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Svetovna inovacija UNDO –

Iva Krajnc za UNDO

Krema kot je še ni bilo

Nasveti, ki pomagajo odpraviti spomladansko utrujenost
Kako se starajo možgani • Vse o koži • Vegetarijanstvo
Ženska bolezen: endometrioza • Moške težave: prostata
Hiperkinetična motnja • Otroci s posebnimi potrebami  

Ali tudi vi že komaj čakate lepe, sončne pomladne dni?



Zvišan krvni tlak 
Ob svetovnem dnevu zdravja pišemo 
o pomenu preventive pred hipertenzijo

Možgani in staranje
Spremembe in možganske bolezni, 
do katerih pride v procesu staranja

S porom in sprehodi nad spomladansko utrujenost
Zakaj spomladi pride do težav z utrujenostjo 
in kako jih lahko premagamo

Pogovor s kožo
Vse, česar niste vedeli o zgradbi in 
delovanju našega največjega organa 

Vegetarijanska prehrana
Biti mora pestra in skrbno načrtovana, 
da zagotovi nujno potrebne snovi

Navajanje na kahlico
Kdaj je najprimernejši čas, da se malček 
ali malčica poslovi od pleničk

Življenje z otroki s posebnimi potrebami
Svoje izkušnje o tem delijo mamice in 
psihologinja iz Zavoda 13

Žalovanje – odziv na izgubo bližnje osebe
Kako se na izgubo odziva posameznik 
in kaj mu pri tem lahko pomaga
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V marčevski številki Zdravih novic preberite:

Uvodnik Kazalo
Česa se spomladi najbolj razveselite? Daljših dni, rožic in ptic – cvetočih 
in pojočih znanilk toplejšega dela leta, tanjših oblačil, sonca? Meni v tem 
času največ pomenijo tri stvari: lepše in prijaznejše vreme, ki me navda z 
optimizmom, prebujajoča se narava, ki me očara prav vsako leto sproti, 
in možnost za nešteto aktivnosti na prostem, ki mi po dolgi zimi vrnejo 
pravo energijo.
V tokratnih Zdravih novicah smo se posvetili mnogim, različnim 
temam, zato bi težko izpostavila rdečo nit številke. Vse teme so seveda 
povezane z dobrim počutjem, ki vam ga želimo v izobilju. Nekateri 
članki so bolj pomladno obarvani (informacije v njih vam bodo prišle 
prav zlasti v tem letnem času), drugi manj, a ko v življenju naletimo na 
bolezen, težave ali druge žalostne dogodke, je dobro biti pripravljen. 
Pametno je vedeti, kako si lahko pomagamo sami in kdaj ter kam se 
lahko obrnemo po pomoč, če situacija to zahteva.
Upam, da boste v Zdravih novicah našli veliko zanimivega branja. In 

uživajte v čudovitih dneh, ki so pred vsemi 
nami!

Drage bralke, spoštovani bralci,
želimo si, da bi z nami delili svoje predloge glede vsebine in tematik, o katerih bi radi brali v reviji Zdrave novice. Svoje ideje lahko sporočite prek 
elektronske pošte na naslov manca@zdrave-novice.si ali nam pišete na:  Zdrave novice (Media Element), Pod hribom 55, 1000 Ljubljana.
Veseli bomo vaše pošte.

Manca Kraševec, 
glavna in odgovorna urednica

Foto: Miha Maček

Sedež uredništva: Zdrave novice (Media Element d.o.o.), 
Pod hribom 55, 1000 Ljubljana
Glavna in odgovorna urednica: Manca Kraševec, 
manca@zdrave-novice.si
Vodja oglasnega trženja: Danijel Kmetec, 
danijel@zdrave-novice.si, 041 307 888
Vodja projektov: Andrej Holcman, andrej@zdrave-novice.si
Koordinatorka uredništva: Saša Schwarz, 
sasa@zdrave-novice.si
Vodja projekta: Danijel Kmetec, danijel@zdrave-novice.si
Lektoriranje: Alenka Peteršič
Koncept celostne podobe: Zlatko Jendek, Slavica V. Okorn
Oblikovanje in prelom: Splet99.net
Fotografije: 123rf.com, stock.xchng, arhiv avtorjev
Tisk: 
Naklada: 62.000 izvodov
Naslovnica: oglasna vsebina podjetja Farmicom, d. o. o. 

Strokovni sodelavci:
Rok Berlot, dr. med., mladi raziskovalec in specializant 
nevrologije, Nevrološka klinika, UKC Ljubljana 
članice Zavoda 13

Sonja Golob Jančič, dr. med., Klinika za pediatrijo UKC Maribor
Ivica Flis Smaka, dr. med., spec. fizikalne medicine in rehabilitacije
Sara Goršek Bobek, uni. dipl. živ. teh., Healthness
Gašper Grobelšek, dr. med., z mentorico doc. dr. Hojko 
Gregorič Kumperščak, dr. med.
Alenka Hafner, dr. med., spec. soc. med., Zavod za zdravstveno 
varstvo Kranj
Ana Kroflič, mag. farmacije, lekarnar.com
Mag. Polona Ozbič, univ. dipl. ped., Psihiatrična klinika Lj.
Manja Potočnik, Društvo Žad
Veronika Rupnik, absolventka medicinske fakultete
Nataša Sinovec, Viva la Vida
Tina Stavec, dr. med., specializantka ginekologije in 
porodništva, Splošna bolnišnica Trbovlje
Andreja Širca Čampa, univ. dipl. inž., Nutriticon
Tanja Torkar, prof. zdr. vzg., mag. zdr. neg., Zavod za 
zdravstveno varstvo Kranj

Izdajatelj:
HIŠA IDEJ, Inovativna skupina, d. o. o.
Prežihova ulica 21, 2000 Maribor, www.hisa-idej.si
Direktorica: Andreja Iljaš, andreja@zdrave-novice.si

VPIS V RAZVID MEDIJEV pod štev. 1558
Zdrave novice so avtorsko zaščiteni projekt in zaščitena 
blagovna znamka. Ponatis in razmnoževanje celote 
ali posameznih delov revije brez soglasja izdajatelja je 
prepovedano.

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

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



Naravno za prostato
Edinstvena kombinacija rastlinskih izvlečkov z vitaminom D 
in cinkom v samo eni kapsuli izdelka FidiMan® plus. Korenina 
koprive podpira normalno delovanje prostate in sečil, cink 
pa prispeva k vzdrževanju normalne ravni moškega spolnega 
hormona testosterona v krvi ter ima vlogo pri plodnosti in 
razmnoževanju. Izdelku FidiMan® plus smo dodali še:

•	olje bučnih semen
•	kurkumin
•	likopen
•	piperin 
•	vitamin D

Sestava je plod dolgoletnih izkušenj in znanja Fidimedovih 
strokovnjakov ter sledi najnovejšim znanstvenim spoznanjem. 

Za strokovno svetovanje pokličite Fidimedovo 
posvetovalnico na brezplačno številko 080 32 35 vsak delavnik 

med 9. in 13. uro, za naročila med 8. in 15. uro. 
Vsem moškim po 45. letu starosti svetujemo preventivni pregled prostate. 

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno 
prehrano ter zdrav način življenja. Priporočenega odmerka se ne sme preseči.  

FMU0113-03, Januar 2013

Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah. 

Brezplačna ugodnost za imetnike 

kartice zvestobe Lekarne Ljubljana! 
Vsak torek in četrtek prejmete imetniki Kartice zvestobe v 
enotah Lekarne Ljubljana žeton za brezplačno tehtanje in/ali 
merjenje krvnega tlaka.
Navedena ugodnost velja vsak 
torek in četrtek samo v enotah, 
kjer nudijo storitev tehtanja 
in/ali merjenja krvnega tlaka. 
Brezplačen žeton prejmete ob 
predložitvi Kartice zvestobe 
Lekarne Ljubljana. Žeton lahko 
uporabite le v enoti, kjer ste 
ga prejeli, in na dan prejema. 
Več informacij na brezplačni 
telefonski številki 080 71 17 ali 
na www.lekarnaljubljana.si.

Otrobi – bogat vir prehranskih vlaknin
Sodoben način življenja pogosto povzroča 
težave, ki nastajajo predvsem zaradi 
nepravilnega in nezdravega prehranjevanja. 
Nemalokrat jih ne zaznamo takoj, ampak 
se odražajo na dolgi rok ter nam lahko 
zagrenijo zdravje in počutje šele v starosti. 
Pomembna sestavina v vsakdanji prehrani so 
prehranske vlaknine, ki so potrebne za dobro 
prebavo. Instant pšenični otrobi so dietetični 
izdelek in so odličen vir prehranskih vlaknin, 
potrebnih za dobro prebavo. Preprečujejo zaprtje, očistijo 
črevesje in uravnavajo prebavo. Priporočamo jih tudi pri 
shujševalnih dietah in sladkorni bolezni, zaradi svoje sestave 
pa so primerno živilo tudi v vegetarijanski prehrani.

O posledicah kajenja in KOPB
Društvo pljučnih 
in alergijskih 
bolnikov Slovenije 
ter Bolnišnica 
Golnik sta sredi 
marca organizirala 
novinarsko srečanje, 
na katerem so gostje 
(doc. dr. Matjaž 
Fležar, dr. med., 
Mateja Župevc, 

prim. dr. Nadja Triller, dr. med., prof. dr. Stanislav Šuškovič, 
dr. med. in Mirko Triller) spregovorili o posledicah kajenja in 
kronični obstruktivni pljučni bolezni (KOPB) – napredujoči 
okvari pljuč, ki predstavlja pomemben javno-zdravstveni 
problem. KOPB sodi med najhitreje rastoče kronične bolezni v 
svetu in predstavlja pogost vzrok umrljivosti. Povezana je tudi 
z naraščajočo pogostostjo raka na pljučih, najpogostejši vzrok 
za njen nastanek pa je kajenje. Po podatkih Bolnišnice Golnik 
za KOPB zboli približno 20 odstotkov kadilcev, zaradi posledic 
bolezni pa v Sloveniji letno umre od 500 do 600 oseb.

Aspirin praznuje svoj 114. rojstni dan
Šestega marca 1899, pred 114 
leti, je bilo zdravilo Aspirin® na 
Cesarskem patentnem uradu 
v Berlinu registrirano kot 
trgovska znamka na seznamu 
trgovskih imen pod kataloško 
številko 36433. Danes vemo, da 
je bil velik uspeh ne le priprava 
zdravila, temveč tudi njegovo 
ime. Za številne ljudi po vsem 

svetu je Aspirin® še po 114 letih preprosto sinonim za boj proti 
bolečinam. Zdravilo Aspirin® iz Bayerja danes tekmuje tudi z 
drugimi pripravki z enako učinkovino drugih podjetij. Kljub 
obilici kopij je originalni Aspirin® še vedno tako neločljiv od 
imena Bayer, kot je bil tudi 114 let nazaj.

VIVAVENE za sproščeno in varno življenje
Kronično vensko popuščanje je težava 
sodobnega časa. Osnova pri zdravljenju 
je kompresijska terapija. S pravilnim 
povijanjem preprečimo nabrekanje žil in 
otekanje nog, hkrati pa izboljšamo kroženje 
krvi. Dolgoelastični kompresijski povoj so 
v Tosami razvili za izvajanje vsakodnevne 

kompresijske terapije pri različnih obolenjih, kot so vnetje in 
sklerozacija krčnih žil, golenje razjede, edem spodnjih okončin, 
kronično vensko popuščanje, in tudi po operaciji krčnih 
žil. Povoji so pralni in zato uporabni dlje časa. V lekarni se 
posvetujte s farmacevtom in izberite dimenzijo, ki vam ustreza.

Mala Sončna Žarkica in zajčja družina
To je naslov čudovite knjige – terapevtske 
slikanice, namenjene otrokom, ki so 
utrpeli izgubo starša (pa tudi odraslim, 
ki so izgubili bližnjega). Knjiga naj bi na 
ranjenega otroka delovala pomirjujoče, 
zato se zgodba in njene informacije 
počasi in kontrolirano razpredajo pred 
bralcem. Z občutkom, da se stvari 
spreminjajo, da čas teče dalje, želimo 
tudi otroku približati tolažilno misel, 
da čas zaceli vse rane. Knjigo je izdala 
Humanitarna organizacija Ozara 

Slovenija, Nacionalno združenje za kakovost življenja. Avtor 
zgodbe je otroški psiholog Christof Lehmann, z ilustracijami 
pa jo je opremila grafična oblikovalka in ilustratorka Maja Čuk.

VRTILJAK

Foto: Aleš Fevžer

Mesec čistilnih akcij 2013
Na svetovni dan vode, 22. marca, se bo v 
Sloveniji uradno začel mesec čistilnih akcij 
v letu 2013. Ekologi brez meja, Turistična 
zveza Slovenije in organizatorji čistilnih 
akcij vabijo vse prebivalce Slovenije, da se 
tudi letos pridružijo čiščenju in urejanju 
okolja, še posebno na vseh območjih, ki so 
jih lansko jesen močno prizadele poplave 
in za seboj, poleg razdejanja, pustile kupe 
vseh vrst odpadkov. Seznam vseh lokalnih 
čistilnih akcij najdete na naslovu ebm.si/
cistilne. Tako lahko vsak občan, ki želi pomagati, na enostaven 
način izve, kje in kdaj bo organizirana akcija v njegovem kraju.

Do čvrste kože na celosten način
Izdelki za učvrstitev telesa Nivea Q10 plus s 
koži lastnimi aktivnimi sestavinami delujejo 
v popolni harmoniji z vašo kožo in občutno 
izboljšajo njeno čvrstost. Q10 skupaj z drugimi 
aktivnimi sestavinami, ki so naravno prisotne 
v telesu, kot sta L-karnitin (spodbuja pretvorbo 
maščob v energijo) in kreatin (zagotavlja 
dodatno energijo), vidno izboljša konture telesa, 
kožo zgladi in učvrsti. Vse dame pa dobro vemo, 
da za ohranjanje lepe postave in čvrste kože 
lepotni izdelki niso dovolj. Potreben je celovit 
pristop: zdrava prehrana, gibanje in nega kože. 

Kapljice Pegasti badelj
Jetra so naš zelo pomemben organ. 
Pozno povedo, da je z njimi kaj narobe, 
največkrat nas opozorijo s tiščanjem 
na desni strani spodaj pod rebri. 
Vendar veliko lahko sami naredimo 
zanje. Poiščimo kapljice Soria Natural s 
standardizirano učinkovino pegastega 
badlja, ki ne vsebujejo alkohola. Prednost 
tekočin pred drugimi oblikami je, da 
jih telo lažje in hitreje absorbira, kar 90 

odstotkov v primerjavi s tabletmi in kapsulami, pri katerih 
je absorpcija v telo le 25 odstotkov. Kapljice so primerne 
tudi za  tiste, ki imajo težave s požiranjem, in imajo možnost 
individualnega odmerjanja za otroke in odrasle. Izberete lahko 
tudi artičoko ali regrat.

Tekoči klorofil
Klorofil  je tista molekula, ki rastline obarva zeleno. 
Kakšen pomen ima za človeški organizem? Pri 
rastlinah absorbira sončno svetlobo, potrebno za 
fotosintezo. Molekula je po zgradbi skoraj identična 
molekuli hemoglobina. Podobno porfirinsko 
strukturo imajo v naravi še mioglobin (mišice) in 
citokromi (membrane). Klorofil tako zelo pozitivno 
deluje v našem telesu – krepi imunski sistem, čisti 
organizem in osveži dah. Tekoči klorofil NOW je 
osvežen z naravnim okusom mete. Na voljo je v 
lekarnah, specializiranih prodajalnah, Sanolaborjih 
in na www.hisa-zdravja.si.

FidiVit® Multi je optimalna vitaminsko-
mineralna formula z resveratrolom.
•	Vsebuje 13 vitaminov in 10 mineralov.
•	Resveratrol – 100 % naraven izvleček iz 

grozdja.
•	Izboljšuje splošno počutje.
•	Prispeva k delovanju imunskega sistema.
•	V tableti s podaljšanim sproščanjem – 1 

tableta/dan.

Prehransko dopolnilo 
ni nadomestilo za 

uravnoteženo in raznovrstno 
prehrano ter zdrav način 
življenja. Priporočenega 

odmerka se ne sme preseči.  
FMU0113-03, Januar 2013

Na voljo v lekarnah 
in specializiranih 

prodajalnah. 
Aktivirajte svojo energijo P. S.: Tudi smeh in dobro 

razpoloženje krepita 
imunski sistem.

Za strokovno svetovanje 
pokličite Fidimedovo 
posvetovalnico na 
brezplačno številko 080 
32 35 vsak delavnik med 
9. in 13. uro, za naročila 
med 8. in 15. uro. 



Jogica za dojenčke in 

otroke ter brezplačne 

pogovorne urice za mamice
Citypark in certificirana 
učiteljica Rainbow Kids 
Yoga Petra Arula 
vabita na jogico – ob 
četrtkih ob 9.30 na 
baby jogo za najmlajše 
skupaj z mamicami 
(gre za masažo in 
vaje, prilagojene 
dojenčkom do 12. 
meseca) in pravljično 
jogo za otroke, ki je 
namenjena otrokom, 
starim od 3 do 5 in od 
6 do 8 let, ob četrtkih 
ob 17.30. Na zanimive 
in poučne pogovorne 
urice strokovnjakinj z 
mamicami pa vabijo 
vsak torek med 9.30 in 
10.30. Vsi dogodki se 
bodo odvijali v otroškem 
parku, več o njih pa 
lahko preberete na www.
citypark.si med dogodki 
in prireditvami.

Družina Apikompleks, tradicija in inovativnost z roko v roki
V Medexu so v izdelkih Apikompleks® izbrane čebelje pridelke združili v tri oblike. Mešanica z medom Apikompleks® vsebuje med, 
cvetni prah, matični mleček in propolis ter je več kot le žlička medu, saj z originalno recepturo že skoraj 40 let navdušuje iz generacije 
v generacijo. Bomboni Apikompleks® vsebujejo matični mleček, propolis in cvetni prah, pripravna oblika pa poskrbi, da boste imeli 
najboljše iz čebeljega panja vedno pri roki. Apikompleks® forte 
vsebuje matični mleček, propolis in cvetni prah, naravna vitamina 
riboflavin (vitamin B2) in vitamin C pa poskrbita za delovanje 
imunskega sistema ter ohranjanje zdravih sluznic. Družino 
Apikompleks® poiščite v lekarnah, specializiranih prodajalnah, 
bolje založenih trgovinah, drogerijah ali v trgovini Medex v 
Ljubljani.

Klamatska alga
Klamatska alga KlamathRW®max 
je bogat vir naravnega, organskega 
vitamina B12, ki se v telesu 
popolnoma absorbira. V 
priporočenem dnevnem vnosu 
izdelka (6 kapsul) je kar 82 odstotkov 
priporočenega dnevnega vnosa 
vitamina B12.Ameriški inštitut za 
medicino je dognal, da 30 odstotkov 
populacije nad 50 let, ne glede na 
tip prehrane, izgubi sposobnost 
asimilacije B12 iz hrane, tako da 
novi ameriški prehranski napotki 
priporočajo dodatek B12 vsem 
posameznikom, starim nad 50 let. Mednarodna medicinska 
literatura in raziskovalci na področju vegetarijanske prehrane 
pa svetujejo dodajanje vitamina B12 vsem tistim, katerih 
prehrana sloni v celoti na rastlinah (veganom), kajti tega 
vitamina tem ljudem najpogosteje primanjkuje. 
  
Delovanje vitamina B12: 
Vitamin B12 prispeva k sproščanju energije pri presnovi.
Vitamin B12 prispeva k delovanju živčnega sistema.
Vitamin B12 prispeva k presnovi homocisteina.
Vitamin B12 prispeva k normalnemu psihološkemu delovanju.
Vitamin B12 ima vlogo pri nastajanju rdečih krvničk.
Vitamin B12 ima vlogo pri delovanju imunskega sistema.
Vitamin B12 prispeva k zmanjševanju utrujenosti in 
izčrpanosti.
Vitamin B12 ima vlogo pri delitvi celic.

Brizgalka Auricolav – pripomoček za čiščenje ušes
Sestavljena je iz 
stožčastega nastavka, ki 
se na strani z manjšim 
premerom prilega 
v zunanji sluhovod, 
na drugi strani pa je 
gumijasta brizgalka. 

Auricolav je primeren za čiščenje zunanjega sluhovoda, 
odstranjevanje ušesnega masla pri osebah, ki uporabljajo 
slušne pripomočke (to izboljša njihovo učinkovitost in izboljša 
sluh), ter za druge indikacije. Za mehčanje in lažjo odstranitev 
večjih zamaškov iz ušesnega masla priporočamo, da kanete pet 
kapljic vazelinskega olja v zunanji sluhovod in počakate vsaj 
pol ure. Glava naj bo med tem nagnjena na drugo stran ali pa 
v zunanje uho vstavite košček vate. Prodaja v spletnih lekarnah 
www.lekarnar.com in www.moja-lekarna.com.



V svetu je zvišan krvni tlak razlog za 
7,5 milijona smrti letno, kar predstavlja 
12,8 odstotka vseh smrti. Mnogi imajo 
zvišan krvni tlak več let in se tega niti ne 
zavedajo. Število ljudi z neprepoznanim 
zvišanim krvnim tlakom je v svetu poraslo 
s 600 v letu 1980 na skoraj milijardo 

v letu 2008. Zvišan krvni tlak je velik 
problem tudi v Sloveniji, saj ga ima vsak 
tretji prebivalec. Med dejavnike tveganja 
za razvoj zvišanega krvnega tlaka sodijo 
prekomerno uživanje soli, nezadostno 
uživanje zelenjave in sadja, čezmerno 
uživanje alkohola, prekomerna telesna 

teža in debelost ter nezadostna telesna 
dejavnost, ki so med prebivalci Slovenije še 
izrazito prisotni.

Krvni tlak je tisti tlak, s katerim kri 
pritiska na steno žile, po kateri teče. 
Poznamo sistolični (»zgornji«) krvni tlak, 

7. ApRIL, sVeToVnI dAn zdRAVJA

Zvišan 
krvni tlak
Zvišan krvni tlak (hipertenzija) je pomemben dejavnik tveganja za razvoj srčno-žilnih bolezni. Povečuje 
tveganje za pojavnost srčnega infarkta, možganske kapi in bolezni ledvic. Zvišan krvni tlak lahko 
povzroči tudi slepoto, motnje srčnega ritma in srčno popuščanje.

Besedilo: Tanja Torkar, prof. zdr. vzg., mag. zdr. neg., 
in Alenka Hafner, dr. med., spec. soc. med., Zavod za zdravstveno varstvo Kranj

Viri:
•	 World health day 2013. Dostopno na: 

www.who.int/world-health-day/en/
•	 Global atlas on cardiovascular disease 

prevention and control. Dostopno na: 
www.who.int/cardiovascular_diseases/
publications/atlas_cvd/en/index.html

•	 Svetovni dan hipertenzije 2012. Sporočilo 

za medije. Dostopno na: www.ivz.si
•	 Zdrav življenjski slog. Zdrav krvni tlak. 

Dostopno na: www.ivz.si
•	 Accetto R., Bulc M. Visok krvni tlak 

– arterijska hipertenzija. Novo mesto: 
Krka, 2008

•	 Dolenc P. Spremljanje krvnega tlaka 
doma. Novo mesto: Krka, 2009

ki ga izmerimo takrat, kadar srce iztisne kri v ožilje, in diastolični 
(»spodnji«) krvni tlak, ki ga izmerimo, ko srčna mišica počiva. 
Izrazimo ga v milimetrih živega srebra (mm Hg). Optimalen 
krvni tlak je 120/80 mm Hg. O zvišanem krvnem tlaku govorimo, 
kadar je pri odraslem enak ali višji kot 140/90 mm Hg – bodisi, da 
gre za vrednosti »zgornjega« ali »spodnjega« tlaka ali pa obeh.

