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Dragi bralci,
pa smo znova nazaj. Sveži, spočiti, polni elana in novih idej. V
rokah držite že 74. številko Zdravih novic, kar pomeni, da smo z
novim letom vstopili že v osmo leto izdajanja revije. In, ja, zelo smo
ponosni, da vam lahko vsak mesec prinašamo novosti s področja
zdravja, zdravega načina življenja in preventive, zato se bo celotna
ekipa, ki stoji za projektom Zdrave novice, še naprej trudila, da
bo tudi v prihodnje tako. A ker smo v času obilne digitalizacije na
vsakem koraku, s katero se najbrž v vsakdanu srečujete tudi sami,
si prizadevamo, da vam bomo v doglednem času na voljo tudi na
vaših elektronskih napravah z novim aktivnim portalom zdravja, prek
katerega vas bomo dnevno obveščali o vseh novostih. Tisti, ki pa že
dodobra obvladate splet in družbene medije, pa nas najbrž tudi že
spremljate na Facebooku, kjer smo z novostmi seveda ažurni.
Kaj vse nas čaka v letu 2018? Predvsem spremembe na vseh
področjih življenja, in te spremembe mora vsak pri sebi doma tudi
začeti uresničevati. Težava ni, da smo ljudje obremenjeni z lastnimi
čustvi, zdravjem, odnosi, temveč sam način življenja. Veliko se
govori o zdravem načinu življenja in kako se je treba prehranjevati in
gibati. V teoriji namreč vsi vse vemo, a praksa kaže drugače. Delate
na sebi in s svojim zdravjem, kot bi morali? Velikokrat se pokaže,
da prepozno, saj se šele, ko začnejo zvoniti alarmi in ko nam telo
prek bolečine sporoči, da nekaj ni v redu, zavemo, da nismo naredili
domače naloge oz. da smo pozabili na preventivo. Naj bo v letu
2018 drugače, zato sami poskrbite zase in za svoje zdravje že
danes. Najprej pa preberite novo številko Zdravih novic, v katerih
boste našli veliko dobrih napotkov za pravo pot do zdravja.
Danijel Kmetec
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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
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Strokovni sodelavci:

• dr. Maja Primic Žakelj, dr. med., Vodja Epidemiologije
in registra raka na Onkološkem inštitutu Ljubljana in
Predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku
• Onkološki inštitut Ljubljana in doktorice medicine izr.
prof. dr. Janja Ocvirk, dr. Erika Matos, prof. dr. Tanja
Čufer, dr. Martina Reberšek, dr. Breda Škrbinc, doc. dr.
Cvetka Grašič Kuhar, mag. Mojca Unk
• dr. Katarina logar, univ. dipl. biol.
• Alja Dimic, certificirana prehranska terapevtka, Holistic
Center
• Maja Jeereb, certificirana nutricionistka in urednica
portala MojeZdravje.net, Center Moje zdravje
• Anja Pristavec, dipl. inž. živ. in prehr. (UN), Befit,
svetovalka za zdravo prehrano, hujšanje in diabetes
• Tina Henwood, Bachelor of Health, Nutritional
Medicine
• Mateja Švetak, spec. psihodinamske psihoterapije

• Uroš Kožar, diplomant kineziologije, trener in kineziolog
pri Športnem društvu KinVital
• Nataša Sinovec, spec. za poravnavo telesne drže s
certifikatom univerze Egoscue (ZDA)
• Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
• Nacionalni inštitut za javno zdravje
• Inštitut za nutricionistko
• Zveza potrošnikov Slovenije
• Katarina Petrović
• Simona Janček
• Monika Hvala
• Maša Novak
• Petra Jamnik
• A.H.
• Š.V.
• T.V.
• dr. Nina Vene, dr. med
• Tatjana Šporar. dr. med.

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.

RAZŠIRJENA DISTRIBUCIJSKA MREŽA

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

Facebook: edine novice o zdravju in kvaliteti življenja z aktivnim FB-profilom. • Več kot 12.000 aktivnih sledilcev na www.facebook.com/ZdraveNovice/

VRTILJAK

POMOČ PRI URAVNAVANJU KRVNEGA
SLADKORJA IN TELESNE TEŽE
Verjamemo, da lahko tudi vam pomagamo pri regulaciji
ravni krvnega sladkorja, prav tako osvojiti želeno težo in
obleči najljubšo obleko. Z rešitvami, preizkušenimi v praksi,
ki obsegajo celostno obravnavo, sestavo jedilnika po vašem
okusu in spremljanjem procesa vam pomagamo doseči
skupaj zastavljen cilj. Več informacij na številki 051 234 278,
Anja Pristavec, mag. inž. preh., Befit.

DERMOTROPNA KOZMETIKA 21. STOLETJA
Kozmetični izdelki dr. E. Voss so najvišje kakovosti in
koži zelo prijazni, saj zahvaljujoč najnovejšim dognanjem
in patentirani rešitvi ne vsebujejo emulgatorjev,
konzervansov, silikonov, parabenov, nanodelcev in
etoksilatov, ki jih ureja Uredba o kozmetičnih izdelkih.
Izpolnjujejo tudi vse zahteve harmoničnega negovanja kože.
Zahvaljujoč DUAL LIFT® SISTEMU izhaja iz ugotovitve, da
je za dosego optimalnih rezultatov pri negi kože potrebna
ločitev funkcionalnosti kozmetičnih izdelkov: na eni strani
globoko prodirajoče kozmetično aktivne sestavine, na drugi
strani pa zaščitne kreme, ki ostanejo na zgornjih plasteh
kože. To zagotavlja doseganje maksimalnih učinkov, brez
kompromisov. Obnova globljih plasti kože s HYA 4 geli,
zaščita in nega zgornje plasti kože z LIA C 6® kremami. Več o
kozmetiki dr. E. Voss na www.drvoss.si ali info@arlen.pro.

HOFER ZNOVA OSVETLJUJE TEMATIKO NASILJA
NAD ŽENSKAMI
Že drugo leto zapored pri HOFERJU pomagajo osvetljevati
tematiko nasilja v družini. Z donacijo v vrednosti 4.650 € ter
lastnim projektom ozaveščanja in zbiranja dodatne donacije
podjetje podpira Sekcijo varnih hiš, materinskih domov in
sorodnih organizacij pri Socialni zbornici Slovenije. Statistike
kažejo, da je še vedno vsaka peta ženska žrtev nasilja. HOFER
tako od petih izbranih izdelkov
za nego lastne blagovne
znamke Ombia 10 centov
namenja za ženske, žrtve
nasilja. Sredstva, ki bodo od
25. novembra 2017 do konca
februarja 2018 zbrana od
prodaje omenjenih izdelkov,
bodo namenjena terapevtskim
oddihom žensk iz varnih hiš
in materinskih domov. Na sliki
predstavnica Hoferja in Suzi
Kvas, predsednica Sekcije
za varne hiše, materinske
domove in sorodne
organizacije.

MEDICAL CENTER ROGAŠKA URADNI
IZVAJALEC MR-PREISKAV ZA NAŠO
ROKOMETNO REPREZENTANCO
Medical center Rogaška je z odprtjem nove radiološke
ambulante z najsodobnejšo tehnologijo januarja postal
tudi uradna zdravstvena ustanova, ki bo izvajala preiskave
z magnetno resonanco za moško in žensko slovensko
rokometno reprezentanco leta 2018. V primeru športnih
poškodb bo center tako reprezentantom omogočil takojšnje
in natančne diagnostične preiskave. »Našim reprezentantom
bomo skupaj z našimi specialisti radiologi lahko po uspešni
rehabilitaciji omogočili čim hitrejšo vrnitev v člansko ekipo in
na parkete evropskih športnih dvoran, kjer jim želimo veliko
športnih uspehov in čim več vrhunskih rezultatov,« je povedal
direktor Medical centra Rogaška Marko Lenček. Novo MRnapravo bodo od zdaj kot edini v Sloveniji lahko uporabljali
pri različnih razširjenih preventivnih pregledih celega telesa,
z njo pa bodo izpolnili tudi pričakovanja vseh, ki potrebujejo
specifične preglede, saj so vrhunsko usposobljeni tudi za
posamične mišično-skeletne, nevroradiološke, nevrološke in
gastroenterološke magnetnoresonančne preiskave.

A-DERMA DERMALIBOUR+
Obnavljajoča krema z ekstraktom poganjkov
Rhealba® ovsa in solmi cinka in bakra
intenzivno in v trenutku pomirja, obnavlja
razdraženo in poškodovano kožo že po štirih
dneh. Soli cinka in bakra imajo antibakterijske
lastnosti. Cinkov oksid ščiti pred superinfekcijo.
Občutek nelagodja izgine že po prvem nanosu.
Krema ne pušča bele sledi in je vodoodporna.
Primerna je za nego obraza, telesa in zunanjih
sluznic cele družine (dojenčki, otroci,
odrasli). Ne vsebuje parabenov in dišav. Je
hipoalergena in nekomedogena.
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ZGODNJE ODKRIVANJE RAKA S TEKOČO
BIOPSIJO

V LIDLU MLEČNI IZDELKI BREZ LAKTOZE ZA
VSAK OKUS

Zdaj lahko tudi v Sloveniji odkrivamo že zelo zgodnje
razvoje rakavih celic, tumorjev, metastaz in učinkovitost
kemoterapevtikov in naravnih zdravil. Smo ekskluzivni zastopnik
laboratorija R.G.C.C. Specializiran je za področje medicinske
genetike, ki obsega genetiko
raka, kemosenzibilnost
in raziskave in razvoj v
farmacevtski industriji. Za vso
pomoč in dodatne informacije
nas le kontaktirajte. Več
informacij: www.holistic.si,
030 692 730.

Mlečne izdelke številni radi vključujejo v svojo vsakodnevno
prehrano, žal pa nekateri med njimi ne prenašajo laktoze. V Lidlu
Slovenija so poslušali želje kupcev in na police umestili linijo
mlečnih izdelkov brez laktoze »Free from«. Poleg trajnega mleka
in navadnega jogurta bodo vaše brbončice razvajali tudi sadni
jogurti Pilos. Za pripravo odličnih prigrizkov lahko uporabite sir
trapist, medtem ko vam bodo maslo, smetana za stepanje, skuta
in mascarpone prav prišli tako pri kuhanju kot peki. Uživajte, kar
vam dobro dene. Brez laktoze. Več na www.lidl.si.

NOVA ERA ZA ČREVESNO ZDRAVJE
Strokovnjaki Life Extension®, vodilne
globalne znamke prehranskih dopolnil, so
razvili najnaprednejši probiotik Florassist®
GI s tehnologijo fagov, ki v vegetarijanski
kapsuli poleg »dobrih« bakterij vsebuje še
štiri bakteriofage - tj. molekule DNK ali RNK,
ki »napadejo« specifični sev patogenih
bakterij v črevesju in jih uničijo. Deluje
v nekaj urah. Priporočena uporaba: pri
prebavnih motnjah, driski, napihnjenosti,
vetrovih in jemanju antibiotikov.
Naročite na: www.lifeextension.si, 041 985
070 ali v lekarnah.

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. Baldrijan XXI kapljice brez
alkohola Soria Natural so pripravljene z modernimi postopki, 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. Kapljice ne vsebujejo alkohola in umetnih konzervansov in
so preproste za uporabo.
Čiščenje jeter in celega telesa
Izpostavljeni smo veliko več toksinom iz okolja kot prejšnje
generacije: aluminij iz posod, konzerv, težke kovine v vodi,
izpušni plini, pesticidi, lepila in formaldehid iz pohištva, zdravila
… Popolnoma se jim ne moremo izogniti, zato je dobro poskrbeti
za zaščito jeter in občasno prečistiti celotno telo. Pegasti badelj
kapljice Soria Natural v moderni tekoči obliki očistijo in zaščitijo

jetra. Za vse, ki iščete naraven izdelek brez dodatkov.
Kako se rešiti kašlja?
Ko kašelj moti spanje, vam naravna medicina priporoča posebno,
mesojedo rastlino, ki so jo menihi uporabljali že v 12. stoletju.
Okroglolistna rosika oz. drosera pomirja dražeč občutek v grlu in
pomaga 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 1. leta starosti in
odraslim. En izdelek za vse družinske člane. Okroglolistno rosiko
največkrat uporabljamo pri kašlju zaradi prehlada, pa tudi pri
dolgotrajnem suhem in kadilskem kašlju.
Soria Natural na čudoviti planoti severne Španije na ekološki
način pridela več kot 70 zdravilnih rastlin. Kapljice so farmacevtske
kakovosti, brez alkohola in umetnih konzervansov. Na voljo so v
vseh lekarnah in specializiranih trgovinah.

PRALNI STROJ BIANCA – ODSLEJ VAŠ
SOGOVORNIK

VALENS PODPIRA GIMNASTIČARJA ANDRAŽA
LAMUTA

Sodobne tehnologije so vedno pogostejši del našega vsakdana,
saj zasedajo vse pomembnejšo vlogo tako v poslovnem kot tudi
privatnem življenju. Uporabljamo jih večkratdnevno, praktično
neprestano, občasno pa nam pomagajo tudi pri domačih
opravilih in nam tako prihranijo čas, ki ga lahko posvetimo
drugim aktivnostim. V podjetju Candy so sledili potrebamo
sodobnega potrošnika in z novo linijo pralnih strojev Bianca
ponovno dokazali, da so korak pred časom. S pralnim strojem
Bianca se lahko dobesedno pogovarjamo, svetuje nam pri
čiščenju madežev, samostojno izbere program, glede na tkanino
in stopnjo umazanosti ter si zapomni naše pralne navade.
Letošnje leto je podjetje Candy z linijo pralnih strojev Bianca
ponovno dokazalo, da je korak pred časom in da zna odlično
vnaprej oceniti potrebe in želje sodobnega človeka. Tako so
trgu predstavili linijo pralnih strojev Bianca, s katero se boste
lahko s pomočjo aplikacije Simply-Fi pogovarjali celo na daljavo.
Svetovala vam bo, kako odstranit trdovratne madeže, glede na
tkanino in njeno umazanost bo samostojno izbrala program
pranja, zapomnila si bo naše pralne navade, opravila pregled
stroja in samodejno poskrbela za njegovo vzdrževanje. Z njo se
boste lahko dobesedno pogovorili, ji zastavili vprašanja o načinu
pranja ali pa jo le vprašali za nasvet. Seveda pa novi “govoreči”
pralni stroj odlikujejo še druge prednosti. Prav vsi programi
omogočajo, da je perilo oprano v manj kot 1 uri, s pomočjo Smart
Ringa stroj upravljate z dotikom samo enega prsta, izjemno velik
boben pa poskrbi, da se pri uprabi stroja ni potrebno sklanjati.
Seveda stroj odlikujejo vsi pomembnejši programi, kot je parni
program za manj zmečkano perilo, program proti alergijam Aqua
Plus, nega s paro, zamik vklopa in številni drugi.
Več na www.candy.si

30-letni magister farmacije Andraž Lamut je specialist
na bradlji in mladi raziskovalec na ljubljanski Fakulteti za
farmacijo. Poleg časa, ki ga nameni redni zaposlitvi, vsak
teden vsaj 30 ur nameni treningom in drugim aktivnostim,
ki so povezane z gimnastiko – z namenom uvrstitve na
olimpijske igre v Tokiu 2020. Slovensko podjetje Valens iz
Šenčurja pri Kranju, svetovno priznan proizvajalec inovativnih
prehranskih dopolnil in funkcionalnih surovin, se je odločilo,
da ga podpre pri njegovi poti do cilja. »Gimnastika je žal pri
nas še vedno zapostavljen šport in zelo težko je dobiti sredstva
za uspešno vadbo, zato sem hvaležen slovenskemu podjetju
Valens za podporo pri doseganju svojega zastavljenega cilja,«
pravi gimnastičar in farmacevt Andraž Lamut. Podjetje Valens
ceni talente, še posebej tiste, povezane s farmacijo, in vidi
v sodelovanju dvojno »zmago« – podporo ambicioznemu
slovenskemu športniku in mlademu raziskovalcu farmacevtu.
Za začetek sodelovanja mu je podarilo vadbeno blazino
in svoje izdelke znamke Quvital®, ki poskrbijo za energijo,
mladost in vitalnost. Gre za patentirano vodotopno obliko
koencima Q10 naravnega izvora, ki jo odlikuje izjemna
absorpcija. Vadbeno blazino je Andražu Lamutu simbolično
predala Anda Arko, vodja prodaje v podjetju Valens.

BALDRIVEL ZA MIRNE NOČI

ZELIŠČNI NAPITEK ZA ČIŠČENJE JETER
LIVER CLEANSE je napitek
prijetnega pomarančnega
okusa, ki s štirimi zelišči skrbi
za zdravje jeter. Ima nalogo
razstrupljanja in čiščenja jeter
in se bori proti nalaganju
maščob okrog jeter. Slednja
ščiti in ohranja njihovo
zdravje. Kombinacija vseh
štirih superživil je odlična za
odpravljanje težav z jetri. Na
voljo na www.nutrisslim.com.
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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.

Spremljajte nas na
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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.

ATODERM ZA VSO DRUŽINO
Hranljivo olje za tuširanje in obnavljajoča krema Atoderm iz
Laboratorija Bioderma sta primerna za čiščenje in nego suhe
ter atopijske kože. Olje za tuširanje je kremno in svilnato, nežno
odišavljeno in nemastno, primerno za občutljivo, suho, zelo
suho, razdraženo in atopijsko kožo, za obraz in telo, za odrasle,
otroke in dojenčke. Njegova izjemno nežna formula je posebej
oblikovana, da spoštuje najbolj občutljivo kožo, ki je po umivanju
satenasta in ji je povrnjeno udobje. Hranljivo olje je primerno
za tuširanje ali kopanje. Nanesite ga na mokro kožo. Olje
kožo pomirja in jo ščiti pred agresivnimi zunanjimi dejavniki,
zahvaljujoč njegovi ekskluzivni formuli, ki vsebuje:
• Rastlinske biolipide (estri iz kokosa in sončnic), ki pomirjajo
zategovanje in povečajo odpornost kože tako, da znova
ustvarijo njen zaščitni film.
• Vitamin PP, ki spodbuja sintezo lipidov in dolgoročno
preoblikuje kožno bariero.
• Patent Skin Barrier Therapy™, ki biološko preprečuje vezavo
bakterije (Staphylococcus aureus), odgovorne za še večjo
razdraženost kože.
• Patentiran naravni kompleks D.A.F., ki zvišuje prag
tolerance kože.
Atoderm Intensive Baume hitro ustavi srbečico in zmanjšuje
potrebo po praskanju, zahvaljujoč dermatološki aktivni sestavini
PEA, ki deluje proti srbečici. Obogaten je s pomirjujočimi in
čistilnimi sestavinami, ki razdraženo kožo takoj pomirijo. S
pomočjo ekskluzivnega kompleksa Lipigenium™ dolgoročno
obnavlja kožno bariero. Ta vsebuje biolipide, ki
so naravno prisotni v epidermisu. Patent Skin
Barrier Therapy™ po eni strani omejuje adhezijo
in širjenje Staphylococcus aureusa, po drugi
strani pa prodiranje alergenih snovi, ki so glavni
povzročitelji poslabšanja suhosti kože.
Dermatološka kozmetika BIODERMA je na
voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah
ter v Leposani v E.Leclercu.
www.bioderma.si.

OKREPITE IMUNSKI SISTEM!
V hladnih zimskih dneh smo veliko bolj dovzetni
za okužbe. Vitamin C je pri tem ključnega
pomena, saj ima pomembno vlogo pri delovanju
imunskega sistema in zaščiti celic pred
oksidativnim stresom. Prispeva k zmanjševanju
utrujenosti in izčrpanosti ter povečuje absorpcijo
železa. Zdaj je na voljo tudi NOW vitamin C-500,
pakiranje 100 tablet po posebej ugodni ceni 11,90
€, v lekarnah, specializiranih prodajalnah,
Sanolaborju in na www.hisa-zdravja.si.

ZDRAVI POZIMI

ALI LOČITE
PREHLAD
OD GRIPE?
Prehladu in gripi je skupno, da ju povzročajo virusi, a simptomi so različni. Pri prehladu imamo zamašen
nos in bolečine pri požiranju, kihamo … Tudi simptomi gripe so zelo jasni: visoka vročina, hujše bolečine v
mišicah in sklepih, izrazita utrujenost, glavobol …
Besedilo: Petra Jamnik
Prehlad povzročajo virusi, med 200
različnimi so najpogostejši rinovirusi,
koronavirusi, respiratorni sincicijski virus
in virus parainfluenze. Nalezemo se od
druge osebe, okužene z virusom, navadno
z dotikom okužene površine (tipkovnica,
zvonec, pribor, telefon, roke …), nato pa se
dotaknemo svojega nosu ali ust.
Virusi se prenašajo tudi kapljično, ko
okužena oseba v naši bližini kiha ali
kašlja. Po prenosu se virus pritrdi na
sluznico nosu ali žrela, imunski sistem
pa v obrambo pošlje bele krvne celice.
Razen če ste bili prej okuženi z enakim
tipom virusa, začetni napad na virus ne
uspe, vaše telo pa pošlje okrepitve. Nosna
sluznica in sluznica žrela se vnameta in
tvorita veliko sluzi. Ker je toliko energije
usmerjene v boj proti prehladnemu virusu,
ste zelo utrujeni.
Sezona prehladov
Sezona prehladov je jeseni in pozimi. V
tem obdobju se več časa zadržujemo v
zaprtih prostorih, v katerih je možnost

okužbe večja. Tudi sprememba vlage
v zraku ima svoj vpliv. Prehladni virusi
lažje preživijo pri nižji vlažnosti. Hladen
zrak izsuši nosno sluznico in jo naredi
dovzetnejšo za viruse.
Večja verjetnost, da bomo zboleli za
prehladom, je, če smo zelo utrujeni, v
čustveni stiski ali pa imamo alergije z
nosnimi simptomi.

simptomov) je običajno 1 do 4 dni, v
povprečju 2 dneva. Človek z gripo je
kužen za preostale, še preden zboli in
med samo boleznijo. Večina zdravih
odraslih lahko druge okuži že 1 dan pred
pojavom simptomov in 5 do 7 dni po
začetku bolezni. Majhni otroci in ljudje z
oslabljenim imunskim sistemom so kužni
še dalj časa.

Simptomi in trajanje prehlada
Simptomi prehlada so bolečine pri
požiranju, kihanje, zamašen nos, solzne
oči, obilica sluzi, ki zateka iz nosu v žrelo.
Otroci prebolijo 6 do 8 prehladov na leto,
saj njihov imunski sistem še ni dovolj
močan za boj proti virusom. Odrasli so v
povprečju prehlajeni 2- do 4-krat na leto.
Večina prehladov traja 7 do 10 dni. Če
trajajo težave dalj časa, je treba obiskati
zdravnika.
Včasih privede prehlad do bakterijske
okužbe pljuč, sinusov ali ušes. V tem
primeru je potrebno zdravljenje z
antibiotikom, ki deluje proti bakterijam,
neučinkovit pa je proti virusom.

Simptomi gripe
Simptomi gripe se pojavijo nenadoma in
so izraziti. Značilni so visoka vročina, hujše
bolečine v mišicah in sklepih, bolečina
okoli oči, izrazita utrujenost, glavobol, suh
kašelj, bolečine pri požiranju in izcedek iz
nosu, izguba apetita, izčrpanost. Odrasli
z gripo navadno ne bruhajo in nimajo
driske, pri otrocih pa se lahko pojavi oboje.

Zdravljenje prehlada
Zdravila za zdravljenje prehlada ni,
obstajajo pa številni načini, ki olajšajo
simptome bolezni. Pomembni so počitek,
pitje toplih napitkov in tekočine na
splošno, čiščenje nosu, uporaba nosnih
pršil, grgranje tople slane vode, uporaba
dodatnega vzglavnika pri zamašenem
nosu med spanjem.

Prehladni virusi lažje preživijo
pri nižji vlažnosti. Hladen zrak
izsuši nosno sluznico in jo naredi
dovzetnejšo za viruse.
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Gripa
Influenca ali gripa je izjemno nalezljiva
respiratorna bolezen, ki jo povzročajo
virusi influence A ali B. Najpogosteje
se pojavi pozimi, virus pa telo napade s
širjenjem prek zgornjega in/ali spodnjega
respiratornega sistema. Inkubacijska
doba (obdobje od okužbe do pojava

Ko zbolimo za gripo, je zdravljenje
simptomatsko. To pomeni počitek,
uživanje zadostnih količin tekočine in
izogibanje stiku z drugimi ljudmi. Pri
hujši obliki bolezni oziroma pridruženih
kroničnih boleznih se bolnikom lahko
predpiše protivirusno zdravilo, ki pa ga
je treba začeti jemati znotraj 48 ur po
začetku simptomov in skrajša sam potek
bolezni.
Simptomi, ki kažejo na hujši potek
bolezni, so težave z dihanjem, kratka sapa,
bolečine v prsih ali trebuhu, nenadna

6-8
prehladov na leto prebolijo
otroci, odrasli pa so v povprečju
prehlajeni 2- do 4-krat na leto.
Spremljajte nas na
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vrtoglavica, zmedenost, bruhanje. V tem
primeru je potreben takojšnji pregled
zdravnika.
Preprečevanje prehladov in gripe
• Najboljša preventiva je redno umivanje
rok! Kar 80 % nalezljivih bolezni se
prenaša z dotikom. Enostavno trenje,
ki nastane med umivanjem rok s toplo
vodo in milom, nato pa spiranje rok in
sušenje odstranijo večino potencialno
nevarnih mikrobov.
• Od osebe, ki kiha ali kašlja, se oddaljite
vsaj za 1 meter.
• Uporabljajte papirnate robčke, ki jih takoj
po uporabi zavrzite.
• Ne zadržujte se v zaprtih prostorih, kjer je
hkrati veliko ljudi.

• Prehrana, bogata s sadjem in zelenjavo.
• Veliko gibanja na svežem zraku.
Učinkovita zaščita pred gripo je cepljenje,
ki ga je treba opraviti vsako leto.
Priporočljivo je za vsakogar, še posebej
za starejše od 65 let, bolnike s kroničnimi
boleznimi srca, pljuč in ledvic, sladkorne
bolnike, osebe z oslabljenim imunskim
sistemom in otroke, stare od 6 mesecev
do 2 let.
Kdaj je nujno obiskati zdravnika?
• Pri oteženem dihanju in požiranju.
• Pri več kot 3 dni zvišani telesni
temperaturi.
• Pri kašlju, ki traja več kot 7 dni, in hujših
bolečinah v grlu, ki trajajo več kot 3 dni.

Človek z gripo je kužen za
preostale, še preden zboli in
med samo boleznijo. Večina
zdravih odraslih lahko druge
okuži že 1 dan pred pojavom
simptomov in 5 do 7 dni
po začetku bolezni. Majhni
otroci in ljudje z oslabljenim
imunskim sistemom pa so
kužni še dalj časa.

Najboljša preventiva je redno
umivanje rok!
• Pri izrazitem produktivnem kašlju.
• Pri glavobolu in bolečinah v predelu
obnosnih votlin.
• Če traja prehlad več kot 7 dni.
• Pri bolečinah v ušesih.
Zdravnika morajo obiskati starejši od 65
let, dojenčki in manjši otroci ter nosečnice
in doječe matere.

80 %
nalezljivih bolezni se prenaša z
dotikom.
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REFLEKSOTERAPIJA
OKREPI IMUNSKI
SISTEM
V obdobju nizkih temperatur je ključnega pomena, da poskrbimo za svoj imunski sistem.
Tako se bomo izognili vsaj prehladu, če ne tudi gripi. Ali kot so rekle naše babice – preventiva
je boljša kot kurativa!
Besedilo: Tadeja Šiberl, refleksoterapevtka
Psihično
počutje zelo
pomembno
vpliva na
fizičnega in
na imunski
sistem.

Kaj je imunski sistem?
Imunski sistem je ključen za naše zdravje
in dobro počutje. To je skupek organov in
celic, ki varujejo telo pred vdorom tujkov.
Naše telo je namreč neprestano v stiku z
mikroorganizmi, kot so virusi, bakterije,
glive in zajedavci.
Ob okužbah ali infekcijah prodirajo telesu
tuje snovi v organizem skozi kožo ali
sluznico, lahko pa jih tudi vdihavamo
ali zaužijemo. Obrambni sistem telesa
razmeroma dobro loči med telesu lastnimi
in tujimi molekulami. Vsaka snov, ki jo
obrambni sistem zazna za tujo, izzove
imunski odziv. Kadar je imunski sistem
dober in močan, se telo obrani okužbe
oziroma premaga bolezen. Če pa ni tako,
človek zboli. Pogosteje zbolevajo dojenčki
in majhni otroci, saj se njihov imunski
sistem šele razvija, in kronični bolniki in
starostniki.
Imunski sistem deluje povsem brez naše
zavesti. Občutimo le posledice, kadar ne
deluje optimalno.
Nasveti za dober imunski sistem
Prepričana sem, da bi vsak izmed vas, ki
to bere, znal našteti vsaj enega, če ne dva
napotka, kako poskrbeti za dober imunski
sistem. Za osvežitev spomina jih je tukaj
nekaj:
• uživajte zdravo prehrano, predvsem
sezonsko in lokalno pridelano,
• pijte zadosti tekočine, predvsem vodo in
nesladkane pijače,
• poskrbite za vsakodnevno gibanje,
• privoščite si dovolj kakovostnega spanca,
• izogibajte se stresu,
• družite se z vam dragimi ljudmi, krepite
prijateljske vezi,
• imejte hobije.
Ne zanemarite tudi psihičnega vidika, torej
svojih čustev. Bodite v stiku sami s sabo,
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upoštevajte svoj notranji glas in čustva.
Psihično počutje zelo pomembno vpliva
na fizičnega in na imunski sistem.
Najpogostejši simptomi oslabljenega
imunskega sistema so utrujenost, okužbe,
vnetja, alergijske reakcije, počasno
celjenje ran in druge infekcije, npr. herpes
na ustnicah.
Omeniti velja, pa naj se še tako sliši za lase
privlečeno, naš imunski sistem sloni na
ravnovesju v črevesju.
Imunski sistem in refleksoterapija
Imunski sistem si lahko dobro okrepite in
podprete z refleksoterapijo.

