju 
potrebno pristopiti celostno na več ravneh.

Poznamo več vrst urinske inkontinence:
 � Stresna urinska inkontinenca (SUI): 
pomeni uhajanje urina ob naporu (kihanje, 
kašljanje, smeh, dvigovanje težkih bremen).
 � Urgentna urinska inkontinenca (UUI): 
pomeni uhajanje urina ob močni potrebi po 
uriniranju (urgenca). Lahko je prisotno tudi 
pogosto uriniranje (frekvenca).
 � Mešana urinska inkontinenca (MUI): 
vsebuje elemente obeh.
 � Prelivna/overflow urinska inkontinenca 
(PUI): je opredeljena kot prepoln mehur 
zaradi različnih stanj (zdravila, bolezni, 
poškodbe …) in ob tem nehoteno iztekanje 
urina.

Diagnostika pri inkontinenci urina

Anamneza:
Za natančno opredelitev težave z uhajanjem 
urina je zelo pomembna anamneza, to sta 
pogovor in usmerjena vprašanja, ki nam 

podajo delovno diagnozo (sum), za katero 
vrsto težave gre.

Vprašanja so usmerjena v režim pitja, 
katere pijače pogosto pije oseba, kolikokrat 
na dan urinira, koliko časa mine med enim in 
drugim uriniranjem, ali je potrebno ponoči 
vstajati, kakšno je odvajanje blata, povečana 
telesna teža ali vadba, število porodov, način 
poroda, kakšno delo opravlja, prosimo za 
opis težav (kdaj in kako se zgodi uhajanje). 
Preverimo kronične bolezni in jemanje zdravil.

Pregled in preiskave:
Diagnostike se lotimo z osnovnim 
ginekološkim pregledom, potrdimo ali 
izključimo spremembe statike rodil (spust 
sprednje ali zadnje stene nožnice, spust 
maternice, slabo delovanje mišic medeničnega 
dna …). Z ultrazvočno preiskavo lahko 

Aktivno življenje z inkontinenco

Inkontinenca urina pomeni 
nehoteno uhajanje urina. 

Težave se lahko pojavljajo v vseh 
življenjskih obdobjih. Po 50. letu 

ima več kot polovica žensk in 
ena petina moških težave z neko 

obliko urinske inkontinence.

Besedilo: Petra Šauperl
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➡ Kakor 
je težava 
večplastna in se 
kaže z različnimi 
simptomi, 
tako je tudi 
k zdravljenju 
potrebno 
pristopiti 
celostno na več 
ravneh.

preverimo tesnjenje in mobilnost sečnice, 
lahko ugotovimo spremembe na mehurju 
(polip, tumor …) ali notranjih rodilih (miomi, 
ciste …).

V ambulantni obravnavi lahko opravimo 
preiskave, kot so: test na kašelj, test s 
predlogami, merjenje zastoja (retence) urina, 
izključimo vnetje (uroinfekt). Za podrobnejše 
meritve lahko pacientko napotimo na 
urodinamske preiskave v urodinamski 
laboratorij.

Kadar pri pregledu posumimo na 
nevrološko motnjo, pacientko napotimo 
na dodatne preiskave k nevrologu. Kadar 
pa je prisotna sprememba na mehurju ali v 
osnovni analizi urina (ledvični kamni, pesek), 
obravnavo preusmerimo k urologu.

Zdravljenje pri inkontinenci urina
Pri zdravljenju imamo dve glavni razdelitvi: 
konzervativno in kirurško.

Ko opredelimo, za katero vrsto urinske 
inkontinence gre, je zdravljenje usmerjeno.

Pri SUI glede na stopnjo težave svetujemo 
zdravljenje z vajami medeničnega dna 
(fizioterapijo), magnetno ali elektrostimulacijo 
mišic medeničnega dna, nadgradimo lahko 
z laserskim posegom. Če so prisotna še 
spuščena rodila, lahko svetujemo uporabo 
pesarja (pripomoček, ki ga vstavimo v 
nožnico za podporo) ali kirurško zdravljenje.

Pri UUI kirurška terapija ni ustrezna. Tu 
imamo na voljo zdravljenje z zdravili, ki 
umirjajo sečni mehur, in trening mehurja. 
Trening mehurja poteka podobno kot 
ponovno učenje pravega ritma odvajanja 
urina.

Zaradi hitrega tempa in stresnega življenja 
ter velikokrat nepravilnega režima pitja 
razvajamo svoj mehur, da že ob prvih znakih, 
da nas tišči na vodo, gremo na stranišče, ali 
pa gremo za vsak slučaj. Tako pošiljamo v 
center v možganih sporočilo, da je treba na 
vsak impulz odreagirati. S pravo tehniko, ki 
jo obrazložimo pri obravnavi, gospe ponovno 
pridobijo nadzor nad mehurjem. Kadar je 
prisotna še atrofija nožnice, ki lahko poslabša 
simptome, zdravimo tudi to, in sicer z 
lokalnimi hormonskimi preparati ali lasersko 
terapijo.

PUI pa se pojavlja, kadar je prizadet eden 
od centrov za nadzor uriniranja. Ti centri so 
večstopenjski in delujejo hierarhično. Lahko 
so težave na nivoju mehurja in sfinktrov, 
lahko je težava na nivoju hrbtenjače ali v 
možganih. Za zdravljenje pacientko usmerimo 
k pravemu specialistu (urologu, nevrologu, 
ortopedu …).

Kadar je UI mešane oblike, najprej zdravimo 
najbolj moteč del, nato po potrebi vpeljujemo 
dodatne ukrepe.

Pri vseh oblikah UI je pomemben zdrav 
življenjski slog, urejena prebava in zmerno 
pitje pijač, ki pospešujejo odvajanje vode.

Pripomočki, ki lajšajo tegobo
Še posebej pri intenzivnih športnih 
aktivnostih, kjer gre za skoke, napore 
in tresljaje se v trebušni votlini in tudi v 
mehurju poveča pritisk, zaradi česar urin 
začne nekontrolirano uhajati. Da bi se 
temu izognili, moramo najprej prepoznati 
težavo in jo začeti reševati. Ko opazite, da 
ne morete več zadrževati kapljic urina, se 

ZA NATANČNO 
OPREDELITEV 

TEŽAVE Z 
UHAJANJEM URINA 

JE ZELO POMEMBNA 
ANAMNEZA, TO 

STA POGOVOR 
IN USMERJENA 

VPRAŠANJA, KI NAM 
PODAJO DELOVNO 

DIAGNOZO (SUM), ZA 
KATERO VRSTO  

TEŽAVE GRE.
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posvetujte z zdravnikom. Priporočljive so 
vaje za krepitev medeničnega dna, pomagalo 
bo, da pred športno aktivnostjo opravite 
malo potrebo, kadar pa to ne zaleže, si 
pomagajte z pripomočki za inkontinenco. 
So različnih velikosti in vpojnosti , dostopni 
in predstavljajo idealno rešitev za tovrstne 
tegobe.

