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Lahko si obljubite:
„Na naslednji kontroli bodo 
vrednosti holesterola nižje“

BOLEZNI JETER

Ena od stvari, ki se jim v življenju lahko izognete, so nepotrebna tveganja za nastanek bolezni srca in ožilja.

APRIL 2017

Lahko si obljubite:

Seneni nahod • Spomladanska utrujenost • Pomen sluha • Dan žil

Presaditev mrežnice • Klopne bolezni • Ustno zdravje • Kolesarjenje

Rehabilitacija po poškodbi • Nega kože v nosečnosti • Urejena stopala

Hujšanje • Diabetes • Hrana za jetra • Post • Magnezij • Konoplja 
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Zaščiti sebe...
in svoje najdražje!

NE UGRIZNI ME, PROSIM!

Uživajte brezskrbno na prostem.
Mosquitno izdelki ponujajo zaščito za vso družino v 
času piknikov na prostem, na pohodništvu, plavan-
ju, letovanjih ali pa enostavno v vašem stanovanju.

Lastnosti:
• Dermatološko testirani
• 100% brez vsebnosti DEET
• Delujejo na vse vrste insektov
• Visoka kvaliteta proizvodov
• Inovativni proizvodi
• Proizvodi z etično noto
• Proizvodi imajo minimalen vpliv na okolje
•  Izdelki vsebujejo 100% naravno citronelo in so 

varni za otroke (od 6 mesecev dalje) in nosečnice.

Oblak commerce d.o.o. www.oblak-com.si
  mosquitnoslovenija

Uporabna, zabavna in sodobna zaščita! 
Mosquitno podpira UNICEF.

  mosquitnoslovenija



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 janja@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 SPOMLADI
10 ZAŠČITITE SE PRED KLOPNIMI BOLEZNIMI!
AKTUALNO
14 AVTOLOGNA PRESADITEV MREŽNICE
TEMA MESECA 
18 NEVARNOSTI PERIFERNE ARTERIJSKE BOLEZNI
TEMA MESECA
22 KRONIČNE BOLEZNI JETER
PREHRANA
26 POSKRBIMO ZA DOBRO ZDRAVJE JETER
GIBANJE
44   13 DOBRIH RAZLOGOV ZA KOLESARJENJE V 

MESTU
INTIMNO
50 KAKO NAD TEGOBE MENOPAVZE
MALČKI IN OTROCI 
54 SIJOČE V VESELEM PRIČAKOVANJU
NEGA 
56 STRIJE – KOZMETIČNA NADLOGA
DUŠEVNO ZDRAVJE 
60 PREBUDIMO SVOJA ČUSTVA
ZDRAV NASMEH
64 SKRBITE ZA ZDRAVA USTA IN ZOBE!
ŽIVILO  MESECA
66 KVINOJA – SUPERŽIVILO MED ŽITARICAMI

Strokovni sodelavci:
• Andreja Ocepek, dr. med., spec. internistka, Oddelek 

za gastroenterologijo, Klinika za interno medicino, 
UKC Maribor

• dr. Diana Terlević Dabić, dr. dent. med., Odbor za 
zobozdravstvo ZZS

• doc. dr. Liljana Mervic, dr. med., spec. 
dermatovenerologije, dermatološka ambulanta 
Klinike Doktor 24

• Mateja Švetak, spec. psihodinamske psihoterapije
• Tadeja Šiberl, refleksoterapevtka
• Gašper Grom, dipl. dietetik, svetovalec za 

prehranjevanje LCHF/ketogeno dieto
• Alja Dimic, certificirana prehranska terapevtka, 

Holistic Center 
• Maja Jeereb, certificirana nutricionistka in urednica 

portala MojeZdravje.net, Center Moje zdravje 
• Katarina Miklavc, univ. dipl. inž. živilstva in prehrane
• Anja Pristavec, univ. dipl. inž. živilstva in prehrane, 

Befit

• univ. dipl. kem. Marijanca Bahar, svetovalka 
naturopatskih rešitev

• Sendi Lešnjak, mag. inž. prehrane, certificirana 
bioresonančna terapevtka

• dipl. fizioterapevt Primož Kolarič, Fizioterapija Fuchs 
Nataša Sinovec, spec. za poravnavo telesne drže s 
certifikatom univerze Egoscue (ZDA)

• Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
• Nacionalni inštitut za javno zdravje
• Univerzitetni klinični center Ljubljana
• Juja Organic Dog
• Simona Janček
• Monika Hvala 
• Katarina Petrović
• Robert Lepener
• Anda Arko
• Maša Novak 
• Nina Kočevar
• A. H.
• M. S.

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.
Zagrebška cesta 90, 2000 Maribor
www.hisa-idej.si

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

Se veselite pomladi? Za marsikoga je to najlepši letni čas, narava se 
prebuja in nas že razveseljuje s pisanimi cvetovi in prijetnimi vonji cvetočih 
dreves, ki jih tu in tam mimo prinese aprilski vetrič. Lepo je. A vsa ta lepota 
ima tudi manj prijetno stran. Vam nagaja seneni nahod ali pa ste stalno 
utrujeni in izčrpani? Alergije in spomladanska utrujenost so v tem času za 
marsikoga res prava nadloga. Kaj storiti? Strokovnjaki v prvi vrsti svetujejo 
razstrupljanje telesa in čiščenje jeter. Slabo delujoča jetra so namreč vir 
marsikaterih težav in bolezni, tudi alergij in kronične utrujenosti. Zato 
za več energije uživajte več živil, ki koristijo jetrom, in poskrbite za zdrav 
življenjski slog, če tega še niste storili. Za začetek vsaj v lepem vremenu 
avto zamenjajte za kolo in se odpeljite soncu naproti. Ko se boste tako 
izognili prometnim zamaškom in ob tem še poskrbeli za svoje telo, boste 
zagotovo dobre volje. Ne pozabite na čelado in varno vožnjo!

Janja Simonič, 
glavna in odgovorna urednica

Sedež uredništva: Zdrave novice (Media Element d.o.o.), Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana
Glavna in odgovorna urednica:  Janja Simonič, janja@zdrave-novice.si
Vodja oglasnega trženja: Danijel Kmetec, danijel.kmetec@media-element.si
Asistent trženja oglasnega prostora: Matej Godec, matej.godec@media-element.si
Vodja projekta: Danijel Kmetec, danijel.kmetec@media-element.si
Urednik spletnih vsebin: dr. Dejan Pukšič, dejan@hisa-idej.si
Koordinatorka uredništva:  Saša Schwarz, sasa@zdrave-novice.si
Vodja projektov: Andrej Holcman, andrej@zdrave-novice.si
Lektoriranje: Barbara Frelih 
Oblikovanje in prelom: Sonja Popović Terić
Fotografije: shutterstock, Hiša idej, osebni arhivi strokovnih sodelavcev
Tisk: 

Naklada: 62.000 izvodov
Naslovnica: Oglasna vsebina podjetja Sanofarm, d. o. o.
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VRTILJAK

Popolni, okusni in lahko prebavljivi proteini rastlinskega izvora 
v napitku vaniljevega okusa. Napitek na rastlinski osnovi z 
zavidljivim 70-odstotnim deležem beljakovin, ki je bil zasnovan, 
da zadovolji potrebe telesa po vadbi. Mešanica skrbno izbranih 
sestavin zagotavlja najpopolnejšo kombinacijo hranil, obenem 
pa tudi izvrsten okus. Beljakovinska 
mešanica vsebuje popoln nabor aminokislin 
zaradi specifične mešanice grahovih in 
riževih beljakovin ter semen chia in kvinoje. 
Mešanica kakovostnih beljakovin prijetnega 
okusa s svilnato mehko teksturo, ki se 
lahko topi v vašem najljubšem smutiju, 
mandljevem mleku, izvrsten okus pa ima 
tudi v vodi. Na voljo v vseh megamarketih 
Interspar in na www.nutrisslim.com.

Visoke grede postajajo v zadnjem času neobhoden del 
zelenjavnih in cvetličnih vrtov. Z uporabo izdelkov Urbanscape v 
visokih gredah boste zmanjšali izsuševanje visoke grede in tako 
povečali svoj pridelek. Materiali Urbanscape so naravni, izdelani 
iz vulkanskih kamnin, brez kemičnih dodatkov. Zaupajo jim tudi 
profesionalni vrtnarji. Izpiranje bo preprečila zelena podlaga, ki 
jo položimo pod plast komposta 
in zemlje. Za zadrževanje vlage 
priporočamo, da v zemljo vmešate 
zelene kosmiče ali zelene kocke 
Urbanscape. Tako bodo tla lažja in 
zračna, vaši plodovi pa bodo večji. 
Več na www.hidro-vlakna.si.

V Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana so v šestem 
nadstropju glavne stavbe odprli obnovljene prostore Kliničnega 
oddelka za pljučne bolezni in alergije Interne klinike. Oddelek 
ima zdaj 24 postelj v osmih sobah, dve sobi sta namenjeni za 
presaditev pljuč in za bolnike z redkimi boleznimi, kot sta cistična 
fibroza in pljučna hipertenzija. Prenovljeni oddelek omogoča 
kakovostno in varno obravnavo bolnikov ter zdravljenje najhuje 
bolnih, saj ustreza standardom, ki veljajo v sodobni medicini. 
Boljše so tudi razmere za delo vseh zaposlenih na tem oddelku. 
Vrednost investicije znaša 
430 tisoč evrov. Glavnino 
sredstev so zagotovili 
iz lastnih virov Interne 
klinike, precej pa so 
pomagali tudi donatorji – 
pri obnovi jih je sodelovalo 
13, med njimi tudi bolniki, 
ki so se zdravili na tem 
oddelku.

NOVO! VEGANSKI PROTEINI S 
70-ODSTOTNIM DELEŽEM BELJAKOVIN

KAKO PRIPRAVITI 
VISOKO GREDO

V UKC LJUBLJANA ODPRLI OBNOVLJEN KO 
ZA PLJUČNE BOLEZNI IN ALERGIJE

Če želite trajno izgubiti kilograme in osvojiti način 
uravnotežene prehrane za celo življenje, je ključna strokovna 
podpora. Anja Pristavec, univ. dipl. inž. 
prehrane, se ukvarja s sestavo 
individualnih jedilnikov za 
hujšanje in preventivo pred 
sladkorno boleznijo v okviru 
Befita. Naročite se za prvi, 
brezplačni individualni 
enourni posvet na telefonsko 
številko 051 234 278. 

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

Raztopina Tantum Verde se uporablja za 
lokalno zdravljenje bolečin in oteklin v 
ustni votlini. Posebej priporočljiva uporaba 
je pri parodontozi, aftah in po kirurških 
posegih v ustni votlini. Ker se raztopina 
Tantum Verde grgra in deluje lokalno, 
je primerna tudi za nosečnice in doječe 
matere. Izdelki družine Tantum Verde so 
povsem varni za uporabo in primerni, da 
najdejo prostor v vsaki domači lekarni. Več 
na spletni strani www.tantum-verde.si.

SHUJŠAJTE POD STROKOVNIM NADZOROM

LAHKIH NOG NAOKROG
JE ŽE V VAŠI DOMAČI LEKARNI?

Losjon Actinica je medicinski pripomoček, ki 
zagotavlja visok spekter zaščite pred UV-žarki. 
Razvit je posebej za ljudi z visokim tveganjem, 
da zbolijo za kožnim rakom kot posledico 
izpostavljanja UV-žarkom. Actinica učinkovito 
ščiti pred nekaterimi nemelanomskimi 
oblikami kožnega raka, kar je bilo dokazano 
s klinično študijo. Osebe, pri katerih obstaja 
možnost oslabljenega imunskega sistema, 
se morajo pred sončnim sevanjem zaščititi 
z oblačili in se izogibati izpostavljanju soncu 
ter ob vsakodnevni uporabi Actinice celo leto 
upoštevati tudi zdravnikova navodila.

VISOKA ZAŠČITA PRED UV-ŽARKI

DO ZDRAVJA PRIJAZEN DEZODORANT
Aroma čutne vanilje in sladkega jasmina 
vas bo navdušila tako zaradi vonja kot 
naravne sestave. Dovolite si razvajati z 
novim naravnim dezodorantom Crystal® 
essence vanilja in jasmin, ki ne vsebuje 
aluminijevega klorohidrata, alkohola in 
parabenov. Zagotavlja vam dolgotrajno 
zaščito, ni lepljiv in ne pušča madežev 
ter belih lis. Primeren je tudi za otroke, 
nosečnice in doječe matere. Na voljo v 
lekarnah, Sanolaborju in na spletni strani 
www.hisa-zdravja.si.
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Na redni letni skupščini Društva onkoloških bolnikov Slovenije je 
bila soglasno izvoljena Ana Žličar (na sliki levo), ki je ob izvolitvi 
dejala: »Zavedam se, kako odgovorna naloga je predsedovati 
Društvu onkoloških bolnikov zaradi vloge, ki jo društvo ima. 
Zavedam pa se tudi izjemnega potenciala, zbranega v članstvu. 
Veselim se in sem počaščena, da bomo nadaljevali skupaj! 
Do tega trenutka sem vas naslavljala z vi, odslej smo mi.« 
Dolgoletna predsednica Marija Vegelj Pirc (na sliki desno), ki je z 
delovanjem društva povezana od samega začetka, je ob prejemu 
priznanja društva »častna predsednica« poudarila: »Vsa leta 
vodenja društva sem se veselila napredka v medicini na področju 
onkologije ob dejstvu, da je 
raka vedno več, kot tudi, da 
vse več ljudi živi po zdravljenju 
raka, vendar si je društvo 
vedno prizadevalo za celovito 
rehabilitacijo in kakovost 
življenja bolnikov«. Njena 
misel ostaja vodilo za delo 
društva tudi v prihodnje.

Biološka inovacija Laboratorija Bioderma, nova 
Sensibio Tolerance +, je namenjena občutljivi, alergični in 
netolerantni koži, ki trpi zaradi stalne kožne reaktivnosti in 
prekomerno reagira na še tako blage dražljaje, da »enostavno ne 
prenese ničesar več«. 
Edinstven biološki kompleks Neurocontrol® vsebuje tetrapeptid 
in kombinacijo pomirjujočih aktivnih sestavin, ki zmanjšujejo 
pretirano vzburjenost kožnih živčnih vlaken in uravnavajo 
biološke mehanizme, odgovorne za netoleranco. Sensibio 
Tolerance+ je obogaten z natrijevim PCA, ki krepi kožno bariero 
in oskrbi kožo z optimalnim 
vlaženjem. Zvišuje raven 
tolerance kože, blaži občutek 
neugodja, zmanjšuje 
tveganost kožne netolerance, 
zahvaljujoč sestavinam, ki 
so strogo izbrane glede na 
svojo varnost. Brez dišav, 
parabenov, konzervansov. 
Ponovno boste z 
zadovoljstvom skrbeli za svojo 
kožo in uporabljali najljubša 
ličila. Izdelki BIODERMA so 
na voljo v lekarnah. www.
bioderma.si.

Razpršilo MOSQUITNO za vso družino zagotavlja varno in 
dolgotrajno zaščito. Zaščitite sebe in svoje najbližje! Zaščita do 10 
ur. Stoodstotno brez DEET. Razpršilo Mosquitno proti žuželkam 
zagotavlja zaščito za vso družino med letovanji in dejavnostmi na 
prostem. Naj bo vaša družina varna v času piknikov na prostem, 
med pohodništvom, na plavanju ali kampiranju. Aktivna 
sestavina saltidin je stoodstotno varna za nosečnice in otroke, 
starejše od šestih mesecev. Izdelek je dermatološko testiran in 
varen za okolje. Dokazano učinkuje proti vsem vrstam žuželk, 
zato lahko brezskrbno uživate na prostem. Razpršite po koži. V 
ponudbi izdelkov 
proti žuželkam so 
tudi vlažilni robčki 
z vonjem aloevere, 
zapestnice, 
nalepke, pršilo za 
tekstil, obeski za prt 
z vonjem citronele 
in dekoracijska 
roža z vključeno 
polnilno gobo z 
vonjem citronele.

NOVA PREDSEDNICA DRUŠTVA 
ONKOLOŠKIH BOLNIKOV 

IZJEMNO OBČUTLJIVA KOŽA
POD POPOLNIM NADZOROM

DRUŽINSKO RAZPRŠILO PROTI ŽUŽELKAM

Beljakovine Sunwarrior Classic Plus so narejene iz ekoloških 
žit, semen in stročnic: kvinoje, amaranta, chia semen, rjavega 
riža in rumenega graha. Vse posamezne sestavine so izjemne, 
združene skupaj pa tvorijo edinstveno mešanico, ki deluje 
učinkoviteje kot posamezna komponenta. Imajo uravnotežen, 
dobro prebavljiv vir aminokislin in so odlična alternativa za 
tiste, ki se želijo izogniti mlečnim in sojinim beljakovinam 
(alergije, intoleranca). Sunwarrior je edinstven, presni 
rastlinski vir beljakovin s popolnim aminokislinskim profilom. 
Ima še posebno visoko vrednost glutamina, arginina, lizina 
in aminokislin BCAA. Beljakovine lahko uživamo tako, da jih 
vmešamo v vodo, rastlinsko mleko, jogurt ali 
smuti. Lahko jih vmešamo tudi v sladice ali 
dodamo granoli za zajtrk ali malico. V mesecu 
aprilu in maju imamo beljakovine v posebnem 
akcijskem paketu s presno granolo Drobtinka, 
ki je na volji v spletni trgovini www.super-
hrana.si ali v trgovini Center Moje Zdravje 
(Superhrana) na Zaloški cesti 167 v Ljubljani, 
tel. 01/256 61 15.

RASTLINSKE BELJAKOVINE SUNWARRIOR 
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Privoščite svojemu telesu najdragocenejše iz narave. Linija 
Maroška vrtnica je nekaj čudovitega in ena od tistih drobnih 
sladkih stvari, ki delajo svet lepši … Gel za prhanje z oljem iz 
maroške vrtnice vsebuje eno najdragocenejših in 
najbolj cenjenih olj na svetu. Izbrani vonj vrtnice 
pomirja in ustvarja prijetno harmonijo. Maroccan 
Rose Otto BODY WASH McQueens je najbolj 
redko rožno olje na svetu. Listi rožnega olja se 
nabirajo enkrat letno – maja ob zori. Iz 180.000 
cvetnih listov izdelajo 1 ml rožnega olja. Olje je 
vredno več kot zlato. Ima zdravilno moč, odpravlja 
stres in izboljša razpoloženje. Po uporabi je 
koža navlažena, razkošno mehka in pomirjena. 
Uporabljajte ga kot gel za kopanje ali prhanje. 
Vsebuje olja maroške vrtnice, olje palmarose in 
olje geranije. Izdelek je dermatološko testiran in 
odobren. REN je nasprotnik testiranja na živalih.

Hišo Ljubhospica je ob gregorjevem, prazniku sonca in 
ljubezni, obiskalo sto otrok iz osmih ljubljanskih vrtcev. Zbrali 
so se na dvorišču, da bi izpod Golovca pregnali nizke jutranje 
temperature s papirnatimi ptički, ki so jih pripravili posebej 
za to priložnost. Pisane ptice so tako v hišo simbolno prinesle 
pomlad in z njo toplo sporočilo gregorjevega, da ljubezen 
pripada vsem ljudem. »To hišo, v kateri prebivajo hudo 
bolni, prežame neizmerna toplina, ko jo obišče toliko veselih 
in živahnih otrok,« je v pozdrav povedala sestra Emanuela 
Terezija Žerdin. Otroke sta zabavala navihana Rita in hišnik 
Jože iz društva Rdeči noski, ki sta ob tem obljubila, da se 
zagotovo še vrneta. Hiša je trenutno dom sedmim bolnikom 
z neozdravljivo boleznijo, še dva pa čakata na sprejem. 
Interdisciplinarni tim jim zagotavlja 24-urno brezplačno 
celostno hospic paliativno oskrbo, podporo pa omogoča tudi 
njihovim svojcem. Kljub številnim obljubam v preteklih letih 
država do danes v svoj sistem ni umestila stacionarnega 
hospica kot obliko oskrbe v zadnjem obdobju življenja. Javni 
zavod Lekarna Ljubljana, v okviru katerega deluje Ljubhospic, 
bo tudi v prihodnje zagotavljal podporo gibanju hospic in 
po svojih močeh še naprej omogočal nemoteno delovanje 
Hiše Ljubhospica z željo, 
da ostane bivanje v hiši 
brezplačno za vse. K podpori 
delovanja hiše pozivamo 
tudi druge, ki prepoznajo 
njeno družbenoodgovorno in 
humano vlogo v naši družbi.

Prostovoljstvo se je s Krkino družbenoodgovorno akcijo Krkin 
teden humanosti in prostovoljstva, ki je pod geslom Tudi 
dobrodelnost je del nas letos med 3. in 8. aprilom 2017 
potekal že šestič zapored, dodobra razširilo med krkaše. Letos 
je v akciji sodelovalo 1.200 sodelavcev prostovoljcev. Kar 
275 jih je darovalo kri, številni so prispevali oblačila, igrače, 
obutev, živila, knjige in druge potrebščine za odrasle in otroke 
ter hrano za pse in mačke, skupaj pa so zbrali več kot 3,6 tone 
potrebščin in dobrih 500 kilogramov hrane za male živali. 
Družili so se s stanovalci 35 domov za starejše ter varovanci 
osmih varstveno-delovnih centrov, šol s prilagojenimi 
programi ter nekaterih drugih zavodov in ustanov ter pomagali 
v zavetišču za živali in ljubljanskem živalskem vrtu. Dobrodelni 
teden so v soboto, 8. aprila, zaokrožili z dnevoma odprtih 
vrat za slušatelje univerze za tretje življenjsko obdobje ter za 
Krkine sodelavce in njihove družinske člane. Na Krkini osrednji 
proizvodni lokaciji v Ločni 
v Novem mestu so tako 
gostili 2.300 obiskovalcev. 
Humanost in prostovoljstvo 
sta priložnost, da veliko damo 
in še več dobimo: nasmehov, 
stiskov rok, toplih pogledov in 
srečnih oči.

Na Kliniki za nuklearno medicino UKC Ljubljana letno 
obravnavajo približno 10.000 bolnikov, ki potrebujejo 
ultrazvočno diagnostiko ščitnične bolezni. Da bi bolnikom 
omogočili čim kakovostnejšo obravnavo, želijo z dobrodelno 
akcijo POMAGAJMO ŠČITNIČNIM BOLNIKOM zbrati sredstva 
za nakup sodobne ultrazvočne naprave za Ambulanto za 
bolezni ščitnice Klinike za nuklearno medicino UKC Ljubljana. 
V ta namen so na radiu in televiziji Veseljak gostili zdravnike 
specialiste za ščitnične bolezni iz ambulante za bolezni 
ščitnice UKC Ljubljana, obiskali pa so jih tudi bolniki iz društva 
Metuljčiče in številni glasbeni gostje. »Pobudo za akcijo je dalo 
osebje zdravstvene nege na našem oddelku, saj si vsi želimo, 
da bi naši bolniki s ščitničnimi boleznimi dobili res najboljši 
način diagnosticiranja in pozneje zdravljenja,« je povedala 
izr. prof. dr. Simona Gaberšček, dr. med., predsednica 
Slovenskega združenja za nuklearno medicino. Častni 

pokrovitelj akcije je predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor. Dobrodelna akcija 
bo potekala aprila. S pošiljanjem sporočila 
SMS s ključno besedo UZ5 na 1919 lahko 
prispevate pet eur. Zahvalno sporočilo 
se bo glasilo: »Hvala, da ste z donacijo 
pripomogli h kakovostnejši obravnavi 
bolnikov z boleznimi ščitnice.« Lahko 
pa prispevek nakažete na TR 02014 
0253200422. Odprt bo do 1. maja 2017. 
Sredstva 
gredo 
v celoti 
neposredno 
na račun 
oddelka za 
ščitnične 
bolnike.

GEL ZA PRHANJE IZ MAROŠKE VRTNICE ZA 
VSE TIPE KOŽE

STO OTROK PRINESLO POMLAD V HIŠO 
LJUBHOSPICA

KRKIN TEDEN HUMANOSTI IN 
PROSTOVOLJSTVA

POMAGAJMO ŠČITNIČNIM BOLNIKOM
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Že tretje leto zapored se je na mednarodni dan voda začel 
celomesečni vseslovenski ozaveščevalno-humanitarni projekt 
Jaz, ti, mi za Slovenijo – stara plastenka za novo življenje. Zbiralni 
mesec bo v ustanovah skupaj s komunalnimi podjetji potekal od 
svetovnega dneva vode do svetovnega dneva Zemlje, torej od 22. 
marca do 22. aprila. Zbiranje sicer poteka vse leto v 19 Dinosovih 
zbirnih centrih po Sloveniji. Organizatorji želijo s tem projektom 
spodbuditi mlade k dobrodelnosti in jih hkrati ozaveščati o 
možnostih recikliranja odpadnih plastenk – iz odpadne v procesu 

predelave namreč 
lahko nastane 
nova plastenka. Če 
plastenke dosledno 
izpraznimo in 
jih po uporabi 
odvržemo v rumeni 
zabojnik ali vrečo, 
postanejo koristen 
vir surovin za novo 
plastenko. Kar 

50 odstotkov reciklata odpadne plastenke je namreč mogoče 
vdelati v novo plastenko in jo ponovno uporabiti, njen ogljični 
odtis pa se s predelavo zniža kar za 60 odstotkov. Krog je tako 
sklenjen, in sicer v prvem slovenskem snovnem krogu odpadnih 
plastenk Plastenka za plastenko. V projektu sodeluje več kot 170 
slovenskih šol in vrtcev; ustanova, ki bo zbrala največ odpadnih 
plastenk na posameznega učenca, bo prejela prehodni pokal 
in talno poslikavo podjetja Ekoigrala. Vabljene pa so tudi druge 
ustanove, podjetja, obrtniki in gospodinjstva. Več odpadnih 
plastenk kot bo zbranih, višji bo znesek od njihove prodaje, ki ga 
bo podjetje Dinos, v sklopu katerega deluje embalažna shema 
Unirec, namenil sofinanciranju nakupa ogrevalne posteljice v 
izolski porodnišnici. Lani je bilo v projektu zbranih skoraj 17 ton 
odpadnih plastenk, kranjska porodnišnica pa je prejela kar 4.000 
evrov donacijskih sredstev. Sredstva za ogrevalno posteljico 
za novorojenčke v izolski porodnišnici se zbirajo z odprodajo 
odpadnih plastenk PET, z dobrodelno dražbo in sporočili SMS 
– s ključno besedo INKUBATOR5 na številko 1919 lahko vsak 
prispeva pet evrov, ki se v humanitarni namen zbirajo pri Rdečem 
križu Slovenije.

ZBIRAJMO PLASTENKE ZA POMOČ NOVOROJENČKOM IN NARAVI

Za izgubo odvečne teže je še vedno zimzeleno pravilo uživati čim bolj 
zdravo hrano v ustreznih količinah in čim več gibanja. Zahvaljujoč 
razvoju znanstvenih dognanj, pa nam lahko pomaga tudi uživanje 
učinkovin, pri katerih so znanstveniki ugotovili, da imajo moč, 
da telesu pomagajo pri hujšanju. Kapsule SlimJOY, ki vsebujejo 
učinkovino ID-alG, delujejo tako, kot bi zmanjšali količino zaužitega 
sladkorja oz. enostavnih ogljikovih hidratov in slabih maščob. Primer: 
če bi šli prijateljici na isto kosilo, bi telo tiste, ki bi prej zaužila kapsulo 
SlimJOY, absorbiralo za dobro polovico manj slabih maščob in 
sladkorja oz. enostavnih ogljikovih hidratov. To torej pomeni manj 
kalorij. Po ugotovitvah znanstvenikov sestavina ID-alG v telesu deluje 
tako, da blokira dva prebavna encima, ki sta ključna za razgradnjo 
maščob in sladkorjev. ID-alG blokira encim lipazo za 58 odstotkov 
in encim amilazo za 54 odstotkov. Kako to pomaga pri hujšanju? 
Tako, da telo absorbira za 58 odstotkov manj slabih maščob in za 
54 odstotkov manj sladkorjev oz. enostavnih ogljikovih hidratov. 
To pa sta dva glavna krivca za odvečne kilograme, ki ogrožata naše 
zdravje in uničujeta samozavest. Vse to je prepričalo tudi radijskega 
voditelja Grego Javornika. Nekoč je bil navdušen športnik, vendar 
je zaradi pomanjkanja časa opustil zdrave navade. Zdaj je njegov cilj, 
da počasi izgubi 10 kilogramov in spet pride v formo. »Kot otrok in 
osnovnošolec sem bil vedno vitek,« se spominja. »Zelo veliko sem 
se ukvarjal s športom, nato pa doživel nesrečo. In po tisti nesreči na 
začetku srednje šole je šlo število kilogramov samo navzgor.« Zato je 
iskal preprosto pomoč pri hujšanju – in jo našel v kapsulah SlimJOY.

NARAVNE SHUJŠEVALNE KAPSULE, KI 
BLOKIRAJO 58 ODSTOTKOV MAŠČOB
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odraslega prebivalstva 
prizadene seneni nahod.

Seneni nahod, strokovno poimenovan 
kot alergijski rinitis in alergijski 
rinokonjunktivitis, je preobčutljivost 
na cvetni prah cvetočih trav, grmovnic 
in dreves. Prizadene približno četrtino 
odraslega prebivalstva in je najpogostejši v 
starostni skupini ljudi od 15 do 25 let.

Dovzetnost za razvoj senenega nahoda pri 
posamezniku je večja, če za njim trpi vsaj 
en član družine, sicer pa ima vsak od nas 
od 5- do 15-odstotno možnost za razvoj 
alergije.

Odziv telesa na alergogeni cvetni prah 
je lahko blag, lahko pa tudi zelo težek. 
Bolnikom, ki trpijo za senenim nahodom, 
se v tem času močno zniža kakovost 
življenja. Seneni nahod se pri bolniku 
pojavlja vedno v istem obdobju, takrat, 
ko cveti določena vrsta dreves, trav ali 
grmovnic, na katero je bolnik alergičen. 
Težave izzvenijo, ko vrsta dreves, trav ali 
grmovja preneha cveteti in v zraku ni več 
njihovega cvetnega prahu.

Večina alergijskih bolnikov s senenim 
nahodom je preobčutljiva na pelod breze. 
Težave se začnejo kmalu v začetku leta, saj 
januarja cvetita leska in jelša, v naslednjih 

mesecih pa se jima pridružijo še topol, 
vrba, jesen, breza itn. Sezona cvetnega 
prahu se konča konec septembra.

Seneni nahod ni prehlad. Od navadnega 
prehlada se loči po dolžini trajanja, saj ne 
izzveni v enem tednu, pogosto traja dalj 
časa, lahko tudi več mesecev.

Simptomi in zdravljenje
Značilni simptomi pri senenem nahodu 
so oteklost nosne sluznice, srbenje nosu, 
vodeni izcedek iz nosu, oteženo dihanje, 
kihanje, kašljanje. Pogosto je vneta tudi 
očesna veznica, oči srbijo in se solzijo. 
Vnetje se lahko razširi še na obnosne 
votline, kar povzroča glavobol. Nemalokrat 
vnetje prizadene tudi spodnja dihala, 
kar povzroči nastanek astme ali pa jo še 
poslabša.

Seneni nahod se zdravi z zdravili, 
bolnikom s srednje težko ali težko obliko 
alergije pa ponudijo imunoterapijo.

Pomoč refleksoterapije
Kot dodatek k omenjenemu zdravljenju je 
priporočljiva refleksoterapija kot naravna 
metoda zdravljenja, saj omili simptome 
senenega nahoda, predvsem pa se usmeri 
na vzrok nastanka alergije. Običajno 
bolnik refleksoterapevtu pove, da ima 
seneni nahod oz. neko alergijo in da 
jemlje ustrezna zdravila. Refleksoterapevt 
nato s posebno tehniko »obdela« 
celotno stopalo, to pomeni vse telesne 
cone, posebej pa se posveti conam, ki 
so povezane z imunskim sistemom, in 
prizadetim conam.

»Zmasira« torej cone:
• ust,
• nosu,
• sinusov,
• limfnega sistema,
• vranice,
• dihalnega sistema
• plexus solarisa oz. sončnega pleteža.

Poleg senenega nahoda so pogoste tudi 
alergije na določeno vrsto hrane in alergije 
na prah, pršico, živalsko dlako itd. Z 
refleksoterapijo refleksoterapevt »obdela« 
cone, ki krepijo imunski sistem, in pa 
prizadete cone, ki so:
• plexus solaris,
• timus,
• vranica,
• slepič,
• prebavila,
• jetra,
• trebušna slinavka,
• žolčnik.

ALERGIJE IN 
SENENI NAHOD
Alergija pomeni, da je oseba preobčutljiva na snovi, ki jih večina ljudi normalno prenese. 
Nastane zaradi napake imunskega sistema. Ta pretirana reakcija povzroči različne alergijske 
bolezni. Zgodnja pomlad s seboj ne prinese le daljših dni in več sonca, na žalost mnogim 
»prinese« tudi težave, povezane s senenim nahodom.

Večina alergijskih bolnikov 
s senenim nahodom je 
preobčutljiva na pelod breze.

Besedilo: Tadeja Šiberl, refleksoterapevtka

Refleksoterapija kot naravna 
metoda zdravljenja omili 
simptome senenega nahoda, 
predvsem pa se usmeri na vzrok 
nastanka alergije.
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Pomanjkanje energije in motivacije, 
težave s pozornostjo in koncentracijo, 
vrtoglavice, glavoboli in napetost v mišicah 
so le nekateri simptomi spomladanske 
utrujenosti. Raziskave pa še kažejo, da je v 
ponedeljek po premiku ure tudi več nesreč 
na delu in na cestah.

Pomembna dejavnika za razvoj 
spomladanske utrujenosti, ki sicer ne 
spada med bolezni, sta pomanjkanje 
sončne svetlobe pozimi in manjša fizična 
aktivnost, pravijo strokovnjaki. Nenaden 
dvig temperatur povzroči, da se naše telo 
začne hladiti, žile se razširijo, kar poveča 
pretok krvi v organe in posledično povzroči 
znižanje krvnega tlaka ter povečano 
presnovo. Daljši dnevi pomenijo več 
časa za aktivnosti, s tem pa se poveča 
tudi poraba energije. Vse te spremembe 
izčrpajo telo in povzročijo stanje 
utrujenosti.

Spomladi se spreminja tudi razmerje 
hormonov. Pozimi je na primer zaradi 
krajših dni manj serotonina, ki je znan kot 
hormon sreče, in zaradi krajše aktivnosti 
tudi manj dopamina, ki je hormon 
motivacije; več pa je takrat stresnega 
hormona kortizola zaradi manj prijaznega 
zunanjega okolja, zaradi pomanjkanja 
sončne svetlobe pa namesto serotonina 
prevladuje spalni hormon melatonin. 
Pozimi smo manj vitalni tudi zato, ker 
nam pohajajo zaloge hranil v telesu – 

spodbujevalca energije vitamina D in C sta 
namreč močno vezana na razpoložljivost 
sončne svetlobe in posledično obilje 
svežega sadja in zelenjave. Spomladi, 
ko dnevi postajajo daljši, so potrebe po 
energiji večje, hranil, ki bi zadostila tem 
povečanim potrebam, pa pogosto v telesu 
ni dovolj. Hkrati se spomladi večajo ravni 
endorfinov, estrogena in testosterona, kar 
dodatno obremenjuje telo, poleg tega pa 
se v tem obdobju tudi vremenske razmere 
spreminjajo precej bolj kot v katerem 
koli drugem letnem času. Vse to seveda 
v nas povzroči tako telesni kot psihični 
odziv. Zato v tem času potrebujemo več 
antioksidantov, vitaminov in mineralov, 
saj jih ima po zimskih mesecih naše telo 
premalo za spomladanske aktivnosti.

