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BrezPlaČni vodiČ

OKREPIMO IMUNSKI SISTEM ZA JESEN

Na voljo v salonu Mitral, Celovška cesta 87, 1000 Ljubljana, telefon: 059 042 516, www.mitral.si

Kako poskrbeti za dobro odpornost • Nega kože jeseni • Pravilna nega 
opeklin • Pomladitev kože • Težave s prhljajem • Preventivni pregledi 
Naglušnost • Čiste roke • Sodobni stres • Škodljive transmaščobe 
Priprave na maraton • Aspergerjev sindrom • Bolezni roženice

Težave s stopali, 
bolečine v kolenih, 
kolkih ali hrbtenici?

Nudimo vam široko izbiro ortopedskih  
vložkov za stopala:
• individualni pregled stopal in hoje z 2D/3D skenerjem

• na voljo že izdelani vložki in izdelava vložkov po meri

• vložke izdelane po meri vam lahko ponastavimo

• vložke v trgovini vedno najprej preizkusite

• vsi vložki imajo 1 letno garancijo 

• poleg vložkov prejmete tudi vaje za stopala

Kupon za brezplačno analizo 
stopal poiščite na strani 49.





UVODNIK KAZALO

V TEJ ŠTEVilKi zdrAVih NoVic PrEBEriTE:

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 danijel@zdrave-novice.si, ali nam pišete na naslov: Zdrave novice (Media Element), Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana.  Veseli bomo vaše pošte.

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

• zdravstvene oskrbe v Varstveno-delovnem centru Tončke 
Hočevar v Ljubljani.

• Svetovalnica za Avtizem
•  Aljoša Danieli, dr. med., iz Medicinskega centra Barsos
•  Matej Svetec, spec. ORL
•  mag. Jerneja Ahčan, dr. med., specialistka pediatrije, 

MC Barsos
• Yana Targoskaya, dr. med., specialistka dermatologije
• prim. Boris Kralj, dr. med.
• Diana Batista, dr. aud. Slušni aparati  

Widex, d. o. o.
• dr. Borut Kocjančič, dr. med., specialist internist, 

gastroenterolog
• Tatjana Romšek Poljšak, diplomirana psihoterapevtka 

(BA pth., SFU Dunaj), specializantka in učna terapevtka 

gestalt psihoterapije
• Irena Preložnik Zupan, Klinični oddelek za hematologijo, 

UKC Ljubljana, Zaloška 7, 1000 Ljubljana
•  Kristina Modic, Slovensko združenje bolnikov z limfomom 

in levkemijo, L&L
• Mojca Kos Golja, dr. med., specialistka interne medicine 

in revmatologije
• Ekipa FertilUp – skrbimo za Marija Ana Schwarzbartl 

Pfeifer, dr. med.; Očesni kirurški center dr. Pfiefer; 
Barvarska steza 4; 1000 Ljubljana; 01 320 7300; 
http://www.okc-pfeifer.si

• Anja Vilotič Novak
• Strokovna sodelavka ZPMS
• Katarina Petrović
• dr.Katarina Logar, univ.dipl.biol.
• Petra Šauperl
• Štefan Spudič, dr. med, spec. otorinolaringologije

VPIS V RAZVID MEDIJEV pod štev. 1558

Zdrave novice so avtorsko zaščiteni projekt in zaščitena 
blagovna znamka. Ponatis in razmnoževanje celote 
ali posameznih delov revije brez soglasja izdajatelja je 
prepovedano.

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

Izdajatelj: HIŠA IDEJ, 
Inovativna skupina, d. o. o.
Pupinova ulica 4, 2000 Maribor
www.hisa-idej.si

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

Sedež uredništva: Zdrave novice (Media Element d.o.o.), Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana
Uredništvo revije:  Danijel Kmetec
Vodja oglasnega trženja: Matej Godec, matej.godec@media-element.si
Vodja projekta: Danijel Kmetec, danijel.kmetec@media-element.si
Spletne vsebine: Nina Kuplen in Andrej Holcman
Koordinatorka uredništva:  Saša Schwarz, sasa@zdrave-novice.si
Vodja projektov: Andrej Holcman, andrej@zdrave-novice.si
Lektoriranje: Simona Škrlec 
Oblikovanje in prelom: Sonja Popović Terić
Fotografije: shutterstock, Hiša idej, osebni arhivi strokovnih sodelavcev
Tisk: 

Naklada: 62.000 izvodov
Naslovnica: Mitral d.o.o.

razširjena distribucijska mreža
brezplačnik z naklado 62.000 izvodi ima edinstveno distribucijo v sloveniji: Verige največjih lekarn (Lekarne Ljubljana + Notranjske lekarne, Mariborske lekarne, Mestne lekarne, Obalne 
lekarne, Dolenjske lekarne, Pomurske lekarne, Koroške lekarne), manjše zasebne lekarne v SLO (59), Zdravstveni domovi v Ljubljani (98), Zdravstveni Domovi na Štajerskem (72 domov), 
vse poslovalnice Sanolabor (27), UKC Maribor, UKC Ljubljana, Bolnišnice Celje, Novo mesto, Murska sobota, Brežice, Drogerije TUŠ (36), Trgovine Zdrave prehrane BIO (12 izbranih centrov, 
obešenke na policah), manjše privatne klinike in poliklinike, Terme Olimje, Thermana Laško, Veriga hotelov Sava hotels & resorts (6), Hotel Habakuk, Hoteli Hit Kranjska Gora, Hotel Natura 
in Planja – Rogla, Hoteli Bernardin Group (4), Hotel Vogel, Eko Park Hotel Bohinj, Hotel Krvavec, Hotel Cerkno, MTC Fontana, Rimske terme, Terme Olimje, Terme Zreče, Terme Krka, Optike 
in Diagnostičnib centri Clarus (9), Optike Sever (13), Alfa Dental, Zasebne zdravniške ordinacije, Rehabilitacijski center Soča, Trgovina z zdravo prehrano (22), Dom starejših občanov (15), 
Trgovine Perutnine Ptuj (24), Diagnostični center Bled in Rogaška Slatina, Trgovine Vita Care (3), Trgovine Mlinotest (12), Zavarovalnice Adriatic Slovenica, Veriga trgovin Maxximum (6), 
Mestna optika – po SLO (25), Trgovine Sensilab (6), Zavarovalnice Vzajemna (14), Zavarovalnice Adriatic Slovenica (8), Zavarovalnice Grawe (11),Centri Manualne medicine Mogy (3), Dentalni 
Center Babit, Dentalni center Ustna medicina, Centri No+wello (3). Vida Studio – diagnostični studio Lj, Center Moje Zdravje – Superhrana, Ginekološki center Bežigrajski dvor, Bodifit centri (7)…

Facebook: edine novice o zdravju in kvaliteti življenja z aktivnim Fb-profilom. • Več kot 13.000 aktivnih sledilcev na www.facebook.com/zdravenovice/ 

Pripravljeni na jesen
Tako, pa je konec dolgega in vročega poletja, čeprav nas tudi v 
septembrskih dneh sonce prijetno boža, tudi živo srebro se je velikokrat 
ustavilo pri 30 stopinjah Celzija. Ob vstopu v jesensko obdobje pogosto 
sledi sezona prehladov, viroze in gripe. Prav zaradi tega je že zdaj čas, 
da okrepimo imunski sistem, tako da bomo pripravljeni na vremenske 
spremembe.
Ljudje so se vedno, že tisočletja, zdravili različno. Medicina in farmacija 
resda nista bili vselej razviti tako kot danes, zato pa je človek, tedaj 
neprimerno bolj vpet v naravo, poznal nekatere tehnike zdravljenja, ki so 
bile ne le priljubljene, temveč tudi učinkovite.
Skoraj vse pretekle civilizacije so imele svoj izbor zdravilnih praks. Tudi 
danes se najučinkovitejše zdravilne metode rade zatekajo k naravi. Zato 
si nekatera podjetja pri nas prizadevajo pripraviti pristne, domače in 
naravne izdelke, ki so namenjeni naravni krepitvi imunskega sistema 
in služijo kot odlična podpora za regeneracijo in obnovo našega telesa. 
Čeprav se je pred leti trg prehranskih dopolnil zaradi regulacije dodobra 
očistil, je žal na tržišču še vedno veliko takšnih, ki po kakovosti ne 
zadovoljujejo naših potreb po preventivi.
Poleg uživanja prehranskih dopolnil je priporočljivo, da v jesenskem 
času, ko je vreme rado muhasto, čim več naredimo za svoje zdravje. 
Začnimo pri ustrezni prehrani, saj so že naše babice govorile, da 
je priporočljivo jesti toplo in močnato sladko, slano in kislo hrano. 
Ne zanemarite sezonske zelenjave in sadja. Poleg prehrane je zelo 
pomembno gibanje. Jutra so jeseni še zelo prijetna in ne premrzla, tako 
ima jutranji trening številne pozitivne učinke na zdravje. Če smo telesno 
aktivni že zjutraj, nam to daje poseben občutek zadovoljstva, zaradi 
česar smo bolj delovno storilni in dobre volje ves dan. Da boste odlično 
pripravljeni na jesen, podaljšajte čas spanja vsaj za pol ure in počutili se 
boste zares dobro. 
 Danijel Kmetec, uredništvo
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VRTILJAK

V sredo je Pediatrično kliniko obiskal g. Tibor Pranjić, ki je 
vodstvu Ustanove za novo Pediatrično kliniko ter Pediatrične 
klinike predal donacijo sredstev, ki jih je zbral ob dobrodelnem 
podvigu Od Pirana do Triglava 26. in 27. julija letos.
Tibor Pranjić si je to poletje zadal poseben dobrodelni izziv, pri 
katerem je vse na relaciji Piran – Triglav neprekinjeno kolesaril, 
hodil ter plezal po zahtevni severni steni Triglava. Na zadnjem 
delu poti so se mu lahko pridružili tudi drugi.
Ob tem podvigu pa je zbiral tudi sredstva za Pediatrično kliniko. 
Pri tem so ga podprli številni posamezniki in nekatera podjetja.
Tiborju se iskreno zahvaljujemo za donacijo ter čestitam za ta in 
za vse dobrodelne podvige, ki jih načrtuje v bodoče!

Med dolgotrajnim razvojem tega res izjemnega izdelka smo se 
prizadevali izdelati pršilo, ki ne bo zagotovilo le dobrega okusa, 
temveč bo predvsem povečalo absorpcijo železa in zmanjšalo 
neugodje v želodcu oz. črevesju, 
ki je praviloma prisotno pri ostalih 
prehranskih dopolnilih z železom. 
Edinstvena kombinacija dveh oblik 
železa v našem pršilu, zagotavlja 
popolno ravnovesje med temi 
tremi ključnimi dejavniki. To so 
prepoznali tisoči, ki so ga poskusili 
na nedavnem sejmu Natural & 
Organic Products Europe 
v Londonu in mu podelili 
zlato priznanje za najboljše 
prehransko dopolnilo leta! 
Več na www.sitis.si

DobroDelni izziv Tiborja Pranjića za 
oTroke PeDiaTrične klinike

beTTerYou Železo, usTno Pršilo

Čili, feferon, pekoča paprika, kajenski poper ... zelenjava, 
ki je zadnja leta obsedla svet. Počasi pa si utira pot tudi v 
Slovenijo, kjer že ima lepo bazo oboževalcev te zanimive 
pekoče zelenjave. To so pokazali tudi v začetku septembra v 
Šmarju pri Jelšah na že 4. Pravem čili festivalu. Ljudje po vsem 
svetu zadnja leta tekmujejo, kdo bo vzgojil čim bolj pekoč 
čili ter seveda, kdo bo pojedel najbolj pekoč čili. Ljubezen do 
te zanimive in zelo zdrave zelenjave pa se je razširila tudi v 
Slovenijo, kjer so posamezniki začeli gojiti in kuhati s čiliji. 
Kuharji, jedci, prvaki in junaki, stari in mladi, so si tekom 
dneva ogledovali ponudbo s stojnic, okušali najboljše čili 
jedi, poplesavali na glasbo Feferonov ter si ogledali ali se 
preizkusili v različnih tekmovanjih z vsebino rdeče papričice. 33 
razstavljalcev je s svojo ponudbo ugodilo tudi najbolj izbirčnim. 
Dišalo je od omak in drugih čili produktov, vse do Chillina, 
edinega čili vina na svetu, ki ga pri nas v sinergiji pridelujeta 
ekološka kmetija Vizjak in vinogradništvo Kolar. Vrhunec 
dogodka (kdo lahko poje najbolj pekoč čili) 
tekmovanje za Zlati habanero, ki velja 
za t.i. državno prvenstvo, katerega je 
že tretjič zaported osvojila Vesna 
Andrejc.

Potem so medi kompresijske 
nogavice prava izbira za vas.
V naši ponudbi so modeli za 
ženske in moške, najširša 
izbira barv, velikosti in 
modnih dodatkov. Odlikuje jih 
udobje in eleganca , zračnost 
in protibakterijsko pletivo 
brez  neprijetnega vonja. 
V kompresijskih stopnjah  
od 1 do 4 kot dokolenke, 
samostoječe in hlačne 
nogavice.
Na voljo v trgovini Mitral, 
Celovška c. 87, Ljubljana, tel.  
059 042 516, poslovalnicah 
Sanolabor ter drugih 
specializiranih trgovinah po 
vsej Sloveniji. www.mitral.si

PikanTna eksTaza na 4. Pravem čili 
fesTivalu

ŽeliTe  kljub TeŽavam z venami ohraniTi 
eleganTen viDez svojih nog?

Vaš malček je zakorakal v vrtec ali 
šolo, vas pa gotovo že skrbi, kdaj 
bo »prismrkal« domov s prvim 
prehladom. V slovenskem podjetju 
Valens so razvili nov sirup Imunček, ki 
ima 100% naravne sestavine in je brez 
konzervansov. Več informacij lahko 
najdete na www.valens.si/imuncek/. 
Tako vam kot vašim otrokom želimo 
čimbolj brezskrbno jesen in zimo!

siruP imunček iz valensa
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Ajurveda, kot najstarejša oblika naravne medicine je za 
današnje ljudi izredno zanimiva, saj ne samo, da je izredno 
učinkovita pri zdravljenju akutnih kroničnih bolezni ampak 
predstavlja izredno privlačne rešitve za strese in težave (npr. 
izgorelost) današnjega človeka. Ajurveda obravnava človeka 
celostno in ga uči živeti zdravo in v harmoniji z naravo. 
V septembru bo v v Grand Hotelu Union v Ljubljani potekal 
edinstven dogodek imenovan DAN AJURVEDE. Odvijal se bo v 
petek, 21. septembra, in bo naznanjal 5. mednarodni kongres 
Ajurvede v Ljubljani, ki se bo ta isti vikend odvil v sklopu ECIM 
2018 - Evropskega kongresa integrativne medicine. Dan 
ajurvede bo postregel s pestro paleto brezplačnih predavanj 
izredno priznanih evropskih strokovnjakov iz področja ajurvede. 
Dogodku se pridružuje tudi Thermana Laško, ki že od leta 2012 
nudi storitve ayurvedske medicine v svojem Thermana&Veda 
Ayurveda centru Laško. S storitvami ajurvedske medicine so z 
novo ajurvedsko pisarno obogatili ljubljanski Atlantis. Pisarna 
deluje od 12. septembra naprej. Vsako sredo je na voljo 
zdravnik specialist ayurvede, dr. Ajith Chakrapani Somarajan, ki 
opravlja preglede in posvete po predhodnem naročilu. Možno 
je koristiti tudi 
wellness tretmaje.   
Več informacij o 
Dnevu ajurvede 
je na spletni stran 
danajurvede.si. 
Vstop je prost. 

bliŽa se Dan ajurveDe 

zeliščni naPiTek za čiščenje jeTer
Revolucionarni napitek prijetnega 
pomarančnega okusa, ki nam s 
pomočjo štirih aktivnih učinkovin 
pomaga očistiti jetra na naraven način. 
Namenjen je vsem, ki so pogosto pod 
stresom, imajo slabe prehranjevalne 
navade, in tistim, ki bi se radi 
razstrupili in izboljšali delovanje jeter. 
Na voljo na www.nutrisslim.com.

Lekovita LaHkOnOG je lahka hitro vpojna dobrodejna 
krema, ki poživlja utrujene noge in stopala. Kombinacija 
izvlečkov arnike, divjega kostanja, mentola in kafre prijetno 
ohladi in pospešuje prekrvitev, primerno za nanos tudi 
ob udarninah. Olje pšeničnih kalčkov, ognjič in dodana 
vitamina A in E spodbujajo obnovo kože, jo mehčajo ter 
blagodejno delujejo na suho kožo. Kreme ne nanašamo na 
sluznice in poškodovano kožo. Slovenski izdelek, primeren 
za nego kože otrok, odraslih in starostnikov, tudi nosečnic 
in diabetikov. 350 ml 
svežine v Tuš drogerijah, 
Tosaminih Belih 
štacuncah, lekarnah ter 
specializiranih trgovinah 
in na spletu
www.lekos.si.

lahkih nog naokrog

kaj iz naravne medicine izbrati za boleče grlo in poln nos?
Kako se boriti proti prehladnim virusom? nOVi ameriški slamnik 
XXi kompleks soria natural kapljice brez alkohola z izboljšano 
absorpcijo so popolnoma naravne in ne vsebujejo glutena, sladkorja, 
umetnih konzervansov. Dodan je še ekstrakt timijana in propolisa za 
obrambo pred mikrobi. Ameriški slamnik XXI kompleks za zaščito in 
podporo imunskemu sistemu v sezoni prehladov, ki se je že pričela.
kaj pomaga pri kašlju?
Ko kašelj moti spanje in še podnevi povzroča težave, naravna 
medicina priporoča posebno rastlino. Okroglolista rosika-drosera 
pomirja dražeče občutke v grlu in prispeva k normalnemu delovanju 
dihalnih poti. Uporabite jo pri produktivnem kašlju. Ker blaži 
draženje, je učinkovita tudi pri pokašljevanju in pri kadilskem kašlju. 
Podnevi manj stresa, ponoči več spanja
Baldrijan pomaga, da noč prespimo mirno. umirja in sprošča pa 
tudi podnevi, ko se spopadamo s stresom. Ne povzroča odvisnosti in 
jutranjega občutka otopelosti. baldrijan XXi brezalkoholne kapljice 

naravna meDiCina za oDPornosT, Dihala, sPanje in Ženske TeŽave
soria natural so pripravljene z modernimi postopki in zato do 25-krat 
močnejše kot običajne. Telo jih v tekoči obliki lahko uporabi v celoti 
in s tem lažje vzpostavlja ravnovesje podnevi in ponoči.  Vse več je 
zadovoljnih uporabnikov kapljic, ki ne vsebujejo alkohola, umetnih 
konzervansov ali drugih dodatkov.
menstruacija – naravno brez Pms
Več kot polovica žensk občuti boleče menstruacije ali katerega od 
nadležnih simptomov PMS: boleče prsi, zatekanje nog, napihnjen 
trebuh, želja po sladkarijah, nihanje razpoloženja... konopljika 
pomaga ohranjati dobro počutje pred in med menstrualnim ciklom 
in lajšati težave  PMS. Pripomore k hormonskemu ravnovesju. 
konopljika kompleks XXi kapljicam brez alkohola je dodan še 
cink, ki ima vlogo pri plodnosti.
soria natural na čudoviti planoti severne Španije pridela več kot 70 
vrst zdravilnih rastlin. Kapljice so farmacevtske kakovosti, brez alkohola 
in umetnih konzervansov. Na voljo so v vseh lekarnah, Sanolaborju in 
specializiranih trgovinah.
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10. septembra obeležujemo svetovni 
dan preprečevanja samomora, ki ostaja 
velik svetovni izziv. V svetovnem merilu 
je samomor vsako leto med prvimi 
dvajsetimi vodilnimi vzroki smrti ljudi 
vseh starosti. Zaradi samomora vsako leto 
umre 800.000 ljudi, kar pomeni, da si na 
svetu vsakih 40 sekund en človek vzame 
življenje. Zbornica – Zveza ter Sekcija medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v psihiatriji se ob tem dnevu pridružujeta 
dejavnostim Mednarodne zveze za preprečevanje samomora. 
»Medicinske sestre, babice in zdravstveni tehniki imamo 
na področju prepoznavanja samomorilne ogroženosti in 
preventive samomora zelo pomembno vlogo na vseh področjih 
zdravstvenega varstva, še posebej pa zaposleni v službah nujne 
medicinske pomoči, družinske medicine in psihiatrije,« je 
dejal Darko Loncnar, predsednik Sekcije medicinskih sester in 
zdravstvenih tehnikov v psihiatriji pri Zbornici – Zvezi. »Naša 
skupna naloga in odgovornost je, da se opolnomočimo s 
strokovnim znanjem o dejavnikih tveganja, ustreznih pristopih 
in terapevtski komunikaciji, ki je temeljni gradnik terapevtskega 
medosebnega odnosa med medicinsko sestro in pacientom, 
v katerem bo pacient lahko zaupal svoje najgloblje čustvene 
stiske in sprejel strokovno pomoč,« je še poudaril Loncnar.

Matični mleček je prehransko dopolnilo z medom, svežim 
matičnim mlečkom, pantotensko kislino in vitaminom B6, 
ki ima vlogo pri delovanju imunskega sistema in prispeva k 
normalnemu psihološkemu delovanju. 
Pantotenska kislina pa prispeva k umskim 
zmogljivostim. Oba prispevata tudi k 
sproščanju energije pri presnovi ter 
zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti. 
Primerno tudi za otroke od 6. leta dalje.
Izdelek je na voljo v enotah Lekarne 
Ljubljana, Spletni Lekarni Ljubljana 
www.lekarnaljubljana.si in specializirani 
prodajalni LL Viva.
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

Ofenosept je zdravilo brez recepta (BRp) je raztopina za 
antiseptično zdravljenje ran, sluznic in kože. Močan v boju z 
mikroorganizmi in nežen do kože. 

Prednosti:
• Nežen do kože, močan proti mikroorganizmom
• Za nebolečo dezinfekcijo ran (odrgnine, ureznine, opekline, 

ranice v ustih)
• Za antiseptično zdravljenje sluznic (oralna, vaginalna 

sluznica, rektalni in genitalni predel)
• Za antiseptično zdravljenje kože (aknasta koža, pred vbodi, 

piercingi, tetovaže, glivična obolenja stopal)
• Primeren za uporabo na odraslih in 

otrocih
• Izdelek se po posvetu lahko uporablja 

med nosečnostjo
• Brezbarven
Pred uporabo natančno preberite 
navodilo. O tveganju in neželenih 
učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s 
farmacevtom. 
Več na www.ofenosept.si

sveTovni Dan PrePrečevanja samomora

maTični mleček iz lekarne ljubljana

ofenosePT – anTisePTik za rane, koŽo in 
sluzniCo

Raziskovalci z inštituta Massachusetts Institute 
of Technology so patentirali posebno obliko 
magnezija: Mg L-treonat v prehranskem 
dopolnilu Neuro-Mag®, Life Extension®, ki 
lahko prečka krvno možgansko pregrado 
in doseže možganske celice. V možganih 
ohranja gostoto in kvaliteto  sinaptičnih 
povezav (s staranjem izguba sinaptične 
gostote povzroča kognitivni upad). 
Priporočena uporaba: upočasnjeno mišljenje, 
pešanje spomina, pri utrujenosti in izčrpanosti, 
podpora živčnemu sistemu. Naročila:  
www.bioesenca.si, v lekarnah, 041 985 070.

obnova moŽganov 

Krka, tovarna zdravil, d. d., Novo mesto je porodnišnici 
Ljubljana – Enoti intenzivne nege in terapije novorojenčkov KO 
za perinatologijo Ginekološke klinike UKC Ljubljana podarila 
inkubator za nedonošenčke. Nov, sodoben inkubator, bo olajšal 
delo zaposlenim in zagotavljal še bolj varno oskrbo najbolj 
nezrelih in najhuje bolnih novorojenčkov. 

inkubaTor za neDonošenčke

Svetovni dan prve pomoči je dan, ki ga že tradicionalno 
obeležujemo v Sloveniji skupaj z več kot 100 državami po 
svetu.  Prvič so ta dan obeležili leta 2000 na pobudo 16 
evropskih nacionalnih organizacij Rdečega križa.  Pobuda 
je bila zelo dobro sprejeta. Že v nekaj letih je pobuda dobila 
svetovno dimenzijo. Svetovna družba se namreč vse bolj 
zaveda  pomena in  nenadomestljivosti pomoči človeka 
človeku. Nudenje prve pomoči pomoči potrebnim je zagotovo 
najplemenitejše humano dejanje, ki si zasluži vsesplošno 
pozornost, ozaveščanje, motiviranje in podporo .

Prva Pomoč ob PromeTni nesreči
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Ob začetku šole in vrtca, ko so otroci bolj obremenjeni, ko sošolci 
začnejo smrkati ali pa za male izbirčneže, ki ne jedo raznolike 
hrane, starši iščemo naravne rešitve za krepitev odpornosti. 
Končno jim lahko ponudimo res okusen sirup Zaščitimo se! z 
vitamini, betaglukani, ameriškim slamnikom in propolisom. V 
primeru kašlja ali draženja v grlu pa jim pomagajmo s sirupom 
Lažje dihajmo! Soria Natural. Vsebuje okroglolisto rosiko-drosero, 
ki poskrbi za optimalno izločanje sluzi iz dihalnih poti in pomirja 
draženje. Timijan in evkaliptus delujeta proti mikrobom in 
ugodno na dihala. Vitamin C pa prispeva k delovanju imunskega 
sistema. Sirupa sta brez dodanega sladkorja in brez glutena! 
Otroci sirup radi popijejo zaradi prijetnega okusa dodanih 
zgoščenih sokov. Za otroke od 1. do 12. leta starosti.

naravna meDiCina za oTroke: zaščiTimo 
se! in laŽje Dihajmo! soria naTural

Svetovni dan fizioterapije (SDF) je znak enotnosti in 
solidarnosti do poklica in poteka po celem svetu vsako leto 
8. septembra. Prvič je bil SDF obeležen leta 1996. Svetovna 
zveza fizioterapevtov (WCPT) je bila ustanovljena leta 1951, 
združuje 109 članic (tudi SLO) in globalno predstavlja skupino 
450.000 fizioterapevtov. 
Zavzema se za visoke 
standarde raziskovanja, 
izobraževanja in prakse. 
Združenje fizioterapevtov 
Slovenije je članica 
WCPT od leta 1995, leto 
dni pred imenovanjem 
dneva 8. september kot 
Dan fizioterapije.  

V soboto, 15. 
septembra, bo 
v organizaciji 
Ekologov 
brez meja še 
zadnjič potekala 
največja 
slovenska 
prostovoljska 
okoljevarstvena 
akcija Očistimo 
Slovenijo s ciljem, naj ta ostane čista za vedno. Tokrat se 
ne bodo čistila le divja odlagališča, ampak tudi območja 
razpršenih odpadkov, obvodni predeli, lokalne skupnosti pa 
bodo organizirale številne ozaveščevalne akcije in poskrbele za 
Namen letošnje akcije je dolgoročen - ohraniti Slovenijo čisto 
za vedno, kar pa nam bo uspelo le s premikom v glavah in 
aktivacijo vseh nas. Zato so bolj kot 15. septembra pomembna 
naša dejanja v vseh preostalih dneh. Ekologi brez meja bodo 
tako tudi po akciji skrbeli za spodbujanje takšnih premikov, 
letos še posebej na področju plastične embalaže za enkratno 
uporabo.
Slovenija med 160 sodelujočimi državami v akciji World 
Cleanup Day 2018 visoko vihti zeleno zastavo. 

Vsakodnevno vnašamo 
energije drugih ljudi v naša 
domovanja poleg tega, da 
svojo energijo puščamo 
tudi sami. Vsak kreg, 
negativa, smrt, bolezen, 
ločitev, slaba volja pusti 
svojo energijo v prostorih in 
če je ne čistimo lahko vpliva 
na naše razpoloženje, 
odnose in posel. Prostore je potrebno energijsko očistiti ob 
vsaki selitvi oz. vsaj enkrat letno »generalno« in potem se 
čisti po potrebi. Sama energijska čiščenja delam s pomočjo 
kadila. Ker sem medij in jasnovidka ob samem čiščenju dobim 
tudi uvide tako, da poleg samega čiščenja prejmete tudi 
angelski reading in napotke kako dalje. Velikokrat so v starih 
hišah prisotne tudi duše pokojnikov katere pospremim tja 
kamor spadajo. V mesecu septembru pripravljam enodnevno 
delavnico o tem kako sami prečistiti, zaščititi in vzdrževati 
prostore. Več o tem si lahko preberete na www.nebeskimir.si ali 
mi pišete na nkrizmanic@siol.net
Nataša Krizmanič Medij

sveTovni Dan fizioTeraPijeekologi brez meja

zakaj energijsko čiščenje ProsTorov?
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ZDRAVI V JESEN

Imunski sistem je naša obramba. Varuje 
nas pred vdorom neželenih vsiljivcev, kot 
so bakterije, virusi in glivice in različne 
strupene snovi. Oslabljenost imunskega 
sistema se pogosto odraža v utrujenosti. 
Pomembni dejavniki, ki slabijo imunost, 
so tudi kajenje, pomanjkanje spanca in 
stres.

Prehlad in gripa, pogosta spremljevalca 
hladnejših dni
Prehlad spada med najpogostejše virusne 
okužbe zgornjih dihal. Običajno se 
začne z bolečinami v žrelu. Oteženemu 
požiranju sledijo še izcedek iz nosu ali 
zamašen nos, kihanje, hripavost in suh 

kašelj. Gripa, ki se pojavlja sezonsko, od 
konca oktobra, je zelo nalezljiva bolezen. 
Povzročajo jo virusi, ki prizadenejo nos, 
žrelo in pljuča. Navadno jo spremljajo 
povišana telesna temperatura, suh kašelj, 
glavobol, bolečine v mišicah in sklepih ter 
utrujenost. Načelno velja, da imamo več 
možnosti, da zbolimo za prehladom kot pa 
gripo. Zaplet virusne okužbe dihal je lahko 
bakterijska okužba, najpogosteje sinusov, 
srednjega ušesa ali spodnjih dihal. V tem 
primeru je nujen obisk pri zdravniku, ki 
predpiše ustrezno zdravljenje. Pomembno 
je vedeti, da lahko s preventivo in 
pravočasnim  zdravljenjem preprečimo 
zaplete.

sTe PriPravljeni 
na muhasTo 
vreme? 
V hladnejših jesenskih dneh so na pohodu številna virusna in bakterijska obolenja. Poleg 
običajnih prehladnih obolenj se pojavljajo tudi virusne okužbe prebavil in pogostejša 
utrujenost. Dnevi se namreč krajšajo, noči so daljše, sonca je manj, kar lahko vpliva tudi na 
posameznikovo počutje. Besedilo: Aljoša Danieli, dr. med., iz Medicinskega centra Barsos

Zdravljenje virusnih okužb dihal je 
simptomatsko. Ob kašlju in vnetem 
grlu pomagajo antiseptični pripravki. V 
tem obdobju, ki je za našo odpornost 
velik izziv, pa je ključen tudi počitek. Če 
smo utrujeni, telo nima dovolj energije, 
da bi se učinkovito borilo proti virusom 
in bakterijam. Blagodejno vpliva tudi 
uravnotežena prehrana, pri čemer ne 
smemo pozabiti na dovolj tekočine – poleg 
vode si privoščimo sadne sokove ali čaje. 
Hidracija je ključna, ko se borimo proti 
boleznim dihal, saj s tem pomagamo 
telesu, da lažje odplavlja sluz, ki se nabira 
v grlu in nosu. Zato ob prehladu vedno 
popijte več tekočine. Eden od preprostih 
ukrepov za preprečitev širjenja prehladnih 
obolenj je redno umivanje rok. Zdravila, 
ki bi pozdravilo virusno okužbo dihal, ni, 
lahko pa z nekaterimi, kot sta paracetamol 
ali ibuprofen, lajšamo znake obolenja. 
Pravilna in zgodnja obravnava prehlada do 

Ocenjujemo, da za gripo vsako leto zboli od pet do 10 odstotkov 
prebivalstva.

Pomagate lahko zaustaviti 
širjenje gripe z izogibanjem 
vsem nepotrebnim stikom z 
drugimi ljudmi, medtem ko ste 
nalezljivi.
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 Zdravljenje virusnih okužb dihal je simptomatsko. Ob kašlju in 
vnetem grlu pomagajo antiseptični pripravki.

določene stopnje celo prepreči morebitne 
zaplete, ki zahtevajo obisk pri zdravniku.

za gripo dovzetnejši otroci in starejši
Če imate povišano telesno temperaturo 
(več kot 38 stopinj), ki traja že več kot 
dva dni, boleč in dražeč kašelj, bolečine v 
udih, čutite slabost in drgetate od mraza, 
gre lahko tudi za gripo. To povzročajo 
virusi influence, predvsem virusa A in B. 
Za virus influence A so značilne pogoste 
spremembe beljakovinskih struktur v 
virusni ovojnici, zaradi česar nastajajo novi 
tipi virusa, proti katerim so ljudje slabše 
odporni. Virus gripe se prenaša s kužnimi 
kapljicami, ki jih lahko vdihnemo, če smo 
v bližini obolelega. Če nismo previdni, 
lahko viruse, ki na različnih površinah 
preživijo nekaj ur, z rokami prenesemo 
v usta, nos in oči in se tako posredno 
okužimo. Zato je zelo pomembno, da roke 
pogosto in temeljito umivamo. Veliko 
virusov pride v telo skozi oči, nos ali usta. 
Prav tako lahko pomagate zaustaviti 
širjenje gripe z izogibanjem vsem 
nepotrebnim stikom z drugimi ljudmi, 
medtem ko ste nalezljivi. 

Ocenjujemo, da za gripo vsako leto zboli 
od pet do 10 odstotkov prebivalstva. Gripa 
sama po sebi ni zelo nevarna bolezen, 
lahko pa povzroči zaplete pri ljudeh, ki 
že trpijo za katero od kroničnih bolezni. 

Bolj ogroženi so tudi zelo majhni otroci 
in ljudje, starejši od 65 let. Gripa lahko 
poslabša njihovo osnovno bolezen in v 
najslabšem primeru povzroči tudi smrt. 