Kaj lahko storimo?
Če se soočate s temi težavami, se najprej  

zavedajte, da niste sami. Informirajte se 
in se posvetujte z osebnim zdravnikom 
ali farmacevtom. Danes je na voljo veliko 
pripomočkov za inkontinenco, pri katerih 
bodite pozorni, da so:  

 � visoko vpojni,
 � zračni in dermatološko testirani, 
 � učinkoviti pri preprečevanju neprijetnega 
vonja urina.
 � Prav takšni so pripomočki za inkontinenco 
Abena, proizvedeni na Danskem. Predloge 
Abena Light so izdelane posebej za ženske:
 � Zračni materiali omogočajo vzdrževanje 
zdrave mikroflore kože. 
 � Zaradi sposobnosti prepustnosti zraka in 

vlage je koža ves čas suha, se ne pregreva 
in ni izpostavljena čezmerni vlagi. 
 � Vpojno jedro predlog Abena Light ne 
vsebuje belil, lateksa in elementarnega 
klora, kar zmanjša možnost dodatnih težav 
s kožo. 
 � Novodobni materiali učinkovito 
preprečujejo vonj po urinu. 

Izdelki za intimno nego Abena:
 � imajo pH, prilagojen intimnemu predelu,
 � so brez parfumov,
 � so dermatološko testirani,
 � so certificirani z nordijsko ekološko oznako 
»Nordic Swan Ecolabel« in imajo potrdilo 
združenja za astmo in alergije »Asthma 
Allergy Nordic«,

Med Abeninimi izdelki za nego intimnega 
predela so na voljo:

 � Intimno milo v dveh velikostih embalaže 
(200 ml in 500 ml), ki s prilagojenim pH 
ohranja naravni ščit intimnega predela pred 
vdorom bakterij.
 � Vlažni robčki za intimno nego, ki so idealni 
za na pot. Izdelani so iz 100 % viskoze, 
pridobljene iz dreves in so biološko 
razgradljivi.

Vas oslabljen mehur  
ovira pri športnih aktivnostih?
Preizkusite predloge Abena Light, za zaščito pri težavah z 
nehotenim uhajanjem urina. Diskretne, visoko vpojne, iz zračnih 
materialov, ki omogočajo občutek svežine preko celega dneva. 

V izogib neprijetnim srbečicam in težavam s kožo pa za nego 
intimnega predela uporabljajte izključno namenske izdelke. Abena 
milo in robčki za intimno nego imajo pH prilagojen intimnemu 
predelu in tako vzdržujejo naravni ščit nožnične sluznice. 
Zagotovite si ustrezno intimno nego - doma in na poti.
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Kaj je skupno Napoleonu, Aleksandru Velikemu  
in Marilyn Monroe?

Vsi trije so trpeli zaradi hemoroidov in si želeli, da bi obstajala enostavna 

rešitev za njihove težave. Ali bi se bitka pri Waterlooju končala drugače, če 

Napoleon ne bi imel teh težav? Na to nimamo odgovora in na preteklost ne 

moremo vplivati, lahko pa pomagamo vam z nekaj nasveti, kako preprečiti 

ali ublažiti težave s hemoroidi.

Kaj so hemoroidi?
Hemoroidi so žilne blazinice v zadnjiku in jih imamo prav vsi, saj so normalna 

anatomska struktura. Ločimo notranje (nad zobato črto) in zunanje (pod 

zobato črto, ob vhodu v zadnjik) hemoroide. Ko ti nabreknejo, govorimo o 

hemoroidalni bolezni.

Hemoroidalna bolezen (težave s hemoroidi) se pojavi zelo pogosto, zato se 

je ne bi smeli sramovati. Vsak drugi odrasli se enkrat v svojem življenju sreča 

s to boleznijo. Težave s hemoroidi se lahko pojavijo zaradi več vzrokov.

Kaj lahko povzroči hemoroidalno bolezen? 

Najpogostejši simptomi 
hemoroidalne bolezni 

Krvavitev 

Bolečina 

Srbenje 

Izcedek

Nelagodje 

Težave z odvajanjem blata: 
zaprtje ali driska

Nepravilna prehrana (preveč 
alkohola, začinjene hrane)

Redno dvigovanje 
težkih bremen

Nosečnost Sedeč način življenja Dednost Debelost 

https://www.bolezni-ven.si


(diosmin / flavonoidi, izraženi kot hesperidin)

Krvavitev Bolečina Srbenje

Pred uporabo natanèno preberite navodilo! O tveganju in  
ne�elenih uèinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. 

Če imate težave s hemoroidi in se soočate z bolečimi in neprijetnimi simptomi, tako kot so se Marilyn Monroe, 

Aleksander Veliki, Napoleon ter še marsikdo v vaši bližini, lahko poleg teh nasvetov, posežete tudi po zdravilu, ki deluje 

neposredno v žilah. Hemoroidi so kot ‘krčne žile’ v predelu zadnjika in jih je treba zdraviti. S svojim farmacevtom se 

posvetujte o uporabi zdravila Detralex.

Detralex s svojim venoprotektivnim in protivnetnim delovanjem deluje neposredno na prizadeta mesta v venah. 

Kombinacija mikroniziranih flavonoidov (MPFF) zmanjša kronično vnetje in deluje na steno ven. Ker Detralex deluje v 

samem žarišču bolezni, pomaga ublažiti bolečino in srbenje ter zaustavi krvavitev.

36 tablet

5 nasvetov, kako preprečiti ali olajšati težave s hemoroidi

Uživajte raznoliko 
prehrano, ki skrbi 
za dobro prebavo: 
zelenjavo, sadje, 

polnozrnate izdelke.

Izogibajte se 
začinjeni hrani in 

alkoholu.

Spijte vsaj 1,5 litra 
vode na dan.

Pri odvajanju 
blata se izogibajte 

prevelikemu 
napenjanju in 

ne posedajte na 
straniščni školjki 

(časopis raje berite v 
fotelju).

Poskrbite za redno 
telesno aktivnost, 

vendar ne kolesarite 
in jahajte, kadar 

imate težave.
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B

Pripravili: Maja Stanojevič in Clara BeaumetVeč informacij: www.bolezni-ven.si

Servier Pharma d.o.o., Podmilščakova ulica 24, 1000 Ljubljana
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→ Najpogostejše črevesno-želodčne 
težave, s katerimi se ljudje 

spoprijemajo, so:
 � napihnjenost,
 � vetrovi in ob tem neprijeten vonj,
 � zgaga, refluks,
 � spahovanje in/ali kihanje po jedi,
 � abdominalne bolečine (v želodcu ali 
črevesju),
 � zaprtost ali driska (lahko se ti dve tudi 
izmenjujeta),
 � občutek zastajanja hrane v želodcu.

Da boste uživali v praznikih in jih ne boste 
preživeli v bolečinah zaradi želodčno-
črevesnih težav in neprijetnega počutja, 
upoštevajte naslednje usmeritve. Še prej pa 
je treba razumeti, zakaj se v tem času lahko 
razvijejo omenjeni simptomi, ki nas potem 
mučijo tudi še naslednje mesece ali leto.

Kako preprečiti črevesno-
želodčne težave med prazniki

Težka praznična hrana in prenajedanje nista ravno prijazna do našega prebavnega sistema. V 
času praznikov se okrepijo črevesno-želodčne težave, če jih že imamo, ali pa se pojavijo prvič, če 

jih še nismo izkusili.

Besedilo: Simona Fabjan, prehranska svetovalka

Prevelike porcije
Velike porcije povzročijo, da se želodec 
izredno raztegne, zaradi česar pritiska na 
spodnjo požiralniško zapiralko, ki se zato 
ne zapre popolnoma, kislina pa ima tako 
možnost, da se dviguje po požiralniku in 
povzroča zgago oziroma refluks.

