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Okužbe z respiratornimi virusi • Kdaj potrebujemo antibiotike 
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Oslabljen imunski sistem ter prehladi in gripe

Ekstrakt jagod 
črnega bezga brez 
dodanega sladkorja 
z dodanim vitaminom C 
in cinkom

EksTrakt jagod 
črnega bezga 
z dodanim 
vitaminom C in 
cinkom 

EkStrakt jagod 
črnega bezga z 
dodanimi vitamini in 
minerali

Ekstrakt jagod 
črnega bezga z 
dodanim vitaminom C

Pomaga krepiti vaš 
imunski sistem

Izdelki so na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah po Sloveniji

Sambucol® z jagodami črnega bezga 
je bogat s flavonoidi – potencialni 
antioksidanti. 
To zimo poskrbite za odpornost članov 
vaše družine, saj je njihovo zdravje 
odvisno tudi od vas.
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Sambucol tudi v obliki pastil 
in za pripravo toplega napitka



UVODNIK KAZALO
V TEJ šTEVILKI ZDrAVIh NOVIc prEbErITE:Jesen se že dobro preveša v zimo, dnevi so vse krajši in kmalu bodo 

padle prve snežinke. Z njimi prihaja obdobje pričakovanj, želja in 
zaobljub – da bomo živeli bolj polno, zdravo in se bomo otresli kakšnih 
slabih navad, zaradi katerih imamo včasih slabo vest in zaradi katerih 
nas je včasih strah pred možnimi, tudi zdravstvenimi posledicami. Zakaj 
bi čakali, če pa lahko začnete že danes? Že danes se potrudite in naredite 
nekaj dobrega za svoje zdravje, za bolj zdrav življenjski slog. Čeprav 
so dnevi mrzli in je hitro tema, najdite čas za jutranji ali popoldanski 
sprehod, to je lahko tudi pot do službe, če ne gre drugače, pustite 
avtomobil kakšne pol ure hoda stran ali pa izstopite iz avtobusa ali vlaka 
nekaj postaj prej. Doma si skuhajte zeliščni čaj in uživajte v njem, vsak 
dan pojejte sadež, poln vitaminov. Majhni koraki vodijo do velikih ciljev.

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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Sedež uredništva: Zdrave novice (Media Element d.o.o.), Vožarski pot 3, 1000 Ljubljana
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
Oglasno trženje: Vesna Resnik, vesna.resnik@media-element.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, Fotolia, Mateja Jordovič Potočnik, osebni arhivi strokovnih sodelavcev
Tisk: 

Naklada: 62.000 izvodov
Naslovnica: oglasna vsebina podjetja Orbico d. o. o.

Strokovni sodelavci:
• Sekcija za preventivno medicino pri Slovenskem 

zdravniškem društvu i
• Združenje za pediatrijo pri Slovenskem 

zdravniškem društvu
• Alja Dimic, prehranska terapevtka, Center 

Holistic, www.holistic.si
• Miha Toplak, dr. med.
• mag. Bara Hieng
• Dragana Pogačar, Lepotni salon Esenca, 

Dunajska 115, Ljubljana
• Karla Klander, Svetovalka za zdravo prehrano, 

hujšanje in zdrav življenjski slog, certificirana 
nutricistka 

• Adriana Dolinar, www.zazdravje.net
• dr. Suzana Tomažič, dr. fiziatrije
• Doc. dr. Iztok Holc, dr. med., specialist interne 

medicine
• Jani Muha, dr. med.
• Prim. Jožica Červek, dr. med.
• Boris Kos, dr. med., 
• asist., dr. Nataša Kos, dr. med., fiziatrinja
• Mojca Mir, dr. med.
• Alenka Smrekar Zorn, diplomirana 

fizioterapevtka, vodja salona AVE
• Barbara Sarić, psihoterapevtka, specializantka 

psihoanalize, Dunajska 154, Ljubljana - Črnuče
• Nataša Sinovec, svetovalka za zdrav nasmeh.

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

Izdajatelj: HIŠA IDEJ, Inovativna skupina, d. o. o.
Prežihova ulica 21, 2000 Maribor, www.hisa-idej.si

Direktorica: Andreja Iljaš, andreja@zdrave-novice.si

Eva Jandl, 
glavna in odgovorna urednica
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VRTILJAK

V Zobozdravstvenem centru BABIT je naš glavni cilj zagotoviti 
najvišjo kakovost zobozdravstvenih storitev. Ob tem se 
trudimo, da bi bili obiski pri nas prijetni in sproščeni. Lokalno 
anestezijo uporabljamo ob vsakem posegu, poleg tega pa se 
na željo pacienta lahko dogovorimo tudi za zavestno sedacijo 
ali za poseg v splošni anesteziji. S pomočjo teh postopkov 
si želimo odpraviti strah pred zobozdravniškimi posegi pri 

otrocih in odraslih 
osebah ter narediti vse, 
da se strah pri otrocih 
ne razvije. Primerni so 
tudi za nekatere osebe s 
posebnimi potrebami, ki 
sicer pri zobozdravniku 
slabše sodelujejo. Naša 
skrb je, da naši pacienti 
ohranijo ustno zdravje 
do pozne starosti in da 
z veseljem obiskujejo 
zobozdravnika.

Vsebnost maščobnih kislin omega-3 v orehovem olju NUX 
pozitivno vpliva na zdravljenje kroničnega bronhitisa in 
pljučnega edema pri kadilcih in nekdanjih kadilcih. Pomaga 
pri ohranjanju gibčnosti sklepov in revmatičnem vnetju. Olje iz 
orehovih jedrc ima veliko vitamina E, ki je naravni antioksidant 
in ščiti žile pred staranjem ter pred kuperozo kože (pokanje 
žil), ne vsebuje holesterola in ščiti 
pred boleznimi srca in ožilja ter pred 
možgansko in srčno kapjo. Orehovo 
olje blaži srbečico, prhljaj, kožo vlaži, 
blaži opekline, blagodejno vpliva na 
želodčno kislino, blaži bolečine ust 
ter zlate žile, zdravi luskaste ekceme, 
akne, lišaje in druge kožne bolezni. 
Več informacij poiščite na www.
nux.si ali kontaktirajte Metko Frelih 
Hlade, Rošpoh 133, 2351 Kamnica, 
telefonska številka 041 537 373.

Bolezni 21. stoletja (rak, bolezni 
srca in ožilja, sladkorna bolezen in 
razne alergije) so v skrb vzbujajočem 
porastu. Znano je, da so številne 
sodobne civilizacijske bolezni tesno 
povezane z nezdravim načinom 
prehranjevanja in neustreznim 
življenjskim slogom. V prvi vrsti je 
kriva nenaravna, visoko procesirana 
hrana, polna kemikalij, hormonov, 
antibiotikov, pesticidov, škroba, 
glutena in dodanega sladkorja. Pred 
večino sodobnih bolezni se lahko 
zaščitimo z zdravim prehranjevanjem. 
Ob neupoštevanju tega dejstva 
lahko nastopijo resne zdravstvene 
težave in bolezni. Takrat je treba 
poseči po učinkovitih naravnih 

rešitvah, ki so enako in v večini primerov še bolj učinkovite 
kot konvencionalne, saj nimajo škodljivih stranskih učinkov. V 
najbolje založeni bio prodajalni v Mariboru boste našli preko tri 
tisoč izdelkov bio kakovosti za ohranjanje zdravja in ozdravitev 
bolezni. Norma se nahaja na Žolgarjevi ulici 18 v Mariboru 
(zraven magdalenskega Spara). Več informacij na spletni strani 
www.norma.si ali na telefonski številki 02/320 40 22 
(pon.–pet: 8.00–20.00, sob.: 8.00–13.00). 

Vrhunska električna zobna ščetka Sonicare DiamondClean, ki ponuja edinstveno 
izkušnjo čiščenja zob, je tokrat na voljo v črni barvi. Za bolj zdrave in sijoče zobe 
poskrbi s svojo patentirano sonično tehnologijo, ki nežno, a temeljito očisti vaše 
zobe. Ponuja pet načinov ščetkanja zob, ki jih uporabnik lahko izbere glede 
na svoje potrebe. Ponaša se z elegantnim držalom in inovativnimi možnostmi 
polnjenja doma ali na poti. Odličen pripomoček za vaše ustno zdravje in hkrati 
stilski dodatek v vaši kopalnici. Več informacij na www.sonicare.si. 

SEB Slovenija na čelu z direktorico Romano Kancler je sredi 
septembra v ljubljanski Gostilni na gradu svojim poslovnim 
partnerjem predstavila vrhunsko Tefalovo novost, keramično 
ponev s temperaturnim indikatorjem Thermo Spot, prvo 
tovrstno na našem tržišču. Keramična Tefalova ponev je poleg 
serije iz nerjavečega jekla (inox) in serije z neoprijemljivo 
oblogo tretja v skupini izdelkov, ki jih SEB ponuja na evropskih 
trgih. V Gostilno na gradu so  povabili tudi znane osebnosti, 
ki so si v družbi Anje 
Križnik Tomažin, šefa 
kuhinje Damjana Finka 
in Janeza Bogataja, 
vrhunskega poznavalca 
slovenske kulinarike, 
pripravili izvrstni Tefalov 
zajtrk s friko, slovensko 
tradicionalno jedjo. 

PikaZoo je nova linija 
izdelkov iz Tosame, ki je 
namenjena negi hišnih 
ljubljenčkov. Linija izdelkov 
vsebuje podloge za zaščito in 
navajanje na čistočo, vlažne 
robčke PikaZoo tea tree za 
čiščenje tačk, predelov okoli 
smrčka in oči ali zadnjika, 
vlažne robčke PikaZoo za 

nego občutljive dlake, komplet prve pomoči in biorazgradljive 
vrečke PikaZoo. Ker je le najboljše dovolj dobro za vašega 
ljubljenčka! PikaZoo poiščite v Tosaminih prodajalnah, 
na spletni strani www.tosama.si, v trgovinah Zootic ali pri 
izbranem veterinarju.

pOpOLNOmA brEZ bOLEčIN DO 
ZDrAVEGA IN LEpEGA NAsmEhAEKOLOšKO bIO OrEhOVO OLJE

ZDrAVA prEhrANA pONUJA rEšITVE ZA 
VEčINO sODObNIh bOLEZNI 

prEfINJENOsT V črNEm: ZObNA ščETKA 
sONIcArE DIAmONDcLEAN bLAcK 

TEfALOVA NOVOsT

NOVO! pIKAZOO – prVA sLOVENsKA LINIJA 
IZDELKOV ZA NEGO, hIGIENO IN ZAščITO 
hIšNIh LJUbLJENčKOV

BABIT d.o.o. Zobozdravstveni center
Kolezijska 25

01 283 61 70 • 031 656 341
info@babit.si • www.babit.si

delovni čas: pon., tor.,čet. od 8h do 19h 
sre., pet., od 8h do 14h

Izšla bo 5. številka 
revije Vid & Gib, katere 
glavni cilj je izboljšanje 
informiranosti 
zainteresirane 
javnosti o temah, 
povezanih z zdravjem 
oči, o možnostih za 
izboljšavo vida ter o 
sodobnih možnostih 
za odkrivanje in 
zdravljenje ortopedskih 
poškodb in obolenj. 
Pomemben tematski 
sklop so še nasveti s 
področja preventive, 
tako glede ohranjanja 
zdravja oči in gibal 
ter posredovanje različnih zanimivih izkušenj pacientov. Če 
bi želeli prejeti brezplačni izvod, nam pošljite svoj naslov na 
info@morelaokulisti.si.

pO ZDrAVsTVENI NAsVET, pOVEZAN Z OčmI 
IN GIbALI, V rEVIJO VID & GIb

B I O • P R O D A J A L N A

Živim zdravo, kupujem bio.

B I O • P R O D A J A L N A

Živim zdravo, kupujem bio.

B I O • P R O D A J A L N A

Živim zdravo, kupujem bio.

mINUsGrIp sOrIA NATUrAL  
Koncentrat  GRANATNEGA JABOLKA,  in ČRNEGA BEZGA  obogaten z VITAMINOM C, 
CINKOM  in LAKTOFERINOM.
Sinergija lastnosti  granatnega jabolka, črnega bezga in laktoferina je odkritje, ki ga 
znanstveniki in zdravstveni strokovnjaki smatrajo kot  najbolj obetavnega na področju 
imunologije za preprečevanje viroz.

Minusgrip je izdelek namenjen naravni krepitvi obrambe oganizma za osebe, ki so 
občutljive na temperaturne spremembe letnih časov, kot so otroci, starejši ljudje, 
rekonvalescenti itd .. in, če je že  prepozno, pomaga v boju proti okužbam, zmanjšuje  
dolžino in intenzivnost prehladov in gripe.
 
Vsebuje : 10 vial ali stekleničk po 15 ml je zelo prijetnega okusa.  Cena : 14.80 Eur.
Izdelek najdete v Sanolaborjih, specializiranih trgovinah in nekaterih lekarnah.

Socialne stiske niso več izjema, 
žal postajajo pravilo. Tosama je 
svetovno prepoznano slovensko 
podjetje, ki že več kot 90 let na 
Viru pri Domžalah razvija, izdeluje 
in prodaja sodobne higienske in 
medicinske pripomočke. Več kot 
440 zaposlenih ustvarja izdelke, ki 
so plod lastnih raziskav in razvoja. 
Eno od njihovih glavnih vodil je prepričanje, da si uporabniki 
zaslužijo stalno skrb, odgovoren odnos in zanesljivo kakovost. 
Njihova družbena odgovornost je visoka, prepoznavajo stiske 
posameznikov in družbenih skupin. Tokrat so v sodelovanju s 
CSD Maribor oskrbeli nekaj socialno šibkejših družin, ki so se 
znašle v stiski zaradi nasilja v družini; podarili so jim pakete, 
ki vsebujejo sterilne obliže Vivacare, otroške plenice BBCASH 
FREELIFE in higienske izdelke Jasmin. Predaja izdelkov je bila 
v Tosamini »Beli štacunci« na Jezdarski ulici 4 v Mariboru, 
kjer vam ob nakupu svetujejo strokovnjaki zdravstvene nege, 
opravite pa lahko tudi prevzem medicinskih pripomočkov na 
zdravstvene naročilnice.

TOsAmA Z IZDELKI pOmAGALA 
DrUžINAm V sTIsKI

Nova linija NIVEA Men Active Age je 
namenjena moškim po 40. letu, ki iščejo 
hiter in preprost sistem za nego kože, ki 
jim daje zaupanje, da so za svojo kožo 
storili največ, kar lahko. Izdelki zagotavljajo 
več učinkov z enim samim nanosom, 
po katerem je koža sveža in negovana. 
Formule s kreatinom in kofeinom (gvarana) 
pospešijo proces obnavljanja celic, s čimer 
okrepijo kožo in zgladijo gube.

cELOVITA rEšITEV ZA NEGO 
ZrELE mOšKE KOžE
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Izdelka s klamatsko algo KlamathRW®max in NutriMax® sta bogata 
z vitamini, minerali in drugimi hranili v uravnoteženih razmerjih, ki so 
podobna razmerjem v človeškem organizmu.
Sta najbogatejši vir NARAVNEGA ORGANSKEGA vitamina B12, ki se v 
telesu popolnoma absorbira.
Vitamin B12 prispeva k sproščanju energije pri presnovi, k delovanju 
živčnega sistema, k presnovi 
homocisteina, k normalnemu 
psihološkemu delovanju, k 
zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti.
Vitamin B12 ima vlogo pri nastajanju 
rdečih krvničk, pri delovanju imunskega 
sistema in pri delitvi celic.

VIr VITAmINA b12

VRTILJAK

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 

V Medexu so v skrbi 
za vaše zdravje razvili 
linijo izdelkov, ki nudi 
bogat vir proteinov 
– beljakovin (gr. 
Proteios pomeni prvi, 
najpomembnejši). 
Novi proteinski 
napitki in ploščica 
so dobrodošel 

sopotnik v službi, doma ali ob športnih aktivnostih. Podjetje 
Medex, ki bo naslednje leto praznovalo 60-letnico obstoja, 
tako znova preseneča s svojo sodobnostjo in vitalnostjo. Na 
tradicionalnem jesenskem druženju so se predstavili dr. Nada 
Rotovnik Kozjek, dr. med., predsednica Slovenskega združenja 
za klinično prehrano, ki je razložila pomen beljakovin za telo 
in zdravje, ter Jan Polanc, najboljši kolesar v slovenskem 
pokalu, ki priznava, da ima v prihodnosti še kako visoke cilje. 
Tour de France je tista dirka, ki tudi Jana Polanca najbolj 
pritegne, z Medexovimi izdelki pa bo zagotovo še naprej nizal 
odlične uspehe. Predstavila se je tudi Polona Batagelj, ki je za 
Slovenijo nastopila na kolesarskem delu poletnih olimpijskih 
iger 2012 v Londonu, kjer je na cestni dirki osvojila 22. mesto.

TrADIcIONALNO JEsENsKO 
DrUžENJE Z mEDExOm

Potreba po beljakovinah je odvisna od našega življenjskega sloga. Bolj 
kot smo aktivni, več beljakovin potrebujemo. Po podatkih Inštituta za 
varovanje zdravja (IVZ) je priporočen dnevni vnos 0,8 grama beljakovin 
na kilogram telesne teže.  Ker ne dvigujejo nivoja sladkorja v krvi, je 
priporočeno njihovo uživanje ob vsakem obroku. Beljakovinski napitki 
iz Medexa so odeti v mamljive okuse sočne jagode, slastne čokolade 
in zapeljive vanilje. Izdelki vsebujejo mlečne beljakovine, so brez 
konzervansov, prav tako pa ne vsebujejo aspartama, acesulfama in 
saharina. Privoščite si kar 50 gramov beljakovin v že pripravljenem, 
slastnem napitku. Beljakovinska ploščica bo s harmonijo okusa 
pomaranče, čokolade in medu 
vaše brbončice zlahka osvojila, 
telesu pa ponudila vir mlečnih in 
sojinih beljakovin. Beljakovinska 
ploščica predstavlja vir 
prehranske vlaknine ter 
vsebuje 16 gramov beljakovin 
v odličnem razmerju z drugimi 
prehranskimi snovmi. Privoščite 
si jo po aktivnosti, za malico ali 
kot okusen prigrizek. Je odličen 
sopotnik na vseh poteh in ne 
vsebuje konzervansov.

bELJAKOVINE ObLIKUJEJO IN GrADIJO VAšE TELO

Sladkorna bolezen je v porastu in s tem tudi težave s 
težko zaceljenimi diabetičnimi ranami, kamor spada tudi 
diabetično stopalo. Za hitrejše celjenje rane je ključnega 
pomena, da je rana čista. Za učinkovito izpiranje in čiščenje 
zato priporočamo raztopino Prontosan. Kombinacija 
sestavin omogoča odličen čistilni učinek, ki pospeši celjenje. 
Raztopino Prontosan 
uporabimo kot obkladek na 
rani vsakič, ko previjemo rano. 
Raztopino Prontosan lahko 
uporabite z vsemi sodobnimi 
oblogami. Ob nakupu 
Prontosana vas v lekarnah 
čaka tudi darilo – razkužilo za 
roke Softa Man Viscorub.

prONTOsAN, UčINKOVITA NEGA 
DIAbETIčNEGA sTOpALA Če želimo za zdravje zob in obzobnih tkiv narediti res 

največ, je treba temeljito čistiti tudi medzobne 
prostore. Za zares učinkovito čiščenje medzobnih 
prostorov izberimo medzobno ščetko, ki bo ustrezne 
velikosti za posamezni medzobni prostor. Njeno žično 
jedro mora biti čim tanjše, da enostavno vstopi v 
medzobni prostor, a še vedno dovolj močno, da se ob 
uporabi ne prelomi, njene ščetine pa  morajo biti dovolj 
dolge in nežne, da dosežejo obloge na mestih, ki jih 
zobna nitka ne doseže. Prav to so odlike medzobnih ščetk 
Curaprox, serije prime, ki so odslej na voljo v skupnem 
pakiranju z zobno ščetko Curaprox. 

Se hitro zredite? Vas muči depresija, 
pogosto kihate? Ste pogosto 
prehlajeni? Vas muči prebava? 
Ste po jedi zaspani? Imate akne, 
koprivnico? Vam zatekajo okončine 
ali obraz? Ste kronično utrujeni? 
Imate bolečine v trebuhu ali 

glavobol? Se vam po jedi spahuje ali vas mučijo vetrovi? Trije 
ali več pozitivnih odgovorov potrjuje intoleranco. Naštete 
težave so odziv organizma na neusklajeno prehrano. Naredite 
intolerančni test, uskladite prehranske navade in se znebite 
težav! Več informacij poiščite na spletni strani 
www.holitimed.com

Zimski mraz povzroča izsušeno kožo 
po celem telesu, najhitreje pa njegove 
posledice opazimo na rokah. Hladen in 
suh zrak, pomanjkanje vlage ter nenehne 
temperaturne razlike ob prehodu iz 
odprtih v zaprte  prostore, puščajo kožo 
na rokah razpokano in izsušeno. Hranilna 
negovalna krema za roke Vichy Nutriextra, 
s koncentratom hranilnih sestavin, prodre 
globoko v kožo in jo nahrani. Globinsko 
obnovljena koža je v trenutku bolj polna, 
učinek pa traja ves dan, tudi po umivanju rok. Z redno nego 
poskrbimo, da so naše roke vedno lepe in mlade, saj so ravno 
roke eden prvih pokazateljev starosti.

Z Dnevno vlažilno emulzijo postane ten 
sijoč. Lahka emulzija na podlagi kakovostnih 
rastlinskih izvlečkov in olj aktivira naravno 
tvorjenje maščob in vlage v koži ter jo 
naredi rožnato in nežno. Dnevna vlažilna 
emulzija nežno uravnava ritem skoraj vsake 
kože. Zdravilne rastline ranjak, nepozebnik 
(hamamelis) in korenje osvežujoče 
poživijo kožo. Oljni izvlečki in rastlinska olja 
uravnovešajo oskrbo kože z lipidi. Poživijo celo 
bledo polt.

Ni ljubitelja dobre hrane, da ne bi užival v pici, če ima le-ta 
dobro, hrustljavo testo in je obložena s pravimi sestavinami. Da 
bi uživali tako v okusih kot v kvaliteti jo obložite z mesninami 
PORTALUPI, ki so BREZ 
glutena, laktoze, ojačevalcev 
okusa in polifosfatov. 
Mesnine Portalupi so vam 
na voljo v Maxijevi delikatesi 
ter v različnih HM Mercator 
trgovinah.

pOpOLN pAr ZA pOpOLNOmA ZDrAV NAsmEh

NArEDITE hITrI TEsT INTOLErANcE

VIchY ZA LEpE IN NEGOVANE rOKE 

Dr. hAUschKA DNEVNA VLAžILNA EmULZIJA

mEsNINE brEZ GLUTENA, LAKTOZE, 
pOLIfOsfATOV, msG IN GsO 

Maitake pomaga uravnavati proizvodnjo inzulina 
ter s tem uravnava krvni sladkor, stabilizira raven 
holesterola, krepi imunski sistem in pripomore k 
hitrejšemu kurjenju maščob. Japonski raziskovalci so 
preizkusili zdravilnost maitake in ugotovili, da veliko 
učinkoviteje preprečuje raka kot katera koli druga 
medicinska goba. Učinkovito deluje tudi pri virusu HIV 
in hepatitisu ter znižuje krvni tlak. Več informacij lahko 
najdete na www.nutrisslim.com.

čUDEžNI ZDrAVILNI UčINKI GObE mAITAKE

Maitake 
Powder 

Nature's finest!
Food for your mind, body & spirit

125 g

Hand Salve – 
pomada za roke
Intenzivno navlaži in 
poskrbi za mehko in voljno 
kožo vaših rok.
Vsebuje naravne 
sestavine, kot sta olje 
sladkega mandlja 
in oljčno olje, ki kožo 
nahranita. Čebelji vosek pa 
preprečuje izgubo vlage.

Po več letih raziskav je La Roche-
Posay razvil linijo izdelkov Redermic, 
ki vsebuje učinkovite aktivne sestavine 
proti staranju, prilagojene posebnim 
potrebam občutljive kože. To jesen 
La Roche-Posay predstavlja Redermic 
Yeux [R], intenzivni koncentrat proti 
staranju kože za predel okrog oči. 
Učinkovit kompleks z Retinolom, ki 
zgladi kožo, skupaj s Kofeinom deluje 
proti gubam, podočnjakom in znakom 
utrujenosti. Linija izdelkov proti staranju 
kože REDERMIC R+C vsebuje aktivne 
učinkovine (Retinol, Vitamin C), ki 
učinkujejo proti staranju kože in so 
prilagojene potrebam občutljive kože.

rEVOLUcIONArNI LINIJI rEDErmIc sE
prIDrUžUJE NOV IZDELEK
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Naravna sredstva proti gripi in nasveti 
za povečanje imunskega sistema
Čiščenje telesa, ki traja vsaj dva tedna. 
Uživajte svežo, enostavno hrano za 
prebavo, ki daje prebavi odmor in ji 
pomaga pri procesu izločanja strupov. 
Jejte tople juhe iz ekološke zelenjave z 
veliko začimbami. Med žiti izberite proso 
in kvinojo. Ne uporabljajte mleka in 
mlečnih izdelkov ter mesa. Ne pozabite 
na stročnice, ki si jih pripravite kot 
juho. Ajurveda pri hitrejšem in boljšem 
razstrupljanju priporoča ajurvedsko zelišče 
andrographis paniculata, ki se tudi pri nas 
dobi v obliki kapsul.
Začimbe dejansko povečujejo prebavne 
moči in pospešujejo odstranjevanje 
strupov. Mešanica, ki si jo lahko naredite 
doma: 
• 6 koščkov kurkume – zmlete,
• 3 koščke mlete kumine, 
• 3 koščke koriandra – naribanega ali 

zmletega,
• 6 koščkov koromača, 
• košček ingverja – naribanega,
• pol čajne žličke kajenskega popra, 
• četrt čajne žličke mletega cimeta. 
Pri kuhanju kvinoje ali prosa z zelenjavo 
vedno uporabite eno čajno žlico mešanice 

estrogeni in progesteron,  neposredno 
vplivajo na imunski sistem. Raziskave 
kažejo, da je funkcija imunskih celic nižja v 
drugi polovici ženskega cikla (pod vplivom 
progesterona) v primerjavi s prvo polovico. 
Maternica se pred menstruacijo ne more 
ukvarjati z uravnoteženostjo zunanjih 
dejavnikov – stres, nepravilna prehrana 
‒, saj se spopada s  procesom začetka 
menstrualne krvavitve. Imunski sistem se v 
času dejanske menstruacije začenja znova 
izboljševati. Na splošno je tako, da, kadar 
so hormoni neuravnovešeni, to močno 
vpliva na delovanje imunskega sistema.

Kako lahko najbolje poskrbimo za 
optimalno delovanje imunskega 
sistema?
Za dobro hormonsko ravnovesje in 
vračanje telesa v optimalno delovanje se v 
tujini in pri nas uporablja komplementarno 
terapijo SCIO, ki na podlagi kvantne 
fizike vrača telo v ravnovesje. Pri ženskih 

Naš imunski sistem ima dve temeljni 
sestavini - celično in hormonsko 
komponento. 
Celični vidik je tisto, na kar pomislimo, ko 
mislimo na imunski sistem - bele krvne 
celice napadajo patogene bakterije. 
Manj poznan  pa je hormonski vidik. 
Ko so naši hormoni neuravnovešeni, 
močno ogrozijo delovanje imunskega 
sistema. Ko se ljudje staramo, se stara 
tudi delovanje naših žlez in zmanjša se 
proizvodnja hormonov. Pride do padca 
spolnih hormonov, ščitničnih hormonov, 
rastnega hormona ... Zaradi tega je naš 
imunski sistem v starosti bolj oslabljen. 
Na naše hormone negativno vplivajo 
tudi nepravilna prehrana, močen in 
vsakodnevni stres, strupi iz okolja in vode 
ter kozmetika s parabeni in drugimi strupi.

Kako menstrualni cikel vpliva na 
imuniteto? 
Pri ženskah ženski spolni hormoni, 

začimb, ki ste jih prej pomešali v stopljeni 
kokosovi maščobi ali maslu ghee, dokler 
niso sprostile arome.
Privoščite si počitek, ki krepi delovanje 
imunskega sistema. Dolgo delo v noč, 
neredno prehranjevanje in spanje čez dan 
močno bremenijo delovanje imunskega 
sistema.

Terapija SCIO
SCIO  –  Scientific Consciousness Interface 
Operating System je aparat, ki skenira telo 
pacienta na način, podobno kot poteka 
skeniranje računalnika pri iskanju virusov 
ter nam pokaže: 
• splošno stanje organizma, 
• –  delovanje posameznih organov, tkiv, 

žlez, 
• EKG, EEG, EMG, 
• prisotnost škodljivih snovi, virusov, 

bakterij, parazitov, alergenov, 
• raven hormonov, sladkorja, aminokislin, 

maščob, 
• pomanjkanje mineralov, vitaminov, 
• izpostavljenost patogenim vplivom, 
• stanje kislosti in bazičnosti telesa, 
• duhovna in čustvena stanja (jeza, stres, 

slaba koncentracija, preutrujenost), 
• številne druge fizične in psihične težave.
Na podlagi dobljenih izvidov SCIO 
priporoči terapije. V sistemu SCIO 
obstaja mnogo programov, ki potem, 
ko se izmerijo frekvence telesa, vračajo 
nazaj lastne frekvence, da popravijo 

hormonskih težavah pomagata divji jam 
in ajurvedsko zelišče shatavari, pri moških 
pa je odlično ajurvedsko zelišče tribulus 
terestris.
Poleg dobrega hormonskega ravnovesja 
se imunski sistem okrepi z antioksidanti 
(najdemo jih v ekološkem sadju in 
zelenjavi), vključno z vitaminom C, D, 
vitaminom E, beta karotenom, cinkom 
in selenom. Prav tako imajo veliko vlogo 
zdrave maščobe, ki pravzaprav sestavljajo 
vsako membrano naše celice. Izjemno 
pomembno je dobro delovanje črevesja in 
prebave, saj je zdravo črevesje bistvenega 
pomena za močen imunski sistem. 
Starodavna znanost, mahariši ayurveda, 
je specializirana ravno na tem področju: 
krepitev naravne obrambe telesa. Če je 
naše telo napolnjeno s toksini, okužba 
najde plodna tla za širjenje bolezni. 
Simptomi so neprebavljena hrana, 
napihnjenost,  okorelost sklepov, počasna 
prebava, otopelost, glavobol in utrujenost.

ali nevtralizirajo dobljena destruktivna 
valovanja. Vzpostavlja zdravo delovanje 
celic, hormonov in organov, odstranjuje 
presežke bakterij, alergij in težkih kovin.  
Mnenje zdravnika: Dr. Igor Cetojević je 
zdravnik splošne medicine s strokovnim 
znanjem kitajske medicine, ajurvede, 
akupunkture in magnetoterapije ter 
je specializiran za delo z naprednimi 
biofeedback sistemi, vključno s SCIO 
oziroma je znanstveni operater Conscious 
Interface  –  naprave, ki meri 16 
standardnih električnih parametrov telesa 
v poskusu za odkrivanje in zdravljenje 
številnih bolezni. 
Dr. Igor Cetojević: »Zdravje ni samo 
fizično. Delovanje imunskega sistema 
je ključno pri vseh bolezenskih stanjih. 
Psihologija je sestavni del telesnega 
delovanja, saj je za zdravje pomembno 
duševno, psihično, čustveno in duhovno 
stanje. Zdravilo, v katerem je ključ zdravja, 
se skriva v celovitosti, v kateri zavest, telo, 
duh in okolje sestavljajo celoto. Bistvo 
celovite holistične medicine je, da se 
osredotoči na človeka, posameznika, ne 
pa na bolezni. Imunski sistem je temelj 
vsakega organizma. Prehrana, navade, 
genska nagnjenost, zavest, energija, 
okolje in odnosi, v katerih živimo, vse je 
prepleteno in vpliva drug na drugega.« 
»SCIO je najbolj zapletena naprava za 
medicinsko diagnostiko in terapijo. 
Edinstvena je v tem, da meri več kot 
40 vitalnih znakov in pošilja signale v 
dveh smereh (biofeedback), kar kaže 
na delovanje pacienta. Ena od največjih 
prednosti tega sistema je preventivna 
vloga, saj pokaže simptome in motnje, 
še preden se te pokažejo v obliki bolezni. 
Spodbuja delovanje imunskega sistema in 
ga ponovno vrača v optimalno delovanje. 
Ko obenem poskrbimo za zdravo in 
uravnoteženo prehrano ter gibanje je 
zdravje neizogibno.«

Zima, pomlad, poletje, jesen. Tako kot so ciklični letni časi, tako ciklična so obolenja. V jesenskem 
času so primer ciklične bolezni  težave z dihali. Prav tako astma in alergije. Da 
pogostih prehladov in gripe ne omenjam. To ni naključje. To vse so znaki, da 
naše telo ne deluje optimalno. Naš imunski sistem je oslabljen.

TEMA MESECA

Besedilo: Alja Dimic, 
prehranska terapevtka, Center 

Holistic, www.holistic.si

Predpogoj našega zdravja je 
zdrav imunski sistem. Kadar ne 
dela pravilno, se to pokaže v 
obliki alergij in vnetij. Poskrbite 
za njegovo zdravo delovanje 
in se na tak način izognite 
pogostim obolenjem, gripam in 
prehladom.