Med terapijo se s posebno tehniko
»zmasira« celo stopalo, posebej pa se
osredotoči na predele, ki so povezani z
imunskim sistemom:
• limfni sistem,
• mandlje,
• timus,
• ščitnico,
• jetra,
• vranico,
• slepič,
• zgornje in spodnje limfne poti (limfa
glave in limfa medenice).
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Po navadi zadostujejo štirje obiski, torej
štiri refleksoterapije, ob hujših težavah pa
se priporoča nekoliko več tretmajev na dva
ali tri dni.
Po terapiji mora uporabnik popiti dovolj
tekočine, da telesu pomaga čimprej in
lažje odplaviti strupe iz telesa. Priporočljivo
je tudi, da si uporabnik na dan terapije ne
naloži preveč dejavnosti, zato da se lahko
spočije in telo lahko v miru »predela«
terapijo.

Naš imunski sistem sloni na
ravnovesju v črevesju.

Če uporabnik vseeno zboli in ima vročino,
se slabo počuti (je tik pred izbruhom
bolezni), ne sme na refleksoterapijo.
Počakati mora, da se stanje stabilizira,
potem pa si jo lahko privošči.
Spremljajte nas na
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na učin
Zdravil minijev klorid
a
benzid
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Zdravila Tantum Verde so na voljo
v obliki pršila, pastil in raztopine.
Namenjena so lajšanju bolečine in
oteklin pri vnetju v ustni votlini in žrelu.
Zdravila Tantum Verde so na voljo brez recepta v lekarnah
in specializiranih prodajalnah.
odajalnah

Pred uporabo natančno preberite navodilo!

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

EDINI PONUDNIK DIAGNOSTIČNIH
PREISKAV CELEGA TELESA V SLOVENIJI

Specialistka radiologije Petra Mrkša, dr. med.,
ob najsodobnejši magnetnoresonančni
napravi Siemens Avanto Fit 1,5 T

Medical center Rogaška je bogatejši za najsodobnejšo diagnostično magnetnoresonančno napravo v
Sloveniji, s katero kot edini ponudnik pri nas uporabnikom omogoča hiter in učinkovit pregled celega
telesa. Njegovi specialisti radiologi brez čakalnih vrst opravljajo tudi druge posamične preiskave z MR,
kot eden redkih centrov pa izvaja tudi preventivne preglede dojk in prostate.
Magnetnoresonančna preiskava celega
telesa je diagnostičen postopek od glave
do palcev na nogi in traja okvirno od 30 do
40 minut. Je koristno, hitro in neinvazivno
orodje za odkrivanje naključnih patoloških
sprememb pri načelno zdravih ljudeh.
Preventivni pregled celega telesa z
multiplanarnim slikanjem, visoko
prostorsko resolucijo in anatomskim
prikazom v kratkem času pokaže
morebitne patološke procese v telesu.

Najsodobnejša naprava
Medical center Rogaška z vrhunskimi
specialisti radiologi edini v Sloveniji
omogoča MR-preiskavo celega telesa,
in sicer na najboljšem MR-aparatu, ki
je trenutno na trgu – Siemens Avanto
Fit 1,5 T. Gre za izjemno pomembno
pridobitev, ki je namenjena uporabnikom
v vsej Sloveniji, še posebej pa bo reševala
probleme dolgih čakalnih vrst v savinjski
regiji in na Štajerskem.

Zakaj MR?
V primerjavi z drugimi diagnostičnimi
preiskavami ima magnetna resonanca
najvišjo občutljivost za mehkotkivno in
kostno patologijo ter kostni mozeg. Z
njo lahko pravočasno odkrivajo ledvične
karcinome, malignome jeter, limfome ali
kostne tumorje, pa tudi tumorje trebušne
slinavke, jeter, nadledvičnih žlez in
obolenja ožilja – ateroskleroze, ki se opravi
z intravenoznim kontrastnim sredstvom.

Uporaba
Novo MR-napravo bodo lahko uporabili
pri celovitih menedžerskih pregledih,
razveselili pa se je bodo tudi rekreativni in
vrhunski športniki, ki želijo po poškodbah
čim prej nadaljevati športne aktivnosti.
Naprava namreč omogoča takojšnjo in
natančno diagnostično preiskavo, saj
postopek traja okvirno le od 10 do 60
minut, odvisno od obsega preiskave.

Različne študije v tujini so pokazale, da
so kar pri 70 odstotkih naključno izbranih
ljudeh, ki so opravili preiskavo celega
telesa na MR-napravi, našli patološke
lezije, tako benigne kot maligne.

Najsodobnejša MR-naprava
Siemens Avanto Fit 1,5 T
v Medical centru Rogaška
omogoča pregled celega telesa.
12

Posamične preiskave
Medical center Rogaška je močno
prepoznaven po gastroenterološki
dejavnosti, ki so jo z novo tehnologijo
še nadgradili. Mogoče so posamične
preiskave z MR, kot so MR-preiskave
trebuha (jeter, trebušne slinavke,
ledvic, nadledvične žleze, vranice,
prostate, žolčnega sistema (MRCP),
enterografija), živčevja oz. možganov in
hrbtenjače, mišično-skeletnega sistema

ter preventivne preiskave dojk, prostate
in celega telesa. Za oceno in zdravljenje
bolezni s timskim in multidisciplinarnim
pristopom poskrbi ekipa specialistov z
različnih področij medicine.
INFO
O Medical centru Rogaška
Medical center Rogaška, ki se ponaša
s kar 400-letno tradicijo, je največja
zasebna zdravstvena ustanova v
Sloveniji in eden vodilnih ponudnikov
menedžerskih pregledov pri nas. V
njem deluje 50 vrhunskih specialistov
na 13 področjih diagnostike. Kot edini
v Sloveniji je registriran za standard 8
– za rehabilitacijo gastroenteroloških
bolnikov, specializiran pa je tudi
za zdravljenje in lajšanje kroničnih
presnovnih, menedžerskih in
psihosomatskih bolezni. Z vrhunskimi
strokovnimi znanji in individualnimi
programi, ki jih strokovnjaki prikrojijo
posamezniku, se zdravilišče uvršča
med vodilne v Sloveniji, priljubljeno
pa je tudi v tujini.
Skladno z mednarodnimi standardi
odličnosti visoko kakovost in varnost
postopkov zdravstvene obravnave
v Medical centru Rogaška potrjuje
leta 2014 pridobljeni certifikat
Accreditation Canada Gold in novejši,
decembra 2017 nadgrajeni certifikat
ACI-Platinum. Medical center
Rogaška je za področje balneoterapije
tudi ponosni nosilec certifikata
slovenske kakovosti (SQ).
Z odprtjem nove radiološke ambulante
z najsodobnejšo tehnologijo je Medical
center Rogaška januarja postal tudi
uradna zdravstvena ustanova, ki
bo leta 2018 izvajala preiskave z
magnetno resonanco za moško in žensko
rokometno reprezentanco.

Spremljajte nas na
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Foto: Anže Petkovšek

oglasno sporočilo

MEDICAL CENTER
ROGAŠKA BOGATEJŠI ZA
MAGNETNO RESONANCO

AKTUALNO
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oglasno sporočilo

CENEJE DO ZDRAVJA

ZA UVEJAVITEV POPUSTOV POTREBUJETE MHC APLIKACIJO ALI KARTICO
Zagreb je postal ena od želenih destinacij za zdravstveni turizem za ljudi z vse Evrope, saj ima izjemne
mednarodno priznane strokovnjake, ki so zaposleni v zasebnih klinikah, na drugi strani pa milijonsko
mesto nudi izjemno konkurenco in nalaga veliko odgovornost vsem, da so vsak dan še boljši. MHC je
za vas izbral najboljše med najboljšimi in zagotavlja kakovost zdravstvenih storitev.

POLIKLINIKA DR. JELENA JAKIĆ
• Popust z MHC: 10–30 % na plačilo z
gotovino, 10–30 % na plačilne kartice.
Posebna ponudba za uporabnike kartice
Modus Health:
• 10 % za medicinsko kozmetologijo
• 10 % za posege proti staranju in
lasersko odstranjevanje kapilar
• 20 % za specialistični
dermatovenerološki in anti-age pregled
• 30 % na laserske posege proti staranju
in posege z lasersko epilacijo
Dr. Jelena Jakić je leta 2000 končala
medicinsko fakulteto v Zagrebu. Po
opravljenem stažu v zagrebških klinikah
je leta 2002 vpisala specializacijo za
dermatovenerologijo na Kliniki za kožne
in spolne bolezni, ki jo je uspešno

končala leta 2006. Med njo
se je še posebej posvetila
dermatokirurgiji, pri tem
pa se je rodila ljubezen do
estetske dermatologije.
Dodatno se je izobraževala
na področju preprečevanja
staranja. Ogromna želja po
znanju jo je vodila do številnih kongresov,
izobraževanj in do položaja uradnega
izobraževalca regije Adria za hialuronska
polnila Juvederm in Teosyal ter pilinge in
biorevitalizacijo Skin Tech Pharma Group.
Naslov: Ksaver 201, Zagreb
Telefon: +385 1 236 59 53
Mobilni telefon: +385 91 911 70 93
E-naslov: info@poliklinika-jakic.hr
Spletni naslov: www.poliklinika-jakic.hr

ZASEBNA ORDINACIJA DENTALNE MEDICINE RUŽA
KNEŽEVIĆ, DR. DENT. MED.
• Popust z MHC: 20 % na plačilo z
gotovino, 10 % na plačilne kartice.
Posebna ponudba za uporabnike kartice
Modus Health:
1. 650 € za implantat s kovinsko
keramično krono (Vsadke delamo s
sistemom Implant Direct Interactive.).
2. 2 + 1 brezplačno za kompozitna

polnila.
3. 230 € za 1 ml pri korekciji ustnic s
hialuronsko kislino (Restylane/Emervel).
Privatna ordinacija dentalne medicine Ruža
Knežević, dr. med. dent.
Naslov: Josipdolska 7, Zagreb
Telefon: +385 1 381 60 94
E-naslov: vmalbasic@hotmail.com

ZAGREB
Vzpenjajoča se metropola
zdravstvenega turizma
Zagreb postaja evropska prestolnica
zdravstvenega turizma. Številne
mednarodne konference, namenjene
zdravstvenemu turizmu, se bodo leta 2018
odvijale prav v Zagrebu. Vse večje zaupanje
dobiva v mednarodnem prostoru in vse več
tujcev svoje zdravje zaupa prav hrvaškim
strokovnjakom. Tudi več tisoč Slovencev
se je že odločilo poiskati rešitve za svoje
zdravje v sosednji Hrvaški. Bili so nadvse
zadovoljni tako s kakovostjo storitev kot tudi
ceno. Po številnih primerjavah in raziskavah
ter priporočilih so se odločili, da bodo do
zdravja prišli ceneje in zagotovo enako
kakovostno kot v Sloveniji.
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VISODENT
• Popust z MHC: 15 % na plačilo z
gotovino, 10 % na plačilne kartice.
Posebna ponudba za uporabnike kartice
Modus Health:
1. 130 € popusta pri vgradnji zobnih
vsadkov. Brezplačen pregled pri
strokovnjaku za implantologijo.
2. Že za 130 € si lahko zagotovite
čudovit nasmeh z neposrednimi
kompozitnimi luskami iz posebnega
estetskega materiala.
3. Posebna ponudba za bolnike z
visoko stopnjo strahu pred posegi na
zobeh: brezplačna sedacija z rajskim
plinom pri vgradnji zobnih vsadkov.
Dogovorite se za brezplačen pregled pri
implantologu.
4. Posebna ponudba za bolnike z visoko
stopnjo strahu pred posegi na zobeh:
brezplačna sedacija z rajskim plinom
pri izdelavi zobnih kron ali vsadkov.
Dogovorite se za brezplačen pregled
pri implantologu in strokovnjaku za
protetiko.
Naslov: Amruševa 6, Zagreb
Mobilni telefon: +385 91 789 52 64
E-naslov: info@visodent.com
Spletni naslov: www.visodent.com

ORDINACIJA DENTALNE
MEDICINE MR. SC. LADA
HEMERICH MARTINČIĆ
• Popust z MHC: 15 % na plačilo z
gotovino, 10 % na plačilne kartice.

Odhod na zdravstveni pregled je lahko
tudi prijeten. Združite ga s številnimi
gostinskimi, kulturnimi in drugimi
aktivnostmi, ki jih Zagreb ponuja. Več na:
http://www.infozagreb.hr.

Posebna ponudba za uporabnike kartice
Modus Health:
1. 70 € za dve kompozitni estetski
polnili, odstranjevanje zobnega kamna,
peskanje in poliranje zob.
2. 240 € za keramično estetsko krono iz
cirkonija.
3. 850 € za vstavljanje zobnega vsadka
Ankylos, certifikat, nadgradnjo s titanom,
kovinsko keramično krono.
Naslov: Pantovčak 16/1, Zagreb
Telefon: +385 1 482 13 35
E-naslov: info@ordinacija-hemerich.hr
Spletni naslov: www.ordinacija-hemerich.hr

Spremljajte nas na

/Zdrave novice

• Popust z MHC: 10 % na plačilo z
gotovino, 5 % na plačilne kartice.
Rešitev za boleča kolena in kolke so
matične celice:
• Sodobne metode omogočajo, da si sklep
popolnoma opomore brez operacije,
zahvaljujoč matičnim celicam iz
maščobnega tkiva bolnika.
• Terapija z matičnimi celicami se
najpogosteje uporablja na predelu
velikih sklepov nog, predvsem na kolenu
in kolku.
Številni bolniki se danes lahko popolnoma
izognejo vstavitvi umetnega kolka ali
kolena. Ključno vlogo pri tem imajo
matične celice iz maščobnega tkiva.
Znano je, da imajo te celice sposobnost,
DARILO
Želite tudi vi uveljaviti takojšnje
popuste* na zdravstvene storitve pri
več kot 180 ponudnikih? V času od
15. 2. do 15. 3. nam pišite na mhc@
cenejedozdravja.eu in 5 bralcem
bomo podarili polletno aplikacijo oz.
kartico v vrednosti 25 eur.
*vrednost popustov na storitve je v naprej
določena s strani ponudnika zdravstvenih
storitev.

da se preoblikujejo v
katerokoli vrsto celice
v človeškem telesu. En
gram maščobnega tkiva Dr. Milan Milošević,
vsebuje približno 500-krat lastnik Poliklinike
več matičnih celic, kot jih Ribnjak
pridobijo iz kostnega mozga. Celoten
postopek poteka v sterilnih pogojih.
Prednosti: S to metodo lahko povečamo
krvni obtok in zmanjšamo odmiranje
celic, največja korist pa je zmanjšanje
vnetnih procesov v telesu. Glavni
prednosti te tehnike sta minimalna
invazivnost in hitrost zdravljenja – celoten
postopek ne zahteva hospitalizacije in že
po nekaj urah lahko bolnik odide domov.
Za učinkovitost zdravljenja ni starostne
omejitve.
Naslov: Ulica Grada Mainza 17, Zagreb
Telefon: +385 1 551 08 32
Mobilni telefon: +385 91 201 57 12
E-naslov: info@poliklinikaribnjak.hr
Spletni naslov: www.poliklinika-ribnjak.hr

INFO: Več informacij o kartici in
ugodnostih ter storitvah partnerjev
najdete na www.cenejedozdravja.eu ali
nas kontaktirajte na 040 77 87 87
ali mhc@cenejedozdravja.eu.

CENEJEDOZDRAVJA.EU

POLIKLINIKA ZA BIODENTALNO
MEDICINO MATKOVIĆ
• Popust z MHC: 15 % na plačilo z gotovino,
10 % na plačilne kartice.
Posebna ponudba za uporabnike kartice
Modus Health:
1. 170 € namesto 330 € za čiščenje
zobnega kamna, poliranje in terapijo
s kisikom ter svetlobno beljenje obeh
čeljusti.
2. 210 € namesto 300 € za keramični
vložek /onlay/overlay. Priporočamo ga
vsem, ki imajo večjo poškodbo zobnega
tkiva in bi želeli trajnejšo rešitev od klasične
zalivke. Odlična izbira za tiste, ki želijo
minimalno invazivno terapijo, saj ne
zahteva velikega brušenja zob.
3. 550 € namesto 1.060 € za zamenjavo
izgubljenega zoba z biokompatibilnim
titanovim vsadkom in kovinsko keramično
krono. Ne glede na razlog je treba izgubo
zoba nadomestiti. Čeprav za to obstajajo
številne možnosti, je bilo dokazano, da
nobena ni tako funkcionalno vzdržljiva ali
učinkovita kot vsadki.
4. 1.210 € namesto 1.970 €
za zamenjavo izgubljenega zoba s
popolnoma biokompatibilnim nekovinskim
cirkonijevim vsadkom in nekovinsko krono.
Naslov: Frana Petrića 5, Zagreb
Telefon: +385 1 481 28 07
E-naslov: ordinacija.matkovic@gmail.com
Spletni naslov: www.drmatkovic.com
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Opomba: Vse cene v evrih so zaokrožene.

POLIKLINIKA RIBNJAK

TEMA MESECA

RAZBIJAMO
MITE O
KLOPIH
Skoraj smo že na pragu pomladi, ko z naraščanjem temperatur klopi spet postanejo aktivni, zato je
zdaj skrajni čas za cepljenje proti klopnemu meningoencefalitisu (KME). O klopih, njihovem življenju
in vedenju, pa tudi o boleznih, ki jih prenašajo, kroži veliko zmotnih prepričanj, kar ima lahko resne
Besedilo: Š. V. M.
posledice za naše zdravje.
Ker so zmotna prepričanja o klopih
lahko nevarna za naše zdravje, smo pod
drobnogled vzeli nekaj takšnih mitov in
preverili, ali držijo.
Klopi se na nas spustijo kot pajki z
dreves
Ne drži! To je zmotno prepričanje, saj
klopi ne živijo v krošnjah dreves, temveč je
njihov dom talna vegetacija – zadržujejo se
v gozdni podrasti, grmovju in na travah. To
pomeni, da so redko višje od višine kolen
odraslega človeka.
Na klope naletimo samo v gozdu
Nikakor! Za klope sicer slišimo, da so
najnevarnejša »zver« slovenskih gozdov,
vendar živijo povsod, kjer najdemo talno
rastje. Z njimi se lahko srečamo tudi
na domačem vrtu, otroškem igrišču, v
mestnem parku, na sprehodih po travnikih
ali pri pohajkovanju ob rekah.

Za zaščito pred klopi je dovolj repelent
Žal ne. Zaščita z repelenti ni stoodstotna
in je časovno omejena, navadno traja
le nekaj ur. Za dodatno zaščito lahko
poskrbimo s primernimi oblačili, ki
pokrijejo čim več kože, so iz gladkega
materiala, ki se ga klopi težje oprimejo,
in svetlih barv, da klope na njih lažje
opazimo. Hlače zataknemo v nogavice in z
repelentom popršimo tudi robove oblačil.
Med daljšimi pohodi v naravi se občasno
ustavimo in pregledamo nepokrite dele
kože. Klopi imajo še posebej radi kožo na
lasišču in druge nežne dele kože, ki jih je
treba znova pregledati takoj, ko se vrnemo
domov. Dlje kot je klop prisesan, večja je
namreč možnost okužbe z boleznimi, ki jih
klopi prenašajo.
Če se cepim, sem zaščiten pred klopi
Ne v celoti, saj cepivo poznamo
le za zaščito pred klopnim

meningoencefalitisom (KME). Klopi
v našem okolju prenašajo tri različne
bolezni – klopni meningoencefalitis,
lymsko boreliozo in humano granulocitno
anaplazmozo (HGA). Za KME zdravila ne
poznamo, na voljo pa imamo varno in
učinkovito cepivo. Za lymsko boreliozo
in HGA cepiva ne obstajajo, lahko pa obe
bolezni relativno uspešno zdravimo z
antibiotiki.
Če klopa odstranimo hitro, ni možnosti
okužbe z boleznimi
Virus KME živi v slinavkah klopa, zato se
v kri gostitelja prenese zelo hitro, v nekaj
minutah po vbodu. Ker vboda zaradi
anestetičnih snovi v slini klopa ne čutimo,
je malo verjetno, da bi klopa opazili in
odstranili pravočasno. Lymsko boreliozo
pa povzročajo bakterije borelije, ki živijo
v prebavnem traktu klopa, zato prenos
v gostitelja lahko traja do 24 ur. S hitro
odstranitvijo klopa lahko zato pomembno
zmanjšamo možnost okužbe z borelijo.
Če mi v koži ostane glava klopa, bom
zagotovo zbolel
To ne drži. Če klopa iz kože potegnemo
nekoliko bolj na silo, lahko v koži ostane
njegov rilček, ki ima obliko smrečice. To
na možnost okužbe z boleznimi, ki jih
prenašajo klopi, nima vpliva. Seveda pa
je rilček tujek, ki ga je treba odstraniti. To
lahko poskusimo storiti s pomočjo igle ali
počakamo, da ga koža sama izloči.

Virus KME živi v slinavkah klopa, zato se v kri gostitelja prenese
zelo hitro, v nekaj minutah po vbodu.
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Klopi jeseni in pozimi mirujejo, zato v
hladnem delu leta ni nevarnosti
Klopi niso več aktivni, ko temperature
trajno padejo pod 5 do 7 stopinj Celzija.
Prezimijo v listju, v skorji drevesnih debel
in površinskih zemeljskih plasteh, aktivni
pa postanejo takoj, ko se temperature
znova dvignejo.
Spremljajte nas na
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Pravočasno
poskrbite
za svoje
srce in
ožilje

TEMA MESECA

ATRIJSKA FIBRILACIJA –
NAJNEVARNEJŠI ZAPLET
JE MOŽGANSKA KAP
Pozorni bodimo na vsako pospešeno in neredno bitje srca, saj je
to najpomembnejše za zgodnje prepoznavanje atrijske fibrilacije.
Nereden utrip srca je znak, da moramo takoj obiskati osebnega
Besedilo: dr. Nina Vene, dr. med., Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
zdravnika.
Atrijska fibrilacija (AF) je najpogostejša
motnja srčnega ritma. Doživi jo kar vsaka
četrta oseba, starejša od 40 let. Eden
najpomembnejših zapletov je možganska
kap, ki je pri bolnikih z AF kar petkrat
pogostejša kot bolnikih v sinusnem ritmu.
Možganske kapi ob AF so obsežnejše,
povzročajo hujšo nevrološko prizadetost
in večjo umrljivost kot kapi pri bolnikih
s sinusnim ritmom. Pri večini bolnikov
je možganska kap embolična z izvorom
strdkov v levem preddvoru oz. njegovi
avrikuli.

bolezen, arterijska hipertenzija in srčno
popuščanje. Pojavnost ni povezana zgolj
z naraščajočo starostjo. Ugotovili so,
da se pojavlja pogosteje pri moških, ki
naj bi bili v primerjavi z ženskami 1,5krat bolj ogroženi. Pojavnost se močno
poveča v prisotnosti srčnega obolenja.
V zadnjih letih se pojavlja zmeraj več
dokazov, da prekomerna telesna teža
predstavlja enega izmed dejavnikov
tveganja za pojav AF. Zmanjšanje telesne
teže s spreminjanjem življenjskega sloga
pomembno zmanjša tveganje.

Trenutno je prevalenca AF med splošno
odraslo populacijo približno 1 %. Vendar
je pojavnost AF odvisna od starosti in
se močno veča s staranjem populacije.
Tako je prevalenca AF pri zdravih ljudeh,
mlajših od 55 let, le 0,1 %, pri ljudeh,
starejših od 80 let, pa znaša že 9 %. V
nedavni raziskavi, ki je opredeljevala
epidemiološke podatke, povezane z
razširjenostjo AF, so ocenili, da je bilo na
svetu leta 2010 približno 33,5 milijona
ljudi z AF in se zelo hitro širi. Ocenjujejo,
da se bo do leta 2050 samo v ZDA
število bolnikov z AF povečalo na več kot
10 milijonov. Podobni trendi so tudi v
Sloveniji, zato je treba prebivalstvo ves čas
ozaveščati o tej nevarni epidemiji tega
stoletja in zapletih, ki jih povzroča.

Atrijska fibrilacija je najpogostejša
obstojna tahiaritmija pri odraslih. Prvič je
bila opisana že leta 1909. Prevalenca in
incidenca AF sta v stalnem naraščanju.
Zaradi hitrega naraščanja števila bolnikov
z AF so jo poimenovali tudi epidemija 21.
stoletja, saj skupaj s srčnim popuščanjem
pomeni največjo zdravstveno težavo na
področju srčno-žilnih obolenj.

AF – največja zdravstvena težava na
področju srčno-žilnih obolenj
Zelo jasna je povezava AF s starostjo.
Vzrok je tudi pojavljanje drugih dejavnikov
tveganja za AF, kot so sladkorna

Zdravljenje
Peroralna antikoagulacijska zdravila
uporabljamo za preprečevanje in
zdravljenje trombemboličnih zapletov.
Dolga leta so bili na voljo izključno
zaviralci vitamina K, v zadnjih letih pa
so se jim pridružila nova peroralna
antikoagulacijska zdravila. Vsa tri nova
antikoagulacijska zdravila so indicirana za
preprečevanje možganske kapi pri bolnikih
z atrijsko fibrilacijo. Antikoagulacijsko
zdravljenje bolnikov z vstavljenimi
umetnimi mehanskimi zaklopkami poteka
izključno z zaviralci vitamina K.

NOVO

Edinstvena kombinacija
naravnih hranil,
ki podpirajo delovanje
vašega srca in ožilja.

(

razvito v
Sloveniji

)

Visoka vsebnost omega-3, Abigenola,
koencima Q10 in izbranih vitaminov.
3 ključne sestavine za vaše srce in ožilje
Omega-3 EPK in DHK imata vlogo pri delovanju srca*.
Abigenol je slovenska naravna učinkovina iz skorje
bele jelke, ki je izjemno bogat vir biološko aktivnih
polifenolov.
Koencim Q10 je prisoten v vseh celicah našega
telesa. Še posebej veliko ga je v našem srcu.

Kardio3Aktiv®
Kombinacija treh ključnih sestavin za srce
in ožilje v samo eni kapsuli, podkrepljena z
izbranimi vitamini, ki ojačajo delovanje.
Optimalno razmerje omega-3 namenjeno
delovanju srca.
Omega-3 najvišje kakovosti.
Študija o učinkovitosti Abigenola izvedena s
člani Društva za zdravje srca in ožilja.
Majhne kapsule in enostavno jemanje.
Brez spahovanja in neprijetnega okusa po ribah.
Brez GSO in dodanih arom.
* (z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK).

Na voljo v lekarnah, specializiranih prodajalnah
in na www.arspharmae.com T 080 8766
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in
raznovrstno prehrano.

Narava je modra
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DAN BREZ CIGARETE:
PRILOŽNOST IN SPODBUDA
ZA OPUSTITEV KAJENJA
Dan brez cigarete lahko vsem kadilcem pomeni priložnost in spodbudo za opustitev kajenja. Ta je
koristna za zdravje v kateremkoli starostnem obdobju, največje koristi za zdravje pa posameznik
Besedilo: Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ)
izkusi, če kajenje opusti pred 40. letom starosti.
V Sloveniji kadi skoraj četrtina odraslih
prebivalcev, ki so v večini primerov začeli
kaditi že kot najstniki. Večina jih kadi
redno, vsak dan. S tobačnim dimom
vdihavajo več kot 7.000 kemičnih
strupenih, rakotvornih in dražilnih sestavin
v obliki plinov ali delcev, med njimi je
najmanj 60 rakotvornih. »Škodljive snovi
v tobačnem dimu, ki ga vdihava kadilec,
so vzrok za številne bolezni – različne vrste
raka, bolezni srca in ožilja ter dihal, manj
pa je znano, da kajenje tobaka povzroča
tudi sladkorno bolezen, revmatoidni
artritis, bolezni oči, katerih posledica je
lahko slepota, motnje erekcije in motnje
imunskega sistema. Kajenje nosečnic pa
škodljivo vpliva na zdravje še nerojenega
otroka in izide nosečnosti,« pravi Helena
Koprivnikar z NIJZ in dodaja, »posledice
kajenja tobaka v Sloveniji so obsežne.
Zaradi bolezni, povzročenih s kajenjem,
v Sloveniji vsako leto umre 3.600
prebivalcev, vsak mesec 300, vsak dan 10.