Zdrav življenjski slog moramo vzdrževati 
vse leto. Bolje preprečiti kot zdraviti, zato 
poskrbimo za zdravje še pred hladnejšimi 
dnevi.   
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Za imunski sistem dojenčka v prvih 
mesecih najbolje poskrbimo, če ga 
dojimo. Vsaka kapljica maminega mleka 
v prvih dneh vsebuje deset milijonov belih 
krvničk in imunskih celic, ki dojenčku 
pomagajo v boju proti okužbam, v zrelem 
mleku jih je še približno 2 % navedene 
količine. Poleg tega materino mleko 
vsebuje protitelesa proti bakterijam in 
virusom ter faktorje, ki zaustavljajo rast 
bakterij. Dojenčki, ki jih mame dojijo, 
imajo dokazano manj možnosti, da bi 
dobili neprijetno vnetje ušes in zgornjih 
dihalnih poti, manjkrat se pri njih 
pojavljajo tudi astma in alergije. Mamino 
mleko je bogato s snovmi, ki vplivajo na 
sestavo dojenčkove črevesne mikrobiote 
in s tem varujejo dojenčkovo telo pred 
nevarnimi črevesnimi bakterijami. 

Pomembno je, da doječe mame v hladnih 
mesecih uživajo hrano, ki krepi njihov 
imunski sistem, recimo lososa, ki je 
bogat  z omega 3 maščobnimi kislinami, 
borovnice, bogate z antioksidanti, vitamin 
C, ki je v sadju in zelenjavi. Vitamina D v 
materinem mleku ni dovolj in ga je treba 
dojenčkom dodajati posebej.
 
kaj pa lahko storimo, da se bo tudi 
imunski sistem otrok, ki se ne dojijo 
več, uspešno spopadel z naštetimi 
izzivi?
1. dobra in zdrava prehrana je osnova
Otroški imunski sistem lahko hitro oslabi, 
če je otrokova prehrana enolična in 
neuravnotežena. Že od začetka skušajte 
otrokom približati okus zelenjave in sadja, 
poskrbite, da so živila čimbolj ekološko 

kako PoskrbeTi 
za Dobro 
oDPornosT oTrok
Po brezskrbnem poletju z jesenjo prihajajo tudi malce manj prijetni spremljevalci hladnejših dni, 
različni mikroorganizmi, ki napadajo naše zdravje. Naš imunski sistem nas bo zaščitil pred boleznimi 
le, če  bo dobro deloval, v nasprotnem primeru se bodo prehladi in druge okužbe kar vrstili. 
Tudi blažje zdravstvene težave so neprijetne, posebno za otroke, zato je pomembno, da 
poskrbite za odpornost svojih malčkov. Običajno je najhuje prva leta, ko obiskujejo vrtec in 
prvič prihajajo v stik z različnimi virusi in bakterijami. Besedilo: mag. Jerneja Ahčan, dr. med., specialistka pediatrije, MC Barsos

pridelana, še bolje, če rastejo kar na vašem 
domačem vrtu. Otrok naj pije zadostno 
količino vode, omejite vnos ocvrte hrane, 
sladkarij, sladkih prigrizkov, obarvanih 
sokov in gaziranih pijač. Koristno je, če v 
njihovo prehrano vključujete tudi živila, kot 
so česen, mandlji, ingver, jogurt in kefir, 
brokoli in citrusi. Agrumi in kivi, krompir 
in paradižnik so bogat vir antioksidantov 
in vitamina C, korenje, brokoli, brstični 
ohrovt, cvetača priskrbijo betakaroten 
organizmu in ga tako ščitijo pred 
negativnim delovanjem prostih radikalov. 
Betakaroten tudi sodeluje pri nastanku 
levkocitov, ki so ključnega pomena za 
delovanje imunskega sistema.

2. Otroku nudite okolje brez stresa
Dandanes smo vsi preobremenjeni, tako 
s službo kot finančnimi obveznostmi, 
odnosi ipd. Otroci so pogosto preveč 
obremenjeni s polnimi urniki šolskih 
in obšolskih obveznosti, zato je zelo 
pomembno, da jim zagotovimo dovolj 
prostega časa, ki ga lahko namenijo igri ali 
počitku. Pustimo otrokom, da so otroci.

3. Omogočite jim dovolj časa za počitek
V nasprotju z odraslim človekom, ki naj 
bi imel dovolj osem ur spanca, otroci, 
odvisno od starosti, potrebujejo od 10 do 
14 ur kakovostnega počitka. Priporočljivo 
je, da spijo v dobro prezračenem prostoru 
s čim manj svetlobe in brez elektronskih 
naprav v bližini.

4.    Prehranski dodatki
Najboljši trije dodatki za otrokovo 
odpornost so vitamin D, vitamin C in 
cink. Poiščite v lekarni primerne naravne 
dodatke, ki vsebujejo omenjene tri.

5. Gibanje na svežem zraku
Hladni dnevi nas morda odvrnejo od želje 
po sprehodu na prostem, a svež zrak, 
tudi če je hladen, je ključen pri dvigu 

Pomembno je, da imate s svojim izbranim pediatrom iskren odnos. 
Da upoštevate vsa navodila tako preventivnih ukrepov kot navodil 
v primeru bolezni.
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Otroški imunski sistem lahko hitro oslabi, če je otrokova prehrana 
enolična in neuravnotežena.

Čas za okrevanje  Po 
prehladu ali virozi je 
ključnega  pomena, 
da ima malček dovolj 
časa za  okrevanje, 
saj si bo le tako 
lahko znova  okrepil 
imunski sistem.

odpornosti naših malčkov. Otroka pred 
sprehodom primerno oblecite. V tem 
prehodnem obdobju to nujno vključuje 
oblačenje po plasteh, da je otrok »kot 
čebulica«. Naj bodo oblačila iz naravnih 
materialov in nikakor sintetičnih, da lahko 
koža prosto diha, in raje mu oblecite tri 
tanjše plasti oblačil kot pa eno ali dve 
debeli. Tako ga boste lahko prilagajali 
spremenljivim temperaturam, da mu ne 
bo niti vroče niti mrzlo, s čimer se boste 
izognili pretiranemu potenju ali prepihu, 
najslabša pa je tako kombinacija obojega.

6. navadite jih, da si redno umivajo 
roke
Podatki kažejo, da z rednim umivanjem 
rok kar za 60 odstotkov zmanjšamo 
možnost za prenos bolezni, zato naučite 
svoje otroke, da si predvsem po kihanju, 
kašljanju, uporabi stranišča in pred vsakim 
obrokom umijejo roke. Na igračah, 
različnih površinah v stanovanju in zunaj 
njega, ob stiku z drugimi otroki in z 
nami se na njihove roke namreč ujame 
nemalo bakterij. Sploh pri dojenčkih, ki 
radi vse nosijo v usta, je to težavno. Če ste 
z otrokom na poti, imejte vedno pri sebi 
priročno sredstvo za dezinfekcijo rok, ki je 
hiter in priročen način uničenja bakterij.

7. Pustite jim, da se igrajo z zemljo
Niso vsi mikrobi škodljivi za človeško telo. 
Izpostavljenost določenim neškodljivim 
mikrobom v okolju lahko pomaga okrepiti 
imunski sistem vašega otroka. Ker so 
domovi vedno bolj čisti in sterilni, telo 
ne prepozna določenih tujkov, imunski 
sistem pa posledično deluje v smeri 
nastanka marsikatere kožne, dihalne ali 

prehranske preobčutljivosti in alergije. 
Pustite otroku, da se igra v naravi in ima 
hišne ljubljenčke.

8. Čas za okrevanje
Po prehladu ali virozi je ključnega 
pomena, da ima malček dovolj časa za 
okrevanje, saj si bo le tako lahko znova 
okrepil imunski sistem. Pomembno je, da 
veliko počiva, dovolj pije in uživa zdravo 
hrano v toplem in ljubečem domu. 
Kljub vsej preventivi in trudu, da bi okrepili 
otrokov imunski sistem, se še vedno lahko 
zgodi, da otrok zboli. Težko je ovrednotiti, 
kako pogosto je lahko bolan, v pomoč 
morda le nekaj smernic glede tega.

dojenček, star do enega leta
Zdrav novorojenček je pripravljen na 
življenje zunaj maternice, vendar njegov 
obrambni sistem še ni popolnoma razvit, 
zato bo bolj dovzeten za različne bolezni. 
Žal otroka ne morete in tudi ne smete 

popolnoma izolirati, vseeno pa lahko 
preprečite, da pride v stik z bolno osebo. 
Vedeti morate tudi, da dojenček pogosto 
kiha, tudi med menjavanjem plenice, 
kar ne pomeni, da je prehlajen. Če ima 
zamašen nos, je razdražljiv, saj še ne zna 
dihati skozi usta, zato ima lahko težave 
pri dojenju in spanju.

Otrok, star do treh let
Do enega leta otrok ni pogosto bolan, 
razen če ni ves čas v stiku z bolnimi 
ljudmi (recimo bratcem ali sestrico, 
ki nosi viruse iz vrtca ali šole). Število 
obolenj se navadno poveča v prvem 
letu obiskovanja vrtca. Takrat lahko 
pričakujete, da bo imel pogosto 
respiratorne okužbe dihal (vnetje ušes, 
grla, bronhitis ...) in črevesa. V obdobju 
od jeseni do spomladi lahko zbolijo tudi 
desetkrat. Pomembno je, da ga že v 
prvem letu zaščitimo s cepljenjem proti 
nekaterim boleznim in s tem zmanjšamo 
možnost okužb, posebno s pnevmokoki, 
rotavirusi in drugimi.

Otroci do šole 
Obrambni sistem je v tem obdobju že 
zrelejši, zato bodo malčki bolni redkeje. 

kdaj k zdravniku
Pomembno je, da imate s svojim 
izbranim pediatrom iskren odnos. Da 
upoštevate vsa navodila tako preventivnih 
ukrepov kot navodil v primeru bolezni.

Zavedati se morate, da je v jesensko-
zimskem obdobju veliko bolnih 
otrok, zato ni smiselno, da zdravnika 
obiskujete, kadar ni potrebno, saj se 
tudi v zdravstvenih ustanovah prenašajo 
različne okužbe zlasti pri najbolj občutljivi 
skupini otrok. Razumni starši se pustijo 
poučiti, kdaj in zakaj je potrebno cepljenje 
in zakaj antibiotik ni vedno potreben oz. 
je celo škodljiv, vedo tudi, da pediater 
nima čarobne paličice za ozdravitev v 
nekaj urah, temveč vsaka bolezen zahteva 
svoj čas in napor tako za zdravstveno 
osebje kot vse družinske člane. In skupaj 
zmoremo veliko za zdravje naših otrok.
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ZDRAVI V JESEN

Nega kože po poletju, tako kot vsaka 
osnovna nega, zajema naslednje tri faze: 
čiščenje, nego ter zaščito pred soncem 
in drugimi agresivnimi dejavniki, ki 
pospešujejo biološko staranje kože.

Vlaga je zadovoljstvo, ki traja
Po vročih poletnih dneh je treba kožo 
še posebno pazljivo negovati, da jo 
obnovimo in okrepimo. Med poletjem 
je namreč bila izpostavljena UV-žarkom, 
vročini, pospešenemu izhlapevanju vode, 
soli, kloru in drugim dejavnikom. Vsi ti 
dejavniki zelo vplivajo na kakovost njene 
zaščitne plasti, ki igra ključno vlogo pri 
uravnavanju prehajanja snovi v kožo in iz 
nje ter pri zaščiti globljih slojev kože.
Če smo kožo na počitnicah ustrezno 
zaščitili pred škodljivimi vplivi sonca in 
le postopoma pridobivali zdravo barvo, 
bomo slednjo tudi laže obdržali. Rahlemu 
luščenju se bomo najbrž težko izognili, 
ker se koža sama obnavlja, toda s pravilno 
nego bo zdravo zagorel videz še vedno 
mogoče obdržati. Na kozmetičnem trgu je 
na voljo kar nekaj sredstev za oskrbo kože 
po sončenju, ki pomagajo pri obnavljanju 
po poletnih vremenskih vplivih, ki jim je 

bila izpostavljena, nekateri pa so celo rahlo 
obarvani in tako poudarijo barvo kože ter 
jo uravnotežijo. Osnovno vodilo za nego 
»jesenske« kože pa je: vlaženje. Le z 
ustrezno količino vlage je lahko naša koža 
videti napeta in sijoča. Izdatnejšega pilinga 
(luščenja) površine kože najbrž ne bomo 
izvedli, saj nam bo ta pobral kar nekaj 
dragocene barve; po prhanju se tako le 
izdatno namažimo z vlažilnim sredstvom v 
obliki losjona oziroma mleka za telo. 
Kožo učinkovito vlažimo tudi z uporabo 
termalne vode, ki z visoko vsebnostjo 
mineralov in oligo elementov kožo 
pomirja in krepi, saj posredno delujejo 
proti škodljivim učinkom prostih radikalov 
v koži, ki povzročajo prehitro staranje kože 
ter so odgovorni za pojav tako neželenih 
gubic in gub.

 Vlažilna sredstva – razkošje, ki neguje
Veliko tovrstnih kozmetičnih izdelkov 
vsebuje negovalna olja in hranilne snovi 
(denimo olje jojobe in izvleček aloe 
vere), ki kožo dodobra navlažijo, saj jo 
»prevlečejo« z nevidno zaščitno plastjo, ki 
veže vodo in s tem omogoča gladko kožo 
tako na videz kot na otip. Sama vlažilna 
sredstva namreč prodrejo v zgornje plasti 
povrhnjice, saj je njihova osnovna naloga 
zaščititi spodnje plasti kože tako, da nad 
njimi tvorijo nekakšen varovalni filter. 
Prav zato je dnevna uporaba vlažilnega 
sredstva nujna, najučinkovitejša pa bo, če 
boste sredstvo nanesli na še rahlo vlažno 
površino kože. 
Tudi vitamini so pogost dodatek vlažilnim 
sredstvom, saj želijo kozmetična podjetja 
in proizvajalci opozoriti na njihove 
pozitivne učinke. Tako v kremah in 
losjonih najpogosteje najdemo vitamine 
A, C, D in E. Vitamin A ohranja kožo 
nežno, navlaženo in zdravega videza. 
Vitamin C uravnava in ohranja kakovost 
kože, vitamin D naj bi imel določene 
sposobnosti celjenja in zaščito pred UV-
žarki, medtem ko se vitamin E uporablja 

jeseni si koŽa 
zasluŽi Posebno 
nego
Vseh lepih stvari v življenju je enkrat konec in tako je tudi z dopustniškim poletnim vzdušjem. Če smo 
ga dodobra izkoristili, nam bo za spočitost in napolnjene zaloge energije hvaležna tudi naša koža, 
saj bo kar blestela od zdravja. A da se bomo res dobro počutili v svoji koži in da bo tudi ona brez 
pretresov prestala skok v jesenske dni, poskrbimo zanjo s popoletnimi negovalnimi obredi.

Besedilo: ANDREJ KAFOL, dr. med., spec. dermatovenerologije

pretežno kot antioksidant, ki ohranja 
svežino izdelka. Da ne pozabimo: prav 
antioksidanti pomagajo upočasniti proces 
staranja kože.
Poleg tega ima vitamin C tudi blago 
luščilno delovanje, kar je za kožo po 
poletju še posebno ugodno, saj pripomore 
k odstranjevanju odmrlih celic z njene 
površine, s čimer ponovno prebudi sijaj in 
svežino kože. Vitamin C posredno deluje 
tudi na proces tvorbe melanina – če so na 
koži nastale hiperpigmentacije, jih lahko 
z redno uporabo negovalnega izdelka z 
vitaminom C sčasoma zmanjšamo. 
Tudi dodatek vitamina A v takih izdelkih je 
zelo zaželen, saj pospešuje obnovo kože 
in njenih sestavnih elementov ter s tem 
deluje proti procesom staranja kože, še 
posebno fotostaranja, ki je poleti najbolj 
izraženo zaradi izpostavljanja soncu.

Čista polt za nov začetek
Začetek jeseni je tudi primeren čas, da 
popravimo določene negativne učinke 
poletne vročine. Ker višje temperature 
dostikrat pustijo posledice na koži, ki 
postane mastnejša, nenaden izbruh 
aken ni tako presenetljiv pojav. In kaj je 
prva pomoč za rdečo, razdraženo kožo 
s pojavom nečistoč? 2 skodelici tople 
vode in 1 čajno žličko morske soli dobro 
premešamo, vanjo pomočimo košček 
vate ter raztopino nanesemo na prizadeto 
površino kože z rahlim pritiskom vate za 
približno 3 minute. Nato vzamemo svež 
košček vate in otremo do suhega. Če 
pa se je stanje naše kože poleti znatno 
poslabšalo, je priporočljivo obiskati 
zdravnika oziroma dermatologa, ki bo znal 
svetovati glede zdravljenja in nadaljnje 
nege.

neprevidnost pri sončenju terja svoj 
davek
Če je koža poleti utrpela bolečo škodo v 
obliki blažjih sončnih opeklin in močnejše 
pordelosti, ji privoščimo užitkarsko 

 Začetek jeseni je tudi primeren 
čas, da popravimo določene 
negativne učinke poletne 
vročine.
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namakanje v zdravilni kopeli. V kad tople vode natresemo tanke 
rezine limone in se potopimo v objem čudovite arome. Kislina 
citrusa je učinkovit naraven odstranjevalec odmrlih celic, limonin 
sok pa našo kožo nežno očisti in celi.
Vročina pa ni prijazna niti do naših ustnic. Nastanek melanina 
je zaslužen za našo porjavelost, toda melanina ni mogoče najti 
v nekaterih delih našega telesa, na primer dlaneh, podplatih in 
tudi ustnicah, zato je treba tem predelom nameniti posebno 
pozornost. Predvsem ustnicam, ki jih je treba temeljito in 
redno vlažiti, čeprav se morda ne zdijo suhe. Po dopustu jih 
je priporočljivo nežno skrtačiti z zobno ščetko, da odstranimo 
vse odmrle delce, potem pa jih izdatno oskrbeti z vlažilnim 
balzamom.

sijoč videz od znotraj
Dobro počutje, zdravje in lepota so trdno povezani. Tako 
je denimo problematična polt pogosto odraz prehrane, 
bogate z nasičenimi maščobami in sladkorjem. Občutljivo 
kožo povezujemo s slabo prebavo ali nezadostnim vnosom 
polnovrednih živil, suha koža pa je znamenje prehrane, v kateri 
primanjkuje maščobnih kislin oziroma vitamina E. 
Kakovostna in raznolika prehrana pomaga koži pri obrambi 
pred vnetji, celičnimi poškodbami in pospešenim staranjem, še 
posebno v za kožo obremenjujočih poletnih mesecih. Pri tem ne 
smemo pozabiti tudi na vnos vlage od znotraj, zato spijmo vsaj 
osem kozarcev vode na dan, ki bo preprečila izsušen in utrujen 
videz kože.

ne pozabimo na jesensko sonce
Toplih sončnih dni smo jeseni še posebno veseli, a sonce zna 
biti še vedno precej močno, zato predvsem najbolj izpostavljenih 
delov telesa – obraz, vrat, dekolte in roke – ne pozabimo zaščititi z 
zaščitnim sredstvom z dovolj visokim zaščitnim faktorjem. Da bi 
obdržali pridobljeno zagorelo polt, lahko barvo polti osvežimo z 
izdelki za samoporjavitev. 
Jesen je primeren čas za popravo morebitnih posledic 
(razbarvanost kože, pigmentne lise in drugo), ki jih je škodljivo 
sonce poleti pustilo na naši koži. S pravilno nego, ki je zasnovana 
predvsem na vlaženju, bomo kožo pripravili na prihajajoče 
zimske mesece, ki prinašajo mrzel zrak in veter. Jesenskega 
sonca se ne izogibajmo, saj skrbi za naše dobro počutje, z njim 
dobljeni vitamin D pa naši koži pomaga do izboljšane teksture in 
njenega lepšega videza.

IZDELKE BIODERMA PRIPOROČAJO 
DERMATOLOGI IN PEDIATRI.

www.bioderma.siNa voljo v vaši lekarni.
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Ne smemo pozabiti tudi na vnos vlage od znotraj, 
zato spijmo vsaj osem kozarcev vode na dan, ki 
bo preprečila izsušen in utrujen videz kože.
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MALČKI IN OTROCI

Pregledi od novorojenčka do 
mladostnika v očeh primarne 
pediatrinje ali preventiva je mati zdravja
Zdrav začetek življenja in skrb za zdravje 
otrok in mladostnikov se uvršča med 
temeljne zdravstvene cilje in pediatri 
in šolski zdravniki se tega zelo dobro 
zavedamo in to tudi poudarjamo. V 
številnih evropskih državah in tudi pri 
nas so prednostne naloge pediatričnega 
zdravstvenega varstva ob zagotavljanju 
dosežene ravni kakovostne zdravstvene 
oskrbe usmerjene tudi v zmanjševanje 
razlik in odpravljanje neenakosti v zdravju. 
Skrb za redno spremljanje in ohranjanje 
zdravja otrok in mladostnikov v Sloveniji  
že desetletja temelji na pediatru in 
šolskem zdravniku na primarni ravni, kar 
pripomore k strokovnosti in kakovosti 

obravnave naših otrok in mladostnikov 
na njim prilagojen način in v za njih 
prilagojenih ambulantah. Tudi zato 
naše primarno zdravstveno varstvo 
otrok in mladostnikov rezultira v dobrih 
kazalnikih zdravstvenega stanja otrok in 
mladostnikov z zelo majhno umrljivostjo 
dojenčkov, majhno umrljivostjo otrok 
do 5. oz. 14. leta, prav tako pri otrocih 
ne zaznavamo smrti zaradi astmatičnih 
napadov, prehranskih alergij, sladkorne 
bolezni in predšolski in šolski otroci so 
v izredno velikem deležu sistematično 
pregledani in cepljeni.

Program preventivnega zdravstvenega 
varstva otrok in mladostnikov obsega 
različne preventivne preglede za 
novorojenčke, dojenčke in otroke do 

dopolnjenega 6. leta starosti, za šolske 
otroke, mladostnike do dopolnjenega 
19. leta oz. končane srednje šole in 
študente ter zdravstveno vzgojo za otroke, 
mladostnike in njihove starše, vključno 
s šolo za bodoče starše. Ta program 
je zapisan v Pravilniku za izvajanje 
preventivnega zdravstvenega varstva na 
primarni ravni in objavljen v Uradnem 
listu. S tem zavezuje zdravstveni sistem, 
da imajo vsi otroci pri nas pravico do 
predpisanega brezplačnega preventivnega 
zdravstvenega varstva, katerega program 
krije Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije.

Spremenjene razmere v celotni družbi 
in spremenjene epidemiološke razmere 
vplivajo na okolje, v katerem živijo naši 
otroci. V zadnjih desetletjih je prišlo do 
velikega porasta nenalezljivih bolezni 
oz. bolezni, povezanih z nezdravim 
življenjskim slogom, in duševnih motenj, 
in zato so tudi zdravstveni problemi otrok 
in mladostnikov drugačni, kot smo jih bili 
vajeni še v bližnji preteklosti.

Tudi zaradi tega so preventivni pregledi 
vseh otrok in mladostnikov odlično orodje 
v rokah pediatrov in šolskih zdravnikov za 
zgodnje odkrivanje dejavnikov tveganja 
ter duševnih in telesnih bolezni, ki še 
ne kažejo očitnih znakov, saj jih lahko s 
pravočasnimi aktivnostmi in zdravljenjem 
preprečimo oz. pozdravimo.

Skrb za zdravje otrok se začne že pred 
spočetjem, z zdravjem bodoče matere 
in očeta. Nadaljuje se z redno obravnavo 
nosečnic v ginekoloških ambulantah, kjer 
ginekolog spremlja potek nosečnosti in 
razvoj otroka z določenimi preiskavami 
in presejalnimi testi. Podatke o poteku 
nosečnosti in tudi poroda ginekologi 
zapišejo v materinsko knjižico, ki jo pri 
nas prejme vsaka nosečnica in je odličen 
vir informacij o predporodnem stanju 
otroka in matere tudi za pediatra na prvem 

Preventiva izhaja iz latinske besede praevenire (prea – preden, in venire – pride) in pomeni izogniti se 
nekemu dogodku s pravilnim in pravočasnim ukrepanjem. V zdravstvu je to skupek dejavnosti, ki se 
ukvarjajo s preprečevanjem bolezni in varovanjem zdravja. Besedilo: Mojca Ivankovič Kacjan, dr.med.,spec.pediatrije. Pediatrija Ivankovič Kacjan.

Spremenjene razmere v celotni družbi in spremenjene 
epidemiološke razmere vplivajo na okolje, v katerem živijo naši 
otroci.

PrevenTivni 
PregleDi:
oD novorojenčka 
Do mlaDosTnika
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Naravni sončni vitamin za dojenčke, otroke in odrasle

 Valens Int. d.o.o., Poslovna cona A 35, 4208 Šenčurwww.valens.si

S kodo ZDRAVENOVICE vam ob nakupu ustnega pršila Valens D-Natur v spletni trgovini www.valens.si do 15. oktobra priznamo 15 % popust!

Kaj je vitamin D in zakaj ga nujno potrebujemo?
Vitamin D je hormon, ki se s pomočjo sončnih žarkov sintetizira v naši koži. Njegova 
najpomembnejša vloga je uravnavanje presnove kalcija, s čimer prispeva k zdravju kosti, prispeva 
pa tudi k ohranjanju zdravih zob, delovanju mišic ter delovanju imunskega sistema. Izrazito 
prenizek nivo vitamina D pri odraslih lahko vodi do razgradnje ali celo do spontanih zlomov kosti 
ter prispeva k nastanku osteoporoze v starosti.

Ali nam lahko »sončnega vitamina« primanjkuje?
Odgovor je žal DA. Pomanjkanje vitamina D je zdravstveni problem v svetu in tudi v Sloveniji. 
Z nezadostnim vnosom se srečujemo predvsem pozimi, ko smo manj izpostavljeni soncu, na 
zaviranje nastanka vitamina D pa še dodatno vplivajo oblačila in kreme z UV-zaščito. Obenem le 
malo živil vsebuje vitamin D v omembe vredni količini. To so mastne ribe, ribje olje, jetra ter jajčni 
rumenjak. Rastlinska živila vsebujejo praltično nične količine vitamina D, zato je za vegetarijance 
še posebej pomemben dodaten vnos s prehranskimi dopolnili.

Dodajanje vitamina D je še posebej pomembno pri dojenčkih
Pomanjkanje vitamina D pri dojenčkih in majhnih otrocih povzroča rahitis, pri katerem opazimo 
odebelitve na hrustancih, deformacije skeleta ter manjšo moč mišic. Zato uživanje vitamina D 
pediatri priporočajo že kmalu po rojstvu dojenčka. 

Naravni vitamin D v obliki ustnega pršila
Večina izdelkov na trgu je na voljo v obliki kapljic za dojenčke ali kapsul za odrasle. Medtem 
ko dojenčkom kapljice težko natančno odmerimo, tudi kapsule ali tablete odraslim včasih 
težko »teknejo«. Zato je slovensko podjetje Valens razvilo inovativno prehransko dopolnilo v 
obliki ustnega pršila, katerega uporaba je izjemno enostavna in zabavna. Valens D-Natur pršilo 
vsebuje naravno obliko vitamina D3, identično tisti, ki jo s pomočjo sončnih žarkov tvori naša 
koža in za katero je dokazana odlična absorpcija. Izdelek je brez konzervansov, zaradi česar je 
primeren tako za dojenčke, kot odrasle. 

Kdaj se priporoča dodaten vnos vitamina D?
Uživanje vitamina D je še posebej pomembno pri dojenčkih in otrocih v obdobju 
rasti, pri odraslih ljudeh pa predvsem jeseni in pozimi, ko ga zaradi nizke 
izpostavljenosti sončni svetlobi telo samo ne more tvoriti v zadostni količini.

10 razlogov za izbiro ustnega pršila Valens D-Natur
1. Popolnoma naravne sestavine

2. Ne vsebuje konzervansov

3. Primerno za dojenčke, otroke in odrasle

4. Vsebuje kar 150 razprškov

5. Ne povzroča krčev pri dojenčkih

6. Enostavno in zabavno odmerjanje

7. Zagotavlja hitro absorpcijo v ustni votlini

8. Primerno za vegetarijance

9. Razvito in izdelano v Sloveniji

10. Preverjena kakovost
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Dojenčki imajo še 
več preventivnih 
pregledov v 
prvem letu, in 
sicer pri treh, 
šestih, devetih 
in dvanajstih 
mesecih, in 
dodatno namenske 
preglede, če je bila 
pri otroku najdena 
sprememba, ki 
potrebuje sledenje.

Vsi otroci pa imajo pravico tudi do rednih letnih preventivnih 
sistematičnih pregledov pri zobozdravniku ter zobozdravstveno 
vzgojo.

pregledu novorojenčka. Na Nacionalnem 
inštitutu za javno zdravje so v sklopu 
projekta Skupaj za zdravje pripravili 
standardiziran program skupinske 
vzgoje za bodoče starše z naslovom 
Priprava na porod in starševstvo in ki so 
ustrezno nadomestilo za tako imenovane 
materinske šole. Za bodoče starše so 
takšni programi dragocen vir informacij 
o nosečnosti, prehrani, psiholoških 
vidikih spremenjenega stanja in širjenja 
družine ter ne nazadnje o porodu in 
novorojenčku. Pediatri ugotavljamo, 
da je poznavanje teh vsebin pri mladih 
mamicah zelo dobrodošlo za lažje 
spopadanje z začetnimi težavami in 
predvsem uspešnejše reševanje teh, ko 
pride novorojenček na svet.

Preventivna dejavnost se nato nadaljuje 
v porodnišnici, in sicer s pregledi 
novorojenčka, presejalnimi testi na 
različne prirojene bolezni in preiskavami, 
kot so pregled sluha, kolkov, presvetlitev 
oči. Tudi sobivanje mamice in otroka ter 
skrb za dojenje in zdravstveni pregledi 
mamice sodijo v redno preventivno 
dejavnost. 

O prihodu mamice z novorojenčkom v 
domače okolje je obveščena patronažna 
služba in patronažna medicinska sestra 
ju po navadi že naslednji dan obišče na 
domu. Običajno se obiski patronažne 
sestre v novorojenčkovem obdobju 
končajo, ko se mamica in novorojenček 
uskladita glede hranjenja, ko novorojenček 
že primerno pridobiva telesno težo in je 
tudi popek že zaceljen. Patronažna sestra 
pomaga, svetuje pri negi otroka, preveri pa 
tudi zdravje mamice in pomaga pri izbiri 
pediatra za otroka.

Prvi pregled dojenčka pri pediatru je 
predviden v starosti enega meseca. 
To srečanje je namenjeno seznanitvi 
pediatra s predporodnim in obporodnim 
obdobjem, zato je priporočljivo s 
seboj prinesti vse zdravstvene izvide 
in materinsko knjižico. Prav tako starši 

prejmejo nasvete v zvezi s hranjenjem 
otroka, negovanjem, rokovanjem in še 
številne druge, medicinska sestra dojenčka 
izmeri, pediater pa ga natančno pregleda. 
Ker so v tem zgodnjem obdobju prvi 
premiki staršev z dojenčkom iz stanovanja 
kar velik podvig, jim pomagamo z nasveti, 
da s seboj prinesejo bombažno pleničko 
ali odejico, s katero prekrivamo otroka, 
ko je slečen, in na katero ga položijo med 
previjanjem. Prav tako naj ne pozabijo na 
dodatne pleničke za previjanje in vlažilne 
robčke oz. pripomočke za previjanje, 
dudico, stekleničko s hrano, če ni dojen, 
in še na marsikaj. Preostale dogodivščine 
malega junaka ob prvem pregledu, 
od lulanja po pregledovalni mizi do 
neznanske lakote in joka, pa naj staršem 
ostanejo v zabavnem spominu.

Včasih so preventivni pregledi povezani 
tudi z odkritjem neke bolezni otroka 
oz. poslabšanjem njegovega stanja, 
kar zahteva še posebno pozornost 
in rahločutnost pediatra in drugega 
zdravstvenega osebja ob pregledu, 
strokovnost, razumljivo razlago bolezni, 
ki je primerna situaciji, in navodila za 
vnaprej. Zrela optimistična naravnanost 
v pogovoru, sodelovanje, medsebojno 
zaupanje, spoštovanje in včasih tudi 
potrpežljivost vseh so lahko največja 
popotnica za ohranjanje dobrih odnosov 
med zdravstvenim osebjem, starši in 
otrokom. 

Dojenčki imajo še več preventivnih 
pregledov v prvem letu, in sicer pri treh, 
šestih, devetih in dvanajstih mesecih, in 
dodatno namenske preglede, če je bila pri 
otroku najdena sprememba, ki potrebuje 
sledenje. Ob pregledu starši prejmejo tudi 
številne zdravstveno-vzgojne vsebine, ki se 
nanašajo na prehrano, rast, gibalni razvoj, 
socialni razvoj, okužbe in drugo, izvaja 
pa se tudi predpisan program zaščite s 
cepljenjem. Zaščita otrokovega zdravja s 
cepljenjem je tako pomemben dejavnik 
v varovanju zdravja otroka in naložba za 
vse življenje, tako da pediatri tej temi in 
posameznim boleznim namenimo kar 
veliko časa in pojasnjevanja. Prav tako 
preverimo okoliščine in otrokovo zdravje, 
ki bi vplivalo na to, da bi začasno ali trajno 
opustili cepljenje. Če starši zdravega 
otroka niso naklonjeni takšni zaščiti ali so 
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opremljeni s številnimi nepreverjenimi 
informacijami ali miti o cepljenju, 
ponavljamo posvete o cepljenju med 
vsemi preventivnimi pregledi.

Odhod mame v službo in vstop otroka v 
vrtec sta zagotovo mejnika, ki temeljito 
zamajeta družinsko dinamiko. Tudi pred 
vstopom v vrtec je potreben pregled pri 
pediatru, tokrat se temu reče namenski 
preventivni pregled, in je namenjen 
pregledu otroka, docepljenju, kadar 
cepljenje še ni v celoti opravljeno za 
določeno starost, laboratorijskemu 
pregledu na parazite in posvetu o vrtcu, 
ločitveni tesnobi, okužbah in drugem. 
Otrok prejme zdravniško potrdilo, da je 
sposoben za vključitev v vrtec.

