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UVODNIK KAZALO
V DVOjNI šteVILKI ZDrAVIh NOVIc preberIte:December, čarobni čas skritih in odkritih želja, toda v resnici imamo 

vsi le eno željo: biti ali ostati zdravi. Ker če smo zdravi, lahko delamo, 
lahko se veselimo in žalostimo ter lahko si tudi želimo. Kot piše naša 
strokovnjakinja za psihoterapijo, pa je zdravje tudi stanje duha, saj 
se naše psihično stanje odraža na našem telesu. Pa saj veste, če ste 
zadovoljni s svojim telesom, ste v resnici zadovoljni s seboj in takrat ste 
lahko tudi srečni z drugimi, če pa vas razjedajo notranje zamere, dvomi, 
jeza, ljubosumje in podobno, se to zrcali tudi na obrazu in na vsem 
telesu ter v odnosih z drugimi ljudmi. Zato vsem cenjenim bralkam 
in spoštovanim bralcem ob skoku v novo leto želim veliko miru in 
zadovoljstva ter obilo psihičnega in fizičnega zdravja. Se vidimo spet 
februarja!

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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VRTILJAK

FidiVit®Oculi ima odlično vitaminsko kombinacijo in največ 
omega 3-DHA med izdelki za oči na slovenskem trgu.
Dobro je vedeti, da imata vitamin A in DHA vlogo pri 
ohranjanju vida. Koristni učinek se doseže z dnevnim vnosom 
250 miligramov DHA. Cink ima vlogo pri ohranjanju vida 
in pri presnovi vitamina A. Vitamin C in E imata vlogo pri 
zaščiti celic pred oksidativnim stresom, vitamin C pa prispeva 
tudi k delovanju živčevja ter k zmanjševanju utrujenosti in 
izčrpanosti. Vse to vsebuje FidiVit® Oculi.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano 
ter zdrav način življenja. Priporočenega 
odmerka se ne sme preseči. FidiVit® 
Oculi je na voljo samo v lekarnah 
in specializiranih prodajalnah ter 
prek Fidimedove posvetovalnice na 
brezplačni telefonski številki 080 32 35.
Priporočena cena je 14,02 evra.

VItAMIN c

FIDIVIt® OcULI
NOVO ZA ZDrAVje VAšIh OčI!

Varovanje, ohranjanje 
in vzdrževanje 
normalne očesne 
površine. Družina 
SYSTANE® vključuje 
izdelke, ki klinično dokazano omogočijo olajšanje znakov 
in simptomov suhega očesa. S hitrim in dolgotrajnim 
delovanjem se vlažilne kapljice SYSTANE® povežejo z lastnimi 
solzami in jih ohranijo na očesni površini. Vlažilne kapljice 
SYSTANE® priporočajo zdravniki.

PREHRANSKO DOPOLNILO 
VITALUX® PLUS:
• vsebuje cink, ki ima vlogo pri 

ohranjanju vida,
• vsebuje vitamina E in C, baker in 

cink, ki imajo vlogo pri zaščiti celic 
pred oksidativnim stresom.

VLAŽILNe KApLjIce ZA OKO IN 
prehrANSKO DOpOLNILO
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Vitamin C ima vlogo pri nastajanju kolagena, pomemben je za normalno delovanje žil, kosti, hrustanca, dlesni, 
kože in zob ter delovanje imunskega sistema in zaščito celic pred oksidativnim stresom.  Vsaj polovica vitamina 
C, ki ga zaužijemo, se v pol ure izloči iz telesa. Izdelek NOW C-1000 je proizveden po tehnologiji počasnega 
sproščanja (dve uri), kar omogoča kar najboljši izkoristek. V pakiranju je sto tablet po tisoč miligramov kar 
zadošča za vso zimsko obdobje. Na je voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah ter na www.hisa-zdravja.si.

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

NAreDIte hItrI teSt INtOLerANce

V MTC Fontana 
bomo poskrbeli, 
da vas bo poleg 
vaših najbližjih 
grela tudi 
termalna voda 
in pestrost savn. 
Za sprostitev 
ušes in rekreacijo 
v bazenih bo 
poskrbel Dj 
Marko. Pozabili 
pa ne bomo niti na vaše trebuščke, saj bodo jedi pripravili 
vrhunski kuharji iz gostilne Pri treh ribnikih. Silvestrski meni bo 
vse prej kot skromen. Priča boste tudi ognjemetu in postrežbi 
penine ob polnoči. S seboj prinesite le kopalke, brisače, rjuho 
ter dobro voljo in nasmeh. Za vse drugo bomo poskrbeli mi!

NA SILVeStrOVO V ObjeMU terMALNIh 
MehUrčKOV

Multi-Mam BabyDent je prijeten blagodejen gel,  ki ga lahko 
nanesete tudi na kožne izpuščaje, nastale zaradi povečanega 
slinjenja. Lajša in odpravlja težave pri izraščanju zobkov. Je 
naraven, varen in neškodljiv, tudi če ga dojenček pogoltne, ne 
vsebuje konzervansov, alkohola ali sestavin živalskega izvora. 
Ne poškoduje ali obarva zobkov, ima prijeten okus in je brez 
sladkorja. Vsebuje naraven anestetik. BabyDent je registriran 
kot medicinski pripomoček. Izdelek je že na voljo v lekarnah 
in specializiranih 
prodajalnah. Več 
informacij o izdelku 
najdete na 
www.multi-mam.si.

MULtI-MAM bAbyDeNt 



LetOS V SeZONO prehLADOV VStOpAMO prIprAVLjeNI!
Hitre temperaturne spremembe, osiromašena hrana s premalo vitaminov in mineralov ter preživljanje dni v zaprtih in slabo 
prezračenih prostorih slabijo naš imunski sistem. V hladnejšem delu leta so prehladi in druga virusna ter bakterijska obolenja vse 
pogostejše nadloge. Pričakamo jih lahko pripravljeni. Nekaj izdelkov je priporočljivo imeti v omarici za prvo pomoč, da lahko že ob 
prvih znakih prehlada primerno ukrepamo. Zlati trojček nam bo nudil hitro pomoč v primeru, da se nas loteva prehlad, vročina ali 
nadležni kašelj.
AMERIŠKI SLAMNIK KOMPLEKS vsebuje najkakovostnejši biološko pridelan ameriški slamnik, propolis in timijan. Ameriški slamnik 
ima vlogo pri delovanju imunskega sistema, timijan pa je poznan po antibakterijskem delovanju. Čebele propolis uporabljajo kot 
zaščito pred mikrobi in čebelarji to lastnost izkoriščajo že več stoletij. Raziskave so pokazale, da lahko ameriški slamnik v kombinaciji 
s propolisom bistveno omili prehlad.
ČRNI BEZEG se tradicionalno uporablja za spodbujanje potenja v primeru povišane telesne temperature. Poznan pa je tudi kot 
podpora imunskemu sistemu.
OKROGLOLISTA ROSIKA oz. DROSERA je manj poznana rastlina, pri nas je tudi zaščitena. Pravi poznavalci pa jo že od 12. stoletja s 
pridom uporabljajo za blaženje nadležnega suhega, dražečega kašlja in za podporo dihalom. Primerna je za odrasle in otroke.
Prednost zdravilnih rastlin v izbrani brezalkoholni tinkturi je visoka koncentracija posameznih učinkovin in dobra absorpcija. Rastline  
vzgojene na rastiščih brez uporabe anorganskih gnojil, herbicidov in pesticidov lahko ponudijo najboljše kar je dala narava. Za vse, ki 
iščete varne, preverjene in učinkovite rešitve.

VRTILJAK

Zraven stresne urinske 
inkontinence prizadene 
moške po operativnem 
posegu prostatektomije 
pogosto tudi impotenca. 
Strokovnjaki priporočajo 
vaje za krepitev mišic 
medeničnega dna kot eno od 
najučinkovitejših zdravljenj, 
tako stresne kot urgentne 
inkontinence pri moških. 
Ker te vaje zahtevajo veliko 
samodiscipline, je sedaj na 
voljo preprosta in sodobna 
rešitev. Temelji na avtomatičnem izvajanju Keglovih vaj s 
pomočjo Traspelvične magnetne stimulacije in je namenjena 
tudi moškim. Izvajanje terapije omogoča QRS Pelvi Center.  
Zdravilo za vse tiste, ki se soočajo s težavo prezgodnjega izliva. 
Več na www.kvantummed.com.Staranje kože je povsem naraven 

proces, ki ga ni možno ustaviti, 
možno pa ga je upočasniti z nego, 
ki spodbuja lastno aktivnost kože. 
Dr.Hauschka Regenerativni serum 
daje koži nov občutek vitalnosti. 
Kožo spodbudi, da se obnavlja s 
svojo lastno močjo. Serum blaži 
gubice in izrazne linije zaradi 
izsuševanja, krepi funkcije kože, 
uravnava vsebnost vlage v koži, 
občutno izboljšuje in gladi kožo. 
Pomirja pordelo in občutljivo 

kožo. Primerno za zrelo kožo. Regenerativni serum in krema 
spodbujata vitalnost zrele, zahtevne kože in ji dajeta moč za 
premagovanje vsakdanjih izzivov.
Koži dajeta sijoč, nežen in negovan videz. 

Fotona, slovenski svetovno priznani proizvajalec medicinskih 
laserjev, je z razvojem številnih neinvazivnih ginekoloških 
posegov, ki izdatno olajšujejo delo zdravnikom in izboljšujejo 
kakovost življenja pacientov, povzročila pravo revolucijo. Pred 
kratkim je Fotona prejela kar dve nagradi za prispevke na 
področju medicine – prvo 
nagrado na 6. Kongresu 
uroginekologov v 
Istanbulu in priznanje 
britanske revije 
Practical Patient Care 
za “Vrhunske raziskave 
in razvoj” v estetiki iz 
zobozdravstvu.

Rane, kot so razjede, diabetične razjede, preležanine, opekline 2. stopnje in odvzemna mesta, se hitro okužijo. 
Za zdravljenje in preprečevanje okužb omenjenih ran različne globine priporočamo pasto Askina Calgitrol. 
Askina Calgitrol deluje proti številnim bakterijam, ki se naselijo na in v rani. Rano dobro prekrije in tako prepreči 
tudi vstop novim bakterijam. Enostavno jo iztisnete na rano in jo na njej pustite do tri dni. Na voljo je brez 
recepta v lekarnah. O uporabi se posvetujte z zdravnikom.

preZGODNjI IZLIV, IMpOteNcA ter UrINSKA 
INKONtINeNcA prI MOšKIh 

Dr.hAUSchKA SerUM ZA NArAVNO 
reGeNerAcIjO ZreLe KOŽe

SLOVeNSKI MeDIcINSKI LASerjI 
IZbOLjšUjejO NAčINe ZDrAVLjeNjA

če IMAte OKUŽeNO rANO, prIpOrOčAMO pAStO ASKINA cALGItrOL 

»Kdor je naklonjen človeštvu, 
je naklonjen tudi medicini«. To 
Hipokratovo idejo je posvojil dr. 
Jacques Servier, ustanovitelj prve 
francoske neodvisne farmacevtske 
družbe, ki je danes, z 22.000 
zaposlenimi, še vedno neodvisna 
fundacija. Zavezana je trajnostnemu 
razvoju in inovativnim rešitvam 
na področju zdravil, ki raziskavam 
in razvoju nameni več kot četrtino 
svojih prihodkov. V Sloveniji ima 
kar 250.000 bolnikov koristi od 
zdravil, ki so plod raziskav in razvoja 
fundacije Servier. Originalna zdravila fundacije Servier 
omogočajo nove terapevtske možnosti in s tem rešitve na 
področju zdravja ljudi. Glavna področja raziskav so srčno-žilne 
bolezni (arterijska hipertenzija, koronarna bolezen, srčno 
popuščanje, bolezni ven), presnovne motnje (sladkorna 
bolezen, osteoporoza), bolezni centralnega živčnega sistema 
(depresija), rakava obolenja in revmatične bolezni.

Nosna sluznica je prva obrambna črta, ki 
varuje pred nalezljivimi boleznimi, zato 
nas lahko ob izsušitvi sluznice poleg 
drugih nevšečnosti hitro napadejo tudi 
virusi. Rešitev je TANTUM PROTECT® za 
nos, ki vsebuje telesu lastno hialuronsko 
kislino, katera ima velik pomen za njeno 
pravilno delovanje. Deluje namreč kot 
zaščitna obloga, ki sluznici nudi dolgotrajno 

vlaženje, obnavlja njeno naravno vlogo, hkrati pa jo tudi 
zaščiti. Pri suhem nosu uporabite TANTUM PROTECT® gel, 
ki bo spodbudil obnovitev in naravno delovanje vaše nosne 
sluznice. Dvojno delovanje TANTUM PROTECT® pršila pa 
lahko izkoristite tudi za enostavno čiščenje sluzi iz nosu. Izdelke 
TANTUM PROTECT® najdete v vaši najbližji 
lekarni.

Izdelek Ingrow Go™ bo vašo skrb glede neprijetnih vraščenih dlak popolnoma odpravil. Pojavi, kot so bulice, izpuščaji 
in vraščene dlake, ki nastanejo po britju ali depilaciji, so preteklost. Izdelek Ingrow Go™ deluje hitro in učinkovito. 
Edinstveno štirifazno delovanje olušči in očisti pore ter tako zagotovi gladko kožo brez bulic. Privoščite si izdelek Ingrow 
Go™, ki resnično deluje. Izdelek je na voljo v lekarnah.

Na tablico ali telefon si naložite digitalno različico svoje najljubše revije, ki je obogatena z 
interaktivnimi vsebinami, cenovno ugodnejša in vedno pri roki. Digitalne izdaje revij so na voljo v 
aplikaciji Trafika, ki je brezplačno na voljo za vaš mobilni telefon in tablico. Brezplačno aplikacijo Trafika 
lahko namestite na svojo napravo neposredno s spletnega mesta App Store (za naprave Apple) ali 
Google Play (za androidne naprave). Trafiko lahko namestite tudi iz trgovine, ki je na vaši mobilni 
napravi. Na napravah Apple odprite App Store, na androidnih napravah pa Play Store oziroma Android 
Market (starejše androidne naprave) in v iskalniku znotraj trgovine vpišite niz Trafika. V aplikaciji 
Trafika izberite državo Slovenija in pojdite na polje Prijava. Obstoječi uporabniki se prijavite s svojim 
uporabniškim imenom in geslom, novi uporabniki pa kliknite polje Registracija. Kliknite zavihek Revije 
in poiščite želeno revijo ali v iskalnik vpišite njeno ime. Kliknite na želeno revijo in ikono, nato ikono 
Prenesi številko. Revija se začne prenašati na vašo napravo, berete jo lahko že med prenašanjem. 
Revijo listate z drsenjem prsta po zaslonu naprave, strani lahko tudi preskakujete s spodnjo menijsko 
vrstico oziroma si sami določite vrstni red branja. 
Možno je povečevanje slik in besedil, kar je še 
posebno priročno, če revijo berete na mobilnem 
telefonu. Ko je revija enkrat prenesena, jo je 
možno brati tudi brez internetne povezave kjerkoli 
in kadarkoli, na avtobusu ali v čakalnici, tudi tam, 
kjer ni internetne povezave.
Spletna stran: http://trafika.io/

ANDROID APPLE IOS

SerVIer Z LjUbeZNIjO DO LjUDI IN MeDIcINe

ZAščItIte VAšO NOSNO SLUZNIcO Z 
IZDeLKI tANtUM prOtect®

INGrOW GO™ – ZA VrAščeNe DLAKe

ZDrAVe NOVIce OD SeDAj tUDI V e-trAFIKI!

Dr. Jacques 
Servier
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Ali ste vedeli, da rastlina pegasti badelj 
prispeva k uspešnemu okrevanju pri 
alkoholnem mačku. Okoli novega leta 
vam bo prišel prav. Pred zabavo in 
po njej.  Najbolje učinkuje v izdelkih 
v tekoči obliki, kjer se absorbira skozi 
celotni  prebavni trakt, že od ust dalje.  
Po nekaterih podatkih je absorbcija 
tekočih oblik v telo 90% v primerjavi z 
25% pri tabletah in kapsulah. Kapljice 
brez alkohola SORIA NATURAL s 
standardizirano učinkovino iz semen 
pegastega badlja, so primerne za vse.

Se ŽeLIte ZNebItI ALKOhOLNeGA MAčKA? 



Ena od hudih težav, ki vsaj občasno prizadene marsikaterega 
človeka, je bolečina. Sodobna biomagnetna terapija, ki se 
je razvila v prejšnjem stoletju, uporablja tako imenovano 
pulzno magnetno polje. Pri ustrezni frekvenci se inducira 
šibko električno polje v tkivih. Pri bolečih tkivih deluje zlasti na 
živce in pospeši sproščanje endogenih substanc, na primer 
endorfinov, ki delujejo protibolečinsko. Vpliva tudi na ione ter 
na ionizacijo raznih molekul v plazmi in medceličnini, s čimer 
omogoči telesu boljšo izrabo energijskih virov. Medicinski 
pripomoček Wellneo ELMAG Exclusive je najmanjši in 
prenosen, a izjemno učinkovit, saj spodbuja okrevanje celic, 

izboljšuje krvni obtok in dovaja kisik poškodovanemu ali bolnemu tkivu, prispeva k 
hitrejši regeneraciji in poveča psihofizično kondicijo ter dokazano pomaga pri več kot 40 
različnih boleznih in tegobah. 

NArAVeN NAčIN ODprAVLjANjA rAZLIčNIh bOLečIN IN teGOb

Če ste mislili, da je edina prava stvar za ustno higieno navadna zobna 
ščetka v kombinaciji z zobno pasto, se motite. Iz neokrnjene narave 
Afrike in Azije prihaja naravna zobna ščetka Woody, ki dela v ustih red s 
popolnoma naravnimi učinkovinami. Ob redni uporabi povrne naravno 
belino zob, odstranjuje zobne obloge, poskrbi za dlesni in odpravlja slab 
zadah. Bolje jo lahko spoznate na www.woody.si.

prIšLA je OD DALeč: 
NArAVNA ZObNA ščetKA WOODy

Vloga staršev je poleg brezpogojne ljubezni in primerne vzgoje 
vsekakor tudi v zaščiti otrok pred vsemi morebitnimi nevarnostmi. 
Nihče si niti za
trenutek ne želi pomisliti, kakšno bolezensko stanje bi se lahko 
razvilo pri našem otroku jutri ali čez deset let, predvsem pa ne 
želimo razmišljati o tem, kaj bi v takšnem primeru kot starši 
storili. Edinstvena je priložnost, da s shranitvijo matičnih celic iz 
novorojenčkove popkovnične krvi in tkiva popkovnice obdarite 
svojega otroka z neprecenljivim darilom – zavarovanjem njegovega 
zdravja za vse življenje.

NepreceNLjIVO DArILO Ob rOjStVU OtrOKA

Žrelo je vez med prebavno in dihalno 
potjo ter leži neposredno za ustno 
votlino, grlo pa postavljeno nižje in 
služi predvsem oblikovanju glasu ter 
preprečevanju uhajanja hrane v dihalne 
poti. Tako lahko glede na mesto bolečine 
enostavno ugotovimo, ali nas boli grlo 
ali žrelo. Ločevanje med vnetjem enega 
oziroma drugega dela zgornjih dihalnih 
poti je zelo pomembno zaradi odločitve o 
zdravljenju in izbire ustreznega pripravka 
ter ukrepov. Pekoče žrelo je najpogosteje 
začetek navadnega prehlada ali gripe, še 
posebno takrat, ko bolečino spremljajo 
kihanje, izcedek iz nosu, povišana telesna 
temperatura in utrujenost. 
Boleče žrelo je lahko posledica okužb z 
virusi pri prehladu in gripi ali okužbe z 
bakterijami pri gnojni angini. Kadar gre za 
virusno okužbo, kot sta prehlad in gripa, se 
lahko odločimo za samozdravljenje, kadar 
pa gre za bakterijsko okužbo, je potreben 
obisk pri zdravniku, ki predpiše tudi 
antibiotično terapijo. Večino okužb v žrelu 
povzročajo virusi, ki se naselijo v sluznici. 
Ta nabrekne, pordi in se vname. Občutimo 
neprijetno skelenje in praskanje v žrelu, 
pojavita pa se tudi pekoč občutek in boleče 

požiranje. Pozneje začne nastajati gosta 
sluz, ki sili na kašelj, spremljajoč znak je 
lahko tudi izcedek iz nosu. Kadar pa je 
vzrok vnetega žrela bakterija, se lahko pri 
osebi pojavijo nenadne močne bolečine 
v žrelu, prisoten je zadah iz ust, žrelo je 
močno pordelo, vidne so gnojne pike, 
telesna temperatura je zvišana, povečani 
so mandlji in vratne bezgavke. Lahko 
se pojavi slabost, bruhanje in bolečine 
v trebuhu. To so simptomi, ki zahtevajo 
zdravniško obravnavo. 

Kako si lahko pomagamo sami?
V lekarni je na voljo veliko zdravil in 
pripravkov, ki se dobijo brez recepta. 
Izbiramo lahko med pastilami, pršili, 

ustnimi vodami za grgranje ali čaji. 
Farmacevt vam bo svetoval, kaj je za vas 
najprimerneje. 

Antiseptiki razkužujejo ustno 
votlino in žrelo. Preprečujejo razvoj 
mikroorganizmov, delujejo lokalno na 
sluznici in ne prehajajo v kri. Pravočasna 
uporaba antiseptikov olajša neprijetne 
težave, hkrati pa prepreči bakterijsko 
okužbo. 

Lokalni anestetiki olajšajo bolečino. 
Še bolje je, če so lokalni anestetiki 
v pripravku prisotni s kombinacijo 
antiseptika. Številni pripravki v obliki pastil 
ali pršil so na voljo brez recepta. 

prAZNIčNO ObDObje 
NAM prINAšA tUDI 
KAšeLj, bOLeče GrLO IN 
prehLADNA ObOLeNjA

TemA mesecA

Pekoče žrelo je najpogosteje 
začetek navadnega prehlada 
ali gripe, še posebno takrat, 

ko bolečino spremljajo kihanje, 
izcedek iz nosu, povišana 

telesna temperatura in 
utrujenost. 
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V zimskem času ljudje večkrat potožijo, da jih v grlu praska in da težko požirajo, skratka, da jih boli 
grlo. Večkrat pa to spremlja še nadležen in utrujajoč kašelj. To včasih spremljajo tudi prvi znaki 
prehlada, med katere sodijo kihanje, srbenje in vodeni izcedek iz nosu. Prehlad je namreč ena od 
najpogostejših bolezni, z njo pa se največkrat srečajo otroci, ki zbolijo tudi do desetkrat na leto. 
Odrasli za prehladom zbolijo do štirikrat na leto, ženske, posebno med 20. in 30. letom starosti, 
zbolevajo pogosteje. Verjetno zaradi pogostejšega in intimnejšega stika z otroki. Odrasli nad 60. letom 
pa za prehladom v povprečju zbolijo manj kot enkrat letno. Kako si lahko pomagamo?

Besedilo: Mojca Miholič, dr. med., spec. druž. med. in  Katarina Iver

Podjetje Bayer se tudi letos pridružuje pobudi za boljše življenje slovenskih otrok, zato 
je z delom finančnih sredstev podprl Botrstvo - akcijo Zveze prijateljev mladine Moste-
Polje. Akcija, v katero je vključenih že več kot 2800 otrok, otrokom omogoča pokritje 
osnovnih potreb, pa tudi možnosti za občutek enakovrednosti v družbi vrstnikov. V 
skladu s poslanstvom »Science For A Better Life« - Znanost za boljše življenje, želi Bayer 
prispevati kamenček v mozaik lepšega otroštva za slovenske otroke. 

bAyer pODprL prOjeKt bOtrStVO

Maca je močan adaptogen. S tem izrazom označujemo 
zdravilno rastlino, ki naj bi povečala moč obrambnega odziva 
na stres v vseh njegovih oblikah: fizični, čustveni, kemični in 
biološki. Pozitivno deluje na splošno počutje, krepi imunski 
sistem in celo povečuje spolno slo. Izboljšuje spomin, 
koncentracijo ter umske in učne zmožnosti. Je idealen 
dodatek za učence, dijake, študente in zaposlene s psihičnimi 
obremenitvami. Več o tem na www.nutrisslim.com.

prehrANSKO DOpOLNILO ZA pOVečANje 
LIbIDA, eNerGIje IN VItALNOStI

SI-EKO-001
Agriculture outside EU

 100% organic, vegan, raw

Bio Maca 
powder

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

250 g



tipov virusov, ki povzročajo klinično sliko 
navadnega prehlada. Mednje sodijo 
Rhinovirusi (njihovo ime izhaja iz grške 
besede rhinos, ki pomeni nos) in le redko 
povzročajo težavnejšo bolezen. Virusa 
Parainfluenza in Respiratorni sincicijski 
virus lahko povzročata dihalne težave pri 
otrocih, Corona virus pa je najpogostejši 
povzročitelj prehladov pri odrasli 
populaciji. 

Povečana dovzetnost za okužbo
Veliko ljudi trdno verjame, da prehlad 
povzroči izpostavljenost hladnemu 
vremenu in prepihu. Znanstveniki pa 
trdijo prav nasprotno in dodajajo, da niti 

hrana, niti povečana fizična aktivnost 
ali povečani mandlji v ustni votlini ne 
vplivajo na okužbo. Po drugi strani pa 
potrjujejo, da psihični stres, menstrualni 
ciklus ter zakajeni, premalo prezračeni 
prostori in alergijske bolezni, ki vplivajo na 
dihala, povečajo dovzetnost človeškega 
organizma za okužbo. Menjavanje letnih 
časov izrazito poveča število obolelih za 
navadnim prehladom. V začetku jeseni in 
prek zimskih mesecev opažamo vsakoletni 

Pastile in zdravilni čaji so učinkoviti 
tudi pri vnetjih žrela in ustne sluznice. 
Veliko zdravilnih rastlin namreč vsebuje 
antiseptične in protivnetne učinkovine, 
predvsem eterična olja. Pastilam je 
običajno dodan tudi mentol, ki deluje 
dodatno antiseptično. 

Kaj pa je kašelj?
Najpogostejši razlogi za kašelj ležijo zunaj 
pljuč. Vnetje nosu, lahko je to alergija, 
vnetje zaradi ukrivljenega nosnega 
pretina ali pa virusni prehlad povzročijo, 
da nekaj sluzi zateka zadaj iz nosu po 
zadnji steni žrela, kar draži na kašelj. Ker 
je te sluzi malo, bolnik po navadi nič ali le 
zelo malo izkašlja. So še drugi razlogi za 
kašelj, a tukaj se osredotočamo na kašelj 
zaradi zimskih obolenj.

Prva pomoč pri kašlju
Pri prehladu, ko je kašelj akuten in traja 
nekaj dni, če seveda ni drugih hudih 
težav, ni treba k zdravniku. Svetuje se 
pitje toplih čajev, ki olajšajo neprijeten 
občutek draženja na kašelj. Če se pojavi 
izkašljevanje krvi, težko dihanje ali če 
kašelj traja več kot tri tedne, pa je pravilno 
iti do zdravnika. Kašelj se zdravi tako, 
da se odpravi razlog zanj. Zdravila proti 
kašlju dajemo le bolnikom, ki imajo 
kroničen neproduktivni kašelj zaradi 
bolezni, ki je ne moremo odpraviti, na 
primer pljučni rak ali pljučna fibroza. 
Nikoli ne smemo zavirati kašlja pri 
bolnikih, ki izkašljujejo sluz ali gnoj. Če bi 
zavrli čiščenje dihalnih poti, bi se lahko 
razvila pljučnica.

Kaj je prehlad?
Navadni prehlad je relativno blaga oblika 
bolezni, vseeno pa ji pripisujemo vodilno 
mesto med razlogi za obisk zdravnika in 
odsotnost v šolah ter z delovnega mesta. 
Glavni krivec za navadni prehlad so virusi. 
Opisanih je že več kot 200 različnih 

porast obolelih, upad števila obolelih 
pa opažamo šele v marcu. Ljudje jeseni 
in pozimi  preživimo več časa v zaprtih 
prostorih, kar še dodatno pospešuje 
širjenje virusov s človeka na človeka. 
Virusi, ki povzročajo navadni prehlad, bolje 
preživijo v zraku z nizkim odstotkom vlage, 
torej v hladnih mesecih leta.

Kdaj se prehlad lahko zaplete
Bolezenski znaki navadnega prehlada 
so rezultat človekovega imunskega 
odgovora na okužbo z virusom. Običajno 
se začnejo v dveh do treh dneh po okužbi 
kot izcedek iz nosu ali kot zamašeni 
nosnici, z občutkom nabrekanja sluznic v 
obnosnih sinusih, s kihanjem, bolečinami 
v žrelu, s kašljem in glavobolom. Telesna 
temperatura je zgolj malo povečana, 
občutno višja telesna temperatura pa se 
pojavi pri otrocih. Bolezenski znaki lahko 
trajajo tudi do 14 dni, vendar večina 
obolelih ozdravi prej kot v osmih dneh. 
Le izjemoma se lahko klinična slika  
navadnega  prehlada zaplete,  predvsem 
zaradi bakterijske okužbe in sinuzitisa, 
ki se pojavi pri dveh odstotkih obolelih. 
Bolnik pri taki okužbi potrebuje zdravljenje 
z antibiotikom in posvet ter natančen 
pregled pri družinskem zdravniku.

Zdravljenje prehlada
Pri navadnem prehladu je priporočljiv 
počitek, pitje zadostnih količin tekočine 
ter grgranje mlačne in slane vode. 
Priporočljiva je tudi uporaba pršila in 
kapljic za nos, za zniževanje telesne 
temperature ali glavobol pa se priporoča 
uporaba praška oziroma tablete, ki vsebuje 
paracetamol. Zdravniki odsvetujemo 
uporabo aspirina, zlasti pri otrocih, pri 
katerih obstaja verjetnost za povzročitev 
Reyevega sindroma, ki prizadene jetra 
in možgane. Zdravila proti kašlju in 
kapljice za nos ne preprečijo kliničnih 
znakov prehlada, niti ne skrajšajo poteka 
bolezni, ublažijo pa subjektivne težave. 
Tudi vdihovanje pare oziroma inhalacija 
lahko začasno ustavi občutek polnega 
nosu, nima pa dokazanega zdravilnega 
učinka. Pomembno je poudariti, da 
antibiotiki ne uničijo virusov. Upravičeno 
jih uporabljamo zgolj pri dokazanih 
bakterijskih zapletih, med katere sodi 
vnetje srednjega ušesa in vnetje sinusov. 
Antibiotiki, ki jih nekateri jemljejo za vsak 
primer, ne bodo vplivali na skrajšanje 
bolezni. Prav tako se tudi visoke 

Veliko ljudi trdno verjame, da 
prehlad povzroči izpostavljenost 
hladnemu vremenu in prepihu. 
Znanstveniki pa trdijo prav 
nasprotno in dodajajo, da niti 
hrana, niti povečana fizična 
aktivnost ali povečani mandlji v 
ustni votlini ne vplivajo na okužbo. 
Po drugi strani pa potrjujejo, da 
psihični stres, menstrualni ciklus 
ter zakajeni, premalo prezračeni 
prostori in alergijske bolezni, 
ki vplivajo na dihala, povečajo 
dovzetnost človeškega organizma 
za okužbo.

Bolezenski znaki lahko trajajo tudi do 14 dni, vendar večina obolelih 
ozdravi prej kot v osmih dneh. Le izjemoma se lahko klinična slika  
navadnega  prehlada zaplete,  predvsem zaradi bakterijske okužbe 
in sinuzitisa, ki se pojavi pri dveh odstotkih obolelih. Bolnik pri taki 
okužbi potrebuje zdravljenje z antibiotikom in posvet ter natančen 
pregled pri družinskem zdravniku.

Na vprašanja o 
prehladnih obolenjih 
je odgovarjala Mojca 
Miholič, dr. med., 
spec. druž. med.
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Kateri so najboljši načini, kako priti do 
potrebnih vitaminov in mineralov? 
Raznolika prehrana, vključno s svežim, 
ekološkim in lokalnim sadjem in 
zelenjavo, polnovredna žita in le ekološka 
hrana živalskega izvora so pravi način 

za vnos potrebnih hranil. Kadar pa naša 
hrana ni optimalna, smo pod stresom in 
že imamo znake bolezni, se priporočajo 
prehranska dopolnila. Organske 
prehranske dodatke priporočamo tudi 
osebam, ki so že bolne, imajo oslabljen 
imunski sistem z avtoimunimi obolenji, 
kronične bolezni in so konstantno pod 
stresom. Posebno pazljive pri nakupih 
prehranskih dopolnil bodite nosečnice in 
doječe mamice.

Zato smo v zimskem času manj odporni in 
je priporočljivo, da delovanje imunskega 
sistema podpremo z naravnimi izdelki. Med 
temi so najbolj učinkoviti antioksidanti, ki 
jih lahko zadostimo z uravnovešeno hrano, 
vendar nam žal pri današnjem tempu 
življenja in večinoma osiromašeni, neredni 
in neuravnoteženi prehrani to ne uspeva 
najbolje.

Sambucol® je edinstven izvleček jagod 
črnega bezga, namenjen vsej družini za 
pomoč pri krepitvi imunskega sistema.

Jagode črnega bezga se že stoletja 
uporabljajo kot pripravek za lajšanje tegob 
pri prehladu in gripi. Raziskovalci v Švici in 
Italiji so odkrili dokaze, da je jagode črnega 
bezga uporabljal že pračlovek.
Zdravilnost jagod črnega bezga so poznali 
tudi stari Egipčani. Hipokrat je bezgove 
jagode poimenoval domača lekarna. 
Naše stare mame pa so kuhale vino iz 
jagod črnega bezga kot najboljše domače 
zdravilo proti začetni gripi, bronhitisu 
ali celo pljučnici. Samo za primerjavo: 
jagode črnega bezga vsebujejo petkrat več 
antioksidantov kot na primer borovnice in 
dvakrat več kot brusnice.