Zvišan krvni tlak dolgo časa ne povzroča težav, dolgotrajno pa 
poškoduje arterije in življenjsko pomembne organe v telesu. 
Pomembno je vedeti, da se zvišan krvni tlak lahko tako preprečuje 
kot zdravi. Ob letošnjem svetovnem dnevu zdravja želimo zato 
širšo javnost opozoriti na pomen zdravega načina življenja, 
preventive pred razvojem hipertenzije, pomena zgodnjega 
odkrivanja povišanih vrednosti krvnega tlaka in njegovega 
pravočasnega zdravljenja. Prebivalce želimo spomniti, da imajo 
pomembno vlogo pri zmanjševanju krvnega tlaka in njegovih 

posledic tudi aktivnosti 
v okviru Nacionalnega 
programa primarne 
preventive srčno-žilnih 
bolezni, ki se v obliki 
preventivnih zdravniških 
pregledov in preventivnih 
zdravstveno-vzgojnih 
programov izvajajo v 
osnovni zdravstveni 
dejavnosti, torej v 
zdravstvenih domovih. 
Omenjen program v 
Sloveniji uspešno poteka 
že deseto leto in je 
prispeval k zmanjšanju 
bremena bolezni srca in 
ožilja v Sloveniji. 
Za vzdrževanje 
normalnega krvnega tlaka 
je pomembno skrbeti 
za primerno telesno 

težo, redno telesno dejavnost, nekajenje ter zdravo prehrano, ki 
vključuje redne obroke, uravnotežen izbor živil, omejevanje soli, 
maščob, alkohola ter zadostne količine zelenjave in sadja. Večina 
bolnikov s hipertenzijo potrebuje tudi zdravljenje z zdravili, 
katerih namen je preprečiti srčno in možgansko kap ter bolezen 
ledvic. Prebivalci, ki imajo izražene dejavnike tveganja, kot so 
na primer zvišan krvni tlak, debelost, povišan krvni sladkor in 
podobno, se lahko v zdravstvenih domovih po vsej Sloveniji 
udeležijo brezplačnih zdravstveno-vzgojnih delavnic. Vključene 
so vsebine o zdravem življenjskem slogu, dejavnikih tveganja, 
zdrave prehrane, zdravega hujšanja, telesne dejavnosti, opuščanja 
kajenja in zmanjšanja tveganega pitja alkohola. Lahko se udeležijo 
tudi testa hoje na dva kilometra, s čimer izmerijo svojo fizično 
zmogljivost.

Spremljanje krvnega tlaka doma je pomemben del obravnavanja 
zvišanega krvnega tlaka in je primerno za vse bolnike. Merjenje 
doma ima prednosti, saj omogoča zgodnjo prepoznavo, je pomoč 
pri zdravljenju, izboljšuje nadzor zvišanega krvnega tlaka ter 
zmanjšuje stroške. Za natančnost meritev krvnega tlaka doma je, 
ne glede na merilnik, treba dosledno upoštevati navodila in se 
posvetovati z osebnim zdravnikom oziroma medicinsko sestro.



mehanizmi, odgovorni za pomnjenje. Tako se zdi, kot da bi določen 
dogodek preprosto »spolzel mimo nas« (na primer: povsem pozabim 
na naročilo, da naj v trgovini opravim še dodaten nakup – tudi če 
bi mi namignili, da je šlo za sadež, mi to ne bi prav nič pomagalo). 
Sčasoma ob napredovanju klinične slike poleg pozabljanja pride tudi 
do težav s prostorsko orientacijo. Bolniki se lahko izgubljajo, težko 
na primer najdejo pot domov, četudi so jo prehodili že velikokrat. 
Ne znajo povedati, katerega dneva v tednu ali v katerem mesecu 
oziroma letu smo. Bolnik sprva še razume preproste stavke, vendar 
ne more slediti zahtevnejšemu pogovoru, njegov govor pa postopoma 
postaja nepovezan in nerazumljiv. Pojavijo se tudi težave z nekaterimi 
osnovnimi aktivnostmi, kot sta prehranjevanje in skrb za osebno 
higieno.  

Demenca torej ni del normalnega staranja, temveč gre za bolezensko 
stanje, za katerega je značilna huda izguba spoznavnih sposobnosti. 
Povzročajo jo lahko različne bolezni – med najpogostejše spadata 
Alzheimerjeva bolezen in žilna demenca, do katere pride zaradi 
motenj prekrvavitve v možganih.

Žal kljub številnim raziskavam Alzheimerjeve bolezni in nekaterih 
drugih najpogostejših oblik demence še ne znamo pozdraviti. Čeprav 
lahko z vedno večjo gotovostjo napovemo njihov razvoj v zgodnji 
fazi ali pa še preden težave sploh nastopijo, nastopa težav ne moremo 
preprečiti. Vendarle pa imamo na razpolago zdravila, s katerimi lahko 
za krajši čas izboljšamo stanje in odložimo napredovanje bolezni, 
učinkovito pa lahko lajšamo nekatere pridružene težave bolnikov z 
demenco, na primer razpoloženjske motnje in halucinacije. V okoli 
desetini primerov je vzrok težavam motnja, ki jo lahko odpravimo, 
kot recimo pomanjkanje določenih vitaminov ali hormonske motnje. 
Zaradi tega je nujno, da se v primeru tovrstnih težav posvetujemo z 
zdravnikom, ki bo najbolje presodil o ustreznosti nadaljnje obravnave.

Nevrodegenerativne bolezni predstavljajo 
velik družbeni problem in izziv
Poleg izrazitega poslabšanja kakovosti življenja bolnikov navedene 
bolezni prizadenejo tudi njihove svojce in bistveno spremenijo 
podobo njihovega vsakdana. Za Alzheimerjevo boleznijo boleha 
pet odstotkov vseh starejših od 65 let, delež bolnikov pa skokovito 
naraste v višji starosti. Ob demografskih spremembah, s katerimi se 
soočamo, je jasno, da nevrodegenerativne bolezni predstavljajo enega 
največjih javnozdravstvenih problemov, obenem pa stroški, povezani 
z zdravljenjem bolezni možganov, in posledice bistveno slabše 
kakovosti življenja populacije predstavljajo velik izziv za zdravstveno 
in socialno politiko.
 
Epidemije nevrodegenerativnih bolezni ne bo mogoče ustaviti brez 
korenitih sprememb v odnosu do izobraževanja in raziskovalnega 
dela ter brez posluha za mnenja strokovnjakov. Na alarmantne 
razsežnosti nevroloških in psihiatričnih bolezni v Sloveniji opozarja 
slovensko društvo za nevroznanost SiNAPSA (www.sinapsa.org). Ob 
svetovnem tednu možganov vsako leto v marcu pod okriljem društva 
poteka organizacija Tedna možganov, ki je bil letos osredotočen na 
temo razvoja možganov.

Zdravo staranje
Žal upada spoznavnih sposobnosti s starostjo še ne znamo ustaviti, 
prav tako pa ne moremo preprečiti razvoja nevrodegenerativnih 
bolezni. Kljub temu obstajajo preprosti ukrepi, s katerimi lahko našim 
možganom pomagamo ohraniti dobro kondicijo tudi v zrelih letih. 
Sem sodi skrb za zdrav življenjski slog; predvsem mediteranska dieta 
in redna telesna vadba. Pomembno je tudi, da ohranjamo miselno 
aktivnost, pri čemer si poskušamo najti vedno nove izzive za učenje 
in zabavo. Poskusimo pa lahko ukrepati tudi širše ter svojce, prijatelje 
in znance opozarjamo na dejstvo, da motnje spomina resnično 
pogosto spremljajo zrelo življenjsko obdobje, nikakor pa niso nekaj 
samoumevnega – tudi tovrstnim težavam se je treba posvetiti in 
skupaj z zdravnikom po potrebi ustrezno ukrepati.

Ob navzven opaznih telesnih spremembah, 
povezanih z odraščanjem in staranjem, 
se spremembe nenehno odvijajo tudi v 
notranjih organih. Hiter razvoj živčevja 
pri zarodku se nadaljuje tudi po rojstvu 
in privede do končnega števila okoli sto 
milijard živčnih celic (nevronov), obdanih 
s strukturami, ki jim zagotavljajo primerno 
okolje in hranilne snovi, potrebne za 
nemoteno delovanje. V področjih, kjer 
so zbrana telesa nevronov, poteka večina 
odzivov na dražljaje, ki nastanejo zaradi 
aktivacije možganskih celic. Dolga vlakna 
živčnih celic omogočajo pretok informacij 
med celicami ter sodelovanje različnih 
možganskih področij pri nalogah, s 
katerimi se srečujejo naši možgani. 
Zrušeno ravnovesje med navedenimi 
gradniki centralnega živčevja je odgovorno 
za spremembe, do katerih pride pri 
procesu staranja in v sklopu nekaterih 
najpogostejših možganskih bolezni.

Celične spremembe, ki spremljajo 
staranje
Za spremembe v delovanju organizma, 
ki spremljajo staranje, so odgovorna 
dogajanja v celicah. Ta se v možganih 
ne razlikujejo bistveno od procesov, ki 
povzročajo starostne spremembe v drugih 
organih. Sestavne dele celic okvarjajo 
snovi, ki nastajajo kot stranski produkti 
celične presnove, hkrati pa do motenj 
prihaja tudi zaradi zmanjšane sposobnosti 
odstranjevanja poškodovanih celičnih 
struktur in proizvajanja energije v celicah. 
Pri tem ne gre samo za odmiranje celic 
zaradi poškodb, saj staranje predstavlja 
uravnavan proces, ki je vsaj deloma 
odvisen od našega dednega zapisa. 
Starajoči se možgani se od nekaterih 

drugih telesnih organov razlikujejo zaradi 
omejene možnosti popravila nastalih okvar 
in nadomeščanja odmrlih celic z novimi. 
Propadanje strukture celic zaradi 
bolezni, ki pogosto spremljajo zrelo 
življenjsko obdobje, lahko spremlja 
še izdatnejše odmiranje nevronov. Do 
tega pride zaradi motene prekrvavitve 
določenih možganskih predelov, na 
primer v sklopu možganske kapi in 
drugih bolezni možganskega žilja, ali 
pa zaradi prekomernega kopičenja 

škodljivih beljakovin, ki nastajajo v 
sklopu nekaterih s starostjo povezanih 
nevrodegenerativnih bolezni, na primer 
Alzheimerjeve in Parkinsonove bolezni. 
Do določene mere se žilne spremembe 
in kopičenje beljakovin lahko pojavljajo 
tudi v možganih zdravih starostnikov, kar 
nam govori o kompleksnosti dogajanj, 
ki spremljajo zdravo staranje in bolezni 
možganov. Marsikaj je še nerazjasnjenega, 
vendar se zdi, da se z rabo nekaterih 
novejših raziskovalnih metod postopoma 

približujemo celovitejšemu razumevanju 
vzrokov navedenih sprememb.

Kako proces staranja vpliva na miselne 
sposobnosti?
Ljudje se zelo razlikujemo po svojih 
sposobnostih, izkušnjah, znanju in 
razmišljanjih. Podlaga tej raznovrstnosti so 
razlike v zgradbi in delovanju možganov. 
Proces staranja pri tem ni izjema – tako so 
številni starostniki pri izvajanju nekaterih 
psiholoških preizkusov uspešnejši od 
mlajših posameznikov, nasprotno pa 
lahko ob pridruženi bolezni pride tudi do 
popolne izgube samostojnosti.

Značilnost upadanja miselnih sposobnosti 
v zrelih letih so predvsem zmanjšana 
sposobnost vzdrževanja pozornosti na 
dražljaje iz okolja in motnje spomina. 
Za zadnje je značilno, da možganski 
mehanizmi sicer omogočajo pomnjenje 
novih informacij, vendar je moten priklic 
teh informacij iz spomina. To pogosto 
opažamo, ko se sicer spomnimo določenih 
podrobnosti in okoliščin, manjka pa 
nam prav ključen gradnik, ki ga iščemo 
(na primer: pred odhodom v trgovino 
mi je bilo naročeno, naj kupim jabolka; 
v trgovini se sicer zavedam, da moram 
prinesti še nekaj, vendar se ne morem 
spomniti, za kateri izdelek je šlo – 
potreboval bi le droben namig, pa bi se 
spomnil). Tovrstne motnje priklica iz 
spomina nas spremljajo vse življenje, v višji 
starosti pa postajajo pogostejše.

Demenca ni del zdravega staranja
Za spominske motnje v sklopu 
Alzheimerjeve bolezni, najpogostejšega 
vzroka demence, so značilni moteni 
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Naša občutenja in razmišljanja, zmožnost komunikacije ter doživljanje podobe sveta, ki nas obdaja, 
ključno zaznamujeta zgradba in delovanje možganov. Centralno živčevje je izjemno dinamičen organ, 
ki nam omogoča uspešno obvladovanje izzivov okolja, ki smo jim nenehno izpostavljeni, obenem pa 
učinkovito uravnava množico telesnih funkcij, ki se jih pogosto niti ne zavedamo. 
Besedilo: Rok Berlot, dr. med., mladi raziskovalec in specializant nevrologije, Nevrološka klinika, Univerzitetni klinični center Ljubljana 

Možgani in 
staranje

Pomlad je čas, ko lahko na vseh straneh 
najdemo veliko informacij in napotkov o 
razstrupljanju telesa. In če sledimo reku 
Zdrav duh v zdravem telesu, bi morali biti 
po razstrupljanju tudi bolj čilega duha. Pa 
je res tako?

Perhavčeva 36, 2000 Maribor 
Tel.: 02/620 47 45, www.vivalavida.si

Hrana je ena od poti vnašanja strupov v naše telo. 
Zelo udobno je reči, da je za naše slabo počutje krivo 
onesnaženo okolje, v katerem ne more zrasti zdrava 
hrana, da je kriva prehrambna industrija, ki nam v hrano 
meša E-je, da so krivi kmeti, ki svoja polja škropijo 
s pesticidi ... Zelo udobno je imeti zunanjega krivca. 
Mnogo težje je prevzeti lastno odgovornost. Vsakič, 
ko se jezimo, kuhamo mulo, zamero, smo užaljeni, 
ljubosumni, maščevalni ..., nalivamo strupa v svojo 
čašo življenjskega napoja. Na energijsko-informacijskih 
ravneh ustvarjamo blokade, slaba pretočnost energije 
po telesu pa sčasoma privede do bolezni. Ali bomo to 
preprečili in odpravili, je seveda odvisno samo od nas 
samih.

Dobro zdravilo za »razstrupljanje« srca je odpuščanje. 
Iskreno odpuščanje drugim in sebi sprošča energijske 
blokade in omogoča procese samozdravljenja. Eden od 
načinov, kako se tega lotimo, je, kot ga imenuje priznani 
slovenski bioterapevt Marjan Ogorevc, vrtenje filma. 
Poiščimo si udoben prostor in si zagotovimo, da nas 
ne bo nihče motil. Udobno se namestimo, zapremo oči 
in pozornost usmerimo na svoje dihanje. To nas bo 
sprostilo. Nato začnemo za zaprtimi vekami »vrteti« 
film svojega življenja. Predstavljamo si, da smo v kinu. 
Gledamo in opazujemo dogodke svojega življenja. 
Vseeno je, ali film vrtimo od začetka proti koncu ali 
obratno. Ob vsakem dogodku, v katerem smo so počutili 
prizadeti, užaljeni, ponižani, jezni ..., se ustavimo in 
osebi, ki je v ta dogodek vpletena, iskreno odpustimo. 
Odpustimo tudi sebi. Če je dogodek preveč boleč in 
ne zmoremo odpustiti, ga preskočimo in se k njemu 
vrnemo, ko si bomo naslednjič vzeli čas za vrtenje filma.

Razstrupljanje 
srca

Besedilo: Nataša Sinovec, svetovalka v 
posvetovalnici za vitalno življenje Viva la Vida



Razne oblike teh neprijetnosti se 
največkrat začnejo pojavljati v zrelejših 
letih, po nekaterih raziskavah pa naj bi po 
65. letu za motnjami mokrenja kot pogosto 
posledico rasti prostate trpela kar dobra 
tretjina moških.

Splošno o prostati
Prostata je žleza oblike kostanja, ki je v 
normalnih okoliščinah velika približno 25 
kvadratnih centimetrov. Leži med sramno 
kostjo in danko, neposredno pod sečnim 
mehurjem. Skozi prostato poteka sečnica, 
čez katero se izloča seč in semenska 
tekočina.
Funkcije prostate še niso popolnoma 
pojasnjene, znano pa je, da 
prostata tvori izločke, ki so del 
semenske tekočine, in izločke, 
ki varujejo spodnja sečila pred 
vnetji. Med orgazmom prostata, 
skupaj s semenskimi mešički, s 
krčenjem svojih mišičnih vlaken 
potiska semensko tekočino v 
sečnico in zagotovi bistveni del 
njenega skupnega volumna.

Težave s prostato
Ob rojstvu tehta prostata le 
nekaj gramov in nato raste še 
vse življenje. Ta njena rast vsaj 
do 40. leta pri moških velikokrat 
ne povzroča večjih težav, a imajo 
kljub temu mnogi moški že pred 
60. letom zaradi zvečane prostate težave z 
uriniranjem. 
Rast prostate s staranjem je strokovno 
poimenovana benigna hiperplazija 
prostate (BHP). Ta, sicer najpogostejša 
oblika bolezni prostate, ne pomeni večje 
nevarnosti, prav tako pa se največkrat 
ne razvije v raka prostate. BHP ima za 
posledico predvsem pritisk na sečnico in 
s tem motnje v odtekanju seča iz mehurja. 
Vzroki za BHP prav tako niso popolnoma 
pojasnjeni, vendar naj bi šlo predvsem za 
zmanjševanje moškega spolnega hormona 
s staranjem, med drugim pa tudi za 

genske dejavnike ter življenjski slog. BHP 
se navzven kaže kot oslabitev curka pri 
uriniranju, nočno mokrenje, pogostejše 
dnevno mokrenje, težaven začetek 
mokrenja, prekinjajoč curek pri mokrenju, 
občutek nepopolnega izpraznjenja 
mehurja, pa tudi kapljanje seča po koncu 
mokrenja, pogosto mokrenje ali celo 
nekontrolirano mokrenje.
Ob nezdravljenju BHP lahko ta napreduje 
do razsežnosti, ki lahko pomenijo veliko 
hujše težave, med drugim vnetja sečil, 
sečne kamne ali celo okvaro ledvic, a kljub 
temu BHP, kot že rečeno, ne povzroča 
nastanka raka na prostati. Lahko se razvije 
na vsaki, tudi zdravi prostati, največkrat 

pa se pojavi pri moških po 50. letu starosti, 
med katerimi za to boleznijo trpi vsak 
deseti. Kljub večji pojavnosti raka prostate 
pri starejših moških je njegov pojav veliko 
nevarnejši pri mlajših moških, saj se pri 
njih veliko hitreje širi na tkiva v okolici.
Raka na prostati lahko relativno 
uspešno zdravimo zgolj z zgodnjim 
odkrivanjem. Moškim po 50. letu se, 
tudi če ne trpijo za pogostimi simptomi, 
priporoča preventivni pregled enkrat 
letno. Ta pregled lahko poteka rektalno, 
z ultrazvočnimi preiskavami sečil in 
prostate ali z merjenjem nivoja prostatično 

specifičnega antigena (PSA). Pred obiskom 
urologa je z laboratorijskim pregledom 
urina mogoče izključiti druge bolezni sečil, 
ki lahko imajo podobne znake.

Odkrivanje in zdravljenje BHP
BHP odkrivamo po prepoznanju 
najpogostejših, prej omenjenih zunanjih 
znakov. Pri osebnem zdravniku moški 
izpolnijo Mednarodni vprašalnik za 
točkovno vrednotenje simptomov pri BHP. 
Z njegovo pomočjo lahko zdravnik oceni 
resnost simptomov in presodi o nadaljnjih 
preiskavah oziroma napotitvi k urologu.
Diagnosticiranje BHP poteka z rektalnim 
pregledom, kjer se otipa velikost, prožnost 

in bolezenske spremembe 
prostate, s pregledom urina 
in preverjanjem vrednosti 
PSA ter kreatinina, kjer se 
pokažejo morebitne ledvične 
okvare (povišane vrednosti 
kreatinina) ali rakavo obolenje 
(povišane vrednosti PSA), ter 
z ultrazvokom sečil, kjer se 
preverja predvsem zastajanje 
seča v mehurju po mokrenju in 
omogoča natančnejšo velikost 
prostate.
V primeru napotitve k urologu 
bo ta opravil natančnejše 
preiskave, ki lahko pojasnijo 
vzroke težav ter odločijo o 
nadaljnjem zdravljenju.

Lažje oblike motenj zaradi BHP je mogoče 
zdraviti s splošnimi preventivnimi ukrepi, 
ki so povezani predvsem z življenjskim 
slogom. Treba je omejiti uživanje alkohola, 
kave, maščob, tobaka in močnih začimb. 
Pri lažjih in tudi zmernejših težavah, ki jih 
povzroča BHP, lahko uspešno pomagajo 
nekateri rastlinski izvlečki (na primer 
korenine koprive, palmeta, buče) ter 
vitamin E, cink in selen.
V izrazitejših oblikah se posledice BHP 
zdravi z zdravili, ob neizboljšanju pa z 
operativnimi posegi, ki odstranijo odvečno 
tkivo in sprostijo pritisk na sečnico.
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mošKe boLeznI

Prostata je majhna moška spolna žleza, ki lahko 
v življenju posameznika povzroči velike težave. 

Besedilo: Ana Kroflič, mag. farmacije, 
vir: lekarnar.com 

Prostata – majhna 
žleza in velike težave



Pogosto je endometrioza naključna 
najdba pri nekaterih ženskah, ki ne kažejo 
nobenih simptomov. Najpogosteje se 
pojavlja pri ženskah v rodni dobi, med 
30. in 45. letom starosti, skoraj nikoli pa 
je ne najdemo zunaj rodnega obdobja, 
saj je endometrij tudi zunaj maternice 
stimuliran z istimi ženskimi spolnimi 
hormoni kot znotraj maternice. 

Oblike
Obstajajo tri različne oblike endometrioze. 
Pri peritonealni obliki endometrioze 
so prisotna povrhnja endometriotična 
žarišča na potrebušnici. Z ginekološkim 
pregledom ali ultrazvočno preiskavo 
rodil je ne moremo ugotoviti, lahko pa jo 
ugotovimo z laparoskopijo.
Druga oblika je ovarijska endometrioza 
s prisotnimi endometriomi v jajčnikih. 
Endometriom je cista jajčnika z ovojnico 
in gosto rjavo vsebino, ki je po videzu 
podobna vroči čokoladi. Zato jih 
imenujemo tudi čokoladne ciste. Za 
razliko od peritonealne lahko ovarijsko 
endometriozo ugotovimo z ginekološkim 
pregledom, potrdimo pa jo z ultrazvočno 
preiskavo rodil.
Tretja oblika endometrioze je globoka 
infiltrativna endometrioza, za katero 
so značilni čvrsti vozliči endometrioze 
v vezeh maternice, črevesju, mehurju, 
sečevodih in nožnici. Zelo pogosto je 
povezana s kronično bolečino.

Vzrok 
Vzrok endometrioze je neznan. Ena 
od teorij o vzroku nastanka govori o 
retrogradni menstruaciji. Menstrualna 
kri se prek jajcevodov izloči v trebušno 
votlino. Retrogradni tok menstruacijske 
krvi se pojavlja pri mnogih ženskah v 
različnem obsegu. Zakaj pri nekaterih 
ženskah pride do endometrioze, pri drugih 
pa ne, ni popolnoma jasno. 
Druga teorija zagovarja metaplazijo 

embrionalnih celic. Med razvojem zarodka 
naj bi se te zarodne celice namestile v mali 
medenici. Tretja teorija pravi, da emboli 
endometrijskega tkiva potujejo prek 
limfnih in krvnih žil ter se zasidrajo na 
določenih mestih.

Simptomi
Težave, ki se pojavljajo pri endometriozi, 
so: kronične bolečine v spodnjem 
delu trebuha, boleče menstruacije 
(dismenoreja), boleči spolni odnosi 
(dispareunija) in neplodnost. 
Bolečina v medenici se po navadi 
pojavlja med ali tik pred menstruacijo 
in se zmanjšuje po menstruaciji. 
Intenzivnost bolečine se lahko 
spreminja iz meseca v mesec in se 
zelo razlikuje med ženskami. Nekatere 
ženske doživljajo postopno poslabšanje 
simptomov, medtem ko pri nekaterih 
pride do izginotja bolečin brez 
zdravljenja.
V primeru, ko so endometriotični vozliči 
pri globoki infiltrativni endometriozi 
razširjeni po drugih organskih sistemih, 
se pojavljajo tudi krvavitve iz črevesa 
(proktoragija) ali krvav urin (hematurija) 
ob menstruaciji, črevesni krči (tenezmi) 
in težave pri odvajanju blata.
Endometrioza je prisotna pri približno 
40 odstotkih žensk, ki trpijo zaradi 
neplodnosti. Petdeset odstotkov žensk z 
endometriozo pa je neplodnih.