Naslednji sistematski pregledi so pri 
starosti 18 mesecev, 3 leta in 5 let. 
Preventivnemu pregledu triletnika je 
pridružen še pregled pri psihologu, ki 
omogoča zgodnje odkrivanje odstopanj 
v duševnem razvoju. Prav tako starši 
velikokrat potrebujejo svetovanje glede 
vzgojnih dilem ali pa pomoč pri otrokovih 
motnjah v duševnem razvoju, in je zato 
pregled pri psihologu dobrodošel, vse to 
pa zato, da bo duševni razvoj potekal čim 
bolj skladno.

Petletnika ob preventivnem pregledu 
pediatra pregleda še logoped, ki 
oceni otrokove govorno-jezikovne 
sposobnosti in ga po potrebi napoti 
na nadaljnjo logopedsko obravnavo, 
kar je v predšolskem obdobju izjemno 
pomembno.

Preventivni program za šolske otroke in 
mladostnike vključuje otroke od 6. leta 

do dopolnjenega 19. leta oz. od vstopa v 
šolo do konca rednega srednješolskega 
izobraževanja in ima nekaj posebnosti 
glede na njihov namen in starost 
obravnavanih otrok in mladostnikov.

Začne se s pregledom novinčka, to je 
bodočega prvošolčka. Imenovani zdravnik 
šole, kamor je otrok vpisan, torej pediater 
ali šolski zdravnik s svojim zdravstvenim 
timom, povabi otroka s starši na 
preventivni pregled pred vstopom v šolo. 
Če starši, zdravnik ali drugi strokovnjaki 
presodijo, da otrok še ni zrel oz. sposoben 
za všolanje, je ta pregled tudi priložnost, 
ko se starši lahko pogovorijo o tem. 
Dokončno odločitev o všolanju sklenejo 
na timskem sestanku šole, kamor je 
otrokov vpisan, pri čemer so prav mnenja 
staršev, zdravnika, vzgojiteljev in drugih 
strokovnjakov pomembna pri tej odločitvi. 
Zelo poenostavljeno laično vedenje o 
tem, da je bolje za otroka, če gre v šolo 
čim pozneje oz. z odlogom, tudi če je zrel 
za to in si tega želi, niso vselej v največjo 
korist otroka, zato je smiselno prisluhniti 
strokovnim mišljenjem.

Preventivno zdravstveno varstvo šolskih 
otrok in mladostnikov do dopolnjenega 
19. leta starosti je organizirano skupinsko 
za posamezne razrede oz. šole in ne 
individualno, tako kot pri mlajših otrocih 
pred šolanjem, in prav tako ni vezano na 
otrokovega izbranega osebnega zdravnika. 
Seveda pa imenovani zdravnik šole lahko 
postane otrokov izbrani zdravnik ali pa je to 
že od samega začetka.

Imenovani zdravniki šole v sodelovanju 
s šolami povabijo razrede šolarjev in 
dijakov na preventivni pregled v 1., 3., 

6. in 8. razredu. Preventivni sistematični 
pregled zajema pregled pri zdravniku, ki 
poteka posamično, meritve medicinske 
sestre za ugotavljanja rasti in razvoja, v 
8. razredu tudi laboratorijski pregled krvi 
na slabokrvnost, zaščito s cepljenjem po 
programu v 1. in 3. razredu, zdravstveno 
vzgojo in na koncu praviloma še posvet 
z razrednikom. Na ta način ugotavljamo 
morebitna odstopanja zdravstvenega 
stanja, tako telesnega kot duševnega, 
odkrivamo nezdrave življenjske navade, 
tvegano vedenje, zlorabo psihoaktivnih 
substanc, druge nekemične zasvojenosti 
in podobno, prav tako pa pridobimo vtis o 
vključenosti šolarja v šolski kolektiv in vtis o 
počutju, delovanju celega razreda.

Pediatri in šolski zdravniki zelo poudarjamo 
sodelovanje s šolami pri organiziranju 
preventivnih pregledov šolarjev in dijakov. 
Na ta način se vsem šolarjem in dijakom 
zagotovi enako dostopne zdravstvene 
preventivne preglede in se s pregledi 
zajame največje število otrok, po podatkih 
NIJZ celo do 97,5 % šolarjev.

Prav zadnje omenjeno šolsko obdobje 
otrok in mladostnikov je namreč zelo 
viharno in sovpada z njihovo intenzivno 
rastjo in razvojem ter z doseganjem 
številnih razvojnih zahtev in sploh ni 
enostavno. Hkrati je to tudi obdobje, 
ko velikokrat svoje zdravstvene težave 
zanikajo in se pri tem niti ne zavedajo 
posledic neustreznega ali opuščenega 
zdravljenja. Bolezenske spremembe, 
preiskave in druga dogajanja jih navdajajo 
z odporom in spravljajo v zadrego. Tudi 
zato so šolarji in dijaki ena od ranljivih 
skupin prebivalstva in jim je že z zakonom 
opredeljena posebna skrb in zdravstvena 
zaščita. Preventivna skrb za njihovo telesno 
in duševno zdravje je zagotovo eden od 
načinov za ohranjanje zdravja in vpliv na 
to, da so uspešni in zadovoljni. 
Razvojno in vedenjsko moteni otroci imajo 
preventivne zdravstvene preglede vsako 
leto v identičnem obsegu, prilagojene 
njihovi prizadetosti. 

Vsi otroci pa imajo pravico tudi do rednih 
letnih preventivnih sistematičnih pregledov 
pri zobozdravniku ter zobozdravstveno 
vzgojo.

Tako kot učenci osnovnih in srednjih 
šol tudi študentje opravljajo preventivni 
sistematični pregled v prvem in zadnjem 
letniku študija (po novem bolonjskem 
programu pa v prvem letniku magisterija). 
Tudi tukaj je cilj rednih preventivnih 
pregledov nadzor nad zdravstvenim 
stanjem ter prepoznavanje in ugotavljanje 
morebitnih dejavnikov tveganja za 
nastanek bolezni. Preventivni pregledi 
študentov so brezplačni oz. v breme ZZZS 
do 26. leta.

Odhod mame v službo in vstop otroka v vrtec sta zagotovo 
mejnika, ki temeljito zamajeta družinsko dinamiko.

IMA VAŠ 
OTROK 
VROČINO?

A
M

 L
ju

bl
ja

na
, d

.o
.o

., 
B

le
iw

ei
so

va
 3

0,
 L

ju
bl

ja
na

MOJA DIAGNOZA
Naročite se na boljše zdravje

Družinski medicinski priročnik, ki je vedno pri roki! Moja diagnoza vsebuje podrobne opise zdravstvenih težav in konkretne 
nasvete, kako ukrepati. Vključuje tudi preglednice za 48 najpogostejših simptomov, s katerimi enostavno preverite svojo diagnozo. 
Vzemite skrb za zdravje v svoje roke! Če želite, lahko preko Moje diagnoze naročite tudi posvet z zdravnikom specialistom. Do vsebine 
priročnika Moja diagnoza lahko preprosto dostopate prek spletne strani www.moja-diagnoza.si ali si naložite aplikacijo na tablico ali 
mobilni telefon. Preizkusite jo še danes – prvih 14 dni je uporaba brezplačna!
Storitev omogoča Adria Media Ljubljana. www.moja-diagnoza.si
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NEGA

Kot vsak organ pri človeku je tudi koža 
lahko zelo različna od osebe do osebe. 
Govorimo lahko o različnih tipih kože. 
Najprej o različnih debelinah, čvrsti, 
debeli, močni, tanki, suhi, občutljivi. Prav 
tako je lahko svetla, temna, raznobarvna. 
Lahko je zelo odporna, lahko je izjemno 
občutljiva. Kaj pomeni občutljiva? Da 
se bolj burno odziva na raznovrstne 
dražljaje v nasprotju z odporno kožo – na 
mehanske poškodbe, kemične agense, 
sonce, vremenske spremembe. Tipi kože 
so različni tudi glede na obarvanost, od 
svetlo- do temnopoltih, kar pomeni veliko 
razliko pri zaščiti pred soncem. Svetlopolti 
z bledo kožo in svetlimi lasmi imajo 
zelo majhen zaščitni mehanizem proti 
soncu, kar pri izpostavljenosti pomeni 
hitro pordečelost kože, vnetno reakcijo in 
opekline, na dolgi rok pa suho, zgubano, 
starikavo, stanjšano kožo. Temnopolti 
imajo višjo stopnjo zaščite proti soncu, kar 
pomeni, da so mu lahko dlje izpostavljen, 
preden nastanejo opekline, da imajo manj 

posledic, vsekakor pa ne smejo pretiravati 
z izpostavljanjem sončnim žarkom.

tipe kože na grobo razdelimo na suho, 
mastno in mešano kožo.

suha koža se kaže kot zelo občutljiva 
in luščeča in potrebuje veliko dodajanja 
kozmetičnih sredstev, da ohranja svojo 
elastičnost in odpornost. Suha koža 
se lahko kaže po vsem telesu ali le na 
določenih predelih, kot so obraz, roke, 
trup. Tip suhe kože postane dodatno 
problematičen pri ljudeh, ki delajo zunaj, 
na soncu, s kemikalijami. Pri tem tipu kože 
so potrebne stalne negovalne terapije, ki 
so danes s kozmetičnimi preparati lažje 
dosegljive, saj so tem tipu namenjeni 
kreme in dodatki zelo učinkoviti, če je 
uporaba pogosta.

mastna koža se lahko kaže kot zelo 
oljnato obložena in sijoča, ki pogosto vodi 
k težavam z lojnicami, vnetji, aknastim 
spremembam. Tipična mesta so lasišče, 
čelo, ob nosu, pred in za uhlji, sprednji in 
zadnji sredinski del prsnega koša, dimlje, 
pazduhe, dlani in podplati, lahko tudi po 
vsej koži.
Kaj ukreniti v primeru take kože? Na vsak 
način je potrebna nega s primernimi 
kozmetičnimi pripravki, ki ne zapirajo 
izvodil žlez lojnic, pomagajo sušiti in 
odstranjujejo maščobni sloj na koži.

mešana koža pa se kaže kot kombinacija 
obeh tipov: eni predeli so suha koža, drugi 
mastna, kar je pogosto vidno na obrazu, 
kot so suha lica, ob nosu in na čelu pa 
se koža sveti in masti. Seveda je temu 
primerno ukrepanje na različnih delih 
prizadete kože.
Pogosto vprašanje je, ali je tip kože vse 
življenje enak? Ne! Spremembe hormonov 
v puberteti, pri ženski v rodni dobi in po 
njej, ščitnični hormoni, starost in staranje, 
določena zdravila vplivajo, da koža postaja 
drugačna, lahko se popolnoma spremeni 
tip kože.
Kdo vse se srečuje s problemom 
tipa kože? Vsekakor oseba, ki ima 
težave, kozmetičarke, farmacevti, 

splošni zdravniki, dermatologi, 
endokrinologi. Večina težav je enostavno 
rešljiva s primerno nego in uporabo 
kozmetike, redki pa potrebujejo pomoč 
medicine, iskanje ozadja ali uvedbo 
terapije, ki spremeni kožo oz. njeno 
problematičnost.
Zaključek je enostaven: vsak lahko 
na grobo opredeli, kakšno kožo ima, 
vsak lahko poišče pomoč z ustrezno 
obravnavo in nego take kože, vsak pa se 
mora zavedati, da si lahko pomaga le 
do določene meje, da svoje kože ne bo 
spremenil popolnoma, predvsem pa ne z 
nekaj ukrepi v kratkem času.
 
rozacea, kuperoza
 Bolezen lojnic, ki se pojavlja na obrazu, 
je moteča in pogostejša pri ženskah, ki 
velikokrat pomeni problem pri zdravljenju, 
je rozacea. Zanjo so značilne rdečina, 
žilice in bunkice, ki jih imenujemo papule. 
Pojavljajo se na licih, čelu, nosu, lahko 
na vseh teh delih. Obstajajo podobne 
bolezni, zato je postavitev diagnoze 
prepuščena zdravniku. Pogosto diagnozo 
postavi že osebni zdravnik, ki skuša 
pomagati s primerno terapijo, ko pa 
ta ne pomaga, morajo bolniki obiskati 
dermatologa. Težave te bolezni so 
pogosto ponavljanje, včasih zdravljenje, 
dolgotrajnost zdravljenja, velikokrat pa so 
problemi, ki lahko tudi sprožajo to bolezen 
drugod v telesu, z drugimi organi. Težave 
nastajajo v prebavnem traktu, so povezane 
z želodcem, hormoni, pogosto tudi z 
navadami in razvadami, kot so alkohol, 
kajenje, močno začinjena hrana.

Pri tipični obliki te bolezni diagnoze 
ni težko postaviti, težava so netipične 
oblike, oblike, ki so že zdravljene in so 
zabrisani osnovni znaki bolezni, kar 
je pogosto, sploh pri uporabi krem, ki 
vsebujejo kortikosteroide, ki niso prava 
oblika zdravljenja, ki poleg tega zabrišejo 
klinično sliko, ob tem pa tanjšajo kožo pri 
dolgotrajni uporabi.

Kako zdravimo to bolezen? Vsekakor 
lahko blage oblike zdravimo s kremami, 

ali PoznaTe 
svoj TiP koŽe?
Največji organ je koža. Kaj je njen namen? Varovati druge organe, zagotavljati mehansko in kemično 
zaščito, prav tako pa ima še vrsto nalog: izločanje tekočine, loja, tvorba zaščitnega sloja, zaščita pred 
UV-žarki, zaščita notranjih organov pred mehanskimi in kemičnimi substancami. Besedilo: prim. Boris Kralj, dr. med.

 Pri tipični obliki te bolezni 
diagnoze ni težko postaviti, 
težava so netipične oblike, 
oblike, ki so že zdravljene in 
so zabrisani osnovni znaki 
bolezni, kar je pogosto, sploh 
pri uporabi krem, ki vsebujejo 
kortikosteroide, ki niso prava 
oblika zdravljenja, ki poleg tega 
zabrišejo klinično sliko, ob tem 
pa tanjšajo kožo pri dolgotrajni 
uporabi.
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ki delujejo protivnetno – ki pa niso 
kortikosteroidne! Če gre za hudo obliko, 
za bolezen, ki se ne odziva na lokalno 
terapijo, se odločamo za zdravljenje s 
tabletami, ki so lahko določene vrste 
antibiotikov, lahko pa, kar je redko, tudi za 
zdravila, ki delujejo drugače.

Zdravljenje je precej dolgotrajno, 

predvsem pri ljudeh, ki se jim ta bolezen 
pogosto ponavlja, usmerimo preiskave 
tudi v druge možne sprožitelje, npr. 
prebavne ali želodčne probleme.
Pri ljudeh, ki se jim bolezen ponavlja, 
se pogosto odločamo tudi za reševanje 
rdečice in razširjenih  žilic, s specifičnimi 
metodami, kot so laserji, kar pomeni 
zmanjšanje števila ponovitev vnetij in 

ponovitev rozacee.

Rdečica obraza – kuperoza, je zelo 
pogosta pri določenih ljudeh. Velikokrat 
gre za dedno nagnjenost k temu 
stanju, lahko pa se te težave pojavijo v 
kateremkoli obdobju, lahko so posledica 
napačnih krem, izpostavitve soncu, 
posledica avtoimunskih bolezni.

Opredelitev ozadja je potrebna, kar je 
največkrat jasno po razgovoru, po opisu 
poteka in pregledu stanja.

Zdravljenje je usmerjeno v možne 
sprožitelje, seveda če jih je mogoče 
opredeliti, če niso razjasnjeni, se 
zdravljenje usmeri k lajšanju simptomov. 
Pri blagih oblikah se lahko predpiše 
kreme, ki zmanjšajo rdečino, v 
nasprotnem so primerni postopki 
odstranjevanja rdečine teleangiektazij z 
ustreznimi laserji.

Kaj vse je lahko še na obrazu kot rdečina? 
Lahko gre za obolenja, kot so atopični 
dermatitis, perioralni dermatitis, luskavica 
in redke bolezni, kot so sistemske 
bolezni veziva, ki se odražajo na obrazu. 
Zdravljenje teh bolezni zahteva postavitev 
diagnoze in temu primerno zdravljenje, 
ki je zelo različno, glede na osnovno 
bolezen.

Bolezen lojnic, ki se pojavlja na 
obrazu, je moteča in pogostejša 
pri ženskah, ki velikokrat pomeni 

problem pri zdravljenju, je rozacea.

TriXera Nutrition
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NEGA

Oparine z vročimi tekočinami imajo 
največji delež med opeklinskimi ranami 
in so navadno posledica opekline s 
tekočino pod vreliščem in stikom, krajšim 
od pet sekund. Koža je živo tkivo. Tudi 
kratkotrajna izpostavljenost temperaturi, 
višji od 49 stopinj Celzija, poškoduje 
njene celice. Pri temperaturi nad 50 
stopinj Celzija se začne denaturacija 
proteinov in odmiranje tkiva. Opeklinske 
rane razvrščamo glede na globino in 
površino, od te ocene pa je odvisen način 
oz. izbira nadaljnjega zdravljenja. Pravilna 
začetna obravnava opečenega je ključna 
za dobre rezultate zdravljenja tako pri 
poškodovancih z manjšimi opeklinami kot 
pri tistih z obsežnejšimi.

najpomembnejša je pravilna nega 
opeklin
Sveža opeklinska rana je na široko odprta 
rana in zato močno dovzetna za okužbo. 
Pri epidermalnih opeklinah, ki zajemajo 
le povrhnjico, je koža močno pordela in 
zmerno boleča, pobledi na dotik in se hitro 
obarva nazaj. Pri povrhnjih dermalnih 
opeklinah je prisotna obilna sekrecija, pri 
globokih dermalnih opeklinah je te manj 
ali pa je sploh ni. Na rani so lahko prisotni 
mehurji (povrhnje dermalne opekline), 
opazimo lahko belkasta ali opečnato rdeča 
območja (globoka dermalna opeklina), 
posamične nekroze ali pa je rana v celoti 
usnjatega videza (subdermalna opeklina). 

Opeklinsko poškodbo spremlja bolečina, 
ki je pri povrhnjih opeklinah večja, pri 
globokih pa manjša.

največji delež opeklinskih ran med 15. 
in 64. letom
Opekline prve stopnje navadno nastanejo 
ob krajšem stiku z vročo vodo, paro, 
vročimi predmeti ali ob pretiranem 
sončenju. Opekline druge stopnje 
so nevarnejše, saj sta v tem primeru 
poškodovana prvi in drugi sloj kože, 
pojavijo se mehurji, rdečica ali pobeljena 
koža. Opekline tretje stopnje predstavljajo 
najresnejši problem in zahtevajo takojšnjo 
zdravniško pomoč, saj so poškodovane 
vse plasti kože. Podobno kot pri opeklinah 
druge stopnje so po navadi posledica 
stika s kemikalijami, vročimi tekočinami 
in ognjem. Posledica tovrstnih opeklin so 
zoglenela koža in poškodovani živci, zato 
morajo poškodovane osebe prek infuzije 
v telo takoj dobiti tekočino, elektrolite in 
beljakovine. Presajanje kože je navadno 
edini način, s katerim je še mogoče rešiti 
bolnika.
Največji delež opeklinskih ran je v 
starostnem obdobju med 15. in 64. letom. 
Druga najpogosteje opečena starostna 
skupina so otroci med prvim in četrtim 
letom, sledijo otroci/adolescenti med 
petim in 14. letom in starejši odrasli nad 
65 let. 

kako ravnati v primeru opeklin?
Če gre za blažje opekline, ki ne zahtevajo 
takojšnje zdravstvene pomoči, dajte 
opečeni del telesa takoj pod hladno 
tekočo vodo in ga tam držite od 10 do 
15 minut, dokler občutek gorenja na 
koži ne preneha. Zaustavite morebitno 
krvavenje in na opekline nanesite mast za 
blažitev opeklin, če gre za opekline prve 
stopnje. Rano prekrijte s sterilno gazo 
ali hladnim zavojem. S prstov snemite 
prstane, uro, čevlje in vsa tesna oblačila, 
preden nastanejo otekline. Mehurjev ne 
prebadamo ali se prizadetega območja 
kako drugače dotikamo. Če so opekline 
nastale zaradi dotika s kemikalijami, 

Sveža opeklinska rana je na 
široko odprta rana in zato 
močno dovzetna za okužbo.

Opeklinske rane nastanejo zaradi delovanja toplotne, kemične in električne energije na 
tkiva in sevanja. Najpogosteje so posledica delovanja toplotne energije v obliki suhe vročine 
(plamena, razbeljene kovine in vročega zraka) ali dotika kože z vročimi tekočinami (paro, 
vrelo vodo in oljem). Besedilo: Yana Targoskaya, dr. med., specialistka dermatologije

nega 
oPeklin

slecite vsa oblačila, ki so bila v stiku z 
nevarno snovjo, in z vodo izperite oči. 
Ambulantno zdravljenje opeklin je 
primerno za lažje povrhnje opekline, ki 
zajemajo do 5 odstotkov celotne telesne 
površine na funkcionalno nepomembnih 
predelih telesa. Ne glede na površino in 
globino opeklinske rane pa ambulantno 
zdravljenje odsvetujemo, kadar je opečen 
predel, ki je še posebno neugoden za 
ambulantno zdravljenje in prevezovanje, 
ali v primeru slabih socialnih in 
zdravstvenih razmer. Cilj zdravljenja je 
omogočiti okolje za dobro celjenje ran, 
preprečiti okužbo in zmanjšati bolečino.
Če so opekline resnejše (druge ali tretje 
stopnje), takoj poiščite zdravniško pomoč. 
Obleke s telesa ne slecite na silo, ampak 
namesto tega raje razrežite tkanino okoli 
rane in jo s prizadetih predelov odstranite 
le toliko, kolikor jo lahko. Tako boste 
namreč preprečili poškodbo večje površine 
telesa. Pri poškodovancu z opeklinsko 
rano na terenu moramo  prepoznati vse 
nevarnosti, ki spremljajo opeklinsko 
rano in v nekaj urah lahko poslabšajo 
stanje poškodovanca ali celo ogrozijo 
njegovo življenje. Reševalec, ki se sreča z 
opečenim poškodovancem, mora oceniti 
nevarnost opeklinske poškodbe in nuditi 
pravilno prvo pomoč. V sklopu prve 
pomoči s pravilnim ukrepanjem vplivamo 
na tkivno perfuzijo, skušamo preprečiti 
nepovratne okvare tkiva in sistemski 
odgovor organizma.

Previdno pri opeklinah najmlajših 
Večina opeklinskih poškodb se zgodi 
v domačem okolju; pri otrocih so te 
poškodbe največkrat posledica stika z 
vročimi tekočinami. Pri mlajših otrocih do 
tretjega leta starosti so pogostejše oparine, 
ko s štedilnika nase potegnejo posodo z 
vročo tekočino, ali opekline, ko primejo 
vročo stvar, npr. likalnik ali kuhalno ploščo. 
Pri starejših otrocih so pogostejše opekline 
s plamenom, ki nastanejo pri igrah z 
vžigalicami ali drugimi gorljivimi sredstvi. 
Tudi kemične in električne opekline 
nastanejo večinoma v domačem okolju. 
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Pri starejših otrocih in mladostnikih ne 
smemo pozabiti opeklin, ki nastanejo 
pri vžigu ob prometnih nesrečah. Zaradi 
vedenjskih razlik so pogosteje prizadeti 
dečki.
Ocenjevanje globine opekline, sploh 
neposredno po poškodbi in zlasti pri 
otrocih, je zelo težko. Večinoma skušamo 
oceniti globino na osnovi barve kože. 
Pomemben podatek je tudi, kakšna je 
občutljivost kože in ohranjen občutek 
za dotik, kar je zlasti pri otrocih težko 
zanesljivo določiti. Globino opekline 
ocenjujemo tudi glede ohranjene 
krvne vrnitve, ki nam pokaže, ali so v 
poškodovani koži ohranjene drobne žile, 
kapilare, kar je zelo pomembno za celjenje 
opeklinske rane. Natančnejša globina 
opeklinske rane je mogoča v 24 do 48 
urah po poškodbi, zato je v tem obdobju 
potrebno spremljanje. 

sončne opekline: sonce je vsako leto 
močnejše
Vsekakor najprej velja poudariti, da se 
pri izpostavljanju soncu namažite s 
kakovostno kremo z visokim zaščitnim 
faktorjem in se izogibajte soncu med 
10. in 16. uro. V primeru pordele kože 
je treba pravilno ravnati, da je še bolj ne 
poškodujemo. Vroča, občutljiva in rdeča 
koža je znak sončnih opeklin. V hujših 
primerih lahko nastanejo celo mehurji, ki 
jih ne smemo predirati, in takrat je najbolje 
obiskati zdravnika, saj gre lahko tudi za 
alergijo na sonce. Na sončne opekline 
položite hladne obkladke, to naredite 
tako, da namočite krpo v hladno vodo in 
jo polagate na opečena mesta. Uporabite 
lahko tudi ohlajeno fiziološko raztopino, 
ki jo pripravite tako, da v litru zavrete vode 
raztopite dve žlički soli. Opekline izsušijo 
telo navznoter in navzven, zato pijte veliko 
vode, saj tako zagotovite koži zadostno 

količino, da se lahko hidrira. Tekočino 
lahko vnesete v telo tudi z uživanjem 
sadja, posebno lubenice, rdeče pese in 
melone, ki vsebujejo veliko vode. Hladilno 
moč ima aloe vera, ki je bila že v antiki 
znana kot vsestranska rastlina, deluje 
pa tudi razkuževalno. Za prvo pomoč pri 
opeklinah in manjših ranah zarežite v list 
aloe vere in jih s svežim gelom večkrat 
dnevno namažite. 

Posledice opeklin
V zadnjih nekaj letih je umrljivost zaradi 
opeklin pomembno upadla. Delno 
lahko to pripisujemo dobri odzivnosti 
in sodobnim tehnikam gasilske službe 
in hitri ustrezni prvi pomoči, ki jo nudijo 
urgentne zdravstvene ekipe. Tudi ustrezni 
preventivni programi, ki opozarjajo na 
nevarnosti opeklin v domačem okolju, so 
pomembno vplivali na pogostost resnejših 
opeklinskih poškodb. Najpogostejši vzrok 
smrti so zapleti ob inhalacijski poškodbi, 

zastrupitve z ogljikovim monoksidom 
ali večje poškodbe. So pa tudi izolirane 
opekline kompleksne poškodbe, ki 
vplivajo na fiziološke procese vseh 
pomembnejših organskih sistemov. Pri 
opečencih, pri katerih opekline presegajo 
30 odstotkov skupne telesne površine, se 
po sami opeklinski poškodbi v krvni obtok 
sproščajo številni vnetni mediatorji, ki 
sprožijo sistemski vnetni odziv. Posledično 
je prekrvavitev in oskrba tkiv s kisikom 
nezadostna, kar lahko vodi v šok in 
odpoved vseh pomembnih organov. 

Opeklinske poškodbe so del našega 
vsakdana. Za zagotavljanje optimalnega 
zdravljenja je pomembna njihova 
natančna in pravilna ocena. Zgodnja in 
pravilna oskrba ter nadaljnje optimalno 
zdravljenje opeklinske rane skrajša čas 
njenega celjenja, zmanjša brazgotinjenje, 
s tem pa tudi potrebo po sekundarnih 
rekonstrukcijah.

Pri poškodovancu 
z opeklinsko 
rano na terenu 
moramo 
prepoznati vse 
nevarnosti, 
ki spremljajo 
opeklinsko 
rano in v nekaj 
urah lahko 
poslabšajo stanje 
poškodovanca 
ali celo ogrozijo 
njegovo življenje.

V zmernih količinah ima kozarec piva na telo 
diuretičen učinek, preprečuje nastajanja ledvičnih 
kamnov, pomirja in sprošča. Veliko njih prisega 
na tistega, zvarjenega v Laškem, kjer se je rodila 
naša slovenska zgodba o pivu in negi kože. Razvita 
za profesionalno nego sedaj dostopna tudi za 
vsakodnevno domačo nego. 

Kozmetična linija Lekovita HMELJ: 
- osvežitev in razvajanje zanjo in zanj,
- spremljanje biološkega ritma kože,
- spodbujanje kože k proizvajanju vlažilcev in lipidov,
- krepitev kolagenskih in elastinskih vlaken,
- naravna olja in zeliščni izvlečki, 
- intenzivna vlažilna in hranilna nega,
- vsakodnevni vir maščobnih kislin, vitaminov in 
antioksidantov,
- krepitev odpornosti kože na zunanje dejavnike,
- vitalnost, čvrstost in sijaj,
- vzpostavljanje naravnega ravnovesja med 
maščobami in vodo v koži,
- zaviranje nastajanja globokih gub.

Žita, osnova vsakega dobrega piva, so bogat vir 

vitamina E in B. Blagodejna zaščita in hkrati obnova 
kože. Izvlečka islandskega lišaja in gozdnega 
slezenovca vsebujeta sluzi, ki v tanki plasti prekrijejo 
kožo, jo vlažijo ter varujejo pred draženjem in vnetji. 
Izvleček ameriškega slamnika sodeluje pri obnovi 
povrhnjice, gladi suho hrapavo površino kože. 
Olja visoke kakovosti so naraven vir omega 3, 6 in 
9 kislin, ki skupaj z dodanim Q10 ugodno vplivajo 
na vitalnost in strukturo kože, hkrati pa bogat vir 
nenasičenih maščob, vitaminov A B C D E in lecitina. 
Izvleček storžev hmelja je naravni antiseptik, ki 
vsebuje fitoestrogene, ta ščitijo kolagenska in 
elastinska vlakna, odgovorna za napetost kože. 
Oves bogat z antioksidanti in vitamini B kožo mehča, 
vlaži, pohladi, deluje protivnetno, blagodejno 
neguje srbečo kožo in skupaj s hmeljem varuje pred 
foto-staranjem. Vlažilna avokadovo in jojoba olje 
prodirata v globlje plasti kože, jo pomirita in povrneta 
občutek mehkobe razdraženi in suhi koži. 
Lekovita HMELJ s kamilico in ognjičem za nego 
normalne kože in nego suhe razdražene kože, tudi 
tiste z luskami, saj izdelki spodbujajo nastajanje 
lipidnega sloja, vlažijo in hkrati ščitijo pred izgubo 
vlage in vseh plasti kože.

Za tiste z zelo mastno kožo hidrogel Lekovita HMELJ 
osvežilna maska, ki oža pore in ima protimikrobno 
delovanje. Izvleček hmelja zavira razvoj bakterij, ki 
povzročajo akne. Manj obilen nanos kot dnevna 
krema za zelo mastno kožo ali obilnejši nanos kot 
osvežilna maska za normalno in suho razdraženo 
kožo. Različica za obraz ali telo.
Vlažilna krema z avokadovim oljem in lahka 
hranilna krema s sojinim oljem, Q10 in lecitinom 
v boju z globokimi gubami. Masažno olje kožo 
obdari z vlago, občutkom mehkobe in svilnate 
gladkosti. Kakavovo masažno maslo se ob dotiku 
prijetno razpusti po koži. Kopel, ki postane milo za 
poškodovano ali 
rdečo občutljivo 
kožo, blagodejna 
nega ob luskavici 
in dermatitisih. 

www.lekovita.si
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Na lasišču izgubimo okrog 480 tisoč 
celic na kvadratni centimeter ob pranju s 
šamponom. Kadar pa je število odmrlih 
celic povečano, pride do prhljaja. Osebe 
s prhljajem lahko izgubljajo tudi d 800 
tisoč celic na kvadratni centimeter ob 
enkratnem pranju, kar je skoraj dvakrat več 
kot pri osebah brez prhljaja. Le ta je lahko 
kroničen ali se pojavi iznenada, zaradi 
določenih sprožilcev iz okolja. Večina 
ljudi se po tem, ko se jim pojavi prhljaj, 
loteva najrazličnejših metod za odpravo te 
nevšečnosti. Šamponi proti prhljaju so ena 
izmed najpogosteje uporabljenih rešitev, 
vendar pogosto ne delujejo. Pogosto 
menjavanje le teh lahko celo poslabša 
težave s kožo lasišča, zato po nekaj časa 
sledijo drugačni ukrepi. Lahko se lotimo 
uporabe mask za lase, manj pogostega 

ali pogostejšega pranja las, izogibamo 
se lahko klorirani vodi. Kadar te metode 
delujejo, se težave z lasiščem zmanjšajo in 
prhljaj sčasoma izgine.

simptomi in znaki
Prhljaj je pogosto obolenje lasišča, ki 
prizadene vsaj polovico oseb po puberteti 
in se pojavlja pri obeh spolih enako. Pri 
prhljaju je prisotno prekomerno luščenje 
odmrlih kožnih celic lasišča. Pridruženo 
je lahko srbenje, rdečica, razdraženost 
kože in občutek oblog na lasišču. Luske so 
bele do rdeče barve in so polne maščob. 
Simptomi in znaki se pogosto razlikujejo 
v odvisnosti od sezone ter se pogosto 
poslabšajo pozimi oziroma v hladnih 
mesecih. Prhljaj redko nastane pred 
puberteto, kar je verjetno zaradi tega, ker 

je povezan s hormonskimi spremembami. 
Ob dolgotrajnih resnih simptomih lahko 
prhljaj zelo vpliva na samozavest. Kadar je 
vpliv na psihični ravni prevelik, je morda 
potrebno tudi zdravljenje pri psihologu.