Privoščite si počitek, ki krepi delovanje imunskega sistema. Dolgo 
delo v noč, neredno prehranjevanje in spanje čez dan močno 
bremenijo delovanje imunskega sistema.

JEsEN, OsLAbLJEN 
ImUNsKI sIsTEm 
IN pOGOsTA 
ObOLENJA sO TU



Združenje za pediatrijo pri Slovenskem 
zdravniškem društvu (ZZP) in Sekcija za 
preventivno medicino pri Slovenskem 
zdravniškem društvu (SPM) pred 
prihajajočim  hladnejšim obdobjem 
opozarjata na večjo verjetnost okužb z 
respiratornimi virusi, ki se najpogosteje  
pojavljajo v obdobju od novembra 
do aprila. Ti virusi največje tveganje 
predstavljajo za dojenčke in  majhne 
otroke, pri katerih poleg prehlada lahko 
povzročijo resnejša obolenja dihal. 
Pri dojenčkih in majhnih otrocih je 
najpogostejša okužba z respiratornim 
sincicijskim virusom (RSV). Z ustreznimi  
preventivnimi ukrepi pa lahko preprečimo 
okužbe in omejimo širjenje virusov med 
ljudmi. 

Nevarno za otroke iz ogroženih skupin
Z respiratornim sincicijskim virusom 

se v prvem letu življenja okužita dve 
tretjini dojenčkov, do dopolnjenega 
drugega leta pa se z njim okuži skoraj 
vsak otrok. Pri večini zdravih otrok in 
odraslih oseb  povzroči le prehlad in ne 
pušča posledic. Resno zbolijo predvsem 
otroci iz ogroženih skupin – med najbolj  
ogrožene skupine za težak potek okužbe 
spadajo predvsem dojenčki do tretjega 
meseca starosti, prezgodaj  rojeni 
otroci (bolj zgodaj so rojeni, bolj so 
ogroženi), otroci s kronično boleznijo 
pljuč (bronhopolmunalno displazijo) in 
otroci s prirojeno srčno napako. Pogosteje 
zbolijo tudi otroci mladih mater, otroci, 
ki živijo v  prenatrpanih stanovanjih, v 
okolju z onesnaženim zrakom (kajenje, 
izpušni plini) in otroci, ki niso dojeni. Za 
najbolj ogrožene skupine otrok, kot so 
denimo nedonošenčki, je v Sloveniji proti 
RSV na voljo tudi zaščita z zdravilom. 

Z ustreznimi preventivnimi ukrepi pa 
lahko vsi zmanjšamo možnosti okužbe 
in preprečujemo širjenje RSV ter drugih 
respiratornih virusov. 

Preventiva
Margareta Seher Zupančič, dr. med., 
pediatrinja v Zdravstvenem domu Velenje 
in predsednica Združenja za pediatrijo 
poudarja: »Oboleli bi se morali izogibati 
stikov z zdravimi ljudmi in izvajati 
higienske ukrepe, kot so redno umivanje 
rok s toplo vodo in milom ter pravilna 
higiena kašlja. Okužb z respiratornimi 
virusi ne smemo jemati zlahka – bolan 
otrok naj ostane doma in se pozdravi, 
saj se bodo s tem zmanjšale možnosti 
zapletov bolezni pri otroku in širjenju 
okužbe v vrtcu ali šoli. V času sezone 
okužb dihal naj se ljudje čim manj 
zadržujejo v prostorih, kjer je veliko 
ljudi, kot so denimo nakupovalni centri. 
Večkrat dnevno je tudi treba prezračiti 
bivalne prostore in redno čistiti z virusi 
onesnažene površine, kot so kljuke ali 
stikala. Starši naj poskrbijo, da se otroci 
čim več gibajo na svežem zraku, če imajo 

s prEVENTIVNImI 
UKrEpI LAhKO 
ZmANJšAmO 
šIrJENJE OKUžb Z 
rEspIrATOrNImI VIrUsI

Okužbe z respiratornim sincicijskim virusom pri majhnih otrocih lahko povzročijo tudi resnejša 
obolenja dihal.

Besedilo: Sekcija za preventivno medicino pri Slovenskem zdravniškem društvu in Združenje za pediatrijo pri Slovenskem zdravniškem društvu

TEMA MESECA

Z respiratornim sincicijskim 
virusom se v prvem letu 
življenja okužita dve tretjini 
dojenčkov, do dopolnjenega 
drugega leta pa se z njim okuži 
skoraj vsak otrok. Pri večini 
zdravih otrok in odraslih oseb  
povzroči le prehlad in ne pušča 
posledic.
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novorojenčka, pa je priporočljivo, da v 
sezoni okužb dihal sorojenec ne obiskuje 
vrtca. Hkrati tudi odsvetujemo obiske do 
drugega meseca otrokove starosti.«

Lahko prenosljiv in zelo odporen
Respiratorni sincicijski virus je sicer 
izjemno lahko prenosljiv in zelo odporen. 
širi se s telesnim stikom, denimo z 
dotikom, s poljubljanjem in rokovanjem, 
pa tudi po zraku s kapljicami, ki nastajajo 
pri kašljanju, kihanju, smrkanju. Na 
rokah ali površinah lahko virus preživi 
od ene do 24 ur. Virus se lahko nahaja 
na različnih površinah v okolju, na 
primer na pohištvu, oblačilih, pultu 
v trgovini, na nakupovalnem vozičku 
ali na uporabljenem robčku. Pogosto 
se pojavlja povsod, kjer je veliko ljudi, 
denimo v vrtcih, šolah in v trgovskih 

centrih. Največkrat se dojenček okuži od 
starejših sorojencev ali drugih otrok in 
odraslih, ki kažejo prehladne znake. Znaki 
okužbe se lahko sprva kažejo kot prehlad 
in lahko vključujejo zvišano telesno 
temperaturo, voden izcedek iz nosu in 
druge znake prehlada. Znaki se lahko 
poslabšajo, ko se virus razširi v pljuča, 
in se kažejo kot suh, dražeč kašelj, težko 
dihanje, sopenje ali piskajoče dihanje, 
hitro dihanje, tudi pomodrevanje ali daljši 
dihalni premori.

Zdravljenje
Za zdravljenje okužb z RSV ni 
učinkovitega zdravila. Zdravljenje je 

simptomatično oziroma podporno, kar 
pomeni, da je treba obolelemu zagotoviti 
počitek, dovolj tekočine in zdravila 
za širjenje dihalnih poti. Pri majhnih 
otrocih pa je RSV najpogostejši virusni 
povzročitelj bronhiolitisa (vnetje malih 
dihalnih poti) in pljučnice (vnetje drobnih 
pljučnih mešičkov). V času epidemije ga 
odkrijemo tudi pri 90 odstotkih majhnih 
otrok, sprejetih v bolnišnico zaradi hude 
okužbe spodnjih dihal. RSV povzroča 
od 50 do 90 odstotkov vseh primerov 
bronhiolitisa in od 10 do 30 odstotkov 
bronhitisa pri otrocih. Najhujše okužbe 
zahtevajo zdravljenje v bolnišnici ali celo 
sprejem v intenzivno enoto. Sprejem 
majhnega otroka v bolnišnico zaradi 
okužbe z respiratornimi virusi predstavlja 
velik stres za celotno družino, posledice 
pa pušča tudi potem, ko je otrok že zdrav. 

Miloš, oče dveletnega Jana, se spominja: 
»Ker je najin sin nedonošenček, smo 
že tako omejili obiske in tudi najbližji 
sorodniki so Jana spoznali šele, ko je bil 
star štiri mesece. Ob starosti leto in pol 
sva ga vpisala v vrtec in skoraj takoj je 
prišlo do okužbe, ki se je najprej začela 
kot običajen prehlad, nato pa je bil Jan 
sprejet v intenzivno enoto bolnišnice. To 
se je zgodilo kar dvakrat v zelo kratkem 
času in za našo družino je bila to ena od 
najtežjih preizkušenj v življenju. Ne veš, 
kaj se bo zgodilo, kdaj lahko pričakuješ 
še kakšen nov zaplet, kdaj bo otrok 
zopet zdrav in kakšne bodo posledice 
v prihodnosti. Ob hospitalizaciji sva 
oba z ženo morala čez noč popolnoma 
spremeniti urnike in še danes morava biti 
bolj pazljiva. Ponovna okužba bi bila za 
najinega sina zelo nevarna, zato sva ga 
morala izpisati iz vrtca in poiskati varstvo 
v manjši skupini, od jeseni do pomladi se 
izogibamo krajem, kjer je veliko ljudi, ne 
bomo šli na razna prednovoletna srečanja 
za otroke, ne obiskujemo notranjih igral, 
manj se družimo s prijatelji …«

Oboleli bi se morali izogibati 
stikov z zdravimi ljudmi in 
izvajati higienske ukrepe, kot 
so redno umivanje rok s toplo 
vodo in milom ter pravilna 
higiena kašlja.
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Temperature se nižajo in dnevi 
se krajšajo. Na te spremembe 
se imunski sistem odziva z 
izločanjem različnih hormonov, 
predvsem je med njimi več 
stresnih hormonov. Ti na eni 
strani uspešno kljubujejo 
omenjenim klimatskim 
spremembam, na drugi strani 
pa slabijo imunski sistem. Zato 
smo v prehodih letnih časov 
manj odporni. Hkrati se več 
zadržujemo v zaprtih prostorih, 
kjer se bakterijske, virusne in 
druge okužbe med ljudmi lažje 
širijo.

Naloge imunskega sistema
Osnovna naloga imunskega 
sistema je varovanje organizma 
pred okužbami oziroma 
uspešna in učinkovita obramba 
ob vdoru bolezenskih mikrobov 
v telo. Imunski sistem 
predstavlja preko sto milijonov 
imunskih celic (limfociti, 
makrofagi, nevtrofilci, 
spominski limfociti ...). 

Delovanje imunskega sistema 
je zapleteno, vendar je njegova 
strategija preprosta: sovražnika 
mora najprej prepoznati, nato 
aktivirati obrambne celice in ga 
končno napasti ter premagati. 
Imunskega sistema ne 
čutimo, občutimo le posledice 
njegovega neuspešnega 
delovanja.
V vseh življenjskih obdobjih, 
še posebno pa v obdobju 
intenzivne rasti, ko se otrokov 
imunski sistem aktivno sooča 
z vdorom različnih mikrobov, 
lahko le uravnotežena 
prehrana in zadostna količina 
počitka ustvarita idealne 
pogoje za optimalno delovanje 
imunskega sistema.

Primerna prehrana na 
prvem mestu
Za svojo odpornost lahko 
poskrbite s primerno prehrano. 
Zaradi večje izpostavljenosti 
okužbam so v tem obdobju 
povečane potrebe vašega 

organizma po antioksidantih, 
ki jih lahko v zadostni količini 
zaužijete s prehranskimi 
dopolnili (na primer iz črnega 
bezga) in poskrbite za bojše 
delovanje svojega imunskega 
sistema.

Antioksidanti
Pomembno mesto v 
uravnoteženi prehrani imajo 
antioksidanti in naravne 
rastlinske zaščitne snovi. 
Te so naravno prisotne 
snovi v rastlinah, ki rastlino 
varujejo pred neugodnimi 
zunanjimi dejavniki (vreme, 
škodljivci ...), v človekovem 
telesu pa delujejo kot močni 
antioksidanti, ki ščitijo celice 
pred nastankom prostih 
radikalov in tako ustvarjajo 
optimalne pogoje za dobro 
delovanje imunskega sistema 
ter izboljšajo njegov odziv. Kot 
antioksidanti lahko delujejo 
encimi, vitamini (vitamin A, 
E in C), minerali (cink, selen) 

ali drugi naravni produkti 
(flavonoidi, antocianini).

Antocianini v črnem 
bezgu: med najmočnejšimi 
naravnimi antioksidanti
Flavonoidi so močni, naravni 
antioksidanti, ki ščitijo celice 
telesa pred morebitno škodo, 
ki naj bi jo povzročali prosti 
radikali. Flavonoidi so v 
določeni vsakodnevni prehrani, 
kot sta sadje in zelenjava. 
Posebej zanimivo skupino 
flavonoidov predstavljajo 
antocianini. Te je mogoče najti 
v pigmentih vijoličnega, temno 
modrega in rdečega sadja, 
kot so jagode črnega bezga. 
Dejavnost antocianinskih 
pigmentov je tista, ki daje 
jagodi črnega bezga močno 
delovanje kot antioksidant.

V čAsU prEhLADNIh 
ObOLENJ NE pOZAbITE 
NA prImErNO 
prEhrANO

Zaradi dodatne obremenjenosti našega imunskega sistema med prehodom letnih 
časov je to tudi čas prehladov, gripe in bronhitisov. 

KLINICNO PRESKUŠENO

VIROLOŠKO PRESKUŠENO 
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Ekstrakt jagod 
črnega bezga brez 
dodanega sladkorja 
z dodanim vitaminom C 
in cinkom

Eksrakt jagod 
črnega bezga 
z dodanim 
vitaminom C in 
cinkom 

Ektrakt jagod 
črnega bezga z 
dodanimi vitamini in 
minerali

Ekstrakt jagod 
črnega bezga z 
dodanim vitaminom C

Pomaga krepiti vaš 
imunski sistem

Izdelki so na voljo v lekarnah in 
specializiranih prodajalnah po Sloveniji

Sambucol® z jagodami črnega 
bezga je bogat s flavonoidi – 
potencialni antioksidanti. 
To zimo poskrbite za 
odpornost članov vaše 
družine, saj je njihovo zdravje 
odvisno tudi od vas.
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Sambucol tudi v obliki pastil 
in za pripravo toplega napitka



14 15

Prvi znanstveni opis antibiotika sega v 
leto 1928, ko je Alexander Fleming opisal 
penicilin. Po odkritju antibiotikov so 
infekcijske bolezni, ki so prej predstavljale 
vodilni vzrok smrti v zahodnem svetu, 
postale hitro in lahko ozdravljive. Danes 
si medicine brez antibiotikov več ne 
znamo predstavljati. Vendar tudi bakterije 
ne počivajo, vse hitreje se širijo na 
antibiotike odporni sevi, k temu pa veliko 
prispeva pretirana in nepravilna uporaba 
antibiotikov. Problem odpornosti bakterij 
na antibiotike je postal velika grožnja 
javnemu zdravju. 

Kaj so antibiotiki?
Antibiotiki so zdravila, ki jih uporabljamo 
za zdravljenje bakterijskih okužb. Z njihovo 
uporabo zavremo ali ubijemo bakterije, ki 
povzročajo infekcijske bolezni. 

Kako delujejo?
Antibiotična zdravila izkoriščajo razlike 
med mikroorganizmi in človeškimi 
celicami. Učinkoviti so zato, ker delujejo 
na mikroorganizme, istočasno pa ne ali 
zelo malo škodujejo človeškim celicam.
Antibiotiki so široka skupina zdravil, 
ki delujejo na ključne celične procese 
bakterij in na ta način zavrejo njihovo 
razmnoževanje ali pa jih ubijajo. Delujejo 
na številne načine, nekateri preprečijo 
sintezo celične stene bakterij, sem spadajo 
recimo penicilini. Drugi bakterijam 
preprečijo tvorbo beljakovin ali vitaminov, 
ki jih te nujno potrebujejo za preživetje 
(na primer tetraciklini, makrolidni 
antibiotiki). Nekateri antibiotiki delujejo 
tako, da bakterijam preprečijo, da bi pri 
razmnoževanju pravilno predale svoj 
dedni zapis. 
Nekatere bakterije so že zaradi svojih 

mora biti zdravnik še posebno previden 
pri nosečnicah in doječih materah, kajti 
nekateri antibiotiki lahko škodijo plodu 
oziroma doječemu dojenčku. Tudi pri 
ljudeh s težjimi boleznimi ledvic in jeter ter 
pri tistih, ki sočasno jemljejo kakšna druga 
zdravila, mora zdravnik previdno izbirati 
vrsto in odmerke antibiotika.
Večino porabe antibiotikov predstavlja 
izvenbolnišnična, ambulantna uporaba. 
Slovenija je znižala ambulantno rabo 
antibiotikov v obdobju od 1999 do 
2010 za skoraj 29 odstotkov. Vendar 
je poraba antibiotikov pri nas še vedno 
previsoka, saj imata državi, kot sta na 
primer Nizozemska in švica, porabo 
nižjo za 25-30 odstotkov. V Sloveniji 
lahko zmanjšamo porabo antibiotikov za 
zdravljenje okužb zgornjih dihal, akutnega 
bronhitisa in pri otrocih za zdravljenje 
akutnega vnetja srednjega ušesa. 
Čeprav je poraba antibiotikov v bolnišnicah 
le okrog deset odstotkov celotne porabe 
antibiotikov, pa se poraba usmeri na 
majhno število oseb. Zaradi visoke 
rabe antibiotikov in povečane možnosti 
prenosa odpornih bakterij so bolnišnice 
epicenter nastajanja odpornih bakterij. 
Stanje in trendi odpornosti bakterij na 
antibiotike so v Sloveniji skrb vzbujajoče 
in vse moramo narediti, da odpornost ne 
narašča oziroma da se začne zmanjševati.

Nekateri neželeni učinki antibiotikov
Pogosto predpisani antibiotiki spadajo 
med varna zdravila z malo neželenimi 
učinki, saj učinkujejo predvsem na 
bakterije. Vendar lahko kot vsako zdravilo 
povzročajo neželene učinke. Neželeni 
učinki so odvisni od antibiotika, ki ga 
uporabljamo, in načina dajanja, zato tukaj 
omenjam samo nekatere pogostejše 
neželene učinke pri zdravljenju z 
antibiotiki.
Pojavijo se lahko preobčutljivostne 
reakcije, prebavne motnje, kot sta 
napenjanje ali driska, ter glavobol in 
vrtoglavica. 
Antibiotiki uničujejo določene 
vrste bakterij v našem organizmu, 
med drugim tudi nekatere koristne 
in za življenje potrebne bakterije 
v črevesju. Zaradi porušenega 
ravnovesja se pogosto pojavijo blage 
prebavne motnje, kot sta driska ali 
napenjanje. Zaradi spremembe 
normalne črevesne mikroflore 
lahko pride do prerasta z bakterijo 
C. Difficile, ki lahko povzroča hujše 
oblike driske in napetost v trebuhu. 
Okvara sluznice debelega črevesa, 
povzročena s C. difficile, lahko v redkih 
primerih vodi tudi v življenjsko ogrožajoča 
stanja, kot so predrtje črevesne stene 
ali pojav hudega črevesnega vnetja. 
Med zdravljenjem uživajte živila, bogata 
z vitamini, in izdelke s probiotičnimi 
bakterijami, saj boste tako okrepili naravno 

naravnih lastnosti odporne na določene 
antibiotike. Večji problem predstavljajo 
bakterije, ki se v svojem boju za obstanek 
razvijajo, gensko spreminjajo in vse hitreje 
postajajo odporne na številne antibiotike. 
V človeškem telesu se bakterijski 
geni, na katerih so zapisani podatki za 
odpornost bakterij, zlahka prenašajo med črevesno floro in znova vzpostavili pravo 

ravnovesje v telesu.
Pravilna raba antibiotikov
Za pravilno rabo antibiotikov smo 
odgovorni vsi. Le s pravilno rabo bodo 
antibiotiki ostali učinkoviti za prihodnje 
generacije. Antibiotike uporabljamo samo 
takrat, kadar so potrebni. Na virusna 
obolenja antibiotiki nimajo vpliva in ne 
pospešijo okrevanja.
Poleg predpisanih antibiotikov vpliva na 
porabo antibiotikov tudi samozdravljenje. 

Evropska raziskava je pokazala, da 
je v Ljubljani in njeni okolici imela 
petina prebivalcev antibiotik v domači 
lekarni in kar četrtina odraslih bi ga 
uporabila za samozdravljenje, kar nas 
uvršča v evropske države z najvišjim 
možnim samozdravljenjem. Nevarnosti 

bakterijskimi vrstami. Zadnji podatki o 
občutljivosti bakterij za antibiotike po svetu 
kažejo na širjenje po Gramu negativnih 
bakterij, ki so odporne proti vsem znanim 
antibiotikom. Posamezne seve takih 
bakterij ugotavljamo tudi v Sloveniji.

Kdaj uporabljamo antibiotike?
Antibiotike uporabljamo samo, kadar so 
potrebni, to je pri zdravljenju bakterijskih 
okužb. Na virusne okužbe (gripa, 
prehlad) antibiotiki ne vplivajo. Jemanje 
antibiotikov v tem primeru ne bo pospešilo 
okrevanja ali preprečilo širjenja virusne 
okužbe. V večini primerov bo naš imunski 
sistem sam pozdravil preproste okužbe 
brez zapletov.
Če imate gripo ali prehlad in vam zdravnik 
ni predpisal antibiotikov, poskrbite zase 
in dovolj počivajte, pijte veliko tekočin v 
izogib dehidraciji, vprašajte zdravnika po 
neantibiotičnem zdravljenju simptomov 
prehlada ali gripe, kot so na primer 
zamašen nos, bolečine v grlu, kašelj in 
podobno. Če simptomi v predvidenem 
času ne izzvenijo ali pa se celo poslabšajo, 
ponovno obiščite svojega zdravnika.
Samo zdravnik vam lahko postavi 
pravilno diagnozo in odloča o tem, ali 
je antibiotično zdravljenje potrebno. 
Pri izboru antibiotika čaka zdravnika 
zahtevna naloga, kjer mora ugotoviti vrsto 
in občutljivost bakterije, ki je povzročila 
okužbo, ter mesto, kjer se okužba nahaja, 
pri tem pa mora upoštevati še individualne 
lastnosti bolnika. Pri ugotavljanju, za 
katero vrsto bakterijske okužbe gre, 
si zdravnik pomaga s podatki, ki jih o 
svoji bolezni pove pacient, s kliničnim 
pregledom in včasih tudi z laboratorijskimi 
ali celo kakšnimi drugimi preiskavami. Če 
bolezen zahteva antibiotično zdravljenje, 

samozdravljenja so številne: nepravilno ali 
prepozno postavljanje diagnoze, napačna 
raba antibiotikov in širjenje na antibiotike 
odpornih bakterij, tveganje stranskih 
učinkov in součinkovanja z drugimi 
zdravili, posebno pri otrocih, ostarelih, 
nosečnicah in osebah z več boleznimi. 
Po vseh priporočilih naj bi jih ljudje začeli 
jemati le po pregledu pri zdravniku, ki 
napiše recept.
Antibiotike jemljemo v natanko takšnih 
odmerkih, kot jih je predpisal zdravnik. 

Zdravljenja ne prekinjamo predčasno, 
tudi če se stanje hitro izboljša. Če 
med zdravljenjem z antibiotiki ne 
pride do izboljšanja oziroma se 
pojavijo nove težave, na primer 
driska, se takoj posvetujemo s svojim 
zdravnikom. Za zdravljenje okužb ne 
uporabljamo antibiotičnih zdravil, ki 
so morda ostala od prejšnjih terapij. 
Kadar vam vseeno zaradi katerega 
koli vzroka doma ostane nekaj 
odmerkov antibiotika, se posvetujte z 
zdravnikom ali farmacevtom, kako se 
znebiti preostalih zdravil. Preostanka 
antibiotikov ne dajemo drugim 
osebam.

Vsak bolnik namreč zahteva posebno 
obravnavo, zato uporabljamo le 
antibiotike, ki nam jih predpiše zdravnik. 
Ob tem pa ne pozabimo, da v Sloveniji še 
vedno predpišemo preveč antibiotikov in 
da antibiotično zdravljenje okužb zgornjih 
dihal večinoma ni potrebno.

ANTIbIOTIKI – 
KDAJ JIh rEs 
pOTrEbUJEmO?
V Evropski uniji vsako leto umre okoli 25 tisoč ljudi zaradi okužbe z na več zdravil odpornimi bakterijami. 
Zato je 18. november postal evropski dan antibiotikov, namenjen ozaveščanju prebivalstva o preudarni 
rabi antibiotikov. Antibiotiki bodo ostali učinkoviti le, če jih bomo uporabljali preudarno, to je na tak 
način, da ob pravem času izberemo pravi antibiotik, ki bo bolniku koristil in zdravil bolezen.

Besedilo: Miha Toplak, dr. med.

TEMA MESECA

Antibiotiki so zdravila, ki jih 
uporabljamo za zdravljenje 
bakterijskih okužb. Z njihovo 
uporabo zavremo ali ubijemo 
bakterije, ki povzročajo 
infekcijske bolezni. 

Na virusne okužbe (gripa, prehlad) antibiotiki ne vplivajo. Jemanje 
antibiotikov v tem primeru ne bo pospešilo okrevanja ali preprečilo 
širjenja virusne okužbe. V večini primerov bo naš imunski sistem 
sam pozdravil preproste okužbe brez zapletov.
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Zeliščna zdravila običajno vsebujejo 
kakšno razkužilo, ki vsebuje hlapljiva 
olja, ta pa gredo skozi proces presnove, 
preidejo v krvni sistem in se izločijo 
skozi ledvice. Za zmanjšanje vnetja in 
zdravljenje poškodb se dodajajo zelišča, 
ki pomirjajo in blažijo, za pospešitev 
pretoka seča ter izločanje strupov in mrtvih 
bakterij pa diuretiki. Za kitajsko medicino 
vnetje sečnih organov ni toliko infekcija, 
ki nastane zaradi bakterij, ampak bolj 
problem »vročine« in »mokrote«, zato ga 
zdravi z zelišči, ki »hladijo«.

Infekcije sečnih organov 
in vnetje mehurja
Infekcije sečnih organov se pri ženskah 
običajno razvijejo v vnetje mehurja, pri 
moških pa v vnetje sečnice. V nekaterih 
primerih so prizadete tudi ledvice. Ključni 
simptomi infekcije sečnih organov in 
vnetja mehurja so pogosto in boleče 
mokrenje, kri, sluz ali gnoj v seču, vročina 
ter bolečina nekje med ledji in dimljami.
Če so težave resne in dolgo trajajo, 
poiščimo strokovno pomoč. Infekcije, ki se 
prenašajo s spolnimi odnosi, morajo biti 
zabeležene v zdravstvenem kartonu.
Najbolj učinkovita zdravilna zelišča pri 
infekcijah sečnih organov in vnetju 
mehurja so zelena (Apium graveolens) 
– semena, gornik (Arctostaphylos uva-
ursi) – listi, barozoma ali buko (Barosoma 
betulina) – listi in plazeča pirnica (Elymus 
repens) – korenika.
Zelena razkužuje sečila in čisti sečno 
kislino iz telesa. Uporabljamo jo tako, da 
pijemo poparek ali do štiri mililitre tinkture 
trikrat na dan. Zeleno mešamo z njivsko 
preslico, koruznimi laski ali plazečo pirnico 
za pomiritev vnetih sluznih membran. 
Neprimerna je za nosečnice, uporabljamo 

vzdraženo tkivo in vnetja. Uporabljamo 
izvleček, pripravljen iz 20 gramov škrlatne 
konjske grive na 600 mililitrov vode, ali 
do tri mililitre tinkture na njegovi osnovi 
trikrat dnevno. škrlatno konjsko grivo 
lahko mešamo z zelišči, ki pospešujejo 
odvajanje in blažijo, na primer z njivko, 
koruznimi laski, plazečo pirnico ali 
kriščino, da pospešimo ozdravitev.
Brin razkužuje sečila in pospešuje 
odvajanje vode ter je dober za čiščenje 
kislinskih ostankov. Pijemo poparek, 
pripravljen iz desetih gramov brinovih 
jagod v 500 mililitrih vode ali vzamemo 
do dva mililitra tinkture na njegovi osnovi 
trikrat na dan. Priporočajo tudi masiranje 
z brinovim oljem. Da lažje odstranimo 
kamne, dodajamo hortenzijo ali svinjsko 
korenje, za pospeševanje odvajanja pa 
diuretike, kot so kriščina, plazeča pirnica, 
njivka ali koruzni laski. Brin je neprimeren 
za nosečnice. Ne uživamo ga več kot šest 
tednov brez premora.
Kriščina pospešuje odvajanje vode in 
deluje blažilno. Koristna je tudi za boleče 
mokrenje in ledvične kamne. Uporabimo 
poparek ali tinkturo na njeni osnovi. Lahko 
pijemo tudi svež sok v odmerkih po 20 
mililitrov. Za infekcije kriščini dodajamo 

pa le semena neškropljene rastline.
Gornik deluje čistilno na ledvice, 
razkužuje in je zelo učinkovit za kisel seč. 
Uporabljamo poparek, pripravljen iz 15 
gramov gornika na 500 mililitrov vode, 
ali do dva mililitra tinkture na njegovi 
osnovi trikrat na dan. Mešamo ga s 
plazečo pirnico in rmanom. Za zdravljenje 
poškodovanih sluznic pa gorniku 

barozomo ali gornik, za pomiritev in 
zdravljenje pa plazečo pirnico ali koruzne 
laske.

Bolezni prostate
Bolezni prostate so povezane z infekcijo 
v žlezi prostati. Povečanje je običajno 
pri starejših moških. Ključna simptoma 
bolezni prostate sta težave pri mokrenju, 
iztekanje po kapljicah ter zastajanje seča v 
resnejših primerih.
Vsako povečanje prostate mora pregledati 
zdravnik. 
Najbolj učinkoviti zdravilni zelišči pri 
boleznih prostate sta bela mrtva kopriva 
(Lamium album) – cvetni vršički in sabal 
(Serenoa serrulata) - plodovi.
Bela mrtva kopriva krči tkivo in blaži 
bolečine, učinkuje na plodne organe, 
zmanjšuje benigno povečanje prostate 
in krepi maternico. Koristna je tudi po 
operaciji prostate. Pijemo poparek ali 
vzamemo do 15 mililitrov tinkture na 
njeni osnovi dnevno. Belo mrtvo koprivo 
uporabljamo samostojno. Kot zdravilni 
diuretik in za večji učinek na prostato pa ji 
lahko dodajamo koruzne laske, hortenzijo 
ali plazečo pirnico.
Sabal pospešuje odvajanje vode, razkužuje 
sečne organe, ima hormonski učinek 
na moške plodne organe in zmanjšuje 
benigno povečanje prostate. Pripravimo si 
izvleček iz desetih gramov sabalovih jagod 
in 500 mililitrov vode ali jemljemo do dva 
mililitra tinkture na njegovi osnovi trikrat 
na dan. Sabal uporabljamo samostojno 
ali pa ga mešamo s hortenzijo in njivsko 
preslico.

dodajamo njivsko preslico ali kriščino. 
Veliki odmerki gornika lahko povzročijo 
občutek slabosti.
Barozoma ali buko pospešuje odvajanje 
vode in razkužuje sečne poti, na ledvice 
ima spodbujevalni učinek in jih »ogreva«. 
Pripravimo poparek iz 15 gramov 
barozome na 500 mililitrov vode ali 
jemljemo dva mililitra tinkture na njeni 
osnovi trikrat dnevno. Dovoljeno je jemati 
tudi do tri 200-miligramske kapsule 
barozome trikrat na dan. V poparek ali 
kapsule dodajamo plazečo pirnico in 
rman. Če nas pri mokrenju zelo peče, 
dodajamo tudi koruzne laske.
Plazeča pirnica vsebuje manitol, ki 
pospešuje odvajanje, pa tudi sluzi, ki 
mehčajo sluzne membrane. Je blago 
razkužilo. Uporabljamo jo v obliki poparka 
ali tinkture. Plazečo pirnico kombiniramo 
z bolj učinkovitimi razkužili – barozomo, 
gornikom ali brinom.

Sečni kamni
Sečni kamni so usedline netopnih snovi, 
običajno kalcijevih soli, in so lahko 
povezani s spremembami v kislosti 
in alkalnosti seča. Ključni simptomi 
sečnih kamnov so zaznavanje peska pri 
mokrenju, kri v seču pri resnejših primerih 
ter bolečina, lahko zelo huda, med ledji in 
dimljami.
V resnejših primerih se posvetujemo z 
zdravnikom.
Najbolj učinkovita zdravilna zelišča zoper 
sečne kamne so škrlatna konjska griva 
(Eupatorium purpureum) – korenina, 
brin (Juniperus communis) – plodovi in 
eterično olje ter kriščina (Parietaria diffusa) 
– nadzemni deli.
škrlatna konjska griva pospešuje odvajanje 
in umirja sečne sluznice. Koristna je za 

NAJbOLJ UčINKOVITE 
ZDrAVILNE rAsTLINE 
prI bOLEZNIh 
sEčNIh OrGANOV

TEMA MESECA

Za zmanjšanje vnetja in 
zdravljenje poškodb se dodajajo 
zelišča, ki pomirjajo in blažijo, 
za pospešitev pretoka seča 
ter izločanje strupov in mrtvih 
bakterij pa diuretiki.

Ledvice in sečila pogosto 
odražajo zdravje človeka – in 
ljudje z nenehnim vnetjem 
mehurja dobro vedo, da so 
bolezenski znaki močneje 
izraženi, kadar doživijo stres, če 
so utrujeni in izčrpani.

