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Možgane
oskrbi z več
kisika.

Moj um v vrhunski formi.

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

RAK DEBELEGA ČREVESA IN DANKE
Teden boja proti raku • Rak materničnega vratu • Povečana prostata
Endometrioza • Bolezni ledvic • Demenca • Osteoporoza • Krčne žile
Spomladanska utrujenost • Reﬂeksoterapija • Težave pri hujšanju
Hrana za ščitnico • Akne • Luskavica • Zamegljen vid • Motivacija

Bolečine
v hrbtu?

Ste kronično utrujeni?
Slabotni?

• išias in hernija
• bolečine v
križu/lumbago

raziskava je
dokazala:*

• kronične
bolečine v
vratu, roki in
rami

železo pomaga
utrujenim
ženskam.

• operacija
medvretenčnih
ploščic

Za hitro okrevanje
pri prizadetih živcih hrbtenice.
Neuronal® kapsule delujejo
popolnoma drugače kot analgetiki.
Učinkujejo direktno na izvor bolečine.

Znanstveno dokazano*:

New Iron

®

učiNkOVitO železO brez NeželeNih učiNkOV
Vrhunska sestava z dodanimi vitamini za dobro kri
Odličen učinek zaradi visoke absorpcije
nežen do želodca (brez prebavnih motenj, zaprtja, slabosti)
Varna uporaba v primerjavi z drugimi izdelki
(telo izkoristi le toliko železa kot ga potrebuje)
Nemoteno hkratno uživanje drugih vitaminov in mineralov

• zmanjša intenzivnost
bolečine
• izboljša zdravstveno
stanje
• izboljša kakovost
življenja
• zmanjša potrebo
po jemanju
protibolečinskih
zdravil

e
VANJ
hitrO DelO

1 kapsula na dan.
Naravno.
Brez stranskih učinkov.

* Viri:
- Liebau C. et al. Beschleunigte Schmerzenreduktion bei akuter Lumbago. Orthopädische Praxis 2003;39(5):320-324
- Neurotrope Nährstoffe fördern Genesung nach Bandscheiben-OP. Extracta ortho 2008;2:44-45

Prodajna mesta: lekarne, specializirane trgovine,
Copyright Panakea d.o.o.

www.bolec-hrbet.si

Kakovost - izdelano in testirano v EU ob farmacevtskem nadzoru glede čistosti in sestave.

Strokovno Svetovanje:

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

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

* Raziskava: »Effect of iron supplementation on fatigue in nonanemic menstruating women with low ferritin:
a randomized controlled trial«, CMAJ, July 9, 2012, Bernard Favrat and others.

Primerno za vegetarijance

UVODNIK

KAZALO

Krasno, trate so
končno spet polne
zvončkov in drugih
cvetlic, ki naznanjajo
konec zime. Konec
je dolgih mrzlih in
sivih dni. Več sonca,
več toplote, več barv.
Več življenja. Več
veselja. Pomlad je čarobna, ker prinaša novo prebujenje, nov
razcvet, novo energijo. Vse to je super. Po drugi strani pa ima
ta naval energije za marsikoga neprijetne stranske učinke.
Daljša obdobja dnevne svetlobe, nenadne spremembe in
veliko nihanje temperatur lahko namreč precej obremenilno
vplivajo na naše počutje. Zaspanost, občutljivost, razdražljivost,
izčrpanost so prav tako kot zvončki znani spremljevalci pomladi.
Marec je zato mesec, ki poleg prvih pomladnih dni prinese tudi
neprijetno spomladansko utrujenost; je pa tudi mednarodni
mesec boja proti raku na debelem črevesu in danki, ki je 3.
najpogostejši rak pri ženskah in 4. najpogostejši pri moških. Ta
rak je ena redkih rakavih bolezni, ki jo je mogoče preprečiti s
presejanjem. Zato bodite pametni in se udeležujte presejalnih
programov. Pravočasno poskrbite za svoje
zdravje!

V TEJ ŠTEVILKI ZDRAVIH NOVIC PREBERITE:

Janja Simonič,
glavna in odgovorna urednica

ZDRAVI V POMLAD
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Drage bralke in bralci,
Želimo si, da bi z nami delili svoje predloge glede vsebine in tematik, o katerih bi radi brali v reviji Zdrave novice. Svoje predloge lahko sporočite prek elektronske pošte
na naslov janja@zdrave-novice.si, ali nam pišete na naslov: Zdrave novice (Media Element), Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana. Veseli bomo vaše pošte.
Sedež uredništva: Zdrave novice (Media Element d.o.o.), Ukmarjeva ulica 2, 1000 Ljubljana
Glavna in odgovorna urednica: Janja Simonič, janja@zdrave-novice.si
Vodja oglasnega trženja: Danijel Kmetec, danijel.kmetec@media-element.si
Asistent trženja oglasnega prostora: Matej Godec, matej.godec@media-element.si
Vodja projekta: Danijel Kmetec, danijel.kmetec@media-element.si
Spletne vsebine: Sindi Kustec in Andrej Holcman
Koordinatorka uredništva: Saša Schwarz, sasa@zdrave-novice.si
Vodja projektov: Andrej Holcman, andrej@zdrave-novice.si
Lektoriranje: Simona Škrlec
Oblikovanje in prelom: Sonja Popović Terić
Fotografije: shutterstock, Hiša idej, osebni arhivi strokovnih sodelavcev
Tisk:
Naklada: 62.000 izvodov
Naslovnica: Krka d.d.

• Nada Breznik, Združenje Spominčica - Alzheimer
Slovenija
• David Krivec, Združenje Spominčica - Alzheimer
Slovenija
• Branka Pestar Hajšek, podpredsednica društva
Endozavest
• Mateja Švetak, spec. psihodinamske psihoterapije
• Tadeja Šiberl, refleksoterapevtka
• Nataša Sinovec, spec. za poravnavo telesne drže s
certifikatom univerze Egoscue (ZDA)
• Alja Dimic, certificirana prehranska terapevtka,
Holistic Center
• Maja Jeereb, certificirana nutricionistka in
urednica portala MojeZdravje.net, Center Moje
zdravje
• Anja Pristavec, mag. inž. prehrane, strokovnjakinja
za zdravo prehrano, hujšanje in diabetes iz Befit

• dr. Katarina Logar, univ. dipl. biol.
• Kaja Perme, mag. inž. prehrane
• Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
• Društvo psoriatikov Slovenije
• Zveza slovenskih društev za boj proti raku
• Onkološki inštitut Ljubljana
• Nacionalni inštitut za javno zdravje
• Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije
• Slovensko nefrološko društvo
• Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih
tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji
• Univerzitetni klinični center Ljubljana
• Karolina Marolt
• Simona Janček
• Monika Hvala
• Maša Novak
• Petra Štrukelj

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

KONEC JEMANJA PREHRANSKIH DOPOLNIL
»NA PAMET«
Težave z alergijami, kožo, zamaščenimi jetri in prebavo so le
nekatere težave, povezane s sodobnim načinom življenja. V
želji po izboljšanju stanja veliko ljudi išče rešitve v uživanju
prehranskih dopolnil. A žal jih številni jemljejo »na pamet«
oz. po občutku. Znajdejo se v začaranem krogu jemanja
teh, učinka pa ni. V Normi poznamo sistematične rešitve
za izboljšanje zdravja in počutja: najprej ugotovimo, česa
natančno vam primanjkuje, in se popravljanja stanja lotimo
po določenem vrstnem redu. Vaše stanje ugotovimo z
brezplačnimi vitaminsko-mineralnimi testi, na katere se lahko
prijavite v vseh prodajalnah Norma. Sicer pa v bio prodajalni
Norma verjamemo, da je zdrava, ekološko pridelana hrana
naš najboljši zdravnik in temelj zdravega načina življenja.
Zato vam bomo med našimi policami z več kot 3000 bio
izdelki strokovno
svetovali, kaj uživati
ob vsakem obroku,
da se boste vedno
dobro počutili v svoji
koži. Več informacij
na www.norma.si ali
02 621 44 00.

PRVI KORAK DO PREOBRAZBE TELESA
Obvladovanje telesne teže ni preprosto. Pogosto se zgodi,
da se ta hitro zmanjša, nato pa sunkovito naraste. Takšno
nihanje telesne teže je zelo nezdravo in je le eden od znakov,
da telo ni pripravljeno na dieto. Aktivni tonik Vivalt Activator
je natančno uravnotežena kombinacija 7
rastlinskih izvlečkov in 5 vitaminov,
ki bo vaše telo pripravila na uspešno
in lažje uravnavanje telesne teže.
Edinstvena formulacija aktivnega
tonika Vivalt Activator pripomore k
pravilni presnovi, podpira pravilno
delovanje prebavnega trakta in
okrepi organizem. Z aktivnim
tonikom Vivalt Activator boste svoje
telo pripravili na uravnavanje telesne
teže. Zato bo vaša preobrazba
lahkotna, predvsem pa uspešna.

AKCIJA - PAKET ZA 30-DNEVNO
RAZSTRUPLJANJE Z DARILOM
Pravilni vrstni red čiščenja organov je bistven! Če izločila
slabo delujejo, odpadne snovi zastajajo in povzročajo
samozastrupljanje. Zato je treba najprej očistiti črevesje z
artičoko. Nato s preslico spodbudimo izločanje odpadnih snovi
skozi ledvice. Jetra obnovimo s pegastim badljem. Zadnji korak
razstrupljanja je izločanje skozi
kožo s pomočjo regrata. AKCIJA:
Paket za 30-dnevno celostno
razstrupljanje: za ceno 3
dobite 4 kapljice Soria Natural
brez alkohola in umetnih
konzervansov. Primerno tudi za
vegane. Akcijski paket poiščite v
najbližji lekarni, Sanolaborju ali
specializirani trgovini. Naročite ga
lahko tudi na
www.soria-natural.si.
4

HOFER SKUPAJ S KUPCI ZA ŽRTVE NASILJA
ZBRAL SKORAJ 7.300 €
Hofer je ob dnevu
žena končal akcijo
zbiranja sredstev za
pomoč ženskam,
žrtvam nasilja, ki
je potekala od 25.
novembra. Že drugo
leto zapored je tako
podprl prizadevanja
Socialne zbornice
Slovenije, tokrat v
obliki lastnega projekta Negujmo spoštovanje. Od vsakega
prodanega izbranega izdelka za nego je Hofer namreč 10
centov namenil Socialni zbornici Slovenije za organizacijo
terapevtskih oddihov žensk iz varnih hiš in materinskih
domov. Skupaj s kupci je tako zbral kar 7.275,80 €, s čimer
je dopolnil donacijo v obliki darilnih bonov v skupni vrednosti
4.650 €, ki jih je podjetje že namenilo ob začetku projekta.
Suzi Kvas, predsednica sekcije vseh varnih hiš, materinskih
domov in sorodnih organizacij pri Socialni zbornici Slovenije
(na sliki levo), je ob tej priložnosti dejala: »Pri pomoči
žrtvam nasilja, ki se velikokrat spopadajo tudi s precejšnjimi
finančnimi stiskami, šteje vsak cent. Še posebej veseli smo,
da lahko v sodelovanju s Hoferjem zbiramo finančna sredstva,
prav tako pa tudi ozaveščamo. To je namreč ključnega
pomena, če želimo zmanjšati tovrstne primere nasilja.« Več
informacij na www.daneszajutri.hofer.si.

POMAGAMO BOLNIM OTROKOM
Ustanova za novo Pediatrično kliniko je na sprejemno-triažnem
oddelku gostila vodjo marketinga, gospoda Tomaža Erjavca,
in sodelavko za odnose z javnostmi Vando Magdič Gorenčič
iz podjetja Alpe-Panon, d. o. o., ki upravlja 20 restavracij
McDonald’s po Sloveniji. V akciji Pomagamo malim bolnikom so
v preteklem letu v zbiralnike na pultih v vsaki restavraciji njihovi
gostje prispevali prostovoljne prispevke in tako zbrali 17.402,48
€. Zbrana sredstva so namenili za nakup ultrazvočnega aparata
Mindray TE7 s konveksno, linearno in fazno sondo, ki je že v
uporabi na sprejemno-triažnem oddelku Pediatrične klinike UKC
Ljubljana. Novi ultrazvočni aparat omogoča hitrejšo prepoznavo
in postavitev diagnoze, kar v urgentnih ambulantah pomeni tudi
hitrejše zdravljenje in boljšo prognozo.
Ustanova za novo Pediatrično kliniko trenutno zbira sredstva
za ultrazvočni aparat, ki ga potrebuje več kot 500 otrok na
leto s prizadetostjo sklepov, kitnih ovojnic in kit. Ta ultrazvočni
aparat bo tudi prva tovrstna naprava na oddelku za alergologijo,
revmatologijo in klinično imunologijo. Omogočila bo
učinkovitejšo diagnostiko mišično-skeletnega sistema najmlajših
bolnikov. Največji doprinos te naprave pa je možnost vodenih
aplikacij zdravil v sklepe, kar izboljša uspešnost zdravljenja
in zmanjša pogostost neželenih učinkov na male bolnike.
Če želite pomagati pri nakupu UZ-aparata, lahko pošljete
SMS na 1919 z besedo OTROK5. Če želite prispevati, lahko
vaš prispevek nakažete na TRR: Ustanova za novo Pediatrično
kliniko, Bohoričeva ulica
20, 1000 Ljubljana,
TRR: SI56 0510 0801
0447 959, NAMEN: ZA
UZ APARAT IMUNO, sklic:
SI00 040511, BIC banke:
ABANSI2X, Koda namena:
CHAR. Za več informacij
pišite na ustanovapk@
gmail.com.
Spremljajte nas na

/Zdrave novice

DO SADNIH SADIK PREK SPLETA

»ČREVESJE – NAŠI DRUGI MOŽGANI«

Sadikanadom.si je spletna trgovina z zalogo več kot 1.200
sadnih sort. Posebnost med sadnimi sortami predstavlja
kontinentalna pistacija. To je
sorta, ki prenese temperature
do –20 °C in zato uspeva po vsej
Sloveniji. Užitni plodovi, ki dozorijo
poleti, vsebujejo veliko hranilnih
in zdravilnih sestavin. Več o rastlini
in preostali ponudbi najdete na
sadikanadom.si, kjer najdete tudi
navodila za sajenje posameznih
sort sadnega drevja ali se prijavite
na prejemanje naših e-novičk.

Stara modrost pravi, da se vse
bolezni in težave začnejo v
črevesju. Center Moje Zdravje
vabi na brezplačno predavanje
Zakaj je pomembno
poskrbeti za zdravo črevesje,
ki bo v Ljubljani, v trgovini
Superhrana na Zaloški
cesti 167 od 18. do 21. ure. Govorili bomo o probiotikih, kako
izbrati ustrezen probiotik zase in za svojo družino. Predava Diana
Vlahinič, TCM, certificirana svetovalka tradicionalne kitajske
medicine, OrCa. Število mest je omejeno. Informacije in obvezne
prijave (do 31. 3.): trgovina Superhrana (01 256 61 15; info@
super-hrana.si in www.super-hrana.si).

TAKO ČISTO, DA SE BO DOTAKNILO VAŠEGA
SRCA

NAUČITE SE JESTI ZDRAVO

Privoščite si ribje olje divjih polenovk
iz mrzlih obalnih voda Aljaske, krilovo
olje iz arktičnega krila, astaksantin iz
alge Haematococcus pluvialis, izvleček
mediteranskih oljk in sezamove lignane,
združene v edinstveno prehransko
dopolnilo – SUPER OMEGA-3 PLUS, Life
Extension. Za močno in zdravo srce,
možgane, dober vid, normalno raven
trigliceridov v krvi in normalen krvni
pritisk. Naročite na: www.lifeextension.
si /www.bioesenca.si/ 041 985 070, v
lekarnah in specializiranih prodajalnah.

Ker je več energije, manj kilogramov in urejen krvni sladkor želja
številnih, vam pri tem nudimo strokovno pomoč. Anja Pristavec,
mag. inž. preh., iz Befita vodi individualne programe prehrane pri
sladkorni bolezni in hujšanju in pomaga do trajnih sprememb v
prehrani tistim, ki se želite
spet naučiti jesti zdravo in
prekiniti začarani krog diet.
Za bralke Zdravih novic ob
dnevu žena posebni 10 %
POPUST NA VSE STORITVE
v marcu. Kontakt: 051
234 278 ali anja@
prehrana.info.

NARAVNA MEDICINA: SPANJE, RAZSTRUPLJANJE, SPOMIN
Trije stebri za dobro delovanje možganov so dober spanec,
prekrvavitev in redno odstranjevanje toksinov iz telesa.
Dober spanec in manj stresa podnevi
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.
Za dober spomin in koncentracijo
Ginko v brezalkoholnih kapljicah Soria Natural za spomin
in koncentracijo uporabljajo študenti, zaposleni in starejši, ki ne
želijo jemati tablet. V obliki tekočega ekstrakta takoj preide v krvni
obtok. Razliko občutite že v 20 minutah Ko se težko skoncentrirate,
poskusite brezalkoholne kapljice Ginko Soria Natural.
Soria Natural na čudoviti planoti severne Španije na ekološki
način pridela več kot 70 vrst zdravilnih rastlin. Kapljice so
farmacevtske kakovosti, brez alkohola in umetnih konzervansov.
Na voljo so v vseh lekarnah, Sanolaborju in specializiranih
trgovinah.

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.

ZA SVEŽINO VAŠIH NOG
Poživljajoča krema za noge Cedralex takoj po nanosu
noge hladi in s tem pomaga blažiti občutek težkih in
utrujenih nog. Njena bogata in nežno odišavljena
tekstura daje koži mehkobo in vlažnost.
Poživljajoča krema za noge Cedralex ni mastna in
ne pušča madežev, zato je primerna za uporabo v
vsakem trenutku dneva, da vašim nogam povrne
svežino in lahkotnost. Cedralex lahko
kupite v lekarnah. Servier Pharma, d. o. o.,
01/563-48-11, www.servier.si.

ČIŠČENJE IN NEGA PROBLEMATIČNE KOŽE
Prvi korak do lepe in zdrave kože predstavlja čiščenje kože.
Če je vaša koža problematična, aknasta ali mastna, vam
svetujemo, da si jo najprej očistite z micelarno vodico
Bioderma Sébium H2O, ki kožo nežno očisti nečistoč in
presežka loja (sebuma), pri tem pa je ne izsuši. Nato koži
nudite ustrezno nego s Sébium Global, ki biološko odpravlja
mozolje in ogrce, omejuje nastanek brazgotin, izboljša
teksturo kože in jo v trenutku pomiri. Dermatološka kozmetika
BIODERMA
je na voljo v
lekarnah.
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ASPIRIN PRAZNUJE ŽE 120 LET
Acetilsalicilna kislina (ASK), aktivna učinkovina zdravila
AspirinTM, že 120 let uživa zaupanje potrošnikov in bolnikov.
Pozitivne lastnosti ASK so razlog, da je uporaba aspirina
kot protibolečinskega sredstva postala močno razširjena.
V nadaljevanju sledi nekaj najprelomnejših trenutkov v
zgodovini ASK in aspirina, ki se jih spominjamo ob razmisleku
o zgodovini odkritja aspirina, zdravljenja z njim in njegovih
inovacijah.
• 1897: Dr. Felix Hofmann je kot prvi znanstvenik izdelal
kemijsko čisto in stabilno obliko ASK, ki je aktivna
učinkovina aspirina.
• 6. 3. 1899: Aspirin se je kot registrirana blagovna znamka v
obliki praška pojavil na nemškem trgu.
• 1900: Družba Bayer je na trg poslala aspirin v klasični obliki
tablete, s čimer je aspirin postal eno prvih zdravil, ki so na
trgu dostopna v takšni
obliki.
• 1915: Aspirin se ni izdajal
več na recept in je postal
prodajna uspešnica v ZDA.
• 2014: V Evropi in Latinski
Ameriki je prišel na trg
Aspirin 500 mg obložene
tablete, ki vsebuje ASK
v obliki manjših delcev
in spojino za hitrejše
raztapljanje. Aspirin 500
mg obložene tablete zato
hitreje vstopajo v krvni
obtok in ublažijo bolečino
dvakrat hitreje v primerjavi
z običajnimi tabletami
Aspirin 500 mg.