Prevelike porcije tudi upočasnijo prebavni 
sistem, hrana dalj časa ostaja v želodcu, 
kar povzroča želodčne bolečine in občutek 
zastajanja hrane v želodcu.

Hrana z veliko maščobe in sladkorja
Mastna in težka hrana se počasi prebavlja. 
Hrana zastaja v črevesju in pojavlja se 
zaprtost. Naše telo porabi ogromno energije, 
da jo prebavi, poleg tega pa taka hrana ne 
vsebuje ravno veliko hranil, s katerimi bi se 
telo nahranilo.
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Ker mastna hrana dlje časa ostaja v našem 
črevesju, je hrana za naše »slabe« bakterije, ki 
hrano, prepojeno s sladkorjem, fermentirajo, 
maščoba postaja žarka, beljakovine pa gnijejo. 
Pri tem se proizvaja veliko plinov, zato se 
pojavi napihnjenost in vetrovi z neprijetnim 
vonjem.

Pomanjkanje vlaknin
Pomislite na svojo najljubšo praznično hrano. 
Ali vsebuje veliko vlaknin? Na praznovanjih 
si verjetno privoščite kaj drugega kot pa 
ravno hrano z veliko vlakninami, kar je eden 
izmed razlogov, da hrana zastaja v vašem 
črevesju tudi več dni in prihaja do zaprtja, 
napihnjenosti in vetrov.

Zaradi zastajanja hrane imajo tudi toksini 
več časa, da se absorbirajo skozi črevesje v 
naš krvni sistem.

Praznični stres
Prazniki pa poleg obilice hrane prinesejo tudi 
obilico prazničnega stresa. Od mrzličnega 
nakupovanja božično-novoletnih daril, gneče 
v nakupovalnih središčih, krivde, ker nam ni 
uspelo uresničiti zastavljenih ciljev, kuhanja, 
pospravljanje, obiskov …

Naša prebava v stresnih situacijah ne 
deluje ravno optimalno. Živec klatež, ki skrbi 
za delovanje prebave, namreč deluje najbolje, 
ko smo sproščeni. V času stresnih situacij je 
ta zavrt, zato se ne izloča dovolj prebavnih 
encimov in prav tako peristaltika ne deluje 
dovolj dobro.

Poleg tega stres poveča potrebo po hitri 
nezdravi hrani in alkoholu, ki pa je ravno v teh 
prazničnih časih na voljo vsakodnevno.

Kako se zoperstaviti zaprtju, napihnjenosti, 
zgagi in podobnim želodčno-črevesnim 
težavam

Preprosti nasveti, ki vam bodo pomagali, 

da resnično uživate v prazničnih jedeh in se 
ne samo prenajedate. Prihranili vam bodo 
marsikatero nezaželeno bolečino, ki se lahko 
v tem prazničnem mesecu razvije tudi v 
kronično.

Jejmo počasi 
Vsak grižljaj prežvečimo 30-krat. Ta nasvet 
bi morali upoštevati celo leto in izognili bi 
se marsikateri želodčno-črevesni težavi ter 
odvečnim kilogramom. Naši možgani delujejo 
z 20-minutno zamudo, kar pomeni, da smo 
siti prej, kot pa naši možgani to zaznajo.

Dobro prežvečena hrana pomeni tudi lažje 
nadaljnje prebavljanje in boljšo absorpcijo 
hranil iz hrane. Telo bo tako porabilo manj 
energije za samo prebavo in imelo boljši 
izkoristek hranil, kot pa če jemo hitro.

Čuječe prehranjevanje
Hrana nam prinaša poleg vnosa energije in 
hranil tudi užitek. Bi zase rekli, da ste gurmani 
in da uživate v hrani. Pa je res tako?

Večina nas je v resnici povsem nepozornih, 
ko se prehranjujemo. Nismo prisotni v 
trenutku, tako ne zaznamo popolnoma 
teksture, okusov, vonjev, arome in 
konsistence hrane.

➡ Težka 
praznična hrana 
in prenajedanje 
nista ravno 
prijazna 
do našega 
prebavnega 
sistema. V 
času praznikov 
se okrepijo 
črevesno-
želodčne težave, 
če jih že imamo, 
ali pa se pojavijo 
prvič, če jih še 
nismo izkusili.

https://maresyl.si/?utm_source=google&utm_medium=search&utm_campaign=pm_maresyl&gclid=Cj0KCQiAqOucBhDrARIsAPCQL1bvOqjynEAy2s-3qB7VHqA3_fH_2eOVz4pm4zKYHq-J5vCnDvWlpmYaAhZKEALw_wcB


Med vsakim grižljajem zato odložimo 
pribor in se osredotočimo na hrano, ki jo 
imamo v ustih. Šele, ko grižljaj prežvečimo 
od 25- do 30-krat, hrano pogoltnemo. S tem 
bomo resnično izkusili dobroto praznične 
hrane, uživali v njej, pojedli manj in se izognili 
neželenim želodčno-črevesnim težavam.

Mentalna priprava na praznovanje
Preden se odpravimo na praznovanje, se tudi 
mentalno pripravimo in si določimo, katero 
hrano si bomo privoščili in mejo, koliko 
le-te. Izberimo si hrano, ki je ne jemo ravno 
vsak dan, oziroma izpustimo hrano, ki je 
vsakodnevno na našem jedilniku (na primer 
kruh, testenine). Tako se bomo izognili, da bi 
planili kar povprek po vseh jedeh.

Zdravo prehranjevanje pred zabavo
Nikar ne delajmo tega, da si z 
odpovedovanjem obrokom pred zabavo 
»prihranimo« kalorije. Namreč, ko pridemo 
na zabavo lačni, pojemo veliko več hrane in s 
tem vnesemo več kalorij, kot bi sicer.

Z odpovedovanjem obrokom pred zabavo 
si delamo medvedjo uslugo, zato si raje pred 
samo zabavo privoščimo zdrav, uravnotežen 
in hranljiv obrok s kompleksnimi ogljikovimi 
hidrati (vlakninami) in beljakovinami, s 
katerim se bomo nasitili in obenem poskrbeli 
za zadosten dnevni vnos vlaknin.

Premislite, preden planete po jedeh
Na začetku prazničnega kosila ali večerje 

si vzemimo od pet do deset minut časa, da 
si jedi ogledamo, postanemo prisotni, kaj je 
na mizi, kaj bomo zaužili ter koliko. Zatem 
se lahko sami pri sebi iskreno zahvalimo za 
te praznične trenutke, ki jih lahko preživimo 
z družino, prijatelji oziroma s kom drugim, 
ki nam ogromno pomeni. Ne nazadnje so 
prazniki veliko več kot pa samo hrana.

Na krožnik najprej naložimo zelenjavo, sicer 
nam hitro zmanjka prostora za zelenjavo. Če 
večerja ni samopostrežna, si poleg naročimo 
še solato.

Torej vsaj polovico krožnika naj zavzema 
zelenjava, ki je bogata z vlakninami in ima 
nižjo energijsko vrednost. Ogljikovi hidrati naj 
bodo kompleksni in naj zavzemajo četrtino 
krožnika. Drugo četrtino krožnika pa naj bodo 
puste beljakovine (puran, piščanec). Na puste 
beljakovine si dodajte še tri žlice omake.