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

žensKe boLeznI

Endometrioza je bolezen oziroma stanje, pri katerem tkivo, ki normalno tvori notranjo plast maternice 
(endometrij), raste tudi zunaj maternične votline. To lahko vodi do resnih zdravstvenih težav in 
neplodnosti, lahko pa poteka brez očitnih kliničnih znakov. Besedilo: Tina Stavec, dr. med., specializantka 

ginekologije in porodništva, Splošna bolnišnica Trbovlje
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Kaj je 
endometrioza?
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Povprašajte v lekarnah in specializiranih trgovinah.
Kontakt: www.stiria.si, info@stiria.si, telefon: 02 25 00 136

Intimna krema Kolorex® je 
klinično dokazana naravna 
pomoč pri oviranju:

• neprijetnih vaginalnih 
izcedkov

• infekcij na intimnih delih pri 
moških

• kožnih vnetij
• nekompliciranih glivičnih 

okužb
• mozoljavosti
• koprivnice
• vsebuje najnežnejši horopito

Horopito znanstveno dokazano bolje 
vpliva na oviranje glivic kot česen, Pau 
D’Arco, olje grenivkinih semen, oljčnih 

listov, kaprilna kislina, cimet. 

Brez 
sintetičnih 

dodatkov

• Krema za nego stopal 
in prstov Kolorex® 
preprečuje in odpravlja 
glivice na stopalih po 
naravni poti. 

• Dvakrat močnejši 
od čajevca, šestkrat 
močnejši od manuke in 
ekstrakta grenivkinega 
semena. 

• Dokazano pomaga 
ovirati glivice na stopalih 
po naravni poti.

• Petkrat močnejša od 
intimne kreme.

Aktivna moč organsko pridelanega horopita

Za boljši učinek se priporoča dieta 
brez industrijsko predelane hrane, 

sladkorja, kvasa, glutena.

KOLOREX© kapsule so idealno prehransko dopolnilo z vsebnostjo horopita, janeža 
in vitamina C. Pomoč pri povečanju naravne odpornosti, predvsem po terapiji z 

anitibiotiki. Razplini, zmanjša željo po sladkorju. Brez glutena, veganske. 

PoPolnA negA, PRimeRnA ZA vegAne, diABetike, oseBe oBčutljive nA gluten. 
CeRtifikAt kosCheR

IZJAVE
ZADOVOLJNIH 
STRANK

»Imela sem zelo neprijetno vaginalno vnetje, ki ga povzroča glivica 
Candida Albicans. Grozno me je srbelo in tudi peklo. Kolorex kremo 
za intimno nego sem uporabljala približno teden dni, v tem času sta 
srbečica in pekočina popolnoma izginili, tudi izcedek se je popravil. 
Sedaj se samo še občasno namažem, ker imam tako veliko manj 
težav pri občutljivosti na intimnih predelih. Zelo sem hvaležna, da sem 
našla to naravno kremo, ki dejansko deluje in pomaga!« 

N. M, 26 let iz Ljubljane

»Že vrsto let so me mučile glivice na 
stopalih - prstih in nohtih. Za kremo 
Kolorex za noge mi je povedala hčerka. Že 
po prvi uporabi sta se srbečica in “goreč” 
občutek na stopalih precej omilila. Kremo 
sedaj uporabljam že nekaj časa in se precej 
izboljšuje. Noge me več ne srbijo.«

z. š iz Ljubljane

Poglavitna cilja zdravljenja sta dva: 
zmanjšanje bolečin in izboljšanje 
plodnosti. 
Čeprav je endometrioza hormonsko 
odvisna bolezen in se za zdravljenje 
uporabljajo različna zdravila, 
ki zavrejo tvorbo hormonov 
estrogenov, se težave po prenehanju 
zdravljenja kmalu povrnejo. Zato 
je danes izbirni način zdravljenja 
kirurški. Pomembno vpliva na 
zmanjšanje bolečine in izboljšanje 
plodnosti ter poleg tega zmanjša 
možnost ponovitve bolezni.



Gelée royale vital z 
edinstveno kombinacijo 

matičnega mlečka, vodotopnega koencima 
Q10, vitaminov B6, B12 in folatom 

zmanjšuje utrujenost in izčrpanost in je 
nepogrešljiv zaveznik pri preprečevanju 

spomladanske utrujenosti.

nARAVnA TRAdIcIonALnA medIcInA

S porom in 
sprehodi nad 
spomladansko 
utrujenost

tudi debelo črevo, da fizično odstranimo 
nečistoče skozi redno izločanje. Ko lahko 
to preprosto prakso naravno izvajamo 
vsakodnevno, naše telo postane tovarna, ki 
neprestano proizvaja življenje znotraj nas.
Če vam zjutraj ostane še kakšna minutka 
ali dve za »kopel« v jutranjem vzhajajočem 
soncu, vas bo to dodatno napolnilo 
z mlado energijo jang in pozitivno 
naravnalo vaše misli in čustva. Takšna 
praksa zagotavlja najbolj učinkovit 
in hkrati najbolj poceni pomlajevalni 
program, ki uspešno prežene tudi vsako 
vrsto utrujenosti.

Še nekaj praktičnih napotkov 
V primeru vseh vrst utrujenosti je 
človekovo telo izčrpano in prazno. S tem 
namenom ga je treba najprej prehraniti in 
okrepiti. Kaj storimo?

Spodbudimo gibanje na svežem zraku
Utrujen človek nima velike želje po 
živahnem in dinamičnem gibanju, zato je 
priporočljivo, da začne s kratkimi sprehodi 
v naravo, najbolje v zdrav gozd, kjer 
lahko opazuje poganjanje cvetov in nežno 
zelenega listja na drevesu. Zelo krepčilen 
je gozd borov ali drugih zimzelenih dreves. 
Začenši s 15 minutami dnevno lahko 
sprehode postopoma podaljšuje na uro 
ali dve uri dnevno. Po dveh tednih se bo 
zbudila želja po intenzivnejšem gibanju.
Takrat priporočamo vse oblike vadbe, ki 
aktivirajo kite, sklepe in kostni mozeg, 
kot je na primer tai chi in chi gong. 
Takšna vadba je izjemno učinkovita za 
spodbujanje pretoka življenjske sile qi po 
meredianih, hkrati pa poživlja duha in 
krepi vse notranje vitalne organe. Ker so v 
našem telesu jetra, žolčnik in oči organi, ki 
se najbolj odprejo in aktivirajo spomladi, 
je sedaj posebno primeren čas za krepitev 
teh organov. Po daljšem obdobju izvajanja 
chi gonga se blagodejni učinek vaj pozna 
ves dan. Izboljša se koncentracija, večina 

ljudi je tudi bolj ustvarjalna, mentalno 
sproščena in zna bolje opraviti s stresom. 
Nivo energije se zelo poveča, ne glede na 
to, kaj počnemo.

Jemo zeleno in pijemo kislo 
V primeru utrujenosti je priporočljivo 
uživati hrano in zelišča, ki krepijo in 
uglašujejo življenjsko energijo (qi) ter 
»pomladno družino organov«, kamor 
prištevamo jetra, žolčnik in oči. Jetra bo 
revitalizirala temno zelena zelenjava (v tem 
primeru je boljša kuhana), kot so špinača, 
ohrovt, brokoli in šalotka. Zelo krepčilen 
za čvrstost in revitalizacijo jeter in kit je 
por v vseh oblikah. Dodajmo ga jedem, 

zdravilen pa je tudi svež in surov. Janež, 
kis in bambusovi vršički pa ne bodo le 
okrepili jeter in žolčnika, temveč pomagali 
tudi pri odlaganju presežnih kilogramov, 
ki so se nabrali pozimi. Da bi telesu 
pomagali začeti proizvajati več telesnih 
sokov, so odlični citrusi. Sok iz limon 
in mandarin bo spodbudil proizvodnjo 
tekočin, medtem ko bo čaj iz olupkov 
citrusov spodbudil pretok življenjske 
energije, odstranil zastalo energijo in 
spodbudili željo po gibanju. Da bi zaužita 
hrana res učinkovala, je ključno to, da je 
ne jemo, ko smo čustveno vznemirjeni. Ob 
vsakršnem nemiru pri hranjenju namreč 
tudi najboljša hrana in najbolj čista voda 
ne bosta resnično prehranili telesa.

Vzgajajmo prijaznost
Vse, kar mislimo, čutimo, delamo in 
govorimo, vede ali nevede privabljamo 
v svoje življenje. Če želite svoje življenje 
obrniti na bolje, začnite misliti pozitivne 
misli, čutite vrline, delajte dobre stvari in 
govorite v pozitivnem smislu. Spomladi se 
naravno odpira prijaznost. Kar je naravno, 
resnično deluje. Poskusite svoje aktivnosti 
prijazno načrtovati, načrte prijazno 
izpeljati, se prijazno soočati z ljudmi in 
situacijami, predvsem pa vsak dan prijazno 
pospremiti težke in temačne misli iz 
glave in telesa. Na ta način bo letošnja 
in vsaka prihodnja pomlad za vas to, kar 
naj bi resnično bila – čista moč novega 
ustvarjanja.

Jutranja sončna kopel
Zjutraj se obrnite proti vzhajajočemu soncu in vdihnite svež zrak, zlato, zdravilno 
energijo sončnih žarkov skozi nos. Nato skozi usta izdihnite ogljikov dioksid, sivo, 
postano energijo. To dihanje izvajate, dokler ne predihate vsake celice svojega bitja 
s poživljajočo energijo jutranjega sonca. Če se vam začne delati slina, jo pomešajte 
s sprejetim zrakom energije vzhoda, pogoltnite in dovolite, da vam prepoji telo. To 
ne bo le izboljšalo vašega zdravja, ampak tudi vrnilo optimizem in nov zagon.

Že ptički čivkajo, da je s pomladjo nastopil čas prenove in regeneracije. Čas med 
februarjem in marcem predstavlja prehod iz najbolj mirnega, pasivnega zimskega dela 
leta v mlad, iskriv in najbolj aktiven del leta – pomlad. Besedilo: Manja Potočnik, inštruktorica veščin za vzgajanje 

življenjske energije qi, Društvo Žad (www.drustvozad.si)

foto: Tjaša Matičič, Fotohikari
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Pomlad nas uči, kako aktivirati telo in 
duha, kako pognati mlado kri po kanalih 
svojega telesa in v življenje pripeljati vrline, 
kot so prijaznost, živahnost in sodelovanje. 
Pomlad je po naravni tradicionalni 
medicini obravnavana kot faza širjenja in 
napredovanja. Ko se narava »aktivira« in 
požene sveže sokove po rastlinah, je takšna 
tudi tendenca počutja zdravega človeka. 
Naravno je, da ljudje oživimo, volja in 
motivacija vzklijeta znotraj nas, polni 
smo novih idej, načrtov in ustvarjalnosti. 
Vendar mnogi ljudje kljub prebujajoči 
se energiji zunaj v sebi občutijo pravo 
nasprotje tega. Prikrade se spomladanska 
utrujenost, ki s seboj prinaša težo, 
pomanjkanje volje, motivacije in zagona.

Zakaj nastane spomladanska 
utrujenost
Spomladanska utrujenost ima vzrok 
v jesenskih in zimskih mesecih, ko je 
naravno, da zmanjšamo aktivnosti, ki 
telo izčrpavajo. Nastane lahko zaradi 
pretiravanja s fizičnimi aktivnostmi in 
oblikami telesne vadbe, ki spodbujajo 
bitje srca, zadihanost in potenje v 
hladnem zimskem delu leta, ki je 
namenjen počitku in regeneraciji 
telesa. Če pozimi telesu nismo 
namenili dovolj časa za obnovo, je 
sistem notranjih vitalnih organov 
porušen. Če z aktivnostmi nadaljujemo, 
lahko utrujenost preide v kronično, 
kar posledično pomeni kronični 
primanjkljaj energije v ledvicah, 
vranici in pljučih. Tudi močan stres in 
prekomerne mentalne aktivnosti, kot 
so načrtovanje ali branje, posebno v 
popoldanskih in večernih urah, bodo 
načele in oslabile ledvice, ki v telesu 
predstavljajo glavno generatorsko 
postajo za vitalno življenjsko silo. Ker 
so ledvice »mama« jeter in žolčnika, 
ki sta odgovorna za to, da se spomladi 
počutimo živi in polni energije, ne 
morejo proizvajati dovolj življenjske 
sile. Zato v času razcveta in življenja telo 
kliče po počitku in pozornosti.

Kako se zaščititi pred spomladansko 
utrujenostjo
Glede na 4.500 let star Nei Jing, prvi 
kitajski strokovni zapis o zdravljenju in 
zdravju, je glavni recept za dobro počutje 
spomladi vsakodnevno polnjenje uma, 
telesa in duha s svežo, tako imenovano 
energijo jang. Energija jang je sestavljena 
iz pozitivnih misli, pretočnih čustev, mlade 
in polne hrane, svežega zraka, primernega 
gibanja in počitka. S to energijo bo 
sleherna celica telesa dobila moč za 
normalno delovanje, telo bo obnovljeno 
z mladostniškim žarom in vitalnostjo, 
ljudje pa spomladi ne bodo poznali 
več utrujenosti. Tako kot vsakodnevno 
prezračite stanovanje ali hišo, kjer bivate, 
»prezračenje« telesa in uma vsakodnevno 
odstranjuje težko, zaspano, zastalo, 
melanholično in umirajočo energijo 
znotraj vas ter vas napolni s svežino in 
vitalnostjo. 

Zadihamo s celotnim telesom
Praktično to pomeni, da si zjutraj 
namenimo 15–20 minut, da dobro 
predihamo telo ob svežem zraku, najprej 
devetkrat dobro izdihnemo skozi usta, 
nato pa poudarimo vdih, ki je vse bolj 
globok in trebušni. Vdihujemo tako, da se 
najprej s svežim dihom napolni trebuh, 
potem trebušna votlina in na koncu 
pljuča. Ponovimo vsaj devetkrat. Tako bo 
telo dobilo vzorec celostnega naravnega 
dihanja. Nato je priporočljivo izvesti nekaj 
gibov, ki telo poživijo in vzpostavijo dobro 
cirkulacijo krvi. Tudi ob gibih smo pozorni 
na dihanje, posebno na globoki vdih. To 
bo močno spodbudilo sistem, da iz telesa 
odstrani strupe, hkrati pa bo aktiviralo 

foto: Tjaša Matičič, Fotohikari



Legenda amazonskega plemena pravi, 
da je gvarana zrastla iz oči božanskega 
otroka, ki ga je ugriznila strupena kača. 
Med avtohtonimi prebivalci Amazonije 
zato velja za čudežno rastlino, ki izboljša 
fizično vzdržljivost in vpliva na 
občutek sitosti, nekatera indijanska 
plemena ji pripisujejo tudi lastnosti 
afrodiziaka.

Rastlino je v 17. stoletju odkril 
duhovnik Felip Betendorf, kmalu 
zatem so jo prinesli v Zahodno 
Evropo. Širše znana je postala 
okoli leta 1958, ko so iz plodov 
sintetizirali guaranin. Guaranin je 
identičen kofeinu, pridobljenemu 
recimo iz kave, čaja ali čaja 
mate. Guaranin, tein in matein 
so torej sinonimi za kofein, če le 
ne vsebujejo drugih lastnosti in 
kemijskih snovi svojih rastlinskih 
virov, razen lastnosti kofeina. Guaranin je 
torej sinonim kofeinu, le da se guaranin v 
gvarani pojavlja v popolnoma naravni in 
nepredelani obliki ter lahko ima kot tak 
na telo več pozitivnih učinkov. Največja 

razlika med guaraninom in kofeinom v 
kavi je v tem, da guaranin v naš krvni 
obtok prehaja veliko počasneje, posledica 
česar je bolj enakomerno in dolgotrajno 
delovanje.

Vpliv na telo
Znanstveniki si niso enotni glede 
vplivov na človeško telo. Kot prehransko 
dopolnilo se uporablja za poživitev 
energije, saj vsebuje dvakrat več kofeina/

guaranina, kot ga najdemo v kavnih 
zrnih, zato naj bi imela velik vpliv 
na kognitivne procese. To so procesi 
pomnjenja, zaznavanja, mišljenja, učenja 
in pozornosti. Znanstveniki so različnega 

mnenja o vplivih na omenjene 
procese, saj se izsledki različnih 
študij med seboj razlikujejo, 
a predvsem glede na zaužite 
odmerke. Pri vseh pa se kaže 
pozitiven vpliv na procese fizične 
vzdržljivosti, spomin in budnost 
ter tudi na razpoloženje.
Prav tako si raziskave niso enotne 
glede vpliva na občutek sitosti. 
Neka študija je pokazala 5,1 
kilograma izgube telesne mase v 
45 dneh pri skupini, ki je uživala 
mešanico čaja mate, gvarane in 
damiane, v primerjavi z enim 
kilogramov izgube telesne mase 
pri placebo skupini. Ne da pa se 

povsem zaključiti, da je tu imela odločilen 
vpliv prav gvarana. Raziskave govorijo še 
o vplivu na pospeševanje metabolizma, 
odpravo sindromov migrene in 
antioksidativnem delovanju.

Gvarana (lat. Paullinia cupana, port. Guaraná) je plazeča se rastlina iz družine sapindovk. Izvira iz 
porečja Amazonke in ima značilne velike liste ter socvetja. Znana je po svojem sadežu, ki je velik kot 
kavino zrno. Je od rjave do rdeče barve in vsebuje črna semena, ki so delno prekrita z belim arilom.

Besedilo: Urška Mlakar

Gvarana, rastlina, ki 
daje naravno energijo

Ko začutite utrujenost in veste, da so pred vami 
še dolge ure dela, športa, študija, vožnje ali 
zabave, je tu Guarana natural energy.

Stekleničke za enostavno uporabo združujejo gvarano z visoko 
vsebnostjo naravnega kofeina (100 mg), ki v krvni obtok prehaja veliko 
počasneje kot kofein iz kave, zato je njegovo delovanje dolgotrajnejše in 
enakomernejše. Niacin (vitamin B3) prispeva k normalnemu delovanju 
živčnega sistema in normalnemu psihološkemu delovanju ter zmanjšuje 
utrujenost in izčrpanost. Zato naj vas Guarana natural energy iz 
Medexa spremlja pri delu, učenju, na poti, športu ali na zabavi. Vsebino 
1 stekleničke popijte po potrebi, samostojno ali razredčeno z vodo. 
Guarana natural energy – energija, ki prija!

oglasno sporočilo
w

w
w
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edex.si

Eksplozija naravnE EnErgijE



Obnavljanje kolagenske mreže mora biti hitro 
in učinkovito.

Struktura kože
Razgradnjo kolagenskih niti povzročijo 
encimi – metaloproteinaze, ki, poenostavljeno 
povedano, delujejo, kot bi s škarjami rezale 
kolagenske niti. Delovanje metaloproteinaz 
aktivira molekula angiotenzin II. 
Delovanje angiotenzina II spodbudijo 
škodljivi dejavniki, kot so izpostavljenost 
sončnim žarkom, onesnažen zrak, hormoni, 
prehrana, staranje, stres ... Če poškodovane 
kolagenske niti nadomesti ustrezen nov 
kolagen, na kolagenski mreži ni poškodb. Žal 
pa prepogosto nastajanje novega kolagena ne 
uspe slediti njegovi razgradnji.
Če zmanjšamo in upočasnimo delovanje 
angiotenzina II, zmanjšamo okvaro 

kolagenske mreže in spodbujamo nastanek 
»dobrega« kolagena. Čim boljša je kolagenska 
struktura kože, tem bolj je ta gladka, sijoča, 
gube pa so manj globoke in manj vidne.

Inovacija UNDO: izjemno delovanje 
kompleksa Undo 
Krema UNDO vsebuje ključno patentirano 
učinkovino, imenovano Undo kompleks™. Ta 
učinkovito inhibira delovanje angiotenzina II 
v dermisu in s tem:
•	zavira razpadanje kolagenske strukture,
•	spodbuja nastanek novih kolagenskih 

vlaken,
•	izboljša strukturo kolagenske mreže.

Več o kremi UNDO preberite na spletni 
strani www.undo.si, kjer so navedene tudi 
lekarne, v katerih jo lahko kupite.

Kaj vse vpliva na staranje 
naše kože?
Pri staranju ne gre le za 
genetsko dovzetnost, daleč 
od tega, saj lahko veliko 
naredimo sami. Če vemo, 
da so pomemben dejavnik, 
ki vpliva na staranje kože, 
sončni žarki, se lahko nekdo, 
ki ima nizek fototip kože in 
je zato izpostavljen temu, 
da se mu bo koža hitreje 
postarala na soncu, izogiba 
soncu in uporablja visoke 
zaščitne faktorje. S tem bo že 
veliko naredil za upočasnitev 
staranja kože. Poleg tega na 
staranje vplivajo še zunanji 
vplivi, kot so mraz, vročina, 
kajenje, kemični vplivi, če 
nekdo dela v takem okolju, 
pa premalo tekočine in 
nezdrava prehrana. Znano 
je, da zdrav način življenja 
ugodno deluje na ves 
organizem, tudi na kožo.

Kakšno hrano je 
priporočljivo uživati?
Pri prehrani so 
najpomembnejši vitamini 
skupin A, E, B, C, ki so 

močni antioksidanti in 
upočasnjujejo staranje. 
Prehrana naj bo torej 
bogata z njimi, hkrati pa 
se je treba izogibati hrani 
s konzervansi, saj se ti 
lahko prek znoja izločajo 
na površino kože in jo 
dražijo. Pomembno je še, 
da vsak dan zaužijete dovolj 
tekocine.

Kdaj pride do pospešene 
razgradnje kolagena?
Poškodba kolagena je stalno 
prisotna, čeprav kožni 
fibroblasti stalno proizvajajo 
nova vlakna kolagena. 
Poškodbe kolagena pa so ob 
dejavnikih, kot so izrazita 
mimika, delovanje UV- 
žarkov, padec estrogena 
v menopavzi, hormonske 
spremembe, večje, kot je 
njegova proizvodnja. Na 
propadanje kolagena močno 
vpliva hormon angiotenzin 
II, na katerega vplivajo 
škodljivi zunanji in notranji 
dejavniki. Fiziološko se koža 
obnavlja do 25. leta, nato pa 
odvisno od posameznika.

Kakšno je vaše mnenje 
o mehanizmu delovanja 
učinkovine kompleks Undo 
na kožo?
Delovanje v smislu zaviranja 
angiotenzina v koži je 
velik potencial v zaviranju 
propadanja kolagenske 
mreže, sploh če poleg tega 
spodbudi tudi tvorbo 
svežih kolagenskih 
vlaken v fibroblastih. 
Zato je krema UNDO 
ob dolgoročni uporabi 
zares učinkovita krema 
proti staranju kože. 
Dodani so tudi preverjeni 
antioksidacijski vitamini. 
Vsekakor jo svetujem za 
uporabo že od 25. leta 
naprej.

Kakšno je vaše mnenje o 
kremi UNDO?
Odlična krema mora 
biti primerne sestave in 
krema UNDO ima odlično 
teksturo, ki se po nanosu na 
vsak tip kože odlično vpije 
in jo naredi gladko in voljno. 
Primerna je za ves obraz, 
vrat in dekolte.