Prepoznavanje in obvladovanje 
spomladanske utrujenosti je nujno za 
ohranjanje energijskega ravnotežja in za 
dobro opravljanje tako delovnih nalog kot 
domačih opravil. V prehodnem obdobju 
moramo, kot svetujejo strokovnjaki, 
predvsem ostati pozitivno naravnani in 
sprejeti vse potrebne ukrepe za lajšanje 
simptomov spomladanske utrujenosti. Med 
njimi so uživanje zdrave in uravnotežene 
prehrane z veliko svežega sadja in 
zelenjave, pitje dovolj vode, telesna vadba, 
dovolj spanja, izpostavljanje sončni svetlobi 
in ukvarjanje s pomirjujočimi dejavnostmi, 
kot sta joga in meditacija. Optimizem je 
najboljše zdravilo za vse tegobe.

Dolgo pričakovana pomlad je končno prišla. Sonce je vse toplejše in 
narava se prebuja. Za marsikoga je to najlepši letni čas, ker nas po 
zaspanih zimskih dneh napolni z novo, svežo energijo. Vendar ima 
to obdobje na naše telo in duha tudi neprijetne učinke. Ste stalno 
utrujeni in izčrpani? Morda je za to počutje kriva spomladanska 
utrujenost.

KAKO OBVLADATI 
SPOMLADANSKO UTRUJENOST

Besedilo: Monika Hvala
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Slovenija spada med države, kjer 
obstaja visoka verjetnost okužbe s 
povzročitelji bolezni, ki jih prenašajo 
klopi. Najpogostejše so borelioze in 
klopni meningoencefalitis (KME), ki 
je zelo nevaren in lahko pusti trajne 
posledice. Meningoencefalitis je vnetje 
možganskih ovojnic in možganskega 
tkiva. Potek bolezni je lahko benigen, 
lahko pa hujši in se konča s smrtjo ali pusti 
hujše posledice pri preživelih: glavoboli, 
zmanjšana sposobnost koncentracije, 
vrtoglavice, depresija, motnje v delovanju 
avtonomnega živčevja, pareze in hujše 
ohromitve. Bolezen v večini primerov 
zahteva hospitalizacijo in lahko močno 
vpliva na kakovost življenja tudi po 
okrevanju.

Po ogroženosti obolevnosti za KME je 
Ljubljana z okolico na tretjem mestu, takoj 

za Gorenjsko in Koroško. Zmotno je torej 
prepričanje, da klopov v urbanem okolju 
ni. Na klope lahko naletimo prav povsod, 
kjer rastejo trave, pleveli in grmičevje, torej 
tudi v mestu, v parkih, na otroških igriščih, 
na domačih vrtovih ali na igrišču za golf, 
zato je preventiva ključnega pomena. 

Preventiva in zdravljenje
Pred vbodom klopa se lahko zaščitimo 
z repelenti in primernimi oblačili (dolgi 
rokavi ter hlačnice, svetle barve). Možnost 
okužbe lahko zmanjša čimprejšnja 
odstranitev prisesanih klopov, mesto 
vboda pa je treba opazovati več tednov. Če 
se pojavijo značilni znaki (rdečina na koži 
ali gripi podobni simptomi 7–14 dni po 
vbodu klopa), je potreben takojšen obisk 
pri zdravniku.

Za zdravljenje borelioze, ki jo povzročajo 
bakterije, imamo zdravila – antibiotike, 
za KME, ki ga povzroča virus, pa zdravila 
ni in v primeru hujšega poteka bolezni 
lahko obolelemu zagotovimo le podporno 
zdravljenje. Pred KME nas zaščiti le 
cepljenje, ki je priporočljivo tako za otroke 
kot odrasle. Učinkovito cepivo nas v 
primeru vboda okuženega klopa zaščiti 
pred razvojem bolezni. Za popolno zaščito 
so potrebni trije odmerki cepiva – prva 
dva v razmiku od enega do treh mesecev, 
tretji pa od 5 do 12 mesecev po drugem. 
Poživitveni odmerki za ohranjanje zaščite 
so potrebni na vsakih pet let oz. na vsaka 
tri leta za starejše od 60 let.

Precepeljenost 
V Sloveniji je precepljenost proti 
klopnemu meningoencefalitisu nizka 
kljub aktivnemu ozaveščanju o nevarnih 
posledicah bolezni. Ker se spomladi 
poveča aktivnost klopov, je v teh dneh 
pravi čas za učinkovito zaščito. Zato so v 
ZD Ljubljana, tako kot lani, to pomlad spet 
pripravili akcijo cenovno dostopnejšega 

cepljenja z namenom ohranjanja in 
krepitve zdravja posameznikov. Konec 
marca so tako v okviru akcije v njihovih 
enotah skupno cepili 4.439 ljudi. 
Zavedanje o nevarnostih KME se iz leta 
v leto povečuje, opažajo v ZD Ljubljana. 
Letos so vključno s cepljenimi v marčevski 
akciji cepili že 5.115 ljudi. Prej, v letih od 
2010 do 2015, pa so v ZD Ljubljana letno 
izvedli povprečno 2.900 cepljenj proti 
KME. Lani so poleg rednih cepljenj prav 
tako izvedli cenovno ugodnejšo akcijo 
cepljenja, tako da so lani cepili skoraj 
7.400 ljudi.

ZAŠČITITE SE 
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*Vir: Zdravstveni dom Ljubljana

AKCIJA
Ugodno cepljenje proti klopnemu 
meningoencefalitisu

Akcija cepljenja proti KME bo potekala 
od 9. do 11. maja na šestih lokacijah 
ZD Ljubljana med 8. in 18. uro (razen 
v enoti Šentvid):
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ul. 10, Ljubljana (01 3003 300), 
• ZD Ljubljana – CENTER, Metelkova 
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• ZD Ljubljana – MOSTE - POLJE, 

Prvomajska ul. 5, Ljubljana (01 5844 
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• ZD Ljubljana – ŠENTVID, Ob 
zdravstvenem domu 1, Ljubljana (01 
5837 400), 

• ZD Ljubljana – ŠIŠKA, Derčeva ul. 5, 
Ljubljana (01 5815 200), 

• ZD Ljubljana – VIČ - RUDNIK, 
Šestova ul. 10, Ljubljana (01 2004 
500).
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naročanja. Cepijo se lahko vsi, ne 
glede na to, ali imajo v ZD Ljubljana 
izbranega osebnega zdravnika. Cena je 
20 EUR tako za odrasle kot otroke.

Na klope lahko naletimo prav 
povsod, kjer rastejo trave, 
pleveli in grmičevje, torej tudi 
v mestu, v parkih, na otroških 
igriščih, na domačih vrtovih ali 
na golf igrišču.

3964/2017

NARAVNO LIČENJE

Ženske se nedvomno počutimo bolj 
samozavestne in urejene, če uporabimo 
ličila. Pri tem je priporočljivo, da pazimo 
na to, kaj kupimo ter da izberemo tiste 
izdelke, ki so prijazni do ljudi in živali. Se-
veda je na voljo cela barvna paleta in poja-
vljajo se vedno novi trendi, ki jih je mogo-
če spremljati v različnih medijih, toda če 
želimo biti lepi, moramo poznati več kot 
le trenutne modne smernice ličenja. Po-
trebno je vedeti, kako pravilno izbrati liči-
la, kaj nam najbolj pristoji in kateri je tisti 
atribut, ki ga želimo izpostaviti. Pravilno 
ličenje, lepo naličen obraz s pravilnimi 
poudarki je lahko eleganten, privlačen, 
strasten, zapeljiv, naraven …

Velikokrat mislimo, da je za brezhibno 
naličen obraz potrebno vložiti ogromno 
truda, znanja in veščin ter da za to potre-
bujemo polno toaletno torbico pripo-
močkov. Vendar ni tako, saj je mogoče z 
že samo nekaj pravilnimi izdelki doseči 
“popoln” učinek na našem obrazu. Ker pa 
nismo vsi strokovnjaki za vse, je morda, 
tako kot potrebujemo inštruktorja za vo-
žnjo z avtomobilom, inštrukcije matema-
tike in ostalih veščin, včasih potrebno za 
dober dosežek, obiskati “inštruktorja” za 
ličenje. Na tečajih dobite samozavest in 
pravilne napotke za vaš obraz, ki vam na 
dolgi rok prihranijo denar in preprečijo 
nakup nepotrebnih ličil. 

Razkrivamo vam nekaj nujnih pripo-
močkov za vaš brezhiben videz, nekaj 
drobnih trikov, ki naredijo izjemne učin-
ke na vašem obrazu. Verjemite – ni vam 

Več informacij na www.alfaestetica.si  
Krumperška ulica 11, 1230 Domžale
T: +386 599 41 304, M: 041 606 477  
E: info@alfaestetica.si

Revolucionarne metode 
za samozavestnejšo
pomlad in poletje
Venus Legacy
Napredna 4D TM tehnologija za superiorni anti-ageing in preoblikovanje telesa!
Klinično dokazano, s FDA certifikatom, povsem neinvazivno. Venus LegacyTM je 
revolucionarna inovacija medicinske kozmetologije, ki v obliki napredne 4D TM 
tehnologije združuje delovanje 4 različnih tehnologij. Gre za kombinacijo:
· multipolarne radiofrekvencE (RF), ki zagotavlja neboleče, homogeno in globin-
sko segrevanje kožnega tkiva, s čimer se poveča sinteza kolagena, spodbudi 
limfno drenažo, učinkuje lipolitično …
· pulzirajočih elektromagnetnih polj (PEMF) z dokazanimi regenerativ-
nimi učinki, ki se že več desetletij uporabljajo v tradicionalni medicini; 
Rezultat je spodbujanje stimulacije kolagena, intenziviranje delitve fi-
broblastov, spodbujanje neovaskularizacijo …
· vari-pulsetm (VP) tehnologije prilagodljivega vakuma, ki pospeši-
jo cirkulacijo in spodbudi limfno drenažo, ter
· real-time thermal feedback tehnologije termometra, integri-
ranega v aplikatorje in grafikona za natančno spremljanje tem-
perature kožnega tkiva, ki terapevtu omogoča zagotavljanje 
ustrezne temperature tkiva, optimalne za doseganje najboljših 
možnih rezultatov
Do konca meseca maja 2017 vam nudimo 15 % popust!

UltraShape TM Contour I ver3
EDINI V SLOVENIJI: UltraShape TM Contour I ver3 je 
revolucionarna neinvazivna metoda za oblikovanje telesa in 
trajno odstranjevanje maščobnih oblog. Storitev je namenje-
na moškim in ženskam z normalno do prekomerno telesno 
težo, odstranjuje pa predvsem maščobne obloge na trebuhu, 
stegnih in pasu.  Postopek se izvaja pri strokovno usposoblje-
nem medicinskem kadru in traja približno eno uro, klinični 
preizkusi pa dokazujejo, da trije tretmaji zmanjšajo obseg telesa 
do 8 cm.

Sistem UltraShapeTM Contour I ver3 predstavlja dokazan terapev-
tsko fokusiran ultrazvok,ki je že desetletja  varno in učinkovito rabljen 
v medicinskih postopkih in ima  vgrajeno patentirano ultrazvočno 
tehnologijo, pri kateri se energija osredotoči na točno določeno globino 
podkožnega maščevja-raztrga ovojnicomaščobnih celic na treh globinah 
(8mm,12mm,20mm). Zasnovana je tako, da uniči maščobno tkivo, okoliško 
tkivo (koža, žilice, živci in vezivno tkivo) pa ostane nepoškodovano. Akustič-
ni ultrazvočni valovi se skoncentrirajo v določeni točki in ustvarijo selektiven 
mehanski učinek. Mehanski (in ne termalni) efekt se ustvari zaradi optimiziranih 
akustičnih parametrov in pulzne oblike valov.

V januarju 2014 je aparat pridobil FDA CLASS certifikat kot najbolj učinkovita teh-
nologija za trajno odstranjevanje maščobnih celic.

Pulzi fokusirane ultrazvočne energije pretrgajo membrano maščobnih celic, njihova vse-
bina pa se razlije v limfni sistem, od koder ga telo varno odstrani s pomočjo metabolizma. 
Uničene celice izginejo za vedno!
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ZDRAVI SPOMLADI

Ljudje s prekomerno telesno težo običajno 
s hrano in pijačo zaužijejo več energije, 
kot je porabijo. To pogosto pomeni, da 
zaužijejo premalo zelenjave, sadja in 
kompleksnih ogljikovih hidratov in preveč 
maščob ter enostavnih sladkorjev. To 
navado spremlja tudi nepravilen ritem 
prehranjevanja oz. izpuščanje obrokov 
(zdrav režim prehrane vsebuje od tri 
do pet obrokov dnevno) in premalo 
telesne aktivnosti. Debelost zmanjšuje 
kakovost življenja, povečuje obolevnost 
za kroničnimi nenalezljivimi boleznimi in 
skrajšuje življenjsko dobo.

Neprimerne diete lahko ogrožajo 
zdravje
Pojavljajo se številne shujševalne diete, ki 
praviloma niso strokovno vodene. Večini 
je skupno, da imajo nizek energijski 
vnos in obljubljajo hitro hujšanje. Pri 
tem obstaja nevarnost, da oseba izgublja 
predvsem mišično maso in vodo, zelo 
malo pa maščobnega tkiva. Poleg tega 
običajno ne prinašajo trajnega uspeha, 
niso pestro sestavljene in ne vsebujejo 

dovolj nujno potrebnih esencialnih 
hranilnih snovi za telo. Stalna nihanja 
telesne teže so dokazano nevarna za 
zdravje. Nekatere shujševalne diete lahko 
vodijo celo do pomanjkanja posameznih 
hranil in posledično do bolezni ali 
bolezenskega stanja (npr. slabokrvnost, 
duševne spremembe, motnje krvnega 
obtoka in srčnega utripa). Znan je pojav 
t. i. »jo-jo efekta«, saj telesna teža po 
koncu dietnega prehranjevanja lahko celo 
naraste nad prvotno vrednost. Shujševalne 
diete lahko v izjemnih primerih privedejo 
do prehranskih motenj.

Uravnotežena prehrana brez izpuščanja 
obrokov
Shujševalnih diet je veliko in pogosto 
se izvajajo z izključevanjem določenih 
živil iz vsakodnevne prehrane. Smernice 
zdravega prehranjevanja, ki so premišljene 
in osnovane na znanstvenih dognanjih, 
v nasprotju s shujševalnimi dietami ne 
priporočajo enovrstne prehrane. Največ 
diet za hujšanje je nizko energijskih 
(»nizko kaloričnih«). Dietam z zelo nizkim 
energijskim vnosom se je pametno 
izogibati, ker lahko spremenijo našo 
presnovo. Zmotno je tudi prepričanje, 
da z izpuščanjem obrokov (npr. zajtrka) 
zmanjšamo energijski vnos in tako 
ustrezno izgubljamo kilograme. Vsak 
izpuščeni obrok telo razume kot obdobje 
stradanja, zaradi česar si ob vsakem 
naslednjem obroku ustvarja zaloge. Poleg 
tega si naslednji obrok sestavimo iz manj 
kakovostnih živil. 

Znano je, da pogosti in manjši dnevni 
obroki pozitivno vplivajo na naše zdravje 
in nam pomagajo ohranjati normalno 
telesno težo. Izogibanje maščobam, ki je 
prav tako pogosto pri dietah, ima lahko 
v skrajnih primerih tudi slabo stran, še 
zlasti če maščobe povsem izključujemo iz 

svojega jedilnika. Zmotno je prepričanje, 
da so le maščobe krive za razvoj debelosti, 
čeprav je ta povezava značilna. Maščobe 
so v prehrani nujne, še zlasti ker so 
nekatere maščobne kisline življenjskega 
pomena, z njihovim vnosom pa lahko 
vplivamo tudi na vnos v maščobah topnih 
vitaminov. Opozoriti želimo tudi na 
dejstvo, da nekateri industrijski izdelki, ki 
so osiromašeni maščob, vsebujejo večje 
količine sladkorja ali umetnih sladil in 
obratno.

Zdrav življenjski slog za zdravo težo
Številne shujševalne diete se pogosto 
končajo z razočaranjem, ker ne 
zagotavljajo trajnejše spremembe pri 
ohranjanju telesne teže, dolgoročno 
pa vplivajo na nezdrave prehranjevalne 
vzorce in neustrezna razmerja hranil v 
prehrani, kar lahko privede tudi do drugih 
zapletov z zdravjem. 

K izgubi telesne teže poskušajmo pristopiti 
tako, da poiščemo načine za izboljšanje 
svojih navad in si zastavimo manjše, 
vmesne korake, ki bodo privedli do trajno 

NAD ODVEČNE KILOGRAME 
S SPREMEMBO 
ŽIVLJENJSKEGA 
SLOGA 
Nezdravo prehranjevanje, nezadostna telesna dejavnost in premalo spanja so pomembni dejavniki 
tveganja za nastanek številnih kroničnih nenalezljivih bolezni, tudi prekomerne telesne teže in 
debelosti. Ljudje se pri s spopadanju z odvečnimi kilogrami pogosto oprimejo hitrih diet, ki velikokrat 
nimajo želenega učinka in negativno vplivajo na zdravje. Besedilo: Nacionalni inštitut za javno zdravje

Debelost zmanjšuje kakovost 
življenja, povečuje obolevnost 
za kroničnimi nenalezljivimi 
boleznimi in skrajšuje življenjsko 
dobo.

Nekatere shujševalne 
diete lahko vodijo celo do 
pomanjkanja posameznih hranil 
in posledično do bolezni ali 
bolezenskega stanja. 
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Zmotno je prepričanje, da so le maščobe krive za 
razvoj debelosti, čeprav je ta povezava značilna. 
Maščobe so v prehrani nujne, še zlasti ker so 
nekatere maščobne kisline življenjskega pomena, 
z njihovim vnosom pa lahko vplivamo tudi na 
vnos v maščobah topnih vitaminov. 

Lastnost dobre diete je, da telesno težo 
izgubljamo počasi (dnevni energijski vnos 
zmanjšamo za največ 500 kcal), spremenimo 
sestavo hrane po priporočilih zdrave prehrane 
ter hkrati povečamo telesno aktivnost.

Obesimed_105x297.pdf   1   11/04/17   14:52

doseženega cilja – ohranjanje normalne telesne teže. Vendar pa 
vse diete le niso slabe. Lastnost dobre diete je, da telesno težo 
izgubljamo počasi (dnevni energijski vnos zmanjšamo za največ 
500 kcal), spremenimo sestavo hrane po priporočilih zdrave 
prehrane ter hkrati povečamo telesno aktivnost. Dieta mora biti 
zasnovana za vsakega posameznika posebej. V prehrani človeka 
se priporoča uživanje uravnotežene prehrane iz vseh skupin živil, 
ki zagotovi dovolj vitaminov, mineralov in drugih esencialnih 
snovi primerne energijske in hranilne gostote. Obenem naj bo 
prehranski vnos uravnotežen z energijsko porabo, predvsem 
pa s telesno dejavnostjo, ki pozitivno prispeva k zmanjševanju 
in ohranjanju telesne teže ter krepi in ohranja zdravje in dobro 
počutje. 

Pomembno se je zavedati, da se uspeh pri izgubi in ohranjanju 
telesne teže skriva v spremembi življenjskega sloga, ne v 
shujševalni dieti.



14 Spremljajte nas na        /Zdrave noviceSpremljajte nas na        /Zdrave novice

AKTUALNO

PRVIČ V SLOVENIJI IZVEDLI 
INOVATIVEN OPERATIVNI POSEG 

Presaditev mrežnice smo izvedli pri 
bolniku z velikim foramnom makule 
(luknjo v rumeni pegi), ki se s 
standardnim operativnim pristopom ni 
zaprl. Makularna luknja nastane zaradi 
degenerativnih sprememb v steklovini 
ter nenormalnih vezi med steklovino in 
mrežnico na predelu rumene pege. To 
lahko vodi do občutnega poslabšanja 
vidne ostrine, kar bistveno zmanjša 
kakovost življenja teh bolnikov. Nekateri 
celo povsem izgubijo vid.

»Med operativnim posegom se del zdrave 
mrežnice iz periferije presadi na mesto 
manjkajoče mrežnice v rumeni pegi. V 
nasprotju z dosedanjimi razmišljanji, da 

mrežnice kot živčnega tkiva ni mogoče 
presaditi, te začetne izkušnje kažejo, da se 
presajena mrežnica čez čas vendar zaraste 
in integrira v novem okolju ter postopoma 
prevzema svojo funkcijo. Dober mesec po 
operaciji so rezultati zelo obetavni. Prej 
popolnoma odprta makularna luknja je 
zdaj s pomočjo presadka mrežnice zaprta. 
Prišlo je že tudi do rahlega izboljšanja 
vidne ostrine operiranega bolnika,« je 
povedal asist. mag. Xhevat Lumi, dr. med.

Avtologna presaditev mrežnice je izjemen 
pionirski poseg. Ob tem predstavlja tudi 
velik medicinski dosežek tako za UKC 
Ljubljana kot za našo državo na splošno, 
hkrati pa pomeni pomemben doprinos k 

napredku oftalmološke stroke. Je nova, 
obetavna oblika zdravljenja, ki vliva 
upanje številnim bolnikom z makularnimi 
spremembami, pri katerih druge metode 
zdravljenja niso bile uspešne.

Asist. mag. Xhevat Lumi, dr. med., ki 
je izvedel ta poseg, kot vitreoretinalni 
kirurg na Očesni kliniki UKC Ljubljana 
deluje že več kot 20 let, od leta 2008 
tudi kot vodja Oddelka za kirurgijo 
na Očesni kliniki. S pomočjo bogatih 
izkušenj opravlja najzahtevnejše kirurške 
posege sprednjega in zadnjega očesnega 
segmenta ter oskrbo težjih očesnih 
poškodb. 

Ekipa, ki je sodelovala pri posegu: kirurg 
asist. mag. Xhevat Lumi, dr. med., 
asist. Polona Zaletel Benda, dr. med., 
inštrumentarka Erika Jakulin, dipl. m. s., in 
anesteziološka ekipa.

AVTOLOGNA 
PRESADITEV 
MREŽNICE 

Asist. mag. Xhevat Lumi, dr. med., z Očesne klinike UKC Ljubljana je s svojo ekipo prvič v Sloveniji 
izvedel inovativen operativni poseg – avtologno transplantacijo (presaditev) mrežnice. Ta operacija 
je edinstvena tudi v svetovnem merilu, saj je bilo takšnih posegov po nam dostopnih informacijah v 
svetu doslej opravljenih le približno dvajset.

Avtologna presaditev mrežnice je nova, obetavna oblika 
zdravljenja, ki vliva upanje številnim bolnikom z makularnimi 
spremembami, pri katerih druge metode zdravljenja niso bile 
uspešne.

Besedilo: Univerzitetni klinični center Ljubljana

Slike očesnega ozadja (zgoraj) in OCT (spodaj) bolnika po operativnem posegu. Tretja 
slika v nizu kaže stanje pred operativnim posegom.

Makularna luknja nastane zaradi 
degenerativnih sprememb v 
steklovini ter nenormalnih vezi 
med steklovino in mrežnico na 
predelu rumene pege. 

PROCULIN® TEARS: kapljice za vlaženje oči s hialuronsko 
kislino so namenjene dnevni negi oči ter zagotavljajo 

občutek svežine in ugodja skozi ves dan. Vlažilne in 
zaščitne lastnosti hialuronske kisline blažijo občutek 

vzdraženih, suhih in pekočih oči.
PROCULIN® LENS: večnamenska raztopina za leče s 

hialuronsko kislino je prava izbira za celovito nego vseh 
vrst kontaktnih leč. Leče čisti, razkužuje, ščiti in vlaži.

PROCULIN® LENS TRAVEL PACK: večnamenska raztopina 
za leče s hialuronsko kislino je na voljo v priročni  

embalaži, primerni za potovanja.
Pred uporabo preberite navodila, opozorila, indikacije in previdnostne ukrepe.

Proculin® izdelki so na voljo v enotah Lekarne Ljubljana, spletni lekarni Lekarna24ur.com in drugih izbranih lekarnah.
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Steklovina (vitreus)

Zdrava makula Luknja v 
rumeni pegi

Mrežnica (retina)
Rumena pega 
(makula)
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Če je slušna pot z zunanjim svetom 
prekinjena ali slabo prehodna, manjka 
možganom velik del dražljajev, potrebnih 
za dobro razumevanje in ločevanje črk in 
besed. To velja tako za novorojenčke kot 
ljudi v visoki starosti.

Prvo čutilo
Ljudje slišimo veliko prej, preden vidimo. 
Uho je prvo čutilo, ki se razvije. Že v 
četrtem mesecu nosečnosti lahko otrok 
v maternici zazna akustične signale. 
Dokončno pa se razvije v zadnjem 
trimesečju nosečnosti – še nerojeni otroci 
torej slišijo kar nekaj mesecev prej, preden 
odprejo oči in zagledajo luč sveta.

Sluh je tako prvo človekovo čutilo, ki nam 
že v maternici omogoča, da slišimo bitje 
srca in pomirjujoč materin glas. Je ena 
najpomembnejših povezav z drugimi 
ljudmi iz naše okolice, kar traja vse 
življenje. Predstavljajte si, da vam nekdo 
napiše ljubezensko pismo. Preberete ga in 
ste najverjetneje pri tem zelo ganjeni. Zdaj 
pa si predstavljajte, da vam avtor pisma 
besedilo pove in da lahko vse zapisane 
besede slišite. Razlika je več kot očitna. 
Slišane besede gredo veliko prej do srca 
kot prebrane. Slišati in dobro slišati je 

pomembno za naše duševno zdravje in 
čustveno ravnovesje, kar pa je v življenju 
zelo pomembno.

Ušesa nas povezujejo s svetom, to 
povezavo pa spodbuja, trenira in zahteva 
naš centralni živčni sistem. Dosti tega, 
kar slišimo, ima dejansko smisel: ali so 
samo besede, ki nas o nečem informirajo, 
ki se jih naučimo in uporabljamo, ali 
glasba, ki nas zamoti ali potegne vase, 
ali je ptičje petje, ki nas sprošča, ali hupa 
mimovozečega avtobusa, ki nas opozori 
na nevarnost – akustični signali imajo velik 
učinek, zato je pomembno, da ohranimo 
zmožnost zaznavanja in slišanja čim dlje. 

Obdržati zdrav sluh
Da lahko obdržimo zdrav sluh, se najprej 
poučimo o tem, kar vpliva nanj. Hrup je 
eden glavnih dejavnikov, ki negativno 
vplivajo na sluh. V čem pa je razlika med 
zvokom in hrupom? Zvok je vse, kar 
slišimo. Zvok je pomemben sestavni del 
našega vsakdana. Zvok nam omogoča 
doživljanje zvočnega okolja in, zahvaljujoč 
zvoku, lahko komuniciramo z ljudmi v 
svoji okolici. Zvok se širi po zraku in ga 
lahko razložimo kot sistematično nihanje 
zračnih molekul. Ta nihanja človeško uho 

zazna kot tlačna nihanja. Število nihanj 
na sekundo se imenuje frekvenca. Zvočni 
valovi z višjo frekvenco predstavljajo visoke 
tone, zvočni valovi z nižjo frekvenco pa 
nizke tone. Za sluh je odgovorno uho. 
Akustične zvočne valove pretvarja tako, da 
se le-ti v možganih lahko dešifrirajo.

Kaj pa je hrup? Hrup je vsak zvok, ki 
zbuja nemir, ki moti človeka pri delu ali 
v prostem času ter škoduje njegovemu 
zdravju ali počutju. Kdaj zvok postane 
hrup? To je odvisno predvsem od 
poslušalca in okoliščin. Na primer rock 
glasba je za nekoga prijeten zvok, medtem 
ko je za drugega neprijeten hrup. Celo na 
enak zvok se lahko v različnih okoliščinah 
odzivamo različno. Na to vpliva tudi 
naše razpoloženje. V delovnem okolju je 
podobno. Znano je tudi, da zvoki manj 
motijo tiste, ki jih proizvajajo, kot tiste, ki 
so jim izpostavljeni.

Bolezni, povzročene zaradi hrupa, so 
med poklicnimi boleznimi celo na prvem 
mestu. Zelo naraščajo tudi hrupne 
situacije v zasebnem življenju in prostem 
času, kjer povzroča hrup zelo veliko škodo 
za zdravje ljudi. Treba se je zavedati, da 
je hrup nevaren za sluh, sploh če mu je 
človek dolgo in pogosto izpostavljen. Pri 
hrupu ni pomembna le glasnost zvoka. 
Škodljivi vplivi hrupa na človeka so odvisni 
od ravni hrupa, njegove vrste (ali je trajen, 
spremenljiv, impulzen), frekvence, trajanja 
izpostavljenosti, oddaljenosti človeka od 
vira hrupa, značilnosti okolja, v katerem 
se hrup širi, dejavnosti, ki jih človek 
izvaja. Pomembne so med drugim tudi 
posameznikove značilnosti – občutljivost 
za zvok, duševno in telesno stanje.

Zelo priporočljiva je zaščita za sluh, ki 
je izdelana po meri in se ušesu odlično 
prilega. Paleta zaščit je zelo bogata; od 
posebnih zaščit za delo, motoriste, voznike 
kabrioletov, ki so izpostavljeni vetru, 

SLUH NAS 
POVEZUJE Z 
ZUNANJIM SVETOM
Sluh ima čisto konkretne funkcije. Največ dražljajev iz zunanjega sveta doseže človeka skozi ušesa, 
torej skozi organ za sluh. Uho sprejema zvočne signale iz okolja – zvoke, hrup, besede – jih stalno 
obdeluje in posreduje možganom. To pomeni, da 90 odstotkov zvočnih dražljajev in informacij pride v 
možgane prek slušne poti. Besedilo: Robert Lepener

Brezplačno preizkusite 
najnovejše slušne 
aparate.

Ob preizkusu
slušnih aparatov
darilo za sodelo-

vanje v iniciativi,
družabna igra!

Simbolična fotografija zaušesnega slušnega aparata

WWW.NEUROTH.SI

Slušni centri Neuroth v vaši bližini:
Ljubljana 1 • Tbilisĳ ska ulica 59 • Tel 01/422 84 23
Ljubljana 2 • Cankarjeva cesta 3 • Tel 01/232 18 26
Maribor • Ljubljanska ulica 3 • Tel 02/320 56 44
Ptuj • Potrčeva cesta 17 • Tel 02/620 92 40
Celje • Ljubljanska cesta 11 • Tel 03/620 77 57
Velenje • Šaleška cesta 19a • Tel 03/620 97 35
Kranj • Bleiweisova cesta 4 • Tel 04/620 22 99
Jesenice • Cesta maršala Tita 38 • Tel 04/620 22 98
Šempeter • Cesta Prekomorskih brigad 62a • Tel 05/620 23 02 
Koper • Pristaniška ulica 12 • Tel 05/639 60 50
Novo mesto • Kandĳ ska cesta 4 (Zdravstveni dom) •Tel 07/620 97 14
Murska Sobota • Cankarjeva ulica 81a • Tel 059/96 29 81
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napora pri poslušanju
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kvaliteta 
življenja

Bolezni, povzročene zaradi 
hrupa, so med poklicnimi 
boleznimi celo na prvem 
mestu. Zelo naraščajo tudi 
hrupne situacije v zasebnem 
življenju in prostem času, kjer 
povzroča hrup zelo veliko škodo 
za zdravje ljudi. Treba se je 
zavedati, da je hrup nevaren 
za sluh, sploh če mu je človek 
dolgo in pogosto izpostavljen. 
Pri hrupu ni pomembna le 
glasnost zvoka.
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glasbenike različnih žanrov glasbe, pri 
čemer se vse frekvence enako zadušijo, do 
posebej izdelanih zaščit za lovce, ki sicer 
želijo slišati vsako stopinjo in pok vejice, 
vendar morajo zaščititi svoja ušesa pred 
pokom, ki nastane pri streljanju.

Različne oblike in stopnje izgube sluha
Izguba sluha se pojavi v različnih oblikah 
in stopnjah ter ima različne vzroke. 
Prizadeti sta lahko obe ušesi ali samo 
eno. Prizadetost sluha lahko nastopi 
kar naenkrat, nepričakovano ali počasi, 
postopoma. Včasih je prirojena, pojavi 

pa se lahko pozneje kot posledica kakšne 
nesreče oz. bolezni ali nastane kot 
posledica staranja. Okvar sluha je bistveno 
več, kot jih registriramo in zdravimo. 
Izguba sluha lahko nastopi tudi zaradi 
prevelike izpostavljenosti hrupu. 

Pri izgubi sluha ne moremo reči, da 
človek s takšno okvaro »sliši, samo tišje«. 
V večini primerov je namreč tako, da so 
določeni glasovi dobro slišni, drugi pa ne. 
V besedilu tako »manjkajo« določene črke 
oz. deli besed. To pomeni, da se govor 
razume zabrisano, popačeno. Lahko se 

na primer zgodi, da oseba, ki ima izgubo 
sluha, ne more ločiti med besedama hiša 
in niša.

Slab sluh škoduje človeku vsestransko; 
tako telesno kot duševno in čustveno. 
Velik vpliv ima tudi na vsakodnevno 
življenje in obnašanje, prav posebej 
močno vpliva na medčloveške odnose. 
Zato skrbimo za svoj sluh in ga zaščitimo, 
če pa je že prisotna izguba sluha, obiščite 
zdravnika, ki vam bo predpisal slušne 
aparate, ki so danes visokotehnološki 
izdelki: majhni, zmogljivi in diskretni.

Zato skrbimo 
za svoj sluh in 
ga zaščitimo, 
če pa je že 
prisotna izguba 
sluha, obiščite 
zdravnika, ki vam 
bo predpisal 
slušne aparate, 
ki so danes 
visokotehnološki 
izdelki: majhni, 
zmogljivi in 
diskretni.

Okvar sluha je bistveno več, kot 
jih registriramo in zdravimo.
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Ateroskleroza poleg 
arterij spodnjih 

okončin prizadene 
tudi druge arterije. 

Tako ima večina 
bolnikov s PAB 
zožitve tudi na 

koronarnih arterijah, 
ki prehranjujejo 

srce, ter na vratnih 
in možganskih 

arterijah, ki 
prehranjujejo 

možgane.

Evropski dan žil je 18. marec. Takrat na 
pobudo Evropske organizacije za žile – 
VAS (Vascular independent research and 
Education European organization), ki ima 
sedež v Milanu, vsako leto po številnih 
evropskih državah poteka akcija Dan žil. V 
akciji je letos že četrto leto sodelovala tudi 
Slovenija. Akcija Dan žil je priložnost, da 
se vsako leto spomnimo naših žil in širšo 
javnost opozorimo na pomen zdravega 
ožilja. 

Z letošnjo akcijo pod geslom Nič več 
amputacij! želimo še posebej opozoriti 
na ukrepe za ohranjanje zdravih nog pri 
bolnikih s sladkorno boleznijo, dodatno 
pa želimo tudi opozoriti na pomen 
zgodnjega prepoznavanja znakov motene 
prekrvitve nog oz. periferne arterijske 
bolezni, na katere bi morali biti še 
posebej pozorni tisti, ki že imajo prisotne 
dejavnike tveganja za aterosklerozo. Eden 
najpomembnejših dejavnikov tveganja je 
prav sladkorna bolezen.