Številne smrti, ki se jih pripisuje kajenju
tobaka, so prezgodnje. Umirajo namreč
ljudje v aktivni dobi – med 30. in 44. letom
starosti vsako sedmo smrt pripisujemo
kajenju, med 45. in 59. letom starosti pa
celo vsako tretjo.«

cigareti (npr. stresni dogodki, preživljanje
časa v družbi, kjer veliko ali večina oseb
kadi, potreba po sprostitvi, želja po nagradi
ob uspešno opravljeni nalogi itd.), lahko
ravna drugače, ne zdravju škodljivo, ampak
varovalno.«

Kako se uspešno lotiti opuščanja
kajenja
Načini opuščanja kajenja so številni in za
različne posameznike različno učinkoviti.
Nekatere tuje raziskave kažejo, da je npr.
nekaj več kot polovica nekdanjih kadilcev
opustila kajenje brez strokovne pomoči,
pri čemer pa so za uspešnost pomembne:
motivacija, ki je ključni razlog, da se nekdo
sploh odloči opustiti kajenje; močna
volja, ki vključuje razdelane ustrezne
strategije za premagovanje skušnjav;
predanost in zavezanost cilju (»opustil/-a
bom kajenje ne glede na okoliščine«),
ki je ključna za vzdrževanje življenja
brez cigarete in posledični izhod v zdrav
življenjski slog. »Včasih je oseba, ki želi
opustiti kajenje, notranje močno motivirana
in močno zavezana, a se ji vsakič znova
zatakne pri izbiri strategij za premagovanje
skušnjav,« ugotavlja mag. Tadeja Hočevar
z NIJZ in dodaja, »te vključujejo konkretne
načine, kako posameznik v okoliščinah,
ko bi običajno avtomatično posegel po

Do okolja brez tobačnega dima nas
čaka še dolga pot
Po podatkih Svetovne zdravstvene
organizacije (WHO) je tobak v svetu vsako
leto vzrok 6 milijonom preprečljivih smrti,
od teh jih je 600.000 med nekadilci
zaradi pasivnega kajenja. »Kljub velikemu
napredku na področju nadzora nad
tobakom, ki je v zadnjih nekaj desetletjih
privedel do zmanjšanja števila tistih, ki
začnejo kaditi, in povečanja števila tistih, ki
so kajenje opustili, pa nas do družbe brez
tobaka čaka še dolga pot,« opozarja dr.
Darina Sedlakova, vodja urada WHO za
Slovenijo. Svetuje čimprejšnjo opustitev
kajenja: »Dlje kot posameznik kadi, hujše
so posledice. Prej ko opusti kajenje, boljše
zdravje si lahko povrne – nekatere koristi za
zdravje se pojavijo zelo kmalu (v 12 urah
se nivo ogljikovega monoksida zniža na
normalnega, v enem oz. devetih mesecih
se zmanjšata kašljanje in pomanjkanje
sape). Pozneje pa se lahko zmanjša tudi
tveganje za koronarno srčno bolezen ali
možgansko kap, in sicer toliko, da je enako
kot pri nekadilcih. Opustitev kajenja je
najboljše, kar kadilci tobaka lahko naredijo,
da zaščitijo svoje zdravje in zdravje
drugih.« Če tega sami ne zmorejo, naj
poiščejo dodatno pomoč.

POMOČ
Kako premagati skušnjave

Prej ko opusti kajenje, boljše
zdravje si lahko povrne –
nekatere koristi za zdravje se
pojavijo zelo kmalu (v 12 urah
se nivo ogljikovega monoksida
zniža na normalnega, od
enega do devetega meseca
se zmanjšata kašljanje in
pomanjkanje sape). Pozneje pa
se lahko zmanjša tudi tveganje
za koronarno srčno bolezen ali
možgansko kap.
18

V Sloveniji imamo na voljo
številne programe za opuščanje
kajenja, v zdravstveno-vzgojnih
centrih v zdravstvenih domovih pa
delujejo usposobljeni strokovnjaki
za podporo pri izbiri ustreznih
načinov premagovanja skušnjav
pri opuščanju kajenja. Seznam ZVC
je dostopen na: http://www.nijz.
si/sl/podrocja-dela/nenalezljivebolezni-in-stanja/nppszb. Podpora
pri opuščanju kajenja je na voljo tudi
prek brezplačne anonimne številke
080 27 77.

Pri opuščanju kajenja pomagajo tudi
nevladne organizacije
Tudi v Slovenski zvezi za javno zdravje,
okolje in tobačno kontrolo (SZOTK) nudijo
svetovanje in delavnice za opuščanje
kajenja, programa za osnovnošolce in
srednješolce, kot npr. »Moja nekadilska
zaobljuba«, »Proste roke-čista
pljuča«. Miha Lovše s SZOTK ob tem pravi,
da bodo februarja 2018 prvič v Sloveniji
izvedli tudi skupinsko opuščanje kajenja
po spletu v sodelovanju s strokovnjaki s
področja odvisnosti.
Spremljajte nas na
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TEMA MESECA

KOALICIJA NVO ZA
PREPREČEVANJE
ZASVOJENOSTI ZA ZVIŠANJE
CEN TOBAČNIH IZDELKOV
Ob dnevu brez cigarete (31. januar 2018) so predstavniki Koalicije NVO za preprečevanje zasvojenosti
predstavili predlog zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o trošarinah, ki so ga pripravili v
skladu s smernicami Svetovne zdravstvene organizacije za obdavčitev tobačnih izdelkov v Sloveniji in
Besedilo: Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
ga naslovili na Ministrstvo za finance RS.
»Ključni ukrep za zmanjšanje rabe tobaka
med prebivalstvom, ki je dokazano
najcenejši in hkrati najučinkovitejši, je
višja obdavčitev oziroma zvišanje cen
tobačnih izdelkov. To je edini izmed
ukrepov, ki ga žal ni bilo mogoče zajeti v
novi tobačni zakonodaji RS, saj se nanaša
na Zakon o trošarinah. Nova tobačna
zakonodaja ZOUTPI je sicer zastavljena
dobro in celostno, a zaradi še vedno
prenizkih cen in s tem lažje dostopnosti
do tobačnih izdelkov ne more doseči
popolnega učinka. Zvišanje cen in s tem
zmanjšanje dostopnosti tobačnih izdelkov
imata največji učinek pri mladih, kar je
zelo pomembno, saj v Sloveniji kadi kar
četrtina 15-letnikov. Zaradi hitrega učinka
na nekatere ključne skupine prebivalstva
pa lahko ta ukrep veliko pripomore tudi
k zmanjševanju neenakosti v zdravju.
V obdobju gospodarske rasti se morajo
državne institucije še posebej zavedati,
da morajo za učinkovito tobačno kontrolo
davki prehitevati splošne ravni cen in

prihodkov. Opažamo, da je v zadnjih letih
k višanju cen tobačnih izdelkov v Sloveniji
največ pripomogla tobačna industrija
sama, ki je ‘bolje ocenila’ situacijo in
rast prihodkov izkoristila sebi v prid, kar
pomeni, da država od teh dražitev ni imela
ničesar, očitno pa tudi državljani ne. Če
smo o Sloveniji kot družbi brez tobaka do
nedavnega le razmišljali, moramo zdaj z
učinkovitimi ukrepi trajno spremeniti odnos
družbe do tobačnih izdelkov, če želimo
v prihodnosti ustvariti prvo generacijo
mladih, razbremenjeno škodljivih vplivov
tobaka, t. i. generacijo brez tobaka!« je
povedal Miha Lovše iz Slovenske zveze za
javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo.
»Dokazov o škodljivosti kajenja za zdravje
srca in ožilja je res veliko. O tem ni
nobenega dvoma. Podpiramo vse ideje
in ukrepe, ki imajo za končni cilj družbo
brez kajenja. Največ, kar lahko človek
izgubi, je zdravje. Preveč je dejavnikov, ki
vplivajo na naše zdravje. Ne uničujmo si ga

Poleg vidnosti tobačnih izdelkov in njihove dosegljivosti je cena
ena najpomembnejših dejavnikov, ki določa odstotek kadilcev med
prebivalstvom. Bolj kot bomo višali ceno tobačnih in povezanih
izdelkov, manj prebivalcev in predvsem manj mladih bo kadilo.

sami. Izguba zdravja je najvišji strošek za
vsakega kadilca,« je povedal prim. Matija
Cevc, dr. med., predsednik Društva za
zdravje srca in ožilja Slovenije.
»Z namenom nasprotovanja povečanju
tobačnih davkov (npr. trošarin) tobačna
industrija in njeni podporniki pogosto
uporabljajo argument, da bodo višji davki
spodbudili znatno davčno izogibanje med
kadilci oziroma prodajalci ter ustvarili
črni trg tobačnih izdelkov. To naj bi po
njihovem mnenju pomenilo izgubo
davčnih prihodkov in (tudi) manj koristi za
javno zdravje. Čeprav je res, da višji davki
dejansko pomenijo nekoliko večje tveganje
za izogibanje davkom in davčne utaje,
je obseg problema bistveno precenjen.
Zlasti nekateri drugi dejavniki, kot so obseg
korupcije, neformalni distribucijski kanali
in prisotnost organiziranih kriminalnih
mrež, so bistveno pomembnejši dejavniki
za nedovoljeno trgovino s tobakom, kot pa
so davki na tobak,« je povedal Matej Košir,
vodja mreže Preventivna platforma.
Vplivi na delež kadilcev
»Poleg vidnosti tobačnih izdelkov
in njihove dosegljivosti je cena ena
najpomembnejših dejavnikov, ki določa
odstotek kadilcev med prebivalstvom. Bolj
kot bomo višali ceno tobačnih in povezanih
izdelkov, manj prebivalcev in predvsem
manj mladih bo kadilo. Mladi so za cene
tobačnih izdelkov še toliko bolj dovzetni,
saj imajo omejena finančna sredstva. Ni pa
dovolj, da zvišamo trošarine in posledično
cene cigaret, saj obstaja veliko cenejših
alternativnih tobačnih in povezanih
izdelkov. Tako vedno več mladih uporablja
tobak za zvijanje in elektronske cigarete,
ki so cenovno bolj ugodne, obenem
pa puščajo enake posledice na zdravju
uporabnikov. Rešitev bi bila poenotenje
cen vseh tobačnih in povezanih izdelkov v
Sloveniji, ob vzporednem ukrepu rednega
višanja trošarin,« je povedala Nina Rogelj
iz Mladinske zveze Brez izgovora Slovenija.
19

POMLADNO SEJEMSKO PREBUJANJE
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CELJSKI SEJEM, 17. IN 18. MAREC 2018
VELIKE SVETOVNE BLAGOVNE ZNAMKE
MALE DOMAČE PRAŽARNE
DEMONSTRACIJE IN IZOBRAŽEVANJE ZA STROKOVNO JAVNOST IN LJUBITELJE
OPREMA IN PRIPOMOČKI ZA PRIPRAVO KAVE DOMA IN V GOSTINSKEM

WWW.CE-SEJEM.SI
www.festivalkaveslovenija.si

........................................................................
V istem terminu na sejmišču tudi
TRIESTE COFFE ASSOCIATION
TION

23. sejem Flora, 17. sejem Poroka,
14. sejem Altermed, 41. ApiSlovenija in 3. Kulinart

TEMA MESECA

SKUPAJ ZMANJŠAJMO
BREME RAKA

SVETOVNI DAN PROTI RAKU

Mednarodna zveza proti raku (UICC), katere člana sta tudi Onkološki inštitut Ljubljana (OI) in Zveza
slovenskih društev proti raku, 4. februarja obeležuje svetovni dan proti raku. Letos UICC končuje leta
2016 začeto triletno kampanjo s temo »Mi zmoremo. Jaz zmorem. (We can. I can.)«, ki išče odgovore
na vprašanje, kaj lahko kot družba in posameznik naredimo, da zmanjšamo globalno breme raka. Po
napovedih bo v svetu leta 2030 za rakom na novo zbolelo 21,7 milijona ljudi, 13 milijonov pa jih bo
zaradi raka umrlo. Besedilo: dr. Maja Primic Žakelj, dr. med., vodja Epidemiologije in registra raka na Onkološkem inštitutu Ljubljana in predsednica Zveze slovenskih društev za boj proti raku
UICC sporoča, da so nenalezljive bolezni,
kamor sodi tudi rak, glavni vzrok smrti in
invalidnosti po vsem svetu. Po napovedih
bo leta 2030 za rakom na novo zbolelo
21,7 milijona ljudi (danes 14 milijonov),
13 milijonov pa jih bo zaradi raka umrlo
(danes je na svetu 8,2 milijona smrti
zaradi raka na leto).
Podatki letnega poročila Registra raka RS
za leto 2014 kažejo, da v zadnjih letih za
rakom zboli skoraj 14.000 Slovencev, več
kot 7.000 moških in več kot 6.000 žensk,

umre pa jih približno 6.000, približno
3.400 moških in 2.600 žensk. Med nami
živi blizu 100.000 ljudi, ki so kadarkoli
zboleli zaradi ene od rakavih bolezni
(prevalenca). Leta 2014 je bilo v Sloveniji
13.753 novih primerov raka – 7.459
moških in 6.294 žensk.
Med pomembnejšimi letošnjimi sporočili
UICC je tudi poziv, naj posamezniki
upoštevajo nasvete, kako zmanjšati
ogroženost z rakom, družba pa mora
poskrbeti za tako podporno okolje, ki bo v

pomoč posameznikom v preventivi raka
in pri zagotavljanju kakovostne oskrbe
bolnikov z rakom.
Kaj lahko naredi vsak posameznik
• Živi zdravo.
• Podpira skrb za zdrava delovna mesta in
zdrave šole.
• Se udeležuje presejalnih programov.
• Je pozoren na vse zdravstvene
spremembe.
• Pomaga drugim bolnikom ali sam prosi
za pomoč.
• Aktivno sodeluje pri zdravljenju in
rehabilitaciji.
Kaj lahko naredimo skupaj
• Skrbimo za zdrave šole.
• Skrbimo za zdrava delovna mesta.
• Skrbimo za zdravo življenjsko okolje,
zdrava mesta in vasi.
• Skrbimo za vrnitev ozdravljenih bolnikov
na delovna mesta.
• Preganjamo napačne predstave in mite
o raku.
• Zahtevamo dostop do primernega
specifičnega in paliativnega zdravljenja.
• Spodbujamo politike, da nam zagotovijo
zdravo življenjsko in delovno okolje in
dostop do kakovostnega zdravljenja.
• Spodbujamo politike, da zagotovijo
dovolj sredstev za celovito obvladovanje
raka.

.....

Med pomembnejšimi letošnjimi sporočili UICC je tudi poziv, naj
posamezniki upoštevajo nasvete, kako si zmanjšati ogroženost
z rakom, družba pa mora poskrbeti za tako podporno okolje, ki
bo v pomoč posameznikom v preventivi raka in pri zagotavljanju
kakovostne oskrbe bolnikov z rakom.

14.000
Slovencev na leto zboli za
rakom, kažejo podatki letnega
poročila Registra raka RS.
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TEMA MESECA

ZDRAVLJENJE
NEKATERIH
REDKIH RAKOV
Redki raki so pomemben izziv za onkologe. Pomembno je, da so obravnavani v ustanovi, ki ima z njimi
največ izkušenj. Za pridobivanje izkušenj pa je nujno, da se informacije o bolnikih z redkimi raki zbirajo v
kliničnih registrih, ki so najboljše izhodišče za klinične raziskave. Nove diagnostične možnosti in odkritje
novih, predvsem tarčnih zdravil ter imunoterapija tudi za te bolnike predstavljajo novo upanje.
Besedilo: Onkološki inštitut Ljubljana in doktorice medicine – izr. prof. dr. Janja Ocvirk, dr. Erika Matos, prof. dr. Tanja Čufer, dr. Martina Reberšek, dr. Breda Škrbinc, doc. dr. Cvetka Grašič Kuhar, mag. Mojca Unk

Predstavitvam novosti v sistemskem
zdravljenju nekaterih redkih rakov v
zadnjih letih je bil namenjen 13. dan
internistične onkologije, ki ga je v sklopu
strokovnih srečanj organizirala Sekcija
za internistično onkologijo, ki deluje
pod okriljem Slovenskega zdravniškega
društva.
Kdaj govorimo o redkih rakih?
Po opredelitvi RARECAREnet sodijo
med redke rake tisti, pri katerih je
groba incidenčna stopnja (incidenca
pomeni absolutno število vseh na novo
ugotovljenih primerov neke bolezni
v točno določeni populaciji v enem
koledarskem letu) manjša od 6 na
100.000 prebivalcev na leto. Na podlagi
te opredelitve velja, da so vsi raki, ki so
uvrščeni med pogoste v Evropi, pogosti
tudi v Sloveniji, in vsi, ki so v Evropi
uvrščeni med redke, redki v Sloveniji.
RARECAREnet med redke rake uvršča 186
vrst rakov. Med temi je 30 % rakov, ki so
izjemno redki (incidenca < 1/100.000
prebivalcev na leto; takih je več kot 150
rakov). V Sloveniji redki raki predstavljajo
23 % vseh novo odkritih rakov, kar
pomeni približno 2.400 bolnikov na
leto. Delež je primerljiv z evropskim (22
%). Glede na majhno celotno populacijo
Slovenije je absolutno število redkih rakov
majhno za vsako posamezno vrsto raka.
To pomembno vpliva na načrtovanje
obravnave teh bolnikov. Za optimalno
obravnavo morajo biti vsi bolniki z redkimi
oblikami raka napoteni v terciarno
ustanovo, v kateri imajo največ izkušenj z
njihovim zdravljenjem.
Na splošno imajo bolniki z redkimi raki
slabše preživetje kot bolniki s pogostejšimi
oblikami. V Sloveniji je 5-letno preživetje
bolnikov z redkimi raki 47 %, kar je na
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ravni evropskega povprečja, a je slabše
od preživetja v severni Evropi. Ima pa
Slovenija med vsemi evropskimi državami
najmanjšo razliko med redkimi in
pogostimi raki (to znaša 65 %), kar lahko
nakazuje manjšo neenakost v obravnavi
bolnikov z redkimi in pogostimi raki.
Rak na ščitnici
Je redek rak. Razlikujemo več podtipov:
diferencirani (papilarni, folikularni, Hurtle
cell), nediferencirani, anaplastični in
medularni karcinom. Papilarni rak na
ščitnici predstavlja več kot 80 % raka na
ščitnici. Incidenca papilarnega podtipa
raka na ščitnici se je v zadnjih 40 letih
potrojila, kar pripisujemo naključno
odkritim rakom zaradi pogostejše uporabe
ultrazvoka vratu. Pri teh gre pogosto za
majhne rake velikosti pod 1 cm z odlično
prognozo.

Incidenca papilarnega podtipa
raka na ščitnici se je v
zadnjih 40 letih potrojila, kar
pripisujemo naključno odkritim
rakom zaradi pogostejše
uporabe ultrazvoka vratu. Pri
teh gre pogosto za majhne rake
velikosti pod 1 cm z odlično
prognozo.

Zdravljenje rakov na ščitnici je kirurško, pri
visokorizičnih diferenciranih rakih lahko
uporabimo še ablacijo ostanka tumorja z
radioaktivnim jodom. Prognoza je odvisna
od podtipa raka. Najugodnejša je pri
folikularnem raku (35–40-letno preživetje
je 95 %), sledi papilarni rak (35–40-letno
preživetje je 80 %) in medularni rak (10–
letno preživetje je 65 %). Anaplastični rak
(z incidenco 1 % vseh rakov na ščitnici)
ima najslabše preživetje (6-mesečno
preživetje je 10 %).
Pri medularnem raku na ščitnici
moramo odkriti dedne rake, saj pri
teh izvajamo profilaktično odstranitev
ščitnice. Pri diferenciranih rakih, ki se
ponovijo ali imajo zasevke, uporabljamo
radioaktivni jod, redko tudi radioterapijo
ali dodatno kirurško zdravljenje. Pri
močno napredovalih ali metastatskih
rakih ščitnice uporabljamo tudi sistemsko
zdravljenje s tarčnimi zdravili iz skupine
tirozin kinaznih inhibitorjev.
Gastrointestinalni stromalni tumorji
(GIST)
Ti so bili kot samostojna entiteta prvič
opisani leta 1983. Vzniknejo v prebavilih
in predstavljajo le okoli 1 % malignih
tumorjev prebavil. Leta 1998 je bil
opisan vzročni dejavnik nastanka, to je
mutacija v genu KIT. Bolezen je največkrat
odkrita naključno, v omejeni obliki. Pri
takšnem stadiju je zdravljenje kirurško
in le radikalna kirurgija nudi možnost
ozdravitve.
Preživetje bolnikov z razsejano boleznijo
je bilo do odkritja zdravila imatinib
zelo kratko. GIST je namreč odporen
na kemoterapijo. Zdravilo imatinib je
zaviralec tirozinske kinaze. Najprej je
bilo registrirano za zdravljenje kronične
mieloične levkemije (KML), pozneje pa je
Spremljajte nas na
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bila dokazana tudi učinkovitost pri bolnikih
z razsejanim GIST. Po odkritju imatiniba in
nato še drugih tarčnih zdravil se je potek
razsejane bolezni pomembno izboljšal. Po
svetu in tudi v Sloveniji so za zdravljenje
razsejanega GIST odobrena tri tarčna
zdravila: imatinib, sunitinib in regorafenib.
Danes je preživetje slovenskih bolnikov
primerljivo s podatki iz tujine.
Timični rak
To je nedvomno redek rak. Njegova
incidenca v Sloveniji znaša samo
0,28/100.000, kar pomeni, da zboli
samo približno 5 bolnikov na leto. Timični
rak je najpogostejši maligni tumor v
sprednjem medpljučju, ki prizadene
predvsem ljudi srednje starosti, okoli 50
let. Ločimo timome, ki so počasi rastoči
tumorji, ki redko zasevajo, in timične
karcinome, ki so hitro rastoči raki z veliko
možnostjo zasevanja.
Kirurško zdravljenje je temeljno zdravljenje
vseh nerazsejanih timičnih rakov in
radikalna operacija najpomembnejši
prognostični dejavnik. Pooperativno
obsevanje zmanjša tveganje za lokalno
ponovitev bolezni. Sistemsko zdravljenje
s kemoterapijo ali biološkimi zdravili
pa je temeljno zdravljenje razsejanega
timičnega raka.
V zadnjih letih se je zgodil napredek pri
molekularni biologiji timičnih rakov.
Danes se pri timičnih rakih rutinsko določa
mutacije v genu KIT in bolnike s temi
mutacijami se zdravi z imatinibom. Tudi
druga biološka zdravila, kot sta sunitinib
in sorafenib, sta pokazala učinkovitost
pri tem raku. Tako kot za vse redke rake
je tudi za pridobivanje znanj o timičnem
karcinomu pomembno mednarodno
povezovanje v sklopu kliničnih registrov in
kliničnih raziskav.
Raki na biliarnem traktu
Zahtevajo široko in multidisciplinarno
obravnavo. Temeljno je kirurško
zdravljenje, ki omogoča »zazdravitev«
in podaljšanje preživetja. Dodatno
pooperativno sistemsko zdravljenje pa

Na splošno imajo bolniki z
redkimi raki slabše preživetje kot
bolniki s pogostejšimi oblikami
rakov.

hkrati pa zaradi uničenja mikrozasevkov
tudi boljše preživetje teh bolnikov.

Kirurško zdravljenje je temeljno
zdravljenje vseh nerazsejanih
timičnih rakov in radikalna
operacija najpomembnejši
prognostični dejavnik.
Pooperativno obsevanje zmanjša
tveganje za lokalno ponovitev
bolezni.
dokazano podaljša preživetje teh bolnikov
v primerjavi s samo operacijo.
Penilni karcinom
Rak na penisu v razvitem svetu z incidenco
1–2/100.000 moških sodi med redke
vrste raka, v razvijajočem se svetu (Južna
Amerika, nekateri predeli Azije in Afrike)
pa je ta vrsta bistveno pogostejša. Vzrok
za razliko pojavnosti raka na penisu so
predvsem različne socialnoekonomske
razmere in religiozno-obredne navade,
kajti med dejavnike tveganja raka na
penisu sodijo socialnoekonomski
status, higienske navade, fimoza, tobak
(kajenje ali žvečenje), spolne navade
(promiskuiteta), okužba s HPV-virusom
(tip 16 in 18). Obrezovanje kožice penisa
(cirkumcizija) v zgodnjem otroštvu deluje
zaščitno, cirkumcizija v odrasli dobi pa ne.
Penilni karcinom se širi po limfatičnem
žilju, zato se prvi zasevki pojavijo v
dimeljskih bezgavkah, v naslednji stopnji v
bezgavkah male medenice in šele pozneje
v bezgavkah zunaj medenice ter v drugih
organih (jetra, pljuča, kosti, centralni
živčni sistem). Glede na tak naravni potek
bolezni je v začetnih stopnjah bolezni,
tudi še z minimalno zajetimi dimeljskimi
bezgavkami, za ozdravitev dovolj samo
kirurško zdravljenje.
Novejše kirurške tehnike so ohranitvene
in naravnane k čim boljši pooperativni
funkcionalnosti organa. V primeru
bolj razširjene bolezni so izsledki
novejših raziskav potrdili izboljšanje
izida zdravljenja z multidisciplinarnim
pristopom, v prvi vrsti s kombinacijo
kirurgije in pre- ali pooperativne
kemoterapije, v nekaterih primerih tudi
še z lokoregionalnim obsevanjem. S
preoperativno kemoterapijo dosežemo
zmanjšanje obsega lokalno napredovale
bolezni in tako boljše kirurške rezultate,

Boljše preživetje bolnikov s penilnim
karcinomom omogoča tudi pooperativna,
dopolnilna kemoterapija. Razširjena
metastatska bolezen (bezgavke zunaj
medenice in drugi organi) je ne glede
na intenziteto zdravljenja še vedno
neozdravljiva bolezen. Potekajo številne
raziskave novih metod sistemskega
zdravljenja tako na področju citostatskega
kot tarčnega zdravljenja, vključno z
novimi metodami imunskega zdravljenja
z zaviralci imunskih nadzornih točk in
tumorskimi vakcinami. Velik pomen se
pripisuje tudi raziskavam molekularnih
napovednih dejavnikov poteka bolezni
in odziva na specifično zdravljenje, kar
bi na podlagi usmerjenega, bolniku
prilagojenega zdravljenja omogočilo
še boljše uspehe zdravljenja bolnikov z
rakom na penisu. Po vzoru cepljenja deklic
proti HPV-virusu, ki zmanjšuje incidenco
raka na materničnem vratu, se raziskuje
tudi možna dobrobit takšne zaščite za
dečke v preventivi penilnega karcinoma.
Kljub napredku metod zdravljenja pa je še
vedno največji poudarek na preventivnih
ukrepih – ozaveščanju o pomenu osebne
higiene, opuščanju kajenja in varni
spolnosti.
Nemelanomski kožni raki,
bazalnocelični karcinom (BCC) in
ploščatocelični karcinom (SCC)
Ti raki imajo visoko pojavnost in ne
sodijo med redke rake. Vendar pa ti obliki
kožnega raka zelo redko razsejeta, in v
razsejanem stadiju ju uvrščamo med
redke rake. Med redke oblike kožnega raka
spada tudi rak Merklovih celic. Sistemsko
zdravljenje lokalno napredovalega in
razsejanega BCC, SCC kože in raka
Merklovih celic je novost v zdravljenju
teh tumorjev. Pri raku Merklovih celic je
učinkovito zdravljenje z imunoterapijo,
prav tako pri SCC, pri BCC pa je učinkovito
tarčno zdravljenje z vizmodegibom.