Ponavljajoče se želodčno-črevesne težave 
so nekaj, česar ne bi smeli ignorirati, in 
bi morali čim prej ukrepati, da simptome 
odpravimo.

Delujoč prebavni sistem je namreč izredno 
pomemben za naše celotno zdravje in na 
začetku majhni kronični simptomi, kot so 
kronična napihnjenost, zgaga, vetrovi z 
neprijetnimi vonji in abdominalne bolečine, 
privedejo do bolezni na drugih organskih 
sistemih (na primer ekcemi, izpadanje las, 
neprestana utrujenost), ti pa kasneje v hujše 
diagnoze (na primer avtoimunske bolezni, 
rakava obolenja …).

Zato bodimo pozorni, da s hrano in 
alkoholom ne pretiravamo v decembru 
oziroma se omejimo le na tiste resnično 
praznične dni (novo leto in božič), preostale 

dni pa poskrbimo za uravnoteženo 
prehranjevanje.

➡ Da boste 
uživali v 
praznikih in 
jih ne boste 
preživeli v 
bolečinah zaradi 
želodčno-
črevesnih težav 
in neprijetnega 
počutja, 
upoštevajte 
naslednje 
usmeritve. Še 
prej pa je treba 
razumeti, zakaj 
se v tem času 
lahko razvijejo 
omenjeni 
simptomi, ki nas 
potem mučijo 
tudi še naslednje 
mesece ali leto.

MASTNA IN TEŽKA HRANA SE 
POČASI PREBAVLJA. HRANA 

ZASTAJA V ČREVESJU IN 
POJAVLJA SE ZAPRTOST. 

NAŠE TELO PORABI OGROMNO 
ENERGIJE, DA JO PREBAVI, 

POLEG TEGA PA TAKA HRANA 
NE VSEBUJE RAVNO VELIKO 

HRANIL, S KATERIMI BI SE 
TELO NAHRANILO.

Dolgotrajna disbioza vodi v razvoj 
številnih bolezni. Znaki disbioze 
pogosto ostanejo spregledani.

Več na strani 20.

SVETOVALNICA
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MESEČNA AKCIJA
DECEMBER /  
JANUAR

Akcija velja za imetnike Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana v mesecih december 2022 in januar 2023, kot navedeno pri posamezni akciji oz. do prodaje zalog v enotah 
Lekarne Ljubljana, specializiranih prodajalnah LL Viva (v okviru razpoložljivega asortimana) in Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si. Akcija je predvidena 
za prodajo v količinah, običajnih za gospodinjstva in ne velja za pravne osebe. Popusti ne veljajo na promocijska pakiranja, razen pri akciji Avene. Slike so simbolične.  

www.lekarnaljubljana.si

Tonika Floradix: Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. 

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

Medicinski pripomoček

POPUST

20%
MASTER AID

januar

KAKOVOST, KI PREPRIČA Samozavest zdrave kože

POPUST

15%
NA PREDSTAVLJENE  
IZDELKE FLORADIX

januar

POPUST

15%
NOW

december

POPUST

20%
AVENE
december

VAŠA PODPORA ZA ZIMSKI ČAS 

https://www.lekarnaljubljana.si


Probiotik za zdravo črevesje

Iz dneva v dan je vedno 
več znanstvenih dokazov 

o blagodejnih učinkih 
probiotikov na zdravje.

Besedilo:Petra Šauperl

→ Po definiciji Svetovne zdravstvene 
organizacije so probiotiki živi 

mikroorganizmi (tako imenovane »dobre« 
bakterije), ki v ustreznih količinah blagodejno 
vplivajo na zdravje gostitelja.

Kakšna je črevesna mikroflora
Prebavni sistem je zapleten ekosistem, 
v katerem je vzpostavljeno ravnovesje 
med gostiteljem in črevesno mikrofloro, 
sestavljeno iz neobveznih in obveznih 
anaerobov. Približno 95 odstotkov črevesne 
bakterijske populacije pri ljudeh je obveznih 
anaerobov, kot so Bifidobacterium, 
Clostridium, Eubacterium, Fusobacterium, 
Peptococcus, Peptostreptococcus in 
Bacteroides, medtem ko je od en do 
deset odstotkov črevesne populacije, 
kot so Strelobacterium, Streptococcus, 
Eskobacterium in Bacteroides. Aerobnih 
mikroorganizmov pri zdravih posameznikih 
ni, razen Pseudomonas, ki so prisotne v zelo 
majhnih količinah. Večina bakterij je prisotnih 
v debelem črevesu s koncentracijo bakterij 

od 10 do 12 CFU (enot, ki tvorijo kolonije) na 
mililiter. Črevesna mikroflora je pomembna 
za zorenje imunskega sistema, razvoj 
normalne črevesne morfologije, vzdrževanje 
kroničnega in imunsko posredovanega 
vnetnega odziva, vzdrževanje delovanja 
črevesne sluznice, obrambo pred alergeni in 
pomaga preprečevati pritrjevanje patogenih 
mikroorganizmov.

Kako delujejo probiotiki
Probiotiki ne morejo nadomestiti uničene, 
naravne, telesne flore, lahko pa kot začasne 
kolonije pomagajo telesu, tako da opravljajo 
enake funkcije kot naravna flora.
Probiotiki pomagajo uravnovešati tako 
imenovane »dobre in slabe« bakterije v 
našem črevesju, saj se mikroflora lahko 
poruši zaradi bolezni, stresa, staranja, jemanja 
antibiotikov ali drugih zdravil, izpostavljenosti 
toksinom, prekomernemu uživanju alkohola 
in tudi pri uporabi antibakterijskih mil. 
Probiotične vrste konkurenčno zavirajo 
nastajanje strupenih snovi in rast manj 
zaželenih vrst s tekmovanjem za prostor in 
hrano. Prejšnje znanstvene raziskave kažejo, 
da probiotiki ne morejo nadomestiti uničene 
naravne telesne flore, vendar pa lahko kot 
začasne kolonije pomagajo telesu, tako 
da opravljajo enake funkcije kot naravna 
flora in dajejo naravni flori dovolj časa, da 
si opomore. Probiotične vrste se nato hitro 
nadomestijo z naravno prisotno črevesno 
floro.

MLEČNOKISLINSKE BAKTERIJE 
SE UPORABLJAJO PRI 

TRADICIONALNI PRIPRAVI 
JOGURTA, KEFIRJA, SIRA, 

KLOBAS IN KISLEGA ZELJA, 
ZATO SO TA ŽIVILA DRAGOCEN 

VIR TEH BAKTERIJ.
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Vrste probiotikov

Najpogosteje 
uporabljeni 
probiotiki 
so različne 
vrste iz rodov 
Bifidobacterium in 
Lactobacillus.
Najpogosteje 
uporabljeni 
probiotiki 
so različne 
vrste iz rodu 
Bifidobacterium 
(normalni 
prebivalci debelega 
črevesa, 30 
izoliranih vrst) 
in Lactobacillus 
(normalni črevesni 
in vaginalni 
prebivalci, 56 
izoliranih vrst).
Druge vrste: 
Lactococcus, 
Saccharomyces 
(probiotični kvas), 
Enterococcus. 
Jogurtove 
bakterije, vendar 
brez probiotičnega 
učinka.