Antioksidanti
V uravnoteženi prehrani imajo 
antioksidanti in naravne rastlinske 
zaščitne snovi pomembno mesto. Gre za 
snovi, ki so naravno prisotne v rastlinah in 
jih varujejo pred neugodnimi zunanjimi 

dejavniki (vreme, škodljivci ...). Navadno 
se nahajajo tik pod lupino oziroma v 
zunanjih plasteh rastline. V človekovem 
telesu delujejo kot močni antioksidanti. 
Antioksidant je molekula, ki prepreči 
oksidacijo drugih molekul.  Kot stranski 
produkt presnavljanja in obrambe pred 
mikrobi nastajajo med oksidacijo prosti 
radikali. Prosti radikali sprožijo verižne 
reakcije, katerih posledica so poškodbe 
celice. Antioksidanti 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).

Prednosti izdelkov Sambucol®:
• Podpira delovanje imunskega 

sistema.
• Izvleček iz jagod črnega bezga 

vsebuje edinstveno spojino 
(Antivirin®), ki pomaga zaščititi 
zdrave celice. Veže se na virus in mu 
onemogoča prodreti in okužiti zdrave 
celice, s čimer deaktivira nalezljivost 
virusov.

• Primeren za vegetarijance in vegane, 
saj ne vsebuje sestavin živalskega 
izvora.

• Ne vsebuje glutena ali laktoze in 
je primeren za ljudi s celiakijo in 
laktozno intoleranco.

Izdelke Sambucol® priporočamo:
• V času gripe, prehladov in drugih 

virusnih obolenj.
• Vsem, ki se večino časa zadržujejo v 

zaprtih in nezračenih prostorih.
• Otrokom v šolah in vrtcih.
• Vsem, ki se zadržujejo v prostorih, kjer 

se giblje veliko ljudi.
• Vsem, ki obiskujejo množične prireditve 

in uporabljajo javna prevozna sredstva

ODLIčNA pOMOč OrGANIZMU prI 
KrepItVI NArAVNe ODpOrNOStI  
Na nizke temperature in krajše dneve se naš imunski sistem odziva z izločanjem različnih hormonov, 
predvsem je med njimi več stresnih. Ti na eni strani uspešno kljubujejo klimatskim spremembam, na 
drugi strani pa tudi slabijo imunski sistem. 

TemA mesecA

Raznolika prehrana, vključno 
s svežim, ekološkim in 
lokalnim sadjem in zelenjavo, 
polnovredna žita in le ekološka 
hrana živalskega izvora so 
pravi način za vnos potrebnih 
hranil. Kadar pa naša hrana ni 
optimalna, smo pod stresom 
in že imamo znake bolezni, 
se priporočajo prehranska 
dopolnila. 

Naše telo vitaminov in 
mineralov ne more narediti, 
zato jih moramo vnesti s hrano. 
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preveč toksinov, strupov in nevarnih 
bakterij. Neekološko vzgojena zelenjava, 
sadje in žita vsebujejo ostanke pesticidov, 
fungicidov in herbicidov, ribe imajo velike 
presežke težkih kovin, kar močno uničuje 
naše celice. Prav tako mnogo zelenjave in 
sadja oberejo nedozorele, kar zmanjšuje 
hranilno vrednost živilom. Sodobna 
pridelava hrane in način življenja nas 
pogosto vodita v telesni, vitaminsko-
mineralni primanjkljaj. Intenzivno 

kmetijstvo, hitra rast 
rastlin in predelava 
hrane pomenijo, 
da naša hrana 
vsebuje bistveno 
manj vitaminov in 
mineralov kot včasih. 
Tudi način življenja, 
stres, nepopolna 
prebava in absorpcija 
hranil, hitra prehrana 
in prehitro hranjenje, 
jemanje zdravil, 
alkohol in nikotin 
močno osiromašijo 
naše celice. V 
idealnem svetu bi 
ljudje jedli doma 
pripravljeno hrano 
iz svežih sestavin, 
domače, lokalne 

pridelave – zelenjava, sadje, žita. V 
realnosti pa je povsem drugače. 
Pitje črnega čaja in kave na primer 
zmanjša absorpcijo mineralov, gazirane 
pijače ne vsebujejo nobenih vitaminov, 
razen velikih količin sladkorjev, 
neekološka zelenjava vsebuje hormonske 
motilce, nedozorelo sadje ne vsebuje 
veliko antioksidantov …
Prav tako vsem znan, kronični stres 
izčrpava vitamine iz naših celic. Za svoje 
delovanje črpa vitamina B in C ter na 
dolgi rok naše telo popolnoma izčrpa.

Vitamini opravljajo ključne vloge:
• Vitamin C skrbi za dober imunski 

sistem in vezno tkivo.
• Vitamin A krepi odpornost in pomaga 

pri rasti.
• B-vitamini so bistveni za energijo in 

proizvodnjo hormonov.
• Vitamin D krepi kosti.
• Vitamin E je močan antioksidant in 

skrbi za prožnost kože.
• Vitamin K skrbi za lepo pretočno kri.

Brez vitaminov bi umrli, še prej pa 
bi bili hudo bolni. Medtem ko naj bi 
uravnotežena prehrana zagotavljala 
popolno vitaminsko-mineralno količino, 
tudi v javnost prihajajo novice, da je 
hrana iz leta v leto bolj osiromašena 
s potrebnimi hranili ter vsebuje veliko 

ALI pOtrebUjeMO 
VItAMINSKe 
DODAtKe?
Vitamini in minerali so prisotni v vseh celicah našega telesa in so bistveni 
za vsak telesni proces ter naše zdravje. Naše telo jih ne more narediti, 
zato jih moramo vnesti s hrano. 

TemA mesecA

Besedilo: Alja Dimic, 
prehranska terapevtka, 

Center Holistic, 
www.holistic.si
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Izvleček, na osnovi katerega je narejen 
Sambucol®, se proizvaja iz celih jagod 
črnega bezga. 120 ml steklenička Sam-
bucol®-a je enakovredna 1000 jagodam 
črnega bezga. Ena Sambucol® kapsula 
pa vsebuje kar 3800 mg izvlečka.
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Zima prinaša tudi prehladna 
obolenja in okužbe, za katere so 
najbolj dovzetni najmlajši. Kako se 
lahko okužijo oziroma kakšen je 
najpogostejši način prenosa okužb?
Okužbe dihal se prenašajo v tesnem stiku 
z bolnikom, s kužnimi kapljicami, ki jih 
bolniki širijo v okolico s kašljanjem in 
kihanjem, najpogostejši način prenosa 
pa je preko rok, ki so onesnažene z izločki 
zgornjih dihal bolnika, na sluznico nosu 
ali očesne veznice zdrave osebe. Na 
rokah staršev ali oseb, ki so negovale 
bolne otroke, so dokazali velike količine 
virusov. Preko rok bolnika ali negovalca 
se virusi prenesejo tudi na roke drugih 
oseb, na obleko in na predmete v okolici. 
Virusi ostanejo na rokah, v koliko jih ne 
umijemo, prisotni še več ur in ves ta čas 
jih lahko s stiki širimo na druge osebe in 
predmete. 

Kako lahko preprečimo obolevanje 
širjenje okužb v vrtcih in domačem 
okolju?
Pomembno je, da za brisanje noskov 
uporabimo papirnate robčke in jih takoj 
po uporabi odvržemo v koš, ki ga pogosto 
praznimo in ves čas ostaja pokrit. Na 
robčkih, kjer so izločki dihal, namreč 
ostaja ogromno virusov in v kolikor 
jih odlagamo na različne površine, se 
te onesnažijo, preko njih pa se lahko 
okužijo tudi zdrave osebe. Po uporabi 
robčka, roke seveda umijemo. Otroka je 
potrebno čim prej naučiti tudi, da si pri 
kašlju pokriva usta, najbolje s papirnatim 
robčkom. Kadar to ni možno je bolje, da 
kašlja v rokav namesto v roko, saj z roko, 
če je takoj ne umije, širi povzročitelje. 

potrebna, saj poteka driske ne ublaži in 
ne skrajša. Pri dojenih otrocih je treba 
nadaljevati z dojenjem, večji otroci pa naj 
uživajo zmerne količine lahko prebavljive 
in njihovi starosti primerne hrane, 
izogibajo naj se zgolj pretirano mastni 
hrani in sladkarijam. Če je otrok živahen, 
pridno pije, primerno lula in nima visoke 
temperature, z obiskom pri zdravniku 
lahko počakamo. Če je otrok apatičen, 
pretirano zaspan, odklanja tekočino, 
pogosto bruha, odvaja večje količine 
blata ali ima visoko temperaturo, je obisk 
pri zdravniku nujen. Obisk in posvet z 
zdravniku je potreben tudi takrat, ko sami 
ne znamo oceniti otrokovega stanja.  

Lahko rotavirusne okužbe na zdravju 
otrok pustijo resne posledice oziroma 
so povezane še s kakšno drugo obliko 
obolenj?
Najbolj pogost zaplet v poteku 
rotavirusne driske je izsušitev, ki je 
posledica izgube tekočine zaradi obilnega 
odvajanja blata in bruhanja. Rotavirusi 
pa lahko povzročijo tudi krče, prizadetost 
osrednjega živčevja in druge zaplete. 
Nekateri avtorji jih omenjajo tudi kot 
možne sprožilce nekaterih bolezni, 
kot je na primer celiakija in sladkorna 
bolezen. Tudi v razvitih evropskih državah 
otroci lahko umrejo ob prebolevanju 
rotavirusne driske, predvsem zaradi 
zapletov v osrednjem živčevju.   

Kako lahko preprečimo širjenje 
rotavirusnih okužb na sorojence 
oziroma ostale družinske člane?
Ker so črevesne virusne okužbe, še 
posebno rotavirusna driska, izredno 
kužne, so potrebni poostreni higienski 

Pomembni preventivni ukrepi so tudi 
umivanje rok bolnika in osebe, ki bolnika 
neguje, pogosto zračenje prostora, v 
katerem se nahaja bolnik, v obdobju 
povečane pojavnosti okužb dihal pa je 
priporočljivo, da se z otroki izogibamo 
prenatrpanih prostorov ter obiskovanju 

nakupovalnih središč in množičnih 
prireditev. V kolikor je otrok bolan, naj 
ostane doma, saj potrebuje počitek 
in skrbno nego, nikakor pa ne sodi v 
skupinsko varstvo, kjer bi lahko okužil 
tudi druge otroke. Cepivo proti prehladu, 
žal, ne obstaja, in ga tudi ne moremo 

ukrepi. Pri previjanju otroka z drisko 
imejmo vedno pripravljen koš v katerega 
bomo neposredno odvrgli rabljeno 
plenico. Rabljenih plenic nikakor ne 
odlagamo na mizo, stol, tla, saj bomo 
te površine onesnažili in od tam nevede 
raznesli rotaviruse. Priporočljivo je, da 
ima koš pokrov, ki se odpira s pritiskom 
na pedalo. Kadar nimamo pri roki 
koša, si pred previjanjem pripravimo 
plastično vrečo, v katero neposredno 
odložimo rabljeno plenico in vrečo takoj 
zavežemo. Po previjanju in negi otroka 
ne prijemamo predmetov v okolici, dokler 
si temeljito ne umijemo rok z milom 
in vodo. Kadar ni možno umivanje z 
vodo, na primer na potovanju, si roke 
očistimo z alkoholnim razkužilom ali 
alkoholnimi robčki. Prav tako poskrbimo 
za temeljito umivanje otrokovih rok s 
toplo vodo in milom. Previjalno površino 
očistimo z detergentom in vodo, kadar 
ni vidno onesnažena jo lahko obrišemo 
tudi z alkoholnimi robčki. Kadar na isti 
površini previjamo več otrok, moramo 
po previjanju bolnega otroka površino 
obvezno takoj očistiti. Kadar otrok bruha, 
ga temeljito umijemo in preoblečemo. 
Pobruhana oblačila, posteljnino in 
pralne stvari odložimo neposredno v 
koš za umazano perilo ali pralni stroj. 
Izbruhanino s predmetov ali površin 
pobrišemo s papirnato brisačo ali 
krpo za enkratno uporabo, ki jo takoj 
odvržemo v vrečo za odpadke. Nato 
pa predmete in površine še temeljito 
očistimo z običajnimi čistilnimi sredstvi. 
Posebno pozornost moramo nameniti 
tudi čiščenju igrač, ki jih uporablja 
mali bolnik, saj so igrače pomemben 
vir prenosa okužb. Prav tako je tudi v 

pričakovati, saj prehlad povzroča veliko 
različnih virusov. Z dodatnimi cepljenji 
se je možno zaščititi zgolj pred gripo in 
pnevmokoknimi okužbami, ki so pogosti 
povzročitelji pljučnice in vnetij ušes.

V zimskem obdobju poraste tudi 
število rotavirusnih okužb, ki so 
najpogostejše črevesne okužbe 
malčkov. Kako jih prepoznamo 
oziroma kakšni so prvi znaki obolenja?
Bolezen se začne navadno z bruhanjem 
in visoko temperaturo, ki jima sledi 
driska. Pogoste so tudi bolečine v 
trebuhu. Posledica bruhanja in pogostih 
odvajanj vodenega blata je izsušitev, ki 
pogosto poteka v hujši obliki in hitreje 
nastopi pri otrocih, mlajših od 2 let. 
Zaradi dehidracije je pogosto potrebno 
zdravljenje v bolnišnici. Rotavirusna 
driska povprečno traja 5 do 7 dni. 
Bolezen je zelo nalezljiva, zbolijo lahko 
tudi večji otroci in občasno odrasli, 
vendar bolezen pri njih poteka v blažji 
obliki. Bolezenski znaki so najhujši ob 
prvi okužbi, ponovne okužbe pa običajno 
potekajo v blažji obliki.

Kdaj je nujen obisk pri zdravniku in 
kako poteka zdravljenje?
Posebnega zdravila za zdravljenje 
rotavirusne driske še ne poznamo. Visoko 
temperaturo znižujemo z običajnimi 
zdravili za zniževanje vročine v obliki 
svečk ali sirupa. Najbolj pomembno pa 
je nadomeščanje tekočin in elektrolitov. 
Običajno zadošča pitje zadostnih količin 
primerno sladkanih in slanih tekočin, kot 
so čaji, juhe, voda, razredčeni sokovi ali 
oralna rehidracijska raztopina. Dieta ni 

primeru rotavirusnih okužb pomembno 
pogosto zračenje prostora.

Kdaj pride v poštev cepljenje, kako 
poteka in komu ga še posebej 
priporočate?
Cepljenje je zelo enostavno, saj cepivo 
otrok kar popije. Prvi odmerek lahko 
prejme že v starosti 6 tednov, glede na 
vrsto cepiva pa sta potrebna 2 oziroma 
3 odmerki, ki si sledijo v zamiku enega 
meseca. Zaščita pri obeh cepivih traja 
najmanj 3 leta. Posebnost tega cepljenja 
je, da ga je priporočljivo zaključiti do 
6 meseca otrokove starosti, kasneje 
cepljenje namreč ni možno. Cepljenje je 
zelo priporočljivo zlasti za tiste dojenčke, 
katerih starejši sorojenci obiskujejo 
vrtec in za otroke, ki jih nameravajo 
starši po zaključku porodniškega 
dopusta vključiti v vrtec. Priporočamo 
ga tudi dojenčkom, ki bodo zaradi neke 
osnovne bolezni ali te žave pogosteje 
obiskovali različne zdravstvene ustanove, 
kot so specialistične ambulante ali 
fizioterapije, in tiste, ki bodo s starši že 
v zgodnjem obdobju potovali po svetu, 
saj so rotavirusi tudi pogosti povzročitelji 
potovalnih drisk.

V ZIMSKeM 
ObDObjU NA NAS 
preŽIjO VIrUSI IN 
OKUŽbe

TemA mesecA

Rotavirusna driska povprečno 
traja 5 do 7 dni. Bolezen je zelo 
nalezljiva, zbolijo lahko tudi 
večji otroci in občasno odrasli, 
vendar bolezen pri njih poteka v 
blažji obliki. Bolezenski znaki so 
najhujši ob prvi okužbi, ponovne 
okužbe pa običajno potekajo v 
blažji obliki.

Imunski sistem otroka se razvija tudi več mesecev po rojstvu, zato je v tem obdobju še bolj občutljiv in dovzeten 
za različne vrste okužb. Število okužb, ki ogrožajo zdravje predšolskih otrok, pa se poveča tudi v hladnejšem 
zimskem obdobju. mednje sodijo predvsem prehladna obolenja in črevesne okužbe, ki jih najpogosteje 
povzročajo rotavirusi. O preprečevanju in zdravljenju okužb smo se pogovarjali s prim. mag. Bredo Zakotnik, dr. 
med., spec. pediatrije iz Klinike za infekcijske bolezni in vročinska stanja UKc Ljubljana.

O preprečevanju in 
zdravljenju okužb, 
ki pretijo na zdravje 
malčkov, smo se 
pogovarjali s prim. 
mag. Bredo Zakotnik, 
dr. med., spec. 
pediatrije iz Klinike za 
infekcijske bolezni in 
vročinska stanja UKC 
Ljubljana

Besedilo: Alja Gogala



Besedilo: mag. Metka Adamič, dr. med., spec. 
dermatovenerologije, avtorica evropskih 

strokovnih smernic za uporabo žilnih laserjev 
v dermatologiji, predsednica Razširjenega 

strokovnega kolegija za dermatovenerologijo, 
vodja Dermatološkega Centra Parmova
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Uporaba laserjev se je v moderni 
dermatologiji izjemno razmahnila. Danes 
že lahko govorimo o drugi generaciji teh 
naprav, ki jih dermatologi vsakodnevno 
uporabljajo v svojih ambulantah. 
Razmahnila se je tudi uporaba različnih 
svetlobnih sistemov v kozmetičnih 
salonih, vendar pa moramo biti previdni. 
Napravo za lasersko odstranjevanje 
dlak mora upravljati zdravnik, 
saj mora pred posegom preveriti 
različne dejavnike, ki bistveno 
vplivajo na nastavitev naprave in 
potek posega. Tega nekdo brez 
ustreznega strokovnega znanja ne 
more storiti. Ne nazadnje je lasersko 
odstranjevanje dlak agresiven 
poseg. In zato je treba skrbno 
premisliti, komu zaupati svojo kožo. 
Slovenija je ena od redkih evropskih 
držav, ki uporabe laserjev in drugih 
svetlobnih naprav v medicinske 
in kozmetične namene nima 
regulirane, zato z njimi lahko upravlja 
vsakdo. Posledično se v svoji ambulanti 
srečujem s poškodbami, ki so jih pacienti 
dobili zaradi nepravilne uporabe in 
neveščosti osebja v kozmetičnih salonih. 
Po drugi strani pa ugotavljam, da je 
stopnja ozaveščenosti na tem področju 
slaba in ljudje od tovrstnih posegov v 
kozmetičnih salonih pričakujejo nerealne 
učinke, v nekaterih primerih ponudniki teh 
storitev celo zavestno zavajajo potrošnike. 

Razlika med laserjem in IPL tehnologijo
Lasersko odstranjevanje dlak je postal 
splošen izraz za vse vrste odstranjevanja 
dlak s svetlobnimi pulznimi napravami. A 
večina naprav, ki jih srečamo v slovenskih 

kozmetičnih salonih, ni laserjev. Tam se 
pravzaprav srečujemo z IPL-tehnologijo 
oziroma intenzivnimi svetlobnimi viri, ki 
delujejo drugače kot laser, obe vrsti naprav 
se razlikujeta tudi po uspešnosti oziroma 
stalnosti rezultata. Pri IPL-napravah je 
tveganje za poškodbe večje, saj svetloba 
deluje na celotno kožo in ne zgolj na 

dlake kot v primeru laserja. Nekatere 
IPL-naprave delujejo tudi v svetlobnem 
spektru UV, kar pomeni, da podobno kot 
solarij v našo kožo neposredno vnašajo 
UV-žarke. 

Lasersko odstranjevanje dlak
Lasersko odstranjevanje dlak je bilo 
sicer prvotno namenjeno zdravljenju 
prekomerne poraščenosti, estetski 

ideali v zadnjem desetletju pa so 
privedli do tega, da je ta poseg eden od 
najbolj pogostih lepotnih posegov med 
ženskami in moškimi. V Sloveniji smo 
v Dermatološkem centru Parmova prvi 
uvedli lasersko zdravljenje prekomerne 
poraščenosti in žilnih sprememb na 
koži. Bila sem tudi pobudnica registracije 

laserskega odstranjevanja dlak 
kot novega načina zdravljenja 
prekomerne poraščenosti, kar nam 
je z vpisom v Zeleno knjigo ZZZS 
tudi uspelo. Danes je lasersko 
odstranjevanje dlak običajen 
način simptomatskega zdravljenja 
hirzutizma in hipertrihoze. 
Sezona laserskega odstranjevanja 
dlak so hladnejši meseci, saj 
se je po posegu treba izogibati 
sončenju in UV-žarkom. Po navadi 
je za stalno odstranitev dlak treba 
opraviti povprečno od pet do sedem 
tretmajev, med katerimi je časovni 

razmik od štiri do osem tednov. Le tako 
so lahko zaradi rastnih ciklov zajete vse 
dlake, ki so v različnih rastnih fazah. 
Največ uspeha pri laserskem posegu 
lahko pričakujejo ljudje zelo svetle polti s 
temnimi dlakami. Sivih in svetlih dlak pa 
laser ne more odstraniti. 
Svetujem vam, da ravnanje z laserjem 
prepustite zdravniku, ki bo strokovno 
ocenil, kakšen laser oziroma svetlobni 
spekter je najprimernejši za vaš tip kože in 
kdaj posega ni varno opravljati. Poleg tega 
bo realno ocenil vaše možnosti za stalno 
odstranitev dlak, s čimer se boste izognili 
nerealnim pričakovanjem in kasnejšemu 
razočaranju pa tudi neželenim stranskim 
učinkom. 

DerMAtOLOšKe 
pOSeGe Z 
LASerjeM NAj 
DeLAjO ZDrAVNIKI

NeGA

sezona laserskega odstranjevanja 
dlak so hladnejši meseci, saj se 
je po posegu treba izogibati 
sončenju in UV-žarkom

slovenija je ena od redkih evropskih držav, ki nima regulacije na področju uporabe laserjev v 
medicinske in kozmetične namene. Na to opozarjamo dermatologi že vrsto let. Vendar v sloveniji 
na tem področju še vedno vlada precejšnja zmeda, deloma zaradi 
neozaveščenosti, deloma zaradi želje po večjih zaslužkih različnih 
podjetij in posameznikov brez strokovnega znanja. Vse to pa lahko 
vodi do neželenih posledic.  



Vsak dan obraz 
namilite z 
nežnim milom, 
ki je namenjen 
negi obraza in 
je dermatološko 
testiran. Nato obraz 
splahnite z mlačno, 
in ne vročo vodo, saj 
vroča voda povzroči 
suho in srbečo kožo.

Če čutite, da je vaša koža suha in da 
vam zateguje obraz, jo poskušajte 
navlažiti z doma pripravljeno hranilno 
masko. Masko pripravite tako: olupite in 
spasirate avokado ter mu primešate dve 
žlici olivnega ali mandljevega olja. Masko 

pustite delovati 
pol ure, nato jo 
sperite in obraz 
bogato namažite 
s hranljivo 
kremo za obraz.

Ne pozabite na zaščito pred soncem. 
Tudi pozimi ste kljub mrazu in pogosti 
oblačnosti izpostavljeni nevarnim 
ultravijoličnim žarkom. Zato vsaj takrat, 
ko odidete na sneg, uporabite kremo z 
visokim zaščitnim faktorjem – vsaj 15 ali 
več.

Ne pozabite na zaščito ustnic, ki so 
pozimi pogosto razpokane. Razlogov je 
več – izpostavljenost izjemno visokim ali 

nizkim temperaturam, vetru, hladnemu 
in suhemu zraku ali soncu, dihanje skozi 
usta, oblizovanje ustnic. Za zaščito ustnic 
je najbolj priporočljiva uporaba mastnih 
mazil za ustnice in vazelinov, ki nudijo 
zaščito pred UV-sončnimi žarki in jih lahko 
kupite v lekarni. Lahko pa poškodovane 
ustnice nahranite in obnovite tudi z 
medom, karitejevim maslom, alojo ali pa 
kar z domačim olivnim oljem.

NeGA

Zimski meseci so za kožo zelo neugodni. Zunaj so temperature nizke, vlažnost pa visoka, medtem ko 
so v notranjih prostorih temperature visoke in zrak suh. Koži tako pogosto primanjkuje vlage, postaja 
suha in razdražena. Kaj lahko storite? Besedilo: Petra Brezik

ZA SIjOčO KOŽO 
tUDI pOZIMI

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

Izdelki na voljo v vaši lekarni!
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V praksi specialisti ginekologi in 
fiziatri bolnicam, ki imajo težave z 
inkontinenco, vedno znova priporočajo 
predvsem redno vadbo. Kakšne so 
posebnosti vadbe vitalno medenično 
dno, ki jo z namenom krepitve mišic 
medeničnega dna izvajate v centru 
Parinama? 
Želim poudariti, da zdravo medenično 
dno ni odvisno zgolj od tega, kako močne 
so mišice medeničnega dna. Te morajo 
biti namreč tudi fleksibilne, da se lahko 
učinkovito odzovejo na pritiske, ki so 
jim podvržene. Za našo vadbo v okviru 
programa vitalno medenično dno so 
značilne tri posebnosti, zaradi katerih se 
vadba razlikuje od običajnih Keglovih vaj, 
ki so ženskam večinoma dobro poznane. 
Na programu najprej spoznavamo 
medenično dno, ki ga v vsakdanjem 
življenju premalokrat zavestno občutimo 
in uporabljamo ter se učimo specifičnih vaj 
za občutenje medenice in medeničnega 
dna. Nato izmenjaje delamo na 
koncentrični aktivaciji mišic medeničnega 
dna in njihovem sproščanju, zato, da 
dosežemo optimalni tonus mišic ter 
delamo tudi na njihovi fleksibilnosti, in ne 
samo na moči. Še ena posebnost metode 
pa je, da aktiviramo mišice medeničnega 
dna v različnih pozicijah in med delanjem 
različnih gibov z namenom, da ustvarimo 
različne situacije za mišice medeničnega 
dna. Na vadbi se naučimo tudi, kako 
lahko v vsakdanjem življenju zaščitimo in 
ohranimo vitalno medenično dno. 

Koliko redna mora biti vadba, da so 
rezultati vidni?
Potrebna intenzivnost vadbe se pri 

vsakem posamezniku razlikuje. Odvisna 
je od stanja mišic medeničnega dna, ko 
posameznik začne z vadbo, splošnega 
mišičnega tonusa in splošnega 
zdravstvenega stanja osebe. Nekateri 
ljudje zelo hitro občutijo spremembe, ker 
jih je bilo na primer samo treba naučiti, 
kako aktivirajo mišice medeničnega dna. 
Spet drugi pa potrebujejo več časa in več 
vsakodnevnega ponavljanja vaj. 

Kako uspešna je po vaših izkušnjah 
vadba vitalno medenično dno in kdo se 
zanjo najpogosteje odloča?
Glede na zadovoljstvo žensk, ki so 
obiskovale program, lahko potrdim, da 
zagotovo prinaša dobre rezultate. Pri 
nekaterih so se težave, ki so povezane 
z medeničnim dnom, hitro izboljšale, 
nekatere pa potrebujejo več domače 
prakse in se stanje izboljšuje postopno. 
Vadba v okviru programa vitalno 
medenično dno je učinkovita predvsem v 
primerih stresne inkontinence, v zgodnji 
fazi prolapsa, pred porodom in po njem ter 
za vse ženske, ki želijo izboljšati kakovost 
svojih intimnih odnosov. 

Lahko z redno vadbo inkontinenco tudi 
preprečimo?
Vsekakor lahko izboljšamo stanje, 
če je specifična težava povezana s 
pomanjkanjem ustreznega tonusa v 
predelu medeničnega dna. Seveda pa 
je priporočljivo, da se z vadbo začne 
z namenom, da se težave preprečijo 
oziroma takoj, ko se težave pojavijo. Če 
čakamo in se stanje poslabšuje, bo trud, ki 
ga bomo morali vložiti v izboljšanje stanja, 
toliko večji. 

Katere oblike vadbe oziroma športa 
lahko mišicam medeničnega dna tudi 
škodijo?
Dolgoročno lahko medeničnemu dnu 
škodi tek, ki hkrati obremenjuje tudi naše 
sklepe. Športne discipline, kot je na primer 
atletika, kjer posamezniki skačejo in telo 
podvržejo ponavljajočemu se stresu, niso 
priporočljivi, še posebno, če so težave v 
predelu medeničnega dna že prisotne. Z 
medeničnim dnom imajo lahko težave 
tudi ljudje, ki imajo dober mišični tonus, 
ampak so njihove mišice preveč napete. 
Mišice medeničnega dna namreč ne 
morejo delovati optimalno, če so preveč 
napete oziroma preveč ohlapne.

Katere vaje bi priporočali 
posameznicam, ki bodo vadbo izvajale 
doma?
Preprosta vaja je na primer vizualizacija 
linije med trtico in sramno kostjo ter 
aktiviranje mišic na tem področju, tako 
da trtico premaknemo proti sramni kosti. 
Nato mišice počasi sprostimo in dovolimo, 
da se trtica pomakne nazaj v izhodiščni 
položaj. Seveda se na programu učimo 
natančno lokalizirati ti dve kosti. Doma si 
lahko pomagamo tako, da prst postavimo 
na vrh trtice in čutimo njeno gibanje, ko 
aktiviramo mišice in ko jih sprostimo. 

S prAVILNO VADbO 
DO VItALNeGA 
MeDeNIčNeGA DNA
s težavami na področju medeničnega dna, med katere sodi tudi inkontinenca, se sooča ogromno 
žensk vseh starosti. mišicam medeničnega dna bi zagotovo morali nameniti več pozornosti, še 
posebno v času nosečnosti in po porodu, z namenom, da ohranjamo njihovo vitalnost. Čedalje več 
strokovnjakov opozarja na pomen vadbe, ki preprečuje in izboljšuje težave v predelu medenice. O 
specifični vadbi za ohranjanje vitalnega medeničnega dna smo se pogovarjali s céline Louis, učiteljico 
pilatesa in joge ter certificirano somatsko gibalno pedagoginjo, ki edina v sloveniji poučuje trebušne 
vaje brez tveganja in vitalno medenično dno, metode mednarodne priznane učiteljice anatomije in 
fizioterapevtke Blandine calais Germain. Besedilo: Alja Gogala

O specifični vadbi za ohranjanje 
vitalnega medeničnega dna 
smo se pogovarjali s Céline 
Louis, učiteljico pilatesa in 
joge ter certificirano somatsko 
gibalno pedagoginjo.
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Mnogo strokovnjakov poudarja, da se z 
inkontinenco ne srečujejo zgolj ženske 
v menopavzi. Koga vse lahko torej 
doleti ta težava?
Inkontinenca res najpogosteje doleti 
ženske v obdobju po menopavzi, lahko 
pa tudi ženske v katerem koli življenjskem 
okolju, tudi moške ali otroke. Pri ženski 
je sečna cev kratka, zato lahko zaradi 
spremenjene statike medeničnega dna 
po porodih pa tudi drugače prej popusti in 
pride do uhajanja vode. 

Kaj so vzroki za nastanek 
inkontinence?
Ločimo dve vrsti inkontinence. Pri stresni 
inkontinenci gre za uhajanje vode, do 
katerega pride pri stresu, kot je povečan 
pritisk v trebuhu, pri smejanju, kihanju, 
dvigovanju bremen, hoji po stopnicah 
... Takrat ob povečanem pritisku v 
trebuhu uide nekaj kapljic urina. Vzrok 
za to je oslabljeno mišično dno. Druga 
inkontinenca pa je urgentna inkontinenca 
oziroma prekomerno aktivni sečni mehur 
(PASM). Tu gre za močno siljenje na 

vodo, zaradi katerega mora oseba nujno 
na stranišče. Včasih pride do uhajanja 
vode, ki ga oseba ne more zaustaviti, zato 
govorimo o urgentni inkontinenci. Vzrok 
je nevrološka motnja. Ljudje s takšnimi 
težavami čez dan pogosto hodijo na 
stranišče, količina urina pa je po navadi 
majhna. Večje težave se pojavijo pred 
menstruacijo, v zimskih mesecih, pri stiku 
z vodo ali že med poslušanjem vode. 

Kdaj inkontinenca potrebuje resno 
medicinsko pozornost in kakšni so 
načini zdravljenja pri posameznih 
oblikah?
Urgentno inkontinenco zdravimo z 
zdravili. Treba jih je uvesti takrat, ko je 
težava moteča v takšni meri, da oseba 
obišče zdravnika. Ginekologi takšni 
pacientki svetujemo, naj podaljšuje 
razmike med uriniranji tako, da urinira 
na tri ure ali več ter uvedemo zdravilo 
v obliki tablet. Ponekod inkontinenco 
zdravijo tudi z magnetno stimulacijo. Pri 
stresni inkontinenci pa najprej svetujemo 
krepitev mišic medeničnega dna. Če 

to ne zadostuje, pridejo v poštev druge 
oblike zdravljenja, na primer operativno 
ali lasersko zdravljenje. Preizkušajo 
se tudi nekatere druge metode, kot je 
vzgajanje mišičnih celic iz matičnih celic in 
presaditev v okolico sečne cevi. 

Kako lahko posamezniki preprečijo 
inkontinenco? Kakšne oblike vadbe so 
primerne?
V primeru stresne inkontinence pride 
v poštev vadba v obliki Keglovih vaj, ki 
jih izvaja ženska tako, da močno stisne 
mišice medeničnega dna. Sicer pa se 
svetuje izvajanje vaj čim večkrat dnevno, 
tako da se zadržuje stisnjene mišice vsaj 
osem sekund. Občasno se lahko naredi 

takšno vajo, da po 
osmih sekundah 
posameznica za štiri 

Z INKONtINeNcO Se SrečUjejO tUDI MLADI
Z inkontinenco oziroma neprijetnim uhajanjem vode naj bi se po nekaterih podatkih v svojem življenju srečalo 
kar 25 odstotkov žensk. Na vprašanja o vzrokih za nastanek inkontinence, zdravljenju in preprečevanju je 
odgovarjala Darja Gašperlin Dovnik, dr. med., specialistka za ginekologijo in porodništvo. Besedilo: Alja Gogala

Na vprašanja o vzrokih za nastanek 
inkontinence, zdravljenju in 
preprečevanju je odgovarjala 
Darja Gašperlin Dovnik, dr. med., 
specialistka za ginekologijo in 
porodništvo.



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.