Periferna arterijska bolezen
Periferna arterijska bolezen (PAB) je 
pogosta in nevarna bolezen, ki največkrat 
prizadene arterije spodnjih udov. 
Aterosklerotične naplastitve postopno 
ožijo prizadete arterije, sčasoma pa jih 
lahko povsem zamašijo. V začetnih 
fazah bolezni je pretok krvi skozi zoženo 
arterijo le blago okrnjen, zato bolniki 
nimajo posebnih težav in se bolezni ne 
zavedajo. Z napredovanjem bolezni pa 
zožena arterija ne more več zadostiti 
potrebi tkiv po kisiku in pojavijo se prvi 
simptomi: stiskajoče bolečine v mišicah 
meč med hojo (t. i. bolezen izložbenih 
oken). Bolečina je posledica nezadostne 
oskrbe tkiv z arterijsko krvjo (ishemije). Po 
nekajminutnem počitku bolečina popusti. 
Razdalja, ki jo bolnik lahko prehodi brez 
bolečin, je z napredovanjem bolezni vse 
krajša. Koža na prizadetem udu postane 
hladna, tanka in slabo poraščena. Ko 
pretok krvi skozi arterijo ne zadosti niti 
potrebam mirujočega uda, govorimo o 

kritični ishemiji uda, za katero je značilna 
bolečina v stopalu v mirovanju. V najbolj 
napredovali obliki lahko PAB povzroči 
odmrtje tkiva in gangreno stopala. 

Pri bolnikih s sladkorno boleznijo PAB 
napreduje še posebno hitro. Ker imajo ti 
bolniki neredko pridruženo tudi okvaro 
živcev nog in stopal (t. i. periferna 
nevropatija), zaradi katere ne čutijo 
bolečin, ki sicer spremljajo okrnjeno 
prekrvitev nog, se po pomoč pogosto 
zatečejo šele takrat, ko na nogah opazijo 
rano ali gangreno. Takrat so neredko tudi 
možnosti zdravljenja žal precej omejene 
in večinoma se vsaj delni amputaciji noge 
ne moremo izogniti. 

Razširjenost PAB in tveganja
PAB ima v razvitem svetu vsak šesti 
prebivalec, starejši od 55 let. Napredovala 

NIČ VEČ AMPUTACIJ!
Letos smo ob dnevu žil opozorili na pomen zgodnjega prepoznavanja periferne arterijske bolezni, na 
katero naj bodo še posebej pozorni tisti, ki že imajo prisotne dejavnike tveganja za aterosklerozo, še 
zlasti pa sladkorni bolniki. Besedilo: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije 

NEVARNOSTI 
PERIFERNE 
ARTERIJSKE BOLEZNI 

Bolniki s sladkorno boleznijo bi 
morali noge še posebej skrbno 
negovati, jih vsak dan pregledati 
in se ob pojavu rdečine, žuljev 
ali ranic čim prej posvetovati z 
zdravnikom.

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.
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oblika PAB (t. i. kritična ishemija nog) v 
Sloveniji vsako leto prizadene približno 
1.500 novih bolnikov. Pri bolnikih s 
sladkorno boleznijo je tveganje za razvoj 
kritične ishemije kar od dva- do štirikrat 

večje kot pri bolnikih brez sladkorne 
bolezni. Med bolniki, ki zaradi kritične 
ishemije utrpijo amputacijo stopala, pa 
je vsaj polovica bolnikov s sladkorno 
boleznijo. Poleg sladkorne bolezni med 

dejavnike tveganja za aterosklerozo 
spadajo še kajenje, zvišan krvni tlak, 
povečana vsebnost »škodljivega« 
LDL-holesterola v krvi (holesterola v 
lipoproteinskih delcih majhne gostote), 
debelost, telesna neaktivnost, ledvično 
popuščanje, družinska obremenjenost, 
moški spol in starost.

Ateroskleroza poleg arterij spodnjih 
okončin prizadene tudi druge arterije. Tako 
ima večina bolnikov s PAB zožitve tudi na 
koronarnih arterijah, ki prehranjujejo srce, 
ter na vratnih in možganskih arterijah, 
ki prehranjujejo možgane. Bolnike s 
PAB tako bolj kot druge ogrožata srčni 
infarkt in možganska kap. Zgodnje 
odkritje PAB nam zato ne omogoči le 
pravočasnega zdravljenja bolezni, temveč 
tudi oceno zdravja drugih arterij v telesu. 

Pri bolnikih s prisotnimi dejavniki tveganja za aterosklerozo, še 
zlasti pri bolnikih s sladkorno boleznijo, je proces staranja žil 
pospešen in se začne prej v primerjavi z zdravimi ljudmi, pri katerih 
je edini dejavnik staranje.

2–4

-krat večje je tveganje za razvoj 
kritične ishemije pri bolnikih 
s sladkorno boleznijo kot pri 

bolnikih brez sladkorne bolezni.

Merilnik krvnega tlaka OMRON M3Merilnik 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.
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Merjenje 
togosti žil 
nam tako 
omogoča, 
da bolezen 
pravi čas 
prepoznamo, 
ko za 
preventivne 
ukrepe še ni 
prepozno in 
z zaščitnim 
ukrepanjem 
še vedno 
lahko 
preprečimo 
nastanek 
hudih 
zapletov.

50 %

bolnikov, ki zaradi kritične 
ishemije utrpijo amputacijo 

stopala, ima sladkorno bolezen.

S pravočasnim odkritjem in pravilnim 
zdravljenjem PAB lahko veliko prispevamo 
k preprečevanju bolezni srčnih in 
možganskih arterij.

Preventiva
Za zdrave žile tako skrbimo predvsem 
z zdravim načinom življenja, ki vsebuje 
čim več gibanja, zdravo prehrano in 
urejanje omenjenih dejavnikov tveganja 
za aterosklerozo. Bolniki s sladkorno 
boleznijo bi morali noge še posebej skrbno 
negovati, jih vsak dan pregledati in se ob 
pojavu rdečine, žuljev ali ranic čim prej 
posvetovati z zdravnikom.

Tako kakor vsi organi v telesu se tudi 
arterije starajo, kar je del normalnih 
procesov, ki potekajo v organizmu. Pri 
bolnikih s prisotnimi dejavniki tveganja 
za aterosklerozo, še zlasti pri bolnikih s 
sladkorno boleznijo, je proces staranja 
žil pospešen in se začne prej v primerjavi 
z zdravimi ljudmi, pri katerih je edini 
dejavnik staranje. 

Merjenje togosti žile
Z novimi metodami lahko staranje 
arterij merimo in mu sledimo. Ena od 
takih metod je merjenje togosti žile. 
Srce z utripanjem povzroča neprestano 
raztezanje vlaken v stenah žil. Elastična 
vlakna, ki vsebujejo elastin, se obnavljajo 
počasi in telo jih s staranjem nadomešča 
s čvrstejšimi in močnejšimi kolagenskimi 
vlakni, kar povzroča togost žil. Žile ljudi z 
dejavniki tveganja za aterosklerozo, zlasti 
sladkorno boleznijo, postajajo toge hitreje 
kot žile zdravih ljudi.

Togost žil lahko ocenimo z meritvijo 
hitrosti pulznega vala (pulse wave velocity 
– PWV), ki se izraža v metrih na sekundo 
(m/s). Vsak utrip srca požene v aorto in 
navzdol, proti okončinam, vse do prstov na 
rokah in na nogah, približno deciliter krvi. 
Ob vsakem iztisu krvi se ta elastična žila 
raztegne in nato skrči; tako nastane pulzni 
val, ki potuje proti čedalje bolj oddaljenim 
delom telesa. Bolj ko je žila elastična, 
mlada, tem počasnejša in enakomernejša 
je pot tega pulznega vala. Z meritvijo 
hitrosti pulznega vala torej lahko 
ugotovimo, kako »mlade« oz. »stare« so 
naše žile oz. ali so naše žile npr. bolj toge, 
kot naj bi bile v naši starostni skupini. 

Povečana togost žil povečuje tveganje za 
nastanek srčno-žilnih zapletov (gangrena, 
možganska kap, srčni infarkt). Merjenje 
togosti žil nam tako omogoča, da bolezen 
pravi čas prepoznamo, ko za preventivne 
ukrepe še ni prepozno in z zaščitnim 

ukrepanjem še vedno lahko preprečimo 
nastanek hudih zapletov. 

Žilna okvara
Po evropskih smernicah za zdravljenje 
arterijske hipertenzije je hitrost pulznega 
vala več kot deset metrov na sekundo 
opredeljena kot žilna okvara. Takšna 
je lastnost žilja pri 75-letniku. Če jo 
izmerimo pri mlajšem človeku, to 
pomeni, da so njegove žile bolj toge in 
njegova ogroženost za nastanek zapletov 
z žiljem večja. Določitev togosti žil lahko 
bolj kot povišan krvni tlak ali holesterol 
pripomore k oceni tveganja za srčno-žilni 
zaplet. Povečanje hitrosti pulznega vala 
za 1 m/sekundo tako poveča tveganje za 
umrljivost za kar 15 odstotkov.

Posameznik, ki še nima napredovale 
okvare žilja, s to dostopno, preprosto, 
neinvazivno preiskavo, ki traja manj kot 
deset minut, dobi dodaten argument za 
izogibanje razvadam, ki dokazano škodijo 
zdravju. Zato vabimo vse, da si preventivno 
občasno merijo togost žil. Meritve vsak 
dan izvajamo v Posvetovalnici za srce na 
Dalmatinovi ulici 10 v Ljubljani, v soboto 
pa tudi v pasaži Maximarketa v Ljubljani.

1.500

novih bolnikov vsako leto v 
Sloveniji prizadene napredovala 
oblika PAB (t. i. kritična ishemija 

nog).
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MALENKOST, KI LAHKO USTAVI VAŠE SRCE

Danes že skorajda vsi vemo, da je treba 
raven holesterola v krvi nadzorovati. Pa to 
počnemo? Kot kažejo raziskave CINDI, ima 
kar 60 odstotkov ljudi v Sloveniji preveč 
holesterola v krvi. 

Sodobna medicina loči tri ravni, ki se 
gibljejo od normalnih (do 5 mmol/l) do 
bolezenskih vrednosti (nad 8 mmol/l). 
Med obema skrajnostma je območje 
povišanih vrednosti holesterola (5–8 
mmol/l), ki je najpogostejši primer 

in hkrati tudi situacija, v kateri ima 
posameznik največ vpliva na ureditev ravni 
holesterola v krvi. V primeru bolezenskega 
povišanja namreč posameznik nima veliko 
izbire – zaradi izredno visokega tveganja 
za nastanek bolezni mora takoj preiti k 
jemanju močnih zdravil za zniževanje 
ravni holesterola. Ker ima mnogo tovrstnih 
zdravil številne neželene učinke, je raven 
holesterola modro začeti nadzorovati 
prej, takrat, ko je obvladljiva brez močnih 
zdravil.

Nastanek notranjega sovražnika
Pri zdravih ljudeh potekajo nastajanje, 
poraba in odstranjevanje holesterola iz 
telesa uravnoteženo, kar pomeni, da do 
nevarnega kopičenja na stenah žil ne pride. 
Pri skoraj 60 odstotkih ljudi pa vendarle 
pride do povišanih vrednosti holesterola 
v krvi. Med najpomembnejšimi razlogi so 
nepravilna prehrana, razne bolezni (npr. 
bolezni ščitnice, sladkorna bolezen, genske 
okvare, motnje v presnovi), hormonske 
spremembe (npr. obdobje menopavze), 
genska zasnova, neželeni učinki nekaterih 
zdravil in vedno bolj tudi stres. Ob povišanih 
vrednostih holesterola pa tveganja za 
nastanek bolezni dodatno povečajo nekateri 
dejavniki, kot so kajenje, sladkorna bolezen 
in visok krvni tlak.

Prva fronta: jedilna miza
Ob ugotovljeni povišani ravni holesterola 
imate vedno na voljo tri prednostne ukrepe.
Najprej morate poskrbeti za spremembo 
prehranjevalnih navad. Po nekaterih 
analizah sodeč, lahko tako raven holesterola 
znižate kar do 15 odstotkov. Zdravje srca in 
ožilja si tako lahko vsakodnevno krepite z 
vsebino jedilnika, velikostjo porcij in količino 
kalorij, ki jih zaužijete. V vsakodnevni 
prehrani naj bo veliko ogljikovih hidratov 
v obliki vlaknin – najdete jih v sadju, 
zelenjavi in polnozrnatih izdelkih. Poleg 
tega poskrbite, da bo na vašem jedilniku 
čim manj nasičenih maščob živalskega 
izvora, transmaščob, jedi, ki vsebujejo veliko 
holesterola (jajčni rumenjak, drobovina, 

hrenovke, klobase in polnomastni sir), 
soli, sladkorja in alkohola. Vse našteto 
nadomestite s sadjem in zelenjavo, ribami 
in morskimi sadeži, oreščki in semeni, 
polnovrednimi žiti in žitnimi izdelki ter vodo. 

Druga fronta: pomanjkanje volje
Na raven holesterola v krvi lahko zelo 
uspešno vplivate z vsako obliko gibanja, 
ki se je lotevate z veseljem in ki jo lahko 
izvajate redno, ne da bi se pri tem 
preobremenili. V nobenem primeru ni 
namreč nujno, da se začnete aktivno 
ukvarjati s športom, dovolj bo, če poskrbite 
za redno rekreacijo ali pa za takšno obliko 
fizičnega dela (na primer košenje trave), 
ki vas hkrati sprosti in razgiba. Pomembno 
je tudi vedeti, da je bolj kot dolžina gibanja 
pomembna rednost, da torej vsak dan v 
dnevu najdete tistih nekaj deset minut, ki 
jih boste namenili zdravju srca in vitalnosti 
žil. Koristi bodo neštete – gibanje krepi 
srce in ožilje ter pomaga preprečevati in 
zmanjševati dejavnike tveganja. 

Tretja fronta: naivnost
Vsakoletne raziskave in pogovori z 
izkušenimi osebnimi zdravniki kažejo, da 
je povišana raven holesterola v Sloveniji 
pogost pojav, da pa hkrati večina ljudi pozna 
nevarnosti holesterola. To kaže na naivnost, 
s katero nas večina pričakuje, da se ravno 
nam ne bo zgodilo nekaj groznega. Podatki 
o naraščajočem številu bolezni srca in 
ožilja dajejo temu razmišljanju zelo kruto 
potrditev. Med odlašanjem s temeljitejšimi 
ukrepi se tako mnogim zgodi, da posledice 
doživijo veliko prej, kot so pričakovali. Ker 
je težava tako pogosta in ker so posledice 
nenormalnih količin holesterola tako 
dramatične, je za vsako odraslo osebo 
priporočljivo, da redno preverja vrednost 
holesterola v krvi. Svojega osebnega 
zdravnika naj bi s tem namenom obiskali 
vsaj vsakih pet let. Če so bile vrednosti 
holesterola v vaši krvi že nekajkrat povečane, 
je priporočljivo, da zdravnika obiskujete 
pogosteje in vztrajate, dokler znižanja ne 
dosežete.

HOLESTEROL 
POD NADZOROM

Beseda holesterol zveni tako moderno, da bi jo lahko imeli za izum naše civilizacije. V bistvu pa gre za 
popolnoma naravno in zelo koristno snov, s katero si telo zagotavlja polno delovanje. Težava nastane 
takrat, ko je holesterola preveč, saj ti presežki lahko sčasoma poapnijo in ustvarijo strdke, ki lahko 
pripeljejo do resnih bolezni in zapletov v srcu ali ožilju. Besedilo: M. S.

Biostatine

Lahko si obljubite: »Na naslednji 
kontroli bodo vrednosti holesterola 
nižje.« 

Znižanje vrednosti holesterola je 
dokazano merljivo. Dosegli ga 
boste brez neželenih stranskih 
učinkov, pri tem pa vam ne bo 
treba bistveno spremeniti vašega 
življenjskega sloga. Biostatine 
zagotavlja učinkovitost zaradi 
ciljnega, sinergičnega delovanja 
petih naravnih sestavin: hitozana, 
artičoke, fermentiranega rdečega riža, 
bioflavonoidov in vitamina C. Poleg 
znižanja holesterola v krvi odpravlja 
tudi druge motnje v presnovi maščob 
ter varuje srce in ožilje. Ena od stvari, 
ki se jim v življenju lahko izognete, 
so nepotrebna tveganja za nastanek 
bolezni srca in ožilja. Holesterol 
predstavlja glavno tveganje. Znižajte 
ga in poskrbite, da bo vaše srce brez 
skrbi. Biostatine MED je na voljo v 
lekarnah in specializiranih trgovinah.
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bolnikov v Sloveniji je bilo lani 
zdravljenih s presaditvijo jeter iz 
različnih razlogov zaradi jetrne 

odpovedi.

Jetra so največja žleza v človeškem 
telesu, pri odraslem tehtajo okrog 1,5 kg. 
Nahajajo se v trebušni votlini pod desno 
prepono. Jetra imajo veliko sposobnost 
regeneracije, a kadar jim predolgo in 
premočno škodujemo z različnimi zanje 
»strupenimi« snovmi, npr. alkoholom, 
drogami, nekaterimi zdravili, virusi, 
maščobo, zbolijo in se ne morejo več v 
celoti obnoviti. Jetrno tkivo se vname, 
poškodovane jetrne celice nadomesti 
vezivo. Jetra se skrčijo, njihovo delovanje 
je oslabljeno, razvije se ciroza, ki pomeni 
nepovratno okvaro organa.

Epidemiologija kroničnih bolezni jeter
Kronične bolezni jeter prizadenejo ljudi 
obeh spolov po celem svetu, neodvisno 
od starosti, rase in regije. Jetrno cirozo 
ima po podatkih Svetovne zdravstvene 
organizacije (WHO) 4,5–9,5 odstotka 
vse svetovne populacije. Po podatkih 
Evropskega združenja za raziskave jeter 
se Slovenija med evropskimi državami 
uvršča v sam vrh po številu smrti zaradi 
jetrne ciroze na 100.000 prebivalcev, saj 
smo na tretjem mestu, takoj za Madžarsko 
in Romunijo. Glavni razlog za pogostost 

jetrne ciroze je tudi v Sloveniji alkohol. 
Po podatkih WHO iz leta 2005 Slovenci 
popijemo več alkohola, kot je evropsko 
povprečje, največji porabniki alkohola pa 
so Estonci. Posledično je tudi smrtnost 
zaradi z alkoholom povzročenih jetrnih 
boleznih pri nas visoka, med evropskimi 
državami so Slovenci na četrtem, Slovenke 
pa na petem mestu. 

Dejavniki tveganja za jetrne bolezni
Glavni dejavniki tveganja za pojav različnih 
oblik jetrnih bolezni so:
• prekomerno uživanje alkohola (za 

moškega več kot 14 enot alkohola 
tedensko, pri čemer je 1 enota 1 dcl 
vina ali pol steklenice piva ali eno šilce 
žganja; za ženske veljajo polovični 
odmerki),

• kronične okužbe z virusi hepatitisa B in 
C (tvegano spolno vedenje, intravensko 
uživanje mamil, tetoviranje in pirsing z 
nečistimi iglami),

• zamaščenost jeter (debelost, povišane 
maščobe, sladkorna bolezen),

• imunsko pogojene bolezni (primarna 
biliarna ciroza, avtoimunski hepatitis, 
primarni sklerozantni holangitis),

• genetske bolezni (kopičenje železa, 
bakra, pomanjkanje encima alfa-1 
antitripsin),

• toksični učinki kemikalij, mamil in 
nekaterih zdravil (npr. kortikosteroidi, 
nesteroidni antirevmatiki, paracetamol 
v večjih količinah, nekateri antibiotiki, 
pomirjevala…), tudi zelišč (npr. 
koncentriran ekstrakt zelenega čaja, 
kitajski ginseng),

• kajenje tobaka in marihuane.

KRONIČNE 
BOLEZNI 
JETER
Jetra so zelo pomemben organ, saj presnavljajo večino snovi, ki jih zaužijemo s hrano, izločajo žolč, 
skladiščijo glukozo, vitamine, železo, razstrupljajo kri in tvorijo številne pomembne beljakovine, ki 
sodelujejo pri biokemičnih procesih organizma, kot so dejavniki strjevanja krvi, encimi, hormoni, 
vnetne beljakovine ... Besedilo: Andreja Ocepek, dr. med., spec. internistka, Oddelek za gastroenterologijo, Klinika za interno medicino, UKC Maribor

SVETOVNI DAN JETER
Vabljeni v UKC Maribor
 
Na Oddelku za gastroenterologijo 
Univerzitetnega kliničnega centra 
Maribor smo se odločili letos 
zaznamovati svetovni dan jeter, ki je 
19. aprila. Na ta dan bomo zdravniki in 
medicinske sestre med 8.30 in 14.30 
v avli Klinike za interno medicino 
opozarjali mimoidoče o pomenu 
zdravih jeter. Obiskovalci bodo lahko 
izpolnili vprašalnik, izmerili jim bomo 
nekatere dejavnike tveganja in jih 
tako seznanili z njihovim tveganjem 
za razvoj kronične jetrne bolezni. 
Vsakemu interesentu bomo svetovali 
glede preventive jetrnih obolenj. 
Vljudno vabljeni!

Eden najtežjih 
zapletov jetrne ciroze 
je rak na jetrih. To je 
šesti najpogostejši 
rak na svetu in tretji 
najpogostejši vzrok 
umrljivosti zaradi raka. 
Največje tveganje za 
pojav raka na jetrih 
je pri kronični okužbi 
s hepatitisom C in 
alkoholni cirozi jeter.

QUVITAL
NAJBOLJŠA IZBIRA ZA VEČ ŽIVLJENJSKE ENERGIJE
Quvital predstavlja popolno ponudbo 
koencima Q10 za različne potrebe 
in okuse. Izdelki Quvital vsebujejo 
vodotopno obliko koencima Q10, ki 
se dokazano štirikrat bolje absorbira v 
primerjavi z navadnim Q10. Vsebujejo 
tudi vitamin B1, ki podpira zdravje 
srca ter vitamin B2, ki prispeva k 
sproščanju energije pri presnovi.

Quvital kapsule 
30 mg
Kapsule na 
celulozni osnovi 
so primerne
za vse med 25 in 
40 letom.

Quvital kapsule 50 mg
Kapsule na celulozni 
osnovi so primerne

za vse od 40 leta dalje.

Quvital ustno pršilo
Vsebuje 10 mg Q10 
v enem razpršku in 
omogoča enostavno 
odmerjanje. Okus 
peperminta.

Quvital kapsule 100 mg 
Kapsule na celulozni 

osnovi z najvišjo 
vsebnostjo 

koencima Q10 in so 
novost na tržišču.

NOVO

Quvital Forte
Tekoča oblika z odličnim 

okusom jabolka.
Vsebuje 75 mg Q10 in 

je primeren za vse,
ki ne morejo ali ne želijo 
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vegane. Na voljo 
so v lekarnah in 
specializiranih 
trgovinah.
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• 4-krat boljša absorpcija
• Za več energije in manj utrujenosti
• Podpora zdravju srca
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QUVITAL
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• 4-krat boljša absorpcija
• Za več energije in manj utrujenosti
• Podpora zdravju srca



24 Spremljajte nas na        /Zdrave novice24 Spremljajte nas na        /Zdrave noviceSpremljajte nas na        /Zdrave noviceSpremljajte nas na        /Zdrave noviceSpremljajte nas na        /Zdrave novice

130

ljudi v povprečju na leto v 
Sloveniji zboli za rakom na jetrih, 

v prvih petih letih po odkritju 
in zdravljenju bolezni preživi 
v povprečju le pet odstotkov 

bolnikov.

1,5 kg

tehtajo jetra pri odraslem 
človeku.

Klinična slika jetrne bolezni
Simptomi in znaki jetrne bolezni so lahko 
neznačilni in zato pogosto na začetku 
bolezni spregledani. Bolniki imajo 
počasnejšo in slabšo prebavo, pogosto jih 
napihuje, imajo občasne slabosti, zmanjša 
se jim imunska odpornost, pojavi se lahko 
srbečica kože, izražena je utrujenost, 
čutijo lahko tiščanje pod desnim rebrnim 
lokom. Pri napredovali jetrni cirozi se 
začnejo pojavljati znaki odpovedovanja 
jeter, kot so zlatenica, otekanje, večanje 
obsega trebuha zaradi nabiranja tekočine 
v trebušni votlini (ascites), motnje 
strjevanja krvi in posledično različne 
krvavitve, pogoste okužbe zaradi slabe 
imunske odpornosti, pojavijo se lahko 
motnje zavesti (zaspanost, razdražljivost, 
zmedenost, celo koma) zaradi kopičenja 
strupov v telesu. 

Diagnostika jetrne bolezni
V diagnostiki jetrnih bolezni sta osnovni 
preiskavi laboratorijska analiza krvi in 
ultrazvok trebuha. Med laboratorijskimi 
preiskavami določimo jetrne teste ter 
bilirubin. Pri oceni delovanja jeter si 
pomagamo tudi z določitvijo dejavnikov 
strjevanja krvi, koncentracijo nekaterih 
krvnih beljakovin, opravimo teste na 
različne možne povzročitelje jetrne okvare 
(npr. virusi hepatitisa B in C, krvni sladkor, 

holesterol in trigliceridi, železo, baker, 
avtoimunski dejavniki …). Z ultrazvokom 
trebuha si slikovno prikažemo strukturo 
jeter, pregledamo njihovo prekrvavitev, 
najdemo morebitne tumorje ali druge 
zaplete kronične jetrne bolezni (ascites, 
povečana vranica …). Včasih so potrebne 
dodatne preiskave, kot so računalniška 
tomografija in magnetna resonanca, 
da ugotovimo vzrok jetrne bolezni in 
opredelimo stanje jeter ter se nato 
odločimo o možnih oblikah zdravljenja.

Rak na jetrih
Eden najtežjih zapletov jetrne ciroze je 
rak na jetrih. To je šesti najpogostejši 
rak na svetu in tretji najpogostejši vzrok 
umrljivosti zaradi raka. Največje tveganje 
za pojav raka jeter je pri kronični okužbi 
s hepatitisom C in pri alkoholni cirozi 
jeter. V Sloveniji zboli letno okoli 130 
ljudi. Najpogostejši simptomi so slabost, 
izguba apetita, hujšanje, lahko povišana 
telesna temperatura, bolečine v zgornjem 
delu trebuha in zlatenica. V prvih petih 
letih po odkritju in zdravljenju raka jeter 
preživi v povprečju le pet odstotkov 
bolnikov. Zdravljenje je odvisno od stadija 
bolezni, stanja jetrnega tkiva in splošnega 
zdravstvenega stanja bolnika. Edino 
dokazano učinkovito zdravljenje je kirurška 
odstranitev tumorja, a je mogoča le pri 
15–30 odstotkih. V določenih razmerah 
je možna presaditev organa. V Sloveniji 
je bilo lani 27 bolnikov zdravljenih s 
presaditvijo jeter iz različnih razlogov 
zaradi jetrne odpovedi. Pri napredovalemu 
raku jeter je včasih možno zdravljenje s 
kemoterapijo ali z metodami zapiranja žil, 
ki tumor prehranjujejo.

Kaj lahko sami naredimo v skrbi za 
zdrava jetra
Izogibajmo se prekomernemu uživanju 
alkohola in kajenju, zmanjšajmo 
količino zaužitih nasičenih maščob 
(predvsem živalskega izvora) ter vnos 
hranil, ki vsebujejo rafiniran sladkor 
(slaščice, sladke pijače ipd.). Skrbimo za 
normalno telesno težo in redno telesno 
aktivnost. Uživajmo hrano, bogato z 
vlakninami, vitamini, antioksidanti in 
minerali (sveže sadje in zelenjava). 
Izogibajmo se tveganemu vedenju 
za okužbo z virusi hepatitisa B in C 
(nezaščiteni spolni odnosi, tetoviranje 
in pirsingi pri nezanesljivih izvajalcih, 
intravensko uživanje drog z uporabo 
»umazanih« igel…), nekritični uporabi 
zdravil (npr. protibolečinskih tablet), 
preverimo sestavine v različnih zeliščnih 
in vitaminskih pripravkih ali zdravilih 
alternativne medicine. Obdobno opravimo 
pregled in laboratorijske preiskave jetrnih 
testov pri izbranem zdravniku.

V diagnostiki jetrnih bolezni sta osnovni preiskavi laboratorijska 
analiza krvi in ultrazvok trebuha.

Bolniki imajo počasnejšo in 
slabšo prebavo, pogosto 
jih napihuje, imajo občasne 
slabosti, zmanjša se jim imunska 
odpornost, pojavi se lahko 
srbečica kože, izražena je 
utrujenost, čutijo lahko tiščanje 
pod desnim rebrnim lokom.
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»Določene kulture izkoriščajo prednosti 
tega posebnega živila že zelo dolgo 
časa,« pravi Paul Arciero, profesor na 
oddelku za zdravje in športne znanosti 
na univerzi Skidmore v New Yorku. 
Po njegovem mnenju je glukomanan 
pomemben dejavnik, ki je te kulture 
zaščitil pred škodljivimi učinki, ki jih ima 
sodobna prehrana z visokim vnosom 
predelanih ogljikovih hidratov.

Žal večina ljudi tega gomolja sploh ne 
pozna, pa vendar njegova prepoznavnost 
in priljubljenost naraščata zaradi vse več 
pozitivnih izkušenj ter raziskav o vplivih 
glukomanana na regulacijo holesterola, 
krvnega sladkorja, prebave in izgubo 
telesne teže.

Ključne prednosti uživanja 
glukomanana
• Vpliva na izgubo telesne teže: študije 

kažejo, da vnos glukomanana pred 
obrokom z visoko vsebnostjo ogljikovih 
hidratov zniža raven »hormona lakote« 
grelina. 

• Zniža raven in nihanje krvnega sladkorja 
ter izboljša občutljivost za inzulin.

• Zniža raven holesterola v krvi, delno 

zaradi povečanega izločanja holesterola 
z blatom. V eni od študij so odkrili, 
da se je po uživanju glukomanana 
pri posameznikih znižala raven LDL-
holesterola (slabega holesterola) v 
povprečju za 16 mg/dL in trigliceridov za 
11 mg/dL.

• Deluje kot prebiotik, odpravi zaprtost in 
izboljša črevesno peristaltiko.

Glukomanan je odličen za hujšanje in 
regulacijo črevesne peristaltike
Glukomanan je topna vlaknina, ki vsebuje 
zelo malo kalorij in istočasno visok delež 
topne vlaknine. Podobno kot pri večini 
zelenjave je to odlična kombinacija za 
vitkost. Vsekakor je pomembno, da 
se uživanje glukomanana združuje z 
zdravo prehrano ter rednim gibanjem. 
Že leta 2005 je bila narejena obsežna 
s placebom kontrolirana študija vpliva 
glukomanana na izgubo telesne teže pri 
176 zdravih posameznikih. Rezultati po 
petih tednih uživanja glukomanana ob 
uravnoteženi mešani prehrani (cca. 1200 
kalorij dnevno) so pokazali izgubo telesne 
teže v nasprotju s posamezniki, ki ob 
istem prehranskem vzorcu niso dodajali 
glukomanana. 

Glukomanan zaradi svoje kemijske 
zgradbe deluje tudi kot prebiotik, kar 
pomeni, da spodbuja rast zdrave črevesne 
mikroflore. Ker ga pravzaprav ne moremo 
prebaviti, po zaužitju potuje neprebavljen 
vse do debelega črevesa, kjer vrši te učinke. 

Kot prebiotik ima pozitivne učinke na:
• zdravje srčno-žilnega in imunskega 

sistema, 
• zdrave ravni holesterola,
• zdravje črevesja, 
• izboljšano prebavo,
• zmanjšan stresni odziv,
• izboljšano hormonsko ravnovesje,
• zmanjšanje vnetnih in avtoimunskih 

reakcij ter
• preprečevanje tveganja za debelost in/ali 

pridobitev telesne teže.

Glukomanan si lahko privoščimo v obliki 
kapsul ali pa ga vmešamo v svoj najljubši 
smuti, polnovredne testenine ali kaše. Ne 
gre pa pozabiti, da za hujšanje ne obstajajo 
magične tabletke, zato poskrbimo za 
pozitiven pristop na vseh področjih. Zdrava, 
živa hrana, dovolj gibanja, sproščanja in 
sprehodov v naravi bo vsekakor dodalo 
piko na i.

GLUKOMANAN 
V VLOGI SUPER 
VLAKNINE HUJŠANJA
Starodavna ljudstva na Kitajskem so posebno rastlino, imenovano konjac, uporabljala za najrazličnejše 
zdravstvene težave, kot so astma, bolečine v prsih, kašelj, hernija in kožne bolezni. Gre za poseben 
gomolj, ki vsebuje visok delež topne in viskozne vlaknine, imenovane glukomanan. Besedilo: Sendi Lešnjak, mag. inž. prehrane, 

certificirana bioresonančna terapevtka
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Kadar so zaradi patogenih bakterij jetra 
in črevesje oslabljeni, do česar pride 
zaradi premalo koristnih bakterij in zaradi 
izpostavljenosti toksinom in alergenom 
iz hrane, vode, zdravil in okolja, to 
zaznamo kot vnetja, alergije, avtoimune 
reakcije, oslabljen imunski sistem ter 
povišane vrednosti jetrnih encimov. To se 
zgodi tudi zaradi povišanega kortizola in 
konstantnega stresa. Vse to pa občutimo 
kot utrujenost, depresijo in pomanjkanje 
spanja.

Razstrupljanje
Ste se tudi vi začeli razstrupljati? Saj veste, 
vsako pomlad si zaželimo malo shujšati 
in iz telesa odstraniti vse nakopičene 
strupe. Sprememba prehrane, več 
gibanja, več tekočine. Pa ste sploh začeli 
pravilno? Vsak proces, vsaka sprememba, 
vsako zdravljenje se mora začeti z 
razstrupljanjem. Z odstranjevanjem 
nakopičenih strupov v črevesju, jetrih in 
znotraj vsake celice.

Črevesje in jetra sta tesno povezana 
organa in med njima ves čas poteka 
dvosmerna komunikacija, vključno s 
pretokom žolča, odstranjevanjem presežka 

hormonov in strupov ter uravnavanjem 
holesterola. Prav tako je ta predel ključ 
do dobre absorpcije hranil, povezava s 
pojavnostjo različnih telesnih vnetij ter 
središče delovanja celotnega imunskega 
sistema.

Jetra dan in noč čistijo kri. Iz nje 
odstranjujejo vse nečistoče iz okolja, 
hrane, pijače in zdravil. Jetrom posvečamo 
zelo malo pozornosti in ne skrbimo za 
njihovo obnovo, čeprav jih vsakodnevno 
zastrupljamo. Vse to ustvarja razmere, v 
katerih ima večina ljudi, starejših od 50 let, 
šibko delujoča in toksična jetra. Rezultat 
tega je slabša prekrvavitev organov, zaradi 
česar se ljudje počutijo utrujene, težke in 
počasne.

Konvencionalna medicina problema jeter 
ne obravnava kot glavnega vira drugih 
težav in zdravniki prepogosto spregledajo 
že majhne nepravilnosti pri njihovem 
delovanju. Jetrni testi pokažejo stanje 
jeter šele takrat, ko je njihovo delovanje že 
kritično. Pri vseh kronično bolnih ljudeh je 
delovanje jeter močno ogroženo, zato sta 
podpora jetrom in njihovo razstrupljanje 
ključnega pomena.