»Krema je bila darilo. V bistvu 
nisem bila niti pozorna, za kakšno 
kremo gre, ampak sem jo kar 
začela uporabljati. Ker sem bila 
v tem obdobju zaposlena 24 ur 
na dan in utrujena, je krema na 
moj obraz delovala neverjetno 
pozitivno. Koža je bila sveža, suhe 
lise na obrazu, ki se mi občasno 
pojavljajo, so izginile. Že po nekaj 
nanosih je bila na mojem obrazu 
vidna sprememba, koža je bila 
sveže napeta ... Nato pa sem le 
prebrala, kaj piše na embalaži ... 
Krema ni mastna in se lepo vpije v 
kožo, občutek na obrazu po nanosu 
je prijeten in kar čutiš, kako deluje, 
saj se zlije s kožo, kot bi bila živa in 
bi vedela, kje mora delovati.«
Erika, 40 let

»Kremo uporabljam že dva meseca 
in sem navdušena! Uporabljam 
jo kot podlago, čez se namažem 
še z vlažilno kremo, saj imam 
izredno suho kožo. Moja koža je 
resnično gladka, brez izrazitih 
gub. To dokazujejo tudi številni 
komplimenti, saj mi vsi pravijo, da 
sem videti deset let mlajša.«
Petra, 43 let

»Imam izredno problematično 
kožo, tako da sem imela do sedaj 
nesrečno roko pri izbiri krem, 
saj sem imela vedno po nanosu 
občutek, da je koža suha in mi 
jo vleče skupaj. Kremo UNDO 
uporabljam sedaj dva meseca in je 
več ne zamenjam! Po nanosu in ves 
dan je moja koža mehka in čvrsta, 
navdušena pa sem tudi nad tem, da 
so izginile gubice okrog oči.«
Urška, 29 let

»Ker je po tridesetem res že treba 
paziti na kožo, sem se odločila, da 
bo moja prva krema, ki poskrbi za 
zmanjšanje globine gubic in poveča 
čvrstost ter elastičnost kože, prav 
UNDO. Ker sicer prisegam na 
izdelke Sensilab, ta odločitev ni 
bila prav težka. Kremo uporabljam 
že štiri mesece in čeprav sem imela 
prej vedno težave z izbiro prave 
kreme, je UNDO takoj potrdil 
moje zaupanje v še en izdelek. 
Koža je svilnata in mehka, krema 
moje kože ne masti in je pravšnja 
podlaga za nanos kateregakoli 
ličila. Občutek lahkosti na koži je 
odličen. Pa še dveh krem ne rabim, 
saj je ta namenjena tako dnevni 
kot nočni negi. Priporočam prav 
vsakomur!«
Mojca, 30 let
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Mnenja uporabnic

Za mnenje o kremi 
UNDO smo povprašali 
priznano slovensko 
dermatologinjo Nastjo 
Lazar, dr. med., iz Zasebne 
dermatološke ordinacije 
Dermoestetika v Kopru.

Izjemno delovanje kreme so potrdili na 
neodvisnem inštitutu za dermatološke 
raziskave Derma Consult GmbH v 
Bonnu v Nemciji. Učinkovitost kreme je 
preizkusila tudi priznana slovenska igralka 
Iva Krajnc, ki nam je zaupala, zakaj je 
UNDO zanjo pravo lepotno odkritje.

Kaj vam je najbolj 
všeč pri kremi UNDO?
Všeč sta mi njena preprosta uporaba in 
lahek občutek kreme na koži. Prav tako 
je koža po nanosu občutno navlažena in 
prožnejša. Resničen občutek globinskega 
hranjenja kože.

Kakšna se vam zdi krema v primerjavi z 
drugimi kremami?
Všeč sta mi njena 24-urna zmogljivost in 
moč regeneracije. Prav tako ne povzroca 
alergij, kar pomeni, da je lahko za 

vsakogar, tako za ženske kot za moške.

Zakaj se vam zdi, da je krema UNDO 
ravno prava za vas?
Igralski poklic je do kože velikokrat 
neusmiljen, zato sta vsakodnevna skrb 
in nega nujno potrebni. Preizkusila sem 
veliko različnih kozmetičnih izdelkov, 
vendar moram priznati, da je krema 
UNDO presegla moja pričakovanja. 
Prav tako sem veliko na poti, zato je 
njena 24-urna zmogljivost zame zelo 
priročna.

Kaj bi povedali bodočim uporabnicam 
kreme UNDO?
S kremo UNDO bodo resnično lahko 
začutile čvrstost, elastičnost in regeneracijo 
kože v zelo hitrem času. Pa še zelo priročna 
je za uporabo in kot nalašč za v žensko 
torbico.

Koliko časa že uporabljate UNDO?
Mesec dni in sem zelo zadovoljna.

Kakšni so rezultati uporabe?
Koža je že na dotik vidneje čvrsta, manj 
utrujena in navlažena. Prav tako imam 
občutek, da so nekatere manjše gubice 
izginile.

Znanstveno ozadje kreme 
Kolagenska mreža je sestavljena iz 
kolagenskih niti in v manjši meri tudi 
elastina. Kolagenske niti morajo biti 
prisotne v optimalni količini, morajo biti 
nepoškodovane in med seboj natančno 
urejene, da bi koža navzven delovala 
sijoča, prožna in mladostna. Struktura 
kolagenske mreže se ves čas spreminja. 
Kolagenske niti se razgrajujejo, ob tem 
pa se v fibrocitih tvorijo nove kolagenske 
niti, ki nadomešcajo poškodovane. 

Le kdo si ne bi želel zavrteti časa nazaj, še posebno ko gre za našo kožo. Nova 24-urna krema UNDO 
obljublja prav to. Vsebuje patentirani kompleks UNDO, ki ustavi razpadanje  kolagenske mreže, s tem pa 
poskrbi za to, da postane koža bolj  sijoča, gube pa so manj vidne.

Iva Krajnc 
in svetovna 

inovacija 
UNDO



Pogosto sledimo modnim zapovedim in 
oglasnim smernicam, ki so zelo zapeljive 
in obljubljajo čudeže! Mi jim verjamemo 
in nasedamo, čeprav nekje od osnovne šole 
naprej vemo, da čudežev ni. V kozmetiki 
pa – morda? Ali pa so dobri rezultati 
resničen odraz dobre nege skozi čas in 
znanja v celostnem pristopu?!

V osnovi je koža organ, ki je pri vseh 
človeških osebkih enake zgradbe. Različno 
delovanje žlez z notranjim izločanjem, 
prehrambne navade, spol, starost, 
podnebje in drugi bivanjski pogoji ter 
navade pa seveda izoblikujejo posebno, za 
vsakega posameznika značilno delovanje 
tega organa.

Koža je naš največji 
organ oziroma čutilo
Pokriva skoraj celotno površino človeškega 
telesa. Koža ščiti druge organe v telesu. 
Po površini je največji organ, po teži 
pa najtežji. Pri odraslem človeku meri 
povprečno 1,6 kvadratnega metra (od 1,2 
do 1,8 kvadratnega metra), kar je približno 

16 odstotkov telesne teže. Debelina kože 
je v povprečju dva milimetra. Ponekod je 
debelejša, drugod pa zelo tanka. Zgrajena 
je slojevito in čeprav se značilnosti 

posameznih slojev na določenih predelih 
telesa nekoliko razlikujejo, je zgradba v 
osnovi podobna.
Po funkciji je najbolj vsestranski organ. 
Služi za razmejitev telesa od okolice, 
kot ščit pred vplivi okolja, sredstvo 
sporazumevanja, regulacija temperature 
telesa, izmenjava snovi z okoljem, 
zaznavanje dotika, temperature ...
Barva kože je odvisna od prekrvavitve, 
količine pigmenta in debeline. V ožjem 
pomenu ločimo vrhnjico (epidermis) 
in debelejšo usnjico (cutis ali dermis). 
Koži pripada še podkožje (hypodermis, 
subcutis), ki veže kožo na podlago in je z 
njo v tesni povezavi. 
H koži štejemo še lase in dlake, nohte (to 
so poroženeli deli kože) ter žleze lojnice, 
znojnice, dišavnice in mlečne žleze.

Zgradba kože po plasteh kože
Koža je sestavljena plastno in jo gradijo 
vrhnjica (epidermis), usnjica (cutis) in 
podkožje (subcutis). Meja med vrhnjico in 

usnjico je valovita. Podaljški usnjice segajo 
navzgor v vrhnjico kot papile, ki dajejo 
značilno sliko kože. 

Epidermis ali povrhnjica 
Epidermis ali povrhnjica je zunanji del kože. 
Osnovni delček usnjice je osnovna celica 
kože in ji pravimo keratinocit. Keratinociti 
nastajajo v bazalni plasti (zarodni plasti) 
na dnu povrhnjice in so »ob rojstvu« 
cilindrične ali prizmatične oblike. Nato 
postopoma »potujejo« proti površini. Med 
potovanjem zorijo in se spreminjajo. Pri tem 
se v njihovi notranjosti (citoplazmi) tvorijo 
posebne beljakovine, ki jih imenujemo 
keratini, proces je keratinizacija ali 
poroženevanje. Te beljakovine postopoma 
popolnoma napolnijo celico, celica 
postopno odmira in iz nje nastane drobna 
rožena luskica, ki se na površini odlušči. V 
tej fazi postajajo celice vse bolj vretenaste 
in ploščate. Celoten proces zorenja oziroma 
spreminjanja keratinocitov od zarodne 
celice pa do popolnega poroženevanja v 
povprečju traja približno 28 dni.

Keratinociti
Keratinociti so med seboj tesno povezani s 
posebnimi vlakni in se tesno prilegajo med 
seboj. Povezani so s posebno lepljivo snovjo, 
s številnimi mostički in tankimi vlakenci, ki 
potekajo iz celice v celico. Med celicami se 
vijejo številna živčna vlakna (čutilni živčni 
končiči). Epidermis je zelo odporen na 
mehanske poškodbe, mostički citoplazme 
pa omogočajo naglo izmenjavanje snovi 
(hranil) med celicami. Za prehranjevanje 
epidermisa je to zelo pomembno, saj v 
epidermisu ni žil. 
S podobnimi vlakni pa so na dnu 
(keratinociti bazalnega sloja) tudi zasidrani 
v bazalno membrano, ki loči, a tudi 
povezuje povrhnjico in usnjico. Takšna 
zgradba zagotavlja epidermisu potrebno 
čvrstost in ga poveže s spodaj ležečimi 
plastmi.

V epidermisu ni veziva in krvnih žil, saj te 
segajo le do dermalnih papil, od bazalne 
plasti epidermisa navzgor krvnih žilic ni 
več. Potrebne snovi pronicajo (difuzija) iz 
dermisa v epidermis.
Ker se celice kože na svoji poti spreminjajo, 
so na različnih nivojih različne, kar daje 
epidermisu značilno sliko in ga loči v več 
plasti.

Epidermis (od dermalnih papil navzgor) je 
sestavljen iz petih plasti:
•	Stratum basale je bazalna plast – v tej 

plasti se celice rojevajo, epitelijske celice 
se nenehno razmnožujejo in se iz nje 
epidermis stalno obnavlja. Imenujemo 
jo tudi zarodna plast (stratum 
germinativum).

•	Stratum spinosum je trnasta plast – 
beljakovinske povezave so tu najbolj 
obsežne in je zato v izoliranih celicah 
videti nazobčane trnaste robove, po 
čemer je ta sloj tudi dobil ime.

•	Stratum granulosum je zrnata plast 
– v citoplazmi teh celic so številna 
keratohialinska zrnca, ki so posledica 
poroženevanja. Po njih je ta plast 
poimenovana.

•	Stratum lucidum, svetleča plast, je vidna 
le na predelih telesa, kjer je epidermis 

najdebelejši (dlani, podplati). Celice so 
že precej napolnjene s keratini, meja 
med njimi pa je močno zabrisana, jeder 
praktično ni več videti.

•	Stratum corneum, rožena plast, je na 
površini kože, je iz več slojev povsem 
ploščatih brezjedrnih celic in je na 
različnih delih telesa različno debela. 

Deluje kot zaščitna prevleka in je 
najdebelejša na predelih, ki so najbolj 
izpostavljeni obrabi, na primer na dlaneh 
in na podplatih. 

Poroženele celice so v spodnjih slojih 
med seboj še čvrsto povezane (stratum 
compactum), proti površini pa se 
postopoma luščijo (stratum disjunctum) 
in nezaznavno odpadajo (desquamatio 
insensibilis).
Na dan odpade približno dva milijona 
celčic, sproti jih nadomeščajo mlajše. 
Zdrava roženina čim manj prepušča vodo, 
mikrobe, tujke in podobno.

Zgradba rožene plasti 
(stratum corneum)

Na sliki so 
korneociti (1), 
zloženi kot 
opeke, vmes 
so epidermalni 
lipidi (2) in voda 
(model opeke in 
cementa).

Vrhnjica je zgornja, biološko najaktivnejša 
plast kože, saj je sestavljena iz celic, 
ki opravljajo najrazličnejše naloge. 
Epidermopoeza, čas od prvih delitev 
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KožA

Pogovor 
s kožo
Ogledalo je neusmiljeno ... In nemalokrat se vprašamo, kaj in kako je pravilno, kakšni 
postopki pomagajo, katera hrana nas krepi in predvsem polepša. Kaj storiti v borbi s 
časom?

Besedilo: Ivica Flis Smaka, dr. med., specialistka fizikalne medicine in rehabilitacije
Vir shem: www.dr-flis.si

Vrhnjica
(epidermis)

Usnjica
(cutis ali 
dermis)

Podkožje
(hypodermis, 
subcutis)

las
pora

vrhnjica

usnjica

podkožje

znojnica

lasni mešiček
mišica naježevalka dlake

rožena (odmrla) plast

melanocid
bazalna plast 
(žive celice)

živec

žili

CICALFATE izdelki kot pomoč pri obnovi razdražene, suhe in/ali pordele kože otrok in odraslih.
Izdelki Cicalfate vsebujejo aktivne snovi, ki zavirajo rast bakterij, za pomoč pri obnavljanju kože (termalna voda Avene, kompleks baker-cink, 
sukralfat). Namenjeni so občutljivi koži dojenčkov, otrok in odraslih.



celičnih jeder v bazalni plasti do odmrtja 
celic na najvrhnejši plasti kože, roženini 
(stratum corneum), traja približno štiri 
tedne.
S kozmetičnimi izdelki hidriramo roženo 
plast, ki jo sestavljajo korneociti, voda 
in lipidi. V roženi plasti se nahajajo tudi 
encimi, ki so odgovorni za enakomerno 
luščenje kože in za svoje 
delovanje potrebujejo vodo. 
Zadostna količina lipidov 
in vode v tej plasti daje koži 
lepši videz ter izboljšajo njeno 
zaščitno vlogo.
V povrhnjici opazimo še 
druge celice: melanociti, 
Langerhansove in Merklove 
celice, poznane pa so še indeterminantne 
in Tokerjeve celice.
Melanociti so velike celice s svetlo 
citoplazmo in malimi, okroglimi jedri. 
Imajo številne nastavke, ki se kot lovke 
raztezajo v okolico. Najdemo jih med 
celicami bazalne plasti, na dermo-
epidermalni meji. Na obrazu so zastopani 
v večjem številu. Prisotni so tudi v lasnih 
čebulicah, v lasnih foliklih in znojnicah. 
Število in razmerje melanocitov je pri 
vseh rasah približno enako, razlike pa so 
v njihovi aktivnosti in zgradbi. Melanociti 
po izvoru ne sodijo v kožo, saj izvirajo 
iz nevralnega grebena, od koder med 
embrionalnim razvojem pripotujejo in 

se nato naselijo v koži, pa tudi v drugih 
organih (sluznice, oči ...). Njihova osnovna 
aktivnost je tvorba pigmenta (melanin). 
Melanin daje koži osnovni odtenek in 
barvo. Če telo obsevamo z ultravijoličnimi 
žarki, proizvajajo celice več melanina. 
Porjavitev je pravzaprav obrambna reakcija 
kože na preveč sonca.

Langerhansove celice sodelujejo pri 
obrambnih dogajanjih in nekaterih 
alergičnih reakcijah kože. 
Merklove celice so v bazalni plasti in imajo 
vlogo receptorjev (mehanoreceptorji).

Usnjica
Usnjica (cutis ali dermis) je srednja, 
najmočnejša plast kože, saj je lahko debela 
nekaj milimetrov. Sestavljajo ga elementi 
rahlega veziva, žilje in živčne strukture. 
Vezivo sestavljajo celice ter medceličnina. 
Vezivo je čvrsto, prožno, elastično in daje 
koži navedene lastnosti. Usnjica vsebuje 
tudi bogat preplet krvnih in limfnih žil. V 
prepletih je lahko shranjena večja količina 

krvi, zato je koža pomembna tudi pri 
uravnavanju telesne temperature (majhne 
kožne žile se v vročem vremenu razširijo 
in tako pomagajo pri oddajanju toplote, 
in ker se krvni pretok skoznje poveča, se 
na koži pojavi rdečica). V tej plasti so tudi 
številne žleze znojnice in lojnice (te žleze 
izločajo maščobo, ki ohranja kožo voljno, 

jo varuje pred okužbami 
ter masti dlake in lase), 
lasje, lasne korenine ali 
čebulice in dlake, živci in 
čutilna telesca – čutilna 
telesca posredujejo 
občutke toplote, mraza 
in mehanskih dražljajev. 
Na ta način spoznavamo 

nekatere fizikalne lastnosti predmetov. 
Živčna vlakna prevajajo vzburjenja iz 
čutilnih telesc v možgansko skorjo; na ta 
način se zavestno orientiramo v okolici.

Fibroblasti
Fibroblasti so glavne celice dermisa. 
Imajo več nalog: tvorijo kolagen in 
elastična vlakna ter druge elemente 
medceličnine in številne encime. 
Sodelujejo še v imunskih reakcijah, 
skrbijo za popravljanje oziroma 
brazgotinjenje in obnavljanje kože. Druge 
celice dermisa so makrofagi, mastociti, 
limfociti in drugi levkociti (sodelujejo v 
imunoloških reakcijah in vnetjih).

Vlaknasti del medceličnine 
Vlaknasti del medceličnine sestavljajo 
številna vlakna, ki se med seboj prepletajo, 
tvorijo snope in potekajo v različnih 
smereh. Na ta način zagotavljajo koži 
čvrstost, prožnost in elastičnost. Največ je 
kolagenih vlaken, nato so elastična vlakna. 
Po zgradbi so vsa vlakna beljakovinskega 
izvora, gradijo jih fibroblasti. Od 
kolagenskih vlaken sta odvisni čvrstost in 
prožnost kože. Ko se človek stara, se (med 
drugim) kolagen razgrajuje, posledice so 
ohlapnost kože in gube.

Lasje in dlake 
Nastajajo iz vrhnjice. Ta tvori v usnjico 
segajočo cevko, lasni mešiček. Na dnu 
lasnega mešička je odebeljena lasna 
čebulica, v katero se ugreza papila z žilami 
in živci. Iz čebulice izraste lasni koren in 
proti površini kože prehaja v lasno steblo. 
V lasni mešiček vodi izvodilo žleze lojnice, 
ki s svojim izločkom masti lase. Zaradi loja 
so lasje mehki, varuje pa jih tudi, da ne 
postanejo suhi in krhki. Ob lasu oziroma 
dlaki je gladka mišica (mišica naježevalka), 
ki pri krčenju ježi lase oziroma dlake.

Žleze znojnice 
V usnjici so tudi žleze znojnice, ki na 
površino kože izločajo znoj. So povsod 
v koži, vendar so najštevilnejše na čelu, 
v pazduhi, na dlaneh in podplatih. Znoj 

je po kemični sestavi podoben krvni 
plazmi. Poleg vode in soli vsebuje še 
sečnino in sečno kislino ter maščobne 
kisline, zaradi katerih je značilnega vonja. 
Zato kožo prištevamo med pomožna 
izločala. Znojenje je pomembno zlasti pri 
uravnavanju telesne temperature.

Čutilna telesca
V usnjici so čutilna telesca, iz katerih 
izhajajo senzibilna (čutilna) živčna vlakna, 

ki vzburjenja prevajajo v možgansko 
skorjo. Najpomembnejša telesca 
v koži so: Paccinijeva telesca, ki 
so ovalne oblike in ležijo globlje 
v usnjici; občutljiva so predvsem 
za pritisk; Meissnerjeva telesca so 
tudi ovalne oblike, toda manjša 
od prvih; so tik pod povrhnjico in 
posredujejo občutke mehanskega 
pritiska in dotika; Krausejeva 
telesca so podobna Paccinijevim 
in posredujejo občutke mraza; 
prosti živčni končiči, ki segajo v 
bradavičaste izrastke (papile) in 
vrhnjico, posredujejo občutke 
bolečine in temperature.

Podkožje
Podkožje (subkutis) je globoka 
plast pod usnjico. Sestavlja ga rahlo 
vezivo, debelejše žile in živci ter 
večji ali manjši skupki maščobe. 
V skupkih so maščobne celice, 
žile, živci. Količina in porazdelitev 
maščobe sta odvisni od telesne 
prehrane, telesne aktivnosti, 
metabolizma, delovanja žlez, spola, 
starosti ... Maščevje je slab prevodnik 
toplote, zato preprečuje oddajanje 
toplote in tudi varuje globlje ležeče 
organe pred mehanskimi vplivi 
(udarci ...). V podkožju so tudi 
izvodila znojnic in lasni folikli.

V osnovi je nujno poudariti zaščitno vlogo kože. 
Ob tem koža sodeluje tudi v različnih presnovnih 

procesih organizma (sinteza vitamina D, resorpcija 
določenih snovi) in je naš največji čutilni organ.
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Zdravljenje inkontinence
Uhajanje seča oziroma 
urinska inkontinenca je 
nesposobnost kontrole 
mokrenja, pri čemer voda 
nekontrolirano uhaja po 
kapljicah ali v celoti, tudi ko 
jo poskusimo zadržati.

Vzroki za inkontinenco
S staranjem se pojavijo 
določene spremembe, ki 
lahko vplivajo na nastanek 
urinske inkontinence. To 
so zmanjšana elastičnost 
stene mehurja, zmanjšana 
raztezljivost mišice mehurja, 
ki vodi k nepopolnemu 

praznjenju, zmanjšanje števila spontanih stiskanj mehurja in 
druge. Najpomembnejše so spremembe pri ženskah, ki nastanejo 
kot posledica hormonskega usihanja. Pomanjkanje estrogenov v 
postmenopavzalnem obdobju ima pomembno vlogo pri nastanku 
inkontinernce.
Težave z uhajanjem vode imajo lahko tudi mlajše ženske. Pri 
teh so vzroki v slabljenju mišic medeničnega dna kot posledica 
zaporednih porodov ali pa prekomerne telesne teže.
Najpogostejša je stresna inkontinenca. Ta je posledica oslabelosti 
mišic medeničnega dna z nezmožnostjo notranje mišice zapiralke, 
da ostane stisnjena, ko se poveča pritisk v trebuhu (kašljanje, 
kihanje, smeh, hoja po stopnicah, dvigovanje težkih predmetov). 
Običajno uide manjša količina urina.

Zdravljenje z lasersko terapijo
Najnovejša metoda zdravljenja blažjih oblik stresne urinske 
inkontinence je laserska terapija z laserjem Fotona Er:Yag. To 
je minimalno invazivna metoda. Laserska svetloba s toplotnim 
učinkom povzroči krčenje kolagenskih vlaken v sprednji steni 
nožnice. Zato se spremeni elastičnost tkiv nožnice in urogenitalne 
prepone. Ker pa se mehur drži sprednje stene nožnice, se povečana 
elastičnost tkiv kaže tudi na sečnem mehurju. Poenostavljeno 
povedano, organom, ki so bili prej povešeni, vrnemo prvotno 
anatomsko lego in s tem kontinenco. Poseg upravlja specialist 
ginekolog.

Poslovite se od glivic na nohtih in koži
So se na vaših nohtih ali koži pojavile glivice? Ste jih že poskusili 
odpraviti s kremami in tabletami, pa zadovoljivega učinka ni in 
ni? Ne dovolite, da bi to jesen vaša stopala zaznamovala glivična 
okužba. Uspešno in prijazno rešitev prinaša tretma ClearSteps™.
Fotonin tretma ClearSteps™ je nova, pacientu prijazna metoda za 
odpravljanje glivic oziroma onikomikoze na nohtih. Postopek je 
enostaven in učinkovit, izvaja pa se z laserjem Nd:YAG. Laserska 
svetloba enakomerno pregreva prizadeti noht in skozenj prodira do 
poškodovane kože. S tem so glivice, ki so napadle noht, oslabljene 
in postopoma uničene.