INTImNA NeGA

UhAjANje NI 
Več tAbU

Petra Šker, Dr. med., specialistka 
ginekologije in porodništva
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Znano je, da se vsaka ženska vsaj 
enkrat v življenju sreča s različnimi 
dejavniki, ki vplivajo na njeno vaginalno 
floro. Najpomembnejši dejavniki so: 
neravnovesje spolnih hormonov, spolna 
aktivnost (še posebej vpliv sperme in 
spolno prenosljivih mikroorganizmov), 
menstrualni cikel in splošno zdravstveno 
stanje.

VAGINALNA FLORA
V vagini živijo številni mikroorganizmi 
v ravnovesju drug z drugim ter s svojo 
gostiteljico. Ti mikroorganizmi se 
imenujejo vaginalna flora. Pomembno 
je, da vemo, da je v vagini okolje kislo 
(nizek pH). Nekatere ste morda že slišale 
za Lactobacillus vaginalis. To je t.i. ‘dobra’ 
bakterija, poimenovana po svoji lastnosti, 
da izdeluje mlečno kislino. Ta povzroča 

kislost vaginalnega okolja. Vaginalni pH 
je med reproduktivno dobo med 3.5-4.8. 
Z nizkim pH se vaginalna sluznica zaščiti 
pred infekcijami. Če pa se ravnovesje 
naravne zaščite poruši, lahko pride do 
razmnoževanja patogenih bakterij ali 
pojava glivic in s tem do infekcijskih 
okužb.

ZAKAJ JE POMEMBNA PRAVILNA 
IZBIRA IZDELKA ZA INTIMNO NEGO?
Včasih so zdravstvene težave in infekcije 
povezane z nepravilno intimno nego. 
Z vsakodnevno pravilno intimno nego 
vzdržujemo naravno ravnovesje in svežino 
intimnih delov telesa. Zelo pomembna 
je dnevna nega intimnih delov telesa z 
izdelki, ki imajo pH prilagojen vaginalni 
sluznici. Izdelki za intimno nego morajo 
izpolnjevati naslednje pogoje: 

• pravilna fiziološka kislost (fiziološki 
pH=3.5-4.8),
• po umivanju ne sme dražiti ali izsuševati 
vaginalne sluznice.
Z intimno nego po priporočilih lahko 
začnejo že najstnice, tudi če še niso dobile 
prve menstruacije.

NA KAJ JE POTREBNO BITI POZOREN 
PRI INTIMNI NEGI?
Za intimno nego se ne priporoča uporaba 
navadnih gelov za tuširanje, saj s svojo 
sestavo in pH vrednostjo niso prilagojeni 
intimnim delom ženskega telesa. 
Potrebno je še poudariti, da se izdelke 
za intimno nego uporablja samo na 
zunanjem delu ženskih genitalij. Prav 
tako pa z izdelki za intimno nego ne 
gre pretiravati – povsem dovolj je, če jih 
uporabimo enkrat dnevno.

VZeMIte SI čAS ZASe
V današnjem času ženske zaradi vse bolj natrpanega urnika 
pogosto pozabljamo nase. Vendar je pomembno, da si vsak dan 
vzamemo vsaj nekaj trenutkov samo zase. Intimna nega je ena 
izmed navad, na katero ne smemo pozabiti.

Pri skrbi za 
intimne dele 
telesa bodite 
pazljivi, 
saj potrebujejo 
prilagojena 
sredstva za 
nego.

Izdelki Intimea Hygieia so namenjeni pravilni 
vsakodnevni intimni negi ženske
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Intimna nega 
je temelj zdravja
Vsaka ženska je rada urejena in čista, zato mora posta-
ti intimna nega pomemben del osebne higiene. Intimni 
predeli telesa, še posebej ženskega, so občutljivi in po-
trebujejo pravilno in blago nego. Z vsakim umivanjem 
se naša koža in sluznica izsušujeta, zato morajo biti iz-
delki prilagojeni delu telesa, ki ga umivamo. Predpogoj 
za zdrav genitalni trakt je ohranjanje optimalne kislosti 
za obstoj mlečnokislinskih bakterij (pH 3,8–4,2). Inti-
mni negi in izdelkom, ki so ji namenjenim, moramo to-
rej nameniti posebno pozornost.

Intimna nega je temelj zdravja. 
Posebej ženske bi ji morale redno 
posvečati pozornost, saj je nožni-
ca ravno tako občutljiva telesna 
odprtina v njihovo telo kakor usta 
in sapnik. Intimni predeli se pred 
okužbami ščitijo z nizko vrednostjo 
pH vaginalne flore, ki zavira razvoj 
škodljivih bakterij in glivic. Te v 
kislem okolju težko preživijo. Pri 
porušenem ravnovesju je sluznica 
dovzetnejša za škodljive zunanje 
vplive in lahko pride do draženja 
in okužb. Vsaka ženska se sooča 
z dejavniki, ki vplivajo na njeno va-
ginalno okolje. Ženska je hormo-
nalnim spremembam izpostavlje-
na že od svoje prve menstruacije 
pa vse do tistih, ki se pojavijo ob 
nastopu menopavze. Pomembno 
je, da se teh dejavnikov zaveda in 
posveča temu področju zadosten 
in pravilen pomen. 

Največji del normalne vaginalne 
flore pri zdravih ženskah so lak-
tobacili. Mlečna kislina (acidum 

lacticum), ki nastaja z njihovo 
pomočjo, vzdržuje stalno kislost 
nožničnega okolja. Izdelki, ki so 
namenjeni intimni higieni, vse-
bujejo prav to. Njihov pH varuje 
ravnovesje v sluznici intimnih pre-
delov in vzdržuje njeno naravno 
obrambno sposobnost. Paziti mo-
ramo, da jih vedno uporabljamo le 
za zunanje predele in da ne pride-
jo v notranjost nožnice.

Pravilna intimna nega 
Osveščanje in izobraževanje, da 
pravilna intimna nega varuje pred 
okužbami, je naša glavna nalo-
ga, s katero se srečujemo že pri 
mladostnicah. Vendar pa v dobi 
bombandiranja z oglasi ženske 
mnogokrat podležejo trendu in 
pretiravajo. Pretirana intimna higi-
ena z neprimernimi izdelki lahko 
povzroči dodatne težave - dovolj 
bo enkrat na dan. Pri kopelih lah-
ko voda prodre v nožnico, spere z 
nje zaščitno sluz in uniči njeno ki-
slost ter s tem oslabi njeno narav-
no obrambo, zato je priporočljivej-
še prhanje ali umivanje v bideju. 
Kadar kupujete sredstva za nego, 
pazite, da imajo vrednost pH med 
3,5 in 4,8. Izogibajte se odišavlje-
nim robčkom, ki vsebujejo alkohol 
in dražijo sluznico. Uporabite raje 
robčke, ki so namenjeni prav za 
intimno nego. Zamenjajte indu-
strijske vložke s klasičnimi bom-
bažnimi, spodnje perilo pa naj bo 
iz naravnih vlaken, mehko, vpojno 

in udobno. 

Izbira izdelkov za in-
timno nego je sicer 
osebna odločitev, a 

vendar ni nikoli odveč 
posvet z ginekologom. 

Ginekologi najbolje poznajo vagi-
nalne težave in se zavedajo pome-
na intimne nege. 

Pri skrbi za intimne dele telesa bo-
dite pazljivi, saj potrebujejo prila-
gojena sredstva za nego.

Moja intima 
vsak dan
INTIMEA

Izdelki Intimea Hygieia so na voljo v lekarnah, 
specializiranih trgovinah in na www.lekarnar.com

Z vsakodnevno uporabo Intimee vzdržujemo naravno 
ravnovesje in svežino intimnih predelov zlasti zaradi 

posebej prilagojene kislosti (pH 4,0), dalmatinskega 
žajblja in oljčnega olja.

Izdelki Intimea Hygieia so namenjeni pravilni 
vsakodnevni intimni negi ženske

AKCIJA! 
Pri nakupu 
enega od 

intimnih mil 
boste prejeli še 
intimne robčke 

kot darilo.
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Intimna nega 
je temelj zdravja
Vsaka ženska je rada urejena in čista, zato mora posta-
ti intimna nega pomemben del osebne higiene. Intimni 
predeli telesa, še posebej ženskega, so občutljivi in po-
trebujejo pravilno in blago nego. Z vsakim umivanjem 
se naša koža in sluznica izsušujeta, zato morajo biti iz-
delki prilagojeni delu telesa, ki ga umivamo. Predpogoj 
za zdrav genitalni trakt je ohranjanje optimalne kislosti 
za obstoj mlečnokislinskih bakterij (pH 3,8–4,2). Inti-
mni negi in izdelkom, ki so ji namenjenim, moramo to-
rej nameniti posebno pozornost.

Intimna nega je temelj zdravja. 
Posebej ženske bi ji morale redno 
posvečati pozornost, saj je nožni-
ca ravno tako občutljiva telesna 
odprtina v njihovo telo kakor usta 
in sapnik. Intimni predeli se pred 
okužbami ščitijo z nizko vrednostjo 
pH vaginalne flore, ki zavira razvoj 
škodljivih bakterij in glivic. Te v 
kislem okolju težko preživijo. Pri 
porušenem ravnovesju je sluznica 
dovzetnejša za škodljive zunanje 
vplive in lahko pride do draženja 
in okužb. Vsaka ženska se sooča 
z dejavniki, ki vplivajo na njeno va-
ginalno okolje. Ženska je hormo-
nalnim spremembam izpostavlje-
na že od svoje prve menstruacije 
pa vse do tistih, ki se pojavijo ob 
nastopu menopavze. Pomembno 
je, da se teh dejavnikov zaveda in 
posveča temu področju zadosten 
in pravilen pomen. 

Največji del normalne vaginalne 
flore pri zdravih ženskah so lak-
tobacili. Mlečna kislina (acidum 

lacticum), ki nastaja z njihovo 
pomočjo, vzdržuje stalno kislost 
nožničnega okolja. Izdelki, ki so 
namenjeni intimni higieni, vse-
bujejo prav to. Njihov pH varuje 
ravnovesje v sluznici intimnih pre-
delov in vzdržuje njeno naravno 
obrambno sposobnost. Paziti mo-
ramo, da jih vedno uporabljamo le 
za zunanje predele in da ne pride-
jo v notranjost nožnice.

Pravilna intimna nega 
Osveščanje in izobraževanje, da 
pravilna intimna nega varuje pred 
okužbami, je naša glavna nalo-
ga, s katero se srečujemo že pri 
mladostnicah. Vendar pa v dobi 
bombandiranja z oglasi ženske 
mnogokrat podležejo trendu in 
pretiravajo. Pretirana intimna higi-
ena z neprimernimi izdelki lahko 
povzroči dodatne težave - dovolj 
bo enkrat na dan. Pri kopelih lah-
ko voda prodre v nožnico, spere z 
nje zaščitno sluz in uniči njeno ki-
slost ter s tem oslabi njeno narav-
no obrambo, zato je priporočljivej-
še prhanje ali umivanje v bideju. 
Kadar kupujete sredstva za nego, 
pazite, da imajo vrednost pH med 
3,5 in 4,8. Izogibajte se odišavlje-
nim robčkom, ki vsebujejo alkohol 
in dražijo sluznico. Uporabite raje 
robčke, ki so namenjeni prav za 
intimno nego. Zamenjajte indu-
strijske vložke s klasičnimi bom-
bažnimi, spodnje perilo pa naj bo 
iz naravnih vlaken, mehko, vpojno 

in udobno. 

Izbira izdelkov za in-
timno nego je sicer 
osebna odločitev, a 

vendar ni nikoli odveč 
posvet z ginekologom. 

Ginekologi najbolje poznajo vagi-
nalne težave in se zavedajo pome-
na intimne nege. 

Pri skrbi za intimne dele telesa bo-
dite pazljivi, saj potrebujejo prila-
gojena sredstva za nego.

Moja intima 
vsak dan
INTIMEA

Izdelki Intimea Hygieia so na voljo v lekarnah, 
specializiranih trgovinah in na www.lekarnar.com

Z vsakodnevno uporabo Intimee vzdržujemo naravno 
ravnovesje in svežino intimnih predelov zlasti zaradi 

posebej prilagojene kislosti (pH 4,0), dalmatinskega 
žajblja in oljčnega olja.

Izdelki Intimea Hygieia so namenjeni pravilni 
vsakodnevni intimni negi ženske

AKCIJA! 
Pri nakupu 
enega od 

intimnih mil 
boste prejeli še 
intimne robčke 

kot darilo.

Moja intima
vsak dan
INTIMEA

Pri nakupu enega 

od intimnih mil

boste prejeli še

intimne robčke

kot DARILO.

Z vsakodnevno uporabo Intimee 
vzdržujemo naravno ravnovesje 
in svežino intimnih predelov zlasti 
zaradi posebej prilagojene kislosti 
(pH 4,0), dalmatinskega žajblja  

in oljčnega olja.

Na voljo  intimna mila Intimea Teen in 
Jasmin v pakiranju skupaj z intimnimi robčki 
Intimea za ceno intimnega mila.
 
Prednosti intimnih mil Intimea so:
• pH 4.0, ki ščiti sluznico intimnih delov
• vsebujejo dalmatinski žajbelj in oljčno 

olje
• ne izsušujejo in ne dražijo sluznice po 

umivanju
• ne vsebujejo alergenov

Pri nakupu mila 

Intimea DARILO: 

intimni robčki 

Intimea

Pri nakupu mila 

Intimea DARILO: 

intimni robčki 

Intimea

Izdelki Intimea Hygieia so na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah.



Glivično vaginalno vnetje
Najbolj očiten znak glivičnega vaginalnega 
vnetja je povečan izcedek iz nožnice, ki 
je bele barve, neobičajne teksture in brez 
vonja. Izcedek lahko spremlja tudi vnetje 
zunanjega spolovila, ki je pordelo, prekriva 
pa ga prav tako lahko svetla obloga. Med 
spolnim odnosom ali uriniranjem se v 
primeru vnetja pojavi pekoč, sicer pa srbeč 
občutek.
Ločimo med enostavno in zapleteno 
obliko vaginalnega vnetja. Pri enostavni 
obliki gre za občasne težave, ki se kažejo v 
blažji obliki, s srbenjem, belim izcedkom 
in rdečico. Zapletena oblika vaginalnega 
vnetja pa pomeni pogostejše težave, ki se 
kažejo v hujši rdečici in srbenju, pride lahko 
tudi do razvoja ranic na sluznici. Zapleteno 
vaginalno vnetje povzročata Candida 
tropicalis ali pa Candida glabrata. Zaradi 
specifik je vaginalno vnetje poimenovano 
kot zapleteno tudi pri nosečnicah in 
sladkornih bolnicah oziroma ženskah s 
kronično boleznijo.
Že ob prvem pojavu vaginalnega vnetja 
je priporočljiv obisk pri ginekologu, še 
posebno pa v primerih, ko samozdravljenje z 
vaginaletami ali drugimi sredstvi ne odpravi 
simptomov vaginalnega vnetja.

Pomoč pri vaginalnem vnetju
Pri blažjih oziroma enostavnih oblikah 
vaginalnega vnetja se za zdravljenje 

uporabljajo antimikotični pripravki v obliki 
vaginalnih krem, gelov, globul ali vaginalnih 
tablet, ki hkrati delujejo tudi protibakterijsko. 
Terapija traja do tri dni, v določenih primerih 
pa je smotrno, da se hkrati zdravi tudi 
partner. Če po predvidenem času zdravljenja 
simptomi ne izginejo, je potreben ponoven 
pregled, po katerem lahko ginekolog 
predpiše zdravilo za zdravljenje vnetja v 
drugi obliki.

Kot pri mnogih drugih zdravilih je izjemnega 
pomena, da zdravljenje izvajamo dosledno 
in vse do izginotja simptomov. Na splošno 
so stranski učinki omenjenih pripravkov zelo 
redki, saj delujejo lokalno, prav tako pa je 
možna tudi njihova dolgotrajnejša uporaba.

Preprečimo nastanek vaginalnih vnetij
Za preprečevanje nastanka vaginalnih vnetij 
je mogoče izvajati uspešno preventivo. 
Še posebno v poletnem času je treba 
poskrbeti, da oblačila niso pretesna ter da 
ne pomagajo pri ustvarjanju toplega in 
vlažnega okolja, ki ni zračno. Hkrati je treba 
redno skrbeti za higieno intimnih predelov, a 
s sredstvi, ki niso agresivni do sluznice. Tako 
je priporočljiva uporaba mil in pripravkov, ki 
ne vsebujejo dišav in drugih umetnih snovi, 
ki bi lahko dražile sluznico in jo izsuševale. 
Da se ohrani primerna kislost sluznice, je 
priporočljiva uporaba sredstev z nizkim pH. 
Tudi pri izbiri vložkov se svetuje tiste brez 
dišav in umetnih materialov.
Odveč ni tudi skrb za splošno dobro počutje, 
zadosti gibanja ter ustrezno prehrano 
z zadostno količino mlečnih izdelkov s 
probiotičnimi kulturami, zelene zelenjave, 
sadja, začimb in zelenega čaja. Omejiti je 
treba uživanje tobaka, alkohola, kave in 
sladkorja. 

Vaginalno vnetje najpogosteje povzroča glivica Candida 
albicans, prizadene pa kar do tri četrtine vseh žensk v rodni 
dobi. Tudi zato je vaginalno vnetje eno od najpogosteje 
obravnavanih težav pri ginekologih. 

Zdrava vaginalna flora je prva obrambna linija
V nožnici so stalno prisotne koristne bakterije in drugi 
mikroorganizmi, ki vzdržujejo kislo okolje, v katerem se ne 
morejo prekomerno razmnoževati škodljive bakterije. Če 
se ravnovesje tega okolja poruši in se razmnožijo škodljivi 
mikroorganizmi, se posledično pojavijo tudi vnetja zunanjih in 
notranjih spolovil.

Razlogi so različni
Razlogi za porušenje ravnovesja so lahko zelo različni. 
Velikokrat je kriv padec imunskega sistema zaradi drugih 
bolezni in jemanje nekaterih zdravil. Antibiotiki na primer 
nižajo število mlečnokislinskih bakterij v nožnici, škodljivo za 
vaginalno floro pa je tudi jemanje močnih kontracepcijskih 
sredstev in kortikosteroidov. V določeni meri imajo negativen 
vpliv na vaginalno floro tudi razna agresivna in odišavljena 
kozmetična sredstva, vložki, robčki in celo prekomerna higiena 
intimnega področja.
Čedalje večji problem so tudi stres oziroma čustveni dejavniki, 
tesna oblačila in oblačila iz umetnih materialov. V poletnih 
mesecih so velikokrat težava mokre kopalke in prekomerno 
potenje.

Za brezplačne vzorce pišite na inko@tosama.si ali na Tosam, 
šaranovičeva 35, 1230 Vir Domžale.

Na voljo v Tosaminih Belih štacuncah na Viru, v Mariboru, 
Izoli, Kopru in Ljubljani BTC, Hala A, vhod A3, lekarnah in 
specializiranih trgovinah ali na www.tosama-trgovina.si
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Redno je treba skrbeti za higieno intimnih predelov s sredstvi, ki niso 
agresivni do sluznice. Priporočljiva je uporaba mil in pripravkov, ki ne 
vsebujejo dišav in drugih umetnih snovi, da se ohrani primerna kislost 
sluznice, pa je priporočljiva uporaba sredstev z nizkim pH. 

srbenje, suhost, oteklina, rdečica in povečan 
izcedek so znak blažjega ali hujšega vaginalnega 
vnetja, ki je lahko zelo neprijetno, a ga je moč 
z ustrezno nego in pripravki večinoma uspešno 
preprečiti oziroma pozdraviti. Besedilo: Katarina Iver

eNA 
NAjpOGOStejšIh 
ŽeNSKIh teŽAV

KO Že KApLjA Pri izbiri 
vložkov 
se svetuje 
uporaba 
tistih brez 
dišav in 
umetnih 
materialov.

Nehoteno uhajanje urina predstavlja higienski, 
medicinski in socialni problem. Ko že kaplja  
posezite po najboljši zaščiti. Pri izbiri vložkov 
za vpijanje urina pazite na sestavo vložka, ki 
naj omogoča kroženje zraka in preprečuje 
pregrevanje. Naj ima vpojno jedro s hitro in 
visoko vpojnostjo, vrhnja plast vložka pa naj 
nudi mehkobo in udobje ter ne draži kože. 
Anatomska oblika vložka poskrbi za diskretnost, 
samozavest in občutek ugodja. 

Vložki NATURA Femina SPECIAL zagotavljajo 
popolno varnost, udobje, diskretnost in svežino. 
NATURA Femina SPECIAL iz Tosame so edini 
bombažni vložki za inkontinenco v sloveniji.

  

 
 

  

  

 

 

extra

Normal Super

Extranormal
SuperMini

ExtraNormal super

ExtraNormal
Supermini

 

 

  

 
 

  

  

 

 

extra

Normal Super

Extranormal
SuperMini

ExtraNormal super

ExtraNormal
Supermini

 

 

100 % BOMBAŽ
Vpojno jedro iz bombaža.

SAMOLEPILNA 
TEKOCINSKA ZAPORA
Prepušca zrak ter zadrži 
tekocino.

KOŽI PRIJAZEN VRHNI SLOJ
Ne spreminja naravne 
vrednosti pH.
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Kolagen se v nožnici poškoduje in z leti 
tudi izgublja, podobno kot se to dogaja 
na koži obraza in telesa. Neprožen in 
nekakovosten kolagen je vzrok, da vezivno 
tkivo nožnice ni več tako čvrsto. V nožnici 
se ne pojavijo gube, kot na obrazu, 
postane pa ohlapna in manj elastična. 
Sindrom ohlapne nožnice je skoraj tabu 
za ženske. Zaradi njega se ženske med 
spolnim odnosom počutijo negotove, 

63 stopinj Celzija, kar se sliši veliko, a ni, 
ker vlažno tkivo drugače absorbira laserski 
žarek kot koža. Postopek je neboleč 
in tudi ne povzroča opeklin. Navadno 
ga je treba ponoviti dvakrat. Učinek 
sčasoma popusti, saj proces ne ustavi 
propadanja kolagenskih vlaken. Staranje 
je neizogibno, učinek posega pa močno 
odvisen od starosti pacientke in stopnje 
inkontinence oziroma stopnje atrofije tkiv, 
učinki pa so takojšnji.

Še o urinski inkontinenci
Najpogostejši tip urinske inkontinence je 
stresna inkontinenca. Zanjo je značilno, 
da urin nenadzorovano uhaja ob težjem 
fizičnem naporu, skakanju, kašljanju, 
kihanju, smejanju in drugih dejavnostih, 
ki povečujejo pritisk v trebuhu. Strukture 
medeničnega dna tega pritiska niso 
zmožne zadržati zaradi popuščanja mišic 
in vezivnega tkiva medenične prepone. 
Če se sečni mehur zaradi različnih obolenj 
skrči, preden se do konca napolni, gre za 
prekomerno aktivnost sečnega mehurja, 
ta pa je najpogostejši vzrok za urgentno 
urinsko inkontinenco. Kadar sta stresna 
in urgentna inkontinenca med seboj 
prepleteni, govorimo o mešani urinski 
inkontinenci. Lasersko zdravljenje je 
primerno za ženske z blažjo stresno 
urinsko inkontinenco in je deloma 

pogosto jih je sram in se ne sprostijo. 
S Keglovimi vajami sicer okrepimo 
mišice medeničnega dna in vse ženske 
bi jih morale izvajati. Zdaj pa imamo 
novo možnost, lasersko pomlajevanje 
vagine.  Laserji se uporabljajo v mnogih 
vejah medicine in kozmetike, a tukaj nas 
zanimata predvsem dve aplikaciji: prva, 
incontilase, je namenjena zdravljenju 
stresne oziroma deloma tudi mešane 

uspešno pri tistih z mešanim tipom. Z 
lasersko svetlobo in njenim fototermalnim 
učinkom delujemo na vezivna tkiva 
nožnice, kar povzroči, da se vezivno 
tkivo nožnice skrči. Toplota povzroči 
pregrevanje kolagenskih vlaken in tvorbo 
novih povezav med njimi. Čvrstejše in 
bolj elastično vezivno tkivo nožnice je 
boljša opora sečnici in sečnemu mehurju. 
Neželenih učinkov pri tem posegu 
ni, najbolj zaželeni stranski učinek je 

inkontinence, druga, intimalase, pa 
prvenstveno zoženju vagine in pride v 
poštev po porodu (porodih) oziroma pri 
popuščanju vaginalnih vezivnih tkiv kot 
naravne posledice staranja. Ženske se 
za poseg večinoma odločijo zaradi resne 
težave, stresne ali mešane inkontinence, 
ki ju je mogoče z laserjem in postopkom 
incontilase vsaj v začetni fazi dokaj 
uspešno pozdraviti. 

Kako deluje laser?
Z laserjem grejejo tkivo in fibrociti dobijo 
informacijo, da gre za poškodbo ter 
začnejo tvoriti nov kolagen. Kolagen, ki je 
že v steni nožnice, se zaradi toplote skrči in 
posledično se skrči tudi nožnica. Za končni 
rezultat sta potrebni dve terapiji, učinek pa 
je opazen že takoj po prvi terapiji. Poseg 
je povsem neinvaziven in neboleč, zato 
ne potrebujemo anestezije. Traja od 15 
do 20 minut, pacientka pa gre lahko takoj 
po posegu domov. Dva dni nato ne sme 
težko fizično delati in teden dni ne sme 
imeti spolnih odnosov. Poseg ponovimo 
po štirih tednih, nožnica pa se po dveh 
terapijah povrne v prvotno stanje.

Takojšnji učinek
Vagina se lahko v najboljšem možnem 
scenariju vrne v stanje, v katerem je bila, 
še preden smo spolno zaživeli, čisto 
nemogoče pa jo je bolj skrčiti. Laserski 
pulz je zelo dolg in deluje štiri mikrometre 
globoko v tkivo. Delovna temperatura je 

izboljšanje kakovosti spolnih odnosov za 
oba partnerja. Urgentna inkontinenca se 
zdravi z zdravili in avtogenim treningom. 
Elektromagnetna stimulacija mišic 
medeničnega dna lahko nekoliko 
pomaga pri krepitvi teh mišic, vendar 
stresne urinske inkontinence ne rešuje 
povsem. Lasersko zdravljenje je v tem 
primeru komplementarno operativnemu 
zdravljenju z vstavitvijo nenapetostnega 
traku pod vrat sečnega mehurja. 

NOtrANjI 
LepOtNI 
pOSeGI
Do sindroma ohlapne nožnice pride zaradi poškodb vezivnega tkiva v steni nožnice. Najpomembnejši 
vzrok je nosečnost in predvsem vaginalni porod, ob katerem se poškoduje kolagen, in v menopavzi 
zaradi hormonskih sprememb. Poleg tega je ta še pogosta pri ženskah, ki dolgo fizično naporno 
delajo, tistih, ki izgubijo veliko kilogramov ali tistih s prirojeno nekoliko slabšim vezivnim tkivom. 
Posledično postane nožnica bolj ohlapna, povesita se njena sprednja in zadnja stena, kar vpliva na 
kakovost spolnih odnosov, z leti pa se lahko pojavi stresna inkontinenca oziroma uhajanje urina pri 
poskoku, teku, plesu, kašlju … Besedilo: Petra Skovik

INTImNA NeGA

s Keglovimi vajami sicer 
okrepimo mišice medeničnega 
dna in vse ženske bi jih morale 
izvajati. Zdaj pa imamo novo 
možnost, lasersko pomlajevanje 
vagine.  Laserji se uporabljajo 
v mnogih vejah medicine 
in kozmetike, a tukaj nas 
zanimata predvsem dve 
aplikaciji: prva, incontilase, je 
namenjena zdravljenju stresne 
oziroma deloma tudi mešane 
inkontinence, druga, intimalase, 
pa prvenstveno zoženju vagine 
in pride v poštev po porodu 
(porodih) oziroma pri popuščanju 
vaginalnih vezivnih tkiv kot 
naravne posledice staranja.
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Kaj je hemoroidni venski pletež in čemu 
služi? Kaj pa so hemoroidi, kdaj in 
zakaj se pojavijo?
Poznamo notranje in zunanje hemoroide. 
Notranji hemoroidi so normalna 
anatomska struktura znotraj zadnjikovega 
kanala. Gre za vensko-arterijski preplet 
žil, ki je prekrit s sluznico in kot 
nekakšna blazinica pomaga pri 
zadrževanju vetrov, sluzi in tekočega 
blata. Zunanji hemoroidi so ob 
vhodu v zadnjikov kanal in so pokriti 
s kožo.

Kakšne težave povzročajo 
notranji hemoroidi? 
O notranji hemoroidalni bolezni 
začnemo govoriti, ko se notranji 
hemoroidi vnamejo, začnejo 
krvaveti, se povečajo in postopno 
začnejo tudi izpadati iz notranjosti 
zadnjikovega kanala. Notranjih 
hemoroidov v začetnih stopnjah obolenja 
ne vidimo in jih s prstom ne zatipamo. 
Nanje pomislimo ob sveži krvavitvi na 
blatu brez spremljajočih bolečin. Svežo 
svetlo kri opazimo najpogosteje na koncu 
odvajanja, bodisi na blatu, papirju ali pa kri 
še nekaj časa kaplja v školjko. Pri odvajanju 
je namreč trdo blato ranilo povečane 
hemoroidne vozliče in iz njih je pritekla 
kri. Krvavitev se praviloma spontano 
ustavi, dolgotrajno obolenje pa lahko 
privede do slabokrvnosti. Če hemoroidov 
ne zdravimo pravilno in pravočasno, 
se ti vedno bolj raztegujejo in začnejo 
izstopati. V začetku se še spontano vrnejo 
nazaj v črevo, kasneje si morajo bolniki 
hemoroidne vozličke z roko potisniti 
nazaj, včasih pa to ni več mogoče. Pri 
hemoroidalni bolezni 3. stopnje jih bolnik 
po odvajanju potisne nazaj v zadnjik, pri 
4. stopnji pa to ni mogoče. Pravi vzroki 
za nastanek hemoroidalne bolezni še 

mikroniziranih flavonoidov (zdravilo 
Detralex) že nekaj dni pred načrtovano 
fizično aktivnostjo.

Kako jih zdravimo? Kdaj in katere 
hemoroide lahko pozdravimo sami in 
kako, kdaj pa je čas za obisk zdravnika? 
Ko pride do tromboze zunanjega 
hemoroidnega vozla, je treba poiskati 
zdravnika, ki z majhno operacijo odstrani 
strdek in bolnik je hitro rešen težav. V 
začetni fazi otekanja zunanjega hemoroida 
se lahko poskusi z uporabo mazila in 
mikroniziranih flavonoidov (zdravilo 
Detralex), večinoma pa je edina rešitev 
majhen kirurški poseg. 

Kdaj in zakaj je treba obiskati 
zdravnika? 
Čeprav hemoroidalna bolezen ni nevarna, 
je pomembno, da se v primeru težav 
z zadnjikom odpravimo k zdravniku. 
Vsako krvavitev ob odvajanju je namreč 
treba razjasniti, saj ni nujno, da krvavimo 
le iz hemoroidov. Težave, podobne 
hemoroidalni bolezni, lahko povzročajo 
tudi polipi ali rak zadnjika in danke. Pa 
tudi če gre le za hemoroidalno bolezen, 
je pomembno, da ne čakate predolgo, 
ko lahko pomaga le operacija, temveč 
poiščete pomoč prej, ko je zdravljenje 
enostavno, hitro in neboleče.

Zakaj so potrebne preiskave, če bolezen 
ni nevarna?
V primeru krvavitve iz zadnjika je treba 
določiti njen izvor, saj za postavitev 
diagnoze ni dovolj le opis krvavitve. Večina 
krvavitev sicer nastaja zaradi notranje 
hemoroidalne bolezni in razpoke zadnjika 
(70–80 odstotkov bolnikov).

niso povsem poznani, nedvomno pa k 
nastanku obolenja pripomore naš način 
življenja, prehranjevanja in način odvajanja 
blata. Zaprtje in dolgotrajno posedanje na 
straniščni školjki gotovo doprineseta svoj 
delež pri razvoju obolenja. Pomembni so 
tudi dedni dejavnik, debelost in nosečnost.

Kako zdravimo povečane notranje 
hemoroide?
Notranje hemoroide lahko zelo 
uspešno zdravimo in pozdravimo. Pred 
zdravljenjem je nujno potrebno hemoroide 
potrditi s pregledom in izključiti resnejša 
obolenja. Nikoli se ne zdravimo »na 
pamet«, saj je lahko krvavitev ob odvajanju 
tudi posledica drugih obolenj v danki 
(polipi, adenomi, rak …). Začetne oblike 
hemoroidov lahko zdravimo z uporabo 
različnih zdravil (zdravilo Detralex, svečke 
in mazila). Kadar krvavitve iz hemoroidov 

Ker so tudi blage krvavitve iz zadnjika 
lahko posledica resnih težav, kot so rak 
širokega črevesja, danke in zadnjika, je 
treba vsako krvavitev pojasniti z dodatnimi 
preiskavami.
Če se pojavi krvavitev zaradi neke druge 
bolezni sočasno z značilno hemoroidalno 
krvavitvijo, je velika nevarnost, da ta prvotni 
vzrok krvavitve ostane neopažen oziroma 
prikrit zaradi krvavečega hemoroida. 

kljub temu ne prenehajo, lahko 
pomagamo z injekcijami v hemoroidne 
vozličke (kot pri krčnih žilah). Pri začetnem 
izpadanju hemoroidnih vozlov tega 
zgrabimo s posebno prijemalko in čezenj 
izstrelimo elastični obroček. Podvezani 
vozel odmre in odpade. Kadar so vozli 

preveliki za elastični obroček in 
močno izpadajo, je potrebna 
operacija. Operacija je najboljši 
način zdravljenja obsežnejših 
izpadajočih hemoroidnih vozlov, 
vsekakor pa takšnih hemoroidov, 
ki so trajno izpadli. Bolnikom s 
hemoroidi svetujemo skrb za redno, 
vsakodnevno odvajanje blata, 
izogibajo naj se začinjenim jedem, 
alkoholu in predolgemu posedanju 
na straniščni školjki. Hemoroidi 
niso nevarna, so pa zelo neprijetna 

bolezen. Zdraviti se moramo pravilno, da 
preprečimo zaplete.