Ledvice in sečila pogosto odražajo zdravje človeka – in ljudje z nenehnim vnetjem mehurja dobro 
vedo, da so bolezenski znaki močneje izraženi, kadar doživijo stres, če so utrujeni in izčrpani. 
Prav tako kot nenehni prehladi tudi ponavljajoče se okužbe sečnih 
organov kažejo na šibek imunski sistem. Potem ko oslabijo bolezenski 
znaki, so pogosto potrebna zelišča, ki krepijo in poživljajo imunski sistem. Besedilo: 

mag. Bara Hieng
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Zdravo človeško telo je zgrajeno iz 
različnih tipov celic, ki rastejo in se delijo 
le takrat, ko organizem to potrebuje. 
Celična delitev, s katero nastajajo nove 
celice, je nujna za obnavljanje tkiv in za 
ohranitev zdravega organizma. Vendar pa 
včasih lahko zaradi številnih vzrokov pride 
do prekomerne, nenadzorovane delitve 
in kopičenja celic, kar povzroči nastanek 
tumorja. 

Ločimo dve vrsti tumorjev:
• Benigni tumorji so tumorji, grajeni iz 

celic, ki so podobne normalnim in imajo 
le omejeno sposobnost rasti. Če jih 
odstranimo z operacijo, se praviloma ne 
ponovijo. Benigni tumorji se ne razširijo 
v druge dele telesa in razen v redkih 
primerih ne ogrožajo življenja, zato jih ne 
štejemo med rakaste tvorbe. 

• Maligni tumorji so rakaste tvorbe, 
grajene iz nenormalnih celic, ki se 
neurejeno in nenadzorovano delijo in 
razraščajo. Maligne celice vraščajo v 
okolna tkiva in jih okvarjajo. Lahko se 
širijo tudi v mezgovnice in žile, limfni in 
krvni obtok pa jih razneseta v oddaljene 
organe, kjer se pojavijo zasevki ali 
metastaze.

Rak se lahko pojavi v katerem koli delu 
telesa in v vseh starostih, čeprav je 
najpogostejši pri ljudeh, starejših od 
50 let. Obstajajo številni tipi raka. Pri 
osnovnem razvrščanju upoštevamo mesto 
oziroma organ, kjer se je rak pojavil, in 
govorimo na primer o raku dojke, raku 
pljuč, kostnem raku ... Natančneje pa 
vrsto raka določimo z mikroskopskim 
pregledom rakastega tkiva. 

Ob prenehanju kajenja se zdravstvena 
ogroženost zaradi posledic kajenja 
zmanjša in se približa ogroženosti 
nekadilca, ne glede na to, koliko je ob 
prenehanju kadilec star in kako dolgo je 
kadil. Zmanjša se tem bolj, čim mlajši je 
kadilec, ko preneha kaditi. Jasno je, da 
opustitev kajenja rešuje življenja.
2. Vzdržujte primerno telesno težo, 
pazite, da ne boste pretežki.
3. Bodite telesno aktivni.
4. Povečajte dnevno porabo vseh 
vrst zelenjave in sadja ter zmanjšajte 
količino zaužitega rdečega ter 
predelanega mesa.
Te tri cilje najlažje dosežemo skupaj. 
Vzdržujte priporočeno normalno telesno 
težo. Debelost je takoj za kajenjem drugi 
najpomembnejši dejavnik tveganja 
za pojav kroničnih bolezni, predvsem 
sladkorne bolezni, bolezni srca in ožilja 

ter raka. Ta cilj boste najlažje dosegli 
z uravnoteženo prehrano z veliko 
zelenjave in sadja ter s primerno telesno 
dejavnostjo.
Za odrasle je priporočena zmerna telesna 
aktivnost vsaj 2,5 ure na teden. To je 
lažje doseči, če si vadbo porazdelite na 
več manjših kosov, na primer petkrat 
tedensko po 30 minut ali pa celo po 
deset minut vadbe trikrat na dan pet dni 
v tednu. šteje vsaka minuta dejavnosti in 
bolj aktivni smo, več koristi imamo. Med 
primerne dejavnosti sodijo hitra hoja, ples, 
vrtnarjenje, kolesarjenje, plavanje, tek 
na smučeh in podobno. Poleg aerobne 
vadbe je priporočljivo vključiti še vadbo za 
krepitev mišic.
Rdeče in predelano meso uživajte manj 
pogosto in v manjših obrokih. Med rdeče 
meso spada govedina, prašičje meso 
in temni deli perutnine, med predelano 
pa različne vrste klobas, šunka, slanina 
in podobno. Omejite uživanje maščob 
živalskega izvora. Namesto mesa 
uživajte več fižola in stročnic. Držite se 
uveljavljenega pravila in jejte zelenjavo in 
sadje petkrat na dan ob vsakem obroku, 
skupaj najmanj 400 gramov, vključite čim 
več različnih barv sadja in zelenjave.
5. Omejite pitje alkoholnih pijač – vina, 
piva in žganih pijač.
Čezmerno pitje alkoholnih pijač povečuje 
tveganje, da zbolimo za rakom ustne 
votline in žrela, grla in požiralnika. 
Pri hudih kadilcih in pivcih alkohola 

Ali lahko raka preprečimo?
Tveganje, da bomo zboleli za rakom, 
je odvisno od našega dednega zapisa 
in številnih dejavnikov okolja. Zdrav 
življenjski slog ni garancija, da ne bomo 
zboleli za rakom, vendar tehtnico močno 
nagne nam v prid. Veliko dejavnikov 
okolja lahko nadziramo in s tem 
zmanjšamo tveganje za pojav rakavih 
obolenj in seveda tudi drugih kroničnih 
bolezni, predvsem bolezni srca in ožilja. 
Strokovnjaki ocenjujejo, da bi lahko 

približno 40 odstotkov rakavih obolenj v 
razvitem svetu preprečili z bolj zdravim 
življenjskim slogom.
Med dejavnike okolja, ki vplivajo na 
nastanek raka, spadajo kajenje, starost, 
prehranjevalne navade in debelost, 
dolgotrajna izpostavljenost kemičnim 
snovem, kot so azbest, radon in benzen, 
izpostavljenost visokim dozam sevanja, 
pretirano sončenje. Nekateri virusi, kot so 
virusi hepatitisa B in C, humani papiloma 

je relativno tveganje zmnožek obeh 
dejavnikov in tako tudi od deset- do 
stokrat večje kot pri nekadilcih in nepivcih 
alkoholnih pijač. Zdi se, da je pomembna 
količina popitega etanola, ne glede na 
vrsto pijače, zato je treba zmanjšati pitje 
vseh alkoholnih pijač. 
6. Izogibajte se čezmernemu sončenju 
in pazite, da vas, predvsem pa otrok, 
sonce ne opeče!
Ne sončite se med 11. uro dopoldne in 3. 
uro popoldne. Pol ure pred sončenjem se 
zaščitite s kakovostno kremo za sončenje. 
Na močnem soncu ob morski obali ali 
v hribih nosite sončna očala. Če delate 
na prostem, se zaščitite pred soncem z 
obleko in pokrivalom, predvsem pazite na 
otroke. Tudi čezmerno sončenje v solarijih 
je škodljivo.
7. Natančno spoštujte predpise, 
ki so namenjeni preprečevanju 
izpostavljenosti znanim karcinogenom. 
Upoštevajte vsa zdravstvena in 
varnostna navodila pri snoveh, ki bi 
lahko povzročale raka.
8. Izogibanje določenim okužbam 
preprečuje raka. Okužba s humanimi 
papiloma virusi (HPV) je ena od 
najpogostejših spolno prenosljivih okužb. 
Več kot polovica ljudi, ki so spolno aktivni, 
se bo v življenju okužilo s HPV. Uporaba 
kondoma ne prepreči prenosa okužbe. 
Rak materničnega vratu, razen redkih 
izjem, nastane zaradi okužbe s HPV. Virusi 
HPV povzročajo genitalne bradavice, 
povezani so pa tudi z nastankom raka 
glave in vratu, nožnice, penisa ter anusa. 
Rak materničnega vratu je v Evropi drugi 
najpogostejši rak pri mladih ženskah 
(15‒44 let), za rakom na dojki. V Evropi za 
rakom na materničnem vratu letno zboli 
okoli 33 tisoč žensk, 15 tisoč jih umre. 
Pred okužbo s HPV se je možno zaščititi 
s cepljenjem. Cepivo nudi zaščito pred 
tistimi genotipi HPV, ki povzročijo do 70 
odstotkov vsega raka materničnega vratu 
in do 90 odstotkov genitalnih bradavic. 
Cepivo pa ne odpravi že obstoječih okužb 
s HPV in njihovih zapletov. Idealni čas 
cepljenja je pred prvim spolnim odnosom, 
priporočljivo je pa tudi za dekleta in 
ženske, ki so že imele spolne odnose. 
V Sloveniji sodelujte v neobveznem, 
brezplačnem programu cepljenja proti 
HPV za deklice v starosti 11‒12 let.
Sodelujte v programih cepljenja proti 
hepatitisu B, ki je lahko povezan z 
nastankom raka jeter.

Zgodnje odkrivanja raka
Vseh rakavih obolenj ne moremo 
preprečiti, pomembno se je zavedati, da 
je raka mogoče tem uspešneje zdraviti, 
čim prej je odkrit. Naslednja priporočila se 
nanašajo na zgodnje odkrivanje raka.

9. Ženske, redno hodite na pregled 
brisa materničnega vratu. Udeležujte 

virusi (HPV) in Epstein-Barrov virus so 
povezani s povečanim tveganjem za 
nastanek nekaterih rakov, sistemske 
imunske bolezni, kot je na primer AIDS, 
okvarijo mehanizme, ki organizem 
varujejo pred nastankom nekaterih rakov.

Evropski kodeks proti raku
Strokovnjaki Evropske komisije v programu 
Evropa proti raku so oblikovali Evropski 
kodeks proti raku. Evropski kodeks 
sestavljajo nasveti z namenom zmanjšati 
zbolevnost in umrljivost za rakom ter 
izboljšati splošno zdravstveno stanje 
prebivalstva.
Naslednja priporočila so namenjena 
preprečevanju raka. So taka, da ne 
varujejo le pred rakom, ampak tudi pred 
drugimi kroničnimi boleznimi, predvsem 
boleznimi srca in ožilja. 

1. Ne kadite. Kadilci, čim prej opustite 
kajenje, če vam to ne uspe, pa vsaj ne 
kadite v navzočnosti drugih.
Skoraj tretjina smrti zaradi raka je 
povezana s kajenjem. Večino pljučnih 
rakov je mogoče pripisati kajenju cigaret. 
Več kot polovico rakov v požiralniku, 
grlu in v ustni votlini je povezanih z 
učinki tobaka, bodisi samega ali skupaj 
z alkoholom. Kajenje prispeva tudi k 
nastanku raka sečnega mehurja, ledvic 
in trebušne slinavke, pa tudi želodčnega 
raka, nekaterih levkemij, raka na 
materničnem vratu in na debelem črevesu 
ter danki.
Nevarnost zbolevanja za rakom je 
povezana z odmerkom tobačnega dima, 
ki ga vdihne kadilec: čim mlajši je začel 
kaditi in dlje kot kadi, večja je ogroženost.

se presejalnih programov za raka 
materničnega vratu, v Sloveniji programa 
ZORA.
10.  Ženske, redno si pregledujte dojki. 
Če ste starejše od 50 let, pojdite vsaki 
dve leti na pregled in rentgensko slikanje 
dojk (mamografijo). Če dobite vabilo, 
se udeležite presejalnega programa 
DORA. Če ste mlajše, se o tem pregledu 
posvetujte s svojim zdravnikom.
11.  Moški in ženske, po 50. letu 
redno hodite na preventivni pregled 
za odkrivanje raka debelega črevesa in 
danke. Če dobite vabilo, se udeležite 
presejalnega programa SVIT.

Pomembno je poznati tudi možne začetne 
znake raznih vrst rakov. Rakave bolezni 
nimajo svojih, za raka značilnih znakov. 
Večinoma se za njimi ne skriva rak. Ker 
pa se lahko, se je o njih treba posvetovati 

z zdravnikom. Izkušnje po svetu, pa tudi 
naše, kažejo, da ljudje predolgo odlašajo z 
obiskom pri zdravniku in s tem zamudijo 
čas, ko bi bolezen lahko bolj uspešno 
zdravili.

Bodite posebno pozorni na naslednje 
težave in obiščite zdravnika:
• če opazite bulo ali ranico, ki se ne 

zaceli, kjer koli na telesu, tudi v ustih, 
materino znamenje, ki je spremenilo 
obliko, velikost ali barvo, ali neobičajno 
krvavitev; 

• če imate dolgotrajne težave, na primer 
trdovraten kašelj, hripavost, spremembe 
pri mali ali veliki potrebi ali nepojasnjeno 
hujšanje. 

Prav tako je dodatna pozornost potrebna 
v primerih, ko družinska zgodovina 
bolezni kaže na visoko možnost dednega 
raka dojk in/ali jajčnikov ter za dedni 
nepolipozni rak debelega črevesa. Bodite 
pozorni na obolenja v svoji družini in se o 
njih posvetujte z izbranim zdravnikom.
Z upoštevanjem teh nasvetov lahko 
zmanjšamo zbolevnost in umrljivost za 
rakom. Pomembno je tudi, da raka tem 
bolj uspešno zdravimo, čim hitreje ga 
odkrijemo, zato se je modro udeleževati 
presejalnih programov. Če bi v svoj 
življenjski slog radi vpeljali katerega 
od navedenih nasvetov in imate pri 
tem težave, se posvetujte z izbranim 
zdravnikom.

prEprEčEVANJE 
IN ZGODNJE 
ODKrIVANJE 
rAKA

AKTUALNO

Rak je splošno ime za obsežno skupino različnih bolezni, katerih glavna značilnost je nenadzorovana 
razrast spremenjenih, rakastih celic. Besedilo: Miha Toplak, dr. med.
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V Rusiji je čaga uradno zdravilo proti 
raku, uporabljajo pa jo tudi v  ljudskem 
zdravilstvu, saj ji pripisujejo čudežno 
delovanje.  Klinične študije kažejo na 
izjemen uspeh pri zdravljenju raka na 
prebavilih   in pljučih, boleznih srca in 
ožilja ter diabetesa.

Napade le bolno celico, tkivo ali organ
Čaga v naravi parazitira le »bolna« 
drevesa in enak način »obnašanja« ima 
tudi v človekovem organizmu. Napade 
le bolno celico, tkivo ali organ, kar kaže 
na dejstvo, kako zelo modra je narava.  
Analize različnih vrst čage, ki rastejo tudi 
na drugih  listavcih, ne le na brezi, so 
pokazale, da ima daleč največjo zdravilno 
moč prav čaga, ki raste na brezah. Zato 
so pri proučevanju sestavin, ki jih čaga 
vsebuje (vodotopne kromogene,  čagino 
kislino, polisaharide, flavonoid inotodion, 
alkaloide, lignin, celulozo, steroidne in 
pterinske sestavine, organske kisline, 
triterpenske kisline, proste fenole, silicij, 
železo, aluminij,kalcij, magnezij, natrij, 
cink, baker,mangan in kalijeve soli)  

posebno pozornost namenili tisti sestavini, 
ki se nahaja le v čagi z brez. Gre za nova 
odkritja, ki so zaenkrat še »skrivnost« 
ruskih  in kitajskih znanstvenikov, verjetno 
pa gre za namerno prikrivanje izjemnih 
zdravilnih sposobnosti čage s strani 

farmacije, ki z dragimi zdravili proti raku 
obvladuje medicino in stremi predvsem 
k dragemu in dolgotrajnemu zdravljenju, 
ne pa k hitri in dokončni ozdravitvi, kar 
omogoča čaga.

Zdravilni učinek čage
Znanstveniki zdravilni učinek čage 

pripisujejo betulinski kislini. Ime izhaja 
iz latinskega poimenovanja za brezo – 
betula. Torej gre za sestavino, ki jo čaga 
črpa iz breze, katero parazitira. Čaga ima 
tako izjemno moč, da v devetih letih brezo 
dobesedno izsesa, tako da breza propade, 
čaga pa nakopiči vso njeno moč in 
koncentrira vse zdravilne substance. Zaradi 
njenega zunanjega izgleda in dejstva, da 
brezo uniči, čago imenujejo tudi rak breze.

Dolgoletne klinične študije
Leta 1995 so  ruski znanstveniki po 
dolgoletnih kliničnih študijah potrdili, da je 
prav betulinska kislina selektivni inhibitor 
(zaviralec)  melanoma, torej ene najtežjih 
oblik raka (kožni tumor iz melanocitov - 
celic, ki vsebujejo temni pigment), ki je do 
tedaj veljal za neozdravljivega. Nadaljne 
klinične študije so tudi pokazale, da je 
ta čudežna goba sposobna povzročiti  
apoptozo - programirano celično smrt 
v človeškem melanomu tako in vitro ( v 
laboratoriju) kot in vivo (na živih bitjih). 
Ugotovitev je bila fascinantna, saj je 
do tedaj veljalo, da rakava celica nima 
sposobnosti apoptoze kot jo ima vsaka 
zdrava celica – torej rakava celica je nekako 
nesmrtna, saj nima programa za celično 
smrt. 
Zaradi izjemnih rezultatov ruskih 
znanstvenikov so delovanje čage 
pričeli proučevati tudi na ameriškem 
Nacionalnem inštitutu za rak, kjer v tej 
smeri  poteka poseben  razvojni program. 
Raziskave kažejo, da je betulinska kislina  
aktivna proti neuroektodermalnim 
tumorjem (nastanejo iz embrionalnega 
periferno živčnega tkiva)  kot so 
neuroblastom, medulloblastom, - tumorji 
embrionalnih, razvojnih živčnih celic 
-  Ewing tumorju - kostni tumor, ki zraste 
pri otrocih) in pri malignih možganskih 
tumorjih, raku jajčnikov, levkemiji, pri 
ploščatoceličnem raku glave in vratu 
(celičnih vrst SCC25 in SCC9).

sIbIrsKA čAGA 
- JO pOZNATE?
Čaga  je črna drevesna parazitska goba, ki navadno raste v severnih predelih na brezah 
(Betula pendula). Je sterilna oblika glive Ionantus obliquus, ki napada le debla živih dreves. 
Parazitira le na tistih mestih dreves, kjer je les poškodovan - v raznih razpokah in tam, 
kjer so drevesa polomljena.  Za ustrezen farmakološki učinek so potrebne izredno nizke 
temperature pod - 40 stopinj Celzija, zato je najbolj zdravilna tista čaga, ki raste v Sibiriji. Avtor: Ana Maria Kolman

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

• neprijetnih vaginalnih 
izcedkov

• infekcij na intimnih delih pri 
moških

• kožnih vnetij
• nekompliciranih glivičnih 

okužb
• mozoljavosti
• koprivnice
• vsebuje najnežnejši horopito

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 0136, www.stiria.si

Pri novi raziskavi o Kolorexu so sodelovali sledeči strokovnjaki in inštitiucije:  
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Taki ljudje pogosto pravijo, da jim nekaj 
vleče  kožo - čutijo  zategnjenost kože 
oziroma splošno nelagodje, kot, da ji ves 
čas nekaj manjka. Nekatere občutljive 
kože imajo pa tudi ekceme kot posledico 
izsušenosti in razdraženosti kože. Vzroki 
za preveč izsušeno kožo so nekakovosten 
zrak v prostoru (presuh ali prevroč) , 
dedna nagnjenost, klimatske posebnosti, 
kot sta mraz in veter, ter kemijsko 
agresivni proizvodi, kot so mila, geli za 
prhanje ...

Ugotovitev stanja kože
Kozmetičarka  pri negi obraza lahko 
ugotovi, kakšno je stanje vaše kože: ali 
je preveč izsušena, kako reagira na mraz 
in vročino ter kozmetične proizvode. 
Ugotovi tudi,  koliko aktivnih vlažilnih  
substanc je sprejela pri postopku 
globinskega vlaženja kože, ki je izjemno 
pomemben, saj vtira gel serum za 
intenzivno vlaženje kože. Z ionizacijo 
dosežemo, da se koža globinsko navlaži, 
ker vlaga prodira v peti in šesti sloj 
kože, tako da je koža potem globinsko  
navlažena še 36 ur. Ta nivo vlage je treba 
vzdrževati s primerno vlažilno kremo s 
hidra kapsulami, ki bo vzdrževala nivo 
vlage do naslednje nege. Izvrstna je tudi 
masaža z intenzivnim vlažilnim serumom 
ter hidrantna maska, ki zaokroži celoten 
postopek vlaženja kože. Za take kože se 
priporoča zaščitna dnevna krema, bogata 
z vlažilnimi komponentami, za zvečer 
pa  ekstra bogata krema s hranilnimi 
substancami. Priporoča se tudi blag 
tonik brez alkohola in čistilno mleko, ki 
vsebuje tudi negovalne, ne samo čistilne 
substance. Rdečico se da lepo prikriti 
tako, da na kožo najprej nanesemo 
zaščitno kremo, potem na rdeče predele 
in kapilare nanesemo zelen korektor, 
saj  zelena barva nevtralizira rdečico. 
Čez to nanesemo tekoči vlažilni puder v 
barvi kože. Ker so tudi ustnice pogosto 
izsušene, za njih poskrbimo s kakšnim 
negovalnim glosom ali

uporabimo šminko, ki je prijetna in ne 
izsušuje ustnic.

Nega klože okoli oči 
Ker je koža okrog oči sedemkrat tanjša od 
ostale kože na obrazu, je nujna nega
predela okrog oči s primerno kremo, saj 
se tam najprej vidijo znaki
staranja in prve gubice. Če koži 
primanjkuje vlage, se bodo gubice še 
prej pojavile, kot bi se sicer. Zato je 
pomembno pravočasno začeti nego in 
poskrbeti za svojo kožo. 

Hialuronska kislina, vitamin A in Q10
Hialuronska kislina  je najpomembnejši 
vlažilec kože,  saj že gram lahko zadrži 
in shrani tudi do šest litrov vode. Kožo 

oskrbuje z vlago in ji pomaga pri vezavi 
vlage. Vitamin A stimulira obnovo celic 
,Q10 ščiti kožo pred prostimi radikali in 
ohranja lipide, prepotrebne za ohranjanje 
vlage v koži. V menopavzi se koža se 
posebno izsuši,  ker ne proizvaja več 
toliko kolagena in elastina, tako da ji 
dodajamo morski kolagen v ampulah,  ki 
krepijo elastičnost in tonus kože.

Nega poleti in pozimi ni enaka
Zanimivo je, da je koža pozimi bolj 
izsušena kot poleti. To je zaradi večje
temperaturne razlike med notranjo 
in zunanjo temperaturo. V poletnem 
času se izogibajte soncu , uporabljajte 
zaščitni faktor 15 ali 30, odvisno od 
tipa vaše kože. Opažam, da veliko ljudi 
uporablja poleti enako olje ali mleko 
z zaščitnim faktorjem za telo in obraz. 
Potem ugotavljajo, da se jim je stanje 
kože na obrazu poslabšalo, imajo nove 
akne in slabšo kožo. Enako velja tudi za 
zimski čas. Uporabljajte izjemno vlažilne 
in bogate kreme za obraz in prav tako 
izjemno hranljiva mleka za telo. Mleko 
za telo uporabljajte izključno za telo, za 
obraz imejte posebno kremo. 

Zaščita kože pred mrazom
Veliko gibanja na svežem zraku 
pripomore k lepemu, svežemu videzu 
vaše kože. Če je temperatura padla pod 
ničlo, pa moramo poleg dnevne kreme 
obvezno nanesti še puder,  ki bo zaščitil 
kožo pred mrazom in pokanjem kapilar. 
Savne so odlične za sprostitev in dobro 
počutje, a ne pretiravajte, saj lahko  zaradi 
visokih temperatur popokajo kapilare. 
Poskusite spiti veliko vode, ki čisti telo in 
naredi kožo lepšo. Pa na zdravje z velikim 
kozarcem vode!

ObčUTLJIVA 
KOžA

NEGA

Če je temperatura padla pod ničlo, pa moramo poleg dnevne 
kreme obvezno nanesti še puder,  ki bo zaščitil kožo pred mrazom 
in pokanjem kapilar.

Občutljivo kožo prepoznamo po manjši ali večji rdečici na licih, nosu in  bradi, 
po vidnih kapilarah, poleg tega se taka koža rada lušči, ker je preveč izsušena in 
nepravilno negovana.  Še posebno je taka koža izpostavljena v mrzlih zimskih dneh. 

Besedilo: Dragana 
Pogačar, Lepotni 

salon ESENCA, 
Dunajska 115, 

Ljubljana
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Vremenske neprilike in suhi ogrevani 
prostori ne prijajo koži telesa in obraza. 
Torej, tako kot menjamo toplo in hladno 
garderobo, je priporočljivo zamenjati tudi 
izdelke za nego kože. Primerna nega je 
takšna, ki bo ustrezala vaši mastni, suhi 
ali mešani koži, ki jo boste uporabili 
glede na priložnost: ali pohajkovanje 
po mestu ali pa na smučanju, kjer bo 
koža izpostavljena navadno še nižjim 
temperaturam in sončnim žarkom. Pri 
tem pa uporabljajte nego, narejeno 
za zimske razmere. Nega, ki ste jo 
uporabljali poleti, namreč zaradi svoje 
sestave ni primerna za nizke temperature 
‒ poletna nega 
temelji na vodnih 
sestavinah, zimska 
nega pa temelji na 
oljih. Olja namreč 
naredijo zaščitno plast 
kože in jo tako ščitijo 
pred čezmernim 
izgubljanjem vlage. 
Najboljše olje za nego 
kože je mandljevo, 

med masli pa se izvrstno obneseta 
karitejevo in kakavovo.

Nega obraza
Prvo pravilo nege kože obraza pozimi 
je izogibanje močnim in agresivnim 
preparatom za čiščenje obraza. Pozabite 
torej na peneče gele, ki izsušujejo kožo, 
ampak pozimi za čiščenje obraza izberite 
mleko za čiščenje obraza, ki bo kožo 
poleg čiščenja še nahranilo in negovalo. 
Ker se pozimi večinoma zadržujemo v 
ogrevanih prostorih, kjer je zrak izjemno 
suh, privoščite svojemu obrazu bogatejšo 
vlažilno kremo in jo občasno razvajajte še 

s serumi, ki bodo kožo dodatno nahranili. 
Serum nanesite na kožo pred nanosom 
vlažilne kreme, da se bolj vpije. Prav tako 
je priporočljivo, da v ogrevane prostore, 
kjer se največ zadržujete, namestite 
vlažilce zraka – presenečeni boste nad 
razliko, ki jo boste občutili na koži. Če 
pa je koža že izsušena in ji primanjkuje 
sijaja, si lahko pomagate z tema dvema 
maskama, ki ju sami pripravite doma:

Avokado in med (za navlažitev kože)
Zrel avokado (preverimo tako, da s prsti 
rahlo pritisnemo v meso, ki mora biti 
mehko) dobro zmečkamo z vilicami ali 

NEGA 
KOžE 
pOZImI
Mrzel veter, nizke temperature zunaj in 
ogrevani notranji prostori, ki izsušujejo kožo, so 
glavni krivec za to, da ustnice razpokajo, koža 
pa je dehidrirana in daje neprijeten občutek 
zategnjenosti. To so znaki, da se morate bolj 
posvetiti zimski negi kože. Besedilo: Petra Skovik

NEGA

Uživajte v zimskih radostih, a ne pozabite na kožo!
Zaščitite kožo pred mrazom z  AVENE COLD izdelki.

Izdelki na voljo v vaši lekarni!

zmešamo v mešalniku in dodamo nekaj 
žlic medu. Masko nanesemo na obraz za 
približno pol ure. 

Kumarica in jogurt (za navlažitev in 
sijaj kože)
Kumarico naribamo in ji primešamo 
nekaj žlic polnomastnega jogurta. Z 
masko namažemo na obraz za približno 
pol ure. 

Ne pozabite na UV-zaščito
Zimsko sonce ni nič manj nevarno kot 
poletno, zato ne pozabite, da mora tudi 
zimska dnevna krema vsebovati UV-filter. 
Pozimi bo zadostovala krema z zaščitnim 
faktorjem 15, ki jo na obraz nanesete vsaj 
pol ure pred odhodom v zimsko idilo. Pa 
še nasvet: s kremo z zaščitnim faktorjem 
namažite še roke, hvaležne vam bodo! 
Posebno občutljiva koža okoli oči pa 
vam bo pozimi hvaležna za dodatno 
skrb. Menjavanje temperatur, ko se 
premikamo iz ogrevanih prostor v zimski 
mraz, lahko pospeši staranje kože okoli 
oči, saj je tukaj koža najtanjša in najbolj 

občutljiva. Zato si za zimski čas omislite 
kremo za predel okoli oči, ki poleg nege 
pomaga ublažiti temne podočnjake.

Zaščitite ustnice
Ustnice so zelo občutljive, in če jih 
pozabimo negovati, hitro popokajo. Če 
se je to že zgodilo, izvrstno pomaga med, 
ki ga pred spanjem tanko namažemo na 

ustnice in naslednje jutro bodo spet lepe. 
Sicer jih negujemo z balzami za ustnice, 
vendar se poskusite izogniti mazilom za 
ustnice, ki so narejene na podlagi benzenov, 
saj pravijo, da so rezultat njihove uporabe 
le še bolj suhe ustnice. Poskusite raje 
proizvode, narejene na bazi čebeljega voska, 
občasno pa jih zmasirajte s ščetko za zobe – 
to je najboljši piling za ustnice!

Za zimski čas 
omislite kremo 
za predel okoli 

oči, ki poleg 
nege pomaga 
ublažiti temne 

podočnjake.

Najboljše olje za nego kože je 
mandljevo, med masli pa se 
izvrstno obneseta karitejevo in 
kakavovo.

Ustnice so zelo občutljive in če jih pozabimo negovati, hitro 
popokajo. Če se je to že zgodilo, izvrstno pomaga med, ki ga 
pred spanjem tanko namažemo na ustnice in naslednje jutro 
bodo spet lepe.



Izvor vsake bolečine 
in bolezni v telesu je 

okvara na nivoju celice. Ohranite 
vaše celice v top, zdravi formi s 

kvantno resonančno terapijo QRS 
101.5 za osebno rabo. 

Več na www.kvantummed.com

jih z izdatno količino hranljive kreme, ki 
ji primešate nekaj kapljic hranilnega olja. 
Ko imate opravka s čistili, uporabljajte 
zaščitne rokavice. 

Manikira
K urejenemu videzu rok spadajo tudi 
urejeni nohti. Tedensko opravite manikiro 
ali pa naj za to poskrbi strokovnjak. Roke 
namočite v mlačni vodi, ki ji lahko dodate 
kapljico hranilnega olja ali limoninega 
soka. Obnohtno kožico namažite z 
mehčalcem obnohtne kožice in to po 
nekaj minutah odstranite s potiskom 

proti korenu. Nohte pilite le v eno stran 
in pri tem uporabljajte kakovostno pilico, 
najbolje stekleno. Oblikujte jih v želeno 
obliko. Piljenje zaključite z zelo fino 
pilico, ki noht zgladi in zapre konice. Če 

26

sKrIVNOsTNA sIbIrIJA 

IZJEmNA
pO NArAVI

Najboljša naravna in ekološka kozmetika leta 2012* zdaj v Tuš Drogeriji izjemno ugodno. Preizkusite jo!

NEGA LAS NEGA OBRAZA NEGA TELESA

Skrivnostna Sibirija, njena prostranstva, ki jih oko težko doume, in bogastva, ki so 
skrita v njenih nederjih, še vedno burijo domišljijo popotnikov, željnih avantur, in 
zavojevalcev, ki v tej divji deželi že stoletja vidijo mnoge priložnosti.

Izjemnost zdravilnih učinkov sibirskih adaptogenih rastlin
V sibirskih prostranstvih živeča plemena so že dolgo nazaj prepoznala izjemne 
lastnosti darov sibirske narave in jih zažela uporabljati za zdravljenje vseh vrst 
bolezni ter nego in zaščito kože pred ekstremnimi klimatskimi pogoji. Na izjemne 
zdravilne učinke adaptogenih rastlin - Rhodiola Rosea, Sibirski ginseng, Kitajski 
πisander in Mandžurska Aralija - ki so se z visoko učinkovitimi in zaščitnimi 
aktivnimi sestavinami uspele prilagoditi na ekstremne sibirske razmere in tako 
preživele celo ledeno dobo, se sibirska plemena zanašajo že stoletja.

Sibirski eliksir zdravje in lepote v kozmetiki Natura Siberica
Dragoceno znanje o izjemnih učinkih sibirskih rastlin so sibirska plemena 
zaupala pri zasnovi naravne negovalne kozmetike Natura Siberica. Več kot 80 
različnih zdravilnih rastlin in zelišč, bogatih z antioksidanti, vitamini in minerali, 
ki jih v kombinaciji z oljem sibirskega bora vsebuje kozmetika Natura Siberica, 
so z znanjem, kdaj dajo največji učinek, ročno nabrali sami. Izjemni sibirski eliksir zdravja in lepote, ki kožo in lase naravno očisti, 
hrani, vlaži, neguje in ščiti pred zunanjimi vplivi ter pomaga pri upočasnjevanju procesov staranja kože, je od sedaj z linijo izdelkov 
Natura Siberica, ki je na enem največjih evropskih sejmov Cosmoproof v Bologni prejela laskavi naziv najboljše naravne in ekološke 
kozmetike 2012, pohvali pa se lahko tudi z evropskima certifikatoma biološke in ekološke kozmetike ECOCERT in ICEA, po povsem 
dostopnih cenah v Tuš drogerijah na voljo tudi v Sloveniji. 

Vsakokrat pridobite 3 % vrednosti celotnega 
nakupa na vašo Tuš klub kartico.
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*Zmagovalka na svetovno znani kozmetični razstavi Cosmoprof

K urejenemu videzu rok spadajo 
tudi urejeni nohti. Tedensko 
opravite manikiro ali pa naj za 
to poskrbi strokovnjak.

