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BrezPlaČni vodiČ

Mesec boja proti raku dojk

Pred uporabo natanèno preberite navodilo! O tveganju in ne�elenih uèinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. 

Smrkanje – vsakdanjik v jeseni • Sezona jesenskih obolenj  Atopijski 
dermatitis • Nega stopal • Suhe in pekoče oči • Nadležna kandida 
Neplodnost • Otroške nalezljive bolezni • Disleksija • Kalcij - 
najpomembnejši mineral • Pravilno umivanje zob • Izgorelost
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DETRALEX, kombinacija flavonoidov, je venoaktivno 
zdravilo, ki s protivnetnim delovanjem uèinkovito 
premaguje te�ave s hemoroidi.

Servier Pharma d. o. o., tel.: 01 563 48 11

www.bolezni-ven.si
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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.

ZDRAVI V JESEN
8  smrkanje – vsakdanjik v jeseni
16  Suhe oči in kako jih zdraviti
NEGA
18  Atopični dermatitis 
24  Stopala prenašajo naše gibanje
INTIMNO
26  Kandida: kakšni so simptomi in kako jo odpravimo 
28  Kaj lahko storimo za večjo plodnost
teMa Meseca
30  Roza oktober – mesec boja proti raku dojk 
34  Diagnostika in zdravljenje raka 
MALČKI IN OTROCI
36  Najpogostejše otroške nalezljive bolezni
AKTUALNO
38  Matične celice že danes zdravijo bolnike
SPLOŠNO ZDRAVJE
44  So vaša jetra zamaščena?
PREHRANA
50   Uživanje kalcija in pravilno delovanje telesa
52  Zakaj ne bi jeseni preživeli brez prehlada
USTNA NEGA
54  Zdravi zobje – temelj splošnega zdravja
DUŠEVNO ZDRAVJE
58  Izgorelost, kot posledica nezdravega načina življenja
64  Maraton v prevelikih čevljih, ni prava ideja
ŽiViLo Meseca
66  Buče so vir zdravja

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

• 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 
• 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
• dr.Katarina Logar, univ.dipl.biol.
• Petra Šauperl
• Štefan Spudič, dr. med, spec. otorinolaringologije
• direktor Medicinskega centra Barsos mag. Simon Vrhunc

• Denis Baš, dr. med., spec. pediatrije
• dr. Maja Trošt, dr. med. spec. nevrolog
• Klinični oddelek za bolezni živčevja in Klinika za nuklearno 

medicino, UKC Ljubljana
• Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s 

specifičnimi učnimi težavami
• dr. Aljoša Danieli, MC Barsos
• pediatrinja dr. Jerneja Ahčan, MC Barsos
• dr. Franci Dagarin, BA pth.; Zavod Psihoanalitično 

središče, Kranj
• Alenka Fefer Grubar, kozmetični salona Moments
• zobozdravnica Aleksandra Križaj, direktorica 

Zobozdravstvene in estetske klinike Križaj
• Europa Donna, povezani v boju proti raku dojk
• dr. Nikica Gabrić, direktor in ustanovitelj Klinike Svjetlost
• Eva Cafuta Hlušička, mag. farm.
• Diana Batista, dr. aud. Slušni aparati Widex, d. o. o.

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: Servier Pharma 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/ 

Oktober je dober!
Zadnje dni verjetno nimamo večjih pripomb o vremenu. Hladna jutra niso 
problematična, da se le čez dan segreje na približno 20 stopinj Celzija, v senci 
seveda, in je sredi dneva na soncu ravno prav toplo in ne prevroče, kot je bilo 
to letos poleti. Za marsikoga so prav ti dnevi najlepši v vsem letu. Če k počutju 
naklonjenemu vremenu prištejemo še vse naravne pridelke in poljščine, sadje in 
vrtnine, res ni razloga za nezadovoljstvo ali slabo počutje. Poleg odlične letine bo 
menda tudi letošnji vinski pridelek odličen, a s tem naj se raje ukvarjajo enologi, 
mi bomo pa skušali še naprej uživati v vremenu, ki mu pravimo babje ali tudi 
indijansko poletje. V meteorološkem terminološkem slovarju najdemo razlago, 
da opisujemo z besedno zvezo babje poletje daljše obdobje lepega in toplega 
vremena v jeseni. Zanj je značilno umirjeno, zrelo in lepo vreme s hladnimi, 
za krajši čas meglenimi jutri in na poletje spominjajočimi najvišjimi dnevnimi 
temperaturami zraka. Pred nastopom babjega poletja pa mora biti za nami že vsaj 
eno krajše ali daljše obdobje hladnega vremena. 

Sicer pa je ta mesec tudi rožnati oktober, mesec boja proti raku na dojkah.
Podobno kot v večini razvitih držav je tudi v Sloveniji najpogostejši rak pri ženskah, 
saj je vsak peti primer raka pri ženskah rak na dojkah. Rak na dojkah ni samo 
bolezen žensk, saj sta med obolelimi tudi en do dva odstotka moških. Letno pri 
nas za rakom na dojkah zboli približno 1300 žensk, in če je odkrit dovolj zgodaj, je 
tudi visoko ozdravljiv, zdravljenje pa je bolj uspešno in manj obsežno. 

Pravijo, da smo to, kar mislimo. Torej bodo pozitivne misli podzavestno prinesle 
zdravje in dobro počutje, kreativno delo pa veselje in s tem srečo. Odločite se 
in mislite zgolj pozitivno, tako o sebi kot drugih, a ne pozabite na preventivo, 
ustrezno prehrano in rekreacijo. Jutra so jeseni namreč še zelo prijetna in ne 
premrzla. Če smo telesno aktivni že zjutraj, nam to daje tudi poseben občutek 
zadovoljstva, zaradi česar smo bolj delovno storilni in dobre volje še ves dan. 

 Danijel Kmetec, uredništvo

za gibljive in mladostne sklepe

Vas še vedno mučijo sklepi?
Ste poskusili že skoraj vse,  

kar obstaja?

Farmacevtsko optimizirana sestava:
MSM + glukozamin + terminala c. + hondroitin sulfat  

+ hialuronska kislina + vitamin C + cink + mangan + baker + vitamin D3

Visoko  
dozirano

Končno kombinacija, ki res pomaga!

Panakea d.o.o., 
Savska cesta 10, 
1000 Ljubljana

Prodajna mesta: Lekarne in specializirane trgovine.
Kakovost - izdelano in testirano v EU ob farmacevtskem 
nadzoru glede čistosti in sestave. www.arthronal.com

Strokovno Svetovanje:

NOVO

 Vrhunska sestava z dodanimi vitamini za dobro kri
 Odličen učinek zaradi visoke absorpcije
 nežen do želodca (brez prebavnih motenj, zaprtja, slabosti)
 Varna uporaba v primerjavi z drugimi izdelki  

(telo izkoristi le toliko železa kot ga potrebuje)
 Nemoteno hkratno uživanje drugih vitaminov in mineralov
 Primerno za vegetarijance

New Iron®

učiNkOVitO železO brez NeželeNih učiNkOV

Ste kronično  
utrujeni?

Slabotni?
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Panakea d.o.o., 
Savska cesta 10, 
1000 Ljubljana

Prodajna mesta: lekarne, specializirane trgovine. 
Kakovost - izdelano in testirano v EU ob farmacevtskem nadzoru glede čistosti in sestave.

www.pomanjkanjezeleza.si

Strokovno Svetovanje:

hitrO DelOVANJe

raziskava je 
dokazala:*
železo pomaga 

utrujenim  
ženskam.
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VRTILJAK

Putiko povzroča odlaganje kristalov sečne 
kisline v sklepe, do česar pride zaradi 
zvišane koncentracije sečne kisline v 
krvi. Prehransko dopolnilo Uric acid 
cOntrOL, Life extension® vsebuje 
standardiziran izvleček, bogat s tanini, 
pridobljen iz užitnega sadja drevesa 
Terminalia bellerica za podporo zdravemu 
izražanju dveh kritičnih encimov, ki sta 
vključena v metabolizem sečne kisline: 
ksantin oksidaze in inducibilne dušikove 
oksid sintaze. Priporočen odmerek je 
ena kapsula 2-krat na dan. Naročite na: 
www.bioesenca.si, 041 985 070, v bolje 
založenih lekarnah in specializiranih 
prodajalnah.

Slovensko podjetje Valens 
je za naše najmlajše razvilo 
edinstveno prehransko dopolnilo 
z betaglukani, vitaminoma C 
in D ter cinkom, ki prispevajo 
k naravni odpornosti. Sirup 
Imunček vsebuje 100% 
naravne sestavine in je brez 
konzervansov, zaradi česar je 
primeren za otroke od 1. leta 
dalje. Imunček je slajen izključno 
z medom in vsebuje naravno 
aromo jabolka, zaradi česar ga 
otroci z veseljem uživajo. Sirup je že na voljo v lekarnah in 
specializiranih trgovinah. www.valens.si

IMATE ZVIŠANO KONCENTRACIJO SEČNE 
KISLINE (PUTIKO)?

IMUNČEK – 100% NARAVNI SIRUP ZA 
OdPORNOST, bREZ KONZERVANSOV

Domače, slovenske jedi niso 
samo tiste, ki zrcalijo našo 
kulinarično tradicijo. So tudi 
tiste, ki v nas budijo spomine 
na mladost, na dom, ki v 
nas zbujajo nostalgijo in 
nas popeljejo tja, kjer nam 
je najbolj toplo pri srcu. 
Slovenske jedi ustvarjamo z 
ljubeznijo in najraje iz domačih, 
kakovostnih, slovenskih 
surovin, pri tem pa se 
spogledujemo s sodobnimi trendi in praksami.
V Lidlu Slovenija že vrsto let z mnogimi projekti spodbujajo 
slovensko malo gospodarstvo, soustvarjajo lokalne kulinarične 
zgodbe in skrbijo, da naša kulinarična tradicija živi ter se 
razvija še naprej. Tudi zato v svojo ponudbo dodajajo novo 
lastno blagovno znamko, izključno slovenskih proizvodov, ki 
so jo poimenovali Naše nam paše!
Znamka Naše nam paše združuje približno 50 prehranskih 
izdelkov, med katerimi so še posebej ponosni na izvrsten izbor 
svežega mesa 100% slovenskega porekla, odlično pripravljene 
domače mesne specialitete, pekovske izdelke, testenine in 
sladice.
Na prodajne police Lidla po vsej Sloveniji izdelki prihajajo s 25. 
oktobrom, vabljeni, da jih spoznate! V prihodnosti se bo nabor 
izdelkov v znamki dopolnjeval in dodajal nove slovenske 
izdelke, tako da boste vedno lahko izbrali, kar vam najbolj 
paše.
Več o izdelkih Naše nam paše, si preberite na www.lidl.si.

KAJ PA VAM NAJbOLJ PAŠE?

kako prespati celo noč brez prebujanja?
Rastlinske kapsule baldrivel XXi soria natural z baldrijanom 
pomagajo, da celotnonoč prespimo. umirjajo in sproščajo pa tudi 
podnevi, ko se spopadamo s stresom. Ne povzročajo odvisnosti in 
zjutraj se zbudite spočiti. Kako prespati celo noč? Kapsule zaradi nove 
tehnologije podaljšanega sproščanja delujejo 12 ur, torej celo noč. Zato 
so še posebej namenjene tistim, ki se ponoči pogosto prebujajo, 
nato pa težko zaspijo. Naravne kapsule so namenjene tudi veganom. 

kaj pomaga pri kašlju?
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 suhem pokašljevanju 
in pri nadležnem kadilskem kašlju. Okroglolista rosika-drosera XXi 
kapljice soria natural ne vsebujejo alkohola, konzervansov ali drugih 
dodatkov.

NARAVNA MEdICINA ZA POMIRJANJE IN SPANJE, KAŠELJ IN žENSKE TEžAVE
Vsakodnevno razstrupljanje
Vsak dan smo izpostavljeni toksinom iz okolja. Pomislite na aluminij iz 
posod, konzerv, deodorantov, težke kovine v vodi, izpušni plini, pesticidi, 
lepila in formaldehid iz pohištva, zdravila… V današnjem svetu se jim ne 
moremo popolnoma izogniti, lahko pa poskrbimo za zaščito. Pegasti 
badeljkapljice soria natural v moderni tekoči obliki očistijo in 
zaščitijo jetra. Za vse, ki iščete naraven izdelek brez polnil in 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.

Vnesite kanček barve v svoje življenje z novo linijo vzorčastih 
obližev. Oskrba vsakdanjih ureznin, odrgnin in prask je lahko 
tudi zabavna! Po novem lahko izbirate med brezskrbnimi 
obliži Don’t Worry s posebnimi 
vzorčki. Na voljo je cela mavrica 
različnih vzorcev. Izberite si jih 
glede na vaše razpoloženje.
Hansaplast je na police postavil 
omejeno linijo obližev don’t 
worry, be happy! Gre za linijo 
vzorčastih obližev, ki pristajajo 
modno ozaveščeni generaciji 
in tistim, ki opravljajo poklice, 
kjer morajo biti poškodbe 
vidne, v restavracijah, barih in 
zdravstvenih ustanovah. 

HANSAPLAST: dON’T wORRy, bE HAPPy 

»Prednost odstranjevanja kožnih sprememb z laserjem je, 
da je poseg  zelo kratek, varen in neboleč. Z njim včasih že 
v nekaj sekundah ali pa recimo v slabi minuti odstranimo 
moteče spremembe, s katerimi se pacienti obremenjujejo več 
let. Po zacelitvi v mnogih primerih skoraj ni brazgotine ali pa je 
dokaj majhna in estetsko sprejemljiva. V Medicinskem centru 
Barsos za to uporabljamo najsodobnejšo tehnologijo,« je o 
tehnično dovršenem laserju K-Laser Blue povedal specialist 
plastične, rekonstruktivne in estetske kirurgije dr. Viljem 
Haris Topčič. Laser z edinstveno modro valovno dolžino varno 
odstrani žilne in različne nenevarne kožne spremembe, kot 
so bradavice, pigmentne lezije, kapilare in pege. Prav tako 
odstrani brazgotine in strije, z njim pa uspešno zdravijo tudi 
akne, glivične okužbe nohtov ter dolgotrajne rane. 

NAJSOdObNEJŠI LASER VARNO OdSTRANI TUdI 
PEgE, AKNE IN STRIJE

Kozmetični izdelki za nego aknaste kože 
po navadi vsebujejo različne kisline, ki na 
občutljivi koži lahko povzročajo alergijske 
reakcije in iritacijo kože. To se kaže kot 
pekoč občutek, razdraženost, suhost, 
srbenje, luščenje in rdečina. 
Znanstvene raziskave Laboratorija 
Bioderma so pokazale, da je k aknam 
nagnjena koža naravno dehidrirana in zato 
ranljivejša. Rešitev je prva in edinstvena 
nega za občutljivo, k aknam nagnjeno 
kožo, ki temeljito navlaži ter odpravlja 
mozolje in rdečino – Sébium Sensitive.

NOVOST ZA AKNASTO KOžO: 
SébIUM SENSITIVE
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V obdobju, ko so otroci bolj obremenjeni, ko so pri hrani 
izbirčni in ko vsi sošolci smrkajo, 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 pomagamo 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. 

Nova linija vitaminov in mineralov v okusnih napitkih, 
poskrbi za prehranjenost telesa z mikrohranili. V določenih 
obdobjih imamo posamezniki namreč povečane potrebe po 
določenih hranilih, ali pa jih zaradi slabih prehranskih navad 
zaužijemo premalo. Za ohranjanje zdravja in vitalnosti pa je 
zelo pomembno, da zaužijemo prav vse vitamine in minerale 
v zadostnih količinah. Z okusnimi citrusnimi napitki so 
prehranska dopolnila v obliki tablet preteklost. Več na www.
nutrisslim.com

NARAVNA MEdICINA ZA OTROKE: ZAŠČITIMO 
SE! IN LAžJE dIHAJMO! SORIA NATURAL

NOVA LINIJA VITAMINOV IN MINERALOV 

Prehransko dopolnilo Betaglukan plus z betaglukanom, 
vitaminom C, koencimom Q10, ekstraktom korenine 
ginsenga in cinkom je nepogrešljiv prijatelj za izboljšanje 
vašega počutja. 
Cink in vitamin C imata vlogo pri delovanju imunskega 
sistema in pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom, hkrati 
pa vitamin C prispeva tudi k zmanjševanju utrujenosti in 
izčrpanosti. 
Prehransko dopolnilo Betaglukan plus 
je izdelano v Galenskem laboratoriju 
Lekarne Ljubljana. Celotna ponudba 
prehranskih dopolnil Lekarne Ljubljana 
je kar najbolj prilagojena vašim željam in 
potrebam. V jesenskem in zimskem času 
boste za krepitev odpornosti med njimi 
našli pravega zase.
Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, 
specializirani prodajalni LL Viva in v Spletni 
Lekarni Ljubljana www.lekarnaljubljana.si.

POSKRbI ZA dObRO POČUTJE, POSKRbI ZASE!

Danijel
Sticky Note
ovaj oglas ide na K4, ovdje ide ovaj, koji je sada na K3..



Panatus PrePrečuje in blaži 
suhi kašelj, ki človeka 

izčrpava in moti njegov počitek. 
solvolan Pa olajša izkašljevanje in poveča 

odpornost dihal proti okužbam. jemlje se 
lahko sočasno z antibiotiki in drugimi zdravili. 

obe zdravili sta na voljo v obliki tablet in 
siruPa in sta Primerni za vso družino.
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ZDRAVI V ZIMO

Sluznica dihal se začne že v nosu, 
nadaljuje v žrelo in od tam sega skozi 
sapnik v pljuča, kjer prekriva njihovo 
celotno notranjo površino. Normalna, 
zdrava sluznica dihal nenehno izloča 
sluz, ki jo oblaga; drobcene migetalke, s 
katerimi je sluznica na gosto posejana, pa 
to sluz »čistijo« navzven proti grlu. Prav 
tako so v stenah in sluznici dihal prisotni 
receptorji za kašelj. Ti se odzivajo na 
številne dejavnike, ki lahko sprožijo kašelj.

kašelj – način čiščenja sluznice dihal
Vzrokov za kašelj je veliko. To je lahko 
vnetni proces, mehansko, toplotno ali 
kemično draženje v dihalih; lahko je 
tudi psihogen (vzrok zanj najdemo v 
psihološkem procesu) ali pa povzročen 
zaradi uporabe nekaterih zdravil.
Kašelj je lahko kronični (dolgotrajen) 
ali akutni (novonastali). Ta je pogostejši, 
vseeno pa vzroka zanj ne moremo vedno 

sami določiti. Akutna oblika kašlja lahko 
traja od dveh pa vse do osmih tednov. Ko 
je težava že toliko moteča, da se zaradi nje 
odpravimo po nasvet in pomoč v lekarno 
ali k zdravniku, je zelo pomembno, da 
znamo natančno opredeliti vrsto kašlja. V 
grobem ga delimo na:
• Neproduktivni ali suhi kašelj: prisotno 

je draženje v dihalih, ki sili na nenehno 
pokašljevanje ali močnejše kašljanje, pri 
katerem ni nobenega izločka iz pljuč. 
Kašelj je navadno sprožen zaradi zožitve 
dihalnih poti ali npr. z nekim zunanjim 
dejavnikom (vdihom hladnega zraka, 
vonjem, prašnimi delci v vdihanem 
zraku ipd.). Ko je sprožen, je lahko 
precej intenziven in traja dlje časa.

• Produktivni ali mokri kašelj: prisotna 
je sluz, ki se lušči s površine sluznice 
dihal, prisoten je lahko izmeček (tudi 
gnojni), kašelj ni suh in piskajoč, kot 
je to značilno pri neproduktivni obliki, 

ampak je »globlji« in sliši se hropenje 
v pljučih. S kašljanjem pospešujemo 
mukociliarno čiščenje (tj. čiščenje 
s pomočjo migetalk) v dihalih, zato 
imamo občutek olajšanja, ko se 
izkašljamo. Seveda le, dokler se na 
sluznici znova ne nabere izloček, ki ga je 
treba izkašljati.

kako ukrepati proti kašlju?
V boju proti kašlju se navadno najprej 
zatečemo po nasvet v lekarno. Če 
svoje težave ne znamo sami podrobno 
opredeliti, nas farmacevti v lekarni o vrsti 
kašlja podrobno izprašajo, da nam lahko 
pomagajo najti najustreznejšo rešitev zanj.
S težavami zaradi kašlja se lahko 
spopademo tudi z domačimi pripravki, 
a tudi v tem primeru je najprej 
treba opredeliti vrsto kašlja. Nekaj 
najpogostejših ukrepov in zelišč, s 
katerimi se uspešno borimo proti kašlju:
• slez
(Korenina navadnega sleza) je učinkovito 
zdravilo zoper suhi, neproduktivni kašelj. 
Lahko ga uporabljamo v obliki sirupa 
ali pa zdrobljene korenine prelijemo s 
hladno vodo, ki iz korenine izluži sluzi. 

Zimska sezona je na vrhuncu in hkrati je to čas, ko se marsikdo od nas spopada z nadležnim 
spremljevalcem hladnega vremena – kašljem. Besedilo: Eva Cafuta Hlušička, mag. farm.

Produktivni ali mokri kašelj: 
prisotna je sluz, ki se lušči s 
površine sluznice dihal.

KAKO NAd 
TRdOVRATEN 
KAŠELJ?

Vitamin D prispeva k dobremu delovanju imunskega sistema, k dobremu delovanju mišic, k normalni  
absorpciji kalcija in fosforja ter k ohranjanju zdravih kosti in zob. Prav tako ima vlogo pri delitvi celic. 

•	Znanstveno dokazano zagotavljajo izjemno  
hitro	in	učinkovito	absorpcijo.
•	Vsebujejo naravno obliko vitamina D.
•	Ne	povzročajo	krčev	in	ne	napenjajo.	
•	Primerni	za	vso	družino.

Železo v spreju:
•	vsebuje	5	mg	železa	v	dnevnem	odmerku,
•	ne	povzroča	prebavnih	motenj,
•	ima	odličen,	naraven	okus	pečenih	jabolk,
•	vsebuje	visoko	biorazpoložljiva	formulacija, 
ki zagotavlja optimalno absorpcijo,
•	je veganski izdelek.

Dobitnik že treh priznanj za najboljše  
prehransko dopolnilo 2018! 

Železo v spreju

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

Ustna	pršila	so	prehranska	dopolnila,	le-ta	pa	niso	nadomestilo	za	uravnoteženo	in	raznovrstno	prehrano,	ob	kateri	je	pomemben	tudi	zdrav	način	življenja.

NOVO							Železo	zmanjšuje	utrujenost	in	izčrpanost,	ima	vlogo	pri	 
						delovanju	imunskega	sistema,	pri	nastajanju	rdečih	krvničk	 
     in hemoglobina, pri prenosu kisika in pri delitvi celic.

D
z	ustnimi	pršili	DLux	–	vitamin	D3!

DinŽelezo.indd   1 9.11.2018   14:01:04

Danijel
Sticky Note
ovaj oglas ide na str 7...ali ovdje ide oglas Panatus sa str 11

Danijel
Sticky Note
ovdje izbaci Zdravka...ubaci neku fotku..
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Z medom mehčata nabrano sluz v dihalih in tako olajšata njeno 
izločanje.

Te pokrijejo površine sluznic dihal in jih 
tako zaščitijo pred zunanjimi dražljaji, ki 
povzročajo kašelj.
• timijan
(Materina dušica) v obliki sirupa ali čaja 
učinkovito pomaga pri izkašljevanju. 
Eterično olje timijana olajša izločanje sluzi 
iz dihal in se lahko uporablja tudi v obliki 
inhalacij.
• bršljan
Redči sluz in tako olajša njeno 
izkašljevanje. Prav tako deluje blagodejno 
pri suhem kašlju, saj prepreči draženje 
sluznice dihal.
• trpotec
(Zel ozkolistnega trpotca) v obliki sirupa 
ali čaja deluje proti suhemu kašlju, saj 
vsebuje sluzi, ki delujejo zaščitno na 
sluznico dihal; hkrati se mu pripisuje tudi 
blag antibakterijski učinek.
• smrekovi vršički
V ljudski medicini so že dolgo znani po 
svojem učinku na izkašljevanje. Delujejo 
v obliki sirupa, ki ga lahko pripravimo 
sami ali kupimo v lekarni, lahko pa le 
prežvečimo svež brst smreke ali macesna.
• Črna redkev
Z medom mehčata nabrano sluz v dihalih 
in tako olajšata njeno izločanje. Sirup je 
na voljo v lekarnah, pripravek pa si lahko 
izdelamo tudi sami, tako da izdolbemo 
črno redkev, vanjo vlijemo med, spodaj 
preluknjamo in po žličkah doziramo, kar 
se izcedi iz redkve.
• islandski lišaj
Kot sirup, čaj ali pastile učinkovito deluje 
proti suhemu kašlju na podoben način 
kot slez ali trpotec – z mehansko zaščito 
sluznice dihal.
• inhalacije
Kot zelo učinkovite se obnesejo pri 
produktivnem kašlju. Pripravimo jih tako, 
da v vročo vodo nasujemo zelišča (timijan, 
kamilica ...) ali njihova eterična olja in 
vdihujemo sproščene vodne pare – to 

učinkovito mehča sluz, nakopičeno v 
dihalih, in ta se potem tudi lažje izloča.
• Obilen vnos
(Topla) tekočina prav tako olajša 
izkašljevanje, saj redči sluz in pospešuje 
njeno gibanje od notranjih proti zunanjim 
dihalom.

samozdravljenje kašlja brez 
predhodnega posveta pri zdravniku 
lekarniški farmacevti odsvetujejo:
• pri otrocih do enega leta starosti, 
• pri nosečnicah in doječih mamicah,
• pri starostnikih, 
• če kašelj spremljajo bolj intenzivni 

znaki, kot so npr.: visoka vročina, 
bolečina v pljučih, dispneja, piskajoče 
dihanje, zmedenost, oteklina obraza in 
občutljivost v predelu obnosnih votlin, 
lajajoč, glasen in doneč kašelj, izguba 

glasu, pojavljanje kašlja ob določenih 
urah ponoči, kašelj s kiselkastim 
okusom v ustih, če kadilski kašelj ne 
pojenja še po enem mesecu po opustitvi 
kajenja.

V katerih primerih vam bo lekarniški 
farmacevt zaradi kašlja svetoval obisk 
pri zdravniku: 
• če traja kašelj več kot sedem dni,
• če se pojavijo dodatni zapleti, 

kot so visoka vročina, izpuščaji, 
močnejši glavobol, sumljiv izloček, 
bronhospazem, 

• če je bolnik že jemal zdravila za prehlad 
in kašelj, pa so se pojavili še drugi 
simptomi (na primer povišan krvni tlak).

• Kaj vas bo verjetno vprašal lekarniški 
farmacevt, preden vam bo svetoval 
zdravilo za zdravljenje kašlja:

• kdaj in kako se pojavlja kašelj,
• ali kašelj spremljajo še drugi simptomi,
• ali ob kašlju čutite, da se vam lušči v 

pljučih, 
• kakšen je izloček,
• ali vas ob kašlju boli v prsnem predelu,
• ali čutite suh, dražeč kašelj,
• ali kadite, 
• ali jemljete kakšna zdravila?

Obisk pri zdravniku pa priporočamo 
tudi:
• kadar traja prehlad več kot sedem dni, 
• pri povišani telesni temperaturi, ki traja 

več kot 3 dni, 
• pri oteženem dihanju in požiranju,
• pri hujših bolečinah v žrelu, ki trajajo več 

kot 3 dni, in kašlju, ki traja več kot 7 dni, 
• pri glavobolu in bolečinah v predelu 

obnosnih votlin, 
• pri hujšem glavobolu in občutku trdega 

vratu, 
• pri bolečinah v ušesih.

Neproduktivni 
ali suhi kašelj: 
prisotno je 
draženje v 
dihalih, ki sili 
na nenehno 
pokašljevanje 
ali močnejše 
kašljanje.
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1. Prodajni podatki ePharma Market Slovenija, količinski in vrednostni tržni delež, avgust 2018.
2. Povzetek glavnih značilnosti zdravila Solvolan.    
3. Malerba M, Ragnoli B. Ambroxol in the 21st century: pharmacological and clinical update. Expert Opin Drug Metab Toxicol 2008; 4 (8): 1119–29.

Antitusik

št. 1
v Sloveniji. (1)

Jemlje se  
lahko sočasno 

z antibiotiki. (2)

Poveča odpornost 
dihal proti okužbam.

Preprečuje in blaži 
suhi kašelj, ki človeka 
izčrpava in moti  
njegov počitek.

Spočijte 
se od kašlja.

Varno  
olajša izkašljevanje. (2, 3)

Pred uporabo natančno preberite navodilo!

O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

1486A-2018_PANATUS-SOLVOLAN_Ad-A4_SI.indd   1 10/12/2018   9:47:40 AM

Danijel
Sticky Note
ovdje ide oglas Grawe, koji je sad na K4
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ZDRAVI V ZIMO

Večina primerov kašlja, ki jih obravnava 
zdravnik, je posledica draženja zgornjih 
dihal, to je nosne votline, nosnega, 
ustnega in spodnjega dela žrela in grla. V 
zimskih mesecih so pogosti povzročitelji 
težav virusne okužbe, ki so odgovorne za 
marsikatero vnetje sluznice zgornjih dihal.
Vnetje se kaže kot zamašen nos s 
prozornim, tekočim izcedkom in z 
značilnim kašljem. Ta je najprej suh in 
dražeč, sproži ga stik s hladnim zrakom 
ali cigaretnim dimom. Po nekaj dneh 
pa postane bolj sočen, izkašljamo lahko 
tudi nekaj sluzi, ki je navadno prozorna 
ali belkasta. Takšna oblika je relativno 
nenevarna in v večini primerov mine 
sama od sebe. Potrebni so le počitek, 
čaj z limono in medom in po potrebi 

paracetamol ali podobna sredstva proti 
bolečini in povišani telesni temperaturi.
Na sluznico, ki so jo poškodovali viroze, 
suh zrak in draženje, se lahko naselijo 
bakterije, ki povzročijo hujšo obliko 
rinitisa s povišano telesno temperaturo, 
to lahko spremlja tudi tresenje in mrzlica 
ter obilen zeleno-rumen izcedek iz nosu. 
Taka okužba se posebej pri otrocih rada 
razširi. Lahko se razširi v srednje uho, kar 
povzroči bolečino v ušesu, razdražljivost 
in nerazpoloženost. Razširi se lahko tudi 
v obnosne votline in povzroči glavobol ob 
pritisku nad sinus in ob predklonu, žrelo, 
ki postane pordelo in boli ob požiranju, 
ali grlo, ko se pojavi sprememba ali 
izguba glasu in celo težave z dihanjem. 
Vsa ta stanja lahko spremlja kašelj, ki 

je sočen, pri okužbi grla pa je značilno 
lajajoče kašljanje, lahko tudi izpljunek. 
Pri takih okužbah je potrebna obravnava 
pri splošnem zdravniku, saj zdravljenje 
pogosto vključuje dajanje antibiotikov.

Okužbe spodnjih dihal
Ob vnetju dihal je pri otrocih absolutno 
prepovedano dajanje acetilsalicilne 
kisline zaradi – sicer zelo majhne – 
možnosti nastanka Reyevega sindroma, ki 
prizadene jetra in ledvica ter lahko vodi v 
trajno okvaro ali celo smrt.

