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V majski številki Zdravih novic preberite:
Uvodnik Kazalo
Maj je mesec brez črke r, kar po ljudskem izročilu pomeni, da že lahko 
sedimo zunaj, na travi in da lahko preživljamo več časa na prostem. 
In ker živimo v zeleni oazi, polni travnikov in gozdov, ki nas vabijo 
k sprostitvi, se moramo zaščititi pred veliko nevarnostjo, ki pa je s 
prostim očesom skoraj ne vidimo: klopi. Zato smo se v Zdravih novicah 
tokrat posvetili zaščiti pred klopi, saj je Slovenija po okuženosti klopov 
z nevarnim virusom klopnega meningoencefalitisa v samem vrhu 
ogroženih območij v Evropi. Seveda smo se posvetili tudi drugim 
temam, ki so zanimive iz prehoda pomladi v poletje: zakaj je med nami  
vedno več alergikov, kako poskrbeti za lepo kožo in nohte, ki jih bomo 
kmalu kazali v krajših oblačilih, in kako zaščitimo kožo pred vedno 
nevarnejšim soncem. Za starejše smo pripravili smernice, kako in koliko 
naj se gibajo, da bodo ostali zdravi, za prav vse pa besedilo o vključevanju 
presne hrane v vsakdanji jedilnik, saj nas sveža in pisana hrana ohranja 
vitalne in polne energije. Optimizem in zdravje sta namreč tisto, kar v 
teh časih zagotovo najbolj potrebujemo. 

Drage bralke in bralci,
Želimo si, da bi z nami delili svoje predloge glede vsebine in tematik, o katerih bi radi brali v reviji Zdrave novice. Svoje predloge lahko sporočite prek 
elektronske pošte na naslov eva@zdrave-novice.si ali nam pišete na naslov: Zdrave novice (Media Element), Vožarski pot 3, 1000 Ljubljana. 
Veseli bomo vaše pošte.

Za članke, v katerih je obravnavano delovanje učinkovin in zdravil, 
velja opozorilo ministrstva za zdravje: Ministrstvo za zdravje 
opozarja, da besedilo obravnava zdravilo, ki se sme izdajati 
le na zdravniški recept. O primernosti zdravila za uporabo pri 
posameznem bolniku lahko presoja le pooblaščeni zdravnik. 
Dodatne informacije dobite pri svojem zdravniku ali farmacevtu.
Uredništvo ne odgovarja za vsebine, ki so navedene v oglasnih 
sporočilih in kratkih novičkah, v katerih so predstavljeni izdelki. 
Oglasna sporočila niso lektorirana. V reviji so podana mnenja 
različnih avtorjev in strokovnjakov, uredništvo za pravilnost 
njihovih mnenj ne odgovarja.
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Glavna in odgovorna urednica: 
Eva Jandl, eva@zdrave-novice.si
Vodja oglasnega trženja: 
Danijel Kmetec, danijel@zdrave-novice.si
Vodja projekta: Danijel Kmetec, danijel@zdrave-novice.si
Koordinatorka uredništva: 
Saša Schwartz, sasa@zdrave-novice.si
Vodja projektov: Andrej Holcman, andrej@zdrave-novice.si
Lektoriranje: Alenka Peteršič
Koncept celostne podobe: Zlatko Jendek, Slavica V. Okorn
Oblikovanje in prelom: Splet99.net
Fotografije: 123rf.com, Helena Kermelj, arhiv Karle Klander, 
Tanja Sulič,  UKC Maribor osebni arhivi strokovnih sodelavcev
Tisk: 

Naklada: 62.000 izvodov
Naslovnica: oglasna vsebina podjetja OPH Oktal Pharma, d. o. o

Strokovni sodelavci:
Irena Maguša, dipl. bab., Oddelek za perinatologijo UKC Maribor 
Nataša Sinovec, specialistka za poravnavo telesne drže s 

certifikatom univerze Egoscue (ZDA)
Asist. Mojca Miholič, dr. med., spec. druž. med., Zdravstveni 
dom za študente Univerze v Ljubljani
Janet Djomba, dr.med., Inštitut za varovanje zdravja RS
Mag. Metka Adamič, dr. med., spec. dermatovenerologije, 
Dermatološki center Parmova
Sara G. Bobek, univ. dipl. inž. živ. teh.
Erika Povšnar, višja medicinska sestra, univ. dipl. pedagoginja, 
vodja Zdravstveno vzgojnega centra v ZD Kranj
Sodelavci Inštituta za varovanje zdravja RS
Alenka Hafner, dr. med., spec. soc. med. in javnega zdravja, 
vodja oddelka za socialno medicino, analitiko in promocijo 
zdravja, Zavod za zdravstveno varstvo Kranj
Inka P. Gerkšič, izvajalka naravnih delavnic
doc. dr. Barbara Salobir, dr. med., specialist internist, Klinični 
oddelek za pljučne bolezni in alergije, UKC Ljubljana
Andreja Prebil mag.farm.
Nadja Novak, študentka 4. letnika Medicinske fakultete
mag. Ana Benedičič, dr. med., specialistka 
dermatovenerologije
Urša Klajder
Maja Šantl, ustanoviteljica naravne, ekološke 
aroma kozmetike Amalu

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

NOVO FADE OUT WHITE pobledi težave vaše kože

Klinično dokazano v 100 % posvetli in 
naredi kožo enakomerno že v 4 tednih!

- preventiva pred nastajanjem kožnih madežev,

- korektura kožnih madežev - starostnih peg, sončnih madežev in peg,

- vzpodbuja obnavljanje celic, upočasnjuje nastajanje temnih madežev na koži.

FADE OUT WHITE nova formula je namenjena odpravljanju starostnih in 
nosečniških madežev, sončnih lis, peg in obnavljanju enakomernega videza kože.

Naprodaj v lekarnah in specializiranih trgovinah.

Ekskluzivni zastopnik: STIRIA s.p., Gosposvetska 84, 2000 Maribor
Tel.: 02/250 01 36, www.stiria.si, info@stiria.si

Eva Jandl, 
glavna in odgovorna urednica
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vrtiljak

NOVO!
Multi-Oral RemiDent gel za remineralizacijo zob 

Gel Multi-Oral RemiDent 
preprečuje in odpravlja krvavenje 
dlesni in zobno gnilobo. Obnavlja 
zobe po eroziji, krepi zobno 
sklenino, preprečuje nastanek 
zobnih oblog in izboljša stanje 
dlesni. RemiDent je zelo primeren 
za ljudi, ki redno jemljejo zdravila 
in imajo bolezenske težave. 
Zdravila pogosto povzročajo 
suhost ust in bakterijsko 

neravnovesje ter nalaganje zobnih oblog, ki je glavni vzrok 
gingivitisa. Omenjene težave lahko učinkovito odpravljamo 
z RemiDentom. RemiDent je na voljo v lekarnah in 
specializiranih prodajalnah. 

Gel Alkagin za nego srbečih in pekočih intimnih predelov 
Alkagin je edinstvena linija v Sloveniji za nego 
intimnih predelov, ki z izvlečki
zdravilnih rastlin blaži znake vnetja, pomirja 
srbenje, pordelost kože in draženje intimnih 
predelov. Ob uporabi ne peče. Linijo sestavljajo 
gel, vaginalne globule, čistilna raztopina, puder 
in čistilni robčki.
GEL ALKAGIN za zunanje intimne predele s 
svojimi aktivnimi učinkovinami (klorheksidin, 
ognjič in gozdni slezenovec) blaži in pomirja 
znake vnetja, srbenje in pordelost kože, srbenje 
in draženje zadnjika ter hemeroidov. Uporablja se tudi pri 
otrocih in v času nosečnosti.

Center Agniyoga, središče dobrega počutja v srcu Ljubljane
Vitalno energijo transformacije boste našli v centru Agniyoga. Vse leto se 
lahko priključite raznolikim vadbam, odkrijete moč dinamične, a poglobljene 
jogijske prakse ali najdete poravnavo in aktivacijo globokih trebušnih mišic 
na pilatesu oziroma z novim zavedanjem telesa in sprostitvijo skozi gibalno 
franklin metodo ustvarite dobro počutje. Prav tako se organizira kopica 
zanimivih delavnic in predavanj na različne teme, ki povezujejo naše telo in 
um. Še veliko več o dejavnostih, ki jih organizirajo, boste izvedeli na 
www.agniyoga.si.

Prihaja poletje – varujte svojo kožo in jo polepšajte
Braunemon® je prehransko 
dopolnilo v kapsulah, ki zaradi 
vsebnosti vitaminov vpliva na 
zdravje in videz kože. Pomaga pri 
njenem obnavljanju in jo varuje 
pred vnetnimi in alergijskimi 
reakcijami, ki so še posebno 
pogoste pri daljšem izpostavljanju 
sončnim žarkom. Je bogat vir 
beta-karotena, riboflavina (vitamin B2) in pantotenske kisline, 
imenovane tudi lepotni vitamin. Beta-karoten je provitamin 
rastlinskega izvora, ki ga naše telo pretvori v vitamin A, če 
zadnjega primanjkuje. Vitamin A in riboflavin prispevata k 
ohranjanju zdrave kože, riboflavin pa ima vlogo pri zaščiti 
celic pred oksidativnim stresom. BRAUNEMON® se priporoča 
ljudem s problematično in slabo prehranjeno kožo, ki je 
preobčutljiva na svetlobne vplive, in vsem tistim, ki želijo 
imeti lepo in zdravo polt. Izdelek je produkt dela in razvoja 
slovenskih strokovnjakov s področja humane prehrane in 
dietetike s 30-letno tradicijo.

DELAVNICE IZDELAVE NARAVNE KOZMETIKE
V Naravnem kotičku se na tematsko 
ločenih delavnicah seznanite s 
teoretičnimi osnovami eteričnih olj in 
aromakozmetike. Pripravite izdelke 
za nego obraza in telesa iz najboljših 
hladno stiskanih rastlinskih olj 
(pšenični kalčki, avokado, jojoba 
...), nerafiniranih masel (karite, 
kakav ...) in drugih čudovitih 
naravnih sestavin. Tematike delavnic 

obsegajo: nega obraza z naravno kozmetiko, kreme za obraz, 
detoksikacija in anticelulitna nega, poletna zaščita in nega 
kože, naravna anti-age nega,  nega nosečnic in dojenčkov, 
naravna čistila za dom in še veliko več. Večina delavnic poteka 
v Ljubljani, vendar pa naravne in dišeče delavnice organizirajo 
tudi drugje po Sloveniji. Za več informacij pokukajte na 
spletno stran www.naravni-koticek.si. 

Propolis mazilo – obnova kože na naraven način
Poletje je pred vrati in z 
njim bolj razgaljena koža. 
Če niste za brezhiben 
videz telesa že poskrbele 
je sedaj zadnji hip. In ne 
pozabite, najlepši detajl 
je negovana  koža obraza 
in telesa. Poskrbite za 
izdatno hidratantno 
nego, občutljive predele, 
predvsem po britju, 
depilaciji ali raznih 

kozmetičnih popravkih pa negujte z bioaktivno formulo. 
Mazilo Propolis je izdelano na podlagi naravne brezvodne 
formule in je namenjeno regeneraciji občutljive, suhe in zelo 
suhe kože na obrazu in telesu. Priporočamo ga za obnovo 
in zaščito kože, tudi po sončenju, depilaciji in britju. Mazilo 
poiščite v lekarni, drogeriji ali specializirani prodajalni, hiter in 
varen nakup pa je nakup v spletni trgovini www.medex.si.

Prehransko dopolnilo NutriFlor
Prehransko dopolnilo NutriFlor ima 
trojno formulo delovanja: prebiotiki, 
probiotiki in prebavni encimi. 
Najpomembnejša je kakovost seva, 
nato pa število probiotičnih bakterij. 
Ponuja izbor najučinkovitejših in 
najbolj kakovostnih sevov: Lactobacilus 
Acidophilus DDS-1. Z več kot 80 
študijami in objavljenimi članki. Brez 
mleka in glutena. Vegansko. Ekskluzivni 
uvoznik za Slovenijo: VI-DA studio, d. o. o.

Nagradna igra Zdravih novic
Nivein komplet za lepo in zdravo telo bo 
razveselil bralko Marjetko!

V prejšnji številki Zdravih novic 
smo vas povabili k sodelovanju 
v nagradni igri, v kateri Nivea 
podarja komplet za lepo in 
zdravo telo. Sreča pri žrebu se je 
nasmehnila Marjetki Mastinšek 
iz Maribora, ki bo za svoje telo to 
pomlad in poletje
skrbela z učvrstitvenim lotionom 

za telo Q10 plus in s  skirojem. Izžrebani 
nagrajenki iskreno čestitamo, vsem drugim 
pa se zahvaljujemo za sodelovanje.

Z biološkimi odpadki do odličnega komposta
Organko je funkcionalen koš za biološke odpadke. Z njim biološke odpadke hranimo kar 
v kuhinji, brez uporabe vrečk in dnevnega praznjenja. Z uporabo priloženega posipa se v 
Organku  začne proces fermentacije, ki prepreči gnitje in nastanek neprijetnih vonjav. Ob tem 
nastaja koristna fermentacijska tekočina, ki jo uporabljamo za vzdrževanje čistih odtokov in 
tudi kot odlično naravno gnojilo za sobne rastline, balkonsko cvetje ali vaš zelenjavni vrt. Ko 
se proces fermentacije v Organku konča, pridobimo osnovo za kompost prvega razreda. Več 
na www.organko.si! 

PROGRAMI umiritve duha in revitalizacije telesa PRVOBIT
Snovalka in voditeljica programov 
Prvobit je Leonarda Platiše, 
certificirana refleksoconska 
terapevtka in nosilka certifikata 
zdravilnega qi gonga (I. stopnja 
sistema duan wei kitajskega 
zdravilnega qi gong združenja ‒ 
CHQA), terapevtska raziskovalka 
z dolgoletnim nabiranjem znanj in 

izkušenj na področjih alternativnega ohranjanja zdravja ter 
učenja tai chi chuana pri priznanih domačih in tujih mojstrih 
ter velemojstrih različnih stilov te veščine. Ponuja individualna 
svetovanja, učenja in terapije, zasnovane na elementih 
dragocenih starodavnih znanj: energetske terapije qi gong, 
akupresure in refleksoconske masaže. Kontakt: recepcija salona 
AVE, 01/519 01 25.

CENTRALNA LEKARNA ODPRTA 
TUDI OB NEDELJAH
V Lekarni Ljubljana so poskrbeli 
za nemoteno oskrbo z zdravili, 
prehranskimi dopolnili in 
dermokozmetičnimi izdelki, prav 
tako so vam sedaj na voljo za nasvet 
tudi ob nedeljah. Obveščajo vas, da 
je Centralna lekarna na Prešernovem 
trgu v Ljubljani do 29. Septembra  
2013 odprta tudi ob nedeljah in sicer 
od 9.00 do 14.00 ure. 

vrtiljak

Pomen magnezija 
Magnezij je eden od najpomembnejših 
mineralov, ki jih vsebuje celica, zato 
je nepogrešljiv za njeno normalno 
delovanje. Prispeva k sproščanju energije 
pri presnovi, delovanju mišičnega in 
živčnega sistema ter ima vlogo pri 
delitvi celic in sintezi beljakovin. Je 
sestavni del krvne plazme in potreben za 
krčenje mišic, vključno s srčno mišico. 
Ljudje, ki jih iz različnih razlogov 
pesti pomanjkanje tega minerala, 

morajo uživati čim več živil, bogatih z magnezijem. Že 
3–4 dl Donata Mg pokrijejo potrebe odraslega človeka po 
magneziju. Donat Mg v enem samem litru vsebuje okrog 
1000 mg magnezija. Magnezij je v vodi v najbolj primerni 
obliki, ki omogoča hitro vključitev v presnovne procese. Ob 
tem ne smemo zanemariti pomena raznolike in uravnotežene 
prehrane ter zdravega načina življenja.
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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 

LECITIN JE PREHRANSKO 
DOPOLNILO V ZRNCIH, KI 
POMAGA PRI PRESNOVI 
MAŠČOB (HOLESTEROL) 
TER FIZIČNIH IN 
PSIHIČNIH SPOSOBNOSTIH 
(KONCENTRACIJA, SPOMIN).

Kapljice regrata brez alkohola
Regrat je že dolgo poznan po 
svojih dobrih učinkih za kožo in 
prečiščevanje, včasih so bile na 
voljo zgolj kapljice, narejene z 
alkoholom. Sedaj pa so na voljo 
tudi kapljice regrata kot suhi 
izvleček rastline v rastlinskem 
glicerinu podjetja SORIA 
NATURAL s standardizirano 
učinkovino iz korenine regrata. 
Prednosti tekočin pred drugimi 
oblikami je, da jih telo lažje in 
hitreje absorbira, kar 90-odstotno v primerjavi z tabletami 
in kapsulamia pri katerih je absorpcija v telo le 25-odstotno. 
Kapljice so primerne tudi za tiste, ki imajo težave s požiranjem 
ter imajo možnost individualnega odmerjanja, saj imajo 
priloženo kapalko z označenimi količinami in tako odpade 
zamudno štetje kapljic.
Na voljo v specializiranih trgovinah in lekarnah.

Naučite se izdelati dišečo naravno kozmetiko sami doma!
V naše telo se vpije več kot 60 odstotkov vsega, kar nanesemo 
na kožo, zato ni pomembno samo, kaj uživamo, ampak tudi to, 
s čim se negujemo. Maja Šantl, strokovnjakinja za aromaterapijo 
in izdelavo naravne aroma kozmetike pravi, da je zanjo 
kozmetika enako kot hrana. Po tem načelu sama že vrsto let 

izdeluje povsem naravno aroma kozmetiko. Udeležite se njene 
delavnice in naučili se boste delati prekrasno dišečo in resnično 
učinkovito naravno kozmetiko za celo telo tudi vi – od kreme 
za roke in olja za sončenje do naravnega dezodoranta. Vse o 
delavnicah si preberite na www.amalu.si. 

Moč sonca, ujeta v rastlinski 
kapsuli
Kapsule BIO vitamin D 
iz Medexa so naravno 
prehransko dopolnilo, s 
katerim boste zadostili 
dnevni potrebi telesa 
po vitaminu D. Njegova 
ključna učinkovina so gobe 
šampinjoni, ki jih odlikuje 
visoka stopnja vitamina 
D2, pridelane pa so po načelih ekološke pridelave. Kapsule so 
stoodstotno rastlinske, brez konzervansov, barvil, arom in sladil. 
Ena kapsula BIO vitamin D na dan poskrbi za zdrave mišice in 
kosti tudi, kadar sonca ni. 

Za suhe, razdražene in utrujene oči – kapljice Hyabak
Kapljice za oči Hyabak odlično vlažijo 
in ščitijo oko. Posebnost je patentirana 
kapalna plastenka, ki ohranja sterilnost 
kapljic še osem tednov po odprtju. 
Kapljice Hyabak namreč ne vsebujejo 
konzervansov in ne dražijo očesa, zato 
so primerne tudi za vse uporabnike 
kontaktnih leč. Kapljice za oči Hyabak 
omogočajo dolgotrajno vlaženje 
in lubrikacijo očesa, saj vsebujejo 
hialuronsko kislino, osmoprotekcijo po 
zaslugi hipotonične raztopine in UVB-
zaščito očesa zaradi vsebnosti aktinokinola. Aplikacija je možna tudi 
neposredno na kontaktno lečo in je ob vlaženju s kapljicami ni treba 
odstraniti iz očesa. So zelo enostavne in priročne za uporabo, ena 
plastenka zadostuje za več kot 150 kapljic.

vrtiljak

KURLAND® COMFORT SPA SVETLINOVO OLJE
Nega za telo Kurland® 
comfort Spa s svetlinovim 
oljem predstavlja idealno 
nego za občutljivo in 
problematično kožo, ki po 
uporabi postane mehka 
in gladka. Dragocene 
sestavine svetlinovega olja, 
kot so maščobne kisline 
omega 3 in 6 ter vitamin 

E, ga uvrščajo med najdragocenejša olja na svetu. Blagodejni 
učinki svetlinovega olja in izvlečka ognjiča negujejo občutljivo 
kožo, sam svetlin pa preprečuje prehitro staranje in pomaga 
pri kožnih problemih, kot so suha, razpokana in vneta koža, 
izboljšuje pa tudi stanje pri luskavici in alergijah. Idealno je 
za uporabo po kopanju in prhanju, saj izdatno nahrani kožo. 
Vaša koža bo zasijala kot nova. To je hrana za vašo kožo, 
lase in nohte. Odlično je za zdravje in lepoto! Zastopa in 
prodaja Kemcel Trade, d. o. o., Ziljska 11, 1000 Ljubljana. Več 
informacij poiščite na www.kemcel.si, www.kemcel-trgovina.si 
ali pišite na komerciala@kemcel-t.si.

KURKUMA PLUS - KRALJICA ZDRAVJA
Bloomsova kurkuma plus prihaja iz Avstralije in je najmočnejša 
pri nas, saj je vsebnost ene kapsule kar 632 mg in 105 mg črnega 
popra. Kurkumin pomaga nadzorovati vnetne odzive v telesu, 
olajša prebavo, pomaga podpirati normalno funkcijo jeter, 
pripomore k stimuliranju proizvodnje prebavnih telesnih tekočin, 
podpira funkcijo jeter in žolčnika in pripomore k boljši prebavi 
maščob. Izdelek je na voljo v lekarnah, Sanolaborju, specializiranih 
prodajalnah in 
v spletni lekarni 
www.lekarnar.
com. Kontaktna 
številka: 041 790 
404, spletna stran: 
www.algena.si

Ali poznate svoj krvni sladkor?
Pohodniki na Poti ob žici okupirane Ljubljane bodo lahko letos na 
Diabetes info stojnici ob Koseškem bajerju prvič doslej preverili 
kakšen je nivo njihovega krvnega sladkorja. Ozaveščanje o pomenu 
normalnega krvnega sladkorja in pravočasno odkrivanje motene 
tolerance na glukozo pri težje dosegljivih skupinah je cilj lani začete 
kampanje za spreminjanje diabetesa Bodi odličnjak!,  ki jo vodi 
Zavod Diabetes v sodelovanju s partnerji. Na info stojnici bodo delili 
izobraževalna gradiva o diabetesu, za tiste, ki se želijo naučiti osnov 
nordijske hoje pa bo ob 11. uri demonstracija tehnike. Sladkorno 
bolezen tipa 2, ki postaja veliko družbeno in človeško breme, bi 
lahkobolje preprečevali z več gibanja, zato se bo kampanja z info 
stojnicami letosdvijala na več množičnih rekreacijskih pohodih, 
naslednji bo na Merčunov dan, 15.junija, ko v spomin na pionirja 
slovenske diabetologije poteka že tradicionalni pohod na Storžič. Več 
na www.diabetes.si.

Eko konferenca
Društvo Planet Zemlja 
je že četrto leto zapored 
organiziralo Eko konferenco, 
predsedovala pa ji je  
strokovnjakinja za podnebne 
spremembe na Agenciji za 
okolje in častna 
članica društva, mag. Tanja 
Cegnar. Pozornost je bila 

tokrat namenjena  energentom prihodnjih generacij, razprave 
pa so z velikim poudarkom  tekle na temo vodnih virov. V 
prvem panelu »Voda in zdravje«, je dr. Ivanka Gale iz Zavoda 
za  varovanje zdravja povedala, da ima v Sloveniji 89 % 
prebivalstva dostop do pitne vode, cilj države pa je, da bi bilo 
tudi ostalih 11 %  prebivalstva vezanih na javni vodovod. V 
video nagovoru evroposlanke dr. Romane Jordan smo slišali 
opozorilo o dejstvu, da je na našem planetu le tri odstotke 
sladke vode, ogromen  delež je je v ledenikih. Strokovnjakinja 
za podnebne spremembe na Agenciji za okolje, mag. Tanja  
Cegnar, je zbranim na dušo položila dejstvo, da bo planet 
nedvomno  preživel, skrbeti pa bi nas moralo za nas. 

Tevitamol
Tevitamol spada v skupino 
zdravil, ki jih imenujemo 
antipiretiki in analgetiki.
Uporabljajo se za 
simptomatsko zdravljenje 
povišane telesne temperature 
in blagih do zmerno hudih 
bolečin, na primer glavobola, zobobola in dismenoreje 
(boleče menstruacije). Ena tableta Tevitamola vsebuje 500 mg 
paracetamola. Odmerek je odvisen od starosti in telesne mase, 
v splošnem od 10 do 15 mg/kg telesne mase kot posamezen 
odmerek in do največ 60 mg/kg telesne mase kot skupni 
dnevni odmerek. Premor med odmerjanji je v vsakem primeru 
odvisen od simptomov in največjega skupnega dnevnega 
odmerka. Ne sme biti krajši od šest ur. Če simptomi trajajo dlje 
kot tri dni, se mora bolnik posvetovati z zdravnikom. Zdravilo 
Tevitamol 20 x 500 mg tablete paracetamol je bilo z dnem 19. 
4. 2013 razvrščeno na vmesno listo.

vrtiljak

Algea Fit za vitko telo
Imate občutek, da se vse, kar sladkega 
pojeste, takoj spremeni v maščobno 
blazinico? Morda se sladkor v vašem 
telesu čisto zares nepravilno presnavlja. Z 
uživanjem Algee Fit ponudite telesu naraven 
biorazpoložljiv  krom. Z njegovo pomočjo 
bo sladkor postal hrana za celice in ne 
zaloga za hude čase.



Pomlad je čas, ko se s prebujanjem narave 
na prostem odvijajo številne aktivnosti. 
Med drugim ljudje pogosto zaidemo tudi 
v gozdove in druge predele, kjer pa na nas 
lahko prežijo klopi. V Sloveniji je razširjen 
klop iz vrste Ixodes ricinus. Ugriz klopa 
je nevaren za človeka, saj lahko prenaša 
več bolezni, pri nas predvsem klopni 
meningoencefalitis in lymsko boreliozo. 
Povzročitelj bolezni se lahko prek larv, 
nimf in spolno zrelih klopov prenese 
na človeka ali žival. Vsak klop sicer ni 
okužen, vseeno pa se je treba pred njimi 
zaščititi.

Kje se klopi nahajajo
Klopi se nahajajo predvsem v gozdni 
podrasti, v grmovju vlažnih mešanih 
gozdov, v travi in celo na vrtu. Do 
nadmorske višine 600 metrov je klopov 
veliko, v višjih legah jih je manj. Klopi 
prezimijo v listju, v skorji drevesnih debel 
in površinskih zemeljskih plasteh. Brž 
ko se temperatura tal poviša, postanejo 
aktivni. Aktivnost klopov in njihovih 
razvojnih stopenj je odraz klimatskih 
nihanj. Mila zima in vlažna pomlad 
ojačata dejavnost klopov. Nevarnost 
okužbe s klopi traja že od februarja pa vse 
do novembra.

Kako pride po vbodu klopa do okužbe?
Ko pride klop na človeka, poišče primerno 
nežno mesto, kjer se na kožo pritrdi 
tako, da porine svoj »rilec« globoko v 
kožo. Vbod ne povzroči bolečine, saj ima 
slina klopa anestezijski učinek. Vbodi 
so zato pogosto neopaženi, predvsem 
pri otrocih. Če je klop okužen z virusom 
klopnega meningoencefalitisa in (ali) 
povzročiteljem lymske borelioze (Borrelia 
burgdorferi), med sesanjem krvi na 
človeka lahko prenese povzročitelja 

bolezni. Po vbodu okuženega klopa ne 
pride vedno do okužbe gostitelja, lahko 
pa okužba poteka tudi brez bolezenskih 
znamenj ‒ asimptomatsko. Le osebe, 
ki so bile okužene z virusom klopnega 
meningoencefalitisa, so zaščitene pred 
boleznijo. To so osebe, ki so bolezen 
prebolele ali pa je potekala okužba brez 
vidnih bolezenskih znakov, kar se lahko 
ugotovi s krvno preiskavo.

Kako preprečimo vbod?
Človek dobi klopa, ko oplazi na primer 
grmovje in ga klop zazna s svojimi čutili. 
Na sprehodih in izletih v naravo se zato 
pred klopi zaščitimo z oblačili, pri katerih 
je čim več kože pokrite (dolge hlače, dolgi 
rokavi, škornji, ruta). Oblačila naj bodo 
svetle barve, da klopa na oblačilih laže 
opazimo. Namažemo se z repelentom, 
katerega vonj odganja klope. Po vrnitvi 
iz narave natančno pregledamo telo, se 
stuširamo in umijemo glavo. Oblačila 
dobro skrtačimo, če so pralna, jih 
operemo.

Kako odstranimo klopa iz kože?
Če pri pregledu telesa opazimo klopa, ga 
čim prej previdno odstranimo. 
Klopa primemo s koničasto pinceto 
čim bližje koži in ga z enakomernim 
gibom izvlečemo. Če deli klopa ostanejo 
v koži, tudi te čim prej odstranimo. 
Za odstranjevanje klopov iz kože ne 
uporabljamo olja, krem, petroleja ali 
drugih mazil.

KLOPNI MENINGOENCEFALITIS 
Klopni menigoencefalitis (KME) je virusna 
bolezen osrednjega živčevja, ki se prenaša 
z vbodom okuženega klopa (Ixodes 
ricinus, zoonoza) in ogroža predvsem 
ljudi, ki se v obdobju aktivnosti klopov 
zadržujejo v naravnih žariščih bolezni. 
Bolezen običajno poteka v dveh fazah, in 
sicer se prva faza bolezni začne približno 
od sedem do 14 dni po vbodu klopa in 
poteka podobno kot pri gripi (utrujenost, 
slabo počutje, bolečine v mišicah, 
vročina in glavobol). Pri večini bolnikov 
(od nekaj dni do tri tedne) po prostem 
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Pravočasno 
se zaščitimo 

pred klopi
Toplejši dnevi nas vabijo v naravo, kjer pa preži velika nevarnost – majhen klop. Slovenija sodi med 
najbolj ogrožena območja v Evropi zaradi okuženosti klopov z virusom klopnega meningoencefalitisa.
Besedilo: Sodelavci Inštituta za varovanje zdravja RS

intervalu sledi druga faza bolezni z visoko 
temperaturo, močnim glavobolom, 
slabostjo in bruhanjem in lahko celo z 
nezavestjo ali smrtjo. Na mestu vboda 
klopa pri klopnem meningoencefalitisu 
praviloma ni opaznih sprememb na koži.
Bolezen lahko pusti trajne posledice, kot so 
glavobol, zmanjšana delovna sposobnost, 
zmanjšana sposobnost koncentracije, 
pareze pa tudi ohromelost. KME je le 
redko smrtna bolezen (od enega do dva 
odstotka odraslih bolnikov).

Cepljenje proti klopnemu 
meningoencefalitisu
Cepljenje je najbolj učinkovit ukrep za 
zaščito pred KME. Čeprav je v Sloveniji 
cepljenje obvezno le za tiste, ki so okužbi 
izpostavljeni pri delu, kot so na primer 
gozdni delavci, lovci …, ga priporočamo 
vsem osebam od enega leta starosti naprej, 
ki se gibljejo ali živijo v območju, kjer je 
KME endemičen. Priporočljivo je, da se 
cepljenje s prvima dvema odmerkoma 
opravi v zimskih mesecih z enomesečnim 
razmikom, da se vzpostavi zaščita pred 
boleznijo še pred aktivnostjo klopov. Tretji 
odmerek sledi čez 9‒12 mesecev, nato 
pa so potrebni poživitveni odmerki, prvi 
čez tri leta, kasneje pa na pet let. Po 50. 
oziroma 60. letu starosti (glede na cepivo) 
so priporočljivi poživitveni odmerki na tri 
leta. 

V Evropi je danes znanih veliko naravnih 
žarišč KME. Stopnja obolevanja je v 
posameznih žariščih Evrope zelo različna. 
V Sloveniji je endemično območje KME 
zemljepisno omejeno in se v zadnjih letih 
ni bistveno spremenilo. 
V letu 2011 je bilo število prijavljenih 
primerov KME blizu povprečja 
predhodnih desetih let (okrog 260 prijav 
letno). Prijavljenih je bilo 247 primerov, 
večina prijavljenih zbolelih (97 odstotkov) 
je bila hospitaliziranih. V letu 2011 ni bila 
zabeležena nobena smrt kot posledica 
KME. Primere KME smo beležili v vseh 
regijah. Najvišja obolevnost je bila tako kot 
vsako leto v kranjski regiji in na Koroškem.
Tveganju okužbe so izpostavljeni ljudje 
vseh starostnih skupin, v zadnjih letih pa 

se obolevnost premika v višje starostne 
skupine. Skoraj četrtina zbolelih je bila iz 
starostne skupine 55‒64 let, skoraj polovica 
zbolelih je bila starejših od 55 let. Zbolelo 
je pet otrok, mlajših od pet let, in 17 otrok 
v starosti od pet do 14 let. Incidenčne 
stopnje so bile najvišje v starostnih 
skupinah od 55 do 74 let.
KME se pojavlja sezonsko, največ od 
meseca maja do oktobra, kar je povezano z 
biološko aktivnostjo klopov. Največ prijav 
KME je bilo tudi v letu 2011 v poletnih 
mesecih, z vrhom v juliju.
Število prijavljenih primerov KME iz leta 
v leto niha, od najmanj 80 prijavljenih 
primerov v letu 1992 do 532 prijavljenih 
primerov v letu 1994, kar je bilo najvišje 
število prijavljenih primerov v zadnjih 
20 letih. Kljub naraščajočemu številu 
porabljenih odmerkov cepiva proti KME 
v zadnjih letih je delež cepljenih proti tej 
težki bolezni v Sloveniji še vedno zelo 
nizek (najmanj en odmerek je prejelo 
okrog 12  odstotkov prebivalcev). V 
Avstriji, ki ima podobno sliko razširjenosti 
bolezni, kot je pri nas, so z zelo odmevno 
promocijo cepljenja uspeli zvišati delež 
cepljenih s šest  odstotkov v letu 1980 na 
več kot 80  odstotkov v zadnjih letih (88  
odstotkov celotne populacije je prejelo 
najmanj en odmerek cepiva, 58  odstotkov 
se redno cepi), obenem pa se je močno 
znižalo število zbolelih.