PRVA LINIJA OBRAMBE ZA VAŠ IMUNSKI
SISTEM
Imunosal® izdelke odlikuje edinstvena kombinacija učinkovin,
ki krepijo naravno odpornost organizma. Poleg naravno
močnega beta-glukana, vsebuje še dodatnih 8 učinkovin
(8 v kapsulah in 5 v tekoči obliki), ki imajo s strani Evropske
agencije za varno hrano (EFSA) odobrene zdravstvene trditve
za odpornost. Imunosal kapsule so namenjene odraslim
in otrokom (od 12. leta starosti dalje). Vsebujejo 375 mg
beta-glukana, 300 mg ekstrakta črnega bezga, kombinacijo
11 vitaminov in 3 mineralov ter koencim Q10, ki v dnevni
dozi zagotavljajo močno zaščito imunskega sistema in
priporočeni vnos esencialnih mikrohranil. Imunosal v
tekoči obliki je edinstven izdelek za otroke s kombinacijo
optimalnih količin beta-glukana ter
10 vitaminov in cinkom. Skrbi za
zdravje otrok v obdobju vrtca in šole.
Je prijetnega sadnega
okusa, ki ga otroci
obožujejo. Namenjen
je predšolskim in
šolskim otrokom.
Na voljo v lekarnah
in specializiranih
prodajalnah. Več na
www.imunosal.si

Spremljajte nas na
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TEFAL IN ROWENTA - IZBRANA PRODUKTA
LETA 2018

THE FRAJLE PRIPRAVLJENE NA VRHUNSKI
GLASBENI VEČER

Izbran produkt leta je raziskava, ki vsako leto poteka med
slovenskimi potrošniki. Zmagovalca določijo izključno slovenski
potrošniki na podlagi lastnega zadovoljstva ob uporabi
določenega izdelka. Letos sta ta naslov prejela inovativna
izdelka, izjemni sesalnik Rowenta Silence Force in inovativna
parna postaja Tefal Pro Express Ultimate, katere odličnost
so potrošniki z izborom potrdili že drugo leto zapored. Sesalniki
linije Silence Force so eni najtišjih sesalnikov z energetsko
učinkovitostjo 4A+. Anketa potrošnikov in evropski standardi
meritev so pokazali, da je sesalnik tehnološko dovršen in izjemno
praktičen. Opremljen je z varčnim inovativnim motorjem, t. i.
EffiTech, za učinkovitejšo sesanje in manjšo porabo energije, in
inovativno sesalno glavo P3WER GLIDE, ki učinkovito odstranjuje
prah in umazanijo z vseh površin: preprog, parketa, kamna, in
zagotavlja popolne rezultate z mednarodno oznako 4AAAA+.
Ti sesalniki z glasnostjo samo 66 dB (A) na najvišji stopnji
delovanja in trojno filtracijo zagotavljajo neprimerljivo udobnost
uporabe in bivanja. Na ročaju je vgrajena inovativna praktična
ščetka Easy Brush, ki vam omogoča, da z lahkoto očistite vse
vrste površin, še posebno tiste občutljive, kot je pohištvo. Tukaj
so še številni drugi praktični nastavki za čiščenje najzahtevnejših
predelov, tudi živalske dlake ali avtomobila.
Izbrano linijo novih Tefalovih parnih postaj Pro Express
Ultimate pa odlikujeta izredna zmogljivost z visokim pritiskom
do 8 barov in izjemna moč pare (do 600 g/min), ki prodre
v središče vlaken. Zagotavlja trikrat večji pretok pare od
klasičnega modela parne postaje. Perilo se veliko hitreje
in preprosteje zravna, z lahkoto obvladujete likanje različnih
tkanin, tudi najobčutljivejših in najdebelejših. Saj s t. i. smart
tehnologijo in 5. osnovnimi programi, določenimi glede na
vrsto tkanin, izberete optimalno kombinacijo pare in temperature,
ki jo lahko določate kar na samem ročaju likalnika. Parne postaje
odlikuje izredna drsnost, kot rezultat nove samočistilne likalne
plošče Durilium AirGlide Autoclean. Z vrhnjim gladkim
slojem iz titana odlično drsi po tkanini, z lahkoto celo po največji
gubi, in se pri tem samodejno čisti. Parne postaje vsebujejo
nastavitev ECO, s katero prihranimo 20 % energije. Polega
prihranka z energijo je pomembna tudi varnost, saj se po 8
minutah parna postaja samodejno izklopi. Zaradi inovativnega
zbiralnika Anticalc je po vsakokratni uporabi mogoče enostavno
odstranjevanje vodnega kamna z eno samo potezo, kar omogoča
dolgotrajno in nemoteno delovanje parne postaje.

Najpriljubljenejša novosadska skupina, ki osvaja regijo že
dalj časa, znova prihaja v Slovenijo. V mariborski vinoteki
Rožmarin bodo punce v soboto, 17. 3., pričarale živahno
in zabavno vzdušje. Zazveneli bodo vsi prepoznavni ritmi
nepozabnih slovenskih in svetovnih hitov ter velike uspešnice
z zadnjega albuma Ljubav na dar. The Frajle obljubljajo še en
zabaven in nepozaben večer. Izvajalke ne počivajo in pripravljajo
nove vsebine. V Zagrebu so nedavno snemale nov videospot
za pesem Nije ovo tuga, balado z zadnjega albuma. »Spot je
eleganten, jazzy, daje občutek osamljenosti, a je hkrati zapeljiv
in čuten,« so nam izdale The Frajle. Punce so osvojile številne
nagrade, tudi dve MTV-nagradi (MTV Gold Award za spot
»Fina« in »Pare vole me« v remiksu z DJ Gramophondziejem),
oskarja popularnosti za najbolje prodajan album, oskarja
popularnosti za najboljšo pop skupino, Runjićevega galeba za
doprinos na področju glasbe, NAXI radio nagrado za najbolj
poslušano pesem, zlatno bubamaro za balkansko skupino leta,
nagrado Good Feeling, Hello nagrado za humanost in vrsto
drugih nagrad in priznanj tujega občinstva, medijev, glasbenih
kolegov in kritikov. The Frajle sodelujejo tudi s slovenskim
združenjem
za boj proti
raku na dojkah
Europa Donna,
ki mu bodo
namenile tri
evre od vsake
prodane
zgoščenke
novega albuma
z naslovom
Ljubav na dar.

VARUJE SRCE IN OŽILJE
Leta raziskav so pripeljala do vrhunske sestave izdelka
Cardiovasc® plus. Brez konkurence pri varovanju srca in ožilja
je namenjen dietetskemu uravnavanju srčno-žilnih obolenj:
povišan holesterol, srčni infarkt, angina pektoris, možganska
kap, koronarna srčna bolezen in srčno
popuščanje. Deset učinkovitih prehranskih
dopolnil za srce in ožilje v eni kapsuli
predstavlja enostavno rešitev, saj namesto
desetih izdelkov kupite samo enega. Odlične
izkušnje zadovoljnih uporabnikov si lahko
preberete na http://www.srceinozilje.si/
mnenja-uporabnikov. Izdelek lahko kupite v
vseh lekarnah in specializiranih trgovinah.

ZDRAVI V POMLAD

Zgodilo se je moji znanki, recimo ji Špela. Ko je obiskala prijateljico, je bila pri njej tudi gospa,
ki se ukvarja z refleksno masažo stopal. Med prijetnim klepetom je beseda dala besedo in
gospa se je ponudila, da bo Špeli naredila refleksno masažo stopal. Zakaj pa ne, si je rekla
Špela in se polna pričakovanja prepustila blagodejnemu tretmaju.
Besedilo: Tadeja Šiberl, refleksoterapevtka
Želela je preizkusiti nekaj novega in se
malo pocrkljati, posebnih zdravstvenih
težav ni imela. Špela na splošno ni
ljubiteljica jemanja zdravil za vsako
ceno. Vzame jih, ko je to nujno potrebno
in neizogibno. Med terapijo pa ji je
refleksoterapevtka postavila nekaj
vprašanj, če ima kakšne težave z ožiljem,
če je s srcem vse v redu, če imajo v družini
kakšne težave s srčnimi obolenji in če je
krvni tlak v mejah normale.
Špela je na večino vprašanj sicer
odgovorila nikalno, vendar so jo ta kar
prestrašila. Kaj je zdaj to, kaj se dogaja,
zakaj me to sprašuje, je odzvanjalo v njeni
glavi. S prestrašenim pogledom in izrazom
na obrazu je gospo previdno vprašala,
zakaj jo vse to sprašuje in ali sumi kaj
hudega. Gospa ji je povsem sproščeno in

prijazno odgovorila, da je vse v najlepšem
redu in da so zastavljena vprašanja del
utečene procedure pred začetkom terapije.
Takih in podobnih zgodb sem doživela kar
nekaj v svoji praksi.
Kontraindikacije
Res je, da so določeni pogoji oziroma
zdravstvena stanja, pri katerih
refleksoterapije ne smemo izvajati, npr.
vročinska stanja, odprte rane, bolezni srca
in ožilja, zgodnja in rizična nosečnost.
In preden terapijo začnemo, morata biti
uporabnik in terapevt o tem seznanjena,
da se ne zgodijo kaki neljubi dogodki.
Poleg tega pa moramo refleksoterapevti
uporabnike seznaniti z možnimi
najpogostejšimi reakcijami oziroma odzivi
telesa na terapijo. Naj na tem mestu znova
poudarim in zapišem – reakcija oziroma
odziv telesa na terapijo je pozitivna stvar.
To hočemo refleksoterapevti doseči, saj to
pomeni, da se je telo odzvalo na terapijo,
da jo je potrebovalo in da so se procesi
samozdravljenja telesa začeli.
Reakcija
Reakcija po izvedeni terapiji je včasih zelo
zoprna, to sem izkusila tudi sama, vendar
po večini v treh dneh izzveni. Priporočljivo
je, da uporabnik čim več pije, najbolje
vodo in nesladkane čaje, da telesu
pomaga izločiti nakopičene strupe.

Priporočljivo je, da uporabnik
čim več pije, najbolje vodo
in nesladkane čaje, da telesu
pomaga izločiti nakopičene
strupe.
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Če reakcije na terapijo ni, to največkrat
pomeni, da telo potrebuje še malo
spodbude, še kakšno dodatno
refleksoterapijo, da se bodo samozdravilni
procesi začeli, ker je zastale energije in
čustvenih blokad kar precej.
Poleg tega naj opozorim, da ljudje

na refleksoterapijo pridejo v različnih
zdravstvenih stanjih, to pomeni, da so
težave z zdravjem različno »močne«, to
pa lahko vpliva tudi na to, kako močna bo
reakcija telesa na terapijo.
Naj povzamem in vas pomirim –
refleksoterapevt vas mora povprašati o
vašem zdravstvenem stanju, saj vam hoče
s terapijo pomagati in ne škodovati. Če vas
karkoli še zanima, skrbi, ga kar pogumno
vprašajte. Pomirili se boste, to pa bo
vplivalo tudi na odziv telesa na terapijo.
In moja znanka Špela iz začetka
sestavka? Z refleksoterapevtko sta si
vzeli čas, odgovorila je na vsa Špelina
dodatna vprašanja in jo s tem pomirila.
Refleksoterapevtka je spremljala Špelo
in njen odziv na terapijo. Svetovala ji
je, naj opazuje svoje počutje, zlasti
prve tri dni po terapiji in naj dovolj pije.
Špela je upoštevala njena navodila,
dogovorili sta se še za nekaj srečanj
oz. terapij, in iz začetne radovednosti,
potem zaskrbljenosti, je Špela postala
redna uporabnica refleksoterapije, saj je
ugotovila, da se precej bolje počuti.
ODZIVI
Najpogostejše reakcije po
refleksoterapiji:
• prijetna utrujenost,
• povečano izločanje blata, lahko tudi
sluzi,
• povečano izločanje urina, ki je lahko
tudi bolj izrazitega vonja,
• nemiren spanec,
• napenjanje,
• glavobol,
• povečano potenje,
• povečano izločanje nosnega izcedka.

Spremljajte nas na
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oglasno sporočilo

ODZIV NA
REFLEKSOTERAPIJO
– RAZLOG ZA
PANIKO?

ZDRAVI V POMLAD

oglasno sporočilo

KAKO
PREMAGAMO
SPOMLADANSKO
UTRUJENOST?
Ste kljub daljšim dnevom in višjim temperaturam utrujeni? Vam
primanjkuje energije? Ste večkrat brez volje? Gledate prekrasno
spomladansko sonce, ki vas vabi v naravo, a bi se najraje ulegli
in malo zadremali? Ste izčrpani, čeprav dovolj spite? Morda vas
daje spomladanska utrujenost. Kaj jo povzroča? Kako si lahko
pomagate?
Spomlad nam prinese daljše dneve, več
sonca, več pozitivnega vzdušja. Vendar
marsikdo namesto navala energije
občuti utrujenost, izčrpanost, zaspanost
in brezvoljnost. Pri posameznikih
nastane povečana temperaturna
občutljivost, omotičnost, razdražljivost
ali celo glavobol. Pri nekaterih se to
pozna v zmanjšani delovni storilnosti
in psihofizičnih sposobnostih. Ti tipični
simptomi spomladanske utrujenosti se
začnejo navadno sredi marca in trajajo do
konca aprila ali še dlje.
Vzroki spomladanske utrujenosti
Porušeno hormonsko ravnovesje:
Pozimi v našem telesu prevladujejo drugi
hormoni kot spomladi. Ko se spomladi
dnevi podaljšujejo, se povečuje tudi
sinteza serotonina in razmerje serotonina
ter melatonina se začne počasi obračati.
Prav tako se poveča tvorba endorfinov,
estrogenov in testosterona. Vse to močno
obremeni telo.
Nihanje temperatur: Dvig temperature
povzroči ohlajanje našega telesa. Pri
tem se žile razširijo in krvni tlak pade.
Tak nenaden padec tlaka se lahko kaže v
povečani utrujenosti in celo omotici.
Slabe zimske razvade: Zima je po navadi
bolj lenobno obdobje, ko se premalo oz.
manj gibamo, kar se kaže tudi na naši
fizični kondiciji. Spomladi se začnemo več
gibati, s tem pa se pospeši naša presnova.
Telo potrebuje in porablja več energije,
kar lahko občutimo tudi kot povečano
utrujenost.
Kako si lahko pomagamo?
• Z zdravim prehranjevanjem: več
beljakovin, polnozrnatih živil, sadja,

zelenjave, zdravih maščob (oreščki, ribe,
avokado).
• Veliko tekočine: predvsem vode in
nesladkanih čajev.
• Z zmerno telesno aktivnostjo. Pri slabši
telesni pripravljenosti se za začetek
priporočajo daljši sprehodi na svežem
zraku večkrat na teden.
• Dodatek z antioksidanti, vitamini in
minerali – Enduranza.
• Abigenol®: izvleček polifenolov iz
skorje bele jelke z izjemno močnim
antioksidativnim delovanjem. Ima veliko
kapaciteto lovljenja prostih radikalov.
V 1 tableti je dovolj velik odmerek za
učinkovito zmanjšanje spomladanske
utrujenosti in povečanje energije.
• Naravni vitamin C iz acerola
češnje: pomaga preprečevati/
zmanjšati utrujenost in izčrpanost ter
razdražljivost.
• Vitamin E: učinkovit antioksidant.
Celice ščiti pred uničujočim delovanjem
prostih radikalov.
• Vitamin D: zmanjšuje slabo
razpoloženje, utrujenost in krepi
imunski sistem.
• Selen: je zelo pomemben za delovanje
naših, telesu lastnih antioksidativnih
mehanizmov.
• Cink: telo potrebuje več kot 300
različnih encimov. Krepi imunski sistem,
zmanjša utrujenost in izčrpanost.
• Železo: celice oskrbuje s kisikom, kar
je pomembno za proizvajanje energije.
Železo učinkovito prispeva k zmanjšanju
utrujenosti in izčrpanosti.
• Vitamin B1: vpliva na dobro psihološko
delovanje, pomaga pri spominu in
motnjah spanja.
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LEDVICE IN
ZDRAVJE ŽENSK:
VKLJUČI SE, CENI
SE, INFORMIRAJ SE

SVETOVNI DAN LEDVIC

Ali ste vedeli, da 8. marec ni samo dan žena, ampak je tudi svetovni dan ledvic? Letos je bil posvečen
ledvicam in zdravju žensk in sovpada z dnevom žensk. Pobudnici projekta, Mednarodna zveza za
nefrologijo in Mednarodna zveza za ledvične bolezni, sta letošnjo temo med drugim izbrala zato, ker
so v nekaterih državah ženske slabše ozaveščene o tej bolezni in imajo slabši dostop do zdravljenja.
Besedilo: Zveza društev ledvičnih bolnikov Slovenije, Slovensko nefrološko društvo in Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi in transplantaciji

Po svetu ima kronično ledvično bolezen
približno 195 milijonov žensk. Tveganje
za nastanek kronične ledvične bolezni je
malenkost večje pri ženskah kot moških,
ob tem pa je po svetu v dializno zdravljenje
vključenih manj žensk kot moških. Ta
bolezen je osmi najpomembnejši vzrok
smrti pri ženskah. Zaradi nje na leto umre
približno 600.000 žensk.
Slovenija je med državami, kjer so ženske
in moški enakopravno obravnavani tako

pri ozaveščenosti kot zdravljenju kronične
ledvične bolezni. Organizatorji projekta
zato želijo v Sloveniji ob letošnjem
svetovnem dnevu ledvic opozoriti
predvsem na okužbe sečil pri ženskah v
povezavi z zdravjem ledvic in nosečnost pri
ženskah s kronično ledvično boleznijo.
Okužbe sečil
Zaradi okužb sečil večinoma zbolevajo
ženske v rodnem obdobju. Redkeje
zbolevajo starejše ženske in še redkeje

moški. Vzrok za večjo obolevnost pri
ženskah je kratka sečnica, ki je blizu
črevesja. Zato bakterije lažje vstopajo v
sečila in povzročijo vnetje spodnjih ali
zgornjih sečil.
Zelo pogoste so okužbe spodnjih sečil,
predvsem nenadno vnetje sečnega
mehurja. Povzročijo veliko težav, večinoma
pa se v nekaj dneh umirijo. Dobro se
odzovejo na zdravljenje z antibiotiki in ne
okvarijo ledvic. Pri preprečevanju okužb
sečil pomaga večji oz. zadosten vnos
tekočine. Po ocenah je v Sloveniji približno
50.000 primerov vnetja sečnega mehurja
na leto, četrtina antibiotikov v ambulantah
splošnega zdravnika pa je predpisana
zaradi okužbe sečil.
NASVETI
Osem zlatih pravil za zdravje ledvic

Redko se bakterije iz sečnega mehurja razširijo po sečevodih
do ledvic, kjer povzročijo vnetje ene ali obeh ledvic. Omenjena
okužba lahko povzroči nenadno odpoved delovanja ledvic, ki trajno
poškoduje ledvice, povzroči sepso in v primeru neustreznega
zdravljenja tudi smrt.
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1. Ohranjajte dobro telesno kondicijo
in bodite fizično aktivni.
2. Redno nadzorujte raven sladkorja v
krvi.
3. Redno nadzorujte višino krvnega
pritiska.
4. Jejte zdravo, manj slano hrano in
skrbite za ustrezno telesno težo.
5. Zaužijte ustrezno količino tekočine.
6. Ne kadite.
7. Bodite zmerni pri uporabi zdravil, ki
so na voljo brez recepta.
8. Opravite pregled delovanja ledvic, če
sodite v katero od naslednjih rizičnih
skupin: imate sladkorno bolezen,
povišan krvni pritisk, prekomerno
telesno težo, ima kdo od vaših
svojcev kronično ledvično bolezen.

Spremljajte nas na

/Zdrave novice

MAREC

MESEČNA AKCIJA

Francoska organska kozmetika od 1983

15
%
P O P U STA
NA IZBRANE I ZD E LK E

1. 3. - 31. 3. 2018

Akcija velja na izbrane Melvita izdelke: Arganova oljna krema za mladosten videz, 50 ml / Arganov balzam za ustnice v stiku, 3,5 g / Intenzivna vodica
vrtnica, 100 ml / Arganovo olje za obraz in telo, 50 ml / Cvetna vodica damaščanske vrtnice s pršilko, 200 ml / Izjemno zlato olje L’or Bio, 50 ml.