Najpogostejša oblika vnetja spodnjih dihal 
je bronhiolitis, to je vnetje končnih delov 
dihalnih poti, ki ga največkrat povzročijo 
virusi. Pogosto se okužba začne z že prej 
opisanimi znaki prizadetosti zgornjih 
dihal, pozneje pa otrok lahko postane 
slabše odziven, utrujen, lahko ima zelo 
povišano telesno temperaturo (ali pa 
sploh ne), težje ali pospešeno diha, ob 
izdihu pa lahko slišimo piske. V vsakem 
primeru je priporočen pregled pri pediatru, 
če je otrok huje prizadet in težko diha, je 
zdravniška obravnava nujna. Pri blažjem 
poteku bolezni nam lahko pomaga 
uporaba vlažilca zraka. Če je kašelj suh, bo 
pomagala tudi žlica medu pred spanjem, 
saj naj bi bil prav tako učinkovit kot 
sredstvo proti kašlju. Kašelj je smiselno 
blažiti le v primeru, da je dražeč, suh oz. 
neproduktiven. Če se otrok odkašlja ali 
celo izpljune sluz, je tak kašelj zaželen, saj 
pomaga čistiti dihalne poti.

Pljučnica
POMEMBNO: Če ima otrok težave z 
dihanjem, se mu ugreza jamica med 
ključnicama in medrebrnimi prostori, 
če ima modrikaste ustnice ali je videti 
prizadet, sta nujna čim hitrejša obravnava 
pri zdravniku in začetek terapije. Tak otrok 
je ogrožen in morda potrebuje kisik in 
bolnišnično oskrbo!

V zimskem obdobju je kašelj, poleg smeha in joka, eden najpogostejših zvokov v domovih mladih 
družin. Kašelj je posledica draženja sluznice zgornjih in spodnjih dihal, največkrat zaradi okužbe z virusi 
ali bakterijami. Ti v hladnih mesecih izkoristijo slabši imunski odziv, povečano draženje sluznice zaradi 
suhega hladnega zraka in podaljšan čas, ki ga preživimo v zaprtih prostorih z drugimi (potencialno 
okuženimi) ljudmi. Besedilo: Mark Kačar, dr. med., Dora Jeler, dr. med., specialist pediater pulmolog

Vnetje se kaže kot zamašen nos s prozornim, tekočim

Ob vnetju dihal je pri otrocih 
absolutno prepovedano dajanje 
acetilsalicilne kisline zaradi – sicer 
zelo majhne – možnosti nastanka 
Reyevega sindroma, ki prizadene 
jetra in ledvica ter lahko vodi v 
trajno okvaro ali celo smrt.

Na sluznico, 
ki so jo 
poškodovali 
viroze, suh zrak 
in draženje, se 
lahko naselijo 
bakterije, ki 
povzročijo hujšo 
obliko rinitisa 
s povišano 
telesno 
temperaturo,

VNETJE dIHAL, 
dANAŠNJI 
SOPOTNIK

Ob okužbi spodnjih dihal so lahko 
prizadeti pljučni mešički oz. pljučna 
tkiva (pljučnica), kar se kaže s splošnim 
slabim počutjem, utrujenostjo, težkim 
dihanjem, kašljem, visoko vročino (lahko 
z mrzlico) ali slabostjo. Kot druge okužbe 
se tudi pljučnica pogosteje pojavi na 
predhodno poškodovanih ali nepravilno 
delujočih sluznicah (viroze, astma ...). 
Virusna pljučnica lahko poteka blažje, 
če pa nastane bakterijska okužba, sta 

potrebni bolnišnična obravnava in terapija 
z antibiotiki, saj pljučnica povzroči resne 
zaplete.

kako zdraviti
Okužbe spodnjih dihal se pogosto kažejo 
s težkim dihanjem, lahko tudi s piski ob 
izdihu. Napadi kašlja so vedno daljši in 
hujši, saj se težje odkašljamo in umirimo. 
Takšni so znaki okužbe sluznice bronhijev.

Zdravljenje večine otrok z okužbami dihal 
je simptomatsko, torej osredotočeno na 
lajšanje težav. Poskrbimo za prehodnost 
nosu. Če je otrok še premajhen, da bi se 
useknil, lahko uporabljamo ročne črpalke, 
pomaga tudi izpiranje nosu s fiziološko 

raztopino. Bolečine v žrelu lahko lajšamo 
s pastilami, ki tvorijo zaščitno plast na 
sluznici žrela, prav tako je pomembna 
primerna hidracija, najbolje s čajem z 
limono. Kašelj pa lajšajmo le, kadar je suh 
in moteč, še posebej ponoči. Žlica medu 
bo pomagala.

Začetek marsikatere virusne okužbe 
lahko spremlja tudi povišana telesna 
temperatura, ki jo je smiselno zniževati 
le, če traja že več dni ali naraste nad 39 
stopinj Celzija. Če vročina traja dlje in je 
otrok prizadet, dlje časa zavrača hrano, 
ga bolijo ušesa ali glava, podobno kot pri 
vnetju sinusov, in ima gnojni izpljunek, je 
potreben obisk pri zdravniku.

• Med iz cvetočih hribčkov in dolin so nabrale avtohtone čebele Kranjske sivke na Dolenjskem.
• Med je idealen vir energije, pomirjevalo, vir vitaminov, mineralov, naravno sladilo - odličen nadomestek sladkorja.
• Med lahko uživamo v najrazličnejših oblikah, je nepogrešljiv v domači lekarni in sodobni prehrani.
• Izdelke poiščite v supermarketih Tuš.
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Mehanizmi nastanka bolezni so v osnovi 
genetske deformacije, ki vodijo do 
sprememb imunskega sistema, kar se 
kaže na spremembah vnetih celic v koži in 
tudi celic, ki sprožijo nepravilno roženenje 
kože. Geni, ki so tipični za luskavico, so iz 
skupine PSORS. Potek bolezni in sprožitev 
sprememb na koži se dogaja na ravni 
imunosti z aktivacijo določenih celic, ki  
jih imenujemo T-limfociti, ki vodijo, ko 
se aktivirajo – torej sprožijo delovanje, 
do vnetnih dogajanj, kjer je delitev celic 
dvakrat večja kot pri normalnih celicah, 
tvorba celic za roženenje pa 28-krat večja 
kot pri normalnih celicah, posledica tega 
je vnetje kože in močno luščenje, kar se 
kaže kot izpuščaj, tipičen za luskavico. 
Poleg tega je rezultat teh dogajanj tudi 
prekomerna prekrvavitev kože, tvorba 
številnih drobnih žil. 

Nova dognanja v zvezi z luskavico 
zaradi opisanih vnetnih, imunskih 
dogajanj povezujejo tudi s prizadetostjo 
drugih notranjih organov, kot so ožilje, 
kardiovaskularni sistem, sklepi, kajti 
raziskave kažejo, da je prizadeta ne samo 
koža, ampak pri dolgotrajnem obolenju 

tudi notranji organi, predvsem ožilje, 
kar predstavlja pomembno možnost 
življenjske ogroženosti pri bolniku s 
kroničnim obolenjem.

Bolezen prizadene oba spola, večinoma 
se prvi znaki pokažejo pred 40. letom 
starosti. Luskavica ima velik vpliv na 
psihosocialne dejavnike, zahteva 
dolgotrajne terapije, pogosto pomeni 
psihične ovire za vključevanje v družbo, 
ovire pri zaposlovanju in ne nazadnje 
porabo časa za izvedbo terapije za bolnika 
in stroške tako za bolnika kot zdravstveni 
sistem.

Psihični vidik bolezni lahko povežemo 
tako s pojavom bolezni kot njenim 
poslabšanjem zaradi stresa. Po podatkih 
iz literature je približno 25 odstotkov 
bolnikov razmišljalo vsaj enkrat tudi o 
smrti zaradi bolezni.

kakšne oblike luskavice poznamo? 
Najpogostejša oblika je z vnetnimi, 
luščečimi izpuščaji na kolenih, komolcih 
in v lasišču. Pogosto se tem izpuščajem 
pridružijo še podobne spremembe na 

Psihični vidik bolezni lahko 
povežemo tako s pojavom 
bolezni kot njenim poslabšanjem 
zaradi stresa.

Luskavica – psoriaza – je kožna bolezen, ki jo poznamo že stoletja. Prizadene približno dva odstotka 
prebivalstva po podatkih iz svetovne literature, podobno število bolnikov je tudi v Sloveniji.

Besedilo: Prim. Boris Kralj, AKD

LUSKAVICA 
SEgA gLObLJE 
Od KOžE

površinah od nekaj centimetrov pa za več 
dlani velike tudi po drugi delih kože, kot so 
trebuh, hrbet in obraz.

Druga oblika se imenuje palmoplantarna, 
pri kateri so prizadeti dlani in podplati, 
največkrat center dlani in stopalni loki, kjer 
se lahko pojavlja luščenje, lahko nastanejo 
gnojne spremembe, kar predstavlja veliko 
težavo pri hoji, delu, še posebej delu z 
rokami.

Obstaja tudi inverzna oblika luskavice, pri 
kateri vnetje in luščenje prizadene kožne 
predele, kot so pazduhe, dimlje, spolovilo, 
predel ob anusu. Je zelo neprijetna oblika 
luskavice in tudi zelo problematična za 
zdravljenje.

Za kapljično obliko luskavice je značilno, 
da zelo pogosto izbruhe po prehladu, 
angini, padcu odpornosti in se pokaže kot 
številni luščeči izpuščaji po vsem telesu.
Nekoliko redkejša je pustulozna oblika, 
pri kateri so nastale spremembe gnojne 
– ali po vsej koži ali pa samo na dlaneh in 
podplatih.

Poleg kože so prizadeti tudi drugi organi: 

nohti, sklepi, saj je ena od oblik luskavice 
tudi psoriatični artritis, torej vnetja, 
deformacije in bolečine v sklepih. 

Kot je bilo omenjeno, so pri dolgotrajni 
bolezni, kot je luskavica, spremembe 
dokazane tudi na ožilju, sklepih, živčevju 
in kostnini.

kako zdraviti luskavico?
Na vsak način je zdravljenje bolezni 
odvisno od obsega, oblike luskavice, 
poteka, spremljajočih pojavov in težav.
Osnovno načelo je pomagati in olajšati 
življenje bolnika z luskavico, ki trpi zaradi 
videza, spremljajočih pojavov, kot so 
luščenje, srbenje, sklepna problematika, 
zagotovo pa je ogrožena kakovost 
življenja.

Blage oblike luskavice zdravimo z mazili 
s sestavinami, ki pomagajo stopiti 
obloge, mazili, ki delujejo protivnetno, 
ki so iz skupine kortikosteroidov, kjer 
je pomembno uravnavati odmerek 
in trajanje jemanja teh preparatov, in 
pogosto s kremami, ki so namenjene 
proti izsušitvi kože, torej z negovalnimi 
kremami. Za zmerne oblike lahko 
zadoščajo tudi kreme, ki so na osnovi 
vitamina D in ne tanjšajo kože.

Težava se pojavi pri obsežnih oblikah 
luskavice, oblikah, odpornih na terapijo, 
oblikah z gnojnimi spremembami, 
sklepnih težavah, kjer pa zgolj lokalna 
terapija ni dovolj. Za obsežne spremembe, 
pri katerih ni mogoče zgolj lokalno 
zdravljenje, je na voljo tudi fototerapija, 
kjer se uporablja UV-svetloba določene 

valovne dolžine, največkrat 365 nm.
Pri oblikah luskavice, kjer so obsežne 
spremembe, kjer ni odgovora na mazila, 
se dermatologi odločimo za tako 
imenovano sistemsko terapijo, kar pomeni 
zdravljenje z zdravili ali v obliki tablet ali 
injekcij.

Prvi izbor so zdravila – citostatiki in 
imunosupresivi, kjer pa je ob terapiji 
potrebno redno spremljanje stranskih 
učinkov in tudi laboratorijskih parametrov.
Od leta 2005 so za zdravljenje luskavice v 
Sloveniji na voljo biološka zdravila. Ta so v 
obliki injekcij ali infuzij zdravila, ki delujejo 
na imunski sistem. Delujejo na različne 
dele poteka imunskega odgovora, ki se 
dogaja v celicah in tkivih, tako v koži kot 
drugih organih.

Vključitev bolnika v zdravljenje z 

biološkimi zdravili zajema več dejavnikov: 
najprej resnost in obsežnost bolezni, 
izraba ali neučinkovitost zdravil, 
citostatikov ali imunosupresivov, izključitev  
obolenj, kot so tuberkuloza, hepatitis in 
aids, in seveda tudi privolitev bolnika v 
zdravljenje.

Jemanje bioloških zdravil je dosmrtno, 
stranski učinki so zelo redki.

V Sloveniji je bolnikov z luskavico, ki 
se zdravijo z biološkimi zdravili, več 
kot 1600. Za njih pomeni izginevanje 
kožnih sprememb, spremljajočih težav 
nekaj neopisljivega, njihovo življenje se 
spremeni, pojavljajo se v javnosti, delo v 
službi postane neobremenjujoče, posebno 
če se uredijo in zmanjšajo še sklepne 
težave, spremembe na izpostavljenih delih 
– roke, obraz, nohti.

kaj povedati za konec?
To je neprijetna, neozdravljiva in dedna 
bolezen, pri kateri so potek, zdravljenje 
in stranski pojavi nepredvidljivi, bolnik 
trpi zaradi videza, srbenja, bolečin, trpi 
njegovo socialno, družinsko in poslovno 
življenje. Bolezen zahteva veliko truda 
bolnika, terapevta, iskanje prave rešitve in 
ne nazadnje stalno in tudi relativno drago 
zdravljenje za državo.

kako poiskati rešitve?
Bolniki morajo z diagnozo luskavice 
sodelovati s terapevtom, naj bo to osebni 
zdravnik, dermatolog, revmatolog, katerih 
cilj je vedno pomagati k olajšanju in čim 
boljši rešitvi problema. Le sodelovanje 
in pomoč pri razrešitvi težav ob pravem 
predlogu terapevta bo življenje približalo 
človeku , ki je zdrav in nima takih kožnih 
sprememb kot bolnik z luskavico.
Vrnimo se k naslovu: luskavica sega 
globlje od kože – da, prizadetost drugih 
organov, prizadetost psihe, prizadetost 
družabnega in poklicnega življenja – vse 
to so pokazatelji, da je luskavica ne samo 
tisto na koži, ampak mnogo več!

To je neprijetna, neozdravljiva in dedna bolezen, pri kateri so 
potek, zdravljenje in stranski pojavi nepredvidljivi, bolnik trpi 
zaradi videza, srbenja, bolečin, trpi njegovo socialno, družinsko in 
poslovno življenje.

Na vsak 
način je 
zdravljenje 
bolezni 
odvisno 
od obsega, 
oblike 
luskavice, 
poteka, 
spremljajočih 
pojavov in 
težav.
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Čeprav se lahko pojavi v različnih oblikah 
in starosti, raziskave kažejo, da se tipično 
začne po 30 letu kot zardevanje ali rdečica 
na licih, nosu, bradi ali čelu. Na začetku 
je rdečina lahko še reverzibilna (izgine), 
če koža ni ustrezno obravnavana, postane 
ireverzibilna (trajna), pojavijo se razširjene 
kapilare (teleangiektazije). Ko kapilare 
postanejo propustne, se nekaj krvi izloča 
v medceličnino, kar povzroči vnetje in 
mozoljem podobne spremembe – vnetne 
drobne pordele bunčice (papule), ki imajo 
občasno tudi bele vršičke (pustule).  V 
najbolj resnih primerih rozacee se lahko 
odebeli koža in nastane odvečno tkivo. 
To navadno prizadene nos in je znano 

kot rinofima ali gomoljast nos. Rozacea 
prizadene tako moške kot ženske, pri teh 
je pogostejša, imajo pa lažje simptome 
kot moški, verjetno zato, ker se z boleznijo 
začnejo ukvarjati v zgodnejših stadijih kot 
moški.

Vzroki za pojav rozacee
Čeprav natančni vzroki za razvoj te kožne 
bolezni še niso znani, se pojavlja več teorij 
o njenem nastanku.

• Prirojen imunski sistem igra ključno 
vlogo pri odzivu telesa na vnetje. 
Sestavljen je iz kompleksa imunskih 
celic in molekul, ki sprožijo enega ali 

ROZACEA

Rozacea je kronična vnetna kožna bolezen, ki prizadene kožo centralnega dela obraza, v redkih 
primerih se pojavi tudi na drugih delih telesa, kot so prsi, glava, ušesa ali vrat. Prizadene do 10 % 
populacije, pogosto (do 50 %) tudi oči, ki so pordele, otekle in suhe. 

Besedilo: Besedilo: Alenka Fefer Grubar; Kozmetični salona Moments; www.moments.si; 031 347 617

več obrambnih odgovorov, ko naletijo 
na bakterije, viruse ali druge patogene. 
V skladu z najnovejšimi znanstvenimi 
raziskavami pa je ta zaščitni proces 
morda neučinkovit pri posameznikih z 
rozaceo.  Raziskovalci verjamejo, da je 
del imunskega sistema pri teh bolnikih 
preveč dejaven – tako so pri njih zaznali 
povečano aktivnost receptorja (TLR)-2, 
proteina katelicidina in kalikreina 5, kar 
spremeni neaktivno obliko katelicidina 
v LL37, protimikrobni peptid. Posledica 
je povečanje simptomov rozacee, kot so 
vnetje, eritem in teleangiektazija.

• spremembe ožilja  
Izpostavljenost UV-žarkom vodi do 
porasta žilnih endotelijskih rastnih 
faktorjev (VEGF), ki so jih povezali z 
razvojem vidnih žilic (teleangiektazija). 
Ker rozacea prizadene večinoma 
svetlopolte osebe, ki nimajo toliko 
naravne zaščite pred soncem (proces 
pigmentacije) kot temnopolte osebe, 
pri njih UV-žarki dosežejo globlje plasti 
kože, kjer sprožijo VEGF in tako nastanek 
krvnih žilic v globljih plasteh kože.

• Pršica demodex in mikrobi
• Mikroskopske pršice Demodex so 

naravni del človeškega mikrobioma 
– skupnosti mikroorganizmov, ki 
živijo v telesu in na njem. Dve vrsti 
pršice Demodex najdemo pri ljudeh. 
Demodex folliculorum živi v mešičkih 
lasnih foliklov, predvsem na obrazu, 
Demodex brevis pa v žlezah lojnicah. 
Pri bolnikih z rozaceo je njihovo 
število znatno povečano. Kljub 
temu še ni enotnega mnenja, ali je 
njihovo povečano število vzrok ali 
posledica rozacee. Vendar je vedno 
več dokazov, da lahko prekomeren 
razrast te pršice povzroči imunski 
odziv ali da lahko vnetje povzročijo 

Prirojen imunski sistem igra ključno vlogo pri odzivu telesa na 
vnetje.

določene bakterije, povezane s temi 
pršicami.

• Zdi se, da je prava povezava pršice 
Demodex folliculorum z rozaceo 
lahko povezana z bakterijo Bacillus 
oleronius. Ugotovljeno je bilo, da 
ta spodbuja vnetni odziv pri 79 % 
bolnikov z rozaceo v napredni fazi. 

Preiskovalci so ugotovili še, da 
potencialno vlogo te bakterije podpira 
dejstvo, da učinkovito zdravljenje 
rozacee vključuje antibiotike, ki 
uničujejo B. oleronius, antibiotiki, 
ki niso škodljivi za te bakterije, 
pa na splošno niso učinkoviti pri 
zdravljenju. 

• Raziskovalci omenjajo še druge 
bakterije, ki so potencialno 
povezane z razvojem bolezni, 
če so prekomerno razraščene 
(Staphylococcus epidermidis), 
medtem ko ni dokazane direktne 
povezave prisotnosti bakterije 
Helicobacter pylori z rozaceo.  V 
povezavi s to boleznijo se omenja 
tudi SIBO (povečano število bakterij 
in/ali spremembe v tipu bakterij, ki 
so v tankem črevesju). Bolniki, ki so 
jih zdravili, so poročali o znatnem 
izboljšanju simptomov rozacee.

• Genetika 
Čeprav študije kažejo na pomembno 
vlogo genetskih lastnosti posameznika, 
značilnega »gena za rozaceo« do zdaj 
niso dokazali.

sprožilni dejavniki rozacee 
najpogosteje vključujejo:
• Okoljske dejavnike, kot so 

izpostavljenost visokim in nizkim 
temperaturam, veter, sonce, vlaga, 
suh zrak (centralno ogrevanje), 
onesnaženost (vključno s cigaretnim 
dimom), megla, cvetni prah in izpušni 
plini.

• Psihološke dejavnike, kot so jeza, 
tesnoba, stres. Stresni hormoni, kot je 

Mikroskopske pršice Demodex so naravni del človeškega 
mikrobioma – skupnosti mikroorganizmov, ki živijo v telesu in na 
njem. kozmetovigilanca@oktal-pharma.si

ZELO SUHA TER 
RAZDRA�ENA KO�A ROK
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adrenalin, sprožijo vnetne procese v koži.
• 
zdravstveno stanje: kronično kašljanje, 
pogosto zardevanje, menopavza, lahko 
tudi nosečnost.

• zunanje dejavnike
• določene dišave, detergenti 

in topična zdravila (vključno s 
kortizonskimi kremami) 

• vroče kopeli, naporna vadba, tudi 
savna, bazeni

• oblačila, ki so obdelana z dražečimi 
barvili in kemičnimi snovmi

• kozmetični izdelki, ki vsebujejo 
alkohol, mentol in aceton

• močno začinjena hrana, alkohol, 
vroča pijača, kava, pravi čaj.

zdravljenje rozacee in pomen nege 
kože
Poleg konvencionalnega zdravljenja z 
zdravili (oralno, topikalno) se priporoča 
izogibanje sprožilnim dejavnikom. Bolniki, 
ki so bili konvencionalno zdravljeni, 
poročajo o uspešnosti zdravljenja samo 
med jemanjem zdravil, po prenehanju 
pa o vnovičnem poslabšanju. Prav 
tako oboleli poročajo, da se jim je za 
najučinkovitejše izkazalo izogibanje 
sprožilnim dejavnikom, sprememba 
prehranskih navad (razstrupljanje, 
razkisanje), redna vadba (izločanje 
toksinov, uravnavanje stresa) in primerna 
nega kože.

med prehranskimi navadami je 
koristno, da:
• Pijete dovolj vode ali zelenega čaja.
• Hrana naj bo bogata z vlakninami.
• Uživajte veliko sadja, bogatega z 

antioksidanti. 
• Uživajte dovolj esencialnih maščobnih 

kislin (konoplja, lan, orehi, mandlji), 
oljčno olje.

• Uživajte zelenjavo s temnozelenimi listi: 
brokoli, špinača. 

• Uživajte prehranska dopolnila; encim 
Q10, vitamin C in E.

ker gre pri rozacei z vidika kože za 
večstopenjski problem, je tudi pristop k 
negi kože večstopenjski:
• Antiinflamatorno delovanje: sestavine, 

ki zmanjšujejo vnetje (ognjič, zeleni 
čaj, kamilica, boragovo olje, salicilna in 
azelaična kislina).

• Antimikrobno in antibakterijsko 
delovanje: sestavine, ki znižajo 
bakterijsko okužbo, preprečujejo razrast 
mikrobov/bakterij, povečajo imunsko 
sposobnost kože, npr. ameriški slamnik, 
čajevec, salicilna in azelaična kislina.

• Antiiritativno delovanje: sestavine, ki 
pomirjajo kožo, zmanjšajo občutek 
draženja:  bisabolol, alantoin, kamilica, 
modri lotos.

•  Vazokonstrikcija (ožanje), ojačitev 
sten kapilar, sestavine ekstrakt divjega 
kostanja, gorske planike, timijana, listni 
ekstrakt majarona, vitamin K in C.

•  Keratolotično delovanje: učinek luščenja 
dosežemo s salicilno ali azelaično 
kislino.

• UV-zaščita je pri koži z rozaceo nujna, 
da ne povzročamo novih vidnih žilic. 

Pomembno je, da imamo dobro UVA- 
in UVB-zaščito vse leto, saj so UVA-
žarki prisotni vse leto, tudi v oblačnih 
dneh, prav tako prehajajo skozi steklo. 
UVB-zaščita v jesensko-zimskem času 
naj bo vsaj SPF15, v poletnem SPF25–
30, če ste izpostavljeni intenzivnemu 
soncu, naj bo SPF50. Izbirajte 
nekemične filtre, kot je titanijev dioksid.

Svetuje se umivanje z mili, ki imajo 
pH blizu vrednosti kislinskega plašča 
kože (pH 5,5), kljub temu bodimo pri 
umivanju zmerni. 

Negovalne kreme naj bodo primerne 
za nego kože z rozaceo, lahko so tudi 
kreme za kuperozno kožo, imajo naj čim 
manj dišav in konzervansov, vsebujejo 
pa naj snovi, ki jih koža lahko »uporabi« 
za obnovo vlažnosti in oslabljene bariere 
(urea, skvalen, omega 6 maščobne 
kisline).

Izogibajte se pogostemu menjavanju 
kozmetike, saj to pomeni stres za kožo.
Izbirajte mineralne izdelke za ličenje, 
maskara naj bo hipoalergena.

Uspešno je zdravljenje trajno razširjenih 
kapilar s tehnologijo IPL (intense pulsed 
light) ali  laserjem, vendar moramo prej 
umiriti vnetne spremembe.

Če potrebujete pomoč, se posvetujte 
z dermatologom ali izkušeno 
kozmetičarko.

Rozacea ni ozdravljiva bolezen, zanjo 
so značilna obdobja izboljšanja in 
poslabšanja, vendar s pravilno nego in 
zdravljenjem bolezni lahko zmanjšamo 
število poslabšanj in čas trajanja 
posameznih izbruhov. Mogoče je tudi, da 
bolezen začasno izgine oz. je v remisiji.

Poleg konvencionalnega zdravljenja z zdravili (oralno, topikalno) se 
priporoča izogibanje sprožilnim dejavnikom.

Svetuje se umivanje z mili, ki imajo pH blizu vrednosti kislinskega 
plašča kože (pH 5,5), kljub temu bodimo pri umivanju zmerni.



2120 Spremljajte nas na        /Zdrave novice

NEGA

Večina sestavine las je iz keratina, torej 
roževine, zunanjost las predstavlja plast, ki 
se imenuje kutikula, vmesna plast je lasna 
skorja, notranja osrednja plast pa je lasna 
sredica.

Lasje imajo tri faze rasti. Anagena faza 
pomeni aktivno fazo, ko las raste, lahko 
do pol mm na dan. Anagena faza traja 
nekaj let, lahko 4 do 6 let, to je faza , ko so 
lasje močno pritjeni in se ne dajo izpuliti, 
lahko se le odlomijo. Ko ta faza izveneva, 
se z lasom dogaja, da preneha rasti, to je 
katagena faza, ki je relativno kratka, traja 
nekaj tednov, nato pa prehaja v telogeno 
fazo, ki  traja nekaj mesecev, las  miruje, 
se z lahkoto izpuli , ali pa sam izpade.  V 
normalnem stanju je več kot 80% las v 

anageni fazi, več kot 15% je v katageni fazi 
in dober odstotek je v telogeni fazi.

kaj vpliva na rast las , na izpadanje  
las?
Vsekakor je dednost pomemben faktor pri 
gostoti, kvaliteti las. Ljudje se razlikujemo 
po tem ali imamo goste, čvrste lase, ali 
imamo ravne , ali imamo skodrane, ali 
imamo svetle, temne , ali imamo tip 
izpadanja. Pri tem je mišljeno izpadanje 
las naprimer po moškem tipu. Moški tip 
izpadanja las je lahko tako pri moškem kot 
pri ženski. Dogajanje je na receptorjih ob 
lasnem mešičku, kjer so delujejo določeni 
hormoni, ki povzročijo zakrnevanje, 
tanjšanje in izpadanje las. Značilna 
mesta, kjer so ti receptoriji so na čelnem 

IZPAdANJE 
LAS, VZROKI, 
REŠITVE
Las, dlaka je tvorba, ki jo ima človek kot del največjega organa- kože. Raste praktično na vseh delih 
kože, razen na dlaneh in podplatih, notranjih delih prstov,  ustnic, seveda z različno gostoto na lasišču, 
v pazduhah, po drugih delih telesa, seveda pa je gostota las in dlak odvisna od spola, genetike.

in temenskem delu, medtem ko jih v 
zatilnem delu ni, zato je rezultat takega 
izpadanja lahko takoimenovano visoko 
čelo, lahko razredčenje ali pa popoln izpad 
na čelnem in temenskem delu, kar je pri 
moškem lahko popoln izpad, medtem, 
ko se pri ženskah pojavlja le tanjšanje in 
delno izpadanje ne teh predelih.

Terapija v primeru izpada las po moškem 
tipu je učinkovita preko zdravil, ki se 
jemljejo v obliki tablet, medtem kos so 
lokalne terapije malo učinkovite.

Seveda pa se srečujemo z izpadanjem 
las tudi zaradi drugih razlogov. Na vsak 
način je redčenje, izguba kvalitete las 
in izpadanje zelo pogosto povezano z 
obolenji ščitnice. V takih primerih gre za 
izpadanje in redčenje las enakomerno po 
celi glavi, lahko tudi na drugih poraščenih 
delih telesa.

Pogosti vzroki za spremembe kvalitete in 
gostote las so tudi pomanjkanje vitaminov 
in mineralov, prav tako določena zdravila 
delujejo negativno na rast las, vsekakor pa 
intenzivne, močne terapije kot so naprimer 
kemoterapije, ki povzročijo izpad las.

Terapija v primeru izpada las po moškem tipu je učinkovita preko 
zdravil, ki se jemljejo v obliki tablet, medtem kos so lokalne terapije 
malo učinkovite.

Pričakovanje 
čudežev 
s strani 
terapije pri 
človeku, ki 
je dedno 
obremenjen 
z nekoliko 
slabše 
kvalitetnimi 
lasmi je 
seveda 
utopično.

 Pogosta dogajanja v zvezi z lasiščem so tudi prhljaj, diseboreja, 
kjer so zelo redke posledice kot je izpad las, so pa seveda take 
težave problematične zaradi neprijetnega videza, srbenja, luščenja

Posebne oblike izpada las so tako 
imenovana krožna izpadanja las, kjer se 
dogaja , da na določenih predelih lasišča, 
tudi brade ali pa pazduh, prsnega koša 
pride do popolnega izpada las, dlak  
na področjih za cm ali pa tudi velikih 
področjih velikosti dlani in e večjih, pa vse 
do  kasneje popolnega izpada las. Vzroki 
so pogosto vnetna, imunska dogajanja 
drugod po telesu, kot so lahko skrita vnetja 
v področju grla, nosu, zob, ne nazadnje 
pa se to lahko zgodi tudi po določenih 
stresnih dogodkih, ki sprožijo tako 
dogajanje.

Pogosta dogajanja v zvezi z lasiščem 
so tudi prhljaj, diseboreja, kjer so zelo 
redke posledice  kot je izpad las, so pa 
seveda take težave problematične zaradi 
neprijetnega videza, srbenja, luščenja, kar 
je terapevtsko dokaj problematično, ker 
obstaja več terapij, ki pri določenih ljudeh 
pomagajo, pri določenih pa ne, prav 
tako pa je pristop k zdravljenju pogosto 
problematičen, ker bolnik potrebuje veliko 
ukvarjanja s terapijo, od terapevtskih 
tekočin do šamponov, kar zahteva 
pogoste uporabe, ki pa velikim bolnikom 
predstavljajo problem, ker je seveda 
pričakovanje terapije v nekaj dneh.
Določene kožne bolezni se  prav tako 
kažejo v lasišču kot so npr luskavica, 
bolezni , ki jih prištevamo med avtoimune 
kot so Lupus, revmatodni artitis, pa imajo  
pogosto simptome in tudi spremembe na 
poraščenih delih , sploh na lasišču.
Vnetje ob dlakah, kar imenujemo 
folikulitis je lahko neprijeten dogodek, ko 
se vneje pojavlja ob dlaki, predvsem pa, 
ker se pogosto prenaša iz enega mesta 
na nova, sploh pri ljudeh, ki si praskajo, 
ki si stiskajo taka obolela mesta. S tem si 
prenašajo infekcijo, ki je posledica tega 
vnetja na številna mesta, posledica so 
brazgotine in pogosto tudi uničenje dela, 
kjer las ali dlaka raste, kar vodi do  trajnega 
prenehanja rasti take dlake. Redkejši 
folikulitisi pa so na glavi, na temenu, 
kjer gre za močno vnetno dogajanje ob 

dlaki, brez bakterijske infekcije, kjer so 
vzroki neznani, pogosto avtoimuni, kar 
pomeni, da telo napade lastne celice. Pri 
teh bolnikih pa so posledice brazgotinska 
področja brez las, ki so lahko zelo obsežna 
in so seveda ne samo estetska motnja 
ampak tudi funkcionalna motnja, kar 
pomeni, da so ta področja občutljiva in 
neelastična.