Med dejavnike tveganja raka na
penisu sodijo socialnoekonomski
status, higienske navade,
fimoza, tobak (kajenje ali
žvečenje), spolne navade
(promiskuiteta), okužba s HPVvirusom (tip 16 in 18).
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TEKOČA BIOPSIJA
IZPODRIVA INVAZIVNO
KLASIČNO BIOPSIJO
Biopsija tkiva je postopek zbiranja celic iz določenega tkiva oz. sumljive tvorbe, ki nam
pokaže preučevanje celic pod mikroskopom, kar lahko prikaže prisotnost raka in nam daje
Besedilo: Alja Dimic, certificirana
dober vpogled v napredovanje in agresivnost rakavih celic.

prehranska terapevtka, Holistic Center

Klasična biopsija prizadetega tkiva vključuje
invaziven, drag in velikokrat za bolnike
tudi nevaren poseg, za nekatere biopsija
tumorja sploh ne pride v poštev, saj je
lahko tumor nedostopen ali pa imajo
druge zdravstvene težave, ki preprečujejo
opravljanje posega.
Kljub temu ostaja nepraktična klasična
biopsija standardni protokol in postopek,
ki je glavni za odkrivanje in pridobivanje
informacij o raku. Ravno zaradi naštetih
pomanjkljivosti so raziskovalci odkrili nov
pristop in alternativo klasični biopsiji. Novo
obliko klasične biopsije tako zelo uspešno
nadgrajuje tekoča biopsija. Temelji na
analizi molekul tumorskih materialov
in celih celic, ki jih najdemo v telesnih
tekočinah, kot sta kri in urin.
Kaj je in kako deluje tekoča biopsija?
Že pred več kot stotimi leti so raziskovalci
odkrili, da tumorji izločajo določene celice
in molekule v telesne tekočine. Nedavno
pa so raziskovalci dokazali, da lahko
analiza teh molekul in celic razkrije enake
informacije, ki nam jih sicer daje biopsija
tkiva. Akademski in drugi znanstveniki in
raziskovalci z različnih strokovnih področij
za razvoj, izboljšanje in vzpostavitev
klinične uporabe teh testov so nad njihovo
uporabo navdušeni, saj pomeni manjše
tveganje za bolnika, daje pa kredibilne in
natančne rezultate.
Različni testi tekočih biopsij analizirajo
različne vrste tumorskih materialov, kot
so DNK, RNK, proteini, peptidi in celice.
Testiranje teh molekul in celic v različnih
telesnih tekočinah, vključno s krvjo,
urinom, medcelično tekočino ali slino,
je zlahka dostopno, v večini primerov
je postopek zbiranja vzorca veliko manj
invaziven in lažje ponovljiv kot biopsija
tkiva.
Za koga je primerna tekoča biopsija?
Testiranje tekoče biopsije je primerno za
vse bolnike, tudi tiste, za katere klasična
biopsija ni primerna, in se uporablja tudi
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za dokazovanje že obstoječega raka in
njegovega napredovanja, dokazovanje
najuspešnejše vrste zdravljenja in vse, ki so
raka že preboleli, pa se bojijo, da bi se jim
rak ponovil.
Tekoča biopsija prav tako pokaže uspešnost
zdravljenja in primernost izbrane terapije.
Vsekakor je v inovativnem in natančnem
postopku tekoče biopsije velik potencial za
vse bolnike z rakom.
Kako tekoča biopsija pokaže že zelo
majhen tumor?
V zadnjem času se veliko uporablja teste
tekočih biopsij. Ti analizirajo tumorske
cirkulacijske celice, ki odkrijejo in pokažejo
raka oz. tumor že zelo zgodaj, ko je še
neviden. Tumorji v krvni obtok sproščajo
koščke DNK, ki jih je s tekočo biopsijo
mogoče analizirati, in tako dobimo
pomembne informacije za bolnika in
njegovo zdravljenje.
S tekočo biopsijo odkrijemo raka že zelo
zgodaj, v začetni fazi, ko se ga fizično še
nikjer ne vidi. Ravno v tem času je zelo
pomembno, da zdravljenje začnemo
čimprej, saj se smrtnost ob pravočasnem
začetku zdravljenja zelo zmanjša.
Kaj vse lahko preprečimo s tekočo
biopsijo?
S tekočo biopsijo lahko odkrijemo tumor že
zelo zgodaj in zelo hitro, in tako preprečimo
njegovo rast in razširitev na druge organe.
Prav tako se jo lahko uporabi pri ljudeh, ki
so družinsko podvrženi raku ali so raka že
preboleli.
Tekoča biopsija zelo natančno predvidi,
katera oblika zdravljenja bo pri določenem
bolniku najuspešnejša. Raziskovalci na
kliniki Moores Cancer Center v San Diegu
so analizirali vzorce krvi 168 bolnikov z
različnimi vrstami raka, vključno z možgani,
pljuči in rakom dojk, in dokazali, da so
bile pri večini bolnikov s tekočo biopsijo
dokazane genetske mutacije in cirkulacijske
tumorske celice, kar je dokazalo

kredibilnost in natančnost testiranja. To je
izenačeno s klasično obliko biopsije oz. je
že njena izboljšana različica, pa še poseg je
veliko manj invaziven in nevaren.
Zakaj je tekoča biopsija boljša izbira?
Ker je tekoča biopsija neinvazivna in
za bolnika ni nevarna, se lahko ponovi
in izvede med zdravljenjem, da se
vidita napredek in uspešnost izbranega
zdravljenja, in se ga ob potrebi lahko
spremeni ali dopolni.
Danes se za sledenje uspešnosti zdravljenja
pregleduje in dokazuje s CT-skeniranji, ki
pa niso dovolj občutljivi, da bi odkrili že
majhne spremembe v velikosti tumorjev,
prav tako ne pokažejo morebitnega širjenja
cirkulacijskih tumorskih celic. Zato je tekoča
biopsija primerna za:
• Odkrivanje zelo začetnih stadijev raka.
• Odkrivanje vnovičnega izbruha bolezni,
po že končanem protokolu zdravljenja.
• Dokazovanje uspešnosti izbrane
kemoterapije ali druge oblike zdravljenja.
Na ameriški univerzi Stanford zaključujejo,
da so nove oblike tekoče biopsije velik
napredek pri zdravljenju raka, uspešnosti in
zgodnjem odkrivanju rakavih celic in izbiri
najprimernejše oblike zdravljenja.
Po vsem svetu so si laboratoriji dolgo
časa prizadevali za odkrivanje preprostih
testiranj, ki odkrivajo raka, še preden se
ta pojavi s fizičnimi znaki, in zdaj je tudi v
Sloveniji na voljo testiranje krvi, ki pokaže
vsebnost tumorskih, rakavih ali razsejanih
celic, ko so te v še premajhnem številu,
da bi se jih dokazalo s kakšno drugo že
veljavno metodo.
Najopaznejši uspehi v medicinski
laboratorijski tehnologiji potrjujejo in iz krvi
dokazujejo rakave celice, ki izvirajo iz že
zelo majhnega tumorja, ki ga še ni mogoče
dokazati. Ti testi prinašajo velik napredek
pri zdravljenju raka, saj omogočajo hitrejšo
diagnostiko, hiter začetek zdravljenja in
boljšo prognozo bolezni.
Spremljajte nas na
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ZDRAV ŽIVLJENJSKI
SLOG ZMANJŠA
TVEGANJE ZA
NASTANEK RAKA
Ob letošnjem svetovnem dnevu boja proti raku želimo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje
poudariti pomen zdravega življenjskega sloga, s katerim lahko zmanjšamo tveganje za nastanek raka.
Besedilo: Nacionalni inštitut za javno zdravje

Po podatkih Onkološkega inštituta
največ prebivalcev Slovenije zboli
in umre za raki, ki so predvsem
posledica slabega življenjskega sloga,
denimo kajenja, prekomernega uživanja
alkohola, prekomernega hranjenja in
debelosti, premalo gibanja. Zaradi svojega
življenjskega sloga za rakom pogosteje
zbolevajo in umirajo moški kot ženske,
saj moški uživajo več alkohola kot ženske,
med njimi je več debelih in prekomerno
hranjenih, prav tako je med njimi še vedno
več kadilcev, slabše se tudi odzivajo na
različne preventivne programe.
Presejalni programi
Zdravljenje večine rakov je uspešnejše,
če so odkriti na začetni stopnji razvoja,
poudarjajo na NIJZ. S presejalnimi
programi lahko odkrivamo raka ali
predrakave spremembe, še preden

se pojavijo simptomi ali znaki bolezni.
V Sloveniji se izvajajo trije presejalni
programi za zgodnje odkrivanje raka:
ZORA – zgodnje odkrivanje predrakavih
sprememb materničnega vratu; DORA –
zgodnje odkrivanje raka dojk; in Program
Svit – presejalni program za odkrivanje
predrakavih in rakavih sprememb na
debelem črevesu, ki ga vodi NIJZ.
Ukrepi za zmanjšanje tveganja
Vsakdo lahko sprejme ukrepe, s katerimi
bo zmanjšal tveganje za nastanek raka.
Naj bo to več telesne aktivnosti, bolj zdrava
prehrana in manj popitega alkohola ali
odločitev, da opustite kajenje.
Z ohranjanjem zdrave telesne teže
in vključevanjem telesne aktivnosti v
vsakdanje življenje lahko posamezniki
zmanjšajo tveganje za nastanek številnih
običajnih vrst raka (na debelem črevesu,

dojkah, maternici, jajčnikih, trebušni
slinavki, požiralniku, ledvicah, jetrih ter
napredovali rak na prostati in žolčniku).
Izpostavljenost alkoholu predstavlja
tveganje za nastanek raka ustne votline
in žrela, grla in požiralnika, raka jeter,
debelega črevesa, danke in dojk, ki jih
povezujejo predvsem s čezmernim pitjem
alkohola. Več alkohola in pogosteje kot
oseba pije alkohol, večje je tveganje.
Zmanjšanje pitja alkohola zmanjšuje
tveganje, najboljša zaščita je abstinenca.
Raba tobaka je najpomembnejši vzrok
za raka in smrti zaradi raka v svetu, kjer
rabi tobaka pripisujemo 22 % vseh smrti.
Osebe, ki kadijo in ki so dolgotrajno
izpostavljene tobačnemu dimu, imajo
povečano tveganje za raka. Kajenje
tobaka povzroča številne vrste raka, to so
pljučni rak in rak dihalnih poti, rak ustne
votline, glasilk, žrela, požiralnika, želodca,
debelega črevesa in danke, trebušne
slinavke, jeter, ledvic, sečnega mehurja,
sečevodov, materničnega vratu, jajčnikov
in akutna mieloična levkemija.
V Sloveniji rabi tobaka pripisujemo 29
% vseh smrti zaradi raka med prebivalci,
starimi 30 let in več, torej skoraj vsako
tretjo smrt zaradi raka. 88 % smrti zaradi
pljučnega raka se pripisuje tobaku. Leta
2014 je za pljučnim rakom v Sloveniji
zbolelo 1.327 prebivalcev, umrlo pa
1.181.

29 %
Z ohranjanjem zdrave telesne teže in vključevanjem telesne
aktivnosti v vsakdanje življenje lahko posamezniki zmanjšajo
tveganje za nastanek številnih običajnih vrst raka.
26

vseh smrti zaradi raka med
prebivalci v Sloveniji, starimi
30 let in več, pripisujemo rabi
tobaka, torej skoraj vsako tretjo
smrt zaradi raka.
Spremljajte nas na
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UPRITE SE PEŠANJU IMUNSKEGA
SISTEMA Z GOBO REISHI

Mladosten imunski sistem preprečuje
okužbe z bakterijami, virusi, glivami
in drugimi patogenimi organizmi in
izvaja »nadzor« nad abnormalnimi
molekularnimi vzorci, ki lahko kažejo
na zgodnje začetke raka. Optimalen
imunski sistem je sposoben upočasniti
in ustaviti vnetni odgovor, ko ta ni (več)
potreben. Vztrajajoča, nizka stopnja vnetja
je potencialno vzrok za številne »bolezni«
staranja, vključno s srčno-žilnimi
boleznimi, nevrodegeneracijo, boleznijo
kosti in sklepov in rakom. Glavna korist
gobe reishi je njena sposobnost delovanja
proti imunosenescenci.
Goba reishi ima močne antivirusne in
antibakterijske lastnosti
Številne spojine, ki jih najdemo v gobi
reishi, inhibirajo okužbe z virusom herpes
simpleks (labialni, nazalni, genitalni
herpes) in lahko ščitijo pred virusom
herpes zoster (pasavec) ter zmanjšujejo
boleče učinke virusnega izbruha. Virusi
influence so tudi tarča izvlečkov gobe, ki
so bogati z elementi v sledovih: cinkom
in selenom, za katera vemo, da sta
ključna za preprečevanje virusnih okužb
in njihovo blaženje. Raziskave prav tako

kažejo, da goba reishi močno zavira virus
Epstein-Barr, ki povzroča mononukleozo,
in učinkuje na več vrst limfomov in virus
hepatitisa B. Spojine gobe reishi delujejo
tudi antibakterijsko.
Imunomodulacijska lastnost gobe
reishi ščiti pred rakom
Goba reishi učinkuje na razvoj in širitev
raka. Študije opisujejo šest njenih
potencialnih protirakavih mehanizmov:
1) aktivacija in modulacija gostiteljevega
imunskega sistema, 2) direktno ubijanje
rakavih celic, 3) zaviranje nove tvorbe
krvnih žil, 4) zaviranje proliferacije
rakavih celic in invazij (metastaz), 5)
deaktivacija karcinogenov, 6) spodbujanje
programirane celične smrti rakavih celic.
Goba reishi zmanjšuje vnetje in znižuje
holesterol
Vnetje je glavna komponenta
ateroskleroze in srčno-žilnih bolezni, ki
ga povzroči kopičenje makrofagov in
holesterolnih plakov v stenah arterij. Zaradi
tega se žilna svetlina postopoma zoži ali
celo zamaši. Močne imunomodulacijske
lastnosti gobe reishi zmanjšujejo vnetje.
Polisaharidi, triterpeni iz gobe nižajo

serumske trigliceride, LDL in višajo raven
HDL. Študije na ljudeh so tudi pokazale
boljše rezultate plazemskega inzulina in
inzulinske rezistence – kar je glavni rizični
dejavnik za razvoj bolezni srca in ožilja in
sladkorne bolezni.

oglasno sporočilo

S staranjem stalen upad našega imunskega sistema odpira vrata okužbam in vnetju, kar lahko vodi do
bolezni srca in ožilja, sladkorne bolezni in raka. Pri iskanju naravnih načinov za ubranitev pred nevarnostmi
imunosenescence, tj. slabljenja imunskega sistema zaradi starosti, so znanstveniki potrdili, da medicinska
goba reishi vsebuje številne farmakološko aktivne spojine, ki imajo proaktivni učinek na imunski sistem; kar
kitajska tradicionalna medicina ve že več kot 2000 let.
Besedilo: Katarina Logar, doktorica znanosti s področja biomedicine

Z uporabo močnih izvlečkov
gobe reishi, zahvaljujoč
napredni tehnologiji ekstrakcije,
lahko podprete imunske
obrambne mehanizme in se
tako borite proti okužbam,
raku, vnetju, kot so srčno-žilne
bolezni.

Kompleks izvlečka gobe REISHI

Priporočena dnevna količina: 2 veg. kapsuli zagotavljata:
Izvleček gobe Reishi (Ganoderma lucidum)
(trosovnik) [std. na 13,5 % polisaharidov (132,3
mg) in 6 % triterpenov (58,8, mg)]

980 mg

Počene spore gobe Reishi (Ganoderma lucidum)
Ni GSO. V vegetarijanski kapsuli.

150 mg

www.lifeextension.si / 041 985 070
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PREHRANSKE POTREBE
PRI ZDRAVLJENJU
RAKAVIH BOLEZNI
Zdravljenje raka prinaša spremenjene prehranske potrebe, ki so posledica sprememb v presnovi
bolnikov. Tako protivnetne reakcije organizma na bolezen kot tudi snovi, ki jih izločajo
nekateri tumorji, namreč pospešujejo presnovo in razgradnjo telesa. Zaradi tega je pri
bolnikih povečana potreba po energiji in vnosu hranilnih snovi v telo. Med boleznijo mora biti
zato glavna skrb bolnikov ohranjanje zdrave telesne teže in zagotavljanje, da telo dobi dovolj
kalorij in hranilnih snovi, ki jih potrebuje za zdravljenje in obnovo celic. Besedilo: Tina Henwood, diplomirana prehranska terapevtka,

Bachelor of Health Science, Nutritional Medicine, Holistic Center

Čeprav pri prehrani bolnikov svetujemo
sledenje osnovnim načelom zdrave
prehrane, je pri rakavih boleznih
pomembno predvsem, da je prehrana
prilagojena posameznemu bolniku. Pri
njenem načrtovanju je treba upoštevati
spremembe v bolnikovi presnovi, prav tako
stranske učinke zdravljenja, ki se pogosto
kažejo kot pomanjkanje apetita, slabost
in bruhanje, prebavne motnje (zaprtost
in driske), intolerance, oteženo žvečenje
in požiranje, oslabljen imunski sistem in
splošna utrujenost.
Na kaj morajo biti torej bolniki pri prehrani
posebej pozorni?

Pazimo na zadosten vnos energije in
hranilnih snovi
Bolniki se pogosto srečujejo z
izgubo apetita, slabostjo, bruhanjem
in intolerancami, ki skupaj s
hipermetabolizmom (povečano presnovo
beljakovin, ogljikovih hidratov in maščob)
lahko hitro vodijo v nenadzorovano
izgubo kilogramov. Zaradi tega bolnikom
oslabi imunski sistem, slabše se odzivajo
na zdravljenje. Pri raku v telesu namreč
potekajo številni obrambni procesi, ki za
svoje delovanje potrebujejo hranila. Če
jih bolnik iz hrane dobi premalo, začne
telo razgrajevati samo sebe, telo začne

Kurkuma in ingver delujeta
protivnetno in pomagata pri
slabosti.
propadati (angl. body wasting). Zaradi
tega bolnikom svetujemo čim več (pet
do šest) manjših, a energijsko bogatih
obrokov. Pozorni naj bodo predvsem
na zadosten vnos beljakovin. Poleg
glavnih obrokov priporočamo tudi visoko
energijske prigrizke, ki naj jih uživajo čim
večkrat na dan. Svetujemo zelenjavne
smutije z beljakovinami in zdravimi
maščobami, namaze iz oreščkov in
semen, energijske ploščice iz polnozrnatih
žitaric in oreščkov … Bolniki naj bodo
v tem času pozorni tudi na morebitne
intolerance, najpogostejše so laktozne in
glutenske. V tem primeru naj se hrani, ki
vsebuje te sestavine, izogibajo.

Svetujemo zelenjavne smutije z beljakovinami in zdravimi maščobami,
namaze iz oreščkov in semen, energijske ploščice iz polnozrnatih
žitaric in oreščkov …
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Zagotovimo telesu dovolj tekočine
Zdravljenje raka pogosto povzroči slabost
in bruhanje, zaradi česar je zadosten
vnos energije dodatno otežen. Pri slabosti
in bruhanju se držimo načela manjših
obrokov, ki naj bodo sobne temperature. V
tem času se izogibamo začinjeni, mastni
in sladki hrani ter telesu zagotavljamo
hranilne snovi z juhami ter lahko
prebavljivo hrano, ki naj jo bolniki pojejo
sede.
Spremljajte nas na
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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

Raziskave kažejo, da rastlinska hrana prek fitokemikalij ne le manjša
možnost za nastanek raka, ampak tudi upočasnjuje rast rakavih celic.
Bruhanje in slabost s sabo pogosto
prinašata tudi dehidracijo. Zmanjšan vnos
vode v telo vodi v dodatne zaplete, kot
so vrtoglavica, glavoboli in omedlevica,
medtem ko dolgotrajnejše pomanjkanje
lahko vodi tudi v odpoved krvnega obtoka.
Zaradi tega je pomembno, da bolniki z
rakom popijejo vsaj 1,5 do 2 litra vode
na dan. Primerne so tudi doma narejene
bistre juhe (brez kock) in zeliščni čaji
(kurkuma in ingver delujeta protivnetno
in pomagata pri slabosti). Vendar pa se
moramo zavedati, da ti niso nadomestki
za pitje vode, zato je pomembno, da se
naučimo piti tudi takrat, ko ne čutimo žeje.
Preprečujmo infekcije z ustrezno
higieno hrane
Zdravljenje raka oslabi imunski sistem,
zaradi česar so bolniki dovzetni za številne
infekcije, ki v telo lahko pridejo tudi prek
neustrezno umite ali premalo kuhane
hrane (posebej meso, jajca). Zaradi tega
je v času, ko je imunski sistem najbolj
oslabljen, priporočeno uživanje hrane, ki
je dobro prekuhana, sadje in zelenjava
naj bosta najprej namočena v vodi, ki ji
je dodan kis, in potem dobro oprana pod
tekočo vodo.

Priporočamo domače kislo zelje,
kombušo, kefir, probiotične
jogurte.
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Pri težavah s požiranjem posegajmo po
tekoči hrani
Pri bolečinah v požiralniku in oteženem
žvečenju in požiranju si pomagajmo z
uživanjem juh in zelenjavnih smutijev,
ki so bogat vir vitaminov, mineralov in
vlaknin. Tem za povišanje energijske
vrednosti in boljšo absorpcijo hranil
dodajamo beljakovine (skuhana kvinoja,
ajda, amarant) in zdrave maščobe.
Sledimo načelom zdrave prehrane
• Rastlinska hrana
Raziskave kažejo, da rastlinska hrana prek
fitokemikalij ne le manjša možnost za
nastanek raka, ampak tudi upočasnjuje
rast rakavih celic. Zelenjava, ki je posebej
izpostavljena zaradi svojih morebitnih
pozitivnih lastnosti pri zdravljenju raka,
je tista iz družine križnic (brokoli, zelje,
cvetača), zelenjava, bogata z likopenom
(paradižnik, lubenica, rdeča paprika,
asparagus, rdeče zelje), kvercetinom
(špinača, jagodičevje, češnje, paprika,
citrusi) in glicinom (fižol, banana, kivi).
• Zdrave maščobe
Zdrave maščobe, bogate z maščobnimi
kislinami omega 3, delujejo protivnetno
in povečajo energijsko vrednost hrane.
Vsebujejo jih oreščki in semena, manjše
ribe (sardine, sardele), hladno stiskana
olja (oljčno, laneno).
• Fermentirana hrana
Fermentirana hrana vsebuje encime,
ki podpirajo prebavni sistem in
spodbujajo rast zdravih črevesnih
bakterij. Priporočamo domače kislo zelje,
kombušo, kefir, probiotične jogurte.
• Rastlinske beljakovine
Rastlinske beljakovine (npr. fižol, kvinoja,
ajda, leča, oreščki, semena) uživamo
večkrat na dan, saj so hkrati tudi bogat
vir vlaknin, ki spodbujajo prebavo in tako
krajšajo tranzitni čas, ki ga karcinogeni
organizmi preživijo v našem telesu.

Rastlinske beljakovine (npr. fižol,
kvinoja, ajda, leča, oreščki,
semena) uživamo večkrat na
dan, saj so hkrati tudi bogat vir
vlaknin, ki spodbujajo prebavo in
tako krajšajo tranzitni čas, ki ga
karcinogeni organizmi preživijo
v našem telesu.
Uživamo lahko tudi kakovostne živalske
beljakovine, kot so jajca, manjše ribe in
nepredelano meso.
Izogibamo se prehrani, ki je povezana s
tveganjem za nastanek raka
Zažgana in dimljena hrana (heterociklični
amini), delikatesni mesni izdelki (nitriti,
nitrati), prehranske barve in konzervansi,
nasičene maščobe in transmaščobe
ter izdelki iz rafiniranega sladkorja so
povezani z nastankom različnih vrst rakov
in drugih bolezni sodobnega časa, zato
se jim med zdravljenjem in po njem
izogibajmo.
Za konec bi poudarila, da za zdaj klinične
raziskave ne podpirajo nobene hrane,
s katero bi raka pozdravili, lahko pa
z uživanjem raznovrstne čim manj
predelane hrane pomembno vplivamo na
sposobnost telesa, da se pozitivno odzove
na zdravljenje.

Bruhanje in slabost s sabo
pogosto prinašata tudi
dehidracijo. Zmanjšan vnos vode
v telo vodi v dodatne zaplete,
kot so vrtoglavica, glavoboli
in omedlevica, medtem ko
dolgotrajnejše pomanjkanje
lahko vodi tudi v odpoved
krvnega obtoka.
Spremljajte nas na
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PREHRANA

RECEPTI Z RDEČO
PESO ZA BOLJŠO KRI
IN UREJENO PREBAVO
Za obogatitev zimskega jedilnika – zajtrkov, malic ali kosil. Rdeča pesa je izjemno hranilno živilo. Polna
je antioksidantov, vitaminov in mineralov. Znanstveno je potrjeno, da ugodno vpliva na kri. Vsebuje
visoke koncentracije železa, kalija in folne kisline, ki preprečuje slabokrvnost. Bogata je tudi z
vitaminom C, niacinom in minerali, kot sta fosfor in magnezij.
Besedilo: Maja Jeereb, certificirana nutricionistka, in Katarina Miklavc, univ. dipl. inž. živilstva in prehrane; www. mojezdravje.net
Recepti: Maja Jeereb, certificirana nutricionistka in urednica portala MojeZdravje.net, Slike: www.mojezdravje.net

Danes se rdeča pesa uporablja tudi kot
blago odvajalo, saj vsebuje visoke
vsebnosti topnih vlaknin. Prehranska
vlaknina iz rdeče pese pozitivno
vpliva na zdravje prebavnega trakta in
kardiovaskularni sistem. Rdeča pesa bo
pospešila peristaltiko našega prebavnega
trakta.

Priprava:
1. Vse sestavine razen konopljinih semen
segrejemo v posodi. Pazimo, da ne
zavrejo, saj s tem uničimo nekatere
zdravju koristne snovi iz rdeče pese.
2. Okrasimo jih s konopljinimi semeni,
po želji dodamo še pistacije, bučna
semena in narezano sadje, npr. kivi.

Jutranji kosmiči z jabolkom in rdečo
peso
V naši prehrani nanjo pogosto pozabimo.
Zato je tukaj ideja, kako rdečo peso
vključiti že v prvi obroka dneva – zajtrk. Za
zajtrk so pogosto na jedilniku žita, zato
je to odličen recept za vse, ki zajtrkujejo
različne kosmiče, npr. ovsene.
Sestavine
• Za rožnato ovseno kašo
potrebujemo (za 4 osebe):
• 200 g ovsenih kosmičev (lahko
izberete brezglutenske)
• 300–500 ml rastlinskega napitka
(najbolje mandljevega)
• 1 veliko jabolko, naribano
• 3 žlice konopljinih semen
• 4 žlice svežega soka rdeče pese
• po želji sladilo (npr. med)
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Čičerikin namaz z rdečo peso ali pesin
humus
Humus ali čičerikin namaz z okusom
in barvo po rdeči pesi je naravnost
božanski. Predvsem tak, kjer uporabimo
rdečo peso, pečeno v foliji v pečici. Če
imamo čas za malce daljšo peko, seveda.
Ta ima posebno aromo. Tudi barva
humusa je izjemna, rožnata, ki se poda
raznim polnozrnatim kruhkom, tortiljam,
krekerjem, sendvičem, namaz pa lahko
preprosto uporabimo kot pomako za
zelenjavo. Piko na i pesinemu humusu
na kruhu doda še avokado, ki mu lahko
dodamo vedno sveže kalčke, liste špinače
ali ga le začinimo s soljo in poprom.
Odlično se kombinira tudi s tofujem in
vsemi vrstami sveže zelenjave.

Sestavine:
• 2 srednjeveliki rdeči pesi (brez
lupine)
• 1 skodelica vložene čičerike
• 2 stroka česna
• 3 čajne žličke tahinija (sezamove
paste)
• 1 čajna žlička limoninega soka
• ščepec soli za okus
• oljčno olje po potrebi
• voda po potrebi
•
Priprava:
1. Pečico segrejemo na 160–180
stopinj Celzija.
2. Rdečo peso ovijemo v folijo (vsako
posebej) in pečemo v pečici
približno 2 uri, dokler se ne zmehča
(če želimo postopek skrajšati, jo
olupimo, nasekljamo na majhne
koščke in popečemo na ponvi, da
postane mehka). Takšna ima sicer
drugačen okus, a je tudi dobra.
3. Ko je rdeča pesa pečena, jo
ohladimo.
4. Če smo jo pekli v pečici, jo olupimo
in narežemo na koščke.
5. Precedimo vloženo čičeriko, jo
večkrat operemo in ji odstranimo
lupino.
6. V mikserju s široko posodo
zmiksamo rdečo peso, čičeriko in
česen. Miksamo 1 minuto.
7. Dodamo tahini, limonin sok in
ščepec soli ter po potrebi oljčno
olje. Miksamo še pol minute.
8. Med miksanjem počasi dodajamo
vodo, dokler ne dobimo kremaste
teksture.
9. Pesin humus uporabimo kot namaz
na polnozrnatem kruhu (odlično se
kombinira z avokadom, poprom in
kalčki). Hranimo ga v hladilniku do
4 dni.
10. Dober tek.
Spremljajte nas na
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2. Dodamo kuhan fižol in čičeriko in
na kocke narezan tofu ali kuhano
kvinojo.
3. Dodamo nasekljano čebulo ali por
in začimbe.
4. Vse sestavine zmiksamo v
mešalniku s široko posodo ali jih
pregnetemo v veliki skledi z rokami,
da dobimo lepo homogeno maso.
Maso nato oblikujemo v kepice v
obliko polpetov.
5. Na kokosovi maščobi ali olju oljne
ogrščice pečemo polpete približno
5–8 minut na vsaki strani. Če bomo
pripravili tanjše, bodo pečeni prej, če
bodo polpeti debelejši, pa pecimo
malo dlje. Vmes jih je treba večkrat
previdno obrniti, da polpetov ne
zapečemo preveč.

Polpeti iz rdeče pese
Polpete lahko uporabimo za
pripravo burgerja, ki ga namažemo
s humusom (čičerikinim namazom)
ali namazom iz avokada, dodamo sveže
zelenje (listnati ohrovt, solato, drobnjak,
baziliko in narezano zelenjavo: paradižnik,
kumaro, avokado ali korenček). Svojo
najljubšo kombinacijo si pripravimo glede
na naš okus. Predlagam, da izberemo
polnozrnati kruh, če imamo čas, pa lahko
sami spečemo polnovreden pirin kruh ali v
trgovini izberemo ajdovo, pirino ali ovseno
bombeto. Polpeti so tako zelo sočni in
okusni, da jih lahko jemo čisto samostojno
in pravzaprav sploh ne potrebujemo
kruha. Sama jih navadno postrežem kar na
posteljici iz rukole ali mlade sveže špinače
in dodam malo svežega mikrozelenja.
Lahko pa se jih postreže tudi na
polnozrnatem toastu.

kuhane kvinoje ali prosene kaše. Meni je
s tofujem odličen, a če ga nimam doma,
uporabim kašo. Tudi ajdova je odlična.
Dodatne sestavine po želji in
okusu: kajenski poper, črni poper, črni
sezam, bučna semena, sončnična
semena, bazilika, drobnjak, polovica
mehkega avokada.
Priprava polpetov:
1. Surovo rdečo peso umijemo in jo
naribamo.

Zimski rožnat napitek za dobro kri
Sestavine:
• 1 skodelica zrnc granatnega jabolka
(ali zamrznjenih malin ali jagod)
• 1 skodelica narezanega svežega
ananasa
• 1 srednjevelika surova rdeča pesa,
narezana
• 1 skodelica listkov mlade špinače ali
listov rdeče pese
• 2 cm debela rezina svežega ingverja
• 1 jušna žlica chia semen
• 3 dl vode
• kokos za posip
Priprava:
1. Vse sestavine zmešamo v mešalniku
ali blenderju do gladke mase.
2. Postrežemo v kozarcih in okrasimo s
kokosom.

