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Bolečina
je nadloga.
Obvladajte jo, preden
postane neznosna.

Hitra
rešitev.

Nalgesin® S.
Hitro opravi z bolečino.
Nalgesin S vsebuje natrijev naproksenat.

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

ROŽNATI OKTOBER
Rak dojke • Kronična mieloična levkemija • Skrb za
zdravo srce • Holesterol • Imunski sistem • Multipla
skleroza • Kronična vnetna črevesna bolezen • Brazgotine
Žalovanje • Menopavza • Demenca • Pozitivni učinki hoje

UVODNIK

KAZALO

Oktober je spet obarvan
rožnato, saj je to mesec,
ki je tradicionalno
posvečen ozaveščanju
o raku dojk. To je
najpogostejša oblika
raka pri ženskah,
marsikdo pa še ne ve,
da za njim lahko zbolijo tudi moški. In teh je v Sloveniji okoli 10 na
leto, nekaj jih tudi umre. Kot pri drugih rakih je seveda tudi pri tem
za učinkovitejše zdravljenje in večje možnosti preživetja ključno
zgodnje odkrivanje bolezni. Zdravljenje je v zadnjih desetletjih zelo
napredovalo in mnogo več bolnikov kot nekoč preživi vsaj pet let;
še vedno pa bolniki zaradi slabe ozaveščenosti pridejo prepozno k
zdravniku, ugotavljajo strokovnjaki. Zato želimo skupaj z njimi tako
ženske kot moške znova pozvati, naj bodo pozorni na spremembe
in naj skrbijo za svoje zdravje. Za začetek poskrbite za dober
imunski sistem in uživajte v barviti jeseni.

V TEJ ŠTEVILKI ZDRAVIH NOVIC PREBERITE:

Janja Simonič,
glavna in odgovorna urednica
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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.
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
Spletne vsebine: Sindi Kustec in Andrej Holcman
Koordinatorka uredništva: Saša Schwarz, sasa@zdrave-novice.si
Vodja projektov: Andrej Holcman, andrej@zdrave-novice.si
Lektoriranje: Barbara Frelih
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Fotografije: shutterstock, Hiša idej, osebni arhivi strokovnih sodelavcev
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Naklada: 62.000 izvodov
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Strokovni sodelavci:
• Mateja Švetak, spec.
psihodinamske psihoterapije
• Maja Jeereb, certificirana
nutricionistka in urednica portala
MojeZdravje.net, Center Moje
zdravje
• Alja Dimic, certificirana prehranska
terapevtka, Holistic Center
• Anja Pristavec, dipl. inž. živ. in
prehr. (UN), Befit, svetovalka
za zdravo prehrano, hujšanje in
diabetes

• Eva Žontar, diplomirana biologinja
• Nataša Sinovec, spec. za
poravnavo telesne drže
• Urša Majcen, mag. farm.
• Katarina Petrović
• Simona Janček
• Monika Hvala
• Maša Novak
• Lara Milič
• Danijel Kmetec
• H. M. S.

VPIS V RAZVID MEDIJEV pod štev. 1558
Izdajatelj: HIŠA IDEJ,
Inovativna skupina, d. o. o.
Zagrebška cesta 90, 2000 Maribor
www.hisa-idej.si

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

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

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

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.

VRTILJAK

UREDITE PREBAVO Z INDIJSKIM TRPOTCEM
Indijski trpotec prihaja iz Indije. Užitni
del rastline so lupine semen, ki tvorijo
čudovito sluz, ta pa lahko pomaga pri
urejanju prebave. Luščine psiliuma
namreč vsebujejo zelo veliko netopnih
vlaknin, ki v stiku z vodo nabreknejo
in ustvarijo snov, podobno želatini,
ki pozitivno deluje na prebavo. Ker
mehča blato, je zelo dobrodošel pri
tistih, ki imajo hemoroide. Uživanje
indijskega trpotca znižuje tudi raven
holesterola in maščob v krvi. Na voljo
je na www.nutrisslim.com ter v vseh
bolje založenih živilskih prodajalnah.

IZJEMNO OBČUTLJIVA KOŽA POD POPOLNIM
NADZOROM
Biološka inovacija laboratorija Bioderma nova
Sensibio Tolerance + je namenjena občutljivi,
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 zmanjšuje hipervzburjenost
kožnih živčnih vlaken in uravnava 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 varnost. Brez dišav, parabenov,
konzervansov. Ponovno boste z zadovoljstvom
skrbeli za svojo kožo in uporabljali najljubša ličila.
Izdelki BIODERMA na voljo v lekarnah.
www.bioderma.si

KRKIN DAN BREZ AVTOMOBILA
V skrbi za zdravje in bolj zdravo okolje se tudi v farmacevtski
družbi Krka intenzivno vključujejo v dejavnosti, usmerjene
v ukrepe za izboljšanje in ohranitev naravnega okolja ter
razvoj trajnostne mobilnosti. V okviru evropskega tedna
mobilnosti so že drugič zapored izpeljali Krkin dan brez
avtomobila in sodelavce povabili, da v službo pridejo peš, s
kolesom, z javnim prevozom ali pa se dogovorijo za skupno
vožnjo. Število sodelavcev, ki so se odločili za alternativni
prihod na delo, je bilo letos še večje. Z lastnim mobilnostnim
načrtom v Krki spodbujajo uporabo alternativnih in za okolje
manj škodljivih načinov prihoda na delo. Ključni cilji načrta
so zmanjšati uporabo osebnih avtomobilov in prispevati
k večji prometni varnosti in izboljšanju zraka ter zmanjšati
prometno obremenitev. Na interni spletni strani so pripravili
stran za mobilnost, prek katere se lahko sodelavci v rubriki,
poimenovani Peljimo se skupaj, dnevno dogovarjajo za
skupne vožnje na delo, najdejo pa tudi številne informacije o
dejavnostih, kot so hoja, kolesarjenje in podobno. Objavljajo
tudi vozne rede javnega potniškega prometa v Novem
mestu in Ljubljani, od koder prihaja največ sodelavcev. Krka bo
podprla tudi projekt uvedbe avtomatiziranega kolesarskega
sistema za samopostrežno izposojo koles v novomeški
občini. V novo kolesarsko mrežo bo prispevala donacijo za
eno kolesarsko postajo s petimi kolesi in desetimi priključnimi
mesti. Skupaj s Trim klubom Krka uvajajo novo kampanjo
Enkrat na teden drugače, s katero bodo zaposlene še dodatno
motivirali k odločitvi za alternativne prihode na delo. Tako so
poskrbeli za dodatna parkirna mesta za kolesa, na osrednji
lokaciji podjetja pa so postavili tudi polnilno postajo za
električna vozila. Uporabljajo jo lahko zaposleni, poslovni
partnerji in Krkini obiskovalci. Del odgovornega ravnanja v
skrbi za čistejši zrak je tudi uporaba petih električnih vozil,
ki jih sodelavci uporabljajo za prevoze v delovnem okolju in
dostavljanje pošte.

OKREVANJE PO MOŽGANSKI KAPI V
THERMANI LAŠKO
V Thermani Laško, ki slovi po odličnih fizioterapevtskih storitvah,
imajo program okrevanja po možganski kapi. Njihove dosedanje
obravnave nevroloških bolnikov so bile zelo uspešne. Program
odlikujejo specialistični pregledi pri zdravniku specialistu fizikalne
in rehabilitacijske medicine, obravnave Bobath, šola hoje,
polovične masaže, hidroterapija v blagodejni termalni vodi Laško
... Dodatne informacije: www.thermana.si in 080 81 19.
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ČAJI 1001 CVET V NOVI EMBALAŽI
1001 CVET je najbolj priljubljena blagovna znamka čajev v
Sloveniji, saj je sinonim za kakovost in tradicijo. Ponuja bogato
izbiro okusov med blagodejnimi zeliščnimi čaji, sadnimi in
pravimi čaji. V letošnjem letu smo blagovno znamko 1001
CVET preoblikovali. Čaji 1001 CVET so tako pakirani v novih,
sodobnejših škatlah, ki varujejo izdelek pred zunanjimi vplivi in
so prijaznejše do okolja. Da bodo naši kupci lahko v celoti uživali
v vsaki skodelici čaja, smo jim zagotovili filtrske vrečke, pakirane
v posebnem aromaovitku. Vrečica ohranja okuse in vonjave
sestavin do trenutka priprave čaja in podaljšuje rok uporabe.

Spremljajte nas na
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CENEJŠE CEPLJENJE PROTI KLOPNEMU
MENINGOENCEFALITISU

AKCIJA!

Zaščitite se pred nevarnimi okužbami, ki jih prenašajo klopi.
Zdravstveni dom Ljubljana bo jeseni ponovno izpeljal akcijo
cenejšega cepljenja proti klopnemu meningoencefalitisu
(KME). To je nevarna virusna bolezen osrednjega živčevja, za
katero zdravila ne poznamo, na voljo pa imamo učinkovito
in varno cepivo. Akcija Zdravo v naravo bo tokrat potekala pri
izbranih osebnih zdravnikih v vseh enotah Zdravstvenega
doma Ljubljana, in sicer vse do 27. oktobra. Cena cepljenja
bo 20 EUR, plačilo pa bo mogoče samo z gotovino. Za
termin se je treba naročiti pri izbranem osebnem zdravniku
po telefonu, prek spletnega naročanja ali osebno v
ordinacijskem času ambulante. Cepi se lahko vsak, otroci že
od dopolnjenega prvega leta dalje, cepljenje odsvetujejo le
ljudem z akutno vročinsko boleznijo in tistim, ki so alergični
na jajčne beljakovine ali druge sestavine cepiva. Na cepljenje
prinesite cepilno knjižico, če jo imate. »Jesen je najboljši čas
za začetek cepilne sheme, v kateri moramo za učinkovito
zaščito prejeti tri odmerke, prva dva v razmiku od enega
do treh mesecev, tretjega pa od pet do dvanajst mesecev
po drugem. Tako smo spomladi, ko se klopi prebudijo,
pripravljeni za brezskrbno uživanje v naravi. Ker pa imamo
letos zelo toplo in vlažno jesen, velja omeniti, da je zaščita
ustrezna že po dveh odmerkih, ki jih lahko prejmemo tudi
po pospešeni shemi s 14-dnevnim razmikom. Klopi bodo
namreč ob takšnem vremenu še kar nekaj
časa aktivni, saj gredo v zimsko mirovanje
šele takrat, ko temperature trajno padejo
pod 5 oz. 7 stopinj Celzija,« je povedala
Tea Stegne Ignjatovič, dr. med., spec.,
strokovna direktorica ZD Ljubljana.

PRVI CENTER SONARAVNE GRADNJE PRI NAS
Družba Gnezdo je v sodelovanju z družbo JUB v Šentvidu v
Ljubljani odprla prvi specializirani Center za sonaravno gradnjo
v Sloveniji, ki na enem mestu ponuja vse naravne materiale za
do okolja in zdravja prijazno gradnjo in obnovo objektov. V njem
graditeljem ponujajo paleto izdelkov izključno iz stoodstotno
naravnih surovin, kot so naravne zidne barve, olja in voski, ilovnati
in apneni materiali za gradnjo ter naravni izolacijski materiali
in leseni podi. Ob odprtju so predstavili tudi novo slovensko
blagovno znamko Nativa, ki vključuje linijo naravnih barv,
naravne gradbene materiale ter storitve, ki jih bodo uporabniki
lahko uporabili na področju sonaravne gradnje. Center, v
katerem so na voljo tudi drugi naravni izdelki priznanih tujih
dobaviteljev, bo v prihodnje prepoznaven tudi kot informativno in
izobraževalno stičišče izvajalcev in uporabnikov, ki bodo v njem
usvajali različne tehnike gradnje in nanašanja barv, spremljali
novosti in spoznavali materiale za sonaravno gradnjo. Naravni,
lokalni in obnovljivi materiali zagotavljajo lepše, bolj zdravo in
čistejše bivalno okolje. Center sonaravne gradnje, ki je namenjen
tako zasebnim kot poslovnim graditeljem, je odprt vsak delovnik
od 8. do 18. ure, ob sobotah pa do 12. ure.

KAJ NARAVNA MEDICINA PRIPOROČA ZA DOBER SPANEC?
Podnevi manj stresa, ponoči več spanja
Baldrijan pomaga, da noč prespimo mirno, umirja in sprošča pa tudi podnevi, ko
se spopadamo s stresom. Ne povzroča odvisnosti in jutranjega občutka otopelosti.
Kapljice Baldrijan Soria Natural so pripravljene z modernimi postopki in zato
so do 25-krat močnejše kot običajne. Telo jih v tekoči obliki lahko uporabi v celoti
in s tem lažje vzpostavlja ravnovesje podnevi in ponoči. Brez alkohola in umetnih
konzervansov.

Kako se rešiti kašlja?
Ko kašelj moti spanje, vam priporočamo mesojedo rastlino, ki so jo menihi uporabljali
že v 12. stoletju. Okroglolistna rosika oz. drosera prispeva k pomirjanju dražečih
občutkov v grlu in k optimalnemu izločanju iz dihalnih poti. Kapljice Soria Natural iz
ekološko vzgojene okroglolistne rosike so brez alkohola in dodatkov, zato jih lahko
ponudimo otrokom od prvega leta starosti dalje in odraslim. Največkrat jih uporabljamo
pri kašlju zaradi prehlada, pa tudi pri dolgotrajnem suhem kašlju in kadilskem kašlju.

Ginko za boljši spomin in koncentracijo
Starejši so zvesti uporabniki, uporabljajo ga tudi študenti. V obliki tekočega
ekstrakta takoj preide v krvni obtok. Razliko občutite že v 20 minutah. Ko se težko
skoncentrirate, poskusite brezalkoholne kapljice Ginko Soria Natural.

Napihnjen trebuh po vsaki jedi?
Če po obroku občutite polnost in napenjanje, vzemite naravne, brezalkoholne kapljice
Artičoka Soria Natural. Vsebujejo grenčine, ki pomagajo pri prebavi in zmanjšajo
napihnjenost. Pri odvečnih kilogramih okrog pasu je treba znižati maščobe v krvi.
Artičoka prispeva k vzdrževanju normalne ravni maščob v krvi in s tem znižuje
holesterol. Z artičoko lahko podprete delovanje jeter in razstrupljanje telesa tudi vsi, ki ne
smete jemati pegastega badlja.

Kaj za boleče grlo in poln nos?
Kombinacija treh močnih antimikrobnih junakov je prava rešitev. Ekološko pridelana
ameriški slamnik in timijan ter propolis v popolnoma naravnih in brezalkoholnih
kapljicah Ameriški slamnik kompleks Soria Natural. Za otroke in odrasle. Začnite
takoj, ob prvih znakih prehlada.

Ekološke kapljice Soria Natural so farmacevtske kakovosti, brez alkohola in umetnih
konzervansov. Na voljo so v vseh lekarnah in specializiranih trgovinah.

IMUNSKI SISTEM IN JESENSKO VREME LAHKO
GRESTA Z ROKO V ROKI
KinderImmun® je multivitaminski in multimineralni izdelek.
Aktivni kompleks v izdelku je sestavljen iz naravnih in
dragocenih sestavin,
ki podpirajo imunski
sistem. KinderImmun®
vsebuje naravni vitamin
C iz acerole, cink,
pomembne vitamine
kompleksa B (B1, B2,
B6, B9, B12), betaglukan
iz gobe kvasovke,
vitamin D3, naravni
koncentrat kolostruma,
mlečnokislinske bakterije
in inulin. KinderImmun®
je optimalna kombinacija
hranilnih snovi za krepitev
imunskega sistema za
celo družino. Na voljo
lekarnah.

STROKOVNA POMOČ PRI HUJŠANJU
Za strokovno pomoč in sestavo jedilnika za hujšanje se lahko
obrnete na Anjo Pristavec, dipl. inž. živ. in prehr. (UNI), iz Befita.
Ukvarja se z vodenjem individualnih programov hujšanja, kar
omogoči dobre, predvsem pa trajne rezultate. Pišite na anja@
prehrana.info, mnenja zadovoljnih strank pa preberite na www.
prehrana.info.

ŠT. 1 V BOJU PROTI PODOČNJAKOM
Krema za kožo okoli oči NUXE Crème Prodigieuse® Yeux
je izjemno vlažilna krema proti podočnjakom. Zahvaljujoč
antioksidantom ta lahka krema odpravlja znake kožnega
stresa in utrujenosti na predelu okoli oči, kožo osveži in deluje
proti vidnim znakom staranja. Hialuronska kislina rastlinskega
izvora mehča kožo in gladi drobne gubice, rastlinski glicerin
kožo oskrbi z vlago, medtem
ko naravni kofein deluje proti
zabuhlosti in temnim kolobarjem.
Krema vsebuje 94,6 odstotka
sestavin naravnega izvora. Naravna
kozmetika NUXE je na voljo v
lekarnah, specializiranih prodajalnah,
v Maxi marketu, Leposani (E.
Leclerck) ter veleblagovnici NAMA v
Ljubljani. www.nuxe.si

ORAFLOGO ZA VSE TEŽAVE V USTIH
Izjemna učinkovitost vseh izdelkov Oraflogo je adut za hitro
pomoč pri zdravljenju gingivitisa, parodontoze, aft ter
razjed v ustni votlini in pri težavah zaradi operativnih
posegov, neprilegajočih zobnih protez in uporabe
ortodontskih aparatov. Izdelki Oraflogo zmanjšajo krvavitve
dlesni, pospešujejo celjenje in blažijo bolečino. Zdaj so v
lekarnah poleg ORAFLOGO® GELA na voljo tudi ORAFLOGO®
JUNIOR GEL za otroke in najstnike, ORAFLOGO® USTNA
RAZTOPINA za težje primere, ORAFLOGO® USTNA VODA
za preventivo ter ORAFLOGO® PRŠILO za praktično rabo. Za
pravilno izbiro poiščite nasvet farmacevta ali zobozdravnika.
Za vse informacije pokličite na telefonsko številko 080 50 02,
http://si.oraflogo.com/.

POGREŠATE DOBER SPANEC?
Prehransko dopolnilo SONITIN z izvlečkom baldrijana,
magnezijem, fosfolipidi, triptofanom in naravnim virom
vitamina E. Za spanje in sprostitev. Da smo lahko čez dan
nasmejani, razigrani in polni delovnega
elana, se moramo dobro naspati!
Prehransko dopolnilo SONITIN je
edinstvena kombinacija aktivnih sestavin na
našem trgu, ki vam bo pomagala povrniti
dober spanec.

Prehransko dopolnilo
ni nadomestilo za
uravnoteženo in
raznovrstno prehrano.
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EKOLOŠKE PRESNE RASTLINSKE BELJAKOVINE
SUNWARRIOR IN LIVE GRANOLA Z OKUSOM
ČOKOLADE IN KOKOSA
Zaradi lahke prebavljivosti beljakovine Sunwarrior in Live
Granolo lahko uživajo vsi, ki imajo težave z mlečnimi
beljakovinami in glutenom. Odlična, kar 98-odstotna
absorpcija beljakovin. Lahek obrok brez občutka
napihnjenosti. Warrior Blend je presni rastlinski vir beljakovin
s popolnim aminokislinskim profilom.
Je edinstvena mešanica rastlinskih proteinov konoplje, graha,
kokosa in jagod goji.
Ob nakupu beljakovin Sunwarrior prejmete gratis presno
ekološko proteinsko Live Granolo.
• Visoka vsebnost rastlinskih beljakovin.
• Visoka vsebnost prehranske vlaknine.
• Brez dodanih sladkorjev.
• Brez glutena, brez laktoze in brez oreščkov.
Presna ekološka proteinska granola je odličen zajtrk ali
malica za pripravo polnovrednega obroka. Pripravljena
je v dehidratorju iz naravnih, presnih rastlinskih surovin
ekološkega izvora. Primerna je tudi za vegane, vegetarijance in
vse aktivne ljudi. Vsebuje izključno naravno prisotne sladkorje.
Proteinska Live Granola je pripravljena ročno iz presnih
sestavin s posebnim postopkom sušenja v dehidratorju pri
temperaturi do 46 stopinj, kar ohrani boljšo biorazpoložljivost
hranil, sočnost in pristen, prvinski okus.
• Idealen obrok za regeneracijo po športni aktivnosti.
• Vsebuje rastlinske beljakovine Sunwarrior.
• Beljakovine prispevajo k vzdrževanju mišične mase.
• Pripravljena je ročno v Sloveniji iz skrbno izbranih sestavin
ekološkega izvora.
Več na: www.granola.si ali www.super-hrana.si.

VARNE JEKLENIČKE ZA VSO DRUŽINO
Jekleničke znamke Pura so izdelane iz stoodstotno naravnega
jekla. Primerne so za vso družino.
• Varne: brez plastike in drugih zdravju škodljivih materialov
(brez ftalatov, brez nafte, PVC, svinca …), najvarnejše jekleničke
na svetovnem trgu zaradi izpopolnjenega izogibanja plastiki!
Presegajo najstrožjo evropsko Direktivo 2002/72/EC.
• Funkcionalne: notranji pretok jekleničke je izdelan iz močnih
silikonskih izolacijskih materialov.
• Sodobne: privlačne barve in prilagojene za majhne otroške
rokice.
• Enostavne za čiščenje: pranje v pomivalnem stroju, velika
odprtina pa omogoča enostavno čiščenje.
• Zanesljive: deli iz nerjavečega jekla imajo zanesljivo garancijo
za vse življenje.
• Nastavki so iz stoodstotnega medicinskega silikona.
• Na voljo so klasične jekleničke ali termo jekleničke za hladne
oz. tople napitke do osem ur.

BALDRIVEL ZA MIRNE NOČI
Pogosto prebujanje sredi noči povzroča preutrujenost in slabo
počutje, kilogrami se nabirajo … Kako prespati celo noč brez
zbujanja sredi noči in premetavanja po postelji? Podaljšano
sproščanje baldrijana in pasijonke iz rastlinskih kapsul Baldrivel
XXI Soria Natural poskrbi, da na telo delujejo 12 ur, torej celo
noč. Baldrijan sprošča in prispeva k normalnemu ritmu spanja.
Ne povzroča odvisnosti in nima negativnega vpliva na jutranjo
budnost, zato kapsule Baldrivel XXI še posebej priporočamo
tistim, ki se ponoči pogosto prebujajo, nato pa težko znova
zaspijo. Kapsule so na voljo v vseh lekarnah in specializiranih
trgovinah ali na www.soria-natural.si.

VRTILJAK

SORIA NATURAL –
VRNITEV K NARAVI JE
PRAVA POT DO ZDRAVJA
(1. DEL)
NA OBISKU V PODJETJU SORIA NATURAL
Kako zelo drži ljudska modrost, da ima narava vedno prav, ter to, da ko se ena vrata zapro, se drugje
odprejo nova, nam najbolje ilustrirata zgodbi o nastanku podjetja Soria Natural v Španiji in pri nas.
Besedilo: Danijel Kmetec

To sta zgodbi o pogumu, ki je potreben
za nov začetek, o zaupanju, ker se uspeh
ne zgodi kar čez noč, pač pa po vztrajanju
med vzponi in padci, ter zgodbi o naravi, ki
je najgloblji motor sveta in srca.
Antonio Esteban – zgodba o ustanovitelju
V poznih osemdesetih letih prejšnjega
stoletja, ko je gospodarska kriza v
Španiji že začela kazati zobe, je bil v
manjšem kraju v severni pokrajini Soria
inženir Antonio Esteban vodja tovarne
Transmisiones Garray, ki je izdelovala
menjalnike za kmetijska vozila. Vsako
jutro se je mimo zelenih travnikov vozil
na delo, dokler niso on in njegovi delavci
za lastnike postali predragi. V sredini
osemdesetih let so zato proizvodnjo
preselili, Estebanovo tovarno pa zaprli. Kar
naenkrat so vaščani sredi dišečih trat in
bujnih visokogorskih gozdov ostali brez
dela, tovarniško poslopje pa brez življenja.

Oče Antonija Estebana
je bil velik poznavalec in
ljubitelj zdravilnih rastlin.
Brezposelnega sina je nagovoril
k podjetniškemu podvigu.
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Oče Antonija Estebana je bil velik
poznavalec in ljubitelj zdravilnih rastlin.
Brezposelnega sina je nagovoril k
podjetniškemu podvigu. Antonio je
sprva imel pomisleke, a s pomočjo
klica narave in izkušenega očeta jih je
premagal. Z očetom sta začela hoditi
na dolge sprehode in nabirala zdravilne
rastline. Vztrajno in potrpežljivo ga je učil
o zdravilnih in blagodejnih učinkih zeli,
o pripravi ekstraktov in napitkov. Kmalu
je njuna domača lekarna postala znana
med sokrajani in v okolici. Ljudje od blizu
in daleč so prihajali k njima po nasvete
in naravna zdravila za najrazličnejše
zdravstvene težave, zato sta okoliškim
lekarnam začela prodajati svoje zdravilne
mešanice.
Kmalu sta spoznala, da se morata za
uresničitev podjetniških sanj v celoti
postaviti na svoje noge. Leta 1988 sta
skupaj s prijateljema, pozneje poslovnima
partnerjema, sredi dišečih travnikov
ustanovila sedež podjetja za obdelavo in
predelavo zdravilnih rastlin.

dobro prodajo uspelo ustvariti podjetje, ki
danes zaposluje že več kot 400 okoliških
prebivalcev, svoje naravne proizvode pa
uspešno prodajajo v več kot 30 državah
po svetu, med njimi tudi v Sloveniji. Pri
nas podjetje zelo uspešno zastopa Nina
Petkovšek iz podjetja Fitosan, tudi njena
zgodba pa se je začela v Španiji, nedaleč
stran od vasice Soria, in ima kar nekaj
podobnosti.

Začetki
Začetki novega podjetja Soria Natural
seveda niso bili enostavni. To je bilo
pred več kot tridesetimi leti, ko ljudje še
niso bili toliko ozaveščeni o škodljivosti
prekomerne uporabe sintetičnih zdravil
in uživanju hrane, pridelane z umetnimi
gnojili in genskimi posegi. Potreba
po naravnih izdelkih še ni bila tako
samoumevna kot danes. Pa vendar,
očetu in sinu Estebanu ter njunima
partnerjema je s trdim delom, stalnim
izobraževanjem, modrim načrtovanjem in

Strokovnjaki rastline budno spremljajo
že v času rasti, kar velja tudi za nasade
njihovih kooperantov. V nasadih s
sodobnimi metodami spremljajo kakovost
zdravilnih učinkovin ob vseh letnih časih,
kar obljubljeno kakovost in učinkovitost
izdelkov zagotavlja že v izvoru. Nadaljnji
postopki pobiranja, obdelave in predelave
rastlin so tako le še nadgradnja naravnega
rastlinskega bogastva ter zdravilnih in
blagodejnih učinkovin.

Ekološka polja
Večino zdravilnih rastlin vzgojijo na
svojih ekoloških poljih; ta se na več kot
480 hektarih lastne zemlje razprostirajo
ob izviru reke Duero na nadmorski
višini 1.200 metrov. Rastline vsebujejo
visoke vrednosti aktivnih učinkovin, saj
rastejo v ostrem celinskem podnebju.
Sajenje, nabiranje in sušenje poteka ob
pravem času, upoštevajoč lunine mene.
Zalivata jih dež in deževnica s pomočjo
naprednega in trajnostnega namakalnega
sistema. Dodatno energijo prispevajo
rastlinska organska gnojila.

Zgodba se bo nadaljevala v naslednji številki.

Večino zdravilnih rastlin
vzgojijo na svojih ekoloških
poljih; ta se na več kot
480 hektarih lastne
zemlje razprostirajo ob izviru
reke Duero na nadmorski
višini 1.200 metrov.
Spremljajte nas na

/Zdrave novice

POLETITE
V
NOV
DAN
POLNI ENERGIJE!

Na fotografiji: Robert Kranjec

Leti, leti
Robi!

IZDELKI S PROPOLISOM IN
MATIČNI MLEČEK ZA VSO DRUŽINO!
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Priporočene dnevne količine in odmerka se ne sme prekoračiti.

Na voljo v vseh enotah Lekarne Ljubljana in v spletni lekarni Lekarna24ur.com.
www.lekarnaljubljana.si

ZDRAVI V JESEN

NAVADE SLOVENCEV
PRI IZBIRI IZDELKOV
ZA KREPITEV
IMUNSKEGA SISTEMA
13. DAN SLOVENSKIH LEKARN
Slovensko farmacevtsko društvo je ob 13. dnevu slovenskih lekarn predstavilo izsledke raziskave o
navadah obiskovalcev lekarn pri krepitvi imunskega sistema, strokovnjaki so ob tem spregovorili tudi o
Besedilo: Janja Simonič*
prednostih in pasteh uporabe tovrstnih izdelkov.
*Vira: Sekcija farmacevtov javnih lekarn pri Slovenskem farmacevtskem društvu, Lekarniška zbornica Slovenije

Ljudje se ne zavedajo možnih neželenih
učinkov uživanja izdelkov za krepitev
imunskega sistema, zato sta Sekcija
farmacevtov javnih lekarn pri Slovenskem
farmacevtskem društvu (SFD) in
Lekarniška zbornica Slovenije ob letošnjem
že 13. dnevu slovenskih lekarn poleg
drugih tem posebno pozornost namenili
imunskemu sistemu. Ob tej priložnosti
so izdali tudi brezplačno informativno
knjižico Imunski sistem, ki prinaša nasvete
in odgovore na številna vprašanja v zvezi s
krepitvijo imunskega sistema.
Vse več izdelkov za samozdravljenje
Lekarniški farmacevti opažajo, da zadnja
leta hitro narašča število izdelkov za
samozdravljenje, med njimi zlasti izdelkov

Raziskava je med drugim
razkrila, da precej visok delež
ljudi, ki se zdravijo zaradi
avtoimunskih bolezni (6,7
odstotka), v lekarni izbira
zdravila/prehranska dopolnila
z ameriškim slamnikom (40,4
odstotka) ali betaglukani (41
odstotka), čeprav zanje ti izdelki
niso primerni.
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za krepitev imunskega sistema, ki so lahko
registrirani kot zdravila, zeliščni izdelki ali
prehranska dopolnila, je povedala mag.
Miroslava Abazović, mag. farm., spec.
Potrošniki vse pogosteje posegajo po teh
izdelkih, ki so posledično tudi med najbolj
prodajanimi izdelki v lekarnah.
Potrošniki imajo na voljo mnogo
informacij o krepitvi imunskega sistema
in izdelkih, ne razlikujejo pa preverjene
informacije od nepreverjene, opozarjajo
farmacevti, in se ne zavedajo, da so
poleg poznavanja koristnih učinkov še
pomembnejša opozorila, ki veljajo ali za
določen izdelek ali za posebne kategorije
ljudi (npr. nosečnice, otroci, starostniki,
določeni kronični bolniki) in v primeru
imunskega sistema predvsem za bolnike
z avtoimunskimi boleznimi. Pri določenih
boleznih ali stanjih imajo tako kot zdravila
tudi nekateri izdelki za samozdravljenje
neželene stranske učinke, pa tudi sicer
pretirana uporaba le-teh ni priporočljiva,
je poudarila Abazovićeva. Osebe, ki se
zdravijo zaradi avtoimunskih bolezni, zelo
pogosto uporabljajo zdravila z ameriškim
slamnikom ali prehranska dopolnila z
betaglukani, ki pa jih pri teh boleznih
odsvetujejo, so ugotovili v nedavni
raziskavi.
Raziskava
Sekcija farmacevtov javnih lekarn je maja
letos v slovenskih javnih lekarnah izvedla
raziskavo o navadah potrošnikov pri
uporabi izdelkov za krepitev imunskega
sistema med odraslo populacijo. V
raziskavi je sodelovalo 475 ljudi, med
njimi je bilo 73,9 odstotka žensk in 25,1
odstotka moških. V največjem deležu so
anketiranci izbrali prehranska dopolnila z
vitamini, minerali in aminokislinami (39,2

odstotka). V skoraj enakem deležu sledijo
zdravila/prehranska dopolnila z ameriškim
slamnikom (17,9 odstotka) in prehranska
dopolnila z betaglukani (17,5 odstotka).
Manj se jih odloči za uporabo več različnih
izdelkov (14,7 odstotka), slabo poznana
pa je možnost uporabe homeopatskih
zdravil.
57,3 odstotka sodelujočih v raziskavi
se je odločilo za uporabo izdelkov za
krepitev odpornosti ob že prisotnem
prehladu/bolezni. Največ anketirancev
(41,9 odstotka) izbere izdelke iz skupine
vitamini, minerali in aminokisline, nadalje
si v podobnem deležu sledijo izdelki z
betaglukani (20,6 odstotka) in izdelki z
ameriškim slamnikom (18,4 odstotka).
Največji delež anketiranih (36,2 odstotka)
jemlje zdravilo/prehransko dopolnilo
za krepitev odpornosti 5-7 dni, nekoliko
manj (30,3 odstotka) pa daljše obdobje
preventivno. Smernice za samozdravljenje
zmanjšane odpornosti organizma
priporočajo, da se mora bolnik posvetovati
z zdravnikom, če se med zdravljenjem
prehlada znaki bolezni poslabšajo ali
ne izboljšajo v 10–14 dneh ali če se
med zdravljenjem pojavi visoka telesna
temperatura.