Zelo pogosta težava je vraščanje dlak. 
Zakaj gre? Depilacija , ki je lahko z voski, 
lahko mehanska, seveda tudi z britjem 
v smeri kontra rasti dlak- rezultirajo v 
vraščanje dlake, kar je seveda moteče 
dogajanje zaradi rdečine, prav tako pa 
pogosto vodi v infekcije in pa seveda tudi 
v trajno vidne spremembe  kot neravne, 
vnete ali rjavo obarvane brazgotine. Britje 
v kontra smeri rasti dlak in tudi depilacija  
pomeni, da dlako ob odstranitvi deloma 
potegnemo ven iz kože, odrežemo ali 
odtrgamo jo globoko, kar pomeni, da 
pogosto izgubi smer rasti in začne vraščati 
v podkožje. Sledi  vnetje, ki se mu lahko 
pridruži infekcija, kar vodi do neprijetnih 
bolečih občutkov in pogosto trajno vidnih 
izboklin in rdečin. V takem primeru na 
vsak način bolj svetujemo odstranjevanje 
dlak z laserjem.

Tako lahko pomenijo lasje ali dlake dva 
pomena, dva problema: če jih je premalo 
so problem, če jih je preveč so tudi lahko 
problem.

Lasje in dlake so pri človeku malo 
pomembne za funkcijo. Pri živali pomenijo 
toplotno zaščito in uravnavanje, pri 
človeku pa je ta funkcija zanemarljiva. 
Veliko pomenijo seveda lasje za zaščito 
proti soncu, zato imamo pogosto težave 
kot so solarne keratoze , kožni rak pri 
plešavih ljudeh, ki nimajo zaščite proti 
soncu na teh predelih, sami se ne 
ščitijo, posledice pa so zelo neprijetne in 
predstavljajo zdravstveni in terapevtski 
problem.

Glavnina problemov pri človeku je 
estetskih: tanki lasje, redki lasje, 
prekomerna poraščenost, kvaliteta las… 
s bolj kot medicinski  problem, problem 
kriterijev lepote, izgleda.

Obstaja cela vrsta preparatov, ki obljubljajo 
spremembo kvalitete, strukture las, 
vedeti pa je potrebno, da so ti preprati 
tisti, ki delujejo na zunanji plašč lasu, ki 
je zaroženel, torej lahko dajejo občutek 
boljšega,  bolj elastičnega lasu. Za las pa 
je pomembno, da je preko krvi ustrezno 
stimuliran, kar pomeni podprt s stabilnim 
hormonskim stimulansom, s snovmi, 
ki jih potrebuje za rast kot so proteini, 
vitamini in minerali.

Pričakovanje čudežev s strani terapije 
pri človeku, ki je dedno obremenjen z 
nekoliko slabše kvalitetnimi lasmi je 
seveda utopično.

kaj v zaključku?
Kakšne lasje imamo jih imamo. Če 
nimamo bolezni, ki bi vplivale nanje, 
potem jim lahko pomagamo le s 
kvalitetno nego, vnosom pravih živil, torej 
z ustrezno prehrano, kaj dosti več pa ne 
moremo vplivati nanje.

Pogosti vzroki za spremembe 
kvalitete in gostote las so 
tudi pomanjkanje vitaminov in 
mineralov,

PREJ POTEM
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Izloča tekočino, v kateri so snovi, ki 
varujejo, prehranjujejo in omogočajo 
gibljivost semenčic. Izločki prostate, ki se 
izločajo v sečnico ob semenskih izvodilih, 
predstavljajo 30 % količine semenske 
tekočine in ne pridejo v krvni obtok, razen 
pri oboleli žlezi, ki lahko prepušča nekatere 
snovi v kri. Po 40., zlasti pa po 50. letu se 
lahko začne razraščanje žleznega tkiva 
ob sečnici, ki onemogoča uriniranje in 
odtok seča iz mehurja. Pravimo, da gre za 
benigno povečanje prostate, ki je lahko 
raznih stopenj in se lahko pojavi skoraj 
pri polovici moških, vendar bo le četrtina 
moških v določenem obdobju potrebovala 
zdravljenje.

Težave, ki jih povzroča prostata, nastopijo 
postopoma, curek seča je vse tanjši, tudi 

uriniranje traja dalj časa in na koncu seč 
le še kaplja. Ker se stena mehurja zaradi 
napora vse bolj debeli, postane bolj 
vzdražljiv, tiščanje na vodo je pogostejše, 
pojavi se nezadržen pritisk na vodo ali tudi 
pekoč seč pri uriniranju. Z napredovanjem 
bolezni se urin nabira v mehurju, 
nastanejo okužba, sečni kamni in popolna 
zapora sečne poti. Pogosto se ti znaki med 
seboj prepletajo, odvisno od teže bolezni. 
Znake lahko natančneje opredelimo s 
pomočjo posebnega vprašalnika (ipss-
vprašalnik), ki ga moški izpolni.

katere preiskave so potrebne pri 
težavah z uriniranjem?
Ob prvem stiku z bolnikom je potreben 
temeljit in odprt pogovor, saj lahko bolniki 
težave zmanjšujejo ali jih pripisujejo 

predvsem starosti. Za natančnejšo 
opredelitev težav uporabljamo 
mednarodni vprašalnik, imenovan ipss, ki 
točkuje odgovore, in na podlagi seštevka 
točk lahko ocenimo težo bolezni pa tudi 
kakovost življenja. Druga preiskava je 
otipanje velikosti prostate z digitorektalnim 
pregledom. Ocenimo velikost žleze, 
čvrstost pa tudi morebitne zatrdline v tkivu, 
ki bi lahko pomenile rakavo tkivo.

Zgodnje odkrivanje bolezni prostate, 
tako benignega povečanja kot raka na 
prostati, omogoča uspešno zdravljenje in 
ozdravljenje, zato naj moški ne odlašajo s 
pregledom, ko opazijo prve težave.

Naslednja preiskava je določitev psa 
(prostatični specifični antigen) v krvi. To 
je beljakovina, ki jo izloča prostata in je 
prisotna v njenem izločku, v krvi pa se 
ne pojavlja, razen pri oboleli prostati. 
Pri povišanih vrednostih psa, zlasti nad 
3 ng/ml, moramo biti pozorni, ker je 
mogoče, da gre za skritega raka na 
prostati, ki ga tudi pri tipanju prostate 
ne začutimo. Poleg teh preiskav 
priporočamo še določanje elektrolitov, 
sečnine in kreatinina v krvi in pregled 
seča zaradi morebitne okužbe sečil. 
Vedno je priporočljiva tudi ultrazvočna 
preiskava trebušnih organov in sečil, s 
katero ugotavljamo velikost prostate, 
zastajanje seča v mehurju ali spremembe 
na ledvicah. Vse to so predvsem prve 
preiskave, pozneje pa lahko urolog oceni, 
da so potrebne še dodatne preiskave, kot 
je odvzem tkiva prostate z ultrazvočno 
vodeno biopsijo pri sumu na raka v žlezi, 
ali preiskave, ki pokažejo razširjenost in 
napredovanje bolezni ali okvare, ki jih 
povzroča zastoj seča v sečilih.

katere bolezni se pojavljajo v prostati?
Nekatere bolezni se pojavijo že v mlajših 
letih, druge pa v poznejšem obdobju 

MOVEMbER 
– MESEC 
OZAVEŠČANJA O 
RAKU NA PROSTATI
Prostata je moška spolna žleza, ki leži pod sečnim mehurjem in obdaja začetni del sečnice. Ob spolni 
zrelosti moškega, to je med 20. in 30. letom, tehta približno 20 gramov in po velikosti in obliki 
spominja na divji kostanj. Besedilo: prof. dr. Andrej Kmetec, dr. med., Klinični oddelek za urologijo UKC

življenja. Med 40. in 50. letom sta značilni 
zlasti dve, to je vnetje prostate in zožitev 
ali skleroza notranjega izhoda iz mehurja, 
imenovana Marionova bolezen.
Vnetje prostate ali prostatitis se kaže z 
bolečinami v presredku in spodnjem 
delu trebuha ter zlasti znaki draženja 
ali tudi zapore seča. Lahko poteka kot 
akutno ali kronično bakterijsko vnetje, kot 
kronično nebakterijsko vnetje in sindrom 
kronične medenične bolečine. Le v 5 do 
10 % lahko dokažemo bakterije, v zadnjih 
letih predvsem okužbo s klamidijo, sicer 
pa ostane pogosto vzrok nepojasnjen. 
Bolezen zdravimo z antibiotiki, dodamo 
še protibolečinska zdravila, zaviralce 
adrenergičnih receptorjev, ugodno 
delujejo tudi zaviralci 5 alfa reduktaze. 
Pogosti, ponavljajoči se prostatitis, ki 
preide v kronično, zlasti nebakterijsko 
obliko, lahko povzroča tudi motnje 
erekcije, včasih tudi ejakulacije, predvsem 
pa zmanjša oploditveno sposobnost, 
ker poslabša dozorevanje in gibljivost 
semenčic.

Zožitev ali skleroza vratu mehurja je druga 
bolezen prostate, ki se pojavi v srednjih 
letih. Prostata je lahko normalne velikosti, 
čeprav so težave pri uriniranju podobne 
kot pri povečani prostati. Vzrok bolezni 
je povečana napetost in skrčenje gladkih 
mišic na vratu mehurja, ki prepletajo tudi 
žlezo. Pod vplivom povečane aktivnosti 
simpatičnega živčevja so mišice trajno 
skrčene, pri praznjenju mehurja pa se 
vrat ne odpira, zato se pojavijo motnje 
v odtekanju seča. Pri zdravljenju 
predpisujemo predvsem zaviralce 
adrenergičnih receptorjev alfa, ki sprostijo 
gladke mišice, če pa je zaradi trajnega 

krča mišic že nastalo vezivno tkivo, je za 
olajšanje težav potreben kirurški poseg.

30 milijonov evropejcev ima benigno 
hipertrofijo
Benigna hipertrofija je po 50. letu 
najpogostejša bolezen prostate. Pri njej 
se razrašča žlezno tkivo v notranjem 
delu žleze, ki ovira pretok seča iz 
mehurja. Pojavijo se značilni znaki, kot 
sta nepopolno praznjenje mehurja in 
tanek ter obotavljiv začetek uriniranja. Za 
bolezen je značilno, da počasi napreduje, 
je torej kronična. Poleg starosti moškega 
so dejavniki tveganja za napredovanje 
bolezni še velikost žleze več kot 30 
ml in vrednosti psa, višje kot 1,4 ng/
ml. Po podatkih Svetovne zdravstvene 
organizacije ima to bolezen približno 30 
milijonov moških v Evropi.

Ob prvem stiku z bolnikom je potreben 
temeljit in odprt pogovor, saj lahko bolniki 
težave zmanjšujejo ali jih pripisujejo 
predvsem starosti. Za učinkovito 
zdravljenje bolezni sta zgodnje odkrivanje 
in čimprejšnje zdravljenje ključnega 
pomena, zato so smiselni preventivni 
pregledi že po 40. letu.

V preteklosti so bile operacije prostate 
najpogostejši način zdravljenja, danes 
pa imamo na voljo učinkovita zdravila, 
to so zaviralci encima 5 alfa reduktaze, 
ki zmanjšajo velikost žleze vsaj za 25 
%, izboljšajo težave pri uriniranju in 
zmanjšajo možnost zapletov, kot je 
nenadna zapora seča, ali možnost, da bo 
potreben kirurški poseg. Še boljši učinek 
dosežemo, če pri zdravljenju dodamo 
poleg teh zdravil še zaviralce adrenergičnih 

Težave, ki jih povzroča prostata, nastopijo postopoma, curek seča 
je vse tanjši, tudi  uriniranje traja dalj časa in na koncu seč le še 
kaplja.

Zgodnje odkrivanje bolezni prostate, tako benignega povečanja 
kot raka na prostati, omogoča uspešno zdravljenje in ozdravljenje, 
zato naj moški ne odlašajo s pregledom, ko opazijo prve težave. 
Naslednja preiskava je določitev psa

 Deluje hitro in močno na vaš imunski 
sistem.

 Je učinkovit. 
 Je v obliki praška za pripravo toplega 

ali hladnega napitka.
 Je dobrega pristnega okusa po limo-

nah. Vsebuje popolnoma naravni izvle-
ček iz soka limon. Z eno vrečko zaužije-
te toliko soka, kot ga je v pol limone.

 Ne vsebuje glutena in laktoze, konzer-
vansov, umetnih barvil ali arom, ume-
tnih sladil in sladkorja. 

Vsebuje Wellmune® beta-glukan, Abigenol, 
3 vitamine in 3 minerale. 

NA VOLJO V LEKARNAH, SPECIALIZIRANIH 
PRODAJALNAH IN NA www.arspharmae.com 

T 080 87 66

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnote-
ženo in raznovrstno prehrano.

Narava je modra

  ALI SE VAS NEKAJ 
LOTEVA? PONOVNO?
Smrkate? Vas boli glava?
Imate zamašen nos? 
Vas bolijo mišice? Kašljate?
Vzemite BetaCold® PLUS.
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receptorjev alfa. Kombinacija obeh zdravil, 
to je zaviralcev encima 5 alfa reduktaze 
in zaviralcev adrenergičnih receptorjev 
alfa, se je pokazala za bolj učinkovito kot 
posamezno zdravilo posebej in govorimo 
o sinergističnem učinku obeh zdravil. 
Zato je prišlo na trg in tudi v naše lekarne 
zdravilo, ki vsebuje kombinacijo obeh 
zdravil v eni kapsuli, kar poenostavi in 
izboljša učinkovitost zdravljenja benigne 
hipertrofije prostate. Seveda zdravljenje, 
zlasti če bolnik ne jemlje zdravil redno 
in dalj časa, ni učinkovito, prav tako ne, 
če je prišel na pregled prepozno, ko je že 
nastala nenadna zapora seča z okužbo 
seča v mehurju, kjer se lahko naredijo 
tudi kamni. V takih primerih je še vedno 
potreben kirurški poseg, ki ga izvedemo 
navadno endoskopsko skozi sečno cev, 
kamne pa podrobimo.

Z današnjim sodobnim pristopom 
v diagnostiki in zdravljenju benigne 
hipertrofije prostate je bilo treba tudi 
uveljaviti ustrezne smernice in kriterije 
za odkrivanje in uspešno zdravljenje 
bolnikov, predvsem da se poenoti 
odkrivanje in zdravljenje bolezni po vsej 
državi.

Skoraj 900 novih rakov na prostati letno
Rak prostate je bolezen, katere pojavnost 
se letno povečuje, saj ga odkrijemo skoraj 
pri 900 moških v Sloveniji vsako leto. Na 
srečo najdemo že v več kot 70 % raka, ki je 
omejen samo na žlezo, torej v zgodnjem 
stanju. Opažamo pa, da se starostna doba, 
ko se bolezen lahko pojavi, vse bolj niža, 
ravno zato priporočamo redne preglede 
moških po 50. letu, pri moških, ki so 
družinsko obremenjeni zaradi bolezni 
prostate, pa že po 40. letu.

Pri diagnosticiranju težav s prostato 
je priporočljiva ultrazvočna preiskava 
trebušnih organov in sečil, s katero 
ugotavljamo velikost prostate, zastajanje 

seča v mehurju ali spremembe na 
ledvicah.

Rak prostate ne povzroča posebnih težav 
pri uriniranju, razen če ni pridružena še 
benigna hipertrofija, zato je treba bolnike 
aktivno poiskati z določanjem vrednosti 
psa v krvi in rednimi pregledi. Seveda 
priporočamo, da si moški v skrbi za svoje 
zdravje tudi sami določajo psa. Vrednost 
nad mejno 3 ng/ml je lahko pokazatelj 
bolezni, če izključimo morebitno vnetje ali 
kakšne druge posege v tem območju, ki tudi 
zvišajo vrednosti. Raka potrdimo z biopsijo 
žleze in na podlagi histološkega pregleda 
vzorcev tkiva patolog določi stopnjo bolezni. 
Poleg biopsije žleze in vrednosti psa so 
včasih potrebne še dodatne preiskave, 
s katerimi ugotavljamo razširjenost 
bolezni, kot je izotopska scintigrafija kosti, 

in preiskava z magnetno resonanco. S 
pomočjo vseh teh preiskav se odločimo 
za vrsto zdravljenja. V začetnem stadiju, 
ko je bolezen omejena na samo žlezo, je 
najpogostejši način kirurška odstranitev 
cele prostate s semenskimi mešički. 
Posegu pravimo radikalna prostatektomija. 
Mogoče je tudi obsevanje žleze ali vstavitev 
drobnih radioaktivnih delcev v prostato. 
Pri napredovali bolezni pridejo v poštev 
predvsem zdravila, ki zavirajo delovanje 
moškega spolnega hormona testosterona 
v prostati. Ta zdravila delujejo tako, da 
zasedejo mesta vezave za testosteron v 
prostati ali delujejo centralno, da preprečijo 
izločanje hormonov v hipofizi, ki usmerjajo 
izločanje testosterona v modih. Z zdravili 
lahko več let uspešno preprečujemo širjenje 
bolezni, ne moremo je pa pozdraviti. Če se z 
leti razvijejo hormonsko neodvisne rakaste 
celice, je mogoče zdravljenje z nekaterimi 
citostatiki, ki trenutno še niso učinkovitejši 
kot hormonsko zdravljenje.

kaj lahko stori moški zase in za 
preprečevanje bolezni?
Na prvem mestu je predvsem zavest, da so 
tudi za moškega priporočljivi preventivni 
pregledi, zlasti po 50. letu življenja. Zgodnje 
odkrivanje bolezni prostate, tako benignega 
povečanja kot raka prostate, omogoča 
uspešno zdravljenje in ozdravljenje. 
Zavedati se moramo, da s staranjem 
narašča tveganje za pojav bolezni, na kar 
seveda ne moremo vplivati. Poleg zgodnjih 
preventivnih pregledov priporočamo 
opuščanje nezdravih navad, aktivno 
življenje, športno udejstvovanje z veliko 
gibanja v naravi in uživanje zdrave prehrane, 
v kateri je več zelenjave, zlasti stročnic, in 
manj mesa.

Rak prostate ne povzroča posebnih težav pri uriniranju, razen če 
ni pridružena še benigna hipertrofija, zato je treba bolnike aktivno 
poiskati z določanjem vrednosti psa v krvi in rednimi pregledi.

Ob prvem stiku z bolnikom je potreben temeljit in odprt pogovor, 
saj lahko bolniki težave zmanjšujejo ali jih pripisujejo predvsem 
starosti.

Vnetje je proces, kjer imunski sistem 
neselektivno ruši vse strukture, da bi 
odstranil težavo. Poškodbe se zato še 
povečujejo, v takem okolju pa popravilo 
ni možno. Zato je potrebno najprej 
umiriti vnetje in s tem omogočiti začetek 
regeneracije ter aktivno spodbuditi celjenje.

Matične celice so pri tem najbolj učinkovite, 
ker: 
• dolgotrajno umirijo vnetje, zaradi 

katerega je prišlo do nastanka artroze
• s svojimi signalnimi molekulami 

spodbujajo druge celice k regeneraciji tkiv
• so se sposobne razviti v hrustančne celice
• so naravno prisotne in so vaše lastne
• spodbujajo produkcijo kolagena 

Matične celice so neusmerjene celice, ki 
imajo sposobnost proliferacije (neomejene 
delitve) in diferenciacije (usmeritve) v 
različna tkiva: 

Matične celice so naravno prisotne v 
maščobnem tkivu. Ob pretiranem vnetju se 
prebudijo in usmerjajo vnetni proces, saj v 
fazi vnetja popravilo poškodb ni mogoče. Ta 
naravni proces lahko s sodobnim znanjem 
nekoliko nadgradimo in pridobimo večje 
število matičnih celic, ki učinkovito opravijo 
svoje naravno poslanstvo.

Educell d.o.o. že več kot 20 let pripravlja 
celice za zdravljenje ortopedskih poškodb. 
AdipoArt TM je produkt podjetja Educell, 

ki se uspešno uporablja za zdravljenje 
predvsem osteoartritičnih sprememb. To so 
pacientu lastne (avtologne) matične celice, 
ki jih po patentiranem lastnem postopku 
pripravijo strokovnjaki podjetja Educell.

ZdRAVLJENJE ARTROZE 
Z MATIČNIMI CELICAMI 
IZ MAŠČObNEgA TKIVA
Ko maščobno tkivo postane rešitev za težave s sklepi! Med aktivnim življenjem prihaja do majhnih 
poškodb sklepov, ki jih sploh ne čutimo. Z leti se te poškodbe nabirajo, hkrati pa se zmanjšuje naša 
sposobnost umirjanja vnetja, ki nastane zaradi teh poškodb. Tako pride do kroničnega vnetja, ki 
postopoma uničuje sklepne strukture, čemur pravimo artroza. Besedilo: dr. Lenart Girandon univ. dipl. mikrobiolog
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Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) 
pa jo opredeljuje kot motnjo v presnovi, 
iz številnih vzrokov, ki jo določa kronična 
hiperglikemija (stanje zvišane ravni 
sladkorja v krvi). Kaže se kot motnja v 
presnovi ogljikovih hidratov, maščob 
in beljakovin, posledici nepravilnosti v 
izločanju ali delovanju inzulina. Končni 
učinki bolezni so lahko trajne okvare, 
nepravilnosti v delovanju ali celo odpoved 
številnih telesnih organov.

Inzulin (lat. insula = otok) je hormon, 
kemijsko beljakovina, ki jo izločajo beta 
celice v trebušni slinavki, natančneje v 
t. i. Langerhansovih otočkih v trebušni 
slinavki. Koncentrat trebušne slinavke je 
bil za zdravljenje sladkorne bolezni prvič 

uporabljen leta 1922. Nekdaj so inzulin 
pridobivali iz goveje ali svinjske trebušne 
slinavke, danes pa ga proizvajajo tako, 
da neki bakteriji ali plesni z genetskim 
inženiringom vsilijo, da ga izdeluje, 
potem pa izcedek očistijo. Tako pridobljeni 
inzulin je povsem enak človeškemu in ga 
imenujemo tudi humani inzulin.

tipični klinični znaki za nastanek 
sladkorne bolezni so:
• povečano izločanje vode iz telesa 

(uriniranje) – poliurija
• s tem povezana dehidracija in huda žeja 

– polidipsija
• slabo počutje
• izguba teže
• zmanjšana odpornost

Po zadnjih podatkih iz leta 2003 živi na 
svetu 194 milijonov ljudi s sladkorno 
boleznijo, od tega 30 milijonov v Evropi. 
V Sloveniji ima sladkorno bolezen 8 % 
prebivalcev.

delitev sladkorne bolezni glede na 
nastanek:
tip 1 (od inzulina odvisna sladkorna 
bolezen)
• pojavi se v otroštvu in mladosti (največ v 

puberteti) oz. do 30. leta starosti
• je avtoimunska bolezen
• njegova osnova je najverjetneje 

nesrečna kombinacija dedne zasnove; 
verjetnost, da zboli otrok, katerega 
eden od staršev je sladkorni bolnik, je 
2- do 5-odstotna; če sta oba starša, je 
verjetnost, da bo sladkorni bolnik tudi 
otrok, 30- odstotna

• zdravljenje z inzulinom je nujno od 
pojava bolezni, z injekcijami ga je treba 
nadomeščati do konca življenja

• za boleznijo tipa 1 je obolelih približno 
10 % sladkornih bolnikov, med njimi so 
otroci (v Sloveniji jih je približno 300)

tip 2 je najpogostejša oblika sladkorne 
bolezni: ima jo približno 90 % vseh 
sladkornih bolnikov
• osnova je verjetno genetska
• ne gre za pomanjkanje inzulina, temveč 

za odpor proti njegovemu delovanju 
(lahko ga je celo preveč)

• odpornost proti inzulinu se s starostjo 
povečuje (če je za to dedna osnova); 
hiperglikemija je sprva zmerna, nato se 
povečuje

• pri zdravljenju zadoščajo dieta in 
antidiabetične tablete, sočasno je treba 
zdraviti tudi težave, ki se pojavljajo 
vzporedno (povečan krvni sladkor, 
povečane maščobe v krvi, povečan krvni 
tlak) oz. zmanjšati telesno težo, če je ta 

SLAdKORNA 
bOLEZEN – bOLEZEN 
RAZVITEgA SVETA

Sladkorna bolezen ali diabetes mellitus je, kot jo opredeljuje Mednarodna federacija diabetikov (IDF), 
kronično stanje, pri katerem celice trebušne slinavke (pankreasa) ne proizvajajo dovolj inzulina oz. telo 
proizvedenega inzulina ne more učinkovito rabiti. To glukozi (ki jo dobimo iz hrane) oteži prehod v 
celice, zato te ne morejo normalno delovati. Motena je tudi presnova ogljikovih hidratov, beljakovin in 
maščob. Besedilo: Zveza društev diabetikov Slovenije

Viri: Diabetes Slide Show: A presentation pack for diabetes speakers addressing non-specialist audiences. 2000. Bruselj: International Diabetes Federation; Gjura Kaloper Vlasta in Urška Kaloper. 2000. Sladkorna bolezen, moja 
najzvestejša prijateljica. Ljubljana: Zveza društev diabetikov Slovenije; Medvešček Marko in Maruša Pavčič. 1999. Sladkorna bolezen. Kako živeti z njo. Dejstva od A do Ž. 100 receptov za zdravo prehrano. Ljubljana: Littera picta

prevelika, ter opustiti kajenje
• z leti lahko bolniki dosežejo tako visoke 

vrednosti glukoze v krvi, da je potrebno 
zdravljenje z inzulinskimi injekcijami

• tako k nastanku kot slabšanju bolezni 
pripomorejo neustrezne življenjske 
okoliščine (neprimerna prehrana, 
prevelika telesna teža, premalo gibanja, 
stres)

Prehodna hiperglikemija med 
nosečnostjo:
• gre za sladkorno bolezen tipa 2
• nastane zaradi hormonskega stresa in (v 

90 odstotkih primerov) s porodom izgine
• v starejšem obdobju (po 40. letu 

starosti) se hiperglikemija pogosto 
ponovi

kronični zapleti, tipični za sladkorno 
bolezen, so:
• diabetična nefropatija (kronični zaplet na 

malih žilah v ledvicah)
• diabetična retinopatija (kronična okvara 

žilic na očesnem ozadju)
• diabetična nevropatija (kronična okvara 

živcev)
• kardiovaskularna obolenja (srčni infarkt, 

možganski infarkt, ateroskleroza, angina 
pektoris)

• diabetična noga

akutni zapleti pri sladkorni bolezni so:
• Hipoglikemija (stanje zmanjšane 

koncentracije sladkorja v krvi)
• Nastane pri zdravljenju z inzulinom oz. 

tabletami

Povzročitelji:
• prevelik odmerek inzulina ali tablet
• prevelika telesna aktivnost
• premalo hrane oz. opuščen obrok
• pitje alkohola na prazen želodec
• včasih pravi vzrok ni znan

znaki hipoglikemije:
1. blaga hipoglikemija:
• lakota
• drgetanje

• znojenje
• strah
• vznemirjenje
• bledica
• hitrejši srčni utrip
2. srednjetežka hipoglikemija: poleg 
znakov blage še težave s koncentracijo in 
zmedenost
3. Huda hipoglikemija: nezavest

Pomoč pri hipoglikemiji:
blaga hipoglikemija:
• zaužitje obroka, bogatega z ogljikovimi 

hidrati (sendvič, žitarice …); če je 
hipoglikemija težja, zaužitje česa 
sladkega (kocka sladkorja, sladek sok …)

težka hipoglikemija:
• mazanje ustne sluznice s kocko sladkorja 

ali medom
• injekcija glukagona; tega morajo imeti 

sladkorni bolniki sami! (glukagon 
je namenjen domači uporabi ob 
težji hipoglikemiji, ko je potrebna 
pomoč druge osebe – toda laika, ne 
zdravstvenega osebja)

• infuzija 50 % raztopine glukoze
Hiperglikemija
• stanje zvišane vrednosti koncentracije 

sladkorja v krvi
• možni vzroki: premalo inzulina, preveč 

hrane, prehlad ali kakšno drugo obolenje

Vrednosti koncentracije sladkorja v 
krvi:
• od 3,5 do 5,6 mmol/l – normalna 

vrednost
• nad 5,6 mmol/l – hiperglikemija
• pod 3,5 mmol/l –  hipoglikemija
• na sladkorno bolezen kaže koncentracija 

sladkorja v krvi, višja od 7 mmol/l  na 
tešče oz. 11 mmol/l po hranjenju

• pozornost zahtevajo že vrednosti nad 
5,6 mmol/l, izmerjene na tešče, tedaj 
gre za blago hiperglikemijo oz. moteno 
toleranco na glukozo

zdravljenje sladkorne bolezni
a) cilji zdravljenja sladkorne bolezni:
• odprava simptomov in znakov bolezni
• preprečevanje akutnih zapletov 

sladkorne bolezni
• preprečevanje kroničnih zapletov
• zmanjšanje umrljivosti
izboljšanje kakovosti življenja
b) Pri zdravljenju sladkorne bolezni 
sodelujejo:
• bolnik
• zdravnik
• bolnikovi svojci
• izbrani splošni zdravnik
• drugi specialisti
• dietetiki
• medicinske sestre
• fizioterapevti
• socialni delavci
c) sredstva in metode zdravljenja so:
• zdravljenje z inzulinom oz. tabletami, če 

je to potrebno

Tipični klinični znaki za nastanek sladkorne bolezni so: povečano 
izločanje vode iz telesa (uriniranje) – poliurija in s tem povezana 
dehidracija in huda žeja

Kaže se kot motnja v presnovi 
ogljikovih hidratov, maščob in 
beljakovin, posledici nepravilnosti 
v izločanju ali delovanju inzulina.

• vzgoja bolnikov in njegovih svojcev
• dietetna prehrana
• zmanjšanje telesne teže, če je to 

potrebno
• telesna dejavnost
• samokontrola
d) zdravljenje je uspešno, ko:
• bolnik dojame, da ima sladkorno 

bolezen in da so njene posledice lahko 
resne, da pa jo je mogoče zdraviti

• prednosti zdravljenja odtehtajo njegove 
slabosti

Osnove dietne prehrane:
• dietna prehrana je osnovna metoda za 

zdravljenje vseh tipov sladkorne bolezni
• gre za zdravo prehrano, primerno tudi za 

zdrave ljudi, le da je upoštevanje diete za 
sladkornega bolnika še pomembnejše

• dieto je treba skrbno načrtovati in pri tem 
upoštevati vsa njena določila!

Dnevne potrebe po energiji so odvisne od 
posameznika (njegove telesne dejavnosti, 
spola, starosti, telesne teže …)  in zato od 
človeka do človeka različne.