Voda za telo
Ker topla ali celo vroča voda za tuširanje 
dodatno izsušuje kožo, se poskusite 
prhati z mlačno vodo. Po vsakem prhanju 
kožo telesa izdatno namažite z mlekom 
ali losjonom za telo. Ne pozabite na vlago 
od znotraj, zato poskusite vsak dan popiti 
okoli dva litra vode, zeliščnih čajev, sveže 
stisnjenih zelenjavnih in sadnih sokov, 
saj telo tudi v mrazu izgublja vlago, ne 
le poleti s povečanim potenjem. Pozimi 
lahko tudi malo pozabite na piling. Piling 
odstranjuje odmrle celice kože, kar nam 
posebej prija poleti, pozimi pa je zgodba 

drugačna, saj lahko piling vpliva tudi 
negativno na obrambni mehanizem 
kože in jo samo še dodatno izsušuje ali 
celo poškoduje. Zato naj bo zimski piling 
občasen, za telo uporabljajte nežen, ne 
preveč agresiven piling enkrat na dva 
tedna. 
Ne pozabite na roke
Roke so najbolj izpostavljen del telesa, 
pa tudi najbolj izdajalski, saj neusmiljeno 
kažejo naša leta. Zato na njihovo nego 
ne pozabite predvsem pozimi, saj ko 
koža na rokah enkrat razpoka, je njena 
obnova dolgotrajna. Zato si vsak večer na 
roke nanesite vlažilno kremo za roke, če 
pa je koža pordela in želi popokati, roke 
namažite z olivnim oljem in si nadenite 
bombažne rokavice. Naslednje jutro bodo 
vaše roke kot nove.

Nega rok
Umivanje rok je neizogibno. Pri tem 
uporabljajte pH nevtralna mila, roke 
umivajte z mlačno vodo in jih na koncu 
splaknite s hladno vodo, saj to spodbudi 
prekrvavitev. Priporočljivo je, da si roke 
vsaj enkrat dnevno natrete s kremo. 
Enkrat na teden rokam posvetite več časa 
in jim privoščite dodatno nego. Masirajte 

so nohti krhki, jih natrite s kremo, ki krepi 
nohte. K lepim nohtom boste pripomogli 
tudi s pravilno prehrano, ki vsebuje dovolj 
vitaminov in mineralov, čeprav morate 
biti pri tem potrpežljivi, saj se učinek ne 
pokaže čez noč. 

Lakiranje
Nohte dobro osušite, nato nanesite 
podlak. Ko se posuši, nanesite lak 
želene barve v dveh slojih. Med vsakim 
nanosom počakajte, da se lak dobro 
posuši. Uporabljajte kakovostne lake, ki 
ne vsebujejo formaldehidov in so odporni 
na krušenje.
Za daljšo obstojnost in ohranjanje 
izrazitosti barve laka nanesite še nadlak. 
Lahko uporabite takega, ki hkrati tudi 
pospeši sušenje laka za nohte.



rOčNA 
LImfNA 
DrENAžA
Limfna drenaža je metoda stimuliranja limfnega žilnega sistema s 
pomočjo ročnih tehnik. Njen namen je pomagati ponovno vzpostaviti 
ravnovesje v telesu, zato je pri postopku regeneracije, hujšanja in 
detoksifikacije zelo pomembna terapija. 

Besedilo: Alenka Smrekar 
Zorn, diplomirana 

fizioterapevtka, vodja 
salona AVE

V zdravstvene in kozmetične namene
Limfna drenaža je uporabna v medicini za 
zmanjševanje edemov oziroma oteklin, 
po operativnih posegih, pri opeklinah 
in brazgotinah. Odlične rezultate ima 
pri zateklih nogah, pomembna je pri 
delni ali popolni odstranitvi bezgavk. V 
kozmetiki se uporablja limfna drenaža za 
odpravljanje celulita, pri tretmanih aknaste 
kože, rosacea, kot preventiva pri zatekanju 
nog, za ohranjanje tonusa kože pri 
hujšanju, kot preventiva pri nosečnostnih 

strijah, pri podočesnih mešičkih. Kadar 
želimo doseči razstrupljanje telesa, je 
pomembno, da z drenažo delujemo po 
vsem telesu. Pri lokalnih težavah pa se 
omejimo na obstoječi problem. Vedno 
pa začnemo z drenažo vratnih bezgavk, 
četudi je problem le lokalni.

Primerna za vsa starostna obdobja
Že po eni terapiji limfne drenaže so 
lahko opazni rezultati. število terapij 
je odvisno od tega, zakaj je do motenj 

v limfnem sistemu prišlo. Navadno 
je potrebnih od pet do deset terapij. 
Limfna drenaža je primerna za vsa 
starostna obdobja in vse tipe kože. Ne 
izvajamo je na sveže poškodovani koži, 
pri nezdravljenih malignih tumorjih z 
možnostjo metastaz, generaliziranih in 
lokalnih vnetjih, trombozi, dekompenzaciji 
srca in pri ledvičnih obolenjih. Najbolj 
jo priporočamo pri oteklinah, težkih in 
oteklih nogah, pri razstrupljanju telesa in 
pri aknasti koži.

NEGA

Ves čas težimo k profesionalnosti in se trudimo 
zagotoviti najvišje udobje. Ker se zavedamo 
dragocenosti vašega časa, je naša ponudba strokovna, 
kakovostna, sistematična in vas popelje v svet užitkov.

Salon AVE, Medical center d.o.o.
Ul. Ferda Kozaka 30, 1000 Ljubljana • tel: 01 519 01 25, 041 401 600
e-mail: info@salonave.si • web: www.salonave.si

ob nakupu 
limfne 
drenaže

Na VSE 
OSTALE
STORITVE

popust

popust

25%

10%
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Če se na primer urežemo v prst, za 
imunski sistem ne bo tako naporno, kot 
če imamo na primer okužena pljuča ali 
ledvice. Zato vseh okužb ne moremo 
metati v isti koš. Ena najhujših okužb, 
s katero se mora ukvarjati naše telo, je 
zagotovo okužba dlesni in kosti, ki daje 
zobem oporo in leži pod dlesnijo.
Vnetje dlesni in obzobnih tkiv lahko 
pogubno vpliva na imunski sistem. 
Okužba pri zmernem do napredovalem 
vnetju obzobnih tkiv ne vključuje samo 

večjo občutljivost telesa za okužbe in 
bolezni. To v nadaljevanju pomeni še 
bolj oslabljen imunski sistem, kar na 
koncu oteži zdravljenje vnetja dlesni in 
obzobnih tkiv.
Nedvomno je vnetje dlesni resna 
zdravstvena zadeva, zato bi ga morali 
obravnavati enako resno kot katero koli 
drugo zdravstveno težavo. Na to vnetje se 
ne sme gledati kot na vnetje, ki se dogaja 
v ustih, temveč kot na bolezen celotnega 
organizma.
Imunski sistem ima svoje meje in se 
ne more kar naprej boriti hkrati na 
premnogih bojiščih brez izgube vojne 
proti okužbi ali bolezni. Če imate katero 
od bolezni, ki je povezana z vnetjem 
dlesni in obzobnih tkiv, ali katero koli 
drugo zdravstveno težavo, ki obremenjuje 
imunski sistem, morate narediti vse, kar 
je v vaši moči, da odpravite vnetje dlesni 
in obzobnih tkiv.

Kako odpravimo vnetje dlesni
Dokler so vnete samo dlesni, lahko vnetje 
odpravimo s temeljito ustno higieno, 
saj tako odstranimo bakterije v zobnih 
oblogah, ki so povzročitelji vnetja. Ustno 
votlino moramo očistiti vsaj dvakrat 
dnevno. Uporabimo zobno ščetko z 
več tisoč tankimi vlakni, ki omogočajo 
temeljito odstranjevanje zobnih oblog 
brez poškodb sklenine in dlesni. Pri 
izbiri električne zobne ščetke bodimo 

številnih in zelo toksičnih bakterij, temveč 
imajo ti organizmi stalen in neposreden 
dostop do krvnega obtoka in posredno do 
pljuč. Drug dejavnik, zaradi katerega je ta 
okužba tako uničujoča za imunski sistem, 
je, da ima dostop do krvi in pljuč 24 ur na 
dan, sedem dni v tednu, ves čas okužbe.

Povezava med imunskim sistemom in 
vnetjem dlesni
Imunski sistem lahko postane tako 
ogrožen, da je lahko njegova zmožnost, 

še posebno pozorni. Zelo učinkovite so 
tiste, ki delujejo s patentirano tehnologijo 
zvoka oziroma za katere je značilno tudi 
dinamično fluidno delovanje.

Medzobni prostori
Ne smemo pozabiti, da se vnetje dlesni 
začne v medzobnem prostoru. Zato 
moramo redno in temeljito očistiti 

da bi se uprl dodatnim okužbam in 
toksinom, resno zmanjšana. Zaradi 
oslabljenega imunskega sistema je 
lahko v nevarnosti zdravje različnih delov 
človeškega organizma. In okužbe lahko 
povzročijo učinek podirajočih se domin. 
številne povezave med slabim ustnim 
zdravjem in resnimi zdravstvenimi zapleti 
so danes že dobro znane. Te povezave 
se neposredno ali posredno nanašajo 
na obremenitve, ki jih vnetje dlesni in 
obzobnih tkiv povzroči imunskemu 
sistemu.
Prav tako oslabljen imunski sistem 
lahko oteži preprečevanje in zdravljenje 
vnetja dlesni in obzobnih tkiv. Ustvari se 
izid brez zmagovalca oziroma začarani 
krog, kjer vnetje dlesni in obzobnih 
tkiv oslabi imunski sistem. To povzroči 

tudi ta mesta. Uporabimo medzobne 
ščetke pravih velikosti. Medzobna 
ščetka mora brez močnega pritiskanja 
zdrsniti v medzobni prostor in ga s 
svojimi ščetinami popolnoma zapolniti. 
Za čiščenje medzobnih prostorov 
lahko uporabimo tudi zobno nitko. 
S svojim zobozdravnikom ali ustnim 
higienikom se posvetujmo o pravilni 
izbiri pripomočkov za vzdrževanje ustne 
higiene in njihovi pravilni uporabi.

Preventivni obisk zdravnika
Če znaki vnetja dlesni (pordelost in 
nabreklost dlesni, krvavenje) kljub 
temeljiti ustni higieni ne izzvenijo, 
moramo obiskati zobozdravnika. Kadar 
vnetje dlesni napreduje v globlja tkiva, si 
ne moremo več pomagati sami, ampak 
potrebujemo primerno zdravljenje. To 
je odvisno od stopnje napredovanja 
bolezni. Zato je zelo pomembno, da 
vsaj dvakrat letno preventivno obiščemo 
zobozdravnika, ki bo pregledal stanje 
naših zob in obzobnih tkiv ter nam 
svetoval, kako naj za svoje ustno zdravje 
skrbimo v prihodnje.

OsLAbLJEN 
ImUNsKI sIsTEm 
ZArADI sLAbEGA 
UsTNEGA 
ZDrAVJA
Strokovnjaki, ki se poklicno ukvarjajo s skrbjo za zdravje, dobro razumejo, 
da vsaka okužba obremeni imunski sistem, ne glede na to, kje v telesu se 
razvije. Velja tudi, da bolj ko je okužba resna in dalj časa je prisotna, bolj je 
imunski sistem obremenjen. 

Besedilo: Nataša 
Sinovec, svetovalka za 

zdrav nasmeh.

ZDRAV NASMEh

Vnetje dlesni in obzobnih tkiv 
lahko pogubno vpliva na imunski 
sistem. Okužba pri zmernem do 
napredovalem vnetju obzobnih 
tkiv ne vključuje samo številnih 
in zelo toksičnih bakterij, 
temveč imajo ti organizmi 
stalen in neposreden dostop do 
krvnega obtoka in posredno do 
pljuč.

Številne povezave med slabim 
ustnim zdravjem in resnimi 
zdravstvenimi zapleti so danes 
že dobro znane. Te povezave 
se neposredno ali posredno 
nanašajo na obremenitve, ki 
jih vnetje dlesni in obzobnih 
tkiv povzroči imunskemu 
sistemu. Prav tako oslabljen 
imunski sistem lahko oteži 
preprečevanje in zdravljenje 
vnetja dlesni in obzobnih tkiv.

Zelo je pomembno, da vsaj 
dvakrat letno preventivno 

obiščemo zobozdravnika, ki bo 
pregledal stanje naših zob in 

obzobnih tkiv ter nam svetoval, 
kako naj za svoje ustno zdravje 

skrbimo v prihodnje.

Ne smemo pozabiti, 
da se vnetje dlesni 

začne v medzobnem 
prostoru. Zato 

moramo redno in 
temeljito očistiti 
tudi ta mesta. 

Uporabimo 
medzobne ščetke 
pravih velikosti.
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Ko imamo v ustih svoje zobe in ne 
nosimo ortodontskega aparata, lahko 
kritična mesta (v tem primeru rob dlesni 
in medzobne prostore) učinkovito 
očistimo že z zobno ščetko in medzobnimi 
ščetkami. Zobna ščetka z več tisoč 
tankimi in gostimi ščetinami bo nežno 
in učinkovito posegla v obloge na robu 
dlesni. Z uporabo medzobnih ščetk 
ustrezne velikosti, ki popolnoma zapolnijo 
medzobni prostor, pa bomo temeljito 
očistili medzobne prostore. Če imamo 
na kakšnem mestu v ustih tako zelo ozek 
medzobni prostor, da vanj ne moremo 
vstaviti niti najtanjše medzobne ščetke, za 
čiščenje tega uporabimo zobno nitko.

Nova rešitev ne pomeni manj nege
Danes izguba zoba ne pomeni dolgotrajne 

medzobne ščetke, supernitke ali čopaste 
ščetke, odvisno od tega, kako spretni smo 
pri rokovanju s pripomočki, s katerim 
pripomočkom je občutek pri čiščenju 
prijetnejši, in ne nazadnje tudi od tega, 
kje v ustih je kritično mesto in kako 
dostopno je. 

brezzobe situacije, saj ga lahko zelo 
uspešno nadomesti katera od protetičnih 
rešitev. Običajno je to mostiček, sodobna 
alternativa mostička pa je na zobnih 
vsadkih (zobnih implantatih) podprta 
protetika. Čeprav je tako naraven zob 
nadomeščen s protetičnim nadomestkom 
iz umetnih materialov, ki so odporni na 
zobne obloge, pa je vendarle skrb za 
nego tkiv, ki obdajajo novo pridobitev, 
izjemnega pomena za njeno obstojnost. 

Ko rešitev situacije terja davek
Mostiček nadomesti manjkajoči zob, 
za njegovo namestitev v usta pa je 
treba obrusiti vsaj dva zoba ob mestu 
manjkajočega zoba. Te nosilce mostička 
zobozdravnik obrusi in jih pripravi, da 
bodo lahko opravljali svojo podporno 

Posebnost supernitk (npr. Thornton) 
je v tem, da so narezane na določeno 
dolžino. En ali oba konca nitke sta lahko 
plastificirana oziroma toliko utrjena, da 
nitko lažje vstavimo v medzobni prostor 
oziroma jo vpeljemo pod mostiček. 
Ključni del supernitke je čistilna gobica, 
s katero očistimo mesta ob prevleki na 
zobnem vsadku, mesta okrog nosilcev 
mostička in območje pod mostičkom.

Sodobna tehnologija za odlične 
rezultate
V veliko pomoč pri čiščenju kritičnih mest 
pod mostičkom in ob zobnem vsadku 
nam je lahko tudi uporaba sonične 
zobne ščetke (na primer Sonicare). Ta 
zobna ščetka ne zahteva pritiska ob tkiva, 
temveč s svojim dinamičnim fluidnim 
delovanjem doseže tudi mesta, ki se 
nahajajo 1-2 milimetra pred ščetinami. 
Ustrezno gibanje ščetin te ščetke povzroči 
gibanje tekočin v ustih, ki dosežejo tudi 
težje dostopna, kritična mesta v ustih.      
Pomembno je, da zobozdravnik 
pacientu po opravljenem cementiranju 
prevlek na zobni vsadek ali mostička 
na obrušene nosilne zobe razloži, kako 
in s čim je treba skrbeti za ustrezno 
vzdrževanje higiene tudi zdaj, ko 
so se v ustih pojavila nova kritična 
mesta, ki zahtevajo več pozornosti. 
Nekaj dodatnih minut, potrebnih za 

nalogo. Ko zobni tehnik iz umetnih 
mas izdela mostiček - povezane zobne 
prevleke, ki ustrezajo prej odvzetemu 
odtisu stanja, zobozdravnik tega prilepi 
(cementira) na obrušene nosilne zobe. 
V izogib brušenju zdravih sosednjih zob 
so vedno bolj priljubljena alternativa 
klasičnim mostičkom zobni vsadki (zobni 
implantati). 

Drevo brez korenin ne stoji
Območja pod mostički in pod prevlekami, 
ki jih podpirajo zobni vsadki, je treba 
izjemno pozorno čistiti. Obstaja sicer 
možnost, da se na nosilcih mostička 
pojavi zobna gniloba (karies), vendar je 
veliko pozornosti v teh situacijah treba 
nameniti predvsem tkivom, ki obdajajo 
nosilce mostička oziroma tkivom, ki 
dajejo oporo zobnemu vsadku. Če se na 
kritičnih mestih nabirajo zobne obloge, 
bodo zelo verjetno povzročile vnetje 
najprej površinskih obzobnih tkiv, če tega 
začetnega vnetja ne bomo pravočasno 
ustavili, pa bo vnetje napredovalo tudi v 
globlja tkiva, ki nudijo oporo nosilcem 
oziroma zobnemu vsadku. V skrajnem 
primeru to lahko pomeni, da sčasoma 
nosilni zobje oziroma zobni vsadki ne 
bodo imeli več dovolj opore v tkivih, 
ki jih obdajajo, in tudi ne bodo mogli 
več opravljati svoje podporne/nosilne 
funkcije. Investicija, s katero smo 
nadomestili manjkajoči zob, je v tem 
stanju povsem izgubljena. S primernim 
čiščenjem se bomo uspešno izognili 
temu črnemu scenariju, ki nikakor ni 
nujen in ga ne želimo.

Učinkovita pomagala
Za čiščenje kritičnih mest pod mostički 
in ob prevlekah na zobnih vsadkih 
potrebujemo dodatne pripomočke za 
čiščenje. Lahko uporabimo posebne 

temeljito vsakodnevno čiščenje, je 
naložba, s katero bomo preprečili, da 
bi zaradi neustreznega vzdrževanja tkiv 
ob novi protetični pridobitvi prišlo do 
zapletov, ki bi povzročili izpad zobnega 
vsadka, mostička in tokrat še kakšnega 
dodatnega zoba.

DObrO sKrbITE ZA KrITIčNA 
mEsTA V sVOJIh UsTIh?

Ljudje med seboj nismo enaki. Nimamo enakih stopal, obrazov, ušes in tudi nimamo enakih ust. Ko 
se lotimo čiščenja zob, moramo poznati kritična mesta v svojih ustih. To so mesta, kjer se mehke 
zobne obloge še posebno hitro in neovirano nabirajo. Ker jih na teh mestih med čiščenjem res težko 
dosežemo, so lahko bakterije v zobnih oblogah in njihovi izločki nevarni zobem in obzobnim tkivom, 
ki jih obdajajo. Na splošno med kritična mesta v ustih prištevamo rob med zobom in dlesnijo, 
medzobne prostore, območja pod mostički, okrog zobnih vsadkov (implantatov) in ob nosilcih 
fiksnega zobnega aparata.

ZDRAV NASMEh

oglasno sporočilo

Supernitka Thornton učinkovito očisti 
območje pod mostičkom in ob nosilcih.

Dinamično fluidno delovanje zobne ščetke 
Sonicare omogoča nadzor nad oblogami 
tudi na težje dostopnih mestih v ustih. 
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Izdelkov iz moke ni težko jesti, celo ni 
težko v njih pretiravati. In ne boste verjeli – 
nisem še srečala človeka, ki bi bil odvisen 
od stročjega fižola. Tiste, ki so odvisni 
od kruha, testenin, peciva, piškotov in 
podobnega, pa srečujem kar naprej.
Če mislite, da izdelkov iz moke ne pojeste 
veliko, premislite, kaj bi se zgodilo, če ne 
bi uživali kruha. Kam bi dali marmelado, 
med, paštete, salamo, sir in podobne 
stvari? Kaj je glavna sestavina peciva? 
Kolikokrat na teden jeste testenine, kaj je 
osnova za pico, iz česa so cmoki, njoki, 
štruklji …? Moka je vsepovsod. Kruh je 
vsepovsod. Toliko ga pojemo, da tega 
sploh ne opazimo več. In zato je še toliko 
bolj pomembno, da se kritično presodi 
tudi to živilo.

Bela moka 
Če ste veliki jedci živil iz moke, potem 
velja še kako razmisliti, kakšne vrste moka 
je v vašem jedilniku. Saj veste, to, da je 
bela moka beli strup, ve že vsakdo. V 
teoriji! Kako to prenašamo v prakso, pa je 
vprašanje. Pa razmišljajmo najprej o beli 
barvi …
Pri pripravi bele moke se iz pšeničnih 
zrn odstranita ovojnica in vlaknine. To je 
tisti del pšenice, ki vsebuje za nas najbolj 
uporabna hranila – minerale, vitamine, 
beljakovine ... Zato pravijo, da bela moka 
vsebuje tudi do 80 odstotkov manj teh 
dragocenih hranil in naposled postane za 
naš organizem breme, ne pa dobrodejno 
hranilo.  Ne nazadnje velja omeniti tudi 
to, da bela moka pridobi svojo lepo, 
belo barvo s kemično obdelavo, kar je še 
dodaten razlog, da moramo pri nakupu 
močno razmisliti.
Beli moki lahko mirne volje rečemo kar 
nehrana, saj nam poleg praznih kalorij in 
obilja ne ravno zdravega glutena ne da 
dosti drugega. Nasprotno – ko naše telo 
poskuša opraviti s tem živilom, lahko celo 
črpa hranilne snovi iz naših lastnih zalog, 
kar pa nam vsekakor ni v korist. Če ne 

približno 60 odstotkov manj kalcija, 75 
odstotkov manj železa, 85 odstotkov 
manj magnezija, 75 odstotkov manj 
cinka, 75 odstotkov manj vitamina B1, 
80  odstotkov manj vitamina B2 ter 85 
odstotkov manj vitamina E.

Kdaj je bila moka mleta?
Treba pa je poudariti še dve nezanemarljivi 
dejstvi. Prvo je to, da je zelo pomembno, 
kdaj je bila moka mleta. Moka, ki jo 
uporabimo, mora biti čim bolj sveže 
mleta. Po mletju namreč izgublja kar nekaj 
hranilnih sestavin in je s časom po tej plati 
tako rekoč neuporabna. 
Če smo velik potrošnik moke, bi bilo 
torej smiselno, da začnemo razmišljati 
o nakupu dobrega hišnega mlinčka na 
kamne. Potem potrebujemo samo še 
dobra, ekološka pridelana žita in že je 
poskrbljeno za moko najboljše kakovosti.

Pridelava žita
Velja omeniti tudi to, da je pomembno biti 
pozoren, kako je bilo žito, iz katerega se 
pripravlja moka, pridelano. Ne zavajajmo 
se s predstavo širnih, zlatih žitnih polj, 
ki jih kmet radostno žanje, mi pa potem 
uživamo v slastnem okusu zdravega, 
sveže pečenega kruha.

Eko certifikati
Današnja moka, ki je pridelana iz pšenice 

drugega, ste verjetno že slišali, da moka 
deluje na naš organizem kislo in lahko 
pripomore k rušenju našega kislinsko-
bazičnega ravnovesja.

Polnozrnata moka
Po drugi strani postaja vse bolj priljubljena 
polnozrnata moka. Pri njeni pripravi so 
bila mleta cela pšenična zrna, torej ni 
bilo ničesar odstranjenega, niti ni bila 
zaradi barve kemično obdelana. Na ta 
način moka ohrani več hranilnih snovi. V 
primerjavi z belo moko ima mnogo več 

iz konvencionalne pridelave, se zagotovo 
ne more primerjati z moko izpred par 
deset let nazaj. Današnja pšenica namreč 
prestaja nič koliko kemične in mehanske 
obdelave, po vsebnosti hranil pa tudi vse 

mineralov ter vlaknin, manj glutena, v njej 
so vitamini B, A, K in E, beljakovine ter 
nenasičene maščobne kisline. Vendar pa 
tudi tu velja poudariti, da moramo biti pri 
nakupu živil iz polnozrnate moke previdni. 
Neredko se nam lahko dogodi, da kupimo 
polnozrnati kruh, ki pa je bil pečen iz 
navadne, predelane bele moke, kateri 
so bili dodani otrobi. Tudi na barvo se ne 
gre zanašati. Četudi je kruh temne barve, 
to še ne pomeni, da je polnozrnat. Saj 
veste, kakšni proizvajalci so včasih zares 
iznajdljivi!
Torej, pri nakupu kruha in drugih izdelkov 
iz moke je najboljši nasvet ta, da beremo 
etikete s seznamom sestavin. Kupujmo 
samo živila iz stoodstotno polnozrnate 
moke. Vse ostalo je slabše kakovosti in ne 
bo nič hudega, če ostane kar na trgovskih 
policah. Poleg tega ne gre zanemariti 
dejstva, da so pekovski mojstri pri svojem 
delu dandanes veliko bolj »ustvarjalni«, 
saj je recimo v kruhu moč najti poleg 
glavnih sestavin (torej, moke, vode, soli 
in kvasa) še kar nekaj dodatkov, kot so 
razni stabilizatorji, emulgatorji, encimski 
preparati, konzervansi, sredstva za 
obdelavo moke, gostila, mleko, sladkor 
in sladila ter arome. Uporabo teh raznih 
dodatkov opravičujejo podaljšanje 
obstojnosti in svežine, hitrejše vzhajanje, 
boljša struktura kruha, boljši okus ...

Kako preveriti sestavo kruha?
Ob tem se poraja vprašanje, kako preveriti 
sestavo kruha, ki se prodaja v nepakirani 
obliki in ki ga v bistvu najpogosteje 
kupujemo. Bodimo zahtevni potrošniki in 
si vzemimo pravico, da lahko preverimo 
sestavo izdelka, ki ga kupujemo. Vsakega, 
brez izjeme! Tako lahko v vsaki trgovini 
zahtevamo seznam sestavin za kruh, ki 
ga kupujemo. Naj vam ne bo neprijetno 
v tem vztrajati. Morda boste kdaj tudi 
negativno presenečeni!
In še za ljubitelje številk: bela moka 
v primerjavi s polnozrnato vsebuje 

bolj peša. In ne nazadnje ni zanemarljivo 
niti to, da običajno peki uporabljajo 
najcenejšo in tudi najmanj kakovostno 
pšenično moko. Torej, potrudimo se 
in si priskrbimo žita iz ekološke ali celo 
biodinamične pridelave. Če pa tovrstne 
izdelke še vedno kupujemo v trgovinah, 
posegajmo po tistih s preverjenim eko 
certifikatom.

Zmernost pri uživanju

Nazadnje pa bi želela spomniti še na 
to, da se vse več strokovnjakov strinja s 
tem, da moramo biti pri uživanju kruha 
in drugih izdelkov iz moke čim bolj 
zmerni. Pa četudi uporabljamo moke 
boljše kakovosti. Prekomerno uživanje 
teh živil lahko s časom privede tudi do 
kakšne težave z zdravjem in pa nabiranja 
prekomernih kilogramov. Pri izdelkih iz 
moke je namreč zelo težko ubrati neko 
zmerno pot in lahko kaj hitro pretiravamo. 
Moka namreč deluje tudi malce 
zasvojevalno in zato se je pri kruhu in 
pecivih včasih tako presneto težko zanašati 
na svojo zdravo pamet. 
Sama bi tu dodala še dejstvo, da pri 
testiranju strank na intoleranco na živila 
zelo pogosto ugotavljam preobčutljivost 
ravno na žita. Tako se tudi sama zelo 
strinjam, da je zmernost še kako na 
mestu. Pa saj je pri vsaki stvari tako, kajne?

pOLNOZrNATA 
ALI bELA mOKA?

PREhRANA

Bodimo zahtevni potrošniki in 
si vzemimo pravico, da lahko 
preverimo sestavo izdelka, ki ga 
kupujemo. Vsakega, brez izjeme! 
Tako lahko v vsaki trgovini 
zahtevamo seznam sestavin za 
kruh, ki ga kupujemo.

To je sedaj vprašanje! Moka je postala živilo, ki nas tako rekoč spremlja na čisto vsakem koraku. Če 
jutro začnemo z obilnim zajtrkom s kosom kruha in marmelado, si za malico v službi privoščimo 
sendvič, za kosilo testenine, za popoldansko malico slastni rogljiček in 
za večerjo še kak kos kruha, smo moko v takšni ali drugačni obliki uživali 
čisto ves dan. Morda se ob napisanem nasmehnete in si mislite, da se to 
vam ne more zgoditi, premislite še enkrat! 

Besedilo: Karla Klander, Svetovalka za 
zdravo prehrano, hujšanje in zdrav 

življenjski slog, certificirana nutricistka 
(www.karlaklander.com/sl, info@

karlaklander.com, 040 471 522)

Če ste veliki jedci živil iz 
moke, potem velja še kako 

razmisliti, kakšne vrste 
moka je v vašem jedilniku.
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Vsi vemo, da so živila, ki so bogata z 
vitamini, minerali in antioksidanti dobra 
za naše zdravje, vendar moramo vedeti, 
da vse te sestavine delujejo skupaj in 
so med seboj odvisne, če želimo, da je 
dosežen optimalni rezultat in da poskrbijo 
za zdrav in močan imunski sistem. 
Če bi radi razumeli pomen uživanja 
različnih živil, ki krepijo imunski sistem, 
moramo najprej razumeti nekaj osnovnih 
stvari o vitaminih in mineralih. Naslednji 
seznam je kratek, vendar predstavlja 
osnove zapletnih procesov, ki se dogajajo 
v telesu. 

• Glutation je najbolj pomembna 
molekula/antioksidant, ki ga proizvaja 
skoraj vsaka celica v našem telesu. 
Celice ščiti pred prostimi radikali ter 
preprečuje staranje in številne bolezni 
kot so rak, bolezni srca, demenca, 
Alzheimerjeva bolezen...

• Vitamin A je znana tudi kot retinol ali 
beta karoten in je ključnega pomena za 
dober vid, zdrav imunski sistem in rast 
celic.

• Vitamini skupine B so bistvenega 
pomena za proizvodnjo energije in 
izdelavo rdečih krvničk. Ti vitamini 
so lahko uničeni s predelavo hrane 
in kuhanju. Za nosečnice je zelo 
priporočljiva folna kislina(folati).

• Vitamin C je pomemben antioksidant, 
ki krepi imunski sistem, preprečuje 
bolezni srca in ožilja, skrbi za lepo kožo 
in pripomore k izgorevanju maščob.

koristno za zdravje, saj imajo Acai jagode 
več antioksidantov kot katerikoli drugi 
sadeži na svetu. Poleg tega imajo visoko 
vsebnost maščobnih kislin, aminokislin 
in prehranskih vlaknin. Zaradi visoke 
vsebnosti antioksidantov je Acai v prahu 
koristen pri odpravljanju več vrst toksinov 
iz našega telesa. Pomaga nevtralizirati 
proste radikale in ščiti posamezne celice 
v telesu ter s tem zvišuje nivo energije, 
krepi imunski sistem, izboljšuje presnovo 
in prispeva k zravim lasem ter koži. Poleg 
tega krepi in čisti ožilje, kar lahko prepreči 
različne zdravstvene težave kot so 
povišan holesterol, bolezni srca in ožilja, 
osteoporoza.. Znano je tudi, da pomaga 
pri izgubi odvečne telesne teže. Uživanje 
acai jagod se priporoča vsem ki imajo 
prekomerno telesno težo, neurejeno 
prebavo, slab imunski sistem in zakisano 
telo, zaradi neurejenega življenskega 
sloga.

Maqui jagode
Maqui je majhno drevo, ki izvira iz 
Južne Amerike. Njegovo latinsko ime 
je »Aristotelia chilensis«. V kulturi 

• Vitamin D je pomemben za močne 
kosti, saj pospešuje absorbcijo kalcija in 
fosfatov iz hranil.

• Vitamin E ščiti kožo pred ultravijolično 
svetlobo, boleznimi kot je rak prostate 
in Alzheimerjeva bolezen in preprečuje 
poškodbe celic pred prostimi radikali.

• Kalcij je mineral, ki je nujno potreben 
za zdrve zobe in trde kosti. Srce, živčni 
in krvni sistem za svoje delovanje prav 
tako potrebujejo kalcij.

• Magnezij je mineral, ki je ključnega 
pomena za delovanje telesa. Uravnava 
krvni tlak, ohranja močne kosti in skrbi 
za srce.

• Železo je mineral, ki je potreben za 
tvorbo hemoglobina, ki ima funkcijo 
prenašanja kisika in nekaterih encimov 
po telesu. Skrbi tudi za presnovo 
vitaminov skupine B.