•	Uporabite dobro pinceto, da lahko 
zagrabite klopa čisto pri koži
•	Odločno potegnite prisesanega klopa iz 

kože
•	Nato umijte kožo z milom in toplo vodo
•	Klopa ne zmečkajte, temveč ga odvrzite 

v koš za gospodinjske odpadke. Če klopa 
slučajno zmečkate, očistite kožo z milom 
in toplo vodo ali alkoholom
•	Za odstranjevanje klopa ne uporabljajte 

nobenih mazil, krem, lakov za nohte, 
petroleja ali česar koli drugega.

Klopi se najraje zadržujejo v 
svetlih listnatih gozdovih z 
veliko podrasti in odpadlega 
listja. Najdemo jih tudi na 
obrobju gozda, travnikih, 
poljih in celo na domačem vrtu 
in v mestnem parku. Večina 
klopov se pri nas pojavlja od 
aprila do oktobra, predvsem v 
vlažnih mesecih.  
Klopi, če so okuženi, so 
lahko nevarni, ker z vbodom 
prenašajo povzročitelje bolezni. 
Pri nas sta najpogostejši 
Lymska borelioza, ki je 
razširjena po vsej Sloveniji, ter 
klopni meningoencefalitis, ki 
ga je največ na ljubljanskem 
območju, Gorenjskem, 
Štajerskem in Koroškem. Obe 
bolezni povzročata številne 
zdravstvene težave in pogosto 
trajne posledice. 
Nesmiselno bi bilo, da se 
zaradi nevarnih klopov 
odpovemo obiskom narave. 
Potrebno pa se je pravilno 
zaščititi tako, da klopom čim 
bolj onemogočimo dostop 
do gole kože in vbod. Zato 
z oblačili pokrijmo čim več 
kože (dolgi rokavi, dolge 
hlače, kapa). Boljša so svetla 
oblačila, da klopa, ki leze 
po nas, lažje opazimo ter iz 

gladkih materialov, ker se jih 
teže oprime. Zunaj, še pred 
začetkom izleta, pa uporabimo 
zaščitno sredstvo proti klopom. 
Najustreznejša so sredstva 
iz naravnih sestavin (npr. 
piretrinov) in takšna, ki jih ni 
potrebno nanašati na kožo. 

Kakovostno zaščitno sredstvo 
je Forth proti klopom. To 
je najučinkovitejši repelent 
proti klopom na tržišču, ki ga 
odlikujejo naslednje lastnosti:
•	vsebuje popolnoma naravne 

sestavine – vsebuje naravne 
piretrine, ki so izvleček 
rastline dalmatinski bolhač 
in učinkovit repelent proti 
klopom. Piretrini se pod 
vplivom sončne svetlobe 
popolnoma razgradijo in ne 
ostajajo na obleki ali v okolju. 

•	deluje ves dan – zato 
večinoma zadostuje le eno 
pršenje dnevno, medtem ko 
druga sredstva delujejo le 
4 – 8 ur;

•	ni ga potrebno nanašati na 
kožo, ampak predvsem na 
oblačila – temeljito popršimo 
robove rokavov, hlače, 
nogavice in obutev;

•	 je brez vonja in na obleki ne 
pušča madežev.

UČINKOVITA ZAŠČITA PRED KLOPI



LYMSKA BORELIOZA 
Lymska borelioza (LB) je bolezen, ki 
se prenaša z ugrizom okuženega klopa 
(zoonoza). Povzročitelji borelije, ki jih 
s skupnim imenom označujemo kot B. 
burgdorferi sensu lato, so razširjeni v 
evropskem in severnoameriškem prostoru 
ter nekaterih državah Azije (Kitajska, 
Japonska). LB se pojavlja z različnimi 
kliničnimi slikami in se po navadi začne 
z značilnimi spremembami na koži. Na 
mestu vboda klopa se lahko po nekaj 
tednih pojavi značilna rdečina, ki se širi 
navzven, v sredini bledi in dobi obliko 
obroča ‒ erythema migrans. Bolezen 
se lahko kasneje izrazi kot prizadetost 
srca in živčevja, pozneje lahko pride 
do prizadetosti sklepov. Na Inštitutu za 
varovanje zdravja RS jo na osnovi obvezne 
prijave spremljamo od leta 1986. Slovenija 
je ena od redkih držav Evropske unije, kjer 
je prijava bolnika z LB obvezna. Nekatere 
evropske države spremljajo pojavljanje LB, 
vendar tako visoke incidenčne stopnje, kot 
je v Sloveniji, ni zaslediti.

Cepiva proti Lymski boreliozi ni
Ker cepiva za zdaj ni na voljo, je za 
preprečevanje bolezni najučinkovitejša 
zaščita pred vbodom klopa s primernimi 
oblačili in repelenti, s pregledovanjem 
kože in takojšnjim odstranjevanjem 
klopov. Klopa odstranimo takoj s pomočjo 

pincete z ostrimi konicami. S pinceto 
ga primemo čim bližje koži in počasi 
izvlečemo. Kožo na mestu vboda nato 
razkužimo. Mesto vboda je treba opazovati 
več tednov, in če se pojavi značilna 
rdečina, je potreben takojšen obisk pri 
zdravniku. Pomembno je pravočasno 
zdravljenje z ustreznimi antibiotiki, da 
preprečimo nadaljnji razvoj bolezni.

Endemična področja bolezni v Sloveniji
V Sloveniji je LB najpogostejša nalezljiva 
bolezen, ki jo prenašajo klopi. Za LB 
obolevajo ljudje vseh starosti, največ 
obolelih je starih med 35 in 65 let. 
Bolezen se pojavlja sezonsko, največ 
obolenj je poleti, od maja do oktobra, 

in se pojavlja po vsej Sloveniji. Število 
prijavljenih primerov se v zadnjih letih 
povečuje, od 2.596 v letu 2000 do 4.123 
v letu 2005, največjo obolevnost beležijo 
na Gorenjskem. V letu 2011 je bilo 
prijavljenih 5.620 bolnikov (3.195 žensk 
in 2.425 moških) z LB, največ bolnikov 
je imelo erythema migrans (EM). 
1.120 bolnikov z LB je bilo v starostni 
skupini 45‒64 let. Lymski meningitis je 
imelo deset otrok, mlajših od 15 let. Po 
podatkih, s katerimi razpolagamo, je bilo 
v bolnišnicah zdravljenih 350 bolnikov 
z LB (3.195 žensk in 2.425 moških). 
Bolnišnično zdravljenje je potrebovalo 126 
otrok (do 15. leta) z LB (36 odstotkov vseh 
hospitaliziranih).

Ugriz klopa je nevaren 
za človeka, saj lahko 
prenaša več bolezni, 

pri nas predvsem klopni 
meningoencefalitis in 

lymsko boreliozo.
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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

Krumperška cesta 11, 1230 Domžale
Tel.:	05-99-41-304	•	Gsm	041-606-477	•	E-mail:	mojca.kavka@alfaestetica.si	•	www.alfaestetica.si
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Klopni meningoencefalitis je resno 
obolenje centralnega živčnega sistema, ki 
ga povzroči vbod okuženega klopa. Na 
Koroškem pa je bil aprila 2012 prvič v 
Sloveniji odkrit in dokazan primer izbruha 
okužbe s klopnim meningoencefalitisom 
tudi po zaužitju surovega kozjega mleka. 
Strokovnjaki opozarjajo na previdnost 
pri uživanju surovega mleka in mlečnih 
izdelkov ter pravočasno 
zaščito s cepljenjem. 
Slovenija glede na 
verjetnost okužbe s klopnim 
meningoencefalitisom sodi 
v sam vrh evropskih držav, 
precepljenost prebivalstva pa 
je kljub temu nizka in znaša 
manj kot 15 odstotkov. Pri 
nas med najbolj ogrožena 
področja sodijo Koroška, 
Gorenjska in osrednja 
Slovenija. 

Preko živali gre 
okužba na človeka
Ljudje se s KME najpogosteje 
okužijo zaradi vboda 
okuženega klopa. Z 
virusom KME pa se lahko 
okužijo tudi domače živali, na primer 
koze, ovce in krave. Okužene živali 
sicer niso naravni gostitelji virusa, kljub 
temu pa okužena žival izloča virus v 
svojem mleku. Tako se lahko posredno, 
z zaužitjem nepasteriziranega mleka in 
mlečnih izdelkov, okužijo tudi ljudje. 
Prvi dokazan izbruh okužbe s KME po 
uživanju surovega živalskega mleka je 
bil zabeležen aprila 2012 na Koroškem. 
Okužile so se štiri osebe, ki so na koroški 
kmetiji pile surovo, neprekuhano kozje 
mleko. V obdobju dveh dni po zaužitju 
surovega kozjega mleka so se pri treh 

osebah razvili klinični znaki akutne 
vročinske bolezni, kar nakazuje na večjo 
hitrost okužbe po pitju surovega mleka. 
Pri dveh osebah se je razvil tipičen potek 
bolezni z dvema fazama. Oba bolnika sta 
poiskala zdravniško pomoč, eden je bil 
tudi hospitaliziran. Tretja oseba je zbolela 
z enako klinično sliko, vendar ni razvila 
druge meningealne faze bolezni. 

Toplotna obdelava mleka
Neda Hudopisk, dr. med, spec. javnega 
zdravja, ZZV Ravne na Koroškem, je ob 
tej priložnosti poudarila: »Ljudje v skrbi 
za zdravo življenje danes vse bolj posegajo 
po organskih in naravno pridelanih 
izdelkih, tudi surovem, nepasteriziranem 
mleku. Primer izbruha okužbe s klopnim 
meningoencefalitisom na Koroškem pa 
kaže na to, da se je treba zavedati tveganja, 
ki je povezano z uživanjem surovega mleka 
in mlečnih izdelkov in pomembnosti 
ustrezne toplotne obdelave mleka. Koroška 
velja za eno od najbolj ogroženih področij 

s klopnim meningoencefalitisom, zato 
strokovnjaki seveda opozarjamo tudi na 
pravočasno cepljenje, ki predstavlja edino 
ustrezno zaščito.« Pri diagnostiki KME 
je pomembno vedeti, ali je bolnik obiskal 
kraj, ki je endemičen, ali se spominja 
vboda klopa pred pojavom simptomov 
oziroma je užival nepasterizirano mleko 
in mlečne izdelke. Prof. dr. Tatjana Avšič 

Zupanc, uni. dipl. biol. iz 
Inštituta za mikrobiologijo 
in imunologijo, opozarja: 
»Okužbo z virusom klopnega 
meningoencefalitisa je 
mogoče natančno potrditi 
le z mikrobiološkimi 
metodami, saj so klinični 
znaki bolezni pogosto 
neznačilni in nezadostni 
za postavitev diagnoze. 
Okužbo z virusom KME 
diagnosticiramo posredno, 
z ugotavljanjem specifičnih 
protiteles,« in dodaja: »V 
literaturi je opisanih več 
izbruhov KME v Evropi, ki 
so bile posledice zaužitja 
surovega mleka, vendar 
pa smo v Sloveniji prvi, 

ki smo izbruh tudi dokazali.« Sonja 
Osrajnik, ki je prebolela okužbo s klopnim 
meningoencefalitisom po zaužitju 
surovega mleka, opozarja: »Po uživanju 
surovega kozjega mleka se je kmalu 
pojavilo slabo počutje, ki so ga spremljale 
vročina, mrzlica in bolečine v mišicah, 
zaradi katerih sem morala poiskati 
bolnišnično pomoč. Strokovnjaki so po 
opravljenih preiskavah potrdili, da gre za 
okužbo s klopnim meningoencefalitisom 
zaradi pitja surovega kozjega mleka. 
Okrevanje je potekalo v bolnišnični oskrbi, 
danes pa je moje počutje normalno.«

Okužba s KME je 
možna tudi s pitjem 

neprekuhanega 
mleka živali

V Sloveniji prvič dokazan izbruh klopnega meningoencefalitisa (KME) po 
zaužitju surovega kozjega mleka. Besedilo: Eva Jandl

aktUalNO

O virusu klopnega meningoencefalitisa so govorili Neda Hudopisk, 
dr.med., spec. javnega zdravja, ZZV Ravne, in prof. dr. Franc 
Strle, dr. med., spec. internist in infektolog, predstojnik Klinike za 
infekcijske bolezni in vročinska stanja UKC Ljubljana, ter prof. dr. 
Tatjana Avšič Zupanc, univ. dipl. biol., Inštitut za mikrobiologijo in 
imunologijo.



Prontosan gel je najboljša 
izbira pri ranah in 

opeklinah, ker ne peče, hitro ohladi 
in celi poškodovano kožo. Uporaben 

je pri površinskih opeklinah (sončne, 
gospodinjske), odrgninah in pikih žuželk.

Seneni nahod je celo najpogostejša  
kronična bolezen. Vsak dan se srečujemo 
z novimi, okolju škodljivimi snovmi, 
kemikalijami in živili, zaradi česar se 
število prizadetih z vsakim letom povečuje. 
Nadzorovanje simptomov alergij se zdi 
preprosto, zlasti za nekoga, ki jih ni 
doživel. Pomislite, kako naporno se je 
v poletnih dnevih zadrževati v zaprtih 
prostorih ali pa biti odvisen od inhalatorja. 

Potek alergije
Naše telo se oziva na tujke, ki vdirajo 
vanj. To je prav, saj na ta 
način preprečuje razvoj 
bolezni.  Obramba poteka 
prek več mehanizmov. 
Prvi oviri sta koža in 
sluznica, ki ločujeta telo 
od okolja. Pri uničevanju 
in odstranjevanju tujkov 
sodelujejo lojnice, solzne 
žleze, slinavke, migetalčni 
epiteliji in kemični učinki 
telesnih tekočin. Kadar 
tujek uspe premagati 
»prvo linijo« obrambe in 
začne povzročati škodo, se 
aktivirajo različne celice 
v krvi, ki vsiljivce uničijo. 
Najpomembnejše pri 
obrambi so bele krvničke. 
Majhen odstotek jih 
neprestano kroži v obtoku, 
večina pa je shranjenih v 
kostnem mozgu, vranici 
in bezgavkah. Ob vdoru tujka jih obtok 
hitro odplavi na mesto prizadetega tkiva, 
kjer aktivno izločajo svoje produkte za 
nevtralizacijo vsiljivca. Tako deluje naš 
imunski sistem. Obramba, ki skrbi za naše 
zdravje, pa se lahko aktivira tudi pretirano 
oziroma neprimerno in nam na ta način 
povzroča škodo. Naš imunski sistem se 
lahko nenadoma upre snovem, ki sicer 

niso povzročitelji bolezni.  Pri nekaterih 
ljudeh imuski sistem ne uspe dobro ločiti 
med nevarnimi in nenevarnimi snovmi 
in se napačno odzove tudi na zadnje. 
Snovi, ki same po sebi niso škodljive, pa 
pri posamezniku vseeno uspejo izzvati 
buren imunski odgovor, imenujemo 
alergeni. Ko obrambne celice prvič pridejo 
v stik z alergenom, zgradijo protitelesa. 
Protitelesa se pritrdijo na mastocite, ki so 
polni histamina. Velik izbruh histamina 
povzroči, da se telo znajde v stiski. 
Razširijo se žile, pade krvni tlak, sluznice 

se vnamejo in nabreknejo, zožajo se 
dihalne poti. 
Imunske celice imajo dober spomin. 
Praviloma je to zelo koristno, saj na ta 
način telo ob naslednjem stiku s tujkom 
tega uspe odtraniti mnogo hitreje in bolj 
učinkovito. Enako je pri alergiji, le da je v 
tem primeru to nepotrebno in nas ovira. 
Imunski sistem je že programiran na znane 

alergene in se bo naslednjič nanje odzval 
hitro in burno. 

Kdaj se alergija pojavi
Večina ljudi z alergijami ima genetsko 
nagnjenje zanje. To pomeni, da že od 
rojstva nosijo možnost za nastanek 
nepravilnih imunskih odzivov in s tem 
alergij. Samo to, da so se rodili s takšno 
osnovo, ne pomeni, da bodo alergijo 
dejansko razvili. Faktor, ki je pri tem 
izjemnega pomena, je okolje. Če smo 
neki snovi izpostavljeni zelo pogosto, 

lahko dobimo alergijo 
nanjo celo brez genetske 
predispozicije. Dolgo 
časa so mislili, da alergije 
lahko prerastemo ali da 
jih ne moremo dobiti, 
če jih nismo imeli kot 
otroci. Alergijski rinitis 
se na primer pri zelo 
majhnih otrocih sploh 
še ne pojavi, takrat so v 
ospredju preobčutljivostne 
reakcije na prehranske 
alergene (mleko, arašidi). Z 
odraščanjem se pojavlja vse 
več alergij na cvetni prah 
in trave ter vedno manj 
na hrano. Pri nekaterih se 
alergije pojavijo v puberteti 
z začetkom nastajanja 
spolnih hormonov, pozneje 
s  staranjem pa po navadi 
usihajo. 

Težava pomladi – alergijski rinitis
Stvari, ki pričarajo lepoto pomladi, 
nekaterim povzročijo težave. V pomladnih 
mesecih se večina alergikov umakne v 
zaprte prostore. Krivec za njihovo slabo 
počutje je pelod ali cvetni prah. Gre za 
mikroskopsko majhna zrnca, ki lahko z 
vetrom prepotujejo velikanske razdalje in s 
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alErGijE

Alergije so nekaj povsem vsakdanjega. Bolezni same niso nove, opisovali so jih že pred več kot 
tisoč leti, so pa danes mnogo pogostejše. Osupljivo število ljudi se spopada s kihanjem, sopenjem, 
težavami z očmi in drugimi simptomi. Po nekaterih ocenah naj bi zaradi teh težav občasno trpela 
kar četrtina prebivalstva. Besedilo: Nadja Novak, Medicinska fakulteta

ZAKAJ JE VEDNO 
VEČ ALERGIJ?

katerimi se razmnožujejo rastline. Drevesni 
pelod izvira iz breze, jesena, leske in hrasta, 
pridružijo se še pelodi trav. Ker se v toplem 
vremenu z zrakom pelodi dvigujejo, so 
bolj prizadeti ljudje, ki živijo v visokih 
stolpnicah. V sončnem dnevu naj bi cvetni 
prah dosegel največjo koncentracijo med 
17. in 18. uro oziroma nekoliko pozneje v 
mestih. 

Alergijski rinitis
S težavami alergijskega rinitisa naj bi se 
danes soočalo kar 40 odstotkov otrok in do 
25 odstotkov odraslih. Število obolelih ves 
čas narašča. Lahko se pojavi kadar koli v 
življenju, najpogosteje pa še pred 20. letom 
starosti. Včasih smo seneni nahod jemali 
le kot nevšečnost, danes pa vemo, da je 
povezan s številnimi drugimi dihalnimi 
boleznimi  in lahko pomembno vpliva na 
delovno ali učno sposobnost. Ljudje po 
navadi tožijo zaradi zamašenega nosu ali 
neprestanega izcedka iz njega. Kadar vneta 
sluznica vztraja dolgo časa, se na njej lahko 
razmnožijo bakterije ali virusi in povzročijo 
okužbo. To vrsto alergije odkrijemo pri 
polovici ljudi, ki so nagnjeni k vnetjem 
sinusov. Druga dva najpogostejša simptoma 
nahoda sta kihanje in solzne oči. Redkeje 
prihaja do kroničnega kašlja, rdečih oči, 
zamašenih ušes, vnetega grla, pogostejših 
krvavitev iz nosu, zadaha, zgage in drugih 
neprijetnosti. Kot posledica naštetega se 
pridružijo težave s spanjem, koncentracijo 
in utrujenost. Redko lahko nezdravljene 
alergije privedejo do ravoja nosnih polipov 
ali zateklih nosnih školjk. 
Če stanje traja manj kot šest tednov gre za 
akutni napad, če se simptomi ponavljajo 
dlje, pa za kronično obliko. Kadar se 
alergijski rinitis pojavlja le v enem letnem 
času, kot se zgodi pri senenem nahodu, gre 
za sezonski rinitis. 

Astma in alergijski rinitis sta tesno 
povezana. Včasih se astmatiki ne zavedajo, 
da imajo seneni nahod, in mislijo, da 
jih muči stalen prehlad. Rinitis je znan 
kot dejavnik tveganja za razvoj astme in 
njegovo zdravljenje pomaga ublažiti tudi 
njene simptome. Ekstrinzična astma, ki jo 
sprožijo alergeni, kot so sezonski pelodi, je 
najpogostejša oblika astme. Ta se po navadi 
pojavi v otroštvu in vztraja vse življenje. 

Kako si lahko pomagate?
Verjetno vsi alergiki poznajo praktične 
ukrepe. V času najvišjih koncentracij 
peloda v zraku, na deželi je to zjutraj in 
dopoldne, v mestih pa proti večeru, se 
izogibajte zračenju notranjih prostorov 
in sušenju perila zunaj. Če so simptomi 
alerije zelo močni, si raje izberite 
aktivnosti v zaprtih prostorih, ne odpirajte  
avtomobilskih oken in si pred cvetnim 
prahom zaščitite oči s sončnimi očali. 
Pelode prenašate v hišo tudi s svojimi 
oblačili, na laseh, z vnašanjem svežega 
cvetja in prek hišnih ljubljenčkov.
Večina ljudi s senenimi nahodi uporablja 
oralne antihistaminike. Ti delujejo proti 
učinkom histamina, ki je kriv za zatečen 
nos, srbeče oči in druge znake. Uporabimo 
lahko tudi antihistaminska pršila za nos ali 
kapljice za oči. Pomagamo si še z nazalni 
glukokortikoidi. Učinkujejo celo bolje 
od prej omenjenih zdravil. Ne zagotovijo 
takojšnjega olajšanja in delujejo samo, 
če jih uporabljate redno, tudi v obdobjih 
brez simptomov. Pri zamašenem nosu si 
lahko pomagamo tudi z antiholinergiki, 
pri preprečevanju napadov alergije pa 
z natrijevim kromoglikatom. Zdravil 
je še več, med njimi tudi takšna za 
nujne primere. Najenostavneje si lahko 
pomagamo že s fiziološko raztopino, 
s katero iz sluznic izperemo sluz in 
alergene. Sodobna medicina ponuja tudi 
imunoterapijo, ki deluje podobno kot 
cepljenje. V telo postopoma vnašamo 
majhne količine alergena in jih večamo, 
vse dokler nanj nismo več občutljivi. To 
je edino zdravljenje, ki odpravi simptome 
dolgoročno in ne le za nekaj ur.  



Potovanje in astma
Zaradi astme se načeloma ni treba odpovedati potovanjem z letalom. Vendar se o 
načrtovanju potovanja pogovorite s svojim zdravnikom, saj suh zrak in zmanjšana 
vsebnost kisika v višini lahko povzročita težave. Morebiti je dobro vzeti s seboj dodaten 
olajševalec. Pomembno je, da svoja zdravila tudi na potovanjih jemljete ob ustaljenih 
urah. Zato sodijo vaša zdravila proti astmi v ročno prtljago. 
Katera zdravila je treba vzeti s seboj na dopust
Na vsak dopust je načeloma dobro vzeti nekaj osnovnih zdravil. Astmatikom 
svetujemo, da se o svojem načrtovanem potovanju pogovorijo s svojim zdravnikom ali 
farmacevtom. V dopustniško prtljago sodijo: 
•	vaša zdravila za zdravljenje astme v zadostnih količinah; zdravila zdravljenja astme 

so sicer v nekaterih državah na voljo tudi brez recepta, toda lahko vsebujejo druge 
učinkovine ali imajo drugačne sisteme za vdihovanje, včasih pa v lekarni tudi ne bodo 
govorili jezika, ki ga vi obvladate;

•	morebiti tudi zdravila proti alergijam (npr. antihistaminiki), če imate alergije;
•	vaš PEF-merilec in dnevnik z zapisanimi meritvami; prav na dopustu boste morda 

zaradi podnebnih sprememb ugotavljali odstopanja od svojih običajnih vrednosti PEF.

»Ocenjujemo, da ima v Sloveniji astmo 
okrog 14 odstotkov šolskih otrok. Astma 
je kronično vnetje dihalnih poti, kar 
povzroča povečano odzivnost dihal med 
prebolevanjem okužb dihal, preodzivnost 
na različne alergene, dražeče pline in 
telesni napor ter se izraža s težkim 
dihanjem, tiščanjem in piskanjem v 
prsih ter kašljem. Astma se lahko pojavi 
kadar koli v življenju, najpogosteje pa v 
otroški dobi. Raziskave kažejo, da visok 
delež otrok ne preraste 
astme, ampak da se pri 
polovici otrok bolezen 
izboljša, »navidezno 
izgine« in se lahko v 
odrasli dobi ponovno 
pojavi. Otroci z astmo 
se morajo izogibati 
stika s sprožilci astme 
(alergeni, na katere so 
alergični, dražljivci) 
ter upoštevati navodila 
zdravnika o rednem 
jemanju preprečevalnih 
zdravil ter zgodnjem 
prepoznavanju 
morebitnih poslabšanj. 
Poleg rednega 
zdravljenja z zdravili 
je za otroka z astmo 
zelo pomemben zdrav 
življenjski slog: otroci ne 
smejo biti izpostavljeni 
cigaretnemu dimu, zelo 
priporočamo redno ukvarjanje s športom, 
ki ga veseli, pravilno dihanje, zdravo 
prehrano in gibanje na svežem zraku,« 
je povedal Uroš Krivec, dr. med., vodja 
Službe za pljučne bolezni Pediatrične 
klinike Univerzitetnega kliničnega centra 
Ljubljana.

Znate pravilno dihati? 
V raziskavi, ki jo je med bolniki z astmo 
v Sloveniji opravil Klinični oddelek za 
pljučne bolezni in alergijo Bolnišnice 
Golnik, se je izkazalo, da bolniki preslabo 
poznajo astmo in zato so tudi rezultati 
zdravljenja slabši. Pomembno je, da je 
bolnik z astmo o svoji bolezni kakovostno 
poučen, saj lahko tako pomembno 
izboljša kakovost življenja in posledično 
zmanjša izostanke od dela ali s pouka 

zaradi poslabšanj astme in potrebnih 
hospitalizacij.
»Prav zato je pomembno, da že otroke, 
tudi tiste, ki nimajo težav z astmo ali 
alergijami, učimo o pomenu pravilnega 
dihanja in zdravega načina življenja. Če 
je le mogoče, je treba dihati skozi nos in 

tako, da se pri vdihu trebušna prepona 
pomakne navzdol in zrak napolni spodnji 
del pljuč. To otroke v poučni pravljici, ki 
smo jo pripravili v okviru programa Astma 
in šport, uči Dihec Mihec,« je razložil dr. 
Milan Hosta, direktor Inštituta Spolint in 
vodja programa Astma in šport. Pravljica 
je dostopna na www.dihalnica.si      

Svetovni dan astme
Ob svetovnem dnevu astme, ki ga 

praznujemo v mesecu 
maju, sta farmacevtska 
družba Lek, član 
skupine Sandoz, in 
Inštitut Spolint v okviru 
programa Astma in šport 
otroke z dihalnico in 
izobraževalno pravljico 
o Dihcu Mihcu in 
Tačku Dlačku poučila 
o pomenu pravilnega 
dihanja za zdrav način 
življenja. Aktiven pristop 
k življenju z astmo že od 
otroštva naprej je poleg 
ustreznega zdravljenja 
namreč ključni 
dejavnik kakovostnega 
življenja z astmo, ene 
najpogostejših kroničnih 
bolezni, s katero se po 
ocenah srečuje kar 300 
milijonov svetovnega 
prebivalstva. 

6. Lekov kolesarski maraton Za boljši dih
Letos bo v sklopu programa Astma in 
šport potekal že 6. Lekov kolesarski 
maraton Za boljši dih, na katerem se 
člani Lekove kolesarske ekipe pridružijo 
ultramaratonskemu kolesarju Marku 

Balohu na poti po Sloveniji. »V sklopu 
programa Astma in šport, ki ga v Leku, 
članu skupine Sandoz, soustvarjamo že 
sedmo leto, s programi o astmi, o pomenu 
zdravljenja in zdravega načina življenja 
uspešno ozaveščamo celotno Slovenijo 
in smo prepoznavni kot primer dobre 
prakse. Naši kolesarji se bodo letos že šestič 
podali na pot po Sloveniji z namenom 

opozarjanja na razširjenost astme in alergij 
ter na pomen preventive pri astmi in redne 
gibalne dejavnosti. V vseh letih sodelovanja 
smo več kot sto otrokom z astmo omogočili 
tudi brezplačne plavalne urice in letovanja 
na morju, kjer se učijo nadzorovanja svoje 
astme s ciljem doseganja višje kakovosti 
življenja,« je povedala Mojca Pavlin iz 
Korporativnega komuniciranja v Leku, 
članu skupine Sandoz. Kot je povedal 
Marko Baloh, bo Lekov kolesarski maraton 
Za boljši dih letos potekal od 2. do 5. julija. 
Kolesarji bodo v štirih dneh prevozili okoli 
400 kilometrov, pot pa jih bo vodila od 
Lendave, prek Rogaške Slatine, Metlike 
in Kočevja do Ljubljane. Kolesarje bo 
spremljala mobilna ekipa Astma in šport, 

ki bo v krajih po Sloveniji opravljala 
brezplačna testiranja pljučnih funkcij s 
spirometrom – lani se jih je ob maratonu 
udeležilo več kot sto ljudi.  

Astma in nosečnost
Nosečnost lahko poslabša ali izboljša 
astmo. Veliko nosečnic se želi med 
nosečnostjo odpovedati vsem zdravilom. 

Vendar upoštevajte, da lahko napad 
oteženega dihanja vašemu otroku bolj 
škoduje kot vaša zdravila za zdravljenje 
astme. Večina zdravil je namenjena 
vdihovanju, zato pridejo le neznatne 
količine učinkovine v krvni obtok. S svojim 
ginekologom in pulmologom se pogovorite 
o zdravljenju med nosečnostjo, morebiti 
bo treba pogosteje priti na kontrolo 
zdravljenja. Med dojenjem je treba zdravila 
proti astmi nujno jemati naprej. Ker obstaja 
pri otrocih astmatičark večja verjetnost, 
da bodo tudi sami zboleli za astmo in 
ker dojenje lahko to tveganje zmanjša, se 
dojenju zaradi astme ne smete odpovedati, 
če je le mogoče. Tudi pri tem vam bo vaš 
zdravnik lahko pomagal z nasveti.   
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aStMa

NAUČITE SE 
PRAVILNEGA DIHANJA
Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije letno skoraj dva 
milijona ljudi poišče nujno zdravniško pomoč zaradi astme. 
Astma je najpogostejša kronična bolezen otrok povsod po svetu 
in predstavlja pomemben zdravstveni problem.

Besedilo: Eva Jandl, www.moja-astma.si

Ob svetovnem dnevu astme so spregovorili Marko Baloh 
(kolesar), Mojca Pavlin (Lek), Uroš Krivec (pediatrična klinika), 
Milan Hosta (Spolint inštitut).

Otroci so se z dihalnico in izobraževalno 
pravljico o Dihcu Mihcu in Tačku Dlačku 
poučili o pomenu pravilnega dihanja za zdrav 
način življenja.

Astma se lahko 
pojavi kadar 
koli v življenju, 
najpogosteje pa 
v otroški dobi. 
Raziskave kažejo, 
da visok delež 
otrok ne preraste 
astme, ampak da se 
pri polovici otrok 
bolezen izboljša, 
»navidezno izgine« 
in se lahko v odrasli 
dobi ponovno pojavi.
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Že vrsto let poslušamo in beremo prispevke o tem, kako je sonce škodljivo in 
se je treba pred njim ustrezno zaščititi, saj je ozonska plast iz leta v leto tanjša. 
Poškodbe kože zaradi sončnih žarkov so eden od glavnih faktorjev prehitrega 
staranja kože in nastanka kožnega raka. Besedilo: Inka P. Gerkšič, izvajalka naravnih delavnic, 

www.naravni-koticek.si

NEGa kOŽE

Vendar pa po drugi strani vemo, da naše 
telo sončne žarke potrebuje za tvorjenje 
vitamina D, ki med drugim skrbi tudi za 
zdrave in močne kosti ter regulira imunski 
sistem, različne znanstvene raziskave pa so 
pokazale tudi, da prenizke vrednosti tega 
vitamina povečajo možnost za razvoj raka, 
sladkorne bolezni in debelosti.

UV-žarki in UV-indeks
Zemljino površino dosegajo svetlobni, 
toplotni in ultravijolični (UV) žarki. 
Slednji so tisti, ki v največji meri 
učinkujejo na našo kožo. Glede na različne 
valovne dolžine lahko na koži povzročajo 
različne učinke. Delimo jih v tri skupine: 
•	UVA so dolgovalovni žarki, ki prodirajo 

globlje v kožo in so eden od glavnih 
povzročitevljev staranja kože in nastanka 
gub, povečajo pa tudi tveganje za 
nastanek malignega melanoma. UVA-
svetloba se deli na dva podtipa: UVA I 
in UVA II, kar je pomembno predvsem 
zato, ker številni izdelki za zaščito kože 
pokrivajo le enega od teh dveh področij. 

•	UVB so žarki srednjih valovnih dolžin. 
Prodirajo v zgornje plasti kože, kjer 
poškodujejo molekule v koži z razbitjem 
njihovih vezi in nastajanjem prostih 
radikalov. Povzročajo vnetja in so glavni 
vir sončnih opeklin. 

•	UVC so žarki kratkih valovnih dolžin. 
Večina teh žarkov se absorbira v zgornjih 
plasteh atmosfere (ozonski plašč) in 
zaenkrat ne dosegajo površine zemlje.

Pri načrtovanju aktivnosti in sončenju 
upoštevajte tudi UV-indeks, ki je merilo 
za velikost učinka UV-sevanja na človeško 
kožo. Odvisen je od geografskega 
položaja, nadmorske višine, letnega časa 
in stopnje oblačnosti. Vrednosti UV-
indeksa objavljajo meteorološke postaje, 
pogosto pa jih poleti omenjajo tudi ob 
napovedi vremena (še posebno, če naj bi 
bila visoka). Pri UV-indeksu morate biti 
pozorni na to, da upošteva pretežno UVB-
valovne dolžine (torej tiste, ki vplivajo na 

opekline), medtem ko je UVA (ki vpliva 
na staranje kože) nekoliko zanemarjen. Če 
bi želeli preprečiti dolgoročne posledice 
poškodbe kože, vedno poskrbite za zaščito 
pred UVA-žarki, ki so lahko močni tudi, če 
je UV-indeks nižji. 