Vzroki
Razlog za prekomerno luščenje je 
nastajanje prekomerne količine 
keratinskih lusk na lasišču. Keratinociti, 
ki so celice na zunanji plasti kože, se 
pospešeno razmnožujejo  k čemur 
prispeva deloma tudi imunski sistem. 
Vzrok temu je lahko preprost – suha koža 
lasišča. V tem primeru moramo kožo 
tretirati z olji in podobnimi izdelki, ki 
povrnejo vlago zgornji, keratinski plasti. 
Vzrok pa ni nujno le suha koža, namreč 
poznamo različne vzroke prekomernega 
luščenja lasišča. Gre lahko za alergično 
reakcijo, seboroični dermatitis, ekcem, 
preobčutljivost na izdelke za nego las 
ali je vzrok okužba z glivami. Podobne 
simptome in znake kaže tudi luskavica, 
zato jo lahko včasih zamenjamo za 
prhljaj. Kadar sumimo na resnejši vzrok 
dolgotrajnega prhljaja, moramo za 
diagnostiko obiskati osebnega zdravnika.

dieta
Zdravje organizma izvira iz notranjosti 
navzven. To pomeni, da lahko tako slaba 
kot dobra prehrana vpliva na zdravje 
lasišča. Nekateri strokovnjaki trdijo, da 
prehrana na pojav prhljaja nima nobenega 
vpliva, vendar se v zadnjem času potrjuje 
vpliv le te na zdravje lasišča. Sledite 
načelom zdrave prehrane, saj večina živil 
na jedilniku modernega človeka vodi v 
zakisanje telesa in povzroča dobro okolje 
za najrazličnejše okužbe. Razrast gliv 
je znak, da moramo podpreti imunski 
sistem. Tako v prehrano vključimo veliko 
svežega sadja in sveže zelenjave, namesto 
prilog, bogatih z ogljikovimi hidrati, pa 
raje uživajmo prekuhano zelenjavo. 
Uživanje živil, ki so pogosti sprožilci alergij 

Prhljaj: bela 
naDloga ali 
sTanje Telesa?
Z imenom prhljaj označujemo prekomerno luščenje mrtvih celic na lasišču. Koža se nenehno obnavlja, 
zato je neka mera luščenja kože lasišča normalna. Besedilo: Petra Šauperl

Zdravje organizma izvira iz notranjosti navzven. To pomeni, da 
lahko tako slaba kot dobra prehrana vpliva na zdravje lasišča.
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ŠAMPONI PROTI IZPADANJU LAS, 
PRHLJAJU IN MASTNEMU LASIŠČU 

za ženske in moške 200ml in 400ml

AMPULE PROTI IZPADANJU LAS 
IN ZA OČIŠČENJE LASIŠČA 
za ženske in moške 100 ml

ŠAMPONI IN AMPULE NAREJENI PO FARMACEVTSKIH STANDARDIH
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Slaba prebava lahko vodi med drugim tudi do težav z lasiščem. 
Jesti moramo tako veliko presnih sadežev in zelenjave kot tudi 
kuhane.

Hrana ki spodbuja nastajanje prhljaja in se je moramo izogibati 
Nasičene in trans maščobe Živila z velikim odstotkom nezdravih 
maščob so slaba v primeru prhljaja.

ali tistih, na katere imamo dokazano 
preobčutljivost, v primeru alergijskega 
vzroka poslabša stanje. Prehrano moramo 
urejati individualno, glede na potrebe 
organizma in na zdravstveno stanje 
obolelega. Za pomoč se lahko obrnemo 
na osebnega zdravnika ali nutricionista.
 
Hrana ki spodbuja nastajanje prhljaja in se 
je moramo izogibati
Nasičene in trans maščobe
Živila z velikim odstotkom nezdravih 
maščob so slaba v primeru prhljaja. 
Vzpodbujajo tvorbo povečane količine 
maščob in odpadnih produktov na lasišču, 
ki v primeru razrasti gliv poslabšajo 
simptome in znake obolenja. Izbiramo 
bolj zdrave mononenasičene maščobne 
kisline.
 
sladkor
Prehrana z veliko sladkorja in ostala 
živila z enostavnimi ogljikovimi hidrati 
lahko poslabšajo prhljaj. Povišan sladkor 
v krvi namreč spodbuja razrast gliv, ki 
je pogost vzrok za nastanek prhljaja. 
Presnavljanje veliko sladkorja vodi tudi do 
pomanjkanja vitaminov skupine B, ki naj 
bi bili v prehrani obolelega za prhljajem v 
izobilju. Prav tako uživanje veliko sladkorja 
pripomore k zmanjšanju antioksidantov, 
kot sta vitamin C in E.

alergeni v živilih
Alergije oziroma preobčutljivostne 
reakcije lahko povzročijo prhljaj pri 
nekaterih ljudeh. Kadar smo alergični 
na določeno živilo, se moramo uživanju 
le tega izogibati, prav tako pa tudi vseh 
živil, ki vsebujejo alergen. Če sumimo 

na preobčutljivost, naredimo izločevalno 
dieto, pri kateri osumljeno živilo izločimo 
iz prehrane za dva do štiri tedne in ga 
nato po tem obdobju vključimo nazaj 
v prehrano. Če simptomi v vmesnem 
obdobju izginejo in se nato zopet pojavijo, 
smo odkrili alergen. Izločevalno dieto 
izvajamo le z enim živilom naenkrat.

Hrana, ki privede do izboljšanja ali 
ozdravitve prhljaja
sadje in zelenjava
Zelo dobro je, da v prehrano vključimo čim 
več sadja in zelenjave, saj vsebujejo veliko 
hranilnih snovi in vlaknin, ki poskrbijo za 
dobro prebavo. Slaba prebava lahko vodi 
med drugim tudi do težav z lasiščem. 
Jesti moramo tako veliko presnih sadežev 
in zelenjave kot tudi kuhane. Kuhanje 
namreč pripomore do izločanja hranil, 
ki jih sicer dobimo v manjši meri, kot 
so številni minerali. S kuhanjem večina 

vitaminov izgubi svoje zdravilne lastnosti.
 
Česen
Skozi zgodovino je česen bil uporabljen 
v zdravilne namene za veliko različnih 
stanj. Zaradi zdravilnih snovi, ki jih 
vsebuje, lahko uživanje česna pripomore k 
hitrejšem izginotju prhljaja.
 
Olje origana
Divji origano je ena izmed najmočnejših 
naravnih sredstev za zaviranje rasti 
gliv. Uživanje ter lokalna uporaba olja 
iz origana je zato odlična izbira, kadar 
imamo opravka s prhljajem. Deluje ne le 
proti glivam, temveč tudi protibakterijsko 
in proti virusom z ovojnico. Olje podpre 
telo v boju z vnetjem, tako je primerno za 
uporabo tudi ob drugih vrstah okužb.

Probiotiki
Naravno lahko pozdravimo prhljaj s 
podporo imunskemu sistemu, kar najlažje 
naredimo z rednim uživanjem probiotikov. 
Tako pripomoremo k rasti dobrih bakterij 
v črevesju, ki proizvajajo ključne snovi za 
delovanje imunskega sistema.

Fermentirana živila
Živila, ki so narejena z bakterijskimi 
kulturami, vsebujejo žive mikroorganizme, 
ki v črevesju na naraven način spodbujajo 
prebavo. Redno uživanje fermentiranih 
živil lahko pripomore tudi k spremembi 
črevesne flore. Vemo namreč, da črevesna 
flora sestavlja večji del imunskega 
sistema, kar osemdeset odstotkov, ter 
direktno sodeluje s celicami, ki ščitijo telo 
pred okužbami.

mononenasičene maščobne kisline
Mononenasičene maščobne kisline 
delujejo v telesu antioksidativno in pri 
uživanju v zmernih količinah vodijo do 
izboljšanja zdravja lasišča. Dobri viri le 
teh so avokado, oreški, olive in žafranovo 
olje. Zdravo je uporabljati tudi hladno 
stiskana rastlinska olja, predvsem olivno 
in kokosovo. Te lahko uporabimo tudi za 
zunanjo uporabo na samem lasišču.



26 Spremljajte nas na        /Zdrave novice

18
0

73
0

 I
n

fo
rm

ac
ije

 z
a 

u
p

o
ra

b
n

ik
e

Imetnik blagovnih znamk oziroma licence blagovnih znamk je skupina družb GSK. ©2018 skupina družb GSK ali njihov dajalec licence. CHAD/CHPLD/0050/18, 07/18

10 %
P O P U S TA
3. 9. - 30. 9. 2018

ne
žn
a

ra
zp
rši
tev

ZASTOPNIK ZA SLOVENIJO: 
Pharmagea d.o.o., 
Vodovodna cesta 91, 1000 Ljubljana 
www.pharmagea.com 

PANTHEXYL  
NOSNO PRŠILO, 100 ml

V primeru prehlada in sinusitisa 
ter za preprečevanje vnetja 
srednjega ušesa.

Za otroke od 1. leta starosti in odrasle. 15 %
P O P U S TA
3. 9. - 30. 9. 2018

Medicinski pripomoček

MESEČNA AKCIJASEP
TEM

BE
R

www.lekarnaljubljana.si

Akcija velja za imetnike Kartice zvestobe Lekarne Ljubljana od 3. 9. do 30. 9. 2018 oz. do prodaje zalog v enotah Lekarne Ljubljana, 
v specializirani prodajalni LL Viva (v okviru razpoložljivega asortimana) in Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si. 
Akcija je predvidena za prodajo v količinah, običajnih za gospodinjstva in ne velja za pravne osebe. Akcija ne velja za izdelke, ki so 
že v akciji ali katalogu ugodnosti in za promocijska pakiranja. Popusti se ne seštevajo. Slike so simbolične.



Vitamini skupine b
Pomanjkanje vitaminov B kompleksa 
lahko poslabša prhljaj. Med vitamini te 
skupine najdemo tudi biotin, molekulo, 
ki predstavlja osnovo za rast las. Uživajte 
z vitamini B bogato hrano, kot so oves, 
riž, jajca in banane. Biotin se v veliki meri 
nahaja v jogurtu, paradižnikih in korenju.
 
cink
Klinične študije so ugotovile, da povečan 
vnos cinka pripomore k kontroli produkcije 
maščob v žlezah, ki jih najdemo med 
drugim tudi na lasišču. Cink potrebuje 
zadostne količine vitamina B6 za 
absorpcijo. Cink vsebujejo stročnice, 
semena, kot je sezam, oreški in žitarice, 
med katerimi največje količine vsebuje 
oves. Živalski viri, ki vsebujejo veliko cinka, 

so perutnina, ostrige in rdeče meso.
 
druga priporočila
Stres je velik dejavnik tveganja za pojav 
prhljaja. Mnogo ljudi opazi, da se jim 
prhljaj začne pojavljati takoj po večjem 
stresnem dogodku oziroma obdobju. Med 
doživljanjem stresa se v telesu spremeni 
hormonsko ravnovesje, kar vpliva na 
spremenjeno sestavo izločkov žlez, ki 
se nahajajo v koži lasišča. To vodi do 
spremembe pH in do pogojev za razrast 
gliv. Stresu se je potrebno že tako izogibati, 
saj škodljivo vpliva na zdravje celotnega 

organizma. Pomagajo dihalne vaje, ki so 
vključene v mnoge tradicionalne tehnike 
sproščanja. Uporaba veliko različnih 
izdelkov za nego las lahko vpliva na odziv 
kože lasišča. Glive, ki se včasih razrastejo 
in povzročajo nadležne luske, se hranijo 
z nezdravimi maščobami, ki jih izdelki 
za nego las vsebujejo. Zmanjšajte ali 
prenehajte torej z uporabo gelov, sprejev 
za lase in voskov za oblikovanje pričeske. 
Raziskava je pokazala, da lahko šamponi, 
ki vsebujejo pet odstotkov olja čajevca, 
znatno izboljšajo simptome prhljaja. V 
trgovini lahko kupimo olje čajevca in nekaj 
kapljic dodamo našemu šamponu pred 
pranjem.

Nekatere teorije govorijo o tem, da prhljaj 
nastane zaradi suhega lasišča, ki je 
posledica prepogostega pranja las. Spet 
druge govorijo, da je prhljaj posledica 
prekomernega nabiranja olj na lasišču, 
kadar si ne peremo las dovolj pogosto. 
Kaj torej drži? Pravzaprav oboje. Kot 
smo že omenili, je vzrok lahko presuha 
ali premastna koža, ki daje pogoj za 
razrast gliv. Ugotoviti moramo torej, kje 
leži vzrok, ki je popolnoma individualen 
ter preizkusiti ali so naša predvidevanja 
pravilna. Enostaven preizkus lahko 
naredimo tako, da na lasišče pred 
spanjem nanesemo nekaj hladno 
stiskanega olivnega olja. S tem bomo 
namreč lasišču povrnili lipide. Hkrati se 
lahko zgodi, da z uporabo olivnega olja 
na lasišču preprečimo rast gliv, saj le 
to deluje antioksidativno in uravnovesi 
vrednost pH kože. Kadar je težava blaga, 
lahko uporabimo naravna olja in se 
skupaj z zdravim načinom življenja rešimo 
nadležnega prhljaja.

Nekatere teorije govorijo o tem, da prhljaj nastane zaradi suhega 
lasišča, ki je posledica prepogostega pranja las. Spet druge 
govorijo, da je prhljaj posledica prekomernega nabiranja olj na 
lasišču, kadar si ne peremo las dovolj pogosto.

Divji origano je ena izmed najmočnejših naravnih sredstev za 
zaviranje rasti gliv. Uživanje ter lokalna uporaba olja iz origana je 
zato odlična izbira, kadar imamo opravka s prhljajem.
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TEMA MESECA

ali ko PosTanejo 
glasovi vse Tišji

Sluh je ena od zaznavnih sposobnosti 
organizma. Pri zdravem sluhu normalno 
slišimo zvoke in razumemo govor na 
sobni glasovni jakosti brez dodatnih 
medicinsko-tehničnih pripomočkov. 
Slišimo frekvence zvoka od 16 do 20.000 
hertzov (zdravi dojenčki), za razumevanje 
govora pa so najpomembnejše frekvence 
zvoka od 500 do 4.000 hertzov. 
Intenziteto zvoka merimo v decibelih (dB). 
Intenziteta šepeta je 25 dB, glasnega 
govora 40 dB, kričanja v uho z razdalje 30 
cm pa 80 dB. Normalno uho zazna zvočne 
dražljaje jakosti od 0 do 20 dB. Naglušni 
zaznajo zvočne dražljaje jakosti od 20 
dB do 90 dB, gluh bolnik pa ne more 
razumeti ali ponoviti govora in ne zazna 
zvočnih jakosti pod 90 dB.

slabši sluh je lahko posledica 
prirojenih nepravilnosti v organskem in 
funkcionalnem razvoju slušnega organa, 
najpogosteje pa se v naši ORL-ambulanti 
srečujemo s pridobljenimi vzroki za slabši 
sluh (bolezni, poškodbe). Za slabši sluh 
so najdovzetnejši ljudje z naslednjimi 
anamnestičnimi podatki: slabši sluh v 
družini (starostna naglušnost), pogosta 
akutna vnetja ušes, nezdravljena kronična 
vnetja ušes, kratkotrajna izpostavljenost 
intenzivnemu zvoku (pok orožja, glasen 
koncert …), dolgotrajna izpostavljenost 
preglasnim zvokom (težka industrija, 
glasno poslušanje glasbe …), druga 
obolenja ušes ali poškodba v predelu 
glave, s starostjo ali nezdravim načinom 
življenja povezane sistemske bolezni, 
jemanje določenih zdravil.

Slabšega sluha ni težko prepoznati, 
pojavi se nerazumevanje sogovornika in 
naglušen posameznik se pritožuje, da 
sogovornik govori tiho in da mora večkrat 
prositi za ponovitev izgovorjene besede, 
ob tem pa sam govori bolj glasno in 
se v pogovor vključuje z nesmiselnimi 
stavki. Dodatno se naglušen počuti bolj 
negotovega v neznanem zunanjem 
okolju in bolj ogroženega kot udeleženec 
v prometu. Naglušnost posameznike 
postopno pahne v socialno izolacijo 
in depresijo, saj se začnejo izogibati 
družbi. Doma so osamljeni, bližnjim pa 
povzročajo še dodatne skrbi, saj se ne 
odzivajo na telefonske klice ali zvonjenje 
zvonca.

Ob nenadnem ali hitrem poslabšanju 
sluha mora izbrani zdravnik oceniti 
stanje in bolnika začeti zdraviti ali 
ga napotiti k ORL-specialistu. Pri 
postopnem slabšanju sluha zaradi 
starosti in izpostavljenosti hrupu pa 
naj bi bolnik obiskal ORL-specialista 
čim prej. Številne bolezni ušes lahko 
zdravimo s toaleto, zdravili ali operacijo, 
in v teh primerih je izboljšanje sluha 
odvisno od vrste bolezni in ustreznosti 
zdravljenja. Pri starostni naglušnosti ali 
zaradi izpostavljenosti dolgotrajnemu 
hrupu terapije ni, poslabšanja sluha 
ne moremo več pozdraviti, lahko se 
odločimo le še za rehabilitacijo sluha 
s slušnim pripomočkom (npr. slušni 
aparat), ki okrepi in modificira zvočne 
dražljaje. S strokovno izbranim in pravilno 
nastavljenim slušnim aparatom na obe 
prizadeti ušesi je naglušne ljudi mogoče 
odtrgati iz sveta tišine in izpolniti praznino 
v komunikaciji, ki jo sicer izguba sluha 
pušča za seboj. Žal se v praksi strokovna 
pomoč poišče precej pozno. Po več kot 
10 letih naglušnosti je rehabilitacija 
sluha s slušnim pripomočkom otežena, 
saj postopno propadanje slušnih poti 

PoT iz Tišine – 
naglušnosT

Sluh se z leti slabša in brez zgodnjega zdravljenja ušesnih bolezni ali čim prejšnje 
rehabilitacije slabšega sluha s slušnimi pripomočki smo podvrženi motnjam v mentalnem 
razvoju, socialni izolaciji, hitrejšemu staranju možganov in slabši prostorski orientaciji s 
posledičnimi motnjami ravnotežja. Besedilo: Matej Svetec, spec. ORL

Vzrok za slabši sluh so lahko podedovane degenerativne 
nepravilnosti delov ušesa (opazne že pri prednikih), glede tega razen 
genetskega svetovanja ne moremo veliko postoriti.
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in slušnih centrov v možganih ne dopušča 
več optimalne vrnitve razumevanja govora 
kljub uporabi ustrezno nastavljenega 
slušnega pripomočka. Če želimo doseči dobro 
razumevanje govora, boljšo zvočno orientacijo v 
prostoru in predvsem boljšo kakovost življenja, 
se moramo oglasiti pri ORL-specialistu v prvih 
letih težav s slabšim sluhom, kar je številnim 
težko dopovedati.

ORL-specialist se z bolnikom natančno pogovori 
in mu zastavi ciljana dodatna vprašanja v 
zvezi s slabšim sluhom, sledi pregled ušes 
pod mikroskopom in indirektoskopski pregled 
ušes, nosu, ust, žrela, grla in vratu. Sluh najprej 
ocenimo orientacijsko (šepet z različnih 
razdalj, uporaba glasbenih vilic). Pogosto 
slabši sluh prepoznamo že med jemanjem 
anamneze in testiranjem razumljivosti 
fonemsko uravnoteženih besed na sobni 
glasovni jakosti. Nato po potrebi opravimo 
oceno stanja srednjega ušesa s timpanometrijo, 
sledi natančna opredelitev stopnje in vrste 
naglušnosti s tonsko pražno avdiometrijo 
(poslušanje tonov znanih frekvenc in jakosti po 
slušalkah). Če je potrebna dodatna diagnostika 
bolezenskih težav v predelu ušes, lahko bolnika 
napotimo na slikovne (rentgen, računalniška 
tomografija) in elektrofiziološke (akustični 
potenciali možganskega debla) preiskave.

Preprečevanje slabega sluha se začne že pred 
rojstvom otroka in takoj po njem. Vzrok za 
slabši sluh so lahko podedovane degenerativne 
nepravilnosti delov ušesa (opazne že pri 
prednikih), glede tega razen genetskega 
svetovanja ne moremo veliko postoriti. Povsem 
drugače je pri ozaveščenosti, da je za nemoten 
zgodnji razvoj otroka pomembno zdravo 
življenje nosečnice (redno gibanje, ustrezna 
prehrana, izogibanje stresu) in preprečevanje 
določenih infekcij tako nosečnice kot dojenčka 
(gripa, mumps, ošpice, rdečke) in poškodb 
notranjega ušesa in možganov, slednje pomeni 
tudi izogibanje zdravljenju z ototoksičnimi 
zdravili ali izpostavljanju škodljivim plinom 
in opojnim substancam. Kaj pa pozneje v 
življenju? Pri otroku predstavljajo nevarnost za 

poslabšanje sluha pogosta ali dolgotrajna vnetja 
srednjih ušes, ki jih je treba zdraviti pri pediatru 
in v primeru hujših ali dolgotrajnih vnetij pri 
ORL-specialistu. Nezdravljena vnetja lahko 
pripeljejo do kroničnega vnetja srednjega ušesa, 
posledično uničenje struktur v srednjem ušesu 
ali razširjenje vnetja na notranje uho pa je težje 
zdraviti.

Pri poslušanju glasne glasbe, delu v glasnem 
okolju, izpostavljenosti pokom strelnega 
orožja ali pirotehnike govorimo o škodljivem 
hrupu. Stopnja okvare sluha je pri tem odvisna 
predvsem od glasovne jakosti (od 85 do 120 
dB in več) in trajanja izpostavljenosti hrupu 
(sekunde do leta). Poslušanje glasbe prek 
slušalk ali v avtu ali na koncertih na taki glasovni 
jakosti, da se ne bi slišalo niti pokanja bomb, je 
za sluh škodljivo. Neuporaba zaščitnih ušesnih 
čepov ali slušalk pri delu z glasnimi stroji in v 
hrupnem okolju je prav tako za sluh škodljiva. 
Uporaba teh zaščitnih sredstev je bila pri delu v 
kritičnem hrupu včasih le priporočena, danes pa 
je obvezna, in že se poznajo pozitivni rezultati 
pri ohranjanju sluha pri mlajših generacijah. Pri 
starejših je najpogostejša starostna naglušnost, 
ki nastaja s staranjem ušesa v sklopu staranja 
organizma, in vzroka za spremembe v ušesih 
ne poznamo. Zdravljenja z zdravili ali operacijo 
ni, na koncu nam ostane le ocena sluha 
pri ORL-specialistu. V primeru padca sluha 
pod določeno glasovno jakost v govornem 
frekvenčnem območju se lahko odločimo za 
rehabilitacijo sluha s slušnim pripomočkom 
– najpogosteje s slušnim aparatom (SA). 
Slednjega se najprej preizkusi pri dobavitelju 
SA in tam akustik izvaja tudi avditorne treninge 
za boljše razumevanje govora. Po uspešni 
preizkusni dobi znova sledi obravnava pri 
ORL-specialistu, ki izda naročilnico za dokončni 
prevzem SA. Ob slabšanju sluha se svetuje obisk 
ORL-specialista za oceno stanja sluha že v prvih 
letih težav (pozneje se lahko pojavijo težave 
z razumevanjem govora kljub uporabi SA, saj 
ob daljši naglušnosti slušne poti v možganih 
postopno propadajo). Privajanje slušnemu 
aparatu je lažje, čim mlajši je bolnik, čim manj 
je naglušen in čim krajši čas naglušnost traja. 

Ob 
nenadnem 
ali hitrem 
poslabšanju 
sluha mora 
izbrani 
zdravnik 
oceniti 
stanje in 
bolnika začeti 
zdraviti ali 
ga napotiti 
k ORL-
specialistu.
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Težave s sluhom se pri otroku odražajo 
na več področjih: najprej se običajno 
pokažejo v govoru, saj otrok, ki slabo sliši, 
določenih glasov ne sliši in jih tudi ne zna 
izgovoriti. Pozneje lahko težave s sluhom 
vplivajo na slabše razumevanje v šoli 
in s tem na branje in pisanje. Vse to se 
odraža na čustvenem razvoju otroka, ki se 
navadno zaradi težav v komunikaciji zapre 
vase, zato ima sluh pomembno vlogo pri 
oblikovanju otrokove osebnosti.

slušni sistem se začne razvijati že med 
nosečnostjo
Raziskave so pokazale, da se začenja 
dozorevanje funkcij polžka (lat. cochlea), 

torej organa sluha, približno v 20. 
tednu nosečnosti. Celoten slušni sistem 
začne delovati med 28. in 30. tednom 
nosečnosti. Takrat začenja delovati 
osnovni mehanizem akustične analize 
zvoka, torej jakosti in frekvence in s 
tem razločevanje in zaznavanje zvočnih 
signalov. 

Zanimiv je odziv ploda na zvočno draženje, 
kar je vidno že pri 22. tednu nosečnosti. 
Ob zvočni stimulaciji se pojavijo nenadna 
krčenja mišic, vidni so gibi glave in 
predvsem sprememba srčnega utripa. Ti 
gibi in refleksi so prisotni tudi ob rojstvu 
in kažejo normalen možganski razvoj. Gre 

za avtomatičen gib oz. primitivni refleks, ki 
se pojavi kot odziv na določene dražljaje. 
Ta  v prvih nekaj mesecih izgine, vsaka 
nepravilnost primitivnega refleksa pa je 
lahko znak motenj ali bolezni živčevja. 
Primitivni refleks lahko kaže tudi na okvaro 
v razvijajočih se možganih, če ne izgine pri 
za to normalni starosti. Motnje oz. okvare 
je treba prepoznati čimprej, da lahko 
zagotovimo pravočasne terapevtske in 
rehabilitacijske ukrepe.

razvoj sluha pri otroku
Takoj po rojstvu se pojavljajo spontane 
reakcije novorojenčka ob zvočnih dražljajih 
nad jakostjo 70 dB. V prvih dveh mesecih 
življenja deluje njegov slušni sistem precej 
omejeno, a že tretji mesec začenja ločevati 
glasove in prav kmalu je bolj pozoren na 

TuDi oTroCi 
imajo TeŽave 
s sluhom
Za normalen razvoj otroka je nujno potrebno, da dobro sliši. Sluh ima namreč v otrokovem razvoju 
zelo veliko vlogo. Opozarja ga na nevarnosti in mu omogoča, da se nauči prepoznavati glasove. Nauči 
se sporazumevati in se tako socialno razvija. Besedilo: Diana Batista, dr. aud.

Slušni aparati Widex, d. o. o.

Primitivni refleks lahko kaže tudi na okvaro v razvijajočih se 
možganih, če ne izgine pri za to normalni starosti.

Zanimiv je odziv ploda na 
zvočno draženje, kar je vidno že 
pri 22. tednu nosečnosti.
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materin glas. Začenja se odzivati na zvoke jakosti približno 40 
dB. Razvoj hitro napreduje in že pri šestem mesecu se dojenček 
odziva na dražljaje od 10 do 20 dB. Okoli devetega meseca pa že 
začenja razumevati pomen besed. 

Tudi razvoj lokalizacije izvora zvoka poteka postopoma. Sprva ga 
opazimo kot nerodno obračanje glave proti izvoru (tri mesece), 
nato pa se pravilno odzove na zvok od strani in od spodaj (6–13 
mesecev), pri 21.–24. mesecu pa je  otrok sposoben zaznati smer 
zvoka, ki prihaja iz vseh smeri.

Presejalni test za zgodnje odkrivanje naglušnosti
V slovenskih porodnišnicah se že nekaj let izvaja presejalni test 
novorojenčkov, ki omogoča zgodnje odkrivanje naglušnosti 
oz. okvare sluha. Tako pri novorojenčkih merimo izzvane 
otoakustične emisije, odziv zunanjih dlačnic v polžku, ki se 
odzovejo na zvok, če seveda notranje uho deluje pravilno. Ta 
test delovanja notranjega ušesa je enostaven, hiter in neboleč 
in ga lahko izvaja usposobljena medicinska sestra. Spečemu 
novorojenčku v zunanji sluhovod vstavi mehko cevčico, skoznjo 
dovede zvok do notranjega ušesa in meri, ali se je pojavil nov 
zvok kot posledica odzivanja zunanjih dlačnic. Aparat takoj 
pokaže preprost rezultat. Na kakovost postopka meritve in 
posledično tudi na rezultat vplivajo nemir otroka, izkušenost 
izvajalca testa, zunanji hrup ali neprehodnost sluhovoda in 
morebitnost ostanka plodovne tekočine v votlini srednjega 
ušesa. Presejalni test novorojencev na okvaro sluha je lahko 
pozitiven ali negativen (rezultati so lahko tudi lažni). Pozitiven 
izid presejalnega testa vodi v nadaljnjo diagnostično obdelavo in 
terapevtsko obravnavo.

kaj storiti, če se izkaže, da otrok ne sliši?
Presejalni testi novorojencev na izgubo sluha ob rojstvu 
omogočajo zelo zgodnje odkrivanje naglušnosti, diagnoza je tako 
postavljena do približno 3. meseca. V takih primerih je praviloma 
do 6. meseca dojenček že napoten na rehabilitacijo s slušnimi 
aparati. Z zgodnjim odkrivanjem okvare sluha novorojenčkov 
ter z ustreznim ukrepanjem lahko ne samo omilimo, temveč 
preprečimo poznejše posledice okvar sluha ali celo gluhote. 
Slednja vpliva ne samo na razvoj govora in jezika, temveč na 
celoten psihični razvoj, ki vpliva na medsebojne človeške odnose 
in komunikacijo. 

zgodnje odkrivanje okvare sluha je ključnega pomena
Zgodnje odkrivanje slaboslišnosti, odkritje vzroka zanjo – torej 
postavitev prave diagnoze, in takojšnja in ustrezna rehabilitacija 
naglušnih so zelo pomembni. Le tako lahko omogočimo 
normalni govorno-jezikovni razvoj in celoten razvoj otrokove 

Tudi razvoj lokalizacije izvora zvoka poteka 
postopoma.

Če na ramenih nosimo že nekaj križev in imamo 
za seboj izkušnjo padca z bolj ali manj bolečimi 
posledicami, smo odličen kandidat, da se nam 
strah pred padcem zaje v kosti. Bolečine in 
morebiti še kaj, kar nam je prinesla izkušnja s 
padcem, so pustili v našem spominu tako močen 
pečat, da strahu enostavno ne moremo 
pobegniti. Ne da bi vedeli, se vrtimo v 
začaranem krogu in pletemo svoj gordijski 
vozel strahu. Besedilo: Nataša Sinovec, specialistka za poravnavo telesne drže

Zrela zlata leta večini prinesejo ne samo izkušnje in modrosti, 
temveč tudi opažanje, da telo ni več tako močno, prožno in 
gibčno, kot je bilo nekoč. Gibi so počasnejši, reakcijski časi 
daljši, lahko so prisotne občasne vrtoglavice, tudi kakšno dalj 
časa trajajoče bolezensko stanje lahko zliva vodo na mlin 
oteženemu gibanju. Včasih se zazdi, da se ne da ničesar 
narediti in se je treba sprijazniti s tem, kar je. Pa je res tako?

»Bolečine se ni treba bati, ampak jo je treba razumeti,« je v 
eni od svojih knjig napisal Pete Egoscue, avtor revolucionarne 
metode za odpravljanje kroničnih bolečin v sklepih in mišicah. 
Bolj ko razumemo, kaj se v telesu dogaja, bolj ugotavljamo, 
da je telo genialen sistem, ki se kar naprej prilagaja in 
spreminja. Zato ne glede na starost vedno lahko naredimo še 
kaj, da se bomo v njem počutili bolje.

Če bomo razumeli, zakaj smo padli, lahko zmanjšamo ali celo 
odpravimo dejavnike, ki so vzrok za padec. A ker največkrat 
to niso zunanji dejavniki, temveč se zadevajo nas samih, 
našega telesa in njegovih gibalnih zmožnosti, nas čaka nekaj 
dela. Z vztrajnostjo in doslednostjo izvajanja pravilno izbranih 
vaj lahko izboljšamo tako mišično moč, prožnost, gibčnost 
kakor tudi ravnotežje. Dejstvo je, da več ko se gibamo, lažje 
se še več gibamo, oz. manj ko se gibamo, težje se gibamo. 
O razlogih za vrtoglavice in kaj lahko samo storimo, da jih 
odpravimo, sem pisala v enem od prejšnjih prispevkov.

Ko izboljšamo svoje fizično počutje, pa se, glej ga zlomka, kdo 
bi si mislil, izboljša tudi naše psihično počutje.

sTrah PreD PaDCem
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osebnosti. Zakaj je tako pomembno, 
da to omogočimo čimprej, še v času, 
ko se otrok še ni sposoben pogovarjati? 
Zgodnji sluh je pomemben zato, ker je 
plastičnost možganov – torej njihova 
zmožnost sprejemanja novih funkcij  – 
v prvih mesecih zelo velika, skoraj bi 
lahko rekli neskončna. Kmalu po prvem 
letu pa se posamična »časovna okna« 
za nemoteno učenje govora in jezika 
že počasi, sicer malo, vendar za večno, 
zapirajo. Za odkrivanje zgodnjih okvar 
sluha in čimprejšnjo rehabilitacijo so 
odgovorni prav vsi, ki skrbijo za otroka 
ali so kako drugače povezani z otrokom. 
Tako so v ta proces vključeni starši, 
sprva neonatologi v porodnišnici in nato 
pediatri, specialisti otorinolaringologi, 
avdiometristi in logopedi. Če je izguba 
sluha otroka srednje ali celo hujše stopnje 
in se otroku predpiše slušni aparat, se v ta 
proces vključi še slušni akustik. Ta otroku 
izbere in prilagodi slušni aparat, glede na 
vse opravljene meritve sluha in zdravniške 
izvide. Čim zgodnejša diagnoza otrokove 
naglušnosti zagotavlja največ možnosti, 
da se bo otrok lahko normalno razvijal. 
Študije kažejo, da je razvoj govora pri 
otrocih s slušno prizadetostjo primerljiv z 
razvojem govora pri otrocih z normalnim 
sluhom, če slušno prizadete otroke 
oskrbimo s primernimi slušnimi aparati, 
preden so stari šest mesecev. Izjema so 
otroci s skrajno izgubo sluha.

kako ukrepamo, če sumimo, da otrok 
slabše sliši?
Če je otrok »opravil« vse teste, nam pa 
se dozdeva, da slabše sliši, se najprej 
obrnemo na izbranega pediatra. Včasih 
otrok dejansko slabše sliši po prebolelem 
prehladu ali vnetju srednjega ušesa. 
V tem primeru gre za začasno izgubo 
sluha, tovrstne težave pa običajno v nekaj 
mesecih izzvenijo. Če pa npr. opazimo, 
da otrok pri govoru izpušča glasove ali se 

ne odziva na določene zvoke, se o tem 
pogovorimo s pediatrom. Sicer imajo v 
starosti treh let otroci sistematski pregled, 
ki vključuje tudi oceno sluha – nikakor pa 
to ni popoln pregled sluha.