C

M

Y

CM

MY

CY
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K

Kakšni so koristni učinki probiotikov
Po priporočilih WHO probiotiki ugodno 
vplivajo na drisko, zaprtje, alergije, raka, 
okužbe sečil in druga stanja ter bolezni, kot 
so:

 � Laktozna intoleranca. Mlečnokislinske 
bakterije pretvorijo laktozo v mlečno kislino, 
zato zaužitje probiotikov pomaga pri 
laktozni intoleranci.
 � Preprečevanje raka debelega črevesa. 
Študije na živalih kažejo na njihov 
antimutageni učinek, medtem ko so študije 
pri ljudeh doslej pokazale nasprotujoče si 
rezultate. Poznan pa je protirakav učinek 
mlečnokislinskih bakterij, ki zmanjšujejo 
aktivnost encima beta – glukuronidaze in 
zaviranje in vitro rasti nekaterih tumorjev 
ter zaviranje bakterij, ki pretvarjajo 
predkancerogene v karcinogene.
 � Znižanje holesterola je bilo dokazano v 
študijah na živalih (za L. acidophilus), 
predvsem z zmanjšanjem resorpcije, vendar 
so potrebne resnejše študije pri ljudeh.
 � Znižanje krvnega tlaka je bilo dokazano 
v več kliničnih študijah, upad pa naj bi 
povzročili peptidi, podobni zaviralcem ACE, 
ki nastanejo med fermentacijo.
 � Izboljšanje imunskega delovanja. Ščiti pred 
patogeni s konkurenčno inhibicijo, poveča 
število plazemskih celic, ki proizvajajo 
IgA, poveča ali izboljša fagocitozo, poveča 
število T-limfocitov in naravnih celic ubijalk. 
Študije kažejo, da zmanjšujejo pojavnost 
okužb dihal in zobnega kariesa pri otrocih 
ter ugodno vplivajo na izkoreninjenje 

Helicobacter pylori pri peptični razjedi in pri 
preprečevanju alergij.
 � Preprečevanje in zdravljenje driske. 
Zmanjšajo resnost in trajanje okužbe z 
rotavirusom pri otrocih (LGG) ter ugodno 
vplivajo na drisko, povezano z antibiotiki, in 
potovalno drisko pri odraslih.
 � Zmanjšanje vnetja. Uravnava delovanje 
citokinov in ugodno vpliva na preprečevanje 
ponovitve vnetne črevesne bolezni.
 � Ugoden učinek na sindrom razdražljivega 
črevesja.
 � Preprečevanje rasti škodljivih bakterij pod 
stresom.
 � Ugoden učinek pri ženskah s ponavljajočo 
se vaginozo.

Kje so probiotiki
Mlečnokislinske bakterije se uporabljajo 
pri tradicionalni pripravi jogurta, kefirja, 
sira, klobas in kislega zelja, zato so ta živila 
dragocen vir teh bakterij.

Mlečnokislinske bakterije se že dolgo 
uporabljajo v živilski industriji zaradi svoje 
sposobnosti pretvarjanja sladkorjev (vključno 
z laktozo) in drugih ogljikovih hidratov v 
mlečno kislino. Omogočajo ne le proces 
fermentacije, temveč tudi ohranjanje hrane, 
zniževanje PH in preprečevanje rasti bakterij. 
Mlečnokislinske bakterije se uporabljajo pri 
tradicionalni pripravi jogurta, kefirja, sira, 
klobas in kislega zelja, zato so ta fermentirana 
živila dragocen vir teh bakterij, čeprav 
pogosto nimajo dokazanega probiotičnega 
učinka. Danes je na trgu na voljo vrsta 
probiotičnih pripravkov (bakterije v suhi 

https://www.hisa-zdravja.si


zamrznjeni obliki) v obliki praškov, kapsul, 
tablet in v tekoči obliki. Kapsule naj bi bile 
učinkovitejše od tablet, saj bolje ščitijo 
bakterije pred želodčno kislino. Probotike je 
mogoče kupiti pri zdravnikih in jih zdravnik ne 
predpiše.

Kakšna količina probiotikov je dovolj
Večina probiotičnih pripravkov vsebuje 
približno 10 na deveto (1.000.000.000) 
bakterij na gram, označeno kot 10 na deveto 
CFU/g ali ml. V vsakem izdelku, ne glede na 
proizvajalca, je navodilo o priporočeni količini 
na dan (v primeru tablet ali kapsul običajno 
enkrat na dan), čeprav za zdaj ni podatkov o 
tveganjih v primeru prevelikega odmerjanja. 
Kakovost je veliko pomembnejša od količine 
bakterij, saj morajo preživeti delovanje 
želodčne in žolčne kisline ter vsebnost alkalij 
v dvanajstniku, da lahko pridejo žive do 
črevesja in so učinkovite. Probiotike je treba 
jemati vsaj petkrat na teden, da ohranijo 
njihov učinek na črevesno mikrofloro.

Ali je mogoče dajati probiotike 
majhnim otrokom
Na trgu obstajajo posebni probiotični 
pripravki, prilagojeni otrokom, tudi tistim do 
starosti dveh let.

Ali bi morali jemati probiotike, če 
smo zdravi
Probiotikov ni treba jemati, da ostanemo 
zdravi, vendar vse več dokazov kaže, da 
pomagajo ohranjati dobro zdravje, predvsem 
z izboljšanjem imunskega delovanja, 
ohranjanjem normalnega delovanja prebavil in 
preprečevanjem okužb.

Ali je treba probiotike jemati med 
zdravljenjem z antibiotiki ali po njem
Antibiotiki ne ubijejo samo patogenih bakterij, 
za katere so indicirani, ampak tudi dobre 
bakterije v črevesju, ki pogosto vodijo v 
drisko, probiotiki pa zmanjšajo možnost za 
nastanek takšne driske.

Kdaj in kako dolgo uživamo 
probiotike
Če je mikrobiom uravnotežen in stabilen, 
jemanje probiotikov ni prav koristno. Izjemno 
pa jemanje probiotikov koristi, kadar je 
mikrobiom v neravnovesju. Vsak človek 
ima edinstveno sestavo mikrobiote, zato ni 
nikakršnega zagotovila, da bo neki pripravek s 
koristnimi bakterijami pomagal vsakomur.

Zaradi individualne raznolikosti je 
pri splošnih težavah, kot sta na primer 
napenjanje in slaba prebava, bolje jemati 
močno koncentrirane (vsebujejo jih nekaj 
milijard) širokospektralne pripravke bakterij, 
ki vsebujejo različne seve mlečnokislinskih 
in bifidobakterij. Jemati jih je treba vsaj dva 
meseca, saj le tako lahko dosežete neko 
kritično maso bakterij, ki bo pokrila vrzeli, 
nastale ob neravnovesju.

Da se bodo mlečnokislinske bakterije dobro 
razmnoževale v črevesju, za to potrebujejo 
tudi substrate iz hrane, ki jih imenujemo 
prebiotiki. Dobra prebiotična hrana vsebuje 
veliko vlaknin, inulina in fruktooligosaharidov. 
Teh snovi je veliko v špargljih, česnu in čebuli, 
nekatere od njih pa so pogosto dodane 
boljšim prehranskim dopolnilom s probiotiki.