Zdravo sončenje in zaščita pred soncem
Najbolj učinkovita zaščita pred soncem so 
še vedno gosto tkana oblačila (poznamo 
že tudi UV-zaščitna oblačila), ustrezna 
pokrivala in zadrževanje v senci. Nasveti 
za zdravo sončenje in zaščito pred soncem:
•	Sončenju naj bi se izogibali med 11. in 

16. uro, saj je takrat sonce najmočnejše. 
Previdni bodite v oblačnem ali 
meglenem vremenu, ko so lahko UV-
žarki prav tako močni.

•	Uporabite zaščitne preparate, ki vas 
varujejo tako pred UVA- kot UVB-žarki 
in ne povzročajo škodljivih posledic na 
vašem zdravju (več o nevarnih sestavinah 
in nanodelcih v sredstvih za zaščito v 
nadaljevanju).

•	Zadostno količino sredstva za 

zaščito nanesite vsaj pol ure pred 
izpostavljanjem soncu in ga nanašajte 
večkrat dnevno (na vsake 2‒3 ure), 
še posebno ob namernem sončenju, 
kopanju ali obilnejšem potenju. Ne 
pozabite na zaščito tudi, kadar greste v 
hribe ali na izlete.

•	Ne zanemarite ustnic – tudi za te 
poskrbite z UV-zaščitnimi balzami za 
ustnice. 

•	Ne pozabite na zaščito oči – nosite 
kakovostna sončna očala.

Če se mamljivim sončnim žarkom res 
ne morete upreti, je potrebno (obvezno!) 
sredstvo za zaščito kože s čim višjim 
zaščitnim faktorjem. Vendar pa ni vseeno 
katero kremo, sprej ali losion kupite, saj 
večina krem za sončenje, ki so na voljo v 
trgovinah, drogerijah in lekarnah, vsebuje 
veliko nevarnih kemikalij, ki škodujejo 
zdravju vaše družine. Še posebno pozorni 
morate biti pri otrocih, saj še njihov 
obrambni mehanizem ni tako razvit, kot je 
pri odraslem človeku.

Nevarne kemikalije v sredstvih 
za zaščito pred soncem
Eni od obveznih pripomočkov, ko se 
odpravljamo na morje, so vsekakor 
preparati za zaščito pred soncem. Vendar 
pa ‒ ali res veste, kaj nanašate na svojo 
kožo in kakšne posledice to lahko pušča na 
njej in na vašem zdravju?
Kot v drugih kozmetičnih preparatih se 
tudi v izdelkih za zaščito kože pojavljajo 
sporne sestavine, kot so sintetični 
konzervansi, petrokemične snovi, 
mineralna olja, parabeni in številne druge 
kemikalije. Proizvajalci kozmetičnih 
izdelkov jih uporabljajo, saj so neverjetno 
poceni in enostavni za uporabo. Poleg 
tega pa določene sestavine (kemikalije) 
v konvencionalnih izdelkih povzročajo 
fotosenzibilnost in pripomorejo k 
nastanku prostih radikalov. Omenimo 
nekaj najbolj problematičnih:
Octinoxate ali octyl methoxycinnamate 

(OMC): Je ena glavnih 
kemikalij, ki se uporablja v 
zaščitnih preparatih z UVB-
filtrom. Deluje kot hormonski 
motilec (povzroča estrogenski 
hormonski efekt), hkrati pa 
na soncu razpade na toksične 
komponente, ki vplivajo na vse 
sisteme v telesu in posledično 
izzovejo fototoksičen učinek.
•	Oxybenzone ali 

Benzophenone-3: Spada 
med hormonske motilce, 
rakotvorne snovi in 
fotoalergike. Hitro prehaja 
v kri in se nalaga v telesu, 
pod vplivom sončnih žarkov 
pa tvori škodljive proste 
radikale. Med drugim lahko 
povzoči tudi endometriozo 
‒ bolezensko stanje, pri 
katerem raste tkivo, ki 
normalno tvori notranjo 
plast maternice (endometrij), 
tudi zunaj maternične 
votline ‒ in lahko vodi do 
resnih zdravstvenih težav in 
neplodnosti.

•	Retinyl Palmitate: 
Proizvajalci krem za 
sončenje uporabljajo vitamin 
A v svojih recepturah 
zaradi svoje antioksidativne 
moči. Vendar pa ta oblika 
vitamina A v kremah za 
sončenje v stiku s sončnimi 

žarki pospeši staranje 
kože in posledično razvoj 
številnih kožnih poškodb ali 
sprememb in tumorjev.

•	Para-aminobenzoic acid 
(PABA) je akutno toksična 
in močno dražeča, vendar pa 
se jo v kozmetiki opušča.

Izdelki za zaščito pred UV-
žarki vsebujejo kemijsko 
in/ali fizikalno zaščito. 
Kemijska zaščita deluje tako, 
da UV-žarke absorbira. 
Gre za sintetične (umetne) 
kemikalije, ki se absorbirajo 
v kožo in prek nje večina 
tudi v celotno telo. Nekatere 

od teh smo že našteli zgoraj. 
Fizikalna zaščita pa deluje 
tako, da sončne žarke odbije 
oziroma razprši. To funkcijo 
v kremah navadno opravljajo 
fini prahovi in minerali, 
med katerimi sta najbolj 
uporabljana cinkov oksid 
in titanov dioksid. Vendar 
pa ta ob nanosu na kožo 
pustita belo sled, ki večino 
ljudi moti, saj radi vidimo, 
da se kreme lepo vpijejo v 
kožo. Proizvajalci so zato ta 
nezaželen efekt preprečili tako, 
da so začeli uporabljati bolj 
fine prahove ‒ z nanodelci. 
Krema se tako lepše vpije v 
kožo, z njo pa v telo prodrejo 
tudi nanodelci, ki prek 
krvnega obtoka zaokrožijo po 
celem telesu. 

Problematični nanodelci
Vedno pogosteje strokovnjaki 
omenjajo problem uporabe 
nanodelcev, za katere še ne 
vedo točno, kako dolgoročno 
vplivajo na naše zdravje. 
Težava nanodelcev je v tem, 
da se večina kemikalij v tej 
obliki obnaša drugače kot 
sicer. To pomeni, da lahko 
neka nereaktivna spojina v 
obliki nanodelcev v telesu 
sproži potencialno nevarne 

kemijske reakcije. Druga 
težava nanodelcev je, da niso 
topni ne v vodi ne v olju, zato 
jih telo le stežka izloči, kar 
lahko drastično poveča njihov 
dolgoročni vpliv in tveganje 
za zdravje. Nanodelci lahko 
prodrejo v telo prek kože 
(kreme …), pljuč (vdihavanje 
‒ tudi spreji za zaščito kože) in 
prebavnega trakta (predvsem 
hrana) ter v notranjih organih 
povzročajo vnetja in različne 
poškodbe. V različnih 
raziskavah so znanstveniki 
dokazali povezavo med 
nanodelci (iz izdelkov za 
zaščito pred soncem) in 

Naravna zaščita in 
nega kože poleti



Braunemon je prehransko 
dopolnilo v kapsulah , ki  zaradi  
visoke vsebnosti vitaminov vpliva 
na zdravje in  videz naše kože. 

Pomaga pri njenem obnavljanju 
in varuje kožo pred vnetnimi 
in alergijskimi reakcijami  ter 

škodljivimi vplivi  sončnih žarkov.

Bogat vir beta-karotena, 
riboflavina in pantotenske kisline  
imenovane tudi lepotni vitamin.

Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah 
in spletni lekarni ww.lekarnar.com
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DNA ter kromosomskimi 
poškodbami, ki povečajo 
tveganje za obolenje z rakom, 
pojavijo pa se lahko tudi 
Alzheimerjeva bolezen, 
epilepsija in celo avtizem. 
Znanstveniki so ugotovili, da 
lahko nanodelci v velikosti 
70 nm prodrejo v pljučne 
mešičke, velikosti 50 nm v 
celice, medtem ko lahko delci 
v velikosti 30 nm prodrejo 
celo v celično jedro. Podatki 
o potovanju delcev, manjših 
od 20 nm, pa pravzaprav še 

ni. Vsekakor je bilo narejeno 
premalo raziskav o vplivu 
nanodelcev v kozmetiki 
in o tem, kako vplivajo na 
človekovo zdravje. Zato lahko 
sklepamo, da se je izdelkom 
z nanodelci bolje izogibati. 
To pa je nova težava, saj 
so nanomateriali dodani v 
izdelke brez kakšnih koli 
opozoril, da jih vsebujejo.

Naravna zaščita pred soncem
Poznamo veliko naravnih 
rastlinskih olj in masel, ki 
imajo zaščitni faktor. Najbolj 
poznano je karite maslo, ki 
ima zaščitni faktor SPF med 6 
in 10, nekoliko manj (med 4 
in 8) pa imajo tudi sezamovo, 
kokosovo, konopljino, 
jojobino in avokadovo olje 
ter olje grozdnih pešk. Višji 
zaščitni faktor imata olje 
pšeničnih kalčkov in olje 
malinovih semen (oziroma 
pešk), vendar pa je potrebna 
pravilna uporaba, da izdelek 
nudi (zadostno) zaščito 
pred soncem. Osnovnim 
oljem lahko dodajamo tudi 
eterična olja. Pazljivi pa 
morate biti, da ne uporabljate 
citrusov in nekaterih drugih 
fototoksičnih eteričnih olj, saj 
lahko povzročajo opekline 
in depigmentacijo kože, ob 
izpostavljenosti soncu pa se 
sproščajo prosti radikali, ki 
poškodujejo kožne celice. 
Najboljša naravna (fizikalna) 
zaščita v sredstvih za zaščito 
pred UV-žarki pa sta že 
omenjena cinkov oksid in 

titanov dioksid (pazite, da 
nista v velikosti nanodelcev!). 
Ščitita tako pred UVA- kot 
UVB-žarki, ki jih odbijeta 
oziroma razpršita.

Sončne opekline in nega kože 
po sončenju
Kljub številnim opozorilom 
o nevarnostih sončenja 
in porastu obolenj zaradi 
sončnih opeklin ljudje še 
vedno ne upoštevajo navodil 
za zaščito in se predolgo 
izpostavljajo soncu. Porjavela 

polt je mnogim ljudem 
videti privlačno, vendar pa 
je v resnici rezultat poškodb 
vrhnjega kožnega sloja 
(epidermisa). 
Koža se pred soncem varuje 
sama s proizvajanjem 
melanina (kožni pigment), ki 
preprečuje prodiranje UV-
žarkov globlje v kožo. Vendar 
pa porjavimo postopoma, 
saj se mora telo na sončne 
žarke pripravljati počasi. Če 
s sončenjem pretiravate, se 
opekline navadno pojavijo po 
nekaj urah izpostavljenosti 
soncu (odvisno od tipa kože, 
UV-indeksa …), posledice 
pa lahko trajajo tudi do 
nekaj tednov. Ne pozabite, 
da se opekline pojavijo z 
zamikom nekaj ur, zato se s 
sonca umaknite takoj, ko jih 
opazite, v naslednjih dneh pa 
se direktnemu soncu obvezno 
izogibajte.
Najpogostejši simptom blagih 
opeklin je pordela in vroča 
koža, ki je razdražena in 
občutljiva na dotik. Močnejše 
opekline na koži povzročijo 
mehurje, izcedke, kraste in 
lupljenje odmrle kože. V 
redkih primerih lahko pride 
do posrednega poškodovanja 
celic, te začnejo mutirati in se 
nenadzorovano množiti. Tako 
nastane rakavo obolenje, med 
katerimi je tudi melanom.

Kako si pri (blažjih) 
opeklinah lahko pomagamo 
sami?
•	Na prizadeta mesta 

polagamo mrzle obkladke. 
Če nimamo pri sebi nič 
drugega, si lahko pomagamo 
že z brisačo ali krpo, 
namočeno v mrzlo vodo ‒ 
obkladke menjavamo, ko 
se krpa segreje. Postopek 
izvajamo 10 minut nekajkrat 
na dan. 

•	Opečene predele mažemo z 
mazili, ki hladijo, pomirjajo 
in celijo. Med naravnimi 
sestavinami je najbolj 
pogosta aloe vera, vendar 
pa ne pozabimo tudi na 
šentjanževo in ognjičevo 
mazilo ter eterično 
olje sivke, ki čudovito 
blažijo posledice opeklin, 
preprečujejo nastanek 
mehurjev, omilijo srbenje 
in pospešujejo celjenje. Če 
si mazilo izdelamo sami, 
mu lahko dodamo tudi 
izvleček kamilice, ki pomirja 
in pomaga pri celjenju in 
obnavljanju kože.

•	Kožo, (predolgo) 
izpostavljeno soncu, 
moramo bogato vlažiti, 
saj jo sonce izsuši. Za to 
čudovito poskrbijo naravna 
masla, na primer karitejevo, 
kakavovo (ki tudi podaljšuje 
porjavelost), mangovo in 
druga. Izberite tistega, ki 
vam ustreza po mazljivosti 
in vonju. Za še večji učinek 
jim lahko dodate tudi 
izbrana eterična olja, ki bodo 
kožo še dodatno negovala 
in pomagala pri njenem 
obnavljanju. 

•	Pri negi opeklin ali kože 
po sončenju si lahko 
pomagate tudi z ognjičem. 

Opečeno kožo in morebitne 
mehurje lahko spiramo z 
ognjičevim čajem, prizadete 
dele hladimo z ognjičevo 
kompreso (v mlačno 
vodo zmešamo ognjičevo 
tinkturo), kožo pa negujemo 
z ognjičevim mazilom (ali 
kremo), ki bo kožo pomirilo, 
jo vlažilo in nahranilo. 

•	Pri opeklinah si lahko 
pomagate tudi s starimi 
recepti naših babic: 
opečene predele namažete 
z (navadnim) jogurtom 
ali jih hladite z vrečko 
zamrznjenega graha.

•	Ob močnejših opeklinah ali 
njihovih resnejših posledicah 
obvezno obiščite zdravnika.

Če ste pristaši izdelovanja 
lastnih preparatov (za katere 
večina ljudi ugotovi, da so 
neprimerno bolj učinkoviti 
in enostavno narejeni, kot 
so mislili), vam svetujem, da 
se pred prvim ustvarjanjem 
udeležite primerne delavnice, 
kjer boste spoznali vse 
naravne sestavine in njihovo 
uporabo. Prav tako se 
glede uporabe eteričnih olj 
posvetujte z aromaterapevtom, 
saj gre za visoko koncentrirane 
substance, ki lahko že pri 
majhnih procentih dražijo 
kožo ali celo škodujejo 
zdravju. Čeprav gre za 
naravne sestavine, je potrebno 
dobro poznavanje njihovega 
delovanja in možnih 
kontraindikacij, da jih lahko 
uporabljamo pravilno in 
ne škodujemo svoji koži in 
zdravju. 

RECEPT: ognjičevo mazilo s sivko
•	42	g	ognjičevega	macerata	
(izlužnine)
•	8	g	nerafiniranega	čebeljega	
voska (v majhnih koščkih)
•	1	g	kamiličnega	izvlečka
•	5	kapljic	eteričnega	olja	
(prave) sivke
Navodilo: V vodni kopeli 
(ali nad vodno paro) 
segrevajte ognjičevo olje in 
čebelji vosek toliko časa, 
da se vosek popolnoma 
raztopi. Ko se zmes nekoliko 
ohladi (vendar se vosek 
ne sme začeti strjevati), 
dodajte kamilični izvleček in 

eterično olje sivke ter sestavine dobro premešajte. Nalijte 
v razkužene kozmetične lončke in jih zaprite šele, ko se 
mazilo popolnoma ohladi. 

PORJAVELA POLT JE MNOGIM LJUDEM VIDETI PRIVLAČNO, 
VENDAR PA JE V RESNICI REZULTAT POŠKODB VRHNJEGA 

KOŽNEGA SLOJA (EPIDERMISA). 



Otroci so tako na škodljivo delovanje 
sončnega sevanja bolj občutljivi kot 
odrasli, ker je njihova koža tanjša, manj 
poraščena in zlasti v prvem desetletju 
življenja slabše tvori zaščitno kožno 
barvilo. Otroci so tudi bolj izpostavljeni: 
tako v predšolskem kot šolskem obdobju 
se veliko gibljejo na prostem, in to ne samo 
v času počitnic in ob prostih koncih tedna. 
Zanimivo je, da so rekreativno-športne 
dejavnosti in delo na prostem pogosteje 
vzrok za sončne opekline pri otrocih in 

mladih odraslih kakor pri starejših osebah. 
V najstniškem obdobju pa zaradi modnih 
trendov (želje po zagorelosti) mladi 
pogosto celo namerno izpostavljajo kožo 
celega telesa tako soncu kot tudi umetnim 
virom UV-sevanja.
Epidemiološke raziskave dokazujejo, da 
je pojavljanje vseh vrst kožnega raka pri 
odraslih močno povezano s pogostnostjo 
sončnih opeklin v otroštvu. Izpostavljanje 
soncu v otroštvu je povezano tudi z 
večjim številom melanocitnih pigmentnih 

znamenj na koži, ki so samostojen dejavnik 
tveganja za kasnejši razvoj melanoma. 
 
Te časovno zelo odmaknjene posledice 
in številne druge, ki so manj znane, 
pogosto pa pomenijo velik zdravstveni 
problem posameznika, pri katerem se 
izrazijo (na primer različne fototoksične 
in fotoalergijske kožne bolezni), lahko v 
veliki meri preprečimo z redno in pravilno 
zaščito pred delovanjem UV-sončnega 
sevanja na kožo. 
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Zaščito pred soncem potrebujemo vsi, ne glede na občutljivost naše kože, saj veljajo v osnovi enaka 
priporočila za vse fototipe kože, celo za vse rase. Določene populacijske skupine pa so še posebno 
občutljive na UV-sevanje, zato se morajo ali jih moramo ščititi še bolj dosledno. Med njimi so tudi 
otroci.

Besedilo: mag. Ana Benedičič, dr. med., specialistka dermatovenerologije, www.zascitapredsoncem.si

1. Dojenčkov in malih otrok, ki se še ne 
gibljejo samostojno, ne izpostavljajmo 
soncu! V času največje moči sončnih 
žarkov jih zadržujemo v senci in 
zaščitimo z obleko in pokrivalom 
(naravna zaščita).

2. Omejimo izpostavljanje soncu med 
10. in 16. uro! Takrat je moč sončnih 
žarkov največja. Upoštevamo pravilo 
sence: KADAR JE NAŠA SENCA 
KRAJŠA OD  TELESA, POIŠČIMO 
SENCO! Aktivnosti otrok na prostem 
organiziramo v  jutranjih, zgodnjih 
dopoldanskih in poznih popoldanskih 
urah.

3. Kadar se pred močnim soncem ne 
moremo umakniti v senco, oblečemo 
lahka, gosto tkana oblačila z dolgimi 
rokavi in hlačnicami ter pokrijemo 
glavo s širokokrajnim klobukom ali 
čepico s ščitnikom v legionarskem kroju. 
Na voljo so tudi oblačila iz tkanin z 
dodanimi absorberji za ultravijolično 
svetlobo, ki so prilagojeno krojena za 
zaščito pred soncem. Zaščitni faktor 
takšnih oblačil je označen na etiketi.

4. Po šestem mesecu starosti otroka 
lahko začnemo uporabljati kemične 
pripravke za zaščito pred soncem 
na predelih telesa, ki jih drugače ni 
mogoče zaščititi z obleko. Pri manjših 
otrocih kemična zaščita pred soncem 
ni primerna. Kljub uporabi kreme za 
zaščito pred soncem pa izpostavljanje 
soncu časovno kontroliramo in omejimo 

na zmerno mero. Mazanje s kremo 
za zaščito pred soncem namreč ni 
namenjeno podaljševanju izpostavljanja 
neposrednemu soncu, zato takoj, ko je 
to mogoče, poiščemo senco in otroka 
zaščitimo z obleko in pokrivalom.

5. Pripravek za zaščito pred soncem naj 
ščiti pred UVA- in UVB-žarki ter naj 
ima sončni zaščitni faktor vrednosti 
30 ali več. Nanesemo ga v dovolj 
veliki količini (pet mililitrov na vsako 
okončino in prednji oziroma zadnji 
del trupa ter glavo z vratom). Znova 
ga nanesemo vsaj na vsaki dve uri 
izpostavljanja soncu, vselej pa po 
plavanju ali intenzivnem znojenju 
oziroma brisanju kože.

6. Bodimo pozorni na odboj sončnih 
žarkov od peska, vode, snega … Sonce 
nas lahko opeče tudi, ko sedimo v 
senci ob obali, če se ne namažemo z 
zaščitno kremo ali oblečemo majice. 
Ker del ultravijoličnih žarkov prodira 
skozi vodo, se moramo zaščititi tudi 
pri plavanju, pri čemer uporabimo 
vodoodporno zaščitno kremo ali 
ustrezno oblačilo.

7. Pred soncem se zaščitimo vedno, ko se 
odpravljamo v gore. Pri smučanju in 
planinarjenju uporabljajmo zaščitne 
kreme z najvišjimi vrednostmi sončnega 
zaščitnega faktorja, zlasti za zaščito 
nosu, uhljev in ustnic. Varovalne 
pripravke za zaščito pred soncem 
uporabljajmo tudi ob oblačnih dneh, 

saj so zaradi tanjše plasti ozračja ter 
odboja od snega in skal visoko v hribih 
ultravijolični žarki ves čas nevarno 
močni.

8. Osebe z večjim tveganjem za razvoj 
kožnega raka (na primer delavci na 
prostem, ljudje s svetlim in občutljivim 
tipom kože ter ljudje, ki so se že zdravili 
zaradi kožnega raka ali njegovih 
predstopenj) naj uporabljajo varovalne 
pripravke za zaščito pred soncem vsak 
dan.

9. Odpovejmo se namernemu sončenju in 
uporabi solarija! Zagorelost kože ni znak 
zdravja in lepote, temveč napoveduje 
zgodnejše staranje in zveča možnost 
razvoja kožnega raka v kasnejših letih.
Zavarujmo svoje oči z ustreznimi 
kakovostnimi sončnimi očali. Pri 
nakupu izbiramo le sončna očala, ki 
imajo potrdilo proizvajalca o zaščitni 
sposobnosti pred UVA- in UVB-žarki.
Če opazimo neželeno reakcijo kože na 
uporabljeni pripravek za zaščito pred 
soncem, se posvetujmo z zdravnikom in 
izberimo ustreznejši način zaščite. 
Zaščito pred sončnimi žarki prilagodimo 
dnevnim vrednostim UV-indeksa v 
našem okolju. UV-indeks poiščemo v 
vremenskih napovedih. Vrednost UV-
indeksa 5–6 izraža zmerno, vrednost 
7–9 visoko, višje vrednosti pa zelo 
visoko stopnjo ultravijoličnega sevanja. 
Pri vrednostih UV-indeksa 3 ali več so 
potrebni zaščitni ukrepi!

10.

11.

12.

12 navodil - Priporočila, ki naj bi jih upošteval vsak človek, zlasti pa naj bi jih bil deležen vsak otrok, lahko strnemo v 12 preprostih navodil:

KAKO OTROKE PRAVILNO 
ZAŠČITITI PRED SONCEM

Temu se je zoperstavila kozmetična 
industrija tako, da je na police postavila 
kreme z visokimi zaščitnimi faktorji, ki 
segajo daleč preko 20. Toda, ali je uporaba 
kreme z visokimi zaščitnimi faktorji res 
edini zdravi način za zaščito kože? Lepo 
porjavitev in naravno zaščito kože lahko 
namreč dosežemo s pomočjo naravne 
švicarske kozmetike Cosmerba.

Je nujna krema s faktorjem?
V kozmetičnih pripravkih Cosmerba 
ne uporabljajo zaščitnih faktorjev, saj 
vsebujejo izbrane sestavine, ki koži 
zagotavljajo primerno vlažnost in jo 
hkrati negujejo ter ji omogočajo, da sama 
proizvede vse, kar potrebuje za naravno 
zaščito. Oranžna krema Cosmerba se od 
drugih krem razlikuje po tem, da ne naredi 
varovalne plasti na koži, žarki se torej od 
nje ne odbijajo, ampak spodbudi nastanek 
pigmenta. Tako telo samo sebe zavaruje. 
Krema ne vsebuje polnil na osnovi 
mineralnih olj, niti sintetičnih barvil in 
dišav, ampak naravna eterična olja. Glavni 
sestavini kreme sta jojobino olje in gel iz 
aloe vere, dodani so tudi hladno stisnjeno 
eterično olje ogljiča, naravni karotin, 
izvleček pomarančnih cvetov in lupin ter 
druga eterična olja.

Na sonce postopoma
Ob tem velja opozorilo, da se ne 
izpostavljajte sončnim žarkom med 
10. in 16. uro! Zaščite pred močnim 
opoldanskim soncem vam ne more 

ponuditi nihče. Zelo pomembno je, 
da vaša koža dobi priložnost, da se 
postopoma privadi na sonce. Priporočamo, 
da začnete nanašati kremo pred daljšim 
in dolgotrajnejšim izpostavljanjem soncu. 
Tako kožo postopoma že predhodno dobi 
ten in jo s tem pripravite na dolgotrajnejše 
sončenje.

Med sončenjem ves čas opazujte kožne 
reakcije in temu ustrezno prilagodite 
čas sončenja. Na to bodite še posebno 
pozorni. Če ste s sončenjem pretiravali, 
niste upoštevali navodila in so nastale 
opekline ali alergija, se takoj umaknite 
v senco. Namažite se z rjavo energijsko 
prevodno kremo Cosmerba in tonikom 
Cosmerba aloe vera. Oboje nanašajte na 
problematični predel toliko časa, dokler 
čutite težave in se koža ne obnovi. Potem 
lahko spet uporabljate oranžno energijsko 

prevodno kremo Cosmerba. Rjavo 
energijsko kremo priporočamo tudi pri 
negi  brazgotin, podpludb, rdečici po 
britju ... Če želite zagorelo polt ohraniti 
tudi v jesenskih dneh, nadaljujte mazanje 
vsaj še en mesec po sončenju. Oranžno 
kremo Cosmerba lahko uporabimo v 
kombinaciji z oljem Cosmerba Sungold 
po sončenju, ki tudi vsebuje karotin 
ter omogoča dolgotrajno porjavelost. 
Vsebuje olje iz sončničnih semen,korenja, 
mandljev, aloe vere, ognjiča in jojobe.

Reakcije na sonce
Vedno več ljudi ima reakcije na sonce, 
največkrat zato, ker so alergični na močne 
sestavine krem z visokimi zaščitnimi 
faktorji. Oranžna krema Cosmerba 
pomaga tudi pri reakcijah na sonce. Z 
jemanjem AFA klamatskih alg predelanih 
po hladnem refrakcijskem 
postopku, telo razstrupimo 
in razkisamo ter tako 
pripomoremo k zmanjšanju 
nastanka alergij.
Klamatske alge vsebujejo 
tudi klorofil, ki pripomore k 
dodatni porjavelosti. 

Poletje je tu!

Dandanes nas želja po lepem spremlja na vsakem koraku. Poletje je pred nami in že hrepenimo po lepo 
zagorelem telesu, navkljub opozorilom strokovnjakov, ki svarijo pred škodljivostjo sonca.

ZA VSA DODATNA VPRAŠANJA 
LAHKO POKLIČETE

VI-DA STUDIO, TELEFON 
01 256 74 74.
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Ste zdravo zaščitili 
vašo kožo?
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SONČNE OPEkliNE

Prvo in zlato pravilo, ki ga v poletnem času 
velja upoštevati je, da se sončite zmerno in 
previdno. Kožo najbolje zaščitite tako, da 
se sončnim žarkom izogibate med 11. uro 
dopoldan in 16. uro popoldan, hkrati pa je 
izredno pomembno, da kožo na sončenje 
ustrezno pripravite. Med sončenjem zato 
poskrbite za primerno zaščito, po sončenju 
pa za hranilno in obnovitveno nego. Za 
vse to lahko poskrbite z izbiro kakovostnih 
in naravnih, najbolje ekoloških in hladno 
stiskanih olj in masla. 

Kožo pripravite na sončenje
Najboljša hladno stiskana olja 
in masla, s katerimi kožo lepo 
pripravite na sončne žarke so 
kokosovo maslo, sezamovo olje, 
lešnikovo olje, orehovo olje, 
avokadovo olje, ekstra deviško 
olivno olje in olje navadnega 
rakitovca. Za najboljše rezultate 
je priporočljivo, da z nego 
pričnete čim prej, idealno bi bilo 
dva meseca pred sončenjem, a 
vsekakor vsaj dva tedna pred 
pričetkom počitnic.

Olje rakitovca
Med omenjenimi olji je posebej 
pomembno olje rakitovca, ki vsebuje 
veliko vitaminov  C in E ter največ 
betakarotena med vsemi rastlinskimi olji. 
Zaradi visoke vsebnosti betakarotena 
dobro pripravi kožo na sončenje, saj 
različne raziskave kažejo, da zmanjša 
njeno občutljivost na sončne žarke. 
Hkrati deluje proti prostim radikalom, 
s čimer kožo ščiti pred poškodbami in 
prezgodnjim procesom staranja.  Za 
pripravo kože na sončenje lahko vsa olja 
razen olja navadnega rakitovca uporabljate 
samostojno ali pa se malce poigrate in si 
pripravite čisto svojo negovalno mešanico. 

V mešanico dodajte le do 5 odstotkov olja 
rakitovca, saj je izredno učinkovito, hkrati 
pa je tudi močne oranžno-rdeče barve, ki 
lahko kožo malce obarva in pusti sled na 
oblačilih.

Oljna mešanica za pripravo na 
sončenje
100 ml sezamovega ali 
lešnikovega ali avokadovega olja
60 kapljic olja navadnega 
rakitovca

Na sonce z naravnimi olji in masli
Če želiti pridobiti lepo, zdravo zagorelo 
polt na naraven način, se sončite izključno 
v jutranjem in pozno popoldanskem 
času. Naravna olja in masla, ki vsebujejo 
zaščitni faktor in so primerna za sončenje, 
so olje makadamije (SPF 6), sezamovo 
olje (SPF 4), olje grozdnih pešk (SPF 4) in 
avokadovo olje (SPF 2 do 4) ter jojobino 
olje (SPF 4), karitejevo maslo (SPF 4 do 6) 
in kokosovo maslo (SPF 2).

Za poletno maziljenje telesa sta čudoviti 
tudi čisto kakavovo maslo in ekstra 
deviško olivno olje, ki sta skoraj brez 

zaščitnega faktorja, ampak koži poleg 
kokosovega olja omogočata neverjetno 
lepo porjavitev. Najstabilnejša med olji 
za sončenje so jojobino olje ter kokosovo 
in karitejevo maslo, za zaščito pred 
poškodbami pa je najbolj učinkovito olje 
rakitovca.
Oljna mešanica za sončenje
60 ml kokosovega masla
40 ml olja grozdnih pešk
60 kapljic olja navadnega rakitovca
24 kapljic eteričnega olja sivke ali kadilne 

bosvelije

Nega in regeneracija po sončenju
Po sončenju je potrebno kožo 
dobro navlažiti in nahraniti, 
v primeru sončnih opeklin 
pa poskrbeti za pomiritev in 
obnovo. Za to odlično poskrbite 
z oljem šentjanževke, še posebej 
v kombinaciji z ognjičevim oljem 
in oljem navadnega rakitovca. 
Kožo učinkovito obnavlja tudi olje 
muškatne vrtnice, arganovo olje, 
olivno olje in olje aleksandrijskega 
lovorja, avokadovo pa jo čudovito 
nahrani. Za regeneracijo dodajte 
še nekaj kapljic eteričnega olja 

sivke ali rožne pelargonije.

Obnovitveno olje za nego kože po 
sončenju
60 ml olja šentjanževke
40 ml avokadovega olja ali ognjičevega olja
32 kapljic eteričnega olja rožne pelargonije 
ali sivke
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Popolna osvežitev in 
zdravje vaše kože

Znanost je bila do aloe vere dolgo 
skeptična. Potem pa so v mnogih centrih 
po svetu delali raziskave, ki so potrdile 
učinkovitost, ki jim je zdaj niti medicina 
ne odreka več. Že samo na spletni 
enciklopediji wikipedia boste našli več kot 
60 navedkov različnih raziskav z aloe vero. 
Glavne učinkovine, ki pomagajo koži, so 
polisaharidi. Poleg vode in polisaharidov 

bomo v aloi veri našli tudi salicilno kislino, 
ki deluje blažilno, pomaga proti vnetju ter 
mehča povrhnjico kože. Poleg tega snovi iz 
gela aloe vere pomagajo tvoriti nove celice 
in s tem pospešujejo zdravljenje. Koži 
dajejo pomembna hranila za rast novega, 
zdravega tkiva. Poleg tega, da snovi iz gela 
zmanjšajo vnetje, tudi uničujejo bakterije, 
ki se rade naselijo na poškodovani koži in 
delajo dodatno škodo. Kot rečeno, je za 
opečenega verjetno najbolj dobrodošlo to, 

da gel aloe vere kožo hladi in s tem nudi 
takojšnje olajšanje. Obenem prepreči ali 
pa vsaj zmanjša nastajanje mehurjev (če 
gel nanesemo takoj). Gel iz aloe vere je za 
opekline zagotovo najboljša rešitev, zato 
je priporočljivo, da ga imamo vedno v 
torbi, tako kot kremo za sončenje. Koristil 
bo tudi pri manjših vrezninah, ker kožo 
varuje pred okužbami.

Koristni učinki aloe vere
Gel iz aloe vere uporabljajo tudi pri 
nekaterih kožnih boleznih, na primer 
ekcemu, koristil bo tudi pri aknah. Ker 
kožo stalno vlaži, je dobrodošel celo pri 
bolnikih z luskavico. Deluje tudi proti 
glivicam, zato se priporoča za mazanje 
predelov, ki so jih napadle glivice. Nekatere 
raziskave so dokazale učinkovitost pri 
preprečevanju razmnoževanja bakterij 
iz vrst Streptococcus, Echericchia coli, 
Staphylococcus aureus in Shigella. 
Nekateri pa celo zatrjujejo, da gel aloe vere 
zadrži staranje kože. 
Še enkrat je treba poudariti, da je treba pri 
odločanju o nakupu gela iz aloe vere paziti 
na vsebnost izvlečka iz aloe v posameznem 
izdelku. Včasih ima dodano še kakšno 
snov, ki nam bo koristila. Vendar je 
primarna prav vsebnost izvlečka aloe vere. 
Če je gel zelo tekoč, ga raje ne kupite. Pravi 
gel aloe vere je namreč gosto tekoč in 
nekoliko lepljiv, vendar pa ta občutek čez 
nekaj časa izgine. 