Če torej pediater meni in predlaga, da 
se pri otroku opravi poglobljen pregled 
sluha, ga napoti k ORL-specialistu. V 
specialistični ORL-ambulanti usposobljeni 
strokovnjaki opravijo vse potrebne 
preiskave za odkrivanje nivoja sluha. 
Sama testiranja so običajno obsežnejša in 
zahtevnejša kot pri starejših osebah.  
Če se po opravljeni avdiometriji na kliniki 
izkaže, da otrok slabše sliši in da je 
morebiten kandidat za slušni aparat, se 
oglasite v enem od slušnih centrov po 
Sloveniji. V Widexovem slušnem centru 

v Ljubljani na Resljevi 32 imamo tudi 
posebej opremljeno sobo za otroke, kjer 
jim med igro preizkušamo in nastavljamo 
slušne aparate. 

kateri modeli slušnih aparatov so 
primerni za otroke?
Če želimo, da bo slušni aparat deloval 
optimalno, ga je treba natančno prilagoditi 
otrokovemu ušesu. Zaradi hitrih fizičnih 
sprememb ušesa v otroštvu sta izbira 
pravega slušnega aparata in njegova 
prilagoditev zelo pomembni. Za majhne 
otroke je najprimernejši zauheljni slušni 
aparat, ker je vzdržljivejši, enostavnejši za 
uporabo in dopušča kar se da učinkovito 
vsakodnevno odstranjevanje ušesnega 
masla. Ko sluhovod zaradi otrokove 
rasti spremeni obliko, je treba izdelati 
nov ušesni vložek, ki omogoča dobro 
tesnjenje.

Widexovi slušni aparati imajo že v sami 
nastavitvi  predvideno možnost, da aparat 
nosi majhen otrok. 

kaj lahko slušni aparat nudi otroku?
Slušni aparat pomaga otroku s slušno 
okvaro, da lahko normalno razvija 
sposobnost govora. Slušno prizadeti ljudje 
pogosto težko razlikujejo govor in hrup. 
Posebej velik je ta problem pri otrocih, 
ker njihov govor še ni popolnoma razvit. 
Otroci, ki zaradi okvare sluha uporabljajo 
sodobne slušne aparate, veliko pridobijo, 
saj so ti izdelani tako, da zmanjšajo hrup 
in poudarijo pomembne zvoke (govor). 
Če je otrok obojestransko naglušen, mora 
nositi dva slušna aparata. Prav to omogoča 
boljše razumevanje govora v hrupnih 
okoliščinah – tudi v vrtcu in pozneje v šoli.

V slovenskih porodnišnicah se že nekaj let izvaja presejalni test 
novorojenčkov, ki omogoča zgodnje odkrivanje naglušnosti oz. 
okvare sluha.

Zgodnje odkrivanje 
slaboslišnosti, 
odkritje vzroka zanjo 
– torej postavitev 
prave diagnoze, in 
takojšnja in ustrezna 
rehabilitacija 
naglušnih so zelo 
pomembni.
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vPliv naD+ na 
Celično sTaranje
NAD+ (nikotinamid adenin dinukleotid) se nahaja v vseh živih celicah in je bistven za življenje. Celicam 
omogoča pretvorbo hrane, ki jo jemo, v energijo, ki jo potrebujemo. NAD+ je tudi komunikacijska molekula 
med celičnim jedrom in mitohondriji, ki so »tovarne« za proizvodnjo energije v celici. Če so ravni NAD+ 
nizke, lahko pride do motenj komunikacije in motenj delovanja mitohondrijev. Ko se to zgodi, pride do 
različnih okvar.

S staranjem raven NAD+ v našem telesu 
upada. Do 50. leta starosti lahko ima 
povprečna oseba le polovico NAD+, do 
80. leta se raven NAD+ zmanjša na samo 
1-10 % ravni, izražene v mladosti.
NAD+ se v telesu zmanjšuje tudi zaradi 
nezdravega prehranjevanja in premalo 
gibanja.

koristi nad+ proti staranju izhajajo iz 
8-ih različnih, a med seboj povezanih 
celičnih funkcij:
1. nad+ lahko pripomore k daljšim 

telomeram 
NAD+ je potreben za delovanje 
beljakovin sirtuinov, ki prispevajo 
k dolgoživosti - in še posebej za 
vzdrževanje dolžine telomer - odsekov 
ponavljajočih se DNA na koncih 
kromosomov. Telomere se vztrajno 
skrajšujejo vsakič, ko se celica deli. 
Ko telomere dosežejo kritično kratko 
dolžino, se obnova celic ustavi, kar vodi 
do pospešenega staranja ali smrti celice.

2. nad+ spodbuja popravljanje napak 
v dna 
Nakopičene napake v DNA prispevajo 
k staranju, oslabljenemu imunskemu 
sistemu in boleznim, kot je rak. Ko je 

DNA poškodovana, se aktivira encim 
PARP-1, ki popravlja DNA, za kar porabi 
ogromne količine NAD+. Z upadom 
NAD+ je sposobnost PARP-1 za 
popravilo DNK znatno ovirana.

3. nad+ modulira signalizacijo 
imunskih celic 
Slabljenje imunskega sistema je tesno 
povezano z mitohondrijsko funkcijo in 
energetskim ravnovesjem, ki sta odvisna 
od NAD+. Ta uravnava imunske in 
vnetne poti, vključno s citokinom TNF-α, 
kritično signalno molekulo.

4. nad+ spodbuja encime, ki porabijo 
veliko energije  
Eden od vzrokov za izgubo energije je 
sesutje učinkovitosti transportne verige 
elektronov, glavne poti, preko katere 
pridobivamo energijo in katere NAD+ 
je bistvena komponenta, saj spodbuja 
delovanje encimov, vključenih v 
transportno verigo elektronov.

5. nad+ spodbuja stabilnost 
kromosomov 
Encimi, ki sodelujejo pri ohranjanju 
stabilnih kromosomskih struktur, 
zahtevajo NAD+ za pravilno delovanje.

6. nad+ je nevrotransmiter 
Nevrotransmiterji so možganske 

molekule, ki oddajajo signale med 
živčnimi celicami in tako pomagajo pri 
urejanju funkcij po celem telesu, kot so 
razpoloženje, apetit in stres.

7. nad+ aktivira sirtuine 
Sirtuini so glavni regulatorji celičnega 
staranja, ker vplivajo na osnovne 
funkcije, t.j. popravilo DNA in vnetne 
odzive. Vplivajo na to, ali celice vstopijo 
v delitveni cikel ali umrejo (apoptoza).

8. nad+ podpira proizvodnjo energije 
To je ključnega pomena, saj 
zmanjševanje oskrbe celic z energijo 
prispeva k staranju. 

Ko se zgoraj omenjene celične funkcije 
poslabšajo zaradi upada NAD+, 
je posledica pospešeno staranje, 
ki prispeva k različnim starostnim 
motnjam (alzheimerjeva bolezen, 
nevrodegenerativne bolezni, osteoporoza, 
debelost, diabetes, kardiovaskularna 
bolezen).
NAD+ je nestabilen in se ga ne da 
uporabljati kot dopolnilo k prehrani, toda 
nikotinamid ribozid (sorodna spojina 
vitaminu B3) je prekurzor NAD+, ki se 
hitro pretvori s celičnimi encimi v NAD+ in 
tako zviša nivo aktivnega NAD+ v celicah.

Besedilo: Katarina Logar, doktorica znanosti s področja biomedicine

UTRUJENOST POGOSTO 
NASTOPI Z LETI

Naročite na: www.lifeextension.si / 041 985 070
Na voljo tudi v bolje založenih lekarnah in specializiranih prodajalnah.

S starostjo v telesu upada nivo spojine
NAD+, ki stimulira proizvodnjo 
ATP – energijske molekule, ki
jo uporabljajo celice za svoje delovanje.

Koncentracijo NAD+ lahko povečate s spojino 
nikotinamid ribozidom (sorodno vitaminu B3), 
ki se hitro pretvori v NAD+.

NAD+ Celični Regenerator ™ vsebuje
100 mg nikotinamid ribozida.
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Ljudje se vsakih 30 minut dotaknemo do 
300 različnih površin, zato se je nevarnim 
virusom in bakterijam v vsakdanjiku 
skoraj nemogoče izogniti. Zgolj en sam 
dotik zadostuje za širjenje okužb in 
bolezni, kot sta prehlad in gripa. Virusi 
in bakterije, ki povzročajo bolezni, se 
namreč največ prenašajo ravno prek rok. 
Zato je ustrezna higiena rok ključnega 
pomena pri ohranjanju našega zdravja. 

ali veste, kateri škodljivi mikrobi so 
lahko na naših rokah?
Na rokah povprečne osebe je najmanj 
3.000 različnih mikrobov. V vsakdanjem 
življenju ni potrebno veliko truda, da na 
naše roke prenesemo škodljive mikrobe 

– uporaba telefona ali računalniške 
tipkovnice, prijemanje ročajev na vratih, 
prižiganje stikal, uporaba bankomata, 
točenje goriva, rokovanje ... ali tista bolj 
očitna dejanja, kot sta kašljanje ali kihanje 
v naše dlani. Škodljive bakterije, kot sta 
E. coli in salmonela, lahko zaidejo na 
površino naših rok tudi, ko kuhamo ali 
obdelujemo surovo meso. Neustrezna 
higiena rok lahko vodi do t. i. navzkrižne 
kontaminacije in širjenja mikrobov.

Okužba pa lahko nastane, ko povzročitelji 
(patogeni mikroorganizmi) vstopijo 
v naše telo in se začnejo množiti. V 
povprečju se ljudje dotaknemo našega 
obraza približno 16-krat na uro. Nekateri 

čisTe roke za 
Dobro zDravje
Ali ste vedeli, da lahko s pravilnim in rednim umivanjem rok zmanjšamo okužbe prebavil za kar 44 %, 
okužbe dihal pa za 30 %? Po podatkih OZN je prav pravilno umivanje rok temeljni ukrep proti 
širjenju virusnih bolezni in prenosu bakterijskih okužb. Poleg tople vode in mila so pomembna 
in širši javnosti čedalje dostopnejša tudi različna sredstva za razkuževanje, ki preprečujejo 
razmnoževanje bakterij in klic in jih tudi uničujejo. 

manj, drugi pa tudi po 100-krat na uro, 
kar povzroča številna tveganja za okužbe 
z različnimi mikrobi.

Pravilna in redna higiena rok je najboljši 
način za zmanjšanje tveganja navzkrižne 
kontaminacije in preprečevanje 
nalezljivih bolezni. Če milo in voda nista 
na voljo, bomo z uporabo razkužila za 
roke učinkovito odpravili mikrobe, ki so 
na njih.

kaj je dobro vedeti o dezinfekcijskih 
sredstvih?
Uporaba dezinfekcijskih sredstev v svetu 
je vedno bolj priljubljena, zlasti med 
porastom epidemij, kot je povečano 
število obolenj z virusom gripe. Njihova 
uporaba narašča zaradi učinkovitosti 
pri preprečevanju okužb in širjenju 
mikrobov. Dezinfekcijska sredstva za roke 
so praktična, saj jih lahko uporabljamo 
skoraj povsod in nudijo hitro rešitev za 
čiste ter varne roke. Dejstvo pa je, da niso 
vsa razkužila enaka. Sledite nasvetom 
v nadaljevanju, ki vam bodo pomagali 
do dobre uporabniške izkušnje in vas 
obvarovali pred škodljivimi mikrobi.

koristi in učinkovitost dezinfekcijskih 
sredstev
Dezinfekcijska sredstva na bazi 
alkohola dokazano učinkovito uničijo 
99,9 % mikrobov na rokah. Po uporabi 
dezinfekcijskega sredstva za roke (ko 
si sredstvo temeljito vtremo v roke in 
slednje medsebojno drgnemo, dokler 
se popolnoma ne osušijo) so naše 
roke varne. Razkužila namreč uničijo 
bakterije in večino virusov, saj vplivajo 
na njihovo strukturo in tako preprečijo 
normalno celično aktivnost, v nasprotju 
z umivanjem rok z milom in vodo, ki 
mikrobe zgolj odplakne. Razkuževalna 
sredstva za roke so učinkovita proti 
številnim bakterijam, tudi virusom, kot so 
povzročitelji prehlada in gripe, prav tako 
preprečujejo glivične okužbe. 

Besedilo: Mag.Maja Krašovec, generalna sekretarka Dezinfekcijskega društva Slovenije
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Rešitve za zagotavljanje higiene rok 
lahko pomagajo izboljšati slednjo zlasti v 
zdravstvenih ustanovah, saj ponujajo hitro 
in enostavno alternativo umivanju rok. 
Če bi v času povečanih tveganj razkužila 
namestili tudi v učilnice in pisarne, bi 
tako lahko zmanjšali prenos okužb in 
posledično zajezili absentizem (bolniško 
odsotnost).

kdaj moramo nujno poskrbeti za ustrezno higieno rok?

• Pred pripravo obrokov, pred jedjo in po 
njej.

• Po uporabi toaletnih prostorov. 
• Po kašljanju, kihanju ali smrkanju.
• Pred rokovanjem in po njem.
• Po menjavi plenic.
• Po vožnji z javnimi prevoznimi sredstvi.
• Pri igri z otroki in po uporabi otroških 

igral.
• Pred obiskom in po njem v bolnišnicah 

in po obisku bolnika.
• Po praznjenju pomivalnega stroja.
• Na potovanjih. 
• Pred vstavljanjem kontaktnih leč. 
• Po dotikanju smeti, hišnih ljubljenčkov 

ali krvi.
• Po uporabi dvigal, avtomatov za hrano 

in pijačo, kavomatov in odpiranju ter 
zapiranju vrat. 

• Po stiku z različnimi površinami, zlasti 
takšnimi, ki se jih dotika več ljudi 
(računalniške tipkovnice, telefonske 

slušalke, mize, kljuke, stikala …).
• Po prihodu iz šole, službe, javnih 

ustanov, trgovine oz. vsepovsod, kjer 
se zadržuje veliko ljudi.

• Po vsakem stiku z denarjem.
• Pri različnih dnevnih aktivnostih in 

opravkih (npr. po nakupovanju).

Poleg skrbi za lastno higieno rok 
se priporočata tudi redno čiščenje 
in občasna dezinfekcija površin in 
predmetov, ki se jih doma in v delovnem 
okolju pogosto dotikate. Pri čiščenju 
stanovanja tako ne pozabite vedno 
pobrisati tudi kljuk na vratih, ročajev 
hladilnika, omaric in pomivalnega 
stroja, tudi stikal za luči. V službi redno 
razkužujte svojo mizo, z dezinfekcijskimi 
robčki najmanj enkrat tedensko obrišite 
tudi svojo tipkovnico in telefon (oz. 
druga delovna sredstva, ki jih pogosto 
uporabljate).

Raziskave kažejo, da so družine, ki 
uporabljajo dezinfekcijska sredstva, 
izpostavljena manjšemu tveganju za okužbe 

prebavil in dihal, prav tako so dokazale, da 
se omenjene okužbe med družinskimi člani, 
ki uporabljajo razkužila, širijo bistveno manj. 

Ali ste vedeli, da lahko s 
pravilnim in rednim umivanjem 
rok zmanjšamo okužbe prebavil 
in  dihal? 
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kako izbrati dezinfekcijska sredstva?
Na trgu obstaja veliko različnih 
dezinfekcijskih sredstev in izbira 
ustreznega razkužila je včasih lahko 
pravi izziv. Pomembno je, da preberete 
sestavine na deklaraciji izdelka, saj so te 
odločilnega pomena pri zagotavljanju 
učinkovitosti in kakovosti izdelka. 
Razkužila za roke vsebujejo tako aktivne 
kot neaktivne sestavine. 
Aktivna sestavina oz. učinkovina 
v razkužilih je v glavnem alkohol. 
Prepričajte se, da bo vaš izbrani izdelek za 
razkuževanje vseboval vsaj 60 % alkohola. 
Če vsebuje manj alkohola, lahko to 

kako pravilno uporabljamo 
sredstva za dezinfekcijo rok? 
Kadar rok ne morete umiti, uporabite 
dezinfekcijsko sredstvo.
1. Dezinfekcijsko sredstvo nanesite na 

suhe roke (5 do 10 razpršitev pršila 
ali 2 do 3 ml gela oz. uporabite 
antibakterijski robček za roke). 

2. Tekočino ali gel hitro in temeljito 
vtirajte; umivanje z dezinfekcijskim 
sredstvom naj traja približno 15 
sekund oz. dokler se dezinfekcijsko 
sredstvo na rokah povsem ne 
posuši. Z robčkom temeljito brišite 
roke približno 30 sekund.

3. Pri vtiranju ne pozabite na predel 
med prsti, nohte, zapestja, zgornjo 
površino rok in palca. Tekočino oz. 
gel vtirajte, dokler se ne posuši.

kakšen je pravilen postopek 
umivanja rok?

1. Zmočite roke s čisto, tekočo vodo 
(priporočljiva je topla voda) in 
nanje nanesite milo.

2. Roke drgnite skupaj, da se milo 
speni in vnese na vse dele rok (roke 
dobro očistite ne le po dlaneh, 
temveč tudi po zgornji strani rok, 
med prsti, palce, členke, zapestja in 
predele pod nohti).

3. Roke umivajte vsaj 20 sekund. 
4. Sperite roke pod tekočo vodo.
5. Popolnoma osušite roke s čisto 

brisačo.

Potem ko ste si obrisali roke, zaprite 
vodo tako, da se pipe dotaknete s 
papirnato brisačo (ali jo zaprete s 
komolcem, če papirnate brisače 
niso na voljo). Tako se boste izognili 
vnovičnemu nanosu umazanije na 
roke. 

pomeni, da izdelek ne bo dovolj močan in 
posledično ne bo učinkovito odpravil vseh 
mikrobov z vaših rok. Alkohol v razkužilih 
se lahko pojavlja pod različnimi imeni: 
etilni alkohol, etanol ali izopropanol ... To 
je osrednja učinkovina razkužil in uniči 
večino mikrobov brez škodljivih stranskih 
učinkov na kožo. Ne glede na to, katero 
obliko alkoholnega razkužila izberete, so 
prav vse primerne za zagotavljanje varnih 
rok.

Poleg alkohola so del vsebnosti v 
razkužilih tudi neaktivne sestavine. 
Te imajo drugačno vlogo. Največkrat 
pomagajo pri zagotavljanju primernejše 
strukture za lažjo uporabo izdelka in tudi 
preprečujejo izsušitev kože. Če boste 
izbrali dezinfekcijsko sredstvo, ki vsebuje 
tudi vlažilne (negovalne) sestavine, boste 
zmanjšali možnost za pojav draženja 
kože. Takšne učinkovine so npr. aloe 
vera, vitamin E in drugi vlažilci, kot je 
glicerol. Ob razkuževanju rok s sredstvi, ki 
vsebujejo omenjene sestavine, boste roke 
manj izsušili kot ob umivanju rok, hkrati 
pa bodo na dotik mehkejše in prijetnejše. 

Sestavina, ki jo prav tako lahko najdete 
v razkužilih, je tudi klorheksidin. Ta s 
pomočjo ustvarjanja zaščitne plasti (filma) 
na koži upočasni razvoj bakterij na rokah 
in nudi dobro zaščito, ki traja tudi do 6 ur. 
Dezinfekcijska sredstva lahko vsebujejo 
tudi različne arome ali eterična olja, ki 
ublažijo »neprijeten« vonj alkohola ob 
nanosu izdelka na roke.

Dezinfekcijska sredstva so navadno v obliki 
pršil, gelov ali razkužilnih robčkov. Prav vse 
oblike so enako učinkovite pri uničevanju 
mikrobov – edina razlika je tekstura in 

njihov čas sušenja. Dezinfekcijska sredstva 
v gelu se npr. na rokah sušijo dlje kot tista 
v pršilu. 

ali lahko namesto umivanja rok te raje 
razkužujemo?
Dezinfekcijska sredstva so sicer zelo 
učinkovita pri uničevanju mikrobov, 
vendar nimajo učinka »mehanskega 
čiščenja«. Zato njihove uporabe nikakor 
ne moremo nadomestiti z umivanjem 
rok – temveč so dopolnitev umivanju 
rok, ko milo in topla voda nista na voljo. 
Ker si večina ljudi ne umiva rok dovolj 
pogosto, niti ne pravilno, je uporaba 
dezinfekcijskih sredstev lahko dober način 
za zagotavljanje popolne zaščite – seveda, 
če tudi slednja uporabljamo pravilno! Tudi 
razkužila ne bodo delovala, ko so naše 
roke vidno umazane, saj učinkovine v tem 
primeru težje prodrejo skozi umazanijo. 
Prav tako se učinkovitost razkužil zmanjša, 
če imamo roke mokre, zato se razkužila 
vedno nanaša na suhe roke. Če so roke 
vidno umazane, jih moramo najprej 
umiti, da bi zagotovili ustrezno rešitev in 
poskrbeli za čiste roke.

Dezinfekcijska sredstva so navadno v obliki pršil, gelov ali 
razkužilnih robčkov

Uporaba dezinfekcijskih 
sredstev v svetu je vedno 
bolj priljubljena, zlasti med 
porastom epidemij, kot je 
povečano število obolenj z 
virusom gripe.
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teslov svetovni sistem 
11. 7.–30. 10.
V Tehničnem muzeju Nikole Tesle, ob 162. 
obletnici Teslovega rojstva, so pripravili 
razstavo Teslov svetovni sistem, posvečeno 
dosežkom Nikole Tesle na področju 
brezžičnega prenosa energije. Razstava 
kronološko spremlja Teslove poskuse in 
poskuse drugih znanstvenikov, ki so bili 
njegovi predhodniki, da bi pojasnila Teslov 
prispevek pri brezžičnem prenosu. Prav 
tako primerja, kaj vse je Tesla predvidel 
za brezžični prenos, za kaj ga uporabljati, 
kako ga uresničiti, in po drugi strani ponudi 
tehnologijo, s katero so se uresničile 
njegove vizije, in odkritja, ki so pripeljala do 
današnjega načina brezžičnega prenosa, 
od radiodetektorja prek integriranih krogov 
do mikroprocesorja. Obiskovalci lahko 
vidijo modele naprav, ki jih je uporabljal 
v prvih letih dela, prav tako eksponate, 
ki prikazujejo razvoj informacijske in 
telekomunikacijske tehnologije.

PiF – festival gledaliških lutk  
15.–21. 9.
Že več kot 50 let Zagreb gosti lutkarske 
skupine z vsega sveta. V sklopu 
festivalskih spremljevalnih programov 
se bodo izvajali tudi strokovni 
simpozij o lutkarstvu, razstava lutk in 
lutkarske delavnice, promocija knjig, 
filmske projekcije in ulični nastopi te 
človekoljubne akcije.

FOOd FiLm FestiVaL 
7.–16. 9.
Food film festival je gurmanski festival 
na odprtem v enem najlepših parkov v 
Zagrebu, parku Zrinjevac, in je posvečen 
filmom, v katerih ima glavno vlogo hrana. 
Obiskovalcem zagotavlja nepozabno 
filmsko in gastronomsko izkušnjo, ki 
povezuje dve umetnosti – filmsko in 
kulinarično.
Sestavljen je iz predstavitve najboljših in 
najkreativnejših zagrebških restavracij, 

bistrojev, slaščičarn in vinotek in večernih 
projekcij “foodie filmov”, ob katerih lahko 
obiskovalci uživajo ob menijih, prav tako 
ob kulinaričnih in vinskih delavnicah ter 
kulinaričnih promocijah.
Poleg nepozabne hrane in okusnih 
grižljajev, ki se topijo v ustih ob prekrasnih 
in zabavnih filmih, je Food film festival 
pripravil še zabavni del, ki bo zeleno oazo 
v središču mesta nadgradil z dodatnim 
vonjem in okusi, glasbo in plesom ter 
nastopi različnih skupin.

dan OdPrtja trGa Hnk
30. 9.
Dan odprtja trga zaznamuje začetek 
kulturne jeseni v Zagrebu. Takrat trg 
postane ogromen oder, na katerem se 
odvijajo različni kulturni programi, od 
katerih še posebej izstopajo nastopi 
baletnih, opernih in dramskih umetnikov 
Hrvaškega narodnega gledališča v 
Zagrebu.

Številni zanimivi dogodki v Zagrebu poleg zdravstvenega turizma ustvarjajo dodano vrednost in 
bogatijo celotno doživetje. Tokrat vas bodo zabavali številni festivali. Besedilo: Turistična zveza mesta Zagreb

razstaVa

FestiVaL

FestiVaL

Uživajte v Zagrebu 
in prihranite

Zagreb Card vam 
 omogoča brezplačen 
 javni prevoz, 
brezplačen  vstop v 
6 prestižnih  mestnih 
atrakcij in  popuste v 
restavracijah,  trgovinah, 
muzejih...

Kartica je 
na voljo za
24 ali 72 ur. 
VEČ INFORMACIJ
WWW.ZAGREBCARD.COM
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PREHRANA

oglasno sporočilo

Konoplja vsebuje veliko terpenov, ki 
pomirjajo in več sto kanabinoidov, med 
katerimi sta tudi kanabidiol (CBD) in bolj 
znani tetrahidrokanabinol (THC). THC je 
psihoaktivna snov in je v večini držav po 
svetu še vedno prepovedana substanca; 
izjema je v zadnjih letih le uporaba 
medicinske konoplje v zdravstvene 
namene. Med raziskovanjem zdravilnih 
učinkov THC-ja so znanstveniki povsem 
slučajno naleteli na CBD. Ko so preučevali 
anksioznost odvisnikov od drog in 
psihotične motnje, kot je paranoja, so 
ugotovili da lahko CBD lajša te simptome. 

Zadnja leta tako intenzivno raziskujejo 
CBD, saj le ta nima psihoaktivnih učinkov 
bolj znanega brata THC, kaže pa da ima 
podobne ugodne učinke na zdravje in 
lajšanje številnih težav. Največ raziskav 
teče  v zvezi z uporabo CBD-ja kot 
anksiolitika, torej kot blažilca anksioznosti 
in stresa. Sicer ljudje konopljo v različnih 
oblikah že dolgo empirično uporabljajo 
za vrsto težav z živčnim sistemom pa tudi  
srčno-žilnim in prebavnim sistemom. 
Raziskave poskušajo potrditi pomirjajoči 
učinek kanabinoidov na živčevje, saj naj 
bi umirjali prenos impulzov po preveč 
vzdraženih živcih in čezmerno dejavne 
možganske celice. 

Raziskave tečejo tudi v smeri delovanja 
na razne trdovratne kronične bolezni, 
tako živčevja, mišic, prebavnega trakta kot 
nekaterih psihičnih stanj, boljšega počutja, 
izboljšanja spanja, apetita, izboljšanja 
delovanja imunskega sistema. Raziskave 
se osredotočajo tako na uporabo naravnih 

kot sintetičnih kanabinoidov. Kaže, da so 
naravni mnogo bolj učinkoviti, saj najbolje 
delujejo izvlečki iz celotne rastline, kjer 
je prisoten cel spekter kanabinoidov, 
terpenov kot drugih sestavin. 

Ko razmišljamo o delovanju in možnostih 
uporabe kanabinoidov, moramo pomisliti 
na naše telo, ki tudi samo proizvaja t.i. 
endokanabinoide. Ljudje imamo svoj 
endokanabinoidni sistem, ki se vključuje 
ko ga potrebujemo. Fitokanabinoidi iz 
konoplje so zelo podobni nam lastnim 
in se zato lahko vključijo v sistem ki ga 
že imamo. Delujejo na naše notranje 
receptorje in aktivirajo procese, kot bi 
jih sicer nam lastni kanabinoidi, a jih 
zaradi vse bolj stresnega življenja, slabe 
prehrane, raznih sevanj, strupov ki jih 
vnašamo v telo, naše telo proizvaja vse 
manj, ali pa sploh več ne.

Ni pa nepomembno kakšno in na kašen 
način konopljo in CBD zaužijemo. Na trgu 
so večinoma CBD olja in tinkture. Čeprav 
se dobro absorbirajo v kri, je zelo težko 
zagotavljati vedno isto vsebnost  CBD-ja v 
odmerku; v eni kapljici ga je lahko veliko, v 
naslednji skoraj ni
Poleg tega se kapljice absorbirajo že v 
ustih direktno v kri, večina učinkovin 
iz konoplje pa bi se morala dejansko 
absorbirati skozi črevesje.

Linija prehranskih dopolnil, Hemp 
Medica Life enhancer je v Sloveniji 
zasnovana paleta kapsul in čajev na 
osnovi konoplje in kanabinoidov ter je 
namenjena lajšanjem simptomov stresa. 

Izdelki vsebujejo cel spekter flavonoidov, 
terpenov ter kanabinoidov in ne vsebuje 
THC-ja.

Vse kapsule so rastlinskega izvora in 
gastrorezistentne, kar pomeni, da z 
zapoznelo razgradnjo ščitijo sestavine 
pred želodčno kislino in se razgradijo 
šele v tankem črevesju. Telo tako 
lahko popolnoma izkoristi vse prisotne 
učinkovine iz konoplje.

Za dober začetek jutra s  kapsulami 
C-FIT zaužijemo fosfolipide in magnezij. 
Fosfolipidi skrbijo za uravnavanje 
absorpcije elementov v celico in še 
posebej v možganske celice. Magnezij pa 
je nujen za številne procese v telesu in ga 
še posebno potrebujemo ko smo v stresu, 
kadar smo bolj obremenjeni ali kronično 
izčrpani. Čez dan uživamo kapsule 
C-CLEAR s kurkumo. Zvečer kapsule 
C-COOL, ki vsebujejo še hmelj in pasijonko 
ter poskrbijo za pomiritev in dober spanec.
K vsem kapsulam smo razvili še 
konopljine čaje. Konoplji smo skladno 
s stoletno tradicijo čajev, ki jo razvijamo 
na temeljih receptov patra Bernarda iz 
samostana Pleterje, dodali črni, zeleni in 
metin čaj, glede na določen del dneva. 
Pri tem so nam pomagali tudi mojstri 
okusov in koktejlov, da smo naredili čaje z 
najboljšim okusom. 

izdelki so na voljo v enotah lekarne 
Ljubljana.

OjaČaj se !
Več na www.herba-medica.si

Moderna znanost se je šele pred kratkim resneje lotila raziskav na področju konoplje in iz nje 
pridobljenih kanabinoidov. Znano je, da je bila konoplja  zdravilna rastlina v Indiji že pred 3,000 leti, 
uporabljali pa so jo pravzaprav v vseh civilizacijah. 

kombinaCija konoPlje, 
kanabinoiDov in zelišč
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T-clear & C-clear 

Prečisti telo

T-cool & C-cool 

Pomiri telo

OJAČAJ SE!
www.herba-medica.si

T-�t & C-�t

Okrepi telo

KAJ POTREBUJEŠ, DA OJAČAŠ SVOJE ŽIVLJENJE?

CBD rastlinske kapsule 
s hmeljem in pasijonko.
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PREBAVA

Stres je nevidni sovražnik sodobnega človeka, hkrati pa nepogrešljiv spremljevalec življenja 
sodobne družbe. Njegovi vplivi se kažejo različno, ena od posledic so lahko tudi težave z 
želodcem, ki so vse pogostejše, ne le med starejšimi prebivalci, ampak tudi mlajšimi. 

Besedilo: dr. Borut Kocjančič, dr. med., specialist internist, gastroenterolog

soDobni sTres 
– sovraŽnik 
vašega ŽeloDCa 

Simptomov želodčnih težav, za katere 
je odgovoren stres, je veliko. Ljudje jih 
navadno opisujejo kot slabo prebavo z 
napenjanjem in spahovanjem, zgago, 
slabostjo, tudi vetrovi. Pri pregledih 
zdravniki lahko ugotavljajo spremembe, 
kot so gastritis, vnetje želodčne sluznice, 
ulkus želodca in dvanajstnika, refluksno 
bolezen ali samo funkcionalno motnjo.

Težave z želodcem so pri mladih zelo 
pogoste in se navadno kažejo kot 
nelagodnost ter bolečina v žlički, pekoč 
občutek, napetost, spahovanje, tudi 
motnje ritma stolice. Pogostejša je 
gastroezofagealna refluksna bolezen, ki 
je posledica vračanja želodčne vsebine v 
požiralnik. 

Pri bolnikih vseh starosti v zadnjih letih 
opažamo povečanje dispeptičnih in 
gastrointestinalnih težav, ki so povezane 
z negativnim stresom. Ob refluksni 
bolezni, dispeptičnem sindromu je danes 
zelo pogosta diagnoza tudi iritabilni 
kolon, ki pogosto sovpada s sindromom 
preobčutljivega želodca. 

Ljudje, ki jih na »prevelike odmerke 
stresa« opozarja želodec, po stresnem 
položaju najpogosteje posežejo po tableti, 
ki nevtralizira kislino v želodcu. To je le 
občasna, vendar uspešna pomoč. Stres pri 
številnih ljudeh sproži večje proizvajanje 
želodčne kisline, kar povzroča dispeptične 
težave, ki so za človeka obremenjujoče, 
znižajo mu kakovost življenja in dodatno 
povzročajo znake živčnosti.

Kislino izločajo žleze v spodnjem delu 
želodca, kar ustvarja nelagoden pekoč 
občutek. K temu pripomore tudi nezdrav 
način življenja s kajenjem, uživanjem 
alkohola, nezdravim prehranjevanjem 
v smislu velikih obrokov, prehitrega 
uživanja ter prehranjevanja pozno ponoči. 

Svetujemo, da ti bolniki jedo večkrat na 
dan po malem, za obroke naj si vzamejo 
čas in jejo počasi ter hrano dobro zgrizejo. 
Ne priporočamo zelo strogih diet, saj 
te pozneje s prehodom na normalno 
hranjenje povzročajo, da že običajna hrana 
postane dražilo za želodec.

Stres lahko v telesu poruši ravnovesje 
in spodbudi krvni obtok k hitrejšemu 
prenašanju kisika in hrane do mišic. 
Obstaja ravnovesje med želodčno kislino 
in zaščitno plastjo želodčne sluznice. 
Če drugi dejavniki prevladujejo nad 
obrambnim, se začne v želodcu tvoriti 
preveč kisline in ravnovesje se poruši. 