Izdelki širokega spektra največkrat 
vsebujejo laktobacile in bifidobakterije. 
Laktobacili bodo iz ogljikovih hidratov 
proizvajali mlečno kislino in fermentirali 
hrano, bifidobakterije pa bodo razgrajevale 
strupeni amonijak, proizvajale vitamine 
in prebavne encime ter s svojimi izločki 
poskrbele za hranjenje hitro obnavljajočih se 
črevesnih celic.

Kako izberemo pravi 
probiotik

Dober probiotik:
 Ψ vsebuje veliko 
koncentracijo 
proti želodčni 
kislini odpornih 
bakterij,
 Ψ je že opremljen 
s prebiotikom 
(s hrano za 
bakterije),
 Ψ je v embalaži, 
ki zagotavlja 
njegovo 
obstojnost 
(sušilna sredstva, 
za vlago 
neprepustna 
embalaža),
 Ψ ima širok spekter 
delovanja ter 
vsebuje različne 
in natančno 
opredeljene seve 
mlečnokislinskih 
bakterij in 
bifidobakterij, 
ki so bili 
preizkušeni 
v kliničnih 
raziskavah.

Ob vsem tem 
je priročno, 
da je izdelek 
s koristnimi 
bakterijami 
obstojen na sobni 
temperaturi 
in ga ni treba 
shranjevati v 
hladilniku.

PROBIOTIKOV NI TREBA JEMATI, DA 
OSTANEMO ZDRAVI, VENDAR VSE 
VEČ DOKAZOV KAŽE, DA POMAGAJO 
OHRANJATI DOBRO ZDRAVJE, PREDVSEM 
Z IZBOLJŠANJEM IMUNSKEGA DELOVANJA, 
OHRANJANJEM NORMALNEGA DELOVANJA 
PREBAVIL IN PREPREČEVANJEM OKUŽB.
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1 NIJZ. Stopnja zdravstvene pismenosti odraslih prebivalcev Slovenije: rezultati prve Nacionalne raziskave zdravstvene pismenosti (HLS-SI 19-21), 2022.  
Dostopno na: https://www.nijz.si/sl/publikacije/zdravstvena-pismenost-odraslih-v-sloveniji Zadnji dostop: 2 december 2022
2 Svetovna zdravstvena organizacija. Patient Engagement: Technical Series on Safer Primary Care. 2016. Dostopno na: https://apps.who.int/iris/bitstream/han 
le/10665/252269/9789241511629-eng.pdf Zadnji dostop: 24. november 2022. 

Zdravstvena pismenost kot 
ključna determinanta zdravja
Sredi oktobra so bili objavljeni 
rezultati prve nacionalne raziskave 
o zdravstveni pismenosti, ki so 
pokazali, da ima vsak drugi odrasli 
prebivalec Slovenije omejeno 
splošno zdravstveno pismenost.1 

Največji izziv za uporabnike spleta 
predstavlja količina strokovno 
vprašljivih informacij. Med drugim je 
bilo izpostavljeno oteženo presojanje 
zanesljivosti informacij v medijih.

Moč zanesljivih informacij
K boljšemu obvladovanju epidemije 
dezinformacij prispevajo številna 
zdravniška in farmacevtska združenja 
ter združenja bolnikov. Z zavedanjem, 
da le ustrezno informiran posameznik 
sprejema ustrezne odločitve o svojem 
zdravljenju, so v farmacevtskem 
podjetju Janssen postavili novo 
spletno mesto www.JanssenWithMe.si, 
ki bolnikom, njihovim družinam 
in negovalcem ter zdravstvenim 
delavcem ponuja nov in preverjen vir 
zanesljivih zdravstvenih informacij. 

»Ozaveščen, informiran 
posameznik sprejema ustreznejše 
odločitve o svojem zdravljenju 
in posledično dosega boljše 
rezultate.2 Digitalno platformo 
JanssenWithMe smo ustvarili z 
namenom opolnomočenja bolnikov in 
omogočanja dostopa do strokovnih 
informacij,« je dejala Milojka Novak, 
vodja zagovorništva bolnikov podjetja 
Janssen v Sloveniji.

Skupaj z organizacijami bolnikov, zdravstvenimi delavci in raziskovalci se je farmacevtsko 
podjetje Janssen odločilo, da prispeva k boljši zdravstveni informiranosti.

Skrb za preverjene zdravstvene
informacije naj postane

prednostna naloga

Spletna platforma, katere cilj je 
zagotavljati kredibilne strokovne 
informacije, trenutno informira o 
treh terapevtskih področjih: luskavici, 
Crohnovi bolezni in raku prostate, 
obljublja pa rast in še tesnejše 
povezovanje z različnimi deležniki 
v zdravstvu. Bolniki lahko na strani 
najdejo informacije o inovativnih 
možnostih oskrbe, komunikaciji z 
zdravniki in motivacijske zgodbe 
drugih bolnikov. Janssen With Me 
posebno mesto namenja skrbi za 
duševno zdravje, ki je pomemben 
del celostne oskrbe in uspehov 
zdravljenja. 

Spletna stran www.JanssenWithMe.si 
izvira iz evropske platforme in je 
lokalno prisotna v zahodnih in 
vzhodnih državah po Evropi.

Znanost in dejstva
Platforma JanssenWithMe ponuja 
neodvisno informacijsko stičišče, z 
njim pa kredibilne, strokovno podprte 
informacije. »Prava čarovnija se skriva 
v medicini, znanosti in dejstvih. Slepo 
zaupanje nepreverjenim informacijam, 
povezanimi z zdravjem, ima lahko zelo 
škodljive vplive, zato na bolnike in 
njihove bližnje apeliramo, naj poiščejo 
prave vire informacij in naj zaupajo 
zdravstvenim delavcem,« je še dodala 
Novakova. 

V sodelovanju z organizacijami 
bolnikov v regiji bo podjetje Janssen 
izvedlo vrsto delavnic in izobraževalnih 
dejavnosti. Aktivnosti bodo namenjene 
širjenju verodostojnih informacij.

→ O platformi 
JanssenWithMe 

JanssenWithMe je uporabniku
prijazno spletno mesto, ki ponuja 
zanesljive strokovne informacije 
o luskavici, Crohnovi bolezni in 
raku prostate. S platformo želi 
farmacevtsko podjetje omogočiti 
enostaven dostop do strokovnih 
informacij, posredovanih na razumljiv 
način, in obenem spodbuditi bolj 
intenziven pretok informacij med 
bolniki, zdravniki, negovalci, svojci in 
predstavniki bolnikov. 

Platforma JanssenWithMe ponuja 
vse najbolj relevantne informacije 
o različnih boleznih in njihovem 
zdravljenju na enem mestu. Sproti se bo 
razvijala in nadgrajevala v sodelovanju z 
različnimi deležniki v zdravstvu. 

Moč
zanesljivih 
informacij

Izberite 
preverjen vir 
zdravstvenih 
informacij.

Izberite zanesljiv vir informacij o svoji bolezni. Spletna platforma Janssen With 
Me ponuja preverjene zdravstvene vsebine z različnih področij zdravljenja. 