Uporaba gela aloe vere:
1. Intenzivna vlažilna nega za kožo 
obraza in telesa (izsušena, suha, 
razpokana koža),
•	poveča tudi količino topnega 

kolagena v koži, kar lahko upočasni 
nastanek gub in staranje kože,

•	vsebuje encim tirozinaza, ki 
razgrajuje tirozin, posledično 
preprečuje nastanek starostnih peg.

2. Učinkovita pomoč pri poškodbah 
kože (udarnine, praske, žulji, vse vrste 
opeklin, razdražena koža ob alergijskih 
reakcijah, žuželčjih pikih, po depilaciji 
ali britju),
•	ščiti rano pred zunanjimi dražljaji 

(emolientni učinek),
•	zavira rast bakterij (protimikrobno 

delovanje),
•	pospešuje celjenje, regeneracijo,
•	hladi, vlaži, celi.
3. Za dodatno kozmetično nego:
•	po depilaciji in britju,
•	za pripravo mask in pilingov,
•	za oblikovanje pričeske

Gel iz aloe vere se v ljudskem zdravilstvu uporablja že od nekdaj. Verjetno je to tudi 
najbolj znana uporaba te rastline, čeprav ima še vrsto drugih, koristnih učinkov. 

AKCIJA POLETJA: 
340 g ZA CENO 170 g!

NA VOLJO V LEKARNAH, 
SPECIALIZIRANIH 

PRODAJALNAH, 
SANOLABORJIH IN NA 

www.HISA-ZDRAVJA.SI.
E: INFO@HISA-ZDRAVJA.SI 

T: 080 80 12
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Aroma kozmetika za 
naravno in učinkovito 
nego na soncu
Sončni žarki nas grejejo vedno topleje in hitro se zgodi, da ob njihovem prijetnem božanju 
pozabimo na čas, zato je treba poskrbeti za primerno zaščito. Če vam konvencionalna zaščitna 
sredstva, polna sintetičnih in zdravju škodljivih snovi niso blizu, najdete v aroma kozmetiki 
čudovito alternativo –  z uporabo hladno stiskanih olj in eteričnih olj se namreč lahko negujete in 
zaščitite na povsem naraven način.

Besedilo: Maja Šantl, ustanoviteljica naravne, ekološke aroma kozmetike Amalu, www.amalu.si     
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Je vaša koža
dehidrirana

in občutljiva?

Vlažilna nega za občutljivo kožo.
Na voljo štiri različne teksture,

ki koži povrnejo občutek ugodja!

Izdelki so na voljo v vaši lekarni! Z UV zašČito, faktor 20

Z UV zašČito, faktor 20

Klamatska alga KlamathRwmax
Bogat vir hranil, vitaminov in 

mineralov v organski obliki.
Prepričajte se kako vam lahko 

vsakodnevno uživanje te alge resnično 
izboljša kakovost življenja.

www.vidastudio.si, t: 01 256 74 74.

Nega 
občutljive kože

kislina in aloe vera, ki kožo oskrbijo 
s prepotrebno vlago. Nekateri izdelki 
vsebujejo rastlinske izvlečke, ki zavirajo 
vnetja in pomirjajo kožo, kot so kamilica, 
žajbelj, nepozebnik ali iris. 

Namesto mastnih raje vlažilne kreme
Suha koža potrebuje predvsem vlago. Zato 
nega z mastnimi kremami običajno ne 
učinkuje. Mnogi dermatologi pravijo, da 
bi v resnici suha koža potrebovala dieto, 
v kateri bi se povsem izogibali mastnim 
pripravkom. Zato pa potrebuje ogromno 

vlage, denimo v obliki nemastnih gelov 
ali tretmaja z ampulami. Tako bo lahko 
koža spet pričela dihati in opravljati svoje 
lastne funkcije. Vendar pa se to ne zgodi 
od danes na jutri, vztrajati je treba vsaj en 
mesec, da se koža privadi novi negi. Če vas 
v tem času še vedno zateguje, kožo osvežite 
s tonikom, ki naj vsebuje čim manj vode 
in nobenega alkohola. V tem pogledu se 
izvrstno obnesejo izdelki z aloe vero.

Ne pretiravajte z kozmetiko
Da bi se občutljiva koža lahko znova 
obnovila, jo moramo predvsem 
čim bolj pustiti pri miru. To 
pomeni, da za nego uporabimo 
le najnujnejše stvari. Če smo 
doslej uporabljali agresivne 
losjone za umivanje, močno 
peneče se gele za tuširanje in 

močne pilinge, lahko nanje odslej povsem 
pozabimo. Kožo lahko čistimo največ 
dvakrat dnevno, najbolje z mili, ki koži 
povrnejo maščobo, ali pa z blagimi losjoni 
za čiščenje kože.  Piling opravimo enkrat 
tedensko. Za prho in kopeli velja preprosto 
pravilo: ne prepogosto, ne prevroče in 
predvsem ne predolgo. 

S simptomi suhe kože kot so srbenje in občutek zategovanja, pekoč občutek ali mravljinčenje po nanosu 
kreme, rdeči madeži ali luščenje kože se danes srečuje že skoraj vsaka druga ženska.

Besedilo: Eva Jandl

SUha kOŽa

Vsakodnevna izpostavljenost stresu, 
neuravnotežena prehrana, spremenjene 
podnebne razmere in veliko drugih 
dejavnikov močno vplivajo tudi na 
zdravje kože. Vedno več ljudi ima težave, 
kot so izredno suha in občutljiva koža, 
srbenje in ekcemi. Takrat se zavemo, da 
je potrebna korenita sprememba tudi v 
načinu negovanja kože. Zatakne pa se 
pri vprašanju, kako, saj večinoma ljudje 
ne vemo, kaj počnemo narobe. Če ste 
doslej na suho kožo nanašali mastne 
kreme in jo dodatno obremenjevali z 
losjoni in mlekom za čiščenje kože, zlasti 
če so ti narejeni na alkoholni osnovi, 
ste verjetno kmalu ugotovili, da izdelki, 
ki jih uporabljate, niso pravi. Zato ste 
poskusili nove in nato spet nove. Toda 
težavam ni videti konca. Pravzaprav so se 
te še poglobile. Različni pripravki kožo 
naposled toliko izčrpajo, da ta ni več 
sposobna samozaščite. 

Izognite se kožnim reakcijam
Načeloma velja pravilo, da raje posegamo 
po tistih izdelkih, ki vsebujejo čim manjše 
število sestavin. Kremo, ki jo nameravamo 
uporabljati na obrazu in drugih občutljivih 
predelih kože najprej preizkusimo na 
komolčnem zgibu, kjer je koža zelo nežna. 
V primeru občutljive kože se moramo 
vsekakor izogibati izdelkom, ki vsebujejo 
sintetične konzervanse, agresivne tenzide, 
parfume ali emulgatorje, ki dražijo kožo. 
Zato je najbolje posegati po organski 
kozmetiki, ki takšnih snovi zagotovo 
ne vsebuje. Toda, suha koža se lahko 
odzove na vse mogoče, tudi na naravne 
snovi. Kreme in losjoni za zelo občutljivo 
kožo velikokrat vsebujejo dragocene 
snovi, kot so olje granatnega jabolka ali  
olje grozdnih pečk. Ti kožo oskrbijo z 
dragocenimi, nenasičenimi maščobnimi 
kislinami. Dobrodejno na kožo vplivajo 
tudi rastlinski glicerin, hialuronska 

•	Pri športu ali v savni, kjer se potimo, 
koža izgubi veliko vlage, ki jo je treba 
potem nadomestiti. Po potenju namažite 
telo in obraz z vlažilno kremo.

•	Klor v bazenih lahko poškoduje vašo 
kožo. Preden greste vanj, si kožo 
namažite z vodoodporno kremo.

•	Po kopanju v morju se oprhajte. Po 
kopanju v morju  se ne pozabite oprhati. 
Kapljice slane vode na koži povečajo 
učinek sončnih žarkov in izsušijo kožo. 
Na plaži ni prhe? Če s seboj vzamete 
steklenico vode in majhno krpico za 
umivanje, boste lahko vedno odstranili 
sol s kože. 

•	Piling telesa enkrat tedensko bo pomagal 
odpraviti simptome suhe kože. Piling 
odstrani luske odmrle kože, naredi 
kožo žametno mehko in jo optimalno 
pripravi, da vsrka vse negovalne izdelke, 
ki jih nanesete po pilingu..

•	Uporabljajte maske, ki se na obrazu ne 

strdijo in so brez dodanega alkohola in 
brezalkoholne tonike.

•	Mraz, veter, sonce. Vse to so zunanji 
dejavniki, ki še dodatno izsušujejo 
vašo kožo, zato se je treba zaščititi. 
Preden odidete na sprehod, na plažo 
ali na smučišče, poskrbite, da je koža 
navlažena.

•	Izogibajte se alkoholu in kavi. Eden od 
vzrokov suhe kože je dehidracija, zato je 
pomembno, da spijete veliko tekočine! 
Skušajte spiti okoli dva litra vode 
dnevno. Pijte v intervalih čez cel dan, 
da bo raven vode v telesu ves čas kar 
najvišja. Ker alkohol in kava dehidrirata, 
se potrudite in ob kavi ali alkoholni 
pijači vedno spijte še kozarec vode.

•	Centralno ogrevanje in klimatske 
naprave koži škodujejo. Če imate suho 
kožo, morate vlažnost nadzorovati 
povsod, kjer je to mogoče in jo tudi 
vzdrževati.

•	Uporabljajte olja za tuširanje.Če imate 
zelo suho kožo, so olja za tuširanje 
dobra ideja. Olja imajo učinek vlaženja 
in tvorijo zaščitni film na koži. Po 
tuširanju kožo samo popivnajte z 
mehko brisačo, da ne odstranite 
zaščitnega filma. Nato lahko poskrbite 
za dodatno vlaženje in nego, tako da 
nanesete kremo ali lotion za telo. 

•	Tuširajte se z mlačno vodo. Namesto 
dolge vroče prhe naj bo le-ta kratka in 
mlačna. Bolj vroča je voda, več vlage 
koža izgubi. Idealna temperatura vode 
za tuširanje je približno 32 stopinj.

•	Kvaliteten spanec. Obnovitveni 
mehanizmi kože so še posebej aktivni 
ponoči, ko spimo, zato je pomembno, 
da pred spanjem nanesete kremo. Če 
ta ritual kombinirate s kratko masažo 
stopal, da jih ogrejete, boste morda 
bolj trdno spali in se zjutraj zbudili 
sveži. 
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Kako najbolje negujemo suho kožo?
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Z AFRIŠKIM 
MANGOM 

DO IZGUBE 
KILOGRAMOV

Afriški mango ima močan učinek na 
izgorevanje maščob in je zato zelo 
primeren za hujšanje. Najbolj zanimivo 
dejstvo je, da z naravnimi sestavinami 
pospeši vaš metabolizem in s tem 
izgubljanje trdovratne maščobe na 
trebuhu, stegnih in zadnjici. Bogat je z 
vlakninami, ki ne le pospešujejo prebavo, 
ampak izdelek zaradi unikatne sestave 
deluje kot močan zaviralec apetita.
 
Kombinacijo sadeža afriškega manga, 
gvarane in zelenega čaja vsebuje 
prehransko dopolnilo MangoFit Sensilab. 

Priporočata ga celo Oprah in dr. Oz
Afriški mango je priporočila tudi Oprah, 
saj je z njim izgubila ogromno kilogramov. 
Zagovarja ga tudi dr. Oz, ki ga je sam 
preizkusil in ni mogel prehvaliti njegovih 
učinkov. Pozitivni učinki diete z afriškim 
mangom se pokažejo že po enem mesecu 
uporabe. Prav tako ima MangoFit izjemno 
sestavo, ki ima učinek tudi brez dodatnega 
gibanja. Z njim se lažje uprete nezdravi in 
redilni hrani.

Izjemne rezultate pri izgubi telesne teže 
potrjujejo klinične študije
Leta 2009 so v Kamerunu izvedli 
študijo, s katero so ugotovili, da afriški 

mango na naraven način pripomore k 
zmanjševanju telesne teže in zmanjšuje 
občutek lakote. V deset tednov trajajoči, 
dvojno slepi študiji so spremljali 102 
človeka s prekomerno telesno težo. Prva 
skupina je uživala afriški mango, druga 
skupina pa placebo, in sicer dvakrat 
dnevno po 150 mg ekstrakta pred 
obrokom. Po koncu desettedenskega 
obdobja je skupina, ki je uživala afriški 
mango, povprečno izgubila 12,5 
kilograma, 17 centimetrov obsega pasu, 
delež maščobe v telesu pa se je znižal za 
18,4 odstotka.

Ključno vlogo ima leptin
Leptin je hormon, ki določa naš apetit 
in na katerega deluje afriški mango. 
Je edino prehransko dopolnilo, ki 
dokazano kontrolira raven leptina, zato 
deluje kot odličen zaviralec apetita.

Zakaj MangoFit?
•	Je svetovna uspešnica, ki so jo 

predstavili v oddaji Oprah.
•	Dokazano pomaga pri hujšanju.
•	Zavira apetit.
•	Pospešuje metabolizem.
•	Je stoodstotno rastlinskega izvora.
•	Primeren je za vegetarijance in vegane.
•	Je brez stranskih učinkov.

Afriški mango je izjemen topilec 
maščob in zaviralec apetita. Z 

njim je shujšalo že veliko žensk. 

hUjŠaNjE

Leta 2009 so v 
Kamerunu izvedli 

študijo, s katero so 
ugotovili, da afriški 
mango na naraven 
način pripomore k 

zmanjševanju telesne 
teže in zmanjšuje 
občutek lakote.

Kolorex rastlinske kapsule z vsebnostjo starodavnega 
horopita, janeževega olja in vitamina C.

Primerno za diabetike, glutensko občuljive osebe, po 
terapiji z antibiotiki, daljšem uživanju hormonov, ob 
splošni oslabljeni imunski odpornosti...

Znanstveno
dokazano boljše
delovanje kot olje
grenivkinih pešk,

oljčnih listov, česen,
Pau D´Arco, kaprilna

kislina, cimet!

Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah. Informacije Stiria s.p., 02/250 01 36, www.stiria.si

Idealno vegansko 
prehransko dopolnilo za 
razplinjanje brez glutena.
Zmanjša željo po 
sladkorju. Za boljši učinek 
se priporoča dieta brez 
mleka in mlečnih izdelkov, 
industrijsko predelane 
hrane in predvsem jedi, ki 
vsebujejo gluten, sladkor 
in kvas.



Presna hrana so toplotno neobdelano, 
surovo, sveže ali posušeno sadje, sveža ali 
posušena zelenjava, kalčki, oreščki, semena, 
alge, začimbe in trave. To je pravzaprav 
vsa hrana, ki ni bila obdelana z več kot 42 
stopinjami Celzija in s tem ohranja večino 
svojega bogastva encimov, vitaminov, 
mineralov, kisika in drugih hranil. Kar 
nekaj ljudi se prehranjuje izključno s 
presno hrano ali pa z visokim deležem te 
in se lahko pohvalijo z odličnim zdravjem, 
obiljem energije, vitkostjo, mladostnostjo, 
visokimi umskimi sposobnostmi, večjo 
budnostjo in jasnostjo, večjo kreativnostjo.

Zakaj bi morali uživati presno hrano? 
V prid temu, da bi morali v svojem 
vsakdanu bistveno povišati delež zaužite 
presne hrane, govori kar nekaj več kot 
prepričljivih dejstev. Naštejmo jih le nekaj 
in razmislimo, kako spremeniti svoje 
jedilnike tako, da bodo vsebovali čim več 
žive hrane. Presna hrana vsebuje obilje 
hranil, ki se s kuhanjem, praženjem in 
pečenjem popolnoma ali pa v visokem 
odstotku uničijo. Tu imamo v mislih 
vitamine, minerale in različna druga 
fitohranila, encime, klorofil, kisik ... Ali je 
to sploh pomembno? Zelo! Živimo v časih, 
ko je stres nekaj normalnega in brez njega 
vsakdan skoraj ne mine. Poleg tega pa je 
sodobni človek pravi poskusni zajček, saj 
je dnevno obdan z nič koliko različnimi 
toksini, ki v času naših babic sploh niso 
obstajali. Sodobni človek živi pod takšnim 
toksičnim bremenom, kot ni še nikoli v 
zgodovini človeštva. Rezultati tega pa se 
kažejo na prav vsakem koraku v obliki cele 
palete različnih bolezni (ki prizadenejo tudi 
vse mlajše ljudi), v prezgodnjem staranju, 
razpoloženjskih motnjah, debelosti in 
podobno. Da se lahko spopadamo s 
takšnimi bremeni, je več kot pomembno, 
da zaužijemo čim več hranil. Če se hranimo 

z industrijsko predelano, kuhano, pečeno 
in na druge načine spremenjeno hrano, 
hranil dobimo le še za vzorec. Rešitev je kot 
na dlani ‒ redno in čim pogostejše uživanje 
presne hrane. Pa ne kakršne koli! Naj bo ta 
ekološka, ki vsebuje bistveno več hranil od 
konvencionalno pridelane, zelo pomembno 
pa je tudi to, da je čim bolj sveža; torej, 
če je le mogoče, lokalno pridelana. Živila 
namreč zelo hitro izgubljajo hranila. 

Ugotovili so, da na primer zelena solata 
po tem, ko jo odrežemo, v 30 minutah 
izgubi kar 50 odstotkov vitaminov. Je treba 
povedati še kaj več?

Prednosti presne hrane
Presna hrana vsebuje tudi ogromno vlaknin 
in vode. Oboje je med drugim pomembno 
za dobro in učinkovito prebavo. Tisti, ki 

pojedo veliko sadja in zelenjave v presni 
obliki, ne poznajo zaprtja in podobnih 
težav z izločanjem. Ravno tako je njihovo 
črevo bolj čisto, saj vlaknine iz žive hrane 
delujejo kot metla, ki pometa črevesne 
stene. To pa ob uživanju predelane in 
mastne hrane, živalskih beljakovin, glutena 
in sladkarij pride še kako prav! Presna 
prehrana je tudi naš čudoviti zaveznik v 
času razstrupljanja in hujšanja. Zgoraj smo 
že omenili, da je sodobni človek postal 
pravi kemijski laboratorij, saj se v njem 
dnevno kopičijo različni toksini. Naše 
telo je zelo prilagodljivo in ima čudovite 
organe, ki skrbijo za razstrupljanje. A 
breme je neredko preveliko. Zato je še kako 
modro, da redno skrbimo za učinkovito 
razstrupljanje. Za razstrupljanje ne 
potrebujemo nobenih izjemnih in dragih 
pripomočkov, ki obljubljajo čudežne 
rezultate v že nekaj dneh! Naše telo se 
najbolj učinkovito razstruplja, če dnevno 
zaužijemo čim več svežega, surovega 
sadja in zelenjave. Tako preprosto je to … 
Surova hrana vsebuje veliko vitaminov, 
mineralov, encimov in drugih snovi, ki 
pospešujejo razstrupljanje. Poleg tega pa 
vsebuje veliko vode, ki pomaga odplavljati 
toksine iz telesa. Če bomo zaužili tudi čim 
več zelenolistnate zelenjave, ki je zakladnica 
klorofila, pa lahko računamo na to, da smo 
zase storili še nekaj več. Zelenolistnata 
zelenjava je pomočnica pri razstrupljanju, 
ki si zasluži zlato medaljo. Uživamo jo v 
obliki solat, več kot odlična pa je v tako 
imenovanih zelenih kašastih sokovih ali 
bolj priljubljeno rečeno v zelenih smutijih. 

Popularni smutiji
Ker so zeleni smutiji res dragocena 
popestritev našega vsakdana, si zagotovo 
zaslužijo, da o njih povemo še kaj več! 
Torej, ti napitki so slastna mešanica sadja, 
zelenolistnate zelenjave in nekaj vode. 
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PrESNa hraNa Pripravimo jih tako, da v kakovostnem 
mešalniku zmešamo približno 60 odstotkov 
sadja in 40 odstotkov zelenja ter dodamo 
nekaj vode, da dobimo želeno gostoto. Za 
te sokove uporabimo tisto zelenolistnato 
zelenjavo, ki je v presni obliki neredko 
zaužijemo premalo: špinačo, blitvo, 
ohrovt, peteršilj, zelenje od korenja in 
rdeče pese, stebelno zeleno ... Ti sokovi 
so res odlični za razstrupljanje, hujšanje, 
zelo dobro vplivajo na našo prebavo, nas 
razkisajo in nam dajejo energijo. So lahko 
prebavljivi in jih zelo priporočamo tako 
oslabljenim in bolnim osebam kakor tudi 
starostnikom, ki zaradi slabega zobovja 
zelenolistnate zelenjave neredko zaužijejo 
premalo. Z zelenimi smutiji pa običajno 
prepričamo tudi naše najmlajše, saj imajo 
čudovit okus po sadju. Tudi za otroke 
velja, da zelenolistnate zelenjave zaužijejo 
premalo, sokovi pa so odličen način, kako 
to popraviti. Če želimo preiti na zdrave 
prehranjevalne navade in uvesti v svoje 
jedilnike več presne hrane ali pa če smo 
pripravljeni narediti samo eno samo 
spremembo, potem je najdragocenejši 
nasvet, da začnimo vsakodnevno uživati 
zelene smutije. Te si privoščimo bodisi 
za zajtrk ali za dopoldansko malico in 
pazimo, da sok vedno zaužijemo na 
prazen želodec. Poleg zelenih smutijev pa 
priporočamo tudi čim pogostejše uživanje 
sveže pripravljenih bistrih sokov iz sadja in 

zelenjave. To so sokovi, ki jih pripravljamo 
v kakovostnem sokovniku in vsebujejo 
samo vodo in hranila, sokovnik pa izloči 
vlaknine. Ti sokovi so odlično hitro 
pomagalo, če nam močno primanjkuje 
hranil, saj z njimi zaužijemo celo bogastvo 
hranil. Poleg tega pa skoraj ne zahtevajo 

prebavljanja, naše telo pa hranila iz sokov v 
zelo visokem odstotku porabi. Bistri sokovi 
se priporočajo kot podporo pri zdravljenju 
različnih bolezni, v času postenja in seveda 
kot vsakodnevno podporo običajno s 
hranili osiromašeni hrani.

Presni kulinarični užitki
Presna hrana pa ne vpliva samo na naše 
zdravje, dobro počutje in vitkost, ampak 

je tudi izjemno okusna in polna slastnih 
presenečenj. Če govorimo o presni hrani, 
namreč nimamo v mislih le vsakodnevnega 
uživanja solat in sadja, kar za še tako 
zagnanega iskalca zdravja kaj kmalu 
postane resen izziv. Poznamo celo paleto 
čudovitih presnih jedi, ki prepričajo še 
tako zahtevnega in izbirčnega gurmana. 
V presni kuhinji namreč pripravljamo 
različne presne juhe, omake in pomake, 
zavitke, krekerje, kruhke, špagete, pite, 
polpete .... Vse te dobrote pripravljamo 
izključno iz surovih sestavin, včasih pa 
si pomagamo še s sušilnikom oziroma 
dehidratorjem, ki okus in pestrost presne 
hrane še obogati, poleg tega pa jo pogreje 
v dneh, ko potrebujemo nekaj toplega. Če 
govorimo o presnih kulinaričnih užitkih, 
je treba posebej omeniti tako imenovane 
presne sladice. Presne sladice so sladke 
dobrote, ki so pripravljene brez kakršnega 
koli kuhanja ali pečenja. V nasprotju z 
navadnimi sladicami presne sladice ne 
vsebujejo moke, sladkorja, jajc, masla 
oziroma margarine, umetnih dodatkov ... 
Po vrhu vsega pa so neredko celo veliko 
boljšega okusa kot navadne sladice in 
prepričajo vsakega sladkosneda! Presne 
sladice lahko brez težav in »sladkotožja« 
zamenjamo za navadne sladice, saj lahko 
na ta način pripravimo praktično kar koli: 
torte, čokolado, piškote, zavitke, bombone, 
pudinge, sladolede, gibanico, energijske 

Presna hrana je izraz, ki ga dandanes srečujemo skoraj na vsakem koraku v povezavi s shujševalnimi in 
razstrupljevalnimi dietami, modernim načinom življenja, tečaji priprave jedi … Uživanje presne hrane 
je že nekaj let zelo priljubljeno, vendar še vedno velika večina ljudi sploh ne ve, kaj to obsega in zakaj je 
tako pomembno. Torej, kaj sploh je presna hrana in zakaj je toliko govora o njej?

Besedilo: Karla Klander, Svetovalka za zdravo prehrano, hujšanje in zdrav življenjski slog, certificirana nutricistka, www.karlaklander.com

Presna hrana, 
užitki brez 
slabe vesti



ploščice, prelive, smetano ... Poleg tega pa 
se nam še ni treba obremenjevati s tem, da 
se bomo zredili, si nakopali zdravstvene 
težave in podobno. 

Kako vključiti presno hrano v jedilnik
Presna hrana je vrnitev k našim koreninam, 
k naravi. Naše življenje po eni strani zelo 
poenostavlja, po drugi pa nas preseneča 
z veliko pestrostjo in bogastvom okusov. 
Presne jedi si lahko po pridobljenem 
osnovnem znanju pripravlja skorajda vsak. 
Vse je izjemno preprosto. Poleg tega pa je 
presna hrana izjemno hitro pripravljena. 
Tako nam vedno ostane dovolj časa in 
energije za druge obveznosti, druženja in 
druge prijetne aktivnosti. Pri tej hrani pa 
ne prihranimo samo časa, temveč neredko 
tudi denar. Ne kupujemo več dragih 
predelanih živil, kot so delikatesni izdelki, 
krekerji in slani prigrizki, paštete, omake, 
prelivi, pecivo, bomboni, čokolada ... Če 
uživamo vse večji odstotek presne hrane, 
v trgovinah tovrstne police enostavno 
zaobidemo in se ustavljamo bolj pri sadju 
in zelenjavi. Tistim z vrtovi pa poleti še 

to ni potrebno, saj večino svoje hrane 
naberejo kar sveže na svojem vrtu. 

Kombinacija presne in kuhane hrane
Če se že sprašujete, kako čim več presne 
hrane uvesti v svoj vsakdan, začnimo z 
nekaj preprostimi, a zelo učinkovitimi 
spremembami. Najenostavneje je presno 
hrano uživati v dopoldanskem času. Tako 
si takrat pripravljajmo zelene smutije, 
uživajmo sveže sadje, če pa smo zelo 
lačni, posezimo tudi po kakšnih oreščkih 
ali semenih. Z uživanjem surove hrane 
v dopoldanskem času bomo pospešili 
razstrupljanje, poskrbeli za vitkost, obilje 
energije in odlično počutje. Ko uživamo 

kuhane obroke (na primer kosilo), jim 
dodajmo tudi čim več svežih živil. Torej, naj 
naša solata ne bo samo dekoracija, temveč 
je pojejmo čim več. Če nam ustreza, kar 
pred kuhanim obrokom. To nas bo nasitilo 
in bomo kuhanega pojedli manj. Poleg tega 
pa bo obilna solata pomagala pri prebavi 
našega kuhanega obroka. Če je mogoče, 
si tudi za večerjo čim večkrat privoščimo 
kak presni obrok. To je lahko ena od 
slastnih presnih jedi ali pa malo bolj obilna 
solata, ki nas bo nasitila in ne bo pospešila 
večernega hrepenenja po nezdravi 
prehrani. Strokovnjaki za presno prehrano 
priporočajo, da dnevno zaužijemo vsaj 
75 odstotkov naše hrane v presni obliki. 
To naj bi bila optimalna prehrana za 
močan imunski sistem, vitkost in dobro 
počutje. Če bi uživali presno hrano v tem 
odstotku, to pomeni približno en kuhan 
obrok dnevno. Če je to za nas prezahtevno, 
naredimo toliko, kot enostavno lahko. 
Pojdimo korak za korakom in delajmo 
majhne, a zanesljive spremembe. Vedno pa 
imejmo seveda pred očmi, da se trudimo 
pojesti presne hrane čim več. 

Organko  je funkcionalno izdelan napreden koš iz reciklirne 
plastike, ki reši nelagodnosti pri zbiranju in ločevanju bioloških 
odpadkov v vsakem gospodinjstvu.  Postavimo ga lahko v 
kuhinjo, omaro ali shrambo. Med polnjenjem vsakodnevno 
dodajamo posip za biološke odpadke, ki poskrbi, da v Organku 
sproži proces fermentacije. S tem,  ko v Organku sprožimo 
proces fermentacije, preprečimo gnitje odpadkov, v katerih 
se tako ohranijo minerali in hranila. Odpadki se v košu tako 
razgradijo brez neprijetnih vonjav, pri čemer se celo pesticidi 
in druge škodljive snovi razgradijo na okolju prijazne elemente. 
Pri procesu fermentacije pa nastaja nadvse koristna tekočina, 
ki jo s pomočjo pipice na košu na vsakih nekaj dni odlijemo. 
To tekočino nerazredčeno uporabljamo za vzdrževanje čistih 

odtokov, razredčena v razmerju 1: 200 pa služi kot odlično 
naravno gnojilo za sobne rastline, balkonsko cvetje ali vaš 
zelenjavni vrt.

Ko je Organko poln …
Povprečna štiričlanska družina polni 16-litrski koš približno 
mesec dni. Ko je Organko poln, ga preprosto stresemo v rjav 
zabojnik za biološke odpadke ali ga pustimo stati 14 dni, da se 
zaključi proces fermentacije in nato odvržemo vsebino na zunanji 
kompostnik. Na ta način pospešimo kompostiranje. Lahko pa 
fermentirano maso zakopljemo v zemljo, kjer se v 3‒4 tednih 
spremeni v kompost  1. razreda. Več o izdelku izveste na www.
organko.si  ali na brezplačni telefonski številki:  080 81 01.
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Da vas bomo prepričali o pestrosti okusov presne hrane, sem za vas pripravila 
še nekaj receptov z mojih delavnic priprave presnih jedi.

PRESNI ŠPAGETI      

SESTAVINE (za 2 osebi):     
2 večji bučki
2 korenčka
2 večja paradižnika
5 posušenih paradižnikov
Česen, origano, rožmarin, sojina omaka 
ali sol, olivno olje

PRIPRAVA:
Bučke in korenje narežemo s spiralnim 
rezalnikom. Pokapamo z olivnim 
oljem, dodamo malo soli, strti česen 
in rožmarin. Dobro premešamo in 
pustimo stati vsaj tri ure.

Za omako v mešalniku zmešamo 
svež paradižnik, posušeni paradižnik, 
origano in malo soli ali sojine omake. 
Špagete porazdelimo po krožnikih in 
prelijemo s paradižnikovo omako. Po 
omaki potresemo narezan peteršilj, 
drobnjak ali pa nekaj pistacij.

PRESNI JABOLČNI ZAVITEK

SESTAVINE (za 1 zavitek):     
2 skodelici mandljev
pest namočenih datljev
3 velika naribana jabolka (ali še kakšno 
več) 
pest namočenih rozin
limonin sok
cimet
Sestavine za omako:
2 zreli banani
1 pomaranča
vanilja
po želji še malo naravnega sladila ali 
nekaj namočenih datljev

PRIPRAVA:
Mandlje zmeljemo v mlinčku za kavo, 
datlje pa zmešamo v mešalniku. Oboje 
stresemo skupaj, dobro premešamo 
in pregnetemo v testo. Če je masa 
premokra, dodamo še nekaj mandljev, 
če pa je presuha, dodamo malo vode.
Testo razvaljamo po peki papirju in 
potresemo z nastrganimi jabolki, 
rozinami, cimetom in pokapamo z 
limoninim sokom. Testo na tesno 
zvijemo v zavitek in si pri tem 
pomagamo s peki papirjem. Po želji 
potresemo s kokosovo moko in 
okrasimo z goji jagodami. Sestavine 
za omako zmešamo v mešalniku in jo 
polijemo po jabolčnem zavitku.

ČOKOLADNI SLADOLED       

SESTAVINE (za 2 osebi):     
3 zamrznjene banane, narezane na 
koščke
4 namočeni datlji
3 jedilne žlice presnega kakava
2 jedilni žlici stopljene kokosove 
maščobe
vanilja

PRIPRAVA:
Dan poprej na koščke narežemo 
zelo zrele banane in jih pustimo čez 
noč v zamrzovalniku. Zamrznjene 
banane porazdelimo na koščke, datlje 
odcedimo in vse skupaj s še preostalimi 
sestavinami stresemo v dober mešalnik. 
Pri mešanju si pomagamo s palico, ki je 
namenjena pripravi sladoleda. 

Revolucionarni kuhinjski 
kompostnik Organko

Marsikdo se je že srečal z neprijetnimi vonjavami iz koša za organske odpadke. Večina bioloških 
odpadkov nastane v gospodinjstvu, in ker je sprotno odnašanje zamudno, jih nekaj dni zbiramo 
v posebnih koših, nato pa jih odnesemo v rjav zabojnik ali na kompostnik. Rešitev je Organko – 
revolucionarni koš za zbiranje bioloških odpadkov.



Ljudje se zatekajo k hrani kot viru užitkov 
in pri tem pozabljajo na ključen vpliv 
hrane na naše zdravje in počutje. Mogoče 
pa je imeti tudi oboje: gurmanski užitek 
in zdrav način prehrane. Ko se o tem 
prepričamo z lastnimi brbončicami, se 
veliko lažje odločimo uvajati zdrave jedi v 
vsakdanjo prehrano. S tem se strinjajo tudi 
tisti, ki so okusili dobrote iz Gurmame in 
se navdušili ravno nad okusnostjo obrokov. 
Gurmama z veliko žara in predanosti 
preizkuša in odkriva vedno nove recepture, 
ki združujejo obe kvaliteti. Stvari smo 
zapeljali še korak dlje in ustvarili programe 
razstrupljanja in preoblikovanja telesa, ki 
temeljijo na gurmansko dovršenih presnih 
obrokih in sveže stisnjenih sokovih 
. Programe Gurmama je preizkusilo 
na stotine udeležencev, ki so z lastno 
izkušnjo vedno znova potrdili, da je 
mogoče temeljito razstrupiti organizem, se 
pomladiti in izgubiti odvečne kilograme 
ob odkrivanju neslutenih kulinaričnih 
užitkov in novih okusov. Tega se dobro 
zavedamo in si želimo, da bi čim več ljudi 
spoznalo, da lahko uživamo v hrani in 
hkrati izboljšamo svoje zdravje ter počutje, 
zgradimo odpornost, se pomladimo in 
odvržemo odvečne kilograme. 