Pri blagih težavah z želodcem, ki se 
kažejo kot občasna bolečina v žlički, 
pekoč občutek, spahovanje, napenjanje, 
si praviloma ljudje pomagajo z jemanjem 
protikislinskih tablet ter delno omejitvijo 
agresivnejše prehrane.

Če se stanje ne izboljša, se priporoča 
dvotedensko jemanje zaviralcev protonske 
črpalke, praviloma v polovičnem odmerku. 
Če ni nič bolje, se je treba posvetovati 
z lečečim zdravnikom. Pri pojavu 
alarmantnih znakov, kot so huda bolečina 
v predelu želodca, bruhanje krvi ali 
odvajanje sveže ali stare krvi, izgubljanje 
telesne teže, pojav slabokrvnosti, motnja 
ritma stolice, pa je potrebna takojšnja 
zdravniška obravnava. Prav tako je treba 
takoj obiskati zdravnika, če se pojavijo 
motnje pri požiranju. Izborna preiskava je 
zgornja endoskopija, s katero pregledamo 
požiralnik, želodec in dvanajstnik, 
makroskopsko ocenimo videz sluznice, 
ugotovimo prisotno patologijo, ki jo 
lahko histološko opredelimo, in določimo 
prisotnost bakterije Helicobacter pylori. 
Izborno zdravilo pri dispeptičnih težavah 
so zaviralci protonske črpalke,  ki so danes 
najbolj predpisovano zdravilo pri nas in v 

svetu.

Pri zgornji endoskopiji pogosto najdemo 
znake refluksne bolezni, prisotnosti drsne 
ali fiksne hiatalne hernije, gastritisa, 
ulkusa želodca ali dvanajstnika, lahko pa 
tudi rakastega obolenja.

stres težave z želodcem le stopnjuje
Človekova prebavila so lahko, ob sicer že 
prisotnih dispeptičnih težavah na račun 
prehrane, občutljiva tudi na stres. Ta 
lahko povzroča psihične motnje, ki še 
poslabšujejo želodčne težave ali pa jih 
povzročijo. Statistični podatki kažejo, da 
stres in nepravilna prehrana lahko vsaj 
začasno povzročata dispeptične težave v 
populaciji vsaj enkrat letno, pri skoraj 90 
odstotkih prebivalstva. Pri večini si lahko 
pomagamo sami, ob kontinuiranem 
stresu, nepravilni prehrani, zlorabi 
nikotina in alkohola pa te težave postanejo 
kronične in zahtevajo vodeno zdravljenje. 
Tako stanje zahteva tudi diagnostične 
preglede, da izključimo resnejše organsko 
obolenje zgornjih prebavil. 

Tem bolnikom se pogosto predpiše 
antidepresive, kar je včasih preuranjeno. 
Pri nekaterih primerih so zadostni le 
navodila o zdravem načinu življenja ali 
blaga sedacija. V Sloveniji ugotavljamo 
prehitro in prepogosto predpisovanje 
antidepresivov. Pri odločanju o tem 
je smiselno upoštevati tudi mnenje 
psihiatrov in psihologov.

Prisluhnite svojemu telesu
Preprečevanje stresa je smiselno z 
zdravim načinom življenja, zdravo in 
pravilno prehrano, rednimi obroki, 
odsvetovanjem kajenja in uživanja 
alkohola, redno rekreacijo in občasnim 
uživanjem protikislinskih tablet. V velikem 
odstotku je tak način življenja zadosten, 
da zdravstvene težave prenehajo. Če je 
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Poleg stresa 
je za prebavne 
motnje 
najpogosteje 
kriva 
pokvarjena, 
preveč 
začinjena, 
premastna 
ali premrzla 
hrana, pogosto 
v prevelikih 
obrokih.

stres prevelik ali obstajajo organski znaki 
bolezni, pa so potrebni že prej omenjeni 
pregledi in ustrezno zdravljenje.

nasveti za zdrav želodec
Priporočamo redne obroke, približno do 
pet dnevno, ki naj ne bodo preveliki, jesti 
je treba počasi in hrano dobro prežvečiti. 
To olajša delo želodcu v presnovi, 
sočasno pa hitreje da občutek sitosti, 
in s tem se poje manjša količina hrane, 
kar tudi ugodno vpliva na zmanjševanje 
telesne teže. Vsaj dve uri pred spanjem 
ne svetujemo več prehranjevanja, kar 
je posebno pomembno pri simptomih 

refluksne bolezni.

uživajte hrano, ki vam zadiši
Študija, že pred leti objavljena v reviji 
ameriškega zobozdravstvenega združenja, 
je govorila o sposobnostih posameznika, 
da si po občutku izbere zanj za tisti 
trenutek najprimernejšo hrano. Stroge 
diete niso priporočljive, ker lahko pozneje 
normalna hrana postane dražilo. Pravilno 
hranjenje odraslih je tudi zgled otrokom in 
pomeni redkejše težave z želodcem. Redni 
obroki so tudi eden od pogojev za redno 
odvajanje blata, kar je pri številnih pogosto 
velika težava.

nikar ne jejte več hrane, kot je 
potrebujete 
Žal so številni vzgojeni tako, da morajo 
pojesti vse, kar je na krožniku. Tako smo 
bili naučeni od majhnega, vendar takšen 
način uživanja hrane nikakor dober za 
naš želodec. Jejte le toliko, da ste siti in 
kalorično pokriti. Pravilne potrebe po 
hrani se kažejo v primernem vzdrževanju 
telesne teže.

Poleg stresa je za prebavne motnje 
najpogosteje kriva pokvarjena, preveč 
začinjena, premastna ali premrzla hrana, 
pogosto v prevelikih obrokih. Težave 
imamo lahko tudi, če hrane ne prežvečimo 
dovolj ali uživamo premalo tekočine. Telo 
se lahko na takšen način prehranjevanja 
odzove z občutkom slabosti, napenjanjem 
in pirozo, ki se lahko konča z bruhanjem. 

naučite se obvladovati stresne razmere
Želodec in črevesje sta med 
najpomembnejšimi organi v človeškem 
organizmu in sestavni del prebavnega 
trakta. V njem poteka vrsta fizioloških 
funkcij, ki so življenjsko pomembne. 
Zato je toliko bolj pomembno, da se 
skušate izogniti prebavnim motnjam 
in želodčnim težavam. Pravilno in 
zdravo prehranjevanje, preprečevanje in 
obvladovanje stresa so pogoji za zdravo 
življenje in ugodno počutje.

Diafit trgovina Pri polikliniki - Ljubljana
Njegoševa cesta 6k, 1000 Ljubljana

Diafit trgovina Pri Zmajskem mostu - Ljubljana
Petkovškovo nabrežje 29, 1000 Ljubljana

Diafit trgovina Pri bolnišnici - Maribor
Ljubljanska 1a, 2000 Maribor

Diafit trgovina Center - Maribor
Ulica talcev 9, 2000 Maribor

www.diafit.si

merilniki krvnega tlaka

Na voljo tudi v vaši lekarni in drugih specializiranih trgovinah z medicinskimi pripomočki.

*Raziskava o najpogosteje priporočenih 
izdelkih brez recepta v slovenskih lekarnah 
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Intellisense™ tehnologija
Priložena Easy manšeta (22 - 32 cm)
Grafični prikaz višine krvnega tlaka

Kontrola ovijanja manšete
Zaznava nepravilni srčni utrip

30 spominskih mest
Možnost dokupa AC usmernika
Klinična validacija (BHS ali IP)

OMRON M2
Intellisense™ tehnologija

Priložena Easy manšeta (22 - 42 cm)
'Easy' LED indikator povišenega

krvnega tlaka
Grafični prikaz višine krvnega tlaka

Kontrola ovijanja manšete
Zaznava nepravilni srčni utrip

Merjenje povprečja zadnjih treh meritev
Zaznava premikanje med merjenjem

2 x 60 spominskih mest, čas in datum
Možnost dokupa AC usmernika
Klinična validacija (BHS ali IP)

OMRON M3
Intellisense™ tehnologija

Priložena 'Intelli Wrap' manšeta (22 - 42 cm)
'Easy' LED indikator povišanega / 

normalnega krvnega tlaka
Grafični prikaz višine krvnega tlaka

Kontrola ovijanja manšete
Zaznava nepravilni srčni utrip

Merjenje povprečja zadnjih treh meritev
Zaznava premikanje med merjenjem

Zaznava jutranjo hipertenzijo
Meri povprečje jutranjih in večernih meritev
2 x 100 spominskih mest, čas in datum

Možnost dokupa AC usmernika
Klinična validacija (BHS ali IP)

OMRON M6 Comfort
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PREHRANA

sončnično, laneno, oljčno) in oreških 
(indijski, brazilski, mandlji, orehi, lešniki), 
nasičene pa v izdelkih živalskega porekla, 
pa tudi v kokosovem olju, avokadu in še 
kje. Ker so nenasičene maščobe slabo 
obstojne (se hitro kvarijo) in so zato 
nepraktične v tehnološkem smislu, so 
znanstveniki pred časom začeli pripravljati 
bolj praktične maščobe. S postopkom 
delne hidrogenacije maščobnih kislin so 
podaljšali njihov rok uporabe, obenem 
pa dosegli, da so v poltrdem stanju 
tudi na sobni temperaturi. Proizvajalci 
transmaščobe v živila radi dodajajo 
tudi zaradi okusa, ki ga dajo živilu in 
ga imajo potrošniki zelo radi. Žal pa pri 

Zakaj so transmaščobe tako škodljive? Maščobe so že dolga leta na slabem glasu, a jim pravzaprav s 
tem delamo krivico. Imajo namreč zelo veliko koristnih lastnosti za telo in so za organizem tudi nujno 
potrebne. Nekatere so bolj koristne, druge manj, obstajajo pa tudi take, ki za nas nimajo nobenega 
pozitivnega učinka – slabih pa veliko. Take sotransmaščobe oziroma  transmaščobne kisline.

Avtor: Simona Stepančič - naturopatinja in holistična nutricionistka

Transmaščobne kisline dokazano 
zvišujejo pojavnost bolezni srca in ožilja 
(rušijo razmerje med koristnim (HDL) 
in škodljivim (LDL) holesterolom v 
krvi in dokazano dvigujejo raven LDL-
holesterola), ki so glavni vzrok za smrtnost 
v Evropi. Poleg tega so pomemben 
dejavnik za nastanek bolezni možganov 
(npr. Alzheimerjeva), nekatere vrste raka 
in alergij. 

kje se nahajajo transmaščobe?
Nekaj transmaščob je naravno prisotnih v 
nekaterih živilih živalskega izvora (meso, 
mleko), a so količine v teh živilih zelo 
majhne. Prisotne so le v nekaj odstotkih, 
zato niso problematične. Gre pravzaprav 
za nenasičene maščobne kisline, ki niso 
v cis obliki, ki bi bila neškodljiva, temveč 
v trans obliki. Razlika med omenjenima 
oblikama je v položaju vodikovih radikalov 
na verigi maščobne kisline. Tako gre za 
povsem »majhno« razliko, ki pa je, kot 
bomo pozneje videli, izjemno pomembna. 
Katera so torej živila, ki transmaščobe 
vsebujejo v zaskrbljujoče velikih količinah?

Kot poudarjam v vseh člankih, je pri 
prehrani vedno potrebna nekakšna 
zmernost in zdrav razum. Že ptički 
na vejah čivkajo, da cvrta živila niso 
zdrava oziroma da zanje ni mesta na 
vsakodnevnem jedilniku. Tako je med 
drugim tudi zaradi transmaščobnih 
kislin, ki jih ocvrta živila vsebujejo veliko 
. Kolikšen je delež teh maščob na primer 
v ocvrtem krompirčku, je odvisno od 
vrste olja, temperature in trajanja cvrtja. 
Tudi o tem, da se ne smemo prenajedati 
s čipsom, napolitankami, rogljički in še 
čem, je že ogromno napisanega. Da, 
problem ni le energijska vrednost teh 
živil, temveč tudi pomanjkanje koristnih 

in velike količine škodljivih snovi – na 
primer transmaščob. Te slaščice (na 
primer krofi) so ocvrte, ali pa pripravljene 
z maščobo za peko, ki lahko vsebuje tako 
imenovane hidrogenirane maščobne 
kisline. Tudi zanje ste verjetno že slišali, 
če ne drugega, pa ste jih zagotovo opazili 
med sestavinami v izdelkih.
Če še niste, se poskusite navaditi na branje 
označb na živilih, o katerih smo tudi mi 
že veliko napisali – presenečeni boste, kaj 
vse lahko najdete v tem drobnem tisku. 
Rastlinska olja vsebujejo nenasičene 
maščobe, ki so bolj priporočljive za 
uživanje kot pa nasičene. Nenasičene 
torej najdemo predvsem v oljih (repično, 

Nekaj transmaščob je naravno prisotnih v nekaterih živilih 
živalskega izvora (meso, mleko), a so količine v teh živilih zelo 
majhne.

Transmaščobe: 
zakaj so Tako 
škoDljive in kje 
jih je največ?
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Na voljo v lekarnah in 
specializiranih trgovinah.

Tel.: +386 (2) 250 01 36
www.stirias.si

Sestavine v čagi pomagajo pri:
4  podpiranju in pomoči pri krepitvi delovanja  

imunskega sistema
4 izboljšanju miselne sposobnosti
4 uravnavanju delovanja mišic in živcev
4 povečanju telesne zmogljivosti
4 zmanjšanju utrujenosti
4 boljšem spancu
4 odzivu na stres

BEFUNGIN® 
Vodni pripravek sibirske čage 
po tradicionalnem receptu

Tradicionalni pripravek za 
OHRANJANJE ZDRAVJA IN VITALNOSTI
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Problematična so predvsem cenena živila, ki jih proizvajalci 
naredijo le z enim namenom: prodajati poceni in v velikih količinah.

postopku hidrogeniranja nastaja veliko 
transmaščobnih kislin – celo do 15 
odstotkov.

ali je margarina res tako škodljiva?
Najbolj znano živilo s transmaščobami je 
zagotovo margarina. K sreči so tehnologi 
do danes razvili drugačne postopke 
pridelave in trgu ponudili margarino z 
zelo malo transmaščobnimi kislinami. Ko 
je pred leti maslo nekoliko neupravičeno 
veljalo za nezdravo živilo, so potrošniki z 
namero po skrbi za zdravje začeli posegati 
po margarini – rastlinski maščobi. Čez 
čas se je izkazalo, da so si s tem naredili 
medvedjo uslugo, saj so proizvajalci 
margarino proizvajali s postopkom delne 
hidrogenacije. S tem so upravičeno prišli 
slabi časi za margarino … Pa je še vedno 
tako škodljiva za nas? Ne. Tehnologi so 
razvili nove postopke, ki jih proizvajalci, kot 
kažejo nove študije, pridno uporabljajo. 
Raziskave Inštituta za nutricionistiko 
kažejo, da na trgovskih policah namreč 
skoraj ni več hidrogenirane margarine. 
Odlično, kajne? Težava pa se očitno 
pojavi pri margarinah, namenjenih 
gostinskim obratom, slaščičarnam in 
pekarnam, saj so te še zmeraj pridelane 
po zastarelem, a cenejšem postopku – z 
delno hidrogenacijo. Izogibati se je torej 
potrebno predvsem rogljičkom, vafljem, 
zavitkom in drugemu pecivu, ki ga lahko 
kupimo v pekarnah in slaščičarnah, 
če ne vemo, kakšne sestavine so bile 
uporabljane pri peki teh priboljškov.

izognite se jim
Z vidika varovanja javnega zdravja je daleč 
najbolj učinkovit ukrep zmanjšanje količin 

dodanih transmaščob v pripravljena živila. 
Za to je potrebno urediti zakonodajo na 
evropski ravni ali pa vsaj nacionalni – 
žal pa raziskave kažejo, da se količina 
delno hidrogeniranih maščob v živilih 
pri nas le povečuje. Omejitev vsebnosti 
transmaščobnih kislin v živilih je zato 
Slovenija uvrstila med glavne cilje 
Resolucije o nacionalnem programu o 
prehrani in telesni dejavnosti 2015-2025, 
pripravo pa je v sodelovanju z več resorji 
koordiniralo Ministrstvo za zdravje. Z 
izvajanjem nacionalnega programa 2015–
2025 želijo doseči tudi zmanjšanje deleža 
prebivalcev s čezmerno telesno maso, 
zmanjšanje deleža prebivalcev, ki so 
telesno nedejavni, povečati delež dojenih 
otrok, zmanjšati delež podhranjenih in 
funkcionalno manj zmožnih starejših 
ter bolnikov, povečati delež tistih, ki 
vsakodnevno zajtrkujejo, povečati uživanje 
zelenjave in sadja, zmanjšati vnos 
nasičenih maščob, sladkorja in soli.

Problematična so predvsem cenena 
živila, ki jih proizvajalci naredijo le z 
enim namenom: prodajati poceni in v 
velikih količinah. O kakovosti surovin 
in zdravju potrošnikov v tem primeru 
ne razmišlja nihče. Kaj torej lahko za 
svoje zdravje naredi vsak posameznik? 
Kot že omenjeno, so transmaščobe 
povsem brez pozitivnih učinkov za naš 
organizem, njihovo uživanje ima torej le 
negativne posledice za nas. Priporočeno 
je torej, da jih sploh ne uživamo. Res 
je, v živilih so tudi naravno prisotne, a 
v zelo majhnih količinah, ki za zdravje 
niso problematične. Poleg tega so 
naravno prisotne transmaščobne kisline 

manj škodljive od tistih, ki so v živilu 
prisotne zaradi postopka cvrenja ali delne 
hidrogenacije.

kako se jim torej izogniti?
· Ne kupujte živil, ki imajo med 
sestavinami navedene tudi delno 
hidrogenirane rastlinske maščobe.
• Čim manj kupujte živila, za katera ne 

veste, ali vsebujejo delo hidrogenirane 
rastlinske maščobe (nakup rogljičkov, 
piškotov, zavitkov, slaščic v pekarnah).

• Prehranjevanje zunaj naj ne bo stalnica, 
saj se tudi v restavracijah ne morete 
prepričati, iz česa so pripravili živila, ki jih 
naročite.

• Ne uživajte ocvrtih živil oziroma njihovo 
uporabo čim bolj omejite.

kdo bi lahko bil naš vzor?
Ameriška agencija za hrano in zdravila 
(Food and Drug Administration, FDA) 
je leta 2013 ugotovila, da transmaščob 
ne moremo več priznavati kot GRAS 
(generally recognized as safe). To pomeni, 
da jih ne moremo splošno priznavati kot 
varne, lansko leto pa so odločitev tudi 
potrdili. Težave z vnosom transmaščob pri 
prebivalstvu države rešujejo na različne 
načine. Z zakonsko omejitvijo je že pred 
skoraj petnajstimi leti začela Danska, 
pozneje pa še nekaj drugih držav. Nekaj 
se jih je za zakonsko omejitev odločilo 
le pri izdelkih s posebnimi prehranskimi 
trditvami ali pa so omejitve postavile 
le za specifične izdelke. Končno sedaj 
tudi Slovenija pripravlja predpis, ki 
bo prepovedal prodajo živil z več kot 
dvema gramoma transmaščob v 100 
gramih maščobe oziroma živil, v katerih 
transmaščobe pomenijo več kot odstotek 
dnevno zaužite energije. Za zdaj imamo 
pri nas na voljo žal le priporočila o še 
sprejemljivem vnosu transmaščob. Le-
ta omejujejo njihov vnos na največ en 
odstotek dnevno zaužite energije. To v 
praksi pomeni, da lahko na primer ženska, 
ki ima dnevno energijsko potrebo 1800 
kcal, zaužije 2 g transmaščob na dan (1 g 
maščob je namreč 9 kcal).

Nekatere države prepuščajo odločitev 
glede uporabe transmaščob proizvajalcem 
živil. Tako jih je na tržišču še zmeraj veliko 
in kljub izobraževanju splošne populacije 
je pri nekaterih skupinah prebivalstva 
uživanje transmaščobnih kislin še vedno 
velik problem.

Kot vedno je moj nasvet, da čim več 
obrokov pripravite sami doma – le tako 
boste vedeli, iz česa so pripravljeni. 
Pripravljajte jih na zdrav način: čim več 
kuhanja, kuhanja na pari, pečenja na 
malo maščobe – omejite pa seveda cvrtje. 
Ta nasvet je seveda uporaben iz mnogih 
vidikov, ne le zaradi zmanjšanja vnosa 
transmaščob.

ČAS JE ZA RAZSTRUPLJANJE

WWW.NUTRISSLIM.COMNa voljo v trgovinah Spar, Mercator in na 
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PREHRANA

Jetra so eden najpomembnejših organov 
v našem telesu. Opravljajo različne 
naloge, ki so ključne za naše zdravje. 
Med drugim odstranjujejo škodljive snovi 
iz telesa. Zato je občasno razstrupljanje 
telesa obvezen postopek »vzdrževalnih 
del« za ohranjanje dobrega počutja.

Če ste tudi sami pretiravali z dobrotami, 
je čas za ukrep.

Nekateri se odločijo za razstrupljanje s 
postom, pri katerem uživajo samo vodo 
in nesladkane čaje, drugi jim dodajo še 
sadne in zelenjavne sokove.

Če še niste pripravljeni na popoln post, 
lahko svojo prehrano prilagodite tako, da 
izbirate živila, ki pomagajo razstrupljati 
telo. Način prehrane mora biti prilagojen 
vašemu slogu življenja, teži, starosti in 
splošni telesni pripravljenosti, da se boste 
ob tem ves čas dobro počutili.

kako prepoznamo obremenjena 
jetra? 
Zamaščena jetra povzročajo:
• počasnejšo presnovo ogljikovih 

hidratov in onemogočajo shranjevanje 
odvečne glukoze, kar pomeni, da 
telo ne prejme novega vala energije, 
takrat ko bi ga potrebovalo, kar se kaže 
v nenehni utrujenosti in izčrpanosti,

• slabše presnavljanje maščob in 
ogljikovih hidratov, ki se kaže v 
nabiranju maščob okrog pasu in 
trebuha,

• pekoča zgaga,
• prekomerno znojenje in občutek 

vročine,
• slabo in počasno prebavo, ki jo 

Poletje je čas piknikov in večernih druženj, na katerih se težko upremo čevapčičem, pleskavicam 
in hladnemu pivu ali kozarcu vina. A mastna hrana in alkohol na žalost negativno vplivata na naša 
jetra, kar pa se predvsem pozna na našem počutju. Če k temu dodamo še pesticide v hrani, aditive, 
klorirano vodo, nekatera zdravila in preobilico stresa, ni presenetljivo, da opazimo znake zastrupljanja.

čiščenje in razsTruPljanje Telesa

Besedilo: Petra Šauperl

Jetra imajo izjemno sposobnost 
samoobnove, čeprav lahko 
dolgotrajno »zastrupljanje« 
na jetrih pusti posledice. Zato 
je priporočljivo vsaj dvakrat 
letno, še posebej po obdobjih 
slabšega prehranjevanja, 
narediti prečiščevalno kuro.

spremljajo napihovanje in občasne 
slabosti,

• padec odpornosti,
• težave s kožo (srbeča koža z aknami 

ali temnimi madeži).

kdo je izpostavljen največjemu 
tveganju?
• Ljudje s slabimi prehranjevalnimi 

navadami, ki se jim maščoba nabira v 
predelu trebuha,

• ljudje s povišanim škodljivim (LdL) 
holesterolom v krvi,  

• ljudje, ki uživajo večje količine alkohola,
• ljudje, ki se premalo gibljejo,
• ljudje, ki so pogosto pod stresom,
• ljudje, ki dlje časa jemljejo zdravila.

Verjetno ni treba poudarjati, da je 
daleč najbolje poskrbeti za preventivo, 
predvsem za zdrav način življenja.

Organ, ki je velik filter in čistilec 
organizma, občasno čiščenje potrebuje 
tudi sam.

Dobra novica je, da imajo jetra izjemno 
sposobnost samoobnove, čeprav lahko 
dolgotrajno »zastrupljanje« na jetrih 
pusti posledice. Zato je priporočljivo vsaj 
dvakrat letno, še posebej po obdobjih 
slabšega prehranjevanja, narediti 
prečiščevalno kuro.

ČAS JE ZA RAZSTRUPLJANJE

WWW.NUTRISSLIM.COMNa voljo v trgovinah Spar, Mercator in na 
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PREHRANA

Posamezniki jih uporabljajo v različne 
namene, nekateri le za dobro splošno 
počutje, kot je dvig imunskega sistema, 
več energije, boljše razpoloženje, drugi 
si z njimi pomagajo lajšati najrazličnejše 
tegobe, k jih z drugimi zdravili niso 
odpravili. 

Vsestranskost CBD-ja in številne študije, ki 
dokazujejo izjemen terapevtski potencial 
tako CBD-ja kot drugih kanabinoidov v 
konoplji, so razlog za pravo renesanso te 
rastline, ki so jo že pred več kot 10.000 
leti uporabljali kitajski cesarji in jo zaradi 
njenega vsestranskega delovanja in 
krepitve človeškega organizma imenovali 
kar eliksir nesmrtnosti. Zaradi povzročanja 
omamljenosti in odvisnosti, ki jo povzroča 
kanabinoid THC, je uporaba konoplje od 
70. let 20. stoletja prepovedana. 

Toda rastlina konoplje vsebuje več kot 
140 kanabinoidov in le eden od njih je 

THC, ki povzroča omamljenost, drugi 
pa imajo številne pozitivne učinke na 
zdravje posameznika. Najbolj poznan in 
uporabljan je kanabinoid CBD, o katerem 
je narejenih tudi največ študij in ki ga je 
največ v izdelkih, ki jih danes najdemo 
na trgu. Poleg tega industrijska konoplja 
(Cannabis sativa), ki jo proizvajalci 
pridelujejo v zdravilne namene in prosto 
prodajajo na trgu, ne vsebuje večjih 
količin THC-ja, ki ga vsebuje druga vrsta 
konoplje (Cannabis indica), kar pomeni, 
da so izdelki, ki jih kupimo v prosti 
prodaji, popolnoma varni, saj vsebujejo 
le dovoljeno mero kanabinoida THC, kar 
je 0,2 %, tako da ne povzročajo neželenih 
stranskih učinkov, kot sta omamljenost in 
pozneje tudi zasvojenost.

Številni starši, ki visoko na lestvico vrednot 
uvrščajo zdravje, pogosto za svoje dobro 
počutje in imunski sistem, pa tudi kot 
preventivo, uporabljajo izdelke iz konoplje 

s CBD-jem. Ko pa se začne te izdelke 
uporabljati pri katerikoli težavi, s katero 
se srečujejo njihovi otroci, postanejo 
skeptični, saj je v družbi še vedno globoko 
zakoreninjeno prepričanje o povzročanju 
odvisnosti s konopljinimi izdelki, čeprav 
dejansko odvisnost povzroča THC, ki 
v izdelkih v prosti prodaji ni prisoten v 
takšni količini, da bi povzročal odvisnost. 
Konopljini izdelki, ki jih kupimo v trgovini 
ali specializiranih trgovinah, namreč 
vsebujejo le 0,2 % THC-ja (dovoljena 
količina) ali manj, zato nikakor ne 
povzročajo odvisnosti, in je strah, da bo 
otrok po uživanju »zadet« ali bo razvil 
odvisnost, popolnoma odveč.

Kanabinoidi, zaradi katerih konoplja tako 
pozitivno vpliva na naše zdravje in številne 
telesne sisteme, se naravno proizvajajo v 
telesu kot endokanabinoidi in nadzorujejo 
komunikacijo med celicami in uravnavajo 
sodelovanje med organi. Prvi stik otrok 
s kanabinoidi je skozi materino mleko. 
Ta naravno vsebuje nekaj kanabinoidov, 
ki jih prav tako najdemo v konoplji in so 
izjemno pomembni za pravilen človeški 
razvoj.

Danes so številni starši že prepoznali 
prednosti pediatrične uporabe konoplje 
in obstaja veliko poročil, da starši dajejo 
otrokom konopljin izvleček za različna 
zdravljenja, od avtizma do raka. 
Tudi na Pediatrični kliniki v Ljubljani je bila 
narejena uspešna klinična študija s CBD-
jem, ki je pokazala, da kanabinoidi vplivajo 
pravzaprav na vsak proces v našem 
telesu, na plodnost, oploditev, dojenje, 
razvoj, prebavo, učenje, koordinacijo, 
metabolizem, izločanje hormonov, 
krvožilni sistem, delovanje trebušne 
slinavke, imunski in živčni sistem … CBD 
v telesu namreč aktivira iste receptorje 
kot endokanabinoidi, in tako telesu hitro 
povrne naravno ravnovesje, saj vpliva na 
celoten organizem, ne zgolj na izoliran 
organ ali sistem kot večina drugih 

Konopljini izdelki so v želji številnih posameznikov po zdravem načinu življenja, dobrem zdravju in 
močnem imunskem sistemu vsak dan bolj priljubljeni.  Redkokdaj še srečamo nekoga, ki teh izdelkov 
še ni poskusil za preprečevanje težav, ki ga pestijo, ali sploh še ni slišal zanje. 

Besedilo: Petra Šauperl

Številni starši, ki visoko na lestvico vrednot uvrščajo zdravje, 
pogosto za svoje dobro počutje in imunski sistem, pa tudi kot 
preventivo, uporabljajo izdelke iz konoplje s CBD-jem.

uPoraba 
izDelkov s CbD-
jem Pri oTroCih
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Kanabinoidi, zaradi katerih 
konoplja tako pozitivno vpliva na 
naše zdravje in številne telesne 
sisteme, se naravno proizvajajo 
v telesu kot endokanabinoidi 
in nadzorujejo komunikacijo 
med celicami in uravnavajo 
sodelovanje med organi.

 Seveda pa moramo paziti, da 
za svojega otroka izberemo 
le najboljše izdelke, take, ki 
vsebujejo rastlino/konopljo, 
vzgojeno  brez herbicidov, 
pesticidov in GSO (gensko 
spremenjenih organizmov) in 
so, če je le mogoče, lokalnega 
izvora, torej iz Slovenije.

spremenjenih organizmov) in so, če 
je le mogoče, lokalnega izvora, torej iz 
Slovenije. Kakovost konopljinih izdelkov 
je namreč odvisna predvsem od surovine, 
v našem primeru rastline. Če so izdelki 
še bio, kar dokazuje bio certifikat, kot je 
izdelek blagovne znamke Be Hempy, 
Bio CBD konopljin cvet v kapsulah, toliko 
bolje. Pomembno je, da svojim otrokom 
res zagotovimo najboljše izdelke, saj 
bomo le tako lahko zadovoljivo poskrbeli 
za njihovo zdravje in dobro počutje. 
Pogosto nam o kakovosti izdelkov govori 
tudi blagovna znamka, zato raje posegajte 
po dobrih, priznanih proizvajalcev in 
izdelkov ne kupujte na črnem trgu. 
Bolj prepoznana je namreč blagovna 
znamka, pogosteje je pod nadzorom 
številnih institucij, ki zahtevajo doseganje 
določenih standardov. In če se sprašujete, 
kaj je še pomembno pri izbiri proizvajalca 
– zagotovo to, da v podjetju deluje ekipa 
strokovnjakov, ki vam bo znala svetovati, 
kateri izdelek je najprimernejši za vašega 
otroka. Vsaka oseba je namreč individuum 
in ima svoj endokanabinoidni sistem, 
in ravno konopljini izdelki so tisti, ki jih 
moramo jemati individualno, saj za 
vsakega posameznika ni primerno enako 
odmerjanje. Le izkušeni strokovnjaki 
vam lahko svetujejo, kako določiti pravo 
odmerjanje in izbrati med številnimi 
izdelki, ki jih najdete na trgu.

Uživanje izdelkov s CBD-jem je 
primerno tako za odrasle kot otroke in 
celo dojenčke – slednjim pomaga 
predvsem pri krčih. Za otroke so najbolj 
priporočljive 3 % konopljine kapljice 
MiniCanna, ki so narejene posebej zanje, 
kapsule, konopljini proteini, bio konopljin 
cvet ali v primeru težav s kožo konopljino 
mazilo.

prehranskih in zdravstvenih nadomestkov 
oz. zdravil. To je tudi eden od razlogov 
za njegove analgetične, antibakterijske, 
antiepileptične, antipsoriatične in 
protivnetne učinke.

Seveda pa moramo paziti, da za svojega 
otroka izberemo le najboljše izdelke, take, 
ki vsebujejo rastlino/konopljo, vzgojeno 
brez herbicidov, pesticidov in GSO (gensko 
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SPLOŠNO ZDRAVJE

Bolezni roženice so zelo resno stanje, ki 
lahko povzroči zamegljenost, nepravilnost 
vida in na koncu celo oslepelost. 
Obstaja veliko vrst roženičnih obolenj. 
Tri najpogostejše so keratokonus, Fuchs 
endotelna distrofija in keratopatija bulosa.

simptomi bolezni roženice
Pri keratoconusu se postopoma pojavijo 
razpoke v endotelu.Vid postaja megličast, 
neprosojen, zato se dodatno poslabša. 
Sledi lahko še perforacija in prekatna 
vodica se izlije. Dokler je majhen, 
ga uspešno korigiramo s poltrdimi 
kontaktnimi lečami, kadar pa grozi 
perforacija roženice ali je vid zaradi skalitve 
leče slab ali pa bolnik ne prenaša leč, 
naredimo keratoplastiko.
Oseba z Fuchs endotelno distrofijo ali 
keratopatijo bulosa, lahko na začetku 
opazi svetlikanje okoli luči ponoči ali pa 
ob močni sončni svetlobi. Medtem, ko 
ta stanja napredujejo, zjutraj vid postane 
meglen ali nejasen, vendar se zbistri preko 
dneva. Ob še daljšem napredovanju ostane 
vid nejasen cel dan in se nikoli ne zbistri.