Funkcije jeter
Skupaj z delovanjem ledvic je v 
tradicionalni kitajski medicini (TKM) 
funkcija jeter ključna pri staranju. 
Zastoj in stagnacija energije v jetrih 
sta zelo pogosti težavi. Po tradicionalni 
kitajski medicini jetra opravljajo številne 
pomembne funkcije, vključno s presnovo, 
razstrupljanjem in tvorbo pomembnih 
spojin ter strjevanjem krvi. Prav tako 
filtrirajo, urejajo in shranjujejo kri. Jetra 
so odgovorna za urejanje volumna krvi 
po fizični aktivnosti. Čez dan, ko je telo 
aktivno, kri teče v kite in mišice, ponoči 
pa se vrača v jetra. To pomeni, da ko 

naša jetra usklajeno delujejo, imamo čez 
dan dovolj energije, počutimo se sveže 
in spočito. Telo nam sporoča, da so se 
kite in mišice čez noč nahranile in nam 
omogočajo dobro delovanje skozi celoten 
dan.

Če se zjutraj zbujate utrujeni in 
neprespani, so preobremenjena jetra 
glavni krivec za te težave. Jetra imajo 
močen vpliv tudi na prebavo, nadzorujejo 
pravilno delovanje želodca in vranice, pa 
tudi izločanje žolča iz žolčnika. 

Jetra so odgovorna za odstranjevanje 
presežka spolnih hormonov (npr. 
estrogena; kadar ga je preveč, se 
kopiči v obliki kilogramov in je vzrok za 
določene vrste raka). Povišane ravni 
spolnih hormonov v krvi lahko povzročijo 
nenormalno rast celic, ciste na jajčnikih, 
endometriozo, ciste na prsih, raka na 
dojkah pri ženskah in povečano prostato 
pri moških.

Jetra delujejo tudi kot most, ki kri vrača 
iz prebavnega sistema in srca, in so 
pomemben organ za zdravje srca. Otekla 
ali oslabljena jetra ovirajo venski pretok 
krvi do srca in potencialno povzročijo 
razbijanje srca ali celo srčni napad. 
Z drugimi besedami, zdrava jetra so 
bistvenega pomena za ohranjanje 

POSKRBIMO 
ZA DOBRO 
ZDRAVJE JETER
Jetra – tako zelo pomemben organ v telesu, a vsekakor preveč zapostavljen. Veliko več časa 
namenjamo drugim organom kot pa jetrom. Toda, ali sploh veste, da jetra, skupaj s črevesjem, 
predstavljajo prvo obrambno linijo pred antigeni, ki povzročajo imunski odziv telesa, kar zaznamo kot 
alergijske reakcije ali intolerance?

166

miligramov glutationa na en 
obrok vsebuje špinača, če 

jo uživamo surovo. Grenivka 
pa vsebuje nekaj več kot 70 

miligramov glutationa.

Besedilo: Alja Dimic, certificirana prehranska terapevtka, Holistic Center 

Česen dokazano zmanjšuje 
raven slabega holesterola in 
trigliceridov.
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Jetra najmočneje delujejo med 
1.00 in 3.00 ponoči. Če se takrat 
pogosto zbujate, tudi to kaže 
na težave z jetri. Če se zjutraj 
zbujate togi, z vrtoglavico ali 
neprespani, lahko veste, da vaša 
jetra ne delujejo optimalno.

zadostne količine pretoka krvi v srce, srce 
pa lahko prečrpa le kri, ki jo prejme. Jetra 
shranjujejo tudi različna čustva, vključno 
z jezo, in kot posledica so pretirano jezni 
ljudje bolj nagnjeni k težavam s srcem in 
h kapi.

Neposredni učinek jeter na srce
Ko krvni obtok postane počasnejši, celice 
prejmejo manj kisika in hranilnih snovi, 
kar se kaže kot kronična utrujenost. 
Ranljivi so možgani in oči, delno zaradi 
velikega povpraševanja po hranilnih 
snoveh in kisiku. Kri npr. do oči teče 
s težnostjo, zato tudi težave z očmi 
povezujemo z nedelovanjem jeter. Kadar 
so jetra zdrava, so oči jasne in vlažne, vid 
pa dober in oster.

Čustva in jetra
Jetra so najbolj čustveno občutljiv organ in 
shranjujejo naslednja čustva:
• jezo,
• stres,
• maščevalnost,
• nezadovoljstvo,
• ogorčenje,
• odgovornost,
• nesrečo/srečo,
• razdražljivost,
• sovražnost,
• razočaranje in
• grenkobo.

V tradicionalni kitajski medicini imajo jetra 
glavno vlogo, da naše življenje teče tako, 
kot smo si zamislili, da smo samozavestni 
in da lahko sprejemamo pomembne 
odločitve. Pomanjkanje krvi v jetrih vodi v 
nizko samopodobo in samospoštovanje 
ter neodločnost in občutek nemoči.

Ko okrepimo in razstrupimo jetra, se to 
pokaže na samozavesti in občutku, da 
smo vsega zmožni.

Čeprav se jetra nahajajo na desni strani 
telesa, tradicionalna kitajska medicina trdi, 
da so povezana z levo stranjo. Na primer, 
zdravje jeter se odraža na levi strani 
jezika, prav tako merimo pulz na levem 
zapestju. Preveriti moramo meridiane, ki 
jih povezujemo z jetri, npr. notranja stran 
palca … Meridiani tečejo skozi veliko prsno 
mišico, ki pomaga, da lahko premaknemo 
in pomaknemo roko naprej. Težave z 
bolečino v roki pri tem gibu prav tako 
nakazujejo težave z jetri. Tudi številne 
druge točke na telesu nakazujejo težave z 
jetri.

Jetra najmočneje delujejo med 1.00 in 
3.00 ponoči. Če se takrat pogosto zbujate, 
tudi to kaže na težave z jetri. Če se zjutraj 
zbujate togi, z vrtoglavico ali neprespani, 
lahko veste, da vaša jetra ne delujejo 
optimalno. Se torej zbujate neprespani, 

utrujeni, brezvoljni in brez tiste prave, 
življenjske energije? Da, te simptome ima 
veliko ljudi in povezujemo jih z jetri. 
Težave z jetri po kitajski medicini uvrščamo 
v sam vrh bolezni, ki najbolj prizadenejo 
celotno telo in zaradi katerih trpi večina 
ljudi.
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Avokado je odličen za vse, ki hujšate, in tiste s težavami s 
sladkorjem. Narežite si ga v solato ali iz njega pripravite namaz.

Vsak dan si privoščite skledico 
pokuhanega brstičnega 
ohrovta, saj bo spodbudil 
sproščanje encimov, ki 
pomagajo pri odstranjevanju 
toksinov.

Katere bolezni in težave povezujemo z 
oslabljenim delovanjem jeter?
• Boleče prsi, PMS, menstrualne bolečine 

in otekla žleza prostate pri moških,
• glavoboli,
• razdražljivost in vzkipljivost,
• rdečica na obrazu, temni podočnjaki,
• suha usta,
• bolečine v sklepih in otrdelost mišic,
• težave s sprostitvijo in spanjem, nočne 

more,
• občutek napihnjenosti,
• glavkom, nočna slepota, zamegljen vid, 

pike pred očmi,
• kap in srčni infarkt,
• zvonjenje v ušesih in/ali gluhost,
• omedlevica, omotica in/ali krči,
• utrujenost in šibkost,
• bolečine v želodcu,
• kolcanje,
• pridobivanje kilogramov oz. nezmožnost 

hujšanja,
• zaprtje.

Hrana za jetra
Jetra so kot zračni filter. Vsi toksini, ki 
jih pojemo, popijemo in vdihnemo, se 
zamašijo v tem pomembnem organu. 
Čeprav ima telo svoj naravni sistem 
razstrupljanja, nas danes obkroža toliko 
strupov, da je prav, da mu pomagamo. Pri 
tem nam je hrana lahko v veliko pomoč.

Večina živil, ki najbolj razstrupljevalno 
delujejo na jetra, vsebuje veliko kalija in 
aminokisline glutation, ki zelo pomagata pri 
izpodrivanju toksinov iz celic.

1. Brstični ohrovt
Brstični ohrovt ima poleg drugih hranil 
veliko žvepla, ki pomaga odstraniti strupe 
iz krvi. Vsak dan si privoščite skledico 
pokuhanega brstičnega ohrovta, saj bo 
spodbudil sproščanje encimov, ki pomagajo 
pri odstranjevanju toksinov.

2. Česen
Tudi česen vsebuje veliko žvepla, minerala, 
ki pomaga telesu, da se znebi toksinov. 
Česen dokazano zmanjšuje raven slabega 
holesterola in trigliceridov. Uporablja se pri 
visokem krvnem tlaku, aterosklerozi, virusih, 
parazitih, glivah in bakterijah. Če ne morete 
uživati surovega, si ga kupite v tabletkah.

3. Regrat
Izberite ekološki regrat ali čaj iz regratovih 
korenin, saj pomagata jetrom, da se 
znebijo toksinov. Ker so jetra odgovorna 
za odstranjevanje in presnovo maščob, 
pretvorbo nekaterih hormonov, proizvodnjo 
aminokislin in splošno razstrupljanje krvi, 
jim moramo pri tem pomagati.

4. Korenje
Korenje je prav tako bogato s kalijem in 
glutationom, poleg tega vsebuje veliko 

vitaminov C in B6. Najbolje je, da si ga 
stisnete v sok ali naribate na solato.

5. Paradižnik
Paradižnik je prav tako poln kalija in 
glutationa. Vsebuje tudi likopen, ki 
dokazano ščiti pred rakom dojk in kože ter 
pred pljučnim rakom.

6. Grenivka
Grenivka vsebuje nekaj več kot 70 
miligramov glutationa, prav tako pa še 
pektin, ki znižuje holesterol. Uživajte jo v 
obliki soka ali stlačeno s cimetom.

7. Špinača
Špinača vsebuje neverjetnih 166 
miligramov glutationa na en obrok, če 
jo uživamo surovo. Zelo bogata je tudi 
s kalijem, ki razstruplja notranjost celic. 
Vsebuje dvakrat več železa kot druga listnata 
zelenjava. Uživajte jo pomešano v solato.

8. Oreh
Orehi so razstrupljanje za jetra in hrana 
za možgane. So odličen vir glutationa in 
maščobnih kislin omega 3. Potresite jih po 
solati ali si jih privoščite za malico.

9. Avokado
Avokado je poln kalija in glutationa ter je 
odličen vir mononenasičenih maščob. 
Dokazano znižuje raven slabega holesterola. 
Odličen je za vse, ki hujšate, in tiste s 
težavami s sladkorjem. Narežite si ga v 
solato ali iz njega pripravite namaz.

10. Šparglji
Šparglji so naravni diuretik, zato si jih 
privoščite popečene na kokosovi maščobi ali 
skuhane v juhi.

Ne pozabite na zeolit, vulkansko kamnino, ki 
čisti in spodbuja delovanje vseh prebavnih 
procesov, spodbuja odstranjevanje toksinov 
skozi jetra ter je nepogrešljiva pri čiščenju 
strupov iz hrane in vode.

Jetra shranjujejo tudi različna 
čustva, vključno z jezo, in kot 
posledica so pretirano jezni 
ljudje bolj nagnjeni k težavam s 
srcem in h kapi.

15 % 
P O P U S TA

1. 4. – 30. 4. 2017

20 % 
P O P U S TA

1. 4. – 30. 4. 2017

Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

www.lekarnaljubljana.si I www.lekarna24ur.com

MESEČNA AKCIJAAP
RI

L

Akcija velja za imetnike Kartice zvestobe od 1. 4. do 30. 4. 2017 oziroma do prodaje zalog, v enotah Lekarne Ljubljana in spletni lekarni Lekarna24ur.com.
Akcija 20 % popusta velja za vse izdelke Ducray in A-derma, akcija 15 % popusta velja za vse izdelke Natural Wealth. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Popusti se ne seštevajo. Akcija je predvidena za prodajo v količinah, običajnih za gospodinjstva in ne velja za pravne 
osebe. Slike so simbolične.
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oglasno sporočilo

Ste vedeli, da ima v Sloveniji več kot 60 
odstotkov odraslih preveč holesterola 
v krvi? Holesterol je vosku podobna 
snov, ki se nahaja v vseh telesnih tkivih. 
V telesu nastaja v jetrih in nekaterih 
drugih organih, od zunaj pa ga seveda 
lahko vnašamo tudi s hrano. Med s 
holesterolom bogate vire spadajo mlečna 
maščoba, jajčni rumenjaki, mastno 
meso, maslo itd. Rastlinske maščobe 
holesterola ne vsebujejo. Ste vedeli, da 
holesterol v telesu nastaja v odvisnosti 
od količine že prisotnega? Če je v telesu 
dovolj holesterola, je notranje nastajanje 
zmanjšano in obratno, če ga v telesu 

primanjkuje, je nastajanje povečano. A 
nikar ne prezrite opozorila, če je v krvi 
preveč slabega holesterola, torej LDL.

Dobre in slabe strani holesterola
Zakaj govorimo o dveh vrstah holesterola? 
Lipoproteini so snovi, ki so sestavljene 
iz beljakovin (proteini) in maščob. 
Odgovorni so za prenos maščob po krvi, 
na njihovo količino v krvi pa vplivajo 
prehrana, telesna teža, starost, stres, 
zdravila in hormoni. Na splošno najbolj 
znana sta HDL (ang. high density 
lipoprotein – lipoprotein z visoko gostoto) 
in LDL (ang. low density lipoprotein – 

lipoprotein z nizko gostoto). Običajno 
se omenjena lipoproteina enačita s 
holesterolom, tako da tudi holesterol 
delimo na LDL (slabi) in HDL (dobri) 
holesterol. Lipoproteini z nizko gostoto 
(LDL) prenašajo holesterol od jeter do 
drugih delov telesa. Če je LDL-holesterola 
v krvi preveč, se lahko začne nalagati na 
stene žil. Dolgoročna posledica takega 
nalaganja je ateroskleroza – zoženje in 
otrditev arterijskih žil, ki v razvitem svetu 
spadajo med najpomembnejše vzroke 

NOVO FUNKCIONALNO 
ŽIVILO ZA NARAVNO 
ZNIŽEVANJE HOLESTEROLA
Funkcionalna živila postajajo del našega vsakdana. Statistika namreč kaže, da so nezdrav življenjski 
slog, zvišan krvni tlak, povečane vrednosti krvnega sladkorja, čezmerna telesna teža in debelost 
ter povečane vrednosti krvnih maščob, zlasti holesterola, dejavniki tveganja za bolezni srca in ožilja, 
ki so v Sloveniji še vedno najpogostejši vzrok smrti. Zato je izjemno pomembno, da se zniževanja 
holesterola lotimo preventivno, na naraven način. 

15 %

 ječmenovih betaglukanov 
vsebuje naravno superživilo 

Beta Vital.

Uporaba Beta Vitala je zelo preprosta. To je prah brez okusa, ki se 
dodaja vodi, mleku, jogurtu ali kakšnemu drugemu napitku. Dovolj 
sta dve veliki žlici na dan, za dolgoročen učinek pa ga je treba 
uživati vsak dan.

FUNKCIONALNA HRANA
Pozitivni učinki živil na zdravje

Koncept funkcionalne hrane se je 
pojavil leta 1984 na Japonskem. 
Tamkajšnja vlada je namreč podprla 
raziskovalne projekte o učinkih živil 
na zdravje. Ta koncept je leta 1990 
prišel tudi v Združene države Amerike 
in Evropo. Dr. Igor Pravst z Inštituta 
za nutricionistiko funkcionalna 
živila opredeli kot živila, ki telesu 
ne zagotavljajo le potrebnih hranil, 
ampak imajo zaradi svoje sestave 
tudi ugoden prispevek na zdravje. 
Funkcionalna živila imajo povečano 
vsebnost zdravju koristnih snovi ali 
pa so to živila, ki imajo zmanjšano 
vsebnost zdravju škodljivih snovi. 

Besedilo: Anda Arko
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za bolezni srca in ožilja ter smrt. Zato je 
LDL slab holesterol. Lipoproteini z visoko 
gostoto (HDL) pa v nasprotju z LDL 
prenašajo holesterol iz telesa nazaj proti 
jetrom, ki nato holesterol presnovijo. Poleg 
tega HDL tudi zmanjšuje možnost, da bi 
prišlo do nalaganja holesterola na žilne 
stene. Zato je HDL dober holesterol.

Slovenska inovacija
Sestavino valechol, koncentriran vir 
ječmenovih vlaknin (betaglukanov) 
za naravno zniževanje holesterola 
in posledično zniževanje tveganja 
za nastanek bolezni srca in ožilja, je 
slovensko podjetje Valens predstavilo pred 
nekaj leti. Evropska agencija za varnost 
hrane EFSA je Valensovo patentirano 
inovacijo uvrstila med najpomembnejše 
znanstvene dosežke v Evropi, kar je velik 
mednarodni uspeh v razvoju zdravju 
koristnih živil.

Beta Vital – 100-odstotno naravno 
superživilo za zniževanje holesterola
Podjetje Valens je sestavino valechol 
uporabilo v funkcionalnem živilu 
Beta Vital, ki je na voljo v lekarnah in 
specializiranih trgovinah. Beta Vital 
vsebuje visoko koncentracijo ječmenovih 
betaglukanov, ki klinično dokazano 
prispevajo k zdravju srca. Delujejo tako, 
da povečujejo viskoznost v prebavnem 
traktu – vlaknine namreč v vodi nabreknejo 
in v prebavilih povzročijo zgostitev 
prežvečene hrane, iz katere se upočasni 

vsrkavanje holesterola. Klinične raziskave 
so pokazale, da dnevno zaužitje 3 g 
betaglukanov iz ječmena lahko zniža 
raven holesterola celo za 17 odstotkov. 

Beta Vital je 100-odstotno naravno 
superživilo, ki vsebuje kar 15 odstotkov 
ječmenovih betaglukanov, zato je odličen 
vir topnih vlaknin in blagodejno vpliva 
na delovanje srčno-žilnega sistema, 
presnovo in zdravje na splošno. Zaradi 
izjemno visoke koncentracije ječmenovih 
betaglukanov omogoča tudi pripravo 
obrokov z nizkim glikemičnim indeksom, 
saj dokazano prispeva k manjšemu 
naraščanju ravni glukoze v krvi po 
zaužitem obroku.

Uporaba
Uporaba Beta Vitala je zelo preprosta. 
To je prah brez okusa, ki se dodaja vodi, 
mleku, jogurtu ali kakšnemu drugemu 
napitku. Dovolj sta dve veliki žlici na dan, 
za dolgoročen učinek pa ga je treba uživati 
vsak dan. 

Kontrolirana kakovost
Tako surovina valechol® kot izdelek 
Beta Vital sta bila razvita in proizvedena 
v Sloveniji, skladno s standardi dobre 
proizvodne prakse (GMP), ki pomenijo 
najvišjo kontrolo kakovosti. Proizvodnja 
poteka brez uporabe kemikalij ali encimov, 
kar omogoča visoko biološko aktivnost. 
Kot proizvod, ki ni gensko spremenjen, 
njegova učinkovitost pa je znanstveno 
dokazana, je Beta Vital dragocena 
sestavina sodobne zdrave prehrane.

3 g

zaužitih betaglukanov iz 
ječmena na dan lahko znižajo 

raven holesterola celo za 17 %, 
so pokazale klinične raziskave.

DOSEŽKI
EFSA je potrdila 

Valens je kot edino slovensko 
podjetje in eno redkih v Evropi 
prejel potrditev Evropske agencije 
za varnost hrane (EFSA) za dosežke 
na področju dokazovanja pozitivnih 
učinkov ječmenovih betaglukanov na 
zniževanje holesterola.

BETAGLUKANI
Niso vsi betaglukani enaki

Glede na strukturo in izvor poznamo različne vrste betaglukanov, ki jih glede na 
funkcijo lahko delimo v dve skupini. Betaglukane iz kvasovk in gliv večinoma 
dodajajo v prehranska dopolnila, namenjena podpori imunskega sistema, medtem 
ko se betaglukani iz žit uporabljajo v živilih za podporo prebavi, uravnavanju 
holesterola in za podporo zdravja srca.

Beta Vital je odličen vir topnih 
vlaknin in blagodejno vpliva na 
delovanje srčno-žilnega sistema, 
presnovo in zdravje na splošno. 

60 %

odraslih v Sloveniji ima preveč 
holesterola v krvi.
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NISO VSA PREHRANSKA 
DOPOLNILA ENAKO UČINKOVITA

Magnezij spada med življenjsko 
potrebne minerale, saj sodeluje pri 
več kot 300 življenjsko pomembnih 
procesih v človeškem telesu. Predvsem je 
pomemben za zdravo živčevje, mišice in 
kosti, sodeluje pa tudi v reakcijah presnove 
v telesu in pomaga pri sproščanju energije 
iz hranil. 

Potrebe
Telo glede na priporočila Svetovne 
zdravstvene organizacije (WHO) 
potrebuje približno 300 mg magnezija 
na dan, odvisno od starosti, spola in 
načina prehrane. Pri pogostem jemanju 
odvajal, povečanih psihičnih in telesnih 
obremenitvah pa so potrebe po njem še 
večje. Nekoliko več magnezija potrebujejo 
nosečnice (310 mg) in doječe matere 
(390 mg), pa tudi športniki, saj je 
pomemben za regeneracijo.

Viri
Dober vir magnezija so žita, oreščki, 
semena, špinača, stročnice, krompir 
in banane. Vsebujejo ga tudi meso in 
mlečni izdelki, ribe, soja ter nekatere 
vrste sadja, celo kava in čaj. Poleg 
rastlinskih živil in mesa ga vsebuje tudi 
voda. Zaradi osiromašene hrane in slabih 
prehranjevalnih navad odraslemu človeku 
magnezija velikokrat primanjkuje.

Pomanjkanje 
Do pomanjkanja magnezija lahko 
pride predvsem zaradi neuravnotežene 
prehrane in stresa, ki ne zagotovita 
zadovoljive absorpcije magnezija v telo, 
pa tudi zaradi določenih fizioloških 
stanj, kot so driska, bruhanje, pogosto 
pitje alkohola, pri sladkorni bolezni in 
težavah s ščitnico, pojavi se lahko tudi 
v primeru zajedavcev in kandide. ali ob 
jemanju določenih zdravil (npr. diuretikov, 
kemoterapevtikov in antibiotikov). Večje 
težave s pomanjkanjem magnezija 
občutijo tudi sladkorni bolniki, bolniki s 
celiakijo in starejši – to pa predvsem zato, 
ker se celična presnova z leti upočasni 
in je absorpcija iz hrane slabša. Znaki, 
ki nas opozorijo, da telesu primanjkuje 
magnezija, se kažejo kot hitra utrujenost, 
zmedenost, mišični krči, zlasti nagnjenost 

h krčem v mečih, motnje v delovanju 
srca in ožilja, visok krvni tlak, migrene, 
otopelost, pobitost in brezvoljnost, 
spremembe v osebnosti, depresija, izguba 
apetita.

Ko pride do pomanjkanja ali povečanih 
potreb po magneziju, si lahko pomagamo 
s prehranskimi dopolnili, najpogosteje v 
obliki praškov, šumečih tablet ali kapsul. 
Magnezij uporabljamo tudi kot zdravilno 
sredstvo v različnih farmacevtskih oblikah 
in koncentracijah. Prednosti in koristi 
uporabe magnezija proučujejo pri srčnih 
bolnikih, izsledki pa so obetajoči tudi pri 
zdravljenju astme in kronične obstruktivne 
pljučne bolezni, kadar običajno zdravljenje 
ni učinkovito. Najnovejše raziskave 
se ukvarjajo z vplivom magnezija na 
zdravljenje glavobolov. Magnezij je tudi 
nepogrešljiva sestavina pri odvajalih in 
antacidih. 

Absorpcija v telo
Magnezijev dodatek je najbolje zaužiti 
skupaj s kalcijem. Absorpcija magnezija 
v ozkem črevesu je odvisna od celotne 
količine magnezija v telesu ter tudi 
od količine vitamina D. Čim večje so 
zaloge magnezija v telesu, tem manj se 
absorbira iz črevesa. Ker se iz prehranskih 
dopolnil magnezij v telo ne absorbira 
zlahka, mora biti vezan na drugo 
sestavino, zato ga proizvajalci vežejo na 
organske kisline in aminokisline (npr. 
magnezijev citrat, magnezijev oksid, 
magnezijev sulfat, magnezijev karbonat). 
Kakovost izdelkov je odvisna od količine 
magnezija v dodatku in tudi od njegove 
biorazpoložljivosti. Biološka uporabnost 
se nanaša na količino magnezija v 
dodatku, ki se dejansko lahko absorbira 
v prebavnem sistemu in se uporablja za 
celično aktivnost ter tako koristi zdravju. 

MAGNEZIJ ZA 
ZDRAVO TELO 
IN DUŠO

Magnezij (Mg) je eden najpomembnejših mineralov. Sodeluje v številnih procesih v telesu, zato lahko 
njegovo pomanjkanje ali prevelika količina sprožita različna bolezenska stanja. Ko pride do pomanjkanja 
ali povečanih potreb po magneziju, si lahko pomagamo s prehranskimi dopolnili. Najdemo jih v 
različnih oblikah. Katero izbrati? Besedilo: Maša Novak

Znaki, ki nas opozorijo, da 
telesu primanjkuje magnezija, 
se kažejo kot hitra utrujenost, 
zmedenost, mišični krči, 
zlasti nagnjenost h krčem v 
mečih, motnje v delovanju 
srca in ožilja, visok krvni tlak, 
migrene, otopelost, pobitost 
in brezvoljnost, spremembe 
v osebnosti, depresija, izguba 
apetita. Magnezij prispeva k normalnemu delovanju mišic in živčnega sistema 

ter k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti. Prehransko dopolnilo ni 
nadomestilo za uravnoteženo prehrano.

Magnesium-Diasporal® vsebuje organsko, 
visoko biološko razpoložljivo obliko 
magnezija - magnezijev citrat.

Naročite brezplačen vzorec
na www.magnezij.si

Samo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
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Zato je pomembno, da poznamo razlike 
med posameznimi oblikami prehranskih 
dopolnil in da vemo, katere so primerne 
za uživanje pri določenem zdravstvenem 
stanju oz. za različne zdravstvene učinke. 

Organske oblike magnezijevih soli 
(citrat, laktat, glukonat, aspartat) se bolje 
absorbirajo v telesu kot anorganske 
(karbonat, oksid ...). Ne drži pa, da 
anorganskih magnezijevih soli telo ne 
more izkoristiti. Med najučinkovitejše 
oblike spadajo magnezijev citrat, 

magnezijev taurat, magnezijev malat, 
magnezijev glicinat in magnezijev 
karbonat; med slabše pa magnezijev 
oksid, magnezijev sulfat, magnezijev 
glutamat in aspartat. Zadnjima dvema 
oblikam magnezija se je najbolje 
povsem izogniti, saj sta glutaminska 
in asparaginska kislina sestavini 
nevarnega umetnega sladila aspartama, 
ki ga povezujejo z rakom, obe postaneta 
nevrotoksični, ko se razvežeta na druge 
aminokisline.

KAJ IZBRATI?
Šumeče tablete, kapsule, prašek 

V prehranskih dopolnilih se 
magnezij najpogosteje nahaja v 
dveh oblikah, v obliki oksida ali 
citrata. Glavna razlika med njima je 
v absorpciji, saj se oksid skorajda 
ne more absorbirati, medtem ko 
se magnezijev citrat zelo dobro 
absorbira v telo. Magnezijev oksid 
se uporablja predvsem za čiščenje 
debelega črevesa in blagodejno 
vpliva na prebavila. Magnezijev citrat 
pa ima številne blagodejne učinke, 
predvsem na mišice in tkiva, saj 
se absorbira v celice, kjer potekajo 
biokemični procesi. Pri nakupu 
bodite pozorni, saj je magnezijev 
oksid veliko cenejši za proizvajanje 
in posledično tudi prodajo, medtem 
ko je citrat mogoče pridobiti pri 
zahtevnejših postopkih in je zato 
dražji, a hkrati tudi bolj uporaben. 
Pametno je tudi, da prehranska 
dopolnila z magnezijem kupujete 
v lekarni, kjer je kakovost na prvem 
mestu. V šumečih tabletah se 
navadno skriva tudi veliko sladkorja 
ali sladil.

Ko pride do 
pomanjkanja 
ali povečanih 

potreb po 
magneziju, si 

lahko pomagamo 
s prehranskimi 

dopolnili, 
najpogosteje v 

obliki praškov ali 
šumečih tablet. 

Magnezij prispeva k normalnemu delovanju mišic in živčnega sistema 
ter k zmanjševanju utrujenosti in izčrpanosti. Prehransko dopolnilo ni 
nadomestilo za uravnoteženo prehrano.

Magnesium-Diasporal® vsebuje organsko, 
visoko biološko razpoložljivo obliko 
magnezija - magnezijev citrat.

Naročite brezplačen vzorec
na www.magnezij.si

Samo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
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Ko se spopadamo z resnejšo boleznijo 
ali ko kronična bolezen začne krojiti naše 
življenje, postane včasih to izziv, ki mu še 
uradna, šolska medicina težko pride do 
dna. Pa je res tako nemogoče?

Ste v stresu?
Stres je ena najpogostejših besed pri 
pogovorih o zdravju, zelo blizu raka. Redki 
so ljudje, ki se z njim spopadajo na miren 
in uravnovešen način. In kaj stres sploh je? 
Beseda je bila prvič uporabljena v tridesetih 
letih prejšnjega stoletja in nekako nakazuje 
nezmožnost organizma, da bi se prilagodil 
spremembam oz. čustvenim ali fizičnim 
grožnjam, ki so realne ali nerealne.

Znaki stresa so zelo različni in pri 
vseh je endokanabinoid CBD tisti, ki 
pomaga telesu nazaj do ravnotežja. 

Za to je v prvi vrsti odgovoren naš 
endokanabinoidni sistem, dokler deluje. 
Ko pa endokanabinoidni sistem pade 
iz ravnovesja in ne proizvaja več zadosti 
endokanabinoidov, pridejo na vrsto drugi 
viri kanabinoidov. Kemiki znajo in zmorejo 
sintetizirati čiste, sintetične kanabinoide, 
predvsem sta to THC in CBD. Slednji je tudi 
surovina za izdelavo nekaterih zdravil, ki 
so že na trgu. Vsekakor pa je bolje poiskati 
in uporabiti naravne vire kanabinoidov. Pri 
nas najbolj poznane rastline, ki vsebujejo 
kanabinoide, so: ameriški slamnik, lan, 
vinska rutica in konoplja. Daleč največ, 
več kot 140 različnih, jih vsebuje prav 
konoplja. Kanabinoidi so organske 
molekule, ki se topijo v organskih topilih, 
zato je olje daleč najboljši nosilec, 
naslednji pa je alkohol.
Sintetični ali naravni CBD?

V lekarnah po svetu so že na voljo zdravila, 
ki vsebujejo sintetični CBD. Tudi na 
pediatrični kliniki so že testirali zdravilo za 
blaženje epileptičnih napadov in izkazalo 
se je za uspešno. Poznamo zdravilo 
tudi za multiplo sklerozo. Pri sintetičnih 
kanabinoidih naletimo na stranske učinke, 
na katere moramo biti pozorni. 

Naravni izvlečki
Zaradi naravnih izvlečkov konoplje nihče 
na svetu še ni umrl, kar je zanimiv podatek. 
Ob toliko smrtih zaradi zdravil, ki jih ljudje 
dnevno uživajo, ali morda zaradi zlorabe 
drugih drog je konoplja po varnosti 
uživanja vsekakor zelo varna rastlina. Prav 
tako naravni izvlečki konoplje vsebujejo 
daleč najširši spekter kanabinoidov, ki 
jih je mogoče najti v naravi. Pridobijo 
jih z ekstrakcijo zelenih delov rastline, 
preden seme dozori. Možnosti ekstrakcij 
je več. Prvo možnost je prikazal Rick 
Simpson z alkoholno ekstrakcijo, ki jo 
lahko naredimo tudi sami doma, a z veliko 
previdnostjo, ker obstaja velika verjetnost 
nesreče. Druga možnost je ekstrakcija z 
ogljikovim dioksidom pri visokih tlakih 
in nižji temperaturi. Tretja možnost pa je 
olje in morda v kratkem tudi ultrazvočna 
ekstrakcija.
Vsaka metoda ima svoje prednosti in 
slabosti. Alkoholna ekstrakcija omogoča 
pretvorbo kislin v kanabinoide že med 
samim postopkom, saj se to dogaja pri 
višjih temperaturah. Slabost je lahko, če 
smola potem ni testirana na ostanke topil. 
Ekstrakcija z ogljikovim dioksidom pa 
poleg kanabinoidov vsebuje tudi terpene, 
ki lahko vplivajo na učinke. 

Sorte konoplje, ki jih je pri nas dovoljeno 
sejati, vsebujejo širok nabor kanabinoidov, 
predvsem pa vsebujejo velik delež CBD, 
ki mu zadnja leta pripisujejo vse več 

KONOPLJA, 
STRES IN RAK
Kamorkoli se obrnemo, sta besedi stres in rak med pogostejšimi. Kdaj ste imeli nazadnje občutek, 
da ste v stresu? Koliko ljudi poznate, ki so se srečali z diagnozo rak? Marsikdo je že rekel: »Jedel sem 
zdravo, redno sem se ukvarjal s športom, tudi meditirati sem začel, pa se je kljub vsemu pojavil.« 
Stres nas spremlja na vsakem kraku. Ali se lahko odzovemo nanj mirno? Kako? Konoplja je ena od 
rešitev. Besedilo: univ. dipl. kem. Marijanca Bahar, svetovalka naturopatskih rešitev

Naravni izvlečki konoplje vsebujejo daleč najširši spekter 
kanabinoidov, ki jih je mogoče najti v naravi. Pridobijo jih z 
ekstrakcijo zelenih delov rastline, preden seme dozori. Možnosti 
ekstrakcij je več. 

CBD BE HEMPY – KVALITETNI SLOVENSKI IZDELKI IZ KONOPLJE

V zadnjem času se pogosto srečujemo z  
informacijami o številnih pozitivnih učinkih 
izdelkov iz konoplje, vendar moramo biti pri 
njihovi izbiri še posebej pozorni na kvaliteto 
konoplje, saj le ta vpliva na lastnosti in  
kakovost izdelkov.

Vsi izdelki Be Hempy so plod domače kontrolirane 
proizvodnje, brez pesticidov in herbicidov, pridelani  
v Slovenji in ročno pobrani, kar zgotavlja najvišjo 
možno kakovost. 
V kolikor želite spoznati številne pozitivne učinke  
CBD izdelkov Be Hempy, pokličite na telefonsko  
številko 080 34 29 ali pišite na info@be-hempy.si 
in strokovno usposobljeni sodelavci vam bodo  
z veseljem odgovorili na vprašanja. 
CBD izdelke Be Hempy lahko kupite na spletni  
strani www.be-hempy.si, v specializiranih  
trgovinah, Sanolaborju in vseh bolje založenih 
lekarnah.
www.BE-HEMPY.SI
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in več različnih kanabinoidov 
vsebuje prav konoplja.

Sorte konoplje, 
ki jih je pri nas 
dovoljeno sejati, 
vsebujejo širok 
nabor kanabinoidov, 
predvsem pa 
vsebujejo velik delež 
CBD, ki mu zadnja 
leta pripisujejo 
vse več pozitivnih 
vplivov na telo. 

pozitivnih vplivov na naše telo. Pravzaprav 
na telesa vseh vretenčarjev, zato je CBD 
zelo koristen tudi pri zdravljenju živali. 