Mapuchijev, čilskih staroselcev, je to 
drevo sveto in simbolizira dobro voljo. 
Njegove jagode in listi se že stoletja 
uporabljajo v ljudskem zdravilstvu. 
Pred kratkim so znanstvene raziskave 
pokazale, da imajo Maqui jagode 
zelo visoko vsebnost antioksidantov. 
Antioksidanti delujejo kot naravna 
obramba pred boleznimi ter škodljivimi 
toksini in kemikalijami. Večina ljudi 

rada uživa predelano hrano, zato ni 
presenetljivo, da se v njihovih telesih 
razvijajo toksini. Ko se toksini razvijejo, 
pride do vseh vrst bolezni. Za preprečitev 
teh bolezni so Maqui jagode učinkovit 
obrambni mehanizem.

Sedaj vemo nekaj osnovnih stvari o 
vitaminih in mineralih, zato lahko 
preidemo na to, katera prehrana jih 
vsebuje. V zadnjem času je veliko govora 
o tako imenovani super hrani ali super 
živilih, pa poglejmo kaj to sploh je.

Super hrana
Super hrana je posebna kategorija živil, 
ki jo najdemo v naravi. Uporablja se 
kot dodatek k prehrani in ima izredno 
bogato hranilno vrednost, kar nam pove 
že samo ime. Vključevanje super živil v 
vsakodnevno prehrano je za naše zdravje 
zelo dobra izbira, saj je ta prehrana polna 
antioksidantov, ki zmanjšujejo tveganja 
za mnoge bolezni, hkrati pa naše telo 
napolni z potrebnimi minerali, vitamini, 
vlakninami, beljakovinami...

Ena izmed značilnosti, ki hrano 
naredijo »super hrano« je količina 
antioksidantov, ki jih živilo vsebuje 
(merjeno z ORAC - raven absorbcije 
kisikovih radikalov). 
Glavni antioksidanti, ki krepijo imunski 
sistem so acai jagode, alfalfa, brusnice, 
camucamu, klorela, maqui jagode, 
murve, orehi pekan, pšenična trava, 
pasijonka, goba rejši in shitake, goji 
jagode, šipek... 

Acai jagode
So jagode, ki rastejo samo v brazilskem 
Amazonu in na kolumbijski obali 
Pacifika. Uživanje tega sadja je zelo 

Šipek
Znan po visoki vsebnosti vitamina C 
lajša prehlade, krepi imunski sistem in 
blagodejno vpliva na sklepe. Uvrščamo 
ga med super hrano, saj vsebuje več 
vitamina C, kot grenivke in pomaranče. 
Vsebuje tudi vitamine A, D in E, železo 
ter močne antioksidante. Klinično 
dokazano znižuje holesterol, izboljšuje 
stanje diabetikov in lajša osteoartozo. 
Kot hrana se uporablja že stoletja, 

šele med drugo svetovno vojno pa so 
znanstveniki odkrili njegov zdravilni 
potencial. Leta 1940 so bile opravljene 
različne medicinske raziskave, ki so 
v tem super živilu pokazale ogromno 
količino vitamina C.

ANTIOKsIDANTI, 
KI KrEpIJO 
ImUNsKI sIsTEm
Menjava letnega časa iz poletja v jesen oziroma zimo je za človeški organizem težko obdobje, 
saj se mora prilagoditi hladnim zimskim temperaturam. V tem obdobju pride do veliko grip in 
prehladov, kar zna biti precej nadležno. Zelo pomembno je, da poskrbimo za odporen imunski 
sistem s pravilno izbiro živil. Besedilo: Eva Maher, Nutrisslim d.o.o.

PREhRANA

Prehrana igra veliko vlogo pri 
tem, kako izgledamo, a pogosto 
pozabimo, da močno vpliva tudi 
na to, kako se počutimo.

Med tem, ko jemo ne hranimo 
samo našega želodca, vendar 
tudi vse celice v telesu. Če celice 
ne dobijo zadosti vitaminov in 
mineralov, ki jih potrebujejo, 
lahko naše telo začne nepravilno 
delovati.

oglasno sporočilo
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Specialist za uničevanje katerega koli 
dela našega telesa
Od številnih človeku patogenih gliv 
največkrat težave povzroča prav Candida 
albicans. Spekter težav, ki jih povzroča, 
je zelo širok in zajema infekcije tako 
zunaj kot znotraj telesa. Dobro je vedeti, 
da gre za najpomembnejšo potencialno 
patogeno glivo človeku. Namreč kadar 
smo zdravi, ta gliva mirno prebiva na 
sluznicah človeka in nam ne dela težav. Ko 
pa pride do določenih sprememb njenega 
bivalnega okolja, se nenevarna gliva 
spremeni v patogeno glivo, ki lahko okuži 
dobesedno vsak kotiček na in v našem 
telesu, če ji to dovolimo. 
Da je problem resen, priča dejstvo, da je 
kandidna krvna okužba – kandidemija 

zanimanja za spolnost. Možna so tudi 
hujša vnetja različnih notranjih organov in 
tkiv (jeter, ledvic, srca, pljuč, rodil, sinusov, 
sklepov, oči, kosti, možganov …).

Kandida – kot sopotnik ali povzročitelj 
številnih težav?
še vedno raziskovalcem ni povsem jasno, 
ali je kandida tudi spodaj navedene 
bolezni pomagala sprožit ali pa ob teh 
obolenjih nastaja problem tudi z njo. 
Zanimiva so tudi nekatera mnenja 
raziskovalcev, da je kandida ob obolenjih 
večinoma prisotna zato, ker pomaga 
odmrla tkiva prebaviti. škoda le, da nam 
ob tem povzroča kup že omenjenih težav.
Pogosto torej kandido lahko najdemo tudi 
ob diabetesu, sindromu razdražljivega 
črevesa, Crohnovi bolezni, luskavici, 
ulceroznem kolitisu, endometriozi, vnetju 
prostate, neplodnosti, hiperaktivnosti, 
avtizmu, depresiji, motnjah spomina, ob 
trombocitopeniji purpurei, raku vseh vrst, 
HIV, sifilisu in drugih hudih obolenjih.

Kako se kandida spremeni v nevarnega 
razbojnika?
Mnogi naturopati so mnenja, da, 
kadar smo zdravi in so naše obrambne 
sposobnosti ustrezne ter telesni kemizem 
ugoden in imamo zdravo črevesno 
floro, zdravo črevesno sluznico, zdravo 
vaginalno sluznico in zdravo kožo …, nam 
glivica kandida, ki sicer normalno prebiva 
na sluznicah, ne more povzročati težav. 
Niti nam ob krepkem imunskem sistemu 
ne more povzročiti težav, če se po 
naključju znajde v naši krvi, denimo ob 
operaciji. Težava se začne, ko naše zdravje 
zaniha, se poruši telesni kemizem, poruši 
črevesna flora, se zmanjša odpornost 
sluznic, kože, upade splošna odpornost 
organizma. 
V tem primeru se lahko kandida iz 
prijaznega prebivalca črevesne flore 
spremi v nevarnega razbojnika. Če bi 
lahko pokukali v črevesje, bi videli kup 
sprememb, ki se zgodijo, ko se za kandido 
pojavijo ustrezni pogoji za razcvet. 
Kandida se tesno približa črevesni sluznici 
in se začne nanjo pritrjevati ter pospešeno 
razmnoževati. Obenem se začne tudi 
spreminjati oblika kandide, in sicer iz 
nenevarne enocelične (spora) okrogle 
oblike nastaja nevarna nitasta (hifa) 
oblika glive, ki je podobna buciki z okroglo 
glavico. 
Kandida s spremembo v hifa obliko dobi 
še večjo sposobnost pritrjevanja, saj se 
prav z nitastimi »nogicami« zdaj lažje 
pritrjuje na črevesno steno, zaradi česar 
postane zelo trdovratna. Začne se hitro 
razraščati, prepredati sluznico črevesja 
in prodirati prek sluznice črevesja tudi v 
kri. Tu se njen razbojniški pohod po krvi 
v različna tkiva in organe v obliki hife 
nadaljuje, če so seveda še vedno zanjo 
ugodni življenjski pogoji.

danes tretja najpogostejša okužba, 
ki jo lahko dobimo v bolnišnicah. 
Podatki kažejo, da je takšnih okužb 
devet odstotkov. Smrtnost ob hudi 
kandidni okužbi, kjer se kandida prek 
krvi raznese po vsem telesu, pa je več 
kot 50-odstotna - večja kot je smrtnost 
zaradi Pseudomonasa aeruginosa! Torej v 
bolnicah niso problem le Staphylococcus 
aureus (MRSA), Pseudomonas aeruginos 
in podobne na antibiotike odporne 
bakterije, problem je tudi kandida! 

Različni obrazi kandidnih težav
Kandida torej lahko ogrozi celo naše 
življenje, če ji uspe, da nas obvlada! Niso 
pa vse težave s kandido tako nevarne. 
Poglejmo si, kako jih prepoznati, da bomo 
lahko »razbojniški« pohod kandide tudi 
čim prej ustavili.

Kandida na sluznicah
Prekomerno razmnoževanje kandide na 
sluznicah bomo začutili kot prebavne 
težave. Pogosto nas lahko mučijo driska, 
zaprtje, napihovanje, vetrovi, črevesni 
krči ... Blato je lahko smrdeče, lepljivo, 
nepravilne oblike in konsistence. Če 
težave trajajo dlje, se lahko pojavijo vnetje 

Raziskave potrjujejo, da lahko kandida v 
ustreznih pogojih, na primer po jemanju 
antibiotikov, zelo hitro prebije sluznico 
črevesja in preide v kri. Da se prek sluznice 
črevesja izmuzne v kri, potrebuje po 
izsledkih raziskav le nekaj ur oziroma do 
59 ur. 

Bolnišnice - bližnjice za vdor kandide v 
kri, telesna tkiva in organe
Kandida pa v kri lahko pride tudi po hitrejši 
poti, in sicer s katetri, operacijami, kar je, 
kot smo v uvodu zapisali, vse bolj pogost 
problem! 
Da so bolnišnice res lahko bližnjice za 
vdor kandide v kri, priča tudi sedemletna 

analiza 128 primerov kandidemije v 
londonski univerzitetni bolnišnici. študija 
med drugim navaja rizične faktorje, ki 
omogočajo prodor kandide v kri in pojav 
kandidemije. Ti rizični faktorji so večinoma 
prisotnost intravenoznih katetrov (88 
odstotkov), ponavljajoče jemanje 

sluznice prebavil, sindrom puščajočega 
črevesja in alergije na hrano ... Prizadeta 
zaradi kandide pa je lahko tudi sluznica 
spolovil, kar opazimo kot srbeče, pekoče, 
boleče vnetje z belimi oblogami, na primer 
na sluznici vagine, penisa ... Prav tako 
kandida lahko napade sluznico v ustih, 
žrelu, kar imenujemo soor, občutimo 
pa kot pekoče, boleče vnetje z belimi 
oblogami na ustni sluznici, grlu, smrdeč 
zadah iz ust in podobno. Tudi pojav 
kroničnih težav s sluznicami dihal zaradi 
kandide ni več redek pojav. Mnogi so na 
primer po temeljiti celostni diagnostiki 
ugotovili, da jim kronično vnetje sinusov 
ali pljuč sopovzroča prav kandida.

Kandida na koži in nohtih
Problem prekomerno razširjene kandide 
na koži bomo zaznali kot svetlo rdeče, 
srbeče predele, obdane z drobnimi 
mehurčki (v pregibih, gubah, pod 
pazduho, med prsti rok, nog, ob nohtih, ob 
ušesih, po lasišču, okrog kotičkov ust … ). 
Nevzdržna srbečica se lahko pojavi tudi po 
vsem telesu in lasišču. Kadar vdre kandida 
v tkivo nohtov, se bodo ti rumeno obarvali, 
zadebelili, deformirali ali tudi začeli luščiti. 

Kandida v krvi, tkivih, organih …
Posledice razbojniškega pohoda 
kandide znotraj telesa lahko začutimo 
kot nemir, razdražljivost, bes, motnje 
razpoloženja,razmišljanja, slab spomin, 
nespečnost, kronično utrujenost, 
pomanjkanje energije, pomanjkanje 
koncentracije, padec odpornosti … Popada 
nas lahko nevzdržna potreba po sladkem. 
Pojavijo se lahko bolečine v mišicah, 
sklepih, motnje menstrualnega cikla, upad 

antibiotikov (74 odstotkov), bivanje v 
oddelkih intenzivne nege (51 odstotkov), 
parenteralen način prehrane (35 
odstotkov), terapije s kortikosteroidi (12 
odstotkov), kemoterapije (11 odstotkov), 
presaditev ledvic (5 odstotkov) in padec 
limfocitov (3 odstotki). (Candidaemia in a 
London teaching hospital: analysis of 128 
cases over a 7-year period; S. Schelenz, ).
Z dosedanjimi raziskavami so ugotovili, 
da je kandida zelo hitro prilagodljiv 
mikroorganizem, saj, ko vstopi v kri v 
obliki spore (npr. ob kirurških posegih), 
zelo hitro spremeni svojo obliko v nitasto 
hifa obliko, ki ji omogoča nadaljnje 
napredovanje po krvi in prodor v organe 
in tkiva. To se seveda med drugim 
lahko zgodi, če so naše imunske moči 
šibke. Strokovnjaki namreč med drugim 
ugotavljajo, da transformacija iz spore 
v hifo steče, če v krvi ni nevtrofilcev - 
pomembnih celic imunskega sistema. 
Prisotnost nevtrofilcev v krvi namreč 
omenjeno spremembo oblike glive 
močno blokira in celo lahko povzroči 
njeno odmiranje. Torej, če se pripravljate 
na kakršen koli kirurški poseg, pazite na 
imunsko pripravljenost svojega telesa. 
Ker pa odsotnost nevtrofilcev ni edini 
pogoj za razcvet kandide, je dobro čim 
prej spoznati pogoje, v katerih se kandida 
rada razmnožuje in omenjene težave 
povzroča. Več o tem in o preverjenih 
naravnih rešitvah za obvladovanje njenega 
razbojniškega pohoda si lahko preberete v 
novi knjižici: Preverjene naravne rešitve z 
naslovom Obvladajte kandido, preden ona 
obvlada vas. 

ObVLADAJTE 
KANDIDO, prEDEN 
ONA ObVLADA VAs!
Od celotnega kraljestva gliv, ki šteje 1,5 milijona različnih vrst, jih je le okrog 150-200 sposobnih 
ob ustreznih pogojih povzročiti okužbe pri ljudeh. Med njimi je specialist, ki je sposoben napasti 
in uničiti kateri koli del našega telesa - Candida albicans. Seveda, če ji to dovolimo! Zato je dobro 
pravočasno prepoznati številne obraze kandidnih težav, ugotoviti kaj nevarno ali celo usodno 
divjanje kandide povzroča in spoznati, kako jo lahko povsem sami učinkovito in 
na naraven način obvladamo. 

Besedilo: Adriana Dolinar, www.zazdravje.net

PREhRANA

Od številnih človeku patogenih gliv največkrat težave povzroča 
prav Candida albicans. Spekter težav, ki jih povzroča, je zelo širok in 
zajema infekcije tako zunaj kot znotraj telesa.

Več o preverjenih naravnih 
rešitvah za obvladovanje 
njenega razbojniškega pohoda 
si lahko preberete v novi knjižici: 
Preverjene naravne rešitve z 
naslovom Obvladajte kandido, 
preden ona obvlada vas.
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Že ob pogledu na Uroša in Marijano, 
s katerima smo se pogovarjali v Celju, 
je bilo jasno, da kar pokata od zdravja 
in energije. To bi seveda lahko pripisali 
njuni mladosti in podjetniškemu zagonu, 
vendar sta nam zatrdila, da sta dobesedno 
prerojena in polna moči zaradi uživanja 
prebiotičnih prehranskih dopolnil. In ker 
vesta, da so ti izdelki popolnoma naravni 
in da zgolj spodbujajo naravne cikluse, ki 
sicer potekajo v telesu, se nista prav nič 
ne branila naše malce šaljive ugotovitve, 
da sta dobesedno zaljubljena v algo 
Ascophyllum nodosum. Brez vsakršne 
slabe vesti sta jo toplo priporočila vsem. 

Prišel sem do bistva življenja
 Pogovoru se je pridružil tudi magister 
Goran Đorđić in poskrbel, da smo laiki vsaj 
do neke mere razumeli, za kaj gre. »Že 
od nekdaj vemo, da so rjave morske alge 
najbogatejše in z najbolj uravnoteženo 
sestavo hranilnih snovi. Dolgo sem 
raziskoval in dojel, da lahko naše telo – pa 
tudi druga bitja in rastline – algo, katere 
jedro celic ‘odpremo’ z lastno tehnologijo, 
sprejme kot popolno sestavo hranilnih 
snovi.« Magister Đorđić namreč v 
sodelovanju s tujimi znanstveniki raziskuje 
pridelovanje naravnih gnojil za kmetijstvo, 
ustanavljanje bioplinarn in »zdravljenje« 

poudaril Uroš. Končno so torej bili deležni 
tudi priznanja doma, kjer se je vedno 
najtežje dokazovati. V Avstraliji izdelke 
Divinita obravnavajo kot zdravilo, drugod 
pa veljajo za prehransko dopolnilo. Izdelki 
imajo certifikate Organic, GMP, Halal, 
odobrili so jih  EFSA (EU), FDA (ZDA), 
HSA (Singapur), BPOM (Indonezija), 
TGA (Avstralija). Naši sogovorniki so 
poudarili, da so kapsule celulozne, torej 
ne vsebujejo želirnih sredstev ali kakšnih 
drugih pomožnih snovi. »Samo iz rjavih 
morskih alg, ki imajo odprto ovojnico 
jedra, se lahko organizem dobro oskrbi z 
uravnoteženimi makro in mikro elementi 
brez odvečnih sestavin. Rjave alge so v 
svetu že dolgo znane in jih tudi že nekaj 
časa ponujajo v preparatih, vendar pa 
naše telo nima encimov, ki bi lahko prodrli 
do njihovega jedra. Nič ne pomaga, če 
uživamo rjave alge, če te niso ustrezno 
pripravljene. Morda dobimo nekaj malega, 
a pri tem gre v glavnem za balast. Edino 
mi imamo tehnologijo, kako to doseči,« 
se je zadovoljno pohvalil Goran Đorđić, 
štiriinpetdesetletnik, in zatrdil, da z lahkoto 
dela po 16 ur na dan, ker uživa alge. »Ne 
želimo razglašati, da gre za revolucionarno 
odkritje, in ne maramo agresivne reklame. 
Ljudem bi radi povedali samo to, da 
imamo nekaj dobrega, kar jim od srca 
priporočamo. Imamo nekaj najboljšega, 
kar obstaja na svetu. Gre za prebiotik in ne 

odpadnih voda. V okviru tega je raziskoval 
tudi rjavo algo. Ko se je prepričal, da je 
na dobri poti, da odkrije ključ, s katerim 

bi lahko prodrl do dragocenosti, ki se 
skrivajo za ovojnico celice, mu je dodaten 
veter v krila pognala želja, da bi pomagal 

za probiotik – naša vizija je ljudem dati to, 
kar naj bi jim pripadalo že ob rojstvu,« sta 
pojasnjevala Uroš in Marijana.

Najprej štal’ca, potem krav’ca
 »Brez prebiotikov nam jemanje 
probiotikov prav nič ne pomaga. Treba 
je urediti primarno okolje za bakterije, ki 
jih je seveda dovolj, tako da jim je treba 
ustvariti le še udobno ‘domovanje’,« 
je poudaril Uroš.  In kaj je prebiotik? 

hčerki (danes zdravi devetnajstletnici) in jo 
končno odrešil nadležnih alergij, ki so zelo 
agresivno napadale njeno kožo.
»Najosupljivejše stvari odkrijemo, kadar 
pogledamo globlje in kadar gledamo s 
srcem. Dolga leta raziskav, posebni pogoji, 
določen trenutek in kanček sreče, pa tudi 
to, da ne raziskujem samo v laboratoriju 
in v epruvetah, so rodili sad. Uspelo mi je 
na naraven način odkleniti ovoj celičnega 
jedra in vedel sem, da sem prišel do bistva 
življenja. Naredil sem pripravek in ga 
preizkusil na sebi. Takrat sem imel hude 
težave z želodcem. Ranitale sem jedel kot 
bonbone. Bog ne daj, da bi popil pivo, saj 
me je nato vsakič neznosno mučila kislina. 
Ko sem se prepričal, da mi pripravek 
pomaga, sem ga dal še hčerki in ji poleg 
tega enkrat na teden priporočil kopanje v 
ekstraktu alge. Njene težave so po dveh 
mesecih popolnoma izginile. Sam sem se 
ob tem znebil še 16 odvečnih kilogramov, 
in to brez kakršne koli diete,« je zatrdil 
magister Đorđić.

Prebiotik in ne probiotik
 »Po dolgem čakanju smo z Univerze v 
Ljubljani končno prejeli študijo o naših 
algah, ki dokazuje, da so prebiotik in 
da imajo – kot edini izdelek na svetu 
– resnično odprte celice,« je ponosno 

Prebiotiki so snovi, ki v črevesju ustvarjajo 
primerno okolje za rast in razvoj črevesnih 
mikroorganizmov, spodbujajo njihovo 
razmnoževanje – oziroma so njihova 
hrana. Predvsem so to hranila za 
mlečnokislinske bakterije. Če je ravnovesje 
bakterij v črevesju porušeno in okolje 
ni primerno za njihov obstoj (denimo 
zaradi uživanja antibiotikov), bakterije 
ne bodo pomagale pri razkrajanju 
hrane, četudi jim dodamo probiotike. 
Pomembnejše od dodajanja probiotikov 
je vzdrževanje obstoječe črevesne flore 
s prebiotiki. »Poudariti je treba, da so v 
algi vsi elementi v organski obliki, kar 
telesu omogoča, da uporabi samo tisto, 
kar v tistem trenutku v resnici potrebuje. 
Alga torej daje in jemlje po naravni poti. 
To pa je izredno pomembno, saj lahko 
organizmu močno škodimo že s tem, da 
uživamo stvari, ki jih telo pravzaprav ne 
potrebuje,« je poudaril magister Đorđić.
Divinita za zdaj ponuja šest preparatov 
za šest področij: razstrupljanje, telesna 
teža, imunski sistem, raven energije in 
odvečno tekočino. Že doslej so bili deležni 
številnih pozitivnih odzivov z vsega sveta. 
Do konca leta napovedujejo še štiri 
izdelke, v kratkem pa tudi popolnoma 
naravno kozmetiko, ki jo boste lahko 
»jedli s kruhom«.  Načrtov je veliko, a 
nam jih bodo, kot so povedali, razkrivali 
postopoma. 

sLOVENsKI 
IZDELEK 
OsVAJA sVET
Ko sta Mariborčana Uroš in Marijana Pocajt spoznala magistra biologije Gorana Đorđića iz Celja in jima 
je ta zaupal, da je po 18 letih raziskav končno razvil biološki postopek za odklepanje celičnega jedra, 
s katerim postajajo za telo dostopne vse koristne snovi, ki jih vsebuje rjava alga z obale Norveškega 
morja, in da je na poti, da ustvari popoln prehranski dodatek, sta se na lastni koži prepričala, da gre za 
naraven in revolucionaren izdelek. Odrekla sta se uspešni karieri v arhitekturnem dizajnu v Avstraliji in 
ustanovila podjetje Divinita, ki v Sloveniji izdeluje prehranska dopolnila z istim imenom. Prodaja jih v 
15 držav na vseh celinah.

PREhRANA

Besedilo: Žana Kapetanovič, Jana, foto: Mateja Jordovič Potočnik

Norveški kelp
Ascophyllum nodosum, torej rjave morske alge, so divje arktične alge, poimenovane tudi norveški kelp. Rastejo na 
obsežnem območju od laponske obale do Norveške na otočju Lofoten, in to v razmeroma plitvi vodi, žanjejo pa 
jih izključno poleti. Še mokre jih v sodih v štiriindvajsetih urah prepeljejo v sušilnico, kjer jih obdelajo in posušijo po 
postopku tehnologije Divinita.

Kako učinkujejo alge? 
»Takoj po zaužitju ima telo dostop 
do vseh elementov v organski obliki 
(jod, minerali, elementi v sledovih), 
kar mu omogoča, da uporabi tisto, kar 
potrebuje, preostalo pa izloči. Raven 
kisika v krvi se poveča, kar prispeva k 
povečanju energije in nemotenemu 
delovanju organov. Takšna hrana, 
ki je polna mineralov in drugih 
pomembnih elementov v organski 
obliki, telesu pomaga, da ohrani svoje 
popolno ravnovesje med alkalnostjo 
in kislostjo. Edinstven obseg 
oligosaharidov pa iz telesa odstranjuje 
toksine, vključno s težkimi kovinami,« 
je povedal magister Goran Đorđić.



Ravnovesje vnosa soli gre po načelu: ne 
preveč in ne premalo. V majhnih količinah 
sol poudari okus jedem, v prevelikih pa 
ga lahko prekrije. Preslana hrana ni dobra 
za zdravje, to čivkajo že vrabci, zato velja 
načelo zmernosti. Brez soli pa tudi ne bi 
mogli preživeti, saj je po mnenju mnogih 
strokovnjakov ključna za preživetje in 
delovanje organizma.
Kuhinjska sol spada med najbolj razširjene 
natrijeve spojine in jo lahko poimenujemo 
tudi NaCl – natrijev klorid. V naravi jo 
najdemo kot kameno in morsko sol, za 
mnoge tehnično pomembne snovi (soda, 
natrij …) pa je izhodna surovina. 
Poleg tega sol uporabljamo tudi 
v prehrambni industriji in v naših 
kuhinjah. Velike količine soli uporabimo 
za konzerviranje raznih prehrambnih 
produktov – meso, ribe, zelenjava, gobe. 
Kuhinjska sol s svojimi lastnostmi uničuje 
bakterije ali mikrobe, ki povzročajo 
razna gnitja oziroma razkroj živalskih in 
rastlinskih organizmov. 
S soljo konzervirajo sveže kože, izsolijo 
mila, da se bolje ločijo od glicerina, ter 
jih uporabljajo za pripravo mrazotvornih 
zmesi, saj lahko z zmesjo kuhinjske 
soli in tremi kockami ledu dosežemo 
temperaturo – 22 stopinj Celzija.

Uporabnost soli v kuhinji in kopalnici
Sol pa ni uporabna le za uživanje, ampak 
ima mnoge dobre lastnosti, ki jih lahko 
izkoristimo tudi doma pri vsakdanjih 
opravilih. Na primer, če boste vodo solili, 

bo prej zavrela. Ko po nesreči polijete 
rdeče vino po srajci, prtu ali preprogi, na 
madež nanesite sol, da posrka tekočino in 
večino barve. Čiščenje lahko nadaljujete 
s kančkom belega kisa – če boste hitri, je 

uspeh zagotovljen. V pralni stroj dodajte 
pol skodelice soli in tako preprečite, da 
bi barva iz novih oblačil zbledela. Sol 
pomaga pri odstranjevanju madežev, 
ohranjanju svetlih barv in zmanjševanju 
porumenelosti pri perilu. Sol pomaga 
tudi pri čiščenju železnih ponev, posujte 
jo s 3-4 žlicami soli in namakajte v vroči 
vodi. Kovinske predmete zlahka očistite 
tako, da zmešate sol s sokom citrusa 
(najbolje delujejo limone) in to uporabite 
za čiščenje kovinskih predmetov oziroma 
posod. Nato temeljito izperite, saj lahko 
sicer baker in medenina postaneta zelena 
kot ameriški Kip svobode. Imate zamašene 
odtoke? V odtok nasujte približno pol 
skodelice soli in pustite delovati okoli 15 
minut. Nato izperite z vrčem vrele vode in 
se izogibajte uporabljanju pip nekaj ur. S 
soljo si lahko pomagate tudi pri mastnih 
madežih. Posujte jo na umazana mesta 
v pečici, če je potrebno, dodajte tudi 
malo vode. Poskrbite, da na koncu sol 
tudi dobro odstranite oziroma obrišete 
s površin. Obarvane kavne skodelice in 
ozke vaze lahko očistite s kombinacijo 
soli in ledu. V kozarec dajte nekaj soli ter 
približno 5-6 kock ledu. Nežno pretresite 
s krožnimi gibi. Če je potrebno, postopek 
ponavljajte.  

prVA ZAčImbA, KI 
JE VsEspLOšNO 
UpOrAbNA
O soli vsak dan slišimo najrazličnejše podatke, ki so si večkrat nasprotujoči. A dejstvo je, da je sol 
osnovna začimba v naši prehrani in da jo potrebujemo, gre le za količine in tudi kakovost. Sol pa je 
uporabna tudi v druge namene. Besedilo: Katarina Iver

PREhRANA

V Sloveniji imamo zdaj kakovostne Portalupi salame, kot so Milanska, Napoli, Nostrano ter kuhan in sušen pršut. 
Portalupi mesnine imajo različne okuse, okuse po domačih salamah in odličnih začimbah. So tudi v malih 
pakiranjih, po 200g in 400g.
Z mesninami Portalupi se lahko spoznate v Mercatorjevem HM v Šiški in Maxijevi delikatesi v Ljubljani.
Uvoznik in distributer za mesnine Portalupi je podjetje DAR TRADE, www.dar-trade.si

Mesnine 
Portalupi so 

BREZ glutena, laktoze, 
polifosfatov, ojačevalcev 

okusa in gensko spremenjenih 
organizmov zato boste v 
odličnih narezkih lahko 

uživali brez 
slabe vesti.
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socialnem in domačem udejstvovanju. 
Kar pa seveda pri velikih okvarah in 
pomembno omejeni funkciji ni vedno 
mogoče. 

2. Ali je pri rehabilitaciji uda po zlomu 
kosti smiselno obiskati fizioterapevta? 
Kdaj in koliko obiskov priporočate? 
Zlom kosti spada med  najtežje 
lokomotorne okvare, ki praviloma vedno 
puščajo omejeno gibanje, otekanje in 
izgubo gibljivosti, kar seveda potrebuje 

intenzivne programe fizikalne terapije. 
Nemogoče je vnaprej napovedovati , 
kdaj in koliko programov bo prizadetost  
potrebovala. Načrtovanje rehabilitacije je 
strogo individualno in prepuščeno presoji 
zdravnika kirurga, ki poškodovanega 
spremlja tako po  operativnem kot po 
konservativnem zdravljenju do preceljenja 
kosti. Pri najkompleksnejših poškodbah 
kosti in seveda tudi obkostnih mehkih 
struktur lahko programi fizikalne terapije 
trajajo tudi do več mesecev.

3. Kakšna je razlika med elektroterapijo 
in magnetoterapijo? Kdaj se uporablja 
katero?
Obe modulaciji spadata v skupino 
nizkofrekventne elektroterapije, ki je 
osnovna terapija pri lajšanju bolečine in 
otekanja. Zaradi izboljšanja prekrvljenosti 
se pospeši regeneracija tkiva in skrajša čas 
imobilizacije ter s tem omogoči hitrejši 
začetek selektivnega dela na gibljivosti 
sklepov, vezivni in tetivni elastičnosti 
ter mišični krepitvi. Terapija mora biti 
pod nadzorom terapevta, saj ima nekaj 
kontraindikacij, obenem pa je lahko 
odziv na posredovano električno polje pri 
različnih ljudeh različen. Obe modulaciji 
generirajo različne aparature, intenziteta, 
dolžina trajanja impulzov, frekvenca in 
čas ter pogostost terapije so individualni 
in jih vodi terapevt v sodelovanju z 
zdravnikom. Uporabnost  je zelo široka, 
od popoškodbenih, do degenerativnih, 
revmatskih, nevroloških in metabolnih 
obolenj.

4. Za kakšno rehabilitacijo je primerna 
hidroterapija? Za koga je primerna? 
Terapija v vodi je nepogrešljiva tako pri 
bolezenskih stanjih kot tudi preventivno, 
saj je vpliv vode tako ugodno večplasten, 
da so njeni učinki nepogrešljivi. Gibanje 

1. Kakšne težave je mogoče reševati 
s fizioterapijo? Kdaj sploh poiskati 
pomoč fizioterapevta? 
FTH-postopki so eden od načinov 
zdravljenja obolenj, poškodb in 
drugih okvar mišično-skeletnih in 
nevroloških struktur, ki povzročajo 
bolečino, omejeno gibanje, 

deformacije in s tem okrnjeno funkcijo 
gibal. S fizikalnimi postopki različnih 
modulacij (elektrika, svetloba, zvok, 
magnetno polje, segrevanje, hlajenje 
in gibanje) ohranjamo, povračamo 
ali nadomeščamo izgubljeno 
funkcionalnost po možnosti brez 
oviranosti v poklicnem, rekreativnem, 

v vodi je olajšano zaradi njenih fizikalnih 
lastnosti , zato je mogoče v veliko krajšem 
času restituirati gibljivost, razteznost 
in moč okvarjenih struktur. Razen pri 
določenih težkih obolenjih srca in 
krvotoka, okvarah kožnega pokrova, 
akutnih sistemskih obolenjih, neposredno 
po operativnih posegih, pri epileptikih in 
izraziti splošni oslabelosti je gibanje v vodi 
najbolj fiziološko, naravno, blagodejno, 
okrepčevalno in s tem priporočljivo za vse 
ljudi. 

4 vprašanja za 
fIZIOTErApEVTA 

Preden obiščemo fizioterapevta, se nam poraja več vprašanj 
– katere težave rešujemo z fizioterapijo, kdaj poiskati pomoč 
fizioterapevta, kakšne so razlike med elektroterapijo in 
magnetoterapijo in kaj je hidroterapija? Besedilo:  dr. Suzana Tomažič, dr. fiziatrije

GIBANJE

FTh-postopki so eden od 
načinov zdravljenja obolenj, 
poškodb in drugih okvar 
mišično-skeletnih in nevroloških 
struktur, ki povzročajo bolečino, 
omejeno gibanje, deformacije in 
s tem okrnjeno funkcijo gibal.