Kakšne težave povzročajo zunanji 
hemoroidi?
Pogost vzrok bolečin je nenadno nastala 
oteklina ob vhodu v zadnjik. Večinoma 
gre za okroglo oteklino, ki nastane zaradi 
strditve krvi (tromboze) v enem od 
zunanjih hemoroidnih vozlov. Zunanji 
hemoroidi so manjši žilni pleteži v 
zunanjem delu zadnjikovega kanala. 
V primerjavi z notranjimi hemoroidi 
redkeje povzročajo težave. Najpogosteje 
pride do tromboze enega zunanjega 
hemoroidnega vozla. Bolnik opazi bolečo 
zatrdlino v zadnjiku, ima bolečine pri 
sedenju in odvajanju. Vzrok za nastanek 
tromboze so vnetja, drobne razpoke ali 
razjede v zadnjikovem kanalu. Zunanji 
hemoroidi lahko otečejo tudi po fizičnih 
obremenitvah in športnih aktivnostih 
(kolesarjenje …). Če imamo takšne težave, 
pogosto svetujemo preventivno jemanje 

Zato je treba opraviti rektalni pregled 
z rektoskopijo ali brez nje. V nejasnih 
primerih, pri starejših od 50 let in v 
primeru družinske anamneze polipov ali 
rakavih obolenj širokega črevesja in danke, 
pa tudi koloskopijo.

Je odprava težav trajna ali se hemoroidi 
lahko spet pojavijo?
Če smo nagnjeni h hemoroidalni bolezni, 
je možno, da se težave čez čas ponovijo. Z 
nobenim zdravljenjem namreč ne smemo 
hemoroidov v celoti odstraniti, temveč jih 
zmanjšamo do te mere, da ne povzročajo 
težav.

Kako lahko preprečimo nastanek 
hemoroidov, na kaj naj bomo pozorni? 
Pomembno je, da poskrbimo za redno 
odvajanje, da se izogibamo dolgemu 
posedanju na straniščni školjki, da se 
izogibamo dolgotrajnemu čepenju ter 
pretiranemu uživanju alkohola in preveč 
začinjene hrane. Gotovo pa je zelo 
pomembna tudi genska predispozicija za 
to obolenje, na kar pa nimamo vpliva. 

RAZKRITJE: Objavo članka je omogočilo 
podjetje Servier Pharma. Sponzor ni 
posegal v vsebino. Namen članka je 
ozaveščanje strokovne javnosti.

heMOrOIDALNA 
bOLeZeN

INTImNA NeGA

Čeprav hemoroidalna bolezen 
ni nevarna, je pomembno, da 
se v primeru težav z zadnjikom 
odpravimo k zdravniku. Vsako 
krvavitev ob odvajanju je 
namreč treba razjasniti, saj 
ni nujno, da krvavimo le iz 
hemoroidov.

Pomembno je, da poskrbimo 
za redno odvajanje, da se 
izogibamo dolgemu posedanju 
na straniščni školjki, da se 
izogibamo dolgotrajnemu 
čepenju ter pretiranemu 
uživanju alkohola in preveč 
začinjene hrane. Gotovo pa je 
zelo pomembna tudi genska 
predispozicija za to obolenje, na 
kar pa nimamo vpliva. 

Hemoroidi ali zlata žila so težava, ki pesti mnoge ljudi, saj raziskave kažejo, da se bo kar 
polovica ljudi vsaj enkrat v življenju srečala z znaki hemoroidov. O tem, kaj so hemoroidi, kako 
jih prepoznamo in kako lahko ukrepamo, smo se pogovarjali z dr. Boštjanom mlakarjem iz 
Zasebne klinike Zdrav splet. Besedilo: Eva Jandl

Na vprašanja je 
odgovarjal doc. dr. 
Boštjan Mlakar, dr. 
med., specialist 
kirurgije, Zasebna 
klinika Zdrav splet 
(www.zdravsplet.si, 
tel. št. 02/614 44 77)
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V tujini (ZDA, Velika Britanija, 
skandinavske države) se prav tako 
srečujejo z odhodom svojih pacientov v 
neke druge države. Zanimivo, včasih smo 
hodili v Avstrijo in Italijo, ker smo tam 
dobili boljše stvari, danes hodijo k nam 
Avstrijci in Italijani, ker so zobje pri nas 
cenejši. Pacienti iz Slovenije pa se zaradi 
istega razloga odpravljajo na Hrvaško, 
Madžarsko, v Bolgarijo …
Tudi slovenski mediji namenjajo veliko 
pozornosti temu fenomenu, ki je ob 
pred kratkim izdani evropski direktivi o 
zdravljenju pacientov dobil še dodaten 
obseg.

Kaj bi bralcem želeli najprej povedati 
na temo dentalnega turizma? 
MATEJ PIRTOVŠEK, dr. dent. med.: 
Mogoče je najbolje, da problematiko 
in pasti dentalnega turizma opiševa s 
pomočjo nedavnega prispevka, ki sva ga 
videla v enem od televizijskih sporedov. 

Na to je opozarjal tako eden od največjih 
filozofov Christopher Hitchens kot tudi 
Dante, ki je v Božanski komediji najbolj 
grozljive kotičke svojega pekla rezerviral 
za tiste, ki so v času moralne krize ostali 
nevtralni. Po resnici povedano slovenskim 
pacientom ne moreva ničesar očitati. 
Obnašajo se preprosto tako, kot je 
splošnemu vzdušju in okolju primerno. 
Vedeti je treba, da je za kakršno koli oceno 
o stroških oskrbe nujno postati najprej 
dobro informiran. Pacienta (gosta) moraš 
dobro spoznati, ugotoviti njegovo trenutno 
stopnjo ustnega in telesnega zdravja, 
spoznati, kakšna so njegova pričakovanja 
ter želje, izvesti vso diagnostiko, ki je 
večplastna, narediti primerne rentgenske 
posnetke, fotografije, študijske modele 
in podobno. Samo ta proces traja toliko 
dolgo, kot si dentalni turisti vzamejo za ves 
servis ust oziroma kot jim ga ponudniki 
dentalnih turističnih uslug namenijo. 

Zbrati nujne in nepogrešljive podatke o 
zdravstvenem stanju pacienta je torej 
nujno. Ali je to vse?
MATEJ PIRTOVŠEK, dr. dent. med.: 
Nikakor. Nato sledi najbolj kritičen 
moment, kjer se vzpostavi pravi prepad 
med odgovornim, celostnim pristopom k 

Za tiste, ki prispevka niste videli, kratek 
povzetek:V prispevku so prikazali gospoda, 
ki je svoje nove zobe dobil po polovični 
ceni v Bolgariji in je ves srečen razlagal, 
kako je samo po treh dneh ekspedicije 
dobil nov nasmeh, vstavili so mu kup 
implantatov, keramike ... Prikazali so tudi 
agencije, ki so svojo ponudbo nadgradile s 
tovrstnimi dentalnimi aranžmaji. Hrvaške 
zobozdravnike gosti iz Slovenije obiskujejo 
zaradi bližine, kakovosti materialov in 
nižjih cen. 
Besedo sta dobila tudi dva slovenska 
zobozdravnika. Prvi je razlagal, da so 
tovrstni izleti po nove zobe dvorezen 
meč, ker zaradi kompleksnosti oskrbe 
zobozdravnik in pacient izgubita kontrolo 
nad potekom celjenja in zapleti, medtem 
ko je drugi kolega razložil, da do razlike 
v ceni med nami in Hrvati pride zaradi 
razlike v kakovosti materialov, čeprav bi ti 
naj bili identični. Vsaj sodeč po embalaži. 
Všeč nam je bila njegova primerjava 

pacientu ter hitro dostavo produkta v usta 
lastnika, katerega ime niti ni važno.  Temu 
momentu se reče načrtovanje. Šele, ko so 
zbrani vsi podatki, dobi načrt svoj smisel. 
Ne pa takrat, ko se prijavljaš v obmorskem 
hotelu ali spaju zraven ordinacije.
Za načrtovanje ter primerno urejevanje 
diagnostičnih podatkov si mora 
zobozdravnik in njegov tim vzeti ogromno 
časa. Vedite, da obstaja samo ena pravilna 
diagnoza, ki je ne moremo ugotoviti prek 
interneta ali samo na osnovi rentgenskega 
posnetka. Na drugi strani pa obstaja 
več primernih načrtov oskrbe, zato se 
pacientu skoraj vedno ponudi dve ali tri 
možnosti oskrbe. A vedno je sleherni 
načrt (no, mora biti) podrejen potrebam 

slovenske milke z avstrijsko, ki sta po 
okusu seveda različni, po videzu pa enaki.
Čeprav ne pričakujemo, da bi novinarsko 
ekipo, ki je prispevek objavila, krasil 
poglobljen vpogled v sodobno 
zobozdravstvo in v resnične potrebe 
pacienta, pa je prispevek očitno odsev 
površnosti in želje po odmevnosti. Ves 
čas se je govorilo samo o številkah ter o 
produktih, namesto da bi spregovorili o 
vrednosti in uslugi ter odnosu, ki je za 
sleherno uspešno oskrbo predpogoj. 
Kot da je sodobna zobozdravstvena usluga 
samo seštevek izdelkov, ki jih lahko 
primerjaš na prodajni polici v tržnem 
centru in ustno zdravje vsebina konzerve, 
ki ima neko ceno.

Kakšno vlogo igrata pri tem slovenski 
zobozdravnik in pacient?
Dr. SEBASTJAN PERKO, dr. dent. med.: 
Na žalost smo se s tako površnostjo in 
povprečnostjo skupaj s pacienti okužili tudi 
zobozdravniki, kar se odraža v kakovosti 
(vsebini) vprašanj, ki jih zobozdravniki 
(tisti, ki imamo spletno stran) dobivamo 
po elektronski pošti. In tudi prek telefona, 
seveda.
»Imela bi dve luski, ali mi lahko poveste, 
kakšna bi bila končna cena?« »Rad bi si 
vstavil implantat. Zanima me, koliko to pri 
vas stane in kako dolgo traja, da dobim 
zob?« 
Kar nas v vsej poplavi tovrstnih vprašanj 
skrbi, so »evroodgovori« zobozdravnikov, 
ki brez zavor povedo ceno, ko pacienta 
(spraševalca) sploh še ne poznajo. 
Najhuje je, da je slovenska strokovna 
javnost glede pojava dentalnega turizma 
zelo pasivna. Najslabše je biti pasiven. 

in željam pacienta.  Želje pacienta se 
ugotovijo na dokaj enostaven način. 
Postaviti mu moraš pravilna vprašanja in 
ga poslušati.  Ugotoviti njegove potrebe 
pa je popolnoma druga zgodba, ki se ne 
more zgoditi ob instant pobegih čez mejo 
in še dlje. 
Povedano drugače: čeprav bo v scenariju 
manjkalo par poglavij, se bo naročniku 
vseeno obljubil dober film s srečnim 
koncem. 
V tem tiči glavni problem dentalnega 
turizma. Ni dovolj časa in stika z 
zobozdravnikom, da bi ta ugotovil, kaj je 
za pacienta res najbolje. Seveda se pri eni 
plombi, ki jo potrebuješ, ne bo zgodila 
neka tragedija, če ti jo naredijo v kakšnem 

pO ZObe NA hrVAšKO 
IN V bOLGArIjO -
pasti dentalnega 
turizma
Zadnje čase je veliko govora o tem, kako vse več slovencev zahaja čez mejo in še malo dlje, da bi si 
uredili nasmeh oziroma prišli do cenejših »novih zob«. Pojav dentalnega turizma se je razplamtel pred 
par leti, a hitro izgubil svoj polet. V zadnjem letu pa je zaradi vse težje ekonomske situacije zopet 
postal vroča tema. Besedilo: Eva Jandl
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Za načrtovanje ter primerno 
urejevanje diagnostičnih 
podatkov si mora zobozdravnik 
in njegov tim vzeti ogromno 
časa. Vedite, da obstaja samo 
ena pravilna diagnoza, ki je 
ne moremo ugotoviti prek 
interneta ali samo na osnovi 
rentgenskega posnetka. Na 
drugi strani pa obstaja več 
primernih načrtov oskrbe, zato 
se pacientu skoraj vedno ponudi 
dve ali tri možnosti oskrbe.

V tem tiči glavni problem dentalnega turizma. Ni dovolj časa in 
stika z zobozdravnikom, da bi ta ugotovil, kaj je za pacienta res 
najbolje. seveda se pri eni plombi, ki jo potrebuješ, ne bo zgodila 
neka tragedija, če ti jo naredijo v kakšnem letovišču. Pri vseh 
drugih primerih, kjer pacient potrebuje obsežnejše zdravljenje, pa 
mu ne bomo mogli zagotoviti čim manjšega tveganja za zaplete na 
štirih področjih ustnega zdravja in udobja. Ta so: biološko (obzobna 
tkiva), biomehansko (zobje), funkcionalno (ugriz) ter estetsko 
področje.



letovišču. Pri vseh drugih primerih, kjer 
pacient potrebuje obsežnejše zdravljenje, 
pa mu ne bomo mogli zagotoviti čim 
manjšega tveganja za zaplete na štirih 
področjih ustnega zdravja in udobja. Ta so: 
biološko (obzobna tkiva), biomehansko 
(zobje), funkcionalno (ugriz) ter estetsko 
področje.

Očitno postaja, da je ustno zdravje 
zapletena uganka. Ali nam lahko 
opišete bolj podrobno ta štiri področja, 
kriterije?
Dr. SEBASTJAN PERKO, dr. dent. med.: 
Tem štirim kriterijem lahko zadostiš 
samo in edino, če te pri načrtovanju vodi 
kritično razmišljanje ter intelektualna 
presoja, kako z zbranimi podatki pacientu 
omogočiti dolgoročno stabilnost 
ustnega zdravja. Tega procesa ne more 
nadomestiti nobena tehnologija in tudi ne 
najboljši material na svetu. Ravno zato je 
razglabljanje o tem, kdo uporablja boljše 
materiale, mi ali Hrvati, brezpredmetno, 
vsaj ko se pogovarjamo o koristih, ki naj bi 
jih pacient imel zaradi sodelovanja z nami 
(zobozdravniki). 
V kratkem času je pacientu nemogoče 
zagotoviti zdrava obzobna tkiva in nadzor 
nad njihovo okužbo. To je proces, ki 
traja v povprečju od dva do tri mesece 
in zahteva tesno sodelovanje vsega 
zobozdravstvenega tima s pacientom. 
Mimogrede, za eno od oblik vnetja 
(okužbe z bakterijami) obzobnih tkiv trpi 
več kot 80 odstotkov slovenske populacije. 
Zagotavljamo vam, da je torej odstotek 
ljudi, ki se nezavedajoč te statistike 
prepusti v oskrbo čezmejnim kolegom, 
isti, če ne še večji. In tako dobijo v nekaj 
dneh »nove zobe« na obolele dlesni. Ker 
te preprosto niso pomembne. 
Verjetno si ta isti zobozdravnik ni vzel časa, 
da bi ob odhodu iz ordinacije pacientu 
pojasnil, da ima zaradi nezdravljene ter 
ignorirane parodontalne bolezni kar 200 
odstotkov več možnosti za srčni infarkt ter 
možgansko kap in da bo kljub novemu 
nasmehu imel še vedno neprijeten ustni 
zadah. 
Naslednji izziv načrtovanja je, kako 
doseči dolgoročno mehansko stabilnost 

obstoječih zob. Tudi tukaj je diagnoza 
bistvena. Velikokrat so zobje poškodovani, 
boleči, premaknjeni in gnili. Danes se ne 
smemo spraševati samo, kaj narediti, da 
jih popravimo, ampak zakaj so zobje sploh 
takšni, kakršni so. Kateri dogodki so se v 
preteklosti zgodili v pacientovih ustih, da 
imamo danes takšno stanje zob. Šele, ko 
si odgovorimo na to vprašanje, se lahko 
zavemo dejanskih potreb pacienta in 
kasneje primerne rešitve zanj.
Pacienti imajo posebne potrebe tudi glede 
ugriza in medsebojnega odnosa zob. Ni 
dovolj le, da dobite nove zobe v zgornji in 
spodnji čeljusti. Ugriz teh zob mora biti 
takšen, da bodo v slehernem položaju 
zobje, žvečne mišice in čeljustni sklep v 
harmoničnem, sproščenem odnosu. 

A vendar si ljudje želijo lepega 
nasmeha in je to velikokrat glavni 
motiv prihoda v ordinacijo, kajne?
MATEJ PIRTOVŠEK, dr. dent. med.: Res 
je tako. Treba je imeti pogum, da, pogum, 
da pacientu pošteno poveš neprijetno, 
a zdravo resnico. Estetika pride na vrsto 
šele, ko prebrodiš vse izzive in pasti, 
ki jih načrtovanje vsebuje. Šele takrat 
lahko prispeš do zadnje točke miselnega 
procesa. Estetike. Kakšen naj bo videz 
zob in nasmeha, da se bo pacient z 
rešitvijo v trenutku poistovetil. Načrtovanje 
nasmeha je umetnost sama za sebe, ki 
pa nima popolnoma nobenega smisla 
niti opravičila, dokler nismo poskrbeli za 
zdrave dlesni, močne zobe ter stabilen 
ugriz. 
Ne oporekava znanju zobozdravnikov, 
ki dostavljajo nove zobe po modelu 
dentalnega turizma. Prav tako se nama 
zdi razpravljanje o materialih nepotrebno. 
Čeprav še vedno velja, da za malo denarja 
veliko muzike ne boš slišal.

Glavni problem je, da četudi imajo znanje 
in primerne materiale, pa vsega tega 
ne bodo dostavili na pravilen način. V 
kratkem času lahko pacientu dostaviš 
nasmeh samo, če si zavestno sprejel 
odločitev, da boš preskočil nujne točke 
obravnave ustnega zdravja. Tega si 
pacienti ne zaslužijo, da o etiki in našem 
poslanstvu sploh ne govoriva.

Kaj bi zaupala bralcem Zdravih novic 
na koncu?
Dr. SEBASTJAN PERKO, dr. dent. med.: 
Vedite, da sladek okus hitre dostave 
izdelka v ustih in nižje cene kmalu 
nadomesti grenkoba, ki jo s sabo nosijo 
napačne odločitve ter površen pristop k 
sočloveku. 
Vse prevečkrat to grenkobo deliva s 
pacienti, ki na koncu pridejo v našo kliniko 
in naju prosijo, da popraviva škodo, 
ki je obstajala v njihovih ustih že pred 
odločitvijo, da si bodo zobe (ne ustnega 
zdravja) uredili z manj denarja in s potnim 
listom.
Takrat se zaveva, da je vseeno, ali ješ 
slovensko ali avstrijsko milko, ko pa si 
bolan, razočaran in zaradi neobveščenosti 
tudi prevaran.

Vedno se bo našel človek, ki 
bo pripravljen narediti stvar 

malce slabše in jo prodati malo 
ceneje. Tisti, ki mu je cena 

najpomembnejša, postane večni 
plen tega človeka. 

(John Ruskin 1819-1900)

O pasteh dentalnega turizma smo se pogovarjali z dr. 
Sebastjanom Perkom, dr. dent. med.in Matejem Pirtovškom, 
dr. dent. med. iz klinike Ustna Medicina.
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Vsak zob v ustih je z vseh strani obdan 
z dlesnijo. Na mestu, kjer se stikata zob 
in dlesen, je tanek žleb, ki je globok do 
največ tri milimetre, da še lahko govorimo 
o zdravem stanju. Na tem mestu ni prej 
omenjenega drgnjenja ob sosednja 
tkiva (ličnice, jezik, ustnice), zato je kljub 
težki dostopnosti mehke zobne obloge 
(zobni plak) treba očistiti z zobno ščetko. 
Bakterije v mehkih zobnih oblogah imajo 
na robu med zobom in dlesnijo idealne 
pogoje za povzročitev vnetja, ki v prvi fazi 
prizadene vrhnji sloj dlesni. Če vnetja ne 
ustavimo pravočasno, se razširi v globlja 
obzobna tkiva, ki so ključnega pomena 
za obstojnost zoba. Vnetje dlesni ali 
gingivitis torej napreduje v parodontalno 

očistimo le s ščetko z zelo tankimi, 
gosto vpetimi ščetinami, kot je zobna 
ščetka Curaprox CS 5460 ultra soft s 
5.460 ščetinami. Pri trdih in srednje 
trdih zobnih ščetkah, ki imajo manj kot 
tisoč ščetin, so te predebele, da bi lahko 
posegle v mehke zobne obloge v žlebu 
med zobom in dlesnijo, hkrati pa so 
zaradi svoje debeline tudi trše. Močan 
pritisk lahko povzroči poškodbe na 
dlesni ali razgaljenje zobnega vratu. Na 
tem mestu je zob občutljiv na hladno in 
toplo, pogosto na takšnem zobu čutimo 
skelenje, razgaljena negladka površina 
pa je dodatno mesto v ustih, ki zahteva 
posebno pozornost pri čiščenju. 
Razbijmo mite
Pred časom je veljalo, da je treba za 
res učinkovito čiščenje uporabiti tršo 
zobno ščetko in z njo krepko drgniti 
po površini zob. Naša naloga je 
odstranjevanje mehkih zobnih oblog, 
saj lahko trde (zobni kamen) odstrani 
le zobozdravnik ali ustni higienik s 
posebnim ultrazvočnim inštrumentom. 
Skrb, da mehka ščetka ne bi dovolj 
učinkovito opravila svoje naloge, je zato 
povsem odveč. Zobna ščetka z več tisoč 
tankimi, gosto postavljenimi ščetinami 
bo s pravilno tehniko ščetkanja brez težav 

bolezen 
(parodontitis), pri 
kateri je ogrožena 
funkcionalnost 
zob, zaradi 
izgube opornih 
tkiv pa lahko 
zobje sčasoma 
tudi izpadejo. Ob 
tem ne prezrimo 
dejstev, da se 
z eno od oblik 
parodontalne 
bolezni sooča 
več kot 80 
odstotkov ljudi in 
da je prisotnost 
parodontalne 
bolezni dokazano 
povezana z večjim tveganjem za pojav 
možganske kapi in srčnega infarkta, 
lahko vpliva na prezgodnji porod in nižjo 
porodno težo otroka ter tudi sicer vpliva 
na sistemsko zdravje.

Pozor!
Vse te tragične posledice lahko zelo 
enostavno preprečimo, če smo pozorni 
na simptome vnetja dlesni. Vneta dlesen 
je otekla, pordela in hitro zakrvavi. Ko 
opazimo kateregakoli od teh simptomov 
je to znak, da je treba ukrepati. Zdrava 
dlesen namreč ne krvavi! Če te prve 
znake vnetja prezremo in se nam njihova 
prisotnost zdi povsem običajna, s tem 
tvegamo razvoj obsežnejše parodontalne 
bolezni.

S čim lahko sploh učinkovito čistimo?
Žleb na robu med zobom in dlesnijo, 
kjer se vnetje dlesni začne, je zelo 
tesno območje. Mehke zobne obloge, 
ki se nabirajo v njem, lahko učinkovito 

posegla v še tako tesno območje med 
zobom in dlesnijo. Na tem kritičnem 
mestu bo odstranila mehke zobne obloge 
in preprečila pojav vnetja dlesni oziroma 
bo učinkovito pripomogla k umiritvi vnetja 
dlesni. Njene mehke ščetine bodo dovolj 
učinkovito, pa vendar zelo varno opravile 
svoje delo.

Ko tudi najboljše ni dovolj dobro
Kljub še tako tankim ščetinam zobne 
ščetke pa te nikakor ne morejo 
popolnoma očistiti roba med zobom 
in dlesnijo v medzobnem prostoru. 
Na tem mestu je povrhnjica dlesni 
posebej dovzetna za razvoj vnetja, 
zato je za res učinkovit boj proti vnetju 
dlesni pomembno, da ob zobni ščetki 
uporabimo še medzobne ščetke ustreznih 
velikosti oziroma zobno nitko. Le tako 
smo lahko prepričani, da smo naredili 
vse, kar je v naši moči, za preprečevanje 
vnetja dlesni in obsežnejših oblik 
parodontalne bolezni. Investicija v 
učinkovite in atravmatske pripomočke 
za ustno higieno je minimalna, če jo 
primerjamo z vložkom, ki bi ga zahtevalo 
zdravljenje napredovale parodontalne ali 
katere druge sistemske bolezni, povezane 
z zdravjem naših ust. 

KAj Se DOGAjA Ob 
rObU DLeSNI?
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Slika b: Ščetka s tršimi, debelejšimi 
ščetinami, ki te naloge ne morejo 
opraviti ustrezno. 

Ščetka z več tisoč tankimi, gosto vpetimi 
in mehkimi ščetinami, ki učinkovito in 
nežno vstopijo v kritično območje. 

Rob med zobom in dlesnijo je kritično 
mesto, kjer se začne vnetje dlesni.

Ko govorimo o ustni higieni, imamo večinoma v mislih ščetkanje zobnih površin z zobno ščetko. 
V resnici se velik del vertikalnih zobnih površin čisti z drgnjenjem ob ličnice, ustnice in jezik med 
govorom, grizne površine pa se čistijo ob žvečenju. mesto, ki mu moramo dejansko posvetiti posebno 
pozornost in je kritično za razvoj hujših težav, je rob med zobom in dlesnijo. 



Kazati se začnejo kot majhna rdeča oteklina, ki 
v nekaj dneh poči. Počene razjede so prekrite 
z belo ali rumenkasto membrano, obkroža pa 
jih rdeč obroček. Afte večinoma izginejo v dveh 
tednih. 

Kaj storiti, ko se pojavijo 
Ko afta enkrat izbruhne, se izogibajte slani, 
kisli, vroči in pikantni hrani, ki okrepi bolečino 
in še bolj razdraži vneto sluznico, ter pretrdi 
hrani, ki lahko mehansko poškoduje razjedo. 
Previdni bodite tudi med ščetkanjem zob, da 
se ne poškodujete z zobno ščetko, uporabljajte 
pa zobno pasto, ki ne vsebuje natrijevega lauril 
sulfata in drugih sestavin, ki dražijo tkivo ustne 
sluznice. Ker afte niso nalezljive, se vam ni 
treba bati, da bi jih prenesli na koga drugega.
Afte običajno izginejo same od sebe brez 
posebnega zdravljenja. Bolečino in nelagodje 
lahko omilite s pomočjo protibolečinskih 
zdravil, oralnih zdravil, gelov in krem, ki jih 
dobite v lekarni brez recepta. O zdravilih 
povprašajte farmacevta, ki vam bo znal 
najbolje pomagati.

Če se vam afte pojavljajo zelo pogosto, je 
priporočljivo obiskati zdravnika. Zdravnik vam 
bo naredil krvne preiskave in preveril, ali so 
razjede posledica pomanjkanja določenih 
hranil ali alergije na določeno hrano, morda 
pa vam bo naredil tudi teste, s katerimi bo 
preveril, ali so afte morda posledica bolezni.

Afte običajno izginejo same 
od sebe brez posebnega 
zdravljenja. Bolečino in nelagodje 
lahko omilite s pomočjo 
protibolečinskih zdravil, oralnih 
zdravil, gelov in krem, ki jih 
dobite v lekarni brez recepta. 

Afte so nenalezljive razjede ustne sluznice. 
Pojavijo se lahko pri osebah najrazličnejše 
starosti, najpogosteje pri najstnikih, več težav 
pa povzročajo ženskam. Študije so pokazale, 
da so afte pri določenih ljudeh dednega izvora, 
prav zato se v nekaterih družinah pojavljajo 
pogosteje.

Afte delimo v tri skupine
Manjše afte, ki v premeru merijo od enega do 
desetih milimetrov, predstavljajo večino (80 
odstotkov) vseh aft, izginejo pa po sedmih, 
desetih dneh. Velike afte (predstavljajo deset 
odstotkov aft) v premeru merijo več kot 
deset milimetrov, zdravijo se od deset do 30 
dni, po celjenju pa lahko pustijo brazgotino. 
Herpetiformne afte, ki jih tvorijo številne 
manjše razjede (ulkusi), manjše od treh 
milimetrov in skupaj tvorijo večje, zdravijo pa 
se od sedem do deset dni.

Nastanek 
Ulkusov ne povzročajo ne bakterije in ne 
virusi, lahko pa je njihov izbruh posledica več 
dejavnikov, kot je preutrujenost, izčrpanost, 
pojavijo se pri bolnih osebah, pri ženskah pred 
menstruacijo. Lahko nastanejo tudi zaradi 
poškodbe ustne sluznice zaradi uživanja 
vročih pijač, nepravilnega ščetkanja in 
podobnega, lahko so znak okužbe z virusom 
herpes simpleks. Lahko pa kažejo tudi na 
hujša obolenja ‒ lahko so znak slabokrvnosti, 
pomanjkanja železa, vitamina B12 ali folne 
kisline, črevesnih bolezni, kot sta celiakija in 
Crohnova bolezen, ali redkega avtoimunskega 
obolenja – Becketove bolezni. Če pa razjeda 
raste in se ne celi, je lahko tudi znak raka ustne 
sluznice.

Kako prepoznamo afte
Afte običajno nastanejo na jeziku ali na 
notranji strani ustnic, lic in na dnu dlesni. 

KAKO 
ODprAVItI 
AFte?
Afte so razjede, ki nastanejo na ustni sluznici, spremljata pa jih 
visoka občutljivost in močna bolečina. Pojavljajo se pri približno 
20 odstotkih prebivalstva, najpogosteje pri ženskah. Besedilo: Miha Kamenšek
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Zdravi zobje in ustna votlina imajo 
pomembno funkcijo pri prebavi hrane, 
ki se začne že v ustih. Če hrane zaradi 
slabih zob ali bolečih, krvavečih dlesni ne 
prežvečimo dobro, vplivamo negativno na 
celotno prebavo. Lep nasmeh pa je seveda 
pomemben tudi za našo samozavest. 
Ajurveda piše, da na zdravje zob najbolj 
vpliva prehrana, ki ne sme vsebovati 
preveč enostavnih in sestavljenih 
ogljikovih hidratov, ne sme biti ne 
prevroča in ne prehladna, izogibati pa se 
moramo tudi zamrznjene, ocvrte ali preveč 
začinjene hrane. 

V izogib težavam v ustni votlini je 
ajurvedska znanost razvila nekaj 
preprostih nasvetov za močne in zdrave 
zobe ter dlesni:
1. Zjutraj si pred ščetkanjem zob obvezno 

očistite tudi jezik. Čez noč se na jeziku 
naberejo strupeni izločki neprebavljene 
hrane. Jezik ostrgamo od korena do 
konice. V ajurvedi se za to uporablja 
posebno kovinsko (nerjaveče jeklo ali 

baker) strgalo.
2. Umivajte si zobe vsaj dvakrat na dan. 

Za čiščenje ajurveda priporoča različna 
zelišča, kot so indijska melija (neem), 
drevo araka (miswak), nageljnove žbice 
ali sveta bazilika (tulsi). Izvlečke vseh 
naštetih zelišč najdemo tudi v dobrih 
ajurvedskih zobnih pastah.

3. Zjutraj nikoli ne pijmo kave ali čaja na 
neumite zobe. To lahko resno ogrozi 
zdravje naših zob, saj s tem povečamo 
kislost v ustih in s tem večjo možnost za 

korozijo zobne sklenine.
4. Zjutraj na tešče spijmo kozarec mlačne 

vode, ki ji dodamo žličko medu in 
sok polovice limone. S tem delujemo 
blagodejno in preventivno na našo 
ustno votlino ter celotno telo. 

5. Po vsaki jedi nekajkrat sperite usta s 
svežo vodo.Za zdrave zobe in dlesni 
vzemite kozarec vode in ji dodajte malo 
kuhinjske soli. Raztopino grgrajte vsak 
večer pred spanjem.

6. Gorčičnemu olju dodajte kavno žličko 
fino zmlete himalajske soli in naredite 
gosto pasto, ki jo nato vmasirajte v 
dlesni. Nato usta sperite z mlačno 
vodo. Mešanica deluje blagodejno 
proti vnetim in krvavečim dlesnim ter 
bolečinam v zobeh. Namesto soli lahko 
uporabite tudi kurkumo.

7. Po vsaki jedi žvečite nageljnove žbice, ki 
osvežijo ustno votlino in jačajo zobe ter 
dlesni.

8. Nikoli ne mešajte zelo mrzlih jedi z 
vročimi, ker lahko tvegate poškodbe 
zobne sklenine.

AjUrVeDA IN 
ZDrAVA UStNA 
VOtLINA
Ajurveda je najstarejša znana medicina na svetu, njeni začetki segajo pet tisoč let nazaj v Indijo. 
Literarno beseda ajurveda pomeni znanje o življenju in obsega napotke, zapise ter zeliščne recepture 
za ohranitev in povrnitev zdravja. Ajurveda obravnava človeka celostno in zdravi tako fizično kot 
duhovno. Besedilo: Petra Brezik
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Oskrbujejo vodni ali 
mucinski del solznega 

filma. Zagotavljajo podaljšano 
zaščito za dolgotrajno udobje. 
Po odprtju vsebnika jih lahko 

uporabljate 6 mesecev. Lahko jih 
uporabljate s kontaktnimi lečami.
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V članku bomo opredelili izraza siva 
mrena in zelena mrena ter pripadajoči 
bolezni oči. 

Siva mrena ali katarakta
Katarakta je napredujoča zamotnitev 
naravne očesne leče. Očesna leča je 
drobna struktura, umeščena za šarenico, 
sestavljena iz jedra, ovoja in prozorne 
kapsule, ki omogoča lomnost očesa.

Ime siva mrena izhaja iz izgleda očesa 
pri bolnikih z napredovalo obliko, ko 
se namesto črnega izgleda punčice 
pojavi bela oziroma siva barva. Ime 
katarakta pa izhaja iz grške besede za 
slap in podobnosti med belo katarakto 
in spenjeno vodo v slapu. Obe besedi 
se uporabljata tudi v strokovnem 
izrazoslovju.

Vendar pa katarakta povzroča težave, tudi 
če ni napredovala in popolnoma bela. 
Bolniki s katarakto imajo občutek, da 
gledajo skozi meglo, vid je meglen kljub 
dobrim očalom, vidna ostrina (število 
pravilno prebranih vrstic pri testiranju z 
najboljšimi očali) pa se poslabša. Pojavi 
se lahko tudi bleščanje, dvojni vid pri 
gledanju z enim očesom in kratkovidnost, 

saj vse do okrog leta 1700 niso ločili 
katarakte od glavkoma.