Koristi
Epilepsija je bolezen, ki jo konoplja 
pomaga zajeziti in pri kateri močno omeji 
pogostost napadov ali pa jih celo ustavi. 
Nekatere države v svetu uporabljajo 
konopljo v primeru epilepsije kot klasično 
terapijo, saj nima neugodnih stranskih 
učinkov. Pomaga tudi pri anksioznosti in 
depresiji ter pomirja. Marsikdo poroča, 
da so se pri njem zmanjšale migrene, v 
primeru demence ali Parkinsonove bolezni 
pa močno zajezi napredovanje bolezni. 

Prav vsaka celica ima receptorje za 
kanabinoide in celice imunskega sistema 
niso izjema. V teh celicah je celo več 
receptorjev, zato imajo kanabinoidi tako 
močen vpliv na imunski sistem. Deluje pri 
pretiranih odzivih, avtoimunih obolenjih 
in zmanjšanem delovanju imunskega 

sistema. S tem tudi lahko zavira razvoj 
rakavih celic, predvsem pa njegovo širjenje 
po telesu. 

Težave s prebavo so naslednja epidemija, 
ki jo lahko srečamo v zadnjem času. 
Sladkorna bolezen je postala spremljevalka 
mnogih in konoplja lahko pomaga na 
naraven način uravnavati delovanje 
trebušne slinavke in vranice. Posebno pri 
diabetesu tipa 2, pri katerem je bolezen 
še na začetku, lahko naredimo veliko. Krči 
v tankem črevesu ter težave z bruhanjem 
in slabostjo so lažje obvladljivi ali se celo 
umirijo. Prav tako pomaga bolnikom, ki 
jih zdravijo s kemoterapijo, blažiti stranske 
učinke te terapije. Lajša tudi težave pri 
Crohnovi bolezni. 

V primeru kožnih težav je pomembno, da 
CBD uživamo in hkrati uporabljamo v obliki 
mazila. Poročajo o ugodnem delovanju 
pri luskavici, aknah, dermatitisih in 
kožnih alergijah. Ima izjemno protivnetno 
delovanje.

V primeru bolečin deluje tako, da jih 
zmanjša, prav tako pa omeji tudi mišične 
krče. Bolečine ob artritisu so ob sočasnem 
uživanju črnega ribeza zelo obvladljive na 
povsem naraven način.
Konoplja je vsekakor rastlina z najširšim 
spektrom pozitivnega delovanja na naš 
organizem. Procesom v telesu pomaga 
do ponovnega ravnovesja in na splošno 
izboljšuje kakovost življenja, s tem pa se 
strinjajo tudi zdravniki.

CBD BE HEMPY – KVALITETNI SLOVENSKI IZDELKI IZ KONOPLJE

V zadnjem času se pogosto srečujemo z  
informacijami o številnih pozitivnih učinkih 
izdelkov iz konoplje, vendar moramo biti pri 
njihovi izbiri še posebej pozorni na kvaliteto 
konoplje, saj le ta vpliva na lastnosti in  
kakovost izdelkov.

Vsi izdelki Be Hempy so plod domače kontrolirane 
proizvodnje, brez pesticidov in herbicidov, pridelani  
v Slovenji in ročno pobrani, kar zgotavlja najvišjo 
možno kakovost. 
V kolikor želite spoznati številne pozitivne učinke  
CBD izdelkov Be Hempy, pokličite na telefonsko  
številko 080 34 29 ali pišite na info@be-hempy.si 
in strokovno usposobljeni sodelavci vam bodo  
z veseljem odgovorili na vprašanja. 
CBD izdelke Be Hempy lahko kupite na spletni  
strani www.be-hempy.si, v specializiranih  
trgovinah, Sanolaborju in vseh bolje založenih 
lekarnah.

CBD BE HEMPY – KVALITETNI SLOVENSKI IZDELKI IZ KONOPLJE

V zadnjem času se pogosto srečujemo z 
informacijami o številnih pozitivnih učinkih 
izdelkov iz konoplje, vendar moramo biti pri 
njihovi izbiri še posebej pozorni na kvaliteto 
konoplje, saj le ta vpliva na lastnosti in 
kakovost izdelkov.

www.BE-HEMPY.SI
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Predvidevajo, da ima sladkorno bolezen 
v svetu 8,5 odstotka vseh odraslih in 
podobne ocene veljajo tudi za Slovenijo. 
Še vedno ostaja odprto vprašanje, ali 
je sladkorno bolezen mogoče ozdraviti 
oz. učinkovito zmanjšati njene tipične 
simptome.

Ko govorimo o sladkorni bolezni, govorimo 
o več vrstah bolezni. Sladkorna bolezen 
tipa 1 oz. mladostniška sladkorna 
bolezen se pojavi v otroštvu, zelo redko 
tudi pozneje. Pri tej bolezni iz za zdaj 
neznanega razloga propadejo beta celice 
langerhansovih otočkov v trebušni slinavki 
– celice, ki so zadolžene za proizvodnjo 
inzulina. V primeru odpovedi teh celic 
je posameznikovo preživetje odvisno od 
aplikacij inzulina.

Kronično napredovanje 
A največ, kar 90 odstotkov, sladkornih 
bolnikov ima sladkorno bolezen tipa 
2. Ta je pridobljena, največji dejavnik 
tveganja pa je čezmerna telesna teža. 

Kot smo pisali v prejšnji številki Zdravih 
novic, gre za bolezen, ki večinoma nastopi 
tiho – kot prediabetes, za katerega veliko 
bolnikov sploh ne ve, dokler ne pride že do 
bolezenskih zapletov. Sladkorna bolezen 
tipa 2 je kronična napredujoča bolezen, 
ki za zdaj velja za neozdravljivo, čeprav 
imajo bolniki na razpolago veliko metod 
za nadzor in upočasnjevanje razvoja 
simptomov bolezni. Poleg zdravil je nujna 
sprememba življenjskega sloga, tako v 
smislu uravnotežene prehrane kot tudi 
uvedbe redne telesne dejavnosti.

Kljub temu se v zadnjem času pogosto 
govori o ozdravljivosti sladkorne bolezni 
(tip 2), pri čemer je mišljena remisija 
bolezni. Pacient je v remisiji, ko njegova 
raven glikiranega hemoglobina (HbA1c) 
pade v mejo normale, torej pod 6,5 
odstotka. Praktično zanemarljiva možnost 
je, da bi do ozdravitve prišlo brez kakršnikoli 
ukrepov. Poleg zdravil, ki pomagajo 
nadzorovati potek in razvoj bolezni in so 
nujna, je znanih nekaj možnosti izrazitega 

zmanjšanja simptomov sladkorne bolezni. 
Vsem trem je skupno to, da se sladkorne 
bolezni tipa 2 lotevajo z odpravo prvega in 
največjega dejavnika tveganja: debelosti.

Metabolna kirurgija
Prva možnost, ki se je vsaj v določenem 
času izkazala za učinkovito, je bariatrična 
oz. metabolna kirurgija. V švedski raziskavi 
iz leta 2004 so primerjali bolnike, pri 
katerih so opravili bariatrično operacijo, 
in tiste, ki so jih zdravili po tradicionalni 
poti. Pacienti s kirurško podporo so v 
dveh letih izgubili 23,4 odstotka telesne 
teže, preostali so jo nekaj pridobili. 
Najpomembnejši izsledek je bil, da se 
je pojavnost sladkorne bolezni tipa 2 
pri operiranih pacientih po dveh letih 
zmanjšala na 13 odstotkov, po desetih 
pa na 30 odstotkov v primerjavi z 
neoperiranimi pacienti. Realnost pa je 
žal neizprosna: ne samo da je operacija 
kot vsaka druga zelo resen in s tveganji 
povezan poseg, v letih po operaciji mnogo 
pacientov spet začne pridobivati telesno 
težo in s tem povezane presnovne težave, 
tudi sladkorno bolezen.

Zmanjšanje energijskega vnosa 
Druga možnost, ki je na razpolago, je 
uporaba diete z drastičnim zmanjšanjem 
energijskega vnosa, ki mora biti vedno 
opravljena pod zdravniškim nadzorom, saj 
gre za izjemno znižanje (celo na samo 30 
odstotkov) dnevnega energijskega vnosa. 
Taka terapija tudi ne more in ne sme trajati 
predolgo: v literaturi so navedeni različni 
poskusi, ko so pacientom za nekaj tednov 
izrazito zmanjšali vnos energije, potem 
pa so se pacienti držali stroge vzdrževalne 
diete. Čeprav so pri izrazitem zmanjšanju 
energijskega vnosa začetni rezultati glede 
diabetičnih simptomov dobri, pa jih je težko 
vzdrževati na dolgi rok. Nekateri pacienti 
so v takih raziskavah dosegli odlične ravni 
glikiranega hemoglobina v času terapije, 
zelo malo pa jih je to raven ohranilo tudi 

JE SLADKORNA 
BOLEZEN 
OZDRAVLJIVA?
Sladkorna bolezen je eden večjih javnozdravstvenih problemov danes: Svetovna zdravstvena 
organizacija navaja, da je število bolnikov s sladkorno boleznijo naraslo s 108 milijonov leta 1980 na 
422 milijonov leta 2014. Besedilo: Gašper Grom, dipl. dietetik, svetovalec za prehranjevanje LCHF/ketogeno dieto, soavtor prve slovenske knjige o prehrani LCHF 

»Bemumast! Z uživanjem maščob do vitkosti in dobrega počutja« in prihajajoče »Bemumast 2 – LCHF recepti za vsak dan«

Pacient je v remisiji, ko njegova raven glikiranega hemoglobina 
(HbA1c) pade v mejo normale, torej pod 6,5 odstotka.
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Znanih je nekaj možnosti 
izrazitega zmanjšanja 
simptomov sladkorne bolezni. 
Vsem trem je skupno to, da 
se sladkorne bolezni tipa 2 
loteva prek odprave prvega in 
največjega dejavnika tveganja: 
debelosti.

po tem, ko je bilo poskusa konec in ko so 
se vrnili na vzdrževalno dieto. Ta pristop 
deluje začasno in je v praksi neuporaben v 
daljšem obdobju.

Prehrana LCHF
V zadnjih letih se kot najmanj tvegana in 
dolgoročno povsem sprejemljiva metoda 
zmanjševanja simptomov sladkorne 
bolezni tipa 2 pojavlja uživanje prehrane 
LCHF (malo ogljikovih hidratov in veliko 
maščob). Čeprav se marsikomu zdi, da 
je tako prehranjevanje nezdravo, so ga 
bolnikom s sladkorno boleznijo predpisovali 
tudi že pred sto leti, preden smo začeli 
verjeti, da so maščobe same po sebi slabe. 
Na Švedskem je taka prehrana že od leta 
2011 ena od uradno priporočenih oblik za 
nadzor nad sladkorno boleznijo. Kot eno 
od možnosti jo od leta 2011 priznava tudi 
britanska organizacija Diabetes UK.

Omejevanje uživanja ogljikovih hidratov pri 
sladkornih bolnikih je nekaj, kar bi moralo 
biti samo po sebi umevno, pa žal danes 
bolnikom hkrati predpisujemo uživanje 
ogljikovih hidratov (sicer omejeno in le 
določene vrste, a vendar), potem jih pa 
zdravimo. Omejevanje ogljikovih hidratov 
ima kar nekaj posledic, ki so posebej za 
bolnike s sladkorno boleznijo izjemno 
zaželene: prvi je stabilizacija krvnega 
sladkorja in inzulina. Glede na to, kako zelo 

omejimo ogljikove hidrate v prehrani, se bo 
telo odzvalo z večjo ali manjšo produkcijo 
ketonskih telesc (prešlo bo v prehransko 
ketozo), a že vsaj blaga oblika ketoze lahko 
ima izjemno ugodne učinke. Prehrana 
LCHF je v zadnjih letih predmet številnih 
raziskav – tudi specifično v povezavi s 
sladkorno boleznijo.

Raziskave
Leta 2005 so v majhni raziskavi v 
Filadelfiji ugotovili, da lahko z jedilnikom 
z manjšo omejitvijo zaužite energije in 
minimiziranjem zaužitih ogljikovih hidratov 
že v dveh tednih dosežejo tudi po 0,5 
odstotka znižan glikiran hemoglobin in 
izboljšajo občutljivost celic na inzulin za 
75 odstotkov. Leta 2014 so v Kaliforniji 
izvedli nekoliko večjo klinično raziskavo 
(vključenih je bilo 34 posameznikov). 
Primerjali so posameznike, ki so jim 
predpisali prehrano LCHF, in skupino tistih, 
ki so jim predpisali uradno prehrano za 
sladkorne bolnike. Ugotovitve so bile v 
prid prehrani LCHF: ta skupina je v treh 
mesecih v povprečju znižala glikirani 
hemoglobin za 0,6 odstotka. Do podobnih 
ugotovitev je prišla tudi skupina avstralskih 
znanstvenikov leta 2015. 

Ena zadnjih objavljenih raziskav je program 
prehrane LCHF pri sladkornih bolnikih 
obogatila tudi s svetovanjem (bodisi na 

kliniki ali prek interneta). Vključenih je 
bilo 262 pacientov. Glikirani hemoglobin 
HbA1c se je v povprečju znižal za 1 
odstotek, 56,1 odstotka sodelujočih je 
po desetih tednih doseglo raven HbA1c 
pod 6,5 odstotka! Pri skoraj 60 odstotkih 
udeležencev so bodisi zmanjšali dozo 
bodisi povsem ukinili zdravljenje z enim ali 
več zdravili. V povprečju so shujšali za 7,2 
odstotka.
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SLASTNE JEDI 
IZ KVINOJE
RECEPTI
Kvinojo je zelo preprosto vključiti v vsakdanji jedilnik. Je okusna in enostavna za dodajanje k večini 
živilom. Lahko jo skuhamo vnaprej in hranimo v hladilniku, nato pa iz nje pripravljamo 
poljubne različne jedi: zelenjavne polpete, solate, rižote, sladice ali pa jo preprosto dodamo 
kot zakuho juham ali prilogo h katerikoli jedi z 
zelenjavo.

Besedilo: Maja Jeereb, certificirana nutricionistka in urednica portala MojeZdravje.net*
*Slike: www.mojezdravje.net, www.teresamisu.com

Pred kuhanjem je treba kvinojo dobro 
sprati z vodo. Kuhana je v 15 minutah. 
Kvinoja zlahka zamenja običajen riž v 
jedeh, kot so rižote, kaše. Njen okus 
je nežen, zato se odlično ujema z 
zelo veliko vrstami zelenjave, lahko 
pa jo kombiniramo tudi z drugimi žiti, 
kot so ajda, proso, amarant ali pira. 
Kombiniramo jo lahko tudi s stročnicami: 
lečo, fižolom ali čičeriko. Jemo jo lahko 
tudi za zajtrk namesto ali v kombinaciji 
s prosom – kot proseno kašo, kuhano v 
rastlinskem mleku. Ponujamo nekaj idej 
za okusne recepte.

Kvinojini polpeti s korenčkom
Zelenjavni polpeti iz kvinoje vsebujejo 
veliko beljakovin, zato so lahko zdrava 
alternativa mesu za kosilo. Pripravimo jih 
zelo preprosto in hitro. 

Potrebujemo:
• 3 skodelice kuhane in ohlajene kvinoje 

(bele ali raznobarvne),
• 1–2 srednja korenčka (naribana),
• 1 jajce ali nadomestek (3 jušne žlice 

čičerikine moke),
• začimbe: sol, poper, sveža bazilika in 

peteršilj,
• ajdovo moko ali rastlinske beljakovine 

(če ne želite moke),
• olivno ali kokosovo olje za peko.

Priprava: 
Kvinojo skuhamo in jo ohladimo. Lahko 

jo skuhamo tudi dan prej. Naribamo 
korenček in ga vmešamo v kvinojo, 
dodamo jajce ali čičerikino moko, 
začimbe. Če smo uporabili jajce, dodamo 
še malo ajdove moke ali rastlinske 
beljakovine, če želite moko izpustiti. 
Maso s prsti oblikujemo v kroglice. Na 
ponvi segrejemo olje in na segreto olje 
polagamo kroglice. Z žlico pritisnemo 
vsako kroglico, da postane ploščata in dobi 
obliko polpeta. Pečemo na vsaki strani 
približno tri minute. Postrežemo z veliko 
skledo sezonske solate – regratom ali 
motovilcem.

Kvinojina skleda z zelenjavo
Enostavna, zdrava in hitra jed po receptu 
Tereze Poljanič, ki si jo lahko privoščite tudi 
med tednom. Priprava ni tako zahtevna, 
kot se morda zdi na prvi pogled. Kvinojo si 
lahko skuhate v samo 15 minutah večer 
prej in jo shranite v hladilniku. Uporabite 
lahko belo, rdečo ali pisano raznobarvno 
kvinojo. Tudi pesto lahko pripravimo hitro 
in enostavno. Z dodatkom olivnega olja 
nas bo tudi ta počakal v zaprtem kozarcu v 
hladilniku nekaj dni.

Sestavine za pesto:
• 1 avokado,
• 2 pesti špinače,
• 1/4 skodelice pinjol,
• 15 listov sveže bazilike,

• 1 strok česna,
• sok 1 limone,
• ščep soli.

V multipraktiku zmešamo vse sestavine, 
dokler ne dobimo gladkega pesta.

Sestavine za kvinojo z zelenjavo:
• 1 skodelica kvinoje,
• 1 bučka,
• 1 rdeča paprika,
• 1 por,
• 1/2 skodelice narezanih sušenih 

paradižnikov,
• svež timijan,
• svež rožmarin,
• sol in poper.

Pred kuhanjem moramo kvinojo za 
nekaj časa namočiti v vodo in jo potem 
dobro sprati. Kuhamo v razmerju 1 : 2, 
in sicer eno skodelico kvinoje kuhamo 
v dveh skodelicah soljene vode. V ponvi 
popražimo narezano zelenjavo in ji 
dodamo začimbe. Ko je kuhano, dodamo 
kvinojo k zelenjavi in postrežemo z veliko 
žlico pesta. Dober tek!

Kvinojina lahka poletna solata
Za tople dni, ko se nam prileže lahko 
kosilo ali večerja ali si želimo lahek obrok 
za na delovno mesto. 

Potrebujemo (poljubne količine):
• kuhano kvinojo (belo ali raznobarvno),
• por,

Z vso spretnostjo arhitekta ...
Izrazite gube, globoke brazde, izguba čvrstosti in 
pomankanje sijaja: vaša arhitektura kože na obrazu 
se z leti spreminja. PHYSIOLIFT vam ponuja izvirno in 
celovito nego anti-aging “arhitekt”, s katero prelisičite 
čas in koža tako ostane bolj čvrsta. Linija ja zasnovana 
tako, da je čim bolj podobna fiziologiji kože. Trio 
ekskluzivnih učinkovin temeljno dopolni strukturni 
steber v vaši koži, ki se sestoji iz: kolagena, hialuronske 
kisline in vitamina A. Zahvaljujoč edinstveni, mazljivi 
teksturi je PHYSIOLIFT primeren za vse tipe kože, tudi 
za najbolj občutljivo kožo.

Za več informacij obiščite našo spletno stran 
www.eau-thermale-avene.si

Prelisičite čas, 
ohranite čvrstost

PhysioLift
ANTI-AGING
A R C H I T E C T

I N N O V A T I O N

steber v vaši koži, ki se sestoji iz: kolagena, hialuronske 
kisline in vitamina A. Zahvaljujoč edinstveni, mazljivi 
teksturi je PHYSIOLIFT primeren za vse tipe kože, tudi 
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Kvinojin chia puding
Sestavine:
•  3 skodelice kokosovega ali drugega 

rastlinskega mleka,
• 2 jušni žlici javorjevega sirupa (po želji),
• 3 jušne žlice kuhane bele kvinoje,
• 1 jušna žlica rastlinskih beljakovin 

Sunwarrior z okusom vanilje,
• 5 jušnih žlic semen chia. 

Priprava:
Zmešajte rastlinsko mleko, javorjev sirup, 
kuhano kvinojo in rastlinske beljakovine 

• kumaro,
• papriko (različnih barv),
• svežo baziliko,
• češnjev paradižnik,
• olivno olje, limono ali jabolčni kis, solni 

cvet,
• po želji: na konce narezan tofu ali 

mozzarella, 
• sveži kalčke redkvice ali brokolija.

Priprava: 
Vso zelenjavo narežemo na drobne 
koščke. Vmešamo jo v kuhano kvinojo in 
začinimo kot običajno solato. Po želji lahko 
dodamo tudi kuhano lečo ali fižol. Obrok 
lahko shranite v hladilniku in počakal 
vas bo dva dni. Lahko pa ga zapakirate v 
posodico tuperware in odnesete s seboj 
na delovno mesto. 

Čemaževa juha s kvinojo
Potrebujemo:
• skledo očiščenega sveže nabranega 

čemaža,
• 1–2 srednje velika krompirja,

Sunwarrior Classic Plus z okusom vanilje 
(iz kvinoje in amaranta). Prelijte zmes 
čez semena chia in temeljito premešajte. 
Ponovno premešajte vsakih nekaj minut. 
Nato pustite, da mešanica stoji vsaj eno 
uro (ali čez noč v hladilniku). Posujte s 
priljubljeno granolo in postrezite z žlico 
kokosovega jogurta. Za čokoladno različico 
dodamo 100-odstotni kakav v prahu in 
beljakovine z okusom čokolade.

Kvinojo lahko dodamo tudi drugim 
sladicam: npr. v maso za palačinke, 
mufine, razna peciva, ipd. Uporabite 
kreativnost in poskusite sami pripraviti 
kakšen unikaten recept. 

• 1 liter vode,
• 1 skodelico kvinoje,
• sol, poper in olivno olje,
• po želji: rastlinska smetana (npr. 

ovsena),
• sveži kalčki kot dodatek.

Priprava: 
V kozici najprej skuhamo krompir. Posebej 
skuhamo kvinojo. Nato na olivnem 
olju na hitro prepražimo čemaž. Ne 
dodamo vsega hkrati, ampak dodajamo 
počasi manjše količine, da ga podušimo 
sproti. Nato prelijemo z vodo, dodamo 
kuhan krompir in začimbe. S paličnim 
mešalnikom zmešamo v gladko kremno 
juho, ki ji na koncu dodamo še rastlinsko 
smetano. Ko je juha na krožniku, dodamo 
nekaj žlic kuhane kvinoje (kot prilogo).
Dober tek!

Z vso spretnostjo arhitekta ...
Izrazite gube, globoke brazde, izguba čvrstosti in 
pomankanje sijaja: vaša arhitektura kože na obrazu 
se z leti spreminja. PHYSIOLIFT vam ponuja izvirno in 
celovito nego anti-aging “arhitekt”, s katero prelisičite 
čas in koža tako ostane bolj čvrsta. Linija ja zasnovana 
tako, da je čim bolj podobna fiziologiji kože. Trio 
ekskluzivnih učinkovin temeljno dopolni strukturni 
steber v vaši koži, ki se sestoji iz: kolagena, hialuronske 
kisline in vitamina A. Zahvaljujoč edinstveni, mazljivi 
teksturi je PHYSIOLIFT primeren za vse tipe kože, tudi 
za najbolj občutljivo kožo.

Za več informacij obiščite našo spletno stran 
www.eau-thermale-avene.si

Prelisičite čas, 
ohranite čvrstost

PhysioLift
ANTI-AGING
A R C H I T E C T

I N N O V A T I O N
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teksturi je PHYSIOLIFT primeren za vse tipe kože, tudi 
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V prejšnji številki smo pisali o avtofagiji in o tem, da je post več kot le neuživanje hrane. V 
tokratnem prispevku poglejmo, kako se pripraviti na post in kako ga izvajati. Za učinkovito 
postenje je potrebno izvajanje tudi drugih dejavnosti.

22.00

je zadnji čas, ko morate biti v 
postelji.

Posta ne moremo začeti kar čez noč. 
Najprej je ključno izobraževanje prek 
literature in poslušanje izkušenj ljudi, ki 
imajo že izkušnje s postenjem. Šele ko 
boste začutili potrebo po tem, se lahko 
posvetite fizični pripravi na postenje. 

Priprava na post
Priprava na post naj traja nekaj dni. 
Opustiti je potrebno nezdrave razvade 
(kava, pravi čaji, predelana in hitra hrana, 
kajenje). Med postom se običajno svetuje 
prenehanje jemanja zdravil, vendar te 
odločitve ne smete sprejeti brez posveta 
s svojim zdravnikom. Opustite meso in 
predelane mesnine, naslednji dan vse 
izdelke živalskega porekla, vključno z 
mlečnimi izdelki. Uživajte polnovredno 
rastlinsko prehrano. Čez nekaj dni 
opustite še žita in uživajte le zelenjavo in 
sadje (lahko zelenjavne juhe in solate). 
Prenehajte uporabljati sol in maščobe. 
Vsaj tri dni pred začetkom posta uživajte 
zgolj surovo zelenjavo in sadje. Poleg 
priprave hrane je dobro začeti navajati 
se na redno jutranje razgibavanje. Med 
postom je redna telesna vadba namreč 

zelo priporočljiva za krepitev srca. Ne 
pozabite na spanje, vsako noč vsaj od 
sedem do osem ur. Najbolj krepčilen 
spanec je tisti, ki se za ne vsaj ob 22. uri 
in traja brez prekinitve celo noč. Ponoči se 
naše telo obnavlja in brez pravega počitka 
tudi napredka ni.

Kaj bomo med postom jedli
Če smo se odločili za sadno-zelenjavni 
post, moramo čez dan spiti vsaj tri litre 
tekočine – to so lahko razredčeni sadno-
zelenjavni sokovi, čaji, voda ali zelenjavni 
prevretki. Najboljše je, če sokove sočimo 
redno, za vsak obrok posebej, ali pa 
vsaj enkrat na dan. Tako bomo telesu 
zagotovili najboljšo kakovost sokov. 
Zelenjavne prevretke naredimo tako, da 
v loncu vode prevremo zelenjavo. Vse 
skupaj precedimo in spijemo samo vodo. 
Prevretki so posebej priporočljivi v hladnih 
dneh in za tiste, ki jih rado zebe. 

Prvi dan posta
Dan je dobro začeti z daljšim sprehodom 
ali lahkim tekom, ki mu sledijo 
klistiranje ter tuširanje, ki ga končamo 
z izmenjevanjem tople in hladne vode, 
nato frotiranje, čiščenje jezika in umivanje 
zob. Tega postopka ne smemo izpustiti 
in ga moramo načrtovati za vsak dan. Čez 
dan moramo spiti vsaj tri litre razredčenih 
sadno-zelenjavnih sokov, čajev, 
zelenjavnih prevretkov. Zelo priporočljivo 
je vodenje dnevnika, kamor si zapisujete 
spremembe teže, počutja, krvnega tlaka, 
srčnega utripa ... Ne pozabite, da morate 
biti v postelji najpozneje do 22. ure. Post 

nadaljujte, dokler želite oz. dokler vam 
telo ne sporoči, da potrebujete hrano. 
Kako dolgo bo trajal post, je dobro določiti 
prej, saj je tako veliko lažje vztrajati na 
zastavljeni poti. Če se postite prvič, lahko 
poskusite z nekaj dnevi, ni si treba takoj 
zastaviti cilja 10 ali 21 ali celo 40 dni.

Zaključek posta
Zaključek posta je najpomembnejši del 
posta in navodil se moramo natančno 
držati. Vsi poznamo zgodbe o sestradanih 
vojakih, ki so se po letih vojskovanja vrnili 
domov, se najedli in od prevelike količine 
hrane nekateri tudi umrli. Odgovornost do 
sebe in svojega telesa je v tej točki posta 
najpomembnejša. Težave in bolečine v 
trebuhu lahko povzroči napačna prehrana 
ali tudi prevelike količine kuhane hrane 
naenkrat. 

Post je smiselno prekiniti zjutraj s kosom 
sadja. To naj bo surovo in – če se da – 
sezonsko in ekološko predelano. Pojeste 
lahko jabolko, pomarančo, malo grozdja … 
Za kosilo lahko pojeste majhno skodelico 
solate, sadje lahko v majhnih količinah 
jeste cel dan, tudi za večerjo. Vmes še 

PO PUSTU 
POST (2. DEL) 

Zelenjavne prevretke naredimo 
tako, da v loncu vode prevremo 
zelenjavo. Vse skupaj precedimo 
in spijemo samo vodo. 

Besedilo: Anja Pristavec, univ. dipl. inž. prehrane,* www.prehrana.info
*Vira: Zavod-preporod.eu, Post, diplomsko delo Mojce Cepuš

Post je smiselno prekiniti zjutraj 
s kosom sadja. Le-to naj bo 
surovo in – če se da – sezonsko 
in ekološko predelano. Pojeste 
lahko jabolko, pomarančo, malo 
grozdja …
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ODSVETUJEMO
Katera živila je smiselno dolgoročno 
izločiti iz prehrane?

Živila, ki jih ne priporočamo:
• beli rafinirani izdelki iz moke 

(testenine, bel kruh, kuskus, zdrob, 
pica, žemljice, kašice za otroke),

• bel rafiniran sladkor in izdelki, ki 
ga vsebujejo (sladkarije, kosmiči, 
sadni jogurti, nektarji),

• bela rafinirana sol in izdelki, ki jo 
vsebujejo (konzervirana hrana, razni 
izdelki in pripravki),

• predelani mesni izdelki (potrudite 
se in jejte le kakovostno meso 
izjemoma, enkrat ali dvakrat na 
teden),

• homogenizirano mleko (trajno 
mleko in običajni jogurti),

• hidrogenirana ali trans maščoba 
(sladkarije, krofi, rogljički, slani 
prigrizki, industrijsko predelani 
namazi, instant juhe, jušne kocke, 
instant kapučino …). 

vedno pijte sveže stisnjene zelenjavno-
sadne sokove. Drugi dan lahko pojeste 
že nekaj suhega sadja, ki ste ga celo noč 
namakali v vodi, ter spet sadje in majhne 
količine solate. Pomembno je, da uživate 
hrano v majhnih obrokih in večkrat na 
dan. Smiselno je tudi to, da se počasi spet 
navajate na redne obroke, torej na zajtrk, 
malico, kosilo, malico in večerjo. 

Tretji dan zaključevanja posta lahko 
zaužijete malo maščob in beljakovin v 
obliki semen. Za povečanje učinkov posta 
so si skoraj vsi avtorji enotni, da je dobro 
čim dlje jesti surovo hrano. Na srečo je v 
zadnjih letih presna kulinarika pri nas v 
razcvetu in brez težav boste našli okusne, 
hranljive in zdrave recepte. Jesti surovo 
hrano ne pomeni, da ste obsojeni na 
jabolka in solato, ampak lahko pripravite 
okusne surove testenine (npr. iz bučk 
ali korenčka), sladice in slane prigrizke 
(npr. ohrovtov čips). Čim pozneje v svojo 
prehrano vpeljite kuhano hrano, meso in 
izdelke živalskega izvora. Konec posta je 

DRUGE AKTIVNOSTI
Kaj poleg hrane zajema post?

• Telesna dejavnost
Če ste športnik, vadbo nadaljujte, 
intenzivnost pa prilagajajte svojemu 
počutju. Če se pred tem niste ukvarjali 
z redno aktivnostjo, se lahko med 
postom odločite za daljše sprehode, 
pilates ali jogo. Med postom se 
izogibajte hujšim telesnim naporom, a 
se vseeno redno gibajte.

• Klistiranje
Je nujno, najboljše vsak dan, saj se 
zaradi odsotnosti vlaknih upočasni 
premikanje blata skozi črevesje in tudi 
izločanje blata. Z rednim klistiranjem 
preprečimo samozastrupitev. Veliko 
ljudi tudi po desetih in več dneh 
klistiranja še vedno opravlja skoraj 
normalno veliko potrebo. Klistiranje 
lahko izvajamo enostavno sami doma. 
Potrebujemo le napravo za klistiranje, 
ki jo kupimo v lekarni, malce volje, vaje 
in vztrajnosti. Iz telesa se v črevesje 
med postenjem izločajo strupi in klistir 
jih pomaga odstranjevati. Klistiranje 
končajte s prehodom na trdo hrano, 
da črevesje ponovno prevzame svoje 
naloge.

• Frotiranje
Po tuširanju ali kopanju se dobro 
zdrgnite z grobo brisačo. Koža je naš 
največji organ in skozi njo izločamo 
strupe. Z rednim frotiranjem, tudi ko se 
ne postite, povečate prekrvavitev in s 
tem izločanje strupov prek kože.

• Čiščenje jezika
Obloga na jeziku je lahko znak, da je 
prišel čas za post. Tudi če obloge ni, 
se pogosto zgodi, da bo nastala med 
postom. Vsako jutro nežno, najbolje s 
posebnim strgalom – če ga nimamo, 
lahko tudi z navadno kuhinjsko žličko 
– nežno postrgamo obloge z jezika in 
tako telesu pomagamo pri čiščenju.

lahko odlična priložnost za spremembo 
morebitnih slabih prehranskih navad. Ko 
boste več dni na postu, bo imel brokoli 
ali ohrovt čisto drugačen okus, kot ste ga 
vajeni. 

Te spremembe lahko izkoristite in se 
odločite, da boste vsak dan pojedli vsaj 
dve porciji zelenjave, od katere bo vsaj ena 
surova, na primer solata, in ne boste več 
uživali izdelkov iz bele rafinirane moke 
in predelanih mesnih izdelkov. Če se 
odrečete samo naslednjim živilom, ste za 
svoje zdravje s stališča zdrave prehrane 

Zelo priporočljivo je vodenje 
dnevnika, kamor si zapisujete 
spremembe teže, počutja, 
krvnega tlaka, srčnega utripa ... 

Tretji dan končevanja posta 
lahko zaužijete malo maščob in 
beljakovin v obliki semen. 

naredili že zelo veliko. 
Če se boste letos odločili za post in po 
njem za korenito spremembo prehranskih 
navad ali se boste odločili za hujšanje, 
vam lahko strokovnjaki z dolgoletnimi 
izkušnjami v praksi olajšamo izgubo 
kilogramov z individualnim programom 
hujšanja.

Za povečanje učinkov posta so 
si skoraj vsi avtorji enotni, da 
je dobro čim dlje jesti surovo 
hrano. Na srečo je v zadnjih 
letih presna kulinarika pri nas 
v razcvetu in brez težav boste 
našli okusne, hranljive in zdrave 
recepte. Jesti surovo hrano 
ne pomeni, da ste obsojeni na 
jabolka in solato. 
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PREHRANA

Nova linija veganskih beljakovinskih 
napitkov in obrokov za ljudi, ki želijo več 
od vsakodnevne prehrane. To je linija 
najkakovostnejših izdelkov, ki vsebujejo 
zgolj ekološke sestavine. Linija je 
popolnoma veganska, brez glutena, soje 
in mleka, prav tako ne vsebuje nikakršnih 
gensko spremenjenih organizmov ter 
dodanih rafiniranih sladkorjev. 

Njihovi veganski proteini vsebujejo 
vseh devet esencialnih aminokislin, 
prav tako pa so bogati z vsemi tremi 
razvejanimi aminokislinami (BCAA). 
Kot taki so odličen obrok po vadbi, ki 
vam bo pomagal pri regeneraciji in rasti 
mišičnega tkiva. 

Veganskim obrokom je poleg mešanice 
rastlinskih beljakovin dodana tudi 
mešanica superživil, tako da je 
dosežena optimalna hranilna sestava 
uravnoteženega obroka. Še vedno je 
ohranjena visoka vsebnost beljakovin, 
poleg tega pa vsebuje še veliko vitaminov 
in mineralov. Uporabljena so superživila, 
bogata z mikrohranili: konopljini proteini, 
moringa, kakav, ječmenova trava.