Zlom kosti spada med  najtežje 
lokomotorne okvare, ki 
praviloma vedno puščajo 
omejeno gibanje, otekanje in 
izgubo gibljivosti, kar seveda 
potrebuje intenzivne programe 
fizikalne terapije.

Že veliko prej, preden se bolečine pojavijo, nam 
telo sporoča, da ni vse tako, kot mora biti. Tudi 
če nimate nobenih težav z mišično-skeletnimi 
bolečinami, lahko hitro in enostavno ugotovite, 
ali je vaša drža vzravnana.
Sproščeno stojte pred ogledalom in se vanj 
pozorno poglejte. Sta vaši rameni v isti višini? 
Sta vaši stopali usmerjeni naravnost naprej? 
Zaprite oči in usmerite pozornost v občutenju 
svoje teže v podplatih. Čutite enako težo na 
levem in desnem stopalu? Čutite enakomerno 
obremenitev na petah in prstih? Postavite se 
ob steno tako, da se je boste dotikali s petami. 
Lahko k steni prislonite brez napora tudi glavo? 
Čutite steno enakomerno na levi in desni strani 
telesa? Če je odgovor na katero koli od vprašanj 
negativen, potem vaša drža ni vzravnana.
Prepoznavanje težave je prvi korak k njenemu 
odpravljanju. Pot do vzravnane drže zahteva 
nekaj truda in vztrajnosti. Vsakodnevno 
izvajanje vaj za odpravljanje odklonov od 
vzravnane drže je eden od korakov na njej. 
Gibanje je gibalo zdravja in je za ohranjanje 
dobre drže in funkcionalnosti nujno potrebno. 
Naj ga bo čim več.

KAKO prEpOZNAmO 
sLAbO DržO

Vzravnana drža ni samo privlačna 
na pogled. Drža ima vpliv tudi 
na delovanje drugih sistemov v 
telesu. Zaradi slabe telesne drže so 
nosilni sklepi – gležnji, kolena, kolki, 
ramena – različno obremenjeni, 
kar lahko pripelje do prezgodnje 
obrabe in mišično-skeletnih bolečin. 
Protibolečinske tablete, mazila 
za sklepe in razne opornice so 
kratkoročna rešitev. Brez poravnave 
telesne drže se bo bolečina slej ko 
prej zopet pojavila – na istem ali 
drugem mestu.

Nataša Sinovec, specialistka za poravnavo telesne 
drže s certifikatom univerze Egoscue (ZDA)
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Degenerativne bolezni (artroza) so ene 
od najpogostejših bolezni in jih srečamo 
prav na vsakem koraku, medtem ko so 
vnetne bolezni sklepov redkejše. Nekoliko 
redkejši je zunajsklepni revmatizem, 
še redkejši pa sta skupini bolezni, ki jih 
imenujemo sistemske vezivnotkivne 
bolezni in idiopatski vaskulitisi (vnetja žil). 
Gre za skupini bolezni, ki ne prizadenejo 
zgolj skeletno-mišičnega sistema, ampak 
lahko prizadenejo prav vse organske 
sisteme, od tega najpogosteje ledvice 
in dihalne organe (pljuča), lahko pa 
prizadenejo tudi kožo, možgane, oči ... To 
pa lahko opažamo tudi pri artritisih, a v 
manjši meri.
Dolgo je veljalo in še velja zmotno 
prepričanje, da zaradi revmatskih bolezni 
praviloma obolevajo starejši ljudje. To 
je res, če govorimo o degenerativnem 
revmatizmu, s katerim se v glavnem 
ukvarjajo kolegi ortopedi in fiziatri, 
medtem ko vnetne revmatske bolezni 
prizadenejo osebe vseh starosti, od 
zgodnjih otroških let pa vse do pozne 
starosti. Večinoma so pri nekaterih 
boleznih pogosteje prizadete ženske, 
ponekod moški, pri nekaterih pa ni razlike 
v pogostnosti obolevanja med spoloma. 

Simptom je bolečina
Bolečina je simptom, ki najpogosteje 
privede bolnika v revmatološko 
ambulanto. Zelo pomembno je mesto 
izvora bolečine. Včasih se bolečino da 
natančno opredeliti, še posebno, če 
izvira iz sklepa, kadar pa izvira iz mišice, 

Spremembe na koži so lahko povezane 
z vnetnimi revmatskimi boleznimi
Ne redko je koža tisti organ, kjer najprej 
zaznamo, da je nekaj narobe in šele 
pogled strokovnjaka razjasni, da so 
spremembe na koži lahko povezane z 
vnetnimi revmatskimi boleznimi. Ena 
od najpogostejših bolezni na koži je 
luskavica, ki je povezana z luskavičnim 
(psoriatičnim) artritisom. Boleča rdeča 
zatrdlina (nodozni eritem), ki nastane 
najpogosteje na sprednji strani goleni, 
nam da misliti na artritis ob kronični 
vnetni črevesni bolezni, na sarkoidozo 
ali na sistemske vezivnotkivne bolezni. 
Ob sistemskih vezivnotkivnih boleznih 
oziroma vaskulitisih se pojavlja vijoličasta 
mrežasta struktura predvsem na spodnjih, 
lahko tudi na zgornjih okončinah in 
po trupu. Lahko se pojavijo tudi kožne 
nekroze oziroma razjede. Pri mladih 
bolnicah v rodni dobi se pojavlja tako 
imenovani metuljast izpuščaj po obrazu, 
ob katerem moramo pomisliti na 
sistemski lupus ertematosus. Tipične 
spremembe na koži lahko vidimo tudi pri 
drugih sistemskih vezivnotkivnih boleznih 
(dermatomiozitisu in sistemski sklerozi). 
Pri pregledu pa ne smemo pozabiti 
natančno pogledati nohtov, saj na nohtih 
lahko vidimo prve spremembe (luskavica, 
vaskulitis na primer). Pri ženskah v 
rodni dobi moramo biti pozorni tudi na 
mrtvorojenosti in spontane splave. 
Približno en odstotek prebivalstva ima 
revmatoidni artritis, ki je najpogostejša 
revmatska bolezen. Druge revmatske 
bolezni se pojavljajo redkeje. Pogosto 
bolniki obolevajo zaradi uričnega artritisa, 
ki ga poznamo tudi pod imenom protin 
oziroma putika. Ankilozirajoči spondilitis 
je vnetje, ki prizadene hrbtenico, lahko pa 
tudi velike sklepe najpogosteje spodnjih 
okončin. Sistemske bolezni veziva in 
vaskulitisi so sicer redkejše bolezni, so pa 
lahko smrtne, če jih ne spoznamo in ne 
zdravimo.
V zadnjem času opažamo sicer pogostejše 
pojavljanje revmatskih bolezni in 
naraščanje števila bolnikov s temi 
boleznimi, kar pa gre največ na račun 
zavedanja bolnikov o revmatskih boleznih 
ter hitrejše in dostopnejše diagnostike.

Postavitev diagnoze
Postavitev diagnoze vnetnih revmatskih 
bolezni je večinoma zapleten proces, 
ki je včasih lahko tudi dolgotrajen, saj 
se klinična slika pogosto počasi razvija. 

je lokalizacija bolečine težavnejša. 
Pomembno je, ali je bolečina vezana le 
na en sklep ali je prizadetih več sklepov 
in ali so sklepi prizadeti simetrično 
(levo in desno enaka razporeditev) 
ali nesimetrično. Pomembna je tudi 
razporeditev glede na skupine sklepov 

Za postavitev diagnoze revmatskih 
bolezni obstajajo merila, ki jih mora 
bolnik izpolnjevati. Ta so praviloma 
sestavljena iz anamnestičnih podatkov, 
kliničnega statusa bolnika, slikovnih 
(rentgensko slikanje, ultrazvok, magnetna 
resonanca in računalniška tomografija) in 
laboratorijskih preiskav. Diagnozo lahko 
postavimo le ob izpolnitvi predpisanih 
meril. 
šele ko imamo postavljeno pravilno 
diagnozo, lahko začnemo bolnike 

zdraviti. Zdravljenje bolnikov z vnetnimi 
revmatskimi bolniki je izrazito pestro. Naj 
omenim le nekaj najpogostejših skupin 
zdravil, ki jih uporabljamo v revmatologiji. 
Navadno najpogosteje najprej posežemo 
po nesteroidnih protivnetnih zdravilih. 
Kadar to zdravljenje ni dovolj, posežemo 
po bolj usmerjenem zdravljenju z 
zdravili iz skupine, ki jih z enim imenom 

(mali sklepi zgornjih okončin ali pa na 
primer veliki sklepi spodnjih okončin). 
Pogosto bolečine nastajajo počasi, le 
redko težave nastopijo nenadoma, 
na primer sredi noči, kar je na primer 
značilno za urični artritis (protin oziroma 
putika). Bolečino ocenimo s pomočjo 
skale 1‒10, pri čemer je 10 neznosna 
bolečina. Kadar bolečina traja več kot šest 
tednov, govorimo o kronični bolečini.

Jutranja okorelost
Pomemben znak bolezni je jutranja 
okorelost, ki pri vnetnih boleznih 
praviloma traja več kot eno uro. Vneti 
sklepi otekajo in spremenijo obliko. Koža 
nad vnetim sklepom je topla, pordela, 
sklep je boleč in slabše gibljiv. Lahko 
so prisotni tudi nežni poki, ki jih pa ne 
slišimo, ampak otipamo. Pravimo jim 
krepitacije. 
Kot smo že omenili, lahko bolečine 
izvirajo tudi iz mišic. Pri prizadetosti 
mišic opisujem tudi mišično šibkost. 
Pomemben je vzorec mišične šibkosti 
in kaj jo ojača oziroma kaj storimo, da jo 
ublažimo. Mišični krči praviloma nimajo 
večjega kliničnega pomena.
Pogosto bolniki tožijo zaradi težav v okolici 
sklepov, ki so lahko posledica vnetja tkiv, 
ki obdajajo sklepe (vnetje sluznih vrečk ‒ 
burzitis, tetiv ‒ tendinitis, pripenjališča tetiv 
na kost ‒ entezitis …) Pogosto opisujejo 
tudi boleče točke na točno določenih 
mestih; takrat govorimo o fibromialgiji. 
Kostna bolečina je praviloma globoka in 
vrtajoča.

imenujemo imunomodulatorji. To ime 
imajo zato, ker modulirajo (spremenijo) 
potek bolezni. Ta zdravila običajno 
delujejo počasi, zato za prehodno 
obdobje, do začetka delovanja teh zdravil, 
posežemo tudi po kortikosteroidih 
(lokalno z injekcijo v sklep ali sistemsko 
v obliki tablet). Trudimo se, da zadnje 
uporabljamo čim manj zaradi pridruženih 
neželenih učinkov. Imunomodulatorjev 
je več in jih uporabljamo bodisi kot 
monoterapijo (samo eno zdravilo) ali pa 
v kombinaciji več imunomodulatorjev 
(do treh različnih) hkrati. Pri bolnikih ves 
čas merimo tudi aktivnost bolezni, in če 
z zgoraj omenjenim zdravljenjem nismo 
uspešni in imamo pri bolniku še zmeraj 
prisotne znake aktivne bolezni, lahko 
začnemo bolnike zdraviti z biološkimi 
zdravili. Biološka zdravila so zdravila, ki 
so se pojavila pri nas na tržišču v zadnjih  
12‒13 letih. Nekatere bolezni pa zdravimi 
s citostatiki. Ker imajo zdravila tudi 
neželene učinke, moramo bolnike s temi 
zdravili skrbno spremljati tako klinično kot 
tudi s kontrolami laboratorijskih preiskav. 
Kadar zdravilo ni uspešno ali pa se pojavijo 
neželeni učinki, ga moramo odstraniti 
ali nadomestiti z drugim zdravilom. 
Uspeh zdravljenja z novejšimi zdravili 
je seveda precej boljši kot s klasičnim 
načinom zdravljenja. Cilj zdravljenja je pri 
bolniku doseči remisijo oziroma obdobje 
brez bolezenskih znakov. Ob dobrem 
sodelovanju bolnika in zdravnika je uspeh 
zdravljenja seveda večji. Zelo pomembno 
je, da bolnik natančno sledi navodilom za 
uživanje zdravil, upošteva dietna navodila 
in da se čim več giba. Samo tako lahko 
pričakujemo dober uspeh zdravljenja. 
Pri obravnavi bolnikov z revmatskimi 
boleznimi se držimo objavljenih priporočil, 
tako glede diagnostike, zdravljenja kot 
tudi spremljanja bolnikov. Vendar zaradi 
pomanjkanja revmatologov v Sloveniji 
ne uspemo skrajšati čakalnih vrst, kot si 
želimo. Obiski v revmatološki ambulanti 
se iz leta v leto večajo, žal pa temu 
trendu ne sledi število revmatologov v 
Sloveniji. Želimo si in verjamemo, da se 
bo z leti to stanje spremenilo in bo obisk 
v revmatološki ambulanti lažje dostopen 
za večino bolnikov, ki takšen pregled 
potrebujejo, še posebno zaradi tega, ker 
je izjemno pomembno čim prej postaviti 
diagnozo revmatske bolezni in jo začeti 
zdraviti, še preden pride do nepopravljivih 
strukturnih sprememb ali celo do 
smrtnega izhoda.

rEVmATIčNA 
ObOLENJA
Revma je izrazito širok pojem, ki ga v različnih 
povezavah različno pojmujemo. Ko govorimo o 
revmatskih boleznih, imamo praviloma v mislih 
bolezni skeletno-mišičnega sistema, a so revmatske 
bolezni mnogo več od tega. Če govorimo predvsem 
o boleznih skeletno-mišičnega sistema, potem 
imamo na eni strani degenerativne bolezni, kot so na primer obraba sklepov (artroza) in obraba hrbtenice 
(spondiloza), na drugi strani pa vnetne bolezni skeletno-mišičnega sistema - artritisi in spondilitis.

ZRELA LETA

Dolgo je veljalo in še velja 
zmotno prepričanje, da zaradi 
revmatskih bolezni praviloma 
obolevajo starejši ljudje. 
To je res, če govorimo o 
degenerativnem revmatizmu, s 
katerim se v glavnem ukvarjajo 
kolegi ortopedi in fiziatri, 
medtem ko vnetne revmatske 
bolezni prizadenejo osebe vseh 
starosti, od zgodnjih otroških 
let pa vse do pozne starosti.

Bolečina je simptom, ki 
najpogosteje privede bolnika v 
revmatološko ambulanto. Zelo 
pomembno je mesto izvora 
bolečine. Včasih se bolečino 
da natančno opredeliti, še 
posebno, če izvira iz sklepa, 
kadar pa izvira iz mišice, je 
lokalizacija bolečine težavnejša.

• možnost najema za 4. ali 6. 
tednov

• za boleče sklepe, hrbtenico, 
osteoporozo...

• pripeljemo na dom, 
namestimo in poučimo

• terapija brez stranskih 
učinkov

• v kompletu dve blazini (mala 
in velika)

Medicinski pripomoček za 
elektromagnetno terapijo

tel: 059 959 899
gsm: 040 807 327

www.magus.si

Besedilo: Doc. dr. Iztok Holc, dr. med., specialist interne medicine
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Diabetično stopalo je skupek 
bolezenskih okvar in sprememb 
na stopalu sladkornega bolnika, ki 
nastanejo kot posledica zapletov 
sladkorne bolezni, kot so okvara živcev 
stopala (nevropatija), okvara žilja in 
posledične motnje prekrvitve stopala 
(ishemija), spremembe oblike stopala 
(deformacije), poškodbe in okužbe. Pri 
nekaterih bolnikih so v ospredju žilne 
okvare (govorimo o arteriopatskem 
ali ishemičnem stopalu), pri drugih 
pa okvare na živčevju (nevropatsko 
stopalo), vendar so bolezenske 
spremembe skoraj vedno posledica 
medsebojnega učinkovanja obeh. 

Nevropatsko stopalo 
Je posledica periferne okvare 
motoričnih, senzoričnih ali 
vegetativnih živcev. Zaradi okvare 
živcev je oslabljen ali odsoten 
občutek stopal za dotik, bolečino in 
temperaturo. Bolnik zato ni pozoren 
na poškodbe oziroma ob poškodbah 
ne ukrepa ustrezno. Bolnik na primer 

ali slej sooči petina sladkornih bolnikov, 
večina teh bolnikov pa dobi tudi stopalno 
razjedo (od tega kar 80 odstotkov 
po manjši poškodbi stopala). Kar 25 
odstotkov bolnikov s stopalno razjedo 
doživi eno ali celo več amputacij. 

Zdravljenje diabetičnega stopala 
Zdravljenje diabetičnega stopala je 
kompleksno in zahteva sodelovanje 
različnih strokovnjakov. Bolnika z 
diabetičnim stopalom (nogo) zato 
praviloma obravnavamo v ambulanti 
za diabetično nogo, ki je po možnosti 
organizirana v okviru diabetološke 
ambulante. Zdravstvena delovna skupina 
ambulante je posebej usposobljena za 
to področje in ima ustaljene povezave 
z drugimi specialisti (angiolog, žilni in 
splošni kirurg, fiziater, ortoped, interventni 
radiolog, infektolog in drugi), h katerim 
napoti bolnika za dodatno diagnostiko in 
zdravljenje. 
Zdravljenje nevropatskega stopala lahko 
obsega predvsem strokovno pedikuro 
in razbremenitev najbolj obremenjenih 
delov stopala (zmanjšanje telesne teže, 
uporaba posebnih čevljev). Za zdravljenje 
ishemičnega stopala je nujno izboljšanje 
prekrvitve spodnjih udov, kar lahko 
dosežemo z intervalnimi mišičnimi 

ne čuti, da ga tiščijo čevlji ali da mu je v 
čevelj zašel tujek. Prav tako težko oceni 
temperaturo vode za kopanje, zato 
se nevede opeče. Oslabijo lahko tudi 
mišice stopala, ki jih oživčujejo prizadeti 
živci. To privede do neenakomerne 
obremenitve podplata med hojo in 
nastanka deformiranega stopala. Na 
točkah prevelikih pritiskov med stojo in 
hojo začne nastajati debela poroženela 
koža (tako imenovana kurja očesa), pod 
katero sčasoma nastane razjeda. Zaradi 
zmanjšanega znojenja je koža na stopalu 
suha in razpokana. 

Ishemično stopalo 
Za bolnike s sladkorno boleznijo je 
značilen zgodnejši nastanek in hujša 
oblika ateroskleroze. Zaradi ateroskleroze 
je oskrba nog in stopal s krvjo slabša, 
prizadeti ud je hladnejši, koža pa je 
bleda, tanka in slabše poraščena. Slabša 
prekrvitev pomeni zmanjšan transport 
kisika, hranil in antibiotikov, kar lahko 
povzroči odmiranje tkiva (razjede) in 
manjšo odpornost na infekcije. 

treningi, zdravljenjem z zdravili ali z 
radiološkim in kirurškim zdravljenjem 
zamašenih žil (razširitev zoženih arterij 
z balončkom, vstavitev žilnih opornic, 
lokalno kirurško čiščenje zamašene 
žile, premostitev zapore žile z žilnim 
obvodom). 
Zdravljenje stopalne razjede je lahko 
konzervativno ali kirurško. Prvi ukrep 
zdravljenja je razbremenitev prizadete 
okončine. S tem se zagotovi rani 
možnost mirovanja ter bolj normalnega 
in uspešnega celjenja. Ker je najkrajši 
čas za zacelitev stopalne razjede osem 
tednov, je težko pričakovati bolnikovo 
sodelovanje, če mu naročimo počitek v 

Stopalna razjeda 
Je zaplet, ki se ga pri diabetičnem stopalu 
najbolj bojimo. Nastane zaradi enega ali 
kombinacije zgoraj omenjenih razlogov. 
Če prevladujejo simptomi in znaki 
nevropatskega stopala, razjeda nastane 
na podplatu, dno razjede je navadno čisto, 
robovi obdani z obilno poroženevajočo 
trdo kožo, odsotna pa je zaščitna 
občutljivost - razjeda je neboleča. Pri 
ishemičnem stopalu pa razjeda po navadi 
nastane na robovih stopala ali prstih, dno 
je prekrito z mrtvinami, bolnik pa toži za 
bolečinami na mestu razjede. 

Visok krvni sladkor ovira normalno celjenje 
ran, zato se pri sladkornih bolnikih razjede 
celijo zelo počasi. Celjenje lahko dodatno 
oteži in upočasni še okužba rane. Ta 
lahko seže v globino do kosti in povzroči 
njihov razkroj. Brez ustrezne strokovne 
oskrbe in zdravljenja se stopalna razjeda 
ne zaceli, temveč lahko napreduje do 
odmrtja tkiva - gangrene, zaradi katere 
je pogosto potrebna amputacija prstov, 
stopala ali dela noge. Diabetična noga je 
tako najpogostejši razlog za netravmatsko 
amputacijo spodnjih udov (50-60 
odstotkov vseh amputacij). Statistike 
kažejo, da se s prizadetostjo stopala prej 

postelji. Bolnikom so zato na voljo bergle, 
začasna razbremenilna obutev, zračne 
opornice ali razbremenitev z mavčnim 
čevljem oziroma škornjem. Razjedo 
je treba redno prevezovati; vsaj enkrat 
tedensko se v pristojni ambulanti opravi 
tudi toaleta rane. V današnjem času 
so na voljo mnoge moderne obloge za 
oskrbo ran, ki pospešujejo mehanizme 
celjenja. K hitrejšemu celjenju pripomore 
tudi zdravljenje v hiperbarični komori. Ob 
sumu na okužbo razjede je bolniku vedno 
potrebno uvesti tudi antibiotik, saj so znaki 
vnetja pri diabetikih večkrat zabrisani in 
neopazni. Če bolnik opazi poslabšanje 
stanja, rdečino okrog razjede, povečan 

DIAbETIčNO 
sTOpALO 

ZRELA LETA

Diabetično stopalo je skupek 
bolezenskih okvar in sprememb 
na stopalu sladkornega bolnika, 
ki nastanejo kot posledica 
zapletov sladkorne bolezni, 
kot so okvara živcev stopala 
(nevropatija), okvara žilja in 
posledične motnje prekrvitve 
stopala (ishemija), spremembe 
oblike stopala (deformacije), 
poškodbe in okužbe.

Visok krvni sladkor ovira normalno celjenje 
ran, zato se pri sladkornih bolnikih razjede 
celijo zelo počasi. Celjenje lahko dodatno oteži 
in upočasni še okužba rane. Ta lahko seže v 
globino do kosti in povzroči njihov razkroj. 
Brez ustrezne strokovne oskrbe in zdravljenja 
se stopalna razjeda ne zaceli, temveč lahko 
napreduje do odmrtja tkiva - gangrene, 
zaradi katere je pogosto potrebna amputacija 
prstov, stopala ali dela noge.

Preventiva in zdravljenje 
diabetičnih nevropatij od prvih 

simptomov do zmernih komplikacij.

Vas muči boleča DIABETIČNA NEVROPATIJA ?
NOVO! Zdravili, ki vam bosta olajšali tegobe
in pomagali pri bolezni že od prvih simptomov.

• manj otrplosti, mravljinčenja stopal in nog
• manj ostre, pekoče bolečine, še posebej ponoči
• izboljšata občutke za hladno, toplo, dotik
• izboljšata kvaliteto življenja sladkornega bolnika

POVPRAŠAJTE VAŠEGA ZDRAVNIKA

Zdravilo je na 
voljo brez 

recepta v lekarnah

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

Pakiranje: 
30 in 60 tablet

Zdravljenje hudih, bolečih
diabetičnih polinevropatij.

tioktinska kislinabenfotiamin, piridoksinijev klorid

Sladkorna bolezen ali diabetes je ena od najpogostejših kroničnih bolezni v razvitem svetu, katere 
pojavnost iz leta v leto raste. V Sloveniji je okrog sto tisoč registriranih sladkornih bolnikov, kar 
predstavlja približno pet odstotkov prebivalstva. Eden od hujših zapletov sladkorne bolezni je razvoj 
diabetičnega stopala, ki lahko bolnikom tedne ali mesece povzroča hude težave ali celo nepokretnost 
ter splošno fizično in tudi psihično neugodje. Besedilo: Jani Muha, dr. med.



Prehransko dopolnilo 
Ocuvite® Lutein forte 

vsebuje karotenoida lutein in 
zeaksantin, vitamina C in E ter minerala 

cink in selen. Cink ima vlogo pri 
ohranjanju vida. Cink, selen, vitamin C 
in E imajo vlogo pri zaščiti celic pred 

oksidativnim stresom.
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izcedek iz rane ali oteklino uda, mora o 
tem čim prej obvestiti svojega zdravnika. 
Pri obsežnih mrtvinah in gnojnih vnetjih 
rane je potrebna kirurška odstranitev 
mrtvin (nekrektomija), v skrajnem primeru 
pa amputacija prstov ali dela stopala. 
Po zacelitvi stopalne razjede mora bolnik 
dobiti novo obutev, po možnosti izdelano 
po meri po mavčnem odlitku, saj se v stari 
problem neustrezne razporeditve pritiska 
ponovno pojavi, čemur sledi nastanek 
nove razjede. 

Preventiva 
Zaradi vseh omenjenih zapletov in 
posledic razjede na diabetičnem stopalu 
sta najpomembnejša dobro ozaveščanje 
sladkornih bolnikov ter učinkovita 
preventiva. Ta vključuje vzgojo bolnika 
o pravilni negi nog, redne preglede nog 
z izvajanjem presejalnega testa, dobro 
urejanje nivoja krvnega sladkorja in 
motivacijo bolnika za odpravljanje drugih 
dejavnikov tveganja (kajenje, prekomerna 
telesna teža, arterijska hipertenzija in 
povišane maščobe v krvi). 
Obvezen sestavni del vzgojno-
izobraževalnega programa vsakega 
bolnika s sladkorno boleznijo je pogovor o 
diabetični nogi ter pomenu pregledovanja 
in skrbi za noge. Diabetiki morajo skrbeti, 
da je koža stopal čista, suha in voljna. 
Stopala naj umivajo z mlačno vodo (v 

primeru neobčutljivosti stopal je treba 
preveriti temperaturo vode s termometrom 
ali z roko) in blagim sredstvom za 
umivanje. Po umivanju je treba stopala 
temeljito, a nežno osušiti z mehko brisačo. 
Priporočljiva je tudi uporaba posebnih 
vlažilnih krem za suha stopala. Bolniki 
morajo skrbeti za primerno obutev, ki naj 
bo predvsem udobna, dovolj mehka ter z 
dovolj debelim gumijastim podplatom, ki 
blaži pritiske na stopalo. Pred obuvanjem 
naj bolniki preverijo notranjost obutve 
za morebitne tujke, ki bi lahko dražili 

ali poškodovali stopalo. Prav tako je 
diabetikom odsvetovana bosa hoja, saj 
lahko pri tej pride do majhnih poškodb, ki 
vodijo v nastanek razjede. Urejanje nohtov 
in stopal naj raje zaupajo izkušenemu 
pedikerju. Poleg tega si morajo diabetiki 
zaradi visokega tveganja stopala doma 
redno pregledovati. 
Pomembno je zgodnje (pravočasno) 
odkrivanje ogroženih sladkornih bolnikov, 
zato se v diabetični ambulanti bolniku 
ob prvem pregledu ter nato vsako leto 
pregleda stopala in oceni stanje. Napravi 
se tudi presejalni test ogroženosti za 
nastanek diabetičnega stopala. Bolniki 
so glede na rezultate testa razvrščeni 
v eno od štirih skupin: 1 - normalno 
stopalo, 2 - izguba zaščitne občutljivosti, 
3 - prizadetost ožilja, 4 - najbolj ogroženi. 
V zadnjo kategorijo sodijo tudi bolniki, 
ki so že imeli stopalno razjedo ali delno 
amputacijo stopala. Tem bolnikom naj 
bi stopala pregledali ob vsakem obisku v 
diabetični ambulanti. Bolniki, razvrščeni 

v drugo skupino, naj bi pregled opravili 
dvakrat letno, tisti iz prve skupine pa 
enkrat letno. 
Diabetično stopalo (noga) predstavlja 
veliko medicinsko, socialno in ekonomsko 
breme. V veliki meri ga lahko preprečimo 
s pravočasnim odkrivanjem ogroženih 
bolnikov in ustreznim ukrepanjem. 

Zaradi vseh omenjenih zapletov in posledic razjede na diabetičnem 
stopalu sta najpomembnejša dobro ozaveščanje sladkornih 
bolnikov ter učinkovita preventiva. Ta vključuje vzgojo bolnika o 
pravilni negi nog, redne preglede nog z izvajanjem presejalnega 
testa, dobro urejanje nivoja krvnega sladkorja in motivacijo bolnika 
za odpravljanje drugih dejavnikov tveganja (kajenje, prekomerna 
telesna teža, arterijska hipertenzija in povišane maščobe v krvi). 

Diabetično stopalo (noga) 
predstavlja veliko medicinsko, 
socialno in ekonomsko breme. V 
veliki meri ga lahko preprečimo 
s pravočasnim odkrivanjem 
ogroženih bolnikov in ustreznim 
ukrepanjem. 

Kako lahko sami negujemo diabetično stopalo?
V lekarni je na voljo najboljši par za zdravljenje diabetičnih razjed – 
sterilna vodna raztopina Prontosan in pasta Askina Calgitrol.

Prontosan, sterilna vodna raztopina – ker se samo čista rana 
lahko zaceli
Prontosan vsebuje učinkovini betain (deluje kot milo) in 
poliheksanid (deluje antimikrobno), ki zagotavljata odličen čistilni 
učinek, ki pospeši celjenje. Raztopina Prontosan je namenjena 
izpiranju in čiščenju vseh vrst ran (diabetične in venozne razjede, 
razjede zaradi pritiska, odrgnine, pooperacijske rane, rane pri 
poškodbah, opekline I. -  IV. stopnje). Raztopina Prontosan je 
primerna za dolgotrajno uporabo, lahko se jo segreje na telesno 
temperaturo. 

Askina Calgitrol pasta 
Askina Calgitrol pasta je sterilna, dobro prilegajoča homogena pasta, 
ki zagotavlja široko protimikrobno delovanje in je odlična pomoč 
pri preprečevanju okužb z bakterijami. Pasta pomaga vzdrževati 
vlažno okolje rane, kar prispeva k naravnemu celjenju. Uporablja 
se za oskrbo različno globokih ran, diabetičnih razjed ter razjed 
zaradi preležanin I.–IV. stopnje, venskih, arterijskih in nevropatskih 
razjed, opeklin druge stopnje in odvzemnih mest. Askina Calgitrol 
pasta je namenjena samo zunanji uporabi in se lahko nanaša pri 
oskrbi okuženih ran pod zdravniškim nadzorom. Nanašanje paste je 
enostavno, na rani pa pasto lahko pustimo 2–3 dni. 

Kako uporabiti najboljši par pri zdravljenju diabetičnih razjed?
Na rano damo sterilen netkan zloženec in ga močno prepojimo z 
raztopino Prontosan. Obkladek na rani pustimo 10–15 minut. Nato 
ga odstranimo in rano do čistega speremo z raztopino Prontosan. 
Rano in njeno okolico obrišemo s sterilnimi netkanimi zloženci 
ali tamponi, nato pa na rano nanesemo 2–3 mm debel sloj 
Askina Calgitrol paste. Tako oskrbljeno rano ob močnem izločanju 
pokrijemo z oblogo iz poliuretanske pene in jo previjamo glede 
na to, kdaj se obloga prepoji z izločkom. V začetku je prevez lahko 
dnevni, kasneje pa se menjavanje prevez zmanjša na 2–3 dni. Ob 
manjšem izločanju rano pokrijemo s sterilnimi netkanimi zloženci. 
Oblogi pritrdimo s povojem. Ob manjšem izločanju čez 2–3 dni 
povoj odvijemo, odstranimo oblogo iz poliuretanske pene ali pa 
zložence; če se zlepijo z rano, jih odmočimo s Prontosan raztopino, s 
katero rano do čistega speremo.

Raztopina Prontosan in Askina Calgitrol pasta sta na voljo v vseh 
lekarnah. 

www.medis.si

Kako lahko sami negujemo diabetično stopalo?
V lekarni je na voljo najboljši par za zdravljenje diabetičnih razjed – sterilna vodna raztopina Prontosan in pasta Askina Calgitrol.

UčINKOVITA rEšITEV ZA ZDrAVLJENJE 
DIAbETIčNEGA sTOpALA
Diabetično stopalo je eden najhujših zapletov pri sladkorni bolezni, ki lahko povzroči tedne ali celo 
mesece hudih težav in nepokretnosti ter splošnega fizičnega, pa tudi psihičnega neugodja. higiena 
stopal je zato izrednega pomena. 