Kako pride do povišanega očesnega 
pritiska in glavkoma? V očesu se stalno 
tvori očesna vodica, ki se mora po 
posebnih odtočnih poteh 

tudi drenirati iz očesa. Če pride na 
katerem koli mestu do okvare odtoka, 
se očesni pritisk poviša. Povišan očesni 
pritisk postopoma okvari vidni živec, ki 
izhaja iz zadnjega dela zrkla in vsebuje 
okoli milijon drobnih vlaken za prenos 
vidnega dražljaja do možganskih centrov 
za vid. 

Glavkom je pogosta očesna bolezen, 
njegova incidenca s starostjo raste; pri 
ljudeh nad 75 let kar osemodstotno. 
Starost je tudi najpomembnejši dejavnik 
tveganja za glavkom, poleg tega so 
pomembni še družinska obremenitev, 
višja kratkovidnost, jemanja nekaterih 
zdravil (na primer kortikosteroidov v 
tabletah, sprejih, kapljicah za nos), 
prisotnost žilnih boleznih.

Ker okvara nastaja postopoma in vpliva 
na izpade v vidnem polju najprej na 
periferiji, se bolniki v začetku ne zavedajo 
težav. Prav tako nekoliko povišan očesni 
pritisk ne povzroča bolečin. Težave 
nastopijo šele, ko okvara vidnega polja 
doseže center vida, kar je navadno že zelo 
pozno. Oftalmolog lahko pri pregledu 
očesa in z dodatnimi preiskavami 
vidnega polja ter očesnega ozadja zazna 
povečan očesni pritisk in/ali glavkomsko 
okvaro vidnega živca zgodaj v toku 
glavkomske bolezni.

Najpogostejša oblika glavkoma je 
glavkom z odprtim zakotjem. Bolniki 
kot že opisano nimajo težav zaradi 
povišanega pritiska. Pravočasni pregled 
pri oftalmologu in odkritje začetnih okvar 
lahko ob ustreznem zdravljenju prepreči 
nastanek hujših okvar vida in slepote. 
Druga redkejša obika glavkoma pa je 
glavkom z zaprtim zakotjem. Pri tej obliki 
pride zaradi nenadne  popolne zapore 

barve obledijo in postanejo sive.
Razlogi za nastanek katarakte so različni; 
najpogostejša je katarakta, ki nastane 
kot posledica staranja in spremenjenega 
metabolizma naravne očesne leče. Zato 
tako katarakto imenujemo starostna 
katarakta. Pojavi se najpogosteje po 60. 
letu. Pojmujemo jo kot pojav staranja, ne 
pa kot bolezensko stanje in sama po sebi 
ni nevarna.

Trenutno je edini način zdravljenja 
katarakte operacija. Operacija katarakte 
je neboleč poseg, navadno v lokalni 
anesteziji, z nizko stopnjo zapletov. 
Pri operaciji se s posebno ultrazvočno 
napravo odstrani vsebino zamotnene 
očesne leče in v ohranjeno lečno ovojnico 
implantira umetno intraokularno lečo. S 
tem posegom se izboljša vidna ostrina. 
Intraokularno lečo se predhodno 
preračuna tako, da po operaciji bolnik 
dobro vidi na daljavo brez očal; pri 
bolnikih z roženičnim astigmatizmom 
je tako potreba torična intraokularna 
leča. Če želi bolnik po operaciji gledati 
tudi na blizu brez očal za branje, je treba 
implantirati multifokalno intraokularno 
lečo, ki je po potrebi lahko tudi torična. 
Operacije s torično in multifokalno 
intraokularno lečo v večini držav po 
svetu in tudi pri nas ne krije zdravstveno 
zavarovanje.

Največkrat o času operacije na prvem 
mestu odloča bolnik sam; pravi čas 
za operacijo je takrat, ko moten vid 
zaradi katarakte ne zadošča več vidnim 
potrebam, ki jih ima posameznik in ko 
ta poslabša kakovost življenja. Skupaj 
z oftalmologom kirurgom se potem 
določi primeren datum za operacijo. Pri 

odtoka prekatne vodke do akutno zelo 
povišanega pritiska z zameglitvijo vida, 
pordelostjo in bolečino očesa, lahko 
tudi slabostjo in bruhanjem. Potrebno je 
takojšnje zdravljenje, da se glavkomski 
napad prekine. Okvara vida je odvisna od 
časa trajanja napada.

Cilj zdravljenja glavkoma je preprečevanje 
glavkomske okvare vidnega 
živca in ohranjanje vidnega 
polja ter kakovosti življenja 
s čim manj stranskimi 
učinki zdravljenja. Ker 
gre za kronično bolezen, 
je zdravljenje povezano 
z rednimi kontrolami pri 
oftalmologu in s testiranji. 
Najpomembnejši del 
zdravljenja je zniževanje 
očesnega pritiska bodisi 
medikamentozno s kapljicami 
(redko s tabletami), lasersko 
ali kirurško. Med kapljicami 
za zniževanje očesnega 
pritiska so različne skupine 
zdravil, od katerih nekatera 
zmanjšajo produkcijo 
prekatne vodke, druga pa 
povečajo odtok prekatne 
vodke. Na voljo so tudi fiksne 
kombinacije dveh učinkovin; 
lahko pa kombiniramo več zdravil, da 
dosežemo želeno znižanje pritiska. 
Pomembno je, da bolnik sledi terapiji 
po navodilih, saj je pomanjkljivo 
sodelovanje namreč zelo pomemben 
vzrok za izgubo vida pri bolnikih z 
glavkomom. Če z medikamentozno 
terapijo nismo uspešni, se odločamo za 
enega od posegov. Bodisi za poseben 
laserski poseg, ki poveča odtok prekatne 
vodke, ali za enega od antiglavkomskih 

bolnikih z drugimi očesnimi boleznimi 
je tako določanje primernega časa 
operacije kot tudi predvidevanje vidnega 
izida bolj kompleksno. Treba je opraviti 
obširen oftalmološki pregled s pregledom 
očesnega ozadja pri široki zenici ter 
morebitne dodatne preiskave vidnega 
polja in dodatne slikovne metode 
očesnega ozadja ter se na podlagi tega 
odločati o operaciji katarakte.

Zelena mrena ali glavkom
Zelena mrena ali glavkom pa je na 
drugi strani skupina bolezni, povezanih 
s progresivno atrofijo vidnega živca 
in značilnimi izpadi v vidnem polju. 
Te okvare so nepovratne. Večinoma 
je glavkom povezan s povišanim 
znotrajočesnim pritiskom, ni pa to 
sinonim. Beseda glavkom izhaja iz grške 
besede, ki pomeni  motnost očesne leče, 

operativnih posegov, kjer naredimo 
fizično drenažno pot za prekatno vodko 
(trabekulektomija), razširimo naravne 
drenažne poti (kanaloplastika) ali 
prek cevke dreniramo prekatno vodko 
v področje med očesnimi mišicami 
(implantacija glavkomske valvule). O 
ustrezni operaciji se bolnik posvetuje z 
oftalmologom kirurgom za glavkom.
Če strnemo; pri bolnikih s sivo mreno 
oziroma katarakto priporočamo operacijo, 
ko jih poslabšanje vidne ostrine ovira 
pri vsakdanjih opravilih; medtem ko 
pri bolnikih z zeleno mreno oziroma 
glavkomom in pri ljudeh z dejavniki 
tveganja za glavkom svetujemo 
predvsem preventivne preglede in 
zgodnji začetek zdravljenja.

KAj je SIVA IN 
KAj ZeLeNA 
MreNA?
V strokovnem in laičnem izrazoslovju se v povezavi z oftalmologijo pogosto 
pojavljata izraza siva mrena in zelena mrena. Kaj točno ta dva izraza 
pomenita in kakšni bolezni sta to?

Besedilo: Dr.sc. Špela 
Štunf, dr.med., 

specialist oftalmolog

ZDRAV VID

Trenutno je edini način 
zdravljenja katarakte operacija.

Najpomembnejši ukrep je 
zgodnje odkrivanje glavkoma 
in tveganj za glavkom. Za 
to je potreben pregled pri 
oftalmologu.

Očesna 
leča je 
nameščena 
za šarenico.

Prekatna 
vodka se 
producira 
za šarenico 
in resorbira 
v očesnem 
zakotju.
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Ob praznikih po navadi poskrbimo, da je 
naša miza čim bolj slavnostno in bogato 
obložena. Takrat gospodinje pridemo na 
svoj račun ter svoje umetnije z veseljem in 
ponosom predstavimo svojim najdražjim. 
Ob takšni priložnosti običajno ne sme 
manjkati mamljivega narezka, slastnih 
juh, različnih vrst mesa (pečenke, različni 
zrezki, ocvrto meso, klobase …), bogatih 
prilog (različne vrste krompirja, rižote, 
zelenjave v omakah ...), slavnostnih sladic 
in dobrih pijač. Saj si predstavljate, kajne? 
Bogato kosilo ali večerja kot iz najboljše 
restavracije ali pa bleščeče revije, kjer 
se vam cedijo sline še dolgo po tem.
Tradicionalne navade je običajno zelo 
težko spreminjati in omajati, ne glede 
na to, kako nezdrave so. Ljudje si ob 
slavnostnih priložnostih ne pustimo kar 
tako vzeti svoje najljubše jedi. Vendarle bi 
veljalo tudi ob takšnih priložnostih ohraniti 

vsaj malce zdrave pameti in upoštevati 
vsaj kakšen zdrav nasvet. 

Ne pojejmo preveč
Tudi pri slavnostnem obedu naj velja, da v 
prvi vrsti ne pojemo preveč, saj z obiljem 
hrane bistveno obremenimo prebavo. 
Če govorimo o slavnostni večerji, ki se 
neredko zavleče tudi kar pošteno v noč, 
velja zmernost še toliko bolj položiti na 
srce. Ljudje nismo narejeni tako, da bi bilo 
za nas primerno hranjenje pozno zvečer. 
V tem času, če bi živeli v skladu z zakoni 
narave, bi že zdavnaj legli h počitku, 
naše telo pa bi opravljajo druge, za ta 
čas bolj pomembne funkcije. Torej, prvo, 
kar moramo imeti pred očmi, je, da nam 
ni treba pojesti čisto vsega, kar vidimo. 
Zmernost! Če se bomo držali samo tega 
nasveta, jo bomo čez praznike dobro 
odnesli.

Pravilne kombinacije živil
Drug zelo uporaben nasvet, ki pa po 
navadi ne terja prevelikega davka in 
ne nalaga mučnega odrekanja, je ta, 

prAZNIčNA 
hrANA je LAhKO 
tUDI ZDrAVA
Praznično obdobje nam običajno veliko pomeni, saj predstavlja lep čas, ko se bolj posvečamo vsemu, 
kar nam je blizu, in ki združuje družinske člane ob prijetnem druženju, slavnostnih večerjah ter težko 
pričakovanem obdarovanju. Ob tem ne gre pozabiti pomembnega dejstva, da sodobni človek vse bolj 
poka po šivih od vsakdanjih obveznosti in ima za druženje z družinskimi 
člani, sorodstvom ter prijatelji vse manj časa. Zato so takšni obredi in 
običaji še toliko bolj pomembni. In čisto prav je tako!

Božična 
vroča 
čokolada

PReHRANA

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

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

Sestavine:
• Za osnovo: 
• 4 skodelice korenja 
• 3 skodelice indijskih oreščkov 

(namočenih čez noč) 
• skodelica suhih fig (namočenih 1 

uro) 
• skodelica rozin (namočenih 1 uro) 
• pol skodelice dateljnov 
• pol žličke ingverja 
• pol žličke kardamoma 
• Za preliv: 
• pol skodelice dateljnov 
• pol skodelice indijskih oreščkov 

(namočenih) 
• pol skodelice vode, ki je ostala od 

namakanja fig in rozin 

Navodila: 
Indijske oreščke in korenček drobno 
zmeljemo v mešalniku in odstavimo v 
ločeno posodo. Rozine, fige, dateljne 
in začimbe v mešalniku mešamo, da 
dobimo gladko maso. Vse sestavine 
nato združimo in dobro pregnetemo. 
Dobili smo osnovo za torto, ki jo 
oblikujemo po želji. 
Za preliv vse sestavine mešamo v 
mešalniku, da dobimo gladko maso. 
Torto namažemo s prelivom in za 
nekaj ur postavimo v hladilnik.

Sestavine:
• skodelica mandljev (predhodno jih 

namakamo čez noč in olupimo)
• pol skodelice izkoščičenih datljev 

(predhodno par ur namakamo v 
vodi)

• četrt avokada 
• 2 jedilni žlici presnega kakava v 

prahu
• jedilna žlica agavinega sirupa ali 

medu
• pol čajne žličke kajenskega popra
• 4 skodelice zelo vroče vode

Navodila:
Mandlje in datlje z vodo zmešamo 
v mešalniku pri najvišji hitrosti. 
Tekočino precedimo skozi gazo in 
jo precejeno vrnemo v mešalnik. 
Dodamo preostale sestavine in še 
enkrat dobro zmešamo ter takoj 
postrežemo.

Sestavine:
• skodelica indijskih oreščkov
• pol  skodelice izkoščičenih datljev 

(predhodno par ur namakamo v 
vodi)

• 2 jedilni žlici kakava v prahu
• vanilja po okusu
• mali ščepec soli

Navodila:
Vse sestavine zmešamo v mešalniku 
in z rokami oblikujemo kroglice. 
Te povaljamo v zmlete mandlje ali 
kokos v prahu.

Praznične kroglice

da poskušamo ob slavnostnih obedih 
uživati le živila, ki se v kombinaciji lažje 
prebavljajo. Morda utegnete zavzdihniti, 
da je to težko, a verjemite mi, da ni. Če 
boste uživali pravilne kombinacije živil, 
obed ne bo obležal v vašem želodcu, vi 
pa se ne boste počutili kot izžeta cunja. Če 
čisto nič drugega, poskušajmo upoštevati 
vsaj eno pravilo o kombiniranju živil, in 
sicer to, da ni pametno skupaj uživati 
beljakovin in ogljikovih hidratov. Saj 
veste, že tolikokrat povedana pesem – 
meso in krompir ne gresta skupaj pa 
pika!Pomembno bi bilo upoštevati tudi 
to, da ob slavnostnem obedu pojemo 
tudi čim več sveže zelenjave in solat, 
saj surova hrana s svojim bogastvom 

vitaminov, mineralov, encimov in vseh 
drugih hranil daje pri prebavi močnejše 
in bolj koncentrirane hrane pomembno 
podporo. Če pa vam bo slučajno uspel 
čudež in se boste najprej najedli solate, se 
vam bo vaše telo zahvaljevalo še dolgo. V 
tem primeru je namreč manj možnosti, da 
se boste do ušes najedli drugih jedi.Morda 
bi priporočila še to, da se na slavnostnem 
jedilniku znajde čim več lahkih jedi, če je 
le mogoče tudi brezmesnih. Za nekatere je 
zelo pomembno, da za praznike gostom 
postrežejo meso, saj so prepričani, da brez 
tega ni pravega praznovanja. Brezmesno 
hrano pa imajo za drugorazredno. Pa 
vendarle temu ni tako! Obstaja nič koliko 
čudovitih brezmesnih gurmanskih jedi, 
ki očarajo še tako velikega skeptika. 
Potrebno je le malo dobre volje, odprtosti 
za raziskovanje in odkrivanje novega. Nič 
kolikokrat je bilo dokazano, da prekomerno 
uživanje mesa lahko škoduje našemu 
zdravju. In če čisto nič drugega, bomo 
po bogatem mesnem obroku utrujeni in 
zaspani ter čisto nič praznično razpoloženi. 
Zakaj torej ne bi tokrat za praznike storili 
drugače in malce poskrbeli tudi za svoje 
zdravje? Vsaj ena brezmesna jed bo 
čudovito popestrila praznično mizo. Sploh 
pa, saj veste – brezmesno je trenutno in, 
tako, da boste poleg zdravja poskrbeli tudi 
za to, da boste sledili modnim trendom.

Ah, sladice
Ah, sedaj pa najpomembnejše! Za 
praznike se vsaka gospodinja rada izkaže 
tudi pri sladicah. Sladice so pika na i 
prazničnega obeda in tu želimo še toliko 
bolj očarati povabljene. Pri nas gotovo 
kraljujejo različne potice, medenjaki, keksi, 
slavnostne torte ... Velja omeniti, da je to 
zelo močna in težka hrana, upoštevajoč, 
da je že cel svečani meni poln kaloričnih 
pregreh. Poleg tega bi gospodinjam, ki 
so odprte za kaj novega in bolj zdravega, 
predlagala, da za svoje najljubše sladice 
poiščejo bolj zdrave alternative. Najde 
se tudi  nič koliko bolj zdravih receptov 
za drugo pecivo in sladice, ki sodijo na 
praznično mizo. Nekaj jih bom tokrat 
podelila tudi z vami. Seveda tako, kot je 
meni najljubše ‒ v presni obliki. 

Korenčkova torta



Dietetiki so jih poimenovali najslabša vrsta 
maščob, ker so še slabše od nasičenih 
maščob v maslu, zrezkih s slanino in 
sladoledu, ki mašijo arterije. Obe vrsti 
zvišujeta raven LDL-holesterola, ki ogroža 
srce. Toda transmaščobe zvišujejo tudi 
nevarne krvne kemikalije, kot so trigliceridi 
in lipoprotein (A), zavirajo raven dobrega 
HDL-holesterola in celo povzročajo, da 
postanejo celice odpornejše na inzulin, 
kar je korak k diabetesu. Podžigajo tudi 
vnetje nizke ravni, kronični »preplah« 
imunskega sistema, ki ga povezujejo z 
boleznimi srca, možgansko kapjo, rakom 
in diabetesom. Na žalost je trajalo kar nekaj 
časa, preden so znanstveniki odkrili škodo, 
ki jo povzročajo transmaščobe. Medtem so 
proizvajalci hrane transmaščobe že uvrstili 
med ključne sestavine svojih izdelkov. 
Danes so transmaščobe v najmanj 42 tisoč 
prehranskih izdelkih. Ohranjajo margarino 
čvrsto pri sobni temperaturi, pakirano 
pecivo vlažno ter piškote in čips hrustljave. 
Toda naraščajoči dokazi raziskav potrjujejo, 
da so transmaščobe roparji zdravja. V odziv 
na to je na voljo čedalje več predelanih živil 
brez transmaščob. Vendar moramo skrbno 
prebirati označbe na živilih. Ker morajo zdaj 
proizvajalci živil navesti transmaščobe na 
označbah, so nekateri začeli uporabljati 
palmovo in kokosovo olje z veliko 
nasičenimi maščobami. Tudi to ni zdravo. 

Kako se lahko izognemo slabim 
maščobam in vsak dan zadostimo 
potrebam po dobri hrani
Za vedno izženimo tovarniške kolače, 
krekerje in drugo pecivo iz svoje 
prehrane
Namesto tega si za prigrizek vzemimo 
posamezno zavite temne čokolade, 
hrustljave orehe ali rezine. Nekateri 
raziskovalci ocenjujejo, da vsebuje 
transmaščobe 95 odstotkov tovarniških 
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Te sestavine, skrite v predelanih živilih, 
hitri prehrani in industrijsko pripravljenih 
slaščicah, nas lahko zasvojijo in imajo 
dolgoročne posledice za zdravje, kot so 
visok krvni tlak, visok krvni sladkor ter višje 

tveganje za srčna obolenja in možgansko 
kap. 
Osvobajanje od teh roparjev zdravja je 
lahko zahtevno. Sol in sladila okrepijo 
okus hrane, še zlasti močno predelanih 
živil z malo okusa, kot je na primer 
ocvrt krompirček. Nasičene maščobe in 
transmaščobe pa dajo prijetno hrustljavost 
krekerjem in kolačem ter ohranijo drugo 
pecivo vlažno in rahlo. Vendar se lahko 

kolačev in 100 odstotkov krekerjev. Vsak 
dan je sicer na voljo večja izbira prigrizkov 
brez transmaščob, ki pa vsebujejo veliko 
preveč nasičenih maščob, sladil, rafiniranih 
ogljikovih hidratov in kalorij. Vendar se nam 
ni treba odreči priboljškom. Že 30 gramov 
temne čokolade zagotovi antioksidante 
za srce. Pest oreščkov (okoli 19 oreščkov) 
ali škatlica rozin bodo prav tako okusni in 
nas bodo zadovoljili, obenem pa vsebujejo 
bogastvo vlaknin in antioksidantov, oreščki 
pa tudi dobre maščobe, ki varujejo arterije.

Odrecimo se komercialno ocvrti hrani
Vzemimo sendvič s piščancem na žaru 
namesto ocvrtega. In solato namesto 
ocvrtega krompirčka. Strokovnjaki na 
harvardski šoli za javno zdravje opozarjajo, 
da komercialno olje za cvrtje vsebuje 
transmaščobe. Celo restavracije, ki trdijo, 
da je njihova hrana brez transmaščob, 
verjetno ne uporabljajo dobrih maščob. 
Cvrtnike navadno napolnijo z mešanico 
olj, ki vsebujejo veliko maščobnih 
kislin omega-6. Teh maščob pa že tako 
zaužijemo veliko preveč.

Za peko in namaze uporabljajmo dobre 
maščobe
Če jemo margarino namesto masla, nas 
bodo novice o transmaščobah morda 
pripravile, da znova razmislimo o tem. 
Vendar ne vrzimo puške v koruzo in se 
vrnimo k maslu. Namesto margarine z 

sestavina živila

Sol
Sladila
Nasičene maščobe
Transmaščobe

Varna količina

1500–2300 mg
10–12 čajnih žličk
13–20 g
2 g ali manj (0 je najboljše)

Koliko večinoma dobimo

4.000 mg
34 čajnih žličk
50–60 g
5,8 g

osvobodimo. Ko so raziskovalci na Univerzi 
Purdue povprašali prostovoljce, ki so 12 
tednov uživali obroke z malo soli, kakšni se 
jim ti zdijo, so te ocenili kot enako okusne 
kot druga živila. Lahko traja nekaj časa, 

da na novo navadimo svoje okušalne 
brbončice. Toda opazili boste, da uživate 
v okusu sveže, polne hrane in da se 
bolje počutite. Da opustimo predelana 
živila, polna teh sestavin, sta potrebna 
potrpežljivost in vztrajnost, vendar se nam 
to obrestuje. Enako pomembno je, da 
izbiramo nepredelano hrano v njenem 
naravnem stanju (sveže sadje in zelenjavo, 
polnozrnata žita in sveže pripravljen čaj), 
saj to samodejno pomeni, da bomo uživali 
manj teh škodljivih živilskih sestavin.

Transmaščobe
Transmaščobe se v naravi ne pojavljajo. 
Izumili so jih v laboratoriju kot zdravo 
alternativo nasičenim maščobam, ki 
mašijo arterije. Toda v klasičnem primeru 
poblaznele potrošniške znanosti zdaj 
transmaščobe po ocenah povzročijo 50 
tisoč smrti na leto, ker spodbujajo bolezni 
srca, raka, demenco in sladkorno bolezen. 

veliko transmaščobami izberimo vrste, ki 
ne vsebujejo nasičenih ali transmaščob. 
Take margarine so izdelane z jogurtom 
ali oljčnim oljem. Najboljše vsebujejo 
mononenasičene maščobe, ki so zdrave 
za srce, in celo nekaj maščobnih kislin 
omega-3.

Razkrijmo skrite transmaščobe
Na označbi živila lahko piše, da to ne 
vsebuje transmaščob, pa jih ima še vedno 
0,5 grama na enoto. Če si privoščimo 
štiri kolačke namesto dva, lahko nevede 
zaužijemo gram teh nezdravih maščob. 
Da bi se izognili skritim transmaščobam, 
preverimo, ali so na seznamu sestavin 
izrazi, kot so delno hidrogenirano, 
frakcionirano in celo rastlinske maščobe. 
Čim više na seznamu so ti izrazi, tem več 
maščobe je v hrani.

Preverimo na spletu
Številne prehranske verige navajajo vsebino 
transmaščob v svojih izdelkih na svojih 
spletnih straneh. Če imamo kak priljubljen 
izdelek, ga preverimo. Na primer čajno 
pecivo v neki priljubljeni kavarni vsebuje kar 
šest gramov transmaščob.

Pijmo kavo, ne maščob
Imamo radi posebne kavne napitke? 
Naročimo si kavo ali kapučino z mlekom 
brez maščob in kanimo vanje nekaj kapljic 
sirupa z malo sladkorja, nato pa čez 

peno potresimo cimet, kakav v prahu ali 
vaniljo. Dobili bomo pijačo, ki krepi kosti, 
ker vsebuje mleko z veliko kalcija, vendar 
brez nasičenih maščob. Nekatere kavne 
pijače lahko vsebujejo tudi skoraj 500 
kalorij (2.092 kJ) in 16 gramov maščob, 
večinoma nasičenih.

Maslo za peko in dušenje zamenjajmo z 
zdravimi olji
Za peko uporabimo repično olje – zlato 
pravilo je tri četrt žlice olja namesto ene 
žlice masla. Imejmo razpršilnik za olje, 
napolnjen z oljčnim oljem in popršimo 
pekače za peko. Tako bomo dobili želeni 
okus brez zviševanja kalorij.

Namesto sladoledne kupe si privoščimo 
sadno solato
Nekatere vrste sladoleda vsebujejo 
toliko maščob kot dvojni sirov burger. 
Sadni sorbet je boljša izbira, vendar nam 
bo vseeno preplavil telo z dodatnim 
sladkorjem. Zato je najbolje, da si 
privoščimo zvrhano sadno solato: iz plasti 
zamrznjenih malin, narezanega manga, 
sladkega svežega ananasa, mandarin in 
drugega sadja nam bo zelo všeč. Posladek 
je pisan, sladek in zabavno ga je jesti – 
obenem pa nam zagotovi še antioksidante 
proti staranju in vlaknine.

NASVetI ZA 
ZMANjšANje VNOSA 
SLADIL, trANSMAščOb 
IN SOLI V prehrANI V 
SKrbI ZA ZDrAVje
soli, sladil ter nasičenih in transmaščob ne moremo in tudi ne 
smemo povsem odstraniti iz prehrane. Vendar smo še daleč od 
tega, da bi jih uživali v sprejemljivih količinah.

Besedilo: mag. Bara Hieng

PReHRANA

Da opustimo predelana živila, sta potrebna potrpežljivost in 
vztrajnost, vendar se nam to obrestuje. enako pomembno je, da 
izbiramo nepredelano hrano v njenem naravnem stanju (sveže 
sadje in zelenjavo, polnozrnata žita in sveže pripravljen čaj), saj to 
samodejno pomeni, da bomo uživali manj teh škodljivih živilskih 
sestavin.

Nadaljevanje članka sledi v 
naslednji številki Zdravih novic.



eLeVterOKOK 
NAS VArUje preD 
pOSLeDIcAMI 
VSAKODNeVNeGA 
StreSA

Uporabni deli rastline so korenine, ki 
vsebujejo polisaharide, fenilpropanoide, 
lignane, kumarine, sladkorje, 
triterpenoidne saponine, glikane in 
elevterozide od A do G ter od I do M, ki 
krepijo in spodbujajo imunski sistem. Neki 
ruski raziskovalci zagovarjajo tudi uporabo 
listov, vendar o tem še potekajo razprave. 
Korenino uporabljamo kot suhi izvleček, 
prašek ali tinkturo. Predpisujejo pa jo tudi 
kot čaj. 

Predvsem za ohranjanje zdravja
V nasprotju z drugimi zdravilnimi 
rastlinami, ki povečini zdravijo bolezni, 
elevterokok predvsem pomaga pri 
ohranjanju zdravja. Je adaptogen, saj 
pomaga telesu, da se prilagodi telesnemu 
in duševnemu stresu, vemo pa, da 
je danes stres neizogibna posledica 

Ruski zdravniki, ki so prvi opozorili 
na to zdravilno moč rastline, so ga 
uporabljali za odpravljanje posledic 
stresa. Ko so se razširila pričevanja 
o zdravilnih učinkih te rastline, 
so ga začeli uporabljati številni 
sovjetski športniki in pripadniki 
vojske, in to zato, da bi povečali 
telesno pripravljenost in vzdržljivost. 
Številne raziskave so pokazale 
varovalne učinke elevterokoka, 
pa tudi sposobnost te rastline, da 
krepi imunski sistem. Rastlino v 
podobne namene priporočajo v 

zahodni Evropi, kjer jo uporabljajo tudi kot sredstvo proti utrujenosti in 
visokemu krvnemu tlaku. 

Proti stresu, utrujenosti in virusnim okužbam lahko elevterokok 
uživamo na naslednje načine:
• trikrat na dan vzamemo po eno kapsulo (s 150 miligrami praška) z 

velikim kozarcem vode,
• z velikim kozarcem vode vzamemo 4‒6 kapsul (s 50 miligrami 

suhega izvlečka) na dan.
• 10‒20 kapljic tinkture (1 : 3 v 25-odstotnem alkoholu) nakapamo v 

kozarec vode in popijemo po jedi trikrat na dan.
Med uporabo rastline se moramo izogibati poživilom, alkoholu in ostri, 
začinjeni hrani.

Zavedati se moramo, da elevterokoka ne smemo uporabljati dlje 
kot en mesec, pred ponovno uporabo pa naj bo vsaj dva meseca 
premora. Pripravkov na osnovi elevterokoka ne smemo dajati 
otrokom pred puberteto, nosečnicam ali doječim materam ali 
ženskam, ki jemljejo kontracepcijska sredstva. Elevterokok tudi ni 
primeren za ljudi z nespečnostjo, visokim krvnim tlakom, živčno 
napetostjo, debelostjo, nerednim srčnim utripom in benignim 
obolenjem na dojkah. Izogibati se mu morajo hiperaktivni ljudje ter 
shizofrenični ali manični bolniki. 

življenja, saj živimo v času in okolju, ki 
cenita ali celo poveličujeta predvsem 
materialne dobrine. Življenje živimo 
prehitro in površno. Vedno se nam mudi 
in prepogosto si ne vzamemo dovolj časa 
zase. Vrženi v vrtinec življenja, kjer nas 
obrača na vse strani, sploh ne opazimo, 
ali je takšno življenje tisto pravo, kar 
nas osrečuje in izpolnjuje. Ko življenjski 
zapleti presežejo naše sposobnosti za 
obvladovanje okoliščin in nismo več kos 
vsem oviram, ki se nam postavijo na poti, 
se razvije stres. Vendar stres ni vedno 
negativen. Zmagati na tekmovanju ali 
dobiti službo, za katero smo se potegovali, 
je ravno tako stresno kot izgubiti tekmo 
ali ne dobiti službe. Biološke reakcije 
v organizmu, ki se ob tem sprožijo, pa 
so povsem drugačne. Povečan stres 
pomeni večjo produktivnost – a le do neke 

mere. In kje je naša mera, je odvisno 
predvsem od nas samih oziroma od 
vsakega posameznika. Stres pravzaprav 
ni nič drugega kot reakcija organizma 
na dražljaje iz okolja. Je stanje napetosti 
organizma, v katerem se sproži obramba, 
pri tem pa se organizem sooči z grožnjo iz 
okolice. Gre za vrsto bioloških pojavov, ki 
pa se jih zavedamo le delno. Hans Seyle, 
ki je uvedel termin stresa, je stres opredelil 
kot program telesnega prilagajanja 
novim okoliščinam, odgovor na dražljaje, 
ki motijo osebno ravnotežje. Gre za 
psihosomatski mehanizem, s katerim 
človek reagira na napore, utrujenost, 
razočaranje, jezo in tako dalje.

Krepčilo ob stresih in drugih napetostih
Danes elevterokok veliko uporabljajo kot 
krepčilo ob stresih in drugih napetostih. 

elevterokok (eleutherococcus senticosus) imenovan tudi sibirski ženšen ali bodičasti ženšen, katerega 
domovina je v vzhodni Rusiji, Kitajski, Koreji in na Japonskem, je danes eno od najbolj razširjenih 
toničnih zelišč sveta, povpraševanje po njem pa je tolikšno, da je izvirno snov le težko dobiti. 
Je zelo močno krepčilno zelišče s številnimi zdravilnimi lastnostmi, predvsem pa se odlikuje 
kot zelišče proti stresu. 

Besedilo: Mag. Bara Hieng

PReHRANA

• Pomaga ljudem, izpostavljenim strupenim kemikalijam in 
jedrskim sevanjem. Dajali so ga tudi bolnikom, ki so bili leta 
1986 poškodovani v černobilski jedrski katastrofi.

• Po letu 1950 so v Rusiji opravili več raziskav o zdravilnih 
sestavinah elevterokoka, vendar tega, kako zelišče krepi 
življenjsko moč in odpornost proti stresu, niso ugotovili.

• Je splošno krepčilo, ki deluje na celo telo, še posebno pa na 
nadledvični žlezi. Tako pomaga telesu prenašati mraz, vročino, 
okužbe ali strese in celo jedrsko sevanje. Dajali so ga celo 
astronavtom, da so lažje prenašali škodljive učinke breztežnosti.

• Telesne sposobnosti športnikov so se po jemanju pripravkov iz 
elevterokoka izboljšale za devet odstotkov. Zelišče tudi varuje in 
spodbuja imunski sistem.

• Dajejo ga za izboljšanje duševnih sposobnosti (antidepresiv) 
in prilagodljivosti (adaptogen) na stres, predvsem pred izpiti. 
Zelišče zmanjšuje slabe vplive telesnih obremenitev (težko in 
dolgotrajno delo, izmenično oziroma nočno delo, hude stresne 
obremenitve, naporni treningi).

• Je najučinkovitejši pri zdravljenju dolgotrajne izčrpanosti in 
oslabelosti, ki sta posledica preobremenjenosti ali bolezenske 
oslabelosti. Zelišče krepi imunsko odpornost in lahko zelo 
pomaga pri okrevanju po hudih kroničnih boleznih. Kot splošno 
krepčilo pomaga preprečevati okužbe in ohranja dobro počutje. 

• Z njim zdravijo tudi impotenco.
• Uporabljamo ga lahko tudi proti krčem in v primerih revme 

oziroma revmatoidnega artritisa.