Celovit program razstrupljanja
Razstrupljanja se lahko lotimo na 
različne načine, odvisno od tega, 
kakšne rezultate želimo doseči. Kure 
razstrupljanja, ki običajno trajajo teden 
ali dva, so dobrodošle in zelo priljubljene, 
saj lahko s kakovostnim programom 
razstrupljanja v kratkem času dosežemo 
vidne rezultate. Gurmama možnost 
razstrupljanja in zdravega hujšanja ponuja 
tudi tistim, ki si težko vzamejo proste 
dneve za razstrupljanje na različnih 
klinikah. Ustvarili smo program, ki ga 
lahko izvajate ob službi, saj vse potrebno 
pripravimo za vas in vam vsak dan 
sveže pripravljen celodnevni jedilnik 

pripeljemo na vrata doma ali pisarne. 
Pred programom razstrupljanja, med 
in po njem vas opremimo z vsemi 
potrebnimi informacijami in smo hkrati 
na voljo za podporo in svetovanje. 
Programi razstrupljanja in preoblikovanja 
telesa Gurmama temeljijo na naravni, 
sveže pripravljeni trdi in tekoči hrani, 
ki je rastlinskega izvora in ni toplotno 
obdelana. Tako ohranimo vse dragocene 
hranilne snovi in encime. Ob postopnem 
prehodu na vedno bolj tekočo prehrano se 
organizem lažje prilagodi spremembam in 
čiščenje poteka gladko in brez napora.

Kako ohranim dosežene rezultate?
Po koncu take kure pa se veliko ljudi 
znajde pred vprašanjem, kako naprej. Če se 
bomo vrnili k starim navadam, se bo tudi 
naše počutje kmalu povrnilo v prvotno 
stanje in rezultati razstrupljanja bodo v 
nekem času zbledeli. Če želimo ohraniti 
dosežene rezultate na dolgi rok, je treba 
v svoj jedilnik vpeljati tudi dolgoročne 
spremembe in navade. Med samim 
procesom razstrupljanja, ko za nekaj dni 
ali tednov popolnoma zamenjamo način 
prehrane in začnemo opažati spremembe 
v počutju, se po navadi zavemo, katere 

so tiste navade in hrana, ki so nam v 
preteklosti najbolj  škodovale. Ni treba, 
da smo preveč zahtevni in strogi do sebe, 
saj je bolje, da se proces spreminjanja 
prehrane dogaja postopoma. Tako 
bomo laže obdržali nove navade daljše 
obdobje. Dovolj je, da spremenimo eno 
ali dve stvari za začetek. Po navadi se take 
spremembe zgodijo naravno, saj očiščeno 
telo drugače sprejema stare okuse, ki jih 
spontano opustimo. 

Sveža, živa, naravno pridelana hrana
Ko se odločamo o tem, na kakšen način in 
v kolikšni meri bi spremenili prehranske 

navade, je pomembno, da imamo v mislih 
predvsem dejstvo, da nam bo uvajanje 
sveže, toplotno neobdelane hrane prineslo 
največ koristi. Sveže sadje in zelenjava 
ter sveže stisnjeni sadno-zelenjavni 
sokovi so pomembni in naj bi bili v čim 
večjem deležu prisotni v prehrani, saj 
naše celice v zadostni meri oskrbujejo s 
kisikom in vodo. Tako bo telo počasi in 
na naraven način iz stanja zakisanosti 
prešlo v  kislinsko-bazično ravnovesje, 
ki ga za človeka predstavlja vrednost pH 
7,4. Večina ljudi je zakisanih – ne morejo 
posrkati dovolj kisika. Zaradi tega so 
bolezni, kot so rak, srčna obolenja, artritis, 
sladkorna bolezen, prekomerna teža in 
kronična utrujenost v takem razmahu.

Zakaj postanemo zakisani? 
Zakisani postanemo zaradi štirih 
znamenitih faktorjev: stres, strupi, paraziti 
in hrana, ki jo jemo. Na žalost je ravno 
hrana, ki jo imamo najraje, tista, ki najbolj 
zakisa: hitra prehrana, rafinirana hrana,  
sladkor, vsa živalska hrana (meso, jajca, 
piščanec, riba, jastog, ostrige), žita (bela): 
pšenica, riž, testenine, moka, kruh, 
nekatero sadje, mlečni izdelki, škodljive 
maščobe, arašidi, indijski oreški. Hrana, 
ki alkalizira, je : zelenjava, še posebno 
presna zelena listnata, sveža zelišča, sadje,  
pšenična ali ječmenova trava in kalčki. 
Sveža rastlinska hrana nas bo oskrbela 
tudi z vitamini in drugimi antioksidanti, 
ki omogočajo pravilno delovanje 
organizma, ter tudi z encimi, ki so ključni 
dejavnik za absorpcijo hranil v celice.

Jutranja limonada – namesto kave!
Ko načrtujemo, kako spremeniti 
vsakdanje navade na poti k boljšemu 
zdravju in počutju, je pomembno, da 
najdemo zdrave zamenjave za slabe 
navade. Če ste začutili, da vam jutranja 

kava ne ustreza več in da bi raje dan začeli 
kako drugače, imamo odličen predlog 
za zdravo in okusno jutranjo budnico. 
Namesto kavice si pripravite limonado z 
ingverjem in kajensko papriko. Ta je vsak 
dan tudi na jedilniku detox programa 
Gurmama. Za razliko od kave deluje 
limona alkalno v telesu, ingver in kajenska 
paprika pa imata blagodejen učinek na 
črevesje. Limonada je hitro in enostavno 
pripravljena. 

Potrebujemo:
1 limono
košček ingverja
ščepec kajenske paprike
Limono ožamemo in jo dodamo kozarcu 
sveže vode. Ingver nastrgamo na drobnem 
strgalu. Ostrgan ingver preprosto 
vzamemo v dlan in iztisnemo z roko sok 
v kozarec. Na koncu dodamo še ščepec 
kajenske paprike. Premešamo in voila! 
Jutranja budnica je pripravljena! 
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raZStrUPljaNjE

Program razstrupljanja poskrbi za vse vaše dnevne potrebe s petimi obroki 
hrane, tako da je skrb, da boste lačni, popolnoma odveč!

Primer jedilnika:
•	Zajtrk: limonada z ingverjem in kajensko papriko 3 dl ter sončni sok (ananas, 

jabolko, pomaranča, hruška, ingver) 3 dl
•	Dopoldanska malica:  korenčkov sok (korenje) 3 dl
•	Kosilo: mediteranski zvitki s presnim sirom iz makadamije s probiotiki, črnimi 

oljkami in rdečim pestom
•	Popoldanska malica: zeleni sok (špinača, peteršilj, stebelna zelena, jabolko, 

limona, ingver) 3 dl
•	Večerja: endivija in rukola s presno cvetačo, črnimi oljkami, češnjevci, dulse 

algo in rdečim pestom
•	Večerna limonada z meto 3 dl

Zdravje, počutje, odpornost, videz, fizične in umske 
sposobnosti so v veliki meri odvisne tudi od hrane, ki 
jo vsakodnevno uživamo. Zdi pa se, da je veliko ljudi 
prepričanih, da morajo izbirati, ali jesti zdravo ali okusno. 

Besedilo: Maša Bilobrk, Gurmama (www.gurmama.com)

Hrana – užitek 
ali zdravje?

Eko kulinarične delavnice Gurmama
Vse, ki se želite naučiti umetnosti priprave zdrave in okusne hrane, vabimo, da 
se udeležite delavnic Gurmama, kjer vas bomo opremili z vsemi potrebnimi 
informacijami o samih sestavinah, njihovi hranilni vrednosti, načinu obdelave in tudi 
s praktičnimi informacijami o tem, kako in kje organizirati nakupe. Na delavnicah 
se učimo tudi različnih tehnik, kot so sočenje, namakanje, sušenje, fermentiranje in 
kaljenje, ter uporabe kuhinjskih aparatov. Kako kombinirati živila, kako načrtovati 
zdrav dnevni jedilnik, kako si organizirati pripravo hrane tako, da lahko jemo zdravo 
tudi med delovnim tednom. Vse to in še več boste izvedeli na eko kulinaričnih 
delavnicah Gurmama. 

na katerega od naših odličnih 
programov: delavnica, 

detox program ali program 
preoblikovanja telesa. 

Več o programih, delavnicah in 
naši ponudbi si lahko preberete 

na ww.gurmama.com! 

Podarjamo vam bon za 

10% popust



Gospa Jasmina ima 35 let in je po poklicu 
nevrofizioterapevtka. Kot mnogo ljudi se 
tudi sama sooča s preveliko telesno težo, 
zato se je lotila hujšanja z ločevalno dieto. 

Spremembe na jedilniku
 »Že nekaj časa se trudim izgubiti odvečne 
kilograme. Spoznala sem Saro, ki me je 
prepričala, da sem uvedla spremembe 
v svoj jedilnik. Trdila sem namreč, da 
zjutraj nimam časa, saj po sprehodu s 
psom in jutranji toaleti iz Kranja letim 
v službo v Ljubljano. Tako sem zjutraj 
pojedla samo kakšno sadje ali spila 
kakšen sok. Bila sem prepričana v svoj 
prav in sem dolgo tudi vztrajala. Ker sem 
začela aktivno teči in se redno 
ukvarjati s telesno aktivnostjo 
že nekaj časa, sem opažala, 
da z mojim prehranjevanjem 
nekaj ni v redu. Ker sem 
sicer nevrofizioterapevtka, 
sem menila, da osnove o 
prehranjevanju kot terapevtka 
poznam, ampak ni tako.  
Zmanjšala sem kalorični vnos, 
ampak na nepravilen način. 
Po pogovoru s Saro, ki mi je 
nato izoblikovala jedilnik, sem 
namreč ugotovila, da je zjutraj 
precej bolje pojesti kaj bolj 
energetsko kaloričnega kot 
pa zvečer. Pri meni je bilo to 
obrnjeno, zjutraj sem zaužila 
premalo bogat obrok, zvečer pa preveč 
bogatega. Sprememba je zelo dobrodošla. 
Počutim se precej bolje, če si zjutraj 
namažem kos kruha s kakšnim namazom 
ali pojem kosmiče. Nisem tako lačna in 
ni več čakanja na to, kdaj bo že kosilo. 
Občutek sitosti je zanimiv, ker ko sem 
pojedla za zajtrk sadje, sem bila zelo hitro 
lačna in sem si želela še več, po spremembi 
pa je občutek sitosti daljši. Sara me je 
opomnila, da v mojem jedilniku manjkajo 
stročnice in žita  oziroma da jih skoraj ni. 
Še ena zelo dobrodošla sprememba. Vesela 
sem, da sem upoštevala mnenje in da sem 
uvedla spremembe v svoj jedilnik. Tako 
ugotoviš, da lahko ješ vse kombinacije, 

seveda v zmernih količinah,« pravi 
Jasmina.

Ločevanje živil – da ali ne
Ena od shujševalnih diet je zelo popularna 
ločevalna dieta. Pri takšnem načinu 
prehranjevanja je poudarek na ločenem 
uživanju škrobnih in beljakovinskih 
živil. To pomeni, da se ne uživa skupaj 
mesa in žit ali njihovih izdelkov ali 
krompirja. Nekateri ločujejo živila le v 
posameznem obroku, tako da kljub temu 
v enem dnevu zaužijejo vse energijske 
hranilne snovi, drugi pa imajo takšen 
način prehranjevanja ves dan, kar pomeni, 
da v celem dnevu v nobenem obroku ne 

zaužijejo ali škrobnih ali beljakovinskih 
živil. Ali drugače, dan preživijo ob sadju, 
zelenjavi, vodi in najpogosteje kuhanem 
krompirju. In tako vsak dan.

Usklajevanje družinskega jedilnika
V vsakdanjem življenju moramo poskrbeti 
tako zase kot za svojo družino. Pogosto je 
v domači kuhinji po napornem delovnem 
dnevu težko uskladiti želje vseh družinskih 
članov. Tako se dogaja, da so na jedilniku 
najpogosteje meso, krompir in solata, 
zaradi ločevanja pa se odločimo, da bomo 
pojedli ali samo krompir in solato ali 
meso in solato. Načeloma ni s tem nič 
narobe. Toda ob pregledu nekajtedenskega 

jedilnika se izkaže, da se od škrobnih 
živil uživa samo krompir in testenine, 
največkrat iz bele moke. Situacija se še 
poslabša, ker je tak obrok zaužit pozno 
popoldne ali zvečer, dan pa se preživi 
samo ob sadju za zajtrk in vodi čez dan. 
Telo tako ne dobi potrebne energije, ko pa 
popoldan pojemo »pravi« obrok, se še tisto 
malo uskladišči v maščobno zalogo, saj 
ima naše telo signal, da bo do naslednjega 
takega obroka spet »stradalo« ob sadju in 
vodi. 

Potrudite se za pestrost v prehrani
Ves čas poudarjamo, da mora biti prehrana 
pestra in uravnotežena zato, da telo dobi 

vse hranilne snovi, ki jih potrebuje. 
Pestrost dosežemo z različnim 
izborom živil tudi znotraj posameznih 
skupin živil. Namesto, da vsak dan od 
škrobnih živil uživamo samo krompir 
ali testenine, izbiramo tudi med 
drugimi žiti in njihovimi izdelki: pira, 
pirine testenine, pirin zdrob, ajdova 
kaša, ajdova moka, ajdov kruh, ajdove 
testenine, ržena moka, rženi kosmiči, 
ovsena kaša, ovseni kosmiči ... Kadar 
ne uživamo beljakovinskih živil ali 
živil živalskega izvora, ki so bogata 
z beljakovinami, pa je pomembno, 
da kombiniramo žita s stročnicami, 
na primer ješprenj in fižol (ričet), 
saj na ta način telo bolje izkoristi 
beljakovine.

Zakaj je pomembno, da 
zaužijemo vse hranilne snovi?
Hranilne snovi gradijo telo ‒ telo gradijo 
predvsem beljakovine, deloma maščobe, 
kalcij in fosfor. Različne beljakovine 
gradijo v telesu kožo, mišice, lase, nohte 
... Tudi notranji organi so pretežno iz 
beljakovin. V okolici notranjih organov 
in pod kožo imamo zalogo maščob, 
glavna gradnika kosti pa sta kalcij in 
fosfor.  Drugič, hranilne snovi dajejo 
organizmu energijo ‒ telo dobi energijo 
z razgrajevanjem oziroma izgorevanjem 
energijskih hranilnih snovi, to je ogljikovih 
hidratov, maščob in deloma beljakovin. 

Praviloma naj bi ogljikovi 
hidrati pokrili 60 odstotkov 
naših dnevnih energijskih 
potreb, maščobe 30 odstotkov 
in beljakovine 10 odstotkov. Za 
delovanje potrebujemo energijo 
bazalnega ali osnovnega 
metabolizma ‒ to je energija za 
delovanje notranjih organov, 
saj srce utripa brez prestanka, 
neprestano moramo dihati, 
neopazno delujejo prebavila in 
ledvice. Precej energije rabimo 
tudi za ogrevanje telesa, saj je 
naša stalna temperatura, ne 
glede na zunanjo temperaturo, 
okoli 37 stopinj Celzija. Nekaj 
energije pa porabimo tudi 
za prebavo hrane. Tretjič, 
hranilne snovi uravnavajo 
biološke procese in ščitijo telo 
pred boleznimi ‒ to nalogo 
opravljajo predvsem vitamini 
in mineralne snovi ter nekatere 
beljakovine. Če teh hranilnih 
snovi manjka, zbolimo. 
Posameznih mineralnih snovi 
in vitaminov potrebujemo zelo 
malo, vendar jih telo nujno 
potrebuje. Zdravju pa škodijo 
tudi njihove prevelike količine. 
Zelo različno količino energije 
potrebujemo za razne telesne 
aktivnosti in za delo. Čim 
težje je delo, tem več energije 
porabimo.

Blagodejnost balastnih snovi
Zaradi izločanja posameznih 
živil iz dnevne prehrane, 
najpogosteje ogljikovih 
hidratov, v naši prehrani 
pogosto primanjkuje balastnih 
snovi. Vir balastnih snovi so 
žita, zelenjava, sadje, stročnice 
in oreški. Človeški organizem 
nima encimov, da bi jih 
razgradil, zato imajo na naše 
telo zelo pozitivne učinke:
‒ povzročajo počasnejše 
praznjenje želodca, zato je 
hrana dalj časa pod vplivom 
ustnih in želodčnih sokov in 
smo dalj časa siti,
‒ v črevesju nabreknejo, 
kar povzroči močnejše 
peristaltično gibanje črevesja; s 
tem se uredi izločanje blata,
‒ zaradi nabrekanja je treba 
zaužiti tudi dovolj tekočine, 
sicer lahko pride do zaprtja 
ali celo do divertikuloze 
– v steni debelega črevesa 
pride zaradi prevelikega 
pritiska peristaltičnih valov 
do nastanka žepkov, ki jih 
imenujemo tudi divertikli,
‒ mehanično čistijo sluznico 

(pravimo, da delujejo na 
organizem kot metla),
‒ so hrana za mikroorganizme 
v debelem črevesu,
‒ imajo izredno absorpcijsko 
sposobnost, saj vežejo razne 
črevesne strupe in produkte 
gnilobnih bakterij,
‒ ker dajejo ta živila tudi večji 
občutek sitosti, pomagajo 
uravnavati telesno težo.  

Porazdelitev obrokov
Ker smo aktivni ves dan, 
je zelo pomembno, da so 
dnevni obroki enakomerno 
porazdeljeni cel dan. Ni 
univerzalnega pravila za vse, 
so pa priporočila. Priporoča 
se več manjših obrokov, 
vendar vsakemu to ne ustreza. 
Ravno tako bomo zadovoljili 
potrebam, če bomo zaužili 
le tri obroke. Pomembna pa 
je razporejenost in pestrost 
obrokov skozi ves dan, zlasti 
pomemben pa je zajtrk. Zajtrk 
nam daje energijo za uspešen 
začetek delovnega dne, kar 
pa bomo zelo težko dosegli, 
če bomo uživali le sadje ali 
pa zajtrk celo izpustili. Telo 
bo energijsko izpraznjeno, 
manj sposobno za delo, imeli 
bomo slabšo koncentracijo, 
pogostejše glavobole, hitreje 
bomo lačni. 

Kako telesna aktivnost vpliva 
na naše telo?
Sistematična telesna aktivnost 
deluje koristno na celo telo:
•	znižuje krvni tlak,
•	uravnava telesno težo,
•	znižuje holesterol,
•	okrepi srce,
•	upočasni utrip srca,
•	premaga stres.

Močnejše mišice delujejo 
bolje in z manj kisika, kar 
pomeni, da se pri telesnem 
naporu srce manj napreza. 
Pozitiven učinek se kaže tudi 
v izboljšanju funkcionalnih 
sposobnosti organizma. Vadba 
deluje ugodno tudi na psihično 
počutje. Vadimo lahko sami, 
v dvoje ali z družino ter se 
medtem družimo in zabavamo. 
Vadba naj nam ne predstavlja 
napora ali celo izgube časa, 
ampak naj bo to čas, ki ga 
imamo samo zase, za sprostitev. 
Vztrajnost in disciplina, ki ju 
pridobimo z redno telesno 
vadbo, pa pozitivno vplivata 
tudi na naše delovne uspehe. 
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NUtriCiONiStiČNi PrOjEkt

NAJ USTREZNA HRANA 
NAJDE PRAVO MESTO TUDI 
V VAŠEM ŽIVLJENJU
V mesecu maju smo k sodelovanju povabili gospo Jasmino iz Kranja. 
Besedilo: Sara Goršek Bobek, uni. dipl, živ. teh.

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  

za
zdravo
življenje

Največja težava sta disciplina in moč volje.



Med žitaricami otroku najprej ponudite 
riževe kosmiče, saj so ti za prebavo 
najlažji. Ko jih otrok brez težav že uživa 
tri ali štiri dni, mu lahko ponudite še 
kosmiče na podlagi kakšne druge žitarice 
(s kosmiči iz več žitaric pa poskusite še 
nekoliko kasneje, ko se bo že navadil 
posameznih vrst). Tako boste otroka pri 
uvajanju lahko opazovali in pravočasno 
ugotovili, ali ni na katero od žit morda 
preobčutljiv.

Ko otrok že je riževe kosmiče, lahko 
pričnete tudi z uvajanjem sadja. Najbolje 
je pričeti z lahkimi sadnimi sokovi, 
na primer z jabolčnim, ki pa jih je 

priporočljivo pasterizirati. Če soka 
ne boste skuhali doma, kupite 100% 
jabolčni sok. Najprej naj ga otrok uživa 
razredčenega z vodo in po žličkah, v 
stekleničko mu lahko daste zelo majhno 
količino soka. Upoštevajmo, da so 
sokovi zelo sladki in lahko pri stalnem 
pitju po steklenički povzročijo težave z 
zobmi, poleg tega se v njem zaradi visoke 
vsebnosti sladkorja hitro razmnožujejo 
bakterije. Ne pozabite, da je sok za otroka 
obrok, ki nadomesti hrano, torej ga ne 
ponujajte za potešitev žeje, sicer bo izgubil 
apetit, pa še do krčev ali driske lahko 
pride, če ga bo popil preveč. Otroku 
pa lahko ponudimo tudi redke sadne 

kašice iz kuhanega sadja, ki so lahko 
nerazredčene  ali razredčene z vašim 
mlekom ali mlečno formulo.
Sadne in zelenjavne kašice izmenjujte, 
da se otrok navadi tako na sadne kot 
zelenjavne okuse ter vzljubi oboje. Sadje 
in zelenjavo na začetku skuhajte in ne 
ponujajte presne.

Kaj dati prej: jabolko ali riž?
V različnih kulturah imajo različno 
prakso uvajanja nove hrane. Zahodna 
Evropa in ZDA sta znani po tem, da že na 
začetku otroku ponujajo mlečne kašice z 
žitaricami – predvsem z rižem in koruzo. 
Pri nas začnemo s sadnimi sokovi in 
kašicami iz jabolka, korenčka in banane. 
Takoj po prvih kašicah pričnemo uvajati 
meso, da otroka oskrbimo z železom. 
Paziti moramo, da z mlečnimi izdelki 
(sirom, skuto, jogurti) ne pričnemo pred 
7. mesecem in ribami pred 8. mesecem, 
prav tako počakajmo z jajci. Sicer pa ni 
toliko pomembno, ali vaš otrok obožuje 
kuhano bučko in pretlačen kaki tako kot 
prijateljičin ali mu namesto tega dajete 
kaj drugega – najpomembneje je, da je 
uvajanje goste hrane postopno in da se 
prilagajamo otrokovim željam, potrebam 
ter reakcijam na novosti.

Nekaj osnovnih pravil
•	Sadje: Najbolje je, da sadni obrok otroku 

ponudimo v dopoldanskih urah, na 
primer med drugim mlečnim obrokom, 
ki ga v enem mesecu nadomestimo s 
sadno kašo. Od sadja otroku najprej 
ponudimo jabolko in banano, nato 
hruško, če ga ne napenja preveč, v 
poletnih mesecih maline in borovnice. 
Glede alergij je nekoliko problematično 
koščičasto sadje, do 1. leta pa se izognite 
kiviju in jagodam, če imate v družini 

težave z alergijami. Kislo sadje – limona, 
pomaranča – večkrat povzroča trebušne 
krče, driske, nespecifične izpuščaje, zato 
bodite z njim previdni in ga ponudite 
v majhnih količinah šele proti koncu 
prvega leta ali še raje kasneje.

•	Zelenjava: Zelenjavno kašo ponudite za 
kosilo. Z njo lahko postopoma zamenjate 
tretji mlečni obrok. Če se le da, naj bo 
to med vašim kosilom, da bo otrok jedel 
s celo družino in se tako hitreje naučil 
samostojno jesti, obenem pa (kar je zelo 
pomembno) bo dobil občutek pomena 
obreda hranjenja.

•	Krompir in riž: Pred dopolnjenim 
6. mesecem lahko zelenjavi dodate 

tudi krompir in riž. Od drugih žitaric 
prvih šest mesecev odsvetujemo 
tiste, ki vsebujejo gluten (zaradi 
nevarnosti razvoja alergije na omenjeno 
beljakovino).

Kaj poskusiti in čemu se izogibati?
Dokler nima otrok vsaj šest mesecev (ali 
raje še več), se izogibajte agrumom, jajcem, 
pšenici in hrani z glutenom, ribam in 
morskim sadežem, nepasteriziranim sirom 
ter začimbam. Hrani ne dodajajte soli, 
izogibajte pa se tudi sladkorju. Otrokom 
do enega leta ne dajajte medu zaradi 
nevarnosti botulizma, pa tudi kravjega 
mleka ne.

Kravje mleko – šele po 1. letu
Kravjega mleka naj bi otroci ne uživali 
do prvega leta starosti, mlečni izdelki, na 
primer jogurt in skute, pa naj bodo vedno 
polnomastni, ne z manj maščobami.
Mleko je najpopolnejša in hkrati najbolj 
naravna hrana za novorojenčka – s tem 
pa seveda ne mislimo kravjega mleka, 
temveč materinega. Zakaj? Zato ker kravje 
mleko ustreza teličkom, ne pa dojenčkom. 
Zato naj bi otroka vsaj do četrtega meseca 
izključno dojili, kasneje pa mu dodajali 
gosto hrano. Kravjega mleka naj bi mu 

ne dali pred dopolnjenim prvim letom. 
Če otroka ne morete dojiti, mu dodajajte 
mlečno formulo – ta je (v večini primerov) 
izdelana iz kravjega mleka, vendar pa so 
proteini in druge hranilne snovi obdelani 
tako, da so primerni za nežno dojenčkovo 
prebavo.

Samo za primerjavo: človeško mleko 
ima trikrat manj beljakovin od kravjega, 
za odstotek več maščob in dvakrat več 
mlečnega sladkorja. Zato ima 100 g 
človeškega mleka v povprečju 72 kalorij, 
100 g kravjega mleka pa 60 do 66 kalorij. 

Kaj uvajati?
Okvirno uvajanje živil (če pričnete pri 
šestih mesecih, sicer pri 4. mesecih pričnite 
z žitaricami za 6 mesecev, nadaljujte s 
sokom, sadjem in zelenjavo za 6 mesecev, 
nato pa počasi ujemite prave mesece):
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DOjENČki

Najprej povejmo tisto, kar je najpomembnejše: otrok mora včasih posamezno 
živilo poskusiti tudi desetkrat ali še večkrat, da se odloči, ali mu je všeč ali ne 
oziroma da ga sprejme. Vendar pa to ne pomeni, da ga z neko hrano silite – če mu 
ni všeč, mu jo ponovno ponudite čez nekaj dni. Morda jo bo takrat vzljubil. Besedilo: Urša Klajder, 

Revija Mama

uvajanje 
goste hrane

žitarice

sok

sadje

zelenjava
(kuhana)

mlečni izdelki

razno

6 mesecev

riž, ječmen, oves

jabolčni in 
hruškov sok, 
razredčen z 
vodo

jabolka, hruške, 
banane, zelo zrel 
avokado

grah, sladek 
krompir

7 mesecev

breskov, 
nektarinin, 
slivov sok, 
razredčen z vodo

nektarine, slive, 
breskve

buča, krompir, 
bučke

skuta

8 mesecev

pšenica

marelični, 
borovničev, 
korenčkov sok, 
razredčen z vodo

marelice, suhe 
marelice, 
borovnice, 
lubenica

korenje, fižol

»cottage« sir 
(podoben skuti)

trdo kuhan 
rumenjak, 
cel riž, riževi 
rezanci, krekerji, 
ovsene žitarice 
za zajtrk 

9 mesecev

sok rdečega 
grozdja, papaje, 
razredčen z vodo

melona, papaja

brokoli, cvetača, 
špinača

jogurt, 
»običajni« siri

piščanec, 
govedina, tofu

10 mesecev

češnjev in kivijev 
sok, razredčen z 
vodo

kivi, češnje

por, zelje, 
peteršilj, zelena, 
paprika

kremni sir, 
maskarpone, 
mocarela

palačinke, leča

11 mesecev

mešanice žitaric

brusnični, 
ananasov, malinov, 
jagodni sok, 
razredčen z vodo

ananas, rozine, 
grozdje, fige, 
maline, jagode

brstični ohrovt, 
ohrovt, repa, 
koleraba

rikota, čedar, ovčji 
sir, parmezan

polenta, kuskus, 
fižol

*Opomba: razpredelnica je okvirna, živila prilagodite potrebam in zrelosti svojega otroka.

Prva gosta 
hrana



Motnje hranjenja so duševne motnje. 
Čeprav se pri osebah z motnjami hranjenja 
na videz vse vrti okoli hrane in se zdi 
problem enostavno rešljiv že samo z 
vzpostavitvijo normalnega hranjenja, 
pa je problem kompleksnejši in težji. 
Telesna teža je le zunanji znak duševnega 
dogajanja, hrana pa le sredstvo za lajšanje 
duševnih bolečin in stisk. Z njeno 
pomočjo osebe z 
motnjami hranjenja 
nadomestijo 
občutke in čustva, 
ki jih ne marajo. 
V ozadju pa se 
skrivajo težke 
duševne stiske in 
nesprejemanje 
samega sebe ter 
slaba samopodoba. 

Katere oblike 
motenj 
hranjenja 
poznamo?
Anoreksija, 
bulimija ali prisilno 
prenajedanje so 
najbolj poznane 
oblike motenj 
hranjenja, v 
zadnjem času pa se 
pojavljajo še nekatere novejše ‒ bigoreksija 
in ortoreksija. Pogosteje prizadenejo 
dekleta in ženske, kar pa še zdaleč ne 
pomeni, da za njimi ne obolevajo tudi 
moški. Čeprav ne sodijo med bolezni 
odvisnosti, imajo številne značilnosti teh 

bolezni. Misli oseb z motnjami hranjenja 
se skoraj ves čas vrtijo le okoli hrane, 
porabe kalorij in telesne teže. Prizadeti 
izgubijo občutek lakote in sitosti, ob 
uživanju hrane pa občutijo strah in krivdo. 
Strah jih je tudi situacij, ko jih drugi 
vidijo jesti, zato se takim priložnostim 
izogibajo. Tudi telesna teža, ukvarjanje 
s kilogrami oziroma številke na tehtnici 

pomembno vplivajo na njihovo počutje in 
razpoloženje.
Motnje hranjenja, še posebno anoreksija 
in bulimija, predstavljata pomembni 
duševni motnji adolescentnega obdobja. 
Anoreksija se najpogosteje pojavlja med 

14. in 18. letom, bulimija nekaj kasneje 
med 18. in 25., prisilno prenajedanje 
pa v starosti od 18 do 45 let. Motnje 
hranjenja so v zadnjih letih v zahodnem 
svetu vse pogostejše. V mladostniškem 
obdobju so sicer redkejše od prekomerne 
prehranjenosti in debelosti, saj se 
pojavljajo pri enem do treh odstotkih 
mladostnikov, a so zaradi resnosti 

zdravstvenih posledic 
deležne precejšnje 
pozornosti. Med 
obolelimi prevladujejo 
ženske, od 10 do 15 
odstotkov je moških. 
Različne oblike motenj 
hranjenja pogosto 
prehajajo druga v 
drugo. 

Anoreksija 
Za anoreksijo je 
značilno, da se obolele 
osebe kljub prenizki 
telesni teži počutijo 
strašno debele. Vse 
bolj se umikajo v 
svoj svet omejevanja 
hrane in pijače, ob tem 
pa si obupno želijo 
zunanjih potrditev in 
pozornosti. Anoreksija 

je klic na pomoč, saj se v življenju ne 
znajdejo več. Z omejevanjem hrane si 
poskušajo zagotoviti občutek kontrole 
nad lastnim življenjem. Za bolezen je 
značilna namerno povzročena prenizka 
telesna teža in preobremenjenost s telesno 

MOtNjE hraNjENja

Anoreksija, bulimija ali prisilno prenajedanje so najbolj poznane oblike motenj hranjenja, v 
zadnjem času pa se pojavljajo še nekatere novejše ‒ bigoreksija in ortoreksija.

Besedilo: Alenka Hafner, dr. med., spec. soc. med. in javnega zdravja, vodja oddelka za 
socialno medicino, analitiko in promocijo zdravja, Zavod za zdravstveno varstvo Kranj

Nove 
oblike 

motenj 
hranjenja
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težo ter obliko svojega telesa in obupen 
strah pred debelostjo. Zaradi osnovnega 
obolenja je upočasnjen telesni razvoj 
v obdobju pubertete ali pred njo, pri 
dekletih to spremlja izguba menstruacije. 
Znižana sta srčni utrip in krvni pritisk, 
nižja je telesna temperatura. Bolezen 
spremlja zaprtje, lasje postanejo krhki 
in lomljivi, zmanjšana je kostna gostota, 
spremeni se poraščenost telesa, osebe so 
izjemno utrujene, motena je sposobnost 
koncentracije. Pojavijo se motnje spanja, 
spremeni se čustvovanje, obolele osebe 
so nervozne, niha jim razpoloženje, 
pojavijo se spremembe osebnosti. V težkih 
primerih lahko anoreksija vodi tudi v 
smrt.

Bulimija 
Pri bulimiji imajo osebe večinoma 
normalno telesno težo, zato je to motnjo 
še težje prepoznati. Pogosto je enako 
kot pri anoreksiji sprožilni dejavnik 
hujšanje. Čeprav obolele osebe večinoma 
navzven delujejo samozavestno in so v 
družbi priljubljene, pa se v sebi počutijo 
negotovo in prazno, zato s hrano tešijo 
svoje občutke. Tudi pri bulimiji je 
prisotna preobremenjenost s telesno 
težo in obliko svojega telesa, prisoten je 
bolesten strah pred debelostjo in občutek 
pomanjkljivega nadzora nad lastnim 
hranjenjem. Za motnjo so značilni napadi 

volčje lakote, ko osebe zaužijejo ogromne 
količine hrane, temu pa sledijo ukrepi 
za preprečevanje pridobivanja na telesni 
teži. Motnjo spremljajo otečene žleze 

slinavke, poškodbe sklenine, požiralnika 
in stene želodca, okvare ledvic, motnje 
srčnega ritma, splošna šibkost. Motnje 
hranjenja so kronične motnje, vendar pa 

Za osebe z motnjami hranjenja 
je pomembno, da se zavedo, da 
telesna teža ni edini vzrok 
njihovega nezadovoljstva in da 
nihče ni popoln ter da tudi oni 
smejo delati napake.