80
več avtoimunskih bolezni je
poznanih, številne med njimi
imajo podobne simptome in
znake.
Spremljajte nas na
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Ustno pršilo

Kurkuma
Prvo in edino ustno pršilo
s kurkumo na svetu!

• Edinstvena postopek inkapsulacije - Cyclocurmin®.
• Boljši izkoristek treh aktivnih kurkminoidov kot pri
kapsulah, saj zaobide prebavni sistem.
• Dnevni odmerek vsebuje kar 850 mg Cyclocurmin®,
kar je ekvivalentno 1.300 mg kurkume.
• 120 razprškov, kar zadošča za najmanj 30 dni.
• Z okusom pomaranče.

Ta nov in inovativen ustni sprej je bil razglašen za najboljše novo
prehransko dopolnilo na Natural & Organic Awards 2017 v Londonu,
saj zagotavlja izjemen izkoristek kurkume, ki ima dobro dokumentirane
zdravilne lastnosti.
Gre za eno izmed najbolj prestižnih nagrad za prehranska dopolnila.

Večkrat nagrajeni spreji priznanega britanskega podjetja BetterYou®
na inovativen način telesu zagotavljajo vitamine in minerale.
Izjemna absorpcija spreja skozi ustno sluznico,
ki je tablete, kapsule ali kapljice preprosto ne
morejo zagotoviti.
Priročni, okusni in enostavni za uporabo –
idealni za vse, še posebej za otroke in tiste,
ki imajo težave s požiranjem tablet.
V spreju so na voljo še izdelki DLux z
vitaminom D3, Boost z vitaminom B12 ter Multivit.

Tudi v izbranih lekarnah ter drugih specializiranih trgovinah. Več na www.sitis.si ali 02 / 421 33 33.
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IZOBRAŽEVANJE
Vloga lekarniških farmacevtov
pri opolnomočenju bolnikov
Farmacevti in farmacevtski
tehniki želijo zagotoviti ustrezno
svetovanje in ponuditi kakovostne
izdelke. Pri tem je pomembno
poznati tudi navade prebivalcev, kar
je bilo izhodišče njihove raziskave.
Lekarniški farmacevti so
zdravstveni delavci, ki celostno
obravnavajo pacienta in ga vodijo
pri samozdravljenju. Njihov cilj
je opolnomočenje pacientov za
pravilno in varno uporabo zdravil,
prehranskih dopolnil in tudi drugih
izdelkov za krepitev zdravja. Podajo
mu kompetentne informacije ali
mu priporočijo, kje naj jih išče, da
se lahko nato sam odloči glede
samozdravljenja in izbire izdelka za
samozdravljenje.
Druga od možnosti za
izobraževanje ljudi s strani
lekarniških farmacevtov je izdaja
publikacij, kot je informativnoizobraževalna knjižica o imunskem
sistemu, ki so jo izdali ob letošnjem
dnevu slovenskih lekarn.
Tretja možnost pa so različna
predavanja o zdravju, krepitvi
zdravja, samozdravljenju, boleznih
in zdravljenju, ki jih mesečno
izvajajo v lokalnih okoljih ali
posamično na željo različnih
društev ali zainteresiranih skupin
ljudi, šol itd.

Na izbiro izdelkov za krepitev odpornosti so najbolj vplivali nasvet
farmacevta ali farmacevtskega tehnika (47,8 odstotka).
Na izbiro izdelkov za krepitev odpornosti
so najbolj vplivali nasvet farmacevta ali
farmacevtskega tehnika (47,8 odstotka)
in osebne izkušnje v preteklosti (40,8
odstotka).
»Posamezniki se vse bolj zavedajo, da
so za svoje zdravje odgovorni sami, na
voljo je tudi vse več informacij v zvezi
z zdravjem. Lekarniški farmacevti, ki
smo med zdravstvenimi delavci najlaže
dosegljivi, lahko veliko prispevamo k
ozaveščanju ljudi in jih s svojimi nasveti
skušamo opolnomočiti,« je poudarila mag.
Miroslava Abazović.

Ameriški slamnik in betaglukani niso za
vsakogar
»Pri svetovanju izdelkov za krepitev
imunske odpornosti je treba upoštevati
priporočila, da so izdelki z ameriškim
slamnikom in betaglukani zaradi
neželenega medsebojnega delovanja
kontraindicirani pri terapiji z biološkimi
zdravili, zdravili za zaviranje imunske
odzivnosti (npr. ciklosporin, azatioprin,
metotreksat) ter kortikosteroidi
(metilprednizolon),« je poudarila vodja
raziskave SFD Ana Banović, mag. farm.,
spec. klin. farm., iz Goriških lekarn. Ravno
tako je po njenih besedah treba posebno
pozornost nameniti tistim, ki se zdravijo
zaradi progresivnih sistemskih bolezni,
avtoimunskih bolezni (multipla skleroza,
revmatoidni artritis, luskavica, Crohnova
bolezen, lupus) ter med zdravljenjem
raka, v nosečnosti, pri majhnih otrocih
in starostnikih. Raziskava je med drugim
Uporaba izdelkov za krepitev
imunskega sistema
0

50
prehranska dopolnila z vitamini,
minerali in aminokislinami

39,2 %

NEUSTREZNA PREHRANA
LAHKO VODI V ZAKISANO
TELO IN UPOČASNJENO
PREBAVO. RAZKISAJTE SVOJE TELO Z IZDELKI
BASICA. ZA VEČ VITALNOSTI, ENERGIJE IN
ŽIVLJENJSKE MOČI. BREZPLAČNI VZOREC NA
WWW.BASICA.SI.
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17,9 %

zdravila/prehranska dopolnila z
ameriškim slamnikom

17,5 %

prehranska dopolnila z betaglukani

14,7 %

uporaba več različnih izdelkov

10,7 %

drugo
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razkrila, da precej visok delež oseb, ki
se zdravijo zaradi avtoimunskih bolezni
(6,7 odstotka), v lekarni izbira zdravila/
prehranska dopolnila z ameriškim
slamnikom (40,4 odstotka) ali betaglukani
(41 odstotka), čeprav zanje ti izdelki niso
primerni. Farmacevti bi jim svetovali druge
izdelke za krepitev imunskega sistema.
Farmacevti opozarjajo tudi na zelo pogosto
uporabo zdravil, ki vsebujejo izvlečke
ameriškega slamnika, ob prisotnih
alergijah, astmi ali atopijskem dermatitisu.
Med anketiranimi se 10,7 odstotka zdravi
zaradi alergije, astme ali atopijskega
dermatitisa. Izsledki raziskave kažejo,
da se tudi te ljudje odločajo za zdravila,
ki vsebujejo ameriški slamnik (13,7
odstotka).
Sklep
Glede na te ugotovitve bo v prihodnje
pri izdaji izdelkov za krepitev imunskega
sistema treba v lekarnah pogosteje
povprašati, ali ima bolnik katero od
avtoimunih bolezni oz. ali uporablja
zdravila za zaviranje imunske odzivnosti.
Pozor pri spletnih nakupih
»Predvsem kronični bolniki, ki so
nezadovoljni z uradno medicino,
posegajo po preverjenih ali nepreverjenih
izdelkih in metodah za lajšanje kroničnih
težav. Pri tem vključujejo tudi metode

INFO
O imunskem sistemu
Imunski sistem sestavljajo različni
organi, tkiva, celice in molekule in je
zelo kompleksen. Kadar pride do vdora
tujka v telo, se sproži imunski odziv,
ki je zapleteno zaporedje dogodkov s
ciljem odstraniti tujek. Osnovna naloga
imunskega sistema je namreč varovanje
telesa pred vdorom tujkov. To so lahko
bakterije, virusi, glivice, paraziti in drugo.
Delovanje imunskega sistema je zato
intenzivno, ko nastopi akutna bolezen,
kot so prehlad, gripa, vnetje žrela,
obnosnih votlin ali srednjega ušesa ter pri
pljučnici.
Kaj pa se zgodi, če imunski sistem
ne deluje več pravilno in zazna naše
lastne celice kot tujke? Domnevajo,
da avtoimunske bolezni nastanejo pri
dovzetnih ljudeh po izpostavljenosti
določenim dejavnikom (bakterije, virusi,
kemikalije, kajenje). Ti zunanji dejavniki
sprožijo nepravilen imunski odziv na
lastna tkiva in celice. To se kaže z vnetji
in posledično okvarami tkiv in organov.
Poznanih je več kot 80 avtoimunskih
bolezni, številne med njimi imajo
podobne simptome in znake. Za te
bolezni so značilna zaporedna obdobja
izboljšanja in poslabšanja. Najpogostejše

avtoimunske bolezni so multipla skleroza,
revmatoidni artritis, sistemski lupus
eritematozus, celiakija, Crohnova bolezen
in luskavica.
Zadnji dve desetletji se zlasti med
majhnimi otroci pojavlja vse več alergij,
zlasti v obliki atopijskega dermatitisa,
pozneje v življenju pa v obliki alergijskega
rinitisa in/ali astme, kar so prav tako
posledice nepravilnega delovanja
imunskega sistema. Zato je dobro
vedeti, da prevelika skrb za sterilnost
doma in okolice ter pretirana nega
telesa negativno vplivajo na imunski
sistem, saj ima le-ta v takem okolju manj
možnosti, da bi se primerno razvil! Zato
zlasti pri majhnih otrocih ne pretiravajte
s čiščenjem in razkužujte predmete
in površine le, če je nujno (v primeru
nalezljivih bolezni).

INFO
Imunost, imunizacija in cepljenje
Imunost je lahko prirojena ali pridobljena. Prirojena ali
naravna imunost je najstarejši obrambni mehanizem, ki
se v telesu aktivira takoj po stiku s tujkom. Na mestu vdora
tujkov se sproži vnetni proces, obolelo mesto je oteklo
in boleče. Ta vrsta imunosti nima imunskega spomina
v nasprotju s pridobljeno ali specifično imunostjo, ki jo
pridobivamo skozi življenje. Glavni akterji so posebne
celice v bezgavkah (limfociti), ki izločajo protitelesa.
Značilnost pridobljene imunosti je imunski spomin, zato je
ob ponovnem stiku z istim tujkom specifičen imunski odziv
hiter in močen.
Imunizacija je postopek, s katerim dosežemo imunost ali
specifično odpornost proti določeni okužbi. Imunizacija
lahko poteka naravno ali umetno. Naravna imunizacija
poteka ob okužbi, ki se izrazi s simptomi ali pa ne. Aktivira
se imunski sistem, odzove se in ustvari se specifična
odpornost. To je aktivna naravna imunizacija. Pasivna
naravna imunizacija je prenos specifičnih protiteles skozi
placento ali z materinim mlekom, torej z matere na otroka.
Cepljenje (vakcinacija) je postopek, s katerim posnemamo
naravno imunizacijo in dosežemo specifično imunost.
Pri cepljenju vnesemo v telo povzročitelje v obliki živih
oslabljenih mikrobov, mrtvih mikrobov ali njihovih delov
s cepivi. Obvezna cepljenja so brezplačna in izogibati
se jim je prekršek po Zakonu o nalezljivih boleznih.
Obvezno je cepljenje proti davici, tetanusu, oslovskem
kašlju, okužbam, povzročenim z bakterijo Haemophilus
influenzae tipa B, otroški paralizi, ošpicam, mumpsu,
rdečkam in hepatitisu B. Zadnjih nekaj let delež cepljenih
otrok upada in se giblje okoli 95 odstotkov, kar je meja
kolektivne odpornosti proti bolezni. Ta omejuje širitev
bolezni in varuje tiste, ki s cepljenjem še niso pridobili
imunosti ali pa se iz resnih razlogov ne smejo cepiti
(npr. alergija na sestavine cepiva, nekatere avtoimunske
bolezni).

Kako poskrbimo za imunski sistem
Za optimalno delovanje imunskega sistema najbolje poskrbimo
z zdravim življenjskim slogom, kamor spadajo raznolika in
uravnotežena prehrana, pitje zadostne količine vode, opustitev
kajenja, zmanjšanje vnosa alkohola, aktiven način življenja,
izogibanje stresu, dovolj kakovostnega spanca. »Med spanjem
se namreč ustvarjajo dejavniki, ki krepijo imunski sistem,« je še
povedal Štrukelj.
Današnji ritem življenja kot tudi obveznosti v službi in doma
zahtevajo popolnega človeka, kar ni vedno mogoče. Tako v
slovenskih lekarnah narašča povpraševanje po izdelkih za krepitev
odpornosti.

Za optimalno delovanje imunskega sistema
najbolje poskrbimo z zdravim življenjskim slogom.

ČAGA, ZDRAVILNA GOBA IZ SIBIRIJE
Sibirska čaga (Inonotus obliquus) je parazitna goba, ki na brezi,
bukvi ali jelši zori najmanj od tri do pet let in zraste v črno do 10 kg
težko gmoto, ki izsesava drevesne sokove. Raste v izjemno nizkih
temperaturah, celo do -40 °C, in ima nadvse zdravilne lastnosti.

Besedilo: M. N.

komplementarne medicine, ki znanstveno niso dokazane, in
kupujejo prehranska dopolnila prek spleta, ki ne le da ne koristijo,
lahko tudi škodujejo. Znan je primer izdelka, ki so ga več let
oglaševali za hujšanje in povečevanje energijskega stanja. Izdelek
je vseboval rastlino Efedra sinica, ki je lahko smrtno nevarna
za kardiovaskularne bolnike. Kitajska medicina tradicionalno
dodaja pri zdravljenju rastlino Aristolochia clematitis, ki vsebuje
hud toksin aristolohno kislino. Ta poškoduje ledvični epitelij,
deluje mutageno in povzroča nefritis,« je opozoril prof. dr. Borut
Štrukelj, mag. farm., s Fakultete za farmacijo, odgovorni urednik
Farmacevtskega vestnika pri SFD.
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Čaga velja za najmočnejši antioksidant med preizkušenimi
znanimi zdravilnimi gobami, zdravilnimi rastlinami in drugimi
zdravilnimi organizmi in minerali. Sestavine v njej (predvsem
betulinska kislina, polisaharidi, betaglukani, lanosteroli, vitamini
in minerali) pomagajo pri odpravi posledic stresa, podpiranju
in pomoči pri krepitvi delovanja imunskega sistema, izboljšanju
miselne sposobnosti, učinkujejo pa celo proti staranju, uravnavajo
delovanje mišic in živcev ter povečajo telesne zmogljivosti.
Hkrati lahko zmanjšajo utrujenost, izboljšajo odpornost in celo
pripomorejo k boljšem spancu. Encim superoksid dismutaza ima
nalogo, da proste radikale spreminja v neškodljive molekule,
varuje naš DNK in veliko celic, kar pomaga pri upočasnjenem
staranju. V mladosti imamo tega encima dovolj, z leti pa ga je
vedno manj. Ti encimi vzdržujejo celične membrane voljne in
zdrave.
Sodobne klinične raziskave kažejo, da je čaga naravno zdravilo
proti raku, predvsem pa dosega dobre rezultate pri zdravljenju
raka na pljučih, grlu, želodcu, črevesju, jetrih, raku materničnega
vratu in raznih oblik levkemije. Zaradi antioksidativnega delovanja
ščiti celične sestavine pred škodljivimi prostimi radikali.
Ena od mnogo prednosti čage je, da njeno uživanje nima
škodljivih posledic, saj zgolj spodbuja telo, da se samo pozdravi,
in je zato idealno dopolnilo za vsakogar. Čage ne smemo uživati
ob znani preobčutljivosti na gobe ali med terapijo z antibiotiki,
imunosupresivi (npr. ciklosporin), saj lahko uživanje zdravilnih
gob nevtralizira delovanje zdravil.
Spremljajte nas na
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BEFUNGIN

®

Vodni pripravek sibirske čage
po tradicionalnem receptu

Tradicionalni pripravek za
OHRANJANJE ZDRAVJA IN VITALNOSTI
Sestavine v čagi pomagajo pri:

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

Na voljo v lekarnah in
specializiranih trgovinah.
Tel.: +386 (2) 250 01 36
www.stirias.si

AKTUALNO

NOVE MOŽNOSTI
ZDRAVLJENJA
MULTIPLE
SKLEROZE
EVROPSKA AGENCIJA ZA ZDRAVILA JE
ODOBRILA ZDRAVILO MAVENCLAD
Evropska agencija za zdravila (EMA) je odobrila prvo peroralno zdravilo s kratim ciklusom zdravljenja
za bolnike z zelo aktivno obliko recidivne multiple skleroze (RMS). Zdravilo mavenclad je pokazalo
dolgotrajno klinično učinkovitost v obdobju štirih let, z največ 20 dnevi peroralnega zdravljenja v času
Besedilo: Simona Janček*
dveh let.

*Vir: Merck

Evropska komisija (EK) je izdala dovoljenje
za promet z zdravilom mavenclad® 10
mg (tablete kladribina) za zdravljenje
zelo aktivne recidivne multiple skleroze
(RMS) v 28 državah Evropske unije
(EU), poleg Norveške, Liechtensteina in
Islandije, so sporočili iz Mercka. Zdravilo
mavenclad® je prvo peroralno zdravilo
s kratkim ciklusom zdravljenja, ki se je
izkazalo za učinkovito pri bolnikih z zelo
aktivno recidivno multiplo sklerozo (RMS).
Zdravilo selektivno in periodično ciljano
deluje na limfocite, za katere menijo, da so
bistvenega pomena za razvoj patološkega
procesa pri recidivni MS (RMS).

»To je velik napredek, ki bo spremenil
način zdravljenja multiple skleroze,« meni
Gavin Giovannoni, profesor nevrologije
na Barts and The London School of
Medicine and Dentistry, Univerza Queen
Mary v Londonu. Gre za selektivno
zdravilo, ki vzpostavlja pravilno delovanje
imunskega sistema (SIRT), zato je
učinkovitost zdravljenja dolgoročna in
bolnikom ni treba neprekinjeno jemati
zdravila. Odmerjanje zdravila je krajše
in enostavnejše, saj zdravnik bolniku
predpiše samo dva kratka ciklusa
zdravljenja s tabletami na leto. Zdravljenje
traja dve leti.

»Po odobritvi zdravila mavenclad®
v Evropski uniji lahko bolnikom in
zdravnikom z veseljem ponudimo
inovativno zdravilo s poenostavljenim
režimom odmerjanja kot nov pristop k
zdravljenju in vodenju aktivne recidivne
MS,« je povedala Belén Garijo, glavna
izvršna direktorica oddelka za zdravstvo in
članica izvršnega odbora družbe Merck.

»Te nove možnosti zdravljenja bodo
bistveno prispevale k izboljšanju kakovosti
življenja ljudi, ki živijo z aktivno recidivno
MS,« pravi Anne Winslow, predsednica
Evropske platforme za multiplo sklerozo.
Multiplo sklerozo ima več kot 700.000
ljudi v Evropi in doslej še ni poznanega
zdravila zanjo.

67 %
manjša je bila pri zdravljenju
z novimi tabletami letna
pogostost zagonov bolezni pri
bolnikih z visoko aktivnostjo
recidivne multiple skleroze,
so pokazale dodatne analize
raziskave.
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Dovoljenje za promet
Dovoljenje za promet zdravila mavenclad®
je bilo izdano na podlagi pozitivnega
mnenja Odbora za zdravila za uporabo v
humani medicini (CHMP), ki ga je družba
Merck prejela junija 2017. Pričakovati
je, da bo v naslednjih mesecih zdravilo
tudi komercialno na voljo evropskim
bolnikom, in sicer na recept, zdravilo pa
so septembra že dali na trg v Nemčiji in
Združenem kraljestvu. Poleg tega družba
Merck načrtuje oddajo dodatnih vlog za
izdajo dovoljenj za promet tudi v drugih
državah po svetu, vključno z Združenimi
državami Amerike.

Izdaja dovoljenja za promet z novim
zdravilom temelji na zbranih podatkih
v obsegu več kot 10.000 bolnikovih let,
pri čemer je bilo več kot 2.700 bolnikov
vključenih v program kliničnih preskušanj
in nekatere bolnike so spremljali tudi do
10 let. Rezultati o učinkovitosti in varnosti
zdravila iz več raziskav so omogočili
celovito karakterizacijo profila koristi in
tveganj uporabe.
Učinki
Pri bolnikih z visoko aktivnostjo bolezni
so dodatne analize pokazale, da je to
novo zdravilo zmanjšalo letno pogostnost
zagonov za 67 odstotkov, tveganje za

Zdravilo selektivno in periodično
ciljano deluje na limfocite, za
katere menijo, da so bistvenega
pomena za razvoj patološkega
procesa pri recidivni MS (RMS).
Spremljajte nas na
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šestmesečno napredovanje na lestvici
EDSS pa za 82 odstotkov v primerjavi
s placebom. Kot se je pokazalo v eni
od raziskav, po končanih dveh ciklusih
zdravljenja nadaljnje zdravljenje s
kladribinom v tretjem in četrtem letu ni
več potrebno. Klinično najpomembnejša
neželena učinka sta bila zmanjšanje
števila limfocitov (limfopenija) in
pogostejše okužbe (vključno s herpes
zosterjem).
Namen in kontraindikacije
Zdravilo je namenjeno zdravljenju odraslih
bolnikov z zelo aktivno recidivno multiplo
sklerozo, kot je opredeljeno s kliničnimi ali
slikovnimi značilnostmi. Kontraindikacije
so pri določenih skupinah bolnikov,
predvsem pri tistih s preobčutljivostjo za
zdravilno učinkovino, virusom imunske
pomanjkljivosti (HIV), aktivno kronično
okužbo (tuberkulozo ali hepatitisom),
aktivno maligno boleznijo, zmerno
oz. hudo ledvično okvaro, oslabljenim
imunskim sistemom, vključno s tistimi,
ki trenutno prejemajo imunosupresivno
ali mielosupresivno terapijo, ter pri
nosečnicah in doječih materah. Zaradi
nevarnosti, da bi zdravilo škodovalo plodu,
morajo moški in ženske v rodni dobi
uporabljati učinkovito kontracepcijo v času
zdravljenja in še najmanj šest mesecev po
zadnjem odmerku zdravila.

Pred in med zdravljenjem je treba določiti
število limfocitov. Določitev števila
limfocitov je treba opraviti:
• pred uvedbo zdravila mavenclad® v
prvem letu,
• pred uvedbo zdravila mavenclad® v
drugem letu,
• dva in šest mesecev po začetku
zdravljenja v vsakem letu zdravljenja; če
število limfocitov pade pod 500 celic/
mm3, ga je treba aktivno spremljati,
dokler se vrednosti spet ne povečajo.
INFO
O multipli sklerozi

Pričakovati je, da bo v
naslednjih mesecih zdravilo tudi
komercialno na voljo evropskim
bolnikom, in sicer na recept,
zdravilo pa so septembra že dali
na trg v Nemčiji in Združenem
kraljestvu.

Multipla skleroza (MS) je
avtoimunska kronična vnetna
bolezen, ki prizadene osrednje
živčevje, in najpogostejša
netravmatska nevrološka bolezen
pri mlajših odraslih, ki vodi do
invalidnosti. Recidivno-remitentna
MS (RRMS) je najpogostejša oblika
MS in okoli 85 odstotkov ljudi z MS
ima takšno diagnozo. Natančen vzrok
za MS ni znan, menijo pa, da imunski
sistem napada mielinsko ovojnico in
tako moti prenos informacij vzdolž
živcev. Trenutno ni zdravila za MS,
so pa na voljo različna zdravljenja,
s katerimi lahko upočasnimo potek
bolezni.

AKTUALNO

RAK DOJKE:
ZARADI SLABE
OZAVEŠČENOSTI
PREPOZEN OBISK
ZDRAVNIKA
ROŽNATI OKTOBER, MESEC
OZAVEŠČANJA O RAKU DOJK
15. oktobra zaznamujemo dan zdravih dojk, ves mesec pa je kot rožnati oktober svetovni mesec
ozaveščanja o raku dojk, ki je najpogostejša oblika raka pri ženskah, zbolijo pa lahko tudi moški. Letos
je v središču oktobrskih dejavnosti kakovost življenja po zdravljenju in tudi med njim.
Besedilo: Janja Simonič*
*Vira: Slovensko združenje za boj proti raku dojk Europa Donna, Zbornica zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

V Sloveniji za rakom dojk, ki je
najpogostejša oblika raka pri ženskah,
vsako leto zboli 1.300 žensk in okoli
deset moških; letno pa zaradi tega umre
skoraj 400 žensk in pet moških. To niso
samo številke, to so resnične ženske, to
so mame, žene, hčere, babice, sestre,
najboljše prijateljice in sodelavke, ki
imajo pomembno vlogo v družbi, pravijo
v Slovenskem združenju za boj proti
raku dojk Europa Donna. Poudarjajo,
da je rak dojk visoko ozdravljiv, če je
odkrit dovolj zgodaj, zdravljenje je v tem
primeru uspešnejše in lahko tudi manj
obsežno (tako lokalno kot sistemsko).
Za zmanjševanje umrljivosti je zato
pomembno predvsem zgodnje odkrivanje

V dolgotrajnem zdravljenju te
kronične nenalezljive bolezni
se pojavlja mnogo vrzeli, ki jih
javno zdravstvo v Sloveniji žal
ne pokriva v celoti.
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bolezni in takojšnje učinkovito ter vsaki
bolnici prilagojeno zdravljenje.
Preživelih danes precej več kot nekoč
»Z novimi dognanji na področju
diagnostike in zdravljenja to bolezen že
zelo uspešno obvladujemo, saj je konec
80. let do pet let po diagnozi umrlo kar
40 odstotkov bolnic, v zadnjem obdobju
(2010–2014) pa le 13,5 odstotka.
Seveda tudi ta številka ni sprejemljiva in
nova odkritja napovedujejo, da se bo v
prihodnje močno zmanjševala. Rak dojke
je bil do pred kratkim v strmem porastu,
v zadnjih letih pa število novoodkritih ne
raste več. Čas bo pokazal, ali bo število
začelo upadati; na to nedvomno lahko
vpliva zdrav način življenja,« je na tiskovni
konferenci Europe Donne pred začetkom
rožnatega oktobra dejal prof. dr. Branko
Zakotnik, vodja državnega programa za
obvladovanje raka. Spregovoril je tudi o
pomembnem mestu, ki ga področje raka
dojk zavzema v Državnem programu
za obvladovanje raka 2017–2021: »V

1.300
žensk in okoli deset moških na
leto zboli za rakom dojk.

Sloveniji imajo bolnice z rakom dojk
dostop do vsega sodobnega zdravljenja
in lahko v veliki meri sodelujejo tudi v
mednarodnih kliničnih raziskavah. Tako
imajo tudi dostop do zdravljenj, ki še
niso registrirana. Vse to se nedvomno in
jasno kaže v visoki uvrstitvi Slovenije po
preživetju v evropskem prostoru glede na
zadnje objavljene podatke OECD – Health
at a Glance 2016. Ne glede na to pa je še
precej prostora za izboljšanje.«
Vrzeli v zdravljenju
V dolgotrajnem zdravljenju te kronične
nenalezljive bolezni se pojavlja mnogo
vrzeli, ki jih javno zdravstvo v Sloveniji žal
ne pokriva v celoti, so opozorili v združenju
Europa Donna: »Pri svojem vsakdanjem
delu ne moremo mimo stisk, ki jih bolezen
prinaša, in potrebe bolnic in njihovih
svojcev po psihosocialni podpori v času
zdravljenja in po njem.« S tem namenom
začenjajo projekt ROZA – razvojni program
za opolnomočenje in zdravo aktivacijo
žensk z izkušnjo raka dojk in rodil.
V okviru humanitarnih dogodkov je letos
v ospredju zbiranje sredstev za pomoč
Onkološkemu inštitutu v Ljubljani pri
nakupu naprave za merjenje sestave
telesnih tkiv pri ženskah, ki so na
hormonskem zdravljenju po raku dojk ali
rakih rodil, za katere se ve, da vplivajo na
strukturo nekaterih tkiv, tudi na kostnino.
Z napravo DXA bi tako v prihodnje lahko
Spremljajte nas na
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Vsak dan v našem telesu nastane 100
do 10.000 okvarjenih celic, iz katerih bi se
lahko razvila huda bolezen. Pa se ne.
Pred njo nas ščiti naš imunski sistem.