Okviren čas priprave mase in pečenja:
20 minut.
Sestavine
Za 5 srednjevelikih polpetov potrebujemo:
• 1/2 večjega gomolja naribane rdeče
pese
• 3 jušne žlice kuhanega rdečega fižola
• 2 jušni žlici kuhane čičerike
• 150 g narezanega bio tofuja
• 2 jušni žlici narezane čebule ali pora
• 3 jušne žlice Sunwarrior Classic
natural beljakovin (namesto moke)
• 1 čajna žlička nerafinirane grobe soli
• 1/2 čajne žličke bio kurkume
Tofu lahko zamenjamo tudi s skodelico
34
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NAKUPOVANJE ŽIVIL
PRI SLADKORNI
BOLEZNI
Kaj nakupovati v primeru sladkorne bolezni tipa 2, če je sladkorna bolezen prisotna v družini
ali če se želimo prehranjevati preventivno? Glavna težava je nihanje krvnega sladkorja.
Slednje je lahko opozorilni znak že, ko diagnoza še ni postavljena, saj so simptomi lahko
Besedilo: Anja Pristavec, dipl. inž. živ. in preh. (UN), Befit, svetovalka za zdravo prehrano, hujšanje in sladkorno bolezen
neočitni.
Opozorilni znaki sladkorne bolezni
so pogosta žeja in uriniranje, motnje
pozornosti, utrujenost … Preden pa se
»odpravimo v trgovino« z nakupovalnim
seznamom, ki bo olajšal izbiro živil, s
katerimi bomo krepili zdravje, ponovimo,
kako prilagoditi prehrano pri sladkorni
bolezni tipa 2.
Diagnoza sladkorne bolezni je zanesljiva,
če je izvid krvnega sladkorja na tešče 7,0
mmol/L ali več oziroma kadarkoli (na
tešče ali po obroku hrane) več kot 11,0
mmol/L. Če ni značilnih bolezenskih
težav za sladkorno bolezen, potrebujemo
za diagnozo še eno potrditev omenjenih
vrednosti krvnega sladkorja.
Izbira živil
Ogljikovi hidrati: Izbiramo živila s čim
nižjim glikemičnim indeksom (GI
pove, kako skokovito nam po zaužitju

Diagnoza sladkorne bolezni je
zanesljiva, če je izvid krvnega
sladkorja na tešče 7,0 mmol/L
ali več oziroma kadarkoli (na
tešče ali po obroku hrane) več
kot 11,0 mmol/L.
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določenega živila poraste krvni sladkor
v krvi), torej čim manj predelana. Koliko
teh živil zaužiti, je zelo odvisno od
posameznika, njegove celotne prehrane in
življenjskega sloga (aktivnost, način dela,
stres itd.). Vlaknine v nepredelanih živilih
upočasnijo absorpcijo glukoze v krvni
obtok, saj so živila, ki jih vsebujejo, težje
dostopna našim prebavnim encimom.

S primerno sestavljenim jedilnikom
zadostimo dnevnim potrebam in
izboljšamo kakovost življenja. Če ima
sladkorni bolnik na voljo kakovostna živila,
to olajša vodenje in razplet sladkorne
bolezni. Začnimo z zelenjavo, pri kateri
tudi za sladkorne bolnike ni omejitev
za uživanje (to ne velja za krompir in
stročnice).

Beljakovine: Izbiramo čim bolj osnovne
vire, ki so čim manj predelani oziroma tudi
toplotno ne preveč obdelani (prepečeni,
prekuhani, dimljeni itd.). Vloga beljakovin
je, da gradijo vsako našo telesno celico,
skrbijo, da imamo gradnike tako za
obnovo kot tudi rast tkiv ves čas na voljo.
Poleg tega je dovoljšen vnos beljakovin
ključen za učinkovit imunski sistem,
ohranjajo nas budne in povečujejo sitost.
Dodatek beljakovin v obroku zmanjša
tudi količino zaužitih ogljikovih hidratov,
s čimer je trebušni slinavki treba izločiti
manj inzulina, da uravna krvno glukozo.
Pri pretiravanju s količino beljakovinske
hrane to ne velja, saj lahko tudi ta povzroči
dvig krvne glukoze.

Živila za sladkorne bolnike
Zelenjava poleg vitaminov in mineralov
vsebuje vlaknine, ki krepijo črevesno
mikrobioto, predvsem pa je pomembno,
da nas nasitijo. Da smo siti, je učinkovito
orožje pred prenajedanjem, kateremu
sledi močno nihanje krvne glukoze.

Maščobe: Potrebujemo jih za absorpcijo
vitaminov A, D, E in K. So gradniki
vsake telesne celice, nujne so za tvorbo
hormonov in so zaloga energije za takrat,
ko hrane ni na voljo. To danes niso realne
okoliščine, zato so maščobe označene
kot »sovražniki«, ki jih želimo čim prej
odstraniti oz. zmanjšati. Pomembno pa
je, da uživamo kakovostne maščobe in da
ne glede na to, da so »zdrave«, z njimi ne
pretiravamo. Te prav tako vplivajo na višji
energijski vnos in s tem pridobivanje teže.
Vitamini in minerali: Omogočijo, da iz
hrane, ki jo uživamo, izkoristimo energijo.

Zelena zelenjava (listnata, bučke, šparglji,
peteršilj), brokoli, cvetača, zelje, brstični,
glavnati in listnati ohrovt, paprike,
paradižnik, melancani, čebula, česen, por,
drobnjak, korenček, redkvice, koleraba,
repa, črna redkev, rdeča pesa, kislo zelje
in repa.

Za sladkorne bolnike sta
priporočljiva domači jabolčni
kis in cejlonski cimet, ki telo
podpreta pri regulaciji krvnega
sladkorja.
Spremljajte nas na
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• Suho sadje naj bo sladica, za
vsakodnevno prehrano pa priporočam
ešnje, breskve, nektarine, marelice,
jagodičevje (jagode, borovnice, aronija,
ribez, robidnice, maline), kivi, mandarine,
pomaranče, grenivke, jabolka, hruške,
slive, fige, naši.
Grozdje, banana, mango, ananas in kaki
imajo več sladkorja, a so v primerni količini
še vedno del uravnotežene prehrane.

Maščobe: Potrebujemo jih za absorpcijo vitaminov A, D, E in K. So
gradniki vsake telesne celice, nujne so za tvorbo hormonov in so
zaloga energije za takrat, ko hrane ni na voljo.
• Stročnice
Stročnice (fižol, leča, čičerika, grah)
spadajo med ogljikohidratna in
beljakovinska živila. So izvrsten vir
vlaknin. Da bi se izognili konzervansom,
rafiniranemu sladkorju in soli, izberemo
suhe, ki jih pred kuhanjem vsaj čez noč
namočimo.

• Sadje
Tudi v prehrani sladkornih bolnikov
ima sadje pomembno vlogo, saj poleg
nekaj sladkorja vsebuje izjemno veliko
antioksidantov, vitaminov, mineralov in
vlaknin. Priporočam izbiro sezonskega
sadja, pozimi je odlično tudi zamrznjeno, saj
je bilo zamrznjeno v fazi popolne zrelosti.

• Ogljikovi hidrati
Če izberemo najmanj predelana polnozrnata žita, jih naše telo počasi
razgrajuje in po njihovem zaužitju tudi
postopoma narašča raven krvnega
sladkorja, bela, rafinirana živila pa
povzročajo nagla nihanja. Pozorni bodite
na vsebnost vlaknin, ki naj bo vsaj nad 7
g na 100 g izdelka, bolje več (optimalno
9 za pšenico, 3 za riž). Napis »fitnes«, »s
semeni«, »zrnat« ali »pirin/ajdov« še ne
pomeni zdrav. Dober izbor:
• Polnozrnate testenine, kruh, zdrobi,
polenta, kuskus.
• Rjavi nebrušeni riž, basmati, rjavi, rdeči,
črni riž, tudi parboiled je zadovoljiv
kompromis.
• Ječmen, pira, ajda, proso, kvinoja,
amarant, ovseni, pirini, rženi, ječmenovi,
pšenični, ajdovi valjani kosmiči brez
dodanega sladkorja.

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.
Tradicionalno
domače
pecivo z
medom

Čokoladna
lizika s
cvetnim
prahom

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

•
•
•
•

Zelenjava poleg
vitaminov in
mineralov vsebuje
vlaknine, ki
krepijo črevesno
mikrobioto,
predvsem pa
je pomembno,
da nas nasitijo.
Da smo siti,
je učinkovito
orožje pred
prenajedanjem,
kateremu sledi
močno nihanje
krvne glukoze.
• Celi navadni in sladki krompir, rdeča
pesa.
• Mlečni izdelki
Uživanje kakovostnih fermentiranih
mlečnih izdelkov je koristno za sladkorne
bolnike, če nimate težav z alergijami/
intolerancami. Pomembno je, da ne
vsebujejo dodanega sladkorja.
Ustrezajo navadna pusta in albuminska
skuta, rikota, polnomastni kefir, pravi
grški jogurt (8 g beljakovin na 100 g in do
3 g maščob), skyr, quark (podobno kot
pasirana skuta oz. grški jogurt), ghee in
surovo ekološko maslo.
• Beljakovinska živila
Svetujemo perutninsko, kunčje in goveje
pusto meso in drobovino kontroliranega
izvora, mastne morske ribe (skuša,
sardelice, divji losos, občasno tuna,
ulovljena na trnek), kakovostna jajca
(v trgovini s prvo številko 0, lahko tudi
1, ki pomeni prosta reja, še bolje od
preverjenega kmeta), od mesnin je
primeren le pršut brez aditivov, tofu,
tempeh.

samostojno pripravo doma. Le tako vemo,
kakšne sestavine uporabimo in koliko
sladkorja je v njih. Od sladil za sladkorne
bolnike priporočam kokosov sladkor,
nerafiniran agavin sirup, stevijo ali pa temni
domači med.
• Pijače
Za potešitev žeje izberimo vodo. Če na
pijači piše »brez sladkorja«, še ne pomeni,
da ne vsebuje naravno prisotnih sladkorjev
(npr. 100 % sadni sokovi) ali sladil (npr.
dietne gazirane pijače). Težava sladkih pijač
je, da je sladkor v tekoči obliki manj nasiten
in izjemno hitro vpliva na porast krvne
glukoze, sladila pa lahko negativno vplivajo
na delovanje inzulina. Primerne pijače za
diabetike so:
• Voda, navadna in mineralna.
• Čaji brez dodanega sladkorja in sladil
(aspartam, sukarloza, saharin, acesulfam

K), kava (izogibajte se »kapučinu«
in instant mešanicam), kakav brez
dodanega sladkorja, ječmenova kava
in kavni nadomestki brez dodanega
sladkorja in sladil.
Čemu se izogniti?
Izogibati se je smiselno:
• Rafiniranih ogljikovih hidratov (beli
izdelki, bel sladkor).
• Predelanih maščob in hrane, bogate z
njimi.
• Živil z veliko sladkorja (kosmiči, sadni
jogurti, sladoledi, prigrizki).
• Kadar je sladkorni bolezni pridružen visok
krvni tlak, se je priporočljivo izogibati kavi
in predpripravljenim živilom z veliko soli.
• V primeru celiakije je treba izločiti rž,
ječmen, piro, kamut in izdelke iz njih
(kosmiče, moke, testenine, kuskus,
bulgur). Vsebnost glutena je zakonsko
obvezno označevati na živilih. Katera
živila izbrati, se dobro pozanimajte pri
strokovnjaku.
• Pri povišani telesni teži je smiselno,
da tako kot »pol obroka« tudi »pol
nakupovalne košarice« predstavlja
zelenjava. Dobro načrtovan jedilnik pri
sladkorni bolezni omogoči izgubo teže in
lažjo regulacijo krvnega sladkorja.
Ključno pri nakupovanju hrane je, da
izbiramo čim manj predelana živila. Če
izbiramo osnovna živila in ne izdelke, je
velika verjetnost, da bomo izbrali dobro.
Pri nakupu izdelkov je treba biti bolj pazljiv
in ključnega pomena je učinkovito branje
deklaracij. Za nasvet, na kaj biti pozoren
pri nakupu točno določenih živil, je danes,
ko je na voljo ogromno nasprotujočih si
informacij, zelo priporočljivo povprašati
strokovnjaka.

• Dodatki
Začimbe izberite po okusu, izogibajte
se mešanic in raznih »kock«. Te lahko
vsebujejo dodano belo moko, ojačevalce
okusa, hidrogenirane maščobe in arome
in rafinirano sol. Za sladkorne bolnike
sta priporočljiva domači jabolčni kis
in cejlonski cimet, ki telo podpreta pri
regulaciji krvnega sladkorja.
• Maščobe
Hladno stisnjena olja (laneno, oljčno,
bučno, konopljino), kokosova nerafinirana
maščoba, naravni oreščki in maslo iz njih
(brez dodanega sladkorja!), avokado.
• Sladko
Bolj kot nakup sladic priporočam
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Dobro načrtovan jedilnik pri sladkorni bolezni omogoči izgubo teže
in lažjo regulacijo krvnega sladkorja.
Spremljajte nas na
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INOVATIVNE REŠITVE
ZA INFORMIRANE
ODLOČITVE: VEŠ, KAJ JEŠ?!
Sodoben potrošnik v borbi s časom pogosto izbira le s pogledom
na sprednjo stran izdelka, torej na del embalaže, ki je pravzaprav
večinoma oglasni prostor izdelka, manj pogosto pa preveri
informacije na označbi. A če ne pogledamo seznama sestavin in
hranilne vrednosti živil, lahko kupimo živila, ki jih sicer ne bi.
Besedilo: Inštitut za nutricionistiko in Zveza potrošnikov Slovenije

Z zdravju koristnejšim izborom živil
potrošniki podpirajo lastno zdravje, a hkrati
sporočajo trgu, da si želijo več zdravih
izbir, in s tem vplivajo na razpoložljivost
in cenovno dostopnost tovrstnih živil za
vse nas. Zato smo predstavili izzive in
nove rešitve na tem področju – program
Inovativne rešitve za informirane odločitve.

Program sofinancira Ministrstvo za zdravje,
izvaja pa ga Inštitut za nutricionistiko v
sodelovanju z Institutom Jožef Stefan in
Zvezo potrošnikov Slovenije.

Hranilna tabela in seznam
sestavin vsebujeta podatke, ki
so pravzaprav osebna izkaznica
tega izdelka. In prav razumevanje
hranilne vrednosti izdelka ter
seznama sestavin v živilu sta
ključna vira informacij za pravilno
odločitev za nakup.

Potrošnike želimo podučiti, da sta
preglednica s hranilno sestavo izdelka
in seznam sestavin v živilu ključna
vira informacij za pravilno odločitev za
nakup, ki pa pogosto ni enostavna,« je
poudarila Mojca Triler z Ministrstva za
zdravje. »Zavedamo se, da je potrošniku
treba omogočiti enostavnejšo izbiro
zdravju koristnih živil, ali na trgovskih
policah, v gostinski ponudbi ali pa v

Eden izmed številnih razlogov za nezdravo
prehranjevanje prebivalcev je, da se v
obilici ponudbe na trgu ne znajdejo,
informacije so pogosto zapletene,
zgoščene, prva stran embalaže pa je
velikokrat potrošniku prijazna/všečna na
pogled. »To vse so razlogi, zakaj potrošniki
ne zmorejo prepoznati izdelkov, s katerimi
bi si lahko pripravili kakovosten in zdrav
obrok. V Nacionalnem programu o
prehrani in telesni dejavnosti za zdravje
2015–2025 smo zato to področje
izpostavili kot enega izmed tistih, na
katerem moramo narediti premike v tem
desetletnem obdobju.
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28 g
sladkorja na 100 g v povprečju
vsebujejo žitne ploščice.

Bi vas presenetil podatek, da imajo piškoti, ki jih v oglasu priporočajo
za zajtrk, ali tisti z oznako light, lahko 20 g sladkorja v 100 g?
Podobno količino sladkorja boste lahko našli tudi v kosmičih ali žitni
ploščici z oznako Fitness. Torej tako živilo ni niti zdrav zajtrk niti ni
primerno za našo prehrano, če pazimo na težo.
okviru ponudbe zdravih obrokov javnih
zavodov, kot so vrtci, šole, bolnišnice
… Velik prispevek k temu bo gotovo
doprinesel tudi program Inovativne
rešitve za informirane odločitve, ki ga
sooblikujejo Inštitut za nutricionistiko,
Zveza potrošnikov Slovenije in Institut Jožef
Stefan,« je še povedala Trilerjeva.
Potrošniki pogosto presenečeni nad
sestavinami najljubšega izdelka
Kot poudarjamo na ZPS, bi morali
potrošniki, ki želijo vedeti, kaj jedo, na
predpakiranih izdelkih preveriti seznam
sestavin in hranilno tabelo. Kot se pogosto
izkaže v komunikaciji s potrošniki, jih
enostranska predstavitev izdelka »zavede«
in med izbranimi izdelki pristanejo
tudi takšni, ki jih ne bi izbrali, če bi prejeli
celovito informacijo o njem. »Izpostavimo
lahko primere, ko so na sprednji strani
izdelka zapisani podatki: light, fitness

izdelki in izdelki brez sladkorja s sladili,
izdelki s sadjem, vsebuje vitamine,
minerale, bogat z vlakninami, vendar
šele ob prebiranju drobnega tiska na
hrbtni strani izvedo, da izdelek npr.
vsebuje veliko sladkorja, maščob, morda
nepotrebne aditive. Bi vas presenetil
podatek, da imajo piškoti, ki jih v oglasu
priporočajo za zajtrk, ali tisti z oznako light,
lahko 20 g sladkorja v 100 g? Podobno
količino sladkorja boste lahko našli tudi v
kosmičih ali žitni ploščici z oznako Fitness.
Torej tako živilo ni niti zdrav zajtrk niti ni
primerno za našo prehrano, če pazimo na
težo,« je izpostavila Nika Kremić iz Zveze
potrošnikov Slovenije in dodala, »hranilna
tabela in seznam sestavin vsebujeta
podatke, ki so pravzaprav osebna izkaznica
tega izdelka. In prav razumevanje hranilne
vrednosti izdelka ter seznama sestavin v
živilu sta ključna vira informacij za pravilno
odločitev za nakup.«

Kako pomembno je branje in razumevanje
informacij na živilih, pričajo tudi
podatki raziskav. Pred nekaj dnevi so
raziskovalci z Inštituta za nutricionistiko
in Univerzitetnega kliničnega centra v
Ljubljani v eni izmed najuglednejših
znanstvenih revij na področju prehrane,
reviji Nutrients, objavili podatke o količini
sladkorja v živilih v Sloveniji. »V raziskavo
smo vključili več kot 10.000 izdelkov
in med drugim izračunali povprečne
količine sladkorja v različnih skupinah
živil. Marsikdo bi bil npr. presenečen, da
je v 100 g povprečne žitne ploščice kar
28 g sladkorja, v žitih za zajtrk 19 g in
v sadnih jogurtih 12 g sladkorja. Gre za
prvo tovrstno raziskavo v Sloveniji, v kateri
smo ovrednotili stanje na trgu leta 2015,
zbrani podatki pa nam bodo omogočali
vrednotenje, kako učinkoviti so trenutno
uveljavljeni ukrepi za izboljševanje
hranilne sestave živil,« je povedal prof.
dr. Igor Pravst, vodja raziskovalne skupine
Prehrana in javno zdravje z Inštituta za
nutricionistiko. Je bilo pa v isti raziskavi
ugotovljeno tudi, da imajo znotraj različnih
skupin živil potrošniki na razpolago tudi
živila z bistveno ugodnejšo sestavo. Ta
lahko najdejo predvsem tako, da kot
pomoč pri nakupu uporabljajo označbe
živil. Podatki o hranilni vrednosti živil so na
označbah živil namreč obvezni že več kot
eno leto.
Mobilna aplikacija
Ključni cilj projekta Inovativne rešitve
za informirane odločitve je podpora
potrošnikom pri spremljanju in
vrednotenju podatkov o sestavi živil
kot orodje za spodbujanje zdravih izbir.
Poleg izobraževanja potrošnikov o
pomembnosti prebiranja označb živil bo v
okviru projekta razvita mobilna aplikacija,
ki bo potrošnikom olajšala interpretacijo
podatkov o hranilni sestavi živil. Šlo bo za
nadgradnjo aplikacije ZPS Veš, kaj ješ, ki
bo javnosti predstavljena v drugi polovici
letošnjega leta. Cilj aplikacije je potrošniku
kadarkoli in kjerkoli ponuditi vpogled v
hranilno sestavo predpakiranega živila
in mu olajšati interpretacijo podatkov
s pomočjo prehranskega semaforja.
Uporaba bo preprosta, informacije pa
razumljivo predstavljene.
Kot poudarjamo predstavniki organizacij,
ki sodelujemo pri programu Inovativne
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K sodelovanju vabljeni tudi
proizvajalci in trgovci
Ker si ustvarjalci aplikacije želimo
ponuditi potrošnikom čim bolj popolno
bazo, vabimo k posredovanju podatkov
tudi proizvajalce živil in trgovce, saj
bodo na ta način zagotovili, da bodo vsi
njihovi izdelki v bazi, podatki o izdelkih
pa točni oz. ažurno posodobljeni. Kot
pojasnjuje prof. dr. Igor Pravst, je na trgu
namreč dostopnih več deset tisoč živil,
neposredna uporaba tujih podatkovnih
baz pa ni mogoča, saj je na našem trgu
veliko lokalno proizvedenih živil, pa tudi
živila mednarodnih proizvajalcev se
med državami lahko precej razlikujejo.
Podatkovna baza bo združila zdajšnje
domače podatkovne baze, vključno
z bazo Odprte platforme za klinično

oglasno sporočilo

rešitve za informirane odločitve, bo
uporabnik s kamero mobilnega telefona
skeniral črtno kodo živila, na mobilniku
pa se mu bodo v hipu prikazali podatki
o sestavi živila, obarvani v barve
prehranskega semaforja. Mogoče bo
tudi shranjevanje živil v seznam, na
ta način pa tudi enostavna primerjava
med izbranimi živili. Vse to bo temeljilo
na ogromni zbirki podatkov, s pomočjo
katere bo aplikacija to omogočala.

19 g
sladkorja na 100 g je v
povprečju v žitih za zajtrk.
prehrano (OPKP), s čimer bodo pokrita
vsa najpogosteje kupljena živila. Pri
projektu dodatno sodelujemo tudi z GS1
Slovenija, kjer se sinhronizira globalni
e-katalog GDSN, osnova za dodeljevanje
črtnih kod. Nosilci živilske dejavnosti, ki
bodo podatke o hranilni vrednosti živil
delili v katalog GDSN, bodo na ta način
brez dodatnega dela poskrbeli tudi za
ažurnost podatkov o živilih. Za ažurnost
podatkovne baze bodo lahko skrbeli
tudi uporabniki mobilne aplikacije.
Živila, ki jih v bazi ne bo, bodo za vpis
lahko namreč predlagali tudi potrošniki,
proizvajalcem pa bo omogočeno
urejanje podatkov za njihove izdelke.
Spremljajte tudi portala www.veskajjes.
si in www.prehrana.si, kjer so zbrani
številni koristni nasveti za zdravo
prehranjevanje in informirane nakupne
odločitve.

ODLIČNO TUDI
BREZ LAKTOZE
V Lidlu Slovenija so na svoje police
umestili dodatne izdelke iz linije
mlečnih izdelkov brez laktoze,
v katerih lahko brezskrbno
uživajo tudi ljudje z občutljivejšo
presnovo. Preverite še bogatejšo
ponudbo izdelkov brez laktoze
“Free from”, od 12. 2. v vseh
trgovinah Lidl po Sloveniji.
Nasvet: pripravite si okusen mlečni
napitek brez laktoze
•
•
•
•

1 banana
0,2 dcl mleka Pilos brez laktoze
0,5 kavne žličke limonovega soka
2 žlički oreščkov (mandlji in orehi)

1. V kuhinjski mešalnik damo grobo
narezano banano, limonin sok in mleko
brez laktoze Pilos. Sestavine mešamo
približno 30 sekund.
2. Dodamo še oreščke in ponovno
mešamo še približno 30 sekund.
3. Pripravljen napitek nalijemo v kozarce
in jih po želji okrasimo s sadjem (ribez,
maline, jagode).
Ste vedeli?
Mleko brez laktoze se od običajnega
razlikuje po tem, da vsebuje razgrajeno
laktozo. To pomeni, da se v mleku
nahajata glukoza in galaktoza, ki sta
posamezna gradnika laktoze. Glukoza in
galaktoza imata višji indeks sladkosti, zato
ima mleko brez laktoze bolj sladek okus
od običajnega.
Uživajte, kar vam dobro dene. Brez
laktoze.
Več na www.lidl.si.

Poleg izobraževanja potrošnikov o pomembnosti prebiranja
označb živil bo v okviru projekta razvita mobilna aplikacija, ki bo
potrošnikom olajšala interpretacijo podatkov o hranilni sestavi
živil.
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S HRANO PROTI
PEKOČI ZGAGI IN
REFLUKSU
ZAKAJ UŽIVATI PROBIOTIKE
Za nami so božično-novoletni prazniki, pred nami pa pust in velika noč, ki se hitro bližata. S hrano
bogato obložene mize nemalokrat za sabo potegnejo prenekatere zdravstvene nevšečnosti, kot sta
Besedilo: Tina Henwood, Bachelor of Health, Nutritional Medicine, Holistic center
gastroezofagealni refluks in pekoča zgaga.
Ste po obroku že kdaj občutili kisel ali
grenak okus v ustih, vračanje želodčne
kisline v usta, pekoč, boleč občutek za
prsnico? Niste sami, gastroezofagealni
refluks danes prizadeva že 20 do 30
odstotkov ljudi po svetu, pekočo zgago pa
vsaj enkrat na leto občuti več kot polovica
ljudi.
Pri gastroezofagealnem refluksu gre za
vračanje kisle želodčne vsebine nazaj v
požiralnik. Nastane zaradi nepravilnega
delovanja mišice zapiralke, ki ločuje
požiralnik in želodec. Zaradi stalne
izpostave sluznice požiralnika kisli želodčni
vsebini lahko nastane kronično vnetje.
Ljudje pogosto napačno sklepajo, da
pekoča zgaga nastane zaradi prevelike

količine želodčne kisline, in se zatečejo k
zdravilom, ki jih na trgu danes ne manjka.
Zdravila, ki zavirajo proizvodnjo želodčne
kisline (PPI, Proton Pump Inhibitors),
so danes med desetimi največkrat
predpisanimi zdravili na svetu. Pa res
pomagajo? Raziskave kažejo, da pri
dolgotrajni uporabi teh zdravil pride
do pomanjkljive absorpcije ključnih
vitaminov in mineralov, črevesne disbioze
(neravnovesja bakterij v črevesju),
povečanja simptomov refluksa in
povečanega izločanja hormona gastrina,
kar lahko vodi v črevesne razjede. Hrana
zaradi pomanjkanja želodčne kisline ostaja
dlje časa v želodcu, kar dodatno vpliva na
neprijeten občutek polnosti in zgage.

Kaj torej narediti, da nas ta nadloga ne
bo prizadela?
Danes vemo, da je človeško telo
sestavljeno iz približno 30 do 50 trilijonov
bakterij, ki sestavljajo našo mikrobioto,
notranji ekosistem, ki vpliva na naše
zdravje, počutje, hormonski sistem, naše
vedenje in razmišljanje. Med njimi je več
kot 500 vrst mikroorganizmov, ki imajo
različne naloge. Večina teh bakterij živi
v našem prebavnem sistemu in nam
pomaga ohranjati njegovo zdravje, nas
ščiti pred škodljivimi bakterijami, varuje
naš imunski sistem in vpliva na to,
kako telo absorbira hranila in shranjuje
maščobo. Te naše »dobre« bakterije
se hranijo s hrano, ki jo jemo, nanje pa
vplivajo tudi vsakodnevni stres, staranje in
zdravljenje z antibiotiki.
Neuravnotežena prehrana, preveč
procesirana hrana, preveliki obroki,
premalo želodčne kisline, ki vpliva na
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Ne pozabite na začimbe, so hiter in enostaven način, kako hrani
izboljšamo okus, in telo jih ljubi, saj delujejo protivnetno in krepijo
imunski sistem (kurkuma, ingver, česen, čebula, origano, klinčki,
cimet, oljčno olje).
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Kislo zelje je eden
najdostopnejših in najcenejših
probiotikov, ki jih lahko dobite
v zimskem času, že stoletja ga
ljudje uporabljajo kot zdravilo za
prebavo in krepitev imunskega
sistema.
Spremljajte nas na
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Še bolj boste telesu pomagali z rednim
uživanjem probiotičnih organizmov, ki
telo napolnijo z »dobrimi bakterijami«,
pomagajo prebavilom pri presnavljanju
hrane, skrbijo za zdravje črevesja in
imunskega sistema, sintetizirajo vitamine
B, pomagajo pri alergijah, driskah …

Kefir je bogat z
mlečnokislinskimi in bifidus
bakterijami ter antioksidanti.
kakovostno prebavo in absorpcijo hrane,
povzročijo, da se bakterijsko ravnovesje
med »dobrimi« in »slabimi« bakterijami
poruši (disbioza). »Slabe bakterije« v
črevesju porastejo, kar vpliva na nastanek
številnih bolezni.
Kakšno zvezo ima to z refluksom? Danes
vemo, da želodec ni sterilno okolje, kot
so menili včasih, in bakterije se lahko iz
črevesja pomaknejo više in dosežejo tudi
želodec. To pa povzroča napihnjenost
in zgago. To se pogosto dogaja, če je
zaradi pomanjkanja želodčne kisline
spremenjena ph-vrednost tankega
črevesa.
Kako pa lahko vplivamo na zdravo
črevesno mikrobioto?
S čim več sveže, nepredelane hrane,
lokalno pridelane zelenjave, zdravih
maščob, zmanjšano količino živalskih
beljakovin, hrano, ki vsebuje veliko vlaknin
… Ne pozabite na začimbe, saj so hiter in
enostaven način, kako hrani izboljšamo
okus, in telo jih ljubi, saj delujejo
protivnetno in krepijo imunski sistem
(kurkuma, ingver, česen, čebula, origano,
klinčki, cimet, oljčno olje).