Po navadi potrebe po energiji zadovoljimo 
v petih obrokih na dan.

razdelitev dnevno potrebne energije 
na obroke:
• Dopoldne = zajtrk in dopoldanska malica
• Popoldne = kosilo in popoldanska malica
• Zvečer = večerja

dnevno potrebna energija iz 
posameznih hranil:
zelo priporočljiva hrana:
• • hrana, ki vsebuje veliko vlaknin
• polnozrnati, rženi, črni, ajdov kruh
• ajdova, prosena kaša, ješprenj
• ječmenovi, ovseni, rženi kosmiči
• krompir v olupku, neglasiran riž
• polnozrnate testenine
• fižol, grah, soja
• sveža, zamrznjena zelenjava
• surovo, neolupljeno sadje, predvsem 

jagodičje
• posneto mleko
• nemastna skuta
• jajčni beljak

Prehodna hiperglikemija med 
nosečnostjo: gre za sladkorno 
bolezen tipa 2 in nastane zaradi 
hormonskega stresa



2928 Spremljajte nas na        /Zdrave novice

TEMA MESEcA

• nesladkane pijače: čaj, voda, mineralna 
voda, čiste zelenjavne juhe

• Hrana, priporočljiva v zmernih količinah:
• pogosto: krompir, riž, testenine, mleko, 

jogurt, polmastni sir, pusto meso, ribe
• poredko: bel kruh, keksi za sladkorne 

bolnike, sladko sadje, sadni sok iz 
svežega sadja, pusti izdelki iz mesa, 
jajčni rumenjak, drobovina

Hrana, ki se je moramo izogibati:
• hrana z veliko maščobami: ocvrte jedi, 

maslo, svinjska mast, margarina, mastno 
meso, majoneza, masleni rogljički, 
kremni siri, hrenovke, salame, klobase, 
industrijsko pripravljene jedi, pomfri, čips, 
industrijsko izdelane kremne juhe, živila z 
veliko sladkorja: marmelada, med, sadni 
sirupi, kompoti, sadni izdelki iz konzerv, 
pudingi, brezalkoholne sladkane pijače 
(coca-cola, cockta,  
fanta …), likerji

• živila z veliko maščob in sladkorja: torte, 
sladoled, čokolada

ne pozabite na sadje in zelenjavo
Način prehranjevanja je zelo pomemben. 
Lahko pomeni zaščitni dejavnik, ki krepi 
zdravje in izboljša kakovost življenja, lahko 
pa je dejavnik tveganja, ki naše zdravje 
ogroža. Obroki, ki vsebujejo zadostne 
količine zelenjave in sadja, predstavljajo 
varovalno prehrano, vendar Slovenci v 
povprečju kljub temu še vedno zaužijemo 
premalo sadja in zelenjave.

Dnevnemu priporočenemu vnosu sadja 
in zelenjave tako na primer zadosti le od 
6 do 24 % evropskih otrok, medtem ko 
odrasli v povprečju na dan zaužijejo 230 
g sadja in zelenjave, kar je samo polovica 

priporočenega dnevnega vnosa.

tako vedno imejte v mislih naslednje:
• Sadje in zelenjava sta pomemben vir 

vitaminov, mineralov in vlaknin ter 
številnih drugih zdravju koristnih snovi.

• Priporočljivo je, da ju vključimo v vsak 
obrok, s čimer izboljšamo hranilno 
vrednost obroka in hkrati zmanjšamo 
njegovo energijsko vrednost.

• Ciljajmo na vsaj pet porcij zelenjave 
in sadja na dan (400 do 650 gramov, 
odvisno od naših energijskih potreb, pri 
čemer naj bo več zelenjave kot sadja).

• Dobrodošlo je kombiniranje različnih 
vrst in barv – različne barve so navadno 
povezane z vsebnostjo različnih koristnih 
snovi.

• Izbiro prilagajamo sezonski in lokalni 
ponudbi – sveža in nepredelana namreč 
vsebujeta največ koristnih snovi.

ali sme sladkorni bolnik kaditi? 
Ne!

ali sme uživati alkohol? 
Le v zmernih količinah ob obroku – v 
alkoholnih pijačah, predvsem sladkih vinih, 
likerjih in pivu je veliko kalorij in sladkorja!

Osnove higiene sladkornega bolnika:
a) Osebna higiena posameznika 
zajema:
• higieno kože (telesa, rok, nog, nohtov, 

las)
• higieno sluznic (ustna votlina, spolovilo)
• higieno prehrane
• higieno telesne aktivnosti
• duševno higieno
• higieno počitka
• Gre za preplet zdravstvenega in kulturno-

estetskega vidika higiene, ki skupaj 
sestavljata celoto.

b) Pri vzdrževanju osebne higiene mora 
biti še posebej pazljiv na:
• redno vzdrževanje higiene
• uporabo blagih, nevtralnih mil
• preventivo pred poškodbami in ranami 

na koži
• uporabo bombažnih brisač
• uporabo perila, ki se lahko prekuhava
• uporabo zaščitnih rokavic pri delih, pri 

katerih bi se lahko poškodoval (delo na 
vrtu, v gozdu …)

slovarček manj znanih izrazov:
• angiopatija – bolezni žil
• angina pektoris – stiskajoča bolečina pri 

srcu
• amputacija – operativna odstranitev dela 

okončine (prsta, stopala …)
• ateroskleroza – nabiranje oblog (plakov) 

na notranji strani stene žil
• avtoimunost – napačen odziv 

obrambnega (imunskega) sistema: 
obrambni dejavniki uničujejo lastno tkivo

• diabetes mellitus – sladkorna bolezen
• diabetik – človek, ki ima sladkorno 

bolezen
• dehidracija – izsušen organizem
• genetsko – dedno
• glukagon – hormon, ki se izloča v jetrih 

in deluje ravno nasprotno od inzulina; 
obstaja pripravek za raztopino, ki se v 
primeru hipoglikemije lahko vbrizga v 
mišico ali žilo

• hiperglikemija – stanje zvišane vrednosti 
sladkorja v krvi

• hipoglikemija – stanje znižane vrednosti 
sladkorja v krvi

• holesterol – vrsta maščobe
• imunski sistem – obrambni sistem 

organizma
• infarkt – odmrtje tistega dela tkiva, 

katerega arterija, ki ga je prehranjevala, se 
zamaši zaradi preobilnih oblog

• inzulin – hormon, ki niža raven sladkorja 
v krvi

• kap – drug izraz za infarkt
• kardiovaskularna obolenja – bolezni srca 

in ožilja
• kronična bolezen – bolezen, ki se nikoli 

ne pozdravi
• kronični zapleti – zapleti, ki se ne dajo 

pozdraviti
• nefropatija – bolezni ledvic; diabetična 

nefropatija – tipični kronični zaplet 
sladkorne bolezni

• nevropatija – bolezni živcev; diabetična 
nevropatija – tipični kronični zaplet 
sladkorne bolezni

• organizem – telo
• poliurija – povečano izločanje urina
• polidipsija – huda žeja
• stres – neugodni psihični ali fizični vplivi 

na organizem
• tromboza – zamašitev žile s strdkom 

(trombusom) 

Tako vedno imejte v mislih naslednje: Sadje in zelenjava sta 
pomemben vir vitaminov, mineralov in vlaknin ter številnih drugih 
zdravju koristnih snovi. Zob je naravni rezervoar za dragocene 

matične celice, pri čemer jih je več v 
otroških in modrostnih zobeh, pri trajnih 
zobeh pa se njihovo število močno 
zmanjša, zato so manj primerni za vir 
matičnih celic. Matične celice v zobni pulpi 
se zlahka obnavljajo in so na voljo ob 
ekstrakciji zoba.

Žive matične celice, ki jih najdemo v 
izpuljenem zobu so drugače medicinski 

odpadek, če pa so primerno obdelane in 
shranjene v banki celic in tkiv pa so lahko 
dragocen vir za uporabo v medicini.

Poleg tega, da so matične celice iz zobne 
pulpe lahko dosegljiv vir, imajo velik 
pomen v razvoju novih celičnih terapij 
posebej pri regeneraciji kosti in živcev, 
seveda pa  znanstveni razvoj teče v 
smeri regeneracije zoba ali pa celo v rast 
novega. . Uporaba lastnih matičnih celic 
za zdravljenje pomeni veliko manjšo 
nevarnost zavrnitve presadka in zmanjšuje 
potrebo po močnih zdravilih, ki oslabijo 
imunski sistem.

Matične celice iz zobne pulpe so se 
izkazale za izjemno uporabne in ene 
izmed najhitreje rastočimi matičnimi 
celicami. Matične celice iz zob se delijo 
hitreje in večkrat, kot pa matične celice iz 
drugih tkiv.

Matične celice v človeškem telesu 
s starostjo izgubljajo regenerativne 
sposobnosti. Bolj mlade kakor so matične 
celice boljše so njihove lastnosti in tako 
uporabnejše za zdravljenje.

zobne matične celice obnavljajo 
nasmeh
Nekroza zobne pulpe je eden od 
najpogostejših vzrokov izgube zob. 
Regeneracija nove zobne pulpe je 
težaven proces, ki ga do sedaj ni bilo 
možno izvesti. V novi študiji je kitajska 
skupina dr. Xuana avgusta 2018 
objavila članek v prestižni reviji Science 
Translational Medicne. Bolnikom so 
implantirali  v laboratoriju vzgojene 
lastne matične celice iz zobne pulpe. 
Dokazali so regeneracijo zobne pulpe, 
ki vsebuje sloj odontoblastov – zgodnjih 
celic zoba, krvnih žil in živcev. Zob je 
spet postal občutljiv na vročino in mraz. 
To delo nakazuje, da lahko implantacija 
zobnih matičnih celic zagotovi delno 
okrevanje poškodovanih zob.

V Sloveniji je podjetje Biobanka d.o.o. 
edina s strani Javne agencije za zdravila 
in medicinske pripomočke avtorizirana 
institucija za shranjevanje celic iz 
zobne pulpe, maščobe in več drugih 
tkiv. Že več kot 10 let shranjuje matične 
celice iz popkovnice in popkovnične 
krvi.

MATIČNE CELICE 
IZ ZObNE PULPE

Medtem ko matične celice najdemo v večini tkiv v telesu, so le-te navadno globoko »zakopane« v 
posebnih nišah. So maloštevilne in podobne po videzu okolnim celicam. Z odkritjem matičnih celic v 
zobni pulpi je bil omogočen dostopen in razpoložljiv izvor matičnih celic za uporabo v medicini

Besedilo: dr. Marko Strbad, univ. dipl.mikorbiol in dr. Miomir Knežević, univ. dipl. biol.

ZOb JE NARAVNO 
SKLAdIŠČE ZA EdINSTVENE 
MATIČNE CELICE 

Mi delamo drugače.

V Biobanki je otrokovo zdravje na prvem mestu, zato naš postopek 
odvzema poteka drugače od ostalih ponudnikov. 

Porod vašega otroka poteka nespremenjeno po vašem porodnem načrtu 
dokler otroček ni varno v vaših rokah. Nato pa iz popkovnice in posteljice 
odvzamemo kri, ki je ostala in je medicinski odpadek, ki gre v uničenje. 
Uničenje je velika škoda, saj popkovnica in posteljica vsebujeta izjemno 
dragocene matične celice, ki bodo otroku v pomoč kadarkoli v življenju.

www.biobanka.si
ČLAN 
SKUPINE 
MBSI
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Matične celice iz zobne pulpe so 
se izkazale za izjemno uporabne 
in ene izmed najhitreje rastočimi 
matičnimi celicami.
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Združeni narodi so l. 1993 v Deklaraciji o 
odpravi nasilja nad ženskami nasilje nad 
ženskami opredelili kot “vsako dejanje 
nasilja, ki temelji na spolu in ima za 
posledico ali je verjetno, da bo imelo za 
posledico,  fizično, spolno ali psihično 
škodo ali trpljenje žensk. Vključene so 
tudi grožnje s takšnimi dejanji, odvzem ali 
samovoljna omejitev prostosti, ne glede 
na to, ali se to dogaja v zasebnem ali 
javnem prostoru.”

nasilje nad ženskami je družben 
problem
Na nasilje ne smemo gledati kot na 
individualen problem posameznice, ki 
doživlja nasilje. Pojav nasilja je namreč 
odvisen od tega, kako družba nanj reagira. 
Lahko ga sankcionira in obsodi ter s tem 
skrbi za zmanjševanje možnosti za njegov 
pojav ali pa nasilje tolerira in minimalizira. 
Zato nasilje definiramo kot družben 

problem. Nasilje nad ženskami je družben 
problem tudi zaradi posledic, ki jih prinaša. 
Nasilje nad ženskami pomaga ohranjati 
neravnovesje moči med spoloma. Če 
se ženske trudijo preživeti v nasilnem 
odnosu, poskrbeti za svojo varnost, svojih 
moči ne morejo vlagati v izobraževanje, 
javno udejstvovanje in v druga področja 
svojega življenja. Nasilje nad ženskami 
je prav tako velika finančna obremenitev 
za državo (stroški zdravljenja, stroški 
zaradi odsotnosti z dela, stroški povezani s 
preprečevanjem nadaljnjega nasilja, ...).

Glede na realnost in statistike je 
najnevarnejši prostor za ženske njihov 
dom
Dom je najpogostejše prizorišče 
dolgotrajnega nasilja. Kar v 95% so moški 
nasilni do žensk in večino nasilja nad 
ženskami povzročijo moški, ki jih ženske 
dobro poznajo. Gre za družinske člane, 

sodelavce, sorodnike, prijatelje. Nasilje 
ostane najdlje skrito v zasebnih odnosih, 
saj se žrtev zaradi tesnih osebnih vezi 
s povzročiteljem težko odloči, da bo 
nasilni odnos zapustila. Tudi ko se odloči, 
povzročitelj ponavadi nasilje stopnjuje, 
da bi preprečili konec odnosa. Nadaljno 
težavo pri odhodu pogosto predstavlja 
neodobravanje okolice, kadar se ženska 
odloči oditi od povzročitelja ali proti njemu 
sprožiti postopke.

za nasilje ni opravičila
Pogosto še vedno preveč toleranten odnos 
družbe do nasilja moških nad ženskami 
žrtvam nasilja otežuje skrb za lastno 
varnost in svoje pravice. Kljub splošnemu 
prepričanju, da se “žensk ne tepe”, veliko 
ljudi meni, da ima moški pravico udariti 
žensko, če ima za to dovolj dober razlog. 
Ta mu daje pravico žensko kaznovati. A 
kaznovanje je možno samo, kadar je moč 
v odnosu porazdeljena neenakomerno, 
kar je za partnerski odnos nedopustno.

tipičen povzročitelj in tipična žrtev ne 
obstajata
Nasilje nad ženskami se dogaja v vseh 
družbenih slojih. Napačno je prepričanje, 
da obstaja lik povzročitelja, ki ga lahko 
prepoznamo po nekih zunanjih lastnostih. 
Prav tako nasilje ni povezano z uživanjem 
alkohola ali drog, revščino, stopnjo 
izobrazbe, nacionalnostjo in drugim.

Razlogov za tako pogost pojav nasilja 
moških nad ženskami ni smiselno iskati 
v njihovih bioloških značilnosti, saj večina 
moških ni nasilnih. Prav tako niso vse 
ženske žrtve nasilja, zato tudi ne moremo 
govoriti, da je vloga žrtve povezana z 
biološkimi značilnostmi ženskega spola. 
Zmotno je prepričanje, da si ženske želijo 
biti žrtve, ker je to skladno s prirojenimi 
željami, da bi nekdo poskrbel zanje, jih 
vodil in usmerjal. Doživljanje nasilja 
ni prijetno in nihče si ne želi biti žrtev 
nasilja. Ženske, ki so doživele nasilje, nam 

RECIMO STOP 
NASILJU NAd 
žENSKAMI

Definicija nasilja nad ženskami temelji na problematizaciji neenako porazdeljene družbene moči 
med spoloma. Nasilje nad ženskami je skrajna oblika nadzora moških nad ženskami. Z nasiljem moški 
potiskajo ženske v podrejen položaj v primerjavi z moškimi. Besedilo: DNK – Društvo za nenasilno komunikacijo

povedo, da si najbolj želijo varnost, mir in 
življenje brez nasilja.

nasilje je povezano s tradicionalnimi 
vlogami, ki jih pripisujemo moškim in 
ženskam
Na Društvu za nenasilno komunikacijo 
se pri delu z uporabnicami in uporabniki 
ukvarjamo s tem, kakšna prepričanja 
prenašamo, ustvarjamo in ohranjamo 
o ženskah, moških in odnosih med 
njimi. Spodbujamo kritično razmišljanje 
o sporočilih, ki jih o tem dobijo otroci in 
mladi, saj bodo kot odrasli ta sporočila 
posredovali naslednji generaciji. 

Po tradicionalnih prepričanjih naj bi bil 
moški tisti, ki izkazuje moč, ki ni niti malo 
»ženski«, ki je aktiven, ki ne govori o 
svojih čustvih in ki ni »mevža« ali »baba«. 
Tradicionalna slika pravega moškega je 
»mačo«, ki ga ni strah pokazati sile in 
svoje težave rešuje z izkazovanjem moči. 
Ženska naj bi bila, po drugi strani, nežna, 
prilagodljiva,  podredljiva, razumevajoča, 
sposobna odpuščati in se žrtvovati za 
družino. Značilnosti in dinamika tako 
določenega odnosa med moškim in 
žensko, ki je povezan z definiranjem njune 
družbene vloge, so bistvenega pomena pri 
razumevanju pojava nasilja nad ženskami.

socializacija deklice usmerja v vloge, ki 
ženskam jemljejo moč, da se postavijo 
zase
Tako ženske kot moški imamo potrebo 
po moči. Vendar tradicionalna moška 
vloga dovoljuje ali celo določa, da moški 
vedno izkazujejo moč in kontrolo nad 
sabo in drugimi. Ženska, ki naj bi bila 
ženstvena, mora po drugi strani zanikati 
ali prikriti tako kontrolo nad sabo kot moč 
in kontrolo nad drugimi. Tradicionalno 
naj bi bila ženska nežna, ljubezniva, 
pripravljena na pomoč, znati mora 

skrbeti za druge. Ženske se pogosto 
opisuje kot pasivne, šibke (v fizičnem 
in psihičnem smislu), čustvene, mile in 
pripravljene na odrekanje. Razlike med 
moškimi in ženskami pojasnjujemo s temi 
stereotipnimi predstavami, ki jih napačno 
pripisujemo biološkim značilnostim, ne 
pa različni socializaciji enih in drugih. 
Mnoge raziskave so namreč pokazale, da 
je socializacija različna že od rojstva dalje 
in celo že prej. Drugačna pričakovanja 
imamo, ko razmišljamo, ali se bo rodil 
fantek ali punčka. Takšna pričakovanja 
postavljajo moške v vlogo vodij, ženske 
pa v vlogo vodenih, kar nedvomno vodi 
v neravnovesje moči. Ker so te vloge 
povezane s splošno sprejetimi družbenimi 
vrednotami, silijo posameznice in 
posameznike, da jih ohranjajo znotraj 
osebnih odnosov in širše družbe. Pogosto 
se stereotipne vrednote uveljavlja tudi z 
nasiljem in toleranco do nasilja.

nasilje v partnerskem odnosu se 
stopnjuje glede na pogostost in 
intenziteto
Nasilje nad ženskami v partnerskem 
odnosu se po prvem nasilnem dogodku 
začne stopnjevati tako po moči kot po 
pogostosti. Navadno se začne z blagimi 
oblikami psihičnega nasilja, ki jih žrtev ne 
prepoznava kot nasilje. Da bi preprečila 
nadaljnje nasilje, žrtev počasi prilagaja 
svoje življenje in sprejema omejitve, ki jih 
postavlja in zahteva povzročitelj. Nasilje 
se stopnjuje skladno s povzročiteljevo 
vse večjo željo po izkazovanju moči in 
nadzorovanju. Nekatere žrtve opisujejo, 
da so med posameznimi izbruhi nasilja 
doživele tudi obdobja miru. To so obdobja, 
ko se povzročitelj opraviči, ko z žrtvijo 
skleneta dogovor, da bo ona spremenila 
vedenje, povzročitelj pa obljubi, da ne 
bo več nasilen do nje. To obdobje je 
pogosto poimenovano obdobje medenih 
tednov. Nekatere žrtve pravijo, da teh 
obdobij nikoli niso doživele, saj so stalno 
doživljale le nasilje. V obdobjih miru se 

Pogosto še vedno preveč toleranten odnos družbe do nasilja 
moških nad ženskami žrtvam nasilja otežuje skrb za lastno varnost 
in svoje pravice.

Nasilje nad ženskami v 
partnerskem odnosu se po 
prvem nasilnem dogodku začne 
stopnjevati tako po moči kot po 
pogostosti.

žrtve pogosto odločijo, da bodo ostale v 
odnosu. Vidijo možnost, da se bo partner 
spremenil. Ženske, ki živijo pod stalnim 
pritiskom, da bodo doživele nasilje, živijo 
v strahu za svoje telo in življenje pod 
nadzorstvom in v izolaciji. Zato pogosto ne 
najdejo več moči, da bi sploh iskale pot iz 
nasilja. 

Pri preprečevanju nasilja moških nad 
ženskami je ključna ničelna toleranca 
do nasilja
Zaradi prepričanja, da so sociološke razlike 
med moškimi in ženskami naravne in 
da je naravna tudi »nagnjenost« moških 
k nasilju, je družba še do nedavnega 
izražala tolerantnost do nasilja moških nad 
ženskami. Če sta bila moški in ženska v 
partnerskem odnosu, je bila toleranca še 
večja. Še danes opažamo, da je javnost 
mnogo bolj ogorčena ob primerih nasilja 
žensk nad moškimi kot obratno, kljub 
temu, da je teh primerov bistveno manj 
kot primerov nasilja nad ženskami. 
Ogorčenje lahko pojasnimo s tem, da 
gre v teh primerih za bistven odstop od 
vrednot in pričakovanj, ki so povezane z 
vlogama spolov. Nasilje nad ženskami 
je nekaj, kar naj bi pričakovali glede na 
stereotipne lastnosti moških. Ženske naj bi 
to razumele in ostale na »svojih mestih«. 

Nasilja v družini se naša družba še vedno 
premalo zaveda. Javnost je manj pozorna 
na nasilje, ki se dogaja znotraj družinskih 
odnosov in bolj na nasilje zunaj domov, še 
posebej v primerih posilstva.

realnost o nasilju, še posebej spolnem, 
je drugačna od mitov, ki so prisotni v 
prepričanjih ljudi
Večinska predstava o posilstvu je, da 
neznan moški napade mlado in privlačno 
žensko na skritem prostoru. Ženska naj 
bi se v takšnem primeru aktivno branila, 
kar bi dokazovala s strgano obleko, 
modricami in podobnim. Strokovnjakinje, 
ki delajo z ženskami, ki so doživele 

 Zaradi prepričanja, 
da so sociološke 
razlike med moškimi in 
ženskami naravne in da 
je naravna tud
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spolno nasilje, večkrat povedo, da je 
posilstvo edino izmed kaznivih dejanj, 
pri katerem javnost pričakuje od žrtve, 
da se bo branila. Povzročitelj posilstva 
naj bi bil po pričakovanjih bistveno 
močnejši od ženske, imel naj bi orožje, 
bil naj bi alkoholiziran, imel naj bi 
močno, neobvladljivo spolno slo in 
tipične osebnostne lastnosti, ki so vidne 
že na prvi pogled. Resnica o posilstvih 
in nasilju je popolnoma drugačna. 
Spolno nasilje nad ženskami največkrat 
izvedejo moški, ki jih ženska dobro 
pozna. Ženske, ki so preživele nasilje, 
pogosto spregovorijo o spolnem nasilju, 
ki ga je nad njimi izvajal njihov partner 
v prepričanju, da mu partnerka pripada 
in mora izpolnjevati njegove želje tudi 

v spolnosti. Vodilo spolnega nasilja ni 
spolna sla, ampak potreba po moči. Ko 
povzročitelj izvaja spolno ali drugo vrsto 
nasilja nad žensko, pridobi nad njo moč 
in kontrolo. Spolno nasilje je navadno 
prepleteno z drugimi oblikami nasilja ali 
zlorabljanjem zaupanja. Žrtev se navadno 
ne upira fizično zaradi strahu, občutka 
brezizhodnosti in ker bi s tem tvegala še 
hujše poškodbe. 

za nasilje nikoli ni kriv in odgovoren 
nihče drug kot tisti, ki nasilje povzroča. 
nič ne more biti razlog za nasilje.
Ženske krivdo za nasilje pogosto 
pripisujejo sebi, še posebej če so 
povzročitelji nasilni samo do njih. Osebe, 
ki povzročajo nasilje, sicer v družbi 
pogosto veljajo za zelo uglajene, mirne 
ljudi in dobre očete. Žrtve nasilja pogosto 
v svojem vedenju prepoznajo psihično 
nasilje in v tem vidijo razlog, da je partner 
nad njimi uporabil fizično ali drugo nasilje. 
Vendar pa nasilja v odnosu ne moremo 
preprečevati z enakim ali drugačnim 
nasiljem, oziroma z nadvladovanjam 
tistega, ki je prekoračil naše osebne 
meje. Nasilje lahko preprečimo tako, da 
drugo osebo opozorimo na svoje osebne 
meje. Če jih druga oseba ne upošteva, 
je potrebno na novo definirati odnos in 
oceniti, ali je smiselno vztrajati v odnosu, 
kjer se ne počutimo upoštevane in 
spoštovane na način, kot bi si želeli. 

Pogosto se sprašujemo, zakaj žrtve 
nasilja vztrajajo v odnosu. Čas je, da  se 
vprašamo, zakaj v istem odnosu vztrajajo 
povzročitelji, ki jih vedenje partnerke tako 
moti, da se odločijo nad njo uporabiti 
nasilje?

Odhod iz nasilnega odnosa je 
priložnost za ponovno uživanje svojih 
pravic
Za žrtve nasilja je značilno, da začnejo 

v začetnem obdobju nasilnega odnosa 
spreminjati svoje vedenje, da bi preprečile 
nasilje. Svoje dejavnosti prilagodijo 
tako, da ustrezajo povzročitelju. Pogosto 
se odpovejo stikom s  prijateljicami in 
prijatelji, odpovedo se svojemu načinu 
življenja. Takšno odpovedovanje se 
stopnjuje  dokler žrtev popolnoma ne skrči 
svojega življenjskega prostora. Odločitev 
za pobeg iz nasilnega odnosa ni lahka, 
zlasti če ima par skupaj otroke. Zaradi 
pričakovane tradicionalne vloge ženske, 
odhod iz nasilnega odnosa spremljajo 
hudi občutki krivde. 

Pri preprečevanju nasilja nad ženskami 
je ključen odziv okolice na posamezne 
primere nasilja
Preprečevanje nasilja je pogosto oteženo 
zaradi odziva okolice, ki po eni strani 
meni, da se v problem ne sme vmešavati, 
ker gre za zaseben konflikt. Po drugi 
strani se ljudje velikokrat postavijo v vlogo 
razsodnikov in ocenjujejo, kdo je bolj kriv 
za nasilje, kdo je izzival in ali si je ženska 
nasilje zaslužila. Kadar poskuša žrtev 
pokazati svoje meje, izraziti svoje misli 
in prepričanja, povzročitelji in okolica 
to pogosto razumejo žot izzivanje. Tako 
namreč ženska ogrozi povzročiteljev 
nadzor nad situacijo in s tem njegovo 
identiteto moškosti. Izhodišče, da ima 
vsaka zgodba dve plati, pri preprečevanju 
nasilja ne pomaga. Nasilje nad ženskami 
je nasilje in je kaznivo dejanje. Nič ne 
more opravičiti nasilja. Nasilje je točka, ko 
okolica mora reagirati in dati povzročitelju 
sporočilo, da je njegovo vedenje 
nedopustno in nesprejemljivo.

svoboda je pravica vsakega človeka
Ženske imajo veliko strahov in težav, 
povezanih z odhodom. Dobra novica 
je, da je mnogim ženskam uspelo oditi 
in si urediti življenje. Mnoge so bile 
presenečene, ko so se začele zavedati, 
da lahko v svojem lastnem domu živijo 
brez omejitev in brez strahu. Nekatere 
uporabnice opisujejo nenavadne občutke 
ob tem, da si lahko po službi privoščijo 
kavo in klepet. Spet drugim je nenavadno, 
da jim ni treba trepetati, ali bodo doma 
ob pravem času. Tretja pove, da je prvič v 
življenju odšla sama z otrokom na otroško 
igrišče. Vse to govori o eni stvari. Mnoge 
ženske se morajo ponovno naučiti živeti 
svobodno. Čeprav je svoboda pravica 
vsakega človeka.

V vsakem odnosu mora biti prostor za 
konflikte, v nobenem za nasilje
Ženske včasih težko ocenijo, ali gre v 
njihovem odnosu za običajne konflikte v 
partnerstvu ali za nasilje, ki prerašča v vse 
hujše napade. Preglejte seznam nasilnih 
dejanj, o katerih običajno govorijo ženske, 
ki iščejo pomoč zaradi nasilne situacije in 
ocenite svojo situacijo.

Preprečevanje 
nasilja je 
pogosto 
oteženo zaradi 
odziva okolice, 
ki po eni strani 
meni, da se v 
problem ne sme 
vmešavati, ker 
gre za zaseben 
konflikt.

Nekatere uporabnice opisujejo 
nenavadne občutke ob tem, da 
si lahko po službi privoščijo kavo 
in klepet.

VPLIV MAgNEZIJEVEgA 
L-TREONATA NA ObNOVO 
MOžgANOV
Raziskovalci z inštituta Massachusetts Institute of Technology so odkrili in patentirali posebno obliko 
magnezija: magnezijev L-treonat (MgT), ki je poseben zato, ker poveča nivo magnezija v možganih, ko ga 
zaužijemo. MgT je edinstven, saj lahko prečka krvno možgansko pregrado in doseže možganske celice. Ko 
prodre v možgane, poveča gostoto sinaps, ki so komunikacijske povezave med možganskimi celicami. To je 
pomembno, saj je izguba sinaptične gostote povezana s krčenjem možganov in kognitivnim upadom.

Nedavna študija na ljudeh je pokazala 
izjemne koristi MgT pri odraslih s 
kognitivno disfunkcijo, motnjami 
spanja in anksioznostjo. Najbolj 
presenetljiva ugotovitev študije je, 
da lahko uživanje magnezijevega L- 
treonata pomladi možgane za več kot 9 
let po 12-ih tednih jemanja.

razumevanje starosti možganov
Možgani se funkcionalno ne starajo 
enako kot celotno telo. Npr. možgani 
60 let stare osebe lahko delujejo kot 

možgani 70 - letnika. Varianca staranja 
možganov temelji na merljivem delovanju 
možganov in psiholoških parametrih 
(izvršilna funkcija, delovni spomin, 
pozornost, epizodični spomin; sposobnost 
spominjanja minulih dogodkov). Naši 
možgani se krčijo, ko se staramo zaradi 
izgube sinaps. Trenutno velja, da je 
izguba sinaps najboljši »napovedovalec« 
kognitivnega upada, upočasnjenega 
mišljenja in pešanja spomina. 

kako mgt regenerira starajoče 
možgane
MgT izboljša kognitivno funkcijo pri 
starajočih odraslih in pomaga pomladiti 
možgane glede na njihovo kronološko 
starost. Višja koncentracija magnezija v 
možganih pomladi možgane. Povečana 
koncentracija magnezija v kultiviranih 
možganskih celicah iz hipokampusa 
(območje možganov, kjer je center 
za spomini) povečuje tako sinaptično 
gostoto, kot tudi plastičnost možganov.

zakaj je to pomembno?
• Sinaptična gostota je merilo strukturne 

celovitosti možganskih sinaps. Čim večja 
je sinaptična gostota, bolj učinkovita je 
kognitivna obdelava.

• Plastičnost je merilo, kako zlahka se 
lahko sinaptične povezave spremenijo 
z novimi dražljaji, kar je enakovredno 
učenju na celični ravni.

• Večina tipičnih magnezijevih spojin 
ne doseže možganov tako kot MgT 
in ne vplivajo na funkcije možganov 
(razmišljanje in spomin). 