10
%
P O P U STA
NA I ZB R A NE I ZD E LK E

1. 3. - 31. 3. 2018

OPORNICE ZA ZAPESTJE
Akcija na izbrane izdelke Melvita (15 % popusta) in izbrane izdelke FUTURO™ (10 % popusta) velja od 1. 3. do 31. 3. 2018 oziroma do prodaje zalog. V akcijo so vključeni
naslednji Melvita izdelki: Arganova oljna krema za mladosten videz, 50 ml; Arganov balzam za ustnice v stiku, 3,5 g; Intenzivna vodica vrtnica, 100 ml; Arganovo olje za obraz
in telo, 50 ml; Cvetna vodica damaščanske vrtnice s pršilko, 200 ml; Izjemno zlato olje L’or Bio, 50 ml. V akcijo so vključeni naslednji FUTURO™ izdelki: Opornica za zapestje,
v črni barvi; Nočna opornica za zapestje in Bandaža za zapestje z odprtino za palec. Akcija velja za imetnike Kartice zvestobe v enotah Lekarne Ljubljana in spletni lekarni
Lekarna24ur.com. Popusti se ne seštevajo. Akcija je predvidena za prodajo v količinah, običajnih za gospodinjstva in ne velja za pravne osebe. Slike so simbolične.

www.lekarnaljubljana.si I www.lekarna24ur.com

195
milijonov žensk po svetu ima
kronično ledvično bolezen,
zaradi nje pa na leto umre
približno 600.000 žensk.
Redko se bakterije iz sečnega mehurja
razširijo po sečevodih do ledvic, kjer
povzročijo vnetje ene ali obeh ledvic.
Omenjena okužba lahko povzroči
nenadno odpoved delovanja ledvic, ki
trajno poškoduje ledvice, povzroči sepso
in v primeru neustreznega zdravljenja tudi
smrt. Na okužbo ledvic kažejo zvišana
telesna temperatura, mrzlica, ledvene
bolečine, slabost in včasih tudi bruhanje
ter driska, znaki vnetja sečnega mehurja
so lahko ali pa niso sočasno prisotni.
Nosečnost in ledvična bolezen
Zdravljenje kronične ledvične bolezni
je v preteklih letih toliko napredovalo,
da tudi ženske bolnice lahko zanosijo
in donosijo otroka. Zdravniki svetujejo
zanositev ženskam čim prej v poteku
kronične ledvične bolezni oz. po dveh
letih presaditve ledvic. Ob tem ženske s
kronično ledvično boleznijo seznanijo z
možnimi tveganji in zapleti. Nosečnost
pri bolnicah z ledvično boleznijo mora
biti načrtovana in skrbno vodena pri
ginekologu, saj se večkrat konča s
spontanim splavom in prezgodnjim
porodom. Kronična ledvična bolezen
je zato nevarna ne samo za nosečnico,
ampak tudi za njenega otroka.
Vpliv nosečnosti je bolj odvisen od stopnje
ledvične okvare, prisotnosti zvišanega
krvnega pritiska in beljakovin v seču
pred zanositvijo kot od vrste ledvične
bolezni. Zanositev odsvetujejo pri hudo

Naloga tega
organa je tudi
uravnavanje
in vzdrževanje
normalne
sestave telesnih
tekočin.
Pomembno
vlogo imajo
še pri nadzoru
krvnega pritiska,
pomagajo
vzdrževati
zdrave kosti in
tvoriti rdeča
krvna telesca.
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Zdravniki svetujejo zanositev ženskam čim prej v poteku kronične
ledvične bolezni oz. po dveh letih presaditve ledvic.
oslabljenem ledvičnem delovanju.
Svetovni dan ledvic v Sloveniji
V Sloveniji aktivnosti ob svetovnem dnevu
ledvic organizirajo Slovensko nefrološko
društvo, Zveza društev ledvičnih bolnikov
Slovenije in Sekcija medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v nefrologiji, dializi
in transplantaciji. Gre za zelo obsežno
akcijo, saj v njej sodelujejo tako bolnišnice
in zdravstveni domovi kot tudi društva ter
številni drugi prostovoljci po Sloveniji.
Zdravje ledvic
Kot vsako leto tudi letos želijo organizatorji
s kampanjo ob svetovnem dnevu ledvic
prispevati k večji ozaveščenosti o vlogi
ledvic, ki jim lahko rečemo tudi čistilni
stroj našega telesa. Opravljajo eno
od osnovnih življenjskih funkcij, zato
moramo skrbeti za njihovo zdravje. Z

zgodnjim odkrivanjem kronične ledvične
bolezni lahko upočasnimo njeno
napredovanje, zato je bilo tudi letos 8.
marca organizirano brezplačno merjenje
beljakovin v seču. Prisotnost teh je namreč
eden od zgodnjih znakov bolezni ledvic.
Brezplačno merjenje prisotnosti beljakovin
v seču so tudi letos omogočili laboratoriji
zdravstvenih domov in bolnišnic ter
podporniki projekta.
Vsak človek ima dve ledvici, človeško telo
pa lahko povsem normalno deluje že z
eno zdravo ledvico. Iz telesa odstranjujejo
odpadne snovi tako, da prečistijo kri in
tvorijo seč. V ledvicah odraslega se dnevno
filtrira približno 150 do 170 litrov krvi.
To pomeni, da ledvice vsak dan našo kri
očistijo kar 50-krat. Naloga tega organa je
tudi uravnavanje in vzdrževanje normalne
sestave telesnih tekočin. Pomembno
vlogo imajo še pri nadzoru krvnega
pritiska, pomagajo vzdrževati zdrave kosti
in tvoriti rdeča krvna telesca.
Po ocenah naj bi imelo med sicer
zdravim odraslim prebivalstvom vsaj
deset odstotkov ljudi kronično ledvično
bolezen, ki pa je pogosto še neodkrita.
Za Slovenijo to pomeni, da naj bi imelo
več kot 180.000 ljudi težave s slabšim
delovanjem ledvic, pa tega morda niti ne
vedo.

150-170
litrov krvi se dnevno filtrira v
ledvicah odraslega človeka.
Spremljajte nas na

/Zdrave novice

ZAGREB – PRESTOLNICA MEDICINSKE
ODLIČNOSTI IN DOŽIVETIJ
V sodobnem medicinskem turizmu Zagreb zaseda vse pomembnejše mesto. S številnimi zasebnimi in
javnimi bolnišnicami in zdravstvenimi centri s strokovnim osebjem in izjemno kakovostjo storitev ter
konkurenčnimi cenami postaja glavno mesto Hrvaške center medicinske odličnosti. Besedilo: Turistična zveza mesta Zagreb
Če je razlog za obisk Zagreba medicinski
turizem, ste poleg kakovosti in konkurenčnih
cen izbrali tudi doživetje, ki ga ponuja
hrvaška prestolnica. Ponudbo zdravstvenega
turizma namreč vse leto dopolnjujejo številni
dogodki, ki tako ustvarjajo dodano vrednost
na celotno izkušnjo.
FESTIVAL

V Zagrebu ne zamudite
15.–18. 3. 2018 FESTIVAL SVJETLA
Festival svetlobe Zagreb v zgodovinskem
jedru mesta združuje najsodobnejše
svetlobne rešitve, ki temeljijo na najnovejših
tehnologijah razsvetljave. Privlačne
avdiovizualne naprave in projekcije bodo v
tem obdobju na ogled na številnih lokacijah
v Gornjem gradu od 18. do 23. ure. Zagreb
se tako pridružuje drugim svetovnim
mestom s tradicijo takih festivalov, kot so
Lyon, Amsterdam, Helsinki, Praga, Sankt
Peterburg in Berlin.
12. 4.–1. 8. 2018 KATARINA
VELIKA, CARICA SVIH RUSA
Velika razstava del enega največjih

RAZSTAVA

svetovnih muzejev –
muzej Ermitaž iz Sankt
Peterburga.
Obiskovalci bodo v dveh
nadstropjih v Galeriji
Klovićevi dvori, kjer bo
razstavljenih več kot
1.000 predmetov, lahko
izvedeli zanimivosti iz
življenja Katarine Velike,
prihodu v Rusijo in na prestol, o prednikih,
carski družini in dvoru ter njeni veliki vlogi
pri izobraževanju in prosveti, zunanji politiki
in vojnah, ki jih je vodila, predvsem pa bodo
lahko občutili caričino strast do umetnosti,
ki jo je pripeljala do odkupa številnih zbirk in
ustanovitve Ermitaža.

GLASBENOPLESNI
SPEKTAKEL

8. 4. 2018 LORD OF THE DANCE
To pomlad bo v zagrebški Areni znova
gostovala glasbeno-plesna predstava Lord of
the Dance.
Izjemno nadarjena umetniška skupina
združuje tradicionalno in sodobno klasično

zgodbo, ki je čudovita mešanica glasbe
in plesa. Ta glasbeno-plesni spektakel
nam bo zagotovo ostal v spominu zaradi
dosežkov najsodobnejše tehnologije, od
razsvetljave do posebnih učinkov, ki bodo
plesnim akrobatom omogočili, da pokažejo
svoje sposobnosti. Plesna čarovnija vas bo
popeljala na potovanje, polno energije in
strasti.
KONCERT

23. 3. 2018 2 CELLOS
V okviru svetovne turneje Score čelista
Stjepan Hauser in Luka Šulić pripravljata
koncert v zagrebški Areni.
Glasbena virtuoza bosta nastopila na
domačem odru, čeprav že več let osvajata
svetovna prizorišča. Uspešnice, ki z novega
albuma Score osvajajo poslušalce, so
med drugim Medley, del kompozicije iz
priljubljene serije Igra prestolov, in skladbe
iz dobro poznanih filmov My Heart Will
Go On (Titanik), For the Love of a Princess
(Pogumno srce), May It Be (Gospodar
prstanov), Now We Are Free (Gladiator),
Moon River (Zajtrk pri Tiffanyju).

Photo: Davor Rostuhar

Uživajte v Zagrebu
in prihranite
Zagreb Card vam
omogoča brezplačen
javni prevoz,
brezplačen vstop v
6 prestižnih mestnih
atrakcij in popuste v
restavracijah, trgovinah,
muzejih...
Kartica je
na voljo za
24 ali 72 ur.
VEČ INFORMACIJ
WWW.ZAGREBCARD.COM

oglasno sporočilo

ZDRAVI V POMLAD

TEMA MESECA

oglasno sporočilo

NA HRVAŠKEM CENEJE DO ZDRAVJA
Zagreb ima izjemne mednarodno priznane strokovnjake v zdravstvu, zato je postal priljubljena
destinacija za zdravstveni turizem za obiskovalce iz vse Evrope. Milijonsko mesto nudi izjemno
konkurenco, sistem Modus Health Card (MHC) pa je za vas izbral najboljše med najboljšimi in
zagotavlja kakovost zdravstvenih storitev.

POLIKLINIKA RIBNJAK

POLIKLINIKA CAR

• Popust z MHC: 10 % na plačilo z
gotovino, 5 % na plačilne kartice.
Rešitev za boleča kolena in kolke
Več let je bilo kirurško zdravljenje z
vstavitvijo umetnih sklepov edina rešitev
za številne bolnike. Zahvaljujoč matičnim
celicam pa se danes lahko številni
popolnoma izognejo umetnemu kolku ali

• Popust z MHC: 30 % na plačilo z
gotovino.
Posebna ponudba za uporabnike kartice
Modus Health:
• 30 % popusta na vse storitve
dermatološke kozmetike nad 1.000
HRK oz. 135 EUR skupne vrednosti
umetnemu kolenu.
Posebna ponudba za uporabnike kartice
Modus Health:
• Poklanjamo vam 10 % POPUSTA
na poseg z matičnimi celicami! Izkoristite
odlično ponudbo in pravočasno poskrbite
za svoje sklepe.

• vsak 5. sklop
akupunkture brezplačen
(posamezni “sklop” zajema 5
zdravljenj)

• podarjamo 30 minut
presso terapije ob nakupu 5

akupunkturnih posegov za hujšanje v
vrednosti 47 EUR

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
Naslov: Ulica Savezne Republike Njemačke
4–6, Zagreb
Tel: +385 1 6637 373, +385 1 6636 837
Mob.: +385 99 3453 411, +385 98 218 474
E-naslov: info@poliklinikacar.hr
Spletni naslov: www.poliklinikacar.hr

Dr. Milan Milošević, lastnik Poliklinike Ribnjak

32 ZDRAVA
• Popust z MHC: 15
gotovino.

% na plačilo z

Ordinacija “32 ZDRAVA” je začela delati
leta 2011 kot polivalentna ordinacija.
Osnova naše dejavnosti sta oralna
kirurgija in zobna implantacijska
protetika, nudimo pa tudi storitve
na področju paradontologije, zobne
protetike in drugih specializacij. Naše
delo temelji na individualnem pristopu

k vsakemu bolniku. Pri prvem pregledu
želimo pacientu približati našo vizijo
dolgoročnega uspeha, ki je mogoča
samo s prvovrstnimi materiali, precizno
izvedbo in motivacijo pacienta za
večletno sodelovanje.
Naslov: Langova 4, Samobor
Telefon: +385 1 5505 514
Mobilni telefon: +385 91 940 8824
E-naslov: info@32zdrava.hr
Spletni naslov: www.32zdrava.hr

ZASEBNA ORDINACIJA
DENTALNE MEDICINE RUŽA
KNEŽEVIĆ
• popust z MHC: 20 % na plačilo z
gotovino, 10 % na plačilne kartice.
Posebna ponudba za uporabnike kartice
Modus Health:
• 650 € implantati z metalnokeramično
krono (vsadke delamo s sistemom
Implant direct Interactive)
• 2. 2 + 1 brezplačno za
kompozitna polnila
• 3. 230 € za 1 ml (Restylane/Emervel)
– korekcija ustnic s hialuronsko kislino
Privatna ordinacija dentalne medicine Ruža
Knežević, dr. med. dent.
Naslov: Josipdolska 7, Zagreb
Telefon: +385 1 3816 094
E-naslov: vmalbasic@hotmail.com
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Opomba: Vse cene v evrih so zaokrožene.

DENTALNI STUDIO ADENTRO
• Popust z MHC: 15 % na plačilo z
gotovino, 10 % na plačilne kartice.
Individualni pristop
Zdravi in lepi zobje – poleg tega da so
predpogoj za zdravje, so vsekakor tudi
okras vsakega obraza. Lep nasmeh dviga
samozavest in pomaga drugim okoli vas,
da se ob vas počutijo bolje. Zato smo
si zastavili cilj, da bi našim pacientom
podarili nasmeh, ki ga bodo lahko
ponosno delili z drugimi. Zavedamo se, da

DENTALNI CENTER DOMIĆ
• Popust z MHC: 15 % na plačilo z
gotovino, 10 % na plačilne kartice.
Posebna ponudba za uporabnike
kartice Modus Health:
NAGRADNA IGRA ZA UPORABNIKE
MHC:
1. 1-x čiščenje zobnega kamna in
peskanje
2. 1-x  vgradnja plombe
• Za vsak poseg nad 80 EUR
uporabnik prejme brezplačno

peskanje in čiščenje
zobnega kamna.

Privatna ordinacija dentalne medicine Ruža
Knežević, dr. med. dent.
Naslov: Josipdolska 7, Zagreb
Telefon: +385 1 3816 094
E-naslov: vmalbasic@hotmail.com

Marin Petković, dr. dent. med.

je vsak naš potencialni pacient edinstven
primer z različnimi potrebami. Zato
nudimo širok nabor storitev na enem
mestu, med katerimi izpostavljamo:
protetiko, implantologijo, estetsko
zobozdravstvo, endodontiko, otroško
zobozdravstvo in ortodontijo.
Naslov: Petrova 67, Zagreb
Mobilni telefon: +385 98 251 807
E-naslov: info@adentro.hr
Spletni naslov: www.adentro.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

ORDINACIJA DENTALNE
MEDICINE DŽUNDŽEV
• Popust z MHC: 10 % na plačilo z gotovino,
5 % na plačilne kartice.
Posebna ponudba za uporabnike kartice
Modus Health:
• 150 EUR namesto 220 EUR za
Botox/Vistabel 60 ij  (dovolj za dve coni
na obrazu)  
• 30 % popusta za 4 vsadke + zobno
protezo (redna cena 5.400 EUR, cena s
popustom 3.700 EUR)
Naslov: Vrbik 22, Zagreb
Telefon: +385 1 6198 593
Mobilni telefon: +385 91 919 8085
E-naslov: dental@dental-croatia.net
Spletni naslov: www.estetika-lica.com
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INOVACIJE V
ZDRAVSTVU
REŠUJEJO ŽIVLJENJA
Pred šesto strateško konferenco Vrednost inovacij: Trajnostni in ciljno usmerjeni zdravstveni sistem
so predstavniki izvajalcev zdravstvenih politik, akademskih raziskovalnih institucij, farmacevtske
industrije in bolnikov izmenjali poglede in stališča do vrednosti inovacij v zdravstvu in prihodnosti
slovenskega zdravstvenega sistema, ki se bo moral prilagajati novim okoliščinam in izzivom.
Besedilo: Monika Hvala

Starajoča se družba, vse pogostejše
kronične bolezni, propulzivne inovacije,
pomembni razvojni premiki v medicini
in omejeni finančni viri že danes
resno ogrožajo vzdržnost slovenskega
zdravstvenega sistema. Kakšen naj bo
torej zdravstveni sistem, ki bo za napredek
naše družbe omogočal ključna vlaganja
v raziskave in razvoj, ki bo bolnikom v
prihodnosti lahko zagotavljal hiter in
nemoten dostop do inovacij in bo ob tem
trajno vzdržen?
Le trajno vzdržen zdravstveni sistem
in z dokazi podprto odločanje namreč
omogočata hiter dostop do inovativnih
zdravil, cepiv, terapij in tehnologij, ki
spreminjajo obravnavo mnogo bolezni
ter podaljšujejo in rešujejo življenja
bolnikov. Ker hkrati znižujejo tudi stroške
specialistične in bolnišnične obravnave
ter dvigujejo produktivnost, so vlaganja
v raziskave in razvoj ne le stroškovno
upravičena, temveč nujna, so poudarili
strokovnjaki.
Izdatki za zdravila
Napredek v zdravljenju se navadno
povezuje z medicino, visoki stroški pa z
zdravili, opozarja dr. Vasilisa Sazonov,
podpredsednica uprave Mednarodnega
foruma znanstvenoraziskovalnih
farmacevtskih družb, ki je s Kemijskim
inštitutom pripravil šesto strateško
konferenco: »Zdravila so draga, imamo
najdražja zdravila v Evropi, izdatki za
zdravila strmo naraščajo – to so pogoste
domneve, ki tvorijo največje mite v
slovenskem zdravstvu, saj nimajo prav
nič opraviti s stvarnostjo. Nedavna
primerjalna analiza uradnih cen v Evropi
je pokazala, da so ravni slovenskih
uradnih cen med najnižjimi v EU. Poleg
tega so izdatki za zdravila v Sloveniji
16

danes podobni izdatkom v času svetovne
gospodarske krize v letu 2009. Izsledki
analiz so jasno pokazali, da so cene zdravil
na recept kljub staranju prebivalstva in
posledično povečani rabi zdravil v Sloveniji
pripomogle k upočasnitvi rasti tekočih
izdatkov za zdravstvo, saj so se med
letoma 2010 in 2016 znižale za kar 31
odstotkov. Medtem pa so v istem obdobju
cene življenjskih potrebščin narasle za
5,9 odstotka. Javnost bo prav gotovo
razveselilo tudi dejstvo, da slovenski bolnik
za 200 evrov na leto prejme približno enak
nabor zdravil kot belgijski, ki zanj odšteje
skoraj 450 evrov. Vse to so podatki, ki
pričajo, da imamo v Sloveniji v primerjavi

z evropskimi državami, ki imajo podoben
dostop do zdravil, najnižje izdatke za
zdravila na prebivalca. Pričajo pa tudi o
tem, da na področju cen zdravil ni več
prostora za administrativne ukrepe.«
Potrebni sistemski ukrepi
Ob aktualnih večmilijonskih izgubah
javnih zdravstvenih zavodov in
interventnih ukrepih za finančno
konsolidacijo javnega zdravstva in
skrajševanje čakalnih dob ter ob
paketu novel zdravstvenih zakonov v
parlamentarnem postopku je razmislek
o potrebnih pogojih za trajno vzdržen
zdravstveni sistem še kako na mestu. Mag.