Varno in učinkovito, 
brez stranskih učinkov  
So se na vaših nohtih ali koži pojavile glivice? 
Ste jih že poskusili odpraviti s kremami in 
tabletami, pa zadovoljivega učinka ni in 
ni? Ne dovolite, da bi to jesen vaša stopala 
zaznamovala glivična okužba. Uspešno in 
prijazno rešitev prinaša tretma ClearSteps™.
Fotonin tretma ClearSteps™ je nova, 
pacientu prijazna metoda za odpravljanje 
glivic oziroma onikomikoze na nohtih. 
Postopek je enostaven in učinkovit, izvaja 
pa se z laserjem Nd:YAG. Laserska svetloba 
enakomerno pregreva prizadeti noht in 
skozenj prodira do poškodovane kože. S tem 
so glivice, ki so napadle noht, oslabljene in 
postopoma uničene.

Trije preprosti koraki
ClearSteps™ se izvaja v treh preprostih korakih.
- Korak 1: Noht se popili, saj je deformiran in vraščen, lahko pa je 
tudi zadebeljen. Skozi stanjšan noht je laserski svetlobi omogočeno 
globoko prodiranje.
- Korak 2: Noht je v celoti obdelan z lasersko svetlobo s krožno 
tehniko in rahlim prekrivanjem. Na nohtu se občutai rahlo toploto.
- Korak 3: Z lasersko svetlobo se obdela tudi vso področje nohtne 
posteljice ter področje okoli nohta. Pogosto glivice delujejo pod 
samo nohtno posteljico, zato je treba obdelati tudi področje okoli 
obolelega mesta, da se prepreči ponovitev.

Tretma ClearSteps™ se izvaja štiri- do šestkrat z enotedenskim 
presledkom. Z enakim postopkom se lahko učinkovito zdravi tudi 
glivice, ki so na koži. 
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oglasno sporočilo

UltraShape TM 
Contour I ver3 je 
revolucionarna 
neinvazivna metoda za 
oblikovanje telesa in 
trajno odstranjevanje 
maščobnih oblog. 
Storitev je namenjena 
moškim in ženskam 
z normalno do 
prekomerno telesno 
težo, odstranjuje pa 
predvsem maščobne 
obloge na trebuhu, 
stegnih in pasu.  
Postopek se izvaja pri 

strokovno usposobljenem medicinskem kadru in traja približno 
eno uro in pol, klinični preizkusi pa dokazujejo, da trije tretmaji 
zmanjšajo obseg telesa za 4 do 10 cm.Aparatura je oblikovana 
s strani plastičnih kirurgov in podprt s številnimi kliničnimi 
poskusi ter dokazi.Temelj predstavlja dokazan terapevtski 
fokusiran ultrazvok, ki je že desetletja varno in učinkovito rabljen 
v medicinskih postopkih.

Sistem UltraShapeTM Contour I ver3 ima vgrajeno patentirano 
ultrazvočno tehnologijo, pri kateri se energija osredotoči na 
točno določeno globino podkožnega maščevja-raztrga ovojnico 
maščobnih celic na treh globinah (8mm,12mm,18mm). 
Zasnovana je tako, da uniči maščobno tkivo, okoliško tkivo 
(koža, žilice, živci in vezivno tkivo) pa ostane nepoškodovano. 
Akustični ultrazvočni valovi se skoncentrirajo v določeni točki in 
ustvarijo selektiven mehanski učinek. Mehanski (in ne termalni) 
efekt se ustvari zaradi optimiziranih akustičnih parametrov in 
pulzne oblike valov. Histološke in klinične raziskave so potrdile, 
da okoliško tkivo, ki je izpostavljeno mehanskemu učinku, ostane 
nepoškodovano. 
Pulzi fokusirane ultrazvočne energije pretrgajo membrano 
maščobnih celic, njihova vsebina pa se razlije v limfni sistem, od 
koder ga telo varno odstrani s pomočjo metabolizma. Uničene 
celice izginejo za vedno! 

Najnovejši sistem VELASHAPE II je nedgradnja 
sistema Velasmooth in Velashape, ki je 
namenjen odstranjevanju celulita, oblikovanju 
telesa ter razbremenjevanju mišic, ki ga že od 
leta 2005 dalje uporabljajo po celem svetu. 
sistem VELASHAPE II ima certifikat FDA 
za odstranjevanje celulita in certifikat za 
zmanjševanje obsega telesa kot edini neivazivni 
sistem.
VELASHAPE II je najnovejši napredek 
svetovnih tehnologov na tem področju in 
predstavlja kombinacijo elektro-optične 
energije.
Sistem VELASHAPE II ima 4 funkcije,ki 

delujejo hkrati v boju proti odstranjevanju celulita in oblikovanju 
telesa. Sinergija vseh štirih funkcij omogoča hitre in učinkovite 
rezultate: 
1. infrardeča svetloba segreva 

kožo do 5mm globoko in 
spodbuja lokalni metabolizem 
ter cirkulacijo krvi v koži in 
podkožju,s tem pa razbija 
maščobne celice

2. bi polarna energija usmerjena radioferkvenca z dodatnim 
segrevanjem segreje kožo še do 15mm globoko in 
spodbuja tvorbo fibroblastov, s čimer se poveča tvorba 
kalogena,elastina in hialuronske kisline.Tako krepimo 
vezivno tkivo ter zmanjšamo ohlapnost kože.

3. vakum ustvari podtlak, ki posledično razširi ožilje in izboljša 
prekrvavitev.

4. masaža- z masažnimi valjčki pospešuje odvajanje nakopičene 
medcelične tekočine v limfni sistem.

5. Povečamo mišični tonus in zmanjšamo ohlapnost kože
6. Sprostijo se mišice in živčevje
7. Poveča se izmenjevalna površina  med tkivi (izgine izgled 

pomarančne lupine na koži)
 
Pomembno pa je tudi vzdrževanje doseženega rezultata,kajti ta 
se najbolje vidi po enem mesecu zadnjega tretmaja in se vzdržuje 
enkrat na mesec ali dva.

ULTRASHAPE - LIPO BREZ SUKCIJE 
in VELASHAPE II
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Vitamin D poznamo v dveh oblikah. Kot 
vitamin D2, ki je rastlinskega izvora, in 
vitamin D3, kot eksogeni (živalskega izvora) 
in kot endogeni (sinteza v koži). Živila 
živalskega in rastlinskega izvora vsebujejo 
relativno nizke koncentracije vitamina D, 
zato se določenim živilom dodaja. Svetuje se 
tudi uživanje v obliki prehranskih dopolnil. 
Ribje olje, mastne ribe, jetra in jajčni beljak 
so pomemben prehranski vir vitamina D. 
Do 180 stopinj Celzija je toplotno stabilen 
in v živilih občutljiv le na kisik in svetlobo. 
Izgube ob pripravi znašajo deset odstotkov. 
Absorpcija vitamina D iz prehranskih 
dopolnil je za 50 odstotkov večja, če ga 
užijemo skupaj z maščobami.

Pomanjkanje vitamina D
Razširjenost pomanjkanja vitamina D 
dandanes močno narašča. Izpostavljenost 

soncu se je zmanjšala zaradi sodobnejšega 
načina življenja, ki ima za posledico 
povečanje zadrževanja v zaprtih prostorih, 
zaradi uporabe krem za zaščito pred soncem 
z visokim faktorjem zaščite in neustrezne 
prehrane. 

Od rahitisa pri dojenčkih in otrocih, do 
osteoporoze pri odraslih 
Za rahitis so, zaradi motnje pri 
mineralizaciji kosti, značilne deformacije 
skeleta in izrastline na hrustancih, zakasnela 
rast in razvoj zob, slabše napredovanje na 
telesni teži ali nizka rast. 
Pri odraslih pa je značilna osteomalacija 
(demineralizacija polno razvitih kosti), 
ki se kaže kot mišična slabost, bolečine 
v kosteh in spontani zlomi. Dolgoročno 
slaba preskrba z vitaminom D prispeva k 
nastanku osteoporoze v starosti.

Potrebe po vitaminu D
Neodvisno od proizvodnje vitamina D 
pod vplivom UV-svetlobe v koži in vnosov 
vitamina D z materinim mlekom oziroma 
mlečnimi formulami so priporočila za 
novorojenčke po prvem tednu življenja, da 
prejemajo 400 ME vitamina D3 do konca 
prvega leta življenja. 
Otroci, mladostniki, nosečnice, doječe 
matere in vsi odrasli pa naj prejmejo 
dodatek vitamina D3 po priporočilih D-A-
CH -800 ME dnevno v zimskih mesecih, v 
poletnih lahko tudi manj. 

Večina farmacevtskih podjetij uporablja 
naravno rastlinsko olje kot medij, v 
katerem raztopijo učinkovino (vitamin D). 
Absorpcija in prebavljivost sta boljši, če 
je učinkovina raztopljena v maščobi brez 
dodanih konzervansov.

Vitamin D je v maščobi topen vitamin, 
bistven za regulacijo absorpcije kalcija in 
fosforja iz prebavil. Skupaj s kalcijem je pri 
dojenčkih in malčkih pomemben pri razvoju 
in izgradnji kosti ter zob. Preprečuje pojav 
rahitisa, pri odraslih pa prezgodnji pojav 
osteomalacije in osteoporoze. Ugodno vpliva 
tudi na živčno-mišične funkcije, vnetja in 
izražanje številnih genov. 
Povzeto po prispevku Andreje Širca Čampa, univ. dipl. inž., klinične dietetičarke

Pomen vitamina D 
v prehrani



Zakaj se posamezniki največkrat odločijo 
za poseg? Prevladujejo zdravstveni ali 
estetski razlogi?
Ustna votlina je začetek prebavne poti, 
katere pomemben del so zobje, ki imajo 
dve pomembni funkciji. Ena je videz, ki 
je za človeka pomemben pri vsakdanjem 
socialnem življenju, po drugi strani pa 
so zobje pomembni pri prehranjevanju, 
komunikaciji. Če na kratko povzamemo, 
za ureditev sprednjih zob sta motiv 
estetika in funkcija, medtem ko so za 
ureditev zadnjih zob motivi v glavnem 
zdravstveni, saj so kočniki pomembni pri 
prehranjevanju.

Kakšen je postopek od odločitve za poseg 
do samega posega?
Čeprav je pri nas socialno zobozdravstvo 
še vedno na solidnem nivoju in se je v 
preteklosti ogromno posvečalo preventivi 
ter vzgoji pacientov, se še vedno mnogo 
ljudi odloči za obisk zobozdravnika zaradi 

bolečin. Vsak z urejenim zdravstvenim 
zavarovanjem ima pravico do izbire 
osebnega zobozdravnika, ki pacienta po 
potrebi, če so njegovi zobozdravstveni 
problemi preveliki, z napotnico pošlje 
k ustreznemu specialistu. Vendar lahko 
osebni zobozdravnik, če ga pacient 
pravočasno in redno obiskuje, opravi 
večino zobozdravstvenih storitev sam. 
Je pa po drugi strani tudi res, da so tako 
osebni zobozdravniki kot specialisti precej 
obremenjeni, in posledica tega so neželene 
(pre)dolge čakalne dobe. 

Kateri posegi so najpogostejši?
Nekoč so prevladovale ekstrakcije (puljenje 
zob), sedaj pa ima na srečo vodilno vlogo 
konzervativno zobozdravstvo – zobne 
zalivke, čiščenje zobnega kamna ... Če 
zobnih lokov ne moremo popraviti s 
konzervativnimi metodami, je na vrsti 
zobna protetika.

Kako poteka oskrba z zobnimi 
zalivkami?
To je najpogostejši poseg in se opravlja v 
lokalni anesteziji. Z zobnimi turbinami, 
mikromotorji ali v novejšem času tudi z 
laserjem odstranimo karies, odstranjen 
bolni del zobovine pa zapolnimo z 
nadomestnimi materiali. Nekoč je bil 
to amalgam, ki ga dandanes vedno bolj 
izpodrivajo beli, kompozitni materiali, ki 
so seveda estetsko sprejemljivejši in glede 
na nekatere novejše raziskave tudi biološko 
manj oporečni.

Kakšni so možni zapleti po posegu in 
kako jih rešujete?
Najbolj neželen zaplet po posegu je seveda 
bolečina, ki je hkrati tudi najpogostejši 
vzrok obiska zobozdravnika. V drugi 
vrsti je treba omeniti tudi krvavitev. 
Zaplete je najbolje preprečevati in to nas 

ponovno pripelje do ustrezne ustne higiene 
ter pravočasnih preventivnih obiskov pri 
zobozdravniku.

Znano je, da se mnogi Slovenci na poseg 
odpravijo v tujino. Ali veste, kakšni so razlogi 
za to?
V zadnjem času se res mnogo pacientov odloča 
za odhod in oskrbo v tujino, predvsem 
v balkanske dežele. Osnovni motiv 
so seveda cenovne razlike. Vendar je 
treba poudariti, da je kakovost takšne 
oskrbe zelo vprašljiva, še posebno, 
ker so te storitve opravljene v zelo 
kratkem času, znano pa je, da se 
kakovostna zobozdravstvena oskrba 
ne da opraviti v samo nekaj dneh. 
V svoji dolgoletni klinični praksi 
sem naletel na mnogo pacientov s 
komplikacijami, ki so se pojavile po 
takšni »ekspresni« obravnavi. 

V čem so največje razlike med 
posegi pri nas in v tujini?
V državah, kjer cveti tako imenovani 
dentalni turizem, je oskrba hitra, cenovno 
pogosto privlačna, po navadi estetsko 
zadovoljiva, vendar vprašljiva s stališča samega 
zobnega zdravja. Tako pri nas kot v razvitih 
evropskih državah stremimo k načrtovanemu 
zdravljenju zob in seveda k ohranitvi, kar vzame 
več časa, in glede na to, da pri nas zavarovalnice 
nadstandardnih storitev ne krijejo ali jih zgolj 
subvencionirajo, so posledično te storitve tudi 
dražje.

Zakaj bi svetovali, da pacienti poseg zaupajo 
slovenskim strokovnjakom?
V Sloveniji je zobozdravstvo strokovno na 
zelo visokem nivoju, primerljivo s storitvami 
v razvitih deželah, kot so denimo Nemčija, 
Švica in Avstrija. Prav tako so pri nas na voljo 
vsi sodobni načini zdravljenja, s katerimi je 

mogoče zobe zdraviti, ohraniti in ne zgolj takoj 
oskrbeti, na primer s keramično protetiko. 
Mnogokrat se posledice tako hitre obravnave 
poznajo šele čez nekaj let, celo desetletje, 
vendar je takrat manevrski prostor navkljub 
temu, da smo v dobi implantatov, zelo omejen 
in posledično so storitve dražje. Kar pa je še 
pomembneje, prizadeta sta tako ustno kot 

splošno zdravje. Skratka, mogoče z odhodom 
v tujino na kratek rok pacienti privarčujejo, 
srednje- in dolgoročno pa so lahko tako na 
finančni kot zdravstveni izgubi.

Morda za konec lahko dodate še kakšen 
nasvet – kaj lahko pacient sam naredi za svoje 
ustno in zobno zdravje?
Najbolje lahko pacient poskrbi za svoje ustno 
in zobno zdravje tako, da redno krtači zobe s 
primernimi zobnimi ščetkami, uporablja zobno 
nitko ter ustrezne zobne paste in vode. Seveda 
je pomembna tudi redna prehrana (čim manj 
ogljikovih hidratov). Prav tako se je treba redno 
udeleževati preventivnih zobozdravstvenih 
pregledov – vsaj enkrat letno, idealno pa bi bilo 
na pol leta, še posebno pri tistih s parodontalno 
boleznijo.

zdRAVI In LepI zobJe

Prim. mag. Marjan Zlatko Frangež 
izvaja storitve tudi v Zobnem 
ateljeju DM na Štihovi ulici 4 
v Župančičevi jami v Ljubljani. 
Zobni atelje DM je nov in sodoben 
center z izrazito usmerjenostjo k 
storitvi, ki je uporabniku dostopna, 
visoko strokovna in prijazna. 
Izvajajo preventivne in kurativne 
posege v zobozdravstvu, estetsko 
zobozdravstvo ter beljenje zob, 
implantologijo in protetiko, pri tem 
pa uporabljajo sodobne materiale in 
najnovejše metode, tudi laserske. V 
ateljeju je tudi zobni laboratorij, zato 
so lahko popravila delnih ali totalnih 
protez takojšnja, brez neljubega 
čakanja. Sprejemajo naročila na 
preventivne, neobvezujoče in 
brezplačne preglede.

Bistvo iskrivega nasmeha so lepi in negovani zobje. Nekaterim se zanje ni treba posebno truditi – dovolj 
sta skrbna nega in redni obiski zobozdravnika, ki uredi sprotne težave. Drugi pa z zobmi nimajo take 
sreče in potrebujejo več pomoči tako na zobozdravstvenem kot na estetskem področju.

O zobozdravstvenem 
varstvu in zobni 
estetiki

O postopkih, posegih, zadregah in neprijetnostih, ki 
nas lahko doletijo, pa seveda tudi o rešitvah, smo se 

pogovarjali s prim. mag. Marjanom Zlatkom Frangežem, 
dr. dent. med., specialistom za ustne in zobne bolezni ter 

parodontologijo z implantologijo.
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Medzobne ščetke – 
tabu ali nepogrešljive 

spremljevalke?

Prve zobne ščetke naj bi Babilonci 
uporabljali pred približno 5.500 leti. Imele 
naj bi obliko paličice, ki so jo žvečili. Stari 
Grki in Rimljani naj bi čistočo svojih ust 
ohranjali z zobotrebci. Najdbe, ki izvirajo 
s Kitajske in so stare  približno 3.600 let, 
pa opisujejo pripomoček za čiščenje zob 
kot paličico, ki je bila na eni strani toliko 
požvečena, da je postala podobna čopasti 
ščetki, kot jo poznamo danes, na drugi 
strani pa je bila koničasta – ta del je bil 
namenjen čiščenju med zobmi. Paličice, 
ki so se uporabljale v ta namen, naj bi bile 
vejice aromatičnih dreves, zato so imele 
poleg čistilnega še osvežilni učinek.

Medzobne ščetke v preteklosti
O medzobnih ščetkah je znanega 
veliko manj. Pionirsko vlogo v izdelavi 
medzobnih ščetk je imelo v sedemdesetih 
letih podjetje Curaden iz Švice. S 
pristopom, ki v razvoj izdelkov ne 
vključuje samo akademskih strokovnjakov, 
temveč tudi strokovnjake iz prakse 
(zobozdravnike), že vrsto let oblikujejo 
izjemno kakovostno linijo izdelkov pod 
blagovno znamko Curaprox.

Kakovost na treh stebrih
Pri podjetju Curaden imajo zelo stroga 
merila kakovosti za svoje izdelke. Osnova 
teh meril so trije stebri: učinkovitost, 
atravmatičnost in sprejemljivost. Ni dovolj, 
da medzobna ščetka poseže v mehke 
zobne obloge v medzobnem prostoru, 
temveč mora to narediti brez poškodb 
dlesni, hkrati pa mora biti njena uporaba 
enostavna.

Učinkovitost medzobnih 
ščetk Curaprox CPS

Medzobna ščetka je 
učinkovita takrat, kadar s 
svojimi ščetinami zapolni 
ves medzobni prostor 

in tako poseže v mehke zobne obloge vse 
od žleba med zobom in dlesnijo do stične 
točke sosednjih zob. Zato so v žično jedro 
medzobnih ščetk Curaprox vpete dolge, 
tanke, a čvrste in hkrati elastične ščetine, 
ki se ob vhodu v medzobni prostor stisnejo 
k žičnemu jedru, v medzobnem prostoru 
pa se razširijo, se prilagodijo anatomiji zob 
in učinkovito opravijo svojo nalogo.

Žično jedro, ki je vredno zaupanja
Žično jedro medzobnih ščetk Curaprox 
je narejeno iz izjemno tanke, posebne 
legirane kirurške žice, ki je stožčasto vpeta 
v plastični nosilec medzobne ščetke. To 

vpetje omogoča večjo fleksibilnost, zaradi 
česar je možnost loma ščetke izjemno 
zmanjšana, ščetka pa svojo nalogo opravi 
povsem atravmatično. 

Skrivnost uspeha je v popolnem 
prileganju
Tako kot pri izbiri čevljev, ko nam 
lahko premajhni povzročijo bolečine, 
v prevelikih pa bomo zelo težko hodili 
naokrog, ker se ne bodo popolnoma 
prilegali stopalu, je tudi pri čiščenju 
medzobnih prostorov zelo pomembno, 
da izberemo ustrezno velikost medzobne 
ščetke. Pri podjetju Curaden so tako 
razvili poseben sistem merjenja velikosti 
medzobnih prostorov, ki ga z barvno 
kodirano sondo opravi strokovnjak. 
Če se merjenja velikosti medzobnega 
prostora lotimo sami z različno velikimi 
medzobnimi ščetkami, naj velja pravilo, 
da je za medzobni prostor idealna največja 
medzobna ščetka, ki še brez težav vstopi 
v medzobni prostor. Le pravilno izbrana 

velikost medzobne ščetke zagotavlja 
učinkovito in atravmatično čiščenje, 
brez možnosti, da bi se ob njeni uporabi 
poškodovali.

Ko se naučimo uporabljati medzobno 
ščetko in poznamo pravilno velikost za 
posamezni medzobni prostor, je njena 
uporaba pravzaprav zelo enostavna, 
medzobna ščetka pa je za uporabnika zelo 
sprejemljiva. Vstavimo jo v medzobni 
prostor, odstranimo in čiščenje je končano. 
Ob rednem čiščenju medzobnih prostorov 
simptomi vnetja dlesni (krvavenje), ki je 
zelo verjetno prisotno, izzvenijo v nekaj 
dneh. 

En, dva, tri – vnetih dlesni ni
V preteklosti so bile na voljo medzobne 
ščetke v dimenzijah, ki jih ljudje z 
zdravimi obzobnimi tkivi, če niso imeli res 
velikih medzobnih prostorov, niso mogli 
uporabljati. Zato ne preseneča, da uporaba 
medzobnih ščetk dandanes ni zelo 
razširjena. Glede na to, da je parodontalna 
bolezen najbolj razširjena bolezen in da se 
vedno začne z vnetjem dlesni, ki ga radi 
prezremo, je redna uporaba medzobnih 
ščetk enostavna in učinkovita pomoč 
pri preprečevanju pojava parodontalne 
bolezni. 

Medzobna ščetka je pripomoček za vzdrževanje 
ustne higiene, ki nima dolge zgodovine

oglasno sporočilo

Prerez medzobnega prostora 
z vstavljeno medzobno 
ščetko, ki medzobni prostor 
popolnoma zapolni.

Stožčasto vpetje žičnega jedra v plastični nosilec

Merjenje širine medzobnega prostora z IAP sondo



Energijski in hranilni vnos vegetarijanske 
prehrane temelji pretežno na vnosu živil 
rastlinskega izvora. Glavnino prehrane 
predstavljajo žita, sadje, zelenjava, 
stročnice in oreščki. Vegetarijanska 
prehrana v osnovi omejuje uživanje 
mesa, perutnine in rib. Glede na stopnjo 
omejitve uživanja živil živalskega izvora pa 
razdelimo vegetarijansko prehrano na več 
skupin:

•	veganska prehrana: vegani v svoji 
prehrani popolnoma izločijo vsa živila 
živalskega izvora in se prehranjujejo 
izključno z živili rastlinskega izvora.

•	lakto vegetarijanska prehrana: lakto 
vegetarijanci v prehrano poleg živil 
rastlinskega izvora vključujejo tudi 
mleko in mlečne izdelke.

•	lakto-ovo vegetarijanska prehrana: 
lakto-ovo vegetarijanci v svojo prehrano 

poleg živil rastlinskega izvora vključujejo 
mleko, mlečne izdelke in jajca.

•	lakto-ovo-ribo vegetarijanska prehrana: 
lakto-ovo-ribo vegetarijanci v prehrano 
poleg živil rastlinskega izvora vključujejo 
mleko, mlečne izdelke, jajca in tudi ribe. 
Ta oblika prehrane je najohlapnejša 
oblika vegetarijanstva, saj izključuje le 
uživanje mesa in perutnine.