DIEMON ‒ 
URAVNOTEŽEN OBROK 
ZA URAVNOTEŽEN DAN 
KAJ JE DIEMON?
Diemon je uravnotežena hrana, ki lahko sladkornim bolnikom 
pomaga doseči cilje, ki jim jih postavlja terapija diabetesa. 

PREHRANA PRI SLADKORNI BOLEZNI
Prehrana pri sladkorni bolezni se pravzaprav ne razlikuje 
od uravnotežene prehrane zdravih ljudi, le da je prilagojena 
individualnim prehranskim potrebam, zakonitostim te bolezni in 
načinu zdravljenja. Zelo pomembno je, da diabetik pozna načela 
uravnotežene prehrane, da dovolj dobro pozna sestavo živil in 
razume potek ter nevarnosti svoje bolezni, da bo s prilagojeno 
prehrano in popravljenim življenjskim slogom lahko premagal 
svojo bolezen.

ZAKAJ TOREJ DIEMON ?
Diemon je definirana, po diabetoloških načelih pripravljena 
hrana za olajšanje striktne diabetične prehrane. Pripravljen je z 
upoštevanjem priporočil za prehrano diabetikov in predpisov o 
hrani za zmanjšanje telesne teže.  Z Diemonom imamo vedno 
pri roki uravnotežen obrok, ki ustreza zahtevam antidiabetične 
prehrane, in ki ga lahko vključimo v svoj ritem prehrane za 
zamenjavo katerega koli dnevnega obroka. Obrok Diemona, 
pripravljen z dovolj vode, je lahek obrok z malo energije, toda 
nasiten. Energijska vrednost obroka je le 840 kJ (200 kcal). 
Vsebuje malo maščob in nič holesterola.  Glavni vir energije 
so kompleksni ogljikovi hidrati: škrob, kombiniran z veliko 
topne vlaknine , ki upočasni absorpcijo glukoze in pomaga pri 
znižanju holesterola v krvi. Vsebuje primeren delež kakovostnih 
beljakovin, da lahko s svojo bogato aminokislinsko sestavo 
dopolni druge z beljakovinami bolj revne obroke. Bogat je z 
lipotropnimi faktorji, ki podpirajo presnovo maščob v jetrih, ter  
s hranili, ki jih je v prehrani diabetikov lahko oziroma pogosto 
premalo, bodisi zaradi povečanih potreb ali pomanjkljive 
prehrane. Z Diemonom si lahko diabetik svojo prehransko 
terapijo močno olajša. 

Diemon je pod nadzorom zdravnika uporaben za oba tipa 
diabetesa, saj ga je zaradi definirane sestave in definirane 
hranilne vrednosti mogoče zelo usklajeno vključiti v dnevno 
prehrano in izkoristiti njegove dietetične prednosti.

njihovo zgodnje zdravljenje pomembno 
vpliva na izid zdravljenja, saj pomeni 
manj škode za telesno in duševno zdravje 
obolelega. Duševne posledice se kažejo 
predvsem kot socialni umik, depresije 
in samorazvrednotenje. Anoreksija in 
bulimija prizadeneta vso družino. Svojci 
pogosto težko razumejo, da sta motnji 
stvar čustev in njihovega obvladovanja, ne 
pa hrane, ki predstavlja le zunanji znak.

Prisilno prenajedanje
Osebe s prisilnim prenajedanjem 
poskušajo s pretiranim hranjenjem 
(prenajedanjem) premostiti boleča čustva 
‒ strah, žalost, jezo in osamljenost. Gre 
za prisilno vedenje, saj oseba ponavlja 
dejanja, ki si jih ne želi, pa se temu 
ne more upreti. Hrana je sredstvo, 

s katerim polni čustveno praznino. 
Med vsemi motnjami hranjenja je 
ta najmanj mladostniška in najmanj 
ženska. Za motnjo so značilna hitra 
in pogosta nihanja telesne teže, 
izogibanje rednim obrokom, nihanja 
razpoloženja, zaslepljenost glede količine 
zaužite hrane. Na začetku se napadi 
prenajedanja izmenjujejo z dietami, na 
koncu pa ostanejo samo še napadi volčje 
lakote. Oseba s to motnjo hranjenja 
je lahko prekomerno hranjena, ni pa 
to nujno. Telesne posledice se kažejo 
kot obremenitev srca, krvnega obtoka 
in okostja, okvare jeter, sladkorna 
bolezen, težave s sklepi, možganska kap, 
srčni napad, duševne posledice pa se 
kažejo kot socialni umik, depresije in 
samorazvrednotenje.

ORTOREKSIJA IN BIGOREKSIJA
V zadnjem času se precej pozornosti posveča tudi ortoreksiji in bigoreksiji. Osebe z 
ortoreksijo so patološko obsedene z biološko čisto in neoporečno hrano, kar vodi do 
izrazitih prehranskih omejevanj, v kasnejših fazah bolezni pa podobno kot pri drugih 
motnjah hranjenja vodi do socialnega umika. Obolevajo pretežno ženske v poznem 
mladostniškem in zgodnjem ter srednjem odraslem obdobju. V ozadju je nizka 
samopodoba in izrazita potreba po kontroli in nadzoru, ni pa strahu pred debelostjo niti 
težnje po vitkosti, torej ne gre za moteno telesno shemo. Motnja vodi v izgubo socialnih 
stikov in čustvene motnje. 
Pri bigoreksiji je v ospredju 
obsedenost s potrebo po mišičastem 
telesu, obolevajo pretežno moški v 
poznem mladostniškem ali zgodnjem 
odraslem obdobju. V ozadju 
motnje je slaba samopodoba, nizko 
samospoštovanje, motena je telesna 
shema in prisotna izrazita potreba 
po nadzoru. Posledično pride do 
socialnega umika, pridružijo pa se 
tudi motnje razpoloženja, obsesivno-
kompulzivne motnje in motnje 
spolnih funkcij. Oboleli pogosto 
zlorabljajo anabolne steroide.

VITKI  SKOZI VSE LETO

Enemon - uravnotežen in 
zdravju prijazen hitro 

pripravljen obrok. 

Pomoč osebam z motnjami 
hranjenja
Za osebe z motnjami hranjenja 
je pomembno, da se zavedo, 
da telesna teža ni edini vzrok 
njihovega nezadovoljstva 
in da nihče ni popoln ter 
da tudi oni smejo delati 
napake. Gre namreč za zelo 
perfekcionistične osebe z zelo 
visokimi cilji in zahtevami 
do sebe. Pomembno je, da 
se te osebe zavedo svojih 
drugih potreb, da se naučijo 
prisluhniti sebi, se naučijo 
sproščanja, prepoznajo, kaj 
jih pomirja in kaj potrebujejo, 
da so zadovoljni in čustveno 
izpolnjeni.
Za sorodnike in prijatelje 
obolelih pa je pomembno, da 

znajo taki osebi prisluhniti 
in jo poskušajo razumeti. 
Svetovanje prizadetim, naj se 
»zberejo« in jedo »normalno«, 
nima smisla. Enako neuspešno 
je tudi zaklepanje in 
kontroliranje količin hrane, 
diete pa so za osebe s prisilnim 
prenajedanjem celo škodljive. 
Če si želijo ozdravitve, morajo 
oboleli duševno krizo, ki jo v 
začetku zanikajo, razrešiti. Za 
uspeh zdravljenja je ključno, 
da so osebe zanj motivirane 
in tu lahko svojci in prijatelji 
osebo spodbujamo, ponudimo 
praktično pomoč pri iskanju 
informacij o bolezni v knjigah 
in na spletnih straneh, jih 
spremljamo k svetovalcu in 
podobno. 



hUjŠaNjE

Medex je poskrbel, da vas bo to sezono izklesal vaš novi osebni 
trener, ki ne zahteva veliko časa.  Izberite edinstveno kombinacijo 
jagod acai in zelenega čaja, združenih v izdelku Acai z zelenim 
čajem, ki pomaga pri uravnavanju telesne teže ter pospešuje 
metabolizem maščob. 

Zdrav življenjski slog, dovolj tekočine, predvsem vode in nekaj 
gibanja, brez tega ne gre.  A verjemite, uravnotežen življenjski 
slog vas bo spet napolnil z voljo, da se do poletja vrnete v formo. 

Acai z zelenim čajem deluje
Poleg tega, da so kapsule popolnoma naravne, brez konzervansov, 
barvil, arom in sladil, jih odlikuje vzajemno delovanje acai jagod 
in zelenega čaja. Sočne sadeže, ki uspevajo na visokih palmah 
Brazilije in so pravo bogastvo hranil, so v Medexu dopolnili z 
največjo vsebnostjo polifenolov (antioksidantov) v zelenem čaju, 
ki je rezultat minimalne podvrženosti čajnih listov oksidaciji. 
Polifenoli prispevajo k presnovi maščob, zato imajo vlogo pri 
uravnavanju telesne teže. S standardizacijo polifenolov v Medexu 
zagotavljajo stalno kakovost izdelka Acai z zelenim čajem.

Končno manj lačni
Se tudi vi zvečer stežka uprete pregreham v hladilniku? Pri 
vzdrževanju primerne telesne teže ima pomembno vlogo raven 
krvnega sladkorja. Zeleni čaj vpliva na uravnavanje krvnega 
sladkorja in ohranja njegovo raven stabilno tudi po zaužitju 
obroka. Prav zato mu pripisujejo vpliv na zmanjšanje apetita.

Za izklesano postavo
Ste panični, ker je pred vrati poletje, vi pa še niste začeli 
klesati svoje postave? Zdaj je idealni čas, da izberete osebnega 
trenerja nove generacije, ki resnično deluje. Kapsule z izjemno 
kombinacijo ACAI jagod in zelenega čaja so novost na našem 
trgu, ki prispeva k presnovi maščob in ima zato pomembno vlogo 
pri uravnavanju telesne teže. Ste med tistimi, ki se težko uprete 
pregreham v hladiliku? 
Nič več. Vaš novi osebni 
trener zmanjša tudi 
apetit.  Naj bo izjemna 
kombinacija kapsul acai 
in zelenega čaja nujna 
oprema vaše torbice. 
To poletje bo vaše, 
pričakajte ga izklesani!

Se je tehtnici zvrtelo? So zimske pregrehe 
pustile sledi na vašem telesu? Vam v dnevni 
naglici zmanjkuje časa za vsakodnevno 
vadbo, obiske telovadnic?  

TELO, KI MI 
GA ZAVIDAJO
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Že od 18. stoletja je znano dejstvo, da je v 
skrbi za zdravje zob in obzobnih tkiv zelo 
pomembno, če ne celo najpomembnejše, 
mehansko odstranjevanje oziroma 
obvladovanje zobnih oblog in ostankov 
hrane. Preveč mehkih zobnih oblog, 
ki jih imenujemo tudi plak, lahko 
povzroči razvoj kariesa in vpliva na 
razvoj kroničnega vnetja dlesni, to 

pa lahko napreduje tudi v obsežnejše 
obolenje obzobnih tkiv, tako imenovano 
parodontalno bolezen. Pri tej stopnji 
obolenja lahko začnejo tudi povsem zdravi 
zobje zaradi razgradnje obzobne kosti in 
tkiv, ki nudijo zobem oporo, izpadati. 

Kako in s čim do želenih rezultatov?
Le z natančnim čiščenjem zob in 
medzobnih prostorov z zobno ščetko, 

medzobnimi ščetkami in zobno 
nitko lahko res učinkovito 

poskrbimo za zdravje 
svojih zob in obzobnih 

tkiv. V situacijah, ko je 
mehansko obvladovanje 
zobnih oblog oteženo 
ali celo nemogoče (pri 
obolenjih mehkih 
obzobnih tkiv, vnetju 
dlesni, po operacijah 
ali pri uporabnikih 
ortodontskih aparatov, 
kjer zaradi mehanskega 
draženja sluznice 
večkrat prihaja do 
površinskih vnetnih 

procesov), so nam 

lahko v pomoč pripravki s klorheksidinom 
– na primer ustna voda Curasept ADS. 

Zlati standard za preprečevanje zobnih 
oblog
V zobozdravstvu se klorheksidin uporablja 
v raztopinah v različnih koncentracijah 
(0,2- ali 0,12-odstotna) ali kot gel (0,5 ali 
1-odstoten). Pripravek s klorheksidinom 
pomaga pri odpravi oziroma ustavitvi že 
prisotnega vnetja dlesni, katerega simptom 
so tudi krvavitve dlesni, učinkovit je po 
operativnih posegih na zobeh in obzobnih 
tkivih, ko je mehansko čiščenje posebej 
oteženo. Svojo uporabno vrednost izkaže 
tudi pri uporabnikih fiksnih ortodontskih 
aparatov, kjer za učinkovito pomoč 
vzdrževanju ustreznega nivoja ustne 
higiene zadostuje že pripravek z manjšo 
koncentracijo klorheksidina. 

Učinek, ki traja in traja …
Klorheksidin v ustnih vodah in gelu 
dokazano učinkuje tudi več ur po 
neposredni uporabi. Trajanje njegove 
učinkovitosti je odvisno od njegove 
koncentracije – višja je koncentracija, 
dlje učinkuje. Zaradi teh lastnosti je 
klorheksidin zelo, vsekakor pa najdlje 
učinkovit antiseptik na trgu izdelkov za 
ustno higieno.

Ni vse zlato, kar se sveti. Ali pa vendarle?
Klorheksidin je v zobozdravstvu že vrsto 
let znan kot zlati standard za učinkovito 

zaviranje in obvladovanje nastanka 
zobnih oblog, vendar lahko hkrati z 
učinkovitim delovanjem povzroča 
tudi neželena rjavkasta zabarvanja na 
zobeh in obzobnih tkivih. Z namenom 
preprečevanja teh pojavov so v podjetju 
Curaden razvili poseben sistem ADS 
(Anti Discoloration System), ki dokazano 
zavira pojav neželenega zabarvanja. 
Sistem ADS preprečuje tudi spremembe 
v zaznavanju okusa, ki bi jih lahko 
povzročil klorheksidin. Tako ima kava ali 
pomarančni sok, ki ju spijete po uporabi 
ustne vode Curasept ADS, še vedno pravi 
okus. Kljub dodanemu sistemu ADS 
klorheksidin v ustnih vodah in pastah 
Curasept ADS dokazano ohrani svojo 
učinkovitost v nalogi zaviranja nastanka 
zobnih oblog in enako učinkovito deluje 
celo več ur po neposredni uporabi. 

Da bo uspeh zagotovljen in vam bo 
sluznica hvaležna
Potem, ko vemo, da klorheksidin deluje 
res učinkovito in da njegove neželene 
stranske učinke uspešno obvladujemo 
z dodanim sistemom ADS, je treba 
pozornost nameniti še možnim oviram na 
poti k uspehu tega uspešnega para spojin. 
Delovanje klorheksidina namreč zavirajo 
nekatere snovi, ki so prisotne v zobnih 
pastah in drugih pripravkih za ustno nego. 

Med temi je pogost natrijev lavrilsulfat – 
SLS, aktivno peneče se čistilno sredstvo, 
ki draži ustno sluznico in ga vsebujejo 
čistila za dom, šamponi in geli za prhanje. 
Sicer ne izniči protimikrobnega učinka 
klorheksidina v celoti, vendar precej 

skrajša čas njegove učinkovitosti. Sočasno 
s klorheksidinom je tako smiselna uporaba 
pripravkov (na primer zobnih past), ki ne 
vsebujejo njegovih zaviralcev. Ena takšnih 
je zobna pasta Curaprox Enzycal, ki je brez 
SLS in je zato nežna do ustne sluznice. 
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UStNa hiGiENa

Kako kljub 
oteženemu 

čiščenju ohraniti 
zdrav nasmeh?

Tudi, ko so v ustih prisotna obolenja, ranice in po posegih na tkivih v ustih, ko se ne želimo dotikati 
občutljivega območja, je treba poskrbeti za ustrezno higieno. Pravzaprav je treba takrat uporabiti vsa 
skrita orožja, katerih uporaba ob zdravem stanju niti ni potrebna, saj običajno zadostuje učinkovito 
mehansko čiščenje zob in medzobnih prostorov. V teh posebnih stanjih so nam lahko v podporo 
kemični pripravki, ki vsebujejo antibakterijske učinkovine in ne vsebujejo snovi, ki so ustni sluznici 
škodljive.  

oglasno sporočilo



Spodbudno je, da podatki naše zadnje 
raziskave iz leta 2012 kažejo, da je zmerno 
intenzivno telesno dejavnih vsaj štiri dni 
na teden dobre tri četrtine starejših od 
65 let, njihova najbolj priljubljena oblika 
telesne dejavnosti je hoja. Pri starejših 
je redna in ustrezna telesna dejavnost 
izjemnega pomena. Zaradi fizioloških 
procesov s staranjem pride do upada 
mišične mase in s tem mišične moči ter 
sposobnosti ravnotežja in koordinacije. 
Zaradi tega lahko pride do omejitev pri 
vsakodnevnih opravilih, kot je vstajanje 
s stola, dvigovanje stvari ali hoja po 

stopnicah, poveča se nevarnost padcev in 
poškodb, zmanjša se kakovost življenja. Z 
redno in ustrezno telesno dejavnostjo se 
lahko degenerativni procesi do določene 
mere upočasnijo, posameznik pa dlje 
časa ohrani dobro telesno pripravljenost, 
funkcionalni status ter s tem tudi 
samostojnost in boljšo kakovost življenja.

150 minut na teden
Svetovna zdravstvena organizacija 
priporoča starejšim od 65 let, naj bodo 
telesno aktivni čim več dni v tednu, vsaj 
zmerno intenzivno pa naj bodo telesno 

dejavni skupno najmanj 150 minut 
na teden. Zmerno intenzivna telesna 
dejavnost je tista, pri kateri se nekoliko 
zadihamo, poviša se srčni utrip, ogrejemo 
se, vendar se še lahko pogovarjamo. 
Katere aktivnosti so zmerno intenzivne, je 
odvisno od telesne pripravljenosti, starosti 
... Običajno je to hitra hoja, počasen tek, 
kolesarjenje, ples, plavanje in podobno. 
Posamezna enota telesne dejavnosti naj 
traja vsaj deset minut v enem kosu, idealno 
pa je, če na dan zberemo vsaj 30 minut. 
Enakovredno 150 minutam zmerno 
intenzivne telesne dejavnosti je 75 minut 

intenzivne telesne dejavnosti 
skupno v enem tednu. Zelo 
intenzivni so lahko tek, hitro 
kolesarjenje, nekateri športi 
z žogo, aerobika in podobno. 
Pri zelo intenzivni telesni 
dejavnosti se ne moremo več 
pogovarjati, srčni utrip in 
dihanje sta še bolj pospešena, 
ob tem pa se tudi spotimo. Vaje 
za krepitev večjih mišičnih 
skupin naj se izvajajo vsaj 
dvakrat tedensko. Starejši, ki 
že imajo težave z gibljivostjo, 
naj dodatno izvajajo vaje 
za izboljšanje ravnotežja in 
preprečevanje padcev vsaj 
trikrat tedensko. Če izvajanje 
priporočenih količin telesne 
dejavnosti zaradi zdravstvenih 
težav ni možno, naj bo takšna 
oseba telesno dejavna le toliko, 
kolikor to dopušča zdravstveno 
stanje in posameznikova 
zmožnost.

Koristi telesne dejavnosti za 
zdravje za vse generacije
Redna telesna dejavnost je 
eden od najpomembnejših 
dejavnikov za ohranjanje 
zdravja in preprečevanja 
bolezni. Ugodni učinki 
redne telesne dejavnosti se 

kažejo na telesnem in tudi 
duševnem počutju. Zmanjša 
se ogroženost za pojav bolezni 
srca in ožilja, sladkorne bolezni 
in debelosti, visokega krvnega 
tlaka in osteoporoze, zmanjša 
se tveganje za možgansko 
kap; znižuje se krvni tlak pri 
tistih, ki že imajo povišanega, 
obvladuje se prekomerno 
telesno težo in debelost, zveča 
se telesno pripravljenost, 
vzdržuje mišično moč in 
gibljivost sklepov, zmanjša 
stres, tesnobo, depresijo 
in osamljenost, izboljša se 
kakovost življenja. Čeprav je 
v današnjem hitrem načinu 
življenja včasih težko najti čas 
za redno gibanje, je koristno 
vedeti, da ni samo rekreativna 
vadba tista, ki koristi našemu 
zdravju, ampak lahko telesno 
dejavnost vključimo tudi 
v vsakodnevne aktivnosti, 
kot so pot v službo ali po 
opravkih. Za poti od tri do 
pet kilometrov s kolesom 
potrebujemo le od 10 do 20 
minut. Zato svetujemo, da vsi 
skupaj izkoristimo te možnosti, 
saj lahko na primer vožnjo 
z dvigalom nadomestimo s 
hojo po stopnicah ali pa med 
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GiBaNjE Za StarEjŠE

Redna, ustrezna in varna telesna dejavnost pri starejših je 
izjemnega pomena, zato starejšim od 65 let priporočamo vsaj pol 
ure zmerno intenzivne telesne aktivnosti vsak dan. 

Besedilo: Janet Djomba, dr.med., 
Inštitut za varovanje zdravja RS

•	Moški, starejši od 40 let, in ženske, 
starejše od 50 let, ki se (že dolgo) 
niso ukvarjali z intenzivnejšo vadbo, 
naj se prej posvetujejo z zdravnikom.

•	Začetniki in tisti, ki so že dlje časa 
nedejavni, naj napredujejo počasno 
in postopno.

•	Vaditi je treba le, ko se dobro 
počutite (ne na primer ob povišani 
temperaturi, preutrujenosti ...).

•	Vadba (zlasti intenzivnejša) naj se 
ne začne prej kot vsaj uro in pol po 
večjih obrokih.

•	Izbereta naj se ustrezna obleka 
in obutev glede na dejavnost in 
vremenske pogoje.

•	Oblačila naj dihajo in naj ne dražijo 
kože, obutev naj bo udobna za 
stopala in varna za gležnje. 

•	Vadba naj se prilagodi vremenskim 
razmeram – izogibati se je treba 

vadbi v premrzlem, prevročem in 
prevlažnem okolju ter na prostem ob 
obilnih padavinah. 

•	Upoštevati je treba osebne omejitve 
in izbrati individualno ustrezno 
vadbo.

•	Pred vadbo, (po potrebi) med in po 
vadbi naj se zaužije zadostne količine 
tekočine, najbolje brezalkoholno, 
negazirano in brez kofeina.

•	Pred vadbo se je treba ogreti, 
po končani vadbi pa ohladiti in 
raztezati.

•	Dihanje med vadbo naj bo 
enakomerno skozi nos, diha naj se 
ne zadržuje, ob večjem naporu je 
treba vedno izdihniti (na primer ob 
dvigu uteži). 

•	(Samo)ocenjuje naj se intenzivnost 
telesne vadbe in tako prepozna 
opozorilne znake pretirane vadbe.

•	Spremlja naj se srčno frekvenco 
(lahko tudi z merilci srčnega utripa) 
ter svoje počutje, občutek napora in 
zmožnosti pogovarjanja med vadbo.  

•	Pozornost je treba usmeriti tudi na 
pravilen položaj telesa. 

•	Vadba naj ne obremenjuje sklepov. 
Če se pojavi bolečina v sklepih, 
prsnem košu, vratu, spodnjem delu 
čeljusti, vzdolž leve roke ali če se 
pojavijo težave, kot so vrtoglavica, 
slabost, motnje srčnega ritma, 
težko dihanje, izjemna izmučenost 
in utrujenost, naj se vadba takoj 
prekine. 

•	V primeru dvoma ali morebitnih 
vprašanj je potreben posvet s 
strokovnim osebjem (zdravnikom, 
fizioterapevtom, medicinsko 
sestro, vaditeljem, izvajalcem 
zdravstvenovzgojnih delavnic).  

Redno telesno dejavni in tisti, ki z aktivnim življenjem šele začenjajo, naj poskrbijo, da bo telesna dejavnost varna, primerna, 
zabavna in sproščujoča. Še posebno je to pomembno za starejše, zlasti če so že prisotne zdravstvene težave. Zato je smiselno 
upoštevati nekaj previdnostnih ukrepov: 

Previdnostni ukrepi za varno izvajanje telesne dejavnosti

Z REDNO TELESNO 
DEJAVNOSTJO V 
ZDRAVA ZRELA LETA



Kakšna je razlika med 
klimakterijem in menopavzo?
Obdobje, v katerem se telo pripravlja na menopavzo, imenujemo 
klimakterij. Kako prepoznamo to obdobje?

gledanjem televizije vadimo na sobnem 
kolesu, steperju ali drugih trenažerjih.

Gibati se morajo tudi mlajši
Redna telesna dejavnost ni pomembna 
samo v zrelih letih, ampak je pomembna 
tudi za mlajše, saj se gibalne navade 
oblikujejo že zelo zgodaj v otroštvu, zato 
je v tem obdobju potrebno spodbujanje 
telesne dejavnosti. Pri tem so ključni 
starši, ki lahko otrokom dajejo dober 
zgled, pomembno vlogo pa imajo 
tudi stari starši, saj običajno z vnučki 
preživijo precej časa. »Dedkom in 

babicam priporočamo tekanje z vnučki, 
igranje z žogo, pohajanje z njimi po 
parku ali bližnjem hribu. Gibanje bo 
koristilo vsem, hkrati pa se bo še krepila 
že tako močna vez med starimi starši 
in vnuki. Še nikoli ni toliko otrok in 
mladostnikov preživelo tako veliko 
časa za računalnikom in televizorjem, 
posledice nezadostne telesne dejavnosti 
pa se kažejo v obliki prekomerne teže 
in debelosti. Po zadnjih podatkih je bilo 
med petletnimi otroki več kot četrtina 
dečkov in deklic s prekomerno telesno 
težo. Vse naštete bolezni se v veliki 

meri lahko prepreči z redno 
telesno dejavnostjo. Vendar 
pa športna vzgoja v šolah ni 
dovolj, zato je nujno potrebno, 
da so mladostniki telesno 
dejavni tudi zunaj šole. 
Otroci in mladostniki za svoj 
optimalni razvoj in ohranjanje 
zdravja potrebujejo eno 
uro (60 minut) vsaj zmerne 
dejavnosti na dan. 

Pustite se zapeljati novim 
poletnim modelom BATZ 
- naravno usnje, udobnost 

ter lep izgled so kvalitete ki 
jih zagotov ne boste mogli 

spregledati.

Anatomsko oblikovana 
obutev z gelom v podlpatu za 
udoben korak tekom dneva.

Preizkusite in videli boste 
da vam bodo čevlji več kot le 

obutev - prirasli vam 
bodo k srcu!

Kemcel Trade d.o.o.

01/53 000 90
www.kemcel.si

Čudovite 
poletne barve 
in udobnost

zastopa in prodaja: 

Model 
Afrika 
preprosto 
morate 
preizkusiti!!

Svetovna zdravstvena 
organizacija priporoča 
starejšim od 65 let, naj 
bodo telesno aktivni 
čim več dni v tednu, vsaj 
zmerno intenzivno pa 
naj bodo telesno dejavni 
skupno najmanj 150 
minut na teden.

TELOVADBA IN MULTIPLA SKLEROZA

Multipla skleroza povzroča številne zdravstvene 
težave. Eden od ključnih problemov pa se pojavlja 
prav pri gibanju posameznika. Za obolele z 
multiplo sklerozo je značilno, da se pogosto 
hitro utrudijo in ravno utrudljivost je ena od 
najbolj motečih težav, ki lahko močno vpliva na 
vsakdanje življenje. Napačno pa bi bilo, da bi se 
zaradi strahu pred izčrpanostjo in utrujenostjo 
izogibali vsakršni telovadbi. Ključnega pomena 
je torej zmerna aktivnost. Telovadba za bolnike 
v zgodnji fazi ali z blago obliko naj bi bila tako 
oblikovana iz razteznih gimnastičnih vaj, vaj za 
povečanje aerobne vzdržljivosti, vaj za moč ter 
vaj ravnotežja in koordinacije. Seveda se bolnik 
ne sme preobremeniti s preveliko intenzivnostjo 
vadbe. Za zgodnje faze bolezni strokovnjaki 
svetujejo, da enaka vadba, ki je primerna za 
zdravo populacijo, prinese tudi pozitivne učinke 
pri obolelih . Tako bi bila smiselna od 2- do 3-krat 
tedenska enourna zmerna telesna aktivnost pod 
strokovnim vodstvom.

ZrEla lEta

Klimakterij ali perimenopavza je obdobje, ki 
traja nekaj let pred zadnjo menstruacijo in v 
tem času se za žensko konča obdobje plodnosti. 
Nastopi novo obdobje, ki ga imenujemo 
menopavza in pomeni trajno prenehanje 
menstruacije ter prenehanje ciklične dejavnosti 
jajčnikov pri ženski. Nastop menopavze 

določimo tedaj, ko ženska vsaj eno leto ni imela 
menstruacije. Naravna menopavza v povprečju 
nastopi po 50. letu starosti, lahko pa je tudi 
posledica operativnega posega. 

Znaki klimakterija
Znaki, ki jih doživi večina žensk, so: vročinski 
vali, nočno potenje, nemir, razbijanje 
srca, razdražljivost, povišan krvni pritisk, 
pridobivanje telesne teže, depresivna 

razpoloženja. Pozneje se pojavljajo tudi pozni 
simptomi – suha koža, izpadanje las,bolečine 
v kosteh in sklepih, suha nožnica in bolečine 
ob spolnih odnosih. Prizadeta so tudi sečila. 
Pri veliko ženskah mehur ni več zanesljiv 
in prihaja do nekontroliranih izpustov 
urina. Zaradi spremenjenega hormonskega 

stanja se pogosteje 
zvišajo vrednosti 
krvnega holesterola 
in tlaka s pospešeno 
aterosklerozo, kar lahko 
poveča nevarnost srčno-
žilnih bolezni. Zaradi 
pomanjkanja spolnih 
hormonov se znižuje 
gostota kosti, kar lahko 
privede do osteoporoze 
z zlomi. 

Lajšanje težav
Strokovnjaki 
priporočajo uživanje 
živil, ki vsebujejo 
rastlinske estrogene, 
dovolj vitaminov in 
mineralov. Lahko 

pa si pomagate tudi s pripravki iz lekarne. 
Brez recepta so v lekarni na voljo pripravki 
iz rastline grozdnata svetilka in pripravki iz 
soje. Pomembna sta tudi redno gibanje in 
dovolj kakovostnega spanca. Če so težave 
močneje izražene ali jih pripravki brez recepta 
ne omilijo, pa lahko zdravnik glede na stanje 
in tveganje uvede nadomestno hormonsko 
zdravljenje z estrogeni ali predpiše druga 
ustrezna zdravila.

Besedilo: Eva Jandl
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Pljučna hipertenzija je bolezensko stanje 
s zvišanim krvnim pritiskom v pljučnih 
žilah. Napoveduje slabšo prognozo 
bolezni, pri kateri se pojavi. Najpogosteje 
se pojavi pri različnih pljučnih in srčnih 
boleznih. Najbolj je usodna, kadar se 
pojavi brez jasnega razloga ali dedno 
(idiopatska ali družinska pljučna 
arterijska hipertenzija) ter v povezavi z 
neraztopljenimi strdki v 
pljučnih arterijah (kronični 
pljučni embolizmi), 
z revmatološkimi in 
z nekaterimi drugimi 
redkejšimi boleznimi. V 
teh primerih običajno 
pljučna hipertenzija zelo 
hitro napreduje. Stene 
pljučnih arterij se debelijo 
in postanejo toge, svetlina 
pljučnih arterij se 
oži, na zoženih 
mestih nastajajo 
še strdki, ki lahko 
žile povsem 
zaprejo. Pritisk v 
pljučnih arterijah 
se hitro viša, 
desno srce postane 
preobremenjeno 
in končno odpove. 
Na srečo je takšna pljučna hipertenzija 
redka, pogosteje prizadene mlajše ženske. 
Prepozna prepoznana in neozdravljena 
lahko vodi v smrt v manj kot treh letih. 
Zato je pomembno, da bolezen poznamo 
in ob sumljivih znakih poiščemo ustrezno 
zdravniško oskrbo. Hitro postavljena 
diagnoza in ustrezno zdravljenje namreč 
bistveno izboljšata sicer usodni potek 
bolezni.

Kako se postavi diagnoza 
Diagnostika pljučne hipertenzija večinoma 
sicer ni zapletena, a do diagnoze se 

pogosto pride prepozno, ker so težave 
neznačilne in se pojavljajo tudi pri drugih 
boleznih. Običajno se začne z zmanjšano 
zmogljivostjo in zadihanostjo ter 
občutkom hitrega utripanja srca ob vedno 
manjšem naporu, kar se sprva povezuje 
s pomanjkanjem telesne kondicije 
in preobremenjenosti zaradi hitrega 
tempa življenja. Kasneje se pridružijo 

še stiskajoča bolečina v prsnem košu, 
otekanje goleni, krvavo izkašljevanje, 
izgube zavesti predvsem med 
telesnimi napori, lahko tudi nenadne 

smrti. Ob teh težavah je pomembno na 
bolezen pomisliti in poiskati zdravniško 
pomoč, kjer po osnovnih laboratorijskih 
preiskavah, rentgenskem slikanju 
pljuč, pljučni funkciji in EKG opravijo 
ultrazvočno preiskavo srca, ki je osnovna 
presejalna metoda za ugotavljanje pljučne 
hipertenzije. V nejasnih primerih in pred 
odločitvijo o zdravljenju se naredi desna 
kateterizacija srca, ob kateri se neposredno 
pritiski v pljučnih arterijah in odzivnost 
na zdravila. Z dodatnimi preiskavami 
vključno s specialnimi krvnimi 
preiskavami, s CT toraksa, CT angiografijo 

pljučnih žil in ventilacijsko/perfuzijsko 
scintigrafijo pljuč se ugotavlja razlog 
pljučne hipertenzije, saj je predvsem glede 
na to odvisna odločitev o zdravljenju. Te 
preiskave se delajo le v specializiranih 
centrih, v Sloveniji na Kliničnem oddelku 
za pljučne bolezni bolnišnice Golnik in 
v Univerzitetnem kliničnem centru v 
Ljubljani, kjer se bolnike tudi zdravi.