Mešanice najbolj hranljivih superživil, ki 
zagotovijo telesu kakovostna hranila in 
boljšo vzdržljivost na življenjski poti.

Uporabljene so beljakovine iz različnih 
rastlinskih virov.

Grahovi proteini so zelo lahko 
prebavljivi, zato po zaužitju ne 
povzročajo napihnjenosti, medtem ko 
imajo riževi proteini izvrstno razmerje 
med esencialnimi in neesencialnimi 
aminokislinami. Semena chia in kvinoja 
imajo prav tako zelo ugodno hranilno 
sestavo. Privoščite si okusen napitek 
po napornem treningu ali pa zgolj 
nadomestek za kakovostne beljakovine.

Ekološki beljakovinski napitki na rastlinski 

osnovi so resnično izvrstnega okusa! 
Kremasti in okusni!

Zakaj so rastlinske beljakovine boljše od 
živalskih?
Zaradi lažje prebavljivosti ne povzročajo 
napihnjenosti.
Kombinacija rastlinskih beljakovin 
zagotavlja popoln aminokislinski profil.
V primerjavi z živalskimi beljakovinami 
rastlinske niso visoko procesirane in tako 
ohranijo bogato hranilno sestavo.
Riževi proteini so bogati z leucinom, 
razvejano aminokislino, ki dokazano 
največ prispeva k povečanju mišične mase.
Rastlinske beljakovine so s stališča 
pridobivanja mišične mase, krepitve moči 
in prispevanja k regeneraciji po vadbi 
enako učinkovite kot živalske.

Slovensko podjetje Nutrisslim predstavlja novo linijo veganskih izdelkov, ki so jo poimenovali Just the 
Vegan Force. 100-odstotne beljakovine na rastlinski osnovi in superživila.

NOVA LINIJA 
VEGANSKIH 
PROTEINOV IN 
OBROKOV
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Izdelki so na voljo v vseh megamarketih Izdelki so na voljo v vseh megamarketih Izdelki so na voljo v vseh megamarketih       in na www.nutrisslim.com.         in na www.nutrisslim.com.
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1. Najugodnejša pot skozi mesto
Stroški goriva so vse višji, vzdrževanje 
jeklenega konjička pa je prav tako 
precejšnja stroškovna obremenitev. 
Kolo naj bi bilo namreč kar tridesetkrat 
ugodnejše za vzdrževanje od avtomobila. 
Kolesarjenje je cenejše tudi od prevoza z 

avtobusom, saj nam za vožnjo s kolesom 
ni treba kupiti vozovnice. Pot po Ljubljani 
pa je še posebej ugodna, saj si lahko kolo 
izposodimo v javni mreži Bicike(LJ), pri 
kateri je najem za eno uro brezplačen. 

2. Porabljamo maščobe, ne goriva
Kolesarjenje je odlična oblika hujšanja, 
saj na kolesu mimogrede porabimo veliko 
kalorij. Najbolje je, ker kalorije porabljamo, 
ne da bi se tega sploh zavedali. Glede na 
podatke o aktivnostih, ki jih opravljamo 
pogosto, s kolesarjenjem v pol ure 
porabimo daleč največ kalorij, kar 325. Na 
motorju v istem času porabimo le nekaj 
več kot 50 kalorij, med hojo nekaj več kot 
100, s čiščenjem oken pa bomo na primer 
porabili skoraj 150 kalorij. 

3. Najhitrejša pot skozi mesto 
Vsakdo se je že znašel v prometni konici, 
najverjetneje takrat, ko se mu je najbolj 
mudilo. Gneči na cesti se na žalost ne 
moremo izogniti niti takrat, ko za pot 
skozi mesto izberemo avtobus. Na kolesu 
smo veliko bolj prilagodljivi in se spretno 
izognemo prometnim zamaškom. 
Statistični podatki dokazujejo, da razdaljo 
do pet kilometrov v mestu najhitreje 
premagamo s kolesom. 

4. Ni avtomobila in ni iskanja 
parkirnega mesta
Parkirnih mest za avtomobile je malo, 
saj smo v urbanih okoljih omejeni 
s prostorom, hkrati pa izgradnja 
posameznega parkirnega mesta stane 
več tisoč evrov. Na kolesu se zamudnemu 

iskanju parkirnega mesta izognemo, 
saj kolo lahko parkiramo na več mestih, 
zložljiva kolesa pa lahko odnesemo kar 
v pisarno. Ker se izognemo parkiranju, 
prihranimo tudi strošek parkirnine. 

5. Kolesarjenje rešuje življenja
Študija, izvedena v Salzburgu med letoma 
1992 in 2004, je pokazala, da se je, 
medtem ko se je delež kolesarskega 
prometa povečal za 40 odstotkov, za isti 
odstotek se povečala  tudi raven varnosti 
udeležencev v prometu. Kolesarsko mesto 
je tako lahko bolj varno prav zaradi večjega 
števila kolesarjev.

6. Varujemo okolje
Kolesarjenje je najčistejša oblika 
mobilnosti. Glede na raziskave, ki 
proučujejo toksičnost vseh onesnaževal, je 
kolo doseglo ničelno točko onesnaževanja. 
Vožnja z avtobusom doseže skupno 
toksičnost onesnaževal 10, z avtomobilom 
pa se stopnja onesnaženosti povzpne na 
105. Kolo je tako prijazno do okolja, hkrati 
pa tudi do našega zdravja, saj vdihavamo 
čistejši zrak. 
 
7. Kolesarjenje je pozitivno za 
gospodarstvo 
Motoriziran promet zahteva visoke 
finančne vložke, z zmanjšanjem 
motornega prometa pa prihranimo tako 
na ravni posameznika kot tudi na ravni 
družbe. Ljudje, ki se vozijo z avtomobili, 
izgubijo veliko časa v prometnih zastojih, 
so v slabšem psihofizičnem stanju, zato 
je tudi njihova storilnost na delovnem 

Kolo je v mestu zagotovo eno najbolj zelenih prevoznih sredstev. Z njim se lahko priročno odpravimo 
po manjših nakupih, se spretno izognemo prometnim konicam na poti v službo in iz nje ali pa se 
odpravimo po drugih opravkih v mestu. Ker nam ni treba iskati parkirnega mesta, prihranimo tudi 
čas in denar, ob tem pa skrbimo še za lastno zdravje in okolje. Za pot s kolesom je kar nekaj dobrih 
razlogov, mi smo jih za začetek kolesarske sezone za vas zbrali trinajst, ki vas bodo zagotovo 
prepričali.

13 DOBRIH 
RAZLOGOV ZA 
KOLESARJENJE 
V MESTU

Besedilo: A. H. 

Kolesarjenje je najčistejša oblika 
mobilnosti. Glede na raziskave, 
ki proučujejo toksičnost vseh 
onesnaževal, je kolo doseglo 
ničelno točko onesnaževanja. 
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77 %

kupcev svoje nakupe opravi z 
avtomobilom, čeprav bi lahko 
80 % vsega kupljenega blaga 
pripeljali s košarico ali torbami 

za kolo.

325

kalorij porabimo s 30-minutnim 
kolesarjenjem.

1

ura izposoje kolesa na dan je v 
javni mreži Bicike(LJ) brezplačna. 

mestu v primerjavi s kolesarji manjša. 
Zdravljenje ljudi je za državni proračun 
obremenjujoče, manjša storilnost ali 
odsotnost z dela pa pomeni manjšo 
produktivnost. 

8. Postajamo 30 odstotkov pametnejši 
Telesna vadba, med katero spada tudi 
kolesarjenje, ima pozitiven vpliv na 
inteligenčni kvocient. Študija, opravljena 
na vzorcu 30.000 ljudi, je pokazala, da se 
je inteligenčni kvocient (IQ) zvišal z 99 na 
128 s pomočjo uporabe vadbene naprave 
za kolesarjenje. Povečanje spomina se je 
izboljšalo za 57 odstotkov, koncentracija 
za 42 odstotkov, sposobnost učenja pa 
za 44 odstotkov. Kolesarjenje je torej zelo 
pametna odločitev. 

9. Na kolesu smo srečnejši 
Študija, ki so jo leta 2010 opravili na 
ameriški fakulteti za šport in medicino, naj 
bi pokazala, da je za boljšo voljo in počutje 
dovolj že 30 minut vadbe na dan. Vadba 
učinkuje na možgane, ti pa sproščajo 
za srečo in dobro počutje pomembne 
hormone. Trije ključni hormoni (serotonin, 
noradrenalin in dopamin) tako poskrbijo, 
da smo po kolesarjenju boljše volje in 
imamo večji občutek sreče.

10. Do boljšega splošnega zdravja 
Kolesarjenje velja za eno najbolj zdravih 
oblik gibanja. Koristi psihičnemu in 
fizičnem zdravju ljudi, kolesarji pa manj 
obolevajo tudi za številnimi drugimi 
obolenji. Primerno je tudi za starejše, saj 
noge, sklepe in stopala obremenjujemo 
v manjši meri. Kolesarjenje hkrati tudi kar 
za polovico zmanjša tveganje za povišan 
krvni tlak, srčno kap ter sladkorno bolezen.

11. Za trdnejši spanec
Marsikdo ima težave s spanjem, saj se 
zvečer težko umirimo, naše misli pa 
nas ohranjajo budne. Raziskovalci z 
univerze Stanford so ljudem, ki so trpeli 
za nespečnostjo, priporočili od 20 do 
30 minut kolesarjenja na dan in v študiji 
navedli neverjetne izsledke, saj se je 
število ljudi, ki jih je mučila nespečnost, 
zmanjšalo kar za polovico. 

12. S kolesom po večino nakupov
Ko pomislite na nakupovalna središča 
in trgovine za dom, pomislite na vlečne 
kovčke, vozičke in velike predmete. V 
raziskavi, ki so jo opravili v Gradcu, so 
ugotovili, da je kar 77 odstotkov kupcev 
svoje nakupe opravilo z avtomobilom. Ob 
pregledu njihovega nakupa so ugotovili, 
da bi lahko 80 odstotkov vsega kupljenega 
blaga pripeljali s košarico ali torbami za 
kolo. Samo 6 odstotkov nakupov je bilo 
tako obsežnih, da bi za prevoz potrebovali 
avtomobil. 

13. Pot do mladosti 
Strokovnjaki britanske univerze Stanford 
so dokazali, da kolesarjenje pripomore 
k ohranjanju mladosti. V sodelovanju 
z londonskim Kings College so izvedli 
primerjavo dvojčkov in dokazali, da so bili 
tisti, ki so vsak dan 45 minut vozili kolo, 
biološko za devet let mlajši od tistih, ki se 
niso ukvarjali z nobeno aktivnostjo. Med 
kolesarjenjem namreč kisik najhitreje 
prehaja v kri, hkrati pa se iz organizma 
učinkoviteje kot pri drugih oblikah telesne 
aktivnosti izločajo strupene snovi. 

Širitev kolesarske mreže Bicike(LJ)

Za kolesarjenje v mestu je tako vsaj 
trinajst dobrih razlogov. V prvih 
spomladanskih dneh pa je trinajst tudi 
novih postajališč kolesarske mreže 
Bicike(LJ). Eno izmed teh je v okviru 
družbeno odgovorne iniciative Danes 
za jutri podprlo tudi podjetje Hofer, ki 
je omogočilo izgradnjo postajališča na 
Kajuhovi ulici v Mostah, kjer so razširitev 
tudi uradno odprli. Trinajst novih 
postajališč z 260 novimi ključavnicami 
in 130 kolesi predstavlja največjo 
enkratno širitev po začetku projekta, 
s tem pa bo tudi izgovorov, da se 
skozi mesto ne odpravimo s kolesom, 
zagotovo manj. V Ljubljani je tako od 
24. marca 2017 uporabnikom sistema 
Bicike(LJ) na voljo 51 postaj in 510 
koles.

Na fotografiji od leve proti desni: 
Matevž Martinuč, generalni direktor 
Hofer Slovenija, Zoran Janković, 
župan MOL, in Marko Kolbl, direktor 
Europlakata

STATISTIKA
Uporaba sistema Bicike(LJ) 

Podatki, zajeti do vključno 22. 3. 
2017:
Registrirani uporabniki: 98.185
Aktivni uporabniki: 30.348
Opravljene vožnje: 3.959.624
Postaje z največ premiki: Cankarjeva 
ulica (pred Namo), Prešernov trg 
(Petkovškovo nabrežje), Trg OF 
(Kolodvorska ulica)
Registracija novih uporabnikov (letne 
naročnine): od 1. februarja do 22. 
marca je še enkrat toliko novih letnih 
registracij kot v primerljivem obdobju 
leta 2016.
Največ izposoj v enem dnevu: 9. 10. 
2014 – 4.283 premikov.

Večino dnevnih nakupov 
lahko v mestu priročno 
opravimo kar s kolesom. 
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5 %

 vseh poškodovancev, ki jih 
oskrbijo v Urgentnem kirurškem 

bloku Kirurške klinike UKC 
Ljubljana, je poškodovancev 

v nesrečah motoristov in 
kolesarjev.

Že ob začetku motoristične sezone je 
ugasnilo nekaj življenj, nedavno pa sta na 
motorju v hudi nesreči v Ljubljani umrla 
kar dva mlada motorista, ki sta trčila v 
reševalno vozilo. Na ljubljanski urgenci 
so letos do sredine marca obravnavali 
že več kot 140 poškodovanih klesarjev 
in več kot 30 motoristov, skupaj pa več 
kot 700 ponesrečencev v prometu. 
Število prometnih nesreč motoristov in 

kolesarjev vrh doseže v toplejših mesecih. 
»Žal moram povedati, da se začenjajo 
pogostejše poškodbe že v sredini 
marca in trajajo vse do oktobra. Število 
pregledanih poškodovanih kolesarjev 
in motoristov je v zadnjih letih približno 
enako oz. je v upadanju, smrtnih 
primerov pa je več. Poškodbe so izjemno 
hude. Veliko jih umre že na samem 
kraju nezgode. Poškodbe pomenijo za 

naše zdravstvene ekipe več dela, več 
diagnostike, več operativnih posegov in 
več operacijskih timov, kar vpliva na delo 
celotne kirurške urgence. Zato se lahko 
zgodi, da je gne
a na urgenci bistveno večja, ker 
poskrbimo za veliko najtežjih 
poškodovancev. V marcu in aprilu je 
poškodovanih motoristov več, ker so 
ceste še v slabem stanju – pesek na 
cestah, novonastale udarne jame, morda 
tudi jutranja poledica,« je povedal 
doc. dr. Anže Kristan, dr. med., vodja 
Urgentnega kirurškega bloka Kirurške 
klinike UKC Ljubljana.

Policija ugotavlja, da se število prometnih 
nesreč veča, s tem pa tudi število hudo 
poškodovanih. »Opažamo, da tako 
kolesarji kot motoristi ne spoštujejo 
dovolj prometnih pravil. Z agresivno 
vožnjo povzročajo nevarnost sebi in 

Toplejši dnevi so privabili na ceste prve motoriste in vedno več kolesarjev. Da bi bila vožnja z 
motorjem in kolesom nadvse varna in uvidevna za vse udeležence v cestnoprometnem vsakdanu, 
so k temu pozvali tudi zdravniki in policisti, predvsem pa so opozorili na nevarnosti zaradi prehitre in 
neprevidne vožnje ter na posledice prometnih nesreč. 

NAJ BO VOŽNJA 
Z MOTORJEM 
IN KOLESOM 
VARNA IN 
UVIDEVNA

Motoristi naj bodo primerno zaščiteni, naj uporabljajo čelado, 
kombinezon, rokavice, škornje. Pred prvo vožnjo naj servisirajo 
motorna kolesa, prav tako pa naj tudi kolesarji pregledajo svoja 
kolesa in tudi v mestu uporabljajo zaščitne čelade.

Besedilo: Simona Janček*
Vir:* UKC Ljubljana
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drugim. Prosimo vse, naj spoštujejo 
cestnoprometne predpise, naj se zaščitijo 
in naj skrbijo predvsem sami zase, 
naj prilagodijo hitrost razmeram na 
cesti in upoštevajo varnostno razdaljo. 
Motoristi naj bodo primerno zaščiteni, 
naj uporabljajo čelado, kombinezon, 
rokavice, škornje. Pred prvo vožnjo naj 
servisirajo motorna kolesa, prav tako 
pa naj tudi kolesarji pregledajo svoja 
kolesa in tudi v mestu uporabljajo 
zaščitne čelade. Motoristom priporočamo 
udeležbo na tečajih varne vožnje, saj 

URGENTNI KIRURŠKI BLOK – STATISTIKA OBRAVNAV KOLESARJEV, MOTORISTOV IN PROMETNIH NESREČ (2014–2017)

MOTORISTI

2014 2015 2016 2017

jan 7 19 7 14

feb 14 9 15 9

mar 37 30 40 8 do 
12.3.

april 48 67 57

maj 76 105 86

jun 73 108 92

jul 77 84 117

avg 91 107 88

sep 80 94 115

okt 65 44 44

nov 31 45 20

dec 16 17 15

SKUPAJ 615 729 696 23

KOLESARJI

2014 2015 2016 2017

jan 62 68 54 37

feb 50 53 53 67

mar 170 137 117 38 do 
12.3.

april 228 230 250

maj 351 349 298

jun 448 428 388

jul 311 361 355

avg 335 367 376

sep 300 318 352

okt 280 146 184

nov 119 148 94

dec 82 156 108

SKUPAJ 2736 2761 2629 104

PROMETNE NESREČE

2014 2015 2016 2017

jan 390 353 401 316

feb 337 334 289 284

mar 452 442 388 122 do 
12.3.

april 443 432 448

maj 568 558 516

jun 690 675 534

jul 561 558 523

avg 533 634 510

sep 619 576 582

okt 552 459 491

nov 457 452 358

dec 402 470 413

SKUPAJ 6004 5943 5453 600

se bodo naučili ustrezno, pravilno in 
pravočasno reagirati, da bi lažje preprečili 
morebitno nesrečo. Kolesarji naj se prav 
tako držijo cestnoprometnih predpisov 
in uporabljajo vidno zaščitno opremo, 
še posebej pa naj opremijo s čeladami 
otroke,« je opozoril Matjaž Leskovar 
iz Sektorja prometne policije v Upravi 
uniformirane policije na Generalni 
policijski upravi.

Matjaž Tavčar, poslovni direktor Kirurške 
klinike UKC Ljubljana, je opozoril, da 

se v nesrečah motoristov in kolesarjev 
poškoduje približno pet odstotkov 
vseh tistih, ki jih oskrbijo v Urgentnem 
kirurškem bloku Kirurške klinike UKC 
Ljubljana. Ti poškodovanci predstavljajo 
kar 14 odstotkov izgube v poslovanju 
Kirurške klinike (oz. 1,1 milijona 
evrov). Ob tem podatku je doc. dr. Anže 
Kristan, dr. med., povedal, da že ta 
strošek pokaže, da gre za izjemno hude 
poškodbe, in sicer glave, hrbtenice in 
okončin. Zato je potrebna izjemno dolga 
rehabilitacija, nekateri pa potrebujejo 
zdravstveno nego celo življenje.
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Besedilo: dipl. fizioterapevt Primož Kolarič, Fizioterapija Fuchs

Zakaj pride do poškodb in katere so 
najpogostejše poškodbe?
Zaradi značilnega delovanja sil med 
obremenitvijo, v kombinaciji z zmanjšano 
stabilnostjo določenega dela telesa, lahko 
pride do nenadzorovanega giba, kar 
največkrat vodi v poškodbo (zvini gležnja, 
torzijske poškodbe kolen, natrganine 
mišic ...). Prav tako ne smemo pozabiti 
na poškodbe, ki se kažejo največkrat kot 
bolečina v predelu hrbta zaradi napačnega 
dvigovanja bremen, preobremenitve 
določenih mišičnih skupin zaradi 
neskončnih ponovitev, enakih gibov ob 
vsakodnevni uporabi tipkovnice in miške, 
delo za tekočim trakom ipd. 

Kakšni so prvi ukrepi po poškodbi?
Pri poškodbah rok in nog si pomagamo 
s kratico P.L.O.D. – Počitek, Led, 
Obveza, Dvig (ang. R.I.C.E. – Rest, Ice, 
Compression, Elevation), vendar moramo 
biti previdni pri poškodbah oz. bolečini 
v hrbtu. Z nedavnimi dognanji so kratici 
R.I.C.E dodali še P (P.R.I.C.E.), ki pomeni 
Protection – zavarovanje poškodovanega 
dela telesa, da ne pride do dodatnih 
poškodb. V vsakem primeru poiščemo 
strokovno pomoč, da se z individualnim 
pregledom oceni stopnja poškodbe.

Kako lahko fizioterapevt pomaga v 
začetnih dneh po poškodbi?
Z ustrezno prvo sanacijo poškodbe lahko 
bistveno vplivamo na potek nadaljnje 
rehabilitacije. Ustrezna fizioterapevtska 
oskrba zvina gležnja lahko na primer 
vpliva na zmanjšanje otekline, s čimer že v 
prvi fazi zagotovimo optimalnejšo oskrbo 
s krvjo in posledično s hranilnimi snovmi. 
Prav tako omogočimo boljšo gibljivost 
sklepnih površin in onemogočimo 
napačno obremenjevanje stopala. 
Zavedati se moramo, da zaradi poškodbe 

uda telo avtomatsko razbremenjuje 
poškodovani del telesa, kar vpliva na 
celotno dinamiko telesa. Posledično 
se velikokrat pojavijo bolečine v križu. 
Začetnemu pregledu in oceni stanja 
sledi nadaljnji potek rehabilitacije s 
celostnim pristopom. Začetek je odvisen 
od vrste, mesta in intenzivnosti poškodbe. 
Način obravnave se vedno individualno 
prilagodi, saj se tudi enaka diagnoza pri 
različnih ljudeh nikoli ne kaže na enak 
način.

Kako lahko sam največ pripomorem k 
poteku rehabilitacije?
Ključen del fizioterapevtove vloge, 
poleg izvedbe samih terapij, je tudi 
individualno učenje pacienta, na kakšen 

način in kdaj izvajati določene vaje. Zaradi 
avtomatskega sistema razbremenjevanja 
poškodovanega dela telesa je treba pri 
vajah dajati zelo velik pomen celotnemu 
gibalnemu sistemu. Fizioterapevt je 
dolžen podati pacientu navodila, katerih 
aktivnosti ne sme izvajati. Če se pacient 
zaradi službenih obveznosti ali drugih 
potreb ne more izogniti »prepovedanim« 
gibom, ga podučimo o kontroliranih 
kompenzacijskih gibih.

Ali lahko preventivno vplivam na pojav 
bolečine oz. poškodbe? 
V zadnjem času nas skoraj na vsakem 
koraku spremljajo reklame, ki nas vabijo 
na različne skupinske vadbe v fitnesih, 
na prostem itd. Vedno se pojavi dilema, 
kaj izbrati in ali je sploh smiselno izvajati 
trening. Naj poudarim, da je vsakodnevno 
izvajanje visoko intenzivnega treninga 
daleč od pojma preventivna vadba. Izhajati 
moramo iz osnovne stabilnosti telesa, 
ki je pomembna pri čisto vseh oblikah 
človekovega gibanja. Le-ta se s prevelikim 
številom zaporednih enakih ponovitev 
(tek, vadba z utežmi) ali dolgo časa 
trajajočimi statičnimi vajami (največkrat 
različice t. i. plankov) zelo hitro poruši, 
telo »obesimo« na sklepe in posredno 
obremenimo ligamente, kar vodi v 
poškodbo. 

O pomembnosti preventivnih vaj govorimo 
takrat, ko obstaja večja verjetnost za 
pojav ali ponoven pojav bolečine. Pri 
učenju osnovne aktivacije globokih mišic 
(stabilizatorjev) je priporočljiv, če ne celo 
nujno potreben, nadzor fizioterapevta. 
Fizioterapevt individualno usmeri 
funkcionalnost preventivne vadbe – 
profesionalni športnik na primer potrebuje 
drugačen pristop v primerjavi s starejšo 
osebo z osteoporozo.

Po statistiki sodeč, se s telesno aktivnostjo v smislu rekreativnih treningov ukvarja vedno 
več ljudi, vendar je ozaveščenost o »zdravem« rekreativnem treningu še vedno na zelo nizki 
ravni. Pri telesni dejavnosti sta velik problem tudi sistemsko utrujanje zaradi pomanjkanja 
počitka med posamezno dejavnostjo in dehidracija.

REHABILITACIJA 
PO POŠKODBI IN 
INDIVIDUALNO 
PRILAGOJENE VAJE

Zavedati se moramo, da 
zaradi poškodbe uda telo 
razbremenjuje poškodovani del 
telesa, kar vpliva na celotno 
dinamiko telesa. Posledično se 
velikokrat pojavijo bolečine v 
križu. 
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GIBANJE

Vrtoglavica je eden od načinov komunikacije našega 
telesa z nami. Sporoča nam, da se v telesu 
dogaja nekaj, kar se ne bi smelo.

Besedilo: Nataša Sinovec, specialistka za 
poravnavo telesne drže 

Sprememba položaja glave pri telesni drži vpliva na 
spremembo položaja ravnotežnostnega organa, ki se nahaja 
v notranjem ušesu. Ne govorim o tem, da premaknemo glavo 
v določen položaj med sedenjem, stanjem itn., temveč o 
tem, kje je naša glava ves čas – ko hodimo, stojimo, sedimo, 
ležimo.

Možgani dobivajo informacije o našem položaju v prostoru 
prek oči in ravnotežnostnega organa. Če so te informacije kar 
naprej neskladne, pride v določenih trenutkih do »kratkega 
stika«, kar občutimo kot vrtoglavico oz. omotičnost.

Seveda je vrtoglavica lahko tudi posledica drugih neravnovesij 
v telesu, kot je nizek krvni tlak, stranski učinek nekaterih 
zdravil ... Ni pa odveč preveriti tudi svoje telesne drže. Poleg 
vrtoglavice je lahko telesna drža vzrok za šumenje v ušesih, 
glavobole (tenzijske in/ali migrenske). Morda bo zvenelo 
nenavadno, a tudi zaprtje je lahko simptom, ki se pojavi pri 
ljudeh s telesno držo, značilno za vrtoglavico. Telo namreč 
deluje kot celota in vse je medsebojno povezano.

Kako preverimo, ali naša telesna drža zliva vodo na mlin naše 
vrtoglavice? Postavimo se ob steno, tako da se je dotikamo 
s petami, zadnjico in zgornjim delom hrbta, in opazujemo, 
kje je glava. Se je stene samodejno dotaknila ali se moramo 
bolj ali manj potruditi, da jo naslonimo nanjo? Če se glava 
stene dotakne samodejno, ne da bi jo morali primakniti k 
steni, potem je treba vzroke za vrtoglavico iskati drugje. Če 
pa nam je pri pomiku glave k steni bolj ali manj neprijetno, 
saj nas zateguje v vratu spredaj in/ali zadaj, pa še glas se 
nam nekoliko spremeni, če v tem položaju govorimo, potem 
priporočam čimprejšnje ukrepanje.

Z vajami za izboljšanje telesne drže, ki bodo celotno telo, 
vključno z glavo, postavile v boljši položaj, bomo telesu 
omogočili bolj funkcionalno delovanje. Telesu ne bo treba več 
z vrtoglavicami sporočati, da se v njem dogaja nekaj, kar se ne 
bi smelo.

VRTOGLAVICA
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INTIMNO

MENOPAVZA IN 
INTIMNA NEGA

Menopavza ali mena je naravno stanje, 
ki se običajno pojavi pri ženskah 
okoli starosti 50 let. Označuje konec 
obdobja plodnosti, ki se začne v 
puberteti. V menopavzi jajčniki nehajo 
proizvajati spolne hormone (estrogen in 
progesteron) in ovulacija se ustavi, s tem 
pa tudi menstruacije.

Mena se ne zgodi čez noč. Pojavi se po 
prehodnem obdobju, ki ga imenujemo 
predmenopavza in lahko traja od dve 
do sedem let. V tem času ovulacije in 
menstruacije postanejo neredne in ravni 
hormonov lahko zelo nihajo: obdobja 
odvečnih hormonov se izmenjujejo 
s tistimi, ko je hormonov premalo. 
Obdobja, ko so ravni hormonov nizke, 
so vedno pogostejša, dokler se ne 
pojavi menopavza. Ta proces pogosto 

spremljajo precej neprijetni simptomi, 
ki pa se po intenzivnosti razlikujejo od 
ženske do ženske: navali vročice, nihanje 
razpoloženja, hormonsko neravnovesje, 
težave s spanjem, nočno potenje, 
zmanjšan spolni nagon, povečanje telesne 
teže, osteoporoza … Menopavza prizadene 
vsako žensko drugače; v resnici po 
nekaterih podatkih polovica žensk nikoli 
ne izkusi simptomov, kot so vročinski 
valovi, približno polovica pa ima težave s 
suho nožnico.

Ko se bliža menopavza, jajčniki začnejo 
drastično zmanjševati proizvodnjo 
hormona estrogena. Ta hormon vpliva 
na mnogo delov telesa, vključno na 
ožilje, srce, kosti, dojke, maternico, 
sečila, kožo in možgane. Zato prav za 
izgubo estrogena verjamejo, da je vzrok 
za mnogo simptomov, povezanih z 
menopavzo. V času menopavze jajčniki 
zmanjšajo tudi proizvodnjo testosterona – 
hormona, ki vpliva na spolni nagon.

Intimne spremembe
Menopavza in druge hormonske 
spremembe pogosto vodijo tudi do 
sprememb na intimnem predelu telesa. 
Zaradi manj estrogena se stanjša stena 
nožnice in začne proizvajati manj sluzi, 
zmanjša se tudi njena naravna kislost. 
Nožnica tako pogosto postane zelo 
občutljiva, razdražena in celo suha. Mnogo 
žensk vaginalno suhost najprej opazi, ko 
zanje spolni odnos postane neprijeten, 
celo boleč, ali pri prehajanju v menopavzo. 
Za odpravljanje težav s suho nožnico so 
na voljo posebni vlažilni geli in kreme, ki 
pripomorejo k temu, da so intimni trenutki 
bolj prijetni.

KAKO NAD 
TEGOBE 
MENOPAVZE

Splošno nelagodje v intimnih 
predelih si lahko pomagate 
olajšati z ustrezno higieno in 
primernimi izdelki za intimno 
nego, ki podpirajo zdravo in 
uravnoteženo vaginalno floro.

Menopavzo pogosto spremlja množica majhnih motenj, ki so za ženske bolj ali manj neprijetne. Med te 
spadata tudi suha nožnica in neugodje v predelu genitalij. Te težave lahko zmanjšamo z upoštevanjem 
nekaterih dobrih navad. Besedilo: Maša Novak

NASVETI
Menopavza in intimna nega

1. Ne umivajte se prepogosto, tudi 
če na intimnem predelu občutite 
draženje ali suhost.
2. Ne umivajte se samo z vodo. Tudi 
če vam to lahko zagotovi začasno 
olajšanje, v resnici dehidrira sluznico.
3. Uporabljajte posebne izdelke 
za intimno nego z aktivnimi 
učinkovinami za pomirjanje 
razdraženosti in vlaženje.
4. Izogibajte se vsakodnevni uporabi 
antiseptičnih izdelkov.
5. Ne izpirajte nožnice.
6. Ne nanašajte katerikoli kreme, če 
imate občutek draženja.
7. Izogibajte se nošenju spodnjega 
perila iz umetnih materialov.

Izsušenost sluznice pa ne povzroča 
le neprijetnega občutka, ampak tudi 
zmanjšuje njeno naravno sposobnost 
zaščite pred škodljivimi bakterijami 
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Med fazo vzburjenja nožnica postaja vse bolj vlažna, saj se pripravlja 
na penetracijo. Toda čas, ki je potreben, da se doseže to naravno 
povečanje vlažnosti, se po menopavzi izrazito podaljša, zato si le 
privoščite podaljšano predigro in tako dajte svoji nožnici dovolj časa, 
da se navlaži.

in mikroorganizmi. Zato je nožnica v 
menopavzi tudi bolj podvržena bakterijskim 
okužbam. Če opazite povečan izcedek 
iz nožnice, je to lahko znak vnetja, zato 
priporočamo obisk zdravnika ali ginekologa. 

Dobre navade
• Posebna skrb za intimno nego – Splošno 

nelagodje v intimnih predelih si lahko 
pomagate olajšati z ustrezno higieno 
in primernimi izdelki za intimno nego, 
ki podpirajo zdravo in uravnoteženo 
vaginalno floro. Intimna nega mora biti 
nežnejša kot kdajkoli. Ne umivajte pa se 
več kot dvakrat na dan, enkrat zjutraj in 
enkrat zvečer.

• Podaljšajte predigro – Med fazo vzburjenja 
nožnica postaja vse bolj vlažna, saj se 
pripravlja na penetracijo. Toda čas, ki 
je potreben, da se doseže to naravno 
povečanje vlažnosti, se po menopavzi 
izrazito podaljša, zato si le privoščite 
podaljšano predigro in tako dajte nožnici 
dovolj časa, da se navlaži.

• Po potrebi uporabite lubrikant – Na voljo so 

različne vrste lubrikantov. Posvetujte se s 
farmacevtom ali zdravnikom in preizkusite 
več različnih, da boste ugotovili, kateri vam 
najbolj ustreza. Standardni lubrikanti se 
uporabljajo tik pred spolnim odnosom, 
da bi nadomestili pomanjkanje naravne 
vlažnosti. Drugi vaginalni lubrikanti 
ali geli pogosto vsebujejo hialuronsko 
kislino, nožnico lahko vlažijo nekaj dni in 
tako vračajo občutek udobja v intimnem 
predelu, tudi če/ko nimamo spolnih 
odnosov. V vsakem primeru pa se izognite 
mazivom, ki vsebujejo vazelin ali olje, saj 
zaradi njih kondomi postanejo porozni in 
neučinkoviti.

• V primeru trdovratnega neugodja se 
pogovorite s svojim ginekologom – Ta bo 
lahko ponudil pravo medicinsko rešitev za 
vašo težavo. Danes je na voljo kar nekaj 
hormonskih terapij na osnovi estrogena, ki 
so na voljo v obliki tablet, obližev, gelov …  
Takšna terapija vam lahko pomaga 
obnoviti spolno in intimno udobje, hkrati 
pa pomaga tudi pri premagovanju drugih 
simptomov, povezanih z menopavzo.

SIMPTOMI
Neprijetne motnje pred 
menopavzo 

Ženske v prehodnem obdobju pred 
menopavzo lahko občutijo različne 
bolj ali manj neprijetne simptome:
• navali vročice,
• nihanje razpoloženja,
• hormonsko neravnovesje,
• težave s spanjem,
• nočno potenje,
• zmanjšan spolni nagon,
• povečanje telesne teže,
• osteoporoza …
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MALČKI IN OTROCI

Leta 1974 je bila odprta prva 
multidisciplinarna pediatrična Enota za 
intenzivno terapijo (EIT) v Univerzitetnem 
kliničnem centru Ljubljana v sklopu 
oddelka, ki se danes imenuje Klinični 
oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno 
terapijo. Dve leti pozneje, leta 1976, 
pa smo organizirali prevoz življenjsko 
ogroženih novorojenčkov iz vseh 
slovenskih porodnišnic. Pediater in 
medicinska sestra, ki sta v pripravljenosti, 
gresta po ogroženega novorojenčka, ga 
stabilizirata in pripeljeta v EIT. 