Vegetarijanska prehrana je lahko 
zdrava oblika prehranjevanja
Vendar le, če je skrbno načrtovana. 
Bogatejša je s kompleksnimi 
ogljikovimi hidrati, maščobnimi 
kislinami omega-6, prehranskimi 
vlakninami, karotenoidi, folno 
kislino, vitamini C in E ter 
magnezijem. Prehranska priporočila 
za vnos hranil priporočajo, naj 
odrasli dnevno zaužijejo 25–35 
gramov prehranskih vlaknin in z 
vegetarijansko prehrano zlahka 
dosežemo priporočene dnevne vnose. 
Posamezniki, ki se prehranjujejo s 
skrbno načrtovano vegetarijansko 
prehrano, imajo manj težav z 
debelostjo, zaprtjem, hemoroidi, 
visokim krvnim sladkorjem in 
inzulinsko rezistenco. Vegetarijanci 
zaužijejo manj nasičenih maščob in 
holesterola in imajo zato pogosto 
boljšo lipidno krvno sliko (nižje 
vrednosti skupnega holesterola in 
trigliceridov v krvi). Na dolgi rok 
vegetarijanski način prehranjevanja 
zagotavlja večji vnos antioksidantov 

(sveža zelenjava in sadje), ki zmanjšujejo 
tveganje za razvoj srčnožilnih obolenj.

Zakaj se vse več ljudi odloča za 
vegetarijansko prehranjevanje?
Zagotovo najpogosteje zaradi želje, da bi se 
prehranjevali bolj zdravo – predvsem tisti, 
ki iz prehrane izločijo le meso in mesne 
izdelke, ohranijo pa ribe, mleko in/ali jajca. 
Drugi vzroki so lahko zdravstvene težave 
ali pa že od majhnega odklanjajo uživanje 
mesa, ker jim enostavno ni okusno in to 
»izbirčnost« ohranijo tudi pozneje v življenju. 
V najstniškem obdobju pa večinoma zaradi 
»mode« in zaradi usmiljenja do živali.

Potencialni primanjkljaji hranil pri 
vegetarijanski prehrani
Prednosti, ki jih prinaša vegetarijanski način 
prehranjevanja smo poudarili, prav pa je, da 
poudarimo tudi pasti vegetarijanske prehrane, 
ki nastopijo ob neskrbnem načrtovanju 
tovrstne prehrane oziroma pri osebah rizičnih 
skupin, katerih potrebe so večje od zmožnosti 
zaužitja določenih hranil z vegetarijansko 
obliko prehranjevanja. Rizične skupine so 
nosečnice, doječe matere, dojenčki, malčki in 
otroci v dobi intenzivne rasti ter starostniki.
Vegetarijanska prehrana prinaša relativno 
nižji celokupni vnos beljakovin, nasičenih 
maščobnih kislin, dolgoverižnih maščobnih 
kislin omega-3, kalcija, vitaminaB12 in cinka.

Kalcij
Absorpcija kalcija je lahko zmanjšana zaradi 
večjega vnosa fitatov, ki se nahajajo v rastlinski 
hrani (žitih, oreških, semenih in stročnicah). 
Z vegetarijanskim načinom prehranjevanja 
dokazano zaužijemo več prehranskih vlaknin 
in s tem več fitatov oziroma fitinske kisline. 
Če vnos zadostnih količin kalcija ni skrbno 
načrtovan, lahko pride do pomanjkanja pri 
nosečnicah in doječih materah (do 1.200 
miligramov), otrocih (900–1.200 miligramov), 
adolescentih (1.200 miligramov) in osebah 
z osteopenijo oziroma osteoporozo. Ko ne 
morete zagotoviti zadostnega vnosa, svetujemo 
posvet z osebnim zdravnikom, ki bo predpisal 
ustrezno prehransko dopolnilo.

Anemija zaradi pomanjkanja železa
Predvsem ženske morajo biti gotove, da z 
vegetarijansko obliko prehrane 
zagotovijo zadosten 
vnos železa. 
Oblika železa 
v mleku, jajcih 
in rastlinskih 
živilih je 
v velikem 
odstotku nehemska, 
njena absorpcija pa le 
od dvo- do dvajsetodstotna. 
Asorbcijo železa poveča prisotnost vitamina 
C, zato naj vegetarijanci ob dobrih rastlinskih 
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Čeprav je preskrba z nekaterimi nujno potrebnimi minerali in vitamini lažja z 
mešano prehrano, ki vključuje vse skupine živil, zagotavlja dobro načrtovana in 
pestra vegetarijanska prehrana zadostno preskrbo. Tega pa žal ne moremo trditi za 
vegansko prehrano, ki potrebuje zato ustrezna prehranska dopolnila. Pri načrtovanju 
vegetarijanske prehrane moramo biti pozorni na zadosten vnos vitamina B12 in D, 
železa, folne kisline ter kalcija. Besedilo: Andreja Širca Čampa, univ. dipl. inž., Nutriticon, 

prehransko svetovanje Šenčur pri Kranju, www.nutriticon.si 

Vegetarijanska 
prehrana



virih železa (fižol, leča, grah, temnozelena 
listnata zelenjava) zaužijejo dovolj sadja 
(agrumi, robidnice) ali zelenjave, bogate z 
vitaminom C (paprika).

Maščobne kisline 
omega-3
Z vegetarijanskim 
načinom prehranjevanja 
vnašamo manj nujno 
potrebnih maščobnih 
kislin omega-3, razen v 
primerih, ko v prehrano 
redno vključujemo 
tudi mastne morske 
ribe (losos, skuša). V 
nasprotnih primerih 
je na mestu razmislek 
o uživanju ustreznega 
prehranskega dopolnila 
omega-3. Dobri viri 
omega-3 so rastlinska olja, 
predvsem konopljino, 
laneno, repično in sojino 
olje. V vegetarijanski 
prehrani dobro razmerje 
med maščobnimi kislinami omega-3 in 
omega-6 poruši uporaba kokosove masti 
in bučnega olja, ki sta bogatejša le z 
maščobnimi kislinami omega-6. 

Beljakovine in esencialne aminokisline
Celokupni vnos beljakovin je pri 
takšnem načinu prehranjevanja nižji, 
vendar so vegetarijanci kljub splošnemu 
prepričanju, da je prenizek, še vedno 
dobro preskrbljeni z beljakovinami. 
Pomembno je kombiniranje živil, ki 
zagotavljajo pokritje tudi esencialnih 
aminokislin, predvsem metionina in 
lizina. Lizin vsebujejo pšenica, koruza 
in riž, metionin pa je v fižolu in čičeriki. 
Zato so na mestu kombinacije riž-fižol, 
testenine-čičerika, koruza-fižol ali v 
milejši obliki vegetarijanske prehrane 
kruh-mleko, riž-sir, testenine-sir.

Pomanjkanje vitamina B12
Vitamin B12 skrbi za normalno 
delovanje živčnega sistema in nastajanje 
rdečih krvničk –eritrocitov. Prvi znaki 
pomanjkanja vitamina B12 so zabrisani 

in neprepoznavni, očitni postanejo šele 
pri kroničnem pomanjkanju. Znaki 
pomanjkanja so podobni Alzheimerjevi 
bolezni in vključujejo tudi kronično 
utrujenost, demenco, zmedenost, šibkost 
rok in nog ... Dobri viri vitamina B12 so 
alge (chlorella, spirulina ...), ki predstavljajo 
del vsakodnevne prehrane vedno večjega 
števila vegetarijancev. V vsakem primeru 
pa morajo posamezniki na strogi veganski 
prehrani razmišljati o prehranskem 
dopolnilu vitamina B12 – za zagotavljanje 
zadostne oskrbe z njim. Priporočljiva je 
tudi pogostejša kontrola nivoja vitamina 
pri izbranem zdravniku.

Pomanjkanje vitamina D
Človek glavnino vitamina D sintetizira 
ob ustrezni izpostavljenosti organizma 
sončni svetlobi. Ljudje z vegetarijansko 

prehrano, ki imajo omejeno gibanje v naravi 
(se glavnino časa zadržujejo v zaprtih 
prostorih), morajo poiskati druge vire 
vitamina D. Dovolj je že mleko, obogateno z 
vitaminom D, če ga uživajo. Pri veganskem 

načinu prehrane in ob 
nizkomaščobnem vnosu 
pa potrebujejo prehransko 
dopolnilo vitamina D v 
kombinaciji z maščobnimi 
kislinami omega-3.

Prekomeren vnos vlaknin
Prekomeren vnos 
prehranskih vlaknin, 
ki je pri vegetarijanski 
prehrani pogost, lahko 
moti absorpcijo drugih 
hranil v tankem črevesju. 
Pri dojenčkih in malčkih 
je zaradi nezrelosti tankega 
črevesja lahko vzrok za 
ponavljajoče se driske, ki 
lahko vodijo v dehidracijo. 
Enak učinek je poznan 
pri starostnikih zaradi 

starostnega pešanja funkcij tankega črevesja.

Za konec
Vsaka oblika vegetarijanske prehrane naj 
bo prostovoljna odločitev posameznika. 
Najlažje vse potrebe po hranilih in 
energijski vrednosti dosežemo z 
uravnoteženo mediteransko prehrano, 
vendar jih lahko dosežemo tudi z 
vegetarijansko prehrano (na primer 
ovo-lakto-ribo), vendar jo moramo 
skrbno načrtovati. Pri vegetarijanstvu se 
moramo zavedati, da organizem lahko 
hitreje prikrajšamo za nujno potrebna 
hranila, katerih pomanjkanje lahko ogrozi 
naše zdravje. Predvsem rizične skupine 
potrebujejo skrben zdravniški nadzor 
za zagotovitev primernega energijskega, 
beljakovinskega in mineralno-vitaminskega 
vnosa.

Povprečno zraste pri odraslem človeku 100.000 do 150.000 las.
Dnevno nam izpade 50 do 100 las. Kadar je izpadanje las povečano, je potrebno ukrepati.

Povprašajte v lekarnah in 

specializiranih trgovinah. 

Kontakt: STIRIA-Alenka Arko Hočevar s.p.

www.stiria.si, 02 250 0136

serum za rast las v ampulah in šamponih za ženske in moške
Verjetno največkrat  klinično potrjena terapija - s trojnim delovanjem!

• Preprečuje izpadanje las
• Pospešuje rast las 
• Okrepi lasno vlakno

V dobi rasti se poveča 
število las za 10,30% - 
do 15000 las

V dobi rasti se poveča 
število las 12,6% - do 
18000 las

Sem reden uporabnik vaših šamponov in ampul proti izpadanju 
las. Na lasišču sem imel močan prhljaj in sem s pomočjo 
vašega šampona in ampul povsem odpravil ter dosegel 
rezultat, ki sem ga želel. Vaše izdelke bom še naprej uporabljal.

28 let iz Celja Celje

Izjava zadovoljne stranke:

Superhrana (superfood) je 
življenjski vir hrane, ki je zelo 
skoncentriran, s kompletno 
ponudbo kakovostnih hranil, 
antioksidantov, mineralov in 
vlaken. To so naravna živila 
z visoko vsebnostjo koristnih 
snovi, ki pomagajo pri zdravju 
in energiji, pomagajo nam 
nahraniti telo in ohranjati 
zdrave celice.

Zakaj superhrana?
Superhrana je neverjetna 
zakladnica snovi, ki jih 
potrebujemo, a jih naš 
organizem ne zna pridelati 
sam. Sodi v razred najmočnejše 
in hranilno najbogatejše 
hrane na svetu. Je okusna, ima 
izjemno sposobnost povečanja 
vitalnosti in energije, je 
optimalna izbira za izboljšanje 
splošnega zdravja, spodbuja 
imunski sistem, proizvaja 
serotonin – hormon sreče, 
izboljšuje spolnost, nas vrača 
v ravnovesje in med drugim 
tudi čisti ter razstruplja telo. 
Samo naravno pridelana 

hrana, v svoji popolni obliki, 
nam pomaga pri zdravljenju 
bolezni oziroma pri preventivi. 
Moramo se zavedati, da smo, 
kar jemo, in da vse, kar damo 
v svoje telo, vpliva na nas, naše 
razmišljanje, naše zdravje in 
naše obnašanje.

Ali jo res potrebujemo?
Toda vedno se najdejo skeptiki, 
ki se sprašujejo: »Je mar treba 
posegati po živilih, ki jih 
naši predniki niso poznali, 
po živilih, ki prihajajo iz 
daljnih dežel, nam neznanih 
okolij?« Tako vprašanje je 
vsekakor na mestu, z njim pa 
prihaja tudi odličen odgovor 
– med superživila sodijo tudi 
koprive, špinača, česen in 
mnoge vrtnine. A strinjamo 
se, da je prst, v kateri zrastejo, 
nemalokrat izčrpana, tudi 
onesnažena, zato previdnost 
nikoli ni odveč. Mnoge 
spletne trgovine prodajajo 
živila, ki sodijo v kategorijo 
superživil. Toda pred nakupom 
pozorno preverite njihov 

izvor, zahtevajte mednarodno 
uveljavljene certifikate in 
zaupajte le preverjenim 
blagovnim znamkam, ki 
zagotavljajo deklarirane 
in certificirane vrednosti 
pomembnih učinkovin v 
izdelkih.

Zelena superhrana
To je skupina lahko 
prebavljivih hranil, ki jih, 
poleg številnih vitaminov in 
mineralov, ki varujejo telo pred 
boleznimi, odlikuje tudi širok 
spekter koristnih proteinov, 
fotokemikalij in zdravih 
bakterij, s katerimi pomagamo 
telesu graditi mišice in tkiva. 
Glavna prednost zelene 
superhrane je klorofil – 
njegova kemijska sestava je 
zelo podobna sestavi človeške 
krvi, zato pomaga proti 
slabokrvnosti. Zelo priljubljena 
zelena superhrana so alge.

Sadje in oreščki
Sadje in oreščki so superhrana 
predvsem zato, ker se uspešno 

borijo s prostimi radikali 
v telesu. Uživanje dovolj 
sadja in oreščkov pospešuje 
metabolizem in pomaga v 
boju proti staranju. Med sadno 
superhrano so pri poznavalcih 
na vrhu lestvice jagode goji, 
maca, ki povečuje vzdržljivost, 
izboljšuje imunski sistem in 
poskrbi za boljše razpoloženje, 
ter semena chia, lanena 
semena, kokosova voda, jagode 
acai ...

Čebelji pridelki
Čebele vedo, kako ubraniti 
svojo družino, zato ustvarjajo 
celo paleto izdelkov, ki so za 
človeka superhrana. Matični 
mleček, ki je najbogatejši 
vir pantenonske kisline na 
svetu, odpravlja utrujenost 
in nespečnost. Cvetni prah 
vsebuje številke beljakovine 
ter je zelo koristen dodatek 
v prehrani športnikov in 
tistih, ki okrevajo po bolezni. 
Propolis pa krepi naš imunski 
sistem in nas varuje pred 
bakterijami.

Superhrana – 
resnica ali prevara?

V zadnjih letih se nemalokrat srečujemo s pojmom superhrana. Vsi se strinjamo, da bi morali v 
svoj jedilnik dodati več svežega sadja in zelenjave, a glede na to, da je z leti postala prst osiromašena 
mineralov, je superhrana lahko korak v pravo smer. Besedilo: Urška Mlakar

Bio maca vsebuje 100-odstotne 
korene mace, ki so pridobljeni na 
tradicionalen in strogo nadzorovan 
način. Zaužijte jo v kapsuli ali kot prah, 
umešan v brezalkoholno tekočino ali 
jed po lastnem okusu. 
 

Bio chia je bogato 
rastlinsko živilo, 
vir beljakovin in 
prehranske vlaknine. 
Pripravite si jo z 
jogurtom in naredite 
nekaj zase že ob 
zajtrku.
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Gospa Nevenka je vesele narave in zelo 
družabna ter simpatična sogovornica. 
Zakorakala je že v štirideseta leta, hkrati 
z leti pa jo spremljajo tudi različna 
bolezenska stanja (napenjanje, hipotiroza 
...). Ob vsem tem bi rada izgubila tudi 
kakšen kilogram odvečne telesne teže.

Prebavne in črevesne težave
Pogosto se zgodi, da nas po določeni hrani 
v želodcu in črevesju tišči, boli in napenja. 
Eden od razlogov se lahko skriva v katerem 
koli živilu, ki ga naše telo slabo prebavlja, 
pri čemer se sproščajo plini v večji količini. 
Pline tvorijo bakterije, ki se razmnožujejo v 
našem prebavnem traktu. 
Najpogostejša živila, ki 
povzročajo napenjanje, so 
stročnice (fižol, leča, čičerika 
...), zelje, cvetača, živila z večjo 
vsebnostjo vlaknin, lahko pa 
je napenjanje tudi posledica 
intolerance ali alergije na 
posamezno živilo. Če imamo 
hujše težave ob zaužitju 
posameznih živil, opravimo 
krvne preiskave: test intolerance 
ali alergije na živila. 

Mleko in mlečni 
izdelki – da ali ne
Ker ima gospa Nevenka rada 
mleko in mlečne izdelke, sva se 
dogovorili, da bo navadno mleko 
in mlečne izdelke zamenjala z 
mlekom in mlečnimi izdelki 
brez laktoze. Izkazalo se je, da se ji je stanje 
bistveno izboljšalo. Zakaj?
Laktoza ali mlečni sladkor je sladkor, 
ki se nahaja v mleku. V tankem črevesu 
encim laktaza razcepi laktozo na enostavne 
sladkorje, glukozo in galaktozo. Če 
tega encima telo ne proizvaja, ne more 
razgraditi laktoze. Tako preide laktoza 
nerazgrajena v debelo črevo, kjer jo 
črevesne bakterije fermentirajo, kar 
povzroča prebavne težave in bolečine. 

Priporočena živila:
•	mleko in mlečni izdelki živalskega izvora 

brez laktoze, kar je na embalaži posebej 
označeno,

•	sojin ali rižev napitek ter njihovi izdelki 
(na primer sojin namaz),

•	vsa druga živila, ki ne vsebujejo mleka ali 
mlečnih izdelkov živalskega izvora,

•	fermentirani mlečni izdelki iz mleka 
živalskega izvora (na primer skuta) so 
dovoljeni le, če jih telo dobro prenaša.

Odsvetovana živila:
•	mleko in mlečni izdelki živalskega izvora, 
•	vsa živila, kjer se mleko živalskega izvora 

pojavlja kot dodatek, mleko v prahu, 
kazeinat, sirotka, laktoza, na primer 

mlečno pekovsko pecivo, čokolada, mesni 
izdelki (paštete, hrenovke), pudingi na 
mleku, mlečni sladoled ...

Če slabo prenašamo tudi mlečne izdelke 
brez laktoze, obstaja možnost, da je telo 
preobčutljivo na mlečne beljakovine. V 
tem primeru izločimo sveže mleko in vse 
mlečne izdelke, vsa živila in vse jedi, v 
katerih se nahaja mleko. Mleko in mlečne 
izdelke živalskega izvora zamenjamo z 
njihovimi nadomestki.
Napenjanje je lahko tudi posledica resnih 
bolezenskih stanj (na primer črevesne 

bolezni, želodčne bolezni ...), zato se 
je treba posvetovati z zdravnikom. Z 
ustreznim zdravljenjem bolezni lahko 
napenjanje tudi odpravimo.
Za zdravo mikrofloro v črevesju poskrbimo 
z zdravim načinom prehranjevanja, 
ustreznim vnosom vlaknin, uživanjem 
probiotičnih izdelkov in z zadostnim 
pitjem vode.

Hipotiroza
Ščitnica je žleza z notranjim izločanjem 
in leži v vratu pred sapnikom. Ščitnična 
hormona trijodtironin in tiroksin 
uravnavata rast in razvoj. Zvišujeta nivo 

bazalnega metabolizma in 
porabo kisika v tkivih, prav tako 
vplivata na presnovo ogljikovih 
hidratov, beljakovin ter lipidov.
 Hipotiroza je stanje 
pomanjkanja ščitničnih 
hormonov v telesu. 
Najpogostejši vzrok je kronično 
avtoimunsko vnetje ščitnice – 
Hashimotov tiroiditis. Bolezen 
je avtoimunske narave, kar 
pomeni, da lasten imunski 
sistem ščitnico prepozna kot 
tujek in povzroči postopen 
propad žleze. Ima dolgotrajen 
potek, saj se hipotiroza 
praviloma razvija počasi, 
običajno več let. Hashimotov 
tiroiditis je bolezen genetsko 
obremenjenih posameznikov, 
ki se pojavi v katerem koli 

starostnem obdobju, največkrat pa okoli 
50. leta starosti ali v prvem letu po porodu. 
Bolezen prizadene približno pet odstotkov 
ljudi, predvsem ženske. 

Simptomi in znaki
Simptomi in bolezenski znaki hipotiroze so 
odvisni od stopnje pomanjkanja ščitničnih 
hormonov, trajanja hipotiroze, pa tudi od 
subjektivnega zaznavanja težav. Blago ali 
začetno hipotirozo pogosto odkrijemo 
naključno, saj običajno ne povzroča težav.
V telesu se upočasnijo presnovni procesi, 
bazalni metabolizem se zniža. Večina se jih 

zredi, prebava postane neredna, imajo težave z zaprtjem, slabo 
prenašajo mraz. Bolniki so zelo utrujeni, v obraz so zabuhli, 
veke so na pol spuščene, glas je hripav, govor upočasnjen. Lasje 
izpadajo in so suhi. Nohti so motni in lomljivi. Koža postane 
bleda, suha, groba in hrapava. 
Ženske imajo včasih moten menstruacijski cikel ali močnejše 
menstruacije, lahko je zmanjšana zmožnost zanositve. 
Pozornost, koncentracija, kratkotrajni spomin in sposobnost 
abstraktnega mišljenja so zmanjšani. Hipotiroza zviša raven 
celokupnega holesterola, raven LDL in TAG.

Zdravljenje
Hipotirozo zdravimo z nadomeščanjem ščitničnega hormona 
tiroksina. Hormonski preparat vsebuje sintetični hormon 
tiroksin. Zdravilo nima stranskih učinkov, saj je sintetični 
hormon po strukturi enak tiroksinu, ki ga izdela in izloči 
zdrava ščitnica. Zdravimo tudi blage oblike hipotiroze, čeprav 
simptomi še niso izraženi. Zdravilo uvede tirolog, začetni 
odmerek določi glede na stopnjo in vzrok hipotiroze, starost, 
težo ter pridružene bolezni. Zdravilo uvaja postopno, posebna 
previdnost je potrebna pri srčnih bolnikih. Odmerek zdravila 
prilagaja glede na vrednost TSH, dokler koncentracija TSH ne 
doseže območja normalnih vrednosti. 
Kasneje zadostujejo kontrole TSH enkrat na leto ali prej ob 
težavah ali nosečnosti. V primeru patološke vrednosti je 
treba prilagoditi odmerek zdravila. Zdravljenje s tiroksinom 
je običajno trajno, saj se delovanje ščitnice, ki je bolezensko 
spremenjena, ne obnovi. Z ustreznim nadomeščanjem 
ščitničnega hormona pa lahko ima bolnik s hipotirozo 
normalno zdravo življenje. 

Vloga prehrane
K boljšemu delovanju ščitnice pa lahko pripomoremo tudi z 
ustrezno prehrano. Priporočeno je, da vsaj dvakrat na teden 
uživamo morske ribe ali morske sadeže, ker vsebujejo jod, 
ki je nujno potreben za delovanje ščitnice. Določena živila 
pa vsebujejo snovi, ki zavirajo delovanje ščitnice, zato se jih 
je priporočeno izogibati; to so soja, brokoli, zelje, ohrovt in 
gorčica.
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Naj ustrezna prehrana 
najde pravo mesto tudi 
v vašem življenju
V mesecu februarju smo k sodelovanju povabili simpatično gospo Nevenko s Primorske. 
Besedilo: Sara G. Bobek, univ. dipl. inž. živ. teh., Healthness,  Veronika Rupnik, absolventka medicinske fakultete

Instant pšenični otrobi so odličen vir prehranske 
vlaknine, potrebne za dobro prebavo. Ker vlaknina 
nabrekne in veže veliko količino vode, ugodno vplivajo 
na peristaltiko in s tem preprečujejo kronično zaprtje 
(opstipacijo). Uporaba otrobov je enostavna in 
večnamenska.
 
Otrobe priporočamo:

pri (kroničnem) zaprtju,
pri shujševalnih dietah,
v varovalni prehrani,
primerni so tudi v vegetarijanski prehrani.

Prehranska vlaknina ima v prehrani modernega človeka 
in v epidemiologiji civilizacijskih bolezni izreden pomen. 
Zaradi teh učinkov so otrobi funkcionalno živilo.

Na voljo pri vseh večjih trgovcih, v specializiranih 
prodajalnah, lekarnah in v spletni lekarni Lekarnar.com.