Za zmanjševanje umrljivosti je pomembno predvsem zgodnje
odkrivanje bolezni in takojšnje učinkovito ter vsaki bolnici
prilagojeno zdravljenje.
merili kostno gostoto ter mišično in
maščobno sestavo telesa pri bolnicah.
Sestava telesa namreč pomembno
vpliva na kakovost življenja bolnic med
hormonskim zdravljenjem in po njem.
»Sestava telesa se v življenju spreminja,
s staranjem izgubljamo pusto ali
funkcionalno telesno maso. Pretirana
izguba funkcionalne mase ključno
pripomore k razvoju krhkosti pri
starostnikih. Tudi bolnice z rakom dojk
zaradi številnih dejavnikov izgubljajo
funkcionalno maso ter kopičijo maščobno
in vodno maso. Ker izguba funkcionalne
mase vpliva na uspešen potek zdravljenja
in kakovost življenja bolnic z rakom, je
strokovno spremljanje sestave telesa
lahko dodaten pozitivni dejavnik za bolj
optimalno zdravljenje in spremljanje
bolnic z rakom dojke,« je povedala dr.
Nada Rotovnik Kozjek, vodja ambulante za
klinično prehrano na Onkološkem inštitutu
v Ljubljani.

dogodek sklenila z mislijo: »Čeprav Europa
Donna v Sloveniji prav letos zaznamuje
že 20 let osveščanja slovenske javnosti
o raku dojk, naša naloga še ni končana.
Tudi v letošnjem rožnatem oktobru bomo
opozarjali na pomen zdrave prehrane,
ustrezne telesne dejavnosti, pozitivne
naravnanosti in rednega mesečnega
samopregledovanja.«
Ključna je preventiva
Ključno vlogo pri zgodnjem odkrivanju
raka dojk ima v prvi vrsti ženska
sama, saj lahko s pravilnim in rednim
samopregledovanjem odkrije spremembe,
ki se lahko po opravljenih preiskavah
izkažejo za rakave. Samopregledovanje
dojk naj ženske začnejo po 20. letu
starosti, svetujejo v Zvezi strokovnih
društev medicinskih sester, babic in

Huda bolezen se razvije šele, ko naša
odpornost kritično oslabi. Za ozdravitev
potrebuje naše telo okrepljen imunski
sistem.
Ars Ganoderma 500 je najmočnejši
pripravek medicinske gobe Ganoderma
lucidum. Je št. 1 pri krepitvi odpornosti
kritično oslabelih ljudi.

Zaščitite se z Ars Ganodermo 500

Več na www.arspharmae.com ali na
brezplačni številki 080 87 66.
Na voljo v lekarnah, specializiranih
prodajalnah in na www.arspharmae.com

Nova predsednica združenja Tanja Španić
je predstavila letošnje dejavnosti Europe
Donne v okviru rožnatega oktobra in
SMS
Pošljite sporočilo in prispevajte
S 1. oktobrom se je ob drugih
dejavnostih začela tudi SMS-akcija, s
katero lahko uporabniki s poslanim
SMS-sporočilom s ključno besedo
POGUMNA ali POGUMNA5 na
številko 1919 prispevajo 1 ali 5
evrov za združenje Europa Donna,
ki bo z zbranimi sredstvi nadaljevalo
aktivnosti za osveščanje o raku dojk in
drugih ženskih rakih.

V okviru humanitarnih
dogodkov je letos v ospredju
zbiranje sredstev za pomoč
Onkološkemu inštitutu v
Ljubljani pri nakupu naprave
za merjenje sestave telesnih
tkiv pri ženskah, ki so na
hormonskem zdravljenju po
raku dojk ali rakih rodil.
Narava je modra

AKTIVNOSTI
Dogodki v letošnjem rožnatem
oktobru
V Europi Donni, slovenskem
združenju za boj proti raku dojk, ki
letos praznuje 20 let delovanja v
Sloveniji, že tradicionalno vsako leto
oktobra pripravijo številne aktivnosti, s
katerimi želijo osveščati širšo javnost
o raku dojk in opozoriti na pomen
preventive, zgodnjega odkrivanja in
učinkovitega zdravljenja bolezni. Ker
telesna dejavnost zmanjšuje tveganje za
nastanek raka dojk in drugih vrst raka, je
eden glavnih ciljev združenja osveščanje
o pomenu zdravega načina življenja in
gibanja za zdravje posameznika.
Dogodki in aktivnosti
• Reprezentančna nogometna
tekma med Slovenijo in Škotsko,
kvalifikacije za svetovno prvenstvo
2018 (nedelja, 8. oktobra, stadion
Stožice v Ljubljani) – v sodelovanju z
Nogometno zvezo Slovenije gre del
kupnine od prodanih vstopnic v sklad
za nakup naprave za merjenje kostne
gostote in sestave telesa (DXA) za
Onkološki inštitut v Ljubljani.
DONACIJA
Z nakupom zgoščenke prispevate
za Europo Donno
V humanitarni sklad Europe Donne
Slovenija sredstva podarja tudi
novosadska skupina štirih izjemnih
vokalistk The Frajle. Skupina je
ob 20. obletnici Europe Donne
nastopila na humanitarnem
koncertu v Mariboru in očarala
občinstvo. Celoten izkupiček od
prodaje vstopnic so The Frajle
namenile nakupu diagnostičnega
aparata DXA za merjenje sestave
telesnih tkiv pri bolnicah na
ljubljanskem onkološkem inštitutu,
hkrati pa namenjajo skladu Europe
Donne še dodatno 3 EUR od vsake
prodane zgoščenke z naslovom
Ljubav na dar.

•

•
•
•

•

•

•

•

•

•

• Tekme rokometnega kluba Celje
Pivovarna Laško z RK Meshkov Brest
in RK Vardar (14. in 21. oktobra)
– del kupnine od prodaje vstopnic
bodo namenili za nakup naprave

20

•

DXA; RK Celje bo celotno sezono na
gostovanjih igral v rožnatih dresih, ki
jih bodo konec sezone dobrodelno
dražili in izkupiček namenili Europi
Donni. Replike dresov bodo na voljo
v njihovi trgovini in del kupnine bodo
namenili Europi Donni.
Dobrodelna gledališka predstava
Življenje je vrednota! v izvedbi Katja
Dance Company (petek, 20. oktobra,
v Narodnem domu v Mariboru) –
celoten izkupiček od prodanih vstopnic
bodo skupaj z organizatorji namenili
za nakup naprave DXA.
Razstava črno-belih fotografij Lep je
dan v Kavarni Čuk v Ljubljani.
Netekmovalni humanitarni teki in
hoja za upanje.
Rožnate pletenine – že tretje leto
zapored so vanje oblekli drevesa
v Parku Zvezda v Ljubljani, da bi
mimoidoče opozorili, da rak lahko
prizadene vsakogar. V pletenje in
kvačkanje so se vključile ženske iz vse
Slovenije, drevesa pa bodo v rožnato
oblečena v več kot 60 občinah po
Sloveniji.
Rožnati oktober v Državnem zboru
Republike Slovenije (ponedeljek,
16. oktobra) – obisk poslancev, ki jih
bodo opozorili na pomen stabilnega
zdravstvenega sistema.
Rožnato obarvana košarkarska
tekma KK Petrol Olimpija in
nemškega kluba Medi Bayreuth v
okviru evropske Lige prvakov FIBA
(v sredo, 25. oktobra, ob 18.30 v
Stožicah).
Panevropska konferenca evropske
zveze Europa Donna (od petka, 27.
oktobra, do nedelje, 29. oktobra, v
Ljubljani).
Mercator in Europa Donna – v
Mercatorju je zaposlenih kar 7.296
žensk oz. 77,3 odstotka vseh
zaposlenih. V okviru aktivnosti
Ustavi.se bodo namenili pozornost
ozaveščanju o raku dojk in podprli
slovensko združenje Europa Donna.
Rožnati oktober v sodelovanju
z blagovno znamko Marx – Jana
Koteska, članica Europe Donne, je v
sodelovanju z blagovno znamko Marx
oblikovala tri majice s pozitivnimi
sporočili. Majice so narejene iz
organskega bombaža, z nakupom pa
boste del kupnine namenili Europi
Donni.
Rožnati gospodinjski aparati Bosch
– do 15. novembra bo podjetje BSH
Hišni aparati del kupnine od vsakega
prodanega gospodinjskega aparata
Bosch v rožnati barvi doniralo Europi
Donni; ne glede na prodano količino
je minimalni znesek donacije 1.000
evrov.
Mobilni telefon Pink Ribbon –

•

•

•

•

•

•

•

Telekom Slovenije in Samsung že
vrsto let v rožnatem oktobru podpirata
Europo Donno s posebno različico
mobitela »Pink Ribbon«. Z akcijsko
ponudbo bosta združenju tudi letos
namenila 10 evrov od vsakega
prodanega mobitela Samsung Galaxy
S7 Pink Ribbon s pametno zapestnico
SBS.
Breast Test – dobro poznana
aplikacija, ki spodbuja
samopregledovanje, bo letos doživela
oblikovno in vsebinsko posodobitev.
Od oktobra dalje bo na voljo nova
možnost spremljanja telesne
dejavnosti.
Rožnati oktober v Hoferju –
ves oktober lahko v Hoferjevih
poslovalnicah po Sloveniji z nakupom
šampinjonov v rožnati embalaži
prispevate 10 centov za dejavnosti
Europe Donne. Celoten izkupiček bodo
namenili za nakup naprave DXA.
Zala in rožnati oktober – Pivovarna
Laško Union z vodo Zala podpira tudi
letošnje tradicionalne teke in hoje za
upanje ter se pridružuje sodelovanju z
Rokometnim klubom Celje.
Osebne znamke z motivi Europe
Donne – tudi letos bodo rožnati
oktober zaznamovali z osebnimi
znamkami Europe Donne, ki so
nastale v sodelovanju s Pošto
Slovenije. Izdelanih je 5.000 osebnih
znamk vrednosti A z motivi Europe
Donne. Znamke so na voljo na sedežu
Europe Donne.
Avtobus Europa Donna
Ljubljanskega potniškega prometa
– v Ljubljani se bodo v rožnatem
oktobru in tudi v novembru na progah
mestnega avtobusa Ljubljanskega
potniškega prometa vozili s posebnim
avtobusom Europa Donna. Avtobus
letos krasijo nogometaši, rokometaši
in košarkarji ter prepoznavne barve
Europe Donne.
Dobrodelana kava in kosila – letošnji
oktober bosta pospremili še dve
dobrodelni akciji. V Kavarni Čuk v
Ljubljani bo vsaka kava dobrodelna,
v restavraciji Soba 102 v Ljubljani
pa bodo dobrodelna kosila, ki bodo
vsebovala šampinjone.
Rožnate pentlje po vsej Sloveniji –
Europa Donna želi z rožnato pentljo,
ki je simbol boja proti raku dojk, širiti
osveščenost, zato bodo v sodelovanju
s farmacevtskimi družbami, ki bodo
podarile večjo količino rožnatih pentelj,
tudi letos delili pentlje na dogodkih po
Sloveniji.

OKT BER
Spremljajte nas na
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20 let
delovanja v Sloveniji letos
praznuje Europa Donna,
Slovensko združenje za boj proti
raku dojk.
zdravstvenih tehnikov Slovenije v okviru
Zbornice zdravstvene in babiške nege
Slovenije. »Medicinske sestre, ki delujemo
na različnih ravneh zdravstvenega varstva,
imamo veliko vlogo pri ozaveščanju
ljudi o raku dojk in njegovem zgodnjem
odkrivanju. Naša vloga je predvsem
promocija rednega in pravilnega
samopregledovanja dojk, zdravega
načina življenja, zdravega prehranjevanja,
redne telesne dejavnosti in udeleževanja
državnega programa za zgodnje
odkrivanje raka dojke,« je povedala
Gordana Marinček Garić, predsednica
Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v onkologiji pri Zbornici – Zvezi.

Ključno vlogo pri zgodnjem
odkrivanju raka dojk ima v
prvi vrsti ženska sama, saj
lahko s pravilnim in rednim
samopregledovanjem odkrije
spremembe, ki se lahko po
opravljenih preiskavah izkažejo
Poleg samopregledovanja dojk je za
za rakave. Samopregledovanje
zgodnje odkrivanje bolezni pomembna
Pink_Ribbon_210x149plus5_Zdrave_novice_01.pdf
5. 10. 2017 09:57:58
dojk
naj ženske začnejo po 120.
tudi mamografija, presejalna preiskava,
ki lahko odkrije raka, ko je ta še netipen.
letu starosti.

Mamografijo bi morale vsaki dve leti
opraviti vse ženske, starejše od 50 let.
Kljub velikim prizadevanjem glede
osveščanja javnosti o raku dojk in
njegovem zgodnjem odkrivanju je v
Sloveniji preživetje bolnic z rakom dojk še
vedno slabše od evropskega povprečja,
opažajo pri Zbornici – Zvezi. Razlog za to
je po njihovem mnenju predvsem pozno
odkrivanje bolezni. Skoraj polovica žensk
namreč prvič pride k zdravniku z že lokalno
napredovano boleznijo.

Poleg samopregledovanja dojk
je za zgodnje odkrivanje bolezni
pomembna tudi mamografija,
presejalna preiskava, ki lahko
odkrije raka, ko je ta še netipen.

SAMSUNG GALAXY S7
PINK RIBBON Z DARILOM
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Samsung Galaxy S7
s pametno zapestnico SBS

24x 1295¤*
Ponudba Dostopni B 31080¤*
Akcijska cena
40680¤

Telekom Slovenije in Samsung ob vsakem
prodanem kompletu prispevata 10 EUR za
slovensko združenje Europa Donna.

*Akcijska ponudba kompleta velja ob sklenitvi ali podaljšanju mobilnega naročniškega razmerja pri Telekomu Slovenije s paketom Dostopni B za 24 mesecev. Plačilo kupnine je v 24 zaporednih mesečnih obrokih po
12,95 EUR prek mesečnega računa Telekoma Slovenije. Velja za vse, ki nimajo veljavnega Aneksa št. 20/2013 (za obdobje vezave za 12 ali 24 mesecev) ali veljavnega Dodatka k pogodbi o sklenitvi naročniškega
razmerja v zvezi z nakupom terminalne opreme, sklenjenega z družbo Debitel, d.d. z vezavo naročniškega razmerja 12 ali 24 mesecev in izpolnjujejo ostale pogoje akcijskega nakupa naprav. Ponudba velja od 29. 9.
2017 do odprodaje zalog. Slike so simbolične. Telekom Slovenije, d.d., si pridržuje pravico do sprememb cen in pogojev. Cene so v EUR z DDV. Za več informacij, vključno z možnostjo vezave za 12 mesecev, obiščite
www.telekom.si, Telekomov center, pooblaščeno prodajno mesto ali pokličite 041 700 700 ali 080 8000. Telekom Slovenije, d.d., Ljubljana.
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BOJ PROTI KML –
OD MELONE DO
ZRNA POPRA
Pred svetovnim dnem kronične mieloične levkemije so strokovnjaki in dve bolnici spregovorili o tej
bolezni in njenem zdravljenju. Prav to zdravljenje je na področju rakavih bolezni v zadnjih petnajstih
letih doseglo največji napredek, nekoč smrtonosna bolezen je postala kronična. Petletno preživetje je
Besedilo: Janja Simonič
več kot 90-odstotno.
Kronična mieloična levkemija (KML)
je rak krvnih celic in kostnega mozga,
ki prizadene okoli 15 odstotkov vseh
bolnikov z levkemijo. To je prva rakava
bolezen, pri kateri so odkrili spremembe
v kromosomih. Razvije se v kostnem
mozgu, za njen razvoj pa je ključna
napaka v DNK: zaradi zamenjave delčkov
dveh kromosomov – kromosoma številki
22 in 9, zato je svetovni dan KML 22.
9. – nastane kromosom, imenovan
Philadelphia. Na tem kromosomu
nastaja beljakovina, ki je gonilo bolezni,
saj spodbuja kostni mozeg k nastajanju
preveč bolezensko spremenjenih belih
krvničk, ki jih imenujemo tudi levkemične
celice. Zdrave celice kostnega mozga
ohranjajo uravnoteženo nastajanje
eritrocitov, levkocitov in trombocitov. Pri
KML povečano število levkemičnih celic
izrine zdrave celice – pomanjkanje zdravih
celic povzroči bolezenske simptome in
znake.
Simptomi
Bolezen pogosto označimo za
potuhnjeno, saj so prvi simptomi lahko
zelo splošni: utrujenost, bolečine v
trebuhu in kosteh, občutek napihnjenosti,
zvišana telesna temperatura, nočno
potenje, zadihanost, hujšanje.

15 %
vseh bolnikov z levkemijo
prizadene kronična mieloična
levkemija.
22

Postavitev diagnoze
»Polovica bolnikov pride k zdravniku iz
povsem drugih razlogov – nimajo težav v
smislu simptomov KML, druga polovica
pa ima znake, kot so vročina, utrujenost,
bolečina pod levim rebrom ... Na KML
lahko utemeljeno posumimo šele na
osnovi krvnih preiskav. Krvna slika
pokaže nenormalno stanje krvnih telesc
in bolnik je napoten na Klinični oddelek
za hematologijo. Na leto v Sloveniji na
novo odkrijemo približno 20 bolnikov,
polovica jih pride v specialistično
ambulanto prek osebnega zdravnika,
manj kot pet odstotkov jih pride fazi, ko
je bolezen že napredovala,« je povedala
doc. dr. Irena Preložnik Zupan, dr. med.,
s Kliničnega oddelka za hematologijo
UKC Ljubljana. Poudarila je pomen
individualnega pristopa k zdravljenju
ter izbire ustrezne terapije, s čimer se
poskušajo izogniti morebitnim zapletom,
ki so povezani z zdravljenjem. Zaradi
nekaterih bolnikovih drugih zdravstvenih
stanj lahko zdravniki dajejo prednost
izbiri enega zdravila pred drugim, vedno
pa želijo izbrati najučinkovitejše zdravilo,
ki je za posameznega bolnika varno in
ga dobro prenaša. Glavni cilj zdravljenja
KML je kar najhitreje zmanjšati število
levkemičnih celic v telesu na najnižjo
mogočo raven. Z zdravljenjem lahko
upočasnijo napredovanje bolezni tako,
da preprečijo poslabšanje stanja.
Zdravljenje
»KML je bolezen, ki je povzročila premik
od citotoksičnega k tarčnemu zdravljenju
raka. Za razvoj učinkovitega tarčnega
zdravila pa je bilo ključno prepoznavanje
premestitve dela kromosoma 9 na

Razvije se v kostnem mozgu,
za njen razvoj pa je ključna
napaka v DNK: zaradi zamenjave
delčkov dveh kromosomov –
kromosoma številki 22 in 9,
zato je svetovni dan KML 22. 9.
– nastane kromosom, imenovan
Philadelphia.
Spremljajte nas na
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kromosom 22 in njenih posledic,« je
dejala izr. prof. dr. Helena Podgornik,
univ. dipl. inž. kem. inženiringa ter spec.
med. biokemije in lab. med. genetike,
iz Enote za citologijo, imunologijo
in citogenetiko Specializiranega
hematološkega laboratorija Kliničnega
oddelka za hematologijo UKC Ljubljana.
Nekoč je bila KML smrtonosna, danes pa
je kronična bolezen po zaslugi tarčnih
zdravil, ki zavirajo delovanje beljakovine
(ta je gonilo bolezni), zaradi česar se
uspešno zniža raven levkemičnih celic
v bolnikovem telesu. Ob izbruhu ima
bolnik v sebi toliko levkemičnih celic,
da bi skupaj tvorile gmoto velikosti
melone, ko pa doseže stanje globokega
molekularnega odgovora na zdravljenje,
je gmota levkemičnih celic velika kot
poprovo zrno.
Ali zdravilo deluje, ugotavljajo s krvnimi
preiskavami, ki jih v Sloveniji opravlja
specializirani hematološki laboratorij
v UKC Ljubljana. V Sloveniji imamo
standardizirano metodo za določanje
nastajanja beljakovine, ki povzroča KML,
je povedal doc. dr. Tadej Pajič, univ. dipl.
inž. kem. inženiringa ter spec. med.
biokemije in lab. med. genetike, iz Enote
za hemostazo in molekularno genetiko
Kliničnega oddelka za hematologijo
UKC Ljubljana. »To je najpomembnejša
metoda za oceno uspeha zdravljenja
in napovedi poteka bolezni. Z njo
lahko zaznamo zelo majhno število
levkemičnih celic v krvi in še pred
kliničnimi znaki zaznamo morebitno
ponovitev bolezni.«
Presaditev kostnega mozga
Pred letom 2001 za KML ni bilo na
voljo učinkovitih zdravil in bolezen je
praviloma napredovala. Edini učinkoviti
način zdravljenja je bila presaditev
kostnega mozga (krvotvornih matičnih
celic). »Presaditev krvotvornih matičnih
celic danes opravimo izjemoma. Zanjo

Bela krvna
celica
(levkocit)

Rdeča
krvna celica
(eritrocit)
Krvna
ploščica
(trombocit)

NORMALNO STANJE

LEVKEMIČNO STANJE: Nekateri bolniki
nimajo nobenih od naštetih simptomov,
drugi imajo lahko samo enega ali pa več
teh simptomov.

Zdrave celice kostnega mozga
ohranjajo uravnoteženo
nastajanje eritrocitov, levkocitov
in trombocitov. Pri KML
povečano število levkemičnih
celic izrine zdrave celice –
pomanjkanje zdravih celic
povzroči bolezenske simptome in
znake.

se odločimo pri bolnikih s specifičnimi
lastnostmi KML, ki ni odzivna na
zdravljenje z zaviralci tirozin kinaze, in pri
bolnikih, ki se ne morejo zdraviti s temi
zdravili. Bolniki morajo biti sposobni za
presaditev, saj ta vključuje intenzivno
kemoterapijo. Žal pri tem načinu
zdravljenja delež bolnikov zaradi zapletov
izgubimo,« je pojasnil doc. dr. Matjaž
Sever, dr. med., s Kliničnega oddelka za
hematologijo UKC Ljubljana.

Možnost opustitve terapije z zdravili
Ugotovili so, da določen delež
bolnikov lahko pod določenimi skrbno
nadzorovanimi pogoji zdravljenje celo
opusti in ne potrebuje več zdravil, pa
bo bolezen vseeno ostala v remisiji. To
potrjujeta tudi najnovejši klinični študiji
remisije bolezni brez zdravljenja. V študiji
so bili vključeni bolniki, ki so vsaj dve leti
prejemali eno od tarčnih zdravil. Bolniki
so s tem zdravilom dosegli izredno nizko,
skoraj nezaznavno raven levkemičnih celic
v telesu in jo tudi dolgotrajno ohranili. Ko
so bili dovolj dolgo v stanju laboratorijsko
skoraj nezaznavne bolezni, so poskusili
zdravljenje pri njih prekiniti. Pri velikem
delu teh bolnikov je bila bolezen po dveh
letih še vedno v remisiji, čeprav zdravila
niso več prejemali. Opustitev zdravil je na
primer pomembna pri sopojavih drugih
težav oz. bolezni, kontraindikacija je tudi
nosečnost, je še pojasnil Sever.
»Hematologija je področje, na katerem
medicina zelo hitro napreduje. To daje
veliko upanja bolnikom. KML je postala
obvladljiva in ‘zazdravljiva’ bolezen,
za bolnike pa si želimo, da bi razvoj
prišel tako daleč, da bi bila bolezen
tudi ozdravljiva in da bi bolniki lahko
zaživeli sproščeno življenje,« je dejala
Kristina Modic, izvršna direktorica
Slovenskega združenja bolnikov z
limfomom in levkemijo L & L. Poudarila
je tudi pomen celostne obravnave in
rehabilitacije bolnikov, kar v Sloveniji ni
sistemsko urejeno in vsem dostopno.
Zato je združenje skupaj z Združenjem
hematologov Slovenije začelo izvajati
pilotski projekt celostne rehabilitacije
bolnikov s krvnimi raki Skupaj na poti
do zdravja, ki ga sofinancira Ministrstvo
za zdravje RS. Program, ki dopolnjuje
in nadgrajuje obstoječo zdravstveno
obravnavo bolnika s krvnim rakom v
javnozdravstvenih ustanovah, so pripravili
v sodelovanju z različnimi slovenskimi
strokovnjaki s področja hematologije,
onkologije, zdravstvene nege, fizioterapije,
kineziologije, psihoterapije in dietetike.

POZOR!
Znaki in simptomi kronične
mieloične levkemije
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Utrujenost,
bolečine v trebuhu,
bolečine v kosteh,
bolečine pod levim rebrnim lokom,
občutek napihnjenosti (tudi po
zaužitju male količine hrane),
zvišana telesna temperatura,
nočno potenje,
zadihanost in
hujšanje.
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oglasno sporočilo

CENEJE DO ZDRAVJA
Specializirana zdravstvena kartica MODUS HEALTH CARD omogoča številne ugodnosti
pri zdravstvenih storitvah – vrhunske storitve brez čakanja in po nižji ceni. Ko gre
za zdravje, si nihče ne želi dolgo čakati na preiskave in posege, ki niso vedno poceni.
Kartica Modus Health Card vam bo pomagala rešiti vsaj te težave.
Modus Health Card (MHC) je prva
specializirana kartica za zdravstvene storitve
oz. mobilna aplikacija, s katero boste pri
številnih ponudnikih zdravstvenih storitev
tako na Hrvaškem kot v Sloveniji takoj
dobili popust pri plačilu na izbrano storitev
in tako prihranili tudi do 50 odstotkov
redne cene storitve. Kaj to pomeni? Če
hitro potrebujete magnetno resonanco,
boste s kartico MHC na primer na vrhunski
Polikliniki sv. Rok iz Zagreba prišli na
vrsto že v 24 urah in za vsako preiskavo z
magnetno resonanco boste odšteli samo
100 EUR.
Ugodnosti
MHC vam omogoča ugodnosti prav pri
vseh partnerjih, ki so vključeni v Zdravstveni
sistem Modus. Med partnerji, teh je
trenutno že več kot 170, so poliklinike,
posebne bolnišnice, zdravilišča, lekarne
in drugi subjekti na področju zdravstvenih
storitev. Najkakovostnejše zdravstvene
ustanove in hčerinska podjetja v sistemu
Modus svojim članom – imetnikom kartice
MHC – zagotavljajo vrhunsko storitev
brez čakanja in dolgotrajnih postopkov
po nižji ceni. Če boste danes prihranili
pri preiskavi z magnetno resonanco, jutri

potrebovali implantat, pojutrišnjem pa
lasersko operacijo vida ali sive mrene, boste
pri samo treh posegih skupaj prihranili
med 400 in 700 EUR. Letna članarina
za kartico pa je samo 50 EUR. Posebna
akcijska ponudba pa velja za vse slovenske
uporabnike, ki se bodo v letošnjem
rožnatem oktobru včlanili za eno leto, pri
čemer je zanje cena 40 EUR. Na voljo je
tudi kartica za turiste (tourist pass), ki velja
30 dni in stane 30 EUR.
Komu je kartica namenjena
Kartica je namenjena VSEM starostnim
in demografskim skupinam, saj pokriva
vse segmente zdravstvenih storitev na
področjih, kot so diagnostika, kardiologija,
stomatologija, ortopedija, oftalmologija,
fiziatrija, estetska kirurgija, rehabilitacija.
Ponudnika storitev med partnerji MHC
izberete sami in takoj lahko vidite ugodnost,
ki vam kot članu pripada, ter to ugodnost
vnovčite takoj ob opravljeni storitvi. S
kartico lahko prihranite tako pri zdravljenju
kot pri preprečevanju bolezni, saj vam ta
vse leto omogoča udeležbo na številnih
posvetih zdravstvenih strokovnjakov in
dogodkov, povezanih z zdravjem.

ZDRAVSTVENI TURIZEM
V Zagreb po zdravje in
uživanje
Zagreb je bil razglašen za najbolj
želeno destinacijo v letu 2017 s
strani Lonely Planeta, in to je še
razlog več, da združite prijetno s
koristnim. S številnimi zasebnimi
klinikami in centri zdravja se
mesto vse bolj uveljavlja kot ena
vodilnih zdravstvenih destinacij v
Evropi. Številne ugodnosti, ki vam
jih ponuja Modus Healt Card,
združite z izletom v prekrasno prestolnico,
ki nam je tako blizu. V Zagrebu je veliko
restavracij, gostiln in kavarn. Tamkajšnje
restavracije so znane po izjemni kuhinji, v
veliki meri sestavljeni iz sredozemskih in
kontinentalnih jedi, pa tudi mednarodnih
specialitet, najdemo pa lahko tudi veliko
evropskih in neevropskih nacionalnih
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restavracij. Kulinarične užitke dopolnjujejo
odlična vina iz okolice Zagreba in drugih
hrvaških regij. Mesto je lepo v vseh letnih
časih in je dobitnik številnih evropskih
in svetovnih nagrad za turizem. Kmalu
bo pred vrati advent, Zagreb pa je že dve
leti zapored prejel prestižno nagrado za
najlepši advent v Evropi. Več informacij:
http://www.infozagreb.hr/.

Postanite član sistema MHC. Kot član lahko
do ugodnosti pri zdravstvenih storitvah
dostopate s plastično kartico (primerna
predvsem za starejše uporabnike) ali prek
mobilne aplikacije (za mlajše uporabnike).

INFO
Kako do kartice MHC
Platforma Modus Health Card je na
voljo v trgovinah App Store in Google
Play prek aplikacije za pametne
telefone z operacijskim sistemom iOS
in za Android, medtem ko aktivacijsko
kodo lahko kupite na spletni strani
(http://modusinternational.hr/shop/)
ali na Facebooku. Aplikacija ponuja
informacije o najbližjih zdravstvenih
ustanovah ali lekarnah na lokaciji, kjer
se nahajate po GPS, ter je izjemno
praktična in enostavna za uporabo.
Nakup je enostaven.
1. Iz trgovine App Store ali Google Play
brezplačno prenesite aplikacijo na
svoj pametni telefon.
2. V mobilni aplikaciji izberite možnost
»Aktiviraj ali kupi kartico« ter vnesite
osebne podatke.
3. Vnesite aktivacijsko kodo.
4. Sprejmite pogoje uporabe.
5. Pritisnite »Prijava«.
Nimate pametnega telefona? Lahko
kupite tudi običajno kartico. Poslali
vam jo bomo ali pa vas bo čakala na
katerikoli lokaciji, ki jo izberete.
Več na spletni strani
http://modushealthcard.com/.
Spremljajte nas na
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Delujemo že 70 let in imamo tri
generacije zobozdravnikov, od leta
1989 polikliniko vodi mr. sci. Ivo
Matković, dr. med. dent. V središču
zagrebškega območja za pešce imamo
tri moderno opremljene zobozdravstvene
ordinacije, na enem mestu ponujamo
celostno zobozdravstveno oskrbo.
Sodobna računalniška tehnologija in
visokokakovostni materiali omogočajo
vrhunsko storitev na področjih
diagnostike, implantologije, kirurgije,
protetike, ortopedije, parodontologije,
endodontije in ortodoncije, radiografije,
laserskega zobnega, estetskega in

32 ZDRAVA
Oralna kirurgija, zobni implantati,
estetska zobozdravstvo, zobna
protetika, paradontologija, endodontija
in restavratorsko zobozdravstvo.
S pomočjo izobražene ekipe in
najsodobnejše tehnologije lahko
rešimo vse vaše težave, povezane
z ustnimi in zobnimi boleznimi.
Naš cilj je optimalna rešitev za
vsakega bolnika. Naše ordinacije so
vrhunsko opremljene za vse vrste
zobozdravstvenih in kirurških posegov,
v prijetnem ambientu čakalnice pa si
lahko skrajšate čas čakanja na pregled.
• Popust: 15 % na plačilo z gotovino.