Vlaganje se bo obrestovalo le, če ga bomo znali tako upravljati,
da bomo z njim tudi dosegli zastavljene vsebinske cilje, kot so bolj
zdravo in kakovostno življenje ter učinkovito upravljanje kroničnih
bolezni.
Spremljajte nas na
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zdravstvu, vrednotenje zdravstvenih
tehnologij, z dokazi podprto odločanje,
transparentnost in večja učinkovitost
zdravstvenega sistema. Slednja je nujna,
da z razpoložljivimi viri, ki bodo sicer
vedno zaostajali za potrebami, vseeno
zagotovimo zdravstvo po zgledu razvitih
držav.«

Vlaganja v bazične raziskave
so ključnega pomena za
poznavanje mehanizmov
neozdravljivih bolezni, ki
omogočajo razvoj novih zdravil
in naprednih oblik zdravljenja.
Marjan Sušelj, generalni direktor Zavoda
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, je
poudaril: »Za financiranje obstoječih pravic
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja
in vedno novih inovacij v zdravstvu je
treba vsako leto načrtovati tudi določen
odstotek dodatnega denarja za vlaganje v
razvoj, vendar pa morajo takšna vlaganja
istočasno spremljati tudi konkretni ukrepi
za učinkovitejše in uspešnejše delovanje
zdravstvenega sistema – učinkovita
organizacija javne zdravstvene službe,
integralna oskrba bolnikov, ugodno
razmerje med stroški in koristmi novih
zdravil ... Vlaganje se bo obrestovalo le,
če ga bomo znali tako upravljati, da bomo
z njim tudi dosegli zastavljene vsebinske
cilje, kot so bolj zdravo in kakovostno
življenje ter učinkovito upravljanje
kroničnih bolezni.«
Izzivi v prihodnosti
Izzive in nove vloge, s katerimi se bodo
v prihodnosti spopadali javni zdravstveni
sistemi, ter nekatere predloge za finančno
konsolidacijo obstoječega stanja je
predstavila izr. prof. dr. Petra Došenović
Bonča z Ekonomske fakultete Univerze
v Ljubljani, ki ocenjuje, da »obstoječi
ukrepi, npr. sanacija bolnišnic, niso
zadosten odgovor na izzive prihodnosti,
ko bo uresničevanje osnovnih načel
zdravstvenega sistema – solidarnost,
kakovost, dostopnost in učinkovitost –
ob velikih družbenih spremembah in
novih pristopih v medicini zahtevalo
spremembe v financiranju, pri izvajalcih
in podpornem okolju za disperzijo
inovacij, saj obstaja nevarnost, da bi bila
sodobna medicina zaradi pomanjkanja
finančnih virov v obstoječem sistemu
dostopna le delu populacije. Zato so med
drugim nujno potrebni jasno odločanje
o sestavi košarice, ki je solidarnostno
financirana, reforma zdravstvenega
zavarovanja in večja vloga vseživljenjskega
financiranja, realne cene zdravstvenih
storitev in ažurirani plačilni modeli
izvajalcev, spodbude za zaposlene v

Podhranjena znanost
Slovenske znanstvene skupine so zaradi
mednarodno priznanih znanstvenih
dosežkov in prestižnih nagrad
mednarodno uveljavljene in spoštovane,
saj se na področju inovativnih raziskav
uvrščajo v sam svetovni vrh. Raziskovalka
dr. Iva Hafner Bratkovič s Kemijskega
inštituta je pojasnila vlogo akademskih
institucij pri razvoju novih zdravil,
diagnostičnih metod in inovativnih metod
zdravljenja: »Vlaganja v bazične raziskave
so ključnega pomena za poznavanje
mehanizmov neozdravljivih bolezni,
ki omogočajo razvoj novih zdravil in
naprednih oblik zdravljenja. Prav z užitkom
bi opazovala, kako bi se slovenska znanost
razvijala, če ne bi bila podhranjena
praktično v vseh pogledih ter močno
obremenjena z birokracijo.«
Resnična vrednost inovativnih zdravil
Kakšna je resnična vrednost inovacij
v zdravstvu nedvomno najbolje vedo
bolniki in njihovi svojci na področjih, na
katerih ključnega preboja v zdravljenju
še ni. In pa tisti, ki so jim inovacije v
zdravstvu spremenile življenje. Med njimi
je tudi Aladar Belec, bolnik z juvenilnim
revmatoidnim artritisom iz Društva
revmatikov Slovenije, ki je ob svetovnem
dnevu revmatikov sporočil: »Inovativna

Obstaja nevarnost, da bi bila
sodobna medicina zaradi
pomanjkanja finančnih virov v
obstoječem sistemu dostopna le
delu populacije.
zdravila zame pomenijo življenje – z
njihovo pomočjo se namreč lahko gibam,
skrbim sam zase in kot tak sem lahko
oče, partner, prijatelj in trudim se biti
čim bolj koristen državljan. Zaradi revme
res ne umreš, ampak če ni pravočasne
zdravstvene oskrbe, če ni ustrezne terapije
in če ni ustrezne strokovne pomoči, potem
življenje revmatika z vsemi bolečinami
in tegobami ni dostojno in polnovredno
življenje.«
Sodelujoči so se strinjali, da inovacije v
zdravstvu rešujejo življenja, kljub temu
pa v sistemu še vedno ni relevantnega
vrednotenja zdravstvenih tehnologij
in potrebnih registrov, ki bi omogočili
učinkovito obravnavo bolnikov in dostop
do inovacij v zdravstvu. Manjkajo tudi
spodbude zaposlenim v zdravstvu,
predvsem pa vizija trajne vzdržnosti
sistema, da se bo ta lahko prilagajal
izzivom prihodnosti.

Še vedno ni relevantnega vrednotenja zdravstvenih tehnologij
in potrebnih registrov, ki bi omogočili učinkovito obravnavo
bolnikov in dostop do inovacij v zdravstvu. Manjkajo tudi spodbude
zaposlenim v zdravstvu.
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TEMA MESECA

oglasno sporočilo

OHRANITE SVOJ
UM V VRHUNSKI
FORMI
Možgani veljajo za najzapletenejši in najbolj dovršen organ v našem telesu. Usmerjajo skoraj vse
telesne funkcije in omogočajo razmišljanje ter čustveno dojemanje sveta okrog nas. So neprecenljiv
in nenadomestljiv organ, ki omogoča ustvarjalnost, znanje in domišljijo ter vpliva na naše vedenje.
Omogoča nam, da smo to, kar želimo biti, in da smo pri tem, kar počnemo, edinstveni.
Po ugotovitvah znanstvenikov se okoli
45. leta začnejo spreminjati tudi naši
možgani. Spremembe nastanejo v
možganski strukturi, zmanjševati se začne
njihova prekrvavitev, s tem pa tudi dotok
kisika in hranljivih snovi do možganskih
celic. Zaradi hitrega načina življenja in s
tem povezanega stresa lahko možgane
prizadenejo tudi škodljivi radikali, kar

lahko vodi v propadanje možganskih celic.
Posledica je upad miselnih sposobnosti,
kar se kaže kot pozabljivost, raztresenost,
slabša koncentracija in motnje spomina.
Zato je pomembno, da pravočasno
poskrbimo za svoje možgane in
njihovo vitalnost. Pri tem je ključno, da
jih postavljamo pred nove izzive in jim
omogočamo nove dogodivščine, saj tako
prispevamo h kakovostnemu, aktivnemu
in veselemu življenju.
Tako ni npr. nikoli prepozno za učenje
novega jezika ali igranje novega glasbila,
za to, da se odpravimo v neznano in
odkrivamo nove koščke sveta, obiščemo
glasbene prireditve in smo aktivni v
socialnem okolju. Življenje nam ponuja
nešteto priložnosti, da spoznavamo nove
ljudi in sklepamo nova prijateljstva.
Pri tem seveda ne smemo pozabiti na
zdravo in uravnoteženo prehrano, ki
možganom zagotovi ustrezno energijo za
uspešno opravljanje nalog, in zadosten
in kakovosten spanec. Pomembna je
tudi redna telesna vadba, kajti že pol ure
telesne dejavnosti na dan prispeva k boljši
koncentraciji in pozornosti.

Za ohranjanje vitalnih in zdravih
možganov je koristna tudi
možganska vadba – reševanje
različnih miselnih nalog, npr.
logičnih izzivov in zank, miselnih
iger in ugank, branje, igranje
šaha. Pomembno je, da so
naloge prijetne in da se ob njih
tudi zabavamo.
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Za ohranjanje vitalnih in zdravih
možganov je koristna tudi možganska
vadba – reševanje različnih miselnih nalog,
npr. logičnih izzivov in zank, miselnih iger
in ugank, branje, igranje šaha. Pomembno
je, da so naloge prijetne in da se ob njih
tudi zabavamo.
Izvleček ginka
Pri ohranjanju svojega uma v vrhunski
formi si lahko pomagamo tudi z rednim

Izvleček ginka izboljša oskrbo
možganov s kisikom in hranilnimi
snovmi, razširi krvne žile in
izboljša prekrvitev ter deluje
antioksidativno, saj možganske
celice varuje pred škodljivimi
radikali.
jemanjem Bilobila. Z izvlečkom ginka
izboljša oskrbo možganov s kisikom
in hranilnimi snovmi, razširi krvne
žile in izboljša prekrvitev ter deluje
antioksidativno, saj možganske celice
varuje pred škodljivimi radikali. Že z 2
kapsulama na dan (240 mg) dosežemo
priporočeni dnevni odmerek in
prispevamo k ohranjanju svoje miselne
vitalnosti. Več o Bilobilu in pomenu redne
skrbi za možgane lahko preberete na
spletni strani www.bilobil.si.
Spremljajte nas na

/Zdrave novice

TEMA MESECA

ZA DEMENCI
PRIJAZNO
DRUŽBO
O stanju in izzivih pri odkrivanju in zdravljenju demence so spregovorili strokovnjaki na 9. mednarodni
konferenci o demenci z naslovom Za demenci prijazno družbo. S konferenco je Združenje Spominčica –
Alzheimer Slovenija lani praznovalo 20 let delovanja in počastilo spomin na ustanovitelja in dolgoletnega
Besedilo: Nada Breznik, David Krivec, Združenje Spominčica – Alzheimer
predsednika Spominčice – Alzheimer Slovenija dr. Aleša Kogoja.

Slovenija, www.spomincica.si

Na konferenci o demenci je bilo navzočih
več kot 300 udeležencev iz petnajstih
držav, med njimi znanstveniki, specialisti
in strokovnjaki z različnih področij
medicine, farmacije, psihologije,
socialnega dela, prav tako s področja
elektrotehnike, tekstilne tehnologije in

prava. Konference so se udeležili tudi
terapevti, negovalci, prostovoljci, osebe z
demenco in njihovi svojci.
Iskanje zdravila
V zvezi z odkritjem novega zdravila so
navzoči strokovnjaki raziskovalci lahko

poročali le o potekajočih študijah in
kliničnih testiranjih, kajti tako težko
pričakovanega učinkovitega zdravila
zoper Alzheimerjevo bolezen (AB) še ni.
Vzroki bolezni se znanstvenikom še vedno
izmikajo. Večina raziskav je usmerjena v
bolezensko kopičenje proteina amiloid
beta v možganih in proteina tau v
jedrih nevronov. Ob tem priznavajo, da
natančna vloga raziskovanih patoloških
oblik proteinov pri AB še ni popolnoma
dognana. Številne nove poskusne
učinkovine žal niso izpolnile strogih
kriterijev kliničnega testiranja novega
zdravila.
Opozorili so na dolgotrajnost kliničnih
študij, ki od I. do III. faze trajajo od 9 do
10 let in lahko ali pa tudi ne pripeljejo
do rezultatov. O tem sta poročala dr.
Bengt Winblad z Inštituta Karolinska
na Švedskem, Centra za raziskave
Alzheimerjeve bolezni, in dr. Ezio
Giacobini z Univerzitetnih bolnišnic
Univerze v Ženevi. Oba sta vendarle
izrazila optimizem: dr. Winblad ga vidi
v vedno večjem globalnem sodelovanju
med znanostjo, industrijo in političnimi
odločevalci, dr. Giacobini pa je dejal, da
»danes ni prezgodaj napovedati možnosti
farmakološkega zdravljenja demence v
obdobju naslednjih desetih let.«

1/2
Z razumevanjem ključnih sprememb na genskem, molekularnem in
celičnem nivoju skušajo naši raziskovalci postaviti temelje za nove
pristope zdravljenja oseb z demenco.
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vseh oseb z demenco ima v
razvitih državah postavljeno
diagnozo, v srednje in manj
razvitih državah pa je ta delež le
10-odstoten.
Spremljajte nas na
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O BOLEZNI
Kaj je demenca?
Demenca je sindrom – skupek
pojavov (simptomov), ki so posledica
bolezni možganov, in zmanjšuje
miselne sposobnosti. Najpogosteje
so to motnje spomina in orientacije,
spremembe razpoloženja in vedenja,
težave pri pisanju in govorjenju ter
zmedenost in depresija. Če se vzrok
demence odkrije pravočasno, pri
obolelih lahko upočasnimo razvoj
simptomov in s pravilnim pristopom
zagotovimo boljšo kakovost življenja.

Vir: NIJZ

To pomeni, da morajo zdravniki in drugi nosilci primarnih disciplin
pridobiti veliko več znanja in usposobljenosti o demenci in drugih
kroničnih boleznih, povezanih s staranjem, kot ju imajo zdaj.
Dr. Boris Rogelj, molekularni biolog z
Instituta Jožef Stefan, je poročal o študijah,
ki raziskujejo vzroke bolezenskega
kopičenja nekaterih proteinov. Ti se
kopičijo zaradi škodljivih sprememb v
nekaterih ključnih celičnih mehanizmih,
ki so med drugim povezani z energetsko
presnovo, transportom molekul znotraj
celice, razgradnjo odvečnih proteinov,
odzivom na različne okoljske in notranje
stresne dejavnike. Z razumevanjem
ključnih sprememb na genskem,
molekularnem in celičnem nivoju skušajo
naši raziskovalci postaviti temelje za nove
pristope zdravljenja oseb z demenco.
Psihosocialna skrb za bolnike
Če se farmakološko zdravljenje zamika v
prihodnost, pa je psihosocialna skrb za
bolnike in njihove svojce v zadnjih desetih
letih močno napredovala, tudi po zaslugi
političnih odločitev v nekaterih evropskih
državah, s sprejetjem nacionalnih strategij
za demenco, delovanjem nevladnih
organizacij, ozaveščanjem o bolezni v
medijih, izobraževanjem in združevanjem
bolnikov in svojcev v skupine za
samopomoč. Po besedah dr. Nori Graham
iz Londona, namestnice predsednice ADI
(Alzheimer’s Deasease International)
in AS (Alzheimer’s Society) ter zaslužne
svetovalke psihiatrije za starejše pri Royal
Free Hospital, je v Sloveniji to področje
zgledno urejeno. Za to ima neprecenljive
zasluge pokojni dr. Aleš Kogoj, ustanovitelj
in dolgoletni predsednik Spominčice –
Alzheimer Slovenija, ki zvesto uresničuje
njegovo izročilo in sledi najnovejšim
svetovnim in evropskim trendom.

za osebe z demenco. Ob visokem številu
obolelih za demenco, ki jih je bilo leta
2015 49 milijonov, do leta 2050 pa naj bi
se število obolelih potrojilo, je poudarila,
da ima v razvitih državah polovica vseh
oseb z demenco postavljeno diagnozo, v
srednje in manj razvitih državah pa je ta
delež 10-odstoten.
Skrb za osebe z demenco je po besedah
Grahamove, zaradi naraščajočega števila
bolnikov, treba umestiti na primarno in
lokalno raven zdravstvenega in socialnega
varstva najvišje kakovosti. To pomeni,
da morajo zdravniki in drugi nosilci
primarnih disciplin pridobiti veliko več
znanja in usposobljenosti o demenci in
drugih kroničnih boleznih, povezanih s
staranjem, kot ju imajo zdaj. »Ob tem
specialistov, psihiatrov in nevrologov ne
sme skrbeti, da jim bo zmanjkalo dela,
saj bodo, zaradi številnih novih primerov,
zaposleni bolj kot kdaj koli.« Njena vizija

predvideva široko in dobro organizirano
mrežo, koordinirane in povezane oblike
pomoči in podporo osebam z demenco,
njihovim družinskim članom, skrbnikom,
negovalcem, prostovoljcem in drugim.
O uporabi zdravil pa meni, da jih je treba
odmerjati kar najmanj in v omejenem
obdobju.
Vloga družinskih zdravnikov
Da je zdravnik družinske medicine prvi,
ki je v stiku z bolnikom z demenco in
jo lahko prepozna, je prepričana tudi
prim. dr. Nena Kopčavar Guček, dr.

Grahamova je predstavila najnovejše
težnje razvoja zdravstvene in socialne skrbi
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prepoznavanje bolezni in je odločilnega
pomena za uspešno nadaljnjo obravnavo
in zdravljenje.
Inovativne oblike pomoči
Inovativne oblike pomoči osebam
z demenco, njihovim skrbnikom,
negovalcem in svojcem so predstavili
raziskovalci iz Grčije (uporaba ITK
– informacijsko-komunikacijske
tehnologije), Slovenije (pametna oblačila
z vgrajenimi senzorji, inovativni pristopi
pri oskrbi oseb z demenco) in Poljske
(socialni robot). Njihova uporaba je še v
fazi testiranja in razvoja, poleg nekaterih
objektivnih ovir za njihovo uvedbo, kot sta
znanje in usposobljenost uporabnikov.

Če se farmakološko zdravljenje zamika v prihodnost, pa je
psihosocialna skrb za bolnike in njihove svojce v zadnjih desetih
letih močno napredovala, tudi po zaslugi političnih odločitev v
nekaterih evropskih državah, s sprejetjem nacionalnih strategij
za demenco, delovanjem nevladnih organizacij, ozaveščanjem
o bolezni v medijih, izobraževanjem in združevanjem bolnikov in
svojcev v skupine za samopomoč.
med., specialistka družinske medicine.
Poznavanje družinske zgodovine
posameznika, njegovega življenjskega
sloga, možnih dejavnikov tveganja je
URJENJE
Izdali delovni zvezek »Z demenco pod
skupno streho«
Demenca predstavlja vedno večji
zdravstveni, socialni in ekonomski
problem. S staranjem prebivalstva se
v prihodnje pričakuje porast obolelih
za demenco, zato so na Nacionalnem
inštitutu za javno zdravje (NIJZ) izdali
delovni zvezek Z demenco pod skupno
streho za pomoč pri oskrbi oseb z
demenco.
Svojci oseb z demenco, ki so v domačem
okolju oz. so vključeni v institucionalno
varstvo, se z obolelimi sorodniki
dnevno srečujejo in pogosto ne vedo,
kako bi lahko prispevali k boljšemu
počutju družinskega člana. Za potrebe
kakovostno preživetih skupnih ur so
za svojce oblikovali delovni zvezek v
smislu priročnika za izvajanje ustreznih
spominskih in miselnih vaj z namenom
urjenja, spodbujanja in ohranjanja
mentalne vitalnosti oz. spominskih
funkcij posameznika. Delovni zvezek
omogoča kakovostno preživljanje
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ključnega pomena za prepoznavanje AB.
Družinska medicina bolnika obravnava
celostno, z multidisciplinarnim, timskim
pristopom, kar omogoča zgodnje
skupnih ur, z njim se bo dopolnila
življenjska zgodba osebe z demenco.
Dostopen je kot e-gradivo v slovenskem
in hrvaškem jeziku na spletni strani
www.demenca.eu, za promocijske
namene so natisnili 1.000 izvodov v
obeh jezikih.
V prvem delu delovnega zvezka oseba z
demenco predstavi sebe in pomembne
časovne mejnike v svojem življenju.
V nadaljevanju je z vajami mogoče
ponoviti abecedo, črke in pisanje.
Knjižica omogoča izvajanje aktivnosti
za povečanje kakovosti pozornosti in
koncentracije, odnosov in komunikacije,
spomina in organizacijskih spretnosti.
S pomočjo priloženih besedil pesmi pa
se lahko tudi prepeva, kar pripomore k
izboljšanju počutja vseh sodelujočih.

Testiranje pristopov k zgodnjemu
diagnosticiranju
Na konferenci so predstavili tudi
inovativen evropski projekt MOPEAD
(Models Of Patient Engagement for
Alzheimer’s Disease – Modeli vključevanja
bolnikov z Alzheimerjevo boleznijo),
ki združuje raziskovalce 14 institucij iz
6 evropskih držav. V sklopu projekta,
ki ima za cilj spremembo zdravstvene
paradigme k zgodnji diagnozi AB, bodo v
5 državah EU preizkušeni 4 različni pristopi
za zgodnje diagnosticiranje demence.
V Sloveniji bo klinična testiranja izvajala
Nevrološka klinika UKCLJ. Spominčica –
Alzheimer Slovenija je v projekt vključena
kot edino združenje bolnikov in svojcev in
skrbi za ozaveščanje javnosti o projektu in
rezultatih.
do marca 2018, sodelujejo tudi Dom
upokojencev Izola – Casa del pensionato
Isola, Obalni dom upokojencev
Koper – Casa costiera del pensionato
Capodistria, in hrvaški partnerji projekta:
Dom za starejše in nemočne osebe
‘’Atilio Gamboc’’ Umag, Občina Umag
– Città di Umago, in Hrvaško združenje
za Alzheimerjevo bolezen (HUAB).
Več informacij o demenci in projektu
Demenca aCROsSLO je na voljo na
spletni strani projekta
(www.demenca.eu).
Vir: NIJZ

Publikacija je nastala v čezmejnem
projektu Izboljšanje kakovosti življenja
oseb z demenco na čezmejnem območju
– Demenca aCROsSLO, ki je sofinanciran
iz čezmejnega programa INTERREG
V-A Slovenija-Hrvaška 2014–2020.
V projektu, ki traja od oktobra 2016

Spremljajte nas na
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TEMA MESECA