Vzroki bolezni roženice
• Infekcije: bakterijske, glivične, virusne so 

pogost razlog za nastanek bolezni.
• Vzrok za nastanek keratoconusa je pri 

Roženica je prozorno okno na sprednjem delu očesa. Prenaša svetlobo v notranjost očesa in 
omogoča jasen vid. Bolezni roženice so zelo resno stanje, ki lahko povzroči zamegljenost, nepravilnost 
vida in na koncu celo oslepelost. 

bolezni roŽeniCe

Besedilo: Marija Ana Schwarzbartl Pfeifer, dr. med.;  
Očesni kirurški center dr. Pfiefer; Barvarska steza 4; 1000 Ljubljana; 01 320 7300; www.okc-pfeifer.si

večini bolnikov neznan.
• Starost: starostni procesi lahko vplivajo na 

čistost in zdravje roženice.
• Sive mrene in operativno vstavljanje 

intraokularnih leč:keratopatija bulosa 
nastane pri zelo majhnem številu 
bolnikov, ki so imeli to operacijo.

• Dednost.
• Kontaktne leče.
• Očesne poškodbe.
• Določene očesne bolezni, kot retinitis 

pigmentoza, retinopatija pri prezgodaj 
rojenih, in keratokonjunktivitis.

• Sistemske bolezni kot so: Downov 
sindrom, Osteogenesis imperfecta, 
Leberjev prirojeni amaurosis, Ehlers – 
Danlos sindrom.

diagnosticiranje bolezni in zdravljenje 
roženice
Vaš očesni zdravnik bo preveril stanje vaše 
roženice s povečevalnimi inštrumenti. 
Uporabil bo biomikroskop in napredne 
diagnostične postopke, kot na primer 
roženična topografija, ugotovil bo prve 
znake sive mrene, roženičnih brazgotin in 
ostalih težav, ki so v povezavi s sprednjim 
delom očesa. Potem, ko bo razširil 
vaše zenice, bo zdravnik preveril stanje 
mrežnice in iskal prve znake bolezni. Kot 
pri vsaki resni infekciji oči, morajo biti tudi 
bolezni roženice zdravljene takoj. Čeprav 
je transplantacija roženice skoraj vedno 
nujno potreba za vrnitev vida, obstajajo 
tudi drugi načini zdravljenja, ki lahko 
podaljšajo vid v zgodnjih stadijih bolezni.

Odrgnine roženice
Odrgnina roženice, je praska na epiteliju 
(koži) ali na tankem delu zunanje plasti 
roženice. Odrgnine se praviloma celijo 
hitro, včasih celo v nekaj urah. Globlje ali 
velike odrgnine, se lahko zdravijo tudi več 
tednov. Roženica ima zelo veliko živčnih 
končičev, ki vsako odrgnino na roženici 
naredijo zelo bolečo.

simptomi odrgnjene roženice:
• nedavna poškodba očesa,
• solzenje oči,
• akutna bolečina,

• občutljivost na svetlobo,
• zamegljen vid,
• občutek smeti v očesu,
• trzanje očesne veke.

Vzroki odrgnjene roženice:
• tujek v očesu,
• kontaktne leče,
• kemikalije,
• udarec v oko,
• opraskano oko (nohti, krtača za lase, 

drevesne veje itd.).

Očesni zdravnik bo ugotovil odrgnino 
roženice s pregledom, s povečevalnimi 
inštrumenti. Pregledal bo vaše oko tudi 
pod očesno veko, kjer bo preveril ali 
imate v očesu tujek. Glede na izvide 
prvotne preiskave se lahko uporabi še 
fluoresceinska barva, ki pomaga določiti 
mesto odrgnine. Zdravnik bo opravil tudi 
Seideljev test (obarvanje rane in preverjanje 
iztekanja tekočine) s katerim bo preveril, če 
so poškodbe tudi globlje v očesu.

zdravljenje odrgnitve roženice
Zdravnik lahko aplicira topični anestetik, 
ki bo zmanjšal bolečino. Če je odrgnina 
majhna bolnik dobi tesno prevezo preko 
očesa in epitelij bi se preko noči moral 
zaceliti. Če je odrgnina večja se bo celila 
več dni, zdravnik pa lahko predpiše 
antibiotike s katerimi preprečuje infekcije. 
Pomembno je, da si očesa ne mencate z 

Sprednji del očesa je prekrit 
s tanko, prozorno membrano 
imenovano roženica, ki varuje 
notranjost očesa.

Pravočasno odkrite roženične 
razjede se pozdravijo v treh 
tednih
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Mestna optika je podjetje z dolgo in bogato 
tradicijo poslovanja s področja korekcije 
in zaščite vida. Centralna enota v središču 
Ljubljane na Kongresnem trgu 9 posluje že 
od leta 1946, svoje poslovne enote pa ima 
odprte v vseh regijskih središčih po Sloveniji

BREZPLAČNO IN TAKOJ
Kdaj ste nazadnje naredili kaj za svoje oči? 
Ste vedeli, da specialistični okulistični pregled 
ne zaznava le težav, ki so neposredno pov-
ezane z vašimi očmi, temveč lahko razkrije 
marsikatera morebitna bolezenska stanja v 
vašem telesu? 
Zato vas vabimo na brezplačni specialistični 
okulistični pregled v specialistično okulistično 
ambulanto, ki deluje v sklopu Mestne optike 
na Kongresnem trgu 9 v Ljubljani.

STROKOVNO IN BREZ NAPOTNICE
Ambulanta Mestne optike na Kongresnem trgu 
9 ponuja takojšen in brezplačen specialistični 
pregled, brez čakalne dobe, brez obveznosti in 

POSEBNA UGODNOST
V primeru morebitnega nakupa očal (ki pa ni 
obvezen!) vam podarjamo tudi kupon v višini 
42 evrov, kolikor sicer znaša vsota, ki jo odo-
brava ZZZS.

POSKRBITE ZA SVOJE ZDRAVJE –
ZA SVOJE OČI – BREZ NAPOTNICE
Na pregled se lahko naročite vsak dan 
od ponedeljka do petka, skozi vse leto, 

na telefonski številki:
01/251-41-56 ali 031/701-898.

Delovni čas specialistične ambulante:
od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.

Parkirišče je zagotovljeno neposredno 
pred ambulanto Mestne optike, v 
parkirni hiši na Kongresnem trgu. 

V primeru nakupa očal vam parkirnino 
povrne Mestna optika.

brez napotnice splošnega osebnega zdravnika. 
Preglede opravlja doktor specialist oftalmolog na 
sodobnih in vrhunskih aparaturah. 

BREZ OBVEZNOSTI
V naši optiki vam ponujamo brezplačen okulistični 
pregled, povsem brez obveznosti. To pomeni, 
da vam očal, če se odločite za pregled, ni treba 
kupiti pri nas. V primeru, če se za nakup vseeno 
odločite, pa vam ponujamo plačilo na obroke. 
Vse, kar potrebujete, je le vaša bančna kartica.

PLAČILO NA OBROKE
V vseh enotah Mestne optike je mogoč nakup NA 
OBROKE, brez obresti. 

BREZPLAČNI SPECIALISTIČNI 
PREGLED OBSEGA:
• merjenje dioptrije,
• merjenje očesnega tlaka,
• pregled očesnega ozadja,
• pregled vidnega polja,
• pregled globinskega vida,
• patološke preiskave.

izgubo očesa. Roženična razjeda je resno 
vid ogrožajoče stanje, ki zahteva takojšnjo 
medicinsko pomoč.

simptomi roženične razjede:
• solzeče oči,
• akutna bolečina,
• zamegljen vid,
• občutek tujka v očesu,
• izcedek iz očesa.

Vzroki za nastanek roženične razjede:
• infekcija,
• dolgotrajno nošenje kontaktnih leč,
• neprimerna sterilizacija leč,
• očesna poškodba,
• premajhno izločanje solz,
• komplikacije okužbe s herpes simplex 

keratitisom, neurotrophic keratitisom, 
kroničnim blefaritisom, konjunktivitisom, 
trachoma bullous keratopatia in cicatricial 
pemphigoid,

• pomanjkanje vitamina A ali slaba 
prehranjenost s proteini,

• nepravilnosti vek.

diagnosticiranje roženične razjede
Roženična razjeda je resno vid ogrožajoče 
stanje in zahteva takojšnjo zdravniško 
pomoč. V primeru, da se ne zdravi, lahko 
v roženico naredi luknjico in tako omogoči 
infekciji vstop v oko. To lahko povzroči 
stalno izgubo vida in možno izgubo očesa. 
Zdravnik bo ugotovil roženično razjedo s 
pregledom, kjer bo uporabil povečevalne 
inštrumente, vzel bris in ugotovil 
povzročitelja infekcije. Prav tako bo preveril 
ali imate pod veko kak tujek, ki bi lahko 
povzročil infekcijo. Glede na rezultate, 
bo uporabil fluorescein barvanje, ki bo 
pokazalo napake na roženici. S Seideljevim 
testom (obarvanje rane z barvo in pregled 
iztekanja tekočine) bo zdravnik pregledal, 
če je že prišlo do globljih poškodb.

zdravljenje roženične razjede
Pravočasno odkrite roženične razjede 
se pozdravijo v treh tednih. Zdravijo se z 
antibiotičnimi kapljicami v oko. Včasih 
zdravnik doda terapijo s steroidi, ki 
zmanjšuje tveganje vnetja in brazgotin.

Vaš očesni zdravnik bo 
preveril stanje vaše roženice 
s  povečevalnimi inštrumenti. 
Uporabil bo biomikroskop 
in napredne diagnostične 
postopke, kot na primer 
roženična topografija, ugotovil 
bo prve znake sive mrene, 
roženičnih brazgotin in ostalih 
težav, ki so v povezavi s 
sprednjim delom očesa.

rokami, še posebej v času celjenja.

roženične razjede
Sprednji del očesa je prekrit s tanko, 
prozorno membrano imenovano roženica, 
ki varuje notranjost očesa. Če roženica 
poči, ali pa pride do napake na površini 
roženice imenovani epitelij in poškodbe 
nižje plasti imenovane stroma, se razvije 
roženična razjeda. Razjeda nastane zaradi 
mikroorganizmov, ki prodrejo do strome 
preko poškodovanega epitelija.
Roženične razjede se praviloma 
pozdravijo, če jih odkrijemo dovolj hitro, 
in če jih zdravimo zelo agresivno. Če jih 
zanemarimo pride do zameglitve roženice 
ali celo perforacije (luknjice v roženici), ki 
se konča s hudo vidno poškodbo in možno 
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GIBANJE

Tek. Najbolj prvinska telesna aktivnost, 
za katero ne potrebujemo drage opreme, 
ogromno časa in denarja, zato niti ne 
preseneča dejstvo, da postaja vse bolj 
priljubljena športna panoga. Pa vendarle 
se teka ne smemo lotiti brezglavo, saj 
v nasprotnem primeru tvegamo težave 
s poškodbami, izgubimo motivacijo 
in se ponovno vrnemo k sedečemu 
življenjskemu slogu.
Kako izbrati pravi tekaški copat? Kaj storiti 
v primeru poškodb? Za nasvete smo 
se obrnili k tekaškemu in osebnemu 
kondicijskemu trenerju Blažu Strožerju.

sem tekač začetnik. kako naj se 
udeležim Ljubljanskega maratona?
“Če ste z rednim tekom začeli šele pred 
kratkim, je zagotovo prvo vprašanje 

Konec oktobra bodo ulice Ljubljane ponovno preplavljene s tekači. Ponovno bo namreč na sporedu 
največji tekaški dogodek v Sloveniji, že 23. Ljubljanski maraton. Vsi, ki smo predani korakom, se na ta 
veliki dogodek že zavzeto in nestrpno pričakujemo zvok štartnega signala. 

kako se 
PriPraviTi 
na (Pol) 
maraTon?

Po teku si vzemite čas za ohladitev in raztezanje. Hodite vsaj 
deset minut, s čimer boste počasi umirili srce. Nato naredite nekaj 
preprostih vaj, ki bodo dodobra raztegnile vaše mišice na nogah, 
ki so delale najbolj intenzivno. V vsakem položaju zadržite približno 
30 sekund, gibi naj bodo počasni. Mišice se med tekom nekoliko 
zakrčijo, s tem pa jih povrnete v normalno stanje in preprečite 
bolečine naslednji dan.

izbira razdalje, ki jo želite premagati na 
Ljubljanskem maratonu. Prilagodite 
razdaljo svojim sposobnostim. Vsekakor 
pa je tudi pomembno, da se pravočasno 
prične s tekom oz. kombinacije hoje in 
teka.”

V preteklosti nisem veliko tekel, vseeno 
pa je moja velika želja nastopiti na 
velikem maratonu. kaj priporočate?
“Osnovni pogoj, da bi premagali 42 
kilometrov dolgo razdaljo, je, da imamo 
v nogah (in v glavi) že precej kilometrine. 
Začnite s svojim tekom postopoma in 
sproti prilagajajte pretečene razdalje 
svojim sposobnostim.”

koliko časa se je potrebno pripravljati 
na polmaraton oziroma maraton?

“Maraton zagotovo spada med 
zahtevnejša tekmovanja, zato je priprava 
ključnega pomena. Dobra priprava na 
maraton traja vsaj 6 mesecev, medtem ko 
potrebujemo za polmaraton malo manj 
časa. Z malo tekaške podlage se tudi z 
90-dnevnim trening ciklom da narediti 
ogromno.”

trasa Ljubljanskega maratona poteka 
po asfaltu. kakšno podlago priporočate 
za priprave? kakšna podlaga je sicer 
najboljša za rekreativni tek?
“Za trening po navadi priporočam 
mehkejše ter razgibane podlage, ki 
so veliko bolj prijazne do sklepov in 

Besedilo: Petra Šauperl 

Prvo pravilo je, da vedno 
glavo držite pokonci in gledate 
naravnost, pazite, da ne gledate 
navzdol proti stopalom. Pozorni 
bodite tudi na držo rok, še 
posebej komolcev. Ti naj bodo 
pokrčeni v pravilnem kotu, ob 
telesu. Poskusite teči tako, 
da ko gre naprej leva noga, 
jo pospremi desna roka, in 
obratno.



52 Spremljajte nas na        /Zdrave novice

ligamentov.” V urbanem okolju se je 
seveda težko izogniti asfaltu, a si med 
pripravami, ko nabirate večje število 
kilometrov, le poiščite mehkejše terene.”

rekreativni tekači se pogosto srečujejo 
z bolečinami v pokostnicah. kaj storiti, 
ko se pojavijo?
“Včasih je lahko vzrok tudi v dotrajani 
obutvi. Ne preostane pa nam drugega kot 
počitek in hlajenje obolelega predela.”

kakšne so ostale pogoste poškodbe 
tekačev in kako se soočiti z njimi?
“Ko večamo količino in intenziteto 
treninga, se lahko pojavijo težave s 
sklepi in ligament. Največkrat gre za 
preobremenitvene poškodbe stopala in 
kolena. V večini primerov pomaga že 
zadosten počitek, hlajenje, masaže.”

kako izbrati pravi tekaški copat?
“Obutev slehernega tekača je pomembna. 
Ko vemo, koliko in kje bomo tekli, je 
pomembno, da poznamo karakteristike 
svojega stopala. S temi informacijami 
gremo potem po tekaški copat. Obstaja 
veliko promocijskih meritev stopala, ki pa 
so po navadi vezane na nakup določene 
znamke. Pomembno je, da s podatki, ki 
jih imamo, pomerimo več različnih copat, 
izberemo pa tistega, v katerem se najbolje 
počutimo.”

kako med tekom pravilno dihati?
“Ko se osredotočamo na dihanje, je 
pomembno, da je dihanje umirjeno z 
globokimi vdihi in izdihi. Plitko dihanje 
povzroča še večjo zakisanost sistema, zato 
je izredno pomembno, da smo pozorni na 

Pri dihanju je pomembno, da dihate v ritmu, ki vam bo zagotavljal 
enakomerno količino vdihanega kisika. Poskušajte dihati skozi 
trebuh, tako boste prejeli več kisika in vaše mišice bodo posledično 
manj utrujene. Ne obremenjujte se preveč s tem, ali dihate skozi 
nos ali usta. 

bolj pravilno dihanje.”

kdaj se je najbolje raztezati? Pred ali 
po teku?
“Raztezanje je odvisno od načina in 
intenzivnosti treninga. Pred tekom vedno 

www.pernaton.si

Na voljo v lekarnah, prodajalnah 
Sanolabor, specializiranih prodajalnah, 
drogerijah TUŠ in v Hervisu.

Za masiranje mišic, sklepov in vezivnih tkiv.

ZA OGREVANJE PRED 
IN REGENERACIJO 
PO ŠPORTU!

Pridružite se nam na 
facebook.com/PernatonSlovenija

NOVO

SWISS MADE
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priporočam dinamične raztezne vaje, po 
teku pa res rahel kratek razteg, če sploh. 
Raztezanje je sicer bolje napraviti kot 
ločeno enoto npr. v dneh, ko nimamo 
treninga.”

kakšnega pomena za tek so vaje za 
moč?
“Za vrhunsko tekaško pripravljenost le 
tekaški del treninga ni dovolj. Vaje za 

in njegovega kardiovaskularnega 
sistema.”

kateri del dneva je najprimernejši za 
tek?
“Tek je zjutraj ali zvečer preferenca 
posameznika. Tek zjutraj nas zbudi, 
napolni s kisikom in napolni z energijo za 
čez dan, tek zvečer pomaga pri sproščanju 
stresa po napornem delavniku.”
Kaj jesti pred tekom in koliko časa mora 
miniti od zadnjega obroka?
“Večji obrok naj bi zaužili vsaj dve uri 
pred treningom. Tak obrok pa naj bi 
bil v razmerju 70:30 v prid ogljikovim 
hidratom.” 

maraton ali polmaraton. kdaj je 
posameznik pripravljen na maraton in/
ali polmaratonsko razdaljo?
“Nekateri tudi z veliko pretečene 
kilometrine nikoli niso pripravljeni 
nastopiti na maratonu, saj je za maraton 
poleg fizične pripravljenosti pomembna 
tudi psihična priprava. Na polmaraton 
pa se z malo več teka pripravi marsikdo. 
Seveda pa je pomembno, da si cilj 
postavimo že veliko prej in se temu cilju 
primerno lotimo treninga.”

10 nasvetov, da bo vaša izkušnja z maratonom še prijetnejša.

1. tecite z razlogom
Treniranje teka na dolge proge zna biti zelo naporno in včasih tudi malce 
dolgočasno, pa čeprav imate že kar nekaj sto ali tisoč kilometrov za teboj. 
Kakorkoli, ali ste novinec ali tekaški veteran, vprašajte se: “Zakaj sploh tečem?” 
Jasen cilj vam bo olajšal trening in tekmo. Vsak ima svoj razlog, da malo miga, 
počne nekaj novega, izgubi kakšen kilogram ... Skratka, vsak dan posebej se 
spomnite, zakaj sploh tečete.
2. trenirajte vsaj 13 tednov
Morda se vam celo zdi predrzno, da bi vsak teden dodali malce manj kot 2 
kilometra, a naj vas pomirimo, da je 13 tednov povsem dovolj za trening (seveda 
je pa najbolje, da ves čas malo tečete). No, če ste res v izvrstni formi, lahko svoj 
program skrčite na 10 tednov.
3. kupite si dva para tekaških copat
Pri vseh kilometrih, ki jih boste naredili med treningom, le en par tekaških 
copat ne bo dovolj. Predlagamo, da si kar takoj kupite dva podobna ali ista para, 
da si bodo tudi copate lahko opomogle po dolgih razdaljah. Vemo, da so tekaški 
copati dragi, a se res izplača in tudi možnost poškodb je veliko manjša.
4. Poiščite si tekaškega partnerja
Nikar se izziva ne lotite sami, trening je veliko bolj zabaven v dvoje. Tekaški 
partner vam bo vzdignil motivacijo, tudi ko bo ta najbolj na tleh in obratno. Če 
želite izboljšati tekaški čas, potem najdite nekoga, ki je hitrejši od vas. Boste videli, 
tudi na cilju polmaratona bo to posebna izkušnja, če jo boste delili še z nekom, ki 
je z vami preživel in pregrizel vse te kilometre treninga.
5. načrtujte tudi 5- in 10-kilometrske teke
Med treningom si postavljajte majhne cilje in ves čas nadzorujte svoj napredek. 
Na 5-kilometrski preizkušnji se pomerite 4 tedne po začetku treningov, na 
10-kilometrski tek pa se prijavite 4 ali 3 tedne pred polmaratonom. Tako boste ves 
čas motivirani, poleg tega se boste naučili tekmovati in kontrolirati svoj tempo.
6. tecite na različnih podlagah
Nikar se ne ujemite v tekaško rutino. Ves čas menjajte proge in tudi podlage. 
Včasih tecite skozi gozd, drugič jo mahnite čez mesto, tretjič naredite 15 krogov 
na tartanu. Tek po betonu bo sicer okrepil vaše noge, a nikar ne pretiravajte, da jih 
ne bo preveč utrudil. Pojdite tudi v fitnes, na stezo in poskusite teči malo hitreje.
7. najprej bodite hitri
Če ste že izkušen maratonec, potem poskusite izboljšati svojo hitrost. Zlasti 
v prvem delu priprav delajte veliko na svoji hitrosti, delajte kratke intervalne 
treninge. Najprej se lotite hitrejših 5 kilometrov, nato seveda hitrejše desetke, 
boste videli, kako učinkovito bo to na 21 kilometrih.
8. eksperimentirajte z gorivom
Prehrana in pijača bosta med tekom zelo pomembni, zato že prej preizkusite več 
stvari. Zagotovo si ne želite teči 2 uri z razdraženim želodcem, ko bo vendar že s 
povsem umirjenim težko. Na dan tekme morate vedeti, kaj vam paše jesti dan 
prej, kaj za zajtrk, katere izotonične pijače vam prijajo ... Skratka, ne prepustite 
tako pomembnih stvari naključjem.
9. ne pretiravajte z dolgimi teki
Seveda so dolgi teki zelo pomemben del vašega treninga, a morate biti zelo 
pazljivo, hitro se lahko ‘prekurite’. Vsak teden naredite le en zares dolg tek tja do 
16 kilometrov in vmes poskusite teči do 20 kilometrov. A res ne pretiravajte, da ne 
bo vaše telo preveč utrujeno.
10. Preučite progo
General ne sme iti slep v bitko in seveda tekač ne sme iti neveden na progo. Če je 
ne morete preizkusiti v praksi, si dobro oglejte zemljevid. Koliko je hribov, kje so 
ravnine, kje bo gneča ... Poglejte tudi vreme, ali bo zelo vroče, mrzlo, vetrovno ... 
Obleka je tudi zelo pomembna. Naj vas na dan maratona nič ne preseneti!

moč pomagajo pri odpravljanju mišičnih 
nesorazmerij, pri razvoju eksplozivnosti 
in vzdržljivosti v moči. Vaje za moč so pri 
teku zelo pomembne.”

kakšen je optimalen tempo 
rekreativnega teka (npr. čas 
povprečnega kilometra)?
“Splošnega optimalnega tempa ne 
poznamo. Zelo je odvisno od posameznika 

Proti bolečini v mišicah in sklepih  
ali celo poškodbi boste veliko 
storili že pred začetkom teka 
tako, da se vedno, brez izjeme, 
ogrejete. Pred tekom si vzemite 
vsaj deset minut, da dobro 
pripravite sklepe in ogrejete 
mišice za izziv, ki je pred njimi. 
A to ne pomeni raztezanja, ki 
pride na vrsto po vadbi. 
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Kupon za BREZPLAČNO analizo stopal

#

Brezplačno analizo stopal lahko opravite v trgovini Mitral na 
Celovški cesti 87 v Ljubljani. Priporočamo, da se prej naročite 
na telefonski številki 059 042 516. 

Kupon za brezplačno analizo stopal velja do 30. 9. 2018.

Genumedi® PSS 
– opornica za koleno 
● namenjena je zmanjšanju bolečine v 

predelu pogačice (patelarna tendinopatija, 
patelofemoralni bolečinski sindrom …), 
ki je običajno posledica preobremenitve 
pri teku

● dodatni trak daje pogačici oporo, 
silikonski obroč pa stabilnost

● kompresijsko pletivo aktivira 
propriocepcijo in s tem izboljša 
gibanje kolena

Lumbamed® plus E+ 
motion - športni 
križni pas
● posebna silikonska 

masažna blazinica 
in kompresijsko pletivo 
zmanjšata bolečino 
in nudita odlično oporo 
ledveni hrbtenici

● naravna merino volna 
v kombinaciji s koži 
prijaznim pletivom, ki 
diha, zagotavljata udobje 
pri nošenju in odvajata 
odvečno vlago stran od 
kože

● anatomska oblika in ožji 
dizajn omogočata več 
svobode pri gibanju

Levamed E+motion - 
opornica za gleženj
● masažni učinek 

kompresijskega pletiva 
in silikonskih blazinic, 
pospešuje prekrvitev 
in pomaga pri absorpciji 
hematomov in edema

● opornica stimulira živčne 
končiče (proprioceptorje) 
in moč mišic (povečana 
stabilnost gležnja)

● anatomska oblika, 
elastičnost pletiva 
in športni dizajn 
omogočajo več svobode 
pri gibanju.

Igli, karbonski vložki 
za stopala – trojno terapevtsko delovanje
Karbonske vložke Igli lahko natančno individualno 
prilagodimo za boljšo stabilizacijo, korekcijo ali 
razbremenitev stopala.

Igli, karbonski vložki 
za stopala – trojno terapevtsko delovanje
Karbonske vložke Igli lahko natančno individualno 
prilagodimo za boljšo stabilizacijo, korekcijo ali 
razbremenitev stopala.

Tekaške poškodbe so pogoste in običajno prizadenejo sklepe 
nog in hrbtenice. Pri poškodbah si lahko pomagate 
z ortopedskimi opornicami in vložki za 
stopala nemškega podjetja medi. 
Kakovost izdelave, sodobni materiali, 
inovativne rešitve, različne opornice 
glede na vrsto bolezni ali poškodbe 
ter do potrošnika prijazna cena so 
prednosti vrhunskih proizvodov 
podjetja medi.

Tekaške poškodbe so pogoste in običajno prizadenejo sklepe 
nog in hrbtenice. Pri poškodbah si lahko pomagate 
z ortopedskimi opornicami in vložki za 
stopala nemškega podjetja medi. 
Kakovost izdelave, sodobni materiali, 
inovativne rešitve, različne opornice 
glede na vrsto bolezni ali poškodbe 
ter do potrošnika prijazna cena so 
prednosti vrhunskih proizvodov 
podjetja medi.

medi - ostanite aktivni

Na voljo v salonu Mitral, Celovška 
cesta 87, 1000 Ljubljana telefon:  
059 042 516,  www.mitral.si 

Ortopedske opornice in ortopedski vložki za stopala 
medi footsupport so na voljo tudi v poslovalnicah 
Sanolabor in drugih specializiranih trgovinah.

Smo pogodbeni partner
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ZDRAV NASMEH

Zelo zaželeni beli zobje so trend, ki se je 
k nam razširil iz hollywoodskih filmskih 
studiev. Pri tem večina ne ve, da je zobna 
sklenina v osnovni rumenkaste barve, kar 
pomeni, da so naravno rumenkasti zobje 
trdnejši in odpornejši na zunanje vplive. 
Seveda se naravni rumenkasti barvi zob 
lahko pridružijo zabarvanja, ki so posledica 
kajenja, uživanja kave, čaja in vina, pa tudi 
uživanje nekaterih zdravil. Če z barvo svojih 
zob res nismo zadovoljni, za spremembo 
obstajajo t. i. domače in profesionalne 
metode beljenja. 

domače in profesionalne metode 
beljenja zob
Med najpogostejše profesionalne metode 
spadajo oksidativno beljenje, laserska 
metoda beljenja in notranje beljenje. 
Pomembno je, da so pred beljenjem zobje 
zdravi, zdrava pa morajo biti tudi obzobna 
tkiva, za kar poskrbi zobozdravnik. 

Med t. i. domače metode beljenja štejemo 
beljenje z belilno zobno pasto, belilnimi 
trakovi in belilom, ki ga nanašamo s 
čopičem. Med temi je najpriljubljenejša 
prva, pri tem pa ni vseeno, kakšno belilno 
zobno pasto izberemo. 

brez abrazivnih delcev (rda) in belil 
Številne belilne zobne paste vsebujejo 
belila, ki lahko škodijo ustni mikroflori ali 
zaradi visoke stopnje abrazivnosti (RDA) 
mehansko poškodujejo zobno sklenino. 
Še posebej so nevarne, kadar zobje niso 
zdravi ali če imamo razgaljene zobne 
vratove. Kot to drži za »običajne« zobne 
paste, stopnja abrazivnosti (RDA) tudi pri 
belilnih naj ne bo več kot 60. Abrazivi, 
kot so kreda, silikati, plovec in bentonit, 
namreč brazdajo zobno sklenino, zobje 
postanejo občutljivejši na hladno, vroče in 
sladko. 

Varna in učinkovita pot do bolj belih 
zob 
Za varno beljenje zob lahko poskrbijo 
encimi v zobni pasti. Glukoza oksidaza 

je encim, ki sladkor v ustih spremeni v 
naravni vodikov peroksid in delno v kisik, 
oba pa poskrbita za naravno beljenje zob. 
Hkrati encim glukoza oksidaza spodbudi 
uravnavanje ustne flore. Za dodatno 
navidezno belino zob lahko poskrbi tudi 
optično belilo »Prestige Sparkling Blue®«, 
ki je dodano nekaterim belilnim zobnim 
pastam. 

dodatna podpora pri zaščiti pred 
kariesom
Etiketo na zobni pasti je priporočljivo 
prebrati ne glede na to, ali gre za belilno 
zobno pasto ali ne. Tudi običajne paste 
namreč vsebujejo nepotrebne in škodljive 
sestavine, kot je penilo SLS (natrijev 
lavrilsulfat). Raje posezite po takšnih, ki so 
v harmoniji z ustno sluznico in podpirajo 
naravno delovanje sline. 

V zobni pasti je dobrodošel 
hidroksilapatit, ki sicer sestavlja 95 

odstotkov dentina. Ta zapolni brazde v 
zobni sklenini in zmanjšuje občutljivost 
zob. ksilitol preprečuje množenje bakterij, 
ki povzročajo karies. Pridobivajo ga iz 
breze, zato ima sladek okus, vendar za 
škodljive bakterije ni zanimiv. Ksilitol 
ima tudi protibakterijske učinke in krepi 
zobno sklenino. ameriški slamnik, 
vražji krempelj in azijski vodni popnjak 
pomirjajo in obnavljajo ustno sluznico in 
dlesen ter zmanjšujejo vnetje. Pomagajo 
tudi po zobozdravstvenih posegih in 
operacijah. Pantenol in provitamin b5 
ohranjata vlažnost sluznice, pripomoreta k 
nastajanju novih celic v sluznici, zmanjšata 
vnetje in spodbujata zdravljenje.

Zobna pasta je zagotovo dobrodošel 
pripomoček pri vzdrževanju vsakodnevne 
ustne higiene. Velja pa si zapomniti, da 
je vse površine vseh zob treba čim bolje 
poščetkati. Samo čisti zobje so namreč 
zdravi.

belilna zobna PasTa za 
vsako razPoloŽenje
Uporaba belilnih zobnih past je ena najpriljubljenejših domačih metod za beljenje zob. Običajno zato, ker 
ne zahteva obiska strokovnjaka za ustno zdravje in ker je cenovno ugodnejša. Vendar naj to ne bosta 
edina razloga, da odhitite v najbližjo prodajalno in domov odnesete katero koli belilno zobno pasto. Da 
ne boste naredili več škode kot koristi, prej preverite sestavo izdelka, ki ga nameravate kupiti. 

Besedilo: Karolina Marolt

oglasno sporočilo
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ZRELA LETA

kaj sta fekalna in analna inkontinenca?
O analni inkontinenci govorimo, kadar 
notranji sfinkter (nad katerim nimamo 
vpliva) ne tesni popolnoma. Zaradi tega 
skozenj nehote uhajajo plini, sluz in 
manjše količine blata.

Pri fekalni inkontinenci tudi zunanji 
sfinkter ne tesni več (nad tem sfinktrom 
pa imamo vpliv – lahko ga stisnemo oz. 
sprostimo, ko želimo izločiti blato), torej 
ko tudi ta sfinkter ne tesni več, nehote 
uhaja formirano ali tekoče blato.

zakaj se to zgodi?
Vzroka za nastanek obeh inkontinenc 
(analne in fekalne inkontinence) sta 
praktično enaka. Razlika je samo v 
starostnem obdobju, ki prizadene človeka.
Eden glavnih vzrokov za nastanek analne 
inkontinence pri ženskah je vaginalni 
porod, in sicer zaradi zelo velike možnosti 
poškodbe mišic medeničnega dna ali 
živcev ali obojega, v še večjem odstotku 
pa asistirani vaginalni porod – kleščni 
porod ali epiziotomija. Raziskava, ki je 
bila narejena leta 2013 v Ameriki, je 
pokazala, da kar 25 % žensk navaja težave 
z analno inkontinenco, tudi do tri mesece 
po porodu. Po podatkih iz ankete imajo 
slovenske ženske, ki so rodile enega 
ali dva otroka, v 72 % težave z analno 
inkontinenco, medtem ko pri tistih, ki so 
rodile tri ali več otrok, ta odstotek naraste 
na 84 %. Drugi najpogostejši vzrok so 
komplikacije pri rektalnih, uroloških 
ali ginekoloških operacijah, pri katerih 
se lahko poškodujejo analne mišice. 
Tretji vzrok so nevrološke bolezni, kot so 
kap, napredovana demenca, poškodbe 

Analna in fekalna inkontinenca se pojavljata kot sopomenki, vendar ni tako. Če samo 
primerjamo razširjenost ene in druge inkontinence, je več kot očitno, da sta to različni težavi. 
Aprila 2018 je bila izvedena spletna raziskava o razširjenosti analne inkontinence pri Slovencih. 
V njej je sodelovalo 362 anketirancev. Besedilo: Slavko Bolčević, diplomirani zdravstvenik, vodja zdravstvene nege in 

zdravstvene oskrbe v Varstveno-delovnem centru Tončke Hočevar v Ljubljani.

analna in 
fekalna 
inkonTinenCa

hrbtenjače, ki lahko povzročijo manjši 
nadzor analnih mišic. Četrti vzrok za 
nastanek analne inkontinence je v 
povezavi z višjo starostjo, predvsem kot 
zmanjšanje moči mišic v analnem predelu 
in iz enakega razloga tudi pri invalidnosti. 
Analna inkontinenca pogosto sovpada z 
zaprtjem, prolapsom (izpadom) črevesja 
ali urinsko inkontinenco, kjer so mišice 
medeničnega dna že oslabljene. Medtem 
ko je kronično zaprtje lahko tudi vzrok za 
nastanek analne inkontinence, pri čemer 
gre predvsem za to, da so analne mišice 

stalno obremenjene in posledično po 
izločanju trdega blata ohlapnejše. Danka 
ima zmožnost prilagoditve in se lahko 
raztegne, da sprejme tudi do 400 ml 
blata, medtem ko je povprečna dnevna 
količina izločenega blata približno 150 
ml. Zaprtje se pogosto pojavi tudi v 
visoki nosečnosti zaradi visoke vrednosti 
progesterona v krvi, ki upočasnjuje 
gibanje črevesja. Za zaprtje je značilno 
iztrebljanje majhne količine trdega blata 
(manj kot 50 gramov dnevno), ki ga 
bolnik odvaja manj kot trikrat na teden.