Imamo le ene možgane, ki naj bi 
optimalno delovali celo naše življenje. 
MgT je dopolnilo, ki je nepogrešljivo pri 
ohranjanju naše možganske funkcije, 
saj doseže možganske celice ter tako 
predstavlja nov sistem za dostavo tega 
dragocenega minerala v možgane. 
Znatno izboljša učinkovitost in hitrost 
kognitivnih funkcij pri odraslih z 
zgodnjimi kognitivnimi motnjami. Še 
več, MgT zmanjša starost možganov 
za več kot devet let. MgT je na voljo kot 
prehransko dopolnilo Neuro-Mag® vsem, 
ki se zanimajo za proaktivno zaščito 
možganov.

Katarina Logar, doktorica znanosti s področja biomedicine

Neuro - Mag®
PAMETNI MAGNEZIJ

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

Neuro-Mag® je bil speci� čno 
formuliran za absorpcijo v 
možgane in živčne celice.
Podpira normalno psihološko 
delovanje in živčni sistem 
ter prispeva k zmanjševanju 
utrujenosti in izčrpanosti.
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Ko se staramo, se naši možgani 
krčijo zaradi izgube sinaps.
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TEMA MESEcA TEMA MESEcA

oglasno sporočilo

Ko pa se v predelu zadnjika pojavijo 
težave kot so bolečina pri izločanju 
blata, krvavitev in srbečica, pa govorim o 
akutnem hemorodialnem sindromu. S 
takšnimi težavami se sooča že vsak drugi 
človek v svojem življenju. težava je 
torej zelo pogosta in se je ne bi smeli 
sramovati. Obstaja mnogo načinov 
za lajšanja tegob. Zato ne oklevajte 
in se posvetujte s farmacevtom ali z 
zdravnikom. Težave s hemoroide lahko 
zdravite tudi z venoaktivnimi zdravili v 
obliki tablet.

Vsak 2. človek se tekom življenja sooči s 
težavami s hemoroidi.

kaj so hemoroidi?
Hemoroidi so normalna anatomska 
struktura v kanalu zadnjika nad in pod 
zobato črto. Gre za posebne vrste krvnih 
žil, sestavljenih tako iz ven kot manjših 
arterij. Ločimo notranje in zunanje 
hemoroide. Hemoroidi lahko povzročajo 
tudi neprijetne simptome. Ker se te težave 
pojavljajo najpogosteje kot občasne 
epizode, jih poimenujemo akutni 
hemoroidalni sindrom. 
V primeru zunanje hemoroidalne 
bolezni se ob robu zadnjika nenadoma 
pojavi ena ali več zatrdlin (tromboza 
zunanjih hemoroidov), ki zelo bolijo. 
bolečina je stalna in ni povezana z 
odvajanem blata. 
V primeru notranje hemoroidalne 
bolezni akutni napad navadno ne 
povzčroča bolečine. Občutiti je mogoče 
neugodje, srbenje, občutek nepopolne 
izpraznitve in drugo. 
Notranjo hemoroidalno bolezen 
najpogosteje spremlja krvavitev iz 
zadnjika. Stopnja krvavitve je zelo različna. 
Lahko je opazna le sled krvi na toaletnem 
papirju ali pa je okrvavljena celotna 
straniščna školjka, vendar takšna krvavitev 

praviloma ne ogroža bolnika. Simptomi se 
navadno poslabšajo ob odvajanju.

TEžAVE S HEMOROIdI? NAJ 
VAM NE bO NEROdNO – 
POIŠČITE POMOČ!
Ali ste vedeli, da imamo hemoroide pravzaprav vsi? Na srečo, 
pa vsem ne povzročajo težav. Hemoroidi so namreč normalne 
anatomske strukture v človeškem telesu, gre za žilne blazinice v 
predelu zadnjika, ki omogočajo normalno izločanje blata. 

1  Zadnjik
2 Notranji 

hemoroid
3  Zunanji sfinkter

4  Notranji sfinkter
5  Zunanji 

hemoroid
6  Zobata črta

1

6

55

4 3

22

Na levi strani so hemoroidi v 
normalnem stanju, na desni 
pa je prikazan akutni napad 
hemoroidalne bolezni.

najpogostejši simptomi

• Bolečina
• Krvavitev (Hemoroidi niso edini 

vzrok krvavitev iz zadnjika. V 
primeru krvavitve se posvetujte z 
zdravnikom, da ugotovi vzrok!)

• Srbež
• Občutek nepopolnega izpraznjenja 

po odvajanju
• Izcedek
• Oteklina

Več o bolezni si lahko preberete na www.bolezni-ven.si 
detraLeX je edino zdravilo, ki vsebuje kombinacijo flavonoidov, ki spadajo v skupino zdravil za stabiliziranje kapilar. 
Flavonoidi povečujejo tonus ven in odpornost kapilar ter zmanjšujejo nastajanje edemov in imajo protivnetne učinke. 
zato je zdravilo detraLeX pri odraslih namenjeno zdravljenju simptomov hemoroidalne bolezni. Če se znaki vaše bolezni 
poslabšajo ali ne izboljšajo v sedmih dneh, se posvetujte z zdravnikom.

10 nasVetOV 
kakO se izOGniti 
HemOrOidaLni 
bOLezni

Gibajte se, vendar ne 
kolesarite in jahajte, 
kadar imate težave

Pijte dovolj tekočine. 
Če ste nagnjeni k 
zaprtju, pijte donat

skrbite za redno in 
mehko odvajanje

ne dvigujte
težkih bremen

izogibajte se pikantnim 
jedem in večjim 
količinam alkohola

ne zadržujte se 
predolgo na vročih 
mestih

izogibajte se nošenju
tesnih oblačil

Prehrana naj bo 
uravnotežena in 
bogata z vlakninami

ne oklevajte z 
obiskom pri
osebnem zdravniku

redno skrbite za 
osebno higieno
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DETRALEX, kombinacija flavonoidov, je venoaktivno zdravilo, ki s protivnetnim 
delovanjem uèinkovito premaguje te�ave s hemoroidi.
Pred uporabo natanèno preberite navodilo! O tveganju in ne�elenih uèinkih se 
posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. Servier Pharma d. o. o., tel.: 01 563 48 11

, kombinacija flavonoidov, je venoaktivno zdravilo, ki s protivnetnim 
delovanjem uèinkovito premaguje te�ave s hemoroidi.
Pred uporabo natanèno preberite navodilo! O tveganju in ne�elenih uèinkih se 
posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom. 

www.bolezni-ven.si
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AKTUALNO

kaj je kronična obstruktivna pljučna 
bolezen (kOPb)?
KOPB je kronično obolenje dihal. Za 
bolezen so značilni kratka sapa, kroničen 
kašelj in povečano nastajanje sluzi in 
izpljunkov. Kajenje cigaret je najpogostejši 
vzrok obolevanja za KOPB. Cigaretni 
dim škoduje vsem delom pljuč. Zaradi 
sprememb v sami sluznici v velikih 
sapnicah nastaja veliko sluzi, ki jo bolnik 
vsak dan izkašljuje. Govorimo o kroničnem 
bronhitisu. Cigaretni dim poškoduje tudi 
male dihalne poti, katerih premer je manj 
kot 3 mm. Zaradi vpliva cigaretnega dima 
se te brazgotinijo in zožijo – govorimo o 
bronhiolitisu. Poleg dihalnih poti so pri 
KOPB prizadeti tudi nežni pljučni mešički, 

kjer sicer kisik prehaja iz vdihovanega 
zraka v kri. Pljučni mešički propadajo, med 
njimi pa nastajajo votlinice – govorimo o 
emfizemu. Prostori, zapolnjeni z zrakom, 
so lahko tudi večji – emfizemske bule. 
Opisane spremembe vodijo v napredujo 
o zaporo dihal, ki pa ni odpravljiva. 
Spremembe na pljučih so trajne. Iz vnetih 
bronhijev se izločajo določene molekule 
(snovi, ki sicer sodelujejo pri vnetju v 
pljučih), ki prek krvi preidejo v telesna tkiva 
in sprožijo propadanje mišic. Bolnik hujša 
in postane nemočen.

Bolniki s KOPB pogosto zbolijo za 
depresijo.

Po zdaj veljavni doktrini KOPB delimo 
glede stanja obolelosti na štiri stopnje: 
blag, zmeren, težek in zelo težek KOPB.

kakšne težave ima bolnik?
Bolnik kašlja predvsem zjutraj, lahko 
tudi čez dan. Številni sprejmejo kašelj kot 
običajen pojav kadilskega življenja, se 
zaradi tega ne vznemirjajo in zato tudi ne 
obiščejo zdravnika. Izpljunek je obič
ajno bel ali prozoren. Med prebolevanjem 
nahoda ali zaradi okužbe z bakterijami 
pa izpljunek postane obilnejši in rumeno 
obarvan. Druga bolnikova težava je 
težka ali kratka sapa. Ta se sprva pojavlja 
med fizičnim naporom, v napredujočih 
obdobjih bolezni pa tudi pri manjših 
fizičnih opravilih, pri opravljanju osebne 
higiene ali pozneje celo pri mirovanju. 
Težko sapo, ki se sprva pojavlja le med 
fizičnim naporom, bolniki nemalokrat 
pripišejo slabi telesni pripravljenosti.

KRONIČNA 
ObSTRUKTIVNA 
PLJUČNA 
bOLEZEN
KOPB je kronično obolenje dihal. Za bolezen so značilni kratka sapa, kroničen kašelj in povečano 
nastajanje sluzi in izpljunkov. Kajenje cigaret je najpogostejši vzrok obolevanja za KOPB.

BESEDILO: Bravo, društvo za pomoč otrokom in mladostnikom s specifičnimi učnimi težavami

Kadilce, ki redno kašljajo in imajo občutek 
težke ali kratke sape, opozarjamo, naj 
bodo do svojih težav pozorni in naj jih ne 
podcenjujejo. Težave naj zaupajo svojemu 
zdravniku.

kateri so vzroki za kOPb?
Najpogostejši vzrok obolevanja za to 
boleznijo je kajenje. Zboli približno 20 
% kadilcev. Za zdaj ni znano, zakaj za 
KOPB zboli le del kadilcev. Med drugimi 
vzroki so še velika izpostavljenost prahu 
in kemikalijam (prah, dražljivci, dim), 
onesnažen zrak in dim, ki nastaja pri 
gorenju lesa. 

Zaradi KOPB v Sloveniji na leto umre od 
500 do 600 ljudi.

kako postavimo diagnozo?
Za dokaz KOPB bolnikov opis 
bolezenskega stanja, tudi če smo še tako 
veš i ugotavljanja te bolezni, ni dovolj. Za 
postavitev diagnoze je potrebna preiskava 
delovanja pljuč, ki se ji reče spirometrija. 

Spirometrija je preiskava, ki je stara več kot 
150 let. Namenjena je meritvam volumna 
zraka v pljučih, ki ga bolnik lahko izdihne 
po predhodnem maksimalnem vdihu – 
temu volumnu rečemo vitalna kapaciteta 
(VC). Sočasno izmerimo tudi hitrost 
izdiha zraka, ki je pri KOPB zmanjšana. 
Izdih se podaljša, pretok zraka iz pljuč 
je upočasnjen. Volumen izdihanega 
zraka v prvi sekundi forsiranega izdiha je 
imenovan FEV1. Strokovno podaljšanemu 
izdihu zraka pravimo obstrukcija. Odčitek 
rezultata sodobnih aparatov – spirometrov 
– je enostaven, preiskava je neboleča in 

Ko bolezen napreduje in se prek plju v kri absorbira vse manj kisika, 
se žile, ki sodelujejo v srčno-pljučnem obtoku, zadebelijo. Spirometrija je preiskava, ki je stara več kot 150 let.

Osnovna zdravila pri zdravljenju KOPB so bronhodilatatorji. To so 
zdravila, ki jih bolniki vdihujejo in služijo širjenju dihalnih poti.

končana v desetih minutah, na podlagi 
rezultata pa postavimo pravilno diagnozo – 
KOPB in težavnostno stopnjo te bolezni, ki 
bolnika spremlja vse življenje in narekuje 
ustrezno zdravljenje.

kakšne so možnosti zdravljenja?
Osnovna zdravila pri zdravljenju KOPB 
so bronhodilatatorji. To so zdravila, ki jih 
bolniki vdihujejo in služijo širjenju dihalnih 
poti. Med seboj se razlikujejo po načinu in 
trajanju delovanja, zato jih predpisujemo 
tudi v kombinacijah. Nekatera od teh 

zdravil bolniki prejemajo redno, vsak dan, 
druga pa samo po potrebi, pri težavah z 
dihanjem. Ta zdravila delujejo hitro in tako 
bolniku olajšajo težave z dihanjem takrat, 
ko so najizrazitejše. Pri tistih bolnikih, ki 
imajo pljučno funkcijo okrnjeno za več kot 
polovico in se jim bolezensko stanje več 
krat poslabša, v terapijo predpisujemo tudi 
protivnetna zdravila – kortikosteroide. Tudi 
ta zdravila bolniki prejemajo v inhalacijski 
obliki, kar pomeni, da jih vdihujejo. 
Izjemnega pomena je, da zdravila 
prejemajo pravilno. 

Pri bolnikih se poslabšanje bolezni kaže 
tudi kot oteženo dihanje in izrazitejše 
izkašljevanje. To se zgodi ob prebolevanju 
virusne ali bakterijske okužbe dihal. V tem 
primeru bolnike zdravimo z ustreznimi 
antibiotiki, takrat bolnik pogosteje vdihuje 
zdravila za širjenje dihalnih poti. Pri 
bolnikih, ki imajo pljučno funkcijo že 
pomembno zmanjšano, v takih primerih 
v krvi primanjkuje kisika. Take bolnike 
zdravimo v bolnišnici. 

V časih je poslabšanje bolezni tako hudo, 
da jih moramo zdraviti na intenzivnem 
oddelku. Zaradi hude okvare pljuč se v 
bolnikovi krvi hitro kopiči ogljikov dioksid, 
zaradi česar postane bolnikova zavest 
motena. Tak bolnik je življenjsko ogrožen, 
zato mu v sapnik vstavimo posebno 
cevko in ga priključimo na aparat za 
umetno predihavanje pljuč – ventilator. 
Bolnik je v takem stanju na intenzivnem 
oddelku zdravljen več dni; v tem času z 
usmerjenim zdravljenjem poskušamo 
odpraviti vzrok, ki je privedel do tako 
hudega poslabšanja bolezni.

 Pljučni mešički propadajo, med 
njimi pa nastajajo votlinice – 
govorimo o emfizemu.
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kako preprečimo napredovanje 
bolezni?
Opustitev kajenja pri bolniku s KOPB je 
edini ukrep, ki prepreči hitro napredovanje 
upada pljučne funkcije. Škoda, ki je že 
nastala na pljučih, pa je nepopravljiva. Z 
zdravili le lajšamo bolnikove težave.

kako naj živi oseba s kOPb ali samim 
emfizemom?
1. Najpomembneje je, da posameznik 
imprej popolnoma preneha kaditi cigarete. 
Opustitev kajenja dolgoročno prinese 
večje pozitivne učinke na pljučno funkcijo 
kot zdravila. 

2. Kar najbolj naj se izogiba okužbam 
(virusnim, bakterijskim). Priporočamo 
redno letno cepljenje proti gripi in občasno 
proti pnevmokoku. Hkrati je pomembno, 
da oseba ne jemlje antibiotikov, če ne gre 
dokazano za bakterijsko okužbo, saj (pre)
pogosta uporaba antibiotikov povečuje 
odpornost bakterij. Izogibati se mora 
zaprtim javnim prostorom v času epidemij 
viroz, predvsem v hladnih mesecih. 

3. Zaželeno je, da izvaja posebne dihalne 
vaje, vaje za izkašljevanje in krepitev 
dihalnih mišic. Dihalne mišice so zelo 
pomemben del dihalnega sistema. 
Z rednimi vajami za njihovo krepitev 
(demonstrirajo jih fizioterapevti) 
zmanjšamo občutek težke sape in 
izboljšamo učinek izkašljanja nabrane 
sluzi v bronhijih. 

4. Predpisuje se redna telesna aktivnost. 
Dokazano je, da zmerna telesna vadba 
izboljša pljučno funkcijo in telesno 
zmogljivost. Hujše stopnje bolezni namre
 poleg dihalnih mišic pomembno 
prizadenejo tudi preostale mišice telesa. 
Osebe s KOPB so tako vse manj fizično 
aktivne, manj se gibljejo na svežem zraku 
in so bolj podvržene okužbam. Ne smemo 
zanemariti tudi socialnega vidika – skrb 

za fizično kondicijo in druženje z ljudmi 
sta dejavnika, ki bistveno zmanjšujeta 
možnost pojava depresije, ki je pri hujših 
stopnjah bolezni pogosta in pomembno 
vpliva na kakovost življenja. Vsekakor 
se je pred začetkom vadbe priporočljivo 
posvetovati z zdravnikom.

5. Priporočljivo je skrbeti za kakovostno 
prehrano. Kronični pljučni bolniki so 
nagnjeni k hujšanju, kar je slabo. Življenje 
oseb s KOPB, ki imajo podpovprečno 
težo, je krajše od tistih z normalno težo. 
Hujša se namreč tudi v mišice, ki so, kot 
že vemo, zelo pomembne za dihanje. 
V veliko pomoč pri izbiri prave hrane in 
ustrezne kalorične vrednosti živil so nam 
lahko dietetiki.

ali kdaj tudi operiramo?
Operacije se pri osebah s KOPB/
emfizemom izvajajo izjemoma. Pri zelo 
napredovanih/hudih oblikah bolezni pride 
v poštev odstranitev dela pljuč, ki najbolj 
moti pravilno izmenjavo plinov. 

Pri bolnikih, mlajših od 60 let, ki preživljajo 
zelo hudo stopnjo bolezni in so iz
rpali že vse možnosti zdravljenja, se lahko 
presadi eno ali obeh plju
ni krili.

kaj pomeni tzkd? kdaj jo uvedemo?
TZKD je kratica za trajno zdravljenje s 
kisikom na domu. To pomeni, da osebi 
z napredovano obliko KOPB/emfizema, 
pri kateri kljub zdravilom ni dovolj kisika v 
krvi (zasičenost – saturacija nižja od 90 %), 
predpišemo aparat – koncentrator za kisik. 
Ta s pomočjo električne energije ustvarja 

zrak z večjo koncentracijo kisika, kot je v 
običajnem zraku. Bolnik ta obogateni zrak 
vdihava prek tanke gumijaste cevke in 
nastavka za nos. Za učinkovito zdravljenje 
(podaljšanje preživetja) je aparat treba 
uporabljati vsaj 17 ur na dan – vso noč in 
večino dneva.

kaj pa srce pri kOPb?
Ko bolezen napreduje in se prek plju
 v kri absorbira vse manj kisika, se žile, 
ki sodelujejo v srčno-pljučnem obtoku, 
zadebelijo. Posledica je povišan pritisk 
krvi v njih, kar postopoma vedno bolj 
obremeni desno stran srca, ki mora ta 
pritisk premagovati. Sčasoma srce tega 
ne zmore več in začne »popuščati«, kar 
se kaže v nastajanju oteklin (tipično) okoli 
gležnjev in golenice. Otekanje nog je torej 
znak, da je kot posledica KOPB prizadeto 
tudi srce. 

kje in kolikokrat naj bo bolnik 
nadzorovan pri osebnem zdravniku in 
specialistu?
Natančno je to težko predpisati. Diagnozo 
praviloma postavi specialist pulmolog, 
pogostnost pregledov pa v nadaljevanju 
najbolj določa stopnja bolezni. Če je ta 
blage ali srednje hude stopnje in bolnik 
jemlje ustrezna zdravila, zadostuje en 
pregled na leto. Opravi ga osebni zdravnik, 
ki v primeru suma na hitro napredovanje 
bolezni bolnika napoti k specialistu.
Ob ugotovitvi hude/zelo hude stopnje 
bolezni pa so potrebni pogostejši pregledi 
– na pol leta ali še pogosteje, v primeru 
nenadnega poslabšanja zaradi okužbe ali 
suma na pomanjkanje kisika pa napotitev 
k specialistu.

Bolnik kašlja predvsem zjutraj, lahko tudi čez dan.

Operacije se pri osebah s KOPB/ 
emfizemom izvajajo izjemoma. 
Pri zelo napredovanih/hudih 
oblikah bolezni pride v poštev 
odstranitev dela pljuč, ki najbolj 
moti pravilno izmenjavo plinov.

KOPB je bolezen, ki jo lahko preprečimo in zdravimo.1

1 Zdravljenje1,5

Prenapihnjenost pljuč je glavni 
razlog za težko sapo pri bolnikih 
s pljučnimi boleznimi.

Razširite dihalne poti.
Pri KOPB so dihalne poti 
zožene. Lahko jih razširimo 
z zdravili, ki se imenujejo 
bronhodilatatorji. Vdihnemo 
jih preko inhalatorjev.

O njihovi pravilni uporabi se posvetujte 
z zdravnikom, medicinsko sestro ali 
farmacevtom. Uporabna spletna stran: 
www.vdihovalniki.si

Simptomi 
KOPB: 1

1 Zgodnje odkrivanje 
je nujno!1,3,4

32 Omejitve bolnikov 
zaradi KOPB: 1,2

pri normalni 
fi zični aktivnosti71 %

pri družabnih dejavnostih53 %

pri gospodinjskih delih56 %

pri službi51 %

pri družinskih 
aktivnostih46 %

2 Telesna aktivnost1,6

 raztezanje prsnega koša

 hoja, sprehod

  kolesarjenje, 

tudi sobno kolo

 dihalne vaje

Bodite čimbolj telesno aktivni!
Začnite postopoma in se posvetujte z zdravnikom.
Priporočene aktivnosti:

ega koša
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Kajenje je dejavnik tveganja, ki povzroči 
največ bolezni. Tobak je sokriv za okoli 
50 odstotkov vseh smrti, polovico od teh 
pa povzročijo bolezni srca in ožilja.  Zato 
je Svetovna zdravstvena organizacija 
razglasila tobak za največjega tihega 
ubijalca. Posledice kajenja so odvisne 
od količine pokajenega tobaka in od let 
kajenja, vendar je škodljiva vsaka cigareta, 
pokajena aktivno pa tudi pasivno. Kar 
eno leto mora miniti od zadnje pokajene 
cigarete, da se tveganje za srčno kap 
zmanjša za polovico. Dobrobiti telesne 
dejavnosti so nedvomne. Redna telesna 
aktivnost zmanjšuje tveganje za srčno-
žilne bolezni, zmanjša tveganje za srčno 
kap kar za 50 odstotkov, in podaljša 
življenje. To velja za zmerne aktivnosti, pri 
katerih se zadihamo in spotimo. Odrasla 
oseba naj bi se vsak dan ali vsaj štirikrat v 
tednu za pol ure posvetila ustrezni telesni 
dejavnosti. 

Prehranske navade in zdravje srca in 
ožilja
Prehranske navade so izredno pomembne 
za zdravje srca in ožilja. Pomembna 
je količina, kakovost in sestava hranil. 
Količino zlahka nadzorujemo: vsako jutro 
stopimo na tehtnico in ne dopustimo, da 
bi se kazalec na njej pomaknil navzgor. 
Kakovost je že težje nadzorovati. Veliko 
ljudi posega po bioloških živilih, ki naj bi 
bila boljša za naše zdravje. Svetovanje o 
sestavi prehrane pa je trenutno spolzko 
področje. Desetletja so nutricionisti 
prisegali, da je najbolje, če hrana vsebuje 
čim več (več kot 30 odstotkov) ogljikovih 
hidratov, bali pa naj bi se maščob. Nove 
raziskave nakazujejo obratno: v zdravi 
prehrani naj bi bilo manj ogljikovih 
hidratov, maščobe pa naj ne bi bile tako 
nevarne kot so trdili. Raziskave kažejo, da 
so zlasti maščobe v oreščkih, avokadu, 

olivnem olju in ribah zdrave maščobe. 
Nedvomno so škodljivi enostavni 
ogljikovi hidrati (npr. vse sladkarije), pa 
tudi hrana, ki vsebuje transmaščobne 
kisline. Pomembna je tudi priprava hrane. 
Škodljiva je ocvrta, preveč zapečena in 
zlasti industrijsko obdelana hrana. Med 
slednjo lahko prištevamo tudi mleko 
in mlečne izdelke, ki so jim odstranili 
več ali manj maščob. Nedvomno pa 
preveč zaužitih kalorij v kakršni koli obliki 
zviša tveganja za bolezni srca in ožilja. 
Priporočljivo je, da tudi zdrave osebe vsaj 
na vsakih pet let preverijo raven maščob 
v krvi, zdravnik pa bo glede na rezultat 
ustrezno ukrepal. 

dednost in zdravje srca in ožilja
Nagnjenost k srčnim in žilnim boleznim 
ter možganski kapi lahko podedujemo. 
Predvsem pri mladih ljudeh, ki doživijo 
srčno ali možgansko kap, pogosto 
najdemo bolezen v družinah. Pri ljudeh, 
ki prihajajo iz takih družin, so zato že 
osebni zdravniki bolj pozorni na prisotnost 
težav. Najpogostejša vzroka za nastanek 
bolezni srca in žilja v razvitem svetu 

Neustrezna prehrana je med najpomembnejšimi posrednimi vzroki pojava srčne kapi 
(miokardnega infarkta) in nenadne smrti. Je napovedni dejavnik za druge dejavnike tveganja, 
kot so povišan holesterol in sladkor v krvi, previsok krvni tlak, čezmerna telesna teža in 
debelost. BESEDILO: prim. mag. Nadja Ružić Medvešček, dr. med. sta ateroskleroza (poapnenje) žil in 

visok krvni tlak, Če je k temu pridružena 
še dedna obremenitev, na katero ne 
moremo vplivati (staršev si ne izberemo 
sami), pa je življenjski slog, na katerega 
lahko vplivamo, še toliko pomembnejši. 
Nepravilen življenjski slog, ki vključuje  
slabe prehranske navade, pomanjkanja 
gibanja in spanja in seveda kajenje, 

Znanost ne ve zagotovo, vendar obstaja možnost, da je v 
povečanje nevarnosti za infarkt pri ženskah vmešan hormon 
estrogen.

Nagnjenost k srčnim in žilnim 
boleznim ter možganski kapi 
lahko podedujemo.

lahko izboljšamo. Nekaterim dejavnikom 
tveganja pa se na žalost ne moremo 
izogniti. Sem sodi tudi staranje in z njim 
povezano naraščanje tveganja za vse 
bolezni. Čim starejši je človek, večja je 
nevarnost za srčno kap. Štirje od petih, ki 
jih koronarna bolezen usodno prizadene, 
so starejši od 65 let. Nevarnost za kap se 
z vsakim desetletjem po 55. letu starosti 
podvoji. Znano je, da so moški v povprečju 
v večji nevarnosti od žensk. Manj pa je 
znano, da so ženske v večji nevarnosti po 

menopavzi, infarkt jih prizadene pozneje 
kot moške. Tudi ženske namreč večinoma 
umirajo zaradi srčnih bolezni, precej 
pogosteje kot zaradi vseh rakov skupaj (na 
primer raka dojke, materničnega vratu, 
jajčnikov, debelega črevesa in danke, 
raka pljuč). Znanost ne ve zagotovo, 
vendar obstaja možnost, da je v povečanje 
nevarnosti za infarkt pri ženskah vmešan 
hormon estrogen. Tega namreč ženske v 
meni začnejo izgubljati, s tem pa izgubijo 
neke vrste zaščito.

Prehranske navade so izredno 
pomembne za zdravje srca in 
ožilja.

SRČNA KAP 
KOT POSLEdICA 
NEPRAVILNEgA 
žIVLJENJSKEgA 
SLOgA

Štirje od petih, ki jih koronarna bolezen usodno prizadene, so 
starejši od 65 let.

Merilnik krvnega tlaka OMRON M3

Vsestranski in klinično preverjen 
merilnik krvnega tlaka za merjenje 
brez napak z manšeto za srednji in 
večji obseg nadlakti (22-42 cm).

Diafit trgovina Pri polikliniki - Ljubljana
Njegoševa cesta 6k, 1000 Ljubljana
T: 01 / 230 63 90, 01 / 230 63 91
E: trg4@diafit.si

Diafit trgovina Pri Zmajskem mostu - Ljubljana
Petkovškovo nabrežje 29, 1000 Ljubljana
T: 01 / 431 90 40, M: 041 696 711
E: trg3@diafit.si

Diafit trgovina Pri bolnišnici - Maribor
Ljubljanska 1a, 2000 Maribor
T: 02 / 330 35 52, 02 / 330 35 50
M: 031 339 846, E: trg1@diafit.si

Diafit trgovina Center - Maribor
Ulica talcev 9, 2000 Maribor
T: 02 / 228 64 84, M: 051 301 979
E: trg2@diafit.si

www.diafit.siNa voljo tudi v vaši lekarni in drugih specializiranih trgovinah z medicinskimi pripomočki.

M
ER

ILN
IKI KRVNEGA TLAKA

P
O IZBORU LEKARNARJE

V*

*Raziskava o najpogosteje priporočenih izdelkih brez recepta v slovenskih lekarnah 2016, FarmAsist d.o.o.
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Urinska inkontinenca je nenadzorovano 
uhajanje urina. Stopnja nenadzorovanega 
uhajanja je pri posameznikih z 
inkontinenco različna. V vsakem 
specifičnem primeru lahko urinsko 
inkontinenco diagnosticiramo na osnovi 
ustreznih dejavnikov, na primer vrste, 
pogostnosti in resnosti inkontinence. 
Izraz fekalna inkontinenca, znana tudi 
kot uhajanje blata, opisuje nehoteno 
izločanje trdega ali mehkega blata. 
Stresna urinska inkontinenca je običajno 
povezana z oslabljenimi mišicami 
medeničnega dna. To pomeni, da  opora 
okrog uretre in mehurja ne deluje, kot bi 
morala, kar povzroči uhajanje urina ob 
povečanem pritisku. To je najpogostejša 
vrsta urinske inkontinence pri ženskah. 
Gre za eno najpogostejših zdravstvenih 
težav žensk, hkrati pa pogosto predstavlja 
še hudo čustveno, psihično in družbeno 
breme. V hujših primerih se ženske zaradi 
strahu pred neprijetnim vonjem začnejo 
izogibati družabnim stikom. Tiste, ki imajo 
težavo z uhajanjem seča med spolnim 
odnosom, se jim začnejo izogibati, kar 
lahko povzroči tudi težave v partnerskem 
odnosu.

kdo najpogosteje zboli in zakaj
Ženske imajo krajšo uretro in šibkejše 
medenično dno kot moški. Poleg 
dednosti sta glavna dejavnika tveganja 
nosečnost in porod. Podporne strukture 
uretre, mišice in vezno tkivo degenerirajo 
s starostjo, zaradi česar mehur slabi. 
Pogostnost urinske inkontinence sicer 
narašča s starostjo, tako da naj bi imelo 
po 65. letu težave z uhajanjem seča 
kar 70 odstotkov žensk. Veliko jih ne 
poišče pomoči, ker menijo, da gre za 
neizogibnega spremljevalca starosti. 