OSTEOPOROZA
– KAKO NAD
BOLEČINO IN
ZLOMI?
Osteoporoza je bolezen, pri kateri kosti zaradi vse manjše gostote postanejo krhke. Zlomijo se lahko že
ob najmanjšem naporu, udarcu ali padcu. Je tiha in skoraj neopazna bolezen. Ko se pojavi prvi zlom, je
Besedilo: Petra Štrukelj
pogosto že pozno za ukrepanje.
Osteoporoza je bolezen, o kateri se zadnja
leta veliko govori in piše, saj je samo v
Sloveniji 18.000 bolnikov z osteoporozo.
Navadno so to ljudje srednjih let, večkrat
ženske kot moški. Najnovejše raziskave
pa kažejo, da je vse bolj prisotna tudi
pri moških. Osteoporozo razlagamo kot
izginevanje kostnine, ki se počasi vse bolj
redči, pri tem pa je vse večja nevarnost za
zlome teh poroznih kosti.
Redno merite kostno gostoto
Še posebej moramo biti pozorni na
določene dejavnike, ki kažejo, da morda
obstaja tveganje za nastanek ali razvoj
osteoporoze. Bolezni ne moremo zaznati
sami, saj dolgo poteka brez bolezenskih
znakov in bolečin. Priporočljivo je, da se
posvetujemo z zdravnikom in opravimo
preiskavo kostne gostote dovolj zgodaj.
Največja težava so ravno zlomi, in
sicer zlomi kolka, vretenc, zapestij.
Najtežji je zlom kolka, zaradi katerega
lahko postanemo trajno nepokretni,
rehabilitacija je dolga. V najtežjih primerih
osteoporoze se ukrivlja hrbtenica in
mogoč je celo zlom.
Preprečevanje
Ženska začne kostno maso izgubljati deset
let pred menopavzo, zato ne čakajte nanjo,

ampak se že prej posvetite problemu
osteoporoze. S svojim zdravnikom se
pogovorite o smiselnosti nadomestne
hormonske terapije. Vsekakor se
odpovejte kajenju, pretiranim količinam
alkohola. Vsak dan uživajte dovolj vitamina
D in kalcija (1500 mg), bodite telesno
aktivne, pazite na telesno težo. Kalcij je
predvsem v mlečnih izdelkih (dva kozarca
mleka nam zagotovita 600 mg kalcija).
Vitamin D pa pomaga kalciju, da se lažje
resorbira v organizmu. V soji je estrogen,
v bučnih semenih najdemo testosteron.
Ribe in zelenolistna zelenjava so bogat vir
kalcija in vitamina D.
Tudi depresija lahko pripomore k nastanku
osteoporoze (telo proizvaja hormon stresa
kortizol, ta pa črpa minerale iz kosti).
Zato jo zdravite s pomočjo terapevta ali
se vključite v skupino za samopomoč.
Različna prehranska dopolnila nam bodo
v pomoč pri boju z osteoporozo, sploh jih
uživajmo, če nimamo raznolike prehrane.
Tudi sončenje (vsaj 15 minut) pripomore
k nastajanju vitamina D, zato si ga le
privoščimo, vendar brez pretiravanja.
Poskrbite za zdravo prehrano in telesno
aktivnost
Pozorni bodite na bolezenske znake,
ki morda že kažejo osteoporozo, kot so

bolečine v križu, spremenjena (zgrbljena)
telesna drža ali zmanjšanje telesne
višine. Naučite se vaj, ki vam bodo
pomagale ohraniti zdrave kosti čim dlje.
Če dopustimo, da se osteoporoza razvije,
nam lahko v poznejših letih onemogoči
normalno, kakovostno in samostojno
življenje.
Dejavniki tveganja:
• zgodnja menopavza (pred 45. letom)
ali operativna odstranitev jajčnikov
• dednost: če je za osteoporozo že
bolehal kdo v družini (mama, babica,
zlomi kolkov v družini)
• drobna telesna zgradba
• dolgotrajno jemanje določenih
zdravil, kot so glukokortikosteroidi
pri revmatičnih boleznih, pljučnih
težavah ipd.
• kajenje, prekomerno uživanje
alkohola
• nezadostna telesna aktivnost
• hormonske motnje – tako pri moških
kot ženskah – in določene bolezni
(povečano delovanje ščitnice,
celiakija, anoreksija, Chronova
bolezen, sladkorna bolezen, težave s
prostato …)
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TEMA MESECA

ZDRAVLJENJE
MOŽGANSKE KAPI PRI
BOLNIKIH Z DEMENCO
TROMBOLIZA JE VARNA
Pri bolnikih z demenco in ishemično možgansko kapjo, zdravljenih z intravensko trombolizo, ni
povečanega tveganja za znotrajmožgansko krvavitev in umrljivost v primerjavi z bolniki brez
demence, je pokazala švedska epidemiološka raziskava, objavljena v strokovni reviji Neurology.
Besedilo: Univerzitetni klinični center Ljubljana

Ishemična možganska kap je
najpogostejša oblika možganske kapi,
pojavi se zaradi zapore možganskega žilja
s strdkom. Bolniki, ki jih do zdravstvene
ustanove pripeljejo v časovnem oknu 4–5
ur, so kandidati za zdravljenje s potentnim
zdravilom za raztapljanje strdka –
intravensko trombolizo, kar lahko prepreči
funkcionalno prizadetost in ohrani
bolnikove sposobnosti.
Strah pred trombolizo
»Zaradi globoko zakoreninjenega strahu
pred zapleti pri zdravljenju s trombolizo

pri bolnikih z demenco so zdravniki do
tovrstnega zdravljenja te skupine bolnikov
zadržani. Bolniki z Alzheimerjevo boleznijo
imajo namreč spremembe v možganovini,
ki bi jih ob zdravljenju s trombolizo
lahko bolj ogrožale z znotrajmožgansko
krvavitvijo. Ker povečana verjetnost teh
zapletov pri bolnikih z demenco doslej
ni bila podprta z izsledki raziskav, smo
želeli preveriti, ali to velja za švedske
bolnike z demenco in kapjo,« pojasnjuje
Eva Županič, specializantka nevrologije,
doktorska študentka na Univerzi v
Ljubljani, ki je raziskavo izvedla na

Ugotovili so, da bolniki z demenco, zdravljeni s trombolizo, niso bili
bolj ogroženi z znotrajmožgansko krvavitvijo ali smrtjo. Po drugi
strani pa so bolniki z demenco potrebovali več pomoči pri dnevnih
aktivnostih in so bili po kapi pogosteje nastanjeni v domovih za
ostarele.
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inštitutu Karolinska Institutet v Stockholmu
na Švedskem.
Z združitvijo dveh švedskih nacionalnih
registrov (švedskega nacionalnega
registra demenc in registra možganskih
kapi) so preučili več kot 1.300 bolnikov
z demenco, ki so utrpeli ishemično
možgansko kap. Ugotovili so, da so bili
bolniki z demenco, mlajši od 80 let,
redkeje zdravljeni s tromoblitikom kot
kontrolna skupina bolnikov s kapjo in brez
demence. »Nasprotno, razlik v zdravljenju
z intravensko trombolizo nismo videli pri
bolnikih, starejših od 80 let, kar nas je
presenetilo,« pravi Sara Garcia - Ptacek,
spec. nevrologije, postdoktorska študentka
s Karolinska Institutet na Švedskem.
Varnost in izhod zdravljenja
Raziskovalce so zanimali tudi varnost in
izhodi zdravljenja. Ugotovili so, da bolniki
z demenco, zdravljeni s trombolizo, niso
bili bolj ogroženi z znotrajmožgansko
krvavitvijo ali smrtjo. Po drugi strani pa
so bolniki z demenco potrebovali več
pomoči pri dnevnih aktivnostih in so bili
po kapi pogosteje nastanjeni v domovih za
ostarele.
»Naši izsledki podpirajo varnost
trombolitičnega zdravljenja bolnikov z
demenco, saj gre za rezultate, pridobljene
na zelo velikem številu bolnikov s kapjo in
demenco, ki so bili sistematično zbrani,
kot to omogoča švedski zdravstveni sistem
z uporabo registrov. Vseeno se moramo
zavedati, da gre za opazovalno raziskavo,
pri kateri odločitev za zdravljenje bolnikov ni
bila povsem naključna, ampak je temeljila
na individualni presoji lečečega zdravnika,«
pravi Milica Gregorič Kramberger, spec.
nevrologije in vodja Centra za kognitivne
motnje Nevrološke klinike UKC Ljubljana.
Spremljajte nas na
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TEMA MESECA

KAJ STORITI PRI
KRČNIH ŽILAH?

UTRUJENE
IN TEŽKE
NOGE?

Krčne žile so razširjene, otečene in zvite vene,
ki so pogosto modre ali temno vijoličaste
barve. Pojavijo se, ko napake v žilnih zaklopkah
omogočajo pretok krvi v napačno smer ali
kopičenje krvi v žilah. Krčne žile ima zelo veliko ljudi.
Pa vendar to ne pomeni, da imajo vsi s tem tudi
Besedilo: Monika Hvala
težave.
Krčne žile (varice) po nekaterih podatkih prizadenejo več kot
23 odstotkov odraslih. Ima jih ena tretjina odraslih žensk in
ena petina odraslih moških. Noseče ženske so dovzetnejše za
njih. Prav tako imajo povečano tveganje za krčne žile ljudje s
prekomerno telesno težo.
Kaj so krčne žile
Krčne žile so velike, otečene žile, ki se pogosto pojavljajo na
nogah in stopalih. Pojavijo se, ko zaklopke v žilah ne delujejo
pravilno, zato kri ne teče učinkovito. Vene redko potrebujejo
zdravljenje iz zdravstvenih razlogov, vendar je, če nastanejo
otekanje, bolečine in boleče noge in precejšnje neugodje, na
voljo tudi to – obstajajo različne možnosti, vključno z nekaterimi
domačimi ukrepi. V hudih primerih lahko krčne žile počijo ali
se razvijejo v razjede na koži, kar pa vsekakor zahteva ustrezno
zdravljenje. Na voljo so različni postopki, npr. operacija, laserski
posegi, skleroterapija, radiofrekventna ablacija, kompresijska
terapija, tudi zdravljenje z zdravili.
Vzroki
Vene imajo enosmerne zaklopke, tako da lahko kri potuje le v eni
smeri. Če venske stene postanejo raztegnjene in manj fleksibilne
(elastične), zaklopke postanejo šibkejše. Oslabljena zaklopka
lahko pušča, kri potuje nazaj in sčasoma teče v nasprotni smeri.
Kadar se to zgodi, se lahko kri kopiči v žilah, te pa se posledično
povečajo in otečejo.
Najpogosteje so prizadete vene, ki so najbolj oddaljene od srca
– tiste v nogah. To je zato, ker gravitacija otežuje vračanje krvi v
srce. Vsako stanje, ki povzroča pritisk na trebuh, lahko povzroči
razširjene vene, npr. nosečnost, zaprtje in v redkih primerih
tumorji.

Inovativna
formula
Edinstvena
sestava

VenoMax emulgel je namenjen negi ter sproščanju nog:

Pomaga pri utrujenih in težkih nogah
Osvežuje in hladi
VenoMax kapsule so inovativen farmacevtski proizvod, ki
ga odlikuje edinstvena sestava: suhi izvleček cvetov in
popkov japonske sofre, izvleček listov ginka, izvleček
listov azijskega vodnega popnjaka ter vitamin C,
ki doprinese k normalni tvorbi kolagena in vpliva na
normalno funkcijo krvnih žil.
Samo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
Distributer za Slovenijo: Orbico d.o.o.,
Verovškova 72, 1000 Ljubljana

Dejavniki tveganja
Strokovnjaki niso povsem prepričani,
zakaj se stene žil raztegnejo ali zakaj se
zaklopke okvarijo. V številnih primerih za
to ni nobenega jasnega razloga. Vendar
med nekatere potencialne dejavnike
tveganja sodijo:
• menopavza,
• nosečnost,
• starost nad 50 let,
• dolgotrajno stanje na nogah,
• družinska anamneza krčnih žil,
• debelost.
Naslednji dejavniki tveganja so povezani z
večjim tveganjem za krčne žile:
• Spol: krčne žile pogosteje prizadenejo
ženske kot moške. Mogoče je, da ženski
hormoni sprostijo žile. Če je tako, bi k
temu lahko prispevalo jemanje tablet za
kontracepcijo ali hormonska terapija.
• Genetika: krčne žile se pogosto pojavljajo
v družinah.
• Debelost: prekomerna telesna teža
poveča tveganje za krčne žile.
• Starost: tveganje se poveča s starostjo,
zaradi obrabe venskih zaklopk.
• Nekatera delovna mesta: dolgotrajno
stoječe delo povečuje možnosti za
razširjene vene.
Nosečnost in krčne žile
Ženske imajo največjo verjetnost, da
bodo razvile krčne žile, med nosečnostjo.
Noseče ženske imajo v telesu veliko več
krvi; to dodatno obremenjuje cirkulacijski
sistem. Poleg tega lahko spremembe v
ravneh hormonov povzročijo sprostitev
žilnih sten. Oba navedena dejavnika
povečata tveganje za nastanek krčnih žil.
Ko raste maternica, se veča pritisk na žile v
materinem medeničnem predelu. V večini
primerov krčne žile izginejo po koncu
nosečnosti; to ni vedno tako in včasih, tudi
če se videz krčnih žil izboljša, lahko nekaj
ostane še vidnih.

Kompresijske nogavice lahko pomagajo pri nelagodju, bolečini in
otekanju.
•
•
•
•

svetleče razbarva, običajno v rjavkasto ali
modro barvo,
venski ekcem (stasis dermatitis) – koža
na prizadetem območju je rdeča, suha
in srbeča,
nekateri posamezniki dobijo krče v
nogah pri nenadnem vstajanju,
visok odstotek ljudi s krčnimi žilami ima
tudi sindrom nemirnih nog,
nepravilne belkaste zaplate na gležnjih,
ki so videti kot brazgotine.

Zapleti
Vsako stanje, pri katerem je pretok krvi
oslabljen, pomeni tveganje za zaplete.
Vendar v večini primerov krčne žile ne

povzročajo zapletov. Če ti nastanejo, lahko
vključujejo:
• krvavitve,
• tromboflebitis – krvni strdki v veni noge
povzročijo vnetje vene,
• kronično vensko insuficienco – koža
ne izmenjuje pravilno kisika, hranil in
odpadnih snovi s krvjo, ker je pretok krvi
slab. Kronične venske insuficience ne
povzročajo razširjene vene, vendar sta
obe stanji tesno povezani.
Ljudje s kronično vensko insuficienco
lahko razvijejo varikozni ekcem,
lipodermatosklerozo (trdo in tesno kožo)
in venske razjede. Zadnje se navadno

Simptomi
V večini primerov bolečin ni, toda znaki in
simptomi krčnih žil lahko vključujejo:
• zasukane, otečene in grudaste
(izbočene) žile,
• modre ali temno vijoličaste žile.
Nekateri bolniki lahko doživijo tudi
sledeče:
• boleče noge,
• občutek težkih nog, še posebej po vadbi
ali ponoči,
• manjša poškodba prizadetega območja
lahko povzroči daljše krvavitve kot
običajno,
• lipodermatoskleroza – podkožna
maščoba tik nad gležnjem lahko postane
trda, zaradi česar se koža krči,
• otekli gležnji,
• pajkove žile,
• v bližini razširjenih ven se lahko koža
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Če venske stene postanejo raztegnjene in manj fleksibilne
(elastične), zaklopke postanejo šibkejše. Oslabljena zaklopka lahko
pušča, da kri potuje nazaj in sčasoma teče v nasprotni smeri. Kadar
se to zgodi, se lahko kri kopiči v žilah, te pa se posledično povečajo
in otečejo.
Spremljajte nas na

/Zdrave novice

naredijo okrog gležnjev in jih pogosto
predhodno spremlja razbarvana površina.
Pomembno je, da kronično vensko
insuficienco oceni zdravnik.
Domači ukrepi
Za zmanjšanje bolečine in preprečevanje
poslabšanja krčnih žil lahko poskrbite
sami z nekaj preprostimi ukrepi:
• telovadba,
• izguba teže,
• dvig nog,
• izogibanje dolgotrajnemu sedenju ali
stoji.

Preprečevanje
Za zmanjšanje tveganja za nastanek
krčnih žil:
• poskrbite za veliko gibanja, privoščite si
npr. hojo,
• ohranjajte zdravo telesno težo,
• izogibajte se dolgotrajni stoji na enem
mestu,

• ne sedite s prekrižanimi nogami,
• sedite ali spite z nogami,
dvignjenimi na vzglavniku.
Vsakdo, ki mora svoje delo
opravljati stoje, bi se moral
poskušati premikati vsaj enkrat na
vsakih 30 minut.

Obstaja tudi veliko brezplačnih naravnih
zdravil, po navadi krem, ki lahko pomagajo
pomirjati bolečine in povečati udobje nog
ter izboljšati splošni videz krčnih žil.

V hudih primerih lahko krčne žile počijo ali se razvijejo v razjede
na koži, kar pa vsekakor zahteva ustrezno zdravljenje. Na voljo so
različni postopki.

Servier Pharma d.o.o., tel: 01 563 48 11 / DTX 0218OKVB /

Kompresijske nogavice
Kompresijske nogavice stisnejo bolnikove
noge in izboljšajo pretok krvi. Delujejo
tesno okrog gležnjev in se sprostijo višje
po nogi. Tako spodbujajo pravilen pretok
krvi navzgor, proti gravitaciji in nazaj proti
srcu.
Kompresijske nogavice lahko pomagajo
pri nelagodju, bolečini in otekanju, vendar
raziskave niso potrdile, da preprečujejo
poslabšanje krčih žil ali jih celo preprečijo.
Študije so imele mešane in nasprotujoče
si rezultate.

www.bolezni-ven.si
Lahkotne noge

Detralex, kombinacija flavonoidov, je venoaktivno zdravilo, ki
deluje protivnetno. e od prvih simptomov dalje uèinkovito zdravi
boleèe, teke in otekle noge ter noène krèe v meèih.
Pred uporabo natanèno preberite navodilo! O tveganju in
neelenih uèinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

TEMA MESECA

PRIPOROČILA
PROTI RAKU
NAJ NE OBVISIJO
V ZRAKU
TEDEN BOJA PROTI RAKU
Od 5. do 9. marca je Zveza slovenskih društev za boj proti raku v sodelovanju z Onkološkim inštitutom
Ljubljana organizirala številne dogodke ob tednu boja proti raku. Letošnji teden je potekal pod geslom
Priporočila proti raku naj ne obvisijo v zraku, s čimer so organizatorji tokrat spet izpostavili pomen
Besedilo: Simona Janček*
preventive pred rakavimi boleznimi.

*Vir: Zveza slovenskih društev za boj proti raku

Upoštevanje priporočil Evropskega
kodeksa proti raku bi lahko breme raka
zmanjšalo za 30–50 %. V posebnem
projektu z naslovom, ki je bilo tudi geslo
tega tedna, priporočila, združena v
Evropskem kodeksu proti raku, z novimi
pristopi širijo v različnih ciljnih skupinah
prebivalstva, predvsem med dijaki v
nekaterih srednjih šolah in zaposlenimi v
zavodih in podjetjih.
Vse pomembne ukrepe obsega novi
Državni program za obvladovanje raka
2017–2022. Strokovnjaki so na začetku

tedna predstavili tudi pomembne novosti
na Onkološkem inštitutu Ljubljana (OI) v
letu 2017.
Evropski kodeks proti raku
»Na svetu, v Evropi in tudi Sloveniji
so rakave bolezni iz leta v leto večje
javnozdravstveno breme. Dejstvo je, da bi
bilo mogoče skoraj polovico vseh rakavih
bolezni preprečiti z zdravim življenjskim
slogom, cepljenjem, redno udeležbo v
presejalnih programih za raka, pa tudi
z življenjem v čim manj onesnaženem
bivalnem in delovnem okolju,« je

Predvsem primarna raven zdravstvenega varstva vse bolj postaja
podporno okolje za ljudi z dejavniki tveganja, ki želijo spremeniti
svoj življenjski slog.
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povedala dr. Maja Primic Žakelj, dr. med.,
predsednica Zveze slovenskih društev za
boj proti raku.
»Nasvete, kako živeti, da bi si vsak
posameznik kar najbolj zmanjšal
individualno ogroženost z rakom, seveda
ob podpori države, obsega Evropski kodeks
proti raku (EKPR), ki je nastal že leta 1986
in je bil do zdaj že večkrat posodobljen
z novimi dognanji, nazadnje leta 2014.
Triletni projekt promocije Evropskega
kodeksa proti raku z naslovom Priporočila
proti raku naj ne obvisijo v zraku, ki ga
Zveza slovenskih društev za boj proti raku
skupaj z regijskimi društvi izvaja v letih
2017 in 2019, je dopolnitev in nadgradnja
dozdajšnjih aktivnosti na področju
preprečevanja raka z novimi pristopi,
komunikacijskimi sredstvi in ciljnimi
skupinami. V sklopu projekta želimo
povečati uporabo znanstveno preverjenih
ukrepov preventive raka med mladimi
in delovno aktivnim prebivalstvom in s
tem prispevati k manjšemu bremenu
raka v državi in manjšanju neenakosti
v zdravju. Med drugim vzpostavljamo
medgeneracijsko mrežo ‘ambasadorjev
kodeksa’ med srednješolci, ki bo povezala
dijake in njihove družine in med njimi
razširila zavest o pomembnosti nasvetov
EKPR,« je še pojasnila dr. Primic Žakelj.
Državni program obvladovanja raka
Prof. dr. Branko Zakotnik, dr. med.,
nacionalni koordinator Državnega
programa obvladovanja raka (DPOR), je
predstavil DPOR 2017–2021: »Letošnje
geslo tedna boja proti raku Priporočila
proti raku naj ne obvisijo v zraku mora
biti tudi vodilo za izvedbo krovnega
dokumenta za celostno obvladovanje raka
Spremljajte nas na
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v državi – DPOR 2017–2021. Iz izkušenj
vemo, da še tako skrbno in strokovno
zapisan dokument ne velja veliko, če
ga ne uresničimo. Na prvem mestu
sta vsekakor primarna in sekundarna
preventiva, če želimo uspešno poskrbeti za
celostno oskrbo bolnikov z rakom. V DPOR
2017–2021 so jasno zapisani tudi cilji in
ukrepi s področja diagnostike, zdravljenja,
celostne rehabilitacije in paliativne
oskrbe ter nadzora nad kakovostjo teh
aktivnosti. Ravno nadzor nad kakovostjo
teh aktivnosti je ključnega pomena
za izboljševanje stanja z učinkovitimi
ciljanimi ukrepi. Tega ni mogoče izvajati
brez sodobne podpore z informacijsko
tehnologijo, seveda ob strogem
upoštevanju vseh vidikov varovanja
osebnih podatkov. Vlak smo zamudili pred
10 leti. Če to pomeni, da bomo nadaljevali
peš, menim, da bo DPOR 2017–2021
obvisel v zraku. Tega si enostavno ne
moremo privoščiti. Ravno zato smo po
sprejetju DPOR 2017–2021 najprej začeli
aktivnosti, povezane z informacijsko
tehnologijo. Izziv v našem prostoru je
izjemen. Brez politične podpore, podpore
nevladnih organizacij in javnosti tega
ne bomo zmogli. Da je kljub oviram
to mogoče, lahko vidimo na primeru
naših presejalnih programov, ki so vzor v
evropskem prostoru in že kažejo izjemne
rezultate.«
»V Državnem programu obvladovanja
raka, ki je celovit program ukrepov za
učinkovito obvladovanje raka v Sloveniji