ZRELA LETA

Prontosan je sterilna vodna raztopina, 
namenjena čiščenju, vlaženju in 
dekontaminaciji akutnih in kroničnih ran:
• rane pri poškodbah
• pooperacijske rane
• kronične kožne razjede (venske, diabetične, 

razjede zaradi pritiska)
• opekline I.–IV. stopnje
• rane okrog stome
• rane, nastale po obsevanju
• vstopna mesta katetrov

Askina Calgitrol - izjemno učinkovita pri zdravljenju 
okuženih ali kritično koloniziranih ran, kot so:
• diabetično stopalo 
• razjede zaradi 

pritiska I.–IV. 
stopnje 

• venske in arterijske 
razjede

• opekline II. stopnje
• travmatske 

poškodbe 
• donorska mesta



V predelu danke in njene odprtine so 
zadnjikove vene, ki se ob zvišanem tlaku 
v trebuhu razširijo in postanejo podobne 
krčnim žilam. Zvišan tlak v trebuhu sproži 
njihovo nabrekanje, stene ven se pri 
tem stanjšajo, zato jih prehajajoče blato 
lahko poškoduje. Vene ob tem krvavijo, 
bolijo ali srbijo. Glavni dejavniki za razvoj 
hemoroidov so dedno nagnjenje k 
ohlapnosti ven, kronično zaprtje in močno 
napenjanje med odvajanjem blata, med 
porodom, ob dvigovanju težkih bremen 
in podobno. Pogostejši so pri ljudeh, ki 
veliko sedijo ali stojijo, zaužijejo premalo 
tekočine in vlaknin ter pri nosečnicah.

Notranji in zunanji
Ločimo notranje hemoroide, ki nastanejo 
v notranjosti zadnjika, za mišico zapiralko, 
in zunanje hemoroide, ki se pojavijo ob 
zadnjični odprtini. Notranji hemoroidi 
lahko ob odvajanju blata izpadejo iz 
zadnjika in štrlijo navzven, po odvajanju 

pa se sami vrnejo v zadnjikov kanal ali pa 
tudi ne.

Simptomi 
Hemoroidi po navadi povzročajo srbenje 
in pekoč občutek ter bolečino ob odvajanju 
blata. Pogosto ob tem tudi zakrvavijo, kar 
opazimo kot kri v blatu in na toaletnem 
papirju. Za zunanje hemoroide je značilna 
boleča oteklina ali bulica ob zadnjiku.

Kako si lahko pomagamo
Paziti je treba na redno in lahko odvajanje, 
uživa naj se hrana, bogata z vlakninami, 
izogibati pa se je treba slanim jedem 
in piti veliko vode. V lekarnah svetujejo 
vzdrževanje higiene in razkuževanje 
obolelega mesta, brez recepta so na voljo 
tudi razna mazila in svečke, ki zmanjšujejo 
vnetje, draženje sluznice, odpravljajo 
občutek srbenja, bolečine, hladijo vneti 
predel, krepijo žilno steno ven in kapilar 
v tem predelu ter sluznico mehansko 
zaščitijo. V lekarnah je za samozdravljenje 
akutnega hemoroidalnega sindroma na 
voljo tudi zdravilo v obliki tablet (Detralex), 
ki ga bolnik po nasvetu farmacevta jemlje 
en teden. Z namenom preprečevanja 
ponovitev akutnih hemoroidov pa je po 
enem tednu jemanja tablet zdravljenje 
smiselno nadaljevati še dva meseca.

bOLEčA 
NADLOGA – 
hEmOrOIDI
hemoroidi so razširitve ven ob zadnjiku. Gre za nabrekle žile, 
podobne krčnim, ki lahko bolijo, srbijo in krvavijo. Raziskave so 
pokazale, da se približno polovica ljudi med 20. in 50. letom starosti 
vsaj enkrat v življenju sreča z znaki hemoroidov. Besedilo: Petra Skovik

ZRELA LETA

Glavni dejavniki za razvoj 
hemoroidov so dedno nagnjenje 
k ohlapnosti ven, kronično 
zaprtje in močno napenjanje 
med odvajanjem blata, med 
porodom, ob dvigovanju težkih 
bremen in podobno.

Doktorica, kaj je urinska inkontinenca, koga lahko prizadane 
in kako razširjena je pri nas?
Nenadzorovano uhajanje vode (urinska inkontinenca) je za 
številne ženske velika težava, predstavlja socialni in higienski 
problem. Ženske lahko prizadane v vseh starostnih obdobjih. 
Poznamo več vrst urinske inkontinence. Najpogostejše
so stresna, urgentna in mešana, ki nastanejo zaradi različnih 
vzrokov. 
Najpogostejša je stresna inkontinenca, za katero je značilno 
uhajanje vode ob povečanem pritisku v trebuhu (težje fizično 
delo, kašljanje, kihanje, športna aktivnost). Dejavnki tveganja za 
nastanek stresne inkontinence so nosečnost, porod,debelost, 
menopavza in staranje. Vzrok za nastanek stresne urinske 
inkontinence je popuščanje delovanja struktur medeničnega dna. 
Prizadete so mišične in vezivnotkivne strukture,tako da niso več 
sposobne zadržati povečanega pritiska na mehur. O prekomerno 
aktivnem sečnem mehurju govirimo, kadar se mehur skrči, 
preden se popolnoma napolni. To predstavlja najpogostejši vzrok 
za urgentno inkontinenco. Če se omenjena bolezenska stanja 
prepletajo, govorimo o mešani urinski inkontinenci.

Kakšni pa so postopki oziroma možnosti zdravljenja?
Na voljo imamo več nekirurških in kirurških oblik zdravljenja 
stresne urinske inkontinence.

Za ljudi, ki trpijo za urinsko inkontineco, bo razveseljiva 
novica novost – lasersko zdravljenje. Kakšna je pravzaprav 
laserska terapija in kakšni so njeni rezultati?
Laserska fototerapija je novost v svetu in pri nas. Metoda 
je primerna za zdravljenje začetne stopnje stresne urinske 
inkontinece in odpravljanje sindroma ohlapnosti nožnice. Laser 
v nožnici deluje na kolagen. To je beljakovina oziroma snov, ki 
skrbi za čvrstost mišic. Z laserskim segravanjem dosegamo, da 
tkivo prične ponovno tvoriti kolagen, ta pa potem pokrči in skrajša 
mišico za tudi do dve tretjine njene dolžine. Ne le da ta kolagen 
po posegu ostane tam, ampak se po končanem posegu tudi 
tvori na novo. Čvrstejše in bolj elastično vezivno tkivo nožnice 
je boljša opora sečnici in sečnemu mehurju. Gre za razmeroma 
enostaven nenevaren ambulantni poseg. Bolečin skoraj ni, zato 
uporaba anastezije ni potrebna. Postopek je podoben kot pri 
vaginalni ultrazvočni preiskavi, traja 15 do 20 minut. Nezaželenih 
učinkov pri tem posegu skoraj ni. Najbolj zaželeni stranski učinek 
je izboljšanje kakovosti spolnih odnosov tako za moškega kot za 
žensko.

Kaj bi bil vaš napotek, priporočilo vsem, ki so se znašli v 
stiski in ne vedo, kako bi rešili to zdravstveno nevšečnost?
Kljub pogostnosti težav zaradi stresne urinske inkontinence še 
vedno  veliko žensk ne poišče ustreznega zdravljenja. Le 15 
odstotkov žensk s težavami naj bi poiskalo zdravniško pomoč.
Pri mlajših ženskah je problem, saj mislijo, da se bodo težave 
z leti in vadbo zmanjšale. Vendar se težave stopnjujejo in 
ženske poiščejo pomoč v poznih stopnjah inkontinence, ko pa z 
zdravljenjem nismo več tako uspešni. Zato je pomembno, da se o 
težavi čim prej spregovori in poišče ustrezno zdravniško pomoč.

Urinska inkontinenca je bolezen, o kateri ljudje ne govorijo radi. Je stanje, ki ne ogroža življenja, 
vendar je neprijetno, saj pri prizadetem povzroča veliko psihosocialno stisko. Kvaliteta bivanja se ob 
bolezni bistveno spremeni.
Z našo sogovornico, Petro Šket, dr. med., specialistko ginekologije in 
porodništva, bomo spregovorili o tej bolezni, predstavili pa bomo tudi 
odlično terapijo, ki pomaga pri odpravljanju teh težav.

ZRELA LETA

UhAJANJE NI 
VEč TAbU

Petra Šker, Dr. med., specialistka 
ginekologije in porodništva
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Mit: Onkologi lahko zaradi predpisovanja 
opioidov in pomirjeval v odmerkih, kot 
jih zahteva paliativna oskrba in oskrba ob 
koncu življenja, utrpijo etične in pravne 
posledice. 
Dejstvo: Zdravila se uporabljajo v skladu 
s predpisanimi strokovnimi standardi in s 
pravili dobre klinične prakse. Nezadostno 
zdravljenje bolečin in drugih simptomov 
napredovale bolezni je enako neprimerno 
kot čezmerno zdravljenje. Ustrezna raba 
analgetikov in drugih podpornih zdravil 
se utemelji in evidentira v bolnikovi 
dokumentaciji. 

Mit: Paliativna sedacija pomeni isto kot 
evtanazija. 
Dejstvo: Paliativna sedacija ni evtanazija, 
temveč nadzorovana uporaba zdravil, ki 
povzročajo in ohranjajo stanje zmanjšane 
zavesti. Uporabi se za blaženje 
neobvladljivih simptomov pri 
umirajočih bolnikih. Ne skrajšuje 
življenja. 

Mit: Ko začnemo umetno 
prehranjevanje in hidracijo, ju je 
nezakonito in nemoralno prekiniti. 
Dejstvo: Umetno prehranjevanje 
in hidracija sta del podpornega 
zdravljenja. Če ne koristita in 
če povečujeta bolnikove težave 
(otekline, maligni izlivi, težko 
dihanje, hropenje), ju je smiselno 
opustiti. To ni nezakonito in je 
etično. 

Mit: Za opustitev zdravljenja je potrebno 
uradno pravno mnenje ali dovoljenje 
sodišča. 
Dejstvo: Če zdravnik presodi, da 
zdravljenje bolniku ne koristi več in če 
se bolnik in njegova družina strinjajo z 
opustitvijo zdravljenja, potem ni nobenih 
pravnih tveganj in nobene potrebe po 
vpletanju sodišč. 

Mit: Tim za paliativno oskrbo odtuji 
bolnika od njegovega onkologa. 
Dejstvo: Tim za paliativno oskrbo sodeluje 
z lečečim onkologom pri obvladovanju 
bolnikovih telesnih in psihosocialnih 
težav. Pomaga pri koordinaciji zahtevnih 
in zamudnih nalog, kot je organizacija 
družinskih sestankov in povezava z 
družinskim zdravnikom ter patronažno 
službo. S paliativno oskrbo izboljšamo 
zadovoljstvo bolnika in njegove družine 
ter pripomoremo h krepitvi odnosa med 
bolnikom in njegovim onkologom. 

Mit: Tim za paliativno oskrbo želi prepričati 
bolnika, da prekine zdravljenje. 
Dejstvo: Tim paliativne oskrbe pomaga 
bolnikom in njihovim družinam pojasniti 
cilje zdravljenja in pomaga bolnikom 
sprejeti prave odločitve glede nadaljnjega 

zdravljenja. Dokazano je, da imajo 
bolniki z ustrezno paliativno oskrbo 
večjo možnost, da dokončajo začeto 
protitumorsko zdravljenje. 

Mit: Paliativna oskrba je namenjena zgolj 
umirajočim bolnikom. 
Dejstvo: Paliativna oskrba nudi učinkovito 
prepoznavo in obravnavo simptomov v 
katerem koli stadiju bolezni: nudi pomoč 
ob razširjeni bolezni skupaj s sistemskim 
zdravljenjem, obsevanjem in paliativno 
kirurgijo ter ob napredovanju bolezni, ko 
protitumorsko zdravljenje ni več koristno 
in možno. 

Mit: Paliativna oskrba je nekoristna ‒ storiti 
ni možno nič več 
Dejstvo: Paliativna oskrba ni nikoli 
neuspešna, njena učinkovitost temelji 

na strokovnem znanju in 
sodelovanju različnih strok 
(timska oskrba). Četudi bolezni ni 
možno pozdraviti, lahko strokovno 
znanje in veščine s področja 
paliativne oskrbe lajšajo telesne in 
psihosocialne simptome bolezni 
in izboljšajo kakovost življenja. 
Paliativna oskrba dejavno pomaga 
bolniku in je v podporo njegovi 
družini. 

Mit: Bolnik, ki je napoten v 
paliativno oskrbo, meni, da je 
njegov onkolog obupal nad njim 

in njegovo boleznijo. 
Dejstvo: Bolniki v paliativni oskrbi so bolj 
zadovoljni ne le s celostno obravnavo, 
ampak tudi s svojim onkologom. Bolniki 
želijo paliativno oskrbo, ki zagotavlja 
pravočasno prepoznavo in obravnavo 
simptomov napredovale bolezni. Želijo biti 
seznanjeni o načrtu oskrbe in pričakujejo 
usklajeno delovanje paliativnega tima z 
njihovim onkologom v času napredovanja 
bolezni. 

mITI IN DEJsTVA 
O pALIATIVNI 
OsKrbI
WPCA (Worldwide Palliative Care Alliance) je letos ob svetovnem dnevu paliativne oskrbe in hospica 
obeležil s temo, ki je namenjena odpravljanju mitov o paliativni oskrbi, ki prevladujejo v našem 
socialnem, kulturnem in zdravstvenem okolju ter se utrjujejo z rabo. Miti preprečujejo hitrejši 
napredek v paliativni oskrbi in zmanjšujejo dostopnost paliativne oskrbe večjemu številu bolnikov. Z 
odpravljanjem mitov širimo znanja iz tega področja. Besedilo: Prim. Jožica Červek, dr. med. 

ZRELA LETA

V obravnavi bolnikov z rakom 
je danes veliko možnosti 
zdravljenja za ohranjanje 
življenja, vsakodnevno se 
odpirajo nove, pri tem pa sta 
napredek in dobrobit paliativne 
oskrbe za lajšanje trpljenja 
odrinjena v ozadje.
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Osteoporoza
Osteoporoza je najpogostejša bolezen 
kosti, zanjo je značilna zmanjšana količina 
mineralizirane kosti (zmanjšana gostota 
kosti), poruši pa se tudi zgradba kosti na 
mikroskopski ravni. Vse to ne zagotavlja 
več normalne mehanske funkcije skeleta 
in to lahko vodi do zlomov kosti že ob 
fizioloških in minimalnih obremenitvah. 
Najpogosteje se zlomi stegnenica, pa 
tudi vretenca hrbtenice in kosti v zapestju. 
Razvoj osteoporoze lahko traja več let 
brez prisotnosti bolezenskih znakov 
ali bolečine, zato nekateri imenujejo 
osteoporozo tudi »tiha bolezen«.
število ljudi z osteoporozo narašča, delno 
zaradi daljše življenjske dobe pa tudi 
zaradi boljšega sistema odkrivanja bolezni. 
Bolezen se pogosteje pojavlja pri ženskah, 
predvideva se, da naj bi do 80. leta starosti 
imela osteoporozo vsaka tretja ženska in 
vsak šesti moški.

Vrste osteoporoze
Ločimo primarno in sekundarno 
osteoporozo. Primarna nastane pri 
ženskah po menopavzi (najpogostejša 
oblika) in pri starostnikih, zelo redka 
je pri mladih, lahko pa se pojavi tudi v 
nosečnosti. Bolezni, ki povzročajo tako 
imenovano sekundarno osteoporozo, so 
številne – motnje v izločanju hormonov, 
bolezni prebavil, bolezni kostnega mozga, 
dolgotrajno zdravljenje s kortikosteroidi, 
revmatoidni artritis, kronični alkoholizem 
...

Starost 

Do 12. leta 
Od 12. do 24. leta 
Po 25. letu 
Po 65. letu/po 
menopavzi

Vir vitamina D 

100 g lososa 
100 g tunine v oljuVir kalcija 

Skodelica mleka
Lonček jogurta 
Tri velike žlice skute

Potrebe po kalciju 

800-1.000 mg 
1.200-1.500 mg 
1.000 mg
 
1.000-1.200 mg

Število enot 

500 enot 
200 enotKoličina kalcija 

238 mg 
222 mg 
210 mg

od glavnih gradnikov kosti. Po drugi strani 
pa uživanje beljakovin živalskega izvora 
in slane hrane poveča izločanje kalcija iz 
telesa. Kalcij najdemo v mleku in mlečnih 
izdelkih, sicer pa hrana s kalcijem ni 
bogata, zato je tudi njegovo pomanjkanje 
dokaj pogosto. V starosti se na račun 
slabšega privzema kalcija iz hrane (le 
30‒50 odstotkov) potreba po zaužitem 
kalciju poveča.

Priporoča se torej zadosten vnos kalcija 
s pitjem mleka in uživanjem mlečnih 
izdelkov. Osebam z laktozno intoleranco 
se svetujejo jogurt, sir ali skuta.

Prav tako dovolj kalcija vsebujejo 
nizkokalorični mlečni izdelki, ki jih lahko 
brez strahu uživajo osebe, ki se bojijo 
pridobivanja telesne teže. Kalcij se nahaja 
tudi v zelenih listnatih povrtninah (razen 

Odkrivanje osteoporoze
Osteoporozo potrdimo s posebno 
rentgensko metodo, ki jo imenujemo 
dvoenergetska rentgenska 
absorpciometrija – DXA. Meritev se opravi 
na ledveni hrbtenici, kolku in včasih na 
zapestju. Sama metoda je zanesljiva, 
varna, ne povzroči veliko sevanja, je 
hitra in dobro ponovljiva, kar omogoča 
spremljanje sprememb mineralne 
gostote. Priporoča se opraviti tudi 
laboratorijske preiskave predvsem zato, 
da izključimo druge bolezni, ki povzročajo 
osteoporozo.
Uporaba ultrazvoka se uporablja le kot 
presejalna metoda.

Zdravljenje osteoporoze
Ko je osteoporoza odkrita, je pomembno, 
da se držimo načel zdravega življenjskega 
sloga, da zagotovimo zadosten vnos 
kalcija in vitamina D ter po posvetu z 
zdravnikom začnemo uživati ustrezna 
zdravila, ki lahko delujejo kot zaviralci 

špinači), školjkah, mandeljnih in majhnih 
ribah (sardine s kostmi). Prehrana, ki jo 
zaužijemo dnevno, običajno vsebuje nekje 
od 500 do 900 miligramov kalcija, zato 
se pogosto svetuje dodatek kalcija v obliki 
tablet (500 miligramov dnevno).

Pomemben za absorpcijo kalcija iz 
črevesja in za delovanje mišičnih 

vlaken je tudi vitamin D. Do 50. leta 
starosti potrebuje človek od 400 do 800 
mednarodnih enot vitamina D, po 50. letu 
oziroma po menopavzi pa potrebujejo 
ženske od 800 do 1.000 mednarodnih 
enot vitamina D na dan. Vitamin D, ki 
je prisoten v nekaterih hranilih (mleko, 

kostne razgradnje, kot pospeševalci tvorbe 
kostnine ali pa imajo kombiniran učinek. 

Preprečevanje osteoporoze 
Preprečevanje se začne že v mladih 
letih. Na gradnjo kosti lahko vplivamo 
s kakovostno prehrano, uživanjem 
velikih količin kalcija, s primerno telesno 
aktivnostjo, če je možno, na soncu, kar 
zagotavlja ustrezno količino vitamina 
D, in s tem, da se izognemo škodljivim 
razvadam, kot sta kajenje in pitje alkohola. 
Prekomerno uživanje alkohola in kajenje 
dokazano škodljivo vplivata na kostnino. 
Tudi v kasnejših letih, ko se začne gostota 
kosti zmanjševati, lahko vsi ti ukrepi 
delujejo preventivno. 
Predvsem je pomembna redna 
telesna vadba. Telesna vadba vpliva 
na kosti, vendar le, če so obremenjene 
neposredno, zato je tudi pomembno, 
da izberemo pravilno obliko aktivnosti. 
Priporočajo se hoja, tek, ples in tudi 
aktivne vaje. Plavanje ne obremenjuje 
kosti in ni učinkovita oblika aktivnosti v 
preprečevanju osteoporoze. Telesna vadba 
se, seveda v zmernih mejah, priporoča 
tudi v kasnejšem življenjskem obdobju, 
tako zaradi pozitivnega vpliva na kost kot  
zaradi izboljšanja koordinacije in gibljivosti 
ter s tem povezanega zmanjšanja števila 
padcev. 
Trdnost in moč kostem zagotavlja kalcij. Za 
absorpcijo kalcija pa je potreben vitamin 
D, ki se tvori v telesu pod vplivom sonca, 
lahko pa ga zaužijemo tudi z nekaterimi 
živili. Ravno zaradi potrebe po vnosu 
teh dveh snovi je pravilna prehrana 
pomembna pri preprečevanju in tudi ob 
zdravljenju osteoporoze.

Pravilna prehrana
Dejavnik tveganja za razvoj osteoporoze 
je tudi neprimerna prehrana. Izpostaviti 
velja nezadosten vnos kalcija, ki je eden 

maslo, jajca, nekateri kosmiči, ribe – 
losos, tunina v olju) je eden od redkih 
vitaminov, ki ga z zdravo uravnoteženo 
prehrano ne dobimo dovolj, lahko pa 
nastaja v naši koži pod vplivom sončnih 
žarkov. V slovenskem prostoru je sonca 
dovolj za tvorbo vitamina D le od aprila 
do septembra, v drugih mesecih pa je 
treba zaužiti čim več hrane, ki ta vitamin 
vsebuje. V primeru pomanjkanja, ki je pri 
starejših pogosto, se priporoča jemanje 
kapljic vitamina D3. Zadostna količina 
vitamina D je nujno potrebna tudi pri 
že razviti osteoporozi, saj osteoporozo 
uspešno zdravimo z zdravili le, če ima 
organizem na razpolago dovolj gradbenih 
elementov, ki se vgrajujejo v kost – torej 
dovolj kalcija, katerega absorpcija bodisi iz 
hrane ali tablet pa je izključno odvisna od 
količine vitamina D v telesu.

S poznavanjem zdravega načina življenja, 
redno telesno aktivnostjo in primerno 
prehrano lahko upočasnimo zmanjševanje 
gostote kosti in s tem razvoj osteoporoze. 
Ko je osteoporoza že razvita, pa moramo 
za uspešno zdravljenje z zdravili zagotoviti 
z uživanjem ustrezne hrane tudi dovolj 
velik vnos kalcija in vitamina D.

OsTEOpOrOZA 
IN prEhrANA

ZRELA LETA

Osteoporoza je najpogostejša bolezen kosti, zanjo je značilna 
zmanjšana količina mineralizirane kosti (zmanjšana gostota kosti), 
poruši pa se tudi zgradba kosti na mikroskopski ravni. Vse to ne 
zagotavlja več normalne mehanske funkcije skeleta in to lahko vodi 
do zlomov kosti že ob fizioloških in minimalnih obremenitvah.

Osteoporoza predstavlja velik zdravstveni problem, delno zaradi velikega števila obolelih, predvsem pa 
zaradi pogostih zlomov, ki jo spremljajo in vodijo v zmanjšanje samostojnosti posameznika. Na kostno 
maso, razen izjemno pomembne genetske zasnove posameznika, v manjši meri vplivajo tudi dejavniki 
okolja, predvsem prehrana, telesna dejavnost, količina vitamina D in različne razvade. S poznavanjem 
in upoštevanjem splošnih priporočil lahko tveganje za razvoj bolezni zmanjšamo. Besedilo: : Boris Kos, dr. med., in asist., 

dr. Nataša Kos, dr. med., fiziatrinja

Vir: Interna medicina, Ljubljana: Littera picta: 
Slovensko medicinsko društvo, 2011



Z bolečinami v sklepih povezujemo tudi 
druge oblike artritisa, in sicer revmatoidni 
artritis in septični artritis. Bolečine v 
sklepih so lahko zelo različne; lahko se 
pokažejo kot oteklina, vnetje ali pa je 
bolečina že samo ob dotiku. Vendar so vsi 
ti občutki zelo moteči in slabšajo kakovost 
vsakdanjega življenja. 
Osteoartritis/osteoartroza najpogosteje 
prizadene večje sklepe, ki nosijo velik 
del teže, kot so sklepi kolka, kolen 
in hrbtenice. Prizadene približno 40 
odstotkov ljudi, starejših od 65 let, 
najpogosteje pa imajo prizadeto prav 
koleno. Osteoporoza je stanje, ko se 
začne v sklepih razkrajati hrustanec, ki 
se postopno tanjša, in ko ga popolnoma 
zmanjka, se kosti drgnejo druga ob drugo, 
posledično pa nastane bolečina. Za okvare 
so krivi tudi naše staranje, mehanske 
poškodbe, dedni in hormonski vzroki. 
Prej ali slej bo takšna okvara doletela 
prav vsakogar, že zaradi staranja našega 
organizma. Občutljivost na mraz in 
različne spremembe vremena so pogoste 
spremljevalke pri osteoartritisu oziroma 
osteoartrozi. 

Kaj povzroča bolečino?
Nič čudnega ni, da nas skozi življenje 

spremljajo bolečine v sklepih in hrbtenici, 
prezgodnja otrdelost in omejena gibljivost 
sklepov. V našem telesu je povezanih s 
sklepi več kot 180 kosti. In to je precej 
velika številka, ki lahko zagreni življenje.

Kaj se dogaja v sklepu?
V zdravem sklepu obstaja ravnotežje 
med obremenjenostjo sklepnih območij 
in odpornostjo hrustanca ter kosti. 
Hrustanec, ki prekriva sklep, se obrabi 
zaradi starosti ali v primeru prekomerne 
obremenitve. Začne izgubljati prožnost, 
njegova površina pa postane neenaka in 
hrustanec ne more več absorbirati udarcev 
pri gibanju. Gibanje postane zelo omejeno 
in pojavi se neznosna bolečina. Tako 
imenovana začetna bolečina, ki preneha 
po aktivaciji sklepa (vadba zmanjša 
bolečino), je značilna za osteoartritis/
osteoartrozo. Kasneje se bolečina pojavlja 
ne samo ob vsakem gibu, ampak tudi v 
času mirovanja, na primer ponoči med 
spanjem. 

Ali so kreme in geli primerni za sklepe?
Kreme ali geli so vsekakor primerni za 
nego kože v predelih sklepov, in sicer 
predvsem za tiste bolečine, ki so tik 
pod površino kože in tako hitro olajšajo 

bolečino. Na voljo so različni izdelki:

ArthroStop® Hyal
Vsebuje naravni izvleček hialuronske 
kisline. Hialuronska kislina (HA) je 
anionski, nesulfatni glikozaminoglikan, 
porazdeljen široko skozi vezivna, 
epitelijska in živčna tkiva. HA je 
pomembna sestavina sinovialne tekočine 
(v sklepih) in ugotovljeno je bilo, da 
povečuje viskoznost tekočine v sklepih. 

Chondro PLUS tablete z glukozaminom
Vsebuje odlično kombinacijo sestavin za 
sklepe: glukozamina, hondroitina, izvlečka 
bosvelije (Boswellin®) in mangan. Vse 
sestavine učinkovito vplivajo na sklepe 
(kolenski, kolčni in drugi sklepi nog, rok in 
hrbtenice). 

ArthroStop® Gel
Masažni gel za nego kože v predelih 
sklepov. Vsebuje edinstveno kombinacijo 
treh farmakološko učinkovitih snovi: 
glukozamin sulfata, MSM in izvlečka 
bosvelije (lat. Boswellia Serrata), ki 
pomagajo izboljšati pregibnost sklepov in 
vzdržujejo lahkotnost gibanja. Pospešuje 
prekrvitev kože in daje občutek ugodja. 
Izdelki so na voljo v lekarnah.

sKrb ZA NAšE GIbANJE 
JE NUJNO pOTrEbNA
Najpogostejši vzrok za bolečine v sklepih je običajno artritis, ki nastane zaradi obrabljanja hrustanca, 
kronično bolečino v sklepih pa imenujemo osteoartritis.Težave pri gibanju so posledica obrabljenega 
kolka in kolena. Besedilo:Katarina Iver

ZRELA LETA

sTE INKONTINENTNI?
Pelvi Center - še nikoli ni 
bilo tako enostavno krepiti 
mišice medeničnega dna. 
Vsi strokovnjaki, ki govorijo o 
simptomih inkontinence, se 
strinjajo, da je treba pred vsakim 
delno invazivnim ali invazivnim 
zdravljenjem oziroma posegom 
najprej poskusiti okrepiti mišice 
medeničnega dna. Pelvi center 
je avtomatizirana vadba mišic 
medeničnega dna s transpelvično 

magnetno stimulacijo TPM, 
namenjena tako moškim 
kot ženskam. Je popolnoma 
neinvazivna, dostojna in 
učinkovita metoda za krepitev in 
ozaveščanje mišic medeničnega 
dna prek avtomatičnega izvajanja 
keglovih vaj. S krepitvijo mišic 
medeničnega dna se zmanjšajo 
ali popolnoma odpravijo simptomi 
inkontinence, pri ženskah na 
stegnih in  zadnjici izgine celulit, 

poveča se sposobnost doseganja 
orgazma ter poveča se libido. Pri 
moškem se poveča zmožnost
zadrževanja, kar pomeni, da se 
odpravijo težave s prezgodnjim 
izlivom semenske
tekočine, ter odpravijo se težave 
z impotenco. To je več kot dovolj 
razlogov, da preizkusite to 
učinkovito metodo. Prva terapija je 
brezplačna. Dobrodošli. Več na
www.kvantummed.com

Te so  povečana prostata, rak na prostati 
in nevrološke bolezni (multipla skleroza,  
Parkinsonova in Alzheimerjeva bolezen). 
Tveganje predstavlja tudi povečana telesna 
teža in sladkorna bolezen.
Inkontinenco pri moških lahko razdelimo 
na skupine z različnimi bolezenskimi 
znaki. Moškim, ki se srečujejo z nehotnim 
kapljanjem urina po mokrenju, se 
priporočajo vaje za krepitev mišic 
medeničnega dna in masaža sečnice. 

Stresna urinska inkontinenca pri moških 
se največkrat pojavi po operaciji prostate. 
Urgentna inkontinenca pogosto vključuje 
povečanje prostate ali benigno hiperplazijo 
prostate (BPH), obstrukcijo ali druge 
operativne posege, kot je resekcija 
črevesja. Izraz mešana inkontinenca pa se 
uporablja, kadar so prisotni znaki obeh prej 
omenjenih oblik inkontinence. 
Poznamo še druge oblike inkontinence: 
pretočno in funkcionalno inkontinenco. 

Pretočna inkontinenca pomeni 
neprekinjeno iztekanje urina, kot da bi 
bil mehur prepoln. To motnjo pogosto 
povzroči mehanska ovira, kot so notranje 
kopičenje fekalij, povečana prostata, 
poškodba živčevja in anomalije sečnice. 
Pri funkcionalni inkontinenci pa bolnik 
zaradi telesne okvare ali duševne motnje 
ali pa zaradi oslabelosti ne more priti do 
stranišča.

Zdravljenje
Vaje za krepitev mišic medeničnega 
dna so najučinkovitejše zdravljenje 
urinske inkontinence po prestanem 
posegu prostatektomije pa tudi pri 
moških z urgentno urinsko inkontinenco. 
V kombinaciji z urjenjem mehurja 
in dnevnikom uriniranja bo veliko 
bolnikov doseglo popolno kontinenco, 
če med operativnim posegom niso bile 
poškodovane mišice zapiralke, ki obdajajo 
sečnico. 
Fizioterapevt ali drug strokovnjak za 
inkontinenco bo bolniku priporočil ustrezne 
vaje za krepitev medeničnega dna in ga 
seznanil s tehnikami in pripomočki, ki so 
na voljo.
Tudi urjenje mehurja po operaciji prostate 
je lahko dobrodejno, če ima bolnik težave 
z nenadno potrebo po uriniranju ali 
urgentno inkontinenco. Če želimo povečati 
zmogljivost mehurja, v njem nekaj časa 

zadržimo urin, katerega količino sčasoma 
povečujemo. Namen tovrstnega urjenja je 
prekiniti ciklus pogostosti oziroma nujnosti 
. Prostornina mehurja se povečuje počasi, 
postopoma in nadzorovano. Za kar največji 
uspeh tega načina zdravljenja je zelo 
pomembno, da bolnik pri njem sodeluje in 
vztraja pri sicer počasnem urjenju mehurja. 
Če zgoraj omenjena zdravljenja po 
treh ali štirih mesecih ne dajo želenih 
rezultatov, je treba ponovno oceniti 

zdravstveno stanje bolnika, razmisliti o 
drugih posegih in ga napotiti še drugam. 
Med možnostmi specialističnega 
fizioterapevtskega zdravljenja so še 
druge fizioterapevtske tehnike, kot sta 
elektrostimulacija in »biofeedback«. Na 
voljo je tudi farmakološko zdravljenje, in 
sicer z antimuskariniki ali antiholinergiki. 
Uporabiti je mogoče tudi nevromodulacijo, 
avtoavgmentacijo, avgmentacijo mehurja 
in preusmeritev odtoka urina.

UrINsKA 
INKONTINENcA 

ZELA LETA

Če želimo povečati zmogljivost 
mehurja, v njem nekaj časa 
zadržimo urin, katerega količino 
sčasoma povečujemo. Namen 
tovrstnega urjenja je prekiniti 
ciklus pogostosti oziroma 
nujnosti .

Fizioterapevt ali drug 
strokovnjak za inkontinenco 
bo bolniku priporočil 
ustrezne vaje za krepitev 
medeničnega dna in ga 
seznanil s tehnikami in 
pripomočki, ki so na voljo.