Urinska inkontinenca se lahko pojavi kadarkoli v življenju. Ni naključje, da imamo v slovenskem jeziku 
veliko prispodob zanjo, saj je pojav tako zelo pogost pri ljudeh vseh starosti. Poznamo izraz »polulati 
se od strahu« ali »polulati se od smeha«. Tudi močenje postelje pri otrocih, ki so sicer že brez plenic, 
je urinska inkontinenca. Stalno tiščanje na vodo in iskanje stranišč brez uhajanja urina je urgentna 
inkontinenca ali čezmerno aktiven sečni mehur. Besedilo: prof. dr. Andrej Kmetec, dr. med., Medicinski center Barsos

INKONTINENCA 
NE bI SMELA 
bITI TAbU

Inkontinenca urina ni življenje ogrožajoča 
bolezen, slabša pa njegovo kakovost. 
Zdravljenje je proces. Pomembno 
je poznati bolezen, posebnosti in 
pričakovanja bolnika pa tudi orodje, ki 
ga bomo uporabili za zdravljenje. Uspeh 
redko izostane, če so vsi pogoji izpolnjeni. 

inkontinenca – samostojna tegoba ali 
spremljevalka drugih bolezni
Bolezen je lahko samostojna, kar pa je 
redkeje. Najpogosteje se pojavi v sklopu 
drugih bolezenskih znakov, predvsem v 
sklopu kroničnih nevroloških bolezni, kot 
je multipla skleroza, in raznih presnovnih 

bolezni, na primer sladkorne bolezni. 
Lahko je posledica poškodb sečnih 
organov ali hrbtenice in možganov, v 
nekaterih primerih pa celo psihičnih 
bolezni. Predvsem v dobi odraščanja se 
lahko pojavi kot posledica strahu pred 
lastno samostojnostjo in neodvisnostjo 
ali pa je posledica prevelikih stresnih 
obremenitev. V zrelih letih je inkontinenca 
večinoma posledica poškodb ali akutnih 
bolezenskih procesov v medenici. Pri 
ženskah v tem obdobju je inkontinenca 
lahko posledica enega ali več porodov, še 
posebej če ženske ne izvajajo predpisanih 
mišičnih vaj (t. i. Keglove vaje). V starosti 

V zrelih letih je inkontinenca večinoma posledica poškodb ali 
akutnih bolezenskih procesov v medenici.

Vlaho bukovac in 
alexander cabanel
3. 10. 2018–6. 1. 2019
V Umetniškem paviljonu v Zagrebu je od 
3. oktobra 2018 do 6. januarja 2019 na 
ogled razstava, posvečena Vlahu Bukovcu 
in njegovemu pariškemu profesorju 
Alexandru Cabanelu. Skozi izbor več kot 
140 del razstava obiskovalcem ponuja 
retrospektivni prerez opusa Vlaha 
Bukovca, umetnika, ki je zaznamoval 
hrvaško sodobno umetnost, vključno z 
najpomembnejšimi deli iz eklektičnega 
in bogatega opusa, umetnika, ki 
je deloval na meji akademizma, 
naturalizma, impresionizma in včasih 
simbolizma. Prav tako bodo imeli 
obiskovalci priložnost prvič videti nekatera 
Bukovčeve mojstrovine, ki do zdaj niso 
bile razstavljene oz. za katere so menili, 
da so izgubljene. Poleg Bukovčevih del, 
ki so jih za to priložnost posodili številni 
domači in tuji muzeji in zasebni zbiratelji, 
razstava prvič na Hrvaškem predstavlja 
dela Bukovčevega pariškega profesorja 

Alexandra Cabanela, izjemno uglednega 
in cenjenega slikarja in profesorja na 
École des Beaux-Arts.

zagreb Film Festival
11.–18. 11. 2018
To leto se bo Zagreb Film Festival (ZFF) 
odvijal na stalnih lokacijah (kino Evropa, 
kino Tuškanac, MSU, Dvorani Müller in 
F22 – Nova akademska scena) in dveh 
novih (Narodna univerza Dubrava in 
Kulturni center Travno). Poleg širjenja v 
zagrebško okolico ZFF bo to leto potoval 
še v rekordnih 15 hrvaških mest in dve 
SOS otroški vasi.
Posebno pozornost bo posvečal 
razpravam, festival pa bo prinesel 
ogromno zanimivega programa za vse 
generacije. ZFF bo ponudil ne samo 
filme, temveč tudi izobraževanje. Prinesel 
bo vrsto delavnic, predavanja in druge 
vsebine za profesionalce, mlade filmske 
ustvarjalce in vse zainteresirane, ponudil 
pa bo tudi nove vsebine, kot so delavnice 
virtualne realnosti in produkcija videoiger. 

Pozitiven koncert
30. 11. in 1. 12. 2018
Pozitiven koncert, v organizaciji Udruge 
HUHIV in LAA, je v 13 letih postal 
najpomembnejši doma i glasbeni 
dogodek in eden najbolj obiskanih 
koncertov v regiji. V 14. izdaji bo v dveh 
dneh združil več kot 16.000 ljudi v Domu 
sportova. Sem pozitiven je ena od akcij 
HUHIV, ki opozarja na težave aidsa in HIV. 
Izobraževanje, spodbujanje k testiranju 
in odgovorno ravnanje med mladimi 
in ljudmi s tveganim vedenjem ter boj 
proti »AIDS free generaciji« so glavni cilji 
HUHIV in našega največjega dvoranskega 
koncerta.
Rekordna, 14. izdaja Pozitivca bo 
najmočnejša izdaja v zgodovini, na 
kateri bodo sodelovali Editors, Hladno 
pivo in PipsChips&Videoclips. Prvič bo 
na Pozitivnem koncertu nastopila tuja 
skupina, in sicer britanski Editors, veliki 
ljubljenci našega občinstva, glavne 
zvezde festivalov, kot sta Roskilde in Rock 
Werther. 

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 kOncert

FestiVaL

oglasno sporočilo

V ZAgREbU NE ZAMUdITE …

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 Ph
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celostna obravnava osebe z urinsko inkontinenco zahteva delo 
sodelovalne skupine zdravstvenih delavcev, zdravnikov, medicinskih 
sester,

Inkontinenco lahko včasih 
uspešno preprečimo in 
zdravimo.

Med preventivne ukrepe 
štejemo tudi vzdrževanje 
primerne fizične aktivnosti in 
uravnavanje telesne teže.

je inkontinenca posledica popuščanja 
višjih živčnih funkcij, tako mišičnih kot 
tudi psihičnih sprememb v procesu 
staranja. Interes za osebno higieno upade, 
zato se povečajo tudi inkontinentne 
težave in njene posledice.

keglove vaje in drugi načini za 
preprečitev inkontinence
Inkontinenco lahko včasih uspešno 
preprečimo in zdravimo. S Keglovimi 
vajami krepimo mišice medeničnega 
dna. To storimo tako, da ritmično krčimo 
nožnične in medenične mišice, kot bi 
hoteno prekinjali curek med odvajanjem 
urina – stisnemo, zadržimo za nekaj 

sekund in popustimo. Te vaje lahko 
izvajamo kjerkoli in kadarkoli, saj se 
navzven naša vadba ne opazi, pomembno 
pa je, da vadimo redno in mišice skrčimo 
vsaj 100-krat na dan. Prirojene anomalije 
se zdravijo s kirurškimi posegi, prav 
tako so uspešne operacije pri ženskah 
po porodih, če so pravočasno narejene, 
uspešne pa so tudi vaje za utrjevanje 
mišic medeničnega dna. Pri ženskah je 
zaradi anatomskih posebnosti možnost 
za okužbe veliko večja. Če je inkontinenca 
posledica pogostih infekcijskih bolezni, 
jih je treba dosledno zdraviti. Zelo 
pomembna je dobra urejenost sladkorne 
bolezni in pravilno jemanje zdravil za 
izločanje vode iz telesa, ki jih zdravniki 
predpisujejo bolnikom pri srčnih, jetrnih 
in ledvičnih obolenjih. 

Med preventivne ukrepe štejemo tudi 
vzdrževanje primerne fizične aktivnosti 
in uravnavanje telesne teže. Če je ta 
prevelika, poveča pritisk na medenico 
in inkontinenca se lahko hitro poslabša. 
Tudi nekatere vrste hrane in pijač lahko 
poslabšajo inkontinenco, predvsem 
uživanje alkohola, kave in pravega čaja. 
Alkohol pospešuje izločanje vode iz telesa 
in ima škodljive vplive na živčevje, kar 
inkontinenco še poslabša. Priporočljivo 
je, da v večernih urah, najmanj dve do 
tri ure pred spanjem, ne pijemo veliko 
tekočine. S tem preprečimo prepogosto 
uriniranje ponoči. Pri inkontinenci, kjer 
so vse naštete možnosti brez učinka, 

uporabljamo mehanske pripomočke, kot 
so urinski katetri pri moških, urinali in 
inkontinentne predloge. Te so trenutno 
najuporabnejši pripomoček za vse 
starostne kategorije. Katetri so manj 
priporočljivi, ker pomenijo tujek v telesu 
in so vir nenehnih okužb. Pri laserskem 
zdravljenju gre za uporabo toplotnega 
učinka laserske svetlobe. Ženske čutijo 
toploto, ne pa bolečine. Na delih, ki so 
občutljivejši, ženske pač čutijo večjo 
toploto. Poseg je neboleč. 

Ozaveščenost o tveganju za pojav 
inkontinence
Celostna obravnava osebe z urinsko 
inkontinenco zahteva delo sodelovalne 
skupine zdravstvenih delavcev, 
zdravnikov, medicinskih sester, 
fizioterapevtov, psihologov in drugih za 
to področje usposobljenih strokovnjakov. 
Zdravstveni delavci si prizadevajo za 
promocijo kontinence in širjenje ustreznih 
informacij o preprečevanju inkontinence 
in sodobnih postopkih obravnave tega 
problema pri vseh starostnih skupinah. 
Pri tem pomagajo mediji, javni nastopi, 
predavanja, simpoziji in kongresi. Veliko 
se da namreč narediti pri preprečevanju 
in omilitvi težav. Medicina se razvija 
tudi v uroginekologiji, seveda hitreje v 
razvitem svetu. Po pomoč se posamezniki 
praviloma zatečejo, ko so izčrpali 
možnosti samozdravljenja in ta težava 
ovira njihovo socialno uveljavljanje, 
osebno higieno, družino, dom, službo, 
šport. Ženska, ki ima tovrstne težave, 
naj ne odlaša in naj se o tem pogovori s 
svojim ginekologom.

ZA VSE IZDELKE 
A-DERMA IN DUCRAY

ZgrAbi
ŽIvlJenJe!

Aktiviraj se na:
SupradynSlovenija

www.supradyn.si

10 %
P O P U S TA
2. 11. - 30. 11. 2018

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Priporočamo uživanje prehranskega dopolnila v okviru raznolike in uravnotežene prehrane ter zdravega načina življenja.
L.SI.MKT.10.2018.2972

20 %
P O P U S TA
2. 11. - 30. 11. 2018

MESEČNA AKCIJANO
VE

MB
ER

www.lekarnaljubljana.si

Akcija velja za imetnike Kartice zvestobe od 2. 11. do 30. 11. 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. Akcije so 
predvidene za prodajo v količinah, običajnih za gospodinjstva in ne veljajo za pravne osebe. Akcije ne veljajo za promocijska 
pakiranja. Popusti se ne seštevajo. Slike so simbolične.
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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. Več 
informacij na www.cenejedozdravja.eu.

ZASEbNE ZdRAVSTVENE STORITVE PO UgOdNIH CENAH

dENTALNI IMPLANTOPROTETIČNI CENTER dR. POPAdIć 

ORdINACIJA dENTALNE 
MEdICINE JELENA FILIPOVIć 
ZRNIć, dR. dENT. MEd. 

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

Dentalna poliklinika ADRIATIC DENT je 
opremljena z najsodobnejšo tehnologijo, ker 
želimo svojim pacientom nuditi popolno udobje 
in možnost opravljanja vseh storitev na enem 
mestu – pri nas. Uporabljamo tehnologijo 
CAD/ CAM, opravljamo radiološke analize, 
imamo zobni laboratorij in laboratorij za 
popolno predoperativno zdravljenje pacienta in 
pooperacijsko spremljanje.  Ker se zavedamo, 
da je zvest pacient naša največja nagrada in 
naša največja odgovornost, si prizadevamo ves 
čas zagotavljati vrhunsko storitev dosledno, hitro 
in profesionalno, pri čemer upoštevamo, da si 
vsak pacient zasluži in potrebuje individualni 
pristop.

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

V Dental Implant Centru si prizadevamo 
nuditi najsodobnejše kirurške, kozmetične, 
restorativne in protetične storitve. Izvajamo 
jih izkušeni in priznani strokovnjaki – 
zobozdravniki in osebje, vodilni v splošni 
stomatologiji in implantologiji. Naša 
ekipa strokovnjakov vsakodnevno oblikuje 
profesionalno, sodobno in družbeno 
odgovorno delovno okolje, ki zagotavlja 
vrhunske zdravstvene storitve ne samo 
našim pacientom, temveč tudi njihovim 
družinam.
Predvsem smo splošna stomatološka 
ambulanta. Naša filozofija temelji na 

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

Želite samozavesten nasmeh? Radi vam 
pomagamo poiskati najustreznejšo rešitev. 
V ordinaciji Jelene Filipović Zrnić, dr. dent. 
med., se ukvarjamo z restorativno in estetsko 
stomatologijo, mobilno in fiksno protetiko, 
implantologijo, paradontologijo … Za vsak vaš 
obisk si bomo vzeli dovolj časa, ustregli vašim 
željam in vam pomagali za sebe izbrati najboljše.

Naslov: Istarska 18, 52210 Rovinj
Telefon: +385 52 842 500
Mobilnik: +385 99 2400 140
E-naslov: info@adriaticdent.hr
Spletni naslov: www.adriaticdent.eu

Ponedeljek–petek: 9:00–16:00
Sobota: 9:00–16:00

HISTRIA MEdIC
• 10% popust na plačilo z gotovino, 

10% popust na plačilo s kartico

HISTRIA MEDIC je zdravstveni center, 
ki nudi vrsto zdravstvenih storitev na 
enem mestu v sodobno urejenem 
prostoru v Poreču na Istarski 1 a. Naše 
dejavnosti so:  Ambulanta splošne 
medicine in turistična ambulanta;  
Sistematski pregledi; UTZ-diagnostika 
abdomna, urogenitalnega sistema, 
ščitnice, dojk; Barvni dopler karotidnih 
in vertebralnih arterij, perifernih arterij 
in ven; Ambulanta za bolezni dojk; 
Urološka ambulanta;  Nevrološka 
ambulanta; Dermatovenerološka 
ambulanta; Ambulanta interne 
medicine; Gastroenterologija; 
Endokrinologija in diabetologija; 
Dispanzer za medicino dela, prometa in 
športa (v kratkem)

Naslov: Matteo Benussi 5, 52210 Rovinj
Telefon: +385 52 830 830
Mobilnik: +385 91 1830 832
E-naslov: info@dentalic.eu
Spletna stran: www.dentalic.eu

Ponedeljek–petek: 9:00–16:00
Sobota: 8:00–12:00

Naslov: Ulica Ivana Matetića Ronjgova 11, 
52440 Poreč
Telefon: +385 52 451 736
Mobilnik: +385 98 796 873
E-naslov: jelena.filipovic@pu.t-com.hr
Spletna stran: www.ordinacija-dentalne-
medicine-zrnic.hr

Ponedeljek: 13:00–19:00
Torek–petek: 9:00–17:00
Sobota: po dogovoru

dENTALNA POLIKLINIKA 
AdRIATIC dENT 

Naslov: Istarska 1 a,  52440 Poreč
Telefon: +385 52 496 396
Mobilnik: +385 98 327 300
E-naslov: info@histria-medic.hr
Spletna stran: www.histria-medic.hr

Ponedeljek–petek: 8:00–16:00
Sobota: 8:00–14:00

POLIKLINIKA REgENIUS 

Naslov: Planinska 13 a, 10000 Zagreb
Telefon: +385 1 3753 804
Mobilnik: + 385 99 2875 789
E-naslov: info@regenius.hr
Spletna stran: www.regenius.hr

Ponedeljek–petek: 9:00–20:00
Sobota: 9:00–14:00

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

Poliklinika REGENIUS je sodobna 
poliklinika s sedežem v Zagrebu, ki nudi 
storitve s področja dentalne medicine, 
estetske kirurgije, regenerativne 
medicine in ortopedije. Osebje 
sestavljajo znani in izkušeni strokovnjaki 
z bogatimi delovnimi izkušnjami. 
Center se je vedno razlikoval od drugih 
poliklinik zaradi uporabe naprednih 
regenerativnih tehnologij, s katerimi 
se omogoča vrhunske rezultate v 
kozmetični, plastični, regenerativni in 
rekonstrukcijski kirurgiji.
Delo z matičnimi celicami postaja naša 
vsakdanja rutina in s ponosom lahko 
rečemo, da smo začetniki in vodilni 
v regenerativni medicini v nekdanji 
Jugoslaviji.

oglasno sporočilo

zagotavljanju celovite storitve za idealno 
zdravje vaših zob, izjemnega pomena 
nam je iskren, prijateljski in odprt odnos 
s pacientom.

Po ajurvedi je Ghee primeren za vse tipe 
ljudi, saj pomirja vse tri doše (vato,pittho 
in kapho). Predvsem pa krepi agni oz. 
prebavni ogenj.
Ghee vsebuje vitamine A in vitamin D, ki 
je kot Sonce, ter E in K vitamina. Ajurveda 
brez Ghee-ja izgubi enega od  stebrov  
terapije oz. adut te drevne medicine.

Ajurveda je sistem tradicionalne medicine, 
ki izvira iz Indije, izvaja pa se tudi v drugih 
delih sveta kot oblika komplementarne in 
alternativne medicine zdravilstva. Beseda 
Ayurveda je v sanskrtu sestavljena iz 
besede »āyus«, kar pomeni »življenje« 
in »veda«, kar pomeni »znanje« ali 
»znanost«. Pokriva vse vidike zdravja, saj 
spodbuja telesno, umsko, čustveno in 
duhovno dobro počutje. Razlaga, kako 
naše misli, prehrana in način življenja 
vplivajo na naše fizično stanje.
 
Gi z lahkoto prodre skozi celične 
membrane, zato povečuje učinkovitost 
v njem raztopljenih začimb in zelišč (jih 
veže nase) ter pomaga pri absorpciji ne 
le vitaminov in mineralov, temveč tudi 
fitonutrientov (nevitaminske, nemineralne 
komponente živil, ki imajo pomembne 

lastnosti za optimalno počutje. Na tisoče 
jih je v hrani, ki jo uživamo vsak dan).
Prodornost Ghee-ja je odvisna predvsem 
od načina in priprave-kuh, kot tudi od 
tega, iz kakšne surovine ga ustvarjamo. Pri 
dolgi kuhi naprimer, molekurna struktura 
samega Ghee-ja/masla postaja veliko 
bolj delikatna in s tem lažje vstopa skozi 
celične membrane. Dolga kuha na ognju 
omogoči Zlatemu Ghee-ju, da na njem 
zori in se polni z yang principom energije, 
to je način sončeve narave, saj je ogenj 
yang element, ki je s strani sonca prek 
žarkov le uskladiščen v zemljo na različne 
načine.
 
Ghee iz telesa zelo učinkovito potegne 
toksine, zato je nepogrešljiv pri 
pančakarmi, ajurvedskem večdnevnem 
prečiščevalnem postopku. Nepogrešljiv je 
tudi pri vseh tistih, ki izvajajo telesne ali pa 
energetske vaje, saj izjemno podmazuje 
sklepe in ob tem krepi prožnost telesa. 
Mnogi se z njim premažejo od konic las 
pa vse do pet na nogah. (Koža je največji 
telesni organ, ki maslo Ghee s pridom 
izkoristi in ga  vpije večino.)

V davnih časih je bil znan kot edino pravo 
mazilno sredstvo (Ghrta, grej oz cristos, 
mesija, vse omenjene besede pomenijo 
maziliti in prav iz ghrte in grej se je razvil 
internaciolnalni izraz gi). Pripravili so ga 
tako, da so v zgretem Ghee-ju dlje časa 
namakali različne zeli in rože, nato pa 
precedili in premazali celo telo. Koža 
ima izjemne vpojne sposobnosti, tako so 
eterične, energetske kot tudi alkaloidne 
snovi namočene v maslo v le okoli 30 
minutah celostno vstopile v telo človeka in 
ga, odvisno od mešanic, tudi ob pravilnem 
vodenju, pripeljale do transformacij ter 
različnih stanj in spoznanj. »Ahila« naj bi 
mama mazilila z Ghee-jem.
 
Pomembno je izbrati pravilne oz. 
kvalitetne nasičene maščobe (pravo 
kuhano maslo vsebuje oboje, tudi 
nenasičene maščobe.)

Nasičene maščobe so sestavni gradnik 
naravnega počutja, ki ga nosijo tisočletja, 
za vzgled so lahko jedilniki generacij pred 
nami.
 
Ghee oz. v pravi slovanščini »maslo«  je  
»destilat mleka«.
 
Naravni Ghee (iz pravih surovin) je 
antioksidant in vsebuje lipoprotein visoke 
gostote ali HDL (high density lipoprotein), 
ki ga imenujemo tudi “dobri” holesterol.
Ta prenaša LDL ali slabi holesterol iz tkiv 
in arterij v jetra, ki ga odstranijo iz telesa 
v obliki žolča. Višja raven HDL holesterola 
v krvi preprečuje izpostavljenost 
srčnožilnim in koronarnim dogodkom 
(zavira nastajanje oblog holesterola v 
žilnih stenah). Dober holesterol pa je 
tudi gradnik naših hormonov (kortizol, 
serotonin, histamin, melatonin, itn.), ki 
jih izločajo v kri različne zelo pomembne 
žleze z notranjim izločanje in od katerih je 
odvisno celostno počutje tako na fizični kot 
energetski ravni.

Nasprotno pa je z LDL (low density 
lipoprotein), imenovanem tudi “slabi” 
holesterol, ki ga v naravnem Ghee-ju ni, 
ga pa najdemo v polnomastnih mlečnih 
izdelkih, rumenjakih, mesu, klasičnem 
maslu, loju, margarinah, raznih namazih 
z olji in maščobami, ipd. Ti  pospešujejo 
proces ateroskleroze, ki je eden 
najpomembnejših dejavnikov tveganja za 
nastanek srčne in možganske kapi, ipd.
Višina ravni “dobrega holesterola” je 
odvisna od življenskega okolja krav in njih 
krme.
 
Ghi ne vsebuje laktoze (sladkor), zato je 
primeren tudi za ljudi, ki ne prenesejo 
mlečnih izdelkov. 

PrOdajna mesta: 
Hofer, špar, mercator, tuš, Leclerc, 
sanolabor, kalček, Vita care in 
druge ekološke trgovine, ter spletna 
prodajalna, www.Golden-Ghee.com

Ghee (gi) je kuhano maslo. S postopkom izjemno počasnega kuhanja se maslo prečisti – odstranijo se 
ogljikovi hidrati, beljakovine, kazein, laktoza, nečistoče in voda, tako da ostane le čista maščoba oz. 
olje.

Nasičene maščobe so sestavni 
gradnik naravnega počutja, ki 
ga nosijo tisočletja, za vzgled 
so lahko jedilniki generacij pred 
nami.

gHEE - 
PRIMEREN 
ZA VSE
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kako poskrbimo za primeren vnos?
Najbolje je, če poskrbimo za primeren 
vnos vitaminov in mineralov s pravilno 
in predvsem raznoliko prehrano. Ker so 

včasih potrebe po vitaminih in mineralih 
nekoliko večje, je potreben dodaten vnos 
teh s prehranskimi dodatki.

Pozabite na goltanje tablet!
Pred kratkim objavljena študija je pokazala, 
da ima 40 % ljudi težave z jemanjem 
tablet ali kapsul. Ljudje jih tako zelo težko 
pogoltnejo, da preskočijo ali celo nehajo 
uživati dopolnila. Posebne težave imajo 
posamezniki s sindromom razdražljivega 
črevesa, hiatalno kilo in divertikulitisom 
ali tisti, ki so imeli operativno zmanjšan 
želodec.

zavrzite tablete! uživajte vitamine in 
minerale v okusnih napitkih!
Da naše telo lahko uporabi vitamine 
in minerale, se morajo ti absorbirati v 
telesu v primernem časovnem obdobju. 
Biorazgradljiv prah se absorbira in 
prehaja v celice hitro in učinkovito. Le 
tako vitamini, minerali in hranila iz okolja 
zagotavljajo hitre in zanesljive rezultate. 
Lahko prebavljive formulacije vitaminov 
in mineralov so nežne do naših jeter in 
želodca, hkrati pa primerne tudi za vegane.
Podprti z znanostjo in naprednimi 
raziskavami so pri Nutrisslimu ustvarili 
kombinacije vitaminov, mineralov in 

Vitamini so snovi, ki v telesu sodelujejo pri številnih procesih, največkrat se pojavljajo kot kofaktorji 
pri različnih encimskih reakcijah. Sodelujejo na primer pri obnavljanju kože, skrbijo za pravilno 
delovanje živcev, možganov, imunskega sistema, nekateri pa celice varujejo pred prostimi radikali. 
Naše telo jih razen izjem ne more sintetizirati samo, zato jih moramo zaužiti s prehrano.

VITAMINI IN MINERALI SO KLJUČNI 
ZA dELOVANJE NAŠEgA ORgANIZMA

Besedilo: Petra Šauperl

Vitamini iz skupine B so 
topni v vodi in v našem 
telesu opravljajo različne 
naloge. Njihov skupni »cilj« 
pa je ohranjanje normalnega 
delovanja živčnega sistema.

pomembnih hranil, ravno takšnih, kot jih 
je ustvarila »mati narava«.

Vitamin c
Vitamin C je zelo pomemben antioksidant 
in podpornik imunskega sistema. Posebej 
je pomemben za športnike, ker pripomore 
k vzdrževanju imunskega sistema, tudi 
med intenzivno fizično aktivnostjo in po 
njej.

kalcij
Kalcij je mineral, zastopan v kosteh 
in zobeh. Prav tako je pomemben za 
normalno delovanje
mišic in živčevja.

Vitamini iz skupine b
Vitamini iz skupine B so topni v vodi in v 
našem telesu opravljajo različne naloge. 
Njihov skupni »cilj« pa je ohranjanje 
normalnega delovanja živčnega sistema.

magnezij
Magnezij je pomemben mineral, ki 
pripomore k normalnemu delovanju 
mišic, vključno s srčno mišico. Prav tako 
igra vlogo pri ohranjanju zdravih kosti in 
zob in pripomore k pravilnemu delovanju 
živčevja.

Pozabite na goltanje tablet!

Na voljo v trgovinah Spar, Mercator in Tuš ter na www.nutrisslim.com.

Vitamini in minerali v okusnih napitkih.

 Poskrbi za dobro
počutje, poskrbi zasE!

Vitamin C ima vlogo pri delovanju imunskega sistema in pri zaščiti celic pred oksidativnim stresom, hkrati pa prispeva 
k normalnemu psihološkemu delovanju ter zmanjšanju utrujenosti in izčrpanosti.

ponudba prehranskih dopolnil pod blagovno znamko Lekarne Ljubljana je oblikovana tako, da je kar najbolj prilagojena 
željam in potrebam naših strank. V jesenskem času boste za krepitev odpornosti med izdelki Lekarne Ljubljana našli 
pravega zase.

prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.
Na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, Spletni Lekarni Ljubljana na www.lekarnaljubljana.si in specializirani prodajalni LL Viva.

Za iZboLjšaNo
deLoVaNje

imuNSkega SiStema 

Za ZmaNjšaNje 
utrujeNoSti iN 

iZčrpaNoSti
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Gibanje izhaja iz Avstralije in se je začelo 
pred približno 15 leti, njegov namen pa 
je ne le ozaveščanje o raku na prostati, 
ampak tudi o drugih boleznih, ki 
prizadenejo zgolj ali predvsem moške. V 
Sloveniji za rakom na prostati vsako leto 
umre več kot 350 moških. Z gibanjem, ki 
vključuje različne prireditve, pa zbiramo 
denar za pripomočke, ki jih potrebujejo 
na onkologiji in skrbijo za ozaveščanje 
o pomembnosti rednih pregledov pri 
urologih.

Rak, bolezen sodobnega časa, katere 
glavna značilnost je nenadzorovana 
celična delitev in sposobnost teh celic, 
da napadejo druga tkiva, vsak dan 
prizadene večje število posameznikov. Pri 
osnovnem razvrščanju govorimo o rakih 
glede na dele telesa, kjer se pojavi, natan 
nejšo vrsto pa določijo z mikroskopskim 
pregledom rakastega tkiva.

rak na prostati
Rak na prostati je ena najpogostejših vrst 
raka pri moških in se je povzpel že na tretje 
mesto po pogostosti, po vzrokih smrti med 
raki pa je v Sloveniji na šestem mestu. 
Zanj je značilno, da se večinoma pojavi 
pri starejših moških, po 65. letu, zato se 
ob vse višji življenjski dobi povečuje tudi 
njegova pojavnost. Res je, da napreduje 
zelo počasi in ne povzroča težav, dokler ni 
napredoval, a pomembno je, da se moški, 
ki so stari 45 let ali več, zavedajo tveganja 
in poznajo glavne simptome bolezni, saj 
je ob zgodnjem odkrivanju zdravljenje 
bistveno uspešnejše. 

kako ga prepoznati
Najprepoznavnejši znak raka na prostati 
je občutek, da ob izločanju seča mehurja 
nismo izpraznili do konca. Pogost znak 
so tudi bolečine v križu in kolkih in kri 
v urinu. Če opazite katerega od zgoraj 
naštetih simptomov, vas svetujemo, da 
čimprej obiščete zdravnika ali urologa. 
Rak na prostati navadno ni zelo agresiven, 
raste dolga leta, da se klinično izrazi, pri 
bolniku zelo dolgo ne povzroča težav, ki pa 
se pojavijo, ko je rak že razširjen. Raka na 
prostati, dokler je omejen na njo, se lahko 
zdravi na več načinov, kirurško, s hormoni 
ali obsevanjem. Nekatere bolnike pa se 
zdravi tako, da jih samo opazujejo. Ta 
način zdravljenja se v angleščini imenuje 
»watchful waiting« in gre za nadzorovano 
opazovanje, pri katerem čakajo in 
opazujejo razvoj rakavih celic.

rak na prostati in konoplja
Zdravilni učinki konoplje so v tradicionalni 
medicini znani že tisočletja, raziskave, 
opravljene v zadnjih desetletjih, ko 
konoplja kot zdravilna rastlina doživlja 
pravi preporod, pa kažejo na širok, še 
neraziskan potencial uporabe v medicini 
in tudi onkologiji.

Človeško telo je sicer samo sposobno 
proizvajati svoje kanabinoide –

endokanabinoide, ki so del 
endokanabinoidnega sistema in ki 
sodelujejo pri uravnavanju in usklajevanju 
delovanja srčno-žilnega, prebavnega, 
mišično-skeletnega, živčnega in 
imunskega sistema. Poleg tega pa je del 
našega varovalnega sistema – v povezavi z 
imunskim in drugimi fiziološkimi sistemi. 
Z učinkovanjem na transportne poti 
(nevrotransmitorje) vpliva na uravnavanje 
telesne teže, apetit, preprečuje slabost 
in bruhanje, zmanjšuje motnje spanja, 
z zavoro nevroloških transmitorjev pa 
zmanjšuje tudi bolečino. V konoplji so 
številni kanabinoidi, najpomembnejši 
je kanabidiol (CBD), ker ga je največ 
in najmočneje učinkuje na našo 
fizionomijo. Prisoten pa je tudi THC, ki je v 
Sloveniji zaradi psihotropnega delovanja 
(omamljenosti) zelo strogo omejen.

V preteklosti so zdravilne učinke pripisovali 
le THC, novejše raziskave pa potrjujejo 
izjemen pomen CBD in kažejo na 
njegov antipsihotični, antidepresivni in 
protibolečinski učinek. Poleg tega CBD 
blaži vnetja in varuje celice, da se delijo 
bolj zdrave. Popolnoma spregledana oz. 
neznana je bila medsebojna pozitivna 
povezava med THC in CBD v povečanem 
učinku delovanja in zelo majhnih 
neželenih učinkih, ki se šele zdaj potrjuje 
– najbolje pa delujejo vsi kanabinoidi 
skupaj!