V katerih živilih najdemo probiotike?
• Kislo zelje: Je eden najdostopnejših
in najcenejših probiotikov, ki jih lahko
dobite v zimskem času, že stoletja ga
ljudje uporabljajo kot zdravilo za prebavo
in krepitev imunskega sistema.
• Kefir: Bogat je z mlečnokislinskimi in
bifidus bakterijami ter antioksidanti.
Narejen je iz kefirjevih zrn, ki so
pravzaprav kvasovke. Če ste občutljivi na
kvas, rajši izberite jogurt. Vegani lahko
posežejo po kokosovem jogurtu ali
kefirju.
• Surovi kakav: Je odličen praznični
probiotik in hkrati dober vir železa,
magnezija, cinka in B-vitaminov, ki
skupaj spodbujajo rast zdravih bakterij.
• Doma vložena zelenjava (kisle
kumarice, paprika, rdeča pesa): Odličen
praznični probiotik, ki zraven ohranja še
vse vitamine zelenjave, ki je bila obrana v
poletnem času.
Poleg probiotikov za najboljše rezultate
v prehrano vključite še prebiotike, ki so
pravzaprav hrana za »dobre« črevesne
bakterije.
Narava nas je obdarila s številnimi
prebiotiki, gre predvsem za zelenjavo z
visokim deležem vlaknin (asparagus,
banana, čebula, česen, zelje, fižol, leča,
čičerika, artičoke, por in vsa koreninska
zelenjava).
Kaj narediti, če vendarle zgaga peče?
• Ne posegajte takoj po zdravilih proti
kislini. Želodčno kislino potrebujete
za dobro prebavo in absorpcijo hrane,

•

•
•
•
•

zdravje imunskega sistema, zdravo
mikrobioto …
Posezite po lahkoprebavljivi hrani,
predvsem kuhani zelenjavi, zelenjavnih
juhah, ogljikovih hidratih z nizkim
glikemičnim indeksom (npr. prej
skuhana kvinoja je odlična v zelenjavnih
juhah, z njo dobite tudi potrebne
beljakovine).
Izogibajte se mastne, industrijsko
pripravljene hrane, močnih začimb, za
okus dodajte malo oljčnega olja.
Izogibajte se kavi, alkoholu in gaziranim
pijačam, pijte vodo ali kurkumin čaj.
Jejte 5 manjših obrokov na dan, ne
prenajedajte se in hrano uživajte počasi
ter jo dobro prežvečite.
Zadnji obrok naj bo vsaj 3 ure pred
spanjem.

Še bolj boste telesu pomagali z
rednim uživanjem probiotičnih
organizmov, ki telo napolnijo
z »dobrimi bakterijami«,
pomagajo prebavilom pri
presnavljanju hrane, skrbijo za
zdravje črevesja in imunskega
sistema, sintetizirajo vitamine B,
pomagajo pri alergijah, driskah …
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JEJMO MASTNO, BEMUMAST!
POGOVOR Z
GAŠPERJEM
GROMOM
Gašper Grom je diplomirani dietetik (kmalu bo tudi magistriral), sicer pa eden najvidnejših slovenskih
promotorjev prehrane LCHF (low carb high fat, nizkohidratna in visokomaščobna prehrana) oziroma
ketogene diete. Tak način prehrane proučuje, z njo kot svetovalec ljudem pomaga do boljšega zdravja
in vitkosti, o njej pa tudi piše. Ob izidu tretje knjige iz serije Bemumast »Bemumast 3: Imate jajca?«
Besedilo: T. V.
smo ga povprašali o knjigi in sami prehrani LCHF.
V zelo kratkem času ste izdali že tretjo
bemumastično knjigo. Prva, »Bemumast!
Z uživanjem maščob do vitkosti in dobrega
počutja«, je bila nekakšen učbenik osnove
prehrane LCHF, druga, »Bemumast
2: LCHF – recepti za vsak dan«, je bila
kuharica, tretja pa je tudi kuharica.
Drži. Prehrana LCHF ima čedalje več
privržencev. Ena pogostih težav je
vprašanje, kaj kuhati, ko se prehranjujemo
po načelih LCHF. Smo ljudje, ki s hrano

povsem v redu shajamo brez velikega
premisleka o receptih, jasno in prav pa
je, da si ljudje želijo pripravljati raznolike
jedi. Z Bemumast 2 smo postregli z recepti
za vsak dan, tretjo knjigo, za katero sta
recepte prispevali moja žena Staša in
njena prijateljica Tea, pa sta si zamislili
kot zbirko LCHF-receptov, ki zaokrožajo
celotno kosilo ali večerjo. Če npr.
povabimo družino, imamo slavje ali če se
ob hrani družimo s prijatelji: kako pripraviti
vse skupaj? Bemumast 3 prinaša prav za

»Res je, da izločimo ogljikove hidrate oz. se jih trudimo zaužiti čim
manjšo količino. Vendar je enako pomembna postavka prehrane
LCHF tudi, da ogljikove hidrate, ki jih ne zaužijemo, nadomestimo z
maščobami in ne z beljakovinami,« razlaga dietetik Gašper Grom.
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take priložnosti kopico izjemnih idej, pri
čemer sta Staša in Tea na začetku pripravili
nekaj osnovnih receptov: kruh, tortilje,
palačinke, riž … vse to seveda LCHF.
Osnova prehrane LCHF je, da z
jedilnikov izločimo ogljikove hidrate,
kajne?
Dobro vprašanje. Res je, da izločimo
ogljikove hidrate oz. se jih trudimo
zaužiti čim manjšo količino. Vendar je
enako pomembna postavka prehrane
LCHF tudi, da ogljikove hidrate, ki jih ne
zaužijemo, nadomestimo z maščobami
in ne z beljakovinami. Čeprav je presnova
beljakovin drugačna od presnove
ogljikovih hidratov, sta si obe hranili do
določene mere podobni: obe vplivata na
dvig inzulina. Ne sicer enako, a dovolj,
da z beljakovinami ne pretiravamo.
Uradne prehranske smernice imajo
glede vnosa beljakovin prav – zaužijmo
jih toliko, kolikor jih potrebujemo: če vse
dni sedimo, bo to približno 0,7 grama na
kilogram telesne mase, če smo športno
aktivni, več.
Skratka, pomemben je vnos maščob.
Zaužite maščobe namreč ne vplivajo na
inzulin, hkrati pa se pri njihovi presnovi
tvorijo ketonska telesca. Kombinacija
umirjenega inzulina in ketonskih telesc
ima nekatere izjemne učinke, zaradi česar
je prehrana LCHF postala tako priljubljena.
Katere maščobe pa so tiste, ki jih je
priporočljivo uživati? Do zdaj je veljalo,
da so maščobe iz rastlinskih virov
najboljša izbira.
Marsikaj smo mislili, da je dobro, in se
motili. Napotek ni tako enostaven, kot
bi si želeli: maščobe iz različnih virov so
Spremljajte nas na
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Kombinacija umirjenega inzulina
in ketonskih telesc ima nekatere
izjemne učinke, zaradi česar
je prehrana LCHF postala tako
priljubljena.
lahko dobre in slabe. Če jemo mastno
meso živali, ki ni nikoli videla travnika, ali
jajca kokoši, ki je vse življenje preživela
v kletki ob industrijski krmi, si ne bomo
naredili nobene usluge. Najlažje navodilo,
ki ga lahko dam, je: jejte maščobe živali
iz pašne reje, med maščobnimi živili, ki
predstavljajo največji delež v jedilniku, pa
naj bodo oljčno olje, maslo, jajca, posebej
rumenjaki, avokado, lešniki, makadamije,
kokosovo olje, dobra rastlinska olja so še
lešnikovo, makadamijino in avokadovo
olje. Druga rastlinska olja ali izločimo
iz prehrane ali pa njihovo količino
zmanjšamo. Ne gre za to, da bi bila olja iz
rastlin sporna – težava je, da imajo visoko
vsebnost maščobnih kislin omega 6, teh
pa je v sodobni prehrani preveč. Celo toliko
preveč, da so eden od virov marsikatere
težave (apetit, vnetja …).

niso debeli zato, ker imajo šibko voljo
za nadzor nad apetitom, temveč zato,
ker niso opremljeni za uživanje velike
količine ogljikovih hidratov. Ko taki ljudje
poslušajo navodila uradnih prehranskih
institucij, rinejo v začarani krog. Zanje je
edina rešitev zmanjšanje vnosa ogljikovih
hidratov: ali morajo začeti jesti po načelih
LCHF ali celo uvesti ketogeno dieto, če
morajo tudi shujšati.
Zelo sem vesel, da se počasi, a zagotovo
spreminja tudi pogled stroke na tako
prehranjevanje. Poznam kar nekaj
zdravnikov, ki svoje paciente podpirajo pri
prehrani LCHF, hkrati pa se tudi na ravni
institucij stvari spreminjajo: prav lani smo
na Fakulteti za vede o zdravju v Izoli izvedli
klinično raziskavo o ketogeni dieti: rezultati
na telesih udeležencev in tudi rezultati
biomarkerjev, ki smo jih spremljali, so
bili osupljivi. Članek bo kmalu objavljen v
ugledni znanstveni reviji.
Omenili ste ketogeno dieto. Kakšna
pa je razlika med prehrano LCHF in

ketogeno dieto?
Načelno ni razlike: večinoma s ketogeno
dieto mislimo najstrožjo obliko tega
načina prehranjevanja, prehrana LCHF
pa je nadpomenka, ki vključuje tudi
ohlapnejše različice (do 60 odstotkov
energijskega vnosa iz maščob).
Standardna ketogena dieta je način
prehranjevanja, pri katerem dnevno
zaužijemo približno 5 odstotkov
energijskega vnosa iz ogljikovih hidratov,
15 odstotkov iz beljakovin, 80 pa iz
maščob. To je osnovno ogrodje.
Če malce poenostavim. Ketogene diete
se držimo omejen čas, ko moramo doseči
določeni cilj: shujšati, popraviti krvno sliko
(krvni sladkor, krvni lipidi), znižati krvni
tlak … Za vzdrževanje pa je pogosto dovolj
kar ena od oblik prehrane LCHF. V praksi
je pri LCHF v primerjavi s ketogeno dieto
več svobode, lahko jemo več zelenjave,
si privoščimo več svobode pri mlečnih
izdelkih, včasih pojemo LCHF-sladico,
mogoče rezino sadja.

Številni trdijo, da je kljub priljubljenosti
prehrana LCHF samo modna muha in
povrh vsega nevarna.
Razumljivo je, da po desetletjih
neuspešnih poskusov najti »čarobno
paličico« za epidemijo debelosti in
spremljajočih bolezni – sladkorna
bolezen, bolezni srca in ožilja ipd. – v
javnosti prevladuje nezaupljivost. Na
eni strani imamo stroko, ki se oklepa
uradnih prehranskih smernic, po katerih
na jedilniku večino predstavljajo ogljikovi
hidrati, na drugi strani razočarane
posameznike, ki se različnih diet težko
držijo, če pa že, se kmalu vrnejo na stara
pota in stare telesne obsege.
Že nekaj časa vemo, da obstaja velik
delež ljudi, ki enostavno biološko ni
opremljen za hrano, tako zelo bogato z
ogljikovimi hidrati, kakršna je »prehrana
supermarket« zahodnega sveta zadnjih
pet, šest desetletij, še posebej pa od
70. let prejšnjega stoletja. Prav te dni
so znanstveniki v Bostonu analizirali
ogromno število podatkov o genih, ki
skrbijo za izločanje inzulina, in jih povezali
z indeksom telesne mase. Pokazala se
je čista korelacija! To pomeni, da ljudje

Če npr. povabimo družino, imamo slavje ali če se ob hrani družimo
s prijatelji: kako pripraviti vse skupaj? Bemumast 3 prinaša prav za
take priložnosti kopico izjemnih idej.
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SLOVENSKA ŽIVILSKA PODJETJA
PRESENEČAJO Z INOVATIVNIMI IZDELKI
REZULTATI IZBORA NAJINOVATIVNEJŠIH ŽIVIL LETA 2018
Inštitut za nutricionistiko je konec januarja predstavil najinovativnejša živila leta 2018. Nagrade so
prejeli Spar Slovenija za pecivo Kalčko, Žito za Konopljin toast, podjetje Moleum za Ajdove testenine
s pšeničnimi kalčki, Mlekarna Krepko za Bio jogurt z aronijo, Presad za Bio zelenjavni sok iz rdeče
pese, Pivovarna Laško Union za linijo izdelkov Zala z okusi, brez sladkorja in podjetje Rangus za
Zlato tatarsko ajdovo kašo. Posebna nagrada za inovativnost je bila podeljena Mlekarni Planika za
Besedilo: Janja Simonič*
spodbujanje lokalne pridelave in predelave živil.

*Vir: Inštitut za nutricionistiko

Nagrade Inštitut za nutricionistiko
podeljuje že četrto leto, osnovna cilja
tega nekomercialnega projekta pa
sta ozaveščati potrošnike, da bi lažje
prepoznali nova, izboljšana živila, in
spodbujati gospodarstvo pri razvoju živil,
predvsem takšnih z ugodnejšo hranilno
sestavo. Ocenjujejo v Sloveniji proizvedena
živila, ki so bila na trg uvedena v zadnjem
letu.
Izbor živil
Na razpisu so obravnavali 62 predlogov,
med katerimi so bila izbrana najboljša
živila v posameznih kategorijah. K
sodelovanju na razpisu za najinovativnejša
živila, ki ga je Inštitut za nutricionistiko
izvedel v drugi polovici lanskega leta,
so bili povabljeni tako potrošniki kot
proizvajalci živil v Sloveniji. Proizvajalci
so na razpis lahko posredovali po en
predlog. Podobno kot prejšnja leta so
približno polovico vseh sodelujočih živil
predlagali potrošniki, drugo polovico

Tudi pri ocenjevanju živil smo
zato v prvi vrsti upoštevali
hranilno sestavo živil, saj
želimo s projektom spodbuditi
ponudbo živil, ki so še posebej
koristna za zdravje.
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pa proizvajalci. »Namen projekta je
spodbujati inovativnost pri razvoju živil
med domačimi proizvajalci in na ta način
potrošnikom zagotoviti pestrejši izbor
kakovostnih živil z več vidikov. Pomemben
poudarek je na izboru živil z ugodnejšo
prehransko sestavo, upoštevamo pa
tudi druge vidike inovativnosti, npr.
prijaznost potrošniku in okolju. Tudi pri
ocenjevanju živil smo zato v prvi vrsti
upoštevali hranilno sestavo živil, saj
želimo s projektom spodbuditi ponudbo
živil, ki so še posebej koristna za zdravje. V
nadaljevanju so bili pri izboru upoštevani
še drugi vidiki inovativnosti. Število prijav
je bilo v primerjavi s prejšnjimi leti najvišje
do zdaj. Čeprav vsako leto obravnavamo
manj živil, ki jih je treba zaradi manj
ugodne sestave iz izbora izločiti, je še
vedno precej priložnosti za izboljšave,
npr. z vidika zmanjševanja vsebnosti
soli v pekovskih izdelkih ter sladkorjev
v brezalkoholnih pijačah in mlečnih
izdelkih,« je povedal prof. dr. Igor Pravst z
Inštituta za nutricionistiko.
Vrednotenje
Izbor najinovativnejših živil je opravila
strokovna skupina na Inštitutu za
nutricionistiko, ki je pripravila tudi
strokovno utemeljitev izbora. Strokovno
skupino so sestavljali strokovnjaki s
področja prehrane, živilske tehnologije,
živilske kemije in agronomije.
»Vrednotenje inovativnosti prijavljenih
živil temelji na prehranski sestavi živil. Da
bi se izognili subjektivnemu ocenjevanju,
smo se tudi pri letošnjem izboru
poslužili uporabe uveljavljenega modela
za profiliranje živil. Gre za posebno
znanstveno metodo, ki glede na sestavo
posameznemu živilu pripiše oceno, na
osnovi katere ga lahko razvrstimo med
manj oz. bolj zdrava živila. Od predlaganih

živil sta dve tretjini izdelkov dosegli
ugodno oceno za prehransko sestavo
in tako šli v nadaljnjo obravnavo, kjer
smo poleg dosežene ocene profiliranja
upoštevali še druge vidike inovativnosti,
vključno s poreklom surovin, okoljskim
vplivom in senzorično oceno. Izbrali smo
sedem živil, ki so v svojih kategorijah
izstopala, dodatno pa smo podelili
tudi posebno nagrado za inovativnost
pri spodbujanju lokalne pridelave in
predelave živil,« je pojasnila doc. dr. Anita
Kušar z Inštituta za nutricionistiko.
Spodbuda države
Projekt sofinancira Ministrstvo za zdravje
v okviru nacionalnega programa o
prehrani in telesni dejavnosti za zdravje
Dober tek Slovenija – zdravo uživaj in
več gibaj. Zmagovalce sta na razglasitvi
nagovorila minister za kmetijstvo,
gozdarstvo in prehrano mag. Dejan
Židan in državna sekretarka Ministrstva
za zdravje, Jožica Maučec Zakotnik, ki
je povedala: »Prispevek k povečevanju
ponudbe zdravju prijazne hrane je zelo
pomemben. Z enotnim sloganom Dober
tek Slovenija – zdravo uživaj in več gibaj
na ministrstvu povezujemo vse aktivnosti,
ki jih v medresorskem sodelovanju
prepoznamo kot podporo nacionalnemu
programu. Dejstvo je, da nam bo le s
široko podporo in enotnim nastopom
uspelo preseči slabe prehranske navade
v Sloveniji. V povprečju namreč za 120
% prekoračimo priporočen vnos soli in
presegamo dnevno sprejemljivo količino
50 gramov sladkorja. Inovativna živila
zagotovo ponujajo pomemben del
odgovora na to, kako izboljšati prehrano,
zato je projekt Inštituta za nutricionistiko
zelo obetaven. Dosegli smo tudi viden
premik v sodelovanju z gospodarstvom
– nacionalna mlečnopredelovalna
Spremljajte nas na
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ZMAGOVALCI
Utemeljitev izbora
Nepredpakirani pekovski izdelki: Pecivo Kalčko (Spar Slovenija d. o. o.) –
aromatične žemljice, obogatene s hrustljavimi nakaljenimi ajdovimi, lanenimi in
pšeničnimi semeni ter kosmiči pšeničnih kalčkov. Zaradi dodanih semen so bogat
vir prehranskih vlaknin in vir beljakovin, odlikuje jih tudi znižana vsebnost soli v
primerjavi z običajnimi kruhi.

Inštitut je proizvajalcem
nagrajenih živil omogočil
uporabo posebnega znaka
projekta, tako pri označevanju
kot oglaševanju nagrajenih živil.
industrija je lani podpisala zavezo, da
bo v svojih izdelkih zmanjšala vsebnost
sladkorja in soli, zaveze za izboljševanje
pa je že pred tem sprejela tudi industrija
pijač. Vse te aktivnosti in vrsta drugih
prispevajo k udejanjanju zelo jasnih
desetletnih ciljev, ki smo jih postavili v
Nacionalnem programu o prehrani in
telesni dejavnosti.«
Podporo projektu je izrazil tudi minister za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano mag.
Dejan Židan: »Uveljavitev izboljšanih
živil v praksi je zahteven proces, ki terja
veliko znanja, inovativnosti ter poguma.
Vse našteto pa omogoča, da ideje tudi
resnično zaživijo. Na Ministrstvu za
kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano se
zavedamo pomena kakovosti zdrave in
doma pridelane hrane, zato predvsem
podpiramo tiste ideje in proizvode, ki
spodbujajo lokalne proizvode in živila v
povezavi z zdravim življenjskim slogom.
Z inovativnimi živili spodbujamo celotno
verigo preskrbe s hrano, skrbimo pa tudi
za zdravje in dobro počutje potrošnikov.«
Promocija
Inštitut je proizvajalcem nagrajenih živil
omogočil uporabo posebnega znaka
projekta, tako pri označevanju kot pri
oglaševanju nagrajenih živil. Prejemniku
nagrade za inovativnost pri spodbujanju
lokalne pridelave in predelave živil
pa je omogočena uporaba znaka na
promocijskih gradivih pri predstavitvah
podjetja. V nasprotju z nekaterimi drugimi
nagradami in izbori, kjer si podjetja takšne
znake lahko naročijo in zanje plačujejo, je
uporaba znaka tega projekta za podjetja
povsem brezplačna, izbor pa je bil
neodvisen in ni bil povezan s kakršnimikoli
stroški za podjetja. Poleg nagrajenih
izdelkov je bilo na razpis prijavljenih tudi
več drugih živil, ki kažejo na inovativnost v
domači živilski industriji.
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Predpakirani pekovski izdelki: Konopljin toast (Žito d. o. o.) – izdelan je po
edinstveni recepturi iz pšenične črne moke, dodane so mu konopljine beljakovine,
zaradi posebnega postopka izdelave in uporabe kislega testa pa ga odlikuje tudi
izredna svežina. Tehnološka posebnost izdelka je, da ne vsebuje konzervansov, saj
proizvajalec trajnost toasta zagotavlja s pasterizacijo.
Testenine: Testenine iz ajde in pšeničnih kalčkov (Podjetje Moleum, v
sodelovanju s podjetjem Mlinarjev sin) – odlikuje jih višja vsebnost beljakovin.
Poudariti je treba tudi trajnostno proizvodnjo živila, saj uporabljeni visoko hranljivi
razmaščeni pšenični kalčki predstavljajo stranski proizvod pri proizvodnji olja
pšeničnih kalčkov, ki je na ta način koristno uporabljen.
Mlečni izdelki: Bio jogurt z aronijo (Mlekarna Krepko) – proizveden je iz mleka s
slovenskim poreklom. S svojo prehransko sestavo dokazuje, da tudi sadni jogurti
lahko vsebujejo zmerno količino sladkorja in so zato lahko dobra izbira.
Sokovi: Bio zelenjavni sok iz rdeče pese (Presad d. o. o.) – 100 % zelenjavni sok
je izdelan iz ekološko pridelane rdeče pese. Medtem ko so številni sokovi na
tržišču izdelani iz koncentratov, gre v tem primeru za sveže stisnjen in fermentiran
sok, ki ga zato odlikuje posebej svež in rahlo kiselkast okus. Kozarec takšnega
zelenjavnega soka pomeni popestritev običajne prehrane.
Pijače: Linija izdelkov Zala z okusi, brez sladkorja (Pivovarna Laško Union d. o.
o.) – linija združuje pijače, izdelane na osnovi izvirske vode, ki jim je za osvežilen
okus dodan le kanček sadnega soka. Gre za pijače brez energijske vrednosti, ki ne
vsebujejo niti dodanega sladkorja niti sladil, zaradi česar so lahko odlična izbira za
vsak dan.
Živila brez glutena: Zlata tatarska ajdova kaša (Rangus d. o. o.) – je hranljivo
živilo, ki ga odlikujejo tudi flavonoidi. Zrnje tatarske ajde je pridelano in predelano
v Sloveniji. Zaradi debelih in trdih lusk ter drobnih zrn je proizvodnja kaše tatarske
ajde tehnološko zahtevna, proizvajalec pa z ustrezno tehnologijo in nadzorom
zagotavlja tudi, da med proizvodnjo ni kontaminacije z glutenom. Živilo je zato
primerno tudi za posameznike s celiakijo.
Spodbujanje lokalne pridelave in predelave živil: Mlekarna Planika Kobarid –
odkupuje in predeluje izključno mleko, pridelano na hribovitih lokalnih območjih
in tako pomembno prispeva k obdelanosti kmetijskih zemljišč, ohranjanju panoge
in lokalnemu zaposlovanju. Posebno pozornost posveča svežemu pasteriziranemu
mleku, ki ima zaradi načina proizvodnje značilen poln okus. Na to vplivajo prehrana
živali, način vzreje in visokogorski predeli odkupnega območja, kjer se živina v
poletnih mesecih pase, pozimi pa jo rejci krmijo s kakovostno krmo. Takšno mleko
je tudi odlična surovina za raznolike mlečne izdelke.
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ÆIVLJENJE OBARVAJO

DROBNE STVARI

Gibanje je koristno.
Naj bo tudi prijetno in lahkotno!
Kolagen predstavlja 30 % vseh beljakovin
v Ëlovekovem organizmu in je tako najbolj
zastopana beljakovina v naπem telesu. Nahaja
se v hrustancu, kosteh in kitah. S staranjem se
koliËina kolagena v telesu zmanjπuje, zato proces
regeneracije ni veË dovolj uËinkovit, kar se kaæe v
oteæenem gibanju.
Nadomestite manjπo koliËino kolagena v telesu
s prehranskim dopolnilom Kolagenflex, ki poleg
kolagena Fortigel® vsebuje vitamin C, ki ima
vlogo pri nastajanju kolagena za normalno
delovanje hrustanca in kosti.

PREHRANSKO
DOPOLNILO
KOLAGENFLEX
• Medex • 140 g

Mojih 10

-17 %
13,99
Redna cena: 16,99 ¤

Akcija velja v Tuπ drogerijah od 19. 1. do 8. 4. 2018. RazliËni popusti se med seboj ne seπtevajo.

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

V Tuπ drogerijah poiπËite πe ostale
izdelke Medex, ki sodelujejo v Mojih 10.

GIBANJE

10
NASVETOV
ZA
TEK
BOLEČINE V ZAPESTJU POZIMI
IN DLANEH
Sindrom karpalnega (zapestnega) kanala je ena
od tegob, s katero se srečuje vse več ljudi. Če
je nekoč doletela predvsem tesarje, mizarje,
strojepiske, igralce glasbil, šivilje in pletilje, je
danes, ob delu z računalnikom, potencialen
kandidat praktično vsak. Kaže se z mravljinčenjem
prstov, bolečino v zapestju, izgubo
občutka za dotik in zmanjšano mišično
močjo v dlaneh in rokah.
Besedilo: Nataša Sinovec, specialistka za poravnavo telesne drže

Če iščemo vzrok simptomatsko, je vsem prej omenjenim
poklicem skupna obilica ponavljajočih se gibov, ali v prisilnem
položaju dlani in zapestij ali pri napornem delu z rokami.
A če pogledamo celostno, bo vsem, ne glede na naravo
poklica oziroma njihovega dela, skupno, da so njihova
ramena povešena naprej, tudi glava je pomaknjena naprej,
prsna krivulja hrbtenice je povečana, ledvena pa največkrat
zmanjšana. Z zornega kota funkcionalnega delovanja telesa
sindrom karpalnega kanala nastane zaradi prilagoditev, ki jih
mišice ob taki postavitvi skeleta izvajajo. Mišice spodnjega
dela roke morajo same opraviti vse delo, ker so ramena
»zaklenjena« v svojem naprej povešenem položaju. Poleg
oziroma zaradi tega je v trupu in celem telesu motena
zmožnost sprejemanja in prenašanja obremenitev. In
tako zgornje okončino bijejo izgubljeno bitko z bolečino.
Nimajo dostopa do prefinjene mišične moči in potrebnega
biomehanskega sodelovanja, da bi lahko ostale zdrave. Ne
morejo delovati skladno s svojo zasnovo.
Simptomatsko reševanje težave, npr. vaje za raztezanje
zapestja ali opornica za zapestje, jo lahko začasno reši.
Dolgoročno žal ne obrodi sadov, saj se ne dotakne
primarnega vzroka. Če ne izboljšamo položaja glave, ramen,
hrbtenice in preostalih nosilnih sklepov, se bodo bolečine
prej ali slej ponovile ali pojavile nekje drugje. Vsakodnevno
izvajanje vaj za izboljšanje telesne drže, še posebno če je
program vaj prilagojen posamezniku in cilja na njegove
pomanjkljivosti in težave, prispeva k boljši funkcionalnosti
telesa in zmanjšuje možnost bolečin.
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Od jeseni do spomladi so razmere za tek za
večino tekačev manj prijetne. Mraz, dež in sneg
poskrbijo, da marsikateri par tekaških copat dalj
časa ostane nedotaknjen.
Besedilo: Uroš Kožar, diplomant kineziologije, trener in kineziolog pri Športnem društvu KinVital

Čeprav zime zadnja leta niso več to, kar so bile nekoč, so
razmere v tem delu leta veliko manj ugodne za vsakodnevno
tekaško rutino. Svoje dodajo še redkejše tekaške prireditve, ki
poskrbijo, da je motivacija za tek še bolj okrnjena. Kljub številnim
uporabnim izgovorom si lahko tekači zimski trening popestrite s
številnimi dopolnilnimi dejavnostmi, ki so ključnega pomena za
dolgo poletno tekaško sezono.
1. Kaj obleči?
Dojemanje mraza je zelo subjektivno. Medtem ko nekateri
tekaške copate pospravijo v kot že pri temperaturah komaj
kaj pod 10 °C, drugi vztrajajo pri temperaturah globoko pod
lediščem. Neprimernih razmer za tek skorajda ni, obstajajo samo
neprimerno oblečeni tekači. Oblecite se po t. i. sistemu čebule
in v žive barve. Več tankih plasti, ki jih prilagajajte razmeram
primerno. Ne pozabite na kapo in rokavice! Ravno skozi dlani in
glavo izgubimo največ toplote.
2. Kaj obuti?
Tekaške poti so v zimskem obdobju pogosto mokre, blatne,
poledenele in prekrite s snegom. Tako kot se razmere pozimi
razlikujejo od tistih poleti, se tudi zimska obutev od poletne. V
zimskih razmerah uporabljajte tekaške copate z bolj izrazitim
profilom podplata, ki vam omogoča bolj stabilen korak, zgornji
del pa naj bo iz nepremočljive membrane. Membrana bo
ohranjala vaša stopala suha dalj časa, ti materiali pa hkrati bolje
zadržujejo toploto!
3. Ne izpuščajte ogrevanja!
Zaradi nižjih temperatur smo pozimi še toliko bolj dovzetni
za nastanek poškodb, kot so razne natrganine mišic ali tetiv.
Ogrevanje kot pomemben del treninga tudi poleti je pozimi
še pomembnejše. Lahko ga opravite še v toplem stanovanju,
vendar ga nikar ne zamenjajte za »segrevanje« ob radiatorju!
Med ogrevanjem morate gibalni aparat pripraviti na napor v
glavnem delu in s pasivnim segrevanjem ob toplotnem telesu
Spremljajte nas na
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tega ne boste dosegli. Od 5 do 10 min
dinamičnega gibanja in nekaj dinamičnih
razteznih vaj bo kar v redu, preden se
podate na tekaške steze.
4. Kako trenirati?
O temperaturah smo nekaj rekli že pri
točki o oblačilih, prav tako pa jih moramo
upoštevati tudi pri metodah treninga. Naše
telo je izjemen stroj in se zna prilagoditi na
težke zimske razmere. Vdihan mrzel zrak
se po dihalnih poteh do pljučnih mešičkov
segreje in tako nam pljuča ne zmrznejo.
Vse to seveda pod pogojem, da ohranimo
nizko intenzivnost treninga. V zelo mrzlih
dneh tek ni prepovedan, le tempo znižajte,
da se frekvenca dihanja in bitja srca
ohranja nizko!
5. Kombinirajte tek z vadbo v dvorani!
Tek pozimi seveda ni prepovedan, ga
pa lahko odlično kombinirate z vadbo
v dvorani. Tekači zelo radi tečejo, vse
drugo, kar ni tek, pa večinoma v celoti
zanemarjajo. Pri tem imam v mislih
predvsem vadbo moči in gibljivosti. Moč
in gibljivost sta tisti gibalni sposobnosti,
ki tekačem po navadi manjkata. Zima bo
torej odlično obdobje, ko lahko trening –
ali še raje dva – zamenjate za strokovno
vodeno vadbo v dvorani.
6. Preventiva
Ta točka se večinoma povezuje s prejšnjo.
Z izboljšanjem moči in gibljivosti boste
naredili veliko za preventivo pred
nastankom poškodb. Močne in dolge
mišice so tiste, ki vas bodo nesle daleč,
in zima je idealno obdobje, da se jim
posvetite. Osredotočite se na glavne
tekaške mišice v predelu kolka, trupa
in nog. Poiščite svoje šibke točke in jih
izboljšajte!