Zdravilno delovanje elevterokoka

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 

Dr.hAUSchKA KUtINOVA 
DNeVNA KreMA
V Kutinovi dnevni kremi se izbrana olja, 
voski in esence zdravilnih rastlin po vzoru 
narave dopolnjujejo v uravnovešeno 
mešanico. Koža je zaščitena pred 
negativnimi vplivi iz okolja, hkrati pa 
prosto opravlja vse svoje naravne funkcije. 
Je bogata vsakodnevna nega za normalno 
kožo, primerna je za normalno stanje 
kože, zelo priljubljena pa je tudi pri 
moških.
Vrednost posamezne kreme: 19,45€



46

Pozitivne misli in čim manj stresa
Ljudje, ki so vsakodnevno izpostavljeni 
stresu, imajo zmanjšano željo po 
spolnosti, saj stresni hormon kortizol 
povzroča upad libida. Moški in ženske 
se različno odzivajo na stresne situacije. 
Za moške spolnost pogosto predstavlja 
sproščanje, ženske pa stres večkrat 
odvrne od spolnosti. Razumeti je treba 
različne odzive med spoloma in se o tem 
s partnerjem pogovoriti 
ter najti rešitev, kako 
se lahko sprostite. Če 
se dobro počutite in 
ste samozavestni, se 
počutite bolj spolno 
privlačne za svojega 
partnerja.

Poskusite lahko s 
prehrano in naravnimi 
prehranskimi dodatki, 
ki lahko povečajo 
pretok krvi in včasih 
pomagajo proti 
vaginalni suhosti. 
Nekateri naravni 
dodatki, ki lahko 
povečajo libido, 
vsebujejo vitamine A, C , E, B6 in B 
kompleks ter cink, arginin ter beta karoten. 
Vse te hranilne snovi lahko pomagajo 
povečati količino sperme, izboljšajo 
gibljivost semenčic, povečajo proizvodnjo 
testosterona in skrbijo za zdrav živčni 
sistem.

Poskrbite za vzdušje, ki vas sprošča.
Če vas pri spolnih odnosih motijo 
fotografije vaših otrok ali staršev, ki jih 
imate na nočni omarici, jih prestavite 
kam drugam. Enako velja za hišne 

neaktivnost.
Priporoča se uživanje svežih rib, pustega 
mesa in hrane, bogate z maščobnimi 
kislinami omega-3, kot so ribe, semena 
chia, lanena in bučna semena ter orehi.
Se vam zdi, da vaše spolno življenje le ni 
tisto, kar je nekoč bilo? Uživanje naravne 
in nepredelane hrane lahko izboljša 
plodnost, spolni nagon, splošno zdravje in 
dobro počutje. Oglejte si nekaj najboljših 
naravnih ojačevalcev libida.

Super živila, ki lahko povečajo vašo 
spolno moč
Catuaba
Je naravni afrodiziak in eden od 
najmočnejših naravnih stimulatorjev 
libida. Stimulira reproduktivni sistem 
moških in žensk ter pomaga omenjenim 
sistemom, da dobro delujejo. Izboljšuje 
pretok krvi skozi arterije, ki možgane 
povezujejo s spolnimi organi.

Dong Quai
Dong quai je znan tudi kot Angelica 
Sinensis in je eden od najmočnejših 
tonikov za ženske ter zelišče za povečanje 
plodnosti. V uporabi je že vsaj od prvega 
stoletja, poživlja in krepi maternico z 
reguliranjem hormonov, izboljšanjem 
mišičja maternice in izboljšanjem 
menstrualnega cikla. 

ljubljenčke, ki so vedno radi v vaši bližini 
ali na postelji. Ljudje se včasih zaradi 
takih okoliščin med spolnim odnosom 
ne morejo popolnoma sprostiti, saj imajo 
občutek, da jih nekdo gleda. Če imate v 
spalnici nered, kupe dokumentov, knjig in 
drugih stvari, povezanih z delom, je tudi 
to lahko razlog, da se ne morete sprostiti. 
Prostor si prilagodite tako, da se v njem 
s partnerjem najbolje počutita. Izberete 

lahko razsvetjavo, ki se zatemni, ali pa 
prižgete dišeče sveče.

Pripravite se na intimnost. Če 
načrtujete romantičen večer z 
nekom, morate biti v prvi vrsti dobro 
razpoloženi. 
Pijte kavo ali pa si privoščite kakšen 
košček temne čokolade, ki bo izboljšala 
vaše razpoloženje. Kofein povečuje raven 
dopamina, kemične snovi v možganih, ki 
vpliva na občutek zadovoljstva, še posebno 
spolnega, poleg tega zagotavlja energijo in 

Horny Goat 
Horny goat je znan tudi kot epimedium 
in je močan spodbujevalec libida pri 
ženskah in moških ter ima učinek že ob 
prvi uporabi. Glavna sestavina rastline 
horney goat weed je ikarin, ki podpira 
normalno raven dušikovega oksida in 
testosterona v krvi. To povečuje pretok krvi 
in kisika v penis, zato so erekcije močnejše 
in trdnejše. 

Ašvaganda
Ašvaganda, eno najbolj vitalnih zelišč v 
ajurvedskem zdravljenju, se že od antičnih 
časov uporablja za širok spekter obolenj, 
a je najbolj znana po svojih krepilnih 
lastnostih. V sanskrtu pomeni ašvaganda 
vonj konja, s čimer se poudarja, da 
zelišče podeljuje vitalnost in moč žrebca 
in se po tradiciji predpisuje za krepitev 
imunskega sistema po prestani bolezni. 
Prav tako pa se ašvaganda uporablja za 
povečanje libida tako pri moških kot pri 
ženskah. Vpliva na reproduktivne organe 
ter pomaga izboljšati kakovost in količino 
sperme ter spolno zmogljivost.

Maca
Koren mace raste v perujskem gorovju na 
višinah 4.000‒4.500 metrov. Pogosto se 
uporablja kot naravna viagra, saj to super 

poveča fizično vzdržljivost. Kakav vsebuje 
alkaloid teobromin, ki ima na organizem 
podoben učinek kot kofein. Prav ta alkaloid 
v telesu sproža podobne občutke sreče, 
vznesenosti in sproščenosti. Vino in druge 
oblike alkoholnih pijač v zmerni količini 
nekaterim pomagajo, da se bolj sprostijo. 
Je pa res, da alkohol tudi v majhnih 
količinah na nekatere deluje uspavalno, 
včasih pa lahko celo oslabi spolno 

delovanje pri nekaterih 
moških.

Razumeti morate 
vlogo testosterona
Testosteron je 
najmočnejši moški 
hormon, ki uravnava 
rast in razvoj 
moških spolovil, 
spermatogenezo 
(razvoj semenčic), 
je odgovoren za 
sekundarne spolne 
znake, deluje anabolno. 
Pri moških igra 
testosteron ključno 
vlogo pri razvoju moških 
spolovil, kot so moda in 

obsečnica, nastanku sekundarnih spolnih 
znakov, na primer prirast mišične mase, 
kosti in rast dlak po telesu. Pomemben je 
za ohranjanje zdravja in dobrega počutja 
ter pri preprečevanju osteoporoze. Moški 
pogosto uživajo prehranska dopolnila, 
ki vsebujejo testosteron, saj povečajo 
libido in željo po spolnosti. Zdravniki jih 
predpišejo predvsem moškim z zelo nizko 
mero tega hormona. Raven testosterona 
z leti upada, upad pa še bolj pospeši 
kajenje, prekomerno pitje alkohola, 
prekomerna telesna teža in fizična 

živilo poveča libido pri moških in ženskah. 
Vsebuje veliko vitaminov, mineralov in 
aminokislin, ki poviša nivo energije. Maca 
nadzoruje plodnost, spolne funkcije, 
prebavo, možgane, fiziologijo živčnega 
sistema in raven energije.

Jagode goji
Jagode goji v kitajski medicini častijo 
že več kot tisoč let, saj nudijo zdravje 
in zdravilne učinke, kot so podpora 
imunskega sistema, antioksidativne 
lastnosti ter vsesplošne hranljive snovi, ki 
jih redko najdemo v enem samem viru. 
Znane so tudi po tem, da lahko povečajo 
libido. V azijskih državah se jagode goji 
tradicionalno uporabljajo kot spolni tonik, 
ki pomaga povečati spolno slo pri ženskah 
in moških. Uživanje jagod goji lahko 
pri moških poveča raven testosterona, 
pomaga pri težavah s prostato in pomladi 
spolne organe.

KAKO pOVečAtI 
LIbIDO IN IZbOLjšAtI 
KAKOVOSt SpOLNeGA 
ŽIVLjeNjA?

PReHRANA

Libido je želja po spolnosti in zelo kompleksen dejavnik, ki vpliva na spolnost. Ne glede na to, ali ste 
ženska ali moški, morate biti zainteresirani za učenje, tako kratkoročnih kot dolgoročnih načinov za 
povečanje libida ter s tem zadovoljstva za vas in vašega partnerja. Pred vami so kratki nasveti o tem, 
kako ponovno pridobiti izgubljeno zanimanje za seks. Besedilo: Eva Maher
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Spirulina je tržno ime za prehransko 
dopolnilo iz alg rodu Spirulina (vrst 
Spirulina platensis in Spirulina maksima). 
Na tržišču najdemo spirulino v obliki 
tablet, kapsul ali praška.

Kaj je spirulina?
Spirulina je preprosta enocelična oblika, 
ena od vrst modrozelenih cepljivk, ki so 
planet pred več kot tremi bilijoni let med 
prvimi začele oskrbovati s kisikom in 
tako posredno omogočile vso raznolikost 
večceličnih organizmov, vključno z nami 
samimi. Ker je kot večina alg izjemno 
prilagodljiva, jo najdemo v najrazličnejših 
naravnih okoljih – v prsti, 
močvirjih, sladkih in 
slanih stoječih vodah, 
najbolj pa ji prijajo topla 
tropska morja.

Nabirali so jo že Azteki
Njene izjemne 
prehrambne vrednosti 
smo se začeli zavedati 
šele v zadnjem času, vendar pa je njena 
zgodovina v prehrani dolga. V jezerih na 
območju Mehike naj bi jo nabirali Azteki, 
v Afriki pa naj bi jo na  območju Čada 
uživali že v 9. stoletju. Danes jo gojijo v 
plitvih bazenih toplih voda, njene največje 
izvoznice pa so ZDA, Tajska, Indija, Tajvan 
in Kitajska. Pri gojenju je kakršna koli 
uporaba pesticidov popolnoma odveč, 
kar lahko v prihodnosti veliko doprinese k 
reševanju našega planeta.

Kemično-biološka sestava
Spirulino sestavlja od 55 od 72 
odstotkov samih beljakovin. Spirulina je 
odličen dokaz, da se da vse esencialne 
beljakovine, ki jih telo samo ne more 
tvoriti, dobiti tudi v hrani ne-živalskega 

zaščito pred infekcijami,
• znižuje raven slabega holesterola v krvi,
• ureja presnovo,
• znižuje krvni pritisk,
• preprečuje anemijo (slabokrvnost),
• lajša stres,
• posredno pomaga pri vnetjih in celjenjih 

ran,
• pozitivno vpliva na različne alergije, 

na primer seneni nahod, vendar pa 
podrobnejše raziskave na tem področju 
še potekajo,

• pomaga pri zdravljenju senilnosti,
• pomaga pri zdravljenju očesnih bolezni.

Delovanje
In vitro in in vivo je bilo dokazano, da 
ima spirulina farmakološko aktivnost. 
Učinki, ki jih proučujejo, so vpliv spiruline 
na imunski sistem, povečanje aktivnosti 
makrofagov, stimulacija produkcije 
protiteles in citokinov ter aktivacija in 
mobilizacija celic T in B. Poleg tega 
proučujejo učinke proti nekaterim 
virusom, na primer virusu herpes, 
citomegalovirusu, virusu influenza in 
virusu HIV, na alergije, anemijo, raka, 
kardiovaskularne bolezni, hiperglikemijo, 
hiperlipidemijo ter oslabljen imunski 
sistem.

Antioksidativno delovanje
V ekstraktih so dokazali karotenoide, 
fenolne spojine in razgradne produkte 
klorofila, fikocianin in alofikocianin. 
V raziskavi so dokazali, da je 
najpomembnejši antioksidant fikocianin. 
V različnih frakcijah so proučevali 
antioksidativni učinek, pri čemer je večja 
vsebnost fikocianina pomenila večjo 
antioksidativno učinkovitost.

Antihiperlipemični učinek in 
antihipertenzivni učinek
Učinek so proučevali pri 36 preiskovancih 
(16 moških in 20 žensk, starih 18‒65 
let), ki so šest tednov prejemali 4,5 

izvora. V sebi skriva tudi pravo zakladnico 
vseh mogočih vitaminov in mineralov: B1, 
B2, B3, B6, B9, A1, C, D in vitamin E. 
Dokazana je bila prisotnost tudi vseh 
naslednjih mineralov: železa, kalcija, 

grama spiruline peroralno na dan. 
Namen raziskave je bil ovrednotiti 
učinek spiruline na serumske lipide, 
glukozo, aminotransferaze in krvni tlak. 
Preiskovanci med jemanjen spiruline 
niso spreminjali prehrane ali načina 
življenja. Rezultati so pokazali, da ni 
bistvene razlike v vrednostih glukoze in 
aspartat aminotransferaz, pokazale pa 
so se razlike v vrednostih triacilglicerola, 
celokupnega holesterola in HDL-
holesterola, pa tudi spremembe v krvnem 
tlaku. Zaključki raziskave so bili, da ima 
spirulina hipolipemični učinek, predvsem 
na triacilglicerol in LDL-holesterol, 
neposredno pa tudi na celokupni 
holesterol in HDL-holesterol. Poleg tega 
zniža sistolični in diastolični tlak.
Učinek spiruline so proučevali pri bolnikih 
s sladkorno boleznijo tipa II. Raziskavo 
so izvedli na 25 bolnikih. Dva meseca 
so jemali dva grama spiruline na dan. 

Ugotovili so znižane koncentracije 
glukoze na tešče in po obedu ter znižane 
koncentracije HbA(1c). Poleg tega so 
se znižale koncentracije celokupnega 
holesterola in LDL-holesterola, zvišale pa 
vrednosti HDL-holesterola. Ugotovili so, 
da spirulina vpliva na uravnavanje krvnega 
sladkorja.
Proučevali so vpliv spiruline pri bolnikih 
z nefrotskim sindromom, pri katerih 

cinka, magnezija, natrija, mangana, 
selena, kroma in joda. Res pa je, da 
količina omenjenih mineralov variira glede 
na okolje, v katerem so bile alge gojene.
Ne smemo pozabiti na esencialne 
maščobne kisline, med katerimi 
prevladuje gama linolenska kislina. 
To najdemo le še v materinem mleku, 
svetlinovem olju in nekaterih drugih 
vrstah alg. Omeniti velja tudi maščobno 
kislino arginin, ki igra pomembno vlogo 
v našem imunskem sistemu, pri celjenju 
ran, uravnava izločanje rastnega hormona, 
pozitivno vpliva na krvni pritisk …
Značilna zelena barva je posledica 

raznovrstnih barvil, ki jih 
vsebuje spirulina. Med njimi 
prevladuje klorofil, imenovan 
tudi zelena kri, saj je sestava 
ene molekule skoraj identična 
molekuli hemoglobina v naši 
krvi. Moder odtenek daje 
fikocianin, ki pozitivno vpliva 
na delovanje jeter in presnovo 
pomembnih kislin. Najbolj 

pomembno pa je, da so vse naštete snovi 
v spirulini prisotne v takšni obliki, da 
jih naše telo z lahkoto sprejme in hitro 
absorbira.

Pozitivni učinki spiruline
• Oskrbuje organizem z vsemi 

esencialnimi beljakovinami, maščobnimi 
kislinami, vitamini in minerali,

• deluje kot antioksidant in tako znižuje 
tveganje za nastanek rakavih obolenj,

• ima močan čistilni učinek, zaradi 
katerega jo moramo uživati v omejenih 
količinah (1‒10 gramov spiruline v 
prahu na dan (1‒3 čajne žličke)),

• razvija črevesno floro, ki je zaradi 
temeljne vloge pri absorpciji hranil več 
kot pomembna za naše dobro počutje in 

se v urinu izgublja mnogo proteinov, 
posledično se zmanjša krvni pritisk. Zaradi 
tega se poveča sinteza albumina in drugih 
proteinov v jetrih, vključno z lipoproteini, 
kar vodi v sekundarno hiperlipidemijo. 
Gama linolenska kislina lahko prepreči 
kopičenje holesterola v telesu. Raziskavo 
so izvedli pri 23 bolnikih (starih od 2 do 
13 let). Razdelili so jih na dve skupini, 
pri čemer je ena dobivala samo zdravila, 
druga pa zdravila in spirulino. Ugotovili 
so, da spirulina pomaga pri zniževanju 
povišanih koncentracij lipidov pri bolnikih 
z nefrotskim sindromom.

Vpliv na bolnike s HIV
Primerjali so dve skupini podhranjenih 
otrok: 84 okuženih s HIV in 86 
neokuženih. Raziskava je trajala osem 
tednov. Pri vseh otrocih se je zvišala 
telesna teža, zmanjšala se je anemija, 
pri čemer pa je bilo okrevanje manj 
učinkovito pri otrocih s HIV. Rezultati so 
pokazali, da je jemanje spiruline ugodno 
za podhranjene otroke.
Nič čudnega, da je spirulina v zadnjem 
času vedno bolj prepoznana in cenjena. 
Odločitev, ali jo boste zaužili v obliki tablet, 
kapsul ali prahu, je vaša – bistvene razlike 
med njimi ni, seveda pa je pomembno, 
da alga ni termično ali kako drugače 
obdelana, saj le tako ohrani vse svoje 
dragocene sestavine.

SpIrULINA, 
čUDeŽNA 
ALGA
O algi spirulini vedno slišimo kaj novega, saj ji pripisujejo mnoge pozitivne lastnosti. Kaj je spirulina, 
zakaj jo uživati in kakšne so njene lastnosti? Besedilo: Katarina Iver

PReHRANA

spirulino sestavlja od 55 od 72 
odstotkov samih beljakovin. 
spirulina je odličen dokaz, da se 
da vse esencialne beljakovine, 
ki jih telo samo ne more tvoriti, 
dobiti tudi v hrani ne-živalskega 
izvora. V sebi skriva tudi pravo 
zakladnico vseh mogočih 
vitaminov in mineralov: B1, B2, 
B3, B6, B9, A1, c, D in vitamin e. 

Nič čudnega, da je spirulina v zadnjem času vedno bolj 
prepoznana in cenjena. Odločitev, ali jo boste zaužili v 
obliki tablet, kapsul ali prahu, je vaša – bistvene razlike 
med njimi ni, seveda pa je pomembno, da alga ni 
termično ali kako drugače obdelana, saj le tako ohrani 
vse svoje dragocene sestavine.

• zmanjšuje utrujenost in izčrpanost,
• deluje na imunski sistem,
• prispeva k ohranjanju zdravih sluznic,
• ima vlogo pri ohranjanju vida,
• podpira zdravje kože in ohranja zdravje kosti.

Bogat naravni vir železa, vitaminov 
B-kompleksa ter vitamina A in K.

SPIRULINA PACIFICA®

Modrozelena alga s Havajev

www.spirulina.siNa voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
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V prehrani imajo rjave morske alge 
Ascophyllum nodosum zelo velik pomen, 
saj so hranilno dovršene (polnovredna 
hrana) in imajo sposobnost vzdrževanja 
človeškega življenja. Poskrbijo za 
naravno in celostno ravnotežje makro- 
in mikrohranilnih snovi brez odvečnih 
sestavin. Izdelki z rjavimi morskimi algami 
so razširjeni in priznani po vsem svetu. 
Najbolj uporabljena vrsta so divje rjave 
arktične alge Ascophyllum nodosum 
(norveški kelp). Te značilne arktične alge 
so bolj bogate s hranilnimi snovmi kot bolj 
južne vrste, na primer navadna atlantska 
mehurjasta haloga ali (japonski) wakame. 
Morsko rastlinje Ascophyllum nodosum se 
nahaja v relativno plitkih vodah v nasprotju 
z globokomorskim kelpom ali laminario 
in na njega vplivajo drugačni dejavniki, 
kot so intenzivna fotosinteza (v poletnih 
mesecih izpostavljenost soncu 24 ur na 
dan), naravno izločanje starega morskega 
rastlinja (močni zimski tokovi odstranijo 
večino rastlin, starejših od štirih let) in 
pretiran mraz pozimi.
Nekaj vrst živali, vključno z galapaškimi 
kuščarji se prehranjujejo izključno z algami. 
Na otokih Lofoten mladi divji losi tudi poleti 
prehodijo kilometre z gora z namenom, da 
se hranijo z algami, ki rastejo ob obali. Od 
vseh alg so rjave morske alge Ascophyllum 
nodosum hranilno najbolj bogate in imajo 
najbolj obsežno ravnotežje hranilnih snovi. 
Zaradi njihovega edinstvenega arktičnega 
okolja in evolucije veljajo za izredne in 
so bile najbolj pogost predmet raziskav o 
algah zadnjih 50 let. Ravnotežje mineralnih 
soli je izjemno podobno človeški celični 
tekočini. 

in še toliko drugih bolezenskih stanj niso 
več problem nerazvitih držav ali slabšega 
socialnega statusa. Nezadostna oskrba 
z mikrohranilnimi snovmi je splošen 
svetovni problem in ima tako zdravstvene 
kot gospodarske posledice. Končni izid 
je povečana smrtnost, druge posledice 
pa so slepota, slabši kognitivni 
razvoj, počasnejša rast, slabša 
produktivnost delavcev, večja 
možnost bolezni in neugodni 
izidi nosečnosti. Rjave morske 
alge Ascophyllum nodosum so 
zelo pomembne, saj izkušnje 
kažejo, da v mnogih primerih 
ni pomembna dnevna količina 
hranilnih snovi, ampak dejstvo, 
da so prisotne poleg vseh drugih 
hranilnih snovi, potrebnih za 
presnovo in uporabnost v telesu. 
So najbolj alkalizirane v naravi, 75-
krat bolj kot jabolka. Neverjetno 
je, da se usmerijo na bolezenska 
stanja, medtem ko predstavljajo bogat 
prehrambni vir in opravljajo proces 
razstrupljanja krvne/limfne tekočine. 
Uporabniki izdelkov z omenjenimi 
rjavimi algami kot tudi znanstvena 
poročila pričajo, da imajo izdelki vlogo 

Alge so najbolj hranilna oblika rastlinstva 
na našem planetu – vsebujejo skoraj vse 
obstoječe hranilne snovi. Tako so nasičene 
z minerali, da jih navadno uporabljajo kot 
nadomestilo v receptih, saj priskrbijo temelj 
mineralov za boljši izkoristek beljakovin 
in vseh drugih hranilnih snovi. Nudijo 
obsežen razpon beljakovinske vsebine 
kot dodatek k neverjetni sposobnosti 

kombiniranja z drugo zelenjavo, žitaricami 
in stročnicami. Ne le, da prispevajo 
dragocene beljakovine in hranilne snovi, 
ampak je tudi njihova mineralizacija boljša 
kot v kateri koli drugi rastlinski ali živalski 
hrani.

pri problemih z rakom, srcem, ožiljem 
in imunskim sistemom, pomembni 
so njihovi naravni antibakterijski in 
antibiotični učinki in učinkovitost pri 
zdravljenju Candide, sindroma kronične 
utrujenosti, bakterije helicbacter pylori, 
povečane ščitnice, razdražljivega črevesja, 

pomanjkanja odpornosti, slabe prebave, 
zastrupljenosti z živim srebrom, čira na 
želodcu in problemov s telesno težo. Kot 
kaže, imajo pozitiven učinek na ponovno 
vzpostavljanje ravnotežja, čistilen, 
razstrupljevalni, krepilni učinek in učinek 
uravnavanja vsega organizma. Koristno jih 

»Morske rastline tvorijo osnovo za življenje 
ali preživetje drugih vrst življenja,«pravi T. 
V. Desikachery, vodilni strokovnjak za alge. 
Arktične alge Ascophyllum nodosum imajo 
več železa kot splošno znana rdeča alga 
Dulse, ki ima 200-krat več železa kot pesa, 
najbogatejša kopenska zelenjava. Ima 
osemkrat več magnezija in stokrat več joda 
kot katera koli kopenska rastlina in približno 
14-krat več kalcija kot kravje mleko. Čajna 
žlička alg Ascophyllum nodosum ima več 
železa kot krožnik brokolija in vsebuje 
posebne polisaharide, ki pomagajo 
preprečiti beljakovinam, ki povzročajo raka, 
da se pritrdijo na steno debelega črevesa. 
So izvrsten naravni vir magnezija, kar je 
pomembno v primerih kostnega artritisa, 
so pa tudi vir železa, kar je pomembno pri 
pomanjkanju železa.
Mikroalge, kot so Spirulina in Chlorella, 
spadajo v razred modro-zelenih alg in so 
precej drugačne od morskih alg. Mikroalge 
rastejo na gladini sladkih voda in imajo 
sorodne prehrambene lastnosti kot kopne 
rastline (ne rastejo v oceanih). Nekatere, 
na primer Klamatske modro-zelene alge, 
žanjejo v jezerih, večinoma pa jih gojijo 
v velikih bazenih z vodo, še posebno na 
Kitajskem in v severovzhodni Aziji. Njihove 
prehrambne lastnosti se močno razlikujejo, 
odvisne pa so od kakovosti in prehrambne 
vsebine vode. 

Prehrana je najbolj pomemben način 
upravljanja s svojim zdravjem
Prehrana oblikuje osnovo za vse druge 
dejavnike, ki prispevajo k ravnovesju in 
kakovosti zdravja. Nezadostna prehrana, 
debelost, sladkorna bolezen, bolezni srca 

je uporabljati v mnogih posebnih dietah. 
Z uporabo rjavih alg lahko izboljšamo 
probleme z dihali in izsušeno kožo. 
Precejšen del preiskav je osredotočen na 
dobrodejnost rjavih alg pri zdravljenju 
raka, bolezni srca in ožilja, povišanega 
holesterola in slabega delovanja ščitnice. 

Sodobna znanost priznava 
alge kot enega od vsestranskih 
farmacevtskih čudežev narave, ki 
lahko doseže vse od preprečitve 
in zdravljenja različnih vrst 
raka do znižanja holesterola in 
pritiska, redčenja krvi, preprečitve 
čirov, uničevanja bakterij in 
celo zdravljenja zaprtja. Redni 
vnos lahko vpliva na alkalnost, 
vsebujejo 70 odstotkov vseh 
mikrohranilnih snovi (vitaminov 
in mineralov), ki jih naše telo 
potrebuje za zdravje, in so 
tudi nabite z aminokislinami 

(beljakovinami). Bogate so prav tako s 
sklopi, kot so polisaharidi, ki čistijo in 
zdravijo črevesje ter pomagajo pri prebavi 
hrane. Ti sklopi se tudi povezujejo s 
težkimi kovinami in lahko pomagajo pri 
odstranjevanju živega srebra, svinca, 
kadmija in drugega iz telesa.

rjAVe MOrSKe 
ALGe – OSNOVA 
ŽIVLjeNjA
Da bi razumeli pomembnost morske prehrane, pomaga, če razumemo nekaj o izvoru življenja in o 
vlogi, ki so jo morske hranilne snovi igrale v evoluciji našega telesnega razvoja. Še danes to obširno 
ravnotežje hranilnih snovi (še vedno jih najdemo v divjih algah) omogoča, da dosežemo ravnotežje 
hranilnih snovi in homeostazo - ravnotežje celotnega sistema. Besedilo: Uros’ Pocajt

PReHRANA



53

Po podatkih Inšpektorata za notranje 
zadeve Republike Slovenije je bilo v zimski 
sezoni 2012/2013 prijavljenih 1.073 
poškodb na naših smučiščih, od tega je 
bilo 1.042 lažjih in 31 težjih poškodb. 
Število poškodb je bilo približno enako kot 
eno leto prej (1.067).

Smučanje
Kot smučarski narod smo Slovenci 
v zimskem obdobju podvrženi večji 
nevarnosti poškodb. Temu botruje razen 
poprej omenjenih razlogov tudi napredek 
v tehnologiji in obliki smuči, ki omogočajo 
višje hitrosti smučanja in višje sile na 

tudi gneča na smučišču pripomorejo k 
večjemu številu padcev. Ob tem lahko 
pride, razen do prej opisane poškodbe 
kolena, tudi do raznih zlomov v področju 
udov (zlom pogačice, spodnjega 
dela stegnenice), ki lahko zahtevajo 
dolgotrajno zdravljenje. Manj pogoste pa 
so poškodbe gležnja, predvsem zaradi 
dobre obutve in novejših vezi.
Pri alpskih smučarjih, ki uporabljajo 
palice, pride pri padcu lahko do natrga ali 
pretrga stranske vezi med dlančnico in 
falango sklepa palca. To se zgodi zaradi 
abdukcije (odmika) palca pri padcu. Pojavi 
se bolečina, v večini primerov je dovolj 
le imobilizacija, včasih pa je potrebna 
operacija. Ker je palec pomemben pri 
uporabi roke za vse aktivnosti, je treba 
storiti vse, da se povrne dobra in neboleča 
aktivnost. Poškodbe zapestja, običajno 
so to zlomi, je značilna bolj za deskarje 
na snegu. Ta poškodba včasih zahteva 
operativno zdravljenje, pogosto pa vsaj 
naravnavo, preden se zlom imobilizira z 
mavcem. 
Poleg poškodbe v predelu palca velja 
omeniti tudi neprijetne poškodbe 
ramenskega sklepa – udarci, izpahi in 
zlomi, ki jih lahko spremlja tudi poškodba 
kit tako imenovane rotatorne manšete. Te 
poškodbe pogosto povzročajo dolgotrajno 
bolečino in omejeno gibljivost v rami.

Deskanje
Deskanje za razliko od smučanja zaradi 
položaja nog na deski varuje športnika 
pred silami, ki delujejo na kolenski sklep, 
zato so poškodbe v smislu zvina kolena 
redkejše. Večinoma se ob padcu deskar 
lovi na pred seboj iztegnjene roke ali 
pade na zadnjico. Tipične poškodbe pri 
deskarjih so torej poškodbe zgornjega 
uda, predvsem zvini in zlomi v predelu 
zapestja, pa tudi izpahi v predelu komolca 
in rame.
     
Drsanje
Tudi pri drsanju so glavni vzrok poškodb 
padci. Večinoma jih uspemo ublažiti z 
rokami, vendar pa si ob tem podobno kot 
pri deskanju lahko poškodujemo zapestje, 
komolec ali ramo. Pogosto nam lovljenje 
na roke ne pomaga, saj nam roke na 
ledu zaradi majhnega trenja spodrsnejo 
in pride do udarca v predel obraza in 
posledične poškodbe – od preprostih 
modric do resnejših zlomov kosti ali nosu.
Tudi poškodbe kolen niso redke, predvsem 
pri tistih posameznikih, ki se poslužujejo 
skokov na drsalkah. Ob tem lahko ob 
nerodnem pristanku hitro pride do zvina 
kolena in poškodb vezi. Ne nazadnje naj 
omenimo tudi ureze z ostrimi drsalkami, 
ki zahtevajo ustrezno oskrbo. 

Poškodba glave in hrbtenice
Posebej velja omeniti poškodbe hrbtenice 
in glave, ki jih lahko zasledimo pri vseh 

kolenski sklep, ki je ob izvajanju zavojev 
še posebno obremenjen. Ob slabi mišični 
moči določenih mišičnih skupin, katerih 
naloga je, da kolenskim vezem pomagajo 
pri stabilizaciji kolena, lahko hitro pride do 
zvina kolena. Gre za eno od najpogostejših 
poškodb pri tem športu. Ob tem se lahko 
poškodujeta meniskusa, kolenske vezi – 
sprednja križna vez ali stranske vezi – ali 
pa je poškodba kombinirana, zdravljenje 
pa zapleteno, včasih je potrebna tudi 
operacija.
Sama hitrost smučanja, neprevidnost 
smučarjev, neupoštevanje pravil varnega 
smučanja, objestnost, ne nazadnje pa 

zimskih športih. 
Glava se kaj 
hitro poškoduje, 
bodisi pri padcu, 
naletu dveh 
posameznikov 
ali če se 
zaletimo v oviro 
(drevo, ograda 
pri drsanju). 
Poškodbo glave 
lahko spremljajo 
lažje motnje 
zavesti (pretres 
možganov), 
poškodovanec 
se samega 
dogodka in 
dogajanja pred njim ne spomni. Lahko 
pa je poškodba mnogo hujša, z globoko 
nezavestjo, znotrajlobanjskimi krvavitvami, 
zahteva hospitalizacijo, včasih operacijo 
in ima za posledico veliko težav pri 
funkcioniranju posameznika, posledice 
pa lahko nesrečnika spremljajo vse 
življenje. Nevarnost poškodbe hrbtenice 
in hrbteničnega mišičja obstaja pri skokih 
in padcih na zadnjico ter ob direktni ali 
indirektni poškodbi vratu in se lahko 
zgodi pri vseh zimskih športih. Poškodba 
je lahko tudi hujša, z nestabilnimi 
zlomi, poškodbo hrbtenjače in pojavom 
ohromelosti mišic pod ravnjo poškodbe.

Preventiva
Za preprečitev zgoraj opisanih poškodb 
lahko naredimo veliko tudi sami. 
Predvsem je na prvem mestu treba 
omeniti upoštevanje predpisanih navodil, 
ki veljajo predvsem na smučiščih. Razen 
tega moramo poskrbeti za ustrezno 
telesno pripravljenost na zimsko sezono. 
Vedno moramo poznati svoje sposobnosti 
in biti previdni. Upoštevati moramo 
vremenske razmere, druge smučarje 
na smučišču oziroma druge drsalce na 
drsališču, upoštevati moramo tudi teren. 
Med preventivne ukrepe uvrščamo tudi 
pravilno izbrano smučarsko opremo 
(izbira vrste smuči), glavo si moramo 
zaščititi s kakovostno čelado (ne glede na 
našo starost!). 
Za pripravo našega telesa na zimske 

aktivnosti si moramo vzeti dovolj časa. 
Poseben poudarek je na doseganju dobre 
vzdržljivosti, priporoča se hoja (hitra hoja 
ali hoja navzgor) in kolesarjenje. Sprva 
začnemo z manjšimi obremenitvami, 
potem te obremenitve stopnjujemo 
in tako pridobivamo tako vzdržljivost 
kot tudi moč mišic. Stopnjevanje lahko 
dosežemo s spremembo hitrosti hoje, 
s povečevanjem vzpona (večja strmina 
vzpona) in z dodajanjem obremenitev pri 
izvajanju vaj za krepitev mišic. Tudi če smo 
dobro pripravljeni na zimske radosti, ne 
smemo preceniti svojih sposobnosti, saj 
s tem spravimo v nevarnost sebe in tudi 
druge udeležence na smučišču, sankališču 
in drsališču.