Določene spremembe pri uporabi in 
zakonodaji se dogajajo tudi v Sloveniji: 
s spremembo uredbe o razvrstitvi 
prepovedanih drog je bilo izdano 
dovoljenje za uporabo zdravil na osnovi 
psihostimulativnih kanabinoidov 
(THC), medtem ko nepsihostimulativni 
kanabinoid (CBD) ne sodi med 
prepovedane učinkovine in ga zato lahko 
kupimo v prosti prodaji. Kanabinoidi, 
ki kažejo velik potencial za zdravljenje 
številnih zdravstvenih težav, so svoje 
mesto našli tudi v onkologiji, in sicer za 

Končal se je rožnati oktober, mesec boja proti raku na dojkah, in že je tu november, mesec boja proti 
raku na prostati ali – kot ga številni imenujejo – movember. Poznamo ga po gibanju, za katerega je 
značilno, da si številni predstavniki moškega spola puščajo brke in tako opozarjajo in ozaveščajo o 
zdravstvenih težavah moških, predvsem o raku na prostati in testisih. 

 O zdravljenju raka je na 
področju kanabinoidov še precej 
neznanega, saj so bili do zdaj 
večinoma narejeni le predklinični 
preizkusi na rakavih tkivih živali, 
ki so npr. pokazali precejšnje 
zmanjšanje rakavih tumorjev (in 
vivo) in njihovih zasevkov.

kanabisa na človeško telo. Prejšnje študije 
so namreč pokazale, da lahko kanabis 
zmanjša stranske učinke zdravljenja raka, 
kot sta slabost in omotičnost, a kot kaže, 
lahko tudi neposredno pomaga v boju 
proti raku.

Vodja raziskave, profesor Burhkard Hinz, 
meni: »Še vedno potrebujemo dodatna 

Besedilo: Petra Šauprl

 V preteklosti so zdravilne 
učinke pripisovali le THc, 
novejše raziskave pa potrjujejo 
izjemen pomen cBD in kažejo 
na njegov antipsihotični, 
antidepresivni in protibolečinski 
učinek.

RAK NA 
PROSTATI IN 
KONOPLJA

protirakava zdravila. Podatki nekaterih 
študij kažejo, da imajo kanabinoidi 
res protirakave učinke na kar nekaj 
ravneh napredovanja raka. Zdaj nujno 
potrebujemo klinične študije, da bi 
raziskali, kakšen vpliv imajo kanabinoidi 
na rast in širjenje raka pri bolnikih.«

Študije kažejo, da snovi, imenovane 
fitokanabinoidi, lahko ustavijo razrast 
in širjenje rakavih celic, dotok krvi do 
tumorjev in zmanjšajo sposobnost rakavih 
celic, da preživijo kemoterapijo.

Trenutne študije kažejo, da bi lahko 
kanabinoidi ustavili delitev rakavih celic 
in s tem njihovo širjenje in spodbujali 
razrast normalnega zdravega tkiva. Lahko 
bi tudi ustavili dotok krvi do tumorjev, 
ki je nujno potrebna za njihovo rast. 
Poleg tega kanabinoidi krepijo imunski 
sistem, da se telo lažje bori proti raku. 
Podatki iz prejšnjih študij kažejo tudi, 
da bi lahko kanabinoidi preprečili, da bi 
rak razvil odpornost na kemoterapijo. 
Dejstvo, da so raziskovalci opazili, da se 
nekateri učinki kanabinoidov ponavljajo v 
različnih študijah, kaže, da lahko njihove 
vplive ponovimo in izmerimo, so še dejali 
strokovnjaki.

* Študija je bila objavljena v strokovni 
reviji British Journal of Pharmacology.

lajšanje simptomov (simptomatsko): 
pri kronični, predvsem nevropatski 
bolečini, nevropsiholoških simptomih, 
saj pomagajo preprečevati tesnobnost 
(anksioznost) in motnje spanja, učinkujejo 
pri pomanjkanju apetita in izgubi telesne 
teže, zmanjšujejo slabost, bruhanje in 
srbečo kožo. Raziskave so pokazale, da je 
vnetje vzrok za večino simptomov rakavih 
obolenj, in ker kanabinoidi zmanjšujejo 
stopnjo vnetja, tako pomembno vplivajo 
na simptome rakave bolezni, poleg 
tega pa zmanjšano vnetje lahko omeji 
tumorsko rast.

O zdravljenju raka je na področju 
kanabinoidov še precej neznanega, 
saj so bili do zdaj večinoma narejeni le 
predklinični preizkusi na rakavih tkivih 
živali, ki so npr. pokazali precejšnje 
zmanjšanje rakavih tumorjev (in vivo) 
in njihovih zasevkov. Da bi tudi uradna 
medicina potrdila vpliv kanabinoidov, pa 
so potrebne številne klinične raziskave, 
na podlagi katerih bi lahko izdelali z 
dokazi podprte smernice za uporabo 
kanabinoidov pri zdravljenju raka.

Vemo, da kanabis lahko okrepi imunski 
sistem in pomaga v boju proti raku, kot 
je pokazala zadnja raziskava nemških 
raziskovalcev, a znanstveniki so opozorili, 
da je potrebnih še več študij o vplivu 
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kdo je maja? in kako uspeva tej lepi 
mladi ženski, da je vedno nasmejana in 
polna energije? 
Šele, ko sem jo bolje spoznala, sem 
si drznila povprašati o njenih trikih in 
navadah, s pomočjo katerih ji uspeva 
obdržati aktiven delovni tempo. 
Maja pravi, da je odrasla v osebo, ki je 
danes, prav zaradi družine in izjemnega 
okolja, kjer je preživela otroštvo in 
mladost. Starši so jo naučili delavnosti in 
marljivosti. Kot otrok se je veliko gibala v 
naravi in vedno jedla to, kar je zraslo na 
vrtu. Z veseljem pove, da dojema življenje 
na domači kmetiji kot izjemen privilegij. 
In prav domače okolje jo je navdihnilo, 
da se je usmerila v posel, ki posega 
tudi na področje zdrave prehrane. Vse 
kar dela, je prav tako povezano z njeno 
izjemno ljubeznijo do športa in aktivnega 
življenjskega sloga, katerega Maja vzgaja 
v sebi že od malih nog. Prednosti življenja 
na kmetiji vidi v miru in tišini, izogibanju 
stresa, svežem zraku in neizmernih 

In nekaj koristnih namigov, kako vzdrževati aktiven življenjski slog. 

RITUALI, NAVdIHI 
IN AHILOVA PETA 

Besedilo: Maja Grmek

drugih tekočin, ki jih vnesemo s sadjem in zelenjavo ter drugo 
hrano, je zagotovo najpomembnejša voda. Jaz prisegam na 
ustekleničeno vodo Voss, ki prihaja iz neokrnjenega zajetja iz 
iz Norveške. Voss voda se ponaša z embalažo, ki jo je oblikoval 
sam Calvin Klein in se umešča med vode višjega cenovnega 
razreda, ki so izjemno priljubljene tudi pri znanih osebah. 

kaj pa fizična aktivnost oziroma rekreacija, je res nujno 
potrebna, če vam želimo biti podobni? 
Ne bom vas slepila, da imamo vsi takšne gene in da za lepo 
grajeno telo ni potrebno prav nič dela, ker vemo, da to ne drži. 
Vsaj od 30 leta naprej, je potreben kak počep ali dva, Maja 
doda v smehu. Sama namreč za ohranjanje čvrstega telesa 
in vzdrževanje kondicije, trenira vsaj štirikrat tedensko. Po 
treningu uporablja dodatek k športni prehrani Muscle Milk, ki 
ji omogoča hitrejšo regeneracijo. Prav tako, pa je zdrav duh 
v zdravem telesu zelo pomemben, zato se vsako dnevno 
poslužuje tudi vadbe, kjer za njeno vitko telo in zdravo koleno, 
po hudi poškodbi, skrbi tudi trener Anže Maček.

maja, ali to pomeni, da če pijemo muscle milk napitke, 
bomo vitki kot si ti? 
Nikakor to ni povezano samo s tem. Vse pogosto se 
namreč energijski dodatki uporabljajo napačno, saj ne 
morejo nadomestiti polnovrednega obroka oziroma niso 
namenjeni shujševalnim kuram. Vemo tudi, da je Muscle Milk 
blagovna znamka s tradicijo, ki v svojih izdelkih ne uporablja 
prepovedanih substanc, umetnih dodatkov, aspartama, ipd. 
Poudarjam, naj bo to le dodatek, ki vam pomaga, da si boste 
hitreje opomogli od napornega treninga. 

Na podlagi pogovora z Majo lahko sklepamo, da lepota res ni 
naključje in da je za doseganje zastavljenih ciljev, ki so prisotni 
tako v poslu kot tudi na osebni ravni, potrebno veliko discipline 
in kontrole. A vse je mogoče in zadovoljstvo energične lepotice, 
Maje zagotovo opravičuje vsako kapljico znoja. In naj zaključim 
z mislijo, da se je za vse lepe, drzne in ambiciozne poteze v 
življenju pač potrebno potruditi! 

Več o izdelkih, ki jih omenja Maja pa na https://www.cbd-
bushy.si/ in https://www.zganjarija.si/

Jutranji ritual ji predstavlja njen 
trenutek miru z organsko kavo 
ali čajem.

možnostih gibanja v naravi. 
Nerada prizna, da je stres v mestu težje 
obvladovati in da je pravzaprav to njena 
Ahilova peta. A žal drži, da se danes stresu 
v sodobnemu življenju težko izognemo, 
saj preži na nas na vsakem koraku. Bolj je 
pomembno, da se ga naučimo obvladovati 
in da znamo preventivno poskrbeti zase. 
Majina filozofija je preprosta in ob klepetu 
z njo ni moč spregledati, da je prav to njen 
zaščitni znak: »Koliko je vreden nasmeh? 
Neprecenljiv je!« 

maja ima svoje rituale 
Jutranji ritual ji predstavlja njen trenutek 
miru z organsko kavo ali čajem. Vsi se 
strinjamo, da zjutraj pogosto potrebujemo 
nekaj, kar nas malo dvigne. In kofein, ki 
ga večina uživa vsakodnevno, ima poleg 
trenutno želenega učinka tudi dolgoročno 
negativne vplive na zdravje srca in ožilja. 
Maja zato rajši poseže po konopljinem 
čaju in s katerim premaguje utrujenost 
ter v telo vnese zdrave hranilne snovi. 

Glavni ritual, katerega se poslužuje zdaj, 
pa je redno uživanje CBD izdelkov in pravi, 
da z njimi lažje preživi vse bolečine in 
vsakodnevne težave.
Majin namig za ohranjanje pozitivne 
naravnanosti je, da »v življenju delajte le 
tisto, kar delate radi!« 
Za aktiven začetek dneva, ki ji da energijo, 
si običajno privošči kozarec organskega 
soka, ki ima veliko antioksidantov in ne 
vsebuje glutena, sladil in barvil, zato je 
primeren tudi za vegane in diabetike. 

Če bi nam dali samo en namig, kako 
ohranjati dobro počutje, kaj bi to bil? 
Najboljši namig je pravzaprav vse splošno 
znano pravilo, čeprav se ga veliko ljudi ne 
drži. In to je, da poskrbite, da v svoje telo 
vnesete dovolj tekočine. Poleg sokov in 

NA KLEPETU Z MAJO gRMEK

Glavni ritual, 
katerega se 
poslužuje zdaj, 
pa je redno 
uživanje cBD 
izdelkov BUSHY 
izdelkov, ki so 
njena lastna 
znamka, 
slovenskega 
porekla in 100% 
naravna.

Preden nastanejo močne bolečine v čeljustnem sklepu 
(temporomandibularni sklep), nas ta že veliko prej opozarja, da 
ni vse tako, kot bi moralo biti. Lahko čutimo pokanje in škripanje 
v tem sklepu, oteženo je odpiranje ust, žvečenje, govorjenje, 
zehanje … V najhujši obliki pa ust sploh ne moremo več odpreti. 
Tovrstne težave lahko nastanejo, kadar je naša telesna drža 
taka, da je glava pomaknjena naprej. Težka 4,5 do 5 kg vratnim 
mišicam neprestano povzroča povečane obremenitve.

Pri vzravnani telesni strukturi  oporo glavi, ki »sedi« na vrhu 
hrbtenice, daje ramenski obroč, njemu medenica, njej pa kosti 
in sklepi nog. Naprej pomaknjena glava izgubi to strukturno 
podporo in sila gravitacije jo neizprosno potiska navzdol. Mišice 
vratu – med njimi tudi tiste, ki so odgovorne za odpiranje in 
zapiranje spodnje čeljusti – in mišice zgornjega dela trupa se 
morajo v borbi s silo gravitacije ves čas napenjati. Od silnega 
dolgotrajnega napenjanja se zakrčijo, kar občutimo kot bolečino.

Bolečine v čeljustnem sklepu so le eden od simptomov, ki se pri 
taki telesni drži pojavijo. Lahko so navzoči tudi zvonjenje v ušesih, 
vrtoglavice oz. omotice, glavoboli, bolečine v vratu, bolečine med 
lopaticami, v ramenih, drevenenje ali mravljinčenje v rokah … 
Omenjeni simptomi lahko nastopijo tudi samostojno. 

Povečano obremenitev vratnih mišic odpravimo tako, da na eni 
strani aktiviramo, na drugi pa sprostimo tiste mišice, ki skrbijo, 
da je glava na svojem mestu nad ramenskim obročem. Pri 
odpravljanju bolečin v čeljustnem sklepu je zato pomembno, 
da z vajami vzpostavimo tako mišično ravnovesje, ki bo glavo, 
hrbtenico in medenico vzdrževalo v čim bolj nevtralnem 
anatomskem položaju. Ko spremenimo telesno držo, se 
spremeni naše življenje.

Kadar se občutek drevenenja ali mravljinčenja 
rok pojavi pri vožnji avtomobila, pri delu z 
računalnikom, pri sedenju na kavču ob gledanju 
televizije, pri ročnih delih in podobnih 
opravilih, je skupni imenovalec povečan 
upogib prsne hrbtenice.

bOLEČINE V 
ČELJUSTNEM SKLEPU

Besedilo: Nataša Sinovec, specialistka za poravnavo telesne drže
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Prvič na smučeh? najbolje z 
inštruktorjem
Če še niste smučali in bi se letos radi 
preizkusili tudi radosti snežnih strmin 
ali pa bi radi na smučke prvič posadili 
vašega otroka je pametno, da se tega 
lotite v smučarski šoli ali z inštruktorjem. 
»Za sam začetek se mi zdi pametno 
spremstvo inštruktorja, ki vam bo 
pomagal osvojiti neko osnovno znanje, 
ki ga lahko potem nadgrajujete sami 
ter se kasneje po potrebi vrnete nazaj k 
inštruktorju,« pojasni Zajc. Pri otrocih je 
zelo pomembno samo prilagajanje na 
sneg, prve smučarske zavoje pa svetuje 
nekje med 3 in 4 letom, poudarja pa, da 
nikoli ni prepozno. »Največji problem 
je, da starši pričakujejo, da bo otrok že 
takoj smučal z njimi. Gre za postopno 
učenje. V smučarskih šolah prvi dan 
otroke spoznamo s snegom preko igre, 
obujemo jim smučarske čevlje, da že na 
ravnini dobijo občutek za opremo, potem 
pa postopoma nadgrajujemo znanje, « 
pojasni.

Še malo pa bomo spet lahko uživali na snegu! Seveda ne škodi, če se pred smučarsko sezono 
kondicijsko pripravimo, a poleg nas mora biti pripravljena tudi naša oprema.

dOdATI 
NASLOV
dOdATI 
NASLOV

Besedilo: Petra Šauperl

Pametno je, da kupujemo 
očala in čelado skupaj (oziroma 
imamo pri nakupu enega drugo 
s seboj), saj je najpomembnejše 
da očala pašejo v čelado in nam 
tako ob straneh ne piha.

 Za sam začetek se mi zdi pametno spremstvo inštruktorja, ki 
vam bo pomagal osvojiti neko osnovno znanje, ki ga lahko potem 
nadgrajujete sami ter se kasneje po potrebi vrnete nazaj k 
inštruktorju.

rabljeno ali novo, sposoja opreme ali 
nakup?
Predvsem pri odraslih začetnikih Zajc 
priporoča izposojo, saj se spuščajo v 
stvar za katero ne vedo, če jim bo všeč. 
Smučišča ponujajo dobro in servisirano 

opremo, katere najem ni predrag. »Pri 
otrocih je največji problem, da hitro 
rastejo, zato starši pri nakupu nove 
opreme kupijo predloge smuči, da bi 
te zdržale več sezon. Predolge smuči 
so pretežke in neokretne in otrok ne 

napreduje dovolj hitro. Zato svetujem 
nakup rabljene opreme za eno sezono, 
ki jo lahko potem prodate naprej in z 
novo sezono kupite druge, daljše smuči,« 
svetuje.

kaj morate paziti pri nakupu 
smučarske opreme?
Stari smučarski mački ali začetniki, 
vsekakor je pri nakupu dobro imeti par 
smernic. Na podlagi svojih dolgoletnih 
smučarskih izkušenj nam je Zajc podal 
naslednje nasvete:

• smuči: Pri izbiri smuči je pomembno, 
da se najprej zavedamo svojega 
znanja in sposobnosti, ob tem pa vsaj 
najpomembnejših geometrijskih in 
trdnostnih značilnosti, ki smučem 
narekujejo njihove drsne lastnosti. Pri 
nakupu nam bodo znali najbolje svetovati 
specializirani prodajalci.
Smučarski čevlji: Večja umetnost kot najti 
smuči je poiskati ustrezne smučarske 
čevlje. Smučarski čevelj mora biti udoben, 
topel in ob enem nuditi dobro oporo. 
Velika napaka je kupovanje prevelikih 
čevljev: Pri otrocih, da bi jih imeli kakšno 
leto več in pri odraslih, da bi bili bolj 

udobni. Taki čevlji ne nudijo dobrega 
oprijema, kar lahko vodi v poškodbo. V 
trgovino moramo nujno s smučarskimi 
nogavicami in si vzeti čas ter preizkusiti 
čim več čevljev. Velikost naj bo prava (kot 
pri običajnem čevlju), saj se bo notranjost 
čevlja po nekaj dneh nošenja oblikovala 
po nogi za boljši oprijem, s prevelikimi 
čevlji pa do tega ne pride.

• smučarske palice: Pri palicah je 
najpomembnejša dolžina, ki jo v trgovini 
preprosto preverimo tako, da obrnemo 
palico okrog in jo primemo pod krpljico. 
Če imamo roko pokrčeno in v komolcu 
nastane kot 90 stopinj, so palice prave 
dolžine.

• Čelada in smučarska očala: Pametno 
je, da kupujemo očala in čelado skupaj 
(oziroma imamo pri nakupu enega drugo 
s seboj), saj je najpomembnejše da očala 
pašejo v čelado in nam tako ob straneh ne 
piha. Čelada mora biti prave velikosti, da 
nas ne tišči in povzroča glavobola, ne sme 
pa biti preveč ohlapna. Očala naj bodo 
kvalitetna, saj se v nasprotnem primeru 
zarosijo in jih največkrat snamemo, tako 
pa oči izpostavljamo vremenskih vplivom 

kot je veter, sneg in sonce.

• Oblačila: Pomembno je, da se oblečemo 
večslojno, saj ne moramo do potankosti 
predvideti, kakšno bo vreme, lahko 
vroče ali pa nas zebe. Spodnji sloj naj bo 
smučarsko perilo, ki hitro odvaja vlago in 
se hitro suši, zunanji sloj naj bo kvaliteten, 
da nas zaščiti pred vetrom, a je vseeno 
dovolj zračen, da se ob večjih naporih ne 
prepotimo.
 
kondicijska priprava na smučanje
Za kondicijsko pripravo na smučarsko 
sezono je seveda idealno, če smo redno 
aktivni skozi vse leto. Vendar pa je mogoče 
tudi v zgodnjezimskem obdobju z redno, 
premišljeno vadbo marsikaj postoriti.
Vsekakor je kondicijska priprava zelo 
pomembna ne le za dober izkoristek 
denarja, ki ga odštejemo za smučarsko 
vozovnico, ampak tudi za preprečevanje 
poškodb - kot dobro vemo, hodijo 
utrujenost in poškodbe z roko v roki.
Pri pripravljalni kondicijski vadbi moramo 
biti potrpežljivi, izvajati jo moramo 
postopno in redno. Pomembna je 
pestrost, raznovrstnost vadbe, ne nazadnje 
tudi zato, ker se monotone vadbe lahko 
hitro naveličamo in zaradi tega postanemo 
pri njej malomarni … Lahko rečemo, da je 
za osnovno kondicijsko pripravo potrebnih 
vsaj šest tednov vadbe.

Stari smučarski mački 
ali začetniki, vsekakor 
je pri nakupu dobro 
imeti par smernic.

www.asa.si

Vrhunska smučarska očala in čelade

www.asa.si

Vrhunske smučarske rokavice in oblači la
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Tako kot ima vsak človek na svetu 
edinstven prstni odtis, tako unikatni so 
tudi naši zobje – ne le po številu, obliki, 
kakovosti in položaju v ustih, ampak 
tudi po barvi. Ta je že po naravi različnih 
odtenkov – od bolj snežno belih do bež 
in sivkastih tonov, odvisna pa je od naše 
dedne zasnove ter zunanjih in notranjih 
zabarvanj. Prva povzročajo zobni kamen, 
površinske zobne obloge in zabarvanja 
zaradi cigaret, uživanja kave, čaja in vina, 
za druga pa je med drugim krivo uživanje 
nekaterih zdravil, zdravljenje zob in dedne 
bolezni. Kljub temu da je bolj rumenkasta 
barva zob v primerjavi z našo kožo videti 
bolj naravna, taki zobje pa naj bi bili tudi 
kakovostnejši oziroma trdnejši, danes pod 
vplivom holivudskih trendov stremimo k 
bolj belim zobem. 

Če nismo zadovoljni z barvo svojih zob, 
za spremembo obstaja nekaj različnih 

metod, ki jih lahko razdelimo na domače 
in profesionalne. Pa na kratko poglejmo, 
kaj vse je na voljo, če menimo, da naš 
nasmeh ni dovolj bel ali bleščeč.

domače in profesionalne metode 
beljenja zob
Med domačimi in profesionalnimi 
metodami beljenja so tri ključne razlike: 
cena, moč belilnega učinka in obstojnost. 
Za manjše posvetlitve tako lahko ceneje 
poskrbimo sami z izdelki, ki so na voljo 
v drogerijah, lekarnah ali specializiranih 
trgovinah, za večjo in dlje trajajočo belino 
nasmeha pa bo bolje in varneje poskrbel 
zobozdravnik. 

Profesionalne metode
Med najpogostejše profesionalne metode 
spadajo oksidativno beljenje, laserska 
metoda beljenja in notranje beljenje.
Pomembno je, da se belijo le zdravi zobje, 

zdrava pa morajo biti tudi obzobna tkiva, 
za kar poskrbi zobozdravnik.  

domače metode
Med tako imenovane domače metode 
beljenja oziroma tiste, ki se jih lahko 
lotimo sami, štejemo: beljenje z belilno ali 
polirno zobno pasto, ščetkanje z električno 
zobno ščetko, beljenje z belilnimi trakovi, 
beljenje z belilom, ki ga nanašamo s 
čopičem, žvečenje žvečilnih gumijev z 
delci, ki delujejo abrazivno. 

belilne zobne paste med bolj 
priljubljenimi metodami beljenja zob
Uporaba belilnih zobnih past je ena najbolj 
priljubljenih domačih metod za beljenje 
zob, vendar mnoge vsebujejo belila, ki 
lahko škodijo ustni mikroflori ali zaradi 
visoke stopnje abrazivnosti mehansko 
poškodujejo zobno sklenino, še posebno če 
zobje niso zdravi ali če imamo razgaljene 
zobne vratove. Visok faktor abrazivnosti pa 
ni nujna lastnost učinkovitih belilnih zobnih 
past. Za beljenje zob se namreč uporabljajo 
tudi zobne paste z dodanim aktivnim 
ogljikom, ko zabarvanje zob namesto 
abrazivnih delcev ali kemičnega beljenja 
nežno odstrani aktivni ogljik, ki zobni pasti 
daje tudi posebno črno barvo. Kot to drži za 
»običajne« zobne paste, je tudi pri belilnih 
potrebno preveriti, kaj vsebujejo in česa ne. 
Priporočljiv je nizki faktor abrazivnosti (okoli 
50 RDA) ter odsotnost abrazivnih delcev, 
kot so kreda, silikati, plovec, bentonit, 
malo eteričnih olj, odsotnost škodljivih 
sestavin na primer penila SLS (natrijevega 
lavrilsulfata), triklosana, belila in plastičnih 
delcev. Tudi v belilni zobni pasti je 
priporočljivo poiskati encime, ki povečajo 
antibakterijsko in antivirusno delovanje 
sline, ščitijo pred nastankom zobne gnilobe 
in pomagajo pri odpravljanju občutka 
suhih ust.

ČRNA ZObNA 
PASTA ZA bOLJ 
bEL NASMEH
Uporaba belilnih zobnih past je ena najbolj priljubljenih domačih metod za beljenje zob, vendar ima 
vsaj dve slabosti. Te paste so običajno visokoabrazivne, zato lahko poškodujejo zobno sklenino, ali pa 
vsebujejo belila, ki lahko porušijo naravno ravnovesje v ustih. Redkeje se za beljenje zob uporabljajo 
zobne paste z dodanim aktivnim ogljikom. Takrat zabarvanje zob namesto abrazivnih delcev ali 
kemičnega beljenja odstrani aktivni ogljik, ki zobni pasti daje tudi posebno črno barvo. Besedilo: Katarina Petrović

oglasno sporočilo
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zakaj ni priporočljivo zob ščetkati 
takoj po jedi
Za večino izmed nas je ščetkanje rutinsko 
opravilo, kar pomeni, da umivanju zob 
ne posvečamo pretirane pozornosti. 
Tako se hitro zgodi, da zobje niso na 
vseh mestih dobro očiščeni. Ljudje 
pri umivanju najpogosteje izpuščamo 
ploskve in umivamo le določene dele. 
Pogosto pozabimo tudi na čiščenje 
medzobnih prostorov in jezika, kar je 
zelo pomembno za ustno higieno. Po 
večernem umivanju ne smemo več jesti 
ali piti sladkih pijač, le vodo. Pomembno 
je tudi, da med čiščenjem zob zobne 
paste ne izpiramo, pol ure po ščetkanju 
zob pa ne jemo in ne pijemo. Vse, kar 
povzroča večjo kislost v ustih, torej 

znižuje ph, povzroča poškodbe zobne 
substance. To so med drugim kisle 
pijače in sladkorji, ki se zaradi bakterijske 
fermentacije spremenijo v kisline. Po 
kislem obroku se sklenina demineralizira 
in postane mehkejša. Zato je pomembno, 
da po zaužitju take hrane, ali pijače, usta 
speremo z vodo, s tem razredčimo kisline 
v ustih, zobe pa ščetkamo vsaj pol ure za 
tem.

Od dlesni proti zobem
Najpogostejša napaka pri umivanju zob 
je smer ščetkanja. Drgnjenje s ščetko 
levo in desno ali gor in dol ni ustrezno. 
Pomembno je, da zobe ščetkamo od 
dlesni proti zobu in na koncu uporabimo 
še zobno nitko, ki doseže tiste ostanke 

hrane, ki jih z navadno zobno ščetko 
ni mogoče odstraniti. Prav tako je 
pomembno, da pri ščetkanju nismo 
površni. Seveda se prav vsakemu izmed 
nas zjutraj mudi, a si moramo vseeno 
vzeti toliko časa, da očistimo prav vse: 
zunanjo in notranjo stran zob ter grizne 
ploskve.  Zunanje in notranje ploskve zob 
ščetkamo z nežnimi krožnimi gibi, od 
dlesni prozi zobu. Grizne ploskve čistimo 
drugače, in sicer s potegi naprej in nazaj. 
Če bi tehniko, ki jo uporabljamo za grizne 
ploskve, uporabili za čiščenje zunanjih 
in notranjih ploskev zob, bi umazanijo 
zatlačili v medzobne prostore in s tem 
tvegali poškodbo dlesni.

skrivnosti dobre zobne ščetke
S ščetkanjem zob masiramo dlesni in 
odstranjujemo zobne obloge. Če je zobna 
ščetka slaba, lahko naredimo več škode 
kot koristi in dlesen celo poškodujemo. 
Kakovostna zobna ščetka naj bo bogata s 
ščetinami. Najboljše zobne ščetke imajo 
več tisoč ščetin, ki lahko dostopajo do 
najbolj skritih kotičkov naše ustne votline 
in odstranijo še tiste zadnje ostanke 
hrane. »Priporočljivo je, da s strgalom 

ČIŠČENJE ZOb TAKOJ 
PO JEdI – ‘MITI IN 
RESNICE’
Čeprav se nam zdi umivanje zob rutina, je dejstvo, da si večina ljudi napačno umiva zobe. Tudi pri 40. 
ali 60. letih jih še učimo, pravilnih tehnik umivanja. Redno umivanje zob, vsaj zjutraj in zvečer, še ne 
pomeni, da smo primerno poskrbeli za higieno naše ustne votline. Poleg tega, kolikokrat si 
umijemo zobe, je namreč (še bolj) pomembno, kako to počnemo. Pravilno ščetkanje zob in 
uporaba zobne nitke , medzobne krtačke ali ustne prhe je tudi ključni pogoj, da se izognete 
številnim neprijetnim zobnim težavam in celo hujšim boleznim. Besedilo: Aleksandra Križaj, direktorica Zobozdravstvene in estetske klinike Križaj 

Zunanje in notranje ploskve zob 
ščetkamo z nežnimi krožnimi 
gibi, od dlesni prozi zobu.

 S ščetkanjem 
zob masiramo 
dlesni in 
odstranjujemo 
zobne obloge.

 Slab zadah in afte najučinkovitejše preprečujemo s pravilno in 
redno ustno higieno, ki mora obvezno vsebovati tudi čiščenje 
zunanje in notranje strani jezika.

Glava zobne krtačke naj bo tako velika, da zajame enega do dva 
zoba. Velikost ščetke izbiramo glede na velikost ust.

za čiščenje jezika na koncu očistimo 
še jezik,« pojasni zobozdravnica, ki se 
higieni ustne votline posveča že skoraj 
20 let. 

Pri izbiri zobne krtačke moramo paziti na 
njeno mehkobo. Najboljša zobna krtačka 
naj ne bo premehka ali pretrda. Pretrda 
zobna ščetka lahko ob prevelikem pritisku 
na zob poškoduje dlesen, ki jo odrinemo 
od zoba in s tem razgalimo zobni vrat, ki 
je na dotik zelo občutljiv. Z manjšo glavo 
zobne ščetke lažje dosežemo zobne 
ploskve zadnjih kočnikov. Glava zobne 
krtačke naj bo tako velika, da zajame 
enega do dva zoba. Velikost ščetke 
izbiramo glede na velikost ust. 