Zaradi nižjih temperatur smo pozimi še toliko bolj dovzetni
za nastanek poškodb, kot so razne natrganine mišic ali tetiv.
Ogrevanje kot pomemben del treninga tudi poleti je pozimi še
pomembnejše.
7. Sanacija poškodb
Prav tako je zima idealno obdobje za
sanacijo poškodb, ki se vlečejo že dalj
časa. V tem času ni pritiska vedno novih
tekaških tekmovanj, zato se osredotočite
na svoje zdravje. Pri zdravniku poiščite
pravo diagnozo za vaše stanje in nato s
pomočjo strokovnjaka za gibanje določite,
zakaj je prišlo do poškodbe, ter odpravite
vzrok!
8. Začetniki, začnite!
Mogoče se zdi kot slaba šala, ampak
ni! Zima je dejansko dobro začetno
obdobje na poti, da postanete tekač.
Zaradi dopoldanske službe boste verjetno
obsojeni na tekanje v mraku, v iskanju
motivacije pa se lahko pridružite tekaški
skupini. Treningi v tem letnem času so
manj intenzivni, razdalje so krajše, zato se
boste z lahkoto priključili. Do pomladi, ko
se začno prve tekaške prireditve, boste že
čisto pravi tekač!

9. Izobražujte se!
O dejavnosti, ki ji namenjate več ur
tedensko, morate vedeti več! Redno
prebiranje tekaških revij, spletnih portalov
in knjig vam bo razkrilo številne koristne
informacije. Kako se obleči, kako trenirati,
kdaj biti pozoren na tekaške poškodbe,
kako se jim izogniti ... Informacije in
znanje so ključ do napredka.
10. Načrtujte novo sezono!
Konec leta je čas, da se usedete in
pogledate na preteklo sezono. Preglejte
svoje tekaške dnevnike in ocenite
uspešnost sezone. Poglejte, kaj ste delali
dobro in kaj bi lahko storili še bolje. Na
podlagi vtisov iz sezone, ki se končuje,
načrtujte novo. Sklenite, kaj boste
spremenili v postopku treninga, boste
trenirali več ali manj, boste naredili kaj več
za preventivo pred poškodbami ... Poiščite
in se – najbolje – kar prijavite na tekaške
prireditve v novem letu.

V zelo mrzlih dneh tek ni
prepovedan, le tempo znižajte,
da se frekvenca dihanja in bitja
srca ohranja nizko!
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NARAVNI KOLAGEN
IN KOENCIM Q10
ZA MLADOSTNEJŠI
VIDEZ KOŽE
Čeprav se človeško telo z leti stara in so biološke spremembe v telesu zaradi tega neizogibne, lahko
sami vplivamo na spremembe, ki pri tem nastajajo zaradi različnih notranjih in zunanjih dejavnikov.
Najbolj znan zunanji dejavnik so prosti
radikali – nevarne reaktivne snovi, ki
napadajo in poškodujejo genetski
material. Notranji dejavnik, ki s staranjem
vidno vpliva na spremembe in videz kože,
pa je upad proizvodnje telesu lastnega
koencima Q10 in kolagena.

Z antioksidanti v boj proti škodljivim
radikalom
Največ radikalov v telesu nastane v
procesu pretvarjanja hranilnih snovi v
celično energijo, dodatni vir pa so stres,
onesnaženo življenjsko okolje, nezdrav
življenjski slog in izpostavljenost UVžarkom. Za pomoč v boju proti radikalom
so zadolženi antioksidanti, vendar so ti
učinkoviti le, če dosežejo mesta, kjer jih
telo dejansko potrebuje. Poznamo nekaj
telesu lastnih antioksidantov, ki dokazano
izpolnjujejo svojo nalogo. Poleg nekaterih
vitaminov in mineralov je takšen učinkovit
antioksidant tudi koencim Q10. Ker
naše telo z leti koencim Q10 vedno težje
proizvaja, ga moramo nadomestiti s hrano
in prehranskimi dopolnili.
Koencim Q10 za manj gubic
Zaradi številnih ugodnih vplivov na
staranje je koencim Q10 že dolgo časa
poznan tudi kot koencim mladosti.
Na trgu obstajajo številni kozmetični
pripravki z dodatkom koencima Q10,
vendar zaradi varovalnih lastnosti naše
kože Q10 iz krem zelo težko prodre vanjo
in ne doseže mest, kjer ga naše telo
dejansko potrebuje. Poleg tega so količine
koencima Q10 v kremah zanemarljive.
Zaradi nizke vsebnosti v običajni prehrani
se priporoča uživanje Q10 v obliki
prehranskih dopolnil.

Valens Beauty ima okus
ananasa in kokosa ter vsebuje
izjemno čist in naravno
bioaktiven kolagen v hidrolizirani
obliki, pridobljen iz morskih rib.
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Najboljša je vodotopna oblika
V slovenskem podjetju Valens, ki proizvaja
patentirano vodotopno obliko koencima
Q10, so v sodelovanju z Inštitutom za
kozmetiko VIST izvedli klinično raziskavo,
s katero so dokazali, da redno uživanje
koencima Q10 v dovolj visokih odmerkih

pomembno vpliva na strukturo kože.
Rezultati trimesečnega uživanja izdelkov z
vodotopno obliko Q10 so pokazali čvrstost
in mladostnejši videz kože ter zmanjšanje
gub.
Pomen kolagena za kožo
Kolagen je beljakovina, ki je prisotna v
koži in vezivnem tkivu. Tako kot koencim
Q10 naše telo kolagen proizvaja samo,
vendar začne ta »notranja proizvodnja« po
20. letu upadati, sprva malo manj opazno,
z leti pa vedno hitreje – po 40. letu že kar
za 1 % na leto. Upadanje ravni kolagena
v telesu se navzven kaže predvsem na
koži: postaja manj prožna, manj elastična,
izgublja vlago in nastajajo gubice. Kolagen
lahko v telo vnesemo z uživanjem živalske
kože, vezi ali kosti, vendar v minimalnih
količinah. Bolj enostavno in priporočljivo
ga je uživati v obliki kakovostnih
prehranskih dopolnil, ki vsebujejo dovolj
visoke količine hidroliziranega kolagena.
Valens Beauty – slovenska inovacija
Slovensko podjetje Valens je kot odgovor
na izzive staranja razvilo edinstven
izdelek, ki vsebuje najkakovostnejše
sestavine z odlično absorpcijo. Valens
Beauty ima okus ananasa in vsebuje
izjemno čist in naravno bioaktiven
kolagen v hidrolizirani obliki, pridobljen iz
morskih rib. Gre za kolagen Peptan,
najkakovostnejši kolagen tipa I na
tržišču, za katerega so različne študije
pokazale visoko učinkovitost ob rednem
uživanju. Izdelku so dodali tudi vodotopno
obliko koencima Q10 ter vitamine C, A
in biotin, ki imajo vlogo pri tvorbi telesu
lastnega kolagena ter ohranjanju zdrave
kože in las.
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ZIMA IN
HLADNEJŠI
DNEVI –
MOJA KOŽA
JE SUHA!

STOP SRBEČI KOŽI

NOVO

Hladni in zasneženi dnevi pomenijo pravi izziv za
ohranjanje lepe in negovane kože. Zunaj nizke
temperature, hladen veter in mrzel zrak, v naših
domovih pa centralno ogrevanje skrbi za prijetne
temperature. Vedno več posameznikov se
srečuje s suho kožo in atopijskim dermatitisom.

Atoderm
SOS
Spray

Besedilo: M. N.

S prihodom hladnejših dni so celice slabše prekrvavljene, s čimer
se zmanjša proizvodnja sebuma, ki kožo ščiti pred agresivnimi
zunanjimi vplivi. Koža se zato pospešeno izsušuje, površinske
celice odmirajo, kar se kaže s povečanim luščenjem kože.

Sprej za takojšnje
blaženje srbenja

Atopijski dermatitis
To je kronična vnetna kožna bolezen, za katero so značilni
suha koža, draženje in vnetne lezije. Je benigna bolezen, ki ni
nalezljiva, se pa ponavlja. Benigno, nenalezljivo, a ponavljajoče
se stanje se odraža v obliki izbruhov, ki lahko povzročajo
intenzivno srbenje in motnje spanca, s čimer vplivajo na kakovost
življenja vseh družinskih članov.

 zelo suha koža
 atopijski dermatitis
 kronična koprivnica

Atopijski dermatitis je prav tako pogosto povezan z družinsko
zgodovino bolezni. Pogosto se pojavi v zgodnjem otroštvu, še
pred nastopom odraslosti pa se začnejo simptomi postopoma
zmanjševati ali celo izginejo.

Prilagojena nega
Naša koža pozimi potrebuje zaščito pred mrazom, zato moramo
posegati po močnejših kremah z obogateno formulo, ki
vsebujejo večji delež maščobnih komponent. Te so ključne za
nastanek zaščitnega sloja na kožni povrhnjici. Pozimi naša koža
lahko postane suha in groba na dotik, ves čas imamo občutek
zategovanja. Zato potrebujemo nego, ki bo našo kožo zaščitila in
navlažila ter preprečila njeno izsuševanje. Še posebej se priporoča
uporaba negovalnega olja za telo, saj zadrži vlago v naši koži in
jo naredi vidno bolj napeto, sijočo in mehkejšo. Olje prav tako
nahrani predele telesa, ki so največkrat izsušeni – dlani, komolci,
kolena in stopala.

 senilna kseroza
 luskavica
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Na voljo v vaši lekarni.

6-urno
delovanje

www.bioderma.si

SABEX d.o.o., Poslovna cona A 18, 4208 Šenčur

Vzroki so genetski in imunološki. Suha in razdražena koža ne
opravlja več barierne vloge in posledično postane prepustna
za bakterije in druge molekule, ki povzročajo alergične kožne
reakcije. Ste vedeli, da je pri 90 % bolnikov z atopijskim
dermatitisom koža poseljena z bakterijo Staphylococcus aureus,
ki vzdržuje vnetje? A rešitve obstajajo!

 kontaktni ekcem
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PREPOGOSTO
SPREGLEDANA
ROZACEA
Rozacea je pogosta kožna bolezen, ki jo mnogi spregledajo. V dermatoloških ambulantah se
vsakodnevno srečujemo s pacienti, ki imajo bolezen v določeni fazi, oziroma jo opazimo tudi pri tistih,
Besedilo: Derma center Maribor/Rogaška
ki ne pridejo k nam zaradi nje.
Rozaceo prepoznamo po rdečini na licih,
nosu, bradi in čelu, po razširjenih kapilarah
in izpuščajih na teh mestih. Njeno stanje
lahko poslabšajo določene vrste pekoče
hrane, rdeče vino, izrazit psihični stres
ali sonce. Pojav bolezni lahko omilimo s
pravilno nego kože, samodisciplino, kjer
izločimo vse moteče dejavnike, ki slabšajo
stanje kože, in z estetskimi dermatološkimi
postopki, kot so terapije s PDL-laserjem in
tehnologijo ELOS.
Navali rdečice v lica ob stresu, povečani
fizični aktivnosti, pitju vročih pijač,
alkohola, po obisku bazenov in savn, pri
hitri menjavi vroče-hladnega okolja ali v
visoki vročini poleti niso nič neobičajnega
tudi za osebe, ki teh težav nimajo.
Pri rozacei so ti navali intenzivnejši in
trajajo dalj časa. Njihova pogostost se
z napredovanjem bolezni veča, nekega
dne pa koža postane trajno rdeča na
licih, spodnjem delu čela, bradi in nosu.
Opazne so drobne žilice na teh mestih,

Rozacea pred zdravljenjem in
po zdravljenju s kremami ter
tehnologijo ELOS. Posnetek:
VISIA digitalna analiza kože
obraza s filtrom za rdečino kože.
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občasen pojav drobnih rdečih bunkic pri
nezdravljeni bolezni pa postane trajen.
Napredovana in nezdravljena bolezen
povzroči nastanek rinofime, povečanega
nosu, ki nastane zaradi pomnožitve veziva
v žlezah lojnicah.
Poslabšanje stanja zaradi hrane?
Rozacea se lahko pojavi v vseh starostnih
skupinah, pogosteje pa pri svetlopoltih,
svetlolasih osebah, ni pa to redka bolezen
tudi pri preostalih tipih kože. Kot že
omenjeno, lahko določena hrana sproži
naval rdečine v obraz, kar si bolnik dobro
zapomni in se po navadi izogne tem
dražečim dejavnikom. Med njimi so: vroče
pijače, določene začimbe, alkoholne
pijače, še posebej rdeče vino. Za slednjega
je splošno znano, da razširi žile, kar je pri
tej kronični vnetni bolezni obraza zadosten
razlog, da rdečina postane še izrazitejša.
Sončni žarki širijo žile na obrazu, kar
poslabša rozaceo. Zelo pomembna sta
vsakodnevna uporaba krem, ki imajo
širokospektralni filter za zaščito pred
soncem, in izogibanje pregrevanju kože na
soncu v poletnem času in izpostavljanju
mrazu pozimi.
Različne oblike zdravljenja
Rozacea je bolezen mastne kože, katere
vzrok ni pojasnjen. Na koži se dogaja
kronično vnetje, ki z leti poškoduje kožo
toliko, da je konstantno pordela, prekrita
z žilicami in zaradi tega zelo reagira na
stresorje v okolju ali telesu, ki povečajo
pretok krvi v koži. Rozacea je pogosta
kožna bolezen, ki zahteva glede na fazo
bolezni določen pristop k zdravljenju.
Temu sledi faza vzdrževanja bolezni s
spremembo življenjskega sloga, občasno
uporabo zdravilnih krem in zdravil ter

občasno izvedbo pobleditve kože obraza
z barvilnim laserjem ali tehnologijo ELOS.
Bolezen se lahko z vztrajno in pravilno
terapijo v večini primerov umiri in postane
nemoteča.
Pomoč s kozmetiko in zdravili
Bolezen ni ozdravljiva, mogoče pa jo je
omejiti toliko, da ni preveč moteča in
opazna. Pobleditev rdečine ali izpuščaje
je mogoče umiriti z redno uporabo
kozmetičnih krem, ki so namenjene
za blaženje rosaceje. V hujših primerih
se bolezen zdravi z jemanjem tablet
doksiciklin ali kapsul z vitaminom A.
Zdravilne kreme, ki imajo azelainsko
kislino in metronidazol, pomagajo
pomiriti vnetje. Novejše kreme delujejo na
zaviranje razmnoževanja kožnih parazitov
ali pa začasno krčijo žilice. Od pomladi do
jeseni je zelo pomembno, da ima dnevna
krema faktor 30 SPF ali več, saj lahko
sončna svetloba zelo poslabša bolezen.
Brez pokrival, ki preprečijo dostop toplote,
tudi ne gre.
Učinkovito zdravljenje s PDL-laserjem
Rdečine, ki ostane, razširjenih žilic in
rinofime ni mogoče odstraniti z nobeno
kremo ali zdravilom. Tukaj pomagata
bolezen umiriti uporaba tehnologije ELOS
in PDL-laser. Rinofimo je mogoče zgladiti
brez operacije z uporabo ablativnega
laserja. PDL-laser (ang. Pulsed Dye Laser,
v slovenščino prevedeno barvilni laser)
se uporablja za zdravljenje rozacee že od
zgodnjih devetdesetih let. Svetloba valovne
dolžine 595 nm se selektivno absorbira v
rdečem krvnem barvilu – hemoglobinu,
ki se nahaja v številnih drobnih žilicah,
povzroči njihovo nadzorovano pregrevanje
in razpad. S spreminjanjem trajanja pulza
Spremljajte nas na
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nekaj tednov, vzdrževanje stanja pa nato
po potrebi enkrat na leto. Po postopku
je večinoma krajši čas vidna povečana
rdečina, ki pa hitro izgine.

Prednost postopka je v delovanju svetlobe na žile v različnih
globinah kože, sočasno pa pobledi še rjave lise in deluje na
pomlajevanje kože.
svetlobe barvilni laser deluje na žile v
različnih globinah. Toplotno spremenjene
žilice se nato izločijo s pomočjo telesu
lastnih mehanizmov.
Med postopkom pacienti občutijo rahlo
zbadanje, ki ga dodatno zmanjša delovanje

same naprave s pomočjo pulza hladilnega
plina pred laserskim pulzom in takoj po
njem. Po posegu je koža blago pordela, kar
hitro izgine. Takoj lahko uporabijo tonirano
ali svojo kremo. Navali rdečice se po
posegu umirijo ali celo prekinejo. Vedno
sta potrebni vsaj dve terapiji v razmiku

Novost pri zdravljenju – tehnologija
ELOS
Tehnologija ELOS je relativno novejša
možnost zdravljenje rozacee. Gre za
kombinacijo delovanja nastavkov
z intenzivno pulzirajočo svetlobo,
valovne dolžine 480–900 nm, in
radiofrekvenčnega toka, ki nekoliko manj
selektivno delujeta na krvne žile. Prednost
postopka je v delovanju svetlobe na
žile v različnih globinah kože, sočasno
pa pobledi še rjave lise in deluje na
pomlajevanje kože. Takoj po postopku
je prisotna blaga rdečina na koži, ki hitro
pobledi, izjemno redko se pojavi oteklina
pod očmi. Rjave lise začasno potemnijo in
se v nekaj dneh neopazno odluščijo. Koža
postane enakomerno obarvana in sijoča.
Najučinkovitejše zdravljenje rozacee je
kombinacija prilagoditve življenjskega
sloga, ki upošteva izogibanje dejavnikov
poslabšanja bolezni, uporaba krem, ki
delujejo pomirjevalno proti vnetju kože,
dnevnih krem z zaščitnim faktorjem in
uporabo pokrival ter občasno izvedbe
terapije z barvilnim laserjem in tehnologijo
ELOS.
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Le kakovosten izdelek omogoča varno uporabo in pričakovano delovanje.
Pot k sejmišču 26a, 1231 Črnuče-Ljubljana

www.oktal-pharma.si
znak kakovosti v vaši lekarni
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ZAKAJ SO
OKULISTIČNI
PREGLEDI OČI
POMEMBNI?
Redni očesni pregledi so pomembni – ne glede na vašo starost ali zdravstveno stanje. Na temeljitem
okulističnem pregledu bo okulist ugotavljal veliko več kot le dioptrijo za očala oz. kontaktne leče.
Preveril bo, ali imate kakšne očesne bolezni, in ocenil, kako dobro delujeta vaši očesi skupaj in kakšen
pokazatelj splošnega zdravstvenega stanja so vaše oči.
Besedilo: Tatjana Šporar, dr. med., spec. oftalmologije
Okulisti so pogosti prvi, ki odkrijejo
kronične sistemske bolezni, npr. visok
krvni tlak ali sladkorno bolezen.
Kdo mora na pregled oči?
Okulistični pregledi so pomemben del
rutinskega preverjanja zdravstvenega
stanja vseh ljudi. Odrasli potrebujejo
očesne preglede za redno posodabljanje
dioptrije in ugotavljanje zgodnjih znakov
očesnih bolezni.
Pri otrocih pa so redni pregledi pomembni
za zagotavljanje normalnega razvoja vida.
Očesni pregledi za otroke so pomembni za
pravilen razvoj vida in akademske dosežke
vseh otrok.
Vid je namreč tesno povezan z učnim
procesom. Otroci, pri katerih se jim težav
z očmi ne odkrije, imajo pogosto težave s

šolskimi nalogami. Pogosto se zgodi, da
se zaradi težav z vidom ne pritožujejo, saj
pravzaprav ne vedo, kaj je »normalen«
vid.
Če so rezultati v šoli slabši, naj otrokove
oči dobro pregleda okulist, specializiran
za otroke, da se izključi morebitni z vidom
povezan vzrok.
Kaj bo pregledal okulist?
Poleg pregleda, s katerim bo določil
dioptrijo za očala ali kontaktne leče, bo
okulist preveril, ali imate morda očesne
bolezni, ki lahko vodijo v izgubo vida.
Spodaj je zapisanih nekaj primerov stanj,
ki jih bo preverjal:
• Dioptrijska napaka: Dioptrijske
napake so kratkovidnost, daljnovidnost,
astigmatizem in starovidnost. Odpravlja
se jih z očali, kontaktnimi lečami ali
operacijo.
• Ambliopija: To se zgodi, ko so oči
obrnjene ali ko je v enem očesu
drugačna dioptrija kot v drugem.
Možgani zato »odklopijo« sliko
obrnjenega ali zamegljenega očesa. Če
ambliopije ne zdravimo, zavira razvoj
vida na prizadetem očesu, kar vodi
v trajno prizadetost vida. Škiljenje se
pogosto zdravi tako, da se zdravo oko
pokrije za nekaj časa.
• Strabizem ali škilavost: Škilavost
pomeni odklon oziroma obračanje
očes. Okulist bo preveril, ali sta očesi
poravnani in dobro sodelujeta skupaj.
Škiljenje povzroča težave z zaznavanjem
globine in lahko vodi v ambliopijo.
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• Težave s sodelovanjem obeh očes:
Čeprav so oči poravnane, ni nujno, da
tudi pravilno sodelujejo. Takšne težave
z binokularnim vidom lahko povzročijo
glavobole, napor v očeh in druge težave,
ki vplivajo na branje in druga opravila na
blizu.
• Težave z ostrenjem: Te težave
lahko variirajo od nepopolno razvite
sposobnosti ostrenja pri otrocih do
normalnih starostnih težav z ostrenjem
(starovidnost) pri odraslih.
• Po opravljenem temeljitem okulističnem
pregledu vam bo okulist predstavil
rezultate in ponudil možnosti zdravljenja,
primerne za vaše potrebe.
• Očesne bolezni: Številne očesne
bolezni, npr. glavkom in diabetična
retinopatija, v zgodnji fazi nimajo
simptomov. Okulist bo preveril zdravje
oči zunaj in znotraj ter iskal zgodnja
znamenja bolezni. V večini primerov
zgodnje odkrivanje in zdravljenje
očesnih bolezni pomaga znižati tveganje
za trajne posledice.
• Druge bolezni: Okulisti lahko ugotovijo
zgodnje znake nekaterih stanj in bolezni,
tako da pregledajo krvne žilice v očesih,
mrežnico itd. Lahko vam bodo povedali,
ali se vam razvijajo posledice sladkorne
bolezni, visokega krvnega tlaka,
holesterola ali kakšne druge težave.
Zakaj samo preverjanje vida ni dovolj in
je potreben temeljit pregled?
Preverjanje vida vsebuje zgolj določene
presejalne teste, ki pomagajo ugotoviti, pri
Spremljajte nas na
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tudi raziskave so pokazale, da lahko
spregledajo pomembne težave z očmi, ki
bi potrebovale zdravljenje.

katerih ljudeh se lahko razvijejo težave z
vidom. Te kratke teste izvajajo zdravstveni
tehniki, pediatri in drugi zdravstveni
delavci. Pregled oči, ki ga opravite za
pridobitev vozniškega dovoljenja, je primer
takšnega preverjanja vida. Glede na kraj in
osebo, ki test izvaja, takšni testi vključujejo
ugotavljanje zamegljenih slik, mišične
usklajenosti in/ali pogostih očesnih
bolezni. S preverjanjem vida se lahko
izkaže, da potrebujete temeljit pregled oči,
ni pa to zamenjava zanj.
Temeljit pregled oči lahko opravi le
okulist in vključuje pazljivo testiranje
vseh vidikov vašega vida. Glede na
rezultate bo predlagal terapijo, prilagojeno
vašim potrebam. Ne pozabite, samo
okulist lahko opravi temeljit očesni
pregled — splošni zdravniki niso dovolj
usposobljeni za takšne preglede in

Optični pripomočki in nasveti po
opravljenem pregledu
Po opravljenem okulističnem pregledu
vam bo okulist povedal, kakšno je stanje
vašega vida. Glede na diagnozo lahko
sledi predpis očal ali kontaktnih leč za
odpravo dioptrijskih napak. V primeru
očesne bolezni vam bo predpisal terapijo

za zdravljenje bolezni ali operativni poseg.
Če so vaše oči zdrave, je priporočljivo
opravljati očesne preglede na dve leti.
Okulist vam lahko priporoči tudi jemanje
vitaminov za oči ali prehranskih dopolnil,
da obdržite zdrave oči ali kot pomoč pri
specifičnih težavah, npr. suhih očeh.
Redni očesni pregledi so za vse ljudi
pomembni za vzdrževanje čistega vida,
lažje učenje in ohranitev vida za vse
življenje.