Ukrepi v primeru lažjih poškodb
Če gre za lažje poškodbe, ki ne zahtevajo 
zdravniške oskrbe, si lahko pomagamo 
tudi sami. Na prvem mestu je hlajenje 
poškodovanega predela. Hladimo ga 
lahko z uporabo hladilnih vrečk, hladne 
vode ali pa z ledom. Izvajanje masaže 
z ledom je učinkovito pri zmanjševanju 
bolečine, otekline in nastajanju podpludb. 
Uporabimo kos ledu in z njim masiramo 
boleč predel, masiramo krožno, počasi 
in toliko časa, da se spremeni barva kože 
v rdečo. To lahko potem večkrat dnevno 
ponovimo. Poleg hlajenja je važen 
tudi počitek, včasih povijanje in dvig 
poškodovanega dela telesa. 

pOšKODbe prI 
ZIMSKIh špOrtIh

Redne športne aktivnosti so dandanes del vsakdanjika, 
predvsem zaradi vedno večjega zavedanja posameznikov o 
pomembnosti redne športne aktivnost za zdravo življenje. 
Izbira aktivnosti je v veliki meri odvisna tudi od letnega časa. 
Tako se v zimskih mesecih več ljudi ukvarja z zimskimi športi, 
kamor na prvo mesto vsekakor sodi rekreativno alpsko 
smučanje in deskanje, veliko ljudi pa se rekreira pri teku na 
smučeh, mladi radi drsajo, otroci pa se sankajo. Tako kot pri 
drugih športih tudi pri zimskih športnih aktivnostih obstaja 
nevarnost poškodbe. Verjetnost te je večja, če se ukvarjamo 
z določeno športno aktivnostjo le nekajkrat na leto, kar velja 
predvsem za smučanje. V takih primerih naš mišični spomin 
ni vešč gibov, ki jih izvajamo, prav tako pa obremenjujemo 
mišične skupine in sklepe s silami, ki jih ti niso vajeni.

Besedilo: Boris Kos, dr. med., in asist., dr. Nataša Kos, dr. med., fiziatrinja

GIBANJe

Kot smučarski narod smo 
slovenci v zimskem obdobju 
podvrženi večji nevarnosti 
poškodb. Temu botruje razen 
poprej omenjenih razlogov 
tudi napredek v tehnologiji 
in obliki smuči, ki omogočajo 
višje hitrosti smučanja in višje 
sile na kolenski sklep, ki je ob 
izvajanju zavojev še posebno 
obremenjen.

Kadar naše telo izgubi vertikalno poravnanost 
nosilnih sklepov tako, da se glava, ramena 
in prsni koš pomaknejo naprej in navzdol, 
postane trebušna prepona zaradi zgradbe prsne 
in trebušne votline utesnjena. Svoje naloge 
potiskanja zraka v pljuča in iz njih ne more več 
opravljati v polni meri, kar pomeni glavno oviro 
za vnos kisika v telo. Kadar nimamo dovolj 
kisika, naše mišice težje pravilno funkcionirajo.
Vse mišice, velike in male, so odvisne od 
pretoka krvi in kisika, ki ga s tem dobijo. Bolj 
aktivne so mišice, več energije potrebujejo. 
Čeprav so očesne mišice relativno majhne, 
so pri delu z računalnikom ene od najbolj 
aktivnih v telesu – neprestano ostrijo sliko in 
usmerjajo pogled. Nič manj niso zaposlene 
kot naše roke in zapestja. Poleg tega vidni 
živec porabi več kisika kot kateri koli drug 
živec v telesu. To pomeni, da oči pri delu z 
računalnikom zahtevajo zelo veliko kisika. Če je 
zaradi naše drže trebušna prepona utesnjena, 
potem ne moremo dobiti toliko kisika, kot bi 
ga lahko. Na drugi strani pa pri »povešeni« 
drži nad računalnikom tudi vratne mišice 
opravljajo delo, ki ga sicer pri vzravnani drži 
ne bi. Ne smemo pozabiti, da so tudi možgani 
velik porabnik kisika. In tako so ob požrešnih 
možganih in vratnih mišicah očesne mišice 
prikrajšane za kisik, ki ga nujno potrebujejo za 
učinkovito delovanje.

VAS pečejO OčI? 
MOrDA je VZrOK 
SLAbA teLeSNA 
DrŽA.

V svoji knjigi Brez bolečin za 
računalnikom (PainFree at Your 
Pc) Pete egoscue pravi, da kar 80 
odstotkov uporabnikov računalnika 
čuti utrujene in pekoče oči ter 
opaža megljenje vida. Kako je to 
lahko povezano s telesno držo?

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



TANTUM® VERDE z učinkovino 
benzidamin močno zmanjša 

bolečine v grlu, saj hkrati deluje lokalno 
anestetično in protivnetno. S svojim 

delovanjem omrtviči vneto tkivo in ublaži 
trenutno bolečino, obenem pa zavira vnetne 
procese, zaradi česar oteklina in bolečina 

tudi dolgoročno splahnita. 

Pred uporabo 

natančno preberite 

navodilo! O tveganju 

in neželenih učinkih 

se posvetujte z 

zdravnikom ali s 

farmacevtom.
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Kakšne oblike vadbe so najbolj 
primerne za starostnike?
Starejši ljudje morajo na primeren 
način okrepiti svoje telo. Prav tako je 
priporočljivo, da se posvečajo vadbi za 
izboljšanje koordinacije in ravnotežja. 
Telesna drža namreč postane manj 
optimalna v kolikor so v tkivih in mišicah 
prisotni vzorci dolgotrajne napetosti. 
Ti prav tako ovirajo pravilno dihanje in 
gibanje, hkrati pa preprečujejo pretočnost 
telesnih tekočin, kot je kri in limfa. S tega 
vidika so vaje, ki izboljšajo telesno držo, 
seveda izjemno koristno.

Izvajanje katerih vaj bi priporočili 
Priporočila bi predvsem izvajanje 
nežnih somatskih vaj, ki so izvedene z 
zavedanjem in vaje, ki so anatomsko varne 
z namenom, da se okrepi center telesa 

in okončine. Predvsem je priporočljiva 
vsakodnevna hoja. 

Po nekaterih podatkih naj bi zlom 
kosti, ki je posledica osteoporoze, v 
pomenopavznem obdobju prizadel 
najmanj 40 odstotkov žensk. Katere 
vadbe so primerne za posameznike, ki 
trpijo za osteoporozo in katerim se je 
treba izogibati?
Kostno tkivo se proizvaja, ko so kosti 
stimulirane, zato je z namenom krepitve 
kosti priporočljivo, da se osredotočimo 
na ekstenzijo hrbtenice, pri čemer ležimo 
na trebuhu. Eno takšnih vaj lahko na 

primer izvedemo tako, da ležimo na 
trebuhu, komolci so skrčeni, dlani pa 
počivajo na tleh v višini ramen. Nato 
aktiviramo trebušne mišice ter postopno 
in z nadzorom dvigujemo zgornji del 
trupa in ga ponovno spustimo navzdol. 
Priporočljivo je tudi izvajanje vaj z 
obremenitvijo, pri katerih uporabljamo 
lastno težo. Izogibati pa se moramo 
upogibom, kot je na primer upogib 
hrbtenice naprej, še posebej v kombinaciji 
z uporom, kot so na primer trebušnjaki. 
Prav tako ni priporočljivo izvajanje rotacij 
hrbtenice, zlasti v kombinaciji z upogibi 
hrbtenice.

Kako pa je z vadbo starostnikov, ki 
trpijo za povišanim krvnim tlakom in 
diabetesom?
V primeru visokega krvnega tlaka je 
pomembno, da delamo na sproščanju. 
Izogibati se je treba dolgim stoječim 
položajem in dvigovanju rok nad glavo za 
dalj časa. Za diabetike pa je priporočljivo 
izvajanje vseh anatomsko pravilnih 
vaj. Predvsem pa je pomembno, da 
posamezniki najdejo učitelja, ki ima 
dovolj znanja in za sabo veliko ur študija. 
Le izkušen učitelj lahko namreč prilagodi 
vaje posameznikom in specifičnemu 
zdravstvenemu stanju osebe.

Kaj so najpogostejše napake, ki lahko 
v okviru skupinskih vadb terjajo tudi 
poškodbe, predvsem predstavnikov 
starejše generacije?
Najpogostejše napake, ki se zgodijo 
v okviru skupinskih vadb, je izvajanje 

StArejšI LAhKO 
VItALNOSt pOVečAjO 
preDVSeM S 
prAVILNO VADbO
Telesna aktivnost je pomembna pravzaprav za vse, saj izboljša našo fizično pripravljenost,  splošno 
počutje in vitalnost. Vadbe prav tako ne bi smeli zanemariti v poznejšem življenjskem obdobju, 
saj nam lahko prinese ogromno koristi. Pri tem pa je pomembno poudariti, da mora biti vadba za 
starejše prilagojena specifičnim potrebam posameznika ter njihovemu zdravstvenemu stanju oziroma 
morebitnemu bolezenskemu stanju, s katerim se soočajo. O vadbi za starejše smo se pogovarjali s 
céline Louis, učiteljico pilatesa in joge ter izkušeno somatsko gibalno pedagoginjo iz centra Parinama.

ZReLA LeTA

Besedilo: Eva Jandl



preveč intenzivnih vaj oziroma vaj, ki ne 
upoštevajo zdravstvenega stanja osebe. 
Pomembno je, da se pred začetkom 
obiskovanja vadbe vsi posamezniki 
posvetujejo z učiteljem in ga seznanijo 
z zdravstvenimi težavami, s katerimi se 
morda soočajo.

Kako pa je z jogo v poznejšem 
življenjskem obdobju? Je ta 
priporočljiva oziroma na kaj moramo 
biti pozorni?
Joga lahko vsekakor pomaga tudi 
starejšim. Seveda pa je tudi vadbo joge 
smiselno prilagoditi starostnikom. 
Osredotočili bi se predvsem na vaje, ki 
jih lahko izvajamo v sedečem položaju 
na stolu in dajejo poudarek pravilni drži 
telesa, krepitvi centra telesa in mobilnosti 
sklepov. Seveda mora izvajanje vseh 
položajev potekati nežno. Prav tako je 
smiselno, da se pri starejših osredotočimo 
predvsem na druge tehnike joge in ne 
zgolj samo na asane oziroma položaje 
telesa. Pri tem bi izpostavila predvsem 

različne dihalne tehnike oziroma 
pranajamo in meditacijo. Poudarila bi, da 
joga lahko zelo koristi starejši populaciji, če 
učitelj zna prilagoditi vaje oziroma tehnike.
Katera vadba, ki jo izvajate v vašem 
centru, je primerna za starostnike, 
katerim vajam dajete poudarek in kako 
se posvetite posameznikom?
V centru Parinama imamo različne 
programe, ki so primerni za starejšo 
populacijo. Mednje sodita predvsem 
programa Vitalno medenično dno in 
Zdrava hrbtenica. Gre za popolnoma nova 
in edinstvena programa v Sloveniji, ki 
temeljita tako na krepitvi, kot na sprostitvi 
telesa , ki jo pogosto podcenjujemo, 
pri čemer pa ne uporabljata klasičnega 
raztezanja. Seveda pa oblikujemo tudi 
individualne programe glede na potrebe 
osebe oziroma specifično zdravstveno 
stanje posameznika. Posameznikom pa 
po potrebi prilagodimo tudi vaje znotraj 
skupine, ki jo obiskuje.

Kaj pa, ko vadba zaradi gibalnih 
oviranosti ne pride v poštev? Kako 
lahko pomagamo lajšati morebitne 
bolečine?
V primeru, da vadba ne pride v poštev 
je priporočljiva masaža, s katero lahko 
mobiliziramo telo in tkiva. Osebno 
priporočam tajsko oziroma korejsko 
sprostitveno masažo. V centru Parinama 
izvajamo tudi metodo Parinama 
somatika, ki poteka na masažni mizi 
in je primerna tudi za ljudi z gibalnimi 
omejitvami. Pri tej metodi stranka 
sodeluje s somatskim terapevtom z 
namenom, da ponovno vzpostavi nevro-
mišične povezave. Somatski terapevt 
pri tej metodi stranko vodi, da se ta 
premika počasi in z zavedanjem. Tako 

lahko možgani zaznavajo kaj se dogaja v 
telesnih tkivih in se lahko ponovno naučijo 
učinkovitih gibalnih vzorcev. V primeru 
gibalnih omejitev lahko delamo tudi na 
vizualizaciji in somatizaciji (občutenje 
telesa »od znotraj«) ki nam pomagata 
sprostiti napetosti. Pri tem nam je lahko 
v pomoč tudi dihanje, ki je ključnega 
pomena, vendar pa, kot sem že omenila, 
v sodobnih vadbenih programih vse 
prevečkrat zanemarjeno. 

starejši ljudje morajo na 
primeren način okrepiti svoje 
telo. Prav tako je priporočljivo, 
da se posvečajo vadbi za 
izboljšanje koordinacije in 
ravnotežja. Telesna drža namreč 
postane manj optimalna, če 
so v tkivih in mišicah prisotni 
vzorci nepravilne drže. Ti prav 
tako ovirajo pravilno dihanje in 
gibanje, hkrati pa preprečujejo 
pretočnost telesnih tekočin, kot 
sta kri in limfa. s tega vidika so 
vaje, ki izboljšajo telesno držo, 
seveda izjemno koristne.

Joga lahko vsekakor pomaga 
tudi starejšim. seveda pa je tudi 
vadbo joge smiselno prilagoditi 
starostnikom. Osredotočili bi se 
predvsem na vaje, ki jih lahko 
izvajamo v sedečem položaju na 
stolu in dajejo poudarek pravilni 
drži telesa, krepitvi centra 
telesa in mobilnosti sklepov.
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Razlogov za hiter porast težav s ščitnico je 
veliko. Zato bomo v nadaljevanju našteli le 
nekaj najpogostejših nevidnih uničevalcev 
ščitnice, na katere redko pomislimo, če 
sploh. Več o vzrokih motenega delovanja 
ščitnice lahko preberete v novi knjižici 
Preverjene naravne rešitve: Uravnajte 
ščitnico. V njej se skrivajo tudi številni 
nasveti, kako se težavam s ščitnico izogniti 
in seveda kako na naraven način že nastale 
motnje v delovanju ščitnice odpraviti.  

RTG-diagnostika
RTG-slikanje je eno od najpogostejših 
diagnostičnih preiskav v medicini. 
Čeprav je tako pogosto v uporabi, pa to 
ne pomeni, da je popolnoma zdravju 
neškodljivo. Ionizirajoče žarčenje je 
sestavljeno iz zelo visoko frekvenčnih 
valov, ki prehajajo skozi živo telo. Telo 
odvisno od gostote tkiva različno zadrži 
del tega žarčenja, zato tudi lahko nastane 
RTG-slika. Žarki, ki jih telo absorbira, so na 
RTG-sliki vidni kot bela ali siva področja (na 
primer kosti). Žarki, ki prehajajo mehka 
tkiva, pa se na RTG-sliki odražajo kot 
temno siva ali črna področja (na primer 
mišice). 
Žarki, ki jih telo absorbira, pa niso vidni le 
na RTG-sliki, temveč se s časoma lahko 
manifestirajo celo v obliki tumoroznega 
tkiva v našem telesu. Posledice RTG-
snemanja se namreč v telesu v življenju 
akumulirajo. K razvoju obolenja pa šteje 
vsaka izpostavljenost temu žarčenju. 
Čeprav raziskovalci zdravnike opozarjajo, 
da mora biti pošiljanje pacientov na katero 
koli RTG-snemanje zaradi tveganj, ki jih ta 
diagnostika povzroča, čim bolj racionalno, 
žal temu ni tako. R. Wootton, profesor 
in direktor Medicinske fizike v londonski 
bolnišnici Hammersmith, navaja, da v 
Veliki Britanji predstavlja RTG- snemanje, 
na katerega zdravniki napotijo paciente, 

škodo odpravilo. 
Podobno tudi glede radioterapije 
hiperaktivne ščitnice raziskovalci 
opozarjajo na alarmantna dejstva. Ali 
ste vedeli na primer, da se za žarčenje 
hiperaktivne ščitnice uporablja isti 
radioaktivni jod (jod 131) kot tisti, ki se v 
okolje sprošča ob nuklearnih nesrečah, kot 
je na primer nesreča v Fukušimi. Za njega 
pa je znano, da  med drugim povzroča  
raka, obolenja ščitnice in tudi smrt, ki lahko 
nastopi že po nekajurni izpostavljenosti 
močnemu sevanju! 

Da ne gre za izmišljotino, kako nevaren 
je jod, prejet kot terapija hiperaktivne 
ščitnice, govori tudi dejstvo, da pacienti, 
ki prejmejo takšno terapijo, sprožajo 
alarme za detekcijo radiacije na letališčih 
in drugod. Pacienti so tako radioaktivni, 
da protokol zdravljenja svetuje, naj se 
nekaj dni ne zadržujejo v bližini drugih 
oseb oziroma družinskih članov, da jih ne 
prizadene radiacija škodljivih žarkov, ki 
seva iz njihovih teles. 

Nuklearne nesreča v Fukušimi
Čeprav oblasti Japonske in Amerike 
učinkovito skrivajo, kaj se v resnici dogaja 
s katastrofo v Fukušimi, pa lahko v 
prodornejših medijih, ki se borijo za glas 
resnice, preberemo, kako se stanje po 

preko 90 odstotkov skupne izpostavljenosti 
populacije žarčenju. Uprava za hrano in 
zdravila ocenjuje, da je ena tretjina vseh 
RTG-snemanj v Ameriki nepotrebna. Glede 
na takšne in podobne raziskave je brez 
dvoma radioaktivnemu žarčenju vsak 
človek izpostavljen vsaj enkrat v življenju. 
Z vsakim nadaljnjim snemanjem pa je 
tveganje za pojav obolenja vse večje. 
Kako hitro se bo težava pojavila, pa je 
odvisno tudi od izpostavljenosti žarkom 
ob posameznem RTG-snemanju. Ne gre 
namreč vedno za isto dozo škodljivega 
žarčenja.
CAT- (računalniška aksialna tomografija) 

nesreči le še slabša. Med zdravstvenimi 
posledicami pa so v ospredju tudi težave s 
ščitnico. 
Raziskovalci poročajo, da ima skoraj 
polovica otrok v Fukušimi težave s ščitnico 
zaradi kontaminacije z radioaktivnim 
sevanjem. Tisočim otrokom s področja 
Fukušime in okolice so že diagnosticirali 
ciste in vozliče na ščitnični žlezi. Do sedaj 
je 41,1 odstotka od 57 tisoč testiranih 
že pokazalo te opozorilne znake, ki 
nakazujejo na možnost razvoja raka 
ščitnice. Štirje od petih evakuiranih 
ljudi s področja Fukušime kažejo razvoj 
abnormalnosti ščitnice. 
Nesreča v Fukušimi pa ni prizadela le 
prebivalcev Japonske, temveč se posledice 
kažejo tudi v Ameriki. Dojenčki s področja 
Kalifornije, Havajev, Washingtona in 
drugih delov zahodne ameriške obale  
kažejo direktne posledice nesreče, saj se je 
povečalo število otrok s prizadeto ščitnico. 

Drugi nevidni uničevalci našega telesa 
in seveda tudi ščitnice
Med številne »tehnološke dosežke« naše 
družbe, ki utegnejo svoje stranske učinke 
sčasoma pokazati  v motnji delovanja 
ščitnice, sodi tudi radioaktivno obsevanje 
hrane.
S steriliziranjem hrane, z radioaktivnim 
obsevanjem, naj bi uničili vse morebitne 

ali CT-skener pošilja snop žarkov X skozi 
telo tako, da posname niz prečnih RTG-
slik iz vseh kotov (360°). RTG-cev, v kateri 
leži pacient, se zato obrača okrog telesa 
in snema posamezne izseke slike. Ti 
izseki se s pomočjo računalnika sestavijo 
v tridimenzionalno sliko na ekranu, 
kjer lahko gledamo telo iz vseh kotov. 
Napredek tehnologije vpogleda v telo se 
zdi krasen, če ne bi imelo takšno snemanje 
usodne posledice za snemanega. CAT 
je namreč od vseh oblik RTG-snemanja 
najbolj nevaren. Poleg problematičnega 
vpliva kontrastov, ki je včasih potrebno 
za takšno snemanje, je žarčenje, ki ga po 
mnenju raziskovalcev dobimo z enim CAT-
snemanjem, ekvivalentno tistemu, ki so ga 
prejeli nižje ožarčeni preživeli od atomske 
bombe v Hirošimi. Posebej nevarno je CAT-
snemanje za otroke. V Ameriki naj bi jih 
od 600 tisoč skeniranih otrok, mlajših od 
15 let, 500 zaradi CAT-skeniranja umrlo. 
Poleg izpostavljenosti velikim dozam 
žarkov X se za CAT-skenerje že dolgo ve, da 
poleg tega, da povzročajo očesno mreno 
in druge zameglitve leče, povzročajo tudi 
motnje v delovanju ščitnice.
Ne gre zanemariti tudi vpliva slikanja zob 
na pojav težav s ščitnico. Ščitnica leži v 
področju vratu. Vsakršno izpostavljanje 
tega dela telesa žarčenju vpliva na to, 
da ščitnica vpije in akumulira škodljive 
žarke. Teh je deležna toliko več, če vam 
neizkušena oseba, ki slika zobe, pozabi 
nastaviti zaščito na vrat.
 
Radioterapija 
Žarčenje, ki vpliva moteče na delovanje 
ščitnice, pa lahko v naša telesa pride tudi s 
terapijami, ki za »zdravljenje« uporabljajo 
žarčenje. Takšne so na primer terapije proti 
raku, terapija hiperaktivne ščitnice ... Vse 
več ljudi se zaveda, da obsevanje,  ki raka 
povzroča, ne more biti zdravilo, ki bi takšno 

patogene mikrobe v prehrambnih izdelkih 
in s tem »preprečili« bolezni človeka. 
Nova tehnologija mogoče res omogoča, 
da v hrani po obsevanju ni več patogenih 
mikrobov, pa vendar številne raziskovalce 
razžira dvom o njeni resnični varnosti za 
uživanje. Opozarjajo na izjemno visoke 
doze sevanja, ki se za to uporabljajo. 
Svarijo, da obsevanje ustvarja nove 
kemikalije v hrani. Za nekatere od njih je 
znano, da ustvarjajo raka. 
Nutritivna vrednost obsevane hrane je 
tudi neprimerno nižja, in sicer se lahko 
zmanjša vrednost vitaminov in drugih 
nutrientov v hrani od 5 do 80 odstotkov. 
Skratka, hrana poleg tega, da je lahko 
kontaminirana s sevanjem, postane tudi 
mrtva in kot taka telesu ne nudi vseh 
vitalnih snovi, potrebnih za zdravje. 
Študije prehranjevanja poskusnih živali 
s takšno hrano so pokazale razvoj raka, 
reproduktivnih motenj in poškodb ledvic. 
Otrokom v Indiji, ki so se prehranjevali s 
sveže obsevano pšenico, pa so se pojavile 
kromosomske nepravilnosti. 
Poleg drugih sevanj pa na ščitnico 
škodljivo vplivajo tudi redna izpostavljenost 
manjšim sevanjem, kot so sevanja 
mobilnih telefonov, računalnikov, 
kompaktnih fluoroscentnih žarnic, 
modernih skenerjev za pregled naših teles 
na letališčih in podobno.

NeVIDNI UNIčeVALcI 
ščItNIce
Imate težave z  utrujenostjo, depresijo, izpadanjem las? Je 
vaša koža suha in mrzla? Imate zabuhel obraz, vam izpadajo 
trepalnice? Vas boli v prsnem košu in okrog srca? Vas muči 
zaprtje, ste slabokrvni? Če je odgovor da, je lahko na udaru 
dobro delovanje vaše ščitnice.  To so namreč najpogostejše 
težave, ki so značilne za pomanjkljivo delovanje ščitnice – 
hipotiroidizem. Ta težava je poleg hipertiroidizma danes 
močno v porastu. Pa veste, zakaj je temu tako?

Besedilo: Adriana Dolinar, www.zazdravje.net

ZReLA LeTA

Posledice RTG-snemanja se 
namreč v telesu v življenju 
akumulirajo. K razvoju 
obolenja pa šteje vsaka 
izpostavljenost temu žarčenju. 
Čeprav raziskovalci zdravnike 
opozarjajo, da mora biti 
pošiljanje pacientov na katero 
koli RTG-snemanje zaradi 
tveganj, ki jih ta diagnostika 
povzroča, čim bolj racionalno, 
žal temu ni tako.
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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



Zastopa in prodaja: Kemcel Trade d.o.o., Ljubljana   •    01/53 000 90    •    www.kemcel.si

Anatomsko oblikovani vložki BATZ®  so narejeni iz naravnega usnja 
in naravne volne. Z njihovo uporabo bodo vaše noge v pravilnem 
položaju, potenje in neprijetne vonjave pa bodo preteklost saj vložek 
vsebuje plast z aktivnim oglje.

• višina pete je usklajena s priporočili ortopedov
• za zmanjševanje obremenitev sklepov je v podplatu gel
• za lajšanje težav pri trnu v peti je vstavljen poseben silikonski vložek

Strogo kontrolirana proizvodnja, specialno izbrano naravno usnje ter modne barvne kombinacije so jamstvo, da boste 
ob nakupu BATZ obutve dobili kakovostno, udobno in lepo obutev.
Obutev BATZ® je klasificirala tudi kot delovna obutev in jo priporočamo vsem, ki imate težave z nogami:

Najdete jih v 
specializiranih 
prodajalnah po 
vsej Sloveniji.

Anatomska obutev in 
vložki Batz® iz naravnega 

usnja in z gelom

ZDRAVJE & UDOBJE 
& ELEGANCA

BATZ®  
anatomsko 
oblikovani 
vložki in 
natikači 
so krasno 
praznično 
darilo. 

A lep čevelj ni vedno tudi za zdrav čevelj. 
To najbolje vedo gospe in gospodične, ki 
dalj časa vztrajajo pri neprimerni obutvi 
in nezdravem načinu nošenja, potem pa 
imajo posledično z nogami največ težav. 
Z nadlogami, ki so posledica nepravilne 
obutve, se praviloma srečujemo v zrelih, 
odraslih letih. Te težave so bolj izrazite pri 
ženskah, ki izbirajo čevlje z visoko peto. 
Nepravilna višina pete je namreč težava za 
zdravje celih nog, kolkov in hrbtenice, pa 
tudi drugih delov telesa.

Zanašajte se na dober občutek
Ko izbiramo obutev, se moramo najprej 
v izbrani obutvi dobro počutiti. Kaj pa 
kakovost?  Po zaslugi razvoja tehnologije 

večina proizvajalcev obutve že obvlada 
anatomsko oblikovanje, vprašljivi pa 
so predvsem izbrani materiali. Naravni 
materiali so sicer dražji, vendar noga v njih 
diha in se tudi pri dolgotrajnejšem nošenju 
ne znoji tako močno kot v obutvi, izdelani 
iz poceni umetnih materialov. Usnje je še 
vedno standard na področju obuval in tudi 
jamči za kakovost.

Izbira ustrezne obutve
Noge nas morajo nositi vse življenje, zato 
je prava izbira obutve izjemno pomembna. 
Z izogibanjem najpogostejšim napakam 
pri izbiri čevljev se lahko izognemo 
zdravstvenim  težavam v kasnejših letih. 
Nekaj nasvetov pri izbiri obutve:

• Preširoka ali preozka obutev povzroča 
različne deformacije stopal.

• Ne nosimo samo športne obutve ali samo 
pravih čevljev, ampak oboje menjavamo. 

• Priporočljivo je, da imamo za vsak letni 
čas vsaj dva do tri pare čevljev, ki jih 
nosimo izmenično.

• Izrabljeni in ponošeni čevlji so lahko vzrok 
različnih okvar.

• Notranjost čevljev zaščitimo z vložki, 
ki jih pogosto menjavamo, saj s tem 
preprečimo razvoj bakterij in glivic.

• V toplejših obdobjih razbremenimo noge 
v lažji in zračnejši obutvi, ki prepušča zrak.

• Kadar ortoped priporoča pravo 
ortopedsko obutev, ki je izdelana po meri, 
upoštevajmo njegov nasvet.

ZReLA LeTA

ObUteV, 
prIMerNA ZA 
NAše NOGe
Obutev naj bi bilo namenjena opori in zaščiti stopal pri hoji. Bila naj bi udobna, čim bolj anatomsko 
oblikovana, za povrh pa še privlačna. Besedilo: Petra Brezik
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Izvleček iz zelenoustne školjke vsebuje 
visoko količino glukozaminoglikanov, ki 
jih najdemo v vezivnih tkivih sklepnega 
hrustanca. Glukozaminoglikani uravnavajo 
prožnost tkiva, pospešujejo prenos 
hranilnih snovi in odstranjujejo odpadne 
snovi iz vezivnega tkiva, s čimer blažijo 
mehanske obremenitve in povečujejo 
sposobnost obnavljanja vezivnega tkiva, 

vključujoč sklepni hrustanec. Stanje 
glukozaminoglikanov je temeljnega 
pomena za zdravo vezivno tkivo.

Zdravo vezivno tkivo je 
življenjskega pomena
Vzrok številnih težav gibalnega aparata 
in sklepov je pogojen z vezivnim tkivom, 
ki telo povezuje v celoto. K vezivnemu 
tkivu prištevamo vezi, kite, sklepne 
meniskuse in medvretenčne diske in 
imajo vlogo stabilizatorja, ki deluje 
proti pritiskom, hkrati pa je zbiralnik 
vode ter ionov. Kislinske, hranilne in 
vitalne snovi v tkivu nenehno krožijo, 

s čimer se odstranjujejo balastne in 
odpade snovi. Normalen proces staranja 
spreminja fizikalne in kemične lastnosti 
vezivnega tkiva: oporna substanca, voda 
in hranilne snovi se zmanjšujejo, sestava 
glukozaminoglikanov se spreminja 
in vezivno tkivo postaja manj prožno. 
Pri artrozi in revmatičnih obolenjih, ki 
povzročajo bolečine in težave pri gibanju, 
se zaradi vnetja stanje še dodatno 
poslabša. Podobno se zgodi pri športnih 
poškodbah: zvit ali udarjen sklep se 
odzove z vnetjem ali oteklino, sklep se 
odebeli, postane vroč, gibanje je omejeno, 
prehranjevanje vezivnega tkiva pa tako 
postane oteženo.

Komu so namenjeni izdelki Pernaton?
Za zmanjšanje možnosti poškodb ter 
ohranjanje vitalnosti vezi in sklepov se 
priporoča uporaba izdelkov, ki vsebujejo 
naravni perna ekstrakt. Naša prehrana 
je precej osiromašena z uživanjem 
školjk, še posebno so nam težko 
dosegljive zelenoustne školjke, zato 
se priporoča uživanje kapsul Pernaton 
kot naravni prehranski dodatek vsem, 
ki imajo težave s sklepi, ter športnikom 
za hitrejšo regeneracijo. Poleg tega 
si lahko pomagamo tudi z gelom 
Pernaton za lokalno masiranje bolečih in 
prizadetih delov, saj je ravno tako bogat z 
glukozaminoglikani. Znanstvene študije so 
potrdile, da glukozaminoglikani prehajajo 

tudi prek kože v kri in v sklepe. Poleg 
perna ekstrakta gel vsebuje tudi mentol, 
ki blaži bolečino, in eterična olja, ki 
pospešujejo prekrvavitev in dajejo prijeten 
topel občutek. Uporabo gela športnikom 
priporočamo že kot pripravo sklepov 
na fizične obremenitve in po končanih 
aktivnostih za hitrejšo regeneracijo.  Za 
odlično sprostitev po napornem dnevu 
ali večjih fizičnih aktivnostih pa si 
privoščite toplo kopel Pernaton, ki vas bo 
regenerirala in prijetno osvežila. Z naravno 
krepitvijo vezivnega tkiva in sklepov se 
izognemo nastanku poškodb, ki bi nas 
lahko odvrnile od za telo in tudi dušo 
blagodejnih športnih aktivnosti.

Zelenoustne školjke gojijo v obalnih vodah 
Nove Zelandije na območju, ki je priznano 
zaradi čistosti morja. Rast in razvoj školjk 
zaradi varnosti pred vsebnostjo bakterij, 
toksinov in težkih kovin kljub temu 
nenehno spremljajo.

ZDrAVO VeZIVNO 
tKIVO – pOpOLNA 
SVObODA
Izdelki Pernaton vsebujejo edinstvene vire naravnih hranljivih in regenerativnih snovi iz morja. Glavna 
sestavina izdelkov Pernaton je perna ekstrakt, pridobljen iz zelenoustne školjke (Pernacanaliculus). 
Poleg tega izdelki Pernaton vsebujejo tudi maščobne kisline omega-3, 11 različnih mineralnih snovi in 
18 aminokislin, encime ter mikroelemente.

ZReLA LeTA

Zelenoustne školjke gojijo v 
obalnih vodah Nove Zelandije na 
območju, ki je priznano zaradi 
čistosti morja. Rast in razvoj 
školjk zaradi varnosti pred 
vsebnostjo bakterij, toksinov in 
težkih kovin kljub temu nenehno 
spremljajo.

Glukozaminoglikani, ki jih 
nanesemo na boleče območje, 

skozi kožo prehajajo v kri. s 
krvjo pridejo do sklepnega 
hrustanca in vezivnih tkiv, 
kjer uravnavajo prožnost 
in povečujejo sposobnost 

obnavljanja teh tkiv. 
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Kaj so matične celice? Za kaj točno se 
uporabljajo? Katere bolezni lahko z 
njimi zdravimo? Kako poteka odvzem? 
Predstavlja morda kakšno nevarnost za 
otroka ali mater? Kje shraniti matične 
celice: v zasebni ali javni banki? Odgovori 
na nekaj osnovnih vprašanj vam bodo 
morda pomagali nekoliko olajšati vsaj eno 
od odločitev, pred katerimi ste 
kot bodoči starši postavljeni.