JATA EMONA, d. o. o., Ljubljana

BOGAT VIR 
PREHRANSKE VLAKNINE  



Iz zgodovinskega vidika so se z učenjem 
odvajanja začeli strokovnjaki ukvarjati 
okoli leta 1900 in že takrat poudarjali 
fiziološke znake pripravljenosti, vendar 
je bil otrok obravnavan večinoma 
v pasivni vlogi. V reviji za starše 
leta 1929 so staršem zatrjevali, da je 
lahko vsak zdrav otrok suh v starosti 
osmih mesecev. Kasneje so pediatri 
priporočali, naj starši opazujejo svoje 
otroke, saj prezgodnje odvajanje od 
plenic lahko privede do poznejših 
vedenjskih težav. 

Starost za začetek odvajanja od plenic je 
različna glede na kulture in generacije. 
Starost, pri kateri bi moral biti otrok 
suh, se razlikuje glede na čas, kulturo in 
definicijo odvajanja od plenic. Nekateri 
definirajo, da je odvajanje od plenic 
končano, ko je otrok suh podnevi in 
ponoči in ko lahko otrok sam hodi 
na stranišče, drugi pa takrat, ko otrok 
pravočasno izrazi željo po odvajanju. 
Večina otrok postane čez dan držnih za 
blato približno sočasno kot za urin. Čez 
noč pa postanejo otroci suhi čez nekaj 
mesecev ali let, kar se ne pričakuje do 
starosti petih let.
V povprečju samo odvajanje od plenic 
traja šest mesecev za suhost čez dan in 
6–7 mesecev za držnost blata. Zgodnji 
začetek odvajanja od plenic se povezuje 
z daljšim časom odvajanja. Deklice 
so približno za 2–3 mesece prej suhe 
kot dečki. Prvorojenci se od plenice 
odvajajo v povprečju dva meseca dlje 
kot naslednji otroci.

Pripravljenost
Ameriška akademija za pediatrijo 
priporoča, da se proces navajanja na 
kahlico prične šele, ko otrok pokaže znake 
pripravljenosti. 

Otrokovo pripravljenost ocenjujemo na 
podlagi doseženih telesnih, razvojnih 
in vedenjskih mejnikov, in ne otrokove 
starosti. Nekateri strokovnjaki ugotavljajo, 
da je navajanje na kahlico smiselno 
nekje tri mesece po ugotovitvi znakov 
pripravljenosti. Odvajanje od plenic se 
lahko podaljša, če z njim ne začnemo, ko 
je otrok pripravljen in zainteresiran. Čas 

pripravljenosti variira od starosti 22–27 
mesecev. 
Med telesne mejnike štejemo nadzor nad 
telesom – sfinktersko mišico za odvajanje 
urina, ta se zgodi nekje do 18. meseca 
starosti. 
Med razvojne mejnike štejemo motorične, 
govorne in socialne mejnike, kot so: 
stabilnost pri sedenju na kahlici/stranišču, 
sposobnost premikanja do stranišča, 
oblačenje in slačenje, razumevanje 
dvostopenjskega navodila, govorjenje 
oziroma izražanje potrebe. 
Med znake vedenjske zrelosti štejemo 
sposobnost oponašanja vedenja, 
pospravljanja stvari na svoje mesto, 
zanimanje za kahlico/stranišče, 
izkazovanje neodvisnosti z besedo ne 
in z željo ustreči staršem. Za otroka sta 
urin in blato njegov izdelek in pripravljen 
mora biti, da ga z veseljem pusti v kahlici 
in s tem razveseli starše. Od staršev 
pričakuje, da se bodo veselili njegove nove 
sposobnosti.
Tudi starši morajo biti pripravljeni na 
proces odvajanja od plenic, saj morajo 
prepoznati znake pripravljenosti pri 
svojem otroku in imeti realna pričakovanja 
o trajanju učenja, o spodrsljajih in 
neuspehih. Pomembno je, da otrokove 
sposobnosti odvajanja na kahlico ne 
merijo kot stopnjo razvoja njegovih 
umskih sposobnosti in spodrsljajev ali 
neuspehov kot znak, da je otrok len, 
trmast, neumen, agresiven ali poreden. 
V primeru, da pričakujejo v družini v 
naslednjih treh mesecih večji stresni 
dogodek, kot so rojstvo drugega otroka, 

selitev ali vračanje mame v službo, naj 
navajanje na kahlico zamaknejo. 
Starši morajo razumeti, da so nesreče 
pri odvajanju od plenic normalne in 
da kaznovanje pri navajanju na kahlico 
nima učinka. Če je otrok v varstvu, naj 
se z vzgojiteljicami dogovorijo o načinih 
uporabe kahlice in metodah, ki jih 
uporabljajo, da bodo usklajeni.

Priporočila pri navajanju na kahlico
Proces je sestavljen iz več korakov: 
izražanje želje po odvajanju, slačenje, 
odvajanje, brisanje, oblačenje, splakovanje 
in umivanje rok. Otrok naj postopno 
osvoji vse korake. 
•	Izberite besede za urin in blato in jih 

uporabljajte vedno enako.

•	Otrok naj sodeluje pri nakupu kahlice 
in jo vzame za svojo (lahko jo okrasi, 
označi z imenom). Uporabite lahko tudi 
nastavek za straniščno školjko, mogoče 
bo otroku celo ljubši, potrebovali pa 
boste še stopničko, da njegove noge med 
sedenjem ne visijo v zraku.

•	Kahlica naj bo dosegljiva, v 
večnadstropnih hišah imejte v vsakem 
nadstropju eno.

•	Spoznavanje z uporabo: otroku naj bo 
udobno sedeti na kahlici, četudi se igra 
ali gleda knjigo.

•	Povezovanje kahlice z odvajanjem: 
otroku razložite, kaj se v kahlici dogaja 
in kako to vi opravite na stranišču; ker 
v stranišču njegov »izdelek« izgine, mu 
dovolite, da mu pomaha in se poslovi.

•	Vaja in spodbuda: pohvalite otroka, ko 
vam pove, da mora na kahlico, hkrati 
pa ga spodbujajte, da sedi na njej, ko 
pričakujete, da bo odvajal (na primer po 
obroku, zjutraj, pred spanjem); namen 
je, da ujamete njegovo odvajanje in 
pohvalite uspešne poskuse.

•	Prehod na bombažne hlačke: približno 
po enem tednu uspešnega uporabljanja 
kahlice lahko otroka prevedete na 
bombažne hlačke, najbolje po njegovi 
lastni izbiri, ne silite ga iz plenic, prav 
tako ga ne puščajte v mokrih hlačkah 
v vzgojne namene; če ta stopnja ni 
preveč uspešna, se raje začasno vrnite na 
plenice. 

Težave
Navajanje na kahlico je izziv in občasno 
se pojavijo tudi težave. Najpogosteje se 
pojavlja začasno nazadovanje, močenje 
postelje ali zavračanje kahlice.
Začasno nazadovanje je normalen del 
procesa in ne pomeni neuspešnega 
navajanja na kahlico. Najpogosteje se 
pojavi ob bolezni, selitvi, spremembi 
varstva ali ob družinski krizi.
Nočno močenje postelje je prisotno pri 
približno 20 odstotkih petletnikov in 10 
odstotkih šestletnikov in se pred starostjo 
pet let še šteje za normalno. 
Zavračanje kahlice se pojavi pri otrocih, 
ki so že osvojili nadzor nad odvajanjem, 
vendar ne želijo odvajati na stranišče ali 
kahlico. Nekateri normalno lulajo na 
kahlico, medtem ko se med odvajanjem 
blata skrijejo ali zahtevajo plenico. 
Zavračanje kahlice se pojavlja nekje pri 
20 odstotkih otrok in je lahko posledica 
različnih razlogov. Med drugim se lahko 
pojavi tudi zaradi preveč prepiranja okoli 
kahlice ali zaradi težav pri odvajanju zaradi 
pretrdega blata.
Strokovnjaki v primeru težav staršem 
priporočajo naslednje:
•	Ne kaznujte otroka in se ne norčujte iz 

njega.
•	Prenehajte z navajanjem na kahlico za 

nekaj tednov ali mesecev.
•	Spodbujajte otroka, da oponaša vas ali 

sorojence in ga povabite v kopalnico s 
sabo.

•	Pogovarjajte se o odvajanju na kahlico 
z njim, lahko s pomočjo knjige ali 
risanke.

•	Spodbudite otroka, da sodeluje pri 
menjavi plenic. 

•	S primerno hrano ali, če je potrebno, 
z zdravili poskrbite, da otrok ne bo 
zaprt. 

•	Vpeljite pozitiven sistem nagrajevanja, 
kot je na primer razpredelnica z 
nalepkami ali sličicami.

Otroci, ki zavračajo kahlico, lahko 
razvijejo zaprtje, ki lahko postane tudi 
kronično, in vodi do uhajanja blata. 
Pomembno je, da je otrok primerno 
hidriran, poje dovolj sadja in zelenjave 
ter ima reden urnik odvajanja blata. 
Navajanje na kahlico je pomemben 

izziv za otroka in starše, še posebno pri 
prvem otroku. Ne hitite, dajte otroku 
čas, da razume postopek in ga vzame 
za svojega. Tako bo sam ponosen na to, 
kar je dosegel. Vnaprej se pripravite (na 
primer z rezervno obleko) na morebitne 
nesreče, da ne bodo neprijetne za vas in 
otroka. S procesom seznanite tudi vse, ki 
skrbijo za vašega otroka, pred drugimi 
pa ga pohvalite, kako je že uspešen. 
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mALčIce In mALčKI

Navajanje na 
kahlico

Še nekaj napotkov
•	Ohranite pozitiven odnos.
•	Otrok naj bo oblečen v udobna in lahko snemljiva oblačila.
•	Izogibajte se prepirom v zvezi z navajanjem na kahlico.
•	Ne splakujte stranišča, dokler otrok sedi na njem.
•	Naučite fantka sprva lulati sede, stoje pa šele, ko obvlada sedeč položaj.
•	Otrok naj zaužije dovolj sadja in vlaknin, da bo blato mehko.
•	Počakajte z odvajanjem od nočnega mokrenja, dokler otrok ni prepričljivo suh 

podnevi.
•	Opomnite otroka na kahlico, ko se zbudi.
•	Če ste zelo neuspešni, prestavite odvajanje od plenic za 2–3 mesece.

Osvajanje odvajanja od plenic je spretnost, 
ki je pomemben mejnik tako za otrokov 
razvoj kot za starše. Pri tem je zelo 
pomembno uskladiti pripravljenost otroka 
s pričakovanji staršev in omogočiti otroku 
osvajanje potrebnih spretnosti ter soočanje z 
morebitnimi težavami.

Besedilo: Sonja Golob Jančič, dr. med., Klinika za pediatrijo UKC Maribor

Tudi starši morajo biti 
pripravljeni na proces 

odvajanja od plenic, saj morajo 
prepoznati znake pripravljenosti 
pri svojem otroku in imeti realna 
pričakovanja o trajanju učenja, o 

spodrsljajih in neuspehih.  



Zavod 13 je nastal zaradi potreb 
fotografske razstave otrok s posebnimi 
potrebami z naslovom Poglej me in 
neformalno, a prostovoljno ponuja pomoč 
materam otrok s posebnimi potrebami. 
Ustanoviteljica Zavoda 13, fizioterapevtka 
Petra Greiner, je po rojstvu drugorojenke 
Sofie z zelo redkim sindromom (Patau) 
začela na lastni koži spoznavati življenje 
ob otroku s posebnimi potrebami – 
spoznavati svet na drugi strani, saj ga je 
bila nekoliko že deležna prav poklicno, 
pri delu s posebnimi otroki. Ker si je 
tudi sama kmalu po začetnih težavah 
z drugačnim otrokom želela poslušno 
uho, je pripravila zloženko z osnovnimi 
podatki, ki bi jih matere takšnih otrok 
morale imeti. Zloženka je na voljo 
v mariborski porodnišnici in na 
neonatalnem oddelku Pediatrične 
klinike v Mariboru. Članice Zavoda 
13 so tako prostovoljno na voljo za 
pogovor, izkušnje in nasvete, vendar 
pa v nekaterih primerih zadostuje že 
misel, da lahko pokličeš nekoga, ki 
je tvojo pot že prehodil.

Pogovori ob čaju
Od začetka leta se zbirajo v 
podporni skupini Pogovori ob 
čaju vse mame otrok s težavami 
(bodisi gre za odkrite sindrome, 
druga bolezenska stanja ali imajo 
za seboj le prezgodnji porod). Vodi 
jih psihologinja Adela Pislak Bali, ki o 
skupini pravi: »Starši in sorodniki otrok s 
posebnimi potrebami se v življenju soočajo 
s preprekami in izzivi, ki se drugim 
velikokrat zdijo nepredstavljivi: soočanje 
in sprejemanje otrokove drugačnosti, pot 
do diagnoze, iskanje pomoči in podpore 
pri strokovnih delavcih, sorodnikih in 
znancih, prilagajanje življenja potrebam, 
ki jih ima otrok, in tako naprej. Velikokrat 
se zgodi, da se taka družina zaradi 

nerazumevanja okolice umakne v socialno 
izolacijo, kar težave še poveča. Pogosto 
čutijo, da so v svoji stiski sami.
Vsaka družina je drugačna, vsak 
posameznik se na svoje življenjske 
okoliščine odziva drugače, vsi pa v 
življenju potrebujemo povezanost in 
razumevanje. Kako življenje s posebnim 
otrokom vpliva na posameznika in na vso 
družino, lahko najbolje razume nekdo, ki 
ima podobno izkušnjo. Prav zaradi tega je 
bila ustanovljena naša podporna skupina, 
ki smo jo poimenovali Pogovori ob čaju. 
Starši in drugi člani družin s posebnimi 
otroki ob strokovnem vodstvu drug 
drugemu nudijo razumevanje, podporo pa 
tudi čisto praktične informacije. Vsebine 

oblikujemo skupaj glede na želje in potrebe 
skupine, ki je odprtega tipa, pomemben 
del je namenjen tudi druženju. Dobivamo 
se dvakrat mesečno, v goste pa vabimo 
tudi strokovnjake za področja, ki so za nas 
še posebno zanimiva.«

Vedeti, da obstaja podporna skupina
Kako pomembna je zgodnja seznanitev 
matere s podporno skupino ali žensko, 
ki ima podobno situacijo kot ona sama, 

nam je povedala Barbara Rajh. »Sem 
mama 14-mesečnega Taia z Downovim 
sindromom. »Gospa, dobili smo izvide 
genskih preiskav. Vaš sin dvojček ima 
tako imenovano trisomijo 21 (Downov 
sindrom) ali kromosomsko motnjo, ki 
jo povzroči dodaten 21. kromosom.« To 
so bile besede zdravnice, ki so me devet 
dni po porodu pahnile v stanje šoka in 
postavljanja vprašanj. Zakaj jaz? Kako 
naprej? Kako bomo zmogli?! Potrebovala 
sem precej časa, da sem se sploh potrudila 
sprejeti Taievo diagnozo. Bolelo me je 
dejstvo, da je moj otrok “drugačen”«.
Že v bolnišnici mi je zdravnik ponudil 
pomoč in omenil, naj kontaktiram neko 
Petro. To se mi je zdelo čisto preprosto 

dejanje. Dvigneš telefon in pokličeš. 
Ali pa napišeš elektronsko pošto 
in jo odpošlješ. Ampak, kaj naj 
ji rečem? Kdo sem? Kako bo to 
sprejela? Zakaj bi sploh to naredila?! 
Kaj bi se spremenilo? Tai bi še vedno 
imel Downov sindrom! Ne, takrat 
nisem našla poguma za to! Danes je 
situacija čisto drugačna. Spoznala 
sem mamice, ki imajo svoje sončke 
in so tako kot Tai posebni, drugačni 
otroci. Družimo se v podporni 
skupini, kjer se ne gledamo čudno, 
če se ob pogovoru o svojem otroku 
zjočeš. V skupini, kjer ne potrebuješ 
poguma, ampak samo odprto srce. 
Nihče te ne obsoja in ti ne postavlja 

neprijetnih vprašanj. To je skupina, ki ti 
vrne moč in ti da nov zagon za “jutri”. 
Sprašujem se, zakaj je moralo miniti 
toliko časa, da sem jo spoznala. Takrat v 
bolnišnici, ko sem bila na tleh, je ni bilo. 
Takrat na začetku, ko sem potrebovala 
nekoga ali nekaj, da bi se prej sprijaznila z 
drugačnostjo.
Kot mama “drugačnega” otroka nisem 
bila zmožna narediti prvega koraka do 
oseb s podobnimi težavami. Zato je še  
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oTRocI s posebnImI poTRebAmI

Življenje z otroki 
s posebnimi 

potrebami
je ... posebno in drugačno. Mnogokrat težko, a tudi navdihujoče. Za starše otrok s 
posebnimi potrebami je zlasti pomembno, da imajo nekoga, s komer lahko delijo svojo 
stisko, težave, strahove, dvome in vprašanja. Tovrstno podporo nudi Zavod 13. 



ENEMON ® je 
polnovredna, 
uravnotežena 

dietna hrana, bogata z vsemi 
potrebnimi hranljivimi snovmi. 

Odlična zamenjava katerega 
koli dnevnega obroka!

44

kako pomembno, da se ve, da obstaja 
skupina, v kateri se članice – mame otrok s 
posebnimi potrebami – bojujejo s svojimi 
notranjimi strahovi in druga drugo bodrijo 
ter motivirajo.«

Težave zaradi nepoznavanja diagnoze
Lidija Cokan pa nam je zaupala težave, ki 
jo pestijo zaradi nepoznavanja diagnoze in 
kako se okolica odziva na njeno petletno 
hči: »Pika Bindi ima vse od rojstva težave 
v razvoju. Kmalu po njenem 
rojstvu za njene težave niso 
imeli posluha (odsotnost 
sesalnega refleksa, stresljaji), 
še manj zame, ki sem 
okrevala po težkem porodu.
Najprej so zdravniki 
sumili na mitohondrijsko 
citopatijo, na njej preizkušali 
še neregistrirana zdravila, 
preizkusili enoletno strogo 
ketogeno dieto, kasneje 
pa je njen razvoj privedel 
do vseh kliničnih znakov 
Angelmanovega sindroma, 
tudi Rettovega sindroma, ki 
pa zaenkrat gensko še nista 
dokazana. Tudi s strani ZZZS 
ni posluha za odobritev 
genskih preiskav v tujini z 
obrazložitvijo, da Piki morebitna dokazana 
diagnoza ne bi izboljšala trenutnega 
stanja. Pikin genetik se edini od vseh 
strokovnjakov-zdravnikov vseskozi zelo 
zavzema za raziskavo in potrditev njene 
diagnoze. V vseh teh letih je raziskovanje 
hčerkine bolezni potekalo zelo počasi, 
veliko preiskav je bilo opravljenih 
izključno na moje prošnje, pobude in željo 
po raziskavi bolezni in z njo povezanih 
njenih kompleksnih težav, da bi bilo 
njeno vsakodnevno življenje čim lažje in 
da bi jo okolica ter ljudje, s katerimi je v 

vsakodnevnem stiku, razumeli in znali 
z njo komunicirati ter ravnati, čeprav ne 
govori in ne hodi in ima vrsto dodatnih 
motenj, tudi senzornih.
V tem obdobju sem zares pogrešala 
psihološko pomoč, a sploh nisem vedela, 
kam se naj obrnem. Vse se je vrtelo 
okoli Pikinih vsakdanjih težav in zame je 
velikokrat zmanjkalo časa. Sploh v prvih 
treh letih, ko je Pika imela še hude motnje 
spanja in sem večino noči prebedela. V 

petih letih nisem imela/dobila osebno 
nobene psihološke podpore od države 
zaradi vseh teh Pikinih bolezenskih težav, 
zato sem še toliko bolj vesela, da je Zavod 
13 organiziral podporno skupino za nas, 
mame otrok s posebnimi potrebami 
z izkušeno psihologinjo Adelo. Ob 
prijetnem Pogovoru na čaju smo z njo v 
tem kratkem času razrešile že marsikatero 
naše vprašanje, težavo. Skupaj se veselimo 
naslednjih uric in prijetnih kramljanj, s 
psihologinjo ali s kakšnim prijetnim in 
izkušenim gostom. Takšna je bila nazadnje 

odlična dr. Vesna Vuk Godina in komaj 
čakam, da nas obišče še kdaj ter z nami 
podeli svojo zgodbo.«

Nov navdih in podpora v življenju
Pediatri, medicinske sestre in drugi 
zdravstveni delavci so v akutni fazi ključni 
pri pomoči ženski, ki se znajde v neljubi 
situaciji. Če se zavedajo pomena neprofitne 
dejavnosti Zavoda 13, staršem delijo 
zloženko z osnovnimi informacijami in jih 

spodbujajo, da se podporni 
skupini tudi priključijo. 
Zavedajo se, da je stabilna 
mama ključnega pomena za 
bolnega otroka. Na tak način 
se je skupini pridružila tudi 
Klavdija Smolar, ki pravi: 
»Sem mamica triletnega 
Tineta. Ko je bil star deset 
dni, so se začele težave z 
dihalno stisko, nato smo za 
sedem mesecev pristali na 
Pediatrični kliniki Ljubljana. 
Vse od takrat smo pretežni 
del leta v bolnišnici. V 
treh letih, kolikor je star 
moj sin, mu zdravniki še 
niso postavili diagnoze. 
V tem času opažam, da bi 
zdravniki morali veliko 

bolj verjeti mami bolnega otroka, saj ga 
ona najbolje pozna, in z njo sodelovati v 
smislu odločitve o nadaljnjih preiskavah 
ter zdravljenju. Vključitev v podporno 
skupino mi je dala nov navdih in podporo 
v življenju.«

Tako Zavod 13 ne prikazuje le otrok s 
posebnimi potrebami v prijaznejši in 
pristnejši luči, ampak ponuja toplo dlan 
njihovim materam ter zapolnjuje vrzel, ki 
nastane, ko v življenju le ni tako, kot smo 
si želeli.



Je brez strahu, impulziven. V največjem 
prometnem kaosu se brez slabe 
vesti požene čez cesto, ker je nekaj 
nepomembnega na drugi strani pritegnilo 
njegovo pozornost. Ni pomembno, 
kolikokrat ga starša okarata. Nikoli ne 
zaleže. Enostavno ju ne uboga. Pravzaprav 
niti ne posluša. Preden končata z navodili, 
je otrok z mislimi že trikrat odtaval. Tudi 
vrstniki ga niso vedno najbolj veseli. Ne 
zmore se v miru igrati, sega jim v besedo 
in ne more počakati, da pri igri pride na 
vrsto. Nemalokrat se 
zaplete celo v prepir 
ali pretep. Iz šole ju 
redno kličejo, saj Peter 
med poukom glasno 
klepeta, vstaja od mize, 
teka po razredu in 
moti druge. Učiteljica 
ga ne prenaša več. 
Meni, da je Peter 
razvajen, nevzgojen in 
neukrotljiv pobalin, 
ki misli na vse drugo 
kot na šolo. Domačo 
nalogo redno pozablja. 
Pravzaprav pozabi kar 
cel zvezek. In knjigo. 
Mama verjame, da je 
Peter sposoben več, 
kot kažejo ocene v 
šoli. Zdi se ji tudi, da 
je osamljen. Pri šolski 
malici sedi (kolikor je to pač mogoče) 
sam, sošolci se ga izogibajo. Z možem sta 
zaskrbljena in obupana. V očeh drugih 
staršev je njun otrok nevzgojen, onadva 
pa slaba starša, ki ne znata postaviti jasnih 
mej. Sta res sama kriva, da je njun sin 
takšen? Kaj naj storita?

Hiperkinetična motnja
Hiperkinetična motnja (HKM), angleško 

Attention Deficit Hyperactivity Disorder 
(ADHD), je po mnenju strokovnjakov 
ena od najpogostejših motenj s področja 
duševnega zdravja otrok in mladostnikov. 
Ljudje s HKM imajo težave z usmerjanjem 
pozornosti in z zbranostjo. So nemirni 
in v nenehnem gibanju, hitro se začnejo 
dolgočasiti. Zaradi motečega vedenja 
v šoli, doma in med prijatelji težko 
sodelujejo pri različnih dejavnostih. 
Gre za zelo aktivno vedenje, ki pa ni 
organizirano. Otroci začnejo veliko stvari, 

ki jih ne dokončajo. Bolezen prizadene 
okoli pet odstotkov šoloobveznih otrok, 
nekoliko pogosteje dečke. Natančni vzroki 
nastanka HKM sicer niso znani, so si pa 
znanstveniki edini, da gre za kombinacijo 
genskih in okoljskih dejavnikov. Z 
najsodobnejšimi tehnikami slikanja 
možganov so celo odkrili komaj zaznavne, 
vendar značilne razlike med možgani oseb 
s HKM in možgani oseb, ki HKM nimajo.