Johnson & Johnson, Janssen Slovenija, Šmartinska cesta 53, Ljubljana, Slovenija EM-118959/091222

www.janssenwithme.si

Ali
veste?
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Opustitev 
kajenja? 
To ni več 

vprašanje!
Vsi vemo, da je kajenje izjemno škodljivo za zdravje. Prizadene pljuča, je eden izmed glavnih 

vzrokov za nastanek kronične obstruktivne pljučne bolezni (KOPB) ter srčno-žilnih bolezni, 
prispeva k razvoju raka pljuč in drugih oblik raka. Zato je ključnega pomena, da kajenje čim 

prej opustimo. Za opustitev kajenja ni nikoli prepozno. Pozitivni učinki se pokažejo že po 20 
minutah, dolgotrajni pa po nekaj letih. 

Besedilo: Primož Kus, dr. med., spec. druž. med.

→ Pulmologija/ Pnevmologija 
(bolezni dihal) 

Pri kajenju zaradi cigaretnega dima in vseh 
ostalih škodljivih substanc v cigaretah 
nastanejo spremembe tako v zgornjih kot v 
spodnjih dihalih (Slika 1). V tem prispevku 
se posvečamnajpogostejši bolezni kadilcev, 
KOPB, ki zelo poslabša kvaliteto življenja in 
lahko vodi v predčasno smrt.
 
Kaj je KOPB?
Že sama besedna zveza – kronična 
obstruktivna pljučna bolezen – nam 
govori, da gre za neozdravljivo bolezen z 
oviranim pretokom zraka in nepopravljivimi 
spremembami pljuč.

Pacient sprva čuti pomanjkanje sape 
zgolj ob naporu, kasneje pa že med hojo po 
ravnem oziroma med vsakodnevnimi opravili. 
Pogosto je jutranje kašljanje z izkašljevanjem 
brez povišane temperature, kašljanje čez dan, 
ki ga spremlja izmeček, povečano sluzenje 
in piskajoče dihanje, še posebej po napadih 
kašlja.

Pri takem kadilskem kašlju in zadihanosti 
ob naporu naj ne bo izgovor, da je to le zaradi 
kajenja. Če tovrstni kašelj vztraja, je treba 
takoj opraviti pregled pri zdravniku.

Zelo pomembno je, da KOPB prepoznamo 
dovolj zgodaj in predvsem da pravočasno 
opustimo kajenje, saj ima pljučno tkivo nizko 

stopnjo regeneracije, zdravljenje pa znake in 
posledice bolezni le omili. Pomembno je tudi 
vedeti, da se pljučno tkivo tako kot celotni 
organizem z leti stara in funkcija pljuč peša. 
Pri kadilcih z dolgim kadilskim staležem se 
KOPB razvije naglo in posledično pljučna 
funkcija upade hitreje, kot bi sicer fiziološko, 
z leti. Tako imamo primer 50-letnega kadilca 
s 30-letnim kadilskim staležem, ki ima pljuča 
primerljiva z 80-letnim nekadilcem.

Znaki KOPB pri zgornjih dihalih
V zgornjih dihalih (sapniku in sapnicah) 
postopno nastaja vezivno tkivo kot posledica 
stalnega draženja in vnetij. Zaradi tega se 
dihalne poti zožujejo. Potreben je čedalje večji 
napor pri posameznem aktivnem vdihu, kar 
ima za posledico večji mišični napor. To lahko 
plastično ponazorimo tako, da je dihanje pri 
zdravih pljučih podobno dihanju z dihalko, pri 
bolnih pljučih z zoženimi potmi pa tako, kot 
če bi dihalko zamenjali z ozko slamico.
Poleg tega se v tem predelu zaradi škodljivih 
toksinov okvari respiratorni migetalčni 
epitelij (notranja površina dihalnih poti), ki 
ima predvsem mehansko varovalno-čistilno 
funkcijo dihal.
Osebe z izraženo boleznijo zgornjih dihal 
imajo običajno prekomerno telesno težo, 
težje dihajo, močno kašljajo, njihove ustnice, 
jezik, prsti na rokah in nogah se zaradi 

➡ Osebe 
z izraženo 
boleznijo 
zgornjih dihal 
imajo običajno 
prekomerno 
telesno težo, 
težje dihajo, 
močno kašljajo, 
njihove ustnice, 
jezik, prsti 
na rokah in 
nogah se zaradi 
pomanjkanja 
kisika modro 
obarvajo.
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naredite nekaj izjemnega 

Naredite to in  

podvojili
boste svoje
možnosti,
da za vedno 
prenehate
s kajenjem

1TEDEN? ZMORETEALI

(brez kajenja)

Zacnite danes

www.jnjconsumer.si
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pomanjkanja kisika modro obarvajo.
Znaki KOPB pri spodnjih dihalih
V spodnjih dihalih ravno tako nastajajo 
nepopravljive kronične spremembe na 
pljučnem tkivu. Najmanjše enote pljuč – 
pljučni mešički ali alveoli, kjer prihaja do 
končne izmenjave dihalnih plinov – se zaradi 
obremenjenosti s toksini združujejo v večje 
enote in nastanejo tako imenovani emfizemi, 
prsni koš pa lahko postane sodčaste oblike.
Zdrava pljuča imajo veliko število drobnih 
mehurčkov, pljuča, ki ji jih je prizadel KOPB, 
pa imajo manj večjih enot. Plastično si lahko 
izgled prereza zdravih pljuč predstavljamo 
kot sir trapist, prerez pljuč, obolelih s KOPB, 
pa kot sir ementalec. To v praksi pomeni, da 
se površina pljuč s tem drastično zmanjšuje, 
kar vodi v pomanjkanje kisika, podobno kot 
če bi živeli na visoki nadmorski višini ali bi bili 
deležni operacije in resekcije dela pljuč.
Osebe z izraženo boleznijo spodnjih dihal 
so običajno suhe, imajo rožnato obarvano 
kožo, dihajo s pomožno muskulaturo, skozi 
priprta usta, imajo podaljšan izdih, minimalno 
kašljajo.

Potek, odkrivanje in zdravljenje 
KOPB
Vse opisane spremembe imajo postopen 
potek, od blage do zelo hude oblike (od I. do 
IV. stopnje). Najtežja oblika pomeni stanje, 
kjer je treba dodajati kisik že za opravljanje 
osnovnih življenjskih funkcij. To imenujemo 
tudi trajno zdravljenje s kisikom na domu 
ali TZKD. Te osebe so doživljenjsko odvisne 
od kisika, kamorkoli gredo. Stanje brez 
dodatnega kisika jih lahko življenjsko ogrozi.
Pomoč pri odkrivanju in oceni stopnje bolezni 
je spirometrija. To je preiskava, pri kateri 
izmerimo volumen in hitrost izdihanega 
zraka. Glavni namen te preiskave je zgodnje 
odkrivanje bolezenskega stanja v dihalnih 
poteh, ko spremembe še niso močno 
napredovale. V zgodnji fazi lahko spremembe 
še ustavimo, v napredovalnih fazah pa to žal 
ni več možno.

Za zdravljenje se uporabljajo zdravila 
v obliki pršil za inhaliranje. Pomembna je 
optimalna izbira vpihovalnika (pršila) ter 
ustrezno informiranje pacienta, da bo znal 
vpihovalnik pravilno uporabljati. Poznamo 
dve vrsti inhalacijske terapije. Olajševalci 
razširijo male dihalne poti, njihov učinek je 
viden po nekaj minutah, delujejo pa nekaj 

ur. Uporabljajo se po potrebi. Druga vrsta pa 
so zdravila za zaviranje vnetja, pri katerih je 
pomembno, da jih pacient jemlje redno, njihov 
učinek se namreč pokaže samo ob redni 
uporabi, z maksimalnim učinkom po nekaj 
dneh.