Letos bodo tudi vse ženske med 50. in 69. letom vključene v
program Dora.
in zavezuje zdravstveno politiko, stroko
in civilno družbo, ima preprečevanje in
zgodnje odkrivanje raka pomembno
vlogo,« je dodala Mojca Gobec, dr.
med., generalna direktorica Direktorata
za javno zdravje. Ministrstvo za zdravje
po njenih besedah poleg sprejemanja
zakonodaje in strateških dokumentov s

Narašča število laparaskopskih operacij, povečuje se zdravljenje z
imunskimi terapijami in s tarčnimi zdravili, ki so prilagojena glede na
molekularnodiagnostični izvid.

ciljem njihovega uresničevanja aktivno
podpira nevladne organizacije in
društva bolnikov, ki si prizadevajo, da bi
priporočila Evropskega kodeksa prišla
do ljudi v vseh življenjskih obdobjih.
»Ljudje za spremembo življenjskega
sloga potrebujejo informacije in tudi
podporo. Predvsem primarna raven
zdravstvenega varstva vse bolj postaja
podporno okolje za ljudi z dejavniki
tveganja, ki želijo spremeniti svoj
življenjski slog. Ne nazadnje, Slovenija
ima odlične presejalne programe, ki so
dostopni vsem, in naš skupni izziv je
doseči, da se jih ljudje tudi udeležujejo.
Letos bodo tudi vse ženske med 50. in
69. letom vključene v program Dora.«
Najpomembnejše novosti na OI
Prof. dr. Maja Čemažar, pomočnica
strokovnega direktorja za  raziskovanje
in izobraževanje na OI, je izpostavila,
da se je inštitut lani vključil v Evropski
projekt referenčnih mrež na dveh
področjih: (1.) EURACAN na področju
redkih solidnih rakov in (2.) GENTURIS
na področju redkih dednih tumorskih
sindromov. Z njimi se na mednarodni
ravni povezuje z drugimi mednarodnimi
referenčnimi centri. Na inštitutu narašča
število laparaskopskih operacij, povečuje
se zdravljenje z imunskimi terapijami
in s tarčnimi zdravili, ki so prilagojena
glede na molekularnodiagnostični izvid.
Uvajajo se nove tehnike v radioterapiji.
Tik pred izidom pa je tudi nov učbenik
Onkologija, ki bo prosto dostopen tudi
na spletni strani inštituta za vse študente
in drugo javnost.
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TEMA MESECA

SODELOVANJE V
PROGRAMU SVIT JE
MODRA ODLOČITEV
MEDNARODNI MESEC BOJA
PROTI RAKU NA DEBELEM
ČREVESU IN DANKI
Marec je mednarodni mesec boja proti raku na debelem črevesu in danki, mesec, ko opozarjamo na
pomen preprečevanja in zgodnjega odkrivanja tega raka. Gre za 3. najpogostejšega raka pri ženskah in 4.
najpogostejšega pri moških. K zmanjšanju števila tega raka je od začetka delovanja do danes pripomogel
Besedilo: Nacionalni inštitut za javno zdravje
preventivni program Svit.
Vsako leto za rakom na debelem črevesu
in danki zboli približno 1.400 Slovencev,
več kot 700 jih umre, čeprav je ta rak ena
redkih rakavih bolezni, ki jo je mogoče
preprečiti s presejanjem.
V Sloveniji že od leta 2009 deluje
program Svit, državni program presejanja
in zgodnjega odkrivanja predrakavih
sprememb in raka na debelem črevesu in
danki, namenjen prebivalcem v starosti od
50 do 74 let. Žal se vsaka tretja oseba na
vabilo v program ne odzove, zato moramo
vsi skušati to spremeniti in opozoriti
na pomen sodelovanja v programu, ki
prispeva k ohranjanju zdravja Slovencev.

Pomen presejanja
Presejanje za raka na debelem črevesu
in danki pomeni iskanje in odkrivanje
predrakavih in zgodnjih rakavih
sprememb pri navidezno zdravih odraslih
s preprostimi preiskavami ali testi. Med
zdravimi osebami odkrije tiste, pri katerih
je velika verjetnost, da bi se iz odkritih
sprememb razvil rak, ali že imajo začetno
obliko raka. Zgodaj odkrita bolezen se

uspešno zdravi, z odkritjem predrakavih
sprememb pa bolezen lahko celo
preprečimo.
»Zaradi delovanja programa Svit je
bilo od leta 2009 do zdaj odkritih več
kot 2.600 primerov raka na debelem
črevesu in danki in pri 21.000 osebah
je bil odstranjen napredovali adenom, ki
predstavlja večje tveganje za raka. Učinki

O pomenu in načinih motiviranja in
spodbujanja ljudi za vključevanje v
program Svit so spregovorili Jožica
Maučec Zakotnik, državna sekretarka na
Ministrstvu za zdravje, Dominika Novak
Mlakar, vodja programa Svit, Nacionalni
inštitut za javno zdravje, prim. asist. Jana
Govc Eržen in Urška Stepišnik, obe iz
Zdravstvene postaje Vojnik, Zdravstveni
dom (ZD) Celje.

1.400
Slovencev vsako leto zboli za
rakom na debelem črevesu in
danki, več kot 700 jih umre.
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Presejanje za raka na debelem črevesu in danki pomeni iskanje
in odkrivanje predrakavih in zgodnjih rakavih sprememb pri
navidezno zdravih odraslih s preprostimi preiskavami ali testi.
Spremljajte nas na
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programa Svit so že vidni na populacijski ravni, saj Register raka
od leta 2011 zaznava upad novih primerov bolezni. 67–70 %
raka, ki je bil odkrit v prvih treh presejalnih krogih programa Svit,
je bilo odkritega v zgodnjem stadiju, ko bolniki niso potrebovali
dodatnega onkološkega zdravljenja,« je povedala Dominika
Novak Mlakar, vodja programa Svit z NIJZ.
Vsaka tretja oseba se na vabilo ne odzove
Odzivnost vabljenih v program Svit je bila leta 2017 62,7 %. Žal se
vsaka tretja oseba na vabilo v program ne odzove. V program se
za 10 % slabše odzivajo moški, osebe z nižjo izobrazbo, samske
in ovdovele osebe. Moški se slabše odzivajo v starosti od 50 do
59 let, med ženskami pa starejše od 70 let.
K izboljšanju odzivnosti v presejalni program pomembno
doprinesejo zdravniki družinske medicine, referenčne
diplomirane medicinske sestre, sestre v ambulanti družinskega
zdravnika, patronažne sestre in sodelavci na Svitovih kontaktnih
točkah v zdravstvenih domovih. Ena izmed zdravnic, ki svoje
bolnike zelo uspešno spodbuja k sodelovanju v programu, je
prim. Jana Govc Eržen iz ZD Celje. »Bolnike, ki se ne odzovejo v
program Svit, moramo povprašati po razlogu za neodzivnost in
jim ponuditi pomoč, če jo želijo sprejeti. Zdravnikom družinske
medicine bolniki zaupajo, skupaj s sodelavci v timu lahko
pomembno pripomoremo k povečanju odzivnosti v program Svit
in s tem tudi k zmanjšanju obolevnosti,« je povedala.
Ker se zdravniki družinske medicine trudijo z različnimi pristopi za
motiviranje svojih pacientov, ki se v program ne odzovejo, smo
skupaj z njihovimi predstavniki na podlagi dobrih praks zasnovali
protokol za enako in kakovostno obravnavo neodzivnikov v
vseh ambulantah po Sloveniji. Tako želimo izbranim osebnim
zdravnikom predlagati najučinkovitejše enostavne pristope in s
tem prispevati k enotni obravnavi vseh vabljenih v program.

Zaradi delovanja programa Svit je bilo od leta 2009
do zdaj odkritih več kot 2.600 primerov raka na
debelem črevesu in danki in pri 21.000 osebah je
bil odstranjen napredovali adenom, ki predstavlja
večje tveganje za raka.
z redno telesno aktivnostjo, zdravim načinom prehranjevanja,
izogibanjem kajenju in prekomerni uporabi alkohola ter z
udeleževanjem v preventivnih zdravstvenih programih. Zato ne
pozabimo: sodelovanje v programu Svit je modra odločitev, ki
vam ali vašim bližnjim lahko reši življenje.
Več o programu Svit najdete na spletni strani www.program-svit.si.

Svitove kontaktne točke
Pomembno podporo udeležencem v programu Svit nudijo tudi
Svitove kontaktne točke v zdravstvenih domovih po Sloveniji.
Zdravstveni delavci na njih odgovarjajo na vprašanja o programu
Svit, vabljenim pomagajo pri sodelovanju in jih ob morebitnih
dilemah k njemu tudi spodbujajo. Pri svojem delu se trudijo
prilagoditi okolju in ljudem, s katerimi delajo, in jim tako program
čim bolj približati. »Pomembno je, da se ljudje zavedajo pomena
preventive in izkoristijo ponujeno. Na Svitovih kontaktnih točkah,
ki so vzpostavljene v zdravstvenih domovih in zdravstvenih
postajah, smo vam strokovnjaki na voljo za vsa dodatna
vprašanja, ki se vam porajajo o presejalnem programu Svit, ali
kadar ne veste, kaj storiti z vabilom, ki ste ga prejeli po pošti. Na
Svitove kontaktne točke se lahko obrnete tudi, če se vam pojavijo
težave pri odvajanju, če opazite spremembe v blatu in ne veste,
kaj storiti, ali če ste založili oziroma zavrgli komplet za odvzem
vzorcev blata,« je povedala Urška Stepišnik iz ZD Celje.
Poskrbite za svoje zdravje
Za varovanje svojega zdravja lahko vsak izmed nas stori veliko:
O PROGRAMU
Kaj je program Svit?
Program Svit, ki ga vodi Nacionalni inštitut za javno zdravje
(NIJZ), deluje od leta 2009 in je namenjen prebivalcem
v starosti od 50 do 74 let, ki imajo urejeno osnovno
zdravstveno zavarovanje. Cilj programa je pravočasno odkriti
predrakave spremembe (adenome) in raka na debelem
črevesu in danki. Sodelovanje v programu Svit krije Zavod
za zdravstveno zavarovanje Slovenije, zato vabljenim ne
predstavlja dodatnih stroškov.
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INTIMNO

RAKA NA
MATERNIČNEM
VRATU JE MOGOČE
PREPREČITI

PRVI MEDNARODNI DAN
OZAVEŠČANJA O HPV

Četrti marec je bil prvi dan ozaveščanja o humanih papiloma virusih (HPV), ki ga je mednarodno
združenje za papiloma viruse IPVS (International Papillomavirus Society) zasnovalo za izboljšanje
ozaveščenosti o tveganjih, povezanih s HPV, in načinih za preprečevanje rakov in drugih bolezni,
Besedilo: Janja Simonič*
povezanih s HPV.
*vira: DP Zora, družba MSD

Večina spolno dejavnih žensk in moških
po svetu se v življenju okuži s humanim
papiloma virusom. S HPV se vsako leto
okuži 660 milijonov ljudi. Pri večini
izgine sam od sebe – pri drugih pa ne in
jim lahko povzroči določene vrste raka
in druge bolezni. To velja za ženske in
moške. Tega, pri kom bo virus izginil in pri
kom ne, ni mogoče napovedati.
Povezanost med okužbo s HPV in rakom
na materničnem vratu so znanstveniki
ugotovili že sredi 70. let prejšnjega
stoletja, od takrat pa so raziskave
pokazale, da lahko HPV povzroča še druge
vrste raka pri obeh spolih. HPV po svetu
povzroči pri moških in ženskah skupaj
skoraj 570.000 novih primerov raka na
leto; med njimi so rak na materničnem
vratu, nožnice, na vulvi in zadnjiku.
Povzroči tudi več kot 30 milijonov
primerov genitalnih bradavic.

V Sloveniji je okužba s HPV
največkrat prijavljena spolno
prenosljiva bolezen.
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Po svetu vsako leto odkrijejo raka na
materničnem vratu pri več kot 500.000
ženskah in približno 730 jih zaradi
njega vsak dan umre. HPV povzroči tudi
približno 70 do 75 odstotkov primerov
raka nožnice in 30 odstotkov primerov
raka na vulvi pri ženskah in približno
85 do 90 odstotkov primerov raka na
zadnjiku in 90 odstotkov genitalnih
bradavic pri ženskah in moških.

žensk v starosti 20–64 let enkrat na tri leta
opravilo ginekološki pregled in odvzem
brisa materničnega vratu za citološki
pregled. Ker rak na materničnem vratu
raste počasi in potrebuje več let, da iz
predrakave oblike napreduje v raka, je
mogoče z rednimi pregledi žensk na tri
do pet let večino nevarnih sprememb
materničnega vratu pravočasno odkriti in
zdraviti.

Razširjenost v Sloveniji
V Sloveniji je okužba s HPV največkrat
prijavljena spolno prenosljiva bolezen.
Najpogosteje se okužijo adolescenti in
mlajši odrasli, stari od 15 do 25 let. Rak
na materničnem vratu je 3. najpogostejši
rak pri ženskah med 15. in 45. letom,
takoj za rakom na dojkah in kožnim
melanomom. Leta 2015 je pri nas za
rakom na materničnem vratu na novo
zbolelo 119 žensk (11,4 obolelega na
100.000 žensk), v zadnjih letih zaradi
te bolezni umre 30–40 žensk na leto.
Najpogosteje obolevajo ženske, stare od
50 do 64 let.

Ženske, ki redno hodijo na presejalne
preglede, imajo tako kar 70–80 % manjšo
verjetnost, da bodo kadarkoli zbolele
za rakom na materničnem vratu. Prav
tako ženske, ki so bile cepljene proti
HPV še pred prvo okužbo. Če je ženska
cepljena proti HPV in se redno udeležuje
presejalnih pregledov, je verjetnost, da
bo zbolela za rakom na materničnem
vratu, izjemno majhna. Pri ženskah, ki se
redno udeležujejo presejalnih pregledov,
praviloma odkrijejo že predrakave
spremembe (in jih zdravijo, preden se
rak sploh razvije) ali pa raka v začetnem
stadiju, ko je z enostavnim operativnim
posegom dobro ozdravljiv.

Rak na materničnem vratu
Rak na materničnem vratu je med raki
izjema, saj o njem vemo dovolj, da lahko
preprečimo skoraj vsak nov primer,
poudarjajo v državnem presejalnem
programu za zgodnje odkrivanje
predrakavih sprememb materničnega
vratu Zora (DP Zora), ki je v Sloveniji
organiziran že od leta 2003. Namen tega
preventivnega programa je zmanjšati
obolevnost in umrljivost za rakom na
materničnem vratu (RMV) v Sloveniji.
Cilj programa je doseči, da bo 70-80 %

570.000
novih primerov raka na leto
povzročijo humani papiloma
virusi, ki so zelo pogosti – v
življenju se z njimi okuži večina
spolno dejavnih oseb.
Spremljajte nas na
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KOLOREX ,
®

ODGOVOR NARAVE
NA KANDIDO

Kandida in bakterijsko ravnovesje sta pomembnejša za vaše
zdravje, kot se morda zavedate. Zelišče z Nove Zelandije
ponuja naraven način za vzdrževanje naravnega ravnovesja.
Naravna linija KOLOREX® z izvlečkom horopita
Kapsule z izvlečkom
horopita, janežem in
vitaminom C

Ovule
Dodatek pri zdravljenju
glivičnih bolezni
materničnega vratu in
vaginalne sluznice

Krema za intimno nego
Dodatek pri zdravljenju
glivičnih bolezni
materničnega vratu in
vaginalne sluznice

Derma
Krema za telo
z izvlečkom
horopita, aloje in z
oljem čajevca

Kontakt: www.stirias.si; 02 250 0136
Prodajna mesta: Lekarne, specializirane trgovine ter Sanolabor

33

Večina presejalnih brisov materničnega
vratu ima negativen izvid (leta 2016
približno 95 %), le majhen del je
patoloških (približno 5 %). Patološki
brisi se glede na ukrepanje delijo v dve
skupini: (1) tisto, kjer je smiselno še
počakati in bris znova pregledati čez pol
leta (saj lahko spremembe tudi same
izginejo), in (2) tisto, kjer je potreben
takojšnji diagnostični poseg za histološko
diagnostiko (biopsija materničnega vratu
ali abrazija kanala materničnega vratu).
Hude spremembe, ki narekujejo takojšnjo
histološko diagnostiko, so zelo redke.
Od vseh žensk, ki so bile na presejalnem
pregledu leta 2016, jih je manj kot 1 %
imelo tak izvid brisa materničnega vratu,
da so potrebovale takojšnjo histološko
diagnostiko.
Breme raka
Po vzpostavitvi DP Zora se je incidenca
raka na materničnem vratu skoraj
prepolovila – z 211 novih primerov leta
2003 na 121 novih primerov leta 2016.
To je tudi v evropskem merilu odličen
uspeh. Prav tako se manjša umrljivost
zaradi RMV. V zadnjih desetih letih se
umrljivost povprečno zmanjšuje za
približno 2 % na leto.
Slovenske ženske so program Zora
dobro sprejele in več kot 70 % se jih

120
žensk v Sloveniji na leto zboli za
rakom na materničnem vratu,
30–40 žensk na leto pa zaradi
tega umre.
Ker rak na materničnem vratu
raste počasi in potrebuje več
let, da iz predrakave oblike
napreduje v raka, je mogoče
z rednimi pregledi žensk na
tri do pet let večino nevarnih
sprememb materničnega vratu
pravočasno odkriti in zdraviti.
redno udeležuje presejalnih pregledov.
Pregledanost v zadnjem triletju dosega
70 % v vseh slovenskih regijah, razen
v zdravstvenih regijah Murska Sobota,
Koper in Maribor. Pregledanost presega
ciljnih 70 % v starostni skupini 20–49 let.
Še vedno pa se presejalnih pregledov
v okviru programa Zora premalo
udeležujejo predvsem starejše ženske
med 50. in 64. letom starosti, to je
v obdobju, ko je število novih bolnic
največje. V zadnjih letih zbolevajo
najpogosteje starejše ženske po 50. letu
starosti, ki se niso redno udeleževale
programa Zora. Neodzivne praviloma
zbolijo za razširjeno ali razsejano obliko
raka, pri katerem je napoved izida bolezni
slabša.
Cepljenje proti HPV
Raka na materničnem vratu je mogoče
preprečiti s cepljenjem proti okužbi z virusi
HPV. Od leta 2009 v Sloveniji poteka tudi
brezplačno cepljenje deklic proti HPV v
6. razredu osnovne šole, po novem pa se
lahko brezplačno cepijo tudi zamudnice,
ki niso bile cepljene v rednem programu,
dokler se šolajo. Presejalni interval se z
vstopom cepljenih deklic v program Zora
ni spremenil in ostaja enak za cepljene in
necepljene.
Po podatkih Nacionalnega inštituta

Od leta 2009 v Sloveniji poteka
tudi brezplačno cepljenje
deklic proti HPV v 6. razredu
osnovne šole, po novem pa se
lahko brezplačno cepijo tudi
zamudnice, ki niso bile cepljene
v rednem programu, dokler se
šolajo.
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70–80 %
manjšo verjetnost, da bodo
kadarkoli zbolele za rakom na
materničnem vratu, imajo
ženske, ki redno hodijo na
presejalne preglede.

za javno zdravje (NIJZ) je v Sloveniji
premajhna precepljenost proti HPV.
Zato strokovnjaki pozivajo:
• ženske, še posebej v starosti 50-64 let,
da se redno udeležujejo presejalnih
pregledov tudi po koncu rodne dobe, saj
jih še vedno ogroža rak na materničnem
vratu,
• starše, da dovolijo svojim otrokom, da
se cepijo proti HPV in s tem zmanjšajo
tveganje, da bodo njihovi otroci zboleli
za predrakavimi spremembami in raki,
povezani z okužbami s HPV.
S cepljenjem proti HPV, presejanjem,
zdravljenjem in izobraževanjem naj bi se
število žensk in moških, ki zbolijo zaradi
rakov in drugih bolezni, povezanih s HPV,
nekega dne bistveno zmanjšalo.
ZNAKI
Kako prepoznamo raka na
materničnem vratu
Rak na materničnem vratu je
posledica okužbe s humanim
papiloma virusom, ki lahko pri
majhnem deležu okuženih žensk,
ki imajo hkrati še druge, ne povsem
znane dejavnike tveganja, povzroči
spremembo zdravih celic v rakave. Te
celične spremembe potekajo počasi
in postopno več let. V tem obdobju
se zdrave celice najprej spremenijo
v predrakave, ki imajo že nekatere
rakave lastnosti, vendar se ne delijo
nenadzorovano, ne rastejo invazivno
in ne zasevajo. Iz njih se, če jih ne
zdravimo, postopno razvije rak.
Zgodnjih simptomov, ki bi opozarjali
na nevarnost raka, po navadi ni. Prvi
simptomi in znaki se pojavijo pozno:
• krvavitev ali rjav izcedek po
spolnem odnosu oz. med dvema
menstruacijskima krvavitvama,
• krvavitev v pomenopavzi,
• dolgotrajen smrdeč izcedek iz
nožnice,
• boleč spolni odnos,
• stalne bolečine v križu (če niso
posledica sprememb v hrbtenici),
• pogosto in boleče uriniranje ali
krvav urin (če ni posledica vnetja
mehurja).