32 ZDRAVA
Naslov: Langova 4, Samobor
Telefon: +385 1 550 55 14
Mobitel: +385 91 940 88 24
E-naslov: info@32zdrava.hr
Spletna naslov: www.32zdrava.hr
FB: Facebook.com/32zdrava

splošnega zobozdravstva. Ponujamo
vse vrste zobozdravstvenih storitev, pri
nas lahko pacient opravi vso potrebno
diagnostiko, vse zobne postopke in
radiološke preglede znotraj klinike – zato
je zdravljenje enostavnejše, hitrejše in
ugodnejše.
• Popust: 15 % na plačilo z gotovino, 10 %
na kartice.
POLIKLINIKA ZA BIODENTALNU
MEDICINU MATKOVIĆ
Naslov: Frana Petrića 5, Zagreb
Telefon: + 385 1 481 28 07
E-naslov: ordinacija.matkovic@gmail.com
Spletna naslov: www.drmatkovic.com

SPECIALISTIČNA BOLNIŠNICA ZA NEVROKIRURGIJO IN
ORTOPEDIJO AKSIS
Bolnišnico je leta 2012 ustanovila
skupina tujih strokovnjakov na področju
nevrokirurgije hrbtenice, ortopedije in
travmatologije, anesteziologije in fizikalne
medicine. V okviru bolnišnice pod
vodstvom direktorja dr. Roberta Saftića
in dr. Mladena Miškulina delujeta dva
ločena oddelka – kirurgija hrbtenice ter
ortopedija in travmatologija. Uporabljamo
najnaprednejše in najbolj inovativne
metode pri minimalno invazivni hrbtenični
nevrokirurgiji in ortopedski kirurgiji. Če
iščete strokovno in natančno diagnozo,
z veseljem ocenimo vaš primer in vam
svetujemo o vseh možnostih zdravljenja,
ki so vam na voljo.
Naša posebna področja delovanja so:
• operacije hrbtenice: laserska,
endoskopska, mikroendoskopska,
• spinalna fuzija,
• umetni disk v hrbtenici,
• dissekcija (obročasto trganje),
• kifoplastika in vertebroplasti,
• operacije ramena, kolka, kolena, gležnja
in stopala.
Popust: 10 % pri plačilu z gotovino.
SPECIJALNA BOLNICA AKSIS
Naslov: Petrovaradinska 1, Zagreb
Telefon: +385 1 387 74 13
Mobitel: +385 91 387 74 11
Spletna naslov: www.specijalna-bolnica-aksis.hr

POLIKLINIKA SVETI ROK
Moderna zasebna zdravstvena
ustanova v poslovnem centru Almeria
z najsodobnejšo opremo in ekipo
strokovnjakov zagotavlja vse diagnostične
in zdravstvene storitve na področjih
nevrologije, ortopedije, interne
medicine, fizioterapije in rehabilitacije,
dermatologije, oftalmologije, ginekologije,
radiologije. Imajo medicinsko-biokemijski
laboratorij in opravljajo sistematske
preglede. Stalni popusti za uporabnike
kartice Modus Health Card.
• Magnetna resonanca v odprti napravi,
en segment – 750 namesto 1.600 HRK

Opomba: Vse cene v evrih so zaokrožene.

POLIKLINIKA ZA BIODENTALNO MEDICINO MATKOVIĆ

(100 EUR; preostanek stroškov nosi
Modus).
• Sistematski pregled (M/Ž) – 750
namesto 1.500 HRK (100 EUR).
POLIKLINIKA SVETI ROK
Naslov: Ul. grada Vukovara 284, Zagreb
Tel: + 385 1 2394 400, + 385 1 2394 414
E-mail: poliklinika@poliklinika-svetirok.hr
Spletni naslov: www.poliklinika-svetirok.hr/

ORDINACIJA DENTALNE
MEDICINE MENIGA
Ordinacija se je odprla leta 1994. Našo
ekipo sestavlja usposobljeno osebje,
ki profesionalno opravlja svoje delo.
Storitve, ki jih ponujamo:
• profilaksa – čiščenje in poliranje zob,
• beljenje,
• kompozitna polnila in protetični
dodatki,
• implantologija.
• Popust: 15 % na plačilo z gotovino,
10 % na kartice.
ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE MENIGA
Naslov: Frankopanska 24, Zagreb
Telefon: +385 1 484 90 23
E-naslov: ameniga@gmail.com,
frankopanska24@gmail.com
Spletna naslov: https://www.meniga.com.hr
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SKUPAJ ZA
MOČ SRCA
Pred svetovnim dnem srca (29. september) je Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije sporočilo
preprosto in pomenljivo geslo: »Skupaj za moč srca.« Potrebnih je le nekaj sprememb in naše srce bo
Besedilo: Janja Simonič*
ostalo močno in zdravo.
*Vira: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v kardiologiji in angiologiji pri Zbornici zdravstvene in
babiške nege Slovenije – Zvezi strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije

Zaradi bolezni srca in ožilja vsako leto
umre več kot 17 milijonov ljudi po svetu,
do leta 2030 naj bi se to število povzpelo
na več kot 23 milijonov. Tudi v Sloveniji
so bolezni srca in ožilja v 40 odstotkih
vzrok za smrt, s čimer prehitevajo rakava
obolenja. Deset odstotkov ljudi v starosti
30–70 let zboli za koronarnimi boleznimi.
Kar tri četrtine srčno-žilne umrljivosti bi
bilo po navedbah Svetovne zdravstvene
organizacije mogoče preprečiti z
ustreznimi spremembami življenjskega
sloga. Pri ozaveščanju in promociji zdravja
ter zdravstvenovzgojnem svetovanju
imajo zelo pomembno vlogo društva
in medicinske sestre, ki na različnih
ravneh zdravstvene dejavnosti sodelujejo
v procesu zdravljenja ter prevzemajo
aktivno vlogo pri promociji zdravja in
zdravstvenovzgojnem svetovanju o
nefarmakoloških ukrepih.

dobri poti, da do leta 2025 zmanjšamo
s temi boleznimi povezano prezgodnjo
umrljivost za 25 odstotkov. To je obenem
tudi cilj, ki ga je pred šestimi leti sprejela
generalna skupščina OZN. Z dosežki pa
ne moremo in ne smemo biti zadovoljni,
pravi prim. Matija Cevc, dr. med.,
predsednik Društva za srce, saj ljudje še

vedno umirajo prezgodaj. Glavni razlog
je nezdrav način življenja, opozarjajo
strokovnjaki.
V Sloveniji ima kar 60 odstotkov
prebivalcev povišan holesterol in druge
maščobe v krvi. To vodi v nastajanje
strdkov, ki povzročajo srčni infarkt in

M

S poznavanjem dejavnikov tveganja
za srčno-žilne bolezni je mogoče
preprečiti njihov razvoj in zavreti njihovo
napredovanje. »Le dobro poučeni in
ozaveščeni ljudje bodo poznali in razumeli
pomen preventivnih ukrepov in tako
prevzeli dejavno vlogo v skrbi za svoje
zdravje,« meni Tanja Žontar, predsednica
Sekcije medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v kardiologiji in angiologiji pri
Zbornici zdravstvene in babiške nege
Slovenije – Zvezi strokovnih društev
medicinskih sester, babic in zdravstvenih
tehnikov Slovenije (Zbornica – Zveza).
Preventiva v Sloveniji
Slovenija je uspešna na področju
preventive bolezni srca in ožilja, ocenjujejo
v Društvu za srce. Kot pravijo, smo na
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Skrb za srce se začne tudi s poznavanjem tveganja za nastanek
bolezni, zato je priporočljiva občasna kontrola pokazateljev
zdravstvenega stanja, kot so krvni tlak in lipidni profil (poleg
holesterola, LDL, HDL, tudi trigliceridi v krvi).
Spremljajte nas na

/Zdrave novice
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angino pektoris. Pri nas kar 5.000 bolnikov
na leto prizadene srčni infarkt, okrog 700
jih umre pred prihodom v bolnišnico.
Zaradi angine pektoris, pri kateri zaradi
zoženih koronarnih arterij srčna mišica ne
dobi dovolj kisika, pa se v Sloveniji vsako
leto zdravi približno 7.000 bolnikov.
Ključni poudarki ob letošnjem svetovnem
dnevu srca so zato zdrav način življenja,
preverjanje pokazateljev lastnega
zdravstvenega stanja ter pravočasno
ukrepanje ob pojavu znakov, ki lahko
vodijo v bolezen. Opozorilni znaki so
lahko: težka sapa že pri manjših naporih,
bolečina v prsih, bolečina v mečih (krči
pri hoji), utrujenost, edemi (otekanje
gležnjev), palpitacije (hitrejše in močnejše
utripanje srca). Če imate enega ali
več znakov, je vsekakor dobro obiskati
zdravnika. Za odkrivanje srčnih bolezni je
danes na voljo veliko diagnostičnih metod.

5.000
bolnikov v Sloveniji na leto
prizadene srčni infarkt, okrog
700 jih umre pred prihodom v
bolnišnico.

Če želimo obdržati zdravje otrok in mladih ter če želimo privzgojiti
navade v smislu pomena gibanja tudi v odraslem obdobju, bodo
potrebne sistemske spremembe, največji pomen pa imata vzgoja in
telesna dejavnost v okviru družine.
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Merilnik krvnega tlaka OMRON M3

IZ

JE

V*

PO
BO

RU

LEKARN

AR

Vsestranski in klinično preverjen
merilnik krvnega tlaka za merjenje
brez napak z manšeto za srednji in
večji obseg nadlakti (22-42 cm).
*Raziskava o najpogosteje priporočenih izdelkih brez recepta v slovenskih lekarnah 2016, FarmAsist d. o. o.

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

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

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.si

NA KRATKO
Najpogostejše bolezni srca
• Koronarna ali ishemična srčna
različnih bolezni srca, najpogosteje
bolezen – posledica ateroskleroze
prebolelega srčnega infarkta in
koronarnih arterij (zoženje žil zaradi
povišanega krvnega tlaka, redkejši
maščobnih oblog). Če je ne zdravimo,
vzroki so okvare srčne mišice iz drugih
se arterije vse bolj mašijo, s tem pa se
razlogov in okvare srčnih zaklopk.
veča možnost srčnega napada.
Neposredni povod je neustrezen
• Angina pektoris – simptom
življenjski slog: pretirano uživanje
osnovnega obolenja, najpogosteje
soli, pitje alkohola in prekomerne
koronarne srčne bolezni. Znak:
telesne obremenitve, med boleznimi
stiskajoča bolečina, ki se začne pod
pa infekcije, motnje srčnega ritma,
prsnico in pogosto izžareva v eno ali
pljučne trombembolije in akutna slaba
obe roki ter proti vratu, pojavlja pa se
prekrvljenost (ishemija) srčne mišice.
po telesnem naporu ali čustvenem
• Srčne aritmije – motnje v
stresu. Bolečina je prehodna in mine
nastajanju in prevajanju srčnih
kmalu po tem, ko je konec napora ali
impulzov (prepočasen, prehiter ali
stresa.
neenakomeren srčni ritem). Lahko
• Okvare srčnih zaklopk – predvsem
gre le za manjše nepravilnosti, lahko
posledica degenerativnih procesov,
pa je stanje bolj resno, na primer pri
ki se pokažejo šele v starosti. Če jih
ventrikularni tahikardiji (hitro utripanje
ne odkrijemo pravočasno in jih ne
prekatov) ali pri življenjsko ogrožajoči
odpravimo z operacijo, vodijo do
fibrilaciji, pri kateri prekata trzata
srčnega popuščanja.
neusklajeno.
• Bolezni srčne mišice
• Srčni infarkt – pri tem gre za okvaro
(kardiomiopatije) – moteno
dela srčne mišice ali miokarda. Vzrok
delovanje srca: ali je oslabljeno
infarkta je nenadno pomanjkanje
črpanje ali pa je oviran vtok krvi v
krvi zaradi zamašitve ene od
srce. Vzroki: koronarna srčna bolezen,
koronarnih žil. Prizadeto območje
arterijska hipertenzija, vnetje srčne
neha pravilno delovati, zato je infarkt
mišice, presnovne motnje, infiltrativni
smrtno nevaren. Lahko se pojavi
procesi v srčni mišici, dedni dejavniki.
nenapovedano ali po več urah ali
Posledica je srčno popuščanje.
dnevih slabega počutja. Napad se
• Kronično srčno popuščanje – srce ne
pogosto zgodi takrat, ko je človek pod
zmore več normalno iztiskati krvi, zato
hudim čustvenim pritiskom. Srčni
ni dovolj učinkovito. To je posledica
napad zahteva zdravniško pomoč!

3/4
umrljivosti zaradi srčno-žilnih
bolezni je mogoče preprečiti s
spremembo življenjskega sloga.
Prevzemimo odgovornost
Društvo ponovno opozarja, da je za svoje
zdravje odgovoren vsak sam. Skrb za srce
se začne z zdravim načinom življenja
in poznavanjem tveganja za nastanek
bolezni, zato je priporočljiva občasna
kontrola pokazateljev zdravstvenega
stanja, kot so krvni tlak in lipidni profil
(poleg holesterola, LDL, HDL, tudi
trigliceridi v krvi). Visok krvni tlak se
na primer razvija več let in poteka brez
kakršnihkoli simptomov, vendar kljub
temu povzroča veliko škodo na srcu,
ožilju in drugih telesnih organih, zato mu
pravimo tudi tihi ubijalec. Nenadzorovan
zvišan krvni tlak povečuje tveganje za
srčno in možgansko kap ter za druge
bolezni srca in ožilja, med drugim
odpoved srca, anevrizmo aorte, difuzno
aterosklerozo. Za preventivno zaščito
pred temi boleznimi je torej pomembno
poznati njegove vrednosti in jih
obvladovati z ustreznimi ukrepi in – če je
potrebno – tudi z zdravili.
Dejavniki tveganja
Zvišan krvni tlak, zvišana raven krvnih
maščob, sladkorna bolezen, nezdrava
prehrana, kajenje, telesna nedejavnost,
debelost ter stres so torej glavni dejavniki
tveganja, ki pospešujejo nastanek bolezni
srca in žilja. Na nekatere od teh dejavnikov
lahko vplivamo sami in tako izboljšamo
svoje zdravje in počutje ter posledično tudi
kakovost življenja.
Prebudimo svoje srce z gibanjem …
Društvo za srce je znova poudarilo
pomen gibanja in prehrane za ohranjanje
zdravja. »Gibanje oz. telesna aktivnost je
nesporno dokazan dejavnik, ki prispeva k
zdravju in kakovosti življenja. Neštetokrat
so dokazani vplivi gibanja in telesne
vadbe na telesno in duševno zdravje ter
naše splošno počutje in zadovoljstvo
z življenjem. Slovenija je posebno pri
vzgoji mladih v smislu razvijanja odnosa
do gibanja v evropskem in svetovnem
smislu dosegala dobre rezultate, zaradi
najrazličnejših pritiskov in načina življenja,
ki je vse bolj informatizirano, pa se telesna
dejavnost naših otrok z leti nekoliko
zmanjšuje. Če želimo obdržati zdravje
otrok in mladih ter če želimo privzgojiti
navade v smislu pomena gibanja tudi
v odraslem obdobju, bodo potrebne
sistemske spremembe, največji pomen pa
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imata vzgoja in telesna dejavnost v okviru
družine,« je poudaril prof. dr. Matej Tušak,
univ. dipl. psih., Fakulteta za šport.
… in ga okrepimo s prehrano
Tudi z zdravim načinom prehranjevanja
bomo svojemu srcu zagotovili moč, da
nam bo lahko omogočilo življenje, kot
si ga želimo. Društvo za srce tudi o tem
ozavešča ljudi vseh starostnih skupin
z delavnicami na šolah, predavanji,
kampanjami.
Letos je društvo z zdravstvenimi
preventivnimi akcijami podprlo zavezo
podjetja Lidl Slovenija, ki si je kot prvi
trgovec na slovenskem trgu začelo
prizadevati za zmanjševanje vsebnosti
sladkorja in soli v izdelkih lastnih
blagovnih znamk. Društvo razveseljuje
podatek, da je ta trgovska veriga v številnih
izdelkih dodani sladkor in sol v preteklih
letih že zmanjšala, predvsem pa zaveza
za prihodnost, po kateri bodo do leta
2025 v izdelkih Lidlovih blagovnih znamk
vsebnost dodanega sladkorja in soli
zmanjšali za skupno 20 odstotkov. Ob
tem društvo vabi tudi druga podjetja, ki
proizvajajo ali prodajajo živilske izdelke,
da prispevajo k povečanju ponudbe živil
za bolj zdravo življenje. Z ustreznimi živili
se lahko pridružijo vrsti že označenih živil
z znakom varovalnega živila (srček), ki ga

Opozorilni znaki so lahko: težka sapa že pri manjših naporih,
bolečina v prsih, bolečina v mečih (krči pri hoji), utrujenost, edemi
(otekanje gležnjev), palpitacije (hitrejše in močnejše utripanje
srca). Če imate enega ali več teh znakov, je vsekakor dobro obiskati
zdravnika.
podeljuje Društvo za zdravje srca in ožilja
Slovenije.
Vse prebivalke in prebivalce Slovenije
pozivajo, da »skupaj poskrbimo za moč
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srca«. Pozivajo pa tudi vse, ki na
različnih ravneh odločajo o razmerah
za življenje in delo pri nas: »Pri
odločanju imejte pred očmi zdravje
srca in ožilja.«
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• načrtovanje, urejanje in vzdrževanje vrtov in
poslovnih prostorov
• mačehe, resa, hebe, jesenske lepotice
• okrasne grmovnice in drevnina
• trajnice
• okrasne čebulnice
• lončne krizanteme in nasadi
• sveče, vaze, zemlja in pesek za grobove
• sveže, svileno in suho cvetje
• sveži in suhi aranžmaji
• sadike sadnega drevja in zelenjavne sadike
• zelene in cvetoče lončnice in notranji nasadi
• okrasni lonci, glinene posode, košare
• gnojila, orodje
• darilni program
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Brezplačen katalog
Jesenski utrinki!
Vabljeni!

TEMA MESECA

PAZITE NA
VREDNOSTI
HOLESTEROLA
Povišana vrednost holesterola v krvi je eden največjih dejavnikov tveganja za pojav srčno-žilnih
zapletov, ki so v Sloveniji še vedno najpogostejši vzrok smrti. V preiskavi CINDI so ugotovili, da ima v
Besedilo: Monika Hvala
Sloveniji več kot 60 odstotkov prebivalcev povišan holesterol.
V večini primerov je povišan holesterol
v krvi posledica več različnih vzrokov,
med katerimi so glavni neustrezna
prehrana s prevelikim vnosom nasičenih
maščob, nekatere bolezni, staranje in
stres. Redkeje je vzrok lahko družinska
hiperholesterolemija.
Kaj je holesterol
Holesterol je vosku podobna snov v
krvi, ki nastane v jetrih, nekaj pa ga telo
dobi s hrano (med 25 in 30 odstotkov).
Nepogrešljiv je pri številnih vitalnih
funkcijah.
Holesterol je kot krvna maščoba v
vodi netopen, zato se v krvi veže na
beljakovinske molekule. Pri tem nastajajo

različne vrste lipoproteinov:
• lipoproteini visoke gostote (HDL – »dobri
holesterol«), ki prenašajo odvečen
holesterol v jetra, ta pa ga spremenijo in
»pošljejo« iz telesa z žolčem;
• lipoproteini nizke gostote (LDL – »slabi
holesterol«), ki pogosto ostanejo v
telesu;
• lipoproteini zelo nizke gostote (VLDL),
ki prenašajo trigliceride (kemične
sestavine, ki shranjujejo maščobne
kisline).
Kadar je v telesu preveč slabega
holesterola (LDL), se ta odlaga v žilne
stene in obloge postopno mašijo žile. Ta

proces imenujemo ateroskleroza. Poteka
povsem brez opozorilnih znakov, je pa
smrtno nevarna, saj se čez čas razvijejo
bolezni, kot so miokardni infarkt, angina
pektoris (bolečina za prsnico), možganska
kap, zapore perifernih žil in druge.
Kadar je maščob v krvnem obtoku
preveč, govorimo o skupini presnovnih
motenj – hiperlipidemijah. Če je povišana
samo koncentracija holesterola,
govorimo o hiperholesterolemiji, če je
preveč holesterola in trigliceridov, pa o
kombinirani hiperlipidemiji.
Če je preveč trigliceridov, je to
hipertrigliceridemija.

VLOGA HOLESTEROLA
Zakaj potrebujemo holesterol v
telesu
• Je sestavni del vseh celičnih
membran,
• pomemben je za tvorbo žolča, ki je
shranjen v žolčniku,
• pomaga prebavljati maščobe in
lipidotopne vitamine A, D, E in K,
• je poglavitni prekurzor v sintezi
vitamina D,
• je glavna gradbena komponenta,
ki igra ključno vlogo pri sintezi
hormonov (kortizol, testosteron,
progesteron, estrogen),
• je osnovna struktura steroidov,
• je sestavina živčnih ovojnic,
• ohranja strukturo kosti in razmerje
kalcija v telesu,
• ščiti jetra pred toksini (jetra
dnevno proizvedejo okoli en gram
holesterola, ki se izloča v žolč),
• izboljšuje delovanje imunskega
sistema,
• ščiti srčno mišico med povečanim
stresom.
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Kadar je v telesu preveč slabega holesterola (LDL), se ta odlaga v
žilne stene in obloge postopno mašijo žile. Ta proces imenujemo
ateroskleroza. Poteka povsem brez opozorilnih znakov, je pa
smrtno nevarna.
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Za zdravje pa ni pomembna samo količina
maščob oz. holesterola v krvi, pomembno
je razmerje med dobrim (HDL) in slabim
(LDL) holesterolom. Večji kot je delež
HDL, več odvečnega holesterola se izloči
iz telesa. Priporočeno razmerje med LDL
in HDL naj ne preseže vrednosti 3 : 1, ne
glede na starost.
Zaželene vrednosti holesterola
• Skupni holesterol: manj kot 5 mmol/l,
• holesterol LDL: manj kot 3 mmol/l,
• trigliceridi: manj kot 1,7 mmol/l,
• holesterol HDL: več kot 1 mmol/l pri
moških,
• holesterol HDL: več kot 1,2 mmol/l pri
ženskah.
Rastlinski steroli
Snovi, ki pomagajo pri zniževanju
holesterola, so rastlinski steroli (fitosteroli
– večinoma so to sitosterol, kampesterol,
stigmasterol, avenasteroli in stanoli).
Evropska agencija za varno hrano je v

UKREPI
Kako si pomagamo pri zvišanih
vrednostih krvnih maščob
• Izbirajmo zdrava živila (veliko sadja,
zelenjave, stročnic in neoluščenih
žit, oreškov, več rib in manj mesa ter
polnomastnih mlečnih izdelkov),
• bodimo telesno dejavni (do
prijetnega zadihanja vsaj 30 minut
na dan),
• vzdržujmo optimalno telesno težo,
• zmanjšajmo druge dejavnike
tveganja (kajenje, alkohol, stres;
zdravljenje sladkorne bolezni in
arterijske hipertenzije),
• pomagamo si z živili, ki znižujejo
raven holesterola (grenivke, česen,
čebula, oljčno olje, temna čokolada,
korenček …),
• če dieta ne zadošča, je potrebna
uporaba zdravil, še prej pa
poskusimo s prehranskimi dopolnili
(na primer s pripravki z rastlinskimi
steroli).

Rastlinski steroli se nahajajo v številnih žitih, zelenjavi, sadju, fižolu,
oreščkih, semenih, vendar je koncentracija sterolov v njih zelo nizka,
zato bi morali zaužiti velike količine, da bi dosegli želeni učinek.
zvezi s tem potrdila zdravstveno trditev:
rastlinski steroli prispevajo k vzdrževanju
normalne ravni holesterola v krvi. Glavni
fiziološki učinek, ki nastopi po zaužitju
fitosterolov, je zmanjšana absorpcija
holesterola iz črevesja.
Kako delujejo rastlinski steroli
1. Ker je njihova zgradba podobna
holesterolu, posnemajo delovanje
holesterola in z njim tekmujejo za
absorpcijo holesterola iz črevesja,
vendar jih drugače od holesterola iz
črevesa ne moremo posrkati, zato ne
pridejo do krvnih žil, ampak jih izločimo.
2. Zaradi zmanjšane absorpcije holesterola
pride do trenutnega pomanjkanja
holesterola v jetrih.
3. Ker jetra potrebujejo holesterol za
izdelavo žolča, ga začnejo jemati iz krvi
in tako zmanjšujejo količino holesterola

v krvi (to se začne dogajati postopoma
in je odvisno od zadostne količine
zaužitih sterolov).
4. Neodvisne klinične študije so pokazale,
da lahko redno uživanje rastlinskih
sterolov v kombinaciji z zdravo in
uravnoteženo prehrano ter zdravim
življenjskim slogom že v treh tednih
zniža raven holesterola za do 15
odstotkov.
Rastlinski steroli se nahajajo v številnih
žitih, zelenjavi, sadju, fižolu, oreščkih,
semenih, vendar je koncentracija sterolov
v njih zelo nizka, zato bi morali zaužiti
velike količine, da bi dosegli želeni učinek.
Pomagamo si lahko s prehranskimi
dopolnili, ki vsebujejo izvlečke rastlinskih
sterolov. Pomembno pri tem pa je, da
pripravkov s steroli ne uživamo na prazen
želodec, ampak skupaj s hrano, saj s tem
povečamo njihovo učinkovitost.

TEMA MESECA

BOLNIKI S
KRONIČNO VNETNO
ČREVESNO
BOLEZNIJO SO
PRAVI HEROJI
Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen je predstavilo kampanjo za ozaveščanje javnosti o tej
bolezni Heroji so med nami, o življenju s to neozdravljivo boleznijo pa so spregovorili tudi strokovnjaki
Besedilo: Janja Simonič*
in bolniki.
*Vir: Društvo za kronično vnetno črevesno bolezen
Začelo se je novo šolsko in študijsko leto
in številni mladi se sprašujejo, kaj jim
bo to leto prineslo. Mnogi med njimi bodo
svoje življenje usklajevali z neugodnim
sopotnikom, to je kronična bolezen. Ob
predstavitvi kampanje IBD UNMASKED
– Heroji so med nami, ki je namenjena
mladim s kronično vnetno črevesno
boleznijo (KVČB), da jih opolnomoči za
premagovanje vseh ovir v življenju s to
boleznijo, je Društvo za KVČB organiziralo
tudi pogovor s strokovnjaki. O bolezni
so tako spregovorili prof. dr. Ivan Ferkolj,
dr. med., spec. gastroenterolog, z
Gastroenterološke klinike UKC Ljubljana,
Dušan Baraga, dr. med., spec. druž. med.,
podpredsednik Društva za KVČB, Katja
Kolarič, oseba s KVČB in članica Društva
za KVČB, ter Mateja Saje, predsednica
Društva za KVČB.
O KVČB
KVČB je kronična bolezen, s katero po
svetu živi več kot pet milijonov ljudi, v
Sloveniji približno 7.000. Bolezen je
imunsko pogojena; povzroča vnetje
črevesa ali celotne prebavne cevi in spada
med najtežje bolezni sodobnega časa.
Lahko se pojavi v kateremkoli življenjskem
obdobju, najpogosteje med 15. in 35.
letom, in v enaki meri prizadene moške in
ženske. KVČB je skupno ime za Crohnovo
bolezen in ulcerozni kolitis, kadar
bolezni ne moremo uvrstiti ne v eno ne
v drugo skupino bolezni, pa govorimo o
intermediarnem ali nedoločenem kolitisu.
Te bolezni so neozdravljive, zanje pa so
značilni zagoni vnetja in različno dolga
obdobja mirovanja oz. remisije, v katerih
je posameznik brez težav. Ta nihanja
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lahko ustvarjajo občutek, da je bolezen
nemogoče nadzorovati, kar je telesno in
psihično izjemno naporno.
Posledice
Pogosto se bolezen začne že v mladih
letih in močno spremeni brezskrbno
mladost. Ti mladi se sprašujejo, ali jim bo
bolezen dopustila študirati, se zabavati,
imeti normalno mladost. Ali bo zdravilo

tokrat delovalo, ali so prejeli za njih
učinkovito zdravljenje, ali bo zagon bolezni
ustavljen, ali zdravilo ne bo imelo stranskih
učinkov in podobno. KVČB spremljajo zelo
neprijetni sopotniki, strah, introvertiranost
in stigma drugačnosti. Zaradi zelo pogoste
uporabe stranišča morajo namreč ljudje s
KVČB prav vse poti in opravke zunaj doma
skrbno načrtovati. Vse to zmanjša njihovo
delovno storilnost in omeji tudi osnovne

Zaradi zelo pogoste uporabe stranišča morajo namreč ljudje s
KVČB prav vse poti in opravke zunaj doma skrbno načrtovati.
Vse to zmanjša njihovo delovno storilnost in omeji tudi osnovne
vsakodnevne dejavnosti.
Spremljajte nas na
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vsakodnevne dejavnosti. Mladi pogosto
izostajajo od pouka, posledično imajo
slabši učni uspeh in slabše možnosti
nadaljnjega izobraževanja. »Zaradi
teh težav imajo ljudje s KVČB slabšo
samopodobo, posledično pa se pogosteje
pri njih pojavi depresija. Zato je čas, da
snamemo maske in odkrito spregovorimo
o tej stigmatizirani bolezni. To je tudi
glavno sporočilo kampanje,« je dejala
Sajetova.
Strokovnjak za zdravljenje KVČB prof.
dr. Ivan Ferkolj je povedal, da pogostost
bolezni zelo narašča: »Najbolj žalostno pa
je, da je med bolniki veliko otrok. Najmlajši
bolnik v Sloveniji je bil celo mlajši od
enega leta, ko je zbolel. Oblike bolezni,
ki se začnejo že v otroštvu, so po navadi
zelo hude. Kakovost življenja bolnikov
je zelo slaba, pogosto celo slabša kot po
prebolelem infarktu.« Več kot polovica
bolnikov je kronično utrujenih in izčrpanih,
ženskam blato lahko uhaja celo skozi
nožnico, pri otrocih in mladostnikih je
pogost zaostanek v rasti in pubertetnem
razvoju, je še naštel prof. dr. Ferkolj.
Vzroki
Vzroki bolezni še niso popolnoma
pojasnjeni. Pomembno vlogo pri nastanku
in razvoju bolezni imajo genetski,
imunski in okolijski dejavniki, med njimi
tudi kajenje, zdravila proti bolečinam in
dolgotrajen negativni stres. Nastanek
bolezni povezujejo tudi z uporabo
antibiotikov v otroštvu ter s pretirano
higieno in kajenjem.
Diagnoza in zdravljenje
Za pravilno diagnostiko in zdravljenje je
pomembno, da bolezen prepoznajo tudi
splošni zdravniki, je poudaril Baraga,
SIMPTOMI
Kako se kaže KVČB
• Bolečine in krči v predelu trebuha,
• pogostejša ali dolgotrajna
izčrpanost in utrujenost,
• pogosto odvajanje mehkega blata s
primesjo sluzi ali krvi,
• neželeno hujšanje oz. izguba
telesne teže,
• drugi znaki: povišana temperatura,
nočno znojenje, bolečine v sklepih
in kosteh, pomanjkanje teka,
otekline sklepov, slabokrvnost in
osteoporoza.