Možnosti zdravljenja
Pri pljučni hipertenziji 
zaradi pljučnih in srčnih 
bolezni se zdravi predvsem 
osnovna bolezen. Uvedejo 
se zdravila za podporo in 
delovanje desnega srca in 
zdravila za preprečevanje 
nastajanja strdkov. Trajno 
zdravljenje s kisikom na 
domu se uvede, če pride 
zaradi napredovanja 
bolezni do pomanjkanja 
kisika v krvi. Za usodne 
oblike pljučne hipertenzije 
zdravila, ki bi bolezen 
ozdravilo, zaenkrat ni. 

Proces napredovanja pa je možno za 
zelo dolgo časa upočasniti s specifičnimi 
zdravili za pljučno hipertenzijo, ki 
obstajajo v obliki tablet, inhalacij in 
kontinuiranih infuzij v podkožje trebuha 
ali prek posebnega katetra, ki se napelje 
skozi tkiva kože in podkožje prsnega 
koša neposredno v žilo blizu srca. Edina 
potencialno ozdravljiva je pljučna 
arterijska hipertenzija zaradi kroničnih 
strdkov v pljučnih arterijah, ki se lahko 
z zahtevnim operativnim posegom 
odstranijo. Kadar vse druge možnosti 
zdravljenja odpovedo in sicer ni zadržkov, 
je možna metoda presaditve pljuč, redko 
pljuč in srca sočasno. Slovenski bolniki se 
zaenkrat operirajo na Univerzitetni kliniki 
AKH na Dunaju.
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PljUČa ZviŠaN krvNi tlak

PLJUČNA 
HIPERTENZIJA

Lepi spomladanski dnevi nas vabijo k različnim športnim aktivnostim, vendar 
ne za vse enako. Bolniki s pljučno hipertenzijo so namreč zaradi bolezni 
prikrajšani za marsikatero, še tako vsakdanjo aktivnost.

Besedilo: doc. dr. Barbara Salobir, dr. med., specialist internist, 
Klinični oddelek za pljučne bolezni in alergije, UKC Ljubljana

Pri pljučni 
hipertenziji zaradi 
pljučnih in srčnih 
bolezni se zdravi 

predvsem osnovna 
bolezen.

Ko udari možganska 
kap,ne izbira ...

Ker pri zvišanem krvnem tlaku 
najpogosteje ne občutimo nobenih težav, 
bolezen zlahka zanemarimo. Bolezen zato 
imenujemo tihi ubijalec, ker nezdravljen 
zvišan krvni tlak pomeni povečano 
tveganje za srčno ali ledvično bolezen 
ali za možgansko kap. Bolezni srca in 
ožilja ter možganska kap so najpogostejši 
ubijalci v današnjem času. Dobra novica 
je, da lahko zvišan krvni tlak učinkovito 
znižamo in preverjamo.

Atrijska fibrilacija
Najpogostejša motnja srčnega utripa pri 
odraslih je atrijska fibrilacija. Atrijska 
fibrilacija kar za petkrat poveča možnost 
nastanka možganske kapi. V Sloveniji 
možganska kap letno prizadene okoli 
4.200 ljudi, od teh jih tretjina utrpi trajno 
motorično in/ali kognitivno oviranost, 
tretjina pa jih v letu dni umre. 
Pri atrijski fibrilaciji gre za popolnoma 
kaotično krčenje oziroma migetanje 
preddvorov (atrijev), kar pokaže neredni 
srčni utrip z nihajočo frekvenco, ki lahko 
doseže tudi do več impulzov na minuto. 
Gre za nenormalne električne aktivnosti v 
atrijih, običajno v levih. Zaradi migetanja 
preddvorov lahko v avrikuli zastaja kri, 
kar občutno poveča nevarnost nastajanja 
strdkov. Ti strdki lahko po sistemskem 
krvnem obtoku odletijo v možgane (in 
povzročijo možgansko kap), v nogo 
(ishemična ogroženost leve spodnje 
okončine) ali kamor koli drugam v telesu. 
V vseh teh primerih je treba nemudoma 
poiskati zdravniško pomoč. 

Dejavniki tveganja za atrijsko fibrilacijo:
•	povečan krvni tlak ali arterijska 

hipertenzija,
•	zadebeljena srčna mišica,
•	srčno popuščanje, ki do petkrat poveča 

možnost za nastanek AF,
•	okvare srčnih zaklopk,
•	starost,
•	sladkorna bolezen (povišan krvni 

sladkor).
Med poglavitnimi dejavniki tveganja za 
srčno-žilne bolezni so poleg naštetih še 
visoka vrednost holesterola v krvi, tobačni 
dim, čezmerna telesna teža, pomanjkanje 
telesne aktivnosti in neuravnotežena 

prehrana. Da bi zmanjšali ogroženost 
zaradi AF, priporočamo uživanje sadja 
in zelenjave vsaj petkrat na dan, vsaj 30 
minut telesne vadbe dnevno, manj soli 
v prehrani, izogibanje predpripravljeni 
hrani, opustitev kajenja in vzdrževanje 
optimalne telesne teže.

Zgodnje odkrivanje atrijske fibrilacije 
Znaten odstotek zbolelih z atrijsko 
fibrilacijo neenakomernega srčnega 
ritma sploh ne čuti ali zazna, zato pri 
njih odkrijejo atrijsko fibrilacijo povsem 
naključno. Do nedavnega je veljalo, da 
je možno atrijsko fibrilacijo odkriti le na 
profesionalnih napravah pri specialistih, 
kar pa je lahko velikokrat mnogo 

prepozno. Danes obstaja merilnik krvnega 
tlaka s funkcijo ‒ posebno tehnologijo, ki 
lahko odkrije atrijsko fibrilacijo. Merilnik 
Microlife BP A200 Afib, ki omogoča 
takšno preventivno diagnosticiranje, je 
namenjen tako profesionalni uporabi 
kakor tudi individualni uporabi. Poleg 
tehnologije Afib merilnik odlikuje tudi 
tehnologija MAM, ki zagotavlja visoko 
natančnost in zanesljivost s pomočjo 
inteligentnega avtomatiziranega izračuna 
povprečja treh meritev. Po oceni British 
Hypertension Society ima oznako A/A 
za vrhunsko natančnost in enostavno 
uporabo. 

Drugi pomembni dejavniki 
tveganja za naše zdravje 
Že v enem od prejšnjih odstavkov smo 
omenili tudi druge najpogostejše dejavnike 

tveganja za naše zdravje. Med njimi so 
najpogostejši povišane ravni sladkorja, 
holesterola in trigliceridov. Kako pogosto 
si merite omenjene vrednosti? Kaj te 
vrednosti pomenijo? 
Zvišana raven holesterola je pomemben 
vzrok srčno-žilnih bolezni. Težave 
nastanejo, ko je raven holesterola v krvi 
previsoka (hiperholesterolemija) in se 
začne kopičiti v žilni steni. Ta proces 
imenujemo ateroskleroza. Vrednost 
holesterola v krvi nam pove, kakšno je 
naše tveganje za bolezni srca in ožilja ter 
za aterosklerozo. Predvsem so dejavniki 
tveganja za razvoj bolezni srca in ožilja ter 
nivo holesterola pomembna informacija, 
kolikšna je naša stopnja ogroženosti za 
obolenja. Ali poznamo in spremljamo naše 
vrednosti holesterola?
Glukoza je najenostavnejši in najbolj 
pomemben sladkor v človekovem 
organizmu. Njegova koncentracija v krvi 
pa je eden od pomembnejših kazalcev, 
ki kažejo na zdravje našega telesa. Pri 
zdravem človeku naj bi znašala raven 
glukoze v krvi na prazen želodec 4–6 
mmol/l. Za ustrezno raven in nadzor nad 
glukozo ter za čim manjša nihanja skrbijo 
hormoni v telesu.
Z redno samokontrolo krvnega sladkorja 
se lahko vnaprej izognete akutni 
motnji v presnavljanju in se zaščitite 
pred posledicami diabetičnih obolenj. 
Samokontrola je zlasti pomembna za 
sladkorne bolnike, prav tako pa tudi kot 
preventiva za vse nas.

Kontrolo lahko imate v svojih rokah 
Zakaj bi skrb za svoje zdravje prepuščali 
drugim? Sodobna tehnologija nam 
omogoča, da lahko sami doma, kadar koli 
na enostaven način kontroliramo nivo 
sladkorja, holesterola in trigliceridov v 
krvi. Z vrhunskim merilnikom 3 in 1 naše 
lastne blagovne znamke in s prvim in vitro 
medicinskim pripomočkom MADE IN 
SLOVENIA nam je to omogočeno.

Vsi medicinski pripomočki podjetja 
VPD, BLED, d. o. o., so dobavljivi v 
lekarnah in specializiranih trgovinah. 
Pokličite na številko 080 80 91 ali 
poiščite spletno stran www.vpd.si.

Merilniki krvnega tlaka Microlife - natančno merjenje krvnega tlaka
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ZDrav SPaNEC

MOTNJE 
SPANJA

Kako pomemben je dober spanec, se zavemo 
šele tedaj, ko nam ga primanjkuje. Mednarodna 
klasifikacija spanja natančno opredeljuje preko 
80 različnih motenj spanja, ki se pojavljajo pri 
ljudeh vseh starosti, od otrok do odraslih. Med 
najpogostejšimi se v vseh starostnih obdobjih 
pojavlja nespečnost, ki je še posebno pogosta pri 
starostnikih. 

Besedilo: Asist. dr. Barbara Gnidovec Stražišar, dr. med., specialistka 
pediatrije in otroške nevrologije, KO za otroško, mladostniško in 

razvojno nevrologijo, Pediatrična klinika UKC Ljubljana

Pri mladostnikih in izmenskih delavcih 
se pogosteje srečamo s cirkadianimi 
motnjami spanja. Pri otrocih so relativno 
pogoste tudi različne vrste parasomnij, 
medtem ko so v vseh starostnih obdobjih 
vse bolj pogoste tudi motnje dihanja 
v spanju. Vzroki motenj spanja so 
najrazličnejši, lahko gre za prave, kronične 
nevrološke bolezni, motnje spanja zaradi 
drugih kroničnih obolenj, neustrezne 
higiene spanja in drugih neugodnih 
vplivov iz okolja, zaradi uživanja nekaterih 
zdravil ali drugih substanc. Včasih pa 
pravega vzroka za nekatere sicer dobro 
definirane motnje spanja sploh ne 
poznamo. 

Pomembna je kakovost spanja
Potreba po spanju je v največji meri 
individualno pogojena. Bolj kot samo 
trajanje spanja je pomembna kakovost 
spanja. Večina nas prespi 7–8 ur na dan. 
Redki dnevno potrebujejo manj kot šest ali 
celo pet ur spanja. Približno pet odstotkov 
vseh ljudi pa je tako imenovanih malih 
spalcev, ki potrebujejo manj kot štiri ure 
spanja na dan. Obratno je približno 10–15 
odstotkov ljudi velikih zaspancev, saj 
potrebujejo devet in več ur spanja na dan. 
Splošega pravila, kolikšna je normalna 
količina spanja, ki jo potrebujemo za 
svoje normalno delovanje in dobro 
počutje, ni. Velja pa, da dobimo dovolj 
spanja tedaj, ko se zjutraj zbudimo spočiti 

in naspani in kasneje čez dan za svoje 
normalno delovanje in počutje spanja 
več ne potrebujemo. Seveda zadnje ne 
velja za predšolskega otroka, ki dnevne 
počitke še potrebuje. Vendar pa se tudi 
pri tem otroci individualno razlikujejo, saj 
nekateri opustijo dnevni počitek že med 
3.‒4. letom, drugi pa ga ohranijo do vstopa 
v šolo. Pri otroku pa lahko dodamo, da 
je njegovo spanje zadostno in primerno, 
kadar je takšno, da mu omogoča normalno 
rast in razvoj.

V posteljo naj bi se odpravili tedaj, 
ko smo zaspani 
Pomembno je tudi, da je ta ura stalna, 
ne glede na dan v tednu. Ljudje smo 
namreč cirkadiana bitja, kar pomeni, da 
ponoči spimo, podnevi pa smo budni. 
Ta ritem nam narekuje naša biološka ura 
v suprakiazmalnem jedru v osrednjem 
živčevju, ki spodbuja tudi druge biološke 
ritme, kot je na primer nihanje telesne 
temperature, izločanja določenih 
hormonov …, ki so v normalnih pogojih 
med seboj usklajeni. Za dobro delovanje 
mora biti biološka ura stalno usklajena 
tudi s periodičnim izmenjevanjem dneva 
in noči, ki je eden od najbolj pomembnih 
dajalnikov časa, ki utirjajo našo biološko 
uro na periodo 24 ur. Zato je dejstvo, da 
podnevi, ko spimo v nasprotju z našo 
biološko uro, spimo slabše. Zvečer se nam 
ob mraku začne izločati hormon spanja 
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melatonin, ki nam odpre tako imenovana 
vrata k spanju, zato je primerno, da se ne 
odpravimo v posteljo prepozno. Za otroka 
nekje do 10.‒12. leta to pomeni nekje 
do 21. ure. Ravno tako je pomembno, 
da smo ob jutranjem vstajanju čim bolj 
izpostavljeni dnevni svetlobi, saj bomo šli 
na ta način zvečer lažje spat, 
zato tudi ni primerno, da na 
primer cel dopoldan prespimo. 
Vsekakor pa je pomembno 
tudi, da vzdržujemo stalno uro 
večernega odhoda k spanju in 
jutranjega prebujanje ne glede 
na dan v tednu. 

Kaj pomeni higiena spanja
Higiena spanja se nanaša 
na okoliščine pred spanjem 
in okolje, v katerem spimo. 
Spalno okolje mora biti čim 
bolj udobno, brez pretiranega 
hrupa in prekomerne osvetlitve. 
Spalnica naj bo ustrezno 
prezračena, s primerno 
temperaturo. Za lažje večerno 
uspavanje se moramo izogibati 
fizičnim dejavnostim in vroči kopeli 
tik pred spanjem. Fizična dejavnost naj 
bo umeščena v popoldanske ure. Prav 
tako se zvečer izogibajmo pretežkega 
ali prelahkega večernega obroka, pitju 
poživljajočih pijač ali alkohola. Pred 
odhodom v posteljo tudi ne kadimo. 
Postelja naj bo namenjena res spanju, zato 
jo ob nočnem prebujanju zapustimo in 
ponovno poskusimo leči vanjo, ko čutimo, 
da smo zaspani. Enako ob jutranjem 
prebujanju ne poležujmo v postelji, ampak 
jo čim prej zapustimo. Za boljše spanje 
vsak dan vzdržujmo redne ure večernega 
odhoda v posteljo in jutranjega vstajanja. 
Izogibajmo se spanju čez dan, dovoljeno 
je le kratkotrajno spanje zgodaj popoldan. 
Čez dan se raje čim več udejstvujmo na 
dnevni svetlobi, zvečer pa se zadržujmo 
v tihem, sproščenem in ne presvetlem 
okolju.

Kdaj je čas za obisk strokovnjaka
Ob nespečnosti je pomembno, da najdemo 
vzrok nespečnosti, saj bo zdravljenje le 
na ta način uspešno. Velikokrat si pri tem 
lahko pomagamo že sami, predvsem z 
vzdrževanjem ustrezne higiene spanja. 
Nespečnost se lahko pojavi tudi kot 
posledica uživanja nekaterih zdravil ali 
drog ali pa kot komorbiditeta v sklopu 

nekaterih drugih somatskih ali duševnih 
bolezni. Vsi ti bolniki tako ne potrebujejo 
napotitve k somnologu. Vsekakor pa je 
pomoč  strokovnjaka potrebna, kadar 
nespečnost privede do resnih dnevnih 
simptomov, kot je na primer prekomerna 
dnevna zaspanost in z njo povezana 

nagnjenost k poškodbam pri delu in/ali v 
prometu ali motnje pozornosti, spomina 
in šolska neuspešnost pri otroku. Kadar se 
težave z nespečnostjo pojavljajo tri ali več 
dni v tednu vsaj mesec dni, je prav, da se 

obrnemo na svojega izbranega zdravnika. 
Ta bo poskušal najti vzrok nespečnosti, 
kajti le na ta način bo lahko zdravljenje 
uspešno. Nespečnost največkrat ni bolezen, 
ampak simptom različnih bolezenskih 
stanj, ki jih je treba ustrezno prepoznati in 
pravilno zdraviti. 

Zdravljenje motenj spanja
Številni vzroki motenj spanja terjajo 
tudi najrazličnejše načine zdravljenja. 
Predpogoj je seveda pravo prepoznavanje 
in diagnoza motnje spanja. Zdravila so le 
eden od načinov zdravljenja. V velikem 
številu primerov pridejo v poštev pri 
zdravljenju različni vedenjski ukrepi, 
sprostitvene tehnike in/ali prilagoditve 

urnika spanja. Za določene 
motnje dihanja v spanju 
se lahko poslužujemo tudi 
operativnega zdravljenja ali 
zdravljenja s pomočjo dihalnega 
aparata. Poznamo tudi tehnike 
zdravljenja s svetlobo. Vselej pa 
je seveda pomembno dosledno 
upoštevanje načel dobre higiene 
spanja.

Posledice pomanjkanja spanja
Pomanjkanje spanja vodi v 
čustvene in kognitivne motnje, 
utrujenost, lahko tudi do 
različnih somatskih težav, kot 
so glavoboli, bolečine v mišicah 
in podobno. Posledica motenj 
spanja oziroma nezadostne 
količine spanja so lahko tudi bolj 

tvegane oblike vedenja, zloraba zdravil in 
drog, kot so na primer psihostimulansi. 
Dandanes je dobro poznana tudi vzročna 
povezanost med motnjami dihanja v 
spanju in kroničnimi boleznimi, kot so 
povišan krvni tlak, sladkorna bolezen, 
debelost in posledične srčno-žilne in 
možgansko-žilne bolezni kot najpogostejši 
vzrok smrti v razvitem svetu. Ne smemo 
pa pozabiti, da so posledica čezmerne 
dnevne zaspanosti tudi pogostejše nesreče 
pri delu in predvsem pogoste prometne 
nesreče.

KADAR SE TEŽAVE Z NESPEČNOSTJO POJAVLJAJO TRI ALI VEČ DNI V TEDNU VSAJ MESEC 
DNI, JE PRAV, DA SE OBRNEMO NA SVOJEGA IZBRANEGA ZDRAVNIKA. TA BO POSKUŠAL 
NAJTI VZROK NESPEČNOSTI, KAJTI LE NA TA NAČIN BO LAHKO ZDRAVLJENJE USPEŠNO. 
NESPEČNOST NAJVEČKRAT NI BOLEZEN, AMPAK SIMPTOM RAZLIČNIH BOLEZENSKIH 
STANJ, KI JIH JE TREBA USTREZNO PREPOZNATI IN PRAVILNO ZDRAVITI. 



Edinstvene kapsule za 

naravno pomoč pri uravnavanju 

telesne teže in pospeševanju 

metabolizma maščob.

Suhe 
oči

Vaje za sprostitev oči
Če imate po 
delovnem 
dnevu občutek 
utrujenih oči, to 
lahko pripelje 
do slabšega vida 
in drugih težav, 
zato si vzemite 
čas za naslednje 
vaje, ki jih lahko 
izvajate kadar koli 
za svojo delovno 
mizo. Poleg 
tega, da se boste 
sprostili, boste 
tudi pravilno 
sprostili očesne 
mišice.
•	 Masaža: 
nežno masirajte 
sence približno 
dva prsta daleč 
od obrvi. Oči 
naj bodo pri tem 

zaprte. S krožnimi gibi masirajte približno pol minute.
•	Kroženje: zaprite oči, nagnite glavo v stran in z glavo 

krožite v velikem loku čez desno ramo nazaj in preko 
leve rame naprej. Vajo ponovite petkrat v desno in nato 
spremenite smer in zaokrožite še petkrat v levo.

•	Stiskanje nosu: s palcem in kazalcem ene roke pol minute 
masirajte obe strani nosnega korena.

•	Osmica: z očmi sedemkrat sledite zamišljenim obrisom 
ležeče in stoječe osmice. Zatem z očmi obkrožite 
namišljeni krog, in sicer petkrat v desno in petkrat v levo.

•	Vaja s svinčnikom: pred obrazom podržite svinčnik 
in izostrite sliko najprej z enim očesom, pomežiknite, 
nato jo izostrite še z drugim očesom. Vajo ponavljajte 
vsak dan, kadar imate čas. Vadite lahko tudi z dvema 
svinčnikoma. Prvega podržite 15 centimetrov stran od 
nosu, drugega pa v iztegnjeni roki, v ravni črti za prvim. 
Izostrite pogled na prvem, pomežiknite in ga nato 
izostrite še na drugem. Vajo ponovite najmanj desetkrat.

•	Dihanje: vsakdanje težave z očmi lahko omilite povsem 
brez napora, s pravilnim dihanjem. Kadar začutite pritisk 
v očeh, lezite na hrbet, poskrbite za primerno dvignjeno 
vzglavje in zamižite. Dihanje preusmerite iz nezavednega 
v zavestno vdihovanje in izdihovanje zraka s trebušno 
prepono. Zaprite oči, globoko vdihnite in zelo počasi 
dolgo izdihujte ves zrak iz telesa. To ponavljajte približno 
20 minut. 

ZDravjE OČi

Solzna tekočina nenehno vlaži oko, ga 
ščiti pred izsušitvijo ter omogoči jasen 
vid. Po očesni površini se razporedi z 
utripanjem veke (8- do 12-krat v minuti). 
Solzni film tvori mejno površino proti 
okolju, prepreči izsušitev, olajša drsenje 
vek, dovaja hranilne snovi v roženico in 
omogoči odstraniti manjše tujke iz očesa.

Vzroki za suhe oči
Suho oko je lahko posledica dolgotrajnega 

dela z računalnikom, suhega zraka v 
prostorih, tobačnega dima ali nošnje 
kontaktnih leč. Večkrat se pojavi sočasno 
z boleznimi, kot sta revma in diabetes, ob 
hormonskih spremembah v menopavzi in 
pri uporabnikih nekaterih zdravil: oralnih 
kontraceptivov, uspaval, pomirjeval in 
antihipertenzivov.

Znaki
Suho oko prepoznamo po rdečini, 

razširjenih žilicah in odsotnosti leska. 
Bolniki opisujejo sledeče težave:
•	oči so boleče in pekoče,
•	zdi se, kot da bi bil v očesu tujek,
•	zjutraj so očesne veke zlepljene,
•	težavno postane branje ali delo z 

računalnikom.

Kako zdraviti
Pri blažjih težavah si lahko pomagamo 
sami, ob hujših pa je treba obiskati 
očesnega  zdravnika. Suho oko zdravimo 
z umetnimi solzami. Uporabljajo se tako 
pogosto, kot je potrebno za ublažitev 
simptomov. Umetne solze so sterilne 
raztopine, ki so podobne naravni solzni 
tekočini. Vsebujejo celulozne derivate, 
poliakrilno kislino ali dekstran. Na 
površini vzdraženega očesa vzdržujejo 
solzni film in vlaženje roženice se zveča. 
Simptome odpravijo ali pa jih vsaj 
omilijo. Za dolgotrajnejši vlažilni učinek 
uporabimo pripravke, ki vsebujejo snovi, 
katere zadržujejo vodo na površini očesa 
in so naravnega izvora (npr. Hialuronska 
kislina) .
Uporaba vlažilnih kapljic je priporočljiva 
tudi za nosilce kontaktnih leč. Pomembna 
je pravilna izbira pripravka. Ljudje, 
ki nosijo kontaktne leča ne smejo 
uporabljati kapljic z konzervansi, ker 
se lahko le-ta naloži v leče in spremeni 
njihovo barvo. Poleg tega je dokazano, da 
so prav vsi konzervansi toksični za očesno 
površino, obenem pa lahko izzovejo 
alergične reakcije in še poslabšajo 
težave s suhim očesom. Zato je v izogib 
morebitnim težavam  pomembno, da 
si izberemo kapljice, ki ne vsebujejo 
konzervansov.
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Suho oko je ena od najpogostejših težav, zaradi katere bolniki poiščejo oftalmologovo pomoč. Prej 
prizadene ženske in ljudi pri starosti nad 35 let. Povzroči jo nepravilno delovanje solznih žlez, ki ne 
naredijo dovolj solzne tekočine ali ima ta neustrezno sestavo. Oko se nadraži in pogosto vname, vnetje 
pa lahko poškoduje roženico in poslabša vid.

Besedilo: Andreja Prebil, mag. farm.

Kaj lahko storimo sami
Poleg uporabe umetnih solz so pomembni tudi nekateri drugi 
ukrepi:
•	skrbite, da je zračna vlaga v prostorih vsaj 50-odstotna,
•	ne uporabljajte kozmetike, ki draži oči,
•	večkrat pomežiknite,
•	uporabljajte kapljice za 

vlaženje, če nosite kontaktne 
leče,

•	zrak iz ventilacije naj vam ne 
piha neposredno v oči,

•	izogibajte se cigaretnega 
dima in

•	pijte dovolj tekočine.



Medicinski med v tubi 
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V ZADNJEM ČASU SE JE IZKAZALO KOT USPEŠNO TUDI ZDRAVLJENJE Z NEKATERIMI 
VISOKOENERGETSKIMI LASERJI. POSTOPEK JE TREBA NEKAJKRAT PONOVITI, ZARADI 
VISOKIH STROŠKOV ZDRAVLJENJA PA SE ZANJ ODLOČI LE REDKOKDO. 

Onihomikoze so glivične okužbe nohtov, ki lahko prizadenejo tako nohte rok 
kot nohte nog. Te vrste glivične okužbe so zelo razširjene, razvijajo se več let, so 
silno trdovratne in se rade ponavljajo, vendar jih je mogoče zdraviti in se jim s 
preventivnimi ukrepi tudi izogniti. Besedilo: Mag. Metka Adamič, dr. med., spec. 

dermatovenerologije, Dermatološki center Parmova

NEGa NOhtOv iN kOŽE

Okužbe nohtov na nogah največkrat 
povzročajo tako imenovani dermatofiti, 
na nohtih rok pa so to običajno kvasovke. 
Za te okužbe nismo vsi enako dovzetni, 
pomembno vlogo verjetno igra genetska 
nagnjenost. Okužbe so pogostejše pri 
bolnikih s sladkorno boleznijo in pri 
starejših ljudeh, predvsem pri tistih, ki 
imajo bolezni perifernega žilja ali živčevja. 
Okužbe pri mlajših ljudeh so najpogosteje 
posledica različnih poškodb nohtov ali 
kože na stopalih. Pogostejše so pri ljudeh, 
ki so športno dejavni in pogosto obiskujejo 
športne objekte, javna kopališča, bazene, 
savne … Za okužbe so dovzetnejši tudi 
imunsko oslabeli ljudje, ne glede na 
njihovo starost.  Predispozicijski dejavniki 
so bolezni perifernega ožilja, periferna 
neuropatija, ponavljajoče se poškodbe 
nohta, ortopedske nepravilnosti stopala, 
sladkorna bolezen, okužba HIV, imunska 
oslabelost organizma, pri onihomikozi 
nohtov rok tudi pogost stik z vodo, čistili, 
živili z visoko vsebnostjo sladkorja, 
hiperhidroza, akroasfiksija, bolezni 
ščitnice, Mb. Raynaud in Mb. Cushing.  
Glivične okužbe so nalezljive, vendar je 
pri tem zelo pomembna individualna 
dovzetnost. Možno je, da se okužbe 
stopal med družinskimi člani prenašajo 
posredno, prek okuženih predmetov, kot 
so brisače in copati, morda tudi obutev in 
nogavice. Možnost prenosa je večja, kjer 
se zadržuje veliko ljudi in je veliko vlage, 
ki omogoča glivicam preživetje, torej na 
kopališčih, v bazenih in savnah. 

Na rokah in nogah se okužba 
razvija drugače 
Glivična okužba nohtov poteka počasi, 
lahko tudi več let. Glivične okužbe se na 
nogah najprej pokažejo na prostem delu 
nohta. Ta postane motno obarvan, odstopa 
od podnohtja, postane lahko zadebeljen, 

krhek in lomljiv. Če se okužbe še vedno 
ne zdravi, napreduje po nohtu navzgor, 
vse do zarodnega dela nohtne plošče. 
Kadar je okužen tudi ta del nohta, so 
glivice posledično navzoče v vsej nohtni 
plošči. Noht postane v celoti zadebeljen, 
moten, pridruži se lahko tudi vnetje kože 
obnohtja. Okužba na nohtih rok pa se 
praviloma začne na obnohtju in se od tam 
širi navzdol proti prostemu delu nohta. 

Za okužbo nohtov rok so dovzetnejše 
ženske, predvsem tiste, ki pogosto 
močijo roke. Kadar se kandida razraste 
v obnohtju, to imenujejo kandidiazna 
paronihija, kar povzroči bolečo oteklino in 
gnojenje. Okuženi nohti se lahko belo ali 
rumeno obarvajo in odstopijo od nohtne 
posteljice. Če pa je povzročitelj okužbe 
Trichtophyton, ki običajno povzroči 
okužbo na nogah, napade novonastajajoči 
del nohta, ki se zadebeli, izgubi sijaj in je 

izmaličen. Okuženi noht lahko odstopi, se 
kruši ali lušči.

Okužba poteka počasi 
Glivična okužba lahko prizadene vse 
nohte na rokah in na nogah, vendar 
klinične izkušnje zdravnikov kažejo, da je 
najpogosteje prizadet nožni palec, eden 
ali oba. Okužba pogosto več let ostane le 
na nohtih palcev nog. Če je ne zdravimo, 
se sčasoma širi tudi na druge nohte. 
Na nohtih rok se okužbe hitreje širijo, 
običajno že po nekaj mesecih, medtem ko 
se okužbe z nožnega palca lahko začnejo 
širiti šele po več letih. Okužba z glivicami 
večinoma ostane na koži. V nekaterih 
primerih, zlasti če traja daljši čas in ni 
zdravljena, se lahko s stopal prenese na 
druge dele telesa, najpogosteje na kožo 
dimelj, trupa, dlani in nohtov rok, lahko pa 
tudi na vse druge predele kože, včasih celo 
v lasišče. 

Zdravljenje po diagnozi  
Pravilo pri zdravljenju glivičnih obolenj je, 
da pred začetkom zdravljenja dokažemo 
povzročitelja ali vsaj bolezen. Ko 
zdravnik ve, za katere glivice gre, lahko 
izbere najustreznejšo obliko zdravljenja. 
Zdravnik lahko dokaže navzočnost glivic 
le ob pomoči laboratorijske preiskave, tako 
da s topim instrumentom popraska ali 
odlušči nekaj celic s površine prizadetega 
nohta ali kože, v laboratoriju pa ugotovijo 
navzočnost glivic. Glivične okužbe 
nohtov zdravijo na tri načine: sistemsko, 
lokalno ali kombinirano. Zdravnik najprej 
začne s sistemskim zdravilom, razen če 
pri bolniku obstajajo kontraindikacije. 
Lokalni antimikotiki, uporabljeni v 
samostojni terapiji, pogosto niso dovolj 
učinkoviti, tudi če so ustrezno izbrani. 
Uspeh zdravljenja je najboljši, če se 
zdravljenje začne v zgodnji fazi razvoja 

okužbe in če je človek sicer zdrav, brez 
drugih kroničnih bolezni, zlasti sladkorne 
bolezni. Vendar tudi če se okužbo zdravi, 
obstaja možnost, da se bo ponovila. 
Okužba se lahko ponovi, če glivice niso 
bile popolnoma odstranjene oziroma 
uničene, lahko pa se pojavi vnovična 
okužba že pozdravljenega nohta. Če 
terapijo izpeljemo do konca popolnoma 
po zdravnikovih navodilih in okužbo v 
celoti pozdravimo, smo veliko naredili za 
to, da zmanjšamo možnost ponovitve. Če 
okužba traja več let, uspešnost zdravljenja 
pada. V zadnjem času se je izkazalo kot 
uspešno tudi zdravljenje z nekaterimi 
visokoenergetskimi laserji. Postopek je 
treba nekajkrat ponoviti, zaradi visokih 
stroškov zdravljenja pa se zanj odloči le 
redkokdo. 

Preventivni ukrepi
Glivice imajo rade višje temperature in 
vlago, zato je osnovni preventivni ukrep, 
da se temu izogibamo. Za okužbe nohtov 
in stopal je priporočljivo vsakič, ko 
obiščemo javno kopališče, bazen ali savno, 
nositi plastične natikače. Po uporabi prhe, 
oziroma ko pridemo iz bazena ali savne, 
noge temeljito obrišemo in osušimo. 
Nogavice in čevlji naj bodo iz naravnih 
in zračnih snovi, tako da bo koža vedno 
suha. Če veliko močimo roke, je smiselno 
uporabljati kakovostne zaščitne rokavice, 
po delu pa si roke umijemo in temeljito 
osušimo. Previdnost velja tudi za vse, 
ki imajo veliko opraviti s slaščicami, saj 
sladkor pospešuje razmnoževanje glivic na 
koži in nohtih. Nohte strižemo na kratko 
in pazimo, da ne poškodujemo kožice ob 
nohtih. Najpogostejši dejavniki tveganja 
za nastanek glivičnih okužb so vlažno 
in toplo okolje, zdravila, ki zmanjšajo 
obrambno sposobnost (na primer 
zdravila za zdravljenje rakavih bolezni – 
kemoterapija, kortikosteroidi), sladkorna 
bolezen, nosečnost, antibiotiki, oralna in 
nadomestna hormonska kontracepcija, 
nezračna oblačila in čevlji, pogosto 
močenje kože in slabo osušena koža po 
umivanju.
Priporočljiva je tudi uporaba 
antimikotikov v razpršilcu ali posipov za 
notranjost obutve. V javnih kopališčih, 
savnah, hotelskih sobah, ob plavalnih 
površinah in po telovadnicah ni 
priporočljivo hoditi brez primerne zaščitne 
obutve. Nohtov ne smemo prirezati 
prekratko. Na nogah naj bodo ravno 
oblikovani. Odsvetujemo prirezovanje 
obnohtne kožice. Na poškodovan noht 
in obnohtno tkivo, na razmočene in 
zmehčane predele med prsti in v kožnih 
gubah, kjer se koža že sicer drgne druga 
ob drugo, se glivice naselijo še prej, 
zato pozornost tudi pri športnikih (na 
primer atletih in  nogometaših), kjer so 
te poškodbe pogoste, ni odveč. Glivična 
okužba se pojavlja med nožnimi prsti, 

pogosto pri športnikih zaradi dolgotrajne 
nošnje športne obutve, podobno se lahko 
zgodi tudi zaradi tesnih obuval. Tako 
imenovano atletsko stopalo se kaže z 
rdečino in luščenjem kože, mehurčki v 
kombinaciji s skelenjem in srbenjem. 
Pri večini ljudi se pojavi vsaj enkrat v 

življenju. Najpogosteje se pojavlja med 
najstniki in odraslimi moškimi, medtem 
ko je pri ženskah in otrocih pod 12 leti 
redek. Atletsko stopalo se lahko tudi po 
uspešnem zdravljenju ponovi.