Z inkontinenco se srečujejo moški vseh starosti, saj ni samo 
posledica staranja, temveč je neposredno povezana še z drugimi 
bolezenskimi stanji. Besedilo: Katarina Iver



Kaj naj jedo vaši  otroci, da bodo dobili 
vse tiste hranilne snovi, ki jih potrebujejo, 
ter bo hrana pripomogla tudi k temu, da 
so polni energije in neverjetno bistri? Če 
poznate otroško prehransko piramido, 
potem že veste, da je treba najmlajšim 

poleg vode vsak dan ponuditi tudi šest 
kategorij hrane. In ne, sladkarije niso 
ena izmed njih. (Čeprav, kar priznajmo, v 
večini primerov brez njih pač ne gre.)

Voda
Telo odraslega človeka sestavlja do 60 
odstotkov vode, v telesu otroka pa jo je 
še več, zato velja priporočilo, da naj bi 
ti zaužili 1,5 ml vode/kcal porabljene 
energije. Vode ne potrebujemo zato, 
da ne bi bili žejni, temveč je nujna za 
normalno delovanje telesa. Pri otrocih, 

ki se veliko gibajo in rastejo, torej nikar 
ne pozabite nanjo. Seveda dobimo 
vodo v telo tudi s hrano, a v manjši 
količini, zaužijemo pa jo tudi s sokovi 
in drugimi pijačami – vendar je voda še 
vedno tista pijača, ki je najbolj zdrava. 
Prepovedane so gazirane pijače ter pijače 
s kofeinom (ki je tudi npr. v čokoladi in 
sladoledu, pripelje pa do živčnosti, slabe 
koncentracije, glavobolov, nespečnosti in 
dehidracije).

Živila iz žitaric oziroma moke
Kruh, testenine, riž, žitarice za zajtrk ... 
Vse so velik vir ogljikovih hidratov, ki 
dajejo telesu energijo, seveda pa jih je 
vedno bolje uživati v neprečiščeni obliki, 
kjer so ogljikovi hidrati kompleksni 
ter se tako počasneje razgrajujejo in 
bolje uravnavajo raven sladkorja v krvi. 
Enakomerna raven sladkorja v krvi je 

nujna za dobro delovanje možganov ter 
izboljšuje koncentracijo in spomin.

Mleko in mlečni izdelki
Vsi vemo, da je mleko za otroke (pa 
tudi odrasle) pomembno živilo, saj 
vsebuje veliko kalcija – ta pa je nujno 
potreben za zdrave in močne kosti, še 
zlasti v obdobjih pospešene rasti. Kalcij 
izboljšuje bistrost in povečuje motivacijo 
– vpliva tudi na kosti, delovanje živčevja 
ter izločanje hormonov. Mleko vsebuje 
tudi precej maščob, ki pa jih je po 

drugem letu smiselno omejiti ter otroku 
ponuditi mleko z manj maščobami – še 
zlasti to velja, kadar je otrok nagnjen k 
prekomerni telesni teži ali so v družinski 
anamnezi bolezni srca in ožilja.

Sadje
Sadje je pomembno, ker vsebuje vitamine 
in minerale, ki jih telo mnogokrat ni 
sposobno izdelati samo – torej esencialne 
snovi. Brez vitaminov in mineralov 
celice organizma ne morejo delovati s 
polno paro, tudi možganske ne. Otroku 
ponudite različno sadje, saj imajo različne 
vrste različne vitamine in minerale. Če bo 
jedel samo eno sadje, bo imel nekaterih 
snovi resda v izobilju, a drugih mu bo 
primanjkovalo. Otroku lahko namesto 
sadja ponudite tudi sok, vendar naj ima 
ta stoodstotni sadni delež in naj bo brez 
dodatkov sladkorja – najbolje, da sokove 
iz svežega sadja s pomočjo sokovnika 
pripravite kar sami.

hrANA 
ZA bIsTrE 
OTrOKE 
Če ste za dober razvoj otrokovega uma skrbeli med nosečnostjo, tako da ste uživali 
maščobne kisline Omega ter nato nadaljevali z dojenjem, se hrani za dober razvoj možganov 
in bister um nikar ne odpovejte takrat, ko prične otrok samostojno jesti.

Besedilo: Nadja Kožar

MALČKI

Vsi vemo, da je mleko za otroke (pa tudi odrasle) pomembno živilo, 
saj vsebuje veliko kalcija – ta pa je nujno potreben za zdrave in 
močne kosti, še zlasti v obdobjih pospešene rasti. Kalcij izboljšuje 
bistrost in povečuje motivacijo – vpliva tudi na kosti, delovanje 
živčevja ter izločanje hormonov.

Otroku lahko namesto sadja ponudite tudi sok, vendar naj ima 
ta stoodstotni sadni delež in naj bo brez dodatkov sladkorja – 
najbolje, da sokove iz svežega sadja s pomočjo sokovnika pripravite 
kar sami.

Zelenjava
Tudi zelenjava vsebuje vitamine in 
minerale, pogosto jih je v njej še več kot 
v sadju. Za dobro delovanje spomina ter 
koncentracijo je nujno uživanje širokega 
nabora zelenjave – res, da je izjemno 

pomembna zelenolistna zelenjava, a 
za dobro pokritost vseh vitaminov in 
mineralov ne pozabite tudi na rumeno in 
rdečo. Kadar je le možno, naj otrok uživa 
presno zelenjavo, saj se s kuhanjem 
veliko snovi v zelenjavi uniči.

Maščobe
Odrasli se radi izogibamo uživanju 
maščob, pri otrocih pa so maščobe 
nujne – zlasti rastlinske maščobe ter ribje 
olje (drugim pa se odrecite). Možgani 
so namreč v veliki meri sestavljeni prav 
iz maščob, zato otroku hrano pripravite 
s koruznim, oljčnim in sončničnim 
oljem, enkrat tedensko pa naj uživa 
ribe, na primer lososa ali tuno. Pri 
uporabil olj pazite pri pripravi – olj nikoli 
ne pregrevajte, kajti ko se iz olja prične 
kaditi, nastajajo v njem nevarne snovi.

Meso
Če pomislimo na beljakovine, moramo 
poleg mesa računati še na ribe, 
jajca, stročnice ter oreščke. V njih so 
aminokisline, brez katerih v možganih 
ne morejo nastajati kemične snovi, 
nujne za miselne in druge procese. Brez 
rdečega mesa pri otrocih seveda ne gre, 
po potrebi pa naj se odpovedo ribam, 
lupinarjem in oreščkom – zlasti če so v 
družini prisotne prehranske alergije.

60
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Okoli 20. meseca starosti je otrok 
nevrofiziološko toliko razvit, da je 
sposoben zaznati potrebo po odvajanju 
blata in vode ter nadzorovati svoje 
sfinktre. Od takrat naprej mu postane 
lulanje in kakanje zanimivo in 
pomembno, vendar je še vedno oddaljen 
od tega, kar starši pričakujejo ob besedi 
»čist«. 

Pravilno privajanje
Da se otrok nauči uporabljati kahlico ali 
stranišče, potrebuje predvsem spodbudo 
iz okolice, saj je bilo zanj odvajanje v 
pleničko enostavno. Tako ga je treba za 
novo opravilo pravilno motivirati, kar pa 
zahteva svoj čas, potrpljenje, vztrajnost 
in doslednost. Prehitro, prestrogo, togo 
ali na drugi strani premalo odločno in 
na hitro opravljeno navajanje na kahlico 
lahko zadevo zelo oteži. Takšno napačno 
privajanje lahko vodi v kronično zaprtje in 
kasnejše psihološke težave.
Ker so otroci različni, je tudi proces 
navajanja na kahlico od otroka do otroka 
različen, zato ni univerzalnega recepta, 
ki bi zagotovil uspeh. Pri vseh otrocih 
pa velja, da mora biti za navajanje na 
kahlico dovolj zrel. Tako telesno, umsko 
in čustveno. In tako so nekateri otroci 
pripravljeni na učenje pri 18. mesecih, 
spet drugi šele pri treh ali štirih letih. 
Nekateri bodo osvojili zadevo ob 
koncu tedna, spet drugi pa bodo za to 
potrebovali več mesecev. In vse to je pri 
zdravem otroku sprejemljivo in povsem 
normalno. Razlike se pojavljajo tudi med 
deklicami in dečki.  Z raziskavami je 
bilo potrjeno, da dečki pri obvladovanju 
mehurja in črevesja nekoliko zaostajajo 
za deklicami. Razlike so povezane 
z različnimi dejavniki. Živčni sistem 
dečkov naj bi dozoreval počasneje kot 

njihova dejanja.
• Dalj časa ostane suh, tudi do tri ali štiri 

ure.
• Razume in uboga enostavna navodila.
• Začenja prepoznavati občutja, da 

mora na stranišče, in to pokaže z 
godrnjanjem, otrplostjo in vidnim 
nelagodjem.

• Če je plenička umazana, to jasno tudi 
pove in mu je nelagodno.

• Ko se polula v pleničko, jo želi sleči.
Če ima otrok več od zgoraj naštetih 
znakov, je pripravljen za navajanje na 
kahlico.

Posnemanje
Otroci so v tem obdobju izjemno 
zainteresirani za vse, kar se dogaja okoli 
njih, in enako jih zanima tudi, kaj starši 
počnejo na stranišču. Tako zanimanje 
se lahko izkoristi za prvo spoznavanje 
malčka s straniščem. Malček bo namreč 
želel posnemati starša ali sorojenca. 
Za začetek lahko večkrat spusti vodo 
in opazuje, kako voda odplakne papir. 
Kahlica je lahko postavljena v kopalnici 
in otrok naj jo na začetku spozna – z njo 
naj se igra, da ga kasneje ne bo strah. Ker 
je na tržišču veliko različnih vrst kahlic, je 
zaželeno, da si jo otrok izbere sam, tako 
mu bo tudi najbolj zanimiva. Drugače pa 
obstajata v osnovi dve vrsti kahlic. Take 
enodelne, ki so najbolj preproste, in take 

pri deklicah, dečki velikokrat ne vidijo 
vzornika istega spola tako pogosto kot 
deklice, ker za otroke še vedno večinoma 
skrbijo ženske, in dečki naj bi bili manj 
občutljivi na mokroto na svoji koži kot 
deklice. 

v obliki stolčka, kjer se posoda odstrani. 
Seveda pa so na voljo v različnih barvnih 
kombinacijah, v obliki figur in risanih 
junakov. Vse zato, da pritegnejo otrokovo 
pozornost.

Postopno in z motivacijo
Z navajanjem na kahlico je najbolje 
začeti takrat, ko so pri otroku prisotni 
zgoraj opisani znaki in ko se starši za to 
odločijo. Najprej se otroka večkrat na 
dan posede na kahlico za nekaj minut, 
najbolje po jedi. Otroci pogosto ne želijo 
samo sedeti na kahlici, ker jim to ni 
zanimivo. V tem primeru se ga zamoti 
z branjem in pripovedovanjem zgodbic, 
medtem ko on sedi na kahlici. V primeru, 
da otrok opravi potrebo v kahlico, ga je 
treba pohvaliti, če se ne zgodi nič, se 
staršem ni treba vznemirjati. Kahlica naj 
bo za vsak slučaj vedno nekje v bližini. 
Kasneje, ko mu že večkrat uspe na 
kahlici, pa se počasi podaljšuje čas, ko je 
otrok brez pleničke. Seveda se vmes še 
kdaj polula, preden uspe priti do kahlice 
ali stranišča, v takih primerih morajo 
starši ostati mirni in otroka ne grajati. Po 
navadi se otroci že tako ali tako sami ne 
počutijo najbolje, če se polulajo v hlačke. 
Ker se med igro pogosto spozabijo, da 
jih tišči lulat, jih je treba večkrat opozoriti 
in povprašati, če jih kaj tišči. Postopoma 
se z veliko motivacije in pozitivnega 
prigovarjanja malčki, ki so dovolj telesno 
in čustveno razviti, privadijo na nov režim 
in lahko hitro preklopijo tudi iz kahlice 
na stranišče. Predvsem je pomembno, 
da se upošteva otrokove želje. In če on 
želi na stranišče, mu to tudi omogočimo. 
Seveda je pred tem treba školjko opremiti 
s posebnim nastavkom, da otrokova ritka 
ne zdrsne v školjko. Imenitno je tudi, če 
je pred školjko postavljena stopnička, 
da lahko malček lažje doseže školjko 
in si po opravljeni potrebi sam umije 
roke v umivalniku. Otroka se v nobenem 
primeru ne sme siliti, kajti tako bo dobil 
strah tako pred kahlico kot školjko. To pa 
lahko vodi v zaprtja, kasnejše psihične 
težave in travme ter na koncu celoten 
proces navajanja na kahlico traja še dlje, 
kot si želimo. 

Tudi v vrtcu
Če otrok hodi v vrtec, je treba 
vzgojiteljicam povedati, da se otrok 
navaja na kahlico. Pogosto se s tem 
početjem otrok prvič sreča že v vrtcu, kjer 
vidi starejše otroke, kako to počnejo, in 
jih želi posnemati. Starši se naj v vrtcu 
pozanimajo, kdaj oni običajno navajajo 

Potek
Lulanje in kakanje na kahlico je zelo 
zapleten proces, saj mora malček zaznati 
potrebo, da mora na stranišče, potem pa 
mora do kahlice nekako zdržati. Naslednji 
korak je, da se spomni, kje kahlica ali 
stranišče je, kako do nje priti in se nekako 
izmotati iz oblačil ter se šele nato usesti 
nanjo. Potem pa si mora še obrisati 
ritko, se obleči in umiti roke. Kar veliko 
spretnosti za takega malčka, ki je bil do 
sedaj brez skrbi. Preden je pripravljen, 
mora skozi nekatere stopnje razvoja, tako 
telesne kot umske.
• Začne se z zavedanjem, da se je polulal 

ali pokakal v pleničko (nekje po 15. 
mesecu).

• Zaveda se, da opravlja potrebo in se 
nauči besed, da to pove (med 18. in 24. 
mesecem).

• Sam  dovolj zgodaj pove, da mora na 
stranišče ali kahlico (med drugim in pol 
ter tretjim letom starosti).

• Pridobi več nadzora nad mehurjem in 
lahko dalj časa zadrži (od tretjega leta).

• Malčki morajo biti tudi dovolj čustveno 
zreli za navajanje na kahlico. Če je 
čedalje bolj samostojen in želi stvari 
delati sam, bo verjetno prej ali slej želel 
posnemati odrasle in osvojil prehod na 
stranišče.

• Preden začnete navajati na kahlico, je 
treba pri otroku prepoznati znake, da je 
za to pripravljen. Med drugim so ti znaki 
tudi:

• Pogosto govori »Bom sam …« in s tem 
pove, da želi biti bolj samostojen.

• Tik preden se pokaka, postane v obraz 
rdeč in kaže veliko zbranost.

• Dovolj je spreten, da si hlačke sam sleče 
in obleče.

• Pokaže zanimanje, kadar gredo odrasli 
na stranišče, potem pa posnema 

otroke na kahlico, ali naj mu oblečejo 
hlačne pleničke ali raje hlačke, kako se 
odzovejo v primeru nesreče, kje imajo 
kahlice in podobno. Pomembno je, da se 
doma upošteva enak način, kot ga imajo 
v vrtcu, da otrok ni zmeden in da vedno 
ve, kaj sledi čemu. Praktično pa je tudi, 
da imajo otroci v vrtcu v tem obdobju 
dodatna oblačila, če bi se slučajno 
polulali v hlačke.

Tudi ponoči
Naslednja stopnja pa je, da je otrok 
čist tudi ponoči. Ko so pleničke zjutraj 
pogosto suhe ali ko se otrok ponoči 
zbudi, ker ga tišči lulat, si odpenja 
pleničko ali si celo sam želi ponoči biti 
brez nje, je čas, da tudi ponoči ostane 
brez pleničke. Po navadi pa se to odvija 
šele v kasnejšem obdobju, ko je kahlico 
že osvojil. Kadar otroci med 4. in 5. 
letom starosti še niso suhi ali če so že 
bili suhi daljše obdobje in se je mokrenje 
(podnevi ali ponoči) ponovno pojavilo, 
se je treba posvetovati pri pediatru za 
izključitev nekaterih organskih vzrokov 
enureze – nehotenega mokrenja. 
Proces navajanja na kahlico lahko traja 
nekaj mesecev, lahko pa ga otrok osvoji v 
enem tednu. Vse je odvisno od priprave, 
motivacije, razvitosti otroka in časa, ki se 
posveti temu. Ker so malčki različni, je za 
vsakega posebej treba ugotoviti najbolj 
primeren čas za začetek navajanja. Pri 
tem pa morajo starši zaupati v otroka, ga 
spodbujati, na zanimiv in zabaven način 
predstaviti kahlico ali školjko, predvsem 
pa vse delati v tempu, ki ga narekuje 
otrok. Tako bodo pleničke hitro preteklost, 
otrok vesel in samostojen, starši pa 
zadovoljni in ponosni na svojega malčka.

NAVAJANJE 
NA KAhLIcO

MALČKI

Da se otrok nauči uporabljati 
kahlico ali stranišče, potrebuje 
predvsem spodbudo iz okolice, 
saj je bilo zanj odvajanje v 
pleničko enostavno. Tako ga je 
treba za novo opravilo pravilno 
motivirati, kar pa zahteva svoj 
čas, potrpljenje, vztrajnost in 
doslednost.

Malčki morajo biti tudi dovolj 
čustveno zreli za navajanje 
na kahlico. Če je čedalje bolj 
samostojen in želi stvari delati 
sam, bo verjetno prej ali slej 
želel posnemati odrasle in 
osvojil prehod na stranišče.

Če otrok hodi v vrtec, je treba vzgojiteljicam povedati, da se otrok 
navaja na kahlico. Pogosto se s tem početjem otrok prvič sreča 
že v vrtcu, kjer vidi starejše otroke, kako to počnejo, in jih želi 
posnemati.

Navajanje otroka na kahlico ali uporabo stranišča je ena od pomembnih in prelomnih veščin vsakega 
malčka. S tem se še nekoliko bolj osamosvoji, starše pa razbremeni nenehnega previjanja. Čeprav se 
včasih zdi, da bi lahko že zelo zgodaj začeli trening, pa strokovnjaki svarijo, da ima lahko prezgodnje 
navajanje na kahlico tudi negativne učinke. Besedilo: Mojca Mir, dr. med.
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Torej je zasvojenost pravzaprav obrambni 
mehanizem. Občutek krivde in sramu sta 
značilna za vse vrste zasvojenosti. Danes 
je ogromno vrst zasvojenosti. Verjetno 
skoraj vsak od nas trpi za kakšno od njih. 
Lahko gre za deloholizem, odvisnost od 
nakupovanja, zasvojenost s sanjarjenjem, 
televizijo in osladnimi romani, celo z 
duhovnostjo smo lahko zasvojeni.

Seksualna odvisnost
Morda ob besedi odvisnost najprej 
pomislimo na alkohol ali razne kemične 
droge, igre na srečo ... Sedaj bom govorila 

predvsem o drugih, »nekemičnih« 
oblikah odvisnosti, na katere včasih niti 
ne pomislimo. Bolj podrobno si bomo 
pogledali seksualno zasvojenost in 
odvisnost od odnosov.
Veliko ljudi, ki je imelo izkušnjo s 
seksualno zasvojenostjo, je doživelo 
spolno zlorabo v otroštvu. V tem primeru 
se iz žrtve prelevijo v napadalca. Pri 
nezdravi spolnosti je vzburjenje posledica 
strahu in ponavljanja zlorab iz otroštva. 
Gre za to, da smo popolnoma odtujeni od 
sebe. Vzburjenje je rezultat domišljije in 
se stopnjuje ob povezavi s prepovedanim, 

nevarnim, nasiljem in tveganjem. 
Normalna seksualna dejavnost se loči 
od patološke glede na prisilnost. Gre za 
nezmožnost, da bi svobodno prenehali ali 
nadaljevali z določenim obnašanjem. K 
seksu se zatekajo, da bi ublažili notranjo 
praznino, stres, občutke tesnobe, bolečino, 
ki dolgo časa nastaja in se akumulira. 
Tako kot pri vseh odvisnostih je prisoten 
občutek sramu in krivde. Prav tako je 
značilno laganje partnerju ali družini 
odvisne osebe. 

Težave 
Za odvisnost je značilna poškodba 
možganov, saj so ti prilagodljivi in se kot 
mladi hitro privajajo, tudi na škodljivo 
vedenje. Poleg drugih problemov, ki jih 
prinese omenjena odvisnost, naj omenim 
še velike možnosti okužbe s spolnimi 
boleznimi. Odvisni misli, da bo umrl, če ne 
seksa. Vsa energija človeka je usmerjena 

OD čEsA VsE smO 
LAhKO ODVIsNI IN 
KAJ NAs VODI V 
ODVIsNOsT

DUŠEVNO ZDRAVJE

Kaj je zasvojenost? Od česa vse smo lahko odvisni in kaj nas vodi v odvisnost? Živimo v času, ko 
so različne odvisnosti v porastu. Skupen »namen« zasvojenosti je, da nas ščiti pred bolečino, ta pa 
je povezana z ljubeznijo. Vsi si želimo bližine in biti ljubljeni, a to žal ne gre skupaj z obsedenostjo s 
čimer koli. Gonilna sila zasvojenosti je osamljenost in strah pred njo. 
Notranja praznina sili človeka, da jo poskuša neuspešno zapolniti z 
različnimi nadomestki. Pozitivni občutki ob omami otopijo bolečino, a 
le za kratek čas. 

Besedilo: Barbara Sarić, 
psihoterapevtka, specializantka 

psihoanalize, Dunajska 154, Ljubljana - 
Črnuče, kontakt: 041 535 555

v seks. Seks brez čustev. Partnerja vidijo 
le kot objekt. Neki moški je na glavo svoje 
žene celo položil pornografsko revijo, 
medtem ko sta seksala. To je pokazatelj, 
da potreba lahko pomeni stopnjevanje 
bizarnega početja, samo, da pride do svoje 
droge.
V partnerskih odnosih se lahko zgodi, 
da ima eden od partnerjev »seksualno 
bulimijo«, drugi pa »seksualno 
anoreksijo«. Partnerka odvisnega se lahko 
vede zelo izzivalno, saj se boji nezvestobe, 
a odnosa in zasvojenosti se s tem ne da 
rešiti.
Prav tako ima spolna zloraba pomemben 
vpliv na zasvojenosti s hrano. Tu gre za 
izkrivljeno predstavo o sebi. Kompulzivno 
prenajedanje in bulimija pogosto potekata 
skupaj s seksualno zasvojenostjo. 
Pri anoreksiji pa gre za »seksualno 
anoreksijo«. Anoreksija se združuje tudi z 
zasvojenostjo s telesno vadbo.
Tudi samozadovoljevanje se lahko 
spremeni v odvisnost in postane 
kompulzivno. Nekdo lahko ure in ure 
preživi na različnih spletnih straneh s 
pornografsko vsebino, dan za dnem. 
Kasneje lahko nastopi sram in občutek 
krivde, saj je čas kar izpuhtel, kljub 
obveznostim, ki so ostale nenarejene.
Namen zdrave spolnosti je izmenjava 
nežnosti, ustvarjanje bližine z ljubljeno 
osebo, doseganje predanosti in zaupanja. 
Ljubezen in pristno bližino pa pravzaprav 
potrebuje prav vsako živo bitje. Gre za 
naraven proces, ki je kot želja in potreba 
zapisan v naši biti.

Odvisnost od odnosov
Kaj pa odvisnost od odnosov? Smo lahko 
zasvojeni z določeno osebo? Odvisnost od 
odnosov je težko razumeti in največkrat 
je povezana z drugimi odvisnostmi. 
Gre za bolezen tistega od partnerjev, ki 
deluje bolj zdrav, močnejši. Odvisni ima 

potrebo po stalnem čustvenem nadzoru 
in pobudi v odnosu. Odvisni, ki trpi za 
omenjeno obliko zasvojenosti, kar naprej 
potrebuje potrditev pomembne osebe, da 
bi zmanjšal svojo bolečino. Posledica je 
pretirana odvisnost od določenih ljudi.
Po navadi nastane zaradi prilagoditve 
neustreznim pogojem v otroštvu in se 
v odraslosti manifestira v odnosih s 
soodvisnim ali partnerjem, ki je kemično 
odvisen. Gre za nekakšno ponovitev vzorca 
iz primarne družine. Na primer ženska, ki 

jo pritegnejo nedosegljivi 
partnerji, je imela zelo 
čustveno nedostopnega 
očeta. Sedaj želi rešiti 
svoj pretekli konflikt prek 
omenjenih moških. A čim 
bi prišel mimo moški, ki bi 
jo cenil, ljubil in spoštoval, 
bi jo nehal zanimati. 
Zanjo bi bil nezanimiv in 
dolgočasen. Ponotranjila 
je svoj primarni vzorec, ki ji 
je edini poznan.

Zdravljenje odvisnosti
Tisti, ki je odvisen, je 
odvisen od več sredstev. 

Zato je pomembno, da pri izkoreninjanju 
ene odvisnosti ne zapademo v drugo. 
Treba je skrbeti za sebe v popolnosti: 
telesno in duhovno. Če želimo ozdraveti, 
je prvo pravilo, da priznamo sami 
sebi, da imamo problem in poiščemo 
ustrezno pomoč, kajti odvisnosti oziroma 
kompulzije so močnejše od nas samih 
in jih ne moremo premagati sami. Lahko 
nam desetkrat uspe, a 11. smo zopet na 
začetku. Abstinenca je le pogoj za začetek 
zdravljenja. Lahko se odvisniki od seksa 
odločijo za začasni celibat, nekateri pa 
le izključijo škodljive odnose. Omenjeno 
odvisnost lahko primerjamo z odvisnostjo 
od hrane, saj brez hrane ne gre.
Ko odvisni spozna, da so bila njegova 
dejanja slaba in jih dobro loči od sebe in 
svoje biti, je nekako premagal odvisnost. V 
terapiji dobijo čas in prostor, da se njihova 
prava bit lahko izrazi. Zelo primerna 
vrsta terapije za omenjeno motnjo je 
psihoanalitska, saj gre za dolgotrajnejši 
proces, kjer ima nezavedno veliko vlogo. 
V povprečju se človek ozdravi odvisnosti 
od seksa v 3‒5letih, do takrat igra velik 
pomen močna podpora. Dejstvo pa je, da 
se lahko začno spreminjati ob naši pomoči 
le sami, z dovolj trdno voljo.

Verjetno skoraj vsak od 
nas trpi za kakšno od njih. 
Lahko gre za deloholizem, 
odvisnost od nakupovanja, 
zasvojenost s sanjarjenjem, 
televizijo in osladnimi romani, 
celo z duhovnostjo smo lahko 
zasvojeni.

Za odvisnost je značilna poškodba možganov, saj so 
ti prilagodljivi in se kot mladi hitro privajajo, tudi na 
škodljivo vedenje. 

Tisti, ki je odvisen, je odvisen od več sredstev. Zato je pomembno, 
da pri izkoreninjanju ene odvisnosti ne zapademo v drugo. Treba 
je skrbeti za sebe v popolnosti: telesno in duhovno. Če želimo 
ozdraveti, je prvo pravilo, da priznamo sami sebi, da imamo 
problem in poiščemo ustrezno pomoč, kajti odvisnosti oziroma 
kompulzije so močnejše od nas samih in jih ne moremo premagati 
sami. 
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Raziskovalci s pekinške Kitajske univerze 
za kmetijstvo pravijo, da je buča ena 
od rastlin, ki se pogosto uporablja kot 
funkcijska hrana ali zdravilo. Kot zadnje 
se tradicionalno uporablja na Kitajskem, 
v državah nekdanje Jugoslavije, Argentini, 
Indiji, Mehiki, Braziliji in Ameriki. Pogosto 
z njimi zdravijo sladkorno bolezen 
(diabetes), učinkovite pa so lahko tudi 
tako pri zunanji kot notranji uporabi, pri 
preprečevanju parazitov v črevesju, še 
vedno pa jih najpogosteje zaužijemo kot 
zelenjavo. Uporaba buč v medicinske 
namene je bila predmet raziskav v zadnjih 
desetletjih, ki so pokazale, da buče 
delujejo antidiabetično, protitumorno, 
zoper hipertenzijo, pri uravnavanju 
imunskega sistema, antibakterijsko, pri 
povečani stopnji holesterola, pri črevesnih 
zajedavcih in vnetjih. Dokazano je bilo, 
da tehnologije, kot sta na primer klitje in 
vrenje, zmanjšata količino nehranljivih 
snovi in učinkujeta na farmakološke 
aktivnosti pri bučah.
Uporabni deli buč v zdravilne namene 
so njihova semena (bučnice) in mesnati 
del. Meso buč uživamo sveže, v zdravilne 
namene pa ga tudi sušijo. Semena lahko 
oluščimo in jemo cela, iz zdrobljenih 
pa pridobivamo olje ali pripravljamo 
tinkture. Bučno meso je dober vir beta 
karotena in vitamina E – antioksidantov, 
ki uničujejo škodljive proste radikale. 
Semena vsebujejo mastno olje (35-
53 odstotkov) z večkrat nenasičenimi 
maščobnimi kislinami (44-64 odstotkov; 
linolna, linolenska, arahidonska 
kislina). Posebno pomembni so δ-5, 
δ-7 in δ-8-sterol in njihovi glikozidi (1 
odstotek). Semena kot rezervne snovi 
vsebujejo tudi pektine (30 odstotkov) in 
beljakovine (42 odstotkov). Kilogram olja 
vsebuje 385-485 miligramov različnih 
vitaminov E in 0,7-0,9 odstotkov različnih 
fosfatidov. Pomembni so tudi diterpeni 
kaurenolipidskega tipa in giberelinska 
kislina ter skvalen (39-46 odstotkov). 

Plodovi vsebujejo karbonske kisline, 
redke aminokisline (kukurbitin, citrulin, 
karboksifenilalanin) ter elemente v 
sledovih (mikroelemente), na primer 
magnezij, cink, baker in posebno selen.

Lajšanje težav s prostato 
Bučna semena priporočajo za lajšanje 
težav s prostato. Zaradi kombinacije visoke 
vsebnosti cinka in diuretičnega učinka so 
odlično sredstvo pri benignem povečanju 

prostate. Klinični poskus, ki so ga izvedli 
na švedskem, je potrdil, da kurbicin, 
snov, pridobljena iz semen bučnic in 
plodov pritlikavih palm (Serenoa repens), 
bistveno izboljšuje simptome povečane 
prostate.
Bučno olje velja za učinkovito sredstvo 
tudi pri lajšanju težav s sečili. Razprava, 
objavljena leta 1994 v reviji medicinske 
univerze v Tongjiju na Kitajskem, opisuje 

učinkovitost bučnega olja pri izboljševanju 
delovanja mehurja in sečevoda.
Bučnice že od nekdaj uporabljajo 
za odpravljanje glist. Priporočajo jih 
predvsem otrokom, saj so varne in 
nestrupene.
Izsledki egiptovske raziskave, objavljeni 
leta 1995, ugotavljajo, da bučno olje 
izboljšuje artritična obolenja, prevretek 
iz bučnic pa pomaga proti črevesnemu 
vnetju.
Bučno meso vsebuje veliko vlaknin in 
deluje kot blago odvajalo. Za zunanjo 
uporabo ga lahko zmeljemo in uporabimo 
za oblogo pri lajšanju opeklin, olje pa kožo 
mehča, pomirja in ščiti.

Uživanje bučnih semen, mesa in olja
Semena jemljemo dvakrat na dan po eno 
jedilno žlico (dobro jih prežvečimo), olje 
pa po dvakrat na dan eno čajno žlico več 
mesecev v obliki kure. Z uporabo olja za 
solate prav tako preprečujemo nastanek 
teh obolenj.
Proti zaprtju, težavam s prostato in 
težavam s sečili si lahko pripravimo 
tinkturo iz semen. Uživamo jo tako, da 
150 kapljic razredčimo v kozarcu vode in 
popijemo enkrat na dan.
Za preprečevanje ali odpravljanje glist 
pojemo na dan 60-100 gramov oluščenih 
bučnic. Kuro dopolnimo z odvajalnim 
sredstvom, kot je ricinovo olje.
Bučno meso in oplodje lahko uporabimo 
tudi v kozmetične namene, saj sta zaradi 
pH-vrednosti med 5,0 in 5,5 idealna za 
nanos na kožo (kremi za telo in obraz 
ter šamponu za umivanje las dodamo 
kapljico ali dve bučnega olja). Visoka 
vsebnost kalija dodatno pomaga pri 
čiščenju kože. Pripravimo pa si lahko tudi 
negovalno ali čistilno oblogo za obraz.

Tudi pri daljši uporabi buč ni nobenih 
neželenih učinkov. V deželah, kjer ne 
poznajo bučnega olja za solate, pečejo 
različne vrste kruha z bučnimi semeni.

NAVADNA 
bUčA 

RASTLINA MESECA

Bučna semena priporočajo za 
lajšanje težav s prostato. Zaradi 
kombinacije visoke vsebnosti 
cinka in diuretičnega učinka so 
odlično sredstvo pri benignem 
povečanju prostate.

Ko nas prizadenejo zdravstvene težave, po navadi posežemo po zdravilih, bodisi po zdravilih brez 
recepta, med katerimi jih je veliko naravnega izvora, ali pa po zdravilih, ki nam jih predpiše zdravnik, 
med katerimi pri nas žal še ni zdravilnih rastlin. Pri nekaterih lažjih bolezenskih 
stanjih pa si lahko pri zdravljenju pomagamo tudi s hrano. Zelenjava, ki jo lahko 
pridelamo na lastnem vrtu, ima kar nekaj zdravilnih učinkov. Danes bom ravno 
zaradi tega predstavila navadno bučo (Cucurbita pepo). 

Besedilo: 
mag. BARA HIENG