Od leta 1976 do konca leta 2016 smo 
tako prepeljali več kot 6.000 bolnikov. 
Leta 1976 je bilo teh bolnikov 11, leta 
1984 pa že 294, to je najvišja številka 
transportiranih otrok – novorojenčkov, 
ki smo jo zabeležili. Po tem letu se je v 
Slovenijo vpeljal prevoz in utero (prevoz 

noseče ženske v terciarni center, če se 
v nosečnosti pojavijo zapleti), zato je 
številka začela padati in se je ustalila pri 
180–220 pripeljanih otrok na leto. Leta 
1977 sta se odprli še dve intenzivni enoti 
v Sloveniji – multidisciplinarna pediatrična 
intenzivna terapija v Splošni bolnišnici 
Maribor, danes Klinika za pediatrijo 
Univerzitetnega kliničnega centra Maribor, 
in Enota intenzivne nege in terapije 
novorojenčkov (EINTN) Ginekološke 
klinike Univerzitetnega kliničnega centra 
Ljubljana. Takrat smo začeli transportirati 
novorojenčke s telesno težo pod 1.000 
gramov na Ginekološko kliniko, kar je še 
vedno doktrina, ker je EINTN usmerjen v 
to problematiko. Če so novorojenčki še v 
stabilni fazi in potrebujejo samo intenzivni 
nadzor, jih sprejme Klinični oddelek za 
neonatologijo Pediatrične klinike UKC 
Ljubljana.

Pomoč helikopterja 
»Leta 1986 smo začeli izvajati prevoz 
tudi s helikoptersko službo. Tisto leto 
je bilo transportiranih 3,6 odstotka 
bolnikov s helikopterjem, največ jih je bilo 
prepeljanih s helikopterjem leta 1998 – 
39,5 odstotka, sicer pa se je ta odstotek 
gibal 20–30 odstotkov. Helikopter lahko 
uporabljamo samo ob lepem vremenu. 
Ponoči in ob slabem vremenu helikopter 
namreč ne leti. Helikopter je smiselno 
uporabljati, če je razdalja do porodnišnice 
50 km ali več,« je povedal prim. Ivan 
Vidmar, dr. med., svetnik, predstojnik KO 
za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo 
Kirurške klinike UKC Ljubljana. 

Razlogi za medbolnišnični prevoz 
Glavni razlogi za medbolnišnični prevoz 
kritično bolnih novorojenčkov (in 
dojenčkov) so dihalna stiska novorojenčka 
(bolezen hialinih membran, sindrom 
aspiracije mekonija), prirojene anomalije, 
sepsa, huda obporodna hipoksija, 
pri dojenčkih pa akutna respiratorna 
odpoved ob prebolevanju bronhiolitisa, 
akutna obolenja v trebuhu, ki zahtevajo 
kirurško zdravljenje ter sepsa. »Poleg 
novorojenčkov transportiramo namreč 

PREVOZI 
KRITIČNO BOLNIH 
NOVOROJENČKOV 
IN DOJENČKOV

Mineva že 40 let od začetka organiziranih prevozov kritično bolnih novorojenčkov in dojenčkov v 
Sloveniji, ki jih prepeljejo na Klinični oddelek za otroško kirurgijo in intenzivno terapijo Kirurške klinike 
UKC Ljubljana. Medicinska dejavnost prevoza najhuje bolnih otrok poteka v Sloveniji že od leta 1976. 
Prevozi temeljijo na načelu »transport k sebi«, torej iz regionalnih bolnišnic v Enoto za intenzivno 
terapijo. Besedilo: Univerzitetni klinični center Ljubljana

Prevozi se opravljajo z 
reševalnimi vozili in helikopterji.

Poleg novorojenčkov 
transportiramo tudi dojenčke 
do šestega meseca starosti, 
če jih lahko namestimo v 
transportni inkubator. 

40 LET MEDBOLNIŠNIČNIH (SEKUNDARNIH) PREVOZOV
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6.624

kritično bolnih otrok so v Enoto 
za intenzivno terapijo prepeljali 

v 40 letih.

kot novorojenčka prepeljali iz brežiške 
porodnišnice v UKC Ljubljana, saj je 
bil življenjsko ogrožen zaradi dihalne 
stiske: »Ne bi si znala več predstavljati, 
da bi še kakšna mama s hudo bolnim 
novorojenčkom toliko dni preživela v 
negotovosti, kako je z njenim otrokom. 
Kajti takrat nisem mogla spremljati 
mojega sinka na KO za otroško kirurgijo 
in intenzivno terapijo Kirurške klinike 
UKC Ljubljana in samo celotni takratni 
zdravstveni ekipi se lahko zahvalim, da 
je moj sin danes zdrav. Želim si, da se to 
področje prevozov kritično bolnih otrok res 
čim prej uredi.« 

Letos smo po 40 letih dosegli, da nam 
medicinski del te storitve priznava in 
finančno krije Zavod za zdravstveno 
zavarovanje (ZZZS), na Ministrstvu 
za zdravje RS (MZ) pa se sprejema 
investicijski načrt za posodobitev in 
razširitev te dejavnosti.

tudi dojenčke do šestega meseca starosti, 
če jih lahko namestimo v transportni 
inkubator,« je še pojasnil prim. Vidmar.

Zakonska regulativa
V Sloveniji je treba urediti zakonsko 
regulativo tako, da bo ustrezala sodobni 
medicinski doktrini in bo tudi podlaga za 
ustrezno finančno vrednotenje. V Evropi je 
v zadnjem času veliko razprav, ali izključno 
neonatalni prevoz (NIC – ang. neonatal 
intensive care) in posebej pediatrični 
(PIC – ang. paediatric intensive care) ali 
morda kombinacija obeh (PIC in NIC). 
Veliko evropskih mest, tudi velemest, se 
odloča za kombinirani sistem, ki se zdi 
najbolj racionalen z ustreznim razmerjem 
med učinkovitostjo in ceno. Slovenija 
z dvema milijonoma prebivalcev naj bi 
imela en takšni center, ki pa mora biti 
neodvisen, s stalnim in pridruženim 
osebjem. »Prizadevanja za sistemsko 
ureditev prevoza hudo bolnih otrok do 18. 
leta starosti na nacionalni ravni podpiramo 
tudi v Univerzitetnem kliničnem centru 
Maribor,« je povedala izr. prof. dr. Nataša 
Marčun Varda, dr. med., predstojnica 
Klinike za pediatrijo v UKC Maribor. 

Izkušnja
Izkušnjo izpred 25 let je predstavila tudi 
gospa Vladimira Medvešek, mama danes 
zdravega Nejka Petra Levaka, ki so ga 

KOOKIT 
Organizacija transportne službe

Klinični oddelek za otroško kirurgijo in 
intenzivno terapijo (KOOKIT) Kirurške 
klinike UKC Ljubljana ima že 40 let 
organizirano transportno službo za 
prevoz kritično bolnih novorojencev 
in dojenčkov do šestega meseca 
starosti po načelu »evakuacija k 
sebi«. Transportna služba ima 24-
urno pripravljenost. Letno prepeljejo 
okrog 180 kritično bolnih otrok. 
Skupno so v vseh 40 letih delovanja 
prepeljali blizu 6.800 otrok. Prevozi 
se opravljajo z reševalnimi vozili in 
helikopterji. Če so helikopterji za 
prevoz inkubatorja v okvari, so težava 
v dosedanji organizaciji prevozov 
v Sloveniji tudi napotne ustanove, 
saj nimajo na voljo usposobljenega 
medicinskega osebja in opreme, ki 
bi omogočala stalno pripravljenost za 
prevoz življenjsko ogroženih otrok. Na 
KOOKIT imajo strokovno usposobljeno 
medicinsko ekipo, intenzivistično 
usmerjenega pediatra ali anesteziologa 
in diplomirane medicinske sestre, ki 
se kadarkoli lahko vključijo v prevoz pri 
premestitvah življenjsko ogroženih otrok 
iz napotne ustanove v Enoto intenzivne 
terapije KOOKIT iz vse Slovenije.
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MALČKI IN OTROCI

Nosečnica lahko zboli za katerokoli kožno 
boleznijo, enako kot v vsakem drugem 
obdobju življenja, vendar na nekatere kožne 
bolezni nosečnost še bolj vpliva. Nekatere 
kožne spremembe so značilne prav za to 
obdobje in niso bolezenskega značaja.

Najpogostejša težava s kožo, ki prizadene 
ženske med nosečnostjo, so zagotovo 
akne. Vendar obstajajo tudi različne bulice, 
izpuščaji in madeži, ki se pojavijo večinoma 
zaradi hormonov, pravijo strokovnjaki. Da je 
stvar še bolj zoprna, boste morda ugotovile, 
da vsaj nekaj lepotnih izdelkov, na katere 
ste se pri ohranjanju lepega videza zanašale 
pred nosečnostjo, ni več varnih za uporabo, 
zdaj ko v sebi nosite otroka. Toda brez 
panike – z le nekaj manjšimi spremembami 
v vaši negovalni rutini lahko spet zasijete in 
se v tem žaru pridružite nekaterim najlepšim 
svetovnim nosečniškim divam.

Nosečniške akne
Tudi če že leta na sebi niste videli mozolja, 
ne bodite presenečeni, če v nosečnosti 
mozolji ponovno izbruhnejo na plan, zlasti 
okrog ust in brade. To so najpogostejši 
predeli za pojav aken med nosečnostjo. 
Če se jih ne lotite takoj, vas bodo mozolji 
nadlegovali do poroda in včasih celo po 
rojstvu otroka. Čeprav nekateri pripravki za 
samopomoč lahko pomagajo pri tovrstni 
nadlogi, pa dermatologi opozarjajo, da 
morate biti pri izbiri izdelkov previdni. Ne 
smete uporabljati izdelkov, ki vsebujejo 
benzoil peroksid, salicilno kislino ali 
katerekoli retinoide, saj ti niso varni za 
uporabo v nosečnosti.

Kar lahko poskusite, pravijo strokovnjaki, so 
topični izdelki na osnovi žvepla ali pa tisti, 
ki vsebujejo glikolno kislino, alfahidroksi 
kisline ali pa katerokoli doma pripravljeno 
mikrodermoabrazivno sredstvo. Med 

nosečnostjo se odsvetuje uporaba oralnih 
antibiotikov za akne, za bolnice, ki s 
topičnimi preparati ne pridejo do želenih 
rezultatov, pa naj bi bilo varno za uporabo 
oralno zdravilo na recept eritromicin. 

Kaj še deluje? Zamenjava pudra za tistega 
za mastno kožo ali uporaba mineralnih ličil v 
prahu. Pod ličili lahko uporabite tudi izdelek 
za matiranje, ki bo vpil odvečno maščobo 
na koži, ali pa si za odstranitev le-te čez 
dan obraz večkrat popivnajte s papirnatimi 
robčki.

Težave s pigmentom
Med najbolj neprijetne težave s kožo v 
nosečnosti spada melazma, znana tudi 
kot kloazma ali »nosečniška maska«. 
Melazma je vrsta hiperpigmentacije, ki 

je videti kot veliki potemneli madeži na 
obrazu. Nosečniška maska   je povezana z 
nosečniškimi hormoni in izpostavljenostjo 
sončni svetlobi. Večje tveganje za ta pojav 
imajo ženske temnejše polti in temnih 
las. Toda ne glede na polt se predeli 
temnejše kože lahko razvijejo tudi na prsnih 
bradavicah ali okoli njih in med stegni. Pri 
mnogo ženskah se pojavi tudi »linea nigra« 
ali nosečniška črta – zatemnjen predel 
pigmenta na sredini trebuha od popka 
navzdol.

Čeprav za težave s pigmentacijo v 
nosečnosti ni specifičnega zdravljenja, 
izogibanje soncu lahko zagotovo zmanjša 
količino obarvanja kože, prav tako zaščita 
s kremo za sončenje, kadarkoli ste na 
prostem. Medtem ko je varnost uporabe 

NEGA KOŽE V NOSEČNOSTI

SIJOČE V VESELEM 
PRIČAKOVANJU

Ne gre za stare vraže – ženska je prav v času nosečnosti lahko videti najbolj zanosna in sijoča. No, 
vsaj za nekatere to velja. Pri drugih, ki imajo v lepotnem smislu nekoliko manj sreče, pa ima prav to 
povečano delovanje hormonov zaradi nosečnosti lahko celo nasprotni učinek, saj prinaša različne 
težave s kožo. Besedilo: Nina Kočevar

Pri mnogo ženskah se pojavi tudi »linea nigra« ali nosečniška črta – 
zatemnjen predel pigmenta po sredini trebuha od popka navzdol.
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tradicionalne sestavine za posvetlitev kože 
hidrokinona med nosečnostjo vprašljiva, 
obstajajo še druge možnosti, ki jih lahko 
varno poskusite. Lahko uporabite azelainsko 
kislino, ki je dobra za pigment, kakor tudi 
vsak vitamin C v topični obliki, ki na naraven 
način pomaga zatreti pigmentacijo. 

Če vse drugo odpove, lahko nosečniško 
masko varno prekrijete s korektorjem ali 
dobro prekrivnim pudrom. Za najboljše 
rezultate izberite barvo, ki je najbližje barvi 
vaše polti, in se uprite skušnjavi, da bi izbrali 
svetlejšo barvo. Če namreč izberete (pre)
svetel oz. svetlejši odtenek korektorja, si s 

tem ne boste zagotovili boljšega prekrivanja, 
hkrati pa boste le še bolj pritegnili 
pozornost s poudarjanjem tega dela, pravijo 
kozmetični strokovnjaki. Še en njihov 
nasvet: preden na obraz nanesete korektor 
ali puder, vedno uporabite dobro vlažilno 
kremo, saj to pomaga k bolj enakomernemu 
prekrivanju velikih predelov. Če vaša maska   
po nosečnosti ne bo izginila, strokovnjaki 
priporočajo kemični piling – deluje magično 
in odstrani vse sledi.

Trebušna srbečica 
Od nadležnega srbenja trebuha do 
potencialno resnih izpuščajev po telesu – 
ni dvoma, da je lahko nosečnost za kožo 
včasih zelo naporna. Del težav povzročajo 
hormoni, del pa je posledica raztezanja 
kože, kar povzroča srbenje, pojasnjujejo 
strokovnjaki. 

Med najpogostejšimi vzroki za srbečico na 
trebuhu je polimorfni izpuščaj v nosečnosti 
ali PUPP (pruritične urtikarijske papule 
in plaki). Izbruh izpuščajev – rdeče lise, 
bunčice ali koprivnici podobne spremembe 
– se navadno začne v tretjem trimesečju. 
Najprej jih opazimo v bližini popka, vendar 
se lahko hitro razširijo na širok predel, 
vključno na stegna, prsi in zadnjico.

PUPP sicer ni nevaren in pogosto mine 
kmalu po porodu, lahko pa je zelo 
neprijeten. Če nikakor ne morete prenašati 
srbenja, lahko pomaga steroidna krema na 
recept. Lahko pa si težave poskusite olajšati 
s krpo, ki jo namočite v nekaj toplega mleka 
in si jo nato položite na kožo. Ali pa v toplo 
(ne vročo) kopel dodajte pest ovsenih 
kosmičev.

Če je vaš izpuščaj srbeč IN vsebuje 
mehurje, napolnjene s tekočino, se takoj 
posvetujte z zdravnikom. To je lahko 
avtoimunska reakcija, sicer redka motnja, 
znana kot pemfigoid gestationis ali herpes 

gestationis. Čeprav motnja ni povezana z 
virusom herpesa, lahko poveča tveganje 
za prezgodnji porod in lahko vpliva tudi na 
zdravje vašega otroka, zato je pomembno, 
da čim prej poskrbite za ustrezno 
obravnavo.

Mnogo žensk med nosečnostjo trpi tudi 
zaradi neškodljivega srbenja po vsem 
telesu. Pogosto je za pomiritev kože dovolj 
že losjon calamine ali dober vlažilec. V 
vsakem primeru pa strokovnjaki svetujejo, 
da kakršnokoli draženje kože pokažite 
svojemu zdravniku. V redkih primerih je 
lahko srbeča kože simptom stanja jeter, 
ki je znano kot holestaza in lahko poveča 
tveganje za prezgodnji porod ali povzroči 
stisko ploda.

Strije
Večina zdravnikov je prepričanih, da so 
rdeče, modre, vijolične in rjave brazde, ki 
med nosečnostjo »krasijo« vaš trebuh, v 
veliki meri dedne in da jih večina topičnih 
pripravkov ne bo preprečila. Toda če 
nastanka strij ne boste mogli preprečiti, 
bo v mnogo primerih nekaj laserskih 
obdelav po rojstvu otroka poskrbelo, da 
bodo strije zbledele tako hitro kot spomin 
na porodne bolečine. Različne stopnje 
uspeha imajo tudi druge terapije, na primer 
mikrodermoabrazija in injekcije s polnili.
 
Če želite poskusiti topični pripravek 
med nosečnostjo, strokovnjaki kot 
najučinkovitejše predlagajo kreme z 
glikolno kislino ali tiste, ki vsebujejo zeleni 
čaj.

Botoks in polnila proti gubam
Če ste se spraševali, ali so tretmaji proti 
staranju v nosečnosti varni, na primer 
botoks ali restilane, strokovnjaki opozarjajo, 
da ni nobenih testov, ki bi potrdili varno 
uporabo. Injekcije proti gubam in injekcije 
botoksa se zato odsvetujejo.

Izogibanje soncu lahko zagotovo 
zmanjša količino obarvanja 
kože, prav tako zaščita s kremo 
za sončenje, kadarkoli ste na 
prostem. 
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LEKOVITA NOSEČKA – 
ELIKSIR NARAVNIH OLJ ZA 

VITALNOST IN ELASTIČNOST 
KOŽE V NOSEČNOSTI, MASAŽO PRESREDKA 

TER NEGO BRAZGOTIN IN KOŽE PO PORODU. SE 
HITRO VPIJE, NE PUŠČA MADEŽEV. 

WWW.LEKOVITA.SI
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NEGA

Strije so splošen izraz za tanke, ozke 
in udrte linije v koži, zlasti če jih je več 
vzporedno ali blizu skupaj. Gre za neke 
vrste brazgotine. Brazde se tvorijo v 
dermisu, to je srednji sloj kože, ki ji 
omogoča, da ohranja obliko. Ko se koža 
stalno ali prehitro razteguje (zaradi hitre 
rasti ali hitre spremembe telesne teže), se 
lahko dermis poškoduje in za seboj pusti 
strije. 

Vzroki za nastanek
Ta vrsta brazgotine se pojavi, ko se koža 
ne vrne v prvotno stanje, potem ko je bila 
raztegnjena – zaradi nosečnosti, hitre 
rasti v puberteti, povečanja telesne teže 
ali ekstremnega hujšanja. Na strije lahko 
vplivajo tudi hormonske spremembe, 
povezane s puberteto, bodybuildingom ali 
nadomestno hormonsko terapijo. Zvišanje 

ravni stresnega hormona kortizona 
poveča verjetnost za pojav strij ali za 
njihovo »težo«, saj zmanjšuje prožnost 
kože – fibroblastom preprečuje tvorjenje 
vlaken iz kolagena in elastina, kar povzroči 
pomanjkanje podpornega materiala v 
dermisu. Nekatera zdravila kot tudi druga 
zdravstvena stanja in bolezni prav tako 
lahko povečajo verjetnost za pojav strij. 
Svoj del k temu prispevata tudi genetika 
in družinska zgodovina. Če je strije imela 
vaša mama, je bolj verjetno, da jih boste 
imeli tudi vi.

Strije so na začetku pogosto rdečkaste ali 
vijolične, nato pa postanejo svetleče, kot 
da bi bila na kožo nanesena srebrna ali 
bela barva. Sčasoma se lahko zmanjšajo, 
vendar ne izginejo popolnoma. Včasih 
(vendar ne vedno) lahko povzročajo 
pekoč občutek in srbenje, poleg tega pa 

tudi čustvene stiske. Strije same po sebi 
ne pomenijo tveganja za zdravje in ne 
ogrožajo sposobnosti telesa za normalno 
delovanje in regeneracijo, se pa pogosto 
štejejo za kozmetično nadlogo. 

Zdravljenje
Obstaja več tretmajev proti strijam, 
vendar nobeden od njih ni 100-odstotno 
učinkovit. Stopnja uspeha je odvisna od 
tena kože, starosti, obsega poškodb kože 
zaradi sončnih opeklin, celo od prehrane 
posameznika.

STRIJE – 
KOZMETIČNA 
NADLOGA

Losjoni, kreme in olja stimulirajo 
kolagen, da pripomore k 
izboljšanju videza strij v daljšem 
časovnem obdobju.

Moški in ženske lahko dobijo strije na več delih telesa. Najpogosteje se pojavljajo tam, kjer se skladišči 
največ maščobe – na trebuhu, stegnih, bokih, prsih, nadlahteh, spodnjem delu hrbta in zadnjici. Strije 
se razvijejo, ko se koža razteza prehitro, kar povzroči poškodbe v tkivu tik pod povrhnjico. Besedilo: Monika Hvala
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Zmerno pridobivanje telesne teže od skupaj 
približno 10–15 kg v devetih mesecih 
nosečnosti lahko pomaga zmanjšati nastanek 
strij.

Že v davnih časih so nosečnice našle sredstva za preprečevanje 
nastajanja strij med nosečnostjo. Tako so na primer stari 
Grki in Rimljani uporabljali olivno olje. Sodobnejše možnosti 
zdravljenja so:
• Kirurške metode, dermoabrazija, kemični piling ali laserska 

operacija. Dermoabrazija na primer pomaga obnoviti kožo, 
vendar vseeno ne pričakujte velike spremembe. Zdravstveno 
zavarovanje ne pokrije teh posegov, saj se strije obravnavajo 
kot kozmetični problem, tudi če so zelo opazne.

• Losjoni, kreme in olja. Stimulirajo kolagen, da pripomore k 
izboljšanju videza strij v daljšem časovnem obdobju. Vendar 
bodo tako zbledele samo rdeče in vijolične strije, sive in 
bele pa so že zrele in se ne odzivajo na zdravljenje. Nekateri 
izdelki za samopomoč vlažijo kožo, kar pomaga zmanjšati 
opaznost strij. Če ste noseči in vas skrbi, da boste dobili strije, 
se pogovorite s svojim zdravnikom že na začetku nosečnosti, 
preden se strije pojavijo. Bodite pazljivi pri izbiri izdelkov 
za samopomoč, saj nekateri med nosečnostjo morda niso 
najbolj varni za uporabo. 

Zmerno pridobivanje telesne teže od skupaj približno 10–15 
kg v devetih mesecih nosečnosti lahko pomaga zmanjšati 
nastanek strij.

• Uporabljajte vlažilno kremo, da bo vaša koža mehka in manj 
srbeča.

• Uporabite samoporjavitveni losjon za skrivanje sledi strij, če 
vas te zelo motijo.

Najbolje 
prodajan 

izdelek za nego 
brazgotin in strij 

v 23 državah.

“Za Bio-Oil mi je povedala mami, uporablja 

pa ga tudi moja tašča. Med svojo drugo 

nosečnostjo so se mi na mojo veliko žalost 

na trebuhu pojavile strije, ki so po porodu 

postale svetlo roza barve, koža po celem 

trebuhu pa rahlo boleča. Že po enem mesecu 

uporabe sem opazila, da je koža na otip 

mehkejša in manj občutljiva, prav tako je 

počasi začela izginjati roza barva. Po treh 

mesecih uporabe dvakrat dnevno je koža bolj 

napeta, strije pa precej tanjše in manj 

opazne. Z izdelkom sem zelo zadovoljna in ga z 

veseljem priporočam tudi drugim.”

Žana Močnik Koncilija

Bio-OilTM je namensko olje za nego kože, ki pomaga izboljšati videz brazgotin, strij in neena-
komerne polti. Vsebuje revolucionarno sestavino PurCellin OilTM in učinkovito neguje tudi 
zrelo in izsušeno kožo. Primerno je tudi za redno dnevno nego kože. Rezultati se pri posa-
meznih uporabnikih razlikujejo. Izdelek Bio-OilTM je dobitnik 332 priznanj za nego kože 
(www.bio-oil.com/sI/product/accolades). Za podrobnejše podatke o izdelku in kliničnih 
testiranjih obiščite spletno stran www.bio-oil.com/sl. Na voljo v lekarnah, prodajalnah Sano-
labor, specializiranih prodajalnah, drogerijah DM, Müller in TUŠ po priporočeni maloprodajni 
ceni 11,96€ za 60 ml pakiranje in 19,95€ za 125 ml pakiranje. Distributer za Slovenijo: 
Orbico d.o.o., Verovškova 72, 1000 Ljubljana

Pridružite se nam na
facebook.com/BioOilSlovenija
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NEGA

1. Nosite obutev, ki se prilega
Nekateri ljudje so na nogah več kot drugi 
– na primer natakarice, frizerke in tisti, 
ki hodijo po dolgih dnevnih opravkih 
– vendar bi morali vsi nositi udobne, 
dobro prilegajoče se čevlje, kadarkoli 
je to le mogoče. Napačni čevlji precej 
hitro utrudijo naša stopala. Čevlji, ki so 
premajhni ali pa zgolj napačno drgnejo 
stopala, lahko povzročijo nastanek ne 
samo bolečih, ampak tudi na videz grdih 
žuljev in kurjih očes. Še posebej bi morali 
biti previdni, ko prinesemo domov nov 
par obutve. Večina čevljev potrebuje nekaj 
časa, da se nam udobno prilagodijo, zato 
novih »petk« raje ne nosite tri dni zapored.

2. Stopala pogosto namakajte
Od časa do časa bodo imela stopala grobo 
ali suho kožo. Da bodo ostala mehka in 
čista, jih redno namakajte. Na trgu obstaja 
kar nekaj »čudežnih« kopeli za stopala, 

v resnici pa za dober učinek potrebujete 
le vedro tople vode. Vanjo lahko dodate 
malo oljčnega olja in za dodatno razkošje 
še nekaj kapljic dišečega eteričnega olja 
po lastni izbiri (na primer eterično olje 
vrtnice). Stopala je najbolje namakati 
približno deset oz. petnajst minut.

3. Zagotovite si dober piling 
Potem ko ste nekaj časa namakali noge, 
jim zagotovite dober piling, s katerim 
zgladite grobe ali suhe predele. Če 
želite, lahko uporabite piling za noge 
ali piling za obraz ali pa stopala daste 
iz vode in uporabite plovec za masažo 
grobe površine. Ne pozabite: plovec je 
najučinkovitejši, ko so stopala še vedno 
vlažna.

4. Naj stopala zadihajo
Dobra navada je, da po prihodu domov 
sezujete čevlje, tako da lahko noge 
zadihajo. V nasprotnem primeru se bosta 
znoj in umazanija, ki se kopičita v čevljih 
čez dan – da, vaše noge se znojijo, tudi 
če vedno nosite bombažne nogavice 
– še naprej nabirala na nogah. Lahko 
si nadenete tudi svež par bombažnih 
nogavic ali copate, še posebej če si prej 
umijte noge in jih namažete z losjonom, 
saj nogavice pomagajo zadrževati 
vlago. Če pustite umazanijo in znoj, da 
ostaneta na nogah dlje, kot je to potrebno, 
ustvarjate idealne razmere za razvoj 
atletskega stopala in drugih bolezni.

5. Odstranite lak
Čez čas lahko lak za nohte obrabi nohte na 
stopalih. Pred ponovnim nanosom laka se 
prepričajte, da ste odstranili vse stare plasti 
laka. Če lahko zdržite, pustite nohte brez 
laka vsaj nekaj ur, nato nanje nanesite lak, 
ki pomaga okrepiti nohte.

6. Prirežite nohte na ustrezno dolžino
Polomljeni in vraščeni nohti niso le 
grdi na pogled, ampak so tudi boleči. 
Da bi preprečili te tegobe, si redno 
obrezujte nohte na nogah. Pri tem pa 
bodite previdni, da ne bi nohta obrezali 
na prekratko dolžino, saj tudi to lahko 
povzroči nelagodje.

7. Privoščite si redno vlaženje
Če želite, da bodo vaša stopala na otip 
mehka kot dojenčkova, boste morali 
kupiti dobro kremo za stopala ali uporabiti 
naravna olja. Na splošno velja, da 
stopala potrebujejo gostejšo kremo kot 
preostali deli telesa, saj je koža na nogah 
debelejša. Izberite kremo z vitaminom E 
in kokosovim oljem, da bodo vaša stopala 
kar najbolj gladka. Masaža s kokosovim 
oljem je še dodaten preprost način za 
pomiritev in vlaženje utrujenih nog. 
Če imate resne težave s suho kožo na 
stopalih, poskusite nočni vlažilni tretma: 
preprosto zmasirajte stopala s kakavovim 
maslom in nato obujte svoj najljubši par 
bombažnih nogavic. Ko se boste zjutraj 
zbudili, bodo stopala precej mehkejša.

8. Umivajte se s prečiščeno vodo
Za nekatere od nas se zdi, da imamo 
stopala, ki so bolj nagnjena k raznim 
tegobam. Pri nekaterih ljudeh koža na 
petah razpoka ne glede na to, koliko 
losjona uporabijo. Celo posebni zdravilni 
balzami in mazila včasih ne pomagajo 
rešiti tega problema. Ali ste vedeli, da tudi 
trda voda lahko zelo izsuši kožo? V tem 
primeru se priporoča namakanje nog 
samo v očiščeni vodi. Če se koža na vaših 
nogah hitro izsuši, razmislite o tem, da si 
jih operete s prečiščeno vodo. Sistemi za 
čiščenje vode lahko naredijo veliko razliko 
tudi v zmehčanju kože.

OSEM 
NASVETOV ZA 
LEPA STOPALA
Vsakdo si želi imeti lepa stopala, še posebej v toplejših mesecih, ko so naša prva izbira pri obutvi 
odprte sandale in »japonke«. Včasih je stopala težko ohraniti v dobri formi, saj so nenehno pod 
pritiskom vsakodnevne rabe. Podpirajo težo celega telesa in nas prenašajo naokrog po naših 
vsakdanjih poteh in opravkih. Zato moramo za ohranjanje lepega videza stopal skrbeti za njihovo 
redno nego.

Na trgu obstaja kar nekaj 
»čudežnih« kopeli za stopala, 
v resnici pa za dober učinek 
potrebujete le vedro tople 
vode. Vanjo lahko dodamo malo 
oljčnega olja in za dodatno 
razkošje še nekaj kapljic dišečega 
eteričnega olja po lastni izbiri.

Besedilo: Monika Hvala
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NEGA

Najučinkovitejše pri glivični okužbi nohtov je sistemsko 
zdravljenje z antimikotiki v obliki tablet ali kapsul, s katerim 
popolnoma pozdravimo približno 60 odstotkov vseh bolnikov. 
Težava sistemskega zdravljenja je, da ni primerno za vsakogar. 
Lahko povzroča prebavne težave, neželeno učinkuje na jetra ali 
se vpleta v presnovo drugih zdravil, ki jih oseba redno jemlje. Pri 
zdravem mladem človeku ne pričakujemo zapletov. Pri starejših, 
ki že jemljejo več drugih zdravil, se zanj odločimo redko.

Kaj je lokalno zdravljenje
Lokalno zdravljenje je varno, ker zdravilo nanašamo le na obolele 
nohte. Nima sistemskih neželenih učinkov. Izziv lokalnega 
zdravljenja je, kako zagotoviti dovolj dobro prehajanje zdravila v 
noht. Ta je sestavljen iz trde roževine, ki je pomembna prepreka. 
Zdravilne učinkovine v protiglivičnih kremah, gelih in pršilih, 
namenjenih zdravljenju kože, v noht ne prehajajo, zato teh 
pripravkov za zdravljenje nohtov ne uporabljamo, čeprav pri 
zdravljenju kože odlično delujejo. Slabše učinkovita so tudi 
pisala, laki, geli in pršila, ki so namenjena nanašanju na nohte, 
vendar vsebujejo kisline ali pirokton olamin, ki delujejo le blago 
protiglivično. Tudi domačih zdravil, kot so kis, olje čajevca, druga 
eterična olja in soda bikarbona, ne svetujemo, ker niso dovolj 
učinkovita.

Lokalno zdravljenje nohta z uporabo zdravilnega laka
V zdravilnem laku je učinkovito protiglivično zdravilo ciklopiroks, 
ki glivice uničuje in preprečuje njihovo razmnoževanje. Lak 
omogoča dolgotrajen stik zdravila z nohtom in zadostno 
prehajanje v njegovo notranjost. Uporaba zdravilnega laka za 
nohte je primerna, kadar je obolela majhna površina nohta, ki 
ne presega 75 odstotkov in je nohtna lunica zdrava. Ozdravitev 
dosežemo pri približno 50 odstotkih bolnikov s tako prizadetostjo 
nohta. Lokalno zdravljenje z zdravilnim lakom je primerno tudi 
takrat, kadar so kakršnikoli zadržki za sistemsko zdravljenje.

Če se odločimo za lokalno zdravljenje, moramo biti 
potrpežljivi in vztrajni
Nohti rastejo zelo počasi in pri zdravljenju moramo vztrajati zelo 
dolgo, dokler zdrav noht ne preraste bolnega. Trajanje zdravljenja 
je odvisno od obolele površine nohta, navadno pa moramo z njim 
vztrajati od pol leta do enega leta.

LOKALNO 
ZDRAVLJENJE GLIVIČNE 
OKUŽBE NOHTOV
Glivična okužba nohtov je zelo pogosta težava. 
Nič več je ne razumemo zgolj kot estetsko 
težavo, pač pa kot okužbo, ki jo je treba zdraviti. 
Na voljo imamo več pristopov. 

Besedilo: doc. dr. Liljana Mervic, dr. med., spec. dermatovenerologije, 
dermatološka ambulanta Klinike Doktor 24 

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

Imetnik dovoljenja za promet: Polichem S.A., Luksemburg
Predstavnik: Angelini Pharma d.o.o., Koprska ulica 108 A, Ljubljana

Zdravilni lak je primeren za odrasle.
Zdravilo se izdaja brez recepta v lekarnah
in nekterih spletnih lekarnah.

NOHTI VAM BODO HVALEŽNI.

ENOSTAVNA UPORABA
Brez piljenja, potreben zgolj nanos

HITRA RAST NOHTOV
Posebej primerno pri
starejših ljudeh

MOČAN UČINEK
Klinično testiran

DOBRO PREHAJANJE
V NOHT
Nanos zvečer, prehajanje v noht čez noč

Posebej primerno pri
starejših ljudeh
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DUŠEVNO ZDRAVJE

Pomladni čas tudi za ljudi pomeni 
drugačno energijo, uvede nas v drugačen 
ritem in postajamo vse bolj aktivni. Zato je 
pomembno, da opazujemo in poslušamo 
tudi svoje telo, kako se želi izraziti in kaj 
nam sporoča, ter ob tem prepoznavamo, 
kakšna paleta čustev spremlja dogajanje v 
naravi in znotraj nas samih. 

Kaj so čustva in njihov izvor 
Čustva so del nas in spremljajo nas 
vsepovsod. Ne moremo jih pozabiti doma, 
jih zakleniti v škatlico ali jih preprosto 
izključiti, ko se nam zdijo pretežka ali 
neprimerna. Naučiti se moramo, kako 
čustva prepoznati, jih sprejeti taka, kot 

so, in kako z njimi ravnati. Zavedati se 
moramo, da naše doživljanje čustev in 
dejanja, ki so čustveno obarvana, ne 
vplivajo le na nas same in na naše počutje, 
temveč tudi na okolico in ljudi, ki nas 
obkrožajo. 