GLIVIČNE OKUŽBE KOŽE
Tinea je glivična okužba kože, ki jo 
povzročajo različne glivice. Na stopalih 
je taka okužba zelo pogosta, po navadi se 
pojavi v toplem vremenu. Najpogosteje 
tako okužbo povzročita glivici 

Trichophyton ali Epidermophyton, ki 
uspevata v toplih, vlažnih predelih med 
prsti na nogah. Pojavi se lahko tudi blago 
luščenje ali močno luščenje s srbečim, 
hrapavim in bolečim izpuščajem med prsti 
in ob straneh stopala. Okužbo v dimljah 
povzročajo različne glive, tudi kvasovke. 
Pri moških je taka okužba pogostejša in 
bolj pogosto se pojavlja v toplem vremenu. 
Povzroča rdeče, obročaste predele, včasih z 
majhnimi mehurčki na koži okrog dimelj 
in tudi na notranji strani stegen, ki lahko 
zelo srbijo in bolijo. Na lasišču povzročata 
okužbe Trichophyton ali Microsporum, ki 
sta zelo nalezljivi. Pojavi se nekoliko srbeč, 
rdeč izpuščaj, ki se lušči, ali izpad las na 
mestu okužbe brez izpuščaja. Tudi kjer 
koli na trupu je lahko povzročitelj okužbe 
Trichtophyton, ki vpliva na nastanek 
rožnatega ali rdečega izpuščaja, včasih 
v obliki kolobarjev s čistim osrednjim 
delom. Večino okužb je mogoče odpraviti 
z antimikotičnimi kremami ali s praški. 
Kremo je običajno treba nanašati dvakrat 
na dan, zdravljenje pa traja od enega tedna 
do deset dni še po izginotju izpuščaja. 
Ptiyriasis versicolor je glivična okužba, ki 
na koži povzroči bele ali svetlorjave lise 
in prepreči, da bi koža porjavela, redko 
povzroča srbenje. Obolenje je pogosto 
predvsem med mladimi odraslimi. V 
poletnem obdobju in pri temnopoltih 
lahko opazimo nastanek svetlih lis, pozimi 
in pogosteje pri svetlopoltih pa se lahko 
pojavijo temne lise. Najpogosteje so lise 
na prsih, hrbtu in lahko se rahlo luščijo, 
manjše lise se sčasoma združijo v velike. 
Po navadi lahko to okužbo ozdravimo s 
protiglivičnimi kremami in šamponom 
proti prhljaju, ki vsebuje ketokonazol ali 
enoodstoten selenov sulfid.

ZAUSTAVITE 
GLIVIČNE OKUŽBE 

NOHTOV IN KOŽE
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Da telo stradamo gibanja je 
zaslužno tudi dejstvo, da vse 
več ljudi, od trenutka, ko se 
zbudijo, do trenutka, ko zopet 
ležejo k počitku, večino dneva 
presedi. Skladna s tem je tudi 
pojavnost kroničnih mišično-
skeletnih bolečin – v križu, 
vratu, kolku, kolenu, rami, 
zapestju …
A prvi znanilci kroničnih 
bolečin se pojavijo že mnogo 
prej. Kdor dobro opazuje in 
čuti svoje telo, bo že veliko 
prej opazil, da so na primer 
ena rama in/ali kolk nižji od 
drugega, da sta eno ali obe 
stopali zasukani navzven, 
da ima povešena ramena. 
Občasno bo začutil bolečino, 
pa tudi, da ni več tako gibljiv, 
kot je bil, da je počasnejši, da 
je v določenem delu telesa 
zategnjen ... Vse to so znaki 
disfunkcionalnih mišic in 
sklepov. Hkrati so to sporočila 
telesa, da se dogaja nekaj, kar 

se ne bi smelo, oziroma da 
se ne dogaja nekaj, kar bi se 
moralo.
Z masažami, protibolečinskimi 
tabletami, manualnimi 
terapijami in ne nazadnje 
tudi z operacijami bomo 
kronične mišično-skeletne 
bolečine le začasno utišali. 
Če hočemo opraviti z njimi, 
bo treba poiskati in odpraviti 
vzrok bolečine. Terapija 
poravnave telesne drže 
omogoča prav to. Njena slaba 
stran je, da terapevt ne more 
narediti ničesar namesto nas. 
Glede na vzrok težav izbere 
vaje, s katerimi obnovimo 
funkcionalno delovanje 
svojih mišic in sklepov 
oziroma odpravimo njihovo 
disfunkcionalnost. Večina 
moči vplivanja na boljše 
zdravje in počutje je tako v 
naših rokah. Če jo izkoristimo, 
se lahko od kroničnih bolečin 
poslovimo za vedno.

Znanilci kronične mišično-
skeletne bolečine

Daljinski upravljavec televizorja, tekoče stopnice 
in dvigalo so samo nekateri od najpogostejših 
»pomočnikov«, ki nam omogočajo manj 
gibanja. Naše telo je ustvarjeno za gibanje, zato 
si vsakič, ko mu odvzamemo možnost gibanja, 
odvzamemo glavno gibalo zdravja.

Besedilo: Nataša Sinovec, specialistka za poravnavo 
telesne drže s certifikatom univerze Egoscue (ZDA)

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

Največ jih zboli za malarijo
Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije se je v letu 2011 najmanj 
enega turističnega potovanja udeležilo 60 odstotkov oseb, ki so starejše od 15 let. V 
letu 2011 je 14 odstotkov Slovencev potovalo v druge evropske države. S povečano 
dostopnostjo potovanj pa narašča tudi število tropskih bolezni, pred katerimi 
se potniki ne zaščitijo pravočasno. V obdobju od leta 2002 do 2011 je največ 
potnikov zbolelo za malarijo. Narašča pa tudi število potnikov, ki zbolijo za dengo. 
Strokovnjaki priporočajo tudi cepljenje proti tifusu, za katerim na leto zboli 22 
milijonov ljudi, 200 tisoč pa jih zaradi okužbe tudi umre. V ambulantah za potnike 
se v povprečju obravnava od pet do sedem tisoč potnikov na leto, predvsem zaradi 
cepljenj oziroma zaščite pred potovanji. V tropske dežele odide približno 25 tisoč 
potnikov na leto, ambulante za potnike pa pred potovanji obišče približno od 10 
do 20 odstotkov potnikov. 
V ambulanti za tropsko medicino na Kliniki za infekcijske bolezni in vročinska 
stanja na leto obravnavajo od 300 do 400 potnikov, ki so potovali v eksotične 
kraje, od 10 do 15 odstotkov jih je zaradi bolezni tudi hospitaliziranih. Srečujejo 
se predvsem z malarijo, tifusom in hujšimi oblikami potovalne driske. Veliko je 
tudi spolno prenosljivih bolezni, kot so HIV, gonoreja in virusi hepatitisa. Zato je 
potnike treba opozoriti tudi na primerno zaščito ob morebitnih spolnih odnosih z 
domačini na eksotičnih območjih.

Začenja se obdobje potovanj v bližnje in 
daljne kraje, ki so danes vse bolj pogosta. 
S pogostimi potovanji v eksotične kraje pa 
narašča tudi število potovalnih bolezni, 
pred katerimi se zaščiti premalo potnikov. 
Strokovnjaki opozarjajo na pravočasno 
zaščito pred posameznimi nalezljivimi 
boleznimi, s katerimi se lahko srečamo na 
potovanju in med katere sodijo malarija, 
rumena mrzlica, tifus, denga, steklina 
in okužbe z virusi hepatitisa, ki v svetu 
predstavljajo resen zdravstveni problem in 
so ena najpogostejših okužb, s katerimi se 
potniki srečujejo na potovanjih.
Danes je po svetu z virusom hepatitisa 
B in C okuženih več kot 550 milijonov 
ljudi. S hepatitisom A se na leto v svetu 
okuži najmanj 1,5 milijona ljudi, pojavlja 
pa se predvsem v nerazvitem svetu in 
je posledica slabih higienskih razmer. 
Okužba s hepatitisom A večinoma poteka 

prek okužene vode in hrane. V Sloveniji 
je hepatitis A sicer redka bolezen, pogosto 
pa zbolevajo potniki v deželah s slabšim 
higienskim standardom. V Sloveniji 
in tudi drugod po svetu je okužba z 
virusom hepatitisa B in C predvsem 
posledica nezaščitenih spolnih odnosov, 
izpostavljenosti intravenskemu injiciranju 
drog in menjave pribora za injiciranje 
drog, izpostavljenosti neprofesionalni 
tetovaži, prebadanju kože (piercing), 
okužba pa je možna tudi pri britju, 
friziranju in zobozdravstvenih storitvah, ki 
se jih poslužujemo na potovanjih. Okužbi 
so izpostavljeni tudi tisti, ki so v preteklosti 
prejeli transfuzijo krvi oziroma so bili 
izpostavljeni raznim večjim medicinskim 
posegom ali postopkom ali pa živijo v 
skupnem gospodinjstvu s prenašalcem 
okužbe. Okužba s hepatitisom B in C lahko 
poteka brez bolezenskih znakov in lahko 

sčasoma povzroči odpoved delovanja jeter 
ali rak na jetrih.

Najpogostejši okužbi: hepatitis A in B 
Okužbe z virusi hepatitisa predstavljajo 
najpogostejše okužbe, s katerimi se lahko 
srečamo na poti. S hepatitisom A se na 
leto v svetu okuži najmanj 1,5 milijona 
ljudi, pojavlja pa se predvsem v nerazvitem 
svetu in je posledica slabih higienskih 
razmer. Okužba s hepatitisom A večinoma 
poteka prek okužene vode in hrane, 
pogosto pa zbolevajo potniki v deželah s 
slabšim higienskim standardom. Okužba z 
virusom hepatitisa B na poti je predvsem 
posledica nezaščitenih spolnih odnosov, 
neprofesionalne tetovaže, prebadanja 
kože, možna pa je tudi pri britju, friziranju 
in zobozdravstvenih storitvah, ki se jih 
poslužujemo na potovanjih. Okužbe lahko 
potekajo brez bolezenskih znakov, lahko 
pa tudi resno ogrozijo naše zdravje. Zato 
strokovnjaki vsem, ki potujejo v bližnje 
in daljne kraje, priporočajo cepljenje s 
kombiniranim cepivom proti hepatitisu 
A in B, ki poteka v dveh odmerkih. Za 
vse, ki bodo v bližnji prihodnosti potovali 
na južno poloblo, pa je priporočljivo tudi 
cepljenje proti gripi.

Kam na cepljenje
Preventivni ukrepi, ki bi preprečili okužbo 
s hepatitisom C, žal še ne obstajajo, možna 
pa je učinkovita zaščita proti hepatitisu 
A in B, če se posamezniki pravočasno 
odločijo za cepljenje. Proti hepatitisu A 
in B se je možno zaščititi s kombiniranim 
cepivom v treh odmerkih. Drugi odmerek 
sledi prvemu v roku enega meseca, tretji 
odmerek pa šest mesecev po prvem 
cepljenju. Cepljenje je možno na zavodih 
za zdravstveno varstvo, študentje pa 
lahko cepljenje proti hepatitisu A in B po 
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Na potovanjih nas ogrožajo okužbe z virusi hepatitisa, malarija, rumena mrzlica in 
druge nalezljive bolezni, pred katerimi se lahko zaščitimo z ustreznim cepljenjem.

Besedilo: Asist. Mojca Miholič, dr. med., spec. druž. 
med., Zdravstveni dom za študente Univerze v Ljubljani

Pred potovanji se 
je priporočljivo 
zaščititi s cepljenji 

predhodnem naročilu opravijo 
tudi v Zdravstvenem domu za 
študente Univerze v Ljubljani. 
Cepljenje je priporočljivo za 
vse, ki potujejo v dežele, kjer so 
neurejene sanitarno - higienske 
razmere (Afrika, Bližnji in 
Daljni vzhod, Indija, Azija, 
Južna in Srednja Amerika).
Proti rumeni mrzlici deset 
dni pred potovanjem
Potniki se na potovanjih v 
eksotične kraje lahko srečajo 
tudi z rumeno mrzlico, 
akutno virusno boleznijo, ki 
prizadene jetra in se prenese 
s pikom okuženega komarja. 
Bolezen lahko poteka v lažji 
obliki in je podobna gripi, 
lahko pa povzroči tudi smrt. 
Začne se nenadno z visoko 
temperaturo, glavobolom, 
slabostjo in bolečinami v 
mišicah. V resnejših primerih 
so bolezenski znaki slabost, 
bruhanje, krvavitve iz nosu, 
dlesni, bolečine v trebuhu in 
zlatenica. Zdravljenje poteka 
z lajšanjem posameznih 
simptomov bolezni. Rumena 
mrzlica se pojavlja v tropskem 
pasu Srednje in Južne Amerike 
ter v centralni Afriki. Za 
rumeno mrzlico vsako leto 
zboli približno 200 tisoč 
ljudi, predvsem tisti, ki se 
zadržujejo v tropskih gozdovih. 
Tudi rumeno mrzlico lahko 
učinkovito preprečimo s 
cepljenjem, ki je obvezno za 
vse potnike, mlajše od 60 let, 
ki potujejo na endemična 
področja te bolezni. Enkratno 
cepljenje zagotavlja desetletno 
zaščito pred boleznijo, cepljenje 
pa mora biti izvedeno najmanj 

deset dni pred potovanjem.

Cepljenje proti steklini
Za vse posameznike, ki 
bodo na potovanjih v stiku 
z živalmi, je priporočljivo 
tudi cepljenje proti steklini, 
ki prizadene osrednji živčni 
sistem. Ogroženi so tudi 
raziskovalci podzemlja 
(jamarji) in mali otroci, ki 
želijo božati živali. Steklina 
je neozdravljiva bolezen, s 
katero se na potovanjih lahko 
okužimo predvsem z ugrizom 
psa, mačke, opice, netopirja 
in drugih živali. Bolezen se 
prenaša z ugrizom z živali na 
žival in z živali na človeka. S 
steklino se lahko okužimo tudi 
pri kontaktu poškodovane 
kože ali sluznice (oči, usta, 
nos) s slino okužene ali stekle 
živali, prek sluznice dihal v 
votlinah s številnimi okuženimi 
netopirji in pri laboratorijskem 
delu. Oboleli umrejo zaradi 
odpovedi srca, krča mišice 
grla ali aspiracije. Po do sedaj 
znanih podatkih so steklino 
preboleli zgolj trije bolniki. 
Steklina je razširjena po vsem 
svetu, razen v Avstraliji, na 
Novi Zelandiji, Grenlandiji 
in na severu Kanade ter v 
večjem delu Zahodne Evrope. 
Cepljenje je priporočljivo 
predvsem za tiste posameznike, 
ki nameravajo dlje časa ostati 
na območju, kjer je velika 
verjetnost okužbe z virusom 
stekline ali bodo v stiku z 
živalmi. Preventivno cepljenje 
poteka v obliki treh odmerkov, 
ki si sledijo v zamiku 0–1 
teden–3 dni. 

V ambulanti za tropsko 
medicino na Kliniki za 

infekcijske bolezni in vročinska 
stanja na leto obravnavajo 

od 300 do 400 potnikov, ki so 
potovali v eksotične kraje, od 

10 do 15 odstotkov jih je zaradi 
bolezni tudi hospitaliziranih.



Čeprav je tobak legalna droga, je to 
substanca, ki počasi pokaže svoj pravi 
ubijalski obraz z vsemi zdravstvenimi, 
socialnimi, duševnimi 
in vedenjskimi 
spremembami in 
komplikacijami. 
Verjetno pa je 
prispevek tobaka res 
najbolj poznan na 
področju telesnega 
zdravja. Po podatkih 
Svetovne zdravstvene 
organizacije (2005) 
pripisujejo v Sloveniji 
13,7 odstotka bremena 
bolezni tobaku. 
Kajenje spremljajo 
številna akutna in 
dolgoročna tveganja. 
Od videza, zadaha, 
kože, neplodnosti, poslabšanja astme, do 
srčno žilnih bolezni, tako imenovanih 
kadilskih rakov (rak grla, požiralnika, 
pljuč …), kronične obstruktivne pljučne 
bolezni ... Problem je pasivno kajenje. 
To so tudi razlogi, ki govorijo v korist 
odločitvi o prenehanju kajenja. Ker je 
kajenje dejavnik nezdravega življenjskega 
sloga in pomemben dejavnik tveganja za 
zdravje, ki vpliva na pojavnost mnogih 
kroničnih nenalezljivih bolezni, je v 
okviru nacionalnega programa primarne 
preventive srčno-žilnih bolezni  nudena 
tako skupinska kot tudi individualna 
pomoč tudi pri opuščanju. 

Načini opuščanja kajenja
Znano je, da obstaja veliko število različnih 
načinov, metod in tehnik posredovanja 
pri opuščanju kajenja, od psiholoških 
(vedenjska psihoterapija, skupinske in 
individualne metode, komercialne – 
hipnoza …) do farmakoloških (nikotinski 
nadomestki, zdravila …). Dobre izkušnje 
skupinskih oblik pomoči ali pa, če hočete, 

zdravljenja, so poznane iz različnih 
področij zasvojenosti, morda še najbolj 
iz zdravljenja alkoholne zasvojenosti. 

Skupinske oblike so se dobro obnesle 
tudi na področju tobačne zasvojenosti. 
Teoretiki pravijo, da skupina s svojimi 
člani predstavlja sredstvo, ki povzroča 
spremembe v vedenju članov. Nudi 
možnost ustreznejših vzorcev vedenja, 
ustreznejše socialne izkušnje, možnost 

socialnega učenja, skupina nudi upanje, 
varnost. Preprosto rečeno ‒ s pomočjo 
skupine ali v skupini človek svoje vedenje 

lažje spremeni. Ena od 
skupinskih oblik pomoči v 
Sloveniji so tudi delavnice 
Da, opuščam kajenje, ki 
potekajo v zdravstvenih 
domovih oziroma v 
Zdravstveno vzgojnih 
centrih v okviru tako 
imenovanih delavnic 
CINDI. Za udeležence 
so brezplačne. Cilji 
delavnic so: pomagati 
udeležencem, da bi 
spoznali, zakaj kadijo in 
ob kakšni priložnosti si 
cigarete najbolj želijo, 
naučiti jih novih načinov 
in možnosti, s katerimi 

bi se lahko osvobodili zasvojenosti, 
razviti medsebojno pomoč in omogočiti 
skupinsko pomoč pri opuščanju kajenja. 
Uspešnost se sicer od skupine do skupine 
nekoliko razlikuje, v povprečju pa 
lahko rečemo, da okrog 40 odstotkov 
udeležencev ob koncu delavnic opusti 
kajenje.

Kako potekajo delavnice
Delavnice obsegajo šest srečanj, ki v 
mesecu in pol skupno trajajo 12 ur. Med 
prvimi petimi srečanji je razmik teden 
dni, zadnje srečanje je po 14-dnevnem 
premoru. Vsaka delavnica traja dve 
uri. Namenjene so skupinam po deset 
oseb. Udeleženci prenehajo kaditi na 
tretjem srečanju skupine, lahko pa 
seveda tudi že prej. Prvi dve srečanji sta 
namenjeni ali takojšnjemu prenehanju 
ali pa postopnemu zmanjševanju števila 
dnevno pokajenih cigaret. Program 
delavnic je dokaj strukturiran, vsebina 
vsakega srečanja je drugačna. Prvo 
srečanje je tako na primer med drugim 
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namenjeno iskanju načinov zmanjšanja 
števila pokajenih cigaret, drugo srečanje 
se dotika vzrokov kajenja in priprave na 
opuščanje kajenja, v tretjem srečanju, tako 
imenovanem velikem dnevu brez cigarete, 
se posvetimo premagovanju telesne in 
duševne zasvojenosti, v četrtem srečanju 
nadzorovanju telesne teže, v nadaljevanju 
spregovorimo o premagovanju stresa, tema 
zadnjega, šestega srečanja je, kako ostati 
nekadilec.

Najpomembnejša je - odločitev
Odločitev za opustitev kajenja je 
zelo pomembna, lahko rečemo 
najpomembnejša. Pri tem moramo poznati 
proces oziroma stopnje spreminjanja, 
prek katerih ljudje zamenjujejo navade 
odvisnosti. Stopnje si ciklično sledijo od 
tiste, ko človek nima interesa za kakršno 
koli spremembo, prek razmišljanja in 
priprave na spremembo do izvedbe in 
vztrajanja pri spremembi ali vrnitve 
v staro stanje oziroma recidiv. Naše 
intervencije so odvisne od stopnje, v kateri 
posameznik je. Pomembnost opustitve 
kajenja za posameznika in prepričanosti v 
uspeh praviloma botrujeta pripravljenosti 
posameznika na spremembo – to je 
opustitev kajenja. Bistvena je motivacija, 
trdna volja, krepitev samozaupanja. 
Izkušnje kažejo, da dve tretjini kadilcev 
želi opustiti kajenje. Večini to ne uspe 
prvič. Navajajo, da 80 odstotkov tistih, ki 
želijo prenehati kaditi, v prvem poskusu 
ne uspe. Uspešni so običajno po nekaj 
poskusih. V povprečju imajo kadilci in 
kadilke za seboj vsaj tri poskuse opuščanja 
kajenja. Nekaterim uspe po šestih, sedmih 
ali celo več poskusih. Naše izkušnje kažejo, 
da ima približno tretjina udeležencev 
v skupinah za seboj več kot en poskus 
opuščanja kajenja. Zasvojenosti so bolezni, 
ki so nagnjene k recidivu. Tudi kajenje 
pri tem ni izjema. Opuščanje kajenja je 
proces in neuspeh je pogosto del tega 
procesa. Odločilno je, da morebitni začetni 
neuspehi ljudem ne vzamejo poguma. 
Pomembno je zavedanje, da prav vsak 
poskus prenehanja kajenja pomeni korak 
k uspehu. 

Kako naj se lotimo opuščanja kajenja
Opustitev kajenja se preprosto izsplača. 
Vsaka odločitev posameznika, da bo to 
storil, je vredna spoštovanja. Za večino 
kadilk in kadilcev ni lahka niti odločitev, 
še manj pa njena uresničitev. Zato je 
modro, da človek pri tem poišče tudi 
pomoč. Kadilcem je na voljo več načinov, 
metod, oblik pomoči. V zdravstvenem 
sistemu, na nivoju primarne zdravstvene 
dejavnosti so, kot smo že omenili, v 
zdravstvenih domovih na voljo skupinske 
delavnice. V zadnjem času se iz različnih 
razlogov vse več ljudi udeležuje tudi 
individualnih svetovanj za opuščanje 
kajenja. Kadilec, ki želi opustiti kajenje, 

lahko pokliče v zdravstveno vzgojni 
center, ki so v večini zdravstvenih domov 
v Sloveniji (telefonske številke, kontakti so 
na voljo tudi na spletnih straneh CINDI 
Slovenija in v zdravstvenih domovih), 
ali se tam oglasi. Lahko obišče tudi 
svojega družinskega zdravnika ali se 
posvetuje z medicinsko sestro v splošni 
ali referenčni ambulanti. Za pomoč pri 
opuščanju kajenja deluje vsak dan, razen 
ob praznikih, v sklopu CINDI Slovenija 
svetovalni telefon za pomoč pri opuščanju 
kajenja. Povsod so na voljo strokovno 
usposobljeni svetovalci.

Nekaj statistike
Po ocenah Svetovne zdravstvene 
organizacije kadi v svetu okrog 650 
milijonov ljudi. V svetu vsako leto zaradi 
kajenja umre okrog pet milijonov ljudi. 
Če se bodo nadaljevali zdajšnji trendi, bo 
to povzročilo do leta 2020 približno deset 
milijonov smrti letno. V Sloveniji zaradi 
kajenja letno umre približno tri tisoč 

Slovencev. 
Rabi tobaka pripisujejo približno 19 
odstotkov vseh smrti letno (27 odstotkov 
pri moških in 11 odstotkov pri ženskah). 
Ker so ženske v zgodovini začele kaditi 
kasneje, strokovnjaki napovedujejo, 
da se bo smrtnost žensk v prihodnosti 
povečevala.  
Raziskovalci ugotavljajo, da se je delež 
kadilcev med odraslimi prebivalci 
Slovenije do leta 2008 zniževal pri obeh 
spolih, po letu 2008 nekatere raziskave 
kažejo (podatki do leta 2011), da delež 
kadilcev spet nekoliko narašča. Kadi več 
moških kot žensk, se pa razlike med deleži 
kadilcev in kadilk zmanjšujejo.
Povprečno število pokajenih cigaret se je v 
letih 2001–2008 zniževalo oziroma padlo 
pri obeh spolih. Moški so v povprečju 
pokadili 19,3 cigarete na dan, ženske 14,4 
cigarete na dan. Višje izobraženi pokadijo 
dnevno v povprečju manj cigaret kot nižje 
izobraženi (podatki iz leta 2008 ‒ Zdravje 
in vedenjski slog prebivalcev Slovenije).  

Kajenje ni naravna, temveč škodljiva, umetna potreba človeka. Prve izkušnje s cigareto 
človek dobi relativno zgodaj; pri enajstih letih in tudi prej mladi že začno posegati po 
cigareti. Preko navade in razvade se (lahko) razvije zasvojenost. Besedilo: Erika Povšnar, višja medicinska 

sestra, univ. dipl. pedagoginja, vodja 
Zdravstveno vzgojnega centra v ZD Kranj

PO OCENAH SVETOVNE ZDRAVSTVENE ORGANIZACIJE 
KADI V SVETU OKROG 650 MILIJONOV LJUDI. V 
SVETU VSAKO LETO ZARADI KAJENJA UMRE OKROG 
PET MILIJONOV LJUDI. ČE SE BODO NADALJEVALI 
ZDAJŠNJI TRENDI, BO TO POVZROČILO DO LETA 
2020 PRIBLIŽNO DESET MILIJONOV SMRTI LETNO. V 
SLOVENIJI ZARADI KAJENJA LETNO UMRE PRIBLIŽNO 
TRI TISOČ SLOVENCEV. 

Krvi tlak in pulz se normalizirata.
Koncentracija nikotina in ogljikovega monoksida v krvi se zmanjšata za 
polovico, koncentracija kisika se dvigne na normalno vrednost.

Ogljikov monoksid je odstranjen iz telesa. Pljuča začnejo odstranjevati 
sluz in ostale škodljive ostanke kajenja.

V telesu več ni nikotina. Sposobnost okusa in voha se bistveno popravi.

Dihanje postane lažje. Bronhiji se relaksirajo, poveča se količina energije.

Cirkulacija krvi se izboljša.

Kašelj, sopihanje ter ostali problemi z dihanjem se izboljšajo, funkcija 
pljuč se izboljša za 10%.

Tveganje za srčni infarkt se zmanjša za polovico.

Tveganje za pojav raka pljuč se zmanjša za polovico.

Tveganje za srčni infarkt pade na enak nivo kot pri osebi, 
ki nikoli ni kadila. 

20 min
8 ur

24 ur

48 ur

72 ur

2-12 tednov

3-9 mesecev

1 leto

10 let

15 let

Pozitivni učinki opustitve kajenja



S svojimi dejavnostmi pogosto 
povzročamo hrup, ki sicer za nas ni moteč, 
ker je del naše aktivnosti. Vsi, ki do tega 
zvoka nimajo enakega odnosa, hrupa ne 
prenašajo z enako mero strpnosti. Pogost 
ali dolgotrajen hrup postane moteč in 
vzrok pritožb. Na Inštitutu za varovanje 
zdravja RS (IVZ) ugotavljajo, da se število 
pritožb zaradi hrupa z leti povečuje, kar 
kaže na to, da se problemi ne rešujejo 
učinkovito oziroma se pojavljajo vedno 
novi. Naše zvočno okolje se slabša.

Odziv javnosti na hrup v okolju
Na IVZ so v sodelovanju z 
ministrstvom za notranje zadeve 
in inšpektoratom za kmetijstvo, 
gozdarstvo, hrano in okolje 
pregledali statistiko pritožb zaradi 
hrupa v zadnjih desetih letih. 
Podatki o pritožbah zaradi hrupa 
in izrečenih kaznih v Sloveniji so 
pokazali, da je število izrečenih 
kazni v skladu z zakonom o varstvu 
javnega reda in miru oziroma 
uredbo o hrupu v naravnem in 
življenjskem okolju v obdobju od leta 
2001 do 2011 narastlo od 486 na 2.434. 
Zmanjšalo pa se je število nadzorov 
inšpektorata za okolje od 816 v letu 
2005 na 493 v letu 2011. S tem se je 
zmanjšalo tudi število ukrepov od 415 
na 68, število prekrškovnih postopkov 
pa je v istem obdobju nihalo med 3 
in 36 na leto. Najbolj moteč je hrup 
dejavnosti gostinskih lokalov predvsem 
v nočnem času. Pritožbe so pogoste 
tudi zaradi preglasnih javnih prireditev, 
motečega delovanja industrijskih in 
drugih obratov, hrupa prometa, hrupa z 
gradbišč, preglasnega zvonjenja in hrupa 
sosedov. Zelo je moteč hrup v dela prostih 
dneh, ko si stanovalci želijo oddiha in 
miru, obiskovalci oziroma turisti pa 
zabave in razvedrila. Primerjava stanja 
v Sloveniji in drugih državah centralne, 
vzhodne in jugovzhodne Evrope je 

pokazala, da je sistem pritožb v večini 
držav zapleten in v glavnem neučinkovit. 
»Nujno potrebujemo bolj učinkovit način 
reševanja problemov, ki nastajajo zaradi 
hrupa v okolju. Prebivalcem Slovenije 
moramo zagotoviti zdravo bivalno okolje. 
Treba je zmanjšati nivo hrupa pri viru 
hrupa, posebna pozornost je potrebna pri 
umeščanju hrupnih dejavnosti v okolje. 
Vsi se moramo truditi, da hrup v okolju 
zmanjšamo in izboljšamo naše akustično 

okolje. Hrupa ne povzročajmo v nočnem 
času in v času počitka. Več razumevanja in 
pomoči namenimo vsem, ki so se zaradi 
hrupa pritožili,« je pozvala dr. Sonja Jeram 
z IVZ.

Območja različnih stopenj 
varstva pred hrupom
Uredba o mejnih vrednostih kazalcev 
hrupa v okolju določa štiri stopnje 
varstva pred hrupom. Prva stopnja velja 
za površine na mirnem območju na 
prostem, druga stopnja velja za površine 
podrobnejše namenske rabe prostora, 
na katerih ni dopusten noben poseg v 
okolje, ki je moteč zaradi povzročanja 
hrupa, tretja stopnja velja za površine 
podrobnejše namenske rabe prostora, na 
katerih je dopusten poseg v okolje, ki je 
manj moteč zaradi povzročanja hrupa, in 
zadnja, četrta stopnja velja na površinah 

podrobnejše namenske rabe prostora, na 
katerih ni stavb z varovanimi prostori in 
je dopusten poseg v okolje, ki je lahko 
bolj moteč zaradi povzročanja hrupa. 
Uredba še podrobneje določa pravila 
razmejevanja hrupnih dejavnosti, vendar 
se v praksi posveča premalo pozornosti 
ohranjanju območij druge stopnje varstva 
pred hrupom. »Prepogosto so vzgojno-
izobraževalne ustanove in bolnišnice 
na območju tretje stopnje varstva pred 

hrupom. Vsaj pri novih posegih v 
okolje bi bilo treba za te ustanove 
zagotoviti mirno okolje. Tudi 
območja stanovanjskih naselij bi 
morala ljudi bolje zaščititi in jim v 
največji možni meri zagotoviti drugo 
stopnjo varstva pred hrupom,« meni 
dr. Sonja Jeram z IVZ.

Anketa o navadah poslušanja glasbe 
prek prenosnih predvajalnikov 
glasbe med mladostniki 
Pilotna študija, ki so jo leta 2011 
izvedli IVZ, območni zavodi za 
zdravstveno varstvo in Slovenska 

mreža zdravih šol, je pokazala, da kar 
18 odstotkov vprašanih srednješolcev 
glasbo prek slušalk posluša tako pogosto 
in glasno, da s tem tvegajo okvare 
sluha, če bodo s takim vzorcem vedenja 
vztrajali nekaj let. »Obsežnejšo anketo 
smo izvedli tudi letos v aprilu. Na naše 
povabilo k sodelovanju se je odzvalo 
kar 45 osnovnih šol in 23 srednjih šol. 
Pričakujemo, da bo na anketna vprašanja 
odgovarjalo prek tisoč učencev in dijakov. 
Anketiranje se je končalo prav 24. aprila 
z namenom praznovanja mednarodnega 
dne ozaveščanja o hrupu,« je povedala 
dr. Sonja Jeram z IVZ in se sodelujočim 
zahvalila: »Vsem šolam, učiteljem in 
sodelujočim se iskreno zahvaljujemo za 
sodelovanje. Hvala tudi staršem, ki so se 
s sodelovanjem svojih otrok strinjali.« 
Zbrani podatki se bodo analizirali in še 
letos predstavili javnosti. 

Pilotna študija, ki so jo leta 2011 izvedli IVZ, območni zavodi za zdravstveno varstvo in Slovenska mreža 
zdravih šol, je pokazala, da kar 18 odstotkov vprašanih srednješolcev glasbo prek slušalk posluša tako 
pogosto in glasno, da s tem tvegajo okvare sluha, če bodo s takim vzorcem vedenja vztrajali nekaj let.

Besedilo: Inštitut za varovanje zdravja RS (IVZ) in Eva Jandl
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NAŠE ZVOČNO 
OKOLJE SE SLABŠA
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