Kaj je popkovnična kri?
Popkovnična kri je kri 
novorojenčka, ki se nahaja 
v posteljici (placenti) in 
popkovnici. Ker popkovnične 
krvi po rojstvu novorojenček 
ne potrebuje več, jo praviloma 
skupaj s posteljico in 
popkovnico zavržejo. 

Zakaj se uporablja?
Popkovnična kri vsebuje 
poleg zrelih krvnih celic tudi majhno 
število matičnih celic, ki sodelujejo pri 
obnavljanju telesa, tako da se delijo in 
dozorevajo v različne vrste zrelih celic, ki 
zamenjujejo stare, poškodovane celice tkiv 
in organov. 
Po porodu lahko popkovnično kri 
odvzamejo in shranijo ter jo uporabijo kot 
vir krvotvornih in drugih matičnih celic za 
zdravljenje bolezni s presajanjem celic. 
Trenutno lahko s tem načinom pozdravijo 
nekatere rakave bolezni krvi in dedne 
motnje presnove ter imunskega sistema. 
Zdravljenje drugih bolezni (Alzheimerjevo 
in Parkinsonovo bolezen, bolezni srca in 
jeter, diabetes, mišično distrofijo, multiplo 
sklerozo, poškodbo hrbtenjače) še 
raziskujejo. 
Pri zdravljenju bolezni s presajanjem 
krvotvornih matičnih celic ima 
popkovnična kri zaradi posebnih bioloških 
in drugih značilnosti v primerjavi s 
kostnim mozgom ali krvotvornimi 

Kako poteka odvzem?
Pridobivanje popkovnične krvi poteka 
brez posega v telo in je tako za mater 
kot za otroka brez tveganja in bolečin. 
Popkovnično kri pri porodu zberejo s 
punkcijo popkovnične vene. Odvzem 
popkovnične krvi je preprost, neboleč 
in varen postopek, ki ne vpliva na potek 
poroda. Kri odvzamejo iz popkovnice, 
ko je otrok že rojen in mati stabilna. 
Odvzem je možen tudi, če se otrok 
rodi s carskim rezom ‒ takrat je celoten 
postopek še bolj preprost, odvzem pa po 
navadi izvedejo kar babice. Popkovnično 
kri nato obdelajo v 48 urah po porodu, 
celice pa zamrznejo in jih trajno shranijo 
v hlapih tekočega dušika pri temperaturi 
vsaj –156 °C. Zamrznjene matične celice 
imajo popolnoma ustavljen celični 
metabolizem. Tako jih lahko teoretično 
shranjujejo neomejeno dolgo.

Kje lahko shranimo matične celice? 
Popkovnično kri lahko darujemo za 
potrebe javnega zdravstva v tako 
imenovano javno banko popkovnične 
krvi, kjer jo shranijo in vpišejo v seznam 
(register) shranjenih krvotvornih 
matičnih celic. Shranjena popkovnična 
kri  je potem na voljo za zdravljenje 

matičnimi celicami iz periferne krvi več 
prednosti, kot so na primer: lažja in večja 
dostopnost, manjše tveganje za prenos 
virusnih okužb in manjše tveganje 
za nastanek bolezni presadka proti 
gostitelju po presaditvi. Pomanjkljivost 
popkovnične krvi je majhno število 
krvotvornih matičnih celic. Strokovnjaki 

za premagovanje te pomanjkljivosti že 
razvijajo različne uspešne strategije – 
predhodno namnoževanje matičnih celic, 
neposredno injiciranje v kostni mozeg 
namesto intravenozno, uporaba dveh 
različnih (prejemniku ustreznih) vzorcev in 
kombinacija različnih vrst celic.

Kaj so matične celice in kje jih 
najdemo? 

drugih bolnikov s presaditvijo krvotvornih 
matičnih celic tako pri nas kot v svetu. 
To imenujemo nesorodna ali sorodna 
alogenska presaditev.
Popkovnično kri lahko shranimo tudi 
v tako imenovano zasebno banko, 
za morebitno zdravljenje lastnega 
otroka z matičnimi celicami iz njegove 
popkovnične krvi (avtologna presaditev) 
oziroma za zdravljenje njegovih 
sorodnikov (sorodna alogenska 

Matične celice so najvitalnejše celice v 
telesu, saj imajo izjemno sposobnost, 
da se lahko delijo, obnavljajo in razvijajo 
v tkiva, ki jih telo potrebuje v primeru 
bolezni, kot so rak, prav tako pa tudi v 
primeru drugih genetskih, imunskih, 
metaboličnih in krvnih bolezni. Nahajajo 
se v najrazličnejših tkivih v telesu in 

so primerne za odvzem v 
katerem koli starostnem 
obdobju. Matične celice iz 
popkovnice so v primerjavi z 
matičnimi celicami odraslih 
kakovostnejše in številčnejše, 
zato je njihov odvzem, ki 
je povsem neinvaziven in 
neboleč, vseeno priporočljivo 
opraviti ob rojstvu otroka. 

Zdravljenje z matičnimi 
celicami je tako danes 
že povsem običajen 
standard v medicini. Od 

prve uspešne transplantacije matičnih 
celic iz popkovnične krvi leta 1988 so 
opravili več kot 25 tisoč transplantacij. V 
splošnem vsako leto opravijo približno 
5.200 presaditev, za leto 2015 pa stroka 
in znanstveniki  predvidevajo več kot deset 
tisoč presaditev.

Po zaslugi hitrega razvoja znanosti vemo, 
da je popkovnična kri najboljši vir matičnih 
celic, ki so genetsko edinstvene ter 
predstavljajo neprimerljiv zaklad, ki lahko 
v primeru bolezni pomaga vašemu otroku 
in družini. Že danes lahko s pomočjo 
matičnih celic zdravimo vrsto bolezni in 
poškodb, napredek medicinske znanosti 
pa obeta zdravljenje še bistveno širšega 
kroga bolezenskih stanj. 
Zdravljenje z matičnimi celicami je v 
medicini še vedno novo in revolucionarno. 
Številni znanstveniki prisegajo na velik 
potencial tovrstnega zdravljenja, ki se bo z 
leti še razvijalo in izpopolnjevalo.

presaditev). 
Shranjene matične celice lahko 
pomagajo tudi članom družine in 
sorojencem. Raziskave kažejo, da je 
verjetnost ustreznosti izvornih celic 1 : 4 v 
primerjavi z neznanim darovalcem. Tudi 
tveganje za prenos virusnih okužb je pri 
popkovnični krvi v primerjavi s kostnim 
mozgom manjše. Poleg tega je darovalca 
kostnega mozga v nekaterih primerih 
zelo težko najti.
Shranjevanje popkovnične krvi v javni 
banki je prostovoljno in brezplačno, 
shranjevanje v zasebni pa je treba plačati.
Shranitev matičnih celic iz popkovnice 
predstavlja neke vrste zavarovanje 
za zdravje otroka v prihodnosti, za 
katerega si želimo, da ga ne bi bilo treba 
izkoristiti. Kako se torej odločiti? Na 
to vprašanje bo moral odgovoriti vsak 
roditelj posebej in pretehtati možnosti, 
ki jih ima. Vsekakor pa je odločitev za 
shranitev pomembna in lahko v kritičnih 
situacijah celo reši življenje. Katero koli 
možnost shranjevanja matičnih celic 
boste izbrali, nobena ne bo napačna. V 
vsakem primeru pa se bomo vsi strinjali, 
če rečemo, da našemu otroku nikoli ne 
bi bilo treba odpreti darila, ki smo mu ga 
dali ob rojstvu.

ShrANIteV 
MAtIčNIh ceLIc Ob 
rOjStVU OtrOKA

mALČKI

matične celice so najvitalnejše 
celice v telesu, saj imajo 
izjemno sposobnost, da se lahko 
delijo, obnavljajo in razvijajo 
v tkiva, ki jih telo potrebuje 
v primeru bolezni, kot so rak, 
prav tako pa tudi v primeru 
drugih genetskih, imunskih, 
metaboličnih in krvnih bolezni

shranitev matičnih celic iz 
popkovnice predstavlja neke 
vrste zavarovanje za zdravje 
otroka v prihodnosti, za 
katerega si želimo, da ga ne bi 
bilo treba izkoristiti.

starši se pred rojstvom svojega otroka soočajo s številnimi odločitvami. med njimi je tudi odločitev o 
shranitvi matičnih celic iz popkovnične krvi in tkiva popkovnice. Besedilo: Katarina Iver



Zakaj je temu tako? Ljudje smo 
malomarni, za svoje zdravje največkrat 
skrbimo šele, ko se pojavijo simptomi, 
toda tudi rastlin ne zalivamo šele takrat, 
ko se popolnoma posušijo. Za naše 
psihofizično zdravje je treba skrbeti ves 
čas in v celoti. Žal je tudi naše zdravstvo 
postalo vse bolj osredotočeno na zaslužek 
namesto na človeka. Toda ne pozabimo, 
da smo mi tisti, ki »opravljamo« s seboj. 
Nihče ne more bolje skrbeti za nas kot mi 
sami. Sami sebe najbolje poznamo, zato 
lahko pridemo le sami s svojo voljo do 
želenih rezultatov.

Diagnostika
Vsi procesi v našem telesu so med 
seboj močno povezani. Če je eden od 
njih oslabljen, morajo preostali delati 
še za oslabljenega, za kar gre ogromno 
energije. Izvor simptomov je lahko skrit, 
neravnovesja pa se izrazijo tam, kjer smo 
kot posamezniki šibkejši. Lahko gre za 

Nizkoenergijski vzorčni objekt NEVA, ki 
so ga v sodelovanju s podjetjem Lumar 
IG izvedli dijaki in profesorji Srednje 
šole za gradbeništvo in varovanje okolja 
Celje, je bil predan v uporabo. Izvedba 

projekta gradnje vzorčnega objekta je bila 
večletna želja šole, ki je postala realnost 
leta 2012. »Za izvedbo ideje in projekta 
smo potrebovali partnerja, podjetje z 
dolgoročno vizijo, ki se zaveda, da je 
vsaka gradnja zelo odvisna od dobro 
izobraženih kadrov. Zelo smo veseli, 
da je k sodelovanju pristopilo podjetje 
Lumar z načrti svojega sistema gradnje 
in donacijo nosilne konstrukcije,« je 
povedala ravnateljica šole Irena Posavec. 
Pomembno je predvsem, da so dijaki 
različnih smeri s svojimi profesorji 
objekt uredili in dokončali sami ter na 

ta način spoznavali nove okolju prijazne 
tehnologije in materiale, delo ter aktivnosti 
ob gradnji montažnih objektov. »V času 
krize je prenos znanja iz gospodarstva v 
šolstvo še pomembnejši, saj potrebujemo 
mlade, zagnane in usposobljene kadre, 
ki bodo skupaj z nami sooblikovali našo 
skupno prihodnost. Marsikdaj namreč 
vidimo, da kader, ki pride iz fakultet ali 
srednjih šol, ni dovolj dobro izobražen 
in ravno tukaj vidimo v podjetju Lumar 
svoje poslanstvo ‒ dvigniti nivo znanja 
v izobraževanju,« je dejal Marko Lukić, 
direktor podjetja Lumar IG. 

NIZKOeNerGIjSKA VZOrčNA ArhIteKtUrA (NeVA) preDANA V UpOrAbO

enako motnjo ali bolezen, pa simptomi 
niso enaki. Zato je danes diagnostika 
postala precej zapletena. Včasih je bilo 
več dela po enem kalupu, sedaj pa smo 
bolj nagnjeni k raziskovanju bolezni in nas 
samih.
Tako je tudi prav. Vesela sem, ko od 
pacientov slišim, da so prišli do bistva ter 
se zavedajo, da morajo za svoje zdravje 
skrbeti v celoti. To, da smo zahtevni, ko gre 
za naše zdravje, je dobrodošlo. Ne smemo 
biti zadovoljni le z mnenjem enega od 
stroke, treba je zavzeti holističen pristop k 
svojemu zdravju, da bo to optimalno. Za 
obolenjem na primer določenega organa, 
se lahko skriva marsikaj drugega. Kaj to 
pomeni? Če bomo na primer zaradi svojih 
osebnih stvari, nezadovoljstva, jeze ali 
žalosti stiskali zobe ‒ bruksizem (med 
spanjem ali pa kar tako), pa čeprav morda 
nezavedno, hkrati pa porabili tisoče evrov 
za popravilo zob, nismo rešili svoje težave. 
Zobozdravniki se bodo morda jezili na nas 

ali pa bodo celo veseli prihodka.

Delo na sebi
Enako ne moremo imeti težav z na primer 
povišanim sladkorjem, jemati naravno 
prehransko dopolnilo na podlagi zelišč in 
se še vedno enako prehranjevati kot pred 
vsem tem. Če se lotimo problema tako 
enostransko, bomo težko dosegli želeni 
rezultat. Nekako smo bipolarni. Naša 
želja je biti zdravi, toda ko je treba vložiti 
v zdravje, stojimo na zavori. Kaj narediti, 
da odpravimo bruksizem? Kot prvo nas 
čaka delo na sebi, ki bi pravzaprav moralo 
biti vseživljenjsko. Potrebno je zavedanje 
in poznavanje samega sebe ter naše 
uresničevanje. Z ozaveščanjem vzorcev 
ter svojih šibkosti te predelamo in se 
gradimo. Zakaj sem jezen, žalosten ..., 
katero področje me onesrečuje? Kaj lahko 
storim, da bo drugače?

Psihosomatika
Seveda potrebujemo tudi stomatologa, 
ki nam zobe popravi in postori, kar je 
potrebno. Prav tako pa je pomembno 
tudi, kaj vnašamo v naše telo in ali dobi 
potrebno »gorivo«? Največkrat gre za 
psihosomatiko, ko se naša psiha začne 
odražati tudi na telesu in s tem pokaže, da 
smo celota.

Holistični pristop
Torej kaj mislim pod besedno sestavljanko 
holistični pristop? Gre za celostni pristop, 
celovitost, tako kot smo mi sami. Biti 
moramo dobri ambasadorji svojega 
zdravja. Na kakšne načine si lahko 
pomagamo? Kot sem omenila, je prvi 
pogoj, da skrbimo za svojo psiho in dušo. 

pSIhOLOGIjA 
ZDrAVjA
skrb za naše zdravje bi morala biti naša primarna 
okupacija. Zavedamo se, da v primeru bolezni 
obstanemo in da vse dejavnosti, ki so bile do tega 
trenutka pomembne, sedaj postanejo obstranske. Žal pa 
to zavedanje največkrat spi v nas, dokler se ne pojavijo 
večje bolečine oziroma stiska. Če bi znali prisluhniti 
svojim mislim in telesu, bi lahko marsikatero bolezen ali 
motnjo zatrli v kali, še preden 
se razbohoti v celoti.

Besedilo: Barbara Sarić, 
psihoterapevtka, specializantka 

psihoanalize, Holistic center, BTC, 
Ljubljana, kontakt: 041 535 555

DUŠeVNO ZDRAVJe

Prav tako pa je 
pomembno tudi, 
kaj vnašamo v 
naše telo in ali dobi 
potrebno »gorivo«? 
Največkrat gre za 
psihosomatiko, 
ko se naša psiha 
začne odražati tudi 
na telesu in s tem 
pokaže, da smo 
celota.
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Ljudje, ki pridejo k meni, največkrat rečejo: 
»Saj sem zadovoljen, ampak ...,« ali pa: 
»Najin partnerski odnos je sicer čisto v 
redu, ampak ...,« ali: »Vzel sem zdravila, 
ampak ...«

Psihično stanje se izraža na telesu
Seveda, če bi bilo tako v redu, ne bi tega 
niti omenili ali pa bi žareli. Že 
izraz obraza, drža in mimika mi 
ogromno povedo. Običajno je 
psihično stanje izraženo tudi 
na telesu. Neki moški, recimo 
mu Simon, je bil kompulziven. 
Lahko se je prekomerno najedel 
in jedel, jedel, jedel ..., potem pa 
je šel v drugo skrajnost. Njegova 
dejanja so poosebljala njegov 
odnos z ženo. Ves čas se ji je želel 
čustveno približati, toda žena ni 
zmogla čustvene bližine, in ko je 
bilo dovolj, je vedno pobegnila. 
Česar ni spoznala v primarnem odnosu 
z mamo oziroma s starši, tudi ni mogla 
dati, saj ni imela te izkušnje. Prevladal 
je strah. Ta strah pa je vzbudil tudi strah 
pri partnerju, ki pozna čustveno bližino 
in si je želi ter jo samoumevno pričakuje 
od partnerke. Če sta oba pripravljena 
iskati rešitve, razumeti in poslušati drug 
drugega, lahko premagata partnerske 
težave. 

Komunikacija
Najpomembnejša sestavina vsakega 
odnosa, ki je pravzaprav baza, je 
komunikacija. Če je ta iskrena in pristna, je 
tudi odnos kakovosten, seveda pa ni edina 
sestavina, kajti ta je pomembna za vse 
tipe odnosov. Torej ena od vrst celostnega 
pristopa je osebna rast in psihoterapija. 
Kaj pa preostali deli, ki tvorijo celoto?
Sama sem zaveznica narave. Ta najbolje 
ve, kaj potrebujemo, in zna uravnavati 
vsa neravnovesja. Tudi uradna medicina 
je potrebna, menim le, da bi se morali 
strokovnjaki med seboj več povezovati, za 
dobro človeka. Poleg uradne medicine bi 
morali na podlagi izvidov iskati dodatne 
rešitve, ki bi se morale po mojem mnenju 
dobiti na enem mestu. Obstajajo pa centri, 

kot je Holistic center, ki je nekaj takšnega, 
kar resnično potrebujemo.

Metoda Sensitive Imago – SCIO
Pomemben del pristopa, o katerem 
pišem, so na primer testiranja: hormonsko 
ali pa točno določeno glede na sum 
oslabljenega organa, pomanjkanja 
vitaminov. Zelo dobra metoda je Sensitive 

Imago – SCIO. Gre za aparat, ki skenira telo 
klienta, podobno kot poteka skeniranje 
računalnika pri iskanju virusov. Pokaže 
nam:
• 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 in vitaminov,
• stanje kislosti in bazičnosti telesa,
• izpostavljenost patogenim vplivom,
• duhovna in čustvena stanja.

Naprava nas obvešča o diagnostiki 
v celostnem smislu. Zaznava 
prav vse, zdravo in disfunkcije, 
na katere je osredotočena. Nato 
SCIO priporoči terapije glede na 
zaznano in jih izvaja. Po tem, 
ko se izmerijo frekvence telesa, 
vračajo nazaj lastne frekvence, 
da popravijo ali nevtralizirajo 
dobljena destruktivna valovanja. 
Sočasno moramo poskrbeti 
tudi za prilagojene jedilnike in 
psihoterapevtsko podporo.

Pravilna prehrana
Treba je tudi pravilno skrbeti za svojo 
prehrano in spremljati ter poslušati telo. 
Dobro je pridobiti mnenje tudi kakšnega 
nutricionista. Zelo dobrodošli so naravni, 
ajurvedski dodatki k prehrani (ajurvedska 
zelišča). Prav tako nam bo telo hvaležno, 
če ga redno čistimo. Dober razstrupljevalec 
je bazični prah, ki je popolnoma naraven 
(ječmenova trava v prahu, posušeni listi 
neema, proteinski prah jedilne konoplje). 
Nov na našem trgu je tudi kalijev askorbat 
z ribozo, ki celo upočasnjuje, nazaduje in 
zdravi raka. Prav tako pa pomaga pri vseh 
avtoimunih obolenjih, alergijah, kroničnih 
boleznih. Gre za močan antioksidant 
(derivat vitamina C). Omenjena oblika 
kalija je bolj porozna in se lažje absorbira v 
telo ter nadomešča natrijeve (bolne) celice 
s kalijevimi (zdravimi).
Prav tako je pomembno, da smo fizično 
aktivni ter da se gibamo na svežem 
zraku. Naštetih je le nekaj možnosti, 
kako celostno pristopiti k zdravju. 
Zavedati se moramo, da je vsak od nas 
svoj individuum, da ni enega postopka 
zdravljenja za vse. Recept mora najti vsak 
sam, imamo pa vsi vse možnosti.

Ljudje smo malomarni, za svoje 
zdravje največkrat skrbimo 
šele, ko se pojavijo simptomi, 
toda tudi rastlin ne zalivamo 
šele takrat, ko se popolnoma 
posušijo. Za naše psihofizično 
zdravje je treba skrbeti ves 
čas in v celoti. Žal je tudi naše 
zdravstvo postalo vse bolj 
osredotočeno na zaslužek 
namesto na človeka. Toda ne 
pozabimo, da smo mi tisti, ki 
»opravljamo« s seboj. Nihče ne 
more bolje skrbeti za nas kot mi 
sami.
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Obstaja več različnih vrst cimeta, razlike 
med njimi pa niso majhne. V kuhinji 
se od nekdaj uporabljata pravi, tako 
imenovani cejlonski cimet (Cinnamomum 
verum) ali kitajski oziroma cimet cassia 
(Cinnamomum cassia). Cimet cassia je 
bližnji sorodnik pravega cimeta, ima bolj 
intenzivno in ostro aromo, vendar pa ni 
tako okusen in je cenejši. Prav iz tega 
razloga je skoraj vse, kar poznamo v času 
globalne trgovine, cimet cassia.
Cimet je tropsko drevo iz družine lovorovk, 
ki zrase od 8 do 12 metrov visoko, 
vendar ga na plantažah gojijo večinoma 
kot monokulturo v obliki grmov, ki ne 
presežejo dveh metrov. Kar poznamo kot 
začimbo in zdravilo, o katerem govorijo 
tradicionalne medicine, je v resnici 
podskorja, ki jo lupijo v rednih časovnih 
presledkih s poganjkov, starih od enega 
leta do dve leti. Ta skorja nato 24 ur 
fermentira, potem pa z nje postrgajo 
zunanjo plast in olupijo notranjo. Dobljeno 
tanko skorjo nato izmenično zlagajo drugo 
na drugo in posušijo. Iz teh plasti na koncu 
zvijejo paličice, kot jih poznamo pri nas.
Najboljše kakovosti so tanke paličice 
cejlonskega cimeta, ki so zvite z obeh 
strani in so večkrat navite. Tak cimet je 
aromatičen, toplega in prijetno sladkega 
okusa. Enakega vonja je tudi cejlonski 
cimet v prahu. Cimet cassia je skorja 
drugega drevesa. Je veliko bolj groba, 
debelejša in trda. Tudi njo zvijajo, vendar 
jo lahko prepoznamo po tem, da so palčke 
veliko temnejše in kosi veliko bolj debeli. 

Kaj je v cimetu?
Cimet vsebuje štiri odstotke eteričnih 
olj, med katerimi ima največji delež 
(60‒75 odstotkov) cinamaldehid, sledijo 
benzaldehid in kuminaldehid, fenoli, med 
katerimi je najbolj pomemben evgenol 
(4‒10 odstotkov), metilevgenol, pinen, 
felandren, cimem in kariofilen, evgenol 
acetat, cinamil acetat ter benzil benzonat 
in linalol.

Kako cimet deluje?
Iz pestre cimetove sestave izhaja tudi zelo 
širok spekter delovanja.

Ko zebe
Ker je cimet predvsem topla začimba, ki 
v telo prinaša toploto in suhost, je zelo 
dober za preganjanje vseh zimskih težav. 
V ajurvedski medicini ga zelo cenijo zaradi 
krepitve imunske odpornosti.
Cimet poživlja periferni krvni obtok. 
Primeren je za vse, ki jih rado zebe v noge 
in roke, še posebno za ljudi, ki imajo nižjo 
povprečno telesno temperaturo.
Pomaga tudi pri boleči menstruaciji, 
vmesnih krvavitvah in prešibkem 
mesečnem perilu.

Za boljšo prebavo
V ljudski medicini se cimetova skorja 
uporablja pri povišani vrednosti 
holesterola, za olajšanje prebave maščob, 
spodbujanje prebave, zaviranje vnetij in 
sproščanje krčev. Eterično olje v cimetovi 
skorji spodbuja ustvarjanje želodčnih 

sokov. Iz istega razloga je učinkovit tudi 
pri bruhanju, slabosti in vnetju želodčno-
črevesne sluznice.

Pri diabetesu
Diabetes očitno ni bil pogosta težava 
ljudi, ki so živeli v skladu z naravo. Šele 
s pojavom industrijsko predelane hrane 
se začenja njegov razmah, ki smo mu 
priča danes. Zato v starih zapisih ljudske 
medicine cimeta ne omenjajo prav 
pogosto v povezavi s to boleznijo. Danes 
pa vemo, da je tudi to eno od pomembnih 
področij njegovega delovanja.

Pri glivicah
Učinkovine v cimetu so močan 
antimikotik in lahko z njimi zagrenite 
življenje nadležni kandidi. Ob redni 
uporabi je cimet tako dobrodošel čistilec 
nepridipravov v črevesju. Pri težavah 
z razbohoteno kandido pa so na voljo 
pripravki z večjimi koncentracijami 
učinkovin.

Pri vnetjih
V aromaterapiji velja olje skorje 
cejlonskega cimeta kot najmočnejše 
antibakterijsko učinkujoče olje. Pri gripi 
in bronhitisu deluje celo protivirusno. 
Uporablja se tudi pri vnetju obnosne 
votline, pri otečeni nosni sluznici, nosnih 
polipih, otopelih čutilih za sluh, vonj in 
okus ter za čiščenje sokov v območju 
glave. V teh primerih je najbolj učinkovita 
inhalacija eteričnega olja, vendar pa imajo 
tudi čajne mešanice, v katere dodamo 
cimet, svojo moč, ki jo velja izkoristiti.

Pri revmi, artritisu in depresiji
Morda se sprašujete, zakaj smo te tri 
indikacije omenili skupaj. Odgovor je 
preprost: vse tri v celostnem razumevanju 
človeka pomenijo primanjkljaj svetlobe in 
toplote – prav tega pa ima cimet obilo.

Pri spolnih težavah
Cimet je v narodnem izročilu vedno veljal 
za afrodiziak. To v zadnjem času potrjujejo 
tudi poskusi na miših, ki so pokazali, da 
uživanje cimeta izboljšuje številčnost in 
gibljivost spermatozoidov.

cIMet
Vsaj šest tisoč let pred svetovnim spletom je cimet (cinnamomum ceylanicum Breyn ) omrežil svet. 
Poznale in uporabljale so ga vse velike kulture. Tudi srednjeveški meščani so o njem vedeli več kot 
večina potrošnikov današnjega časa Besedilo: Sanja Lončar, Sabina Topolovec, Marija Kočevar Fetah, Nadja Baćac, avtorice knjige Ščepec rešitve, www. shop.zazdravje.net
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net li in mešali v 
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tak nač in, da je 

samo del jajca gledal 
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ne Perger iz Slovenj Grad
ca: 

Bogoljube, 

Rudolfa, Dimi trija, H
rabroslava, Leonore, B
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dali mlado kokošje ja-
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da je samo del jajca 

gledal iz tekoč ine. Ker
 se jajce ni potopilo i

n je polovica ostala na
 površini tekoč ine, je 

bil to pravi znak, da smo d
obili osnovo za 

izdelavo pravih vrhunsk
ih Pergerjevih medenjak

ov. Po preteku najman
j 60 dni smo meden

o maso prenesli v dru
gi več kot 250 let st

ar hrastov čeber, dodali
 6 vrst slovenskih zeli

šč, mešanico 

naravnih zač imb za P
ergerjeve medenjake, jele

novo sol, nekaj kromp
irjeve moke ter dobro p

resejano mešanico treh 
vrst polnozrnate moke, 

vse skupaj dobro preme
šali in pust ili poč ivat

i vsaj en 

dan, ter začeli s peko.
 Po končani peki sm

o medenjake polepšali 
z naravno želat ino, m

edom, naravnimi barvi
li. Medenjake smo premazal

i z mešanico medu, d
el pa jih pust ili brez 

glazure. Na koncu dobimo več kra
t nagrajene vrhunske n

aravne Pergerjeve meden
jake. Lectarstvo je zelo

 redka ohranjena umet
nostna obrt, ki se pos

veča tudi svečarstvu. P
ergerjev medenjak je bi

l 

izdelan v delavnicah ed
inega evropskega mediča

rja in svečarja s tradi
cijo iz leta 1757, tra

dicijo družine Perger i
z Slovenj Gradca: 

Bogoljube, Rudolfa, D
imi trija, 

Hrabroslava, Leonore, B
oš t jana, Luciana in I

nes. Izdelki druž inske
ga podjet ja so poznani

 na vseh kont inent ih 
sveta kot izvirni 

slovenski spominek, ok
ras, 

priboljšek ali funkciona
lni izdelek; z njimi 

so bili obdarjeni vidni 
svetovni poli t iki in d

rugi ugledneži. V več 
kot 250 let starih 

hrastovih čebrih, smo z
a Vas 

več vrst prvovrstnega sl
ovenskega medu skupaj

 z izvirsko vodo, mat
ičnim mleč kom, propo

lisom in cvetnim prah
om ročno zgnet li in 

mešali v primerno ogre
va-

nem čebru tako dolgo, 
da se je med skupaj 

z ostalimi sestavinami
 stopil. Nato smo tekoč ino prelil

i v bakreni kotel in 
jo na kratko 

prekuhali. Prekuhano s
mo 

dali v temen in ohlaj
en prostor ter jo tam 

pust ili tri dni. V pop
olnomaohlajeno maso sm

o dodali tri vrste poln
ozrnate moke, zelo ma

lo 
pepelike ter vse skupaj 

prekrili z laneno krpo 
in pust ili v ohlajenem

 prostoru zoret i oz. na
ravno kuhat i najmanj 

60 dni. še prej smo 
kvali teto tekoč ine za 

medeno testo preverili 
po 

metodi naših predniko
v iz leta 1757. In 

sicer tako, da smo v 
tekoč ino dali mlado k

okošje jajce, istega dne 
zneseno, ki je v njej 

plav-
alo na tak nač in, da

 je 

samo del jajca gledal 
iz tekoč ine. Ker se jaj

ce ni potopilo in je p
olovica ostala na površi

ni tekoč ine, je bil to 
pravi znak, da smo d

obili 
osnovo za izdelavo prav

ih 

vrhunskih Pergerjevih m
edenjakov. Po preteku 

najmanj 60 dni smo 
medeno maso prenesli 

v drugi več kot 250 
let star hrastov čeber, 

dodali 6 vrst slovenski
h 

zelišč, mešanico naravn
ih zač imb za Pergerjev

e medenjake, jelenovo s
ol, nekaj krompirjeve m

oke ter dobro presejano 
mešanico treh vrst poln

ozr-
nate moke, vse skupaj 

dobro premešali in pus
t ili poč ivat i vsaj en d

an, ter začeli s peko. 
Po končani peki smo 

medenjake polepšali z 
naravno želat ino, medo

m, 
naravnimi barvili. 

Medenjake smo premazal
i z mešanico medu, d

el pa jih pust ili brez 
glazure. Na koncu dobimo več kra

t nagrajene vrhunske n
aravne Pergerjeve meden

jake. Lectarstvo je zelo
 redka ohranjena 

umetnostna obrt, ki se
 posveča tudi svečarstvu

. Pergerjev medenjak j
e bil izdelan v delavn

icah edinega evropskega 
medičarja in svečarja s

 tradicijo iz leta 1757
, tradicijo družine Per

ger iz 

Slovenj Gradca: Bogolj
ube, Rudolfa, Dimi tr

ija, Hrabroslava, Leonore, B
oš t jana, Luciana in I

nes. Izdelki druž inske
ga podjet ja so poznani

 na vseh kont inent ih 
sveta kot izvirni sloven

ski 

spominek, okras, pribol
jšek ali funkcionalni i

zdelek; z njimi so bil
i obdarjeni vidni svetov

ni poli t iki in drugi 
ugledneži. V več kot 2

50 let starih hrastovih
 čebrih, smo za Vas 

več vrst 

prvovrstnega slovenskega 
medu skupaj z izvirsk

o vodo, matičnim mle
č kom, propolisom in c

vetnim prahom ročno z
gnet li in mešali v pri

merno ogrevanem čebru 
tako dolgo, da se je m

ed skupaj 

z ostalimi sestavinami
 stopil. Nato smo tekoč ino prelil

i v bakreni kotel in 
jo na kratko prekuhali

. Prekuhano smo dali
 v temen in ohlajen 

prostor ter jo tam pus
t ili tri dni. V popol-

nomaohlajeno maso sm
o dodali tri vrste poln

ozrnate moke, zelo ma
lo pepelike ter vse sku

paj prekrili z laneno 
krpo in pust ili v ohla

jenem prostoru zoret i o
z. naravno kuhat i naj

manj 60 

Pergerjevi biomedenjaki
Za najzahtevnejše okuse.

Izdelani so iz skrbno izbranih, kontroliranih ekoloških sestavin najvišje 
kakovosti. Praktično pakirani Pergerjevi medenjaki bodo postali 

vaš stalni spremljevalec doma, v službi, šoli, na rekreaciji, izletih ali 
potovanjih. Bodisi kot posladek, malica ali vmesni prigrizek, ki vam bo 
dal dodatno moč in energijo za vaše številne vsakodnevne dejavnosti.
Zakaj so Pergerjevi Bio medenjaki drugačni?
• Ker so izdelani iz najboljših 

slovenskih ekoloških sestavin in ne 
vsebujejo nobenih arom in barvil. 

• Ker smo namesto konzervansov in 
drugih aditivov raje dodali matični 

mleček, propolis, cvetni prah in 
sedem vrst slovenskih zelišč. 

• Ker so primerni tudi za 
alergike, saj zaradi strogo 
ločene proizvodnje ne vsebujejo 

nobenih sledi jajc in mleka.
• Ker so narejeni z ljubeznijo po 

več kot 250 let starih originalnih 
družinskih receptih.

PERGER 1757 
Medičarstvo, lectarstvo in svečarstvo d.o.o.

Glavni trg 34, 2380  
Slovenj Gradec, Slovenija-Evropa

Tel / fax: +386 2 88 41 496 
www.perger1757.si 
info@perger1757.si 
www.facebook.com/perger1757

Na voljo v vseh 
večjih bolje založenih 
ekoloških trgovinah, v 

naših poslovalnicah v Slovenj 
Gradcu (Glavni trg 34), Velenju 

(NC Velenjka), Ljubljana 
(Nakupovalna hiša Ikona, 

Mestni trg 24) ter na  
www.perger1757.si.