Spremljajte nas na
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INTIMNO

POVEČANA PROSTATA – POGOSTA
TEŽAVA STAREJŠIH MOŠKIH

OHRANJATE
ZDRAVJE
PROSTATE?

Najpogostejša težava moških nad 50 let je
povečana prostata. Povečana prostata ni enako
kot rak na prostati in ne povečuje tveganja za
raka. Vendar pa lahko povzroči simptome, ki lahko
vplivajo na kakovost življenja moškega. Besedilo: Simona Janček
Prostata je majhna, mišična žleza v moškem reproduktivnem
sistemu. Obdaja sečnico in proizvaja večino tekočine v semenski
tekočini. Mišično delovanje žleze pomaga med seksualnim
vrhuncem pognati tekočino in seme skozi penis. Pri številnih
moških se lahko prostata že po 50. letu poveča in začne povzročati
težave. Če jih ignoriramo, sčasoma to lahko pripelje do zapletov, kot
so krvavitev ali okužba sečil, kamni v sečnem mehurju, zastoj seča,
ledvična okvara.
Povečana prostata se imenuje benigna hiperplazija prostate (BHP).
Pojavi se, ko se začnejo celice prostate razmnoževati. Te dodatne
celice povzročijo, da žleza nabrekne, stisne sečnico in omejuje
naravni pretok urina. Moteče težave mokrenja zaradi BHP ima več
kot tretjina moških, starejših od 65 let.
BHP velja za običajno posledico staranja, številni moški po 80.
letu se spoprijemajo s simptomi BHP. Vzrok povečanja prostate
ni natančno znan, možen dejavnik je sprememba moških
spolnih hormonov zaradi staranja. Vsaka družinska zgodovina
obremenjenosti s težavami s prostato ali morebitnih nepravilnosti
s testisi lahko pomeni povečano tveganje za BHP. Pri moških, ki so
jim v mladih letih odstranili testise, se BHP ne razvije.
Simptomi BHP so pogosto zelo blagi, vendar postanejo resnejši, če
jih ne zdravimo. Pogosti simptomi so:
• nepopolno praznjenje mehurja • napenjanje pri uriniranju
• nokturija, kar je potreba po
• šibek urinski curek
uriniranju dvakrat ali večkrat
• nenadna potreba po uriniranju
na noč
• upočasnjen ali zapoznel tok
• kapljanje na koncu vašega
urina
urinskega toka
• boleče uriniranje
• inkontinenca ali uhajanje urina • kri v urinu
Če imate katerega od naštetih simptomov, se pogovorite s svojim
zdravnikom. Težave je mogoče zdraviti in zdravljenje pogosto
pomaga preprečiti zaplete. Zdravljenje se začne s skrbjo zase, če
to ne pomaga, pa bodo morda potrebna zdravila ali celo operacija.
Naravno zdravljenje se začne s spremembami življenjskega sloga.
Te vključujejo izogibanje kavi in alkoholu, posebno po kosilu,
zmanjšanje stresa (nervoza pospešuje potrebo po uriniranju),
redno telovadbo, Keglove vaje za krepitev medeničnih mišic,
ohranjanje toplote (mraz poslabša simptome). Urinirajte takoj,
ko začutite potrebo po tem, na stranišče pa pojdite tudi takrat, ko
nimate potrebe.

ProstanilMax - Učinkovita sinergija 4 sestavin:
Plod palmeta
Izvleček bučnih semen
Beta sitosterol
Izvleček lubja afriške slive
Plod palmeta pomaga pri moških ohranjati normalno delovanje sečil in
prostate, saj je izredno bogat vir maščobnih kislin in fitosterolov.
Izvleček lubja afriške slive pomaga pri moških ohranjati normalno
delovanje sečil.

Na voljo v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
Distributer za Slovenijo: Orbico d.o.o.,
Verovškova cesta 72, 1000 Ljubljana

INTIMNO

ENDOMETRIOZA
– NEVIDNA
BOLEZEN VSAKE
10. ŽENSKE
SPREGOVORIMO O TEŽAVAH
Marec je svetovni mesec ozaveščanja o endometriozi, ki je pogosta, a premalo znana bolezen. Ženske
zanjo velikokrat izvedo šele ob diagnozi. Po nekaterih ocenah ima v Sloveniji težave zaradi nje od 30.000
do 40.000 žensk.
Besedilo: Branka Pestar Hajšek, podpredsednica društva Endozavest
Endometrioza je zelo pogosta bolezen – za
njo zboli vsaka 10. ženska, a marsikatera
pred diagnozo o njej še ni slišala niti besede.
Pa vendar je življenje z njo lahko pravi pekel,
ali pa sploh ne vemo, da jo imamo, ona pa
nam povzroča trajne poškodbe notranjih
organov ali odvzame možnost zanositve ...
Da, tako muhasta je.
O endometriozi govorimo, kadar se tkivo,
podobno maternični sluznici, pojavlja zunaj
maternične votline in tako povzroča težave.
Vzrok za nastanek bolezni še ni povsem
znan, žal pa še ne poznamo zdravila, ki
bi zagotovilo, da se endometrioza ne bi
ponavljala.
Ali ste vedeli:
• da endometrioza sodi med najpogostejše
bolezni žensk, pogostejša je od raka na
dojkah in sladkorne bolezni;
• da endometrioza prizadene vsako 10.
žensko v rodnem obdobju;
• da endometrioza lahko povzroča hude
medenične bolečine, neplodnost ali pa
tudi resno poškoduje notranje organe;
• da od pojava prvih simptomov pa do
diagnosticiranja in zdravljenja bolezni
pogosto preteče kar 8 do 10 let, ker
bolezen ni dovolj poznana, žensk s
tovrstnimi težavami pa ne jemljejo resno;
• da je za gotovo postavitev diagnoze
potrebna laparoskopija;
• da je Evropska unija leta 2007
endometriozo razglasila za socialno
bolezen, ker vpliva na fizično, psihično
36

in socialno življenje žensk in je po Evropi
najpogostejši vzrok za izostanek z dela in
iz šole;
• da endometrioza sodi med najbolj
nerazjasnjene, pogosto napačno
diagnosticirane in spregledane bolezni;
• da se zaradi poznega diagnosticiranja in
slabega poznavanja bolezni ter zato, ker
je odkrit pogovor o menstrualnih težavah
še vedno tabu, ženske z endometriozo
pogosto spoprijemajo z nerazumevanjem
okolice?
Ker je marec mesec ozaveščanja o
endometriozi, društvo Endozavest že
drugo leto organizira Endomarec 2018.
Ime je nastalo po vzoru tujine in letos je
naš Endogodek prvič tudi na seznamu
Endomarch, ki med drugim povezuje
dogodke na temo ozaveščanja o
endometriozi po svetu.
INFO
O društvu Endozavest
Z namenom boljše ozaveščenosti
prebivalstva Slovenije je nastalo društvo
Endozavest. S svojimi dejavnostmi
ustvarjamo in spodbujamo debato o
tej pogosto spregledani in premalo
poznani bolezni. Več o samem društvu,
endometriozi in naših aktivnostih si
lahko preberete na spletni strani
www.endozavest.si.

Spremljajte nas na
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INTIMNO

DISKRETNOST IN UDOBJE PRI
INKONTINENCI
Ali vam inkontinenca preprečuje, da bi bili aktivni? Ne pustite
ji. Predloge Abena Light za lahko in srednjo inkontinenco
predstavljajo novo generacijo predlog blagovne znamke Abena.
Namenjene so osebam z aktivnim življenjskim slogom.
Vsak deseti odrasli ima težave z
oslabljenim mehurjem ali inkontinenco.
Vendar te težave niso niso nekaj, kar
morate prenašati samo zaradi starosti.
Inkontinenco je mogoče zdraviti. Svojega
zdravnika vprašajte, ali so vzrok za vaše
težave morda prehrana, zdravstvene
težave ali zdravila. V večini primerov že
manjše spremembe življenjskega sloga
lahko prinesejo precejšnje izboljšanje.
Nasveti
• Pitje vode pomaga očistiti organizem
in ohranja vaš mehur zdrav. Če
pijete preveč ali premalo, se lahko
inkontinenca poslabša.
• Telovadba pomaga ohranjati zdravo
telesno težo in zmanjšuje pritisk
na medenično dno. Preizkusite
različne vrste športov, da najdete
najprimernejšega zase.
• Izvajajte vaje za krepitev mišic
medeničnega dna (Keglove vaje) in
vaje za mehur: preproste so in lahko
vam pomagajo povrniti nadzor nad
uhajanjem urina.
• Poiščite pravo zaščito. Ugotovite,
katera inkontinenčna predloga je
najboljša za vas. S predlogami Abena
sploh ne boste vedeli, da jih nosite, tega
pa ne bo vedel tudi nihče drug. Imejte
jih v predalu v avtomobilu, predalu
pisalne mize, torbi za telovadbo, torbici,
aktovki ali kjerkoli drugje pri roki, da
boste ves čas zaščiteni.
Predloge Abena Light odlikuje
edinstvena zgradba vpojnega jedra s
patentirano tehnologijo »stay dry« (ostani
suh), ki zagotavlja:

• Suho zgornjo plast predloge
(sistem Abenin TopDry), ki je v stiku
s kožo, zaradi izjemno hitre vpojnosti
in razporejanja tekočine po predlogi,
kar preprečuje nastanek težav s kožo
zaradi prekomerne izpostavljenosti
vlagi. Sistem TopDry omogoča tudi
dobro prezračevanje kože, kar še
dodatno zmanjša možnost nastanka
raznih težav s kožo.
• Izboljšano zgornjo plast predlog, ki
je izredno mehka in daje pri uporabi
prijeten občutek udobja zaradi
zmanjšanega trenja na koži.
• Maksimalno udobje, diskretnost
in visoko zaščito pred iztekanjem
tekočine, kar omogočajo zelo mehke
zaščite vzdolž celotne predloge.
• Nevtralizacijo neprijetnega vonja,
ki je izjemno pomembna za vsako
žensko, ki se srečuje s težavami zaradi
nehotenega uhajanja urina.
Linija predlog Abena Light je namenjena
posameznicam z aktivnim življenjskim
slogom, ki jim omogočajo maksimalno
udobje, diskretnost in zaščito pred
iztekanjem pri vsakodnevnih aktivnostih.
Izbirajo lahko med različnimi
vpojnostmi in dimenzijami. Zaradi
dodatne higienske zaščite so predloge
posamezno zavite (razen Ultra Mini in
Super).
INFO
Ne veste, kateri izdelek izbrati glede
na vaše težave? Za več informacij in
brezplačne vzorce pišite na info@abenahelpi.si ali pokličite na brezplačno
številko 080 22 53.

Nova generacija
predlog Abena
Light za lahko
in srednjo
inkontinenco
• Omogočajo optimalno udobje
in diskretnost.
• Zračnost materialov preprečuje
težave s kožo.
• Mehke in učinkovite vzdolžne
zaščite pred iztekanjem urina.
• Edinstven TopDry sistem
zagotavlja hitro absorbcijo in
suho zgornjo površino predlog.
• Nevtralizator vonja preprečuje
razvoj neprijetnih vonjav.
• Predloge velikosti mini do extra
plus so posamično zavite.
• Ne vsebujejo lateksa in niso
beljene s klorom.
• Skandinavski Eco-znak.

NOVO

Ne veste, kateri izdelek
izbrati glede na vaše
težave?
Za več informacij in
brezplačne vzorce pišite
na info@abena-helpi.si ali
pokličite na brezplačno
številko 080 22 53.
ABENA-HELPI d.o.o., Dobrave 7b, 1236 Trzin

AKTUALNO

Da bi ženske nekoč res lahko z zadovoljstvom praznovale svoj praznik, javnost opozarjamo na
pomemben vidik vsakdanjega življenja žensk in njihovega zdravja: izkušnje nasilja, spolnega nasilja in
Besedilo: Nacionalni inštitut za javno zdravje
strukturne mizoginije.
Po ocenah Sveta Evrope je vsaj enkrat v
odrasli dobi nasilje doživela ena petina do
ena četrtina žensk, več kot ena desetina
žensk pa je doživela spolno nasilje, ki je
vključevalo uporabo sile (HagemannWhite s sod., 2006).
Zdravstveni strokovnjaki vedo, da ima
nasilje nad ženskami poleg drugih
številne negativne posledice za telesno in
duševno zdravje, da povzroča vedenjske in
čustvene motnje, med drugim kratkoročno
in dolgoročno vpliva na reproduktivno
zdravje žensk.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje
(NIJZ) se posvečamo raziskovanju in
ozaveščanju strokovnjakov in javnosti
o problematiki nasilja nad ženskami
z vidika vplivov na zdravje in kakovost
življenja. O tej temi predavamo, izvajamo
izobraževanja za druge zdravstvene
strokovnjake, sodelujemo pri projektih z
vladnimi in nevladnimi organizacijami,
sodelovali smo pri oblikovanju smernic za
zdravstvene strokovnjake.
Da bomo osmi marec v prihodnosti res
lahko z zadovoljstvom praznovali, tudi v
javnem zdravju glasno in jasno govorimo
o nasilju nad ženskami, zahtevi po ničelni
toleranci do nasilja, ki se dogaja v družini
ali pa v ustanovah, na delovnih mestih,
v javni sferi, o nujnosti prepoznavanja
strukturne mizoginije in njenega
odpravljanja.
Zmanjševanje pomena tovrstnih dejanj,
omalovaževanje, prikrivanje storilcev in
dogodkov, kazanje na žrtve in njihove
domnevne lastnosti ali sokrivdo – vse
našteto se danes razkriva kot del
nedopustnega patriarhalnega odnosa
do žensk. Kot pravi Judith L. Herman,
psihiatrinja in avtorica, ki se posveča
raziskovanju travm, incesta in nasilja nad
ženskami: »Storilec vabi, da se postavimo
na njegovo stran, želi le to, da ne bi
ničesar naredili, sklicuje se na univerzalno
željo, da ne bi videli, slišali in govorili o
zlu. Žrtev, nasprotno, zahteva dejavno,
aktivno podporo.«

Nasilje nad ženskami ima poleg
drugih številne negativne
posledice za telesno in duševno
zdravje, povzroča vedenjske in
čustvene motnje, med drugim
kratkoročno in dolgoročno
vpliva tudi na reproduktivno
zdravje žensk.
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V zadnjem času izkušnje različnega
nasilja, podrejanja in zlorab v modni in
zabavni industriji, vrhunskem športu in
političnih krogih v ZDA, Veliki Britaniji
in EU razkrivajo ženske, ki so se jih
brez njihovega dovoljenja intimno
dotikali v zameno za poklicne možnosti,
napredovanja, vloge v filmih, nastope
in podobno in od njih zahtevali spolne
usluge, jih spolno nadlegovali … Bistveno
je tudi, da je bilo marsikatero početje

znano tudi drugim, ki pa niso ukrepali ali
so tovrstno početje »spregledovali« kot
del normalnosti.
Ne sprejmemo takšne normalnosti! Če
to berete in ste doživele katero od vrst
spolnega nasilja, premislite, morda bi
sodelovale pri akciji zbiranja zgodb o
izkušnjah žensk v Sloveniji. Kot pravijo
sodelavke projekta »#jaztudi« na
uradni spletni strani www.jaztudi.si:
»Nobenega dvoma ni, da imajo tudi
ženske v Sloveniji tovrstne izkušnje in da
so v svojem poklicnem življenju in v javni
sferi doživljale, morda celo dolga leta in
sistematično, poniževanja, nasilništvo,
spolno nasilje in zastraševanje. Zdaj je
čas, da končno spregovorimo. Vabimo
vas, da nam poveste svoje izkušnje. To
lahko storite ali anonimno ali s polnim
imenom in priimkom.« Zgodbe jim
lahko pošljete na e-naslov zgodbe.
jaztudi@gmail.com ali jih z njimi delite
prek anonimnega obrazca na spletni
strani NIJZ.
Če doživljate ustrahovanje, spolno
nadlegovanje ali telesno ali duševno
nasilje, poiščite pomoč in podporo. V
zdravstvenem sistemu se lahko zaupate
osebnemu zdravniku, osebnemu
ginekologu ali kakemu drugemu
zdravstvenemu strokovnjaku. Poslušal
vas bo, vas podprl in usmeril k nadaljnji
pomoči. Zdravstveni strokovnjaki
sodelujemo pri preprečevanju nasilja in
njegovem prepoznavanju za dobro žensk
in s tem tudi v dobro družbe.

1/10
žensk je že doživela spolno
nasilje.
Spremljajte nas na

/Zdrave novice

P

Foto: Anže Petkovšek

oglasno sporočilo

PROTI NASILJU
NAD ŽENSKAMI

NEGA

ZAKAJ SO CERAMIDI
BISTVENI ZA VAŠO KOŽO?

Koža je nadvse pomemben organ našega
telesa, vendar nemalokrat pozabimo
na njo. V nasprotju z jetri, ledvicami
in drugimi organi se dejansko stara
še hitreje, ker ni izpostavljena samo
notranjim »napadalcem« in toksinom,
temveč se mora spoprijeti tudi z zunanjimi
onesnaževalci, sevanji itd.
Ceramidi imajo osrednjo vlogo pri
ohranjanju zdrave kože. So naravna
lipidna komponenta kožne membrane
in sestavljajo od 35 do 40 % veznega
matriksa, ki vzdržuje vlažnost kože, napet
videz kože brez gub in ščiti njeno površino.
S staranjem proizvodnja ceramidov v
telesu upada. Pri mladi koži se zunanji
sloj zamenja približno vsakih 40 dni,
že pri 50 letih pa traja polovico dlje.
Pomanjkanje teh molekul povzroči ne
samo nastanek gub, temveč kožo naredi
dovzetnejšo za izgubo vlage, alergene,
detergente, onesnaževalce iz okolja,
okužbe, kožne bolezni, kot je atopijski
dermatitis (ekcem), in ima manjšo
sposobnost, da se obnovi. Ceramidi tudi
zaustavijo proces, v katerem koža proizvaja
hiperpigmentacijo, ki se kaže na zunaj kot
starostne pege.

Kako nadomestiti ceramide, ki s
starostjo v koži upadajo?
Upad naravnih ceramidov v naših
najglobljih plasteh kože lahko
nadomestimo z rastlinskimi ceramidi
– fitoceramidi, ki jih pridobivajo iz olja
pšeničnih kalčkov, saj so podobni tistim
v naši koži. Uživamo jih lahko oralno, kar
omogoča, da pridejo v krvni obtok, od
koder se transportirajo skozi vse plasti
kože do najbolj zunanjih in delujejo od
znotraj navzven. Fitoceramidi dosežejo
kožo po vsem telesu, ne samo lokalno,
kot to omogočajo kreme s kratkotrajnim
delovanjem na videz kože.
Učinkovitost fitoceramidov potrjena v
kliničnih preizkušanjih
Hidracijsko delovanje fitoceramidov se
je izkazalo za zelo učinkovito v kliničnih
preizkušanjih. Klinične študije so pokazale,
da dodatek pšeničnih ceramidov izmerljivo
izboljša raven vlažnosti kože in prispeva
h gladkosti, udobnejši koži po vsem
telesu, zmanjšanju srbenja. Pšenični
ceramidi so se izkazali za učinkovite tudi
pri atopijskem dermatitisu (ekcemu) in
luskavici (psoriazi). V zadnjih letih so
bile opravljene prepričljive raziskave, ki

kažejo, da je atopijski dermatitis povezan
z nepravilnostmi v kožni pregradi, kar
omogoča, da dražilna sredstva in bakterije
z lahkoto vstopijo v kožo in povzročajo
vnetja in hkrati omogočajo dehidracijo
kože. Uživanje fitoceramidov se je izkazalo
učinkovito v boju s srbenjem in vnetjem
zaradi atopijskega dermatitisa in luskavice,
saj normalizira lipidne kožne površine in
zmanjša kronično suho kožo pri bolnikih s
takšnimi težavami.

oglasno sporočilo

Vzdrževanje mladostne, prožne, sijoče in zdrave kože je vedno bil in bo velik izziv. Staranje kože je
kompleksen proces, na katerega vplivajo življenjski slog, prehrana in genetika. Naravni ceramidi v obliki
prehranskega dopolnila so ena od rešitev proti staranju kože. Delujejo od znotraj navzven sistemsko – po
vsem telesu.
Besedilo: Katarina Logar, doktorica znanosti s področja biomedicine

Pšenični ceramidi nudijo
znanstveno dokazano
sredstvo za izboljšanje lepote
in zdravja kože od znotraj.
Naravni ceramidi kožo zaščitijo,
navlažijo, nahranijo in preprečijo
poškodbe celic.