Pomoč pri prenehanju kajenja
Za pomoč pri odvajanju kajenja že nekaj let 
uspešno uporabljamo zdravilo vareniklin 
(Champix). To je kemična substanca, ki zavira 
željo po nikotinu, saj ima visoko afiniteto 
za vezavo na nikotin – acetilholin živčne 
receptorje. Posledično se sprošča dopamin 
in zato se zmanjša želja oziroma odvisnost, 
nastala ob kajenju. Dokazano je, da zdravilo 
uspešno pomaga med abstinenco po 
prenehanju kajenja do šest mesecev. V tem 
obdobju je zelo pomembno, da oseba, ki se 
odloči, da bo prenehala s kajenjem, spremeni 
rutino in življenjske navade, povezane s 
kajenjem.

To je najuspešnejša farmakološka terapija 
v začetni fazi odvajanja od kajenja. Zdravilo 
se izdaja le na bel recept. S tem zdravilom 
je trikrat večja verjetnost, da se uspešno 
preneha s kajenjem, kot brez njega. Uporablja 
se lahko od štiri do dvanajst tednov, odvisno 
od stopnje zasvojenosti.

Poleg farmakoterapije se pri odvajanju 
od kajenja uspešno uporabljajo različni 
preventivni programi v zdravstvu (referenčne 
ambulante), skupine za samopomoč, pa tudi 
alternativne metode, kot so bioresonanca, 
akupunktura, medicinska hipnoza in druge. 
Vsem je sicer skupno, da sta potrebni trdna 
odločitev in motivacija.

Opustite kajenje
Kajenje je žal še vedno močan zdravstveno-
socialni problem. Še zlasti zaskrbljujoče je, 
da je v zadnjem času v porastu pri mladih. 
Zelo pomembno je ozaveščanje o škodljivih 
učinkih kajenja, spodbujanje zdravega, 
športnega načina življenja ter zgodnje 
odkrivanje in preprečevanje posledic kajenja, 
kot je KOPB.

V trenutni situaciji povečanega tveganja 
za koronavirusne okužbe pa je še toliko bolj 
pomembno, da opozarjamo na nevarnosti 
kajenja, saj povečuje tveganje za okužbo, 
zmanjšuje se imunost in slabša se prognoza 
ter izid zdravljenja pri težjih oblikah bolezni.

➡ Osebe 
z izraženo 
boleznijo 
spodnjih dihal so 
običajno suhe, 
imajo rožnato 
obarvano 
kožo, dihajo 
s pomožno 
muskulaturo, 
skozi priprta 
usta, imajo 
podaljšan izdih, 
minimalno 
kašljajo.
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 10 minuta

6 kosov rdeča pesa • 2 žlici olje 
- olivno • 1 žlica kis - balzamični 
• ingver • sol • poper • 50g 
pistacije

Rdečo peso zavijemo v papir 
za peko in položimo na pekač. 
Pečemo 1 uro na 220° C, nato jo 
ohladimo, olupimo in narežemo 
na kose.

V posodo položimo rdečo 
peso, ter dodamo olivno olje, 
balzamični kis, nariban ingver, 
sol in poper. Dobro premešamo.

Pistacije grobo sesekljamo in 
potresemo po solati.

Rdeča pesa – za 
zdravje, razstrupljanje 
in vzdržljivost 

Rdeča pesa (Beta vulgaris) je ena izmed tistih vrst zelenjave, katerih divji prednik izvira tudi iz 
naših krajev. Prvi so z njenim gojenjem pričeli Babilonci, kasneje pa še Rimljani, čeprav naj bi jo 

najprej gojili predvsem kot zdravilno rastlino za zdravljenje vročine in prebavnih motenj.

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

→ Sestava rdeče pese in 
vplivi na zdravje

Rdečo peso uvrščamo med 
nizkokalorična živila, čeprav ima v 
primerjavi z drugo zelenjavo precej 
višje vrednosti sladkorjev. Zato niti 
ni nenavadno, da so iz nje razvili 
sorto sladkorne pese, iz katere 
danes pridobivamo sladkor. Rdeča 
pesa je bogat vir magnezija ter folne 
kisline, ter vir kalija, železa, kroma in 
mangana.

Preliminarne raziskave so pokazale, 
da sok rdeče pese znižuje krvni 
tlak pri posameznikih s povišanim 
krvnim tlakom in tako zmanjšuje 
možnost za nastanek srčno-žilnih 
bolezni. Omenjeno delovanje so 
pripisali predvsem visoki vsebnosti 
anorganskih nitratov, ki se v telesu 
pretvorijo v signalne molekule 
dušikovega oksida. Dušikov oksid, ki 
ga naše telo sintetizira tudi samo, širi 
krvne žile in tako znižuje krvni tlak.

Anorganski nitrati naj bi po 
nekaterih raziskavah pripomogli tudi 
k izboljšani fizični sposobnosti, saj 
pospešujejo delovanje mitohondrijev, 
ki so odgovorni za proizvodnjo 
energije v celicah. Študije so tako 
pokazale, da sok rdeče pese zmanjša 
porabo kisika med vadbo in tako 
izboljšuje vzdržljivost pri teku in 
kolesarjenju.

Nekaj zanimivosti
 � Rdečega barvila betanina naše telo 
ne more povsem razgraditi, zato 

lahko uživanje večjih količin rdeče 
pese povzroči rdečkasto obarvanje 
urina in blata, ki pa ni nevarno.
 � Betanin se uporablja tudi kot 
barvilo v prehranski industriji. 
Najpogosteje se uporablja za 
rožnato in rdeče obarvanje 
sladoleda in sladkih pijač.

 Hranilna 
vrednost v 
100 g živila

% 
PDV*

Energijska vrednost 
(kcal/kJ)

41/172 2 %

Skupne maščobe (g) 0,1 0 %

Nasičene maščobe (g) 0 0 %

Ogljikovi hidrati (g) 10,3 4 %

Sladkorji (g) 8,4 9 %

Beljakovine (g) 1,5  3 %

Prehranske vlaknine (g) 2,1 7 %

Vitamini in minerali 

Folna kislina (µg) 83  42 %

Magnezij (mg) 293,5  78 %

Kalij (mg) 299,6 15 %

Železo (mg) 1,5 11 %

Krom (µg) 4 10 %

Mangan (µg) 202 10 %

Preglednica: Okvirna hranilna 
vrednost v 100g svežega 
korena rdeče pese

*%PDV: Za energijsko vrednost in makrohranila kot 
delež priporočenega vnosa (%PV) za povprečno odraslo 
osebo (8 400 kJ/2 000 kcal); za vitamine in minerale 
kot delež priporočenega dnevnega vnos (%PDV) za 
odrasle - upoštevajoč Prilogo XIII Uredbe (EU) 1169/2011. 
Za prehranske vlaknine kot delež običajno priporočenega 
vnosa za odrasle (30g). Vir: Različne podatkovne baze o 
prehranski sestavi živil.
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Astellas Pharma d.o.o., Šmartinska c. 53, 1000 Ljubljana, Slovenija 

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. 

Literatura:  1. Milsom l et al. BJU Int 2001;87(9):760-6.; 
                        2. Abrams P et al. Urology 2003 ;61:37-49.
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