Analni čep je najbolj enostaven in učinkovit pripomoček za 
samopomoč pri analni inkontinenci.
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Zadnja možnost je operativno zdravljenje, s katerim popravijo 
poškodovano analno mišico. To lahko podprejo z mrežico ali jo 
zategnejo, tako da vanjo vbrizgajo materiale za njeno odebelitev.

kako lahko preprečimo nastanek 
motnje?
Glede na prej navedene vzroke imamo 
vpliv samo na enega od vzrokov za 
preprečitev analne inkontinence, in sicer 
samo s skrbjo za redno odvajanje blata. 
K spremembi konsistence blata (če ga 
želimo zgostiti) pogosto pripomore, če 
v prehrani zmanjšamo količino živil, ki 
so bogata z vlakninami (polnozrnati 
izdelki, fižol, stročnice in suho sadje), in 
povečamo vnos živil z nizko vsebnostjo 
vlaknin (bel kruh, pire krompir in bel riž).
Poleg tega lahko redno izvajanje 
Keglovih vaj močno zmanjša simptome 
analne inkontinence. Za trening mišic 
medeničnega dna si lahko ženske 
pomagajo tudi z valjčki za trening, s 
katerimi okrepimo mišice medeničnega 
dna in s tem tudi analne mišice.

kako in kje se te vrste inkontinenca 
zdravi?
Zdravljenje analne inkontinence je 
mogoče z električno stimulacijo. Čeprav 
je postopek zelo neprijeten, ravno s tem 
načinom bolniku natančno pokaže, katere 
mišice je treba trenirati. V anus se vstavi 
majhna sonda, ki z blagimi električnimi 
impulzi ustvarja mišične kontrakcije. 
Zadnja možnost je operativno zdravljenje, 
s katerim popravijo poškodovano analno 
mišico. To lahko podprejo z mrežico ali 
jo zategnejo, tako da vanjo vbrizgajo 
materiale za njeno odebelitev.

ko enkrat nastane ta motnja, jo je 
mogoče popolnoma odpraviti?
Najzanesljivejše je zagotovo operativno 
zdravljenje, vendar je to res zadnja 
možnost. Vsekakor je bistveno manj 
invazivno redno izvajanje Keglovih 
vaj, ki lahko tudi do 60 % zmanjša 
simptome, dodatno pa še pripomore k 
zmanjšanju težav pri urinski inkontinenci. 
Samopomoč, ki sicer zahteva nekoliko več 
discipline, je najuspešnejša za izboljšanje 
kakovosti življenja.

na koga se obrnemo za nasvet in 
zdravljenje?
V prvi vrsti je nujno, da se v zvezi s 
težavami, ki lahko nakazujejo analno 
inkontinenco, obrnemo na osebnega 
zdravnika. Predvsem zaradi tega, da 
se izločijo druga bolezenska stanja – 
hemoroidi, prolaps črevesja, analna fisura, 
analna fistula. Prav tako nas bo osebni 
zdravnik napotil k ustreznemu specialistu.

Pri komu je motnja pogostejša, moških 
ali ženskah, mlajših ali starejših?
Čeprav je eden glavnih vzrokov za težave 
z analno inkontinenco vaginalni porod, 
se težava pojavlja ne samo pri ženskah. 
V angleški študiji, objavljeni leta 2002, 
je navedeno, da se analna inkontinenca 
pogosteje pojavlja pri moških v vseh 
starostnih skupinah. Enak rezultat je 
pokazala tudi spletna anketa, izvedena 
v Sloveniji, aprila 2018. Od tistih, ki so 
odgovorili, da imajo težave z analno 
inkontinenco, je 74 % moških in 54 % 

ABENA-HELPI d.o.o., Dobrave 7b, 1236 Trzin

Za več informacij in 
brezplačne vzorce pišite 
na info@abena-helpi.si ali 
pokličite na brezplačno 
številko 080 22 53.

Posebnosti:

• nevtralizator vonja

• inovativno vpojno jedro

•  širok pas elastičnih niti za dober 
oprijem tudi v času aktivnosti

•  Top-Dry sistem za hitro absorpcijo, 
zagotavlja suho stično površino,  
ki je v stalnem stiku s kožo

•  popolnoma zračne

Hlačke so podobne klasičnemu spod-
njemu perilu. Primerne so za aktivne 
posameznike, za osebe, ki izvajajo 
toaletni trening.

Vpojnost primerna za srednjo inkonti-
nenco ter za manjše težave pri analni 
inkontinenci (uhajanje plinov in s tem 
manjša količina črevesne vsebine).

ABENA Pants
vpojne hlačke za 
moške in ženske
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V prvi vrsti je nujno, da se v zvezi s težavami, ki lahko nakazujejo 
analno inkontinenco, obrnemo na osebnega zdravnika.

žensk. Najbolj pretresljiv pa je rezultat, 
ki ga je pokazala ista anketa, in sicer 
ima 75 % anketirancev, starih do 25 
let, težave z analno inkontinenco, 44 % 
anketirancev, starih med 26 in 36 let, 52% 
anketirancev, starih med 37 in 50 let, ter 
73 % anketirancev, starih med 51 in 65 
let. Anketiranci, starejši od 66 let, pa vsi 
navajajo težave z analno inkontinenco, 
čeprav to verjetno zamenjujejo s fekalno 
inkontinenco.

Je kaj, kar lahko naredimo doma, da bi 
motnjo preprečili ali vsaj omilili?
Analni čep je najbolj enostaven in 
učinkovit pripomoček za samopomoč pri 
analni inkontinenci. Vstavi se ga enako 
kot svečko. Pred uporabo je videti kot 
tampon, prevlečen z vodotopnim slojem, 
ki se na toplem in vlažnem mestu raztopi 
in razširi v čep ter prilagodi zadnjični 
odprtini. V danki lahko ostane do 12 ur. 
Prav tako so na voljo tudi namenski vložki, 
ki preprečijo mazanje spodnjega perila ali 
celo vidno sled blata na svetlih hlačah.

Zaradi nenehnega iztekanja sluzi in 
manjših količin blata iz anusa lahko 
nastanejo poškodbe kože v analnem 
predelu. Na podlagi tega hitro nastane 
perianalni dermatitis, to je poškodba 
kože v predelu anusa, kar pa se 
kaže predvsem kot analna srbečica. 
Intenzivnost srbečice in izraženost vnetja 
sta odvisni tudi od vlage in morebitnega 
praskanja. Že minimalno draženje kože 
lahko namreč sproži začetek srbečice, 
posledično praskanje pa kožo poškoduje, 
kar srbečico še poslabša. Praskanje torej 

povzroči potrebo po še več praskanja. 
Prav tako lahko zaradi ponavljajočih se 
poškodbe ali dolgotrajnega praskanja 
nastanejo kronične aktivnosti živčnih 
vlaken v koži, kar povzroča nadaljevanje 
simptomov tudi potem, ko je prvotni 
vzrok srbečice odpravljen. Ravno zaradi 
tega je izrednega pomena tudi primerna 
nega analnega predela. Ko blato 
pride v stik s kožo, je zelo pomembna 
ustrezna higienska oskrba, ki prepreči 

poškodbe kože in neprijetne vonjave. 
Priporoča se vsakodnevno umivanje 
perianalnega predela kože in po vsaki 
večji inkontinentni epizodi z blagim 
čistilnim sredstvom, ki ga ni treba izpirati. 
Svetuje se nežno umivanje in uporaba 
mehkih krpic za enkratno uporabo (kože 
ne smemo drgniti). Umito in osušeno 
kožo zaščitimo z zaščitnim sredstvom. 
Zaščitna sredstva so lahko v obliki mazila 
ali razpršila, lahko vsebujejo različne 
sestavine, ki ščitijo kožo (vazelin, cinkov 
oksid ipd.). Priporoča pa se predvsem 
uporaba čistilnega sredstva, ki vsebuje vse 
komponente, 3 v 1 (čiščenje, vlaženje, 
zaščita).

Zaradi nenehnega iztekanja sluzi in manjših količin blata iz anusa 
lahko nastanejo poškodbe kože v analnem predelu.

Zdravljenje analne inkontinence 
je mogoče z električno 
stimulacijo. Čeprav je postopek 
zelo neprijeten, ravno s tem 
načinom bolniku natančno 
pokaže, katere mišice je 
potrebno stimulirati.
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ZDRAVJE BREZ MEJA

Postanite član zdravstvenega sistema Modus Health Card (MHC) in s kartico ali aplikacijo MHC koristite 
popuste na zasebne zdravstvene storitve pri partnerjih MHC. Za vas smo izbrali najboljše. Tokrat 
predstavljamo naše reške partnerje.

kakovosTne zDravsTvene sToriTve Po ugoDnih Cenah

oPTisol 

orDinaCija DenTalne 
meDiCine lana raDović 
Prnjić, Dr. meD. DenT. 

• 10% popust na plačilo z gotovino, 
10% popust na plačilo s kartico

Zagotavljamo vam:
• bleščeč in zdrav nasmeh
• trdno zaupanje
• nepozaben prvi vtis
Ordinacija je opremljena z vsemi 
terapevtskimi in diagnostičnimi napravami, 
ki omogočajo lažjo, hitrejšo in enostavnejšo 
diagnozo.
Uporaba ozona, vsadkov Nobel, Fad-a in 
zobnih aparatov je pri nas nekaj vsakdanjega.
 Skrb za bolnika je za nas na prvem mestu, 
radi imamo svoje delo, največji uspeh nam 
pomeni zadovoljstvo naših pacientov.

• 10% popust na plačilo z gotovino, 
10% popust na plačilo s kartico

Optika Optisol ponuja tradicijo, kakovost in 
individualno obravnavo bolnika, preglede 
in izdelke po dostopnih cenah. Skupaj s 
predanim timom, ki odgovorno, z ljubeznijo 
in strastjo opravlja svoj poklic, si prizadeva 
ljudem zagotovili udobno nošenje izdelkov 
in predvsem dober vid.
Izdelke Optisol lahko kupite oz. pridete na 
pregled:
Optisol, Korzo 5, 51 000 Reka
Opto, Jelačićev trg 12, 51 000 Reka 

• 10% popust na plačilo z gotovino, 5% 
popust na plačilo s kartico

Ordinacija dentalne medicine Lana Radović 
Prnjić, dr. med. dent., je v Turčinu, neposredni 
bližini baročnega mesta Varaždin.
Ordinacija je odprta od 1. 2. 2016 in je 
opremljena s kakovostno sodobno opremo in 
materiali. S tem kaže posebno skrb za zdravje 
pacientov. 
Vsakega pacienta obravnavamo individualno in 
tako zagotavljamo najboljše rešitve za njihove 
zahteve.

Naslov: Fiorella la Guardia 2, 51 000 Reka
Telefon: +385 51 215 131
Mobilnik: +385 91 502 8878
E-pošta: renata.poropat-pavicic@ri.t-com.hr
Spletni naslov: www.fiume-dentista.com

Delovni čas
Ponedeljek in četrtek: 13:00–20:30
Torek, sreda, petek: 7:00–14:30

Poliklinika laser ri 

orDinaCija DenTalne 
meDiCine ruŽiCa raDović, 
Dr. meD. DenT. 

Popust z MHC in gotovina: 
• 50% na vse oftamološke preglede, 
• 30% na lasersko skidanje dioptrije in 

Anti-aging medicine

Edinstvena kombinacija oftalmologije 
in estetske medicine.
Če iščete popolno oftalmološko storitev 
– pregled, spremljanje in diagnostiko, 
lasersko odpravljanje dioptrije in druge 
kirurške posege na očeh, ste prišli na 
pravi naslov. Še več, v Laser Ri nudimo 
najnaprednejše nekirurške estetsko-
pomlajevalne metode, s katerimi našim 
pacientom pomagamo do odličnega 
počutja.

• 10%  popust na plačilo z gotovino, 5% 
popust na plačilo s kartico

Ordinacija se nahaja v prelepem baročnem 
mestu Varaždin. Nudimo vam popolno oskrbo 
s področja dentalne medicine, profesionalni 
in individualni pristop, postavitev diagnoze in 
terapijo.
Podarite si lep nasmeh in zdravje.
Tu smo za vas, da vam pomagamo s svojim 
znanjem in dolgoletnimi izkušnjami.
Negovani in zdravi zobje so naš cilj, zato se z 
zaupanjem obrnite na nas.

Naslov: Korzo 5, 51 000 Reka
Telefon: +385 51 214 642
Mobilnik: +385 91 515 560
E-pošta: info@optisol.hr
Spletni naslov: www.optisol.hr

Delovni čas
Ponedeljek–petek: 8:00–20:00
Sobota: 8:00–13:00

Naslov: Augusta Šenoe 36, 42 204 Turčin
Telefon: +385 42 320 067
Mobilnik: +385 95 5735 204
E-pošta: radoviclana5@gmail.com
Spletna stran: www.dental-lanaradovic.hr

Delovni čas
Ponedeljek, četrtek: 8:00–13:00
Torek, sreda, petek: 14:00–19:00
1. in 3. sobota v mesecu: 8:00–12:00
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orDinaCija DenTalne 
meDiCine mr. sCi. Dr. 
renaTa PoroPaT Pavičić, 
Dr. meD. DenT.

Naslov: Splitska 2, 51 000 Reka
Telefon: +385 51 410 033
Mobilnik: +38591 524 3344
E-pošta: info@poliklinika-laser-ri.hr
Spletni naslov: www.poliklinika-laser-ri.hr

Delovni čas
Ponedeljek–petek: po dogovoru
Sobota: po dogovoru

Naslov: Dobriše Cesarića 112, 43 000 Varaždin
Telefon: +385 42 261 166
Mobilnik: +385 99 7044 160
E-pošta: ruzica.radovic1@gmail.com
Spletna stran: www.stomatolog-radovic.hr

Delovni čas
Ponedeljek, četrtek: 13:00–20:30
Torek, sreda, petek: 7:00–14:30
2. in 4. sobota v mesecu: 8:00–12:00

DenTal PeharDa ivić 

Naslov: Nova ulica 1, 42 000 Varaždin
Telefon: +385 42 744 755
Mobilnik: +385 98 902 6487
E-pošta: ivic@stomatolog-varazdin.hr
Spletna stran: www.stomatolog-varazdin.hr

Delovni čas
Ponedeljek–petek: po dogovoru
Sobota: po dogovoru

• 10% popust na plačilo z gotovvino, 
10% popust na plačilo s kartico

Dr. Ljiljana P. Ivić z velikim navdušenjem 
uporablja nova znanja in novosti, v 
dentalni medicini in svoji ordinaciji, in 
tako ves čas širi paleto stomatoloških 
posegov.
Vse bolj se ukvarja z estetskim 
zobozdravstvom, predvsem z 
implantologijo oz. vsadki. Pri  obrazni 
estetiki doktorica dentalne medicine 
uporablja hialuronska polnila in botoks. 

Ker lep nasmeh dela čudeže ljudem, 
ki jim ga namenite, vam pa daje nove 
možnosti in priložnosti.
Z veseljem vas pričakujemo!
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DUŠEVNO ZDRAVJE

Avtizem je pogosto opisan kot “spekter motenj”, saj to stanje vpliva  na ljudi na različne načine.
Besedilo: Svetovalnica za Avtizem

težave na treh glavnih področjih:

težave s socialno komunikacijo
“Če imate Aspergerjev sindrom je 
razumeti pogovor tako, kot da poskušate 
razumeti tuj jezik. “

Ljudje z Aspergerjevim sindromom 
pogosto težko izrazijo na čustveni in 
socialni ravni. 

Na primer:
• imajo težave z razumevanjem gest, 

mimike in intonacije glasu
• imajo težave z razumevanjem, kdaj se 

začne in konča pogovor in z izbiro teme 
pogovora

• uporabljajo zapletene besede in besedne 
zveze, ne da bi vedeli kaj pomenijo

• dobesedno razumejo govorjeno in imajo 
težave z razumevanjem šal, sarkazmov 
in metafor.

Osebam z Aspergerjevim sindromom je 
v veliko pomoč, če uporabljamo kratke 
stavke – jasne in jedrnate.

težave s socialno interakcijo
“Imam težave pri prepoznavanju socialnih 
namigov in ne vem,  kaj naj  naredim, ko 
gredo stvari narobe. “

Veliko ljudi z Aspergerjevim sindromom 
si želi biti družabnih, vendar pa imajo 
težave pri vzpostavljanju in vzdrževanju 
socialnih odnosov in to pri njih povzroča 
anksioznost.
 
Ljudje z Aspergerjevim sindromom:
• imajo težave pri vzpostavljanju in 

ohranjanju prijateljstva
• ne razumejo nenapisanih “socialnih 

pravil”, ki so za večino nas samoumevna. 
Na primer, lahko stojijo preblizu drugega 
človeka ali pa začnejo z neprimerno 
temo pogovora

• se jim zdijo drugi ljudje nepredvidljivi in 
zmedeni

“Če imate Aspergerjev sindrom je razumeti pogovor tako, kot da 
poskušate razumeti tuj jezik. “

kaj je 
asPergerjev 
sinDrom

Aspergerjev sindrom je oblika avtizma, 
vseživljenjsko stanje, ki se kaže v tem, 
kako posameznik razume svet okoli 
sebe, procesira informacije in vzpostavlja 
odnose z drugimi ljudmi.

Aspergerjev sindrom je večinoma “skrita 
nezmožnost”.

To pomeni, da ne moreš ugotoviti, da ima 
nekdo avtizem glede na njegov izgled.

Ljudje z Aspergerjevim sindromom imajo 
težave na treh glavnih področjih - “triada 
primanjkljajev”:
• težave s socialno komunikacijo
• težave s socialno interakcijo
• težave na področju fleksibilnosti 

mišljenja

Čeprav obstajajo podobnosti z avtizmom, 
imajo ljudje z Aspergerjevim sindromom 
manj težav pri govorjenju in so pogosto 
povprečno ali nadpovprečno inteligentni. 
Ponavadi nimajo pridružene motnje 
v duševnem razvoju, vendar pa lahko 
imajo primanjkljaje na posameznih 
področjih učenja ter pridružene motnje. 
Ti primanjkljaji so lahko disleksija, 
dispraksija, motnja pozornosti in 
hiperaktivnost, epilepsija …..

S pravilno podporo in spodbujanjem, 
lahko ljudje z Aspergerjevim sindromom 
živijo polno in samostojno življenje.

katere so značilnosti aspergerjevega 
sindroma?
Ljudje z Aspergerjevim sindromom imajo 
različne značilnost, vendar pa imajo vsi 



 Klinično testirana belilna 
formula s Koncentrirano 

Kombinacijo visoKo aKtivnih 
naravnih sestavin – sladičem in murvo, 
posebej narejena za Kožo z neželenimi 
madeži in njeno posvetlitev. rezultat 

viden že po 4 tednih!
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DUŠEVNO ZDRAVJE

• se izolirajo in zdi se, kot da jih drugi 
ljudje ne zanimajo; pogosto izgledajo 
ravnodušni

• se obnašajo neprimerno

Težave na področju s socialno interakcijo 
pomenijo tudi, da imajo ljudje z avtizmom 
težave pri vzpostavljanju prijateljstva: 
nekateri si zelo želijo, da bi se družili z 
drugimi, vendar pa ne vedo natančno, 
kako naj to storijo.

težave na področju fleksibilnosti 
mišljenja
“Težko nam je ugotoviti, kaj mislijo drugi 
ljudje. “

Ljudje z Aspergerjevim sindromom so 
lahko zelo domiselni pri uporabi besed. 
Mnogi med njimi so priznani pisatelji, 
glasbeniki in umetniki. Vendar pa imajo 
ljudje z Aspergerjevim sindromom težave 
s socialno domišljijo in fleksibilnostjo 
mišljenja:
• ne znajo si predstavljati alternativnih 

izidov situacij in težko jim je predvideti, 
kaj se bo zgodilo “potem”

• pri razumevanju in interpretacija misli, 
občutkov ter dejanj drugih ljudi: »prikrito 
sporočilo«, ki se izraža preko gest in 
mimike pogostokrat spregledajo

• imajo omejen izbor aktivnosti, ki se jih 
lahko domislijo ter jih lahko ponavljajo in 
togo uporabljajo. Na primer: postavljanje 
stvari v vrsto, zbiranje predmetov……

• Nekateri otroci z Aspergerjevim 
sindromom imajo težave pri igrah, 
kjer naj bi se pretvarjali in imajo radi 
predmete, ki so povezani z logiko 
in sistematizacijo, kot je na primer 
matematika.

 

Osebam z Aspergerjevim sindromom je v veliko pomoč, če uporabl

druge značilnosti, povezane z 
aspergerjevim sindromom
•  Odvisnost od rutine
“Kadar sem nesiguren, začnem drgetati. 
Zato imam urnik, kjer je napisano kaj sledi;
    to mi pomaga, da nisem zmeden. “
Da je svet manj zmeden, si ljudje z 
Aspergerjevim sindromom naredijo 
pravila in ustvarijo rutine ter pogostokrat 
vztrajajo v tem. Na primer: majhen otrok 
se hoče peljati v vrtec vedno po eni in isti 
poti. Učenec lahko doživi izbruh, če se na 
urniku nekaj nenadoma spremeni.
Ljudje z Aspergerjevim sindromom imajo 

radi, da je njihov dan urejen po ustaljenih 
vzorcih.

• Posebni interesi
“Spomnim se, kako je Samo recitiral 
razdalje vseh planetov do Sonca  
vrstnikom na igrišču, ko je bil star pet let.
 Njim je bilo vse to  nerazumljivo. Še 
vedno ima veliko obsesij, o katerih rad 
nepretrgoma  govori. “

Posamezniki z Aspergerjevim sindromom 
pogostokrat razvijejo močan, včasih celo 
obsesiven, interes v hobi. Pri nekaterih 
ti interesi trajajo vse življenje, pri 
drugih pa se interesi sčasoma menjajo 
čisto nepovezano. Na primer, oseba 
z Aspergerjevim sindromom se lahko 
popolnoma osredotoči na pridobivanje 
informacij o vlakih ali računalnikih. 
Nekateri postanejo na področjih, ki jih 
zanimajo, izredno dobri.

S spodbujanjem je te interese in veščine 
mogoče razviti tako, da se oseba z 
Aspergerjevim sindromom tudi izobražuje 
in dela na tem področju.

• senzorna občutljivost
“Robi ima težave z dotikanjem – na 
primer kadar se ljudje v gneči po nesreči 
dotaknejo.
 Zdi se kot, da je že rahel dotik zanj bolj 
moteč kot močan.”

Ljudje z Aspergerjevim sindromom lahko 
imajo težave s senzorno občutljivostjo. 
Ta občutljivost se lahko nanaša na eno 
ali pa na več čutil - vid, zvok, vonj, okus in 
dotik. Posameznik je lahko preobčutljiv 
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(hipersenzibilnost) ali pa premalo 
(hiposenzibilnost) občutljiv na dražljaje.
 
Na primer, svetlobni signali, hrup, 
nekatere vonjave, teksture blaga lahko pri 
posamezniku z Aspergerjevim sindromom 
povzročijo anksioznost ali celo fizične 
bolečine.

Ljudi s težavami senzorne občutljivosti 
imajo pogosto težave s čutnim 
zaznavanjem in zavedanjem lastnega 
telesa (s propriocepcijo). Propriocepcija 
nam omogoča, da vemo kje se nahaja 
naše telo in ljudje, ki imajo s tem težave se 
težje premikajo po prostoru ter izogibajo 
oviram, ohranjajo primerno razdaljo med 
ljudmi ali opravljajo naloge fine motorike, 
kot je na primer zavezovanje vezalk.

Nekateri ljudje z Aspergerjevim 
sindromom se vrtijo, zibajo ali mahajo z 
rokami, da vzpodbudijo določene občutke, 
vzpostavijo ravnotežje ali pa s tem 
nadzorujejo stres.

kaj povzroči nastanek aspergerjevega 
sindroma
Natančen vzrok za nastanek 
Aspergerjevega sindroma še vedno 
raziskujejo. Vendar raziskave kažejo, da 
kombinacije dejavnikov - genetskih in 
okoljskih - lahko povzročijo spremembe v 
razvoju možganov.
Aspergerjev sindrom ne more povzročiti 
vzgoja, socialne okoliščine in vsekakor ni 
avtizem krivda osebe, ki avtizem ima.

ali obstaja »zdravilo« za aspergerjev 
sindrom?
Trenutno ne obstaja “zdravilo” 
za Aspergerjev sindrom. Otroci z 
Aspergerjevim sindromom odrastejo v 
odrasle z Aspergerjevim sindromom. 
Vendar pa  z večanjem našega 
razumevanja in razvojem storitev za 
osebe z Aspergerjevim sindromom, le-ti 
imajo več možnosti za razvoj njihovega 
potenciala.

Obstaja vrsta učinkovitih metode in  pristopov, ki lahko izboljšajo 
kakovost  posameznikovega življenja.

Obstaja vrsta učinkovitih metode in 
pristopov, ki lahko izboljšajo kakovost 
posameznikovega življenja. Intervencije se 
lahko izvajajo na področju komunikacije, 
vedenja in prehrane.

kaj prinese diagnoza?
Ker se kaže Aspergerjev sindrom med 
ljudmi zelo drugače, je postavitev 
diagnoze težja. Pogostokrat so otroci z 
Aspergerjevim sindromom diagnosticirani 
kasneje kot otroci z avtizmom in 
včasih težave niso vidne in diagnoza ni 
postavljanje, dokler oseba ne odraste. 
Običajno postavi diagnozo klinični 
psiholog oziroma psihiater, v primeru pa, 
ko se diagnoza postavi pri otroku, pediater.
 
Velikokrat vidijo ljudje v formalni diagnozi 
nekoristno etiketo; vendar pa lahko 
diagnoza:
• pomaga posamezniku, družini, 

prijateljem, sodelavcem in partnerjem 
razumeti potrebe in vedenje osebe z 
Aspergerjevim sindromom

• pomaga pri zagotavljanju podpore pri 
vključitvi v bivanjsko skupnost, iskanju 
zaposlitve in podobno

Včasih se ljudje lahko prejmejo diagnozo 
avtizem ali motnje avtističnega spektra 
(MAS), visoko funkcionalni avtizem ali 
atipični avtizem, namesto Aspergerjev 
sindrom. Lahko pa da posameznik dobi 
diagnozo pervazivne razvojne motnje – 
nedoločeno ali semantično pragmatične 
motnje. Vendar ne glede na to, katero 
od teh diagnoz ima posameznik, ima 
podobne težave in potrebe kot ljudje z 
Aspergerjevim.

Ker se kaže Aspergerjev 
sindrom med  ljudmi zelo 
drugače, je postavitev  
diagnoze težja
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VZK je hipoalergena linija, ki temelji na sestavinah naravnega izvora. Raznolikost proizvodov za nego 
obraza in telesa, ki je primerna za vsa starostna obdobja, dopolnjuje πe otroπka krema, ki prepreËuje 
pojav pleniËnega izpuπËaja z antiseptiËnem delovanjem, pantenol gel in krema, ki deluje protivnetno 
in blaæi opekline, ter konjski balzam s toplim in hladnim uËinkom. Izdelki linije VZK so blagega vonja in 
brez barvil zaradi Ëesar so vsestransko uporabni.  

Hipoalergena 
linija, ki temelji 
na sestavinah 

naravnega izvora.

!NOVO

Na voljo v izbranih Tuπ drogerijah.

HIPOALERGENA LINIJA VZK

Engrotuπ d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje
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ŽIVILO MESECA

Ko boste prebrali, kako koristno je grozjde za naše zdravje, si ga boste zagotovo privoščili še večkrat. 
Besedilo: Petra Šauperl

Trta menda raste na našem planetu že 
od samih začetkov, zato je po vsem svetu 
najbolj razširjena sadna vrsta. Približno 
tri četrtine svetovnega pridelka grozdja 
se spremeni v vino, nekaj ga posušijo 
v rozine (predvsem namizne sorte brez 
semen), tisto, kar ostane, pa si bolj ali 
manj pravično razdelimo ljudje in nasilna 
ptičja srenja, ki komaj čaka, da sladke 
jagode dozorijo.

Hranilna sestava grozdja
• Zaradi visoke vsebnosti sadnih sladkorjev 

(do 20 odstotkov) je lahko prava 
energijska bomba, ki je povrhu še zelo 
zdrava.

• V njem se skriva pravo bogastvo 
rudnin: fosfor za živce in možgane, kalcij 
za zobe in kosti, mangan za ščitnico, 
železo za kri, kalij za mišice in še mnogo 
drugih.

• Vitamin C in vitamini skupine B (razen 
B12).

• Vsebuje veliko antioksidantov. Najbolj 
znani in raziskani so flavonoid kvercitin, 
elaginska kislina ter barvila antociani iz 
kožice rdečega in črnega grozdja.

zdravilne lastnosti grozdja
• Glavni lastnosti grozdja in grozdnega 

soka sta čistilno in razkuževalno 
delovanje na celotno telo.

• Čisti sečne poti, grozdni dnevi pa 
razbremenijo krvni obtok in jetra.

• Sveže grozdje odpravlja zaprtje, grozdni 
sok pa pomaga pri driski. Ureja prebavo.

• Znani so primeri bolnikov z rakom, ki so 
se pozdravili z grozdnimi kurami.

Priprava in uporaba
• Zaradi čistilnega delovanja so posebej 

priljubljene grozdne kure, ki trajajo od 
nekaj dni do nekaj tednov ? odvisno od 
počutja in stanja telesa. V tem času se 
uživa samo sveže grozdje in pije grozdni 
sok.

• Podobno kot višnje ali borovnice ga 
lahko namakamo v žganju. Izberemo 
samo zdrave in čvrste jagode, ki jih 
zložimo v kozarec ali steklenico s širokim 
vratom, prelijemo z žganjem in pustimo 
stati mesec ali dva.

• Lahko je okusen dodatek k sadnim in 

zelenjavnim solatam. Odlično se ujame 
z rdečim radičem, lešniki, limoninim 
sokom in oljčnim oljem.

Lepotne učinkovine
Dnevno uživanje grozdnega 
soka zagotavlja zdravje telesa in duha, 
povrne sijaj v očeh ter rožnata lička in 
ustnice.
Koža je bolj napeta in čvrsta, saj 
ji grozdje zagotavlja elastin in jo ščiti 
pred nastajanjem gub. Drgnjenje kože 
na obrazu z grozdjem lahko prepreči 
nastanek gub in ji povrne sijaj.

zdravilne učinkovine
Grozdni sok je zdravilna tekočina, zato 
ni čudno, da ga pogosto imenujejo sok 
bogov. Pazite le, da ga ne uživate preveč, 
saj lahko to povzroči preveč glukoze v krvi. 
Če sok naredite doma in mu ne dodate 
sladkorja, je to najbolje, kar lahko naredite 
za svoje zdravje. Naj grozdje postane vaš 
najboljši prijatelj.
uživanje grozdja je dobro tudi, če ste 
anemični, kar je pogosta težava žensk, saj 

jim primanjkuje železa. Grozdje je dober 
vir energije in železa, ki ga potrebujete 
za čez dan, vsebuje pa tudi veliko 
bioflavonoidov.
mnogo žensk ga uporablja tudi za 
blaženje simptomov menopavze, kot so 
vročinski valovi in nihanje razpoloženja. 
Poleg tega vsebuje veliko kalcija, ki 
nam ga na stara leta primanjkuje, zato 
smo podvrženi osteoporozi, ki je težava 
marsikatere ženske v zrelih letih.
Grozdje vsebuje tudi veliko vitaminov 
C in A, ki tudi pomagata v boju proti 
osteoporozi.
Če se zdravite za rakom na dojkah, 
potem uživajte veliko grozdja, ki vsebuje 
antioksidante. Ti vam bodo pomagali pri 
hitrejši obnovi celic, zato bo tudi staranje 
počasnejše.

nasvet za sijočo polt
Grozdje je kot naravni čistilec, ki čisti kožo 
od znotraj in od zunaj, tako da odstrani 
nečistoče, ji da sijaj in žar. Zato ni čudno, 
da je vse več kozmetičnih izdelkov, ki 
vsebujejo prav ta čudodelni sadež.

zDravilne 
lasTnosTi grozDja

Zaradi čistilnega delovanja so posebej priljubljene grozdne kure, ki 
trajajo od nekaj dni do nekaj tednov ? odvisno od počutja in stanja 
telesa. V tem času se uživa samo sveže grozdje in pije grozdni sok.
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Pripravimo se na  
novo šolsko leto!

Za krepitev imunskega sistem ter  
miren in prijeten spanec naših najmlajših. 

Večkrat nagrajeni spreji priznanega britanskega podjetja BetterYou™ na  
učinkovit način telesu zagotavljajo vitamine, minerale ter druga hranila.

Izjemno učinkoviti, okusni in enostavni za uporabo – idealni za otroke.
Ustna pršila DLux – vitamin D in Multivit junior zagotavljajo 
otrokom vse potrebne vitamine, ki podpirajo imunski sistem.

Magnezijev losjon za spanje Junior je strokovno zasnovana kombinacija magnezijevega  
klorida ter sivke in kamilice. Skupaj pripomorejo k mirnejšemu spancu naših malčkov.

Tudi v izbranih lekarnah ter drugih specializiranih trgovinah. Več na www.sitis.si  ali 02 / 421 33 33.
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