KAMPANJA
»Heroji so med nami«
Ob sodelovanju Društva za KVČB in podjetja Takeda tudi v Sloveniji poteka
vseevropska kampanja IBD UNMASKED, ki so jo v Sloveniji poimenovali »Heroji
so med nami«. Heroji so namreč bolniki, ki se morajo nenehno spopadati z izzivi
KVČB. Namen kampanje je ozaveščanje o kroničnih vnetnih črevesnih boleznih,
da bi tako spodbudili bolnike, da prevzamejo nadzor nad svojo boleznijo in se
zavzamejo zase, si postavijo višje cilje in zahtevajo od svojega okolja več, tako
od zdravstvenih delavcev kot tudi družine in prijateljev. Predvsem mlade želijo
opolnomočiti in opogumiti, da premagajo nepredvidljivost
bolezni, da zaživijo kakovostno življenje in se zavedajo
pomembnih trenutkov in situacij okoli sebe. Osebam s KVČB
želijo dati priložnost, da se pogumno spopadejo s strahom ter
premagajo anksioznost in stigmo KVČB, in sicer tako da se jim
ponudi okolje, kjer lahko začutijo navdih, se družijo z drugimi,
ki jih razumejo, kjer se lahko odprto izražajo in se pogovarjajo
– drug z drugim, s prijatelji, družino in zdravstvenim osebjem.
Pozneje bodo z ustvarjanjem in skozi izdajo grafičnega romana
s stripovsko legendo prikazali, kakšno je resnično življenje ljudi,
ki živijo s KVČB.

zato v društvu organizirajo številna
izobraževanja, tako za bolnike kot za
zdravnike.
Ključna preiskava za odkrivanje bolezni
je kolonoskopija. Pri tem v zadnjem
času bolniki lahko dobijo anestezijo in
pomirjevala, je povedal Ferkolj. »Čakalna
doba za to je eno leto, toliko ljudi želi
anestezijo. Najučinkovitejša anestezija
pa je pogovor z zdravnikom,« je poudaril
Ferkolj. Za zdravljenje je, kot je še dejal,
na voljo več vrst terapije: »Imamo vse, kar
je v svetu na voljo. Že 11 let uporabljamo
biološka zdravila in vsak, ki jih potrebuje,
jih tudi dobi. 10 odstotkov bolnikov je na
bioloških zdravilih, preostale zdravimo
z običajnimi zdravili. Žal pa niso vsa
zdravila čudežna – nekaj bolnikov je treba
na koncu vseeno operirati, odrezati del
črevesja in narediti trajno stomo.«
Resnična zgodba
Mlada bolnica Katja Kolarič, ki so ji po
več operacijah morali narediti stomo,

je povedala, da je bila to kljub vsem
strahovom in pomislekom glede »vrečke«
prava rešitev, saj ji je to rešilo življenje,
kakovost življenja pa se je po tej operaciji
precej izboljšala. S svojo zgodbo je
potrdila, da so ljudje s KVČB ob ustrezni
terapiji in prilagojenem življenjskem slogu
lahko aktivni, zaposleni, se izobražujejo,
ukvarjajo s športom in normalno potujejo.
KRONIČNE VNETNE ČREVESNE BOLEZNI
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7.000
ljudi v Sloveniji živi s KVČB, med
njimi je veliko mladih.
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PREHRANA

Z IZBIRO PRAVIH
ŽIVIL NAD
ČREVESNE TEŽAVE
Prebavne težave so stalnica sodobnega sveta in nemalo ljudi jih vzame kot del svojega
vsakodnevnega urnika, kot da so nekaj samoumevnega. Vendar ni tako. Črevesje in
predvsem njegovo zdravo delovanje sta nujno potrebna za dobro presnovo in absorpcijo
Besedilo: Alja Dimic, certificirana prehranska terapevtka, Holistic Center
hranil ter za zdravo delovanje imunskega sistema.
Zelo pogosto prihaja tudi do t. i. sindroma
razdražljivega črevesja (SRČ), ki ponazarja
cel skupek kroničnih črevesnih težav
sodobnega časa. SRČ je funkcionalna
motnja, ta izraz pa se nanaša na skupek
simptomov pri odraslih in otrocih, ki
zajema ter vključuje krče, bolečine v
trebuhu, prepogoste pline, spremenjene
prebavne navade, napenjanje in
preobčutljivost na določeno hrano.

SRČ ne povzroča vnetij in na črevesju
ne dela trajne škode, kot so črevesne
krvavitve, krvavitve iz danke, razjede in
drugi resni zapleti.

Mnogo ljudi zamenjuje SRČ in kronično
vnetno črevesno bolezen (KVČB), kar pa
ni ista bolezen. KVČB je skupina ločenih
bolezni, ki vključujejo ulcerozni kolitis
in Crohnovo bolezen. SRČ pa velja za
gastrointestinalno motnjo oz. nenormalno
delovanje črevesja. SRČ je opredeljen kot
manj resno stanje v primerjavi s KVČB.

Znaki razdražljivega črevesja
SRČ vpliva na vsakega človeka drugače.
Med najpogostejše znake prištevamo pline
in neprijeten občutek v trebuhu, drisko ter
mehko blato, večkratno odvajanje blata,
prekomerne pline, krče, napihnjenost,
občutek nepopolne izpraznjenosti črevesja
ter druge težave pri odvajanju. Pogoste

Zagotovo pa je SRČ težava sodobnega
časa, saj jo povezujemo s stresnim
načinom življenja, neprimerno prehrano,
premalo gibanja in izpostavljenostjo
strupenim kemikalijam.

so tudi bolečine v trebuhu, spremenjene
prebavne težave, preobčutljivost na hrano
in krči. Pri nekaterih prihaja do driske,
pri drugih pa do zaprtja, pri katerem so
značilne bolečine v trebuhu ali neugodje,
povezano z zaprtjem. Nekateri ljudje
doživljajo izmenične simptome driske in
zaprtja.
Zakaj pravzaprav pride do SRČ
Natančen vzrok za SRČ ni znan in je lahko
posledica različnih dejavnikov. Vzroki
vključujejo nepravilno prehrano, uživanje
hormonov in nekaterih zdravil, presežek
težkih kovin, virusov, parazitov, gliv in
bakterij, prav tako pa tudi premalo gibanja
in pomanjkljive higienske standarde.
Preobčutljivost pri prebavi hrane,
pomanjkanje encimov in prehranska
intoleranca so zelo pogosti sprožilci
SRČ, prav tako pa tudi preveč razširjene
črevesne bakterije, premalo dobrih
probiotičnih bakterij, preveč razširjeni
paraziti in druge virusne ali bakterijske
okužbe želodca.
Veliko vlogo pri pojavu SRČ igrajo
neuravnovešeni hormoni, velikokrat se
težave še stopnjujejo pred menstruacijami,
v menopavzi, ob jemanju hormonske
terapije in pri drugih težavah endokrinega
sistema. Več težav so prav tako opazili pri
ljudeh s psihičnimi motnjami, pri tesnobi
in depresiji.

Med najpogostejše znake prištevamo pline in neprijeten občutek
v trebuhu, drisko ter mehko blato, večkratno odvajanje blata,
prekomerne pline, krče, napihnjenost, občutek nepopolne
izpraznjenosti črevesja ter druge težave pri odvajanju. Pogoste so
tudi bolečine v trebuhu.
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Diagnoza temelji na trajanju (vsaj šest
mesecev) in pogostosti znakov ter
simptomov (vsaj trikrat na mesec).
Zdravilo ni znano, obstajajo pa številne
oblike zdravljenja, ki vključuje obvezno
spremembo prehrane, nekatere dodatke,
ki lahko zelo pomagajo, ter splošno
spremembo življenjskega sloga.

Spremljajte nas na
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Kaj pravzaprav je vnetje
Vnetje je odziv imunskega sistema, ko je
neki del telesa poškodovan ali ko je v njem
tujek (npr. ko pri intoleranci na določeno
hrano velike molekule neprebavljene
hrane prehajajo v kri, potem pa so v krvi
tujki, ki ne spadajo tja in povzročajo vnetni
odziv telesa…). Takrat gre vojska belih
krvnih celic v akcijo. Poveča se pretok krvi,
na tem mestu se dvigne temperatura,
lahko pride do pordelosti, otekanja,
zabuhlosti …
Ko začne imunski sistem na tem delu
telesa delati s povečano zmogljivostjo in
ko tja usmeri vso svojo vojsko, so drugi
deli telesa, druge celice zapostavljene.
Pravimo, da pride do padca imunskega
sistema. Zlahka nas napade kakšna druga
bakterija ali virus.
Saj veste, zbolite in zdravite se za eno
težavo in kaj kmalu vas napadajo nove in
nove okužbe, virusi, bakterije… Prav tako
velikokrat pride zaradi preobremenitve
imunskega sistema do avtoimune
reakcije, ko imunski sistem oz. telo
začne napadati svoje lastne, zdrave
celice. To se zgodi zaradi preobremenitve
imunskega sistema. In na tem mestu se
pojavljajo avtoimuna obolenja, kot so
kronična vnetna črevesna bolezen, artritis,
fibromialgija, celiakija, dermatitis in
številne druge bolezni.

Kje je povezava med vnetji in prehrano
V študiji pri bolnikih s KVČB se je 33
odstotkov bolnikov odločilo, da bodo
poleg uradnega zdravljenja z zdravili
jedli tudi hrano, ki preprečuje vnetja, in
izpustili tisto, ki jih povečuje in spodbuja.
Vsi bolniki, ki so sodelovali, so občutili
olajšanje in opustili jemanje vsaj enega
zdravila.
Kljub temu pa so v študiji ugotovili, da
čeprav so dokazali jasno povezavo s
prehrano in vnetji, zdravniki še vedno
svetujejo zdravila za zmanjševanje bolečin
in vnetij, prehrane pa ne spreminjajo
oz. ne svetujejo uvajanja sprememb v
prehranjevanju. Zato sami storite vse za
to, da svojemu telesu pomagate zmanjšati
vnetja.
Katera je protivnetna hrana
Najprej resnično izpustite tisto, kar
spodbuja vnetja.
• Predelana hrana,
• sladkor in vsa vnaprej pripravljena hrana,
• bela moka in vsi pekovski izdelki,
• trans maščobe in ocvrta hrana,
• zažgana oz. prežgana hrana,
• živalski produkti,
• alkohol, nikotin, gazirane in industrijske
pijače,
• prav tako telesna vnetja spodbujajo
stres, premalo spanja, premalo gibanja

na svežem zraku, kemikalije iz čistil in
kozmetike ter onesnažena voda ter zrak.
Hrana, ki preprečuje vnetja
Vsa živila, ki imajo protivnetne lastnosti,
vsebujejo veliko antioksidantov,
mineralov, kalija in nujno potrebne
maščobne kisline. Z dodajanjem teh
protivnetnih živil na svoj jedilnik lahko
obnovite dobro delovanje imunskega
sistema, lahko zmanjšate ali preprečite
vnetja in se izognete številnim boleznim.

Pijte le zeliščne čaje, odlična sta
regratov in koprivin čaj.

Med in medeni izdelki iz Slovenije
Med iz cvetočih hribčkov in dolin so nabrale avtohtone čebele Kranjske sivke na Dolenjskem.
Med je idealen vir energije, pomirjevalo, vir vitaminov, mineralov, naravno sladilo - odličen nadomestek sladkorja.
Med lahko uživamo v najrazličnejših oblikah, je nepogrešljiv v domači lekarni in sodobni prehrani.
Izdelke poiščite v supermarketih Tuš.
Podpiramo
pobudo za
svetovni dan
čebel

Čokoladna
lizika s
cvetnim
prahom

Tradicionalno
domače
pecivo z
medom

ENGROTUŠ d.o.o., Cesta v Trnovlje 10a, 3000 Celje

•
•
•
•

Hrana, ki najbolj preprečuje notranja
vnetja, je:
• zelena listnata zelenjava,
• zelena,
• ohrovt,
• redkev,
• brokoli,
• borovnice,
• ananas,
• orehi,
• kokosova maščoba,
• lanena semena,
• ingver,
• kurkuma.
Kako si pri sindromu razdražljivega
črevesja še lahko pomagate
1.Spremenite prehranske navade
• Odstranite vse mlečne izdelke.
• Ne uživajte predelanih in vnaprej
pripravljenih izdelkov.
• Ne uživajte izdelkov brez maščob.
• Ne kupujte izdelkov, ki imajo veliko
dodatkov.
• Ne uživajte suhomesnatih izdelkov,
izdelkov s plesnijo in predelanih mesnin.
• Ne uživajte glutena: pšenica, pira,
ječmen, rž, kamut, oves.
• Sadje in zelenjavo na začetku vedno
toplotno obdelajte.
• Ne jejte surove paprike, čebule, česna,
paradižnika in jajčevcev.
• Uživajte proso, ajdo, kvinojo in riž.
• Uživajte v topli vodi.
• Pomagajte si z vulkanskim pepelom,
zeolitom, ki nase veže vse strupe in jih
odnaša iz telesa.
• Uživajte v zelenjavnih juhah.
• Stročnice vedno predhodno namakajte in

Sadje in zelenjavo na začetku vedno toplotno obdelajte.
dobro spasirajte.
• Jejte najmanj tri ure pred spanjem.
• Uživajte hladno stiskana olja.
• Izpustite rdeče meso, drobovino in
svinjino.
• Ne uživajte kvašenih izdelkov in jedi s
kvasom.
• Ne pretiravajte z brokolijem, cvetačo,
zeljem, oreščki.
• Ne žvečite žvečilk in ne jejte živil z
umetnimi sladili.
• Uživajte v kurkumi, divjem origanu,
rožmarinu, timijanu, baziliki in žajblju.
• Pijte le zeliščne čaje, odlična sta regratov
in koprivin čaj.
• Ne uživajte predpripravljenih omak, juh,
gorčice, kečapa.
• Ne uživajte sladkorja in izdelkov, ki naj bi

ga nadomestili.
• Prehrano vedno dobro prežvečite.
• Opustite uživanje alkohola in kofeina.
2.Prav tako spremenite druge
življenjske navade
• Pojdite spat pred 23. uro.
• Vsak dan se vsaj 30 minut hitro gibajte
na svežem zraku.
• Odlične so obloge z zeolitom, prav
tako lahko z njim operete zelenjavo in
sadje ter tako odstranite dobršen del
pesticidov.
• Vsak dan popijte vsaj dva litra sveže,
nikoli mrzle vode.
• Glukomanan v prahu je odlična pomoč
pri sindromu razdražljivega črevesja.
Že stoletja se uporablja v tradicionalni
japonski kuhinji kot zgoščevalec ali
želirno sredstvo. Na Japonskem je
glukomanan v prahu iz azijskega
gomolja konjac, znan pa je tudi kot
»črevesna metla«, kar vam daje dobro
predstavo o tem, kako deluje.
3.Ne pozabite
• Jejte manjše obroke.
• Jejte večkrat na dan.
• Začnite se zavestno umirjati in del
svojega časa posvetite meditaciji in
sproščanju.
• Odličen je ingverjev čaj.
Ali SRČ lahko preprečite
Seveda, z upoštevanjem zgornjih
nasvetov, s spremembo načina življenja
in prehranjevanja se brez težav izognete
tej nadlogi sodobnega časa, ki bremeni
vedno več ljudi in narašča enako hitro, kot
narašča ponudba nezdrave in predelane
prehrane ter drugih sintetičnih dodatkov.

Z dodajanjem teh protivnetnih živil na svoj jedilnik lahko obnovite
dobro delovanje vašega imunskega sistema, lahko zmanjšate ali
preprečite vnetja in se izognete številnim boleznim.
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V odlično pomoč vam je lahko tudi
testiranje na intoleranco, testiranje
pomanjkanja vitaminov in mineralov v
telesu ter bioresonanca.
Spremljajte nas na
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ČIŠČENJE ČREVESJA Z
INDIJSKIM TRPOTCEM
Luščine semen indijskega trpotca so vse bolj priljubljen prehranski dodatek, ki se uporablja za
nadzorovanje telesne teže in normalno delovanja črevesja. V bistvu je to odlična izbira za vse, ki
zaužijete premalo vlaknin.
Besedilo: Lara Milič
Indijski trpotec oz. psilium so lupine
semen iz rastline plantago. Psilium
vsebuje zelo veliko netopnih vlaknin, ki v
stiku z vodo nabreknejo in ustvarijo gel,
ta pa pomaga pri zmanjševanju apetita,
izboljša prebavo in očisti prebavni sistem.
Kako deluje
Psilium lahko poimenujemo črevesna
čistilna metla. Ko zaužijemo indijski
trpotec, ta v črevesju oblikuje gel ter ga
očisti.
Ker omenjene vlaknine niso prebavljive,
ostanejo dlje v želodcu ter črevesju in
izboljšajo prebavne funkcije, ravno tako pa
stimulirajo živčne končiče v črevesju, kar
pospešuje peristaltiko. Zaradi pospešene
peristaltike se blato mehča, to pa
omogoča lažje odvajanje.
Priporočamo, da indijski trpotec zaužijete
vsaj pol ure pred obrokom, saj bodo tako
imele lupine čas razširiti in preprečiti
prenajedanje.

Koristi Indijskega trpotca
• Pomaga pri izgubi telesne teže
Ker psiliumove vlaknine tvorijo gel, so
dobra pomoč za tiste, ki želijo izgubiti
telesno težo. Če ga zaužijete z vodo pred
obrokom, boste v želodcu ustvarili občutek
sitosti. Dodatno pa indijski trpotec znižuje
tudi holesterol in krvni tlak.
• Velik naravni vir vlaknin
Nizkohidratne diete z visoko vsebnostjo
beljakovin z jedilnika pogosto črtajo
žitarice, polnovredna zrna in sadje, kar
pomeni, da se količina prehranskih vlaknin
močno zmanjša. Lupina indijskega trpotca
je odličen vir vlaknin. Čajna žlička psiliuma
jih vsebuje približno štiri grame – to je
preprost način za hitro povečanje vnosa
vlaknin.

to naredite postopoma, saj če nenadno
zaužijete preveč vlaknin, to lahko povzroči
napihnjenost, krče v želodcu in vetrove.
• Spodbuja naravno gibanje črevesja
Pravilno delovanje črevesja je bistvenega
pomena za preprečevanje težav, kot so
zaprtje (pozneje hemeroidi), ki lahko
močno vplivajo na vsakodnevno počutje.
Lupine semen indijskega trpotca
pomagajo zagotoviti, da zaužijete dovolj
vlaknin in tako ohranite zdrav prebavni
sistem.

Prenatrpan življenjski slog je pogosto
glavni vzrok, da s prehrano ne zaužijemo
dovolj vlaknin. Uvajanje indijskega trpotca
v prehrano je lahko preprost trik, s katerim
se boste znebili kar nekaj težav. Vendar

BIO MUSLI ZA ČIŠČENJE TELESA

Obogaten z Indijskim trpotcem
Brez dodanega sladkorja
Visoka vsebnost vlaknin

Na voljo v vseh bolje založenih živilskih prodajalnah in na www.nutrisslim.com.
bio musli.indd 1
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POZOR PRED
ODVAJALI!
ZA ZDRAVO PREBAVO RAJE
UŽIVAJTE VLAKNINE
Pretirana uporaba odvajal ima neželene stranske učinke, zato strokovnjaki kot formulo za urejeno
Besedilo: Maša Novak
prebavo priporočajo uživanje vlaknin v kombinaciji s pitjem zadostne količine vode.
Dobro psihično počutje je odvisno tudi
od urejene prebave. Ob dolgotrajnih
prebavnih težavah se slabo počutje le še
stopnjuje, zapackano črevesje pa vpliva
tudi na druge procese v telesu. Kadar smo
zaprti, se v črevesju nalaga blato, torej
odpadne snovi, ki bi morale iz telesa. Če
se to blato v črevesju preveč nakopiči, se
strupi, ki se v njem nahajajo, začnejo vračati
v telo. Siceršnji napihnjenosti in drugim
tipičnim simptomom zaprtosti se lahko
pridružijo glavoboli, utrujenost in še kaj.
Kadar je črevesje v tako slabem stanju, smo
dovzetnejši za bolezni, saj se večinski delež
imunskega sistema nahaja ravno v črevesju,
ki pa v takšnih razmerah težko deluje.
Strokovnjaki ne izključujejo možnosti, da
se lahko eden izmed vzrokov za depresijo
skriva tudi v slabo delujočem črevesju. Nič
čudnega, da si želimo težave s črevesjem
čim hitreje odpraviti! Odvajala se pri tem
morda zdijo na prvi pogled odlična rešitev, a
so vse prej kot to.
Magistra farmacije Isabel Petronio svari
pred pretirano uporabo odvajal. Takole

Za vzdrževanje zdrave prebave
strokovnjaki svetujejo

pravi: »Spodbujevalna, kontaktna
odvajala in/ali klistirji imajo hiter učinek,
vendar ne rešijo težave, ampak jo lahko
še poslabšajo. Dolgotrajna uporaba
odvajal namreč povzroči sindrom lenega
črevesja in odvisnost od odvajal. Možen
stranski učinek odvajal je tudi porušeno
elektrolitsko ravnotežje, ki še poslabša
stanje ob zaprtju in tako sklene začaran
krog. Pomembno je, da na mehčanje blata
mislimo, še preden se pojavi zapeka, in da
vemo, da lahko odvajanje spodbudimo na
povsem naraven način.«
Naravna pomoč pri zaprtosti
Ministrstvo za zdravje kot optimalen dnevni
vnos priporoča najmanj 30 gramov vlaknin.
Po zadnjih raziskavah jih kar polovica ljudi
zaužije manj od priporočene vrednosti. Ker
je samo s hrano to skoraj nemogoče doseči,
so nam pri tem lahko v dodatno pomoč
učinkoviti naravni izdelki.

Najboljša je kombinacija aktivnih
vlaknin psiliuma, ki velja za kralja
med vlakninami, in soka slive, ki
je že tradicionalno poznana po
blagodejnem vplivu na prebavo.
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Lupine semen psiliuma ali indijskega
trpotca, ki velja za kralja med vlakninami,
so eno najučinkovitejših sredstev za
lajšanje prebavnih težav, čiščenje črevesja
in hujšanje, saj vsebujejo kar 70 odstotkov
vlaknin in so v nasprotju z vlakninami

1. Uživanje hrane z visoko vsebnostjo
vlaknin.
Poskrbite za redne obroke, ki so bogati
s svežo zelenjavo in sadjem.
2. Gibanje
Pri rednem gibanju se spodbudi
črevesna peristaltika in s tem
metabolizem.
3. Čez dan zaužijte vsaj 2 l vode.
Ob nezadostnem uživanju vode je
blato bolj kompaktno in trdno ter ga je
težje odvajati.
lanenega semena ali ovsa topne v vodi.
Kjerkoli po telesu potuje indijski trpotec,
hkrati tudi čisti. S tem ustvari ugodne
razmere za razmnoževanje dobrih bakterij,
ki skrbijo za prebavo in preprečujejo razrast
kandide in slabih bakterij. Z uživanjem teh
semen se zmanjša tudi absorpcija sladkorja
v krvi. Prav nihanje sladkorja je eden glavnih
vzrokov za prenajedanje in s tem debelost.
Psilium ima dokazano odvajalne učinke in
pomaga pri različnih prebavnih težavah –
tako pri driski kot pri zaprtju. Najboljša je
kombinacija aktivnih vlaknin psiliuma in

30 g
je priporočen optimalen dnevni
vnos vlaknin; kar polovica ljudi
pa po zadnjih raziskavah zaužije
manj vlaknin od priporočene
vrednosti.
Spremljajte nas na
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Krtačka za črevo
Aktivne vlaknine psiliuma ob vezavi z vodo

tvorijo želatinasto snov, ta pa deluje kot
nekakšna krtača, ki vse suho blato, ki
se nalaga na stenah črevesja, postrga
in veže nase, tako da se potem skupaj
izloči. Najpomembnejše je to, da
vlaknine blato zmehčajo in je zato lažje
za odvajanje.

oglasno sporočilo

soka slive, ki je že tradicionalno poznana
po blagodejnem vplivu na prebavo. Skupaj
odpravita zaprtost, uredita prebavo in
očistita črevo.

NARAVNA POMOČ
Zakaj aktivne vlaknine Psylliox
• Edinstvena kombinacija aktivnih
vlaknin in slivovega soka za urejeno
prebavo in čisto črevo.
• Prijeten okus po slivi.
• Priročno pakiranje v vrečicah za
ohranjanje kakovosti in svežine.
• Natančen odmerek aktivnih sestavin
v posamezni vrečici za zagotovljeno
učinkovitost.
• Visoka kakovost preverjenega izvora.

Aktivne vlaknine psiliuma odpravijo zaprtost, uredijo prebavo in
očistijo črevo.

www.sanofarm.si

Psilium aktivne vlaknine
na naraven način pripomorejo
k čiščenju črevesja in urejeni prebavi.

Najin recept
za lahkoten dan.
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V lekarnah in specializiranih trgovinah.
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KAJ JESTI ZA DOBRO
DELOVANJE MISELNIH
PROCESOV?
HRANA ZA MOŽGANE
Oktober pomeni začetek študijskih obveznosti, medtem ko so srednješolci in osnovnošolci
ravno dobro zagrizli v šolske klopi, poletne počitnice pa so le še bežen spomin. Delovanje
svojih »sivih celic« lahko okrepimo z izbiro hrane, saj je ta vir energije oz. »gorivo« za naše
možgane. V prejšnji številki smo pisali, katera hrana možganom najbolj škodi, tokrat pa o
Besedilo: Anja Pristavec, dipl. inž. živ. in prehr. (UN), Befit, svetovalka za zdravo prehrano, hujšanje in sladkorno bolezen
tem, kaj okrepi njihovo delovanje.
Možgani predstavljajo le dva odstotka naše
teže, a porabijo kar 20 odstotkov energije,
ki jo v telo vnesemo s hrano. Razen če
stradamo ali se potimo, je glukoza glavni vir
energije za možgane. Ker možgani glukoze
ne morejo shranjevati, potrebujejo stalen in
enakomeren dotok. Dnevno porabijo okoli
120 gramov glukoze. Tako hipoglikemija
(padec ravni krvnega sladkorja) kot
hiperglikemija (porast ravni krvnega
sladkorja) oslabita miselne sposobnosti,
zato je smiselno jesti hrano, ki prepreči
velika nihanja glukoze v krvi.
Ogljikovi hidrati
Namesto enostavnih ogljikovih hidratov
(sladke pijače, izdelki iz bele moke,
sladkarije, pekovski izdelki), po katerih
bo glukoza v krvi hitro narastla, a
tudi padla, raje posezimo po čim bolj
nepredelanih ogljikovih hidratih, ki so
bogati z vlakninami, kot so ovseni kosmiči,
polnozrnat kruh, stročnice, krompir v

Zelenjava pomaga preprečiti s
staranjem povezano slabšanje
spomina in upad kognitivnih
funkcij.
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olupku, rjavi riž, proso, kvinoja in ajda z
dodatkom zelenjave.
Ob uživanju ogljikovih hidratov in zadostnih
količin aminokisline triptofana se sprošča
serotonin, hormon in živčni prenašalec.
Ta vpliva na krvni tlak, pravimo pa mu tudi
»hormon sreče«, saj izboljša razpoloženje
in pripomore k dobremu spancu.
Vitamini in minerali
Vitamine in minerale potrebujemo, da iz
aminokislin, ki smo jih zaužili, naredimo
nevrotransmitorje. Obilico jih najdemo v
zeleni listnati zelenjavi – vitamini skupine
B (B6, B12, folna kislina, holin), potrebni
pa so, da lahko pretvorimo osnovna hranila
v energijo. Vitamini skupine B znižujejo
raven homocisteina (povezan s tveganjem
za možgansko kap, kognitivne motnje in
Alzheimerjevo demenco).

20 %
energije, ki jo v telo vnesemo s
hrano, porabijo možgani.
otroštvu in pozneje v življenju. Iz njega
se tvori acetilholin – živčni prenašalec, ki
krepi spomin in sposobnost učenja ter
skrbi za dobro voljo.
• Luteolin v zeleni, papriki in korenju
zdravi vnetja v možganih, ki so prvi vzrok
za poškodbe živcev.
Temno obarvano sadje
Borovnice, robidnice, aronija so bogat
vir antioksidantov in fitokemikalij –
antocianinov, ki izboljšujejo vse miselne

Zelenjava pomaga preprečiti s staranjem
povezano slabšanje spomina in upad
kognitivnih funkcij. Za to so odgovorni
antioksidanti – hranila, ki preprečujejo
delovanje prostih radikalov (ti nastanejo kot
stranski produkti pri metaboličnih poteh v
telesu in poškodujejo celice oz. povzročajo
oksidativni stres) in s tem procese staranja.
• Folna kislina, najdemo jo v špinači,
pomarančah in kvasu, pomembna je za
ustrezen razvoj možganov, pomanjkanje
pa povzroča depresijo, upad kognitivnih
zmožnosti.
• Holin, ki ga najdemo v brokoliju,
špinači, mesu ter jajcih, prispeva k
boljšemu razvoju možganov, kar je
pomembno zlasti za nosečnice. Izboljša
tudi obrambo možganov pred toksini v

Borovnice, robidnice, aronija
so bogat vir antioksidantov in
fitokemikalij – antocianinov, ki
izboljšujejo vse miselne procese,
spomin ter varujejo možgane.
Spremljajte nas na
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ZNIŽUJE HOLESTEROL

OVSENI OTROBI
S SLADILOM IZ STEVIJE

Visoka vsebnost
prehranske vlaknine

Z NARAVNO VSEBNOSTJO BETA GLUKANA
IZ OVSA UČINKOVITO ZNIŽUJE HOLESTEROL

www.enemon.si

procese, spomin ter varujejo možgane.
Nižajo oksidativni stres, zdravijo
Alzheimerjevo bolezen in druge nevrološke
motnje. Poleg vseh hranil, ki jih vsebujejo,
v primerjavi z drugim sadjem vsebujejo
precej manj fruktoze, kar jih uvršča med
najbolj zdrave vrste sadja, posebno za
sladkorne bolnike. Poleg tega znižujejo
visok krvni tlak, kar je prav tako koristno za
možgane.
Omega 3
Možgani so v 60–70 odstotkih sestavljeni
iz maščob. DHA oz. dokozaheksaenojska
kislina je najbolj prisotna maščobna
kislina omega 3 v celični steni možganov
in izboljšuje sposobnosti učenja ter
pomnjenja. Maščobne kisline omega
3 so nujne za razvoj možganov otrok,
preprečujejo depresijo, agresijo in druge
psihične motnje, npr. shizofrenijo. Prenizke
ravni holesterola so povezane z depresijo,
agresijo in asocialnim obnašanjem, zato
se kakovostnih virov maščob ne smemo
izogibati.
Dober vir zdravih nepredelanih maščob
– predvsem maščobnih kislin omega 3 –
so orehi, hladno stiskano laneno olje ter
mastne ribe (sardelice, skuša, divji losos).
Če jemo ribe redko, se priporočajo dodatki
ribjega ali krilovega olja (kupimo v lekarni).
Zmanjšati je smiselno vnos rafiniranih
maščob in maščobnih kislin omega 6
(margarine, mesnine, prigrizki, prevelike
količine oreščkov).
Beljakovine
Sestavljene so iz aminokislin in dušikovih
spojin, s pomočjo katerih se sintetizirajo
nevrotransmiterji oz. prenašalci živčnih
impulzov med nevroni prek stikov – sinaps.
Živčna prenašalca dopamin in noradrenalin
(tudi hormon) se tvorita iz beljakovin in
vzdržujeta zbranost in budnost. Za lažjo
prebavo uživajmo puste beljakovine (npr.
puranje meso, albuminska skuta).
Cink
Najdemo ga v bučnih semenih. Omogoča
lažje učenje, boljše pomnjenje informacij in
krepi možgane.