Seveda vsak malo bolj živahen, nemiren 
otrok še nima hiperkinetične motnje. 
Pogosto pa ljudje, ki niso seznanjeni s 
problematiko, za težavnost otroka po 
krivici krivijo njegove starše, učitelje, 
zdravnike ... Tako lahko na svetovnem 
spletu na različnih forumih o HKM 
zasledimo ničkoliko komentarjev, ki 
sejejo dvom o že tako prestrašenih in 
zaskrbljenih starših: »Diagnoza je samo 
potuha za lenobne starše.«, »Če ga ne 
zmorejo sami vzgojiti, ga pač napolnijo z 

zdravili.«, »Zdravnik, 
ki je pripravljen 
otroku predpisati 
pomirjevala, ni vreden 
svojega naziva.«, »To je 
izgovor za nesposobne 
starše in marketinška 
poteza farmacevtov.«, 
»Staršem je treba dati 
kakšno tableto, ne 
otrokom.« in podobno.

Obvladovanje motnje
Dejansko gre za 
motnjo, o kateri je na 
področju duševnega 
zdravja otrok in 
mladostnikov na voljo 
največ strokovnih 
raziskav. In ravno 
zaradi tega je skrb 
vzbujajoče, da se starši 

in otroci v svojem osnovnem okolju še 
vedno srečujejo s kopico predsodkov 
in težav. S pravočasnim ukrepanjem 
lahko otroku namreč omogočimo, 
da zadovoljivo obvlada vsakodnevne 
aktivnosti in delo v šoli. Večina teh 
otrok je namreč normalno inteligentnih, 
nekateri pa so celo nadpovprečni! Prav 
tako lahko do neke mere preprečimo ali 
ublažimo pojav sekundarnih motenj, 

ki so pri otrocih s HKM pogostejše. 
Takšna je na primer depresija, ki se lahko 
pojavi zaradi nizke samopodobe. Ali 
pa opozicionalno-kljubovalna motnja, 
ki se lahko pojavi, ker se tem otrokom 
neprestano nekaj prepoveduje. Skupaj so 
te motnje zelo težko obvladljive. Poudariti 
pa je treba, da je postavljanje diagnoze 
HKM zelo kompleksno. Pri tem sodelujejo 
številni specialisti (otroški psihiater in/
ali otroški nevrolog, klinični psihologi in 
specialni pedagogi), potrebnih pa je več 
obravnav.

Zdravljenje
Namen vsakega zdravljenja HKM je 
spremeniti neželeno vedenje, ki povzroča 
pomembne motnje funkcioniranja v 

šolskih, socialnih in drugih okoliščinah. 
Zdravljenje je vedno celostno. Starše 
in otroka se pouči o motnji in se jim 
predlaga različne terapevtske ukrepe 
za izboljšanje vedenja. Prav tako se o 
otrokovi motnji pouči šolo in se predlaga 
najustreznejši način šolskega dela. Otroci 
s HKM so lahko usmerjeni kot otroci 
s posebnimi potrebami, s čimer dobijo 
prilagojeno pomoč v šoli.
V večini primerov je potrebno tudi 

zdravljenje z zdravili. Posebna dilema 
se pri starših navadno pojavi pri 
predpisovanju zdravil. Pomembno je 
vedeti, da so prav zdravila za zdravljenje 
HKM tista, o katerih je na področju 
otroške in mladostniške psihiatrije 
narejenih največ študij in kliničnih 
testov. In dokazano je, da imajo otroci 
s HKM, ki so bili zdravljeni tudi z 
zdravilom, dolgoročno veliko boljšo 
prognozo v obvladovanju te motnje in 
manj sekundarnih znakov. Tako kot vsako 
zdravilo imajo lahko tudi ta stranske 
učinke, najpogosteje se pojavijo med 
uvajanjem zdravila in hitro izzvenijo.
K celostnemu zdravljenju lahko 
vključimo tudi druge oblike pomoči, na 
primer različne načine sproščanja ali 

transcendentalno meditacijo, vendar je 
z njimi treba začeti ob primernem času, 
po navadi takrat, ko se simptomatika 
HKM nekoliko umiri z drugimi ukrepi. 
Zaradi te motnje sta se na primer zdravila 
plavalec Michael Phelps, ki je dobil največ 
olimpijskih odličij do zdaj, in komik ter 
igralec Jim Carrey. Za uspešno zdravljenje 
je izjemno pomembno sodelovanje 
in zaupanje med otrokom, starši, 
zdravnikom ter učitelji.
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Hiperkinetična 
motnja

Več informacij
Če bi želeli o hiperkinetični motnji izvedeti več, vsekakor priporočamo, da 
posežete po gradivu, ki so ga napisali strokovnjaki. Hiperaktiven, nemiren ali 
samo živahen otrok? je naslov knjižice, ki jo je napisala specialistka klinične 
psihologije Leonida Rotvejn Pajič. V knjižici so predstavljene ključne informacije 
in dejstva o motnji. Izveste lahko, kako jo ločimo od običajne živahnosti ali 
nemirnosti pri otroku, kakšen je običajen razvojni potek težav ter kakšna je 
ustrezna pomoč otroku. Prav tako vsebuje številne nasvete za starše, kako ravnati, 
da bodo odnosi z otrokom bolj učinkoviti, in kako spodbujati otrokov napredek. 
Pri svojem zdravniku ali pediatru lahko povprašate po kratkih vodnikih z naslovi 
Motnja pozornosti s hiperaktivnostjo – Vodič za starše, Motnja pozornosti s 
hiperaktivnostjo – Vodič za strokovne delavce v šolah in Kaj morate vedeti o 
hiperaktivni motnji – Srečnemu otroštvu naproti. Obstaja tudi vrsta spletnih 
strani, na katerih se lahko o HKM še podrobneje poučite. Priporočamo, da 
pogledate na: www.psychiatry24x7.com, www.livingwithadhd.co.uk, www.
focusonadhd.com, www.adhd.net, www.aacap.org in www.mentalhealth.com.

Izmučena starša sta že čisto iz sebe. Njun mali Peter je neutrudljiv. 
Ne zmore stati pri miru niti za sekundo. Kot bi ga poganjal motor. 
Besedilo: Gašper Grobelšek, dr. med., 
mentorica: doc. dr. Hojka Gregorič Kumperščak, dr. med.



Smrt bližnje osebe je ena od najbolj 
stresnih situacij, s katerimi se v 
življenju večkrat soočamo, za nekatere 
je tudi travmatična, sploh v primeru 
nepričakovanih izgub (samomor, 
prometna nesreča, infarkt), težjih bolezni 
(rak), kadar se je zgodilo več izgub hkrati 
ali ob nepravem času (smrt otroka). 
Kako intenzivno bo žalovanje, je odvisno 
predvsem od osebnosti žalujočega, 
razmerja z umrlim (kdo je žalujočemu 
umrl), starosti in spola žalujočega in 
umrlega ter dolžine in kakovosti njunega 
odnosa, vrste izgube, pomembne pa 
so tudi pretekle izkušnje, ki jih ima 
posameznik z žalovanjem. 

Umestitev izgube v življenjski cikel 
posameznika 
Običajno se najprej soočimo s smrtjo 
starih staršev, kar je od vseh tudi najbolj 
pričakovana izguba. Smrt staršev, ko so ti 

preživeli že vsa obdobja svojega življenja, 
je večinoma tudi pričakovana in jo je lažje 
izžalovati odraslim otrokom, kot pa če 
umrejo starši (ne glede na starost staršev) 
otroku, ko je ta še otrok. Najhujša izguba 
je zagotovo smrt otroka, ki je nenaravna, 
starši namreč pričakujejo, da jih bodo 
otroci preživeli. Prav tako je težka tudi 
izguba partnerja, sploh kadar se ta zgodi 
prehitro (katera smrt pa ni prehitra?), 
na primer ko sta si starša šele ustvarila 
družino.

Kaj se dogaja s posameznikom v procesu 
žalovanja?
Žalujoči se na izgubo odzove na vseh 
ravneh svoje osebnosti: čustveni, miselni, 
telesni, vedenjski in odnosni. Proces 
žalovanja je zelo individualno določen. 
Prva reakacija na smrt bližnje osebe je 
šok in obrambni mehanizem zanikanja, 
žalujoči se tako zaščiti pred najburnejšimi 

čustvi. Sledi obdobje, ki je zaznamovano 
z močnimi čustvenimi reakcijami: 
pričakovana čustva (jok, bolečina, 
nemir, panika) se prepletajo tudi z manj 
pričakovanimi doživljanji: razdražljivost, 
spremenjeno doživljanje sebe, občutki 
manjvrednosti, spremenjeni vzorci vedenja 
in odnosi z ljudmi, znižan je energetski 
nivo. Značilni so hrepenenje po umrli 
osebi, obup, občutki brezizhodnosti, 
tesnoba, krivda, jeza in razdražljivost, ki se 
pogosto stopnjujejo. 
Na miselni ravni se žalujoči sprašuje o 
smiselnosti izgube in o smislu svojega 
življenja, v katerem umrlega več ni, 
razmišlja o skupnih trenutkih z umrlim, 
kako bo živel naprej, kaj vse bi še lahko 
naredil, razmišlja o alternativah (kaj bi 
bilo, če bi). Različne vsebine znova in 
znova predeluje. 
Na izgubo se odzovemo tudi telesno. 
Pogoste so motnje spanja in apetita, nočne 
more, pretirana utrujenost ali nemirnost, 
težave z dihanjem ali z želodcem in druge 
telesne težave brez organskega vzroka. 
Sčasoma se žalujoči telesno umirijo in 
funkcionirajo na ravni, kot je bila zanje 
značilna pred izgubo. Kadar je bližnji umrl 
na primer zaradi raka in so svojci zanj dalj 
časa skrbeli, poročajo, da je bil zanje po 
izgubi zelo pomemben telesni počitek. 
Po prvem letu žalovanja so žalujoči v 
večini primerov izkusili, da kljub izgubi 
lahko preživijo, zato je drugo leto po 
navadi lažje. Posameznik se tudi zavestno 
odloči, da bo aktivno živel naprej. Razvija 
nove interese in odnose, razmišljanje o 
umrlem je redkejše in bolečine je manj. 
Funkcioniranje posameznikov ponovno 
poteka po želenem ritmu, ki pa ni nujno 
enak tistemu pred izgubo.

Naloge, ki jih je treba opraviti v procesu 
žalovanja 
Žalujoči lahko v procesu žalovanja 

zase veliko naredi sam. 
Najpomembnejše »naloge«, ki 
jih mora opraviti, da bo proces 
žalovanja v letu ali dveh ustrezno 
končal, so: 
•	sprejetje izgube na miselni 

in čustveni ravni: žalujoči 
poročajo, da potrebujejo daljše 
obdobje, da miselno sprejmejo 
dejstvo, da je bližnji umrl. 
Čustveno sprejemanje izgube 
pa je še daljši proces, lahko traja 
več mesec, tudi leto dni ali več;

•	doživljanje in izražanje vseh 
čustev: zmotno je prepričanje, 
da je za žalovanje bistveno 
le izražanje žalosti, treba je 
doživeti in izraziti vsa čustva, 
tudi čustva, ki utegnejo 
žalujočega presenetiti, ki se 
jih sramuje, za katera ne ve, 
kam naj jih umesti oziroma 
kakšen pomen naj jim pripiše 
(na primer jeza, veselje, krivda, 
sram); čustva se ne nanašajo 
zmeraj le na umrlega, pogosto 
so povezana tudi z žalujočim, 
z ljudmi, ki so bili ob umrlem 

v zadnjih dneh (na primer 
bolnišnično osebje), s sorodniki 
in prijatelji in z različnimi 
dogodki;

•	sprememba odnosa z umrlim: 
odnos z umrlim se ne pretrga, 
temveč se navezanost na 
umrlega nadaljuje, le v drugačni 
obliki; povezanost žalujočega 
z umrlo osebo se kaže v 
obliki spominov, notranjih 
monologov oziroma pogovorov 
z umrlim, z gledanjem 
fotografij, obiskovanjem groba, 
pogovorom z bližnjimi o 
umrlem, pisanjem spominov, 
ohranjanjem določenih 
predmetov ...;

•	prilagoditev posameznika 
na življenje brez umrlega: je 
naloga, ki jo žalujoči v večini 
primerov ustrezno in hitro 
realizirajo, saj je treba živeti 
naprej; pri tem poročajo, da so 

pogosto razvili nove veščine 
in da so z žalovanjem tudi 
osebno pridobili (postali so na 
primer bolj samozavestni, saj 
imajo izkušnjo, da so ustrezno 
predelali izgubo).

Razlike med spoloma v odzivih 
na izgube 
Za ženske je v naši kulturi 
značilno, da v primerjavi z 
moškimi v večji meri izražajo 
žalost, pri moških pa pred žalostjo 
prevladuje jeza, kar je odraz 
socializacije na moške in ženske 
vloge. Za žalovanje pa je značilno, 
da se je treba soočiti z vsemi 
čustvi. Proces žalovanja med 
spoloma se razlikuje predvsem pri 
strategijah, s katerimi se moški in 
ženske soočajo z izgubo. Ženske 
v večji meri svojo stisko izražajo 
v pogovoru  s svojimi bližnjimi, 
tega so bile vajene že pred izgubo, 
s čimer se razbremenijo, moški 
pa izgubo v večini primerov 
predelujejo sami, odgovarjajo jim 
delo in fizične aktivnosti. Moški 

se pogosto soočajo z dvojno 
vlogo: od njih se pričakuje, da 
bodo poskrbeli za družino in 
da bodo hkrati tudi žalovali; 
sprašujejo se, kako naj izražajo 
svojo stisko, če lahko to pomeni, 
da se družina ob njih takrat ne 
bo počutila varno. Mnogi moški 
se šele v procesu žalovanja prvič 
intenzivneje srečajo s svojimi 
čustvi. Neozaveščenost, da 
obstajajo razlike v žalovanju glede 
na spol, lahko vodi v odtujitev 
partnerjev, kadar si delita izgubo 
iste osebe, saj se lahko počutita 
nesprejeta in nerazumljena. Zato 
je treba o teh razlikah odkrito 
govoriti.

Kako si lahko pomagamo sami 
in kdaj je potrebna strokovna 
pomoč?
Vsak žalujoči se z izgubo sooča 
na svoj način. Ker zahteva 

48

ob IzgubI bLIžnJegA

Žalovanje – 
pričakovan in naraven 
odziv posameznika na 
izgubo bližnje osebe

Izgube so del življenja vsakega posameznika in nanje se zmeraj odzovemo. Besedilo: mag. Polona Ozbič, univ. dipl. ped., 
Psihiatrična klinika Ljubljana

Drage bralke, spoštovani bralci,

mnogi ste nam pisali, da si želite Zdrave novice prejemati na 
dom. Takšnih želja smo veseli, ker pomenijo, da vam je naša 
revija všeč, da v njej najdete mnogo zanimivega branja in da 
ne bi radi zamudili prav nobene številke. Za nas ustvarjalce je 
to velika pohvala, zato smo se odločili, da se vam zahvalimo 
in vam ponudimo možnost naročnine na Zdrave novice.
Naročnina velja za eno leto oziroma za 10 številk, od 
katerih sta poletna (julij/avgust) in zimska (december/
januar) dvojni. Čeprav so Zdrave novice brezplačne, poštne 
storitve žal niso, zato naročnina stane 15,00 EUR, če želite 
poleg revije enkrat v letu prejeti še uporabno darilo, pa 
21,90 EUR.

Čitljivo izpolnite obrazec in ga po pošti pošljite na naslov 
Hiša idej, Prežihova 21, 2000 Maribor ali ga skeniranega 
posredujte na elektronski naslov narocnina@zdrave-
novice.si. Po prejetju naročilnice vam bomo po pošti 
poslali račun. S plačilom računa bo postala vaša naročilnica 
veljavna, v nabiralniku pa vas bo pričakala že naslednja 
številka Zdravih novic.

*Po preteku enoletne naročnine se ta avtomatično podaljša še za eno 
leto oziroma za novih 10 številk, razen če naročnino pisno odpoveste.
S PODPISOM NA NAROČILNICI POTRJUJEM, DA SE STRINJAM 
S SPLOŠNIMI POGOJI IN PRAVILI NAROČANJA IZDAJATELJA 
REVIJE ZDRAVE NOVICE, KI SO OBJAVLJENI NA SPLETNI 
STRANI WWW.FACEBOOK.COM/ZDRAVENOVICE. STRINJAM 
SE TUDI S TEM, DA IZDAJATELJ MOJ ELEKTRONSKI NASLOV 
UPORABI V NAMENE OBVEŠČANJA.

Ime in priimek naročnika: 

Ulica in hišna številka: 

Poštna številka in kraj:

Elektronski naslov:

Želim (ustrezno označite):
enoletno naročnino (10 številk)* revije Zdrave novice 

brez darila. 

Cena: 15,00 EUR (DDV vključen). 

enoletno naročnino (10 številk)* revije Zdrave novice 

in eno uporabno darilo na leto. 

Cena: 21,90 EUR (DDV vključen).

Kraj in datum:               Podpis: 

Naročilnica

Naročite se na 

Vitamin D pomaga pri absorpciji 
kalcija in fosforja, pripomore 
k normalni funkciji imunskega 
sistema in k zdravemu odzivu na 
vnetja, k normalni funkciji mišic, 
normalnim zobem in kostem ter k 
normalni delitvi celic.



Prijazno vas vabimo k 
sodelovanju v znanstveni 
raziskavi o žalovanju ob smrti 
bližnjega družinskega člana.

Zavedamo se, da je izguba bližnje 
osebe zelo občutljiva tema, o 
kateri žalujočim gotovo ni lahko 
govoriti, saj lahko tak pogovor 
vzbudi močna čustva, ob katerih 
nam je težko. Naš cilj v okviru 
raziskave je oblikovati smernice 
za strokovne programe pomoči 
ljudem, ki so se ob izgubi bližnje 
osebe znašli v stiski. Trdno 
smo prepričani, da so pri tem 
neprecenljive izkušnje vseh, ki so 
sami doživeli izgubo bližnjega, 
zato vas prosimo, da preberete 
naše vabilo in se odločite, ali bi 
bili morda pripravljeni sodelovati 
v raziskavi, če ste izgubili bližnjo 
osebo, oziroma vabilo posredujete 
žalujočemu, ki ga morda poznate. 

V raziskavo vabimo polnoletne 
ženske in moške, ki ste izgubili 
partnerja ali otroka in sta od smrti 
minili ena ali dve leti.

Raziskava je sestavljena iz 
izpolnjevanja vprašalnikov in 
usmerjenega pogovora. Vaše 
sodelovanje bo prostovoljno in 
anonimno. Naše izkušnje kažejo, 
da lahko takšen pogovor pomaga 
tudi vam.

Če vas zanima sodelovanje ali 
imate vprašanje glede raziskave, 
lahko:
•	pokličete	na	telefonsko	številko:	
   01/587 49 44,
•	pokličete	na	mobilno	številko:	
   031 796 536, 
•	pišete	na	e-naslov:	
   raziskava.zalovanje@gmail.com. 

Raziskava poteka na Psihiatrični 
kliniki Ljubljana v sodelovanju 
s Kliniko Golnik in Inštitutom 
Andreja Marušiča, podprta pa je 
od Javne agencije za raziskovalno 
dejavnost RS. Raziskovalci smo 
strokovnjaki z izkušnjami na 
področju dela z ljudmi v duševni 
stiski.

Prof. dr. Onja Tekavčič Grad, klin. 
psih. spec., vodja raziskovalnega 
projekta
Mag. Polona Ozbič, univ. 
dipl. ped., koordinatorka 
raziskovalnega projekta

prilagajanje na izgubo 
svoj čas in tudi energijo, 
je pomembno vedeti, 
da si v tem obdobju ni 
treba naložiti še dodatnih 
obveznosti oziroma da 
lahko za določen čas 
nebistvene aktivnosti tudi 
opustimo. Pomembno 
je, da pazimo na redno 
prehrano in počitek, da si 
vzamemo dovolj časa zase 
in prisluhnemo svojim 
potrebam. 

Žalujoči je preobremenjen 
z umrlim, zato v socialnih 
situacijah deluje nezbrano 
in umaknjeno. Zelo 
pomembna je njegova 
socialna mreža. Lažje je 
žalovati tistim, ki lahko 
svojo stisko delijo z 
drugimi, kar pomeni, da 
imajo vsaj eno osebo, s 
katero se lahko povežejo. 
Ugotavljamo, da pogosto 
potrebe žalujočega z 
bližnjimi niso ustrezno 
izražene, kar lahko vodi 
celo do odtujitve v odnosih. 
Žalujoči si na primer zelo 
želi bližine določenih ljudi 
in čaka, da ga bodo obiskali, 
bližnji pa ga pustijo pri 
miru, ker so prepričani, 
da žalujoči potrebuje mir. 
Pogosto žalujoči tudi ne 
želijo obremenjevati bližnjih 
s svojo stisko, čeprav še po 
več mesecih potrebujejo 
oporo. Zato izpostavljamo, 
da lahko bližnjemu najbolj 
pomagamo tako, da se 
z njim pogovarjamo o 
njegovih potrebah in da mu 
ne vsiljujemo svojega načina 
žalovanja. 

Pomembno je izpostaviti, 
da so otroci v našem 
prostoru še zmeraj pogosto 
iz žalovanja odrinjeni. 
Sposobnost otroka, da 
predela izgubo, je odvisna 
od odraslih, ki so ob njem. 
V naši kulturi se poskuša 
otroke zaščititi pred stikom 
s smrtjo, s čimer jih iz 
žalovanja izključimo, ne 
zavedamo pa se, da otroci 
prav tako vse čutijo, vidijo 
in doživljajo. Posledično 
izgube ne izžalujejo. 
Pomembno je, da se ima 
otrok možnost posloviti od 
umrle osebe in da se odrasli 
z njim o izgubi pogovarjajo 
tako, da se prilagodijo 

otrokovemu razvojnemu 
obdobju. 

Večina ljudi ob izgubi 
strokovne pomoči ne 
potrebuje, o njej pa je 
smiselno razmisliti, kadar 
je žalovanje zelo intenzivno 

in ga posameznik po letu 
ali dveh sam nikakor ne 
more ustrezno končati. 
Pogosto potrebujejo 
strokovno pomoč žalujoči 
v primeru travmatično 
doživetih izgub (samomor, 
izguba otroka, več izgub 
v kratkem času), tisti, ki 
imajo šibkejšo socialno 
mrežo ali bližnjih sploh 
nimajo, tisti, ki so imeli z 
umrlo osebo odvisen odnos 
ali pa na izgubo niso bili 
pripravljeni. Pričakovano je, 

da na izgubo odreagiramo 
z žalostjo, kar je za 
določeno obdobje po izgubi 
ustrezen odziv, pomoč 
pa potrebujejo tisti, ki so 
razvili čustveno stisko, ki 
je klinično pomembna in 
se kaže recimo v obliki 

depresivnega ali tesnobnega 
razpoloženja. 

Kam po pomoč? 
•	Psihiatrična klinika 

Ljubljana: 01/587 49 10, 
•	Društvo Hospic: http://

drustvo-hospic.si, 
•	Center za psihološko 

svetovanje Posvet, Mestni 
trg 1, Ljubljana, 
www.posvet.org,

•	Klic v duševni stiski vsako 
noč od 19.00 do 7.00: 
01/520 99 00.

Vsak žalujoči se z izgubo sooča 
na svoj način. Ker zahteva 

prilagajanje na izgubo svoj čas in tudi energijo, 
je pomembno vedeti, da si v tem obdobju ni treba 

naložiti še dodatnih obveznosti oziroma da 
lahko za določen čas nebistvene aktivnosti 

tudi opustimo. Pomembno je, da pazimo na redno 
prehrano in počitek, da si vzamemo dovolj časa 

zase in prisluhnemo svojim potrebam. 