Ščetine naj bodo zaobljene, iz finih tankih 
vlaken, ki ne poškodujejo dlesni in z 
lahkoto zdrsijo v prostor med zobom in 
dlesnijo. Vlakna naj bodo enakomerno 

pristrižena, saj bomo tako bolje očistili 
celotno površino zoba. Kljub vsemu je 
tehnika ščetkanja in pozornost, ki jo 
namenimo temu opravilu, pomembnejša 
od izbire zobne krtačke. 

nega ustne votline pri otrocih
Pri najmlajših je pomembna rednost. 
Enako kot se zjutraj oblečemo in zvečer 
slečemo, moramo redno umivati tudi 
zobe. Naloga staršev je, da otroke 
navadijo na to. Pri učenju pravilnega 
izvajanja pa jim lahko pomaga tudi 
zobozdravnik. Pri nas tako otrokom kot 
odraslim pokažemo osnove čiščenja zob 
in jih naučimo izboljšav,« je razložila 
energična zobozdravnica Aleksandra 
Križaj Dumić. Pozorni moramo biti tudi 
na pravilno izbiro zobne paste – pri 
otrocih je namreč bolj kot pri odraslih 
pomembno, da vsebuje fluor, saj otroški 
zob še ni dovolj trden in manj odporen 
proti zobni gnilobi kot pri odraslih.
Ali tudi vi pozabite na vaš jezik?
Pomembno je, da pri umivanju zob ne 
pozabimo tudi na jezik. Z uporabo strgala 
za jezik bomo očistili predvsem zadnji del 
hrbtišča jezika, na katerem počiva veliko 
bakterij. Jezik je glavni indikator čistih 
zob, zato nanj po ščetkanju nikakor ne 
smemo pozabiti. 

Po strganju jezika lahko jutranjo in 
večerno nego zaključimo še z uporabo 
ustne vode ali gela, ki zavirata nastanek 
plaka, povzročitelja parodontoze in 
kariesa.  

s preprostimi triki do svežega zadaha
Slab zadah in afte najučinkovitejše 
preprečujemo s pravilno in redno ustno 
higieno, ki mora obvezno vsebovati tudi 
čiščenje zunanje in notranje strani jezika. 
Vsako jutro si namesto kave pripravite 
čaj iz kamilic, poprove mete ali žajblja 
in z grgranjem odpravite neprijetne 
vonjave. Za kosilo uživajte zeleno 
listnato zelenjavo, ki zaradi vsebnosti 
klorofila osvežuje dah. Ne pozabite na 
živila obogatena s cinkom in flavonoidi 
(raznolika skupino fitohranil, ki jih 
najdemo predvsem v sadju in zelenjavi) 
ter zaužijte dovolj vitamina C, ki ga lahko 
najdete v ohrovtu, kolerabi, brokoliju, 
zelju, kiviju, ananasu, črnem ribezu in 
drugem sadju ter zelenjavi.
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Kronična vnetna črevesna bolezen (KVČB) je dolgotrajno (kronično) vnetno obolenje črevesja. Med njo 
uvrščamo dve bolezni, ki sta si precej podobni, to sta crohnova bolezen (cB) in ulcerozni kolitis (UK).

Besedilo:  Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen

kako bolezen diagnosticiramo?
Na podlagi:
• anamneze
• kliničnega pregleda
• laboratorijskih izvidov
• ultrazvočne preiskave črevesja
• scintigrafije črevesja
• RTG-preiskav črevesja
• kolonoskopije (pregled črevesja z 

endoskopom)

kako bolezen zdravimo?
Namen zdravljenja je zmanjšati težave 
in vrniti občutek boljšega oz. dobrega 
počutja.

z zdravili:
• Kortikosteroidi (KS) se uporabljajo za 

zdravljenje zmernih in hudih oblik KVČB.
• Aminosalicilati se uporabljajo za blage 

in zmerne oblike KVČB in preprečevanje 
zagonov bolezni (predvsem pri UK).

• Imunosupresivi (npr. azatioprin imuran 
in 6 merkaptopurin) prav tako vplivajo 
na zmanjšanje prekomernega vnetja v 
črevesni sluznici.

s črevesno prehrano:
Ta prehrana omogoča vzpostavitev 
remisije bolezni. Zagotavlja vse 
prehrambne potrebe organizma in 
pomaga nadomestiti izgubljeno telesno 
težo.

biološka zdravila (infliximab):
Uporabljamo jih pri bolnikih, ki se ne 
odzivajo na standardno zdravljenje.

kaj se zgodi, če bolezni ne zdravimo?
• Nezdravljena bolezen lahko vodi v resne 

zaplete bolezni ali celo smrt.
• Hudi zapleti bolezni:
• toksični megakolon pri UK

V otroškem in adolescenčnem obdobju zboli 25 do 30 % vseh 
bolnikov s crohnovo boleznijo in približno 20 % bolnikov z 
ulceroznim kolitisom.

Pomembna razlika bolezenskih znakov pri odraslih je zaostajanje 
v rasti in spolnem dozorevanju, ki je značilno za KVČB v otroškem 
obdobju in se lahko pojavi več mesecev ali celo let pred pojavom 
drugih značilnejših znakov bolezni.

Bolniki s KVČB imajo pogosto 
bolečine v sklepih ali celo vnetja 
sklepnih ovojnic. Najpogosteje 
so prizadeti veliki sklepi zgornjih 
in spodnjih udov (kolena, 
komolci).

CROHNOVA 
bOLEZEN – 
bOLEZEN, KI 
VZAME VOLJO 
dO žIVLJENJA

kaj povzroča bolezen?
Natančen vzrok ni jasen. Do zdaj je znano, 
da je za nastanek bolezni odločilna 
genetska predispozicija. Vzrok pripisujejo 
nenormalnim imunskim odzivom 
obrambnega sistema, zaradi česar 
nastane prekomerno vnetje v sluznici 
črevesja.

kakšni so bolezenski znaki?
značilni:
• bolečine v trebuhu
• mehkejše, vodenasto ali krvavo blato

• hujšanje ali nenapredovanje teže
• zaostanek v rasti
• zaostanek v pubertetnem razvoju

neznačilni:
• povišana temperatura
• nočno znojenje
• utrujenost
• bolečine v sklepih, kosteh
• neješčnost (slab apetit)
• kožne spremembe
• otekline sklepov

• obsežne krvavitve iz črevesja
• nastanek stenoz (zožitev črevesja)
• pojav fistul
• zaostanek v rasti in spolnem razvoju 

otroka

crohnova bolezen, ulcerozni kolitis in 
intermediarni kolitis (ik) 
Kronično vnetno črevesno bolezen delimo 
v dve skupini: ulcerozni kolitis in Crohnovo 
bolezen, v 10–15 % pa bolezni ne moremo 
uvrstiti ne v eno ne drugo skupino in 
govorimo o intermediarnem kolitisu oz. 
nedoločenem kolitisu.

Ulcerozni kolitis praviloma prizadene 
samo debelo črevo, vnetje je omejeno 
na sluznico in podsluznico, vnetni proces 
poteka neprekinjeno brez vmesnih 
neprizadetih predelov sluznice.

Pri Crohnovi bolezni lahko zajame vnetni 
proces katerikoli del prebavil od ust 
do zadnjične odprtine, prizadene vse 
sloje črevesne stene, značilno pa je tudi 
menjavanje vnetih in zdravih segmentov 
črevesne stene.

V otroškem in adolescenčnem obdobju 
zboli 25 do 30 % vseh bolnikov s Crohnovo 
boleznijo in približno 20 % bolnikov z 
ulceroznim kolitisom.

klinična slika 
Klinična slika CB in UK pri otrocih in 
mladostnikih je v nekaterih pogledih 
podobna kot pri odraslih. Pri ulceroznem 
kolitisu so v ospredju driska, pojav krvi v 
blatu, bolečine v spodnjem delu trebuha 

in tenezmi (krčevite bolečine v trebuhu 
in občutek nujnega odvajanja blata). 
Pri hujših oblikah nastopijo tudi zvišana 
temperatura, neješčnost, izguba teže, 
utrujenost. Bolezenski znaki pri Crohnovi 
bolezni so odvisni predvsem od umestitve 
vnetja v prebavni cevi, od razširjenosti 
vnetja in pridruženih zunajčrevesnih 
znakov. Če bolezen prizadene tanko 
črevo, imajo bolniki znake malabsorpcije 
(moteno vsrkavanje hranilnih snovi, 
vitaminov in mineralov iz črevesne 
svetline v kri), pojavijo se driska, bolečine 
v trebuhu, neješčnost, izguba teže in 
zaostanek v rasti in razvoju pri otrocih. 
Klinična slika pri prizadetosti debelega 
črevesa je podobna kot pri UK, pojavlja 
se driska, blatu sta primešani kri in sluz, 
prisotni so tenezmi.

Pomembna razlika bolezenskih znakov pri 
odraslih je zaostajanje v rasti in spolnem 
dozorevanju, ki je značilno za KVČB v 
otroškem obdobju in se lahko pojavi več 
mesecev ali celo let pred pojavom drugih 
značilnejših znakov bolezni.

diagnoza
Diagnozo KVČB postavimo na podlagi 
anamneze, kliničnega pregleda, izvidov 
laboratorijskih ugotovitev, ultrazvočnih, 
rentgenoloških in endoskopskih preiskav 
s histopatološkim pregledom vzorcev 
sluznice prebavne cevi (širokega črevesa, 
končnega dela tankega črevesa – ileuma, 
zgornjih prebavil).

Zlati standard v diagnostiki predstavljata 
še vedno endoskopija (kolonoskopija) in 
histološka diagnostična ocena.

Pridružene bolezni
Bolniki imajo pogosto poleg bolezenskih 
znakov, ki se razvijejo zaradi vnetja 
črevesne sluznice, pridružene tudi 
bolezenske znake zaradi prizadetosti 

Zlati standard v diagnostiki 
predstavljata še vedno 
endoskopija (kolonoskopija) in 
histološka diagnostična ocena.
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PREBAVA

Zelo moramo biti pozorni tudi na morebitne očesne spremembe, ki 
lahko spremljajo KVČB.

Zelo pogosto pri bolnikih s KVČB (pogosteje pri bolnikih s cB 
kot UK) odkrijemo zmanjšano kostno gostoto (osteopenijo ali 
celo osteoporozo), kar lahko privede do spontanih zlomov kosti, 
predvsem vretenc.

zunajčrevesnih organov ali tkiv. 
Najpogosteje se ob črevesnih bolezenskih 
znakih pojavi kronična vročina, ki jo 
večinoma uvrščajo med zunajčrevesne 
znake.

Bolniki s KVČB imajo pogosto bolečine 
v sklepih ali celo vnetja sklepnih ovojnic. 
Najpogosteje so prizadeti veliki sklepi 
zgornjih in spodnjih udov (kolena, 
komolci).

Pri bolnikih se lahko pojavijo tudi 
sakroileitis, ankilozantni spondilis 
(bolečine in vnetja sklepov hrbtenice). 
Nekaterim se pojavijo značilne kožne 
spremembe, lahko celo pred pojavom 
značilnih bolezenskih znakov prebavil. 
Erythema nodosum imenujemo pojav 
rdečih in bolečih izboklin predvsem 
v predelu goleni. Pri pyodermi 
gangrenosum pa se po koži pojavijo 
mehurčaste in nekrotične spremembe, 
ki se pogosto dodatno vnamejo. 
Omenjene kožne spremembe so lahko 
zelo trdovratne za zdravljenje. Med 
zunajčrevesne znake uvrščamo tudi 
ponavljajoče se boleče ranice ustne 
sluznice (aftozne ulceracije).

Zelo moramo biti pozorni tudi na 
morebitne očesne spremembe, ki lahko 
spremljajo KVČB. Najpogostejše med 
njimi so uveitis, episkleritis, redkeje 
katarakta in zvišan očesni pritisk. Kadarkoli 
zaznamo motnje vida ali pekoč neprijeten 
občutek v očesu, moramo takoj na pregled 
k specialistu okulistu.

V sklopu KVČB se lahko razvijeta tudi dve 
resnejši bolezni, kot sta perikarditis (vnetje 
osrčnika) in miokarditis (vnetje srčne 
mišice).

Zelo pogosto pri bolnikih s KVČB 
(pogosteje pri bolnikih s CB kot UK) 
odkrijemo zmanjšano kostno gostoto 
(osteopenijo ali celo osteoporozo), kar 
lahko privede do spontanih zlomov kosti, 
predvsem vretenc. 

Mogoč pa je tudi razvoj bolezni jeter in 
malih žolčnih poti. Poznamo več oblik 
avtoimunskega obolenja jeter, ki je lahko 
pridruženo KVČB. Avtoimunski hepatitis 
je vnetje jeter, povzročeno s protitelesi, 
ki napadajo jetrne celice. Ulceroznemu 
kolitisu je pogosteje kot avtoimunski 

hepatitis pridružen primarni sklerozantni 
holangitis, kjer pa protitelesa napadajo 
male žolčne poti.

ali in kako se lahko nastanek 
crohnove bolezni prepreči?
Na to vprašanje ni pravega odgovora, 
ker natančnega vzroka bolezni še ne 
poznamo. Vsekakor je priporočljiv zdrav 
način življenja s pravilno prehrano in 
dovolj gibanja. Na bolezen vplivajo okolje, 
dednost in imunski sistem. Povezujejo jo z 
moderno, hitro pripravljeno ali zmrznjeno 
hrano. Nanjo naj bi vplivalo življenje v 
preveč sterilnem okolju, kjer se imunski 
sistem ne razvije pravilno. Tudi stres vpliva 
na imunski sistem. Na vse te dejavnike 
lahko nekoliko vplivamo in zmanjšamo 
verjetnost nastanka bolezni.

 V sklopu KVČB se lahko 
razvijeta tudi dve resnejši 
bolezni, kot sta perikarditis 
(vnetje osrčnika) in miokarditis 
(vnetje srčne mišice).
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oPodjetje NOW Foods je eno vodilnih 
svetovnih podjetij na področju 
prehranskih dopolnil, prehranske znanosti 
in razvoja tehnologij. Letos beleži pol 
stoletja delovanja. Kakovost postavljajo 
visoko na prvo mesto, zato na vseh 
svojih izdelkih opravijo kar 19.000 analiz 
in testov mesečno, tako na vhodnih 
surovinah kot tudi na končnih izdelkih. 
Odlikujejo jih naravne in preverjene 
surovine, brez težkih kovin in pesticidov, 
dobra proizvodna praksa (GMP) je njihov 
osnovni standard, odlično razmerje med 
vsebnostjo in ceno pa poznajo predvsem 
zadovoljni uporabniki. 

Več pozornosti je predavatelj posvetil 
Omega-3 maščobnim kislinam, ki jih 
moramo vnašati s hrano, saj jih naše 
telo ne more proizvajati. Pomembno 
vplivajo na srčno-žilni in živčni sistem ter 
nadzorujejo alergijske odzive. Prav tako 
izboljšajo kakovost učenja in vedenjske 
težave pri otrocih ter pomagajo pri 
pravilnem razvoju možganov. » Mogoče 
se sliši čudno, vendar si upam trditi, 
da so naša prehranska dopolnila 

z omega-3 maščobnimi kislinami, 
varnejša  za uživanje, kot ribe. Razlog 
je v tem, da z izjemno občutljivo 
analizno metodo (ICP-MS, masna 
spektroskopija), v surovinah in izdelkih 
sami okarakteriziramo težke kovine, 
nekovine in različne nečistoče in tako 
zagotovimo najvišjo kakovost izdelkov« je 
poudaril predavatelj g. Neil Levin iz NOW 
Foods.

Izpostavil je tudi pomen probiotikov. 
Kakovosten probiotik je pomemben 
ne samo za urejanje prebave ampak 
vpliva tudi na naš imunski sistem, saj 
je kar 80 % našega imunskega sistema 
doma v črevesju, kot se radi izrazimo. 
»Kakovost izdelka Probiotic-10TM smo 
želeli dokazati tudi v Sloveniji. Na podlagi 
vse dostavljene dokumentacije, nam je 
Inštitut za raziskave in razvoj kakovosti 
(IRRK)  potrdil skladnost izdelka 
Probiotic-10tm s standardom za 
izbor prehranskih dopolnil s probiotiki. 
S podeljenim znakom Inštitut potrjuje, 
da naš izdelek ustreza vsem najvišjim 
standardom kakovosti«, so povedali 

 NOw FOOdS – 
POL STOLETJA 
NA TRgU

Jože Marolt, direktor podjetja 
Bimedia

Neil Levin, priznani ameriški 
nutricionist 

V oktobru je v Ljubljani na strokovnem dogodku »Now Foods – 50 let skrbi za zdravje in dobro 
počutje« predaval priznani ameriški nutricionist Neil Levin in podrobneje predstavil podjetje NOW ter 
prehranska dopolnila omega-3 maščobne kisline in probiotike. 

predstavniki podjetja Bimedia d.o.o., ki 
je tudi zastopnik blagovne znamke NOW 
Foods v Sloveniji.  

Izdelki NOW Foods so narejeni iz najbolj 
kakovostnih naravnih ali naravnim enakih 
sestavin. Njihova prehranska dopolnila so 
pregledana kar dvakrat: najprej na samem 
začetku, ko testirajo surovine in nato na 
koncu, ko testirajo še končne izdelke. 
To je edinstveno in ponosni smo, da 
smo njihov zastopnik v Sloveniji, je strnil 
direktor podjetja Bimedia d.o.o. 

Že leta so prehranska dopolnila NOW 
Foods v podporo za dosego ekstremnih 
rezultatov tudi ultramaratoncu dr. Mirku B. 
Mikliču. Častitljivo obletnico je glasbeno 
popestril eden najboljših slovenskih 
vokalistov Oto Pestner, ki letos tudi 
praznuje pol stoletja svojega glasbenega 
ustvarjanja. Manjkala ni niti torta.

Oto Pestner, Jože Marolt in Mirko B. Miklič
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duševno Zdravje

nevrolingvistika je veda, ki združuje več področji znanosti.  Pri nastajanju te vede so raziskovalci 
medicinskih področji v nevrolingvistki, preučevali psihiatrijo in nevrologijo in pri tem sodelovali 
z jezikoslovci in psihologi. nevrolingvistika raziskuje, kako se v človeških možganih kaže, pojavlja, 
obstaja, živi in oblikuje jezik ter kako ga možgani preoblikujejo. Besedilo: Danica Lončarič NLP Coach-Svetovalec/ Direktor družinske centra Fortuna

www.druzinskicenterfortuna.si, +386 40 600 277

Iskreno lahko povem, da sem hvaležna 
znanju saj mi je po smrti moža, očeta 
mojih otrok, NLP zelo olajšalo izgubo. 
V takšnih tragedijah, ko izgubljaš jasen 
vpogled v svojo situacijo, je pomembno 
na celotno zadevo pogledati disociirano 
in ponovno opredeliti svoje temeljne 
vrednote.  Tehnike in svetovanje, sem 
uspešno uporabila tudi pri svojih otrocih, 
saj so omilile bolečino.

Komu je namenjeno nevrolingvistično 
programiranje?
NLP je namenjen vsakemu, ki si želi 
napredka v svojem življenju bodisi, da 
so to negativna čustva ali kot jim mi 
rečemo negativna sidra, ki si jih želijo 
odpraviti ali pa kot pomoč pri doseganju 
ciljev.  Namenjena je vsem, ki želijo 
izboljšati kakovost življenja, povečati svojo 
samozavest, izboljšati komunikacijo ter 
tistim, ki želijo opustiti slabe navade in 
razvade. 

Na katerih področjih se lahko pomaga 
z NLP?
NLP coachi se odločamo med osebnim 
in poslovnim svetovanji, nekateri pa se 
posvetijo obema smerema. Opažam, da 
je vse več povpraševanja po NLP tudi na 
področju team buildingov, poslovnega 
svetovanja, izboljšanja podjetniških 
rezultatov in time management.
Jaz sem se izpopolnila na osebnem 
coachingu. Svetujem tako mladim kot 
starim, parom ali samskim. K meni 
prihajajo klienti z različnimi težavami, 
učencem pomagamo z motivacijskimi 
tehnikami, za boljše učenje. Svetujem 
staršem na področju odnosa starš-otrok 
oziroma starš-starš. Veliko pozitivnih 
rezultatov dosegajo moji klienti v 
medsebojnih partnerskih odnosih in 
komunikaciji. Pomagam na področju 

odpravljanja strahov in dvomov. Ker pa 
sem tudi sama šla skozi veliko izgubo, 
lahko korenito pomagam ob izgubah 
in ločitvah. NLP je čudovito orodje, ki je 
namenjen za preoblikovanje samopodobe 
in osebni rasti. Vsekakor pa je doseganje 

Programiranje samo je v nekaterih pogledih mogoče primerjati kot 
programiranje računalnika.

nLP coachi se odločamo med osebnim in poslovnim svetovanji, 
nekateri pa se posvetijo obema smerema. opažam

NEURO 
LINGVISTIČNO 
PROGRAMIRANJE

Kaj je NLP in s čim se ukvarja?
Programiranje samo  je v nekaterih 
pogledih mogoče primerjati kot 
programiranje računalnika. Vemo, 
da možgani po sebi nimajo nobenih 
sposobnosti, šele z našimi izkušnjami, 
vzgojo in šolanjem se usposabljajo za 
osupljive stvari kot so kreiranje, občutenje 
ljubezni ali pa globokega razmišljanja o 
samem sebi.

Nevrolingvistično programiranje je torej 
uspešna metoda, ki se ukvarja s tem kako 
jezik v najširšem pomenu besede vpliva 
na potek procesov v možganih oziroma 
kako programiramo možgane.

Klienti po svetovanju zmorejo oblikovati 
nove sposobnosti in izboljšati stare ter 
dosegajo nove osebne cilje.

Kje ste se srečali s to metodo?
Svojo prvo NLP knjigo sem kupila že pred 
desetimi leti in moram priznati, da sem 
jo na začetku pri prebiranju vzela dokaj 
neresno saj sem bila prepričana, da sem 
večino tehnik že leta prej uporabljala. 
Težka življenjska pot, me je pripeljala v 
smer psihologije po želji, da nebi bila 
želela biti žrtev svoje usode. Ko je moj brat 
postal master coach, mi je pokazal koliko 
znanja moram še pridobiti, zato sem se 
odločila za izobraževanje na inštitutu. 

ciljev ključnega pomena kot celotni proces 
NLP coachinga.

Smo v Sloveniji odprti za take zadeve?
Moram priznati, da vedno več ljudi 
zaupa svetovanju. V poplavi medijskih, 

internetnih ter knjižnih informacijah, si 
ljudje želijo osebnega pristopa k reševanju 
njihovih težav. Izkušen svetovalec le z 
dobrim kalibriranjem lahko s klientom 
doseže željene rezultate oziroma dosežen 
cilj in mnenja sem, da vedno več ljudi 
ozavešča, kako pomembna je pomoč 
pri tako osebnih zadevah. Sama se rada 
pohecam z teorijo, ko  gradimo hišo 
najamemo arhitekta, ko se avto pokvari ga 
peljemo k pooblaščenemu serviserju, zato 
pa ko bomo imeli bodisi notranji konfilkt, 
negativno izkušnjo ali pa težave pri 
doseganju ciljev, verjamem, da bo vedno 
več ljudi poiskalo svojega svetovalca.

Koliko svetovanj je potrebno opraviti, 
da lahko pričakujemo spremembe?
Sama določitev svetovanj je odvisna od 
klientovih težav. Ko v pisarno vstopi klient, 
ki ima strah pred npr. javnim nastopanjem, 
lahko to odpravimo že po prvem obisku. 
Velikokrat pridejo k meni in želijo male 
spremembe, ki pa trigirajo velike težave in 
se temu primerno poveča število svetovanj.

Načeloma so v povprečju 3-6 svetovanj, 
kar zadostni za primere kot so 
mladostniške težave, službeni konflikti, 
motivacijo, osebna rast in pri zastavljanju 
ciljev, med tem ko so za izgube, smrt, 
ločitev, rušenju negativnih sider in strahov, 
potrebno kakšno svetovanje več.
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ŽIVILO MESEcA

Granatno jabolko je čisto poseben sadež. Je prava zakladnica vitaminov, ki preprečujejo razne bolezni, 
med drugim pa lahko nadomesti tudi agrume in tako dopolni vaš zdravi jedilnik. Besedilo: Petra Šauperl

Semena granatnega jabolka so resda 
majhna, vendar pa so obilno založena s 
polifenoli, ki zmanjšujejo in preprečujejo 
škodo, ki jo na DNK povzročajo prosti 
radikali. Zato zmanjšujejo tudi tveganje, da 
obolite za rakom.

Pravi čas za uživanje granatnega jabolka 
je od septembra do januarja. Granatna 
jabolka dozorijo na drevesu in jih torej 
obirajo zrela, kar jim daje bogat okus.

za zdravje koristen sadež
Granatno jabolko je prav poseben sadež, 
ki v sebi skriva izjemno veliko semen, 
obdanih z živo rdečim mesom, zaradi 
katerih naj bi ljudje, ki ga uživajo, postali 
bolj plodni. V mnogih kulturah namreč 
velja za simbol plodnosti, velikokrat pa 
se ga uporablja v okviru še posebno 
slavnostnih jedilnikov.

Granatna jabolka rastejo kot majhna 
drevesa, spomladi pa se bohotijo z 
oranžnordečimi cvetovi. Znane so tudi 
pritlikave oblike z majhnimi sadovi. Ti niso 
najbolj priljubljeni v kuhinji, so pa zato 
zelo lep okras.

Sadeži so izredno cenjeni zaradi semen, 
bogatih z antioksidanti, vsebujejo pa 
tudi zeloveliko vitaminov C, B2 in B3 ter 
rudnin, kot sta kalij in fosfor. Vsebujejo 
tudi veliko sadnih kislin in močnih 
antioksidantov polifenolov, ki preprečujejo 
razne bolezni. Iz razpoke v lupini po 
slamici popijejo sok iz sadeža. Priročno, 
kajne?

zakaj je granatno jabolko tako cenjen 
sadež
50% mase celotnega sadeža so zrnca 
od česa je 10% semen. Zrnca so bele do 
temno rdeče barve, skorja pa rumena 
do vijolična, prevladujeta pa rdeča in 
roza barva. Celoten sadež je zgrajen iz 
85% vode. Vsebuje visoko koncentracijo 
polifenolov, predvsem taninov, ki mu 
dajejo grenkast okus. Sok granatnega 

jabolka ima večjo antioksidativno 
učinkovitost v primerjavi z rdečim vinom, 
aksorbinsko kislino (vit. C), sokom 
grozdja, borovnic, brusnic in agrumov. Je 
vir vitamina C; že 100 ml soka pokrije 16% 
dnevnih potreb vitamina C pri odraslih. 
Dokaj visoka je tudi vsebnosti vitaminov B 
kompleksa. Semena so bogata z omega-3 
maščobnimi kislinami, vsebujejo pa tudi 
rastlinske hormone – sterole.
 
Prispevek k zdravju
Granatno jabolko je pomemben 
sadež predvsem zaradi močnega 
antioksidativnega in protivnetnega 
učinka. Deluje proti raku, ter preprečuje 
predvsem raka prostate in raka na 
dojki. Pozitivno deluje na diabetes z 
uravnavanjem ravni glukoze v krvi, ter 
sodeluje pri preprečevanju srčno-žilnih 
bolezni in ateroskleroze tako, da zmanjša 
vsebnost LDL holesterola v krvi. Granatno 

jabolko je zanimivo tudi zaradi zdravilnih 
učinkov na kožo in ustno votlino. Olje 
iz semen pomaga pri regeneraciji kože 
ter jo ščiti proti UVA in UVB žarkom. 
Zaradi antimikrobnega učinka deluje 
proti bakterijam v ustih ter tako pomaga 
preprečevati karies. Preventivno deluje 
tudi proti drugim boleznim ustne votline, 
kot je npr. vnetje desni.

Vsebost rastlinskih hormonov pomaga pri 
izboljšanju kvalitete sperme in erektilnih 
sposobnosti pri moških.

Proti prehladu, gripi in še čem
Sok granatnega jabolka se priporoča tudi 
proti povišani telesni temperaturi ter za 
blaženje kašlja in astme.
S posušenimi semeni je mogoče celo 
odpraviti črevesne zajedavce, nekateri pa 
nanj prisegajo pri težavah z ledvičnimi 
kamni.

gRANATNO JAbOLKO 
– RAJSKI SAdEž, KI 
POMAgA TUd PRI 
PREHLAdU IN gRIPI

Sadeži so izredno cenjeni zaradi semen, bogatih z antioksidanti, 
vsebujejo pa tudi zeloveliko vitaminov c, B2 in B3 ter rudnin, kot 
sta kalij in fosfor.

Valens D-Natur
100% naravno ustno pršilo 
za dojenčke in otroke, 
brez konzervansov  in arom. 
Ne povzroča krčev! 
Zadostuje za 150 dni!

Valens D Baby
Ustno pršilo za otroke od 
3. leta starosti dalje. 
Odličen okus jagode. 
Zadostuje za 125 dni! 

Valens D Plus
Ustno pršilo za  odrasle z 
dodatkom vitamina K2. 
Odličen okus peperminta 
za svež dah.
Zadostuje za 125 dni! 

Valens D 1000
Ustno pršilo za odrasle s 
povečanimi potrebami 
po vitaminu D. 
Odličen okus jabolka.
Zadostuje za 125 dni!

www.valens.si 

Sončni vitamin potrebujemo vse življenje. Vsi in ves čas! 
Vitamin D je hormon, ki se s pomočjo sončnih žarkov sintetizira v naši koži, zato ga imenujemo tudi sončni 
vitamin. 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 lahko pri otrocih povzroči rahitis, pri odraslih pa vodi do razgradnje kosti ter 
prispeva k nastanku osteoporoze v starosti.

Zakaj je dodajanje 
vitamina D tako pomembno

Kljub temu, da ga naše telo tvori 
samo, je pomanjkanje vitamina 
D velik javnozdravstveni 
problem. Z nezadostnim vnosom 
se srečujemo predvsem v 
jesensko-zimskem obdobju, ko 
zaradi dolgih delavnikov in kratkih 
dni sonca praktično ne vidimo. 
Na zaviranje nastanka vitamina 
D še dodatno vplivajo oblačila 
in kreme z UV zaščito. Hkrati 
pa le malo živil vsebuje vitamin 
D v omembe vredni količini (npr. 
mastne ribe, ribje olje, jetra), 
medtem ko ga v rastlinskih 
živilih praktično ni. Zato je za 
splošno populacijo, še posebej 
pa za dojenčke in vegetarijance, 
dodaten vnos vitamina D s 
prehranskimi dopolnili izjemno 
pomemben.

Izberite izdelke preverjene 
kakovosti 

Večina izdelkov z vitaminom D 
je na voljo v obliki kapljic ali 
kapsul oziroma tablet. Medtem 
ko dojenčkom kapljice težko 
natančno odmerimo (nekatere 
pa imajo tudi grenak okus in 
vsebujejo konzervanse), tudi 
kapsule ali tablete odraslim včasih 
težko »teknejo«. Poleg tega je 
zelo pomembno, da pri nakupu 
prehranskih dopolnil preverite, 
ali ima proizvajalec ustrezne 
certifi kate, ki zagotavljajo 
kvalitetne sestavine in analize 
ustreznosti vsebine izdelkov. Eden 
izmed pokazateljev za kakovost 
je certifi kat GMP (dobra 
proizvodna praksa), vsekakor 
pa lahko za nasvet vprašate tudi 
strokovno osebje v lekarnah in 
specializiranih trgovinah.

Slovenska inovacija – 
vitamin D v ustnem pršilu

Slovensko podjetje Valens je 
pred leti razvilo ustno pršilo 
z vitaminom D, za katerega 
je prejelo nagrado Inštituta 
za nutricionistiko za najbolj 
inovativno prehransko 
dopolnilo. Zaradi odličnega 
odziva so se odločili, da linijo 
ustnih pršil razširijo na vse 
generacije. Tako imajo odslej v 
ponudbi kar 4 različna ustna 
pršila z vitaminom D, ki jih 
odlikuje priročna embalaža, 
enostavno odmerjanje in odlična 
absorpcija, ki se začne že v ustni 
votlini. Proizvodnja prehranskih 
dopolnil Valens poteka v Šenčurju 
in je opremljena s certifi katom 
GMP, ki zagotavlja najvišjo 
kakovost. Njihovi izdelki so na 
voljo v lekarnah, specializiranih 
trgovinah in v Valensovi spletni 
trgovini. 