1/2
skodelice leče, fižola, graha
ali drugih stročnic na dan
je priporočljivo zaužiti. Ob
pravilni pripravi in rednem
uživanju stročnice pogosto ne
povzročajo napenjanja.
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JEDILNIK
Obroki za dobre umske sposobnosti

Dober vir zdravih nepredelanih
maščob – predvsem maščobnih
kislin omega 3 – so orehi,
hladno stiskano laneno olje ter
mastne ribe (sardelice, skuša,
divji losos).
Kurkumin
To je zdravilna učinkovina kurkume ali
začimbe curry, deluje antioksidativno.
Prehaja možgansko krvno pregrado in
ščiti živčevje. Preprečuje nalaganje beta
amiloidnih strdkov v možganih, ki so
vzrok za razvoj Alzheimerjeve bolezni,
pomagala pa naj bi celo uničiti že nastali
plak. Krepi spomin in spodbuja tvorbo novih
možganskih celic oz. nevrogenezo.
• Krilovo olje in divji losos sta bogata
s karotenoidom astaksantinom –
antioksidantom, ki zmanjšuje poškodbe
maščob, ki jih povzročajo prosti radikali.
• Rakci so vir vitamina B12, ki krepi
možgane, in fenilalanina – aminokisline,
ki pomaga pri tvorbi nevrotransmiterja
dopamina, adrenalina (spodbuja
možgane), noradrenalina in ščitničnih
hormonov ter preprečuje Parkinsovo
bolezen.
• Orehi so poleg maščobnih kislin omega
3 tudi vir fitosterolov in antioksidantov,
ki preprečujejo staranje možganov,
izboljšajo kognitivne in motorične
funkcije. Bogati so še z vitaminom E,
folno kislino in melatoninom. Uživajmo
jih prej namočene in nato posušene.
• Avokado je bogat vit nenasičenih
maščobnih kislin, ohranja normalen
pretok krvi in niža krvni tlak (hipertenzija
je med drugim vzrok za upad kognitivnih
zmožnosti). Ker je bogat z maščobami,
z njim ne gre pretiravati, lahko pa ga
dnevno zaužijete polovičko, kot namaz
na polnozrnatem kruhu za zajtrk in z
nekaj zelenjave.
Kakovostne nasičene maščobe
Poleg nenasičenih maščob potrebujemo
tudi kakovostne nasičene maščobe, katerih
vir so lahko tudi ekološko maslo, jajca in
meso iz proste reje. Nasičene maščobe
vsebujejo tudi oreščki, olja in ribe.

Zajtrk
• Polnozrnat kruh z avokadom in 1
jajcem
• Surova kumara in paradižnik
Malica 1
• Pest orehov in 5 sliv
Kosilo
• Ajdova kaša s porom
• 150 g fileja skuše
• Solata iz radiča, korenčka in zelja
Malica 2
• 2 rezini pršuta brez dodatkov ALI
žlica naravnega arašidovega masla
• Surova paprika
Večerja
• Bučna juha s kurkumo, pestjo
bučnih semen in čičeriko
Stročnice
Stročnice so poceni, a so kakovosten
in dolgotrajen vir energije za naše
telo. Čičerika je bogata z mineralom
magnezijem. Magnezijev citrat koristi
možganskim celičnim receptorjem za
hiter prenos sporočil, sprošča krvne žile
in z boljšim pretokom krvi omogoči, da
pride več krvi tudi v možgane. Priporoča
se uživanje polovice skodelice leče, fižola,
graha ali drugih stročnic na dan. Ob pravilni
pripravi in rednem uživanju stročnice
pogosto ne povzročajo napenjanja.
Priporočilo
Obroki naj bodo razporejeni enakomerno
čez dan. Ključno je, da večino hrane pojemo
v prvi polovici dneva, ko energijo iz hrane
potrebujemo. Bolj kot gremo proti večeru,
lažji naj bodo obroki. Drugo malico in
večerjo je smiselno zamenjati, da svojemu
telesu res omogočimo počitek. S primerno
sestavljenim jedilnikom lahko optimiziramo
delovanje možganov, kar je ključno, če
želimo biti produktivni, energija pa nam
ostane tudi po delu, službi ali šoli.

Ker je bogat z maščobami, z
njim ne gre pretiravati, lahko pa
ga dnevno zaužijete polovičko,
kot namaz na polnozrnatem
kruhu za zajtrk in z nekaj
zelenjave.
Spremljajte nas na
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Veganski izdelki
Pekarne Pecjak

Slastna izbira, cista vest.
Zelenjavne polpete, sojine polpete in
polpete brokoli-cvetača

Jabolčni zavitek iz vlečenega in
polnozrnatega vlečenega testa

Francoski rogljički brez
mleka in jajc

^

Bi Se?

Kraljeva štručka fit

Testenine z visoko vsebnostjo
beljakovin Pure

Listnato testo

PEKARNA PEČJAK, d. o. o., Dolenjska 442, SI-1291 Škofljica, EU
pekarna-pecjak.si

PREHRANA

oglasno sporočilo

KOLIKO JE
VREDNO VAŠE
DOBRO POČUTJE?
V trenutnem svetu ter njegovem hitrem in norem ritmu večkrat slišimo: »Še jesti mi ni uspelo.«
»Potrebujem en teden ležanja na plaži, da pridem k sebi.« »Nimam časa zase.« Vsi hitimo, smo pod
stresom, padamo na testih izgorelosti, prehranjujemo se s slabo in hitro pripravljeno hrano ter ves
Besedilo: Maša Novak
dan tekamo okoli.
Verjetno ste o tem že večkrat razmišljali in
tudi brali, vendar se danes res vprašajte,
kakšno je vaše življenje. Kako ste? Ste
zdravi? Kdaj ste bili nazadnje v miru? Ste
srečni? Kdaj ste nazadnje pojedli zdrav in
naraven obrok? Kdaj ste si nazadnje vzeli
čas zase in odšli sami v naravo? Kdaj ste
nazadnje izklopili svoje misli?
Vaš način življenja vodi v slabo počutje
in bolezen!
O stresu in bolezni beremo in poslušamo
na vsakem koraku. Včasih ob tem
naredimo načrt, kako se bomo bolj
posvečali sebi. To počnemo nekaj dni,
potem pa spet zmanjka časa. Treba je
pospraviti hišo, dokončati nekaj, česar
niste končali v službi, skuhati večerjo

otrokom – dokler ne padete v posteljo.
In tako vsak dan, 365 dni na leto. Vse to
je stres. Vodi v neuravnovešeno stanje
vašega organizma! Vodi v slabo počutje.
Vodi v bolezen! Zakaj ne poslušate
svojega telesa in namerno uničujete svoje
zdravje? Nikoli se ne bi goli postavili na
dež, če bi bilo zunaj -5 stopinj, saj vam je
popolnoma jasno, da boste tako zboleli.
Zakaj torej svoje telo polnite s predelano in
hitro hrano? Zakaj ga izpostavljate takemu
ritmu in prekomernemu stresu?!?
»Čudežna cvetlica«
Vsaka starejša in modrejša oseba
bi na vprašanje, kaj je v življenju
najpomembnejše, odgovorila, da je to
zdravje. V današnjem času predelane

112
kanabinoidov in več so
do zdaj odkrili v konoplji;
najpomembnejša sta THC in
CBD.
hrane in hitrega življenja je vrnitev k
naravi najboljša rešitev za vzpostavitev
ponovnega ravnovesja. Ko smo ljudje
živeli v sožitju z naravo, smo bili veliko
bolj zdravi in srečni, kot smo dandanes.
In če se spet ozremo na svoje babice in
dedke, stopimo še bolj v preteklost, vse
tja do prvih zapisov, do Svetega pisma, do
starih kitajskih cesarstev, vedno trčimo ob
prisotnost »čudežne cvetlice« – konoplje.
Konopljo so stari kitajski cesarji imenovali
eliksir nesmrtnosti, zapise o njenih
terapevtskih učinkih najdemo v Svetem
pismu in veliko vojn se je odvijalo zaradi
želje po lastništvu nad konopljo. V
zadnjih letih – po stoletnem tabuiziranju
te čudovite rastline se znova (na srečo)
vračamo k njej – se odvija ogromno novih
raziskav na temo sestavin v konoplji,
njenih zdravilnih in terapevtskih učinkov.

V današnjem času predelane hrane in hitrega življenja je vrnitev k
naravi najboljša rešitev za vzpostavitev ponovnega ravnovesja.
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CBD – kanabidiol
V konoplji so do zdaj odkrili več kot 112
kanabinoidov, najpomembnejša sta THC
in CBD. THC je krivec, da je več stoletij
vsestransko uporabljena rastlina v 20.
stoletju postala kriminalizirana. Kanabidiol
CBD v nasprotju s THC ni psihoaktiven in
deluje na druge receptorje, ki se nahajajo
v levkocitih, vranici, kostnem mozgu in
drugih tkivih, povezanih z imunskim
sistemom.
Spremljajte nas na
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Mednarodne klinične študije in
raziskave potrjujejo, da CBD aktivira
imunski sistem, ugodno vpliva na
kardiovaskularni sistem, zmanjšuje
raven sladkorja v krvi, bruhanje in
slabost ter kontrakcije v tankem
črevesju. Kažejo se tudi rezultati
uporabe pri zdravljenju širokega
spektra avtoimunskih stanj, na primer
multiple skleroze. Prav tako učinkuje pri
zdravljenju malignih obolenj, pri katerih
je porušen imunski sistem. Deluje
protivnetno, kar je obetavno za različna
kronična vnetna obolenja, na primer
Crohnovo bolezen.

Mednarodne klinične študije
in raziskave potrjujejo, da CBD
aktivira imunski sistem, ugodno
vpliva na kardiovaskularni
sistem, zmanjšuje raven
sladkorja v krvi, bruhanje in
slabost ter kontrakcije v tankem
črevesju. Kažejo se tudi rezultati
uporabe pri zdravljenju širokega
spektra avtoimunskih stanj, na
primer multiple skleroze. Prav
tako učinkuje pri zdravljenju
malignih obolenj.

Be Hempy
V podjetju Be Hempy si prizadevamo,
da bi imel vsak Slovenec doma vsaj
en izdelek iz konoplje, saj je v tem
času narava v naših domovih še kako
pomembna. Glavni del naše misije za
osveščanje o vseh pozitivnih vidikih
konopljine smole je naš svetovalni
studio: kadarkoli lahko brezplačno
pokličete na številko 080 34 29 in
naše prijazne, strokovno usposobljene
svetovalke vam bodo odgovorile na
vsa vaša vprašanja. Ker se zavedamo,
da človekovemu organizmu veliko bolj
ustrezajo hrana in izdelki iz hrane, ki
so zrasli na naših tleh, prisegamo na
slovensko, zato je vsa naša konoplja

popolnoma slovenska (naši nasadi so
v Kranju, na Vranskem in v Slovenskih
Konjicah). Ne pozabite, da je zdravje
najpomembnejša vrednota. Zaupajte
nam in se končno spet počutite bolje! Več
informacij: www.be-hempy.si.
KAPLJICE CBD
Najbolj prodajani izdelek Be
Hempy
Naš najbolj prodajani izdelek so
kapljice CBD. Steklenička olja vsebuje
naravno pridobljen CBD, raztopljen v
konopljinem olju. Konopljino smolo
pridobivamo iz vršičkov industrijske
konoplje z nadzorovanim slovenskim
poreklom. Kanabinoidi se pridobivajo
z ekstrakcijo vršičkov pri nizkih
temperaturah, kar omogoča, da v
izdelku poleg CBD zadržimo tudi
druge kanabinoide v najbolj čisti
obliki. Za pridobivanje konopljine
smole CBD (paste) uporabljamo
industrijsko konopljo, zaradi česar je
vsebnost kanabinoida THC zelo nizka.
To pomeni, da je olje CBD Be Hempy
popolnoma legalno in ne more
povzročiti občutka omamljenosti.
Kapljice CBD so najhitrejši način, kako
vrniti svoje telo v ravnovesje.
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ROŽIČ – ZDRAVA
ZAMENJAVA ZA
ČOKOLADO
Rožič je sladek drevesni plod, ki spada med stročnice. V kulinariki je znan predvsem kot alternativa
čokoladi. Zrele in posušene stroke lahko zmeljemo v rožičevo moko, ki se zaradi podobne teksture in
okusa uporablja podobno kot kakav v prahu.
Besedilo: Maša Novak
Rožičevec (Ceratonia siliqua L.) je
sredozemsko zimzeleno drevo, ki pa ne
prenese temperatur pod lediščem. V
Sredozemlje je prišel iz Palestine, zelo
je razširjen tudi na hrvaških otokih, kjer
najdemo različne sorte rožičevcev. Največji
pridelovalci rožiča so Španija, Grčija, Ciper,
Turčija, Italija, Alžirija in Tunizija.
Drevo raste počasi, a doživi več kot 200
let. Zraste do 15 metrov visoko in ima
bogato krošnjo, ki rodi obilo plodov, po več
desetletjih celo od 25 do 100 kilogramov.
Rožiči na drevesu dozorevajo 11 mesecev.
Videti so kot veliki temnorjavo rdečkasti
ploščati fižoli, stroki so dolgi od 10 do
15 centimetrov. So žilasti, trdi in sladki,
saj vsebujejo do 50 odstotkov sladkorja.
Vsebujejo tudi precej škroba, proteine,
minerale in vlaknine, ki pomagajo pri
izboljšanju prebave, saj vežejo nase
strupene snovi, rožiči pa imajo tudi močne
antioksidacijske učinke. Rožiče zato
že dolgo gojijo zaradi njihove hranilne
vrednosti.
Hranilne vrednosti
V primerjavi s čokolado rožič vsebuje od
dva- do trikrat več kalcija in ima tretjino
manj kalorij ter sedemnajstkrat manj
maščob. Je brez kofeina, teobromina,
glutena in laktoze, zato je primeren za
vegane in občutljive za gluten in laktozo.
Rožič je bogat s kalcijem, fosforjem,
kalijem, magnezijem, cinkom, v njem so
še železo, mangan, barij, baker, nikelj,
pektin, riboflavin, niacin ter vitamini A, E,
B2, B3, B6, C, D, E in K.
Koristi za zdravje
Rožič ima mnogo blagodejnih učinkov na
zdravje, na primer:
• krepi imunski sistem,
• uravnava prebavo,
• deluje kot protidiuretično sredstvo (znan
je kot zdravilo za diarejo) in zaviralec
apetita,
• znižuje holesterol in tako zmanjšuje
tveganje za nastanek kardiovaskularnih
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bolezni, kot so visok krvni tlak,
ateroskleroza, srčni napadi in kapi,
manjša tveganje za nastanek sladkorne
bolezni,
uravnava krvni sladkor,
pripomore k zmanjšanju telesne teže
(vlaknine zavirajo sproščanje grelina,
hormona, ki daje občutek lakote),
upočasnjuje staranje.

Uporaba
Nekdaj so bili rožiči zelo priljubljene
sladkarije, ki so jih decembra radi nosili
dobri možje. Praženi rožiči so bili dobra
zamenjava za drago kavo, potica z
rožičevo moko pa je priljubljena še danes.
Od vseh vrst potice je prav rožičeva tista,
ki vsebuje najmanj maščob od vseh in
je najbogatejša z balastnimi snovmi in
čreslovinami.
2 RECEPTA
Presne rožičeve kroglice
Čas priprave: 45 minut
Sestavine (za 4 osebe):
• mandlji – 1 skodelica,
• rožičeva moka – 7 žlic,
• datlji – 1/2 skodelice,
• cimet – 1 ščepec,
• sol – 1 ščepec,
• kakavovo maslo – 1/2 skodelice.
Priprava
1. Datlje z nekaj vode z mešalnikom
zmeljemo v pasto.
2. Nato masi primešamo preostale
sestavine in jo pustimo v hladilniku
počivati pol ure.
3. Iz mase oblikujemo kroglice, ki jih
okrasimo s stopljeno čokolado in
karamelo.

Rožičeva moka se uporablja enako
kot kakav v prahu, predvsem za
sladice, lahko jo predelamo v rožičevo
čokolado, rožičev kakav, puding ipd.
Rožičev prah, ki je še drobneje mlet,
je okusen in zdrav naravno sladek
nadomestek za kakav. Ker pravi kakav
vsebuje veliko antioksidantov, a tudi
kofein, deluje kot stimulans, ki lahko
negativno vpliva na spanje in počutje,
zato je rožičev »kakav« še posebej
primeren za otroke. Grobo zmleti rožiči
se uporabljajo kot nadev za potice in
štruklje ter pecivo, saj so poceni in
okusno nadomestilo za orehe, lešnike
in mandlje. Z narezanim rožičem
nadomestite čokoladne koščke v
piškotih, mafinih, tortah in drugih
slaščicah, s čajno žličko rožičeve moke
pa si lahko na primer popestrite jogurt.

Presni lešnikov namaz
Čas priprave: 10 minut
Sestavine (za 1 kozarček):
• lešniki – 1/2 skodelice,
• voda – 1 skodelica,
• datlji – 2 skodelici,
• rožič v prahu (ali kakav) – 1/2
skodelice,
• vanilja v prahu – 1 žlička.
Priprava
1. V mešalniku zmešamo lešnike in
vodo.
2. Dodamo datlje in vaniljo v prahu in
zmešamo v gosto kremo.
3. Prestavimo v skledo in dodamo še
rožič v prahu. Z metlico zmešamo v
kremo.
Če želimo bolj
kremno »nutello«,
lahko dodamo še
malo mandljevega
mleka.
Vir: jedel.bi; http://www.presnikoticek.si
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Najboljše

iz narave
Ekološki

Rožič
Ekološka

Kurkuma
Ekološki

Cimet

Ekološka

Riževa moka
Ekološka

Kamutova moka

Ekološka

Čičerikina moka
Naravni

Brezov sladkor
Izdelki so Vam na voljo v
prodajalnah dm in
trgovinah z zdravo prehrano.

PREHRANA

OKUSNE JEDI IZ
SLADKEGA KROMPIRJA
RECEPTI S SLADKIM KROMPIRJEM
Drugače kot navadni krompir ima sladki krompir rahlo sladek okus, zaradi česar ga lahko
(poleg slanih jedi) uporabljamo tudi v sladicah. Dodatna pika na i je kremasta tekstura, ki
poveča vlažnost in sočnost biskvitov, čokoladnih kolačkov in
Besedilo: Eva Žontar, diplomirana biologinja, Maja Jeereb,
certificirana nutricionistka, www.mojezdravje.net
piškotov.
Užiten in prijetno okusen je že surov,
na primer nariban v solate ali celo
med kosmiče. Še veliko bolj okusen
in priljubljen je pečen – že enostavna
peka celega v pečici ga spremeni v
nekaj kremastega, aromatičnega, ravno
prav sladkega. Pečen sladki krompir je
fantastičen brez kakršnihkoli dodatkov.
Pred peko ga lahko narežete na rezine.
Narezanega na kocke lahko kuhamo v
juhah in enolončnicah ali pa ga soparimo
in dodajamo solatam, rižotam, francoski
solati, testeninam ipd. Lahko ga narežemo
na kose in pečemo v pečici ter uporabimo
kot osnovo za zdrav krožnik.
Če še vedno dvomite o vsestranski
okusnosti sladkega krompirja, preizkusite
spodnje slane in sladke recepte. Vsi so:
primerni za vegane (brez jajc, mleka in
mlečnih izdelkov),
• brez glutena,
• brez rafiniranega sladkorja,
• brez rafinirane maščobe,
• bogati z betakarotenom in vlakninami.
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Jesenska kremna juha
Zaradi kombinacije vitaminov in mineralov
imajo buče in sladki krompir neverjetne
koristi na zdravje. Oranžne vrtnine, kot
so korenje, nekatere vrste buč in sladki
krompir, so dobile barvo po specifičnem
karotenoidu, imenovanem betakaroten.
Znana lastnost karotenoidov je, da se v
telesu pretvorijo v vitamin A, ki pomaga
pri preprečevanju bolezni srca in rakavih
obolenj. Več o sladkem krompirju na
koncu revije.
Za pripravo te juhe ne potrebujete
posebnega znanja in sestavin. Je
enostavno in cenovno dostopno kosilo ali
večerja za celo družino. Recept zadostuje
za pet ali šest velikih krožnikov juhe.
Osnovne sestavine:
• 1 srednje velika buča hokaido
(olupljena in narezana),
• 3 veliki kosi korenja,
• 2 srednje velika sladka krompirja,
• 2 jušni žlici hladno stisnjenega olivnega

olja,
• nerafinirana morska sol,
• svež ingver (nariban),
• za dekoracijo: bučna ali konopljina
semena (rahlo popečena).
Priprava
1. Bučo operemo, narežemo najprej na
večje krhlje in nato na manjše kocke.
Olupimo in narežemo korenje in sladki
krompir.
2. V večji posodi segrejemo olje (po želji
ga lahko nadomestimo s kokosovo
maščobo) in podušimo narezano
zelenjavo: bučo, korenje in sladki
krompir. Večkrat premešamo. Pokrito
dušimo približno 15 minut oz. dokler
zelenjava ni mehka. Če je potrebno,
dodamo kakšen deciliter tople vode.
Nato solimo in dolijemo toplo vodo.
Vode dodamo dvakrat toliko, kot je
v posodi zelenjave, če pa želite zelo
gosto juho, je dodajte le toliko, da voda
prekrije vse sestavine. Ko juha zavre,
na minimalnem ognju oz. temperaturi
pokrito kuhamo še 20 minut.
3. Po želji lahko proti koncu kuhanja
dodamo še polovico narezanega
jabolka, ki da juhi bolj sladek in
bogatejši okus. Predvsem je ta okus všeč
otrokom. Pri njih lahko ingver izpustite.
Zase ga lahko naribate kar na krožniku.
4. Ko je juha kuhana, sestavine zmešamo
s paličnim mešalnikom, da postane juha
kremna in gladka. Juho lahko okrasimo
z bučnimi semeni. V jesenskem času
lahko krompir zamenjamo s kuhanim
kostanjem. Če želite v juho vmešati
smetano, priporočam riževo ali ovseno
smetano, ki jo dolijemo kar na krožniku.
5. Namig: če želite, da vas juha za dlje
časa nasiti, ne dodajajte moke, raje
vanjo vmešate bolj zdrave rastlinske
beljakovine naravnega okusa (npr.
Sunwarrior Blend iz konoplje in graha).
6. Začimbe, ki se podajo k juhi: cejlonski
cimet, kurkuma, ingver, muškatni
orešček, pomarančna lupinica.
Spremljajte nas na
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Zdrav pečeni krompirček in triki za
popoln okus
Ocvrti krompirček je brez dvoma klasika, ki
razveseli, potolaži, nagradi, razvaja. Nekaj
je na kombinaciji njegovega slastnega
okusa, hrustljavosti in dejstva, da se skoraj
po pravilu je z rokami. Naslednji recept je
klasika v novi preobleki – namesto belega
krompirja bomo uporabili bolj zdravi sladki
krompir, ki ga ne bomo cvrli v olju, temveč
spekli v pečici. Če se še niste opogumili
in poskusili hrustljavega krompirčka iz
pečice, je zdaj prava priložnost!
Za pripravo popolnega hrustljavega
sladkega krompirčka je treba poznati nekaj
trikov.
Prvi trik
Surove rezine sladkega krompirja
namakamo v ledeno hladni vodi. To bo
iz njega odstranilo odvečni škrob, zaradi
česar bo krompirček bolj hrustljav. Sama
ga v vodi namakam 45–60 minut, kar je
odvisno od vaše potrpežljivosti, a je res
vredno počakati tisto uro!
Ko so rezine krompirčka dovolj dolgo
namočene, odlijemo vodo in jih na hitro
speremo s hladno vodo ter osušimo s
kuhinjsko brisačo. Rezine prestavimo
v skledo in dodamo dva čajni žlički
tapiokinega škroba. Vse skupaj dobro
premešamo, da je ves krompirček
prepojen s škrobom. Rezine sladkega
krompirja položimo na pekač s papirjem
za peko in pri tem pazimo, da se med
seboj čim manj dotikajo. Potresemo z
začimbami in prelijemo z olivnim oljem.
Drugi trik
Pred ali med peko NE dodajamo soli, ker
ne bomo dosegli želene hrustljavosti.
Sol dodamo po koncu peke, tik preden
krompirček postrežemo. Sladki krompirček
pečemo v pečici, predhodno segreti na
200 °C, približno 30–45 minut. Čas peke
je odvisen od tega, kako tanke so rezine.
Tretji trik
Ko se krompirček peče in začne olje
brbotati, čisto rahlo odprite vrata pečice,

toliko da ven spustite vlago, ki se je
nabrala v pečici. Dovolj je nekaj sekund,
nato vrata zaprite nazaj, da se notranjost
pečice ne ohladi.
Četrti trik
Pečico ugasnemo, ko je krompirček
pečen, a ga nato pustimo stati v zaprti
pečici še 5–10 minut. Ta hrustljavi sladki
krompirček je veliko manj masten in
veliko bolj zdrav od njegove ocvrte »bele«
različice. Uporabite lahko začimbe po
svojem okusu:
• poper in sol,
• rožmarin,
• česen v prahu,
• pekoče začimbe (čili, paprika …).
Ne pozabite, da krompirček posolimo
šele PO KONCU peke. Na to smo še
posebej pozorni, če uporabljamo vnaprej
pripravljene začimbne mešanice. Če
vsebujejo sol, potem krompirček najprej
specite samo z oljem in ga začinite šele
po peki. Če boste sledili tem korakom,
bo končni rezultat neizbežno hrustljav
in popoln krompirček. Pa še zdrav poleg
vsega!
Sestavine za 2 porciji:
• 1 velik sladki krompir (500 g),
• 2 čajni žlički tapiokinega škroba,
• 1/2 čajne žličke popra v prahu,
• 1/2 čajne žličke dimljene paprike,
• 1 ščep kajenske paprike v prahu (za
pekočo različico),
• 2 jušni žlici olivnega olja,
• sol (po okusu).
Priprava
1. Sladki krompir olupite in narežite na
rezine. V vodi jih namakajte 45–60
minut.
2. Odlijte vodo, na hitro sperite rezine pod
hladno vodo in jih osušite s kuhinjsko
brisačo. Rezine prestavite v večjo skledo
in dodajte dve žlički tapiokinega škroba.
Nežno, a temeljito premešajte.
3. Rezine sladkega krompirja razporedite
po pekaču s papirjem za peko. Pazite,
da se med seboj ne dotikajo. Prelijte z
olivnim oljem in potresite z začimbami.

4. NE dodajajte soli, saj bo krompirček v
tem primeru razmehčan. Sol dodajte
šele po koncu peke, tik preden ga
postrežete.
5. Krompirček pecite v predhodno ogreti
pečici, približno 30–45 minut na 200 °C.
Čas peke je odvisen od tega, kako tanke
so rezine.
6. Ko se sladki krompirček peče in začne
olje brbotati, na hitro odprite vrata
pečice, da odstranite nabrano vlago.
Dovolj je nekaj sekund, nato vrata
zaprite, da ohranite visoko temperaturo
v pečici.
7. Ko je krompirček pečen, ugasnite
pečico, a pustite krompirček v njej še
5–10 minut.
8. Tik preden ga postrežete, sladki
krompirček posolite in ga postrezite z
vašo najljubšo omako.