Čustva lahko v osnovi delimo na osnovna 
in sestavljena. Osnovno čustvo je tisto, 
ki ga začutimo najprej. To so veselje, 
žalost, strah, jeza, pričakovanje, gnus, 
presenečenje in (za)upanje. Vsako od teh 
čustev ima svoje nasprotno čustvo, kot da 
bi govorili o dveh polih. Torej je veselju 
nasprotno čustvo žalost, strahu nasproti 
stoji jeza, presenečenje ima na drugi strani 

pričakovanje in nasprotni pol zaupanja 
je gnus. Kar sledi nekemu osnovnemu 
čustvu, je sestavljeno čustvo, ki je 
sestavljeno iz več primarnih, preprostih 
občutij. Tako je na primer ljubezen 
sestavljena iz veselja in žalosti ter strahu 
pred izgubo ljubljene osebe.

Glede na nevroznanstvene raziskave 
pa čustva lahko delimo tudi glede na 
nastanek, saj lahko nastanejo zavestno 
ali podzavestno. Ko se je treba hitro 
odzvati in nimamo časa za premišljevanje, 
čustva aktiviramo podzavestno. Zavestno 
aktiviranje čustev pa je pomembno pri 
obvladovanju kompleksnejših situacij. Pri 
tem so vpleteni višji možganski centri in 
tovrstno čustvovanje je zelo pomembno 
pri reševanju zapletenih situacij, v katerih 
se znajdemo.

Odnos med posameznikom in okoljem
Ker so čustva povezana tudi z okoljem 
oz. situacijo, v kateri človek čustvo občuti, 
gre tudi za odnos med posameznikom in 
okoljem. Čustva so navzven usmerjeno 
gibanje, saj ljudi spodbujajo k ravnanju, 
ki pomeni prilagoditev nastali spremembi 
v zunanjem svetu. Ob pojavu prijetnega 
čustva se trudimo sprejeti spremembo in 
se ustrezno prilagoditi, če pa sprememba v 
nas vzbudi negativno čustvo, se usmerimo 
k spreminjanju nastale situacije. Tako se 
čustva pogosto delijo na pozitivna, ki jih 
doživljamo kot prijetna (veselje, simpatija, 
zanimanje, ugodje, spoštovanje, ljubezen, 
upanje, hvaležnost), in negativna, ki jih 
doživljamo kot neprijetna (neugodje, 
strah, žalost, jeza, zaskrbljenost, zavist, 
gnus, sram in razburjenost). 

Čustva so zelo obsežen pojav in so vse 

PREBUDIMO 
SVOJA 
ČUSTVA
Pogled skozi okno, obsijano s soncem, zeleni popki različnih cvetov in prvi poganjki zelenja na 
drevesih. Čudovita pomlad in prebujanje narave …. Vse to nas obdaja, če le znamo opazovati, če 
znamo prisluhniti naravi, če si dovolimo uživati in se prepustiti, če le zmoremo za trenutek 
ustaviti naš hiter tempo življenja, če ob tem ne pozabimo nase in se nam uspe, tako kot 
naravi, napolniti s pozitivno energijo sončnih žarkov. In ne le narava, tudi naše telo in naša 
čustva se prebujajo iz zimske idile. 

Ko se je treba hitro odzvati in nimamo časa za premišljevanje, 
čustva aktiviramo podzavestno. Zavestno aktiviranje čustev je 
pomembno pri obvladovanju kompleksnejših situacij.

Besedilo: Mateja Švetak, spec. psihodinamske psihoterapije, www.psihoterapija-ms.si
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prej kot statična. Tako kot narava, letni 
časi in življenje samo so tudi čustva 
intencionalni pojav, torej imajo svoj 
razlog za nastanek. Z njimi subjektivno 
izražamo vrednostni odnos do nekoga ali 
nečesa in tudi do nas samih. Doživljamo 
jih neprestano, bolj ali manj intenzivno, 
v krajšem ali daljšem obdobju. Izražamo 
jih prav vsi. Ko odraščamo in zorimo, si 
moramo zastaviti za cilj, da se bomo učili 
prepoznavati čustva in jih razvijati ter 
obvladovati. Ljudje, ki so čustveno spretni, 
torej znajo pravilno ravnati s svojimi čustvi 
in prepoznavajo čustva drugih ter se nanje 
ustrezno odzivajo, imajo prednost na vseh 
področjih življenja. Ti ljudje so bolj zdravi, 
bolj osredinjeni in manj osamljeni, lažje 
prenašajo frustracije, se manj prepirajo in 
so manj nagnjeni k samouničevalnemu 
vedenju. Nadzorovanje lastnih čustev ne 
pomeni zanikanja ali zatiranja resničnih 
čustev, temveč pomeni, da se posameznik 
zaveda, kaj je povzročilo določene 
občutke, najde način primernega odziva 
ob pojavu določenih občutij, prepozna in 
razume svoja čustva in občutke ter pomen 
njihovega vpliva na druge ljudi. 

Čustvena inteligenca
Čustva nas delajo resnične in žive 
ter gradijo povezanost in zaupanje v 
medsebojnih odnosih in v odnosu do 
življenja samega. Moramo jim znati 
prisluhniti, saj nam zagotavljajo življenjsko 
pomembne informacije. Kako uspešni 
smo pri uporabi teh informacij, je odvisno 
od naše čustvene inteligence, ki nam 
pomaga prepoznavati svoja čustva in 
čustva drugih ljudi, kar nas vodi v ravnanje 
z drugimi le tako, kot bi si sami želeli, da bi 
drugi ravnali z nami. 

Vsekakor so čustva subjektivna in jih 
ne moremo ločiti od posameznika, ki 
jih občuti. Kakšna čustva zaznavamo 
v nekem trenutku, je naše notranje 

doživljanje, vendar pa je lahko opazno tudi 
na zunaj, saj naša obrazna mimika zelo 
lepo ponazarja naša čustvena stanja. Ko 
smo veseli, se smejimo, ko smo žalostni 
jočemo, ko smo jezni, stiskamo ustnice 
ipd. Vendar velja tudi obratno delovanje, 
da posnemanje obrazne mimike povzroča 
čustva, ki jih želimo začutiti. Nekdo, ki 
se trudi smejati, bo tako manj žalosten 
od tistega, ki tega ne poskuša. Čustva 
našemu življenju dajejo smisel, polnost 
in lepoto, z njihovo pomočjo okolico 
doživljamo kot privlačno ali neprivlačno. 
Čustva ustvarjajo barvit in pisan svet okoli 
nas, napačno razumevanje čustev ali 
njihovo zanikanje pa naš svet osiromaši. 
Zato pozdravite pomlad in prisluhnite 
naravi ter se prepustite živim barvam 

cvetov in živahnim zelenim travnikom. 
Oblecite svetlejša oblačila in se podajte v 
raziskovanje zunanje okolice. Privoščite 
si lahek, osvežujoč obrok in napolnite 
svoje telo z energijo in vitamini. Da bi 
lahko s polnimi pljuči vdahnili svežino 
pomladnega dne, si dovolite začutiti vsa 
čustva. Opazujte, kaj se dogaja z vami, 
kdaj se določena čustva pojavijo, kako 
močna so, kaj jih sproži in kako dolgo 
ostanejo. Spoznavajte se, vsako jutro 
se nasmehnite, poglejte proti soncu ter 
radovedno stopite v nov dan.

Čustva ustvarjajo barvit in pisan svet okoli nas, napačno 
razumevanje čustev ali njihovo zanikanje pa naš svet osiromaši. 
Zato pozdravite pomlad in prisluhnite naravi ter se prepustite 
živim barvam cvetov in živahnim zelenim travnikom.

Posnemanje 
obrazne mimike 

povzroča čustva, ki 
jih želimo začutiti. 
Nekdo, ki se trudi 

smejati, bo tako 
manj žalosten od 

tistega, ki tega ne 
poskuša.

Ljudje, ki so čustveno spretni, 
torej znajo pravilno ravnati s 
svojimi čustvi in prepoznavajo 
čustva drugih ter se nanje 
ustrezno odzivajo, imajo 
prednost na vseh področjih 
življenja. Ti ljudje so bolj 
zdravi, bolj osredinjeni in manj 
osamljeni, lažje prenašajo 
frustracije, se manj prepirajo 
in so manj nagnjeni k 
samouničevalnemu vedenju.
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Duda kot eden izmed načinov 
prilagoditve nagona naravnega sesanja 
pri novorojenčkih in dojenčkih lahko 
pripomore k nepravilnostim v razvoju 
čeljusti, k motnjam dihanja in težavam 
pri požiranju. V zahodni Evropi ima od 70 
do 80 odstotkov otrok dudo in pri enem 
od dveh ali treh se razvije križni ali odprti 
ugriz. To pomeni, da ima v razvitih državah 
križni ugriz od 30 do 45 odstotkov otrok z 
dudo. 

Posledice uporabe običajne dude ali 
sesanja prsta
Običajna duda in prst med sesanjem 
preneseta pritisk na ustno nebo, kar vpliva 
na morebitne nepravilnosti v razvoju zob 
in čeljusti. Idealno je, če je pri uporabi 
dude pritisk močnejši na stranskih delih 
neba, saj se to lahko razvija popolnoma 
brez pritiska. Katera koli običajna duda 
bo pritisnila v sredino neba in preprečila 
jeziku pritiskanje ob straneh neba. 
Normalna duda zato lahko povzroči stanje, 
znano pod imenom gotsko nebo, ki se 
navadno povezuje s križnim ugrizom.

Biofunkcionalnost
Pomembno vodilo pri oblikovanju izdelkov 
v liniji Curaprox Baby je biofunkcionalnost. 
Izdelki, ki so zasnovani biofunkcionalno, 
podpirajo otrokov naravni razvoj, ne 
ovirajo rasti čeljusti, zob ali ust, ne 
povzročajo deformacij in ne otežujejo 
dihanja. Biofunkcionalna duda deluje 
tako, da:
• podpira optimalni naravni razvoj, brez 

kakršnih koli neželenih učinkov, 
• preprečuje neželene posledice sesanja, 

na primer križni ali odprti ugriz, in 
• zmanjša verjetnost poznejših dragih 

korekcijskih posegov. 

Kakšna je biofunkcionalna duda
• Ploski sesalni del s stranskimi krilci
Stranski krilci usmerjata pritisk med 
sesanjem na zobe in s tem širita zgornjo 
čeljust, ploski sesalni del pa jeziku 
pušča dovolj prostora. Skupaj pomagajo 
preprečiti zoženje čeljusti z navzkrižnim 
ugrizom, imenovano tudi gotsko nebo. 
Spodbujajo dihanje skozi nos, kar 

omogoča optimalno preskrbo možganov 
in telesa s kisikom. Tako preprečujejo 
motnje spanja in zbranosti ter vnetje ušes, 
nosu in grla, ki so lahko posledica dihanja 
skozi usta.
• Silikonski ščit
S svojo posebno površino je gibljivi ščit na 
otip podoben dojki in ni samo prijeten, 
ampak spodbuja razvoj naravnega načina 
požiranja. Luknjice omogočajo kroženje 
zraka in preprečujejo vnetje kože, saj se 
slina hitro posuši tudi pod ščitom.
Naravni način požiranja
Stanjšano vznožje sesalnega dela in 
prožen silikonski ščit pri dojenčku 
spodbujata naravni način požiranja. Duda 
tako ne povzroča motenj pri požiranju, 
zmanjša pa se tudi tveganje za nepravilen 
razvoj čeljusti in obraza.
• Tipalne izkušnje
Hrapava konica sesalnega dela ob stiku z 
jezikom dojenčku ponuja zanimivo tipalno 
izkušnjo. 

Duda s korektivnim učinkom
Biofunkcionalna duda Curaprox Baby 
pa nima le preventivne funkcije, ampak 
tudi korektivno, kar pomeni, da lahko 
celo pozdravi težave, nastale ob uporabi 
običajne dude ali sesanju prsta. Trenutno 

se izvajajo začetni poskusi z vključevanjem 
logopedov in ortopedov, ki predpisujejo 
uporabo dude v terapevtske namene. 
Za dvo- ali triletnike druge možnosti 
zdravljenja skorajda ni. Pri tej starosti 
tradicionalne ortodontske metode ali 
terapije govora niso izvedljive ali le 
omejeno. Duda Curaprox Baby tako 
povezuje vrzel med pojavom nepravilnosti 
in priložnostjo, da se začne ortodontsko 
zdravljenje z izjemnimi rezultati.

Poleg biofunkcionalne dude, ki jo je 
razvil priznani ortodont dr. Herbert Pick, 
sta v liniji še grizalo, ki lajša tegobe ob 
izraščanju zob, in zobna ščetka za uporabo 
od prvega zobka naprej.

CURAPROX 
BABY
Sesanje običajne dude in prsta vpliva na nepravilen razvoj otrokovih zob in čeljusti pri skoraj 70 
odstotkih otrok, zato sta dojenje in neuporaba kakršne koli dude sploh najboljša načina za pomirjanje 
dojenčkov. Če pa otrok že uporablja dudo, je dobro izbrati biofunkcionalno – takšno, ki podpira 
naravno in zdravo rast čeljusti in zob ter ne povzroča deformacij ali otežuje dihanja. Besedilo: Katarina Petrović

oglasno sporočilo
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Stranski krilci usmerjata pritisk med sesanjem na zobe in s tem 
širita zgornjo čeljust, ploski sesalni del pa jeziku pušča dovolj 
prostora. Skupaj pomagajo preprečiti zoženje čeljusti z navzkrižnim 
ugrizom, imenovano tudi gotsko nebo.

Izdelki, ki so zasnovani 
biofunkcionalno, podpirajo 
otrokov naravni razvoj, ne 
ovirajo rasti čeljusti, zob ali ust, 
ne povzročajo deformacij in ne 
otežujejo dihanja.
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OB SVETOVNEM DNEVU 
USTNEGA ZDRAVJA

BROŠURA
Pamet v roké – za usta in zobé

Praznovanju svetovnega dne ustnega 
zdravja, ki ga predstavlja projekt pod 
okriljem Svetovne zobozdravstvene 
organizacije (FDI), so se pridružili tudi na 
Nacionalnem inštitutu za javno zdravje 
(NIJZ) in v skladu z letošnjim sloganom 
pripravili brošuro Pamet v roké – za usta 
in zobé. Ta slogan poudarja celostno 
in vseživljenjsko skrb za ustno zdravje, 
ki obsega zdravje zob, obzobnih tkiv 
in vseh drugih struktur v ustni votlini. 
Skrb za ustno zdravje je naložba 
posameznika, ki želi živeti zdravo in 
polno življenje. Za doseganje tega cilja 
je ključno, da skrbimo za higieno svojih 
zob vsaj dvakrat dnevno z zobno pasto s 
fluoridi ter se udeležujemo preventivnih 
pregledov ustne votline pri svojem 
zobozdravniku enkrat letno, so poudarili 
na NIJZ. J. S.

Svetovni dan ustnega zdravja je bil letos 
namenjen predvsem opozarjanju naših 
pacientov, da se zavejo pomena zdravih 
ust in zob ter osvojijo dobre higienske 
navade, ki jim bodo pomagale izogniti se 
mnogo težavam. Sporočilo letošnje akcije 
je: »V skrbi za ustno zdravje vzemite v roke 
zobno ščetko!«

Poleg skrbnega čiščenja zob so tudi redni 
zobozdravniški pregledi od rojstva dalje 
najboljša naložba, da bomo ohranili zobe 
in zdrava usta do starosti. Za zdrava in čista 
usta moramo skrbeti po vsaki jedi, vsak 
dan, vse življenje. 

Slovenski zobozdravniki želimo ob 
svetovnem dnevu ustnega zdravja 

sporočiti, da je ustno zdravje bistvenega 
pomena za splošno zdravje, temeljna 
človekova pravica in dolžnost. To je 
potrdila tudi deklaracija o nenalezljivih 
boleznih, ki so jo leta 2011 sprejeli v 
Organizaciji združenih narodov. Slabo 
ustno zdravje je pomemben dejavnik 
tveganja za razvoj bolezni, ki so vodilen 
svetovni zdravstveni problem (sladkorna 
bolezen, srčno-žilne bolezni, rak ...).

Slovenski zobozdravniki bomo v skrbi za 
svoje paciente in pod okriljem Odbora 
za zobozdravstvo Zdravniške zbornice 
Slovenije v sodelovanju s Kliničnim 
oddelkom za maksilofacialno in oralno 
kirurgijo UKCL in Centrom za ustne 
bolezni in parodontologijo Stomatološke 

klinike nadaljevali projekt Pravočasen 
pregled ustne votline lahko reši življenje. 
V projekt je že vključenih več kot 500 
zobozdravnikov, ki bodo v maju opravili 
brezplačne preventivne preglede ustne 
votline, da bi odkrili morebitne zgodnje 
maligne spremembe. Zobozdravniki, ki 
so se prijavili za sodelovanje v projektu, 
so marca obnovili in dopolnili svoje 
znanje o raku ustne votline na seminarju 
Zobozdravnik vidi bolje. Zato lahko reši 
življenje.

SKRBITE ZA ZDRAVA 
USTA IN ZOBE!

Na svetu več kot 3,9 milijarde ljudi boleha za eno od ustnih bolezni, zato je pomembno ozaveščanje 
o skrbi za zdrava usta in zobe, saj je to eden bistvenih pogojev za dobro telesno in psihično 
počutje. Svetovnemu dnevu »ustnega zdravja«, ki ga po vsem svetu praznujemo 20. marca, se letos 
pridružujemo tudi slovenski zobozdravniki s projektom, pri katerem bomo prebivalcem ponudili 
brezplačen preventivni pregled ustne votline. Besedilo: dr. Diana Terlević Dabić, dr. dent. med., vodja projekta Pravočasen pregled ustne 

votline lahko reši življenje, Zdravniška zbornica Slovenije

V projekt je že vključenih več 
kot 500 zobozdravnikov, ki 
bodo v maju opravili brezplačne 
preventivne preglede ustne 
votline, da bi odkrili morebitne 
zgodnje maligne spremembe.

NAJBOLJŠA DNEVNA PODPORA IMUNSKEMU SISTEMU VAŠEGA PSA

naravno

Obišči spletno trgovino na www.juja.eu info@juja.eu
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Besedilo: Juja Organic Dog

Navadni riček (Camelina sativa) je 
starodavna rastlina, ki jo gojijo v Evropi 
in tudi v osrednji Aziji za pridelavo olja in 
živalske krme. V enem obdobju je navadni 
riček veljal za plevel na poljih lana, od tod 
tudi ljudsko ime – divji lan. V angleško 
govorečih predelih mu pravijo »gold of 
pleasure«, v nemških »leindotter«. 

Semena divjega lana (rička) so bogata 
s fitosteroli, vključno s kampesterolom, 
ki pomaga preprečevati poškodbe 
hrustanca, ki nastanejo zaradi vnetja, in 
stigmasterolom, močnim antioksidantom, 
ki pomaga pri zniževanju holesterola in 

JUJA ORGANIC DOG: 
PELETI DIVJEGA 
LANA (RIČKA)
Navadni riček postaja vse bolj uveljavljena in cenjena rastlina zaradi svojih številnih koristnih snovi. 

NAJBOLJŠA DNEVNA PODPORA IMUNSKEMU SISTEMU VAŠEGA PSAPODPORA IMUNSKEMU SISTEMUPODPORA IMUNSKEMU SISTEMU VAŠEGA PSA VAŠEGA PSA VAŠEGA PSA

naravno

Obišči spletno trgovino na www.juja.eu info@juja.eu

glukoze v krvi.
Peleti iz divjega lana Juja Organic Dog 
so izdelani iz hladnostiskanih ekoloških 
semen navadnega rička, ki poleg ugodne 
sestave maščobnih kislin vsebujejo še 
beljakovine, ogljikove hidrate, minerale 
in vitamine. Če povzamemo malo bolj 
konkretno, vsebujejo veliko vitamina E in 
so bogat vir maščobnih kislin omega 3. 
To je odličen naravni priboljšek v prehrani 
vašega psa za zdravje kože, energijo za 
gibanje, podporo zdravju srca in krvnega 
obtoka, zdrave sklepe in vezivna tkiva. 
Semena divjega lana delujejo protivnetno, 
vsebujejo antioksidante in krepijo imunski 

INFO
Na spletni strani www.juja.eu najdete 
konopljine, ričkove in lanene pelete kot 
dopolnilno prehrano za vašega psa.

og
la

sn
o 

sp
or

oč
il

o

sistem.
Peleti iz divjega lana Juja Organic Dog so 
najboljša dnevna podpora imunskemu 
sistemu vašega štirinožnega družinskega 
člana, za njegovo razigrano in dolgo 
življenje. Njihova uporaba je preprosta, saj 
jih zdrobljene posujete po pripravljenem 
obroku vašega štiritačnika. 
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ŽIVILO MESECA

Kvinoja izvira iz andskega dela Južne Amerike, natančneje iz Čila, Bolivije in Peruja, 
kjer jo pridelujejo že več tisoč let. Stari Inki so jo poimenovali »mati vseh žit« in 
verjeli, da je sveta. Besedilo: Maja Jeereb, certificirana nutricionistka, in Katarina Miklavc, univ. dipl. inž. živilstva in prehrane, www.mojezdravje.net

Kvinoja je žitaricam podoben pridelek s 
semenom, ki je izjemno hranljivo. Rahlo 
spominja na kuhano proseno kašo, saj je 
seme ploščato in podobne barve. Barve 
semena so med belo in sivo pa vse do črne, 
rumene, rožnate, rdeče in vijolične. Pogosto 
lahko ena sama rastlina vsebuje več različnih 
barv semen.

Obstajajo tri glavne vrste kvinoje. Rdeča, 
bela in črna kvinoja. V živilski industriji in 
medicini najpogosteje uporabljajo seme 
in liste, celotna rastlina pa se uporablja 
za pridelovanje živalske krme. Iz semen 
pridelujejo kvinojo v drugih oblikah (puhlice, 
žitarice za zajtrk), moka, juhe in alkohol. 
Moka iz kvinoje se uporablja za kruh, 
slaščice in izdelavo drugih, predelanih živil. 
Škrob iz kvinoje ima visoko viskoznost, zato 
se uporablja tudi za različne industrijske 
nanose.

Hranilne vrednosti 
Seme vsebuje veliko beljakovin in širok 
spekter vitaminov in mineralov. Seme 
kvinoje je bogato z aminokislinami (lizin in 
metionin), ki jih je v drugih žitih manj. En 
skodelica ali 120 gramov kuhane kvinoje 
vsebuje šest gramov beljakovin in tri grame 
vlaknin. Takšna skodelica ima 170 kcal, 31 
gramov ogljikovih hidratov in 2,5 grama 
maščob, bogatih z maščobnimi kislinami 
omega 3. Še ena prednost kvinoje je visoka 

vsebnost prehranske vlaknine. Različne 
vrste kvinoje lahko vsebujejo 10–16 gramov 
prehranske vlaknine na 100 gramov. Ta 
vrednost je kar dvakrat višja od vrednosti 
prehranske vlaknine v žitih. Kuhana kvinoja 
sicer vsebuje manj vlaknin, ker se absorbira 
veliko vode.

Kvinoja ima nizek glikemični indeks (53), 
kar pomeni, da se vsebnost krvnega 
sladkorja po njenem zaužitju povečuje 
počasi. V nasprotnem primeru živila z 
visokim glikemičnim indeksom spodbujajo 
apetit in lakoto ter lahko tako posledično 
vplivajo na posameznikovo težo. Taka živila 
so povezana s kroničnimi boleznimi, kot so 
sladkorna bolezen tipa 2 in srčne bolezni.

Kvinoja ni gensko spremenjeno živilo, ne 
vsebuje glutena in je po navadi ekološko 
pridelana. Raste lahko v ekstremnih, 
izjemno slabih razmerah, tudi z malo dežja 
in na visoki nadmorski višini. Zraste od 
enega do tri metre in je kot rastlina izjemno 
odporna. Samo včasih potrebuje kemično 
zaščito, zato znanstveniki pri Nasi načrtujejo 
gojenje kvinoje v vesolju. Bogata je s hranili, 
preprosto pridelana in enostavna za pripravo.

Funkcionalno živilo
Kvinoja je odličen primer funkcionalnega 
živila, ki deluje preventivno in zmanjšuje 
tveganje za razvoj različnih bolezni. Poleg 
beljakovin, vitaminov in mineralov vsebuje 
tudi maščobne kisline in antioksidante, ki 
pomagajo pri varovanju celičnih membran 
in živčnih funkcijah v možganih. Kvinoja 
vsebuje pester nabor vitaminov, največ 
�-karotena in niacina. Izmerjena je bila 
tudi omembe vredna količina tiamina, 
folne kisline in vitamina C. V primerjavi 
z drugimi žitaricami (rižem, ječmenom, 
pšenico), kvinoja vsebuje več vitamina B2, 
vitamina E, karotena, pantotenske kisline in 
biotina. Od mineralov je bogata s kalcijem, 
magnezijem, železom, bakrom in cinkom. 
Minerali so vpleteni v ogromno funkcij v 
našem telesu. Delujejo kot kofaktorji pri 
encimskih reakcijah, mineralizaciji kosti. 
Večina mineralov v kvinoji je najdena v veliko 
večjih količinah kot pri drugih žitaricah. V 

biološko dostopnih molekulah so kalcij, 
magnezij in kalij najdeni v dovolj velikih 
količinah, da bi zadoščali za uravnoteženo 
prehrano. V kvinoji je prav tako ogromno 
elementov v sledovih, ki ugodno vplivajo na 
zdravje. Dve vrsti rastlinskih antioksidantov 
– flavonoidov sta prisotni v kvinoji (kvercetin 
in kaempferol). Pri študijah na živalih 
sta izkazala protivnetno, protirakavo in 
antidepresivno delovanje v telesu. Prav 
zaradi vseh naštetih mikro- in makrohranil 
so jo uvrstili med superživila. Kvinoja je 
dober vir kalcija pri ljudeh, ki ne prenašajo 
laktoze. Je lahko prebavljiva in ne vsebuje 
glutena.

Kako kvinojo pripravimo v jedeh?
Kvinojo je zelo preprosto vključiti v vsakdanji 
jedilnik. Je okusna in enostavna za 
dodajanje k večini živil. Lahko je pomembno 
predhodno namakanje (odvisno od vrste 
kvinoje), predvsem zaradi vsebnosti 
saponinov, ki so bili najdeni v zunanjem 
sloju lupine. Ti so lahko krivi za grenek 
okus kvinoje. Pred kuhanjem je treba 
kvinojo dobro sprati z vodo. Nekatere 
živilske znamke ponujajo že namočeno ali 
kaljeno kvinojo. Podatek o tem najdemo 
na embalaži, zato je priporočljivo branje 
deklaracij. Kvinojo lahko danes pripravimo 
že v 15–20 minutah. Dobimo jo praktično 
v vseh bolje založenih trgovinah s hrano. 
Recepte za jedi s kvinojo najdete v reviji.

KVINOJA – 
SUPERŽIVILO MED 
ŽITARICAMI

Kvinoja je odličen primer 
funkcionalnega živila, ki deluje 
preventivno in zmanjšuje 
tveganje za razvoj različnih 
bolezni.

ZA VEGETARIJANCE IN VEGANE
Namesto mesa

Kvinoja lahko v kombinaciji z drugimi 
žiti brez težav nadomesti meso oz. 
potrebe po beljakovinah in esencialnih 
aminokislinah in maščobah.

Lepše rastline 
z manj zalivanja

S slovenskim znanjem  
do boljših rezultatov
V zadnjem obdobju lahko tudi na slovenskem 
trgu dostopamo do kakovostnih rešitev na 
področju naravnih dodatkov rastni zemlji. Eden 
takih izjemno učinkovitih dodatkov so tudi 
zelene kocke Urbanscape (Green Cubes). Gre 
za kocke proizvedene iz vulkanskih kamenin, 
ki so v celoti naravnega izvora, primerne za 
gojenje različnih rastlin.  Kocke, vmešane v 
zemljo v razmerju vsaj 1:5 (20 % kock),  
bodo zemljo rahljale in hkrati odlično 

zadrževale vodo, ki jo bo rastlina črpala po 
potrebi. Vlakna vpijejo sedemkratno količino 
vode glede na svojo težo ter jo postopoma 
sproščajo, zato je poraba vode in v njej 
raztopljenih hranil manjša. Posledično 
je potreba po zalivanju manjša, zaradi 
izboljšanega zračno – vodnega režima tal pa 
bo rastlina lahko razvila močnejše korenine 
ter večje število poganjkov in socvetij. Zelena 
masa rastlin bo tako večja.

Rastline potrebujejo za svojo rast ustrezno rastno podlago,  
ki omogoča pretok zraka, vode in hranil. Poleg tradicionalnega 
gojenja v zemlji so dobro uveljavljeni tudi že drugi sistemi 
gojenja – v šoti, kokosovih vlaknih, kamenih vlaknih, perlitu in 
drugih materialih kot samostojni rastni medij ali kot dodatek.

Lepše rastline 
z manj zalivanja

Knauf Insulation, d. o. o., Trata 32, 4220 Škofja Loka  •  T:  04/51 14 175  •  E -pošta: urbanscape@knaufinsulation.com
www.hidro-vlakna.si

Uporabo kock priporočamo za: sajenje posodovk v večja korita,  gojenje lončnic, 
zasipavanje sadilnih jam za drevesa in grmovnice, za izboljšanje lastnosti tal.

1.
Preprosta uporaba 
Vmešajte zelene kocke v zemljo v razmerju 1:5 
(1/5 kock zmešajte s 4/5 zemlje). Mešanico 
dajte v lonček ali korito.

2.
Običajna oskrba 
Posadite ali posejte vaše rastline v 
pripravljeno mešanico in dobro zalijte. 
Zelene kocke prekrijte z zemljo.

3.
Manj zalivanja 
Zelene kocke počasi sproščajo vodo, 
ki jo rastline porabljajo skladno s 
svojimi potrebami.

Kako uporabiti kocke Urbanscape?

Izdelki Urbanscape 
zagotavljajo optimalno 
vlažnost in zračnost 
v zemlji ter s tem 
omogočajo:

• Močnejši in bolj razvejan 
koreninski sistem.

• Več cvetov.
• Večjo zeleno maso rastlin.
• Povečano število socvetij.

• Z njihovo uporabo se 
podaljšajo intervali  
med zalivanji tudi  
za do 50 odstotkov.

• Presežna voda se shrani in 
sprošča postopoma, zemlja 
pa ostane lahka  
in zračna.

• Izdelke Urbanscape 
preprosto zamešamo  
v zemljo; s tem se  
ustvarijo odlični pogoji, 
ki rastlinam zagotavljajo 
zračnost in potrebno  
vlago  
za boljšo rast.

• Izdelki Urbanscape  
so okolju prijazni.

• Z izdelki Urbanscape 
varčujemo z vodo in 
pomagamo ohranjati  
naš planet.

okolju 
prijaznoboljša rast

enostavna 
uporaba

manj 
zalivanja

Zakaj uporabiti 
kocke 
Urbanscape?

Zelene kocke krepijo koreninski sistem (Primer 
rastline gojene z in brez zelenih kock Urbanscape)

Zelene kocke večajo število socvetij (Primer rastline 
gojene z in brez zelenih kock Urbanscape)

Zelene kocke vzpodbujajo rast  (Primer rastline 
gojene z in brez zelenih kock Urbasncape) 

do 50%manjzalivanja!

URBANSCAPE-članek 203x270 mm-Urbano vrtičkanje Zelene kocke.indd   1 4/4/16   10:05 AM
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do boljših rezultatov
V zadnjem obdobju lahko tudi na slovenskem 
trgu dostopamo do kakovostnih rešitev na 
področju naravnih dodatkov rastni zemlji. Eden 
takih izjemno učinkovitih dodatkov so tudi 
zelene kocke Urbanscape (Green Cubes). Gre 
za kocke proizvedene iz vulkanskih kamenin, 
ki so v celoti naravnega izvora, primerne za 
gojenje različnih rastlin.  Kocke, vmešane v 
zemljo v razmerju vsaj 1:5 (20 % kock),  
bodo zemljo rahljale in hkrati odlično 

zadrževale vodo, ki jo bo rastlina črpala po 
potrebi. Vlakna vpijejo sedemkratno količino 
vode glede na svojo težo ter jo postopoma 
sproščajo, zato je poraba vode in v njej 
raztopljenih hranil manjša. Posledično 
je potreba po zalivanju manjša, zaradi 
izboljšanega zračno – vodnega režima tal pa 
bo rastlina lahko razvila močnejše korenine 
ter večje število poganjkov in socvetij. Zelena 
masa rastlin bo tako večja.

Rastline potrebujejo za svojo rast ustrezno rastno podlago,  
ki omogoča pretok zraka, vode in hranil. Poleg tradicionalnega 
gojenja v zemlji so dobro uveljavljeni tudi že drugi sistemi 
gojenja – v šoti, kokosovih vlaknih, kamenih vlaknih, perlitu in 
drugih materialih kot samostojni rastni medij ali kot dodatek.

Lepše rastline 
z manj zalivanja

Knauf Insulation, d. o. o., Trata 32, 4220 Škofja Loka  •  T:  04/51 14 175  •  E -pošta: urbanscape@knaufinsulation.com
www.hidro-vlakna.si

Uporabo kock priporočamo za: sajenje posodovk v večja korita,  gojenje lončnic, 
zasipavanje sadilnih jam za drevesa in grmovnice, za izboljšanje lastnosti tal.

ki omogoča pretok zraka, vode in hranil. Poleg tradicionalnega 

gojenja – v šoti, kokosovih vlaknih, kamenih vlaknih, perlitu in 

1.
Preprosta uporaba 
Vmešajte zelene kocke v zemljo v razmerju 1:5 
(1/5 kock zmešajte s 4/5 zemlje). Mešanico 
dajte v lonček ali korito.

2.
Običajna oskrba 
Posadite ali posejte vaše rastline v 
pripravljeno mešanico in dobro zalijte. 
Zelene kocke prekrijte z zemljo.

3.
Manj zalivanja 
Zelene kocke počasi sproščajo vodo, 
ki jo rastline porabljajo skladno s 
svojimi potrebami.

Kako uporabiti kocke Urbanscape?

Izdelki Urbanscape 
zagotavljajo optimalno 
vlažnost in zračnost 
v zemlji ter s tem 
omogočajo:

• Močnejši in bolj razvejan 
koreninski sistem.

• Več cvetov.
• Večjo zeleno maso rastlin.
• Povečano število socvetij.

• Z njihovo uporabo se 
podaljšajo intervali  
med zalivanji tudi  
za do 50 odstotkov.

• Presežna voda se shrani in 
sprošča postopoma, zemlja 
pa ostane lahka  
in zračna.

• Izdelke Urbanscape 
preprosto zamešamo  
v zemljo; s tem se  
ustvarijo odlični pogoji, 
ki rastlinam zagotavljajo 
zračnost in potrebno  
vlago  
za boljšo rast.

• Izdelki Urbanscape  
so okolju prijazni.

• Z izdelki Urbanscape 
varčujemo z vodo in 
pomagamo ohranjati  
naš planet.
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prijaznoboljša rast
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Zakaj uporabiti 
kocke 
Urbanscape?

Zelene kocke krepijo koreninski sistem (Primer 
rastline gojene z in brez zelenih kock Urbanscape)

Zelene kocke večajo število socvetij (Primer rastline 
gojene z in brez zelenih kock Urbanscape)

Zelene kocke vzpodbujajo rast  (Primer rastline 
gojene z in brez zelenih kock Urbasncape) 

do 50%manjzalivanja!
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