DUŠEVNO ZDRAVJE

ODPUSTITE IN
SVOBODNO
STOPITE V
NOV DAN
Odpuščanje je dejanje nesebičnosti, sprejemanja in osvobajanja. Ne pomeni pozabiti, niti ne
kaže na našo vsemogočno dobroto ali pristop k drugim, da se bodo oni bolje počutili.
Besedilo: Mateja Švetak, spec. psihodinamske psihoterapije, www.psihoterapija-ms.si

Odpuščanje pomeni sprejeti sebe, nekoga
drugega, dogodek ali okoliščine, iti skozi
proces odpuščanja, si dovoliti začutiti vse
spremljajoče občutke in nato vse izpustiti.
Kajti zamera ali neodpuščanje (ne pustiti)
pomeni zadrževanje čustev v nas, pomeni,
da vso težo zamere neprestano nosimo
s seboj in tako blokiramo našo energijo,
da bi prosto stekla. Pogosto se tega niti
ne zavedamo, saj smo prepričani, da je
zadeva že mimo in da dokler nekoga
znova ne srečamo ali se ne znajdemo v
podobnih okoliščinah, smo v redu in ni
potrebe, da bi se s tem ukvarjali. A žal ni
tako.
Zadržana čustva
Zadržana čustva imajo močno silo, ki v
nas vzpostavlja napetost, negotovost,
nezaupanje, dolgoročno pa lahko vodi do

številnih težav in bolezni. To je sila, ki nas
drži korak nazaj od tega, kar je mogoče, in
nam preprečuje, da bi v polnosti živeli dani
trenutek. Da lahko vsa zadržana čustva
držimo pod nadzorom ali jih tlačimo, na
nezavedni ravni porabimo veliko energije,
ki nam je potem primanjkuje za bolj
koristne aktivnosti in vzpostavljanje ter
vzdrževanje prijetnih odnosov.
Pomislite samo, kako vam včasih lahko
navzočnost ene osebe na zabavi pokvari
vzdušje ali kako čudovit kraj za izlet lahko
izgubi svoj čar, ker ste ga nekoč obiskovali
z osebo, ki vas je potem prizadela. Tako
prikrajšani smo lahko zaradi zamere in
neodpuščanja, ki ju zadržujemo v sebi.
Prikrajšani smo za lepote narave, prijetno
druženje, pristno poslušanje glasbe ali
ogled filma, polno doživetje prijateljstva

ali ljubezni in še za marsikaj. Vse to zaradi
strahu pred bolečino, ki nam jo je nekoč
nekdo povzročil, zaradi razočaranja, ki
smo ga ob nekom doživeli, zaradi vseh
potlačenih in izrinjenih občutkov, ki se
potem v določenem trenutku znova
prikradejo na površje in nas spomnijo
na zamero. Da lahko z odprtim srcem
vstopamo v odnose in s polnim bitjem
doživljamo svet okoli nas, je pomembno,
da se naučimo odpuščati sebi in drugim.
Kaj pomeni odpuščanje
Odpuščanje nikakor ne pomeni, da se
strinjamo s tem, kar smo storili ali so
nam storili drugi, niti ne pomeni, da se
pretvarjamo, da dogodka sploh ni bilo.
Prav tako ne pomeni šibkosti, da se
pustimo drugim izkoriščati ali da bomo z
odpuščanjem vzpostavili z nekom znova
pristen in tesen odnos.
Odpuščanje izhaja iz zavedanja in
sprejemanja, da smo vsi le ljudje, s
človeškimi napakami in spodrsljaji,
in da se večkrat odzovemo iz občutka
negotovosti in strahu, z neznanjem in
nezaupanjem. To velja za slehernega
posameznika, za vsakega izmed nas. Zato
bodimo sočutni predvsem do sebe in
svojih spodrsljajev, prav tako do drugih,
kajti tako kot je nam všeč, če nam drugi
odpustijo, naj bi tudi mi odpustili napake
drugim. Osnova za pravo odpuščanje je
ljubezen, saj si ta ne zapisuje hudega.
Odpustiti sebi pomeni ljubiti sebe,
odpustiti drugemu vodi v svobodo in mir.

Včasih vsega ne razumemo oz. si ne moremo razložiti, zakaj je
nekaj tako, kot je, oziroma zakaj je nekdo ravnal tako, kot je, ali
zakaj smo sami naredili ali izrekli to, kar smo. Tako se je zgodilo in v
nas pustilo pečat zamere, bolečine, neodpuščanje.
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Spreminjamo se
Vsakega posameznika pretekla dejanja,
izkušnje in izrečene besede sicer
spremljajo na poti življenja, a to ne
pomeni, da smo v tem trenutku to,
kar smo bili nekoč. Takrat smo ravnali,
Spremljajte nas na
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Zamera ali neodpuščanje (ne pustiti) pomeni
zadrževanje čustev v nas, pomeni, da vso težo
zamere neprestano nosimo s seboj in tako
blokiramo našo energijo, da bi prosto stekla.
kot smo v danih okoliščinah najbolje znali, danes bi morda
drugače. Tudi drugi se trudijo po svojih najboljših močeh,
kolikor so v danem trenutku zmožni in pripravljeni deliti v
odnosu z nami. Včasih vsega ne razumemo oz. si ne moremo
razložiti, zakaj je nekaj tako, kot je, oziroma zakaj je nekdo
ravnal tako, kot je, ali zakaj smo sami naredili ali izrekli to, kar
smo. Tako se je zgodilo in v nas pustilo pečat zamere, bolečine,
neodpuščanje. Da bi odpustili sebi ali drugim, ne potrebujemo
vedno vsega razumeti. Naš razum je le ena raven našega
delovanja in življenja. Tudi če pomirimo razum, lahko bolečina
še vedno ostane. Zato sta pomembna sprejemanje tega, kar je,
in vera v splošno dobro ljudi.
Ne bodimo otročji
Pomembno je, da se pomaknemo iz položaja otroka in
pričakovanja brezpogojne ljubezni in razumevanja v položaj
odraslega posameznika, ki je sposoben predelave čustev, torej
občutenja, sprejemanja in neobsojanja ter s tem posledično
tudi odpuščanja. Včasih bomo z odpuščanjem lahko znova
vzpostavili kontakt z osebami, ki so nas prizadele, spet drugič to
ne bo mogoče. A pomen odpuščanja ni ohranjanje odnosov za
vsako ceno, tudi če smo v njih nesrečni. Pomen odpuščanja je
naše notranje zadovoljstvo, ljubezen do drugih in spoštovanje
do nas samih.
Odpuščanje prinaša notranji mir
Odpuščanje pravzaprav ni namenjeno drugim. Odpustite zato,
da znotraj sebe najdete mir. Odpustite sebi za napake, ki ste
jih storili, saj ste le človek. Naučite se nekaj iz danih okoliščin
in sprejmite sporočilo, v prihodnje pa, če je le mogoče,
ravnajte drugače. Odpustite si, saj ste ravnali in še vedno to
počnete po svojih najboljših močeh. Napolnite svoje srce z
ljubeznijo, ljubeznijo do sebe, do drugih in življenja. Negujte
to ljubezen tako, da si večkrat poveste, da se imate radi in da
se sprejemate. Prav tako povejte dragim osebam v vašem
življenju, da jih imate radi in da jih sprejemate z njihovimi
človeškimi napakami, prav take, kot so. Samo začutite,
sprejmite, odpustite in izpustite … stopite svobodno v nov dan.

Odpuščanje
pravzaprav ni
namenjeno
drugim.
Odpustite zato,
da znotraj sebe
najdete mir.

DUŠEVNO ZDRAVJE

DRUŽBA MORA DOSEČI
NIČELNO TOLERANCO
DO NASILJA
POGOVOR S SUZI KVAS, PREDSEDNICO SEKCIJE ZA VARNE
HIŠE, MATERINSKE DOMOVE IN SORODNE ORGANIZACIJE V
SLOVENIJI PRI SOCIALNI ZBORNICI SLOVENIJE
Nasilje nad ženskami je še vedno ena najpogostejših oblik nasilja. Vsaka peta ženska postane njegova
Besedilo: AH
žrtev, večino nasilja pa povzročijo moški, ki jih ženske dobro poznajo.
Nevladne organizacije (NVO) v Sloveniji
ocenjujejo, da je nasilje prisotno v vsaki
peti družini v Sloveniji. To so vsekakor
skrb vzbujajoči podatki, ki so delno
posledica tega, da kot družba o tem ne
spregovorimo dovolj opazno. Pri nasilju
nad ženskami namreč ne gre za problem
posameznice, temveč družbeni problem.
O tematiki nasilja nad ženskami smo
se pogovarjali s Suzi Kvas, predsednico
sekcije za varne hiše, materinske domove
in sorodne organizacije v Sloveniji pri
Socialni zbornici Slovenije.
Kakšen je trend nasilja nad ženskami?
Se kažejo pozitivni premiki ali so
statistike še vedno skrb vzbujajoče?
Statistike so še vedno skrb vzbujajoče. Še
vedno ostaja večji odstotek žrtev doma, ki
si ne želijo priznati, da se jim to dogaja.
Večina žrtev si ne upa spregovoriti, saj
jim nasilnež grozi z odvzemom otrok, jih
ustrahuje z nesposobnostjo, da ne bodo

mogle same preživeti. Nasilje je prisotno
v zasebnem življenju, na delovnem mestu
in v družbi na sploh. Problem nasilja v
Sloveniji je ogromen, zato ker smo še
vedno do te problematike zelo tolerantna
družba. Zakonodaja na področju nasilja
je pri nas precej dobro urejena, sama
izvedba pa velikokrat prepuščena
posameznikom, ki si jo vsak po svoje
interpretirajo.
Kakšne pa so razlike med statistikami v
Sloveniji in drugod v Evropi?
Vsaka tretja ženska v Evropi je žrtev
nasilja, v Sloveniji pa fizično nasilje
doživlja vsaka peta ženska, vsaka druga
trpi zaradi psihičnega zlorabljanja in vsak
četrti otrok je žrtev nasilnih odnosov v
družini. Raziskava Agencije Evropske
unije za temeljne pravice Nasilje nad
ženskami: vseevropska raziskava iz leta
2014 je pokazala, da je bilo v EU leta
2013 približno 13 milijonov žensk (7 %)
žrtev fizičnega nasilja, 3,7 milijona žensk
je doživelo spolno nasilje (2 %), po 15 .
letu je bila posiljena vsaka 20 ženska (5
%). 43 % žensk je doživelo psihično nasilje
intimnega partnerja. Ugotovitve raziskave
kažejo, da je nasilje nad ženskami
obsežna zloraba človekovih pravic po
vsej EU, o dejanski razširjenosti lahko le
sklepamo (povzetek iz vira Zavod UP).
Velik del nasilja se dogaja za štirimi
stenami, kjer ga je težko identificirati.
Kako lahko premagujemo te ovire?
Dokler žrtev ne spregovori, težko karkoli
naredimo. Seveda lahko vsakdo s prijavo

20 %
žensk postane žrtev nasilja.
60

nasilja v družini pomaga žrtvi. Tudi
anonimno. Vendar naše izkušnje kažejo,
da bo, dokler se ženska sama ne odloči
prekiniti nasilnega odnosa, do takrat ta
krog težko prekiniti. Ko v naše programe
pošljejo žrtev pod »prisilo«, se zelo
velikokrat pokaže, da je ta pot neuspešna.
Velikokrat za nasilje izvemo šele takrat, ko
se zgodi kaj grozljivega.
Kateri so najpogostejši razlogi, da
ženske ostajajo v nasilnih odnosih –
pogosto namreč ne gre za enkratno
nasilje, temveč se nasilje ponavlja?
Razlogi za molk so sram, žrtve ne želijo
povedati, da se jim to dogaja, prepričanje,
da je tako prav in da tako mora biti, ker
ima žrtev vzorce že od matične družine, in
predvsem zaradi ekonomske odvisnosti.
Pogosto pa je odgovor žensk tudi ta, da so
vztrajale v takšnem odnosu zaradi otrok.
Seveda dokler ne ugotovijo, da je to prej
škodljivo kot koristno za otroka, preteče
kar mnogo let in posledice so vidne tako
na njej kot otrocih.
Kakšno vlogo igra tu finančna
neodvisnost?
Velikokrat so razlogi žrtev za vztrajanje v
nasilnem odnosu tudi finančna odvisnost
od partnerja. Pogosto ženska sama nima
prihodkov, zato meni, da ne bo zmogla
preživljati sebe in otrok, če partnerja
zapusti. Potem je tukaj še strah, kam bo
odšla po odhodu iz varnih hiš (problem
stanovanja). Vsaka žrtev naj ne čaka, da
se bo nasilje samo končalo, ker se ne bo.
Poiskati mora pomoč in prekiniti nasilen
odnos in s tem pokazati tudi svojim
otrokom, da takšen način življenja ni
pravilen. Vsakomur je danes lahko nudena
pomoč v obsegu, da se žrtev lahko postavi
na noge in je sposobna sama preživljati
sebe in svoje otroke.
Velikokrat nasilje razumemo zgolj kot
Spremljajte nas na
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POHIŠTVO PO MERI
SPALNICE / VGRADNE OMARE / GARDEROBNE SOBE

OTROŠKE SOBE / POSLOVNI PROSTORI / PREDSOBE

saloni Akron:

LJUBLJANA-ŠIŠKA,
041 741 911, salon@akron.si

www.akron.si

CELJE,
031 720 657, celje@akron.si

predstavništva:
MARIBOR, SALON MEGACORN,
041 760 128, nada.gosar@akron.si

VELENJE, SALON REMEDIKA,
031 370 678, tomaz.kunej@akron.si

NOVO MESTO, SALON TIANAS,
041 609 062, vojko.stanisa@akron.si

JESENICE, SALON ACRON,
041 750 702, acron@siol.net

KRANJ, SPALNI STUDIO BIOS,
041 538 485, irena.car@akron.si

zastopniki:
PTUJ, 041 550 315, lidija.bezjak@akron.si

POLZELA, 040 321 272, rado.trobina@akron.si

KOPER, 041 232 195, matej.lebar@akron.si
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leto tudi podjetje Hofer, ki namenja del
sredstev od prodaje 5 izdelkov za osebno
95
nego varnim hišam. Veseli smo, kadar se
podjetja odločijo za to, da svoj uspeh in75
dobiček delijo s tistimi, ki jim sreča ni tako
naklonjena in morajo bežati od doma ter
iskati pomoč v naših organizacijah.
25

Nasilno vedenje je največkrat naučeno in se prenaša iz generacije
v generacijo. Izhaja iz neenakovrednih družbenih odnosov med
spoloma, neenakomerne porazdelitve zasebne in družbene
moči ter iz samega kulturnega okolja. Žal se razmere nikjer ne
izboljšujejo, kvečjemu slabšajo, saj smo do nasilja zelo tolerantna
družba.
fizično nasilje. Pogoste so tudi druge
oblike, npr. spolno in psihično. Kakšno
je razmerje med njimi in kje se stvari
izboljšujejo?
Poznamo tri vrste nasilja, ki se
medsebojno prepletajo: psihično, fizično
in spolno. Zadnje čase v programih
ugotavljamo, da je veliko psihičnega
nasilja, ki pa ga žrtve zelo težko dokažejo.
Še posebej pa psihično nasilje pušča
globoke in dolgotrajne posledice. Življenje
brez nasilja je temeljna človekova pravica.
Žal pa je prevečkrat kršena. Še posebno z
nasiljem nad ženskami! Nasilno vedenje
je največkrat naučeno in se prenaša
iz generacije v generacijo. Izhaja iz
neenakovrednih družbenih odnosov med
spoloma, neenakomerne porazdelitve
zasebne in družbene moči ter iz samega

Naše izkušnje
kažejo, da
bo, dokler se
ženska sama
ne odloči
prekiniti
nasilnega
odnosa, do
takrat ta
krog težko
prekiniti.

kulturnega okolja. Žal se razmere nikjer ne
izboljšujejo, kvečjemu slabšajo, saj smo
do nasilja zelo tolerantna družba.
Financiranje programov je različno.
Kakšno vlogo imajo pri tem različne
organizacije in podjetja, ki vas
podpirajo?
Glavni sofinancer varnih hiš je Ministrstvo
za delo, družino, socialne zadeve in enake
možnosti. Vendar, kot sem omenila, je
sofinancer, kar pomeni, da ne dobimo
dovolj sredstev za delovanje, predvsem
zato, ker občine zadnja leta zmanjšujejo
sofinanciranje. Pravijo namreč, da nimajo
dovolj sredstev in da za to ni prave
zakonske obveznosti. Pomoč donatorjev
oz. družbeno odgovornih podjetij nam
tako pride zelo prav. Eno izmed njih je to

O problematiki lahko ozaveščamo in
5
poskušamo preprečiti tovrstna dejanja,
hkrati pa moramo nuditi pomoč tudi
tistim, ki so žal vseeno postali žrtve 0
nasilja. Na katerem izmed teh dveh
področij nam gre bolje, kje se kažejo
največji izzivi?
Največ, kar lahko vsi skupaj storimo, je, da
smo pozorni na dogajanje v naši okolici
in da se ob odkritju težav odzovemo.
Ne smemo biti tiho in si zatiskati oči,
ampak ukrepamo, da lahko družini ali
posameznikom pomagamo takoj na
začetku, ko morda še ni prepozno. Vsako
nasilje je treba obsoditi in nasilneža
onemogočiti, da to početje nadaljuje.
Celotna družba mora doseči ničelno
toleranco do nasilja. Torej, če vemo, da se
nekje nekaj dogaja, to prijavimo pristojnim
institucijam, da se vključijo v obravnavo.
Pomembno je izpostaviti, da lahko danes
prijavimo nasilje tudi anonimno, saj se
večina ljudi boji prijave, ker menijo, da
bodo potem vpleteni v sodnih postopkih.
Največji izzivi so torej na nas vseh (NVO,
medijih, državi ...), da ozavestimo vsakega
posameznika, da nasilje ni dopustno in da
ga je treba takoj, ko se pojavi, zatreti.

100

»Pomoč donatorjev oz.
95
družbeno odgovornih podjetij
nam pride zelo prav,« pravi 75
Suzi Kvas, predsednica sekcije
za varne hiše, materinske
25
domove in sorodne organizacije
v Sloveniji pri Socialni zbornici 5
Slovenije.
0
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MALČKI IN OTROCI

NEUTOLAŽLJIV JOK LAHKO
POMENI KOLIKE
Imate dojenčka, ki ure in ure neutolažljivo joka, vsak trud, da bi ga potolažili, pa je zaman? Morda ima
Besedilo: Monika Hvala
kolike. Toda kako ločiti običajen jok od tistega, ki ga povzročajo kolike?
Vsi dojenčki jokajo, saj le tako lahko sporočajo
svoje potrebe. Pri kolikah pa je jok neutolažljiv,
preide v kričanje, ki traja dolgo, začne pa se
nenadoma, brez očitnega razloga, in tudi
nima očitnega »zdravila«. Kolike so precej
pogosta težava, ki se pojavi pri enem od
petih dojenčkov, s tem povezana obdobja
neutolažljivega joka pa lahko trajajo po več
ur naenkrat, včasih tudi dolgo v noč, in se
lahko ponavljajo iz dneva v dan. To izčrpa tako
otroka kot starše, ki ga kljub vsem naporom
nikakor ne morejo umiriti.
Dobra novica je, da napadi kolik ne trajajo
večno. Večina vrhunec doseže pri šestih
tednih otrokove starosti, nato pa navadno
začnejo izzvenevati pri približno 10 do 12
tednih. V treh mesecih (pri nedonošenčkih
malo pozneje) so čudežno »ozdravljeni« celo
najbolj »količni« dojenčki. Kolike se lahko
nehajo nenadoma ali pa se njihovi napadi
končajo postopoma, z nekaj dobrimi in

slabimi dnevi, dokler ni vse dobro. Do takrat
vam bo pomagalo preživeti nekaj znanja in
veliko potrpljenja.
Simptomi
Zdravniki navadno diagnosticirajo otroške
kolike na podlagi “pravila tri” – to pomeni, da
vaš otrok joče:
• vsaj tri ure v enem kosu,
• vsaj tri dni na teden,
• vsaj tri tedne zapored.
Poleg teh pravil so nadaljnji znaki naslednji:
• Jok se pojavlja vsak dan ob približno istem
času (navadno pozno popoldne ali zgodaj
zvečer).
• Zdi se, da se jok pojavi brez razloga (torej
ne zato, ker ima otrok umazano plenico, je
lačen ali utrujen).
• Dojenček lahko dvigne noge, stisne pesti in
na splošno več premika noge in roke.
• Prav tako pogosto zapre oči ali jih zelo široko
odpre, guba čelo, celo na kratko zadrži sapo.

• Dejavnost črevesja se lahko poveča, zato
dojenček lahko spušča pline ali bljuva.
• Jok moti hranjenje in spanje – otrok
mrzlično išče bradavico, da jo potem
zavrne, ko začne sesati, ali pa za nekaj
trenutkov zadrema in se zbudi s kričanjem.
Natančni vzroki za nastanek kolik niso
znani; med možne prištevajo pretirano
stimulacijo čutov, nezrel prebavni sistem,
refluks preobčutljivosti in alergije na hrano
ter izpostavljenost tobačnemu dimu (med
nosečnostjo in po rojstvu).
Kaj lahko storite?
Ostanite mirni in poskrbite za mirno
okolje, nežno masirajte trebušček podirajte
»kupčke« po hranjenju, pomagajte si tudi s
kapljicami proti napenjanju in probiotiki. Če
dojite, pazite na svojo prehrano; če ne dojite,
zamenjajte mlečno formulo. Pogovorite se s
pediatrom.
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POZNATE ČUDOVITO MOČ
SVOJE SLINE?
Zobno ščetko uporabljamo bolj ali manj vsi že od trenutka, ko nam je v ustih izrastel prvi zob, in k
njej po nekem nepisanem pravilu dodamo še zobno pasto. Pa se kdaj vprašamo, kaj je zares v zobni
pasti? Je vse, kar vsebuje, nujno potrebno in ali je sploh zdravo? Predvsem bi morala biti zobna pasta
koristna in neškodljiva. Številne zobne paste na trgu pa zaradi svojih sestavin škodijo površini zob,
dražijo ustno sluznico in lahko mnogokrat vplivajo na pogostejši pojav aft.
Besedilo: Katarina Petrović

V naših ustih sicer deluje povsem naravni
zaščitni sistem, ki ščiti zdravje zob in
sluznice – naša slina. V njej se poleg vode
nahajajo tudi minerali, beljakovine in
encimi, ki omogočajo intenzivno zaščitno
in obnovitveno (remineralizacijsko)
delovanje sline. Encimi v slini zavirajo
nastanek zobnih oblog in razgrajujejo
sladkorje v hrani, še preden pri njihovi
presnovi nastanejo škodljive kisline.
Včasih je prava dodana vrednost nekaj,
česar ni
Večina zobnih past vsebuje zelo agresivne
detergente, kot je SLS (natrijev lavrilsulfat).
Ti škodljivo delujejo na ustno sluznico in
lahko povzročijo uničenje njenih celic.
Navadno vsebujejo paste tudi precejšnje
količine močno dražilnih eteričnih olj.
Vse to lahko poruši naravno ravnovesje
v ustih in tako povzroči draženje in pojav
neprijetnih aft.
Dodatna podpora pri zaščiti pred
kariesom
Mnenja o uporabi zobnih past z dodanimi
fluoridi so sicer zelo različna, pa vendar
večinoma velja, da fluoridi, ki so dodani
zobnim pastam, pomenijo dodatno
zaščito pred kariesom. Sodelujejo pri
remineralizaciji zobne sklenine in ščitijo
pred škodljivimi bakterijami. Zobnim
pastam je v ta namen večinoma dodan
natrijev fluorid v različnih koncentracijah.
Učinkovita pomoč na preverjenih
temeljih
Vsekakor ne moremo zanikati izjemne
naravne vloge sline pri ohranjanju zdravja
zob in ustne sluznice, vendar bomo tudi
v prihodnje uporabljali zobno pasto – ali
zaradi prijetnega okusa ali pa dodatne
64

zaščite, ki jo nudi. Pri tem je pomembno,
da izberemo pasto, ki nam v nobenem
pogledu ne bo škodovala.
Zobne paste Curaprox Enzycal so nežne
do ustne sluznice, vendar hkrati nudijo
tudi zelo učinkovito zaščito. Ne vsebujejo
detergenta in penila SLS (natrijevega
lavrilsulfata) in imajo encime, ki so tudi
sicer v slini. Kombinacija teh encimov
in natrijevega fluorida izboljša naravno
antibakterijsko in remineralizacijsko
delovanje sline. Tako je ohranjena naravna
flora v ustih, aktivnost bakterij pa je dobro
nadzorovana.

Sistem zobnih past Curaprox Enzycal
tako od zdaj ponuja rešitev tako za tiste,
ki potrebujejo intenzivnejšo zaščito pred
kariesom, kot tudi za tiste, ki jim v ta
namen zadostuje podpora encimov v
lastni slini.

Učinkovito in v harmoniji z ustno
sluznico
Tako kot preostali izdelki blagovne znamke
Curaprox tudi zobne paste Curaprox
Enzycal sledijo smernicam učinkovitosti,
neškodljivosti in sprejemljivosti. Vse tri
paste sistema Curaprox Enzycal vsebujejo
laktoperoksidazni sistem – encime, ki
podpirajo naravno zaščitno funkcijo sline.
Nobena od teh treh past NE vsebuje SLS.
Tako so nežne do ustne sluznice, zaradi
odsotnosti SLS pa tudi ne vplivajo na
učinkovitost terapije s klorheksidinom.
Razlike med njimi so v količini dodanih
fluoridov – skladno z oznakami ob nazivu
jih tako vsebujejo 1450 ppm, 950 ppm,
pasta Enzycal ZERO pa je brez dodanih
fluoridov, zato je primerna tudi za uporabo
ob homeopatskem zdravljenju. Pasta
Enzycal ZERO ne vsebuje olja mete in je
izjemno blagega okusa, Enzycal 950 ga
vsebuje manjšo količino, pasta Curaprox
Enzycal 1450 pa ga vsebuje več, vendar
količina dodane arome ne draži ustne
sluznice.

Povsem zadostuje, če
uporabimo zobno pasto količine
v velikosti grahovega zrna.
Spremljajte nas na
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ZDRAVILNI UČINKI
RDEČE PESE
Rdeča pesa sodi med deset vrst zelenjave z največjim antioksidativnim učinkom. Navadna
pesa (Beta vulgaris) je domorodna kritosemenka z obal južne in zahodne Evrope. Gojene sorte
Besedilo: Maja Jeereb, certificirana nutricionistka in urednica
pese vključujejo rdečo peso, krmno peso in sladkorno peso.

portala MojeZdravje.net, Center Moje zdravje

Rdečo peso zlahka pridelamo na
domačem vrtu in jo čez zimo primerno
skladiščimo. Manjše količine lahko
hranimo v kleti zasute z mivko, kjer
zdržijo od 6 do 8 tednov. Če jo pozneje
iztisnemo v svež sok, tako najbolje
izkoristimo ohranjene vitamine in
minerale rdeče pese. Skladiščimo jo
lahko tudi kuhano in okisano v kozarcih.
Rdečo peso so v preteklosti uporabljali v
zdravilne namene. Že v starem Rimu so
jo uporabljali za zniževanje vročine, proti
zaprtju in kot obloge za rane. Ob koncu
srednjega veka se je začela uporabljati
tudi za zdravljenje prebavnih motenj in
krvnih bolezni.
Dobra za kri
Znanstveno je potrjeno, da rdeča pesa
ugodno vpliva na kri. Vsebuje visoke
koncentracije železa, kalija in folne
kisline, ki preprečuje slabokrvnost.
Bogata je z vitaminom C, niacinom in
minerali, kot sta fosfor in magnezij.
Užitni so tudi njeni listi, ki jih lahko
uporabimo v smutijih ali solatah.

rdeča pesa med deset vrst zelenjave z
največjim antioksidativnim učinkom.
Dobra za razstrupljanje jeter
Polna betakarotena in antioksidantov je
odlična za čiščenje toksinov in prostih
radikalov. Vsebuje tudi betain, ki jetra
spodbuja k izločanju toksinov, in pektin,
ki v prebavilih veže toksine in preprečuje,
da bi se ti vsrkali v kri.
Dobro živilo za nosečnice, vsebuje
veliko folne kisline
Rdeča pesa je odličen vir antioksidantov,
ki razstrupljajo in skrbijo za zdravje
jeter. Če to še ni zadosten razlog, da jo
vključimo v svojo prehrano, je tudi eden
boljših virov folne kisline. Ena skodelica
kuhane rdeče pese nas bo preskrbela s
136 mg folne kisline.
Vpliva na raven holesterola
Prehranska vlaknina iz rdeče pese naj
bi dokazano zmanjševala vrednost
serumskega holesterola za 30 do 40 %.
Redno uživanje rdeče pese pripomore

tudi k normalizaciji krvnega tlaka.
Krepi imunski sistem
Zaradi velike vsebnosti vitaminov in
mineralov krepi imunski sistem, s
stimuliranjem limfnega sistema. Tako
spodbuja apetit in izločanje žolčnih
sokov. Uživanje svežega soka rdeče pese
med zimo tako preventivno vpliva na
razvoj različnih obolenj, prehladov, gripe
in drugih okužb.
Kako jo je najbolje uživati?
Najboljše je, če jo uživamo surovo.
Betalaini (antioksidanti v rdeči pesi),
ki dajejo pesi značilno rdečo barvo,
so občutljivi na temperaturo in se pri
previsokih temperaturah razgradijo.
Zato se priporoča kuhanje rdeče pese
na pari pri nizkih temperaturah največ
petnajst minut. Lahko pa jo samo na
hitro popečemo (kot čips). Za večje
ohranjanje betalainov je treba rdečo
peso kuhati skupaj z lupino. Ideje za
uporabo rdeče pese v kulinariki najdete
v reviji.

Pomaga pri odpravljanju zaprtja
Danes se rdeča pesa uporablja tudi
kot blago odvajalo, saj vsebuje visoke
vsebnosti topnih vlaknin. Prehranska
vlaknina iz rdeče pese pozitivno
vpliva na zdravje prebavnega trakta in
kardiovaskularni sistem. Rdeča pesa bo
prispevala vlaknino celuloza, ki pospeši
peristaltiko našega prebavnega trakta.
Polna antioksidantov
Sok rdeče pese vsebuje več različnih
hranilnih snovi, ki so po stiskanju
dostopnejše našemu telesu in se tako
lažje absorbirajo skozi črevesno sluznico.
Vsebuje še karotenoide in vitamin C, ki
dodatno prispevajo k antioksidativnemu
učinku, prav tako barvilo ali pigment
betalain, ki je odgovoren za njeno
intenzivno rdečo barvo, hkrati pa je
močan antioksidant. Zaradi tega sodi
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Užitni so tudi njeni listi, ki jih lahko uporabimo v smutijih ali solatah.
Spremljajte nas na
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Vitamin D
Vitamin D prispeva k...

delovanju
imunskega sistema

zdravju
kosti in zob

absorpciji
kalcija in fosforja

delovanju
mišic

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.

Različne koncentracij večkrat nagrajenih sprejev DLux
vam bodo pomagale doseči raven vitamina D, ki jo potrebujete.

Prehranska dopolnila niso nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano, ob kateri je pomemben tudi zdrav način življenja.

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

www.sitis.si
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