Beljakovinski čokoladni kolački iz
sladkega krompirja
Sestavine za 8 kosov:
• 550 g sladkega krompirja,
• 1/2 skodelice (75 g) mandljev,
• 1/2 skodelice (60 g) ovsenih kosmičev,
• 2 merici (50 g) beljakovin Sunwarrior
Blend z okusom čokolade,
• 10 jušnih žlic kakava v prahu,
• 6 jušnih žlic kokosovega sladkorja,
• 1,5 dl rastlinskega mleka (mandljevo,
ovseno) (po potrebi).
Priprava
1. Olupite sladki krompir, ga narežite na
kocke in kuhajte do mehkega (v vodi ali
nad soparo) približno 25 minut.
2. Segrejte pečico na 180 °C.
3. Počakajte, da se kuhani sladki krompir
ohladi. V kuhinjskem mešalniku dobro
zmeljite mandlje, da dobite mandljevo
moko.
4. Dodajte ovsene kosmiče in še enkrat
zmeljite.
5. Nato dodajte še ohlajeni sladki krompir,
kakav, beljakovine Sunwarrior in
kokosov sladkor. Vse skupaj še zadnjič
premešajte v kuhinjskem mešalniku,
da dobite gladko maso. Če je potrebno,
dolijte rastlinsko mleko.
6. Maso prestavite v pekač, ki ste ga
obložili s papirjem za peko. Pecite
25–30 minut.
7. Počakajte najmanj 10 minut, da se
ohladi. Nato narežite na kocke.
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GIBANJE

ZDRS
MEDVRETENČNE
PLOŠČICE
Kadar medvretenčna ploščica ni na svojem
mestu, ampak zleze iz svojega anatomskega
položaja med dvema vretencema, lahko
povzroči manjše ali večje težave.
Najpogostejši je zdrs v ledveni
hrbtenici, lahko se zgodi tudi v vratni,
najredkeje pa v prsni hrbtenici.
Besedilo: Nataša Sinovec, specialistka za poravnavo telesne drže

Medvretenčna ploščica lahko zleze na tako mesto, da sploh
ne vemo, da se v naši hrbtenici karkoli dogaja. Če pa zleze
tja, kjer draži živčne korenine, ki izhajajo iz hrbtenjače, so
simptomi številni, odvisno od tega, v katerem delu hrbtenice
se dogaja. Lahko na primer čutimo bolečine, drevenenje,
mravljinčenje v nogah. Pogosto se zgodi, da so ti občutki
samo na eni strani – na tisti, kamor pritiska medvretenčna
ploščica. Bolečino v nogi pogosto spremlja tudi bolečina v
ledvenem delu hrbta, saj telo kot zaščito pred nadaljnjimi
premiki zakrči mišice ob hrbtenici. Omenjeni simptomi se
lahko pojavijo tudi v rokah, ramenih in vratu, občutimo lahko
tudi vrtoglavico, imamo težave s sluhom in vidom …
Če hočemo odpraviti vzrok, je ključno vprašanje, zakaj je
medvretenčna ploščica zdrsnila. Iz perspektive telesne drže
gre za dolgotrajno ponavljajočo se prekomerno obremenitev,
ki se pojavlja na točno določenem mestu. Naslednje
vprašanje je, zakaj se taka obremenitev pojavlja ravno tam?
Kateri deli mišično-skeletnega sistema ne ustvarjajo razmer
za enakomerno obremenitev hrbtenice? Katero neravnovesje
v telesu priliva olje na ogenj povečanim obremenitvam?
Šele ko imamo odgovore na ta vprašanja, lahko izberemo
vaje, ki bodo telesu pomagale k boljšemu ravnovesju in
bolj enakomernim obremenitvam. Ko odpravimo vzroke
za povečane obremenitve, lahko ustvarimo razmere, da
medvretenčna ploščica spet zdrsne nazaj v svoj anatomski
položaj.
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PET PRESENETLJIVIH
KORISTI HOJE
Naslednjič, ko boste obiskali zdravnika, ne bodite
presenečeni, če vam bo namesto zdravil na
recept predpisal hojo. Da, ta preprosta dejavnost,
ki jo mimogrede počnete, odkar ste dopolnili
približno eno leto, je morda lahko čudežno
zdravilo za vaše tegobe.
Besedilo: H. M. S.
Vsi verjetno vemo, da je kakršna koli telesna dejavnost, vključno s
hojo, koristna za naše splošno zdravje. Še posebej hoja pa prinaša
številne prednosti. Pet je takšnih, ki vas morda lahko presenetijo.
1. Zmanjša učinke genov, ki spodbujajo telesno težo.
Raziskovalci s Harvarda so preučili 32 genov, ki spodbujajo
debelost, pri več kot 12.000 ljudeh, da bi ugotovili, koliko ti geni
dejansko prispevajo k telesni teži. Ugotovili so, da so se med
udeleženci študije, ki so živahno hodili približno eno uro na dan,
učinki teh genov zmanjšali na polovico.
1. Pomaga ukrotiti željo po sladkem. V dveh študijah z univerze v
Exeterju je bilo ugotovljeno, da lahko 15-minutni sprehod omeji
željo po čokoladi in celo zmanjša količino čokolade, ki jo sicer
pojeste v stresnih situacijah. Najnovejša raziskava potrjuje, da
hoja lahko zmanjša hrepenenje po nezdravih grižljajih in tako
tudi vnos različnih sladkih prigrizkov.
1. Zmanjšuje tveganje za nastanek raka dojke. Raziskovalci
že vedo, da kakršna koli telesna dejavnost zmanjša tveganje za
nastanek raka dojke. Ampak v študiji, ki se je osredotočila na
hojo, je bilo ugotovljeno, da so ženske, ki so hodile sedem ali več
ur na teden, imele 14 odstotkov manjše tveganje za nastanek
raka dojke kot tiste, ki so na teden hodile tri ure ali manj. Hoja je
zagotovila takšno zaščito tudi za ženske z dejavniki tveganja za
nastanek raka dojk, kot so prekomerna telesna teža ali uporaba
hormonskih dodatkov.
1. Lajša bolečine v sklepih. V več študijah je bilo ugotovljeno, da
hoja zmanjšuje bolečine, povezane z artritisom, in da od osem
do deset prehojenih kilometrov na teden celo preprečuje, da bi
artritis sploh nastal. Hoja ščiti sklepe, še posebej kolena in boke,
ki so najbolj dovzetni za osteoartritis, in sicer tako da jih vlaži in
krepi mišice, ki jih podpirajo.
1. Spodbuja imunsko funkcijo. Hoja vas lahko zaščiti v sezoni
prehladov in grip. Študija več kot 1.000 moških in žensk je
pokazala, da so tisti, ki so hodili najmanj 20 minut na dan, vsaj
pet dni na teden, imeli 43 odstotkov manj bolniških dni kot tisti,
ki so vadili enkrat tedensko ali še manj. In če so že zboleli, je bilo
njihovo okrevanje krajše, simptomi pa so bili blažji.
Naštetih je le nekaj razlogov, zakaj vključiti hojo v svoj vsakdanji
urnik. V resnici je razlogov za hojo še mnogo več, vsaj toliko, kot je
koristi, te pa so številne.
Spremljajte nas na
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sedenje
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omogoča
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stol SpinaliS.
stol SpinaliS.
Obsežne študije dokazujejo, da smo tisti, ki sedimo več kot 4 ure na
dan, prav zaradi sedenja pogosto žrtve različnih kroničnih bolezni.
Visok pritisk, bolezni srca, celo diabetes in rak so dokazano povezani
s sodobnim, sedečim načinom življenja. Rekreacija je zelo koristna,
vendar problemov, ki jih povzroča sedenje, ne odpravlja. Stol SpinaliS
omogoča aktivno sedenje. Razpoznavna, unikatna oblika in patentiran
sistem za sedenje učinkovito zmanjšujeta nevarnosti, ki jih povzročajo
ure in ure sedenja na običajnih stolih.
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V naslednjih 10-ih letih boste zelo verjetno preživeli na stolu okoli
34.000 ur. Zelo verjetno je tudi, da bo imel vaš novi stol SpinaliS
stol SpinaliS
življenjsko dobo vsaj 10 let, torej je vaša investicija v bolj zdravo
življenje vredna le dober cent na uro!
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ERGONOMSKI STOL
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VARUJE
VARUJE
ZDRAVJE
ZDRAVJE

Hrbtenica se pri vsakem nagibu
telesa “lomi” v križu, kar privede do
poškodb in bolečin.

Zaradi gibljivega sedeža, ki sledi
nagibu telesa je hrbtenica ves čas v
pravilnem položaju.
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ZDRAVE
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NOVICE
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Bralci revije Zdrave novice boste s tem
kuponom ob nakupu stola SpinaliS dobili
40€ popusta.
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velja do
velja
15.do
1. 2018.
15. 1. 2018.
Velja tudi pri nakupu na obroke brez obresti.
Popusti se ne seštevajo in niso vnovčljivi v denarni
protivrednosti. Velja najvišji trenutno veljaven popust.
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DUŠEVNO ZDRAVJE

USTAVIMO SE
IN RAZMISLIMO
PODPIS SPODBUDE SLOVENIJI
ZA JAVNO ZDRAVJE OB
SKLENITVI AKCIJE USTAVI SE!
Ministrica za zdravje Milojka Kolar Celarc in Tomaž Oplotnik, direktor Zavoda Med.Over.Net, sta v
Radovljici, na sklepni prireditvi vseslovenske javne pobude Ustavi se!, slavnostno podpisala zavezo,
Besedilo: Janja Simonič*
naslovljeno Spodbuda Sloveniji za javno zdravje.
*Vir: Zavod Med.Over.Net
Večmesečna akcija Ustavi se! –
namenjena je bila iskanju ravnotežja
med prostim časom in počitkom ter
vsakodnevnimi obveznostmi, o njej pa
smo v Zdravih novicah že poročali – se je
konec septembra končala s potovanjem
z vlakom in podpisom zaveze Spodbuda
Sloveniji za javno zdravje.
Vseslovenska javna pobuda Ustavi se! je
nastala prav zaradi spoznanja, da smo

ljudje iz leta v leto vse preveč ujeti v hiter
tempo življenja. Z osredotočanjem na
aktivno mlajšo ter starejšo populacijo,
z ozaveščanjem Slovencev o pomenu
aktivne in odgovorne skrbi za zdravje,
s spodbudami za ustvarjanje pristnih
odnosov ter s poudarjanjem skrbi za
uravnotežene načine prehranjevanja v
povezavi z ustreznim razporejanjem časa
je akcija Slovence uspešno spodbudila
k razmisleku o izboljšanju kakovosti

2
milijona in več minut so na
števec vseslovenske akcije
Ustavi se! donirali partnerji,
ambasadorji in številni Slovenci.
bivanja. »Ko se “ustavimo” in si vzamemo
čas zase, lahko razmislimo, kaj bi lahko
naredili drugače, da bi živeli bolj zdravo,
zadovoljno in srečno. Pomembno je,
da začnemo pri sebi. Ko se bomo lahko
“ustavili” sami, bomo lahko pomagali tudi
drugim,« je na začetku akcije pojasnila
Andreja Verovšek, idejna vodja akcije
in vodja projektov Zavoda Med.Over.
Net. Raziskave namreč kažejo porast
števila ljudi, ki trpijo za anksioznostjo ali
depresijo, število bolniških odsotnosti
narašča, prav tako izgorelost, kronične
bolezni in splošna ogroženost za pojav
hujših bolezni.

V okviru sklepnega dogodka so se udeleženci odpravili na pot z
vlakom iz Ljubljane v Radovljico ter nazaj. Med potjo so udeleženci
z igro Človek, ustavi se, zasnovano po konceptu svetovne kavarne,
med drugim razpravljali o pomenu zdravega življenja in tudi o
izgorelosti, sindromu sodobne družbe.
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Slovenija se je ustavila
Akcijo so ves čas, od junija do
konca septembra, podpirali številni
partnerji in ambasadorji, ki so izvajali
raznovrstne aktivnosti, v okviru katerih
so zbirali minute, ki jih bodo namenili
družbenoodgovornemu delu. Z roko v
roki so tako ustvarjalci akcije Ustavi se!
zbrali več kot zastavljenih 2.065.895
Spremljajte nas na
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minut, kolikor nas je bilo Slovencev
1. januarja 2017. Cilj je bil namreč za
vsakega Slovenca zbrati vsaj eno minuto.
Svojo minuto za skupno zavedanje, kako
pomembno je vsak dan sproti pomisliti
nase in prisluhniti notranjim vzgibom pri
iskanju splošnega osebnega zadovoljstva,
je vsak posameznik podaril s klikom na
spletnem mestu akcije Ustavi.se.
Rušenje tabujev
»Z akcijo Ustavi se! smo storili nekaj
velikega. Začeli smo rušiti tabuje in
skupaj dosegli, da je izgorelost postala
ena bolj aktualnih tem v Sloveniji. O
tem pričajo številne pretresljive zgodbe,
ki smo jih prejeli od ljudi. V samo štirih
mesecih smo Slovence spodbudili k
razmisleku o prehitrem tempu življenja
in pomenu skrbi za zdravje, odnosih,
uravnoteženem načinu prehranjevanja
in ustreznem razporejanju časa. Kjer je
volja, tam je pot,« je dejal Tomaž Oplotnik,
direktor Zavoda Med.Over.Net in eden od
snovalcev akcije.
Človek, ustavi se
V okviru sklepnega dogodka so se
udeleženci odpravili na pot z vlakom iz
Ljubljane v Radovljico ter nazaj. Med potjo
so udeleženci z igro Človek, ustavi se,
zasnovano po konceptu svetovne kavarne,
med drugim razpravljali o pomenu
zdravega življenja in tudi o izgorelosti,
sindromu sodobne družbe. Ključne
ugotovitve, kako izboljšati svoje življenje,
bodo strnili v dokumentu Priporočila in
smernice Sloveniji #ustavise.
V Radovljici je zbrane pozdravil tudi
župan občine Ciril Globočnik: »Radovljica
je izvrstno mesto za akcijo Ustavi se!
oz. postanek, saj obiskovalcem s svojo
kulturno dediščino, naravo in turistično
infrastrukturo ponuja prijeten oddih
od preobremenjenega vsakdanjika.

Raziskave namreč kažejo
porast števila ljudi, ki trpijo
za anksioznostjo ali depresijo,
število bolniških odsotnosti
narašča, prav tako izgorelost,
kronične bolezni in splošna
ogroženost za pojav hujših
bolezni.

Tudi kazalci o zdravju prebivalstva, ki
jih predstavlja Nacionalni inštitut za
javno zdravje v okviru projekta Zdravje v
občinah, Radovljico uvrščajo med najbolj
zdrave občine. Z občinsko upravo letos
izvajamo tudi projekt promocije zdravja na
delovnem mestu.«
Spodbuda za javno zdravje
Sledil je podpis zaveze Spodbuda Sloveniji
za javno zdravje med Zavodom Med.Over.
Net in Ministrstvom za zdravje RS. V njej
je med drugim zapisano, da »Ustavi se!
v praksi pomeni uresničevanje strateških
usmeritev ministrstva in vlade za krepitev
zavesti o skrbi za zdravje in zdravem
načinu življenja. Skupaj soustvarjajmo
pogoje in spodbude za pozitivne
spremembe – Skupaj za družbo zdravja«.
»Hiter tempo in način življenja pomenita
tudi svojevrsten izziv za ohranjanje
lastnega zdravja. Na Ministrstvu za zdravje
RS se zelo zavedamo pasti, ki nam jih
prinaša hiter ritem življenja in nezdrav
življenjski slog. Dokazano je, da pregovor
“Bolje preprečiti, kot zdraviti” še kako
drži. Zato smo velik del naših prizadevanj
usmerili v preventivne dejavnosti,« je

»Z akcijo Ustavi se! smo storili
nekaj velikega. Začeli smo rušiti
tabuje in skupaj dosegli, da
je izgorelost postala ena bolj
aktualnih tem v Sloveniji,« je
dejal Tomaž Oplotnik, direktor
Zavoda Med.Over.Net in eden
od snovalcev akcije (levo ob
ministrici za zdravje Milojki Kolar
Celarc).
ob podpisu zaveze, v okviru katere je
Ministrstvo za zdravje RS podprlo pobudo
Ustavi se!, dejala Milojka Kolar Celarc,
ministrica za zdravje.

IZJAVE
Partnerji ob sklenitvi akcije Ustavi se!
»Dejavno podpiramo zamisli, ki vračajo
dobro in koristijo družbi. Na vseh
ravneh našega dela namenjamo veliko
pozornosti tudi dobrim medosebnim
odnosom, zdravemu življenjskemu
slogu ter povečevanju kakovosti življenja
naših zaposlenih in njihovih družin.«
Janez Krivec, odnosi z javnostmi,
Slovenske železnice

razmisleku čim več ljudi ter jim
sporočimo: ustavite se v hitrem
tempu vsakdanjika in si privoščite
dobro počutje, bodisi z gibanjem, s
sprostitvijo, z zdravo prehrano ali s
preživljanjem prostega časa v krogu
najbližjih.«
Ana Praprotnik, direktorica marketinga
v turistični agenciji Sava Turizem, d. d.

»Vsakdo od nas, ki je tako srečen, da
še lahko obiskuje svoji babici in dedka,
vsakdo, ki se veseli vnučkov, vsakdo, ki
se zaveda, da smo vsi enkrat bili otroci
in, če bo sreča mila, bomo vsi enkrat
stari, se morda premalokrat zave, kako
pomembne so vezi med generacijami.«
Iztok Verdnik, pomočnik predsednika
uprave za korporativno komuniciranje,
Mercator d. d.

»Da se je treba in pomembno
ustaviti že pri temeljnih življenjskih
potrebah, kot je prehranjevanje,
nam jasno sporočata naše zdravje
in počutje. Obred prehranjevanja je
eden najpomembnejših obredov, ki
jih počnemo vsak dan, zato je lahko
odlična priložnost za povezovanje in
krepitev vezi. Naslonimo se na naše
bogato ljudsko izročilo, ki zgovorno
priča, da je miza vedno bila središče
vsega dogajanja v hiši.«
Barbara Stopinšek, vodja odnosov z
javnostmi, Perutnina Ptuj, d. d.

»Pametno je, da si vsak dan vzamemo
nekaj trenutkov zase, se ustavimo in
razmislimo, kaj je za nas dobro in kaj je
prav. S preudarnim razmišljanjem bomo
laže sklenili poteze, ki bodo ustrezno
vplivale na naše življenje in na življenja
naših bližnjih.«
Janez Kranjc, izvršni direktor PRVE
zavarovalnice
»Želimo si, da vsi skupaj nagovorimo,
ustavimo in spodbudimo k

»Znati SE USTAVITI ter se s
spremembo okolja in z zamenjavo
aktivnosti spočiti pravzaprav ni tako
preprosto. A odločitev, kako ravnati, je
zavestna in lahko pomeni tudi izbiro
med zdravjem in boleznijo.«
Katarina Brdnik, vodja marketinga
turistične agencije KOMPAS, d. d.

53

DUŠEVNO ZDRAVJE

ŽALUJEMO
VSAK NA
SVOJ NAČIN
Tako kot vsako leto se spet približuje 1. november, dan spomina na mrtve. Dan, ko se spomnimo naših
najdražjih, ki žal niso več z nami v tem življenju, nas pa še vedno spremljajo v naših srcih, mislih in
Besedilo: Mateja Švetak, spec. psihodinamske psihoterapije,
spominih.
www.psihoterapija-ms.si

Odnos do smrti
Na to, kako bomo to občutili in izrazili,
ima velik vpliv naš odnos do smrti, kako
so nam jo predstavili kot otroku, kako si
predstavljamo posmrtno življenje, če si
ga sploh predstavljamo, kakšen odnos
smo imeli z umrlim, ali je bila smrt
pričakovana ali nenadna, koliko smo bili
vpleteni v negovanje umirajočega in še
marsikaj. Vendar, ko govorimo o izgubi
bližnjega, nekoga, ki je bil pomemben del
našega življenja, s katerim smo doživeli
pomembne trenutke in ki je z nami
prehodil del naše življenjske poti, je žalost
povsem normalna reakcija, s katero se
srečamo.
Odzivi
Pogosto se žalosti pridružijo še občutki
nemoči, negotovosti, strah pred
zapuščenostjo, izguba smisla, samota
in obup … V vsakem od nas se bodo
močneje vzbudili različni občutki in bodo
druga čustva v različnih obdobjih bolj
intenzivna. Vsak izmed nas bo potreboval
različen prostor in čas za sprejemanje in
predelovanje izgube, saj je vsak izmed
54

Na vedenjski ravni lahko v ospredje
stopijo odrekanje hrani ali zloraba mamil
in alkohola, umik v osamo, agresija,
potreba po stalnem druženju ali pretirana
aktivnost. Navsezadnje tudi naše fizično
telo odreagira z različnimi simptomi
na izgubo bližnjega in stres, ki se ob
tem pojavi. Lahko z različno telesno
bolečino, kot je glavobol, s prebavnimi
motnjami, motnjami spanja in ritmom
srca, tresenjem, oteženim dihanjem ter še
marsičem.
Ob vseh teh spremembah včasih niti
ne razumemo najbolje, kaj se z nami
dogaja, saj so doživljanje in občutki v
določenih trenutkih lahko zelo močni
in celo nasprotujoči si, kot bi se odvijala
prava zmešnjava. Pojavljata se lahko žalost

in bolečina, kljub temu pa tudi občutek
osvoboditve, lahko se pojavlja občutek
jeze ter sovraštva in hkrati neizmerna
ljubezen, lahko so prisotni občutki
sramu in krivde, pa kljub temu občutek
olajšanja, lahko se pojavi hvaležnost in
hkrati občutek praznine, lahko je želja po
druženju in nezmožnost poiskati moč, da
bi se odpravili ven ali nekoga poklicali.
Ob vsem tem čutimo zmešnjavo, čustva,
ki jih poznamo, in tudi neznane občutke,
sprejemljive in nesprejemljive misli,
porajajo se vprašanja »zakaj«, doživljamo
znane in neznane telesne reakcije. Torej
doživljamo spremembe na vseh treh
ravneh – čustveni, mentalni in telesni. In
ob vsem tem, ob tej paleti vsega, je zelo
pomembno vedeti, da so vsa ta čustva,
občutki, misli in doživljanje popolnoma
normalni. Se pojavijo, ostanejo nekaj časa
in nato odidejo. S časom postanejo manj
intenzivni in manj ogrožajoči. Potrebujejo
le dovolj prostora in dovolj časa.
Faze žalovanja
Prostor in čas sta tista pomembna
elementa, ki jima moramo dovoliti, da

Tudi naše
fizično telo
odreagira
z različnimi
simptomi
na izgubo
bližnjega in
stres, ki se ob
tem pojavi,
lahko z različno
telesno
bolečino.
Spremljajte nas na

Nalgesin S vsebuje natrijev naproksenat.

Smrt, izguba in žalovanje potrebujejo svoj
prostor in čas. Izguba bližnjega je trenutek,
ki ga vsak izmed nas doživlja drugače, prav
gotovo pa v svoji globini nosi bolečino,
žalost, strah, osamljenost. Nemogoče je
vnaprej predvideti ali si predstavljati, kako
bomo ta trenutek doživeli, in še težje je
predvidevati, kako se ob tem počuti nekdo
drug. Vsak izmed nas izkušnjo izgube, ki
sta jo sprožila umiranje in smrt, doživlja
drugače, tako navznoter kot navzven.

nas edinstven in se z življenjem ter smrtjo
spopada na svoj način. To pomeni, da se
bo vsak izmed žalujočih nekoliko drugače
odzval tako na čustveni kot tudi na
vedenjski in telesni ravni. Tako na primer
različno na čustveni ravni poleg žalosti
lahko občutimo tudi jezo, krivdo, sram,
zapuščenost …

Slovenija, 1007B-2017, IF.

Smrt je sklepno dejanje vsakega življenja.
Ne moremo se ji izogniti, ne moremo ji
uiti, lahko pa se nanjo do določene mere
pripravimo in jo lažje sprejmemo, ko
napoči njen čas.
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Bolečina
je nadloga.

Slovenija, 1007B-2017, IF.

Nalgesin S vsebuje natrijev naproksenat.

Obvladajte jo, preden postane neznosna.

Nalgesin® S je hitra in učinkovita rešitev pri

Hitra
rešitev.

•
•
•
•

glavobolu,
zobobolu,
menstrualnih bolečinah,
bolečinah v mišicah in sklepih.

Nalgesin® S. Hitro opravi z bolečino.
www.nalgesin.si

Pred uporabo natančno preberite navodilo!
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
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FAZE
Proces žalovanja lahko traja tudi
več let
Najpogosteje žalovanje poteka v
naslednjih fazah, a ne nujno v tem
vrstnem redu (po E. Kübler-Ross).
-Šok, ki se po navadi najprej pojavi,
ko posameznik prejme novico o smrti
nekoga. Gre za obdobje neposredne
prizadetosti, ko se posameznik počuti
brez nadzora in se ne zaveda najbolje,
kaj se dogaja. Lahko bi rekli, da gre za
zaščitno fazo posameznika, ki lahko
traja ure ali celo tedne.
• Zanikanje, ki se pogosto pojavi
sočasno s šokom. Pri tem oseba
zavedno ali nezavedno ne sprejema
dejstev, informacij oz. realnosti in se
odziva z besedami, kot so: »Zmotili
so se. To ni res.« Gre za zelo naraven
in pogost obrambni mehanizem
ljudi, ko se s situacijo spopadajo tako,
da je ne priznavajo oz. jo ignorirajo.
• Jeza, zakaj se je to zgodilo oz. kdo
je krivec za nastalo izgubo. Izražanje
jeze je lahko obrnjeno navznoter, ko
na primer pri sebi iščemo, kako bi
lahko preprečili smrt bližnje osebe,
ali navzven, ko smo jezni na okolico,
na zdravnike, na osebo, ki je umrla,
in podobno.
• Pogajanje nas na neki ravni poveže
z nečim, v kar verjamemo, z Bogom,
tudi globlje z nami samimi in
drugimi, torej z vsemi, pri katerih
iščemo še eno priložnost. Gre za fazo
iskanja kompromisov, ki pa le redko
prinese neko sprejemljivo rešitev,
predvsem v primeru smrti.
• Žalost na neki način kaže to, da
smo začeli sprejemati realnost.
Spopademo se z bolečino,
resničnostjo izgube, nemalokrat
nas spremljajo občutki negotovosti,
strah, krivda, obžalovanje. Pogosto
se žalost preliva v obdobja depresije,
pomanjkanje energije in sposobnosti,
da bi videli smisel v prihodnosti.
V tem obdobju so spremembe
tudi najbolj vidne navzven v obliki
sprememb prehranjevanja, druženja,
aktivnosti in podobno. Faza lahko
traja dolgo, tudi več let.
• Sprejemanje prinese postopno
vračanje v običajno življenje. Počasi
se sprijaznimo, da umrle osebe
fizično ni več med nami, da življenje
teče dalje. Povrneta se energija in
vključevanje v različne dejavnosti,
uredi se apetit, ponovno se pojavijo
interesi.
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Pogosto se žalost preliva v obdobja depresije, pomanjkanje
energije in sposobnosti, da bi videli smisel v prihodnosti. V tem
obdobju so spremembe tudi najbolj vidne navzven v obliki
sprememb prehranjevanja, druženja, aktivnosti in podobno.
v procesu žalovanja naredita svoje, in
jima zaupati, da bosta prinesla olajšanje.
Kako dolgo bomo žalovali, kakšne faze
žalovanja bomo doživljali in kako dolgo
bodo trajale, kako intenzivno bomo
žalovali in na kakšen način, je odvisno od
vsakega posameznika. Žalovanje je vedno
individualno in ni pravega ali napačnega
načina žalovanja.
Ni najboljšega načina, kako čim prej in
čim lažje »odžalovati« izgubo, niti ne
moremo primerjati procesa žalovanja
med različnimi ljudmi in pričakovati
enakega razvoja in enakega zaporedja
faz žalovanja. Še manj lahko ocenjujemo,
kolikšen čas bo potreben, da se pri
posamezniku odvije celoten proces.
Kako si pomagati
Žalovanje je edinstven proces, ki pri
vsakem posamezniku zahteva svoj čas.
Vsekakor pa lahko najdemo skupne točke,
ki nam pomagajo v tem procesu. To so
naši lastni viri moči, to je spoznanje, da

nismo edini, ki žalujemo in ki poznamo
občutke žalosti ter bolečino ob izgubi
bližnjih; to so pogovor in slišanost ter
sprejetost v vsem, kar se nam dogaja in
kar doživljamo.
Tako žalujoči kot tudi tisti, ki žalujoče
spremljajo ob bolečih izgubah, lahko
naredijo največ tako, da sprejmejo
občutke, ki se pojavijo, ter da žalovanju
namenijo dovolj časa in prostora, pa
naj bo to mesec, leto ali daljše obdobje.
Kolikor je pač potrebno, da na koncu
sprejmemo izgubo, vzamemo to
življenjsko izkušnjo in – če je mogoče – s
to izkušnjo stopimo tudi korak naprej v
naši osebni rasti kot posamezniki.
S smrtjo se res konča fizični stik z umrlim,
vendar to ne pomeni, da se konča tudi
odnos s to drago in ljubljeno osebo, in
prav tako ne pomeni, da se je končalo
naše življenje. Zato si vzemite čas za
žalovanje, poskrbite zase in za svoje
občutke, vendar ne pozabite živeti.

Tako žalujoči kot
tudi tisti, ki žalujoče
spremljajo ob bolečih
izgubah, lahko naredijo
največ tako, da
sprejmejo občutke,
ki se pojavijo, ter da
žalovanju namenijo
dovolj časa in prostora,
pa naj bo to mesec,
leto ali daljše obdobje.
Spremljajte nas na
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ZRELA LETA

KAKO NAD TEGOBE MENOPAVZE
Menopavza je naravni del ženskega življenjskega cikla. Po definiciji pomeni odsotnost menstruacije,
Besedilo: Monika Hvala
diagnoza pa je postavljena po obdobju 12 zaporednih mesecev brez mesečnega perila.

Menopavza se ne zgodi čez noč, ampak
je postopni proces, ki ga vsaka ženska
doživlja drugače – 25–50 odstotkov
žensk na primer nikoli ne doživi
simptomov, kot so navali vročine.
Simptomi
Simptomi menopavze lahko
vključujejo nenormalno krvavitev

iz vagine, navale vročine v
zgornjem delu telesa, suho
nožnico, urinarna vnetja,
spremembe razpoloženja
in pridobivanje telesne teže.
Nekatere ženske lahko imajo
tudi bolečine v mišicah in
sklepih. Po menopavzi se lahko
poveča tveganje za določene
bolezni, kot sta osteoporoza ali
kardiovaskularna bolezen.
Zdravljenje
Zdravljenje je prilagojeno
vsaki ženski posebej in je
predvsem usmerjeno na lajšanje
simptomov. Če želite obvladati
simptome, se zdravo prehranjujte
in si zagotovite veliko vadbe,
da bi se izognili nepotrebnemu
povečanju telesne teže, ki poleg
kajenja dodatno lahko poslabša
izkušnje z vročinskimi navali.

MENOPAVZA?
Prehransko dopolnilo s fosfolipidi, oljem
zdravilne borage, ﬂavonoidi in antioksidanti.
Že na voljo v vaši najbližji lekarni.
SERVIER Pharma d.o.o.
Podmilščakova ulica 24, 1000 Ljubljana, Slovenija
T: +386 (0)1 56 34 811, E: info@si.netgrs.com
www.servier.si
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

NASVETI
Preprečevanje vročinskih
valov
• Izogibajte se sprožilcem,
kot so začinjena hrana,
kofein, alkohol, kajenje,
stres.
• Oblačite se v plasteh.
• Pri delu ali doma
uporabite ventilator,
da vam pomaga lajšati
težave.
• Pogovorite se s svojim
zdravnikom o zdravilih,
ki lahko pomagajo
zmanjšati simptome in
preprečiti izgubo kostne
mase.
Za ohranjanje kostne
gostote
• Jejte živila z veliko kalcija,

kot so mlečni izdelki ali
temno zelena listnata
zelenjava.
• Uživajte dodatke vitamina
D.
• Redno vadite in v vadbeno
rutino vključite vaje z
obremenitvijo.
• Zmanjšajte porabo
alkohola.
• Izogibajte se kajenju.
Spremembe življenjskega
sloga lahko vključujejo:
• izgubo teže,
• vadbo,
• zmanjšanje sobne
temperature,
• izogibanje hrani, ki
poslabša simptome,
• nošenje lahkih,
bombažnih oblačil,
oblačenje v slojih.
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V času menopavze se zmanjša raven
hormonov estrogena in progesterona,
funkcija jajčnikov preneha in ženska
ne more več zanositi. Zanesljivega
laboratorijskega testa, s katerim bi bilo
mogoče napovedati, kdaj bo ženska
doživela menopavzo, ni. Povprečna
starost nastopa menopavze je 51
let, vendar se lahko mena pojavi
že v tridesetih ali pa šele v poznih
šestdesetih letih. Starost ženske
pri prvi menstruaciji ni povezana s
starostjo pri nastopu menopavze.

ZRELA LETA

STAROSTNIKI S
KOGNITIVNIMI TEŽAVAMI
NISO ZADOVOLJIVO
MEDICINSKO
OBRAVNAVANI
REZULTATI PROJEKTA ZA ZGODNJE
ODKRIVANJE DEMENCE
V Ljubljani so septembra predstavili potek raziskovanja, metode in rezultate vseslovenskega projekta
sistematičnega zgodnjega odkrivanja demence ADAM. Prvi izsledki kažejo, da imajo številni starostniki
v rizičnih skupinah objektivne težave s spominom in miselnimi funkcijami, a medicinsko niso zadovoljivo
Besedilo: Janja Simonič
obravnavani.
Demenca je neozdravljiva bolezen in v
svetovnem merilu pomeni velik izziv.
Strašljiva je, ker poseže v bistvo človečnosti
– v spomin, zavest in doživljanje sveta.
»Demenca se ne začne z dnem, ko nekaj
pozabimo, pač pa je to proces, ki se začne
tudi 20 let prej,« opozarja nevrolog prof.
dr. Zvezdan Pirtošek, dr. med., s Kliničnega
oddelka za bolezni živčevja Nevrološke
klinike Univerzitetnega kliničnega centra v
Ljubljani, vodilni strokovnjak v Sloveniji na
tem področju.
Največji dejavnik tveganja za razvoj
bolezni je starost, vendar za demenco
zboleva tudi vedno več mlajših. Teh
interakcij strokovnjaki še ne razumejo
povsem in zahtevajo poglobljene študije
na ravni prebivalstva, čeprav je dobrobit
zdravega življenjskega sloga nedvoumna.
Zaradi demografskih gibanj lahko
pričakujemo porast števila bolnikov z
demenco, kar pomeni vedno večji finančni
in socialni problem današnje družbe, ki
zahteva multidisciplinarni pristop.

Namen in cilj projekta
Projekt ADAM, ki je potekal pod
strokovnim vodstvom KO za bolezni
živčevja ljubljanske nevrološke klinike
ter pod nadzorom nevrologa prof. dr.
Zvezdana Pirtoška, je zastavljen kot
raziskovalno-presejalni projekt zgodnjega
odkrivanja demence v skladu s sprejeto
Strategijo obravnavanja demence 2020.
Projekt ima tri namene:
1. OZAVEŠČATI širšo in tudi strokovno
javnost o naraščajoči problematiki
demence ter s tem tudi pripomoči k

zmanjšanju stigme te bolezni.
2. Izvajati PRESEJALNE TESTE spominskih
in miselnih sposobnosti, ki lahko
nakazujejo začetne faze demence.
3. Omogočiti aplikativno ZNANSTVENORAZISKOVALNO delo, usmerjeno v
razvoj novih, cenovno dostopnih in
neinvazivnih metod za diagnostiko
demence s tehnologijo EEG.
Končni cilj projekta ADAM je razviti
učinkovit vsakoletni preventivni presejalni
program za sistematično zgodnje

32.000
in več ljudi z demenco po
ocenah strokovnjakov živi v
Sloveniji; ta številka pa naj bi se
po predvidevanjih v naslednjih
25 letih več kot podvojila.
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Največji dejavnik tveganja za razvoj bolezni je starost, vendar za
demenco zboleva tudi vedno več mlajših.
Spremljajte nas na
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odkrivanje Alzheimerjeve bolezni v
Sloveniji (po vzoru programov SVIT, DORA
in ZORA) ter omogočiti razvoj novih metod
diagnostike te bolezni s tehnologijo EEG.
Meritve
Meritve so v prostorih Zveze društev
upokojencev Slovenije (ZDUS), ki je bila
logistični partner projekta, potekale od
8. maja do 7. julija v šestih slovenskih
regijah, v njih pa je prostovoljno
sodelovalo 457 prebivalcev, 131 moških
in 326 žensk, starejših od 60 let. Vsak
prostovoljec je izpolnil različne teste
(MoCA, vprašalniki, intervjuji, meritve EEG
itd.), s katerimi so ocenjevali spominske in
miselne sposobnosti ter drugo delovanje
možganov, je pojasnil pobudnik projekta
mag. Manuel Kuran iz podjetja Blckb,
družbe za aplikativno nevroznanost.
Na koncu so udeleženci na podlagi
rezultatov vedenjskih testov pridobili
objektivno povratno informacijo o stanju
in morebitnem zgodnjem upadu svojih
kognitivnih sposobnosti.
Rezultati
Pred izpolnjevanjem testa MoCA je 97,7
odstotka udeležencev odgovorilo, da so
brez diagnosticiranih motenj miselnih
in spominskih funkcij, kar pomeni, da
so menili, da so v tem smislu zdravi.
A tudi na teh domnevno kognitivno
nepoškodovanih ljudeh je test MoCA
pokazal nekatera večja odstopanja od
normalnih rezultatov. Kar 38 odstotkov
ali 170 ljudi je doseglo slabši rezultat
kognitivnih sposobnostih od zdrave
populacije. Še dodatnih 12 odstotkov je
bilo mejnih. Skupaj je kar 50 odstotkov
ljudi, to je tistih, ki so menili, da so
zdravi, doseglo nižje ocene kognitivnih
sposobnosti od mejnih norm za zdravo
populacijo. To sicer še ne pomeni
PRIPOROČILO
Kaj svetovati prostovoljcem, ki so
sodelovali v projektu ADAM
Prostovoljcem, ki so sodelovali v
projektu ADAM, svetujejo, da ob
prejetem poročilu o svojih miselnih
in spominskih sposobnostih s tem
seznanijo svojega zdravnika, če
iz lastnih vsakodnevnih izkušenj
ocenjujejo, da imajo občutne težave
s spominom in miselnimi funkcijami.
Pri ljudeh, ki so sodelovali v projektu
ADAM, imajo zdravniki to prednost, da
bodo že dobili rezultat presejalnega
testa kognitivnih funkcij MoCA, ki
ga lahko upoštevajo pri nadaljnjih
odločitvah. Glede na to, da je izvajanje
testa zamudno tudi za psihološkega
strokovnjaka (20–30 minut), ta
informacija prihrani kar nekaj časa v
splošni ambulanti.

Projekt ADAM, ki je potekal pod strokovnim vodstvom KO za
bolezni živčevja ljubljanske nevrološke klinike ter pod nadzorom
nevrologa prof. dr. Zvezdana Pirtoška (drugi z desne), je zastavljen
kot raziskovalno-presejalni projekt zgodnjega odkrivanja demence
v skladu s sprejeto Strategijo obravnavanja demence 2020.
nujno, da je pri njih prisotna demenca,
v določenih primerih pa bi bila verjetno
primerna nadaljnja medicinska obravnava.
Ob tem je pomembno poudariti, da
navedenih deležev ljudi s kognitivnimi
težavami ni mogoče enostavno posplošiti
na širšo populacijo take starosti, saj vzorec
v projektu ADAM ni bil epidemiološki
oz. naključen. Domnevajo, da so se
projekta v večji meri udeležili ljudje, ki
imajo družinsko nagnjenost k demenci
oz. ki morda že čutijo, da njihove miselne
sposobnosti pešajo. Vzorec projekta
ADAM je pomemben prvi korak k zbiranju
kritičnih informacij s tega področja.
Demenca v Sloveniji
Ti izsledki pomembno dopolnjujejo
informacijo o epidemiološki sliki demence
v Sloveniji. »Samo v Sloveniji število
obolelih ocenjujemo na več kot 32.000,
za njih pa skrbi kar 100.000 svojcev,

zdravstvenih, socialnih delavcev in drugih.
Epidemiološke ocene kažejo, da se bo
število dementnih bolnikov v naslednjih
25 letih več kot podvojilo,« je povedal
prof. dr. Pirtošek. Takšno naraščanje
števila bolnikov z demenco po njegovih
besedah »pomeni izjemno veliko breme
za družbo, ki pa na epidemijo demence
z vidika učinkovitega diagnosticiranja v
resnici ni najbolje pripravljena. Zato je bila
znanstveno-raziskovalna ambicija projekta
ADAM – poleg ozaveščanja in izvajanja
presejalnih testov spominskih in miselnih
sposobnosti – tudi omogočiti razvoj novih,
cenovno dostopnih in neinvazivnih metod
za diagnostiko demence s tehnologijo
EEG. Raziskovalni rezultati so izjemni tudi
v svetovnem merilu.«
Podatki
Izziv odkrivanja Alzheimerjeve demence
je ključen pri preventivi, zato je objava
izsledkov projekta pomembna za vse

Vsak prostovoljec
je izpolnil različne
teste (MoCA,
vprašalniki,
intervjuji, meritve
EEG itd.), ki
so ocenjevali
spominske in
miselne sposobnosti
ter drugo delovanje
možganov.
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TESTIRANJE
Kaj je MoCA
Test MoCA(Montreal Cognitive
Assessment) je bil zasnovan kot hiter
pregledni instrument za ocenjevanje
in prepoznavanje blage kognitivne
disfunkcije. Ocenjuje različne
kognitivne domene: pozornost in
koncentracijo, izvršilne funkcije,
spomin, jezik, konceptualno mišljenje,
preračunavanje in orientacijo. Čas
izvajanja je približno 10 minut. Skupna
možna ocena je 30 točk, pri čemer
ocena 26 ali več velja za normalno.

bolnike, njihove svojce, strokovno
javnost in splošne zdravnike, ki se
vsakodnevno srečujejo s pacienti in
obravnavajo dinamiko te bolezni.
Raziskovalni sodelavec Katedre za
nevrologijo Medicinske fakultete Univerze
v Ljubljani Jurij Dreo je ob tem povedal:
»Projekt ADAM je omogočil zbiranje
ogromne količine nevropsiholoških in
nevroznanstvenih podatkov. Posneli smo
za več kot 18.000 minut EEG-podatkov
pri 457 udeležencih, in to v zgolj dveh
mesecih in pol. Ti podatki bodo zdaj
na voljo širši raziskovalni srenji in bodo
pomagali tako pri bazičnih raziskavah
kot tudi pri razvoju novih diagnostičnih
metod.«
Velik odziv
»Sodelovanje pri projektu je bilo
brezplačno, za to pa se moramo zahvaliti
požrtvovalni ekipi študentov kognitivne
znanosti in psihologije ter partnerjem in
podpornikom projekta,« je še dejal Kuran.
Anja Šonc iz ZDUS je dodala: »Iskreno,
nismo pričakovali tako intenzivnega
odziva in velikega interesa za brezplačno
testiranje. Društva upokojencev so v
posameznih regijah odlično organizacijsko
podprla projekt ADAM in rada bi se jim
zahvalila. Ko smo videli, kako velik je
interes svojcev in naših članov, smo
ves čas projekta ADAM zbirali kontakte
zainteresiranih za ponovno brezplačno
testiranje. V naši bazi imamo stike 4.000

Tudi na teh domnevno kognitivno nepoškodovanih ljudeh je test
MoCA pokazal nekatera večja odstopanja od normalnih rezultatov.
Kar 38 odstotkov ali 170 ljudi je doseglo slabši rezultat kognitivnih
sposobnostih od zdrave populacije.
novih prostovoljcev, zato bi si želeli, da bi
se projekt ADAM nadaljeval.«
Predvideno je, da se izvajanje in
financiranje projekta ADAM v prihodnosti
sistemsko uredi po zgledu drugih
preventivnih presejalnih programov,
kot sta SVIT in DORA. Vsebinska osnova
za to obstaja v akcijskem načrtu za
obvladovanje demence v Sloveniji,
vendar sta potrebni tudi volja in moč
vseh deležnikov za uresničitev te želje:
od udeležencev, izvajalcev storitev do
nacionalne regulacije.

ŠTEVILKE
Na kratko o projektu ADAM
• Projekt je trajal 2,5 meseca.
• Obravnavanih je bilo 457
prostovoljnih udeležencev.
• Izvedenih je bilo 457 posnetkov EEG
v dveh mesecih.
• 11 lokacij po Sloveniji.
• Obiskali so 6 regij v Sloveniji.
• Več kot 4.000 prijav za novi val
testiranja.

50 %
ljudi, to je tistih, ki so pred
testiranjem menili, da so zdravi,
je na testih doseglo nižje
ocene kognitivnih sposobnosti
od mejnih norm za zdravo
populacijo.
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Znanstveno-raziskovalna ambicija projekta ADAM je bila poleg
ozaveščanja in izvajanja presejalnih testov spominskih in miselnih
sposobnosti tudi omogočiti razvoj novih, cenovno dostopnih in
neinvazivnih metod za diagnostiko demence s tehnologijo EEG.
Spremljajte nas na
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NEGA

KAKO SE REŠITI
PODOČNJAKOV
Oči so ogledalo duše in najlepši del človeškega telesa, zato so podočnjaki velika nadloga. Z njimi se
Besedilo: A.T., M. N.
dandanes srečuje že skoraj vsak izmed nas.
Prvi jutranji pogled v ogledalo zato za mnoge
predstavlja čustven stres, saj namesto
prijetnega nasmeha zagledajo zabuhlost,
temne kolobarje in velike podočnjake. Temne
kolobarje lahko še prekrijemo, saj imamo
na voljo nešteto pripomočkov za ličenje,
medtem ko zatečenosti in zabuhlosti nikakor
ne moremo prekriti. Obraz, na katerem so
podočnjaki, daje videz utrujenosti, bolezni,
izčrpanosti ali starosti. Poleg tega, da so
podočnjaki lahko prvi pokazatelj resnih težav,
so tudi velik estetski problem.
Obstajata dva odgovora na vprašanje,
kako nastajajo podočnjaki. Sodeč po
zdravstvenem razlogu, so posledica
anatomije in fiziologije, drug odgovor pa

je kot posledica splošnega stanja našega
telesa.
Zakaj se pojavijo
Podočnjaki so običajno prvi pokazatelj, da
telesu nekaj manjka. Večinoma so znak
staranja, večkrat pa tudi prvi pokazatelj
resnih bolezni – težave z ledvicami, srčnožilne bolezni, slabokrvnost, lahko pa so
tudi posledica stresnih situacij, ki smo jim
dnevno izpostavljeni.
Veliko posameznikov je k podočnjakom
genetsko podvrženih. Na njihov nastanek pa
med drugim vplivajo nezdrav življenjski slog,
premalo spanca, kajenje, nezdrava prehrana
in neredna telesna dejavnost.

Kaj lahko storimo
Na trgu so posebne vlažilne kreme z
učinkovinami proti podočnjakom, za
katere proizvajalci trdijo, da zabrišejo sledi
utrujenosti, nenaspanosti, stresa …
Nasvet: Na prst si dajte količino kreme v
velikosti graha. Na kožo okoli oči jo nanesite
z nežnim tapkanjem ali nežnimi krožnimi
gibi, od kotičkov oči ob nosu proti sencam.
Pred nanosom mora biti koža temeljito
očiščena, nanašanje pa lahko ponavljate
tako zjutraj kot zvečer. Priporočljivo
je, da imate kremo vedno pri roki – za
»popoldansko osvežitev«. Vaš pogled bo
tako lahko v trenutku bolj svež, sijoč in
zapeljiv!

Pretentajte cas s cvrstostjo

Samo kakovosten izdelek nudi varnost uporabe in pričakovano delovanje.
Pot k Sejmišču 26a, 1231 Ljubljana-Črnuče
www.eau-thermale-avene.si

znak kakovosti v vaši lekarni

www.oktal-pharma.si

NEGA

BRAZGOTINE KAJ NAREDITI,
KO SE POJAVIJO
Brazgotine so neverjeten dokaz, kako so se naša telesa sposobna sama obnavljati in zdraviti. Žal pa jih
pogosteje dojemamo kot neestetske poškodbe kože.
Besedilo: Urša Majcen, mag. farm.
Brazgotine nastanejo iz različnih razlogov,
zato poznamo različne vrste brazgotin –
površinske brazgotine, vbočene brazgotine
in izbočene brazgotine. Glede na njihov
vzrok se razlikujeta tudi hitrost okrevanja
in način zdravljenja, če želimo, da celjenje
brazgotin poteka hitro in so le-te kar
najmanj vidne.
Brazgotine se celijo še vsaj dve leti po
njihovem nastanku, tudi če za to ne
naredimo nič posebnega. Koža se do
določene mere obnavlja sama, zato
brazgotine spreminjajo barvo in postajajo
manj izbočene. Če pa želimo ta proces
pospešiti in koži pomagati, da se lažje
obnovi, moramo razumeti, kako nastane
določen tip brazgotine ter kdaj in kako
jih lahko začnemo zdraviti za optimalne
rezultate.

Površinske brazgotine
Površinske brazgotine nastanejo kot
posledica manjših poškodb, kot so
opekline in ureznine na površju kože.
Njihova barva je lahko od bele (zaceljene
brazgotine), rožnate do rdeče in celo
temno rjave ali črne (ki sčasoma zbledi).
Poleti so praviloma temnejše, saj hitreje
pigmentirajo. Z leti se lahko koža obnovi
celo do te mere, da popolnoma izginejo
(odvisno od starosti posameznika ob
nastanku poškodbe).
Pogosto je nastanek takšnih brazgotin
mogoče preprečiti že s pravilno nego
rane (rano pravočasno dezinficiramo in
pokrijemo). Takoj ko se rana zaceli, kožo
namažemo. Gel aloe vere, ognjičevo
mazilo, šentjanževo olje in vitamin E
uspešno pomagajo pri celjenju brazgotin
tega tipa in lahko tudi v celoti preprečijo
njihov nastanek po poškodbi.
Vbočene brazgotine
Vbočene ali atrofične brazgotine
največkrat nastanejo po akutnem vnetju
(cističnih aknah, noricah) ali pri poškodbi.
Gre za globljo poškodbo v podkožju, zaradi
česar se struktura kože spremeni, celjenje
brazgotin pa je počasnejše in manj
uspešno. Pri zdravljenju takšne brazgotine
se lahko izvaja kolagenska indukcijska
terapija in laser.

Pogosto je nastanek brazgotin
mogoče preprečiti že s pravilno
nego rane (rano pravočasno
dezinficiramo in pokrijemo).
Takoj ko se rana zaceli, kožo
namažemo.
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Izbočene brazgotine
Izbočene ali hipertrofične brazgotine
so povečane tvorbe vezivnih vlaken,
ki nastanejo kot posledica prevelike
produkcije kolagena ob poškodbi kože.
Takšne brazgotine lahko nastanejo kot
posledica raztrganin in ran, največkrat pa
jih vidimo po operativnih posegih. Vsak
operativni poseg pusti na mestu reza
rano, ki se postopoma zaceli in oblikuje
v brazgotino. Izbočene brazgotine se

sčasoma lahko izravnajo in zbledijo,
vendar pa je to dolgotrajen proces. Zlasti
pri večjih ranah se posamezniki odločajo,
da koži pri procesu obnavljanja pomagajo.
Pri zdravljenju hipertrofičnih brazgotin je
najuspešnejša uporaba silikonskih krem
in obližev (vsaj osem tednov zapored),
potem ko je rana v celoti zaceljena (3–6
tednov po operaciji). Izdelki za nego
kože z AHA-kislinami (alfahidroksi
kislinami) lahko pomagajo pri celjenju, saj
pospešujejo proizvodnjo kolagena v koži,
kar je ključno za pospeševanje obnove
kože in bledenje brazgotin.
Za uspešno zdravljenje je nadvse
priporočljiva redna masaža, ki spodbudi
pretok krvi. Za masažo lahko uporabljate
tudi kakavovo maslo ali kremo, ki le-to
vsebuje, saj ima neverjeten učinek na
regeneracijo kože. V kožo vtirajte tudi
kreme z vitaminom E ali vitamin E v tekoči
obliki, ki je naravni antioksidant in deluje
protibakterijsko, zato zmanjšuje vnetja in
pripomore k celjenju. Za še boljši učinek
lahko vitamin E jemljete tudi oralno, tako
da na regeneracijo kože učinkuje od
znotraj.
Prehrana
Študije so pokazale, da telo za normalno
celjenje potrebuje cink, vitamin C, proteine,
minerale, železo, primeren vnos kalorij in
stabilno težo. Med posegom ob krvavitvi
prek rdečih krvničk pride do izgube
proteinov in železa. Anemija zmanjšuje
preskrbo tkiv s kisikom in lahko upočasni
celjenje, vi pa se počutite utrujeno in šibko.
Nizka raven vitamina C in cinka povzroča
zmanjšano tvorbo kolagena, s tem pa
tudi slabše celjenje in separacijo robov
rane. Pri pacientih z nizkimi albumini
(globularna beljakovina) in nizko telesno
težo opažamo večje število infekcij.
Spremljajte nas na
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Najbolje
prodajan
izdelek za nego
brazgotin in strij
v 24 državah.

»Bio-Oil je prijetnega vonja in teksture. Po 3 mesecih uporabe sem opazila
razliko na poškodovanem delu kože, kjer sem imela presaditev tkiva. Rdečina okoli
brazgotin se je vidno zmanjšala, same brazgotine so mehkejše in enakomernejših
barv. Olje se hitro vpije v kožo in jo naredi mehkejšo ter bolj gladko. Podobno
sem opazila tudi na obrazu in dlaneh, kjer so se gube vidno zgladile. Olje
je postalo del jutranjega rituala, neke vrste obvezna razvada, kot kavica in
zajtrk. Vesela sem, da sem odkrila Bio-Oil in nameravam nadaljevati z njegovo
uporabo.«
Irena Močnik

Pridružite se nam na
facebook.com/BioOilSlovenija

Bio-OilTM je namensko olje za nego kože, ki pomaga izboljšati videz brazgotin, strij in neenakomerne 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 posameznih 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 Sanolabor, 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
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oglasno sporočilo

MEDZOBNA ŠČETKA,
POPOLNA IZBIRA ZA SVEŽ DAH
Če mislite, da je za preprečevanje bolezni zob in dlesni dovolj, da si dvakrat na dan natančno očistite
zobe samo z zobno ščetko, ste v zmoti. Četudi imate odlično zobno ščetko z več tisoč mehkimi in
tankimi ščetinami boste z njo v najboljšem primeru očistili le 70 odstotkov površin zob. Med zobmi,
kamor z zobno ščetko ne posežete, pa bodo bakterije poskrbele za resne težave. Pogosto so tudi
Besedilo: Katarina Petrović
glavni krivec za slab zadah.
Vsak zob v naših ustih ima pet površin, z
zobno ščetko pa očistimo le tri – sprednjo,
zadnjo in grizno ploskev. In če ste pri
ščetkanju še tako temeljiti in imate
najboljšo zobno pasto, stranskih ploskev
zob, ki se nahajajo med zobmi, z njima
ne morete doseči in očistiti.
Tej nalogi boste kos le z ustrezno
izbranimi medzobnimi ščetkami,
takšnimi, ki po velikosti ustrezajo
posameznemu medzobnemu prostoru.
Običajno boste za učinkovito čiščenje
vseh medzobnih prostorov potrebovali
le dve ali tri različno velike medzobne
ščetke. Ko jih med paleto razpoložljivih
izdelkov na prodajnih policah izbirate,
vzemite takšne s tankim, gibljivim in

vzdržljivim žičnim jedrom ter izjemno
dolgimi in mehkimi ščetinami. Takšne
boste varno vstavili v medzobni prostor,
kjer se bodo ščetine popolnoma razprle
ter učinkovito in brez poškodb očistile
dlesen in stranski površini zob.
Kako izbrati in uporabljati medzobne
ščetke
Pri izbiri ustrezne velikosti medzobnih
ščetk vam bo najbolje svetoval
zobozdravnik ali ustni higienik. Če se
boste izbire lotili sami, v medzobni
prostor najprej poskusite vstaviti
najmanjšo, šele nato večje medzobne
ščetke. Ustrezna je največja, ki jo brez
večje sile vstavite v medzobni prostor. Če
boste uporabljali premajhne medzobne

ščetke, čiščenje z njimi ne bo učinkovito,
ker ščetine ne bodo dosegle kritičnih
mest v medzobnem prostoru. S preveliko
ščetko pa lahko z uporabo na silo
poškoduje dlesni.
Uporaba medzobnih ščetk je dokaj
preprosta. Ščetko postavimo na mesto
vhoda v medzobni prostor – med zoboma
pri dlesni. Pod ustreznim kotom jo
potisnemo do sredine medzobnega
prostora in nato naprej, da konica
medzobne ščetke preide na drugo
stran. Medzobno ščetko nato previdno
izvlečemo in nato ponovimo pri vseh
medzobnih prostorih.
Vneta dlesen in slab zadah
Neočiščeni medzobni prostori vodijo do
vnetja obzobnih tkiv, ki ga večina pri sebi
sploh ne zazna ali pa mu ne posveča
pozornosti. S takšnim ravnanjem si lahko
nakopljemo resne težave, ki privedejo
tudi do tega, da naš nasmeh zamenja
protetični nasmeh. Nezdravljeno vnetje
dlesni se namreč razvije v težje oblike
vnetja obzobnih tkiv ali parodontalno
bolezen, ki velja za najbolj razširjeno
kronično bolezen.
Eden od spremljevalcev vnetih dlesni je
tudi slab zadah. Zanj poskrbijo bakterije
s svojimi izločki, ki se nahajajo v ustih,
predvsem na jeziku in v neočiščenih
medzobnih prostorih. Zadah je lahko
še posledica krvavečih dlesni ali gnitja
ostankov hrane med zobmi.

Uporaba medzobnih ščetk je dokaj preprosta. Ščetko postavimo na
mesto vhoda v medzobni prostor – med zoboma pri dlesni.
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Svojim dlesnim in zobem zato
posvečajte več pozornosti in jih natančno
očistite. Trud bo poplačan s popolnim
nasmehom, če boste vztrajni, za vse
življenje.

Spremljajte nas na
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Ali ste vedeli,
da se vnetje dlesni
in karies najpogosteje
pojavita v
MEDZOBNEM
PROSTORU?

ZA ZDRAVE DLESNI
IZBERITE MEDZOBNE ŠČETKE
CURAPROX CPS
Medzobne ščetke Curaprox CPS lahko kupite v spletni trgovini
www.zdrav-nasmeh.com, v drogerijah, lekarnah in specializiranih prodajalnah.

Več informacij je na voljo na www.popolnaizbira.si ali pišite na prodaja@flegis.si oziroma pokličite na 02/460 53 42.

ŽIVILO MESECA

SLADKI KROMPIR
– BOLJ HRANLJIVA
RAZLIČICA KROMPIRJA
V Evropi šele postaja priljubljen, a ni nič bolj eksotičen od navadnega krompirja. Sladki krompir
je bogat vir betakarotena in mineralov ter je odlična osnova za zdrav krožnik.
Besedilo: Eva Žontar, diplomirana biologinja, Maja Jeereb, certificirana nutricionistka, www.mojezdravje.net

Navadni krompir nam je vsem dobro
poznan, sladki krompir pa malo
manj. Pravzaprav je zanimivo, da
dojemamo običajni krompir kot nekaj
»tradicionalnega«, sladki krompir pa ima
eksotičen pridih. Oba prihajata k nam iz
Južne Amerike, kjer sta povsem enako
običajna. Vsak prodajalec krompirja v
Peruju prodaja poleg več različnih vrst
običajnega krompirja tudi sladki krompir
(camote), v trgovinah pa na policah s
čipsom vedno najdeš tudi čips iz sladkega
krompirja (v Sloveniji se za zdaj dobi v
nekaterih trgovinah z zdravo prehrano). Nič
nenavadnega, saj so našli dokaze o gojenju
in uporabi sladkega krompirja, ki segajo vse
do leta 8000 pred našim štetjem.
Sladki in navadni krompir nimata veliko
skupnega. Sladki krompir namreč ni
razhudnik, temveč spada v družino slakovk
– tudi njegovi cvetovi so enaki kot cvetovi
običajnega slaka, ki raste na naših vrtovih.
V Evropo so ga prinesli Španci, a ni tako
priljubljen kot navadni krompir, delno

V primerjavi z žitaricami vsebuje
sladki krompir več hranil, zato je
odlična osnova za zdrav obrok.
Bolj oranžni kot so gomolji, več
betakarotena vsebujejo, ves
sladki krompir pa je bogat vir
nekaterih vitaminov skupine B,
vitamina C in mangana.
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gotovo zato, ker za rast potrebuje več vode
in boljše razmere.
Rastlina pod zemljo razvije podolgovate
gomolje, ki so značilno (rahlo) sladki.
Najdemo jih v najrazličnejših barvah:
največkrat so rumenkasto oranžni,
lahko pa so tudi beli, vijolični, rožnati ali
rdeči. Vsebujejo veliko škroba in drugih
sestavljenih ogljikovih hidratov, ki se
v kri absorbirajo počasi in zagotavljajo
dolgotrajen in enakomeren vir energije.
V primerjavi z žitaricami vsebuje sladki
krompir več hranil, zato je odlična osnova za
zdrav obrok. Bolj oranžni kot so gomolji, več
betakarotena vsebujejo, ves sladki krompir
pa je bogat vir nekaterih vitaminov skupine
B, vitamina C in mangana.
V Evropi in ZDA postaja sladki krompir
zaradi svoje hranljivosti, lahke prebavljivosti
in nizkega glikemičnega indeksa čedalje
bolj priljubljen. Za zdaj ga poznajo in
uporabljajo predvsem ljudje, za katere
sta pomembna zdrava prehrana in zdrav
življenjski slog, a ga prav gotovo čaka velik
razcvet (in posledično nižje cene ter večja
dostopnost).
Bogat vir mineralov
Skodelica (200 g) kuhanega sladkega
krompirja vsebuje približno 180 kalorij,
54 mg magnezija, 950 mg kalija, 76 mg
kalcija, 108 mg fosforja, 1,4 mg železa in 1
mg mangana. Kalij in magnezij prispevata k
delovanju živčnega sistema, pri vzdrževanju
mišic ter normalnega krvnega tlaka. Med
vitamini prednjačita vitamina A in C, vsebuje
pa tudi nekaj vitaminov B, E in K.
Primeren za diabetike
Sladki krompir je v primerjavi s klasičnim
krompirjem boljša izbira za sladkorne
bolnike. Pohvali se lahko z nizkim
glikemičnim indeksom, zato ga lahko
uživajo tudi diabetiki, saj poskrbi za
enakomeren dvig ravni sladkorja v krvi.
Kljub rahlo sladkemu okusu se sladkor

sladkega krompirja le počasi sprošča v krvni
obtok, kar zagotavlja enakomeren dvig
ravni sladkorja v krvi.
Izvleček sladkega krompirja izboljša
inzulinsko občutljivost in raven glukoze v
krvi pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa
2.
Odličen vir energije za športnike
Sladki krompir je dolgotrajen in
enakomerno delujoč vir energije, kar je
idealno za vzdržljivostne športnike. Sladkorji
v sladkem krompirju imajo nizek glikemični
indeks, sladki krompir pa je poleg tega poln
vitamina A in antioksidantov. Antioksidanti
blažijo bolečine v mišicah (»muskelfiber«)
in vzdržujejo optimalno hidratacijo tkiv.
Uporaba
Čeprav so gomolji sladkega krompirja
sladki, ga lahko s pridom uporabljamo tako
v sladkih kot slanih jedeh. Pred uporabo
ga lahko olupimo ali pa pojemo s tanko
lupino. Med rezanjem bomo morda opazili
bel mleček, ki pa ni škodljiv in ga ni treba
spirati.
Užiten in prijetno okusen je že surov,
še veliko bolj okusen in priljubljen pa je
pečen. V sladicah se največkrat uporablja
pretlačen kuhan sladki krompir (pire), ki
naredi biskvite čudovito sočne in mehke.
Uporablja se tudi v piškotih, kremah za
torte, sladkih omakah, pudingih in kolačih.
ORANŽNE VRTNINE
Zakaj so koristne za zdravje
Oranžne vrtnine, kot so korenje,
nekatere vrste buč in sladki krompir,
so dobile barvo po specifičnem
karotenoidu, imenovanem
betakaroten. Znana lastnost
karotenoidov je, da se v telesu
pretvorijo v vitamin A, ki pomaga pri
preprečevanju bolezni srca in rakavih
obolenj.

Spremljajte nas na
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