POSKRBITE ZA SVOJO KOŽO OD ZNOTRAJ NAVZVEN!
Z NARAVNIMI CERAMIDI
Na globalnem trgu preverjena najvišja kakovost.

• S staranjem koža izgublja
naravne lipidne molekule –
ceramide in s tem mladostni
videz.
• Ceramidi tvorijo 35 – 40 %
matriksa, ki vzdržuje vlažnost
kože in šciti njeno površino.
• V telesu jih lahko nadomestite
z uživanjem identičnih
ceramidov iz pšeničnega olja.
Fitoceramidi so kot funkcionalno
živilo na voljo japonskim ženskam
že od leta 2000.
Brez GSO. Brez glutena.
FITOCERAMIDI ZA OBNAVLJANJE KOŽE Z LIPOWHEAT ®

www.lifeextension.si / 041 985 39070

Na voljo tudi v lekarnah in specializiranih prodajalnah.
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oglasno sporočilo

ŽIVLJENJE Z
LUSKAVICO
POVZETEK RAZISKAVE 2017
V Društvu psoriatikov Slovenije smo lansko poletje izvedli raziskavo o življenju z luskavico. Z njo smo
Besedilo: Društvo psoriatikov Slovenije
želeli ugotoviti, kakšno breme luskavica pomeni za psoriatike.
V raziskavi o bremenu luskavice za
bolnike smo ugotavljali:
• kakšno obliko in obseg luskavice imajo,
• kako je potekalo diagnosticiranje,
• kako luskavico obvladujejo in
• kakšen je vpliv bolezni na splošno
kakovost življenja.
Vprašalnik je izpolnilo 185 ljudi. Povzetek
navajamo v nadaljevanju.
Oblika luskavice
Največ respondentov je navajalo, da imajo
zmerno obliko luskavice:
• med anketiranci je bilo štiri desetine
obolelih z zmerno obliko luskavice (41,9
%),
• blaga luskavica jih je prizadela 29 %,
• s hudo obliko luskavice pa živi kar petina
vprašanih (20,4 %).
Večina ima po lastnih besedah luskavico
v plakih:
• več kot tri četrtine ima luskavico v plakih
(81,6 %),
• luskavico na nohtih ima 38,4 %,
• kapljično luskavico ima 12,5 %,
• inverzno, postulozno in eritrodermično
pa skupaj dobra desetina vprašanih
(11 %).

bolezen potrdili v enem letu od pojava
simptomov, četrtina (25 %) pa je do
diagnoze luskavica prišla v več kot štirih
letih.
• Tri od desetih psoriatikov (30,8 %) je
prizadel tudi psoriatični artritis.
• Čas diagnosticiranja psoriatičnega
artritisa: v povprečju je od prvih
simptomov do diagnoze minilo 5 let.
Zdravljenje in obvladovanje luskavice
Zdravljenje luskavice:
• Štirje od desetih bolnikov (38 %) so
zadovoljni z nivojem zdravljenja, ko
dosežejo očiščenje kože na vidnih
mestih (glava, dlani, prsti, nohti) in/ali
genitalijah.
• Tretjina (31 %) je zadovoljna, ko je koža
popolnoma očiščena.
• 23 % pa je zadovoljnih, ko je očiščene
več kot polovico kože.

Uporaba zdravil:
• 70 % vprašanih za zdravljenje uporablja
kreme in mazila (topikalno – lokalno
zdravljenje).
• 22 % se jih zdravi s sistemsko terapijo.
• 11 % s fototerapijo (P-UVA, UVB).
• 17 % pa jih posega po drugih načinih
zdravljenja.
• Možnih je bilo več odgovorov, kar pomeni,
da je tip zdravljenja lahko kombiniran.
Zadovoljstvo, informacije in podpora:
• Na splošno je slaba tretjina vprašanih (29
%) nezadovoljna z zdravljenjem, 60 % pa
jih je zadovoljnih.
• Med različnimi viri informacij o
obvladovanju bolezni so anketiranci
najpogosteje navajali (možnih je bilo več
odgovorov): dermatologe (59 %), spletne
strani o zdravju (54 %), Društvo psoriatikov
Slovenije (38 %), druge psoriatike (35 %)

Diagnosticiranje
Ko so simptomi postali moteči, jih je
večina (85,9 %) poiskala pomoč pri
splošnem/družinskem zdravniku.
• Čas diagnosticiranja luskavice: skoraj
polovici anketirancev (48,4 %) so

81,6 %
psoriatičnih bolnikov ima
luskavico v plakih.
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Društvo psoriatikov Slovenije sporoča: »Ne bojte se dotika z nami,
luskavica ni nalezljiva.«
Spremljajte nas na

/Zdrave novice

O BOLEZNI
Kaj je luskavica in kako jo zdravimo
Luskavica ali psoriaza je kronična, ponavljajoča se vnetna
bolezen, za katero so značilna različno oblikovana žarišča
pordele kože, prekrite s srebrnosivimi luskami. Bolezen
najpogosteje prizadene komolce, kolena, ledveni predel in
nohte. V Sloveniji s to boleznijo živi okoli 40 tisoč ljudi.

STOP SRBEČI KOŽI

Pravega vzroka za nastanek luskavice še ne poznamo;
bolezen je dedna, najnovejše raziskave pa kažejo, da gre za
motnjo imunskega sistema. Mnogo bolnikov s to boleznijo
ima lahko tudi luskavico na nohtih. Ti bolniki imajo večje
tveganje, da dodatno zbolijo še za psoriatičnim artritisom,
vnetno revmatsko boleznijo, ki prizadene okoli 30 odstotkov
ljudi z luskavico. Velikokrat so kožne spremembe tudi v
lasišču in sluhovodih, takrat jih je težje povezati z luskavico in
psoriatičnim artritisom.
Tako luskavica kot psoriatični artritis sta bolezni, ki močno
negativno vplivata na kakovost življenja bolnikov, tako
fizično kot psihično. Zdravljenje je dosmrtno, vendar danes
bolnikom lahko omogočijo, da bolezen ne le obvladujejo,
ampak si povrnejo življenje na raven pred razvojem bolezni.
Poleg lokalne terapije, fototerapije, konvencionalne
sistemske terapije in drugih oblik zdravljenja poznamo
danes tarčno ali biološko terapijo, ki daje neverjetno dobre
rezultate. Strokovnjaki opažajo do 80- in večodstotno
izboljšanje luskavice. Ob dobrih zdravilih so za omilitev
psoriatičnega artritisa izjemnega pomena tudi zdrav
življenjski slog, krepitev mišic, zdrava hrana in čim bolj polno
življenje na vseh področjih. Pri spopadanju s fizičnimi in
psihološkimi
težavami pa so
bolnikom lahko
v zelo veliko
pomoč društva,
v katerih člani
izmenjujejo
izkušnje in
mnenja ter si
pomagajo med
sabo.

NOVO

Atoderm
SOS
Spray
Sprej za takojšnje
blaženje srbenja
 zelo suha koža
 atopijski dermatitis
 kronična koprivnica
 kontaktni ekcem

in osebne/splošne zdravnike (20 %).
• Največ podpore psoriatiki dobijo (možnih več odgovorov): v krogu
družine (72 %), pri dermatologu (39 %), pri osebnem/splošnem
zdravniku (27 %) in med prijatelji (25 %).

 luskavica

60
Sek.
Učinek pomiritve
v 60-ih sekundah

6-urno
delovanje

Društvo psoriatikov Slovenije sporoča: »Osredotočite se na bistvo.
Nihče ne more skočiti iz svoje kože. Ko ljudje zagledate človeka z
luskavico, dajete videnemu prevelik pomen. Tako ne opazite, kaj je
res pomembno – naša osebnost, ki nas dela človeške, ne glede na
kožo. Ne bojte se dotika z nami, luskavica ni nalezljiva.«

Na voljo v vaši lekarni.

www.bioderma.si

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

Vpliv na splošno kakovost življenja
• Večina vprašanih, kar 82 %, je navedla, da ima luskavica negativen
vpliv na njihovo splošno počutje.
• Sedem od desetih psoriatikov (71 %) je odgovorilo, da luskavica
negativno vpliva na njihov pogled na življenje.
• Polovica čuti negativen vpliv luskavice pri sklepanju novih
prijateljstev, pri 60 % pa luskavica negativno vpliva na njihovo
spolno življenje.
• 63 % jih navaja, da ima luskavica negativen vpliv na njihovo
zmožnost ukvarjanja s hobiji, dobra polovica (56 %) jih navaja
negativen vpliv na zmožnost opravljanja fizičnih opravil v
vsakodnevnem življenju.

 senilna kseroza
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ZAKAJ SE POJAVIJO
AKNE IN KAKO
OMILITI TE TEŽAVE
Da bi razumeli, kaj povzroča nastanek aken, moramo poznati delovanje naše kože. Na pojav aken in
Besedilo: Maša Novak
obseg tovrstnih težav vplivata hrana in nega kože.
Kaj povzroča akne?
Površina kože je prekrita z luknjicami,
povezanimi z žlezami lojnicami, ki so pod
kožo. Te luknjice se imenujejo pore. Žleze
lojnice proizvajajo mastno tekočino, ki se
imenuje sebum ali loj. Sebum pošiljajo
proti površini kože skozi ozke kanale,
imenovane folikli ali mešički.
Maščoba se znebi odmrlih kožnih celic
tako, da jih na površino kože odnese
skozi mešičke. Tudi lasje in dlake rastejo
skozi mešičke. Akne se pojavijo, ko
odmrle kožne celice, odvečen sebum in
včasih tudi bakterije, zamašijo pore. Med
puberteto hormoni pogosto povzročijo, da
žleze lojnice proizvajajo odvečen sebum,
ki poveča možnost nastanka aken.
Ali prehrana vpliva na akne?
Prehrana ima velik vpliv na kožo. Določena
živila povzročajo hitrejši dvig sladkorja v
krvi kot druga. Ko se raven sladkorja v krvi
poveča zelo hitro, telo sprosti hormon
inzulin. Če imate v krvi veliko inzulina,
vaše žleze lojnice proizvajajo več sebuma,
kar povečuje tveganje za nastanek aken.
Živila, ki povzročijo sproščanje inzulina, so
npr.:
• testenine,
• beli riž,

Ne pozabite, da sta prvi korak
do lepe in zdrave kože redno
čiščenje in ustrezna nega.
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• beli kruh,
• sladkor.
Zaradi njihovega učinka na proizvodnjo
inzulina jih poznamo kot visoko
glikemične ogljikove hidrate. To pomeni,
da so zgrajeni iz enostavnih sladkorjev.
Številne študije so se ukvarjale z vplivom
tako imenovane »zahodne prehrane« na
akne. Ta vrsta prehrane temelji predvsem
na:
• visoko glikemičnih ogljikovih hidratih,
• mleku,
• nasičenih maščobah,
• transmaščobah.
Sodeč po raziskavah ta vrsta živil povzroča
proizvodnjo hormonov, ki stimulirajo
proizvodnjo in izločanje odvečnega
sebuma iz žlez lojnic.
Katera vrsta hrane lahko pomaga
aknasti koži?
Živila z nizkim glikemičnim indeksom, ki
so sestavljena iz kompleksnih ogljikovih
hidratov, lahko zmanjšajo nevarnost za
razvoj aken. To so:
• polnozrnata živila,
• stročnice,
• nepredelano sadje in zelenjava.
Na zmanjšanje vnetja vplivajo tudi živila,
ki vsebujejo cink, vitamin A in E ter
antioksidante.
Med živila, ki so prijazna koži, nagnjeni k
aknam, umeščamo tudi:
• sadje in zelenjavo (oranžne in rumene
barve – korenje, marelice, sladek
krompir),
• špinačo in drugo zelenjavo ter solate
(temnozelene barve),
• paradižnik,
• borovnice,
• polnozrnati kruh,
• rjavi riž,
• kvinojo,

•
•
•
•
•
•
•

puranovo meso,
bučna semena,
fižol,
grah,
lečo,
losos, skušo in druge vrste mastnih rib,
oreščke.

Zavedati pa se moramo, da je prav vsak
organizem drugačen. Naučiti se moramo
poslušati svoje telo, ki nam jasno pokaže,
katera vrste hrane mu škoduje.
Cink
Raziskave kažejo, da je v boju proti
aknam, mozoljem in ogrcem dobrodošla
prehrana, bogata s cinkom. Bogat vir
cinka so bučna semena, indijski oreščki,
govedina, puran, kvinoja, leča in morska
hrana.
Vitamin A in E
V raziskavi, ki je bila objavljena v reviji za
kožno in očesno toksikologijo, so dokazali,
da prav tako obstaja povezava med
nizko ravnjo vitaminov A in E ter večjimi
težavami s hudimi aknami. Da bi izboljšali
resnost stanja aken, svetujejo, da v svojo
prehrano vnesete vitamina A in E. A pozor!
Prekomerno zauživanje vitamina A lahko
povzroči poškodbo glavnih organov, zato
se pred tem posvetujte z zdravnikom ali
farmacevtom.
Antioksidanti in omega 3 maščobne
kisline
Omega 3 maščobne kisline so nenasičene
maščobe, ki jih najdete v nekaterih
rastlinskih in živalskih beljakovinskih
virih, npr. v ribah in jajcih. Antioksidanti
so hranila v naših živilih, ki nevtralizirajo
škodljive snovi v telesu. Antioksidanti
in omega 3 skupaj zmanjšujejo vnetje.
Študije prav tako dokazujejo povezavo
med večjim uživanjem omega 3
maščobnih kislin in antioksidantov in
manjšo resnostjo težav z aknami.
Spremljajte nas na
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Kožna povrhnjica

Zamašena pora zaradi odmrlih celic

Nabiranje loja

Dlačica

Loj

Kaj pa nega aknaste kože?
Ne pozabite, da sta prvi korak do lepe in
zdrave kože redno čiščenje in ustrezna
nega. Za ta namen uporabljajte posebne
izdelke za čiščenje in nego kože z
nevnetnimi aknami (ogrci ali komedoni)
in vnetnimi aknami (rdeči mozolji, gnojni
mozolji).

Žleza lojnica
Okužba, gnoj in loj

Preden spremenite svoje prehranske
navade, vam svetujemo, da se o tem
pogovorite z zdravnikom ali farmacevtom
in skrbno poskrbite za svoje zdravje.
Najboljši nasvet za vse, ki se borite proti
aknam, mozoljem in ogrcem, pa je, da
uživate zdravo in uravnoteženo prehrano,
bogato s sadjem in zelenjavo, zdravim
virom beljakovin in polnozrnatimi živili.

Mozolj

Določena živila povzročajo hitrejši dvig sladkorja v krvi kot druga.
Ko se raven sladkorja v krvi poveča zelo hitro, telo sprosti hormon
inzulin. Če imate v krvi veliko inzulina, vaše žleze lojnice proizvajajo
več sebuma, kar povečuje tveganje za nastanek aken.

Kožo si vsako jutro in vsak večer temeljito
očistite. Priporočamo:
• Micelarno vodico za čiščenje in
odstranjevanje ličil, ki nežno čisti aknasto
in problematično kožo.
• Gel za čiščenje kože, ki nežno čisti in
preprečuje nastanek nepravilnosti.
• Do 2-krat na teden uporabite čistilni gel z
učinkom pilinga, ki globinsko očisti kožo,
oži pore in osveži polt.

TriXera Nutrition
n

Negujte kože
cele družine.

HITER IN
ENOSTAVEN

NANOS
VLAŽENJE

48H

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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KO SE VAM
MEGLI PRED
OČMI
Ali pogosto mežikate z očmi, jih pripirate ali drgnete, da bi dobili jasnejši pogled? Zamegljen vid
se nanaša na pomanjkanje ostrine vida, zaradi česar ne moremo videti natančnih podrobnosti.
Zamegljen vid zlahka pripišemo staranju in potrebi po novih očalih. Vendar se ta lahko pojavi tudi kot
Besedilo: Maša Novak
posledica različnih nepravilnosti in resnih zdravstvenih težav.
Zamegljen vid se lahko pojavi na enem
ali obeh očesih, odvisno od vzrokov
za nastanek težav. Krivi so lahko npr.
kratkovidnost, daljnovidnost, presbiopija
ali astigmatizem, nepravilnosti, ki
jih lahko popravijo korekcijske leče
(očala), ali pa je v ozadju bolezen oči.
Zamegljen vid je lahko simptom številnih
zdravstvenih stanj, ki niso neposredno
povezana z očmi, npr. migrena ali kap.
Tudi številna zdravila lahko kot stranski
učinek zameglijo vid, včasih pa je ta težava
povezana z drugimi simptomi, odvisno
od njihovih vzrokov, ki lahko vključujejo
glavobol, občutljivost na svetlobo,
pordelost in draženje oči.

Astigmatizem
Povzroča zamegljen vid, ko gledate
predmete pri katerikoli oddaljenosti, od
branja knjige in uporabe računalnika do
vožnje in gledanja televizije.

Vzroki za zamegljen vid
Različne težave z očmi in določena
zdravstvena stanja lahko povzročijo
zamegljen vid:

Epiretinalna membrana
Epiretinalna membrana je tanka vlaknasta
plast, ki se oblikuje čez mrežnico
(fokusirna površina na zadnji strani očesa).
Deluje kot film, ki delno blokira svetlobo,
ki vstopa v oko, kar ima za posledico
zamegljen vid.

Daljnovidnost
V tem primeru zamegljen vid nastane pri
pogledu na predmete od blizu, npr. ko
berete knjigo ali uporabljate računalnik.
Kratkovidnost
Povzroča zamegljen vid pri gledanju
oddaljenih predmetov, npr. pri gledanju
televizije ali vožnji avtomobila.

Katarakte
Katarakte pomenijo zameglitev leče v
očesu. Sprva je vsak zamegljenI vid lahko
skoraj neopazen. Vendar lahko katarakte
sčasoma povzročijo hudo zamegljen vid, ki
močno vpliva na vašo neodvisnost. Če so
vam odstranili katarakto in se znova pojavi
zamegljen vid, je morda vzrok za to t. i.
“sekundarna katarakta”, ki jo je enostavno
zdraviti.

Keratokonus
To je očesna bolezen, ki povzroči centralno
deformirano roženico v obliki stožca. Ker
roženica opravi večino ostrenja očesa,
lahko njena nepravilna oblika povzroči
zamegljen in popačen vid.
Degeneracija makule in makularne
luknje
Makula je osrednji del mrežnice na zadnji
strani očesa. Omogoča nam, da vidimo
podrobnosti, barvo in stvari neposredno
pred nami. Makularna degeneracija in
makularne luknje poškodujejo makulo, kar
povzroča zamegljen osrednji vid.

Če se vam nenadoma megli
pred očmi, morate nujno
poiskati strokovno pomoč.
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Odstop mrežnice
Odstop mrežnice je resna zdravstvena
nevarnost, ki lahko povzroči nenaden
zamegljen vid. Prav tako lahko povzroči
številne druge simptome, kot so utripi,
lebdeče točke in nenadno slepoto.

Okluzija mrežnične vene
Če krvne žile, ki hranijo mrežnico (površina
za fokusiranje na zadnjem delu očesa),
postanejo blokirane, to lahko povzroči
nenaden zamegljen vid, pa tudi nenadno
slepoto.
Pterigij
Tu gre za benigno rast, ki se pojavi na površini
očesa. Včasih lahko priraste na roženico. Če
se to zgodi, lahko spremeni obliko roženice in
povzroči zamegljen vid.
Okužba oči, vnetje ali poškodba
Pri številnih ljudeh se zamegljen vid pojavi
zaradi okužbe oči, vnetij ali poškodb. Veke in
težave s trepalnicami lahko včasih povzročijo
zamegljen vid, kot tudi običajen konjunktivitis
(vnetje očesne veznice, ki ga povzročajo
virusi, bakterije ali alergije).
Krvavitev v steklovini
Če kri uhaja v steklasto prozorno substanco
v očesu, ki kot nekakšen gel zapolnjuje oko,
lahko ta kri blokira svetlobo, ki prodre v oči,
kar povzroča zamegljen vid. Krvavitev lahko
povzroči travma ali poškodba ali pa je lahko
posledica očesnega stanja, kot je diabetična
retinopatija.
Diabetična retinopatija
Sladkorna bolezen poveča tveganje za očesno
bolezen, ki se imenuje diabetična retinopatija.
Sčasoma lahko visok krvni sladkor poškoduje
drobne krvne žile v mrežnici, delu očesa, ki
zazna svetlobo. To lahko privede do otekanja
v delu mrežnice, ki se imenuje makula, do
rasti novih in nezaželenih krvnih žil v očesu
ter krvavitev v očesu. Poleg zamegljenega
vida zaradi edema makule lahko diabetična
retinopatija povzroči tudi:
• “lebdeče” točke v vašem vidnem polju
• trajno izgubo vida
Zgodnje zdravljenje je najboljši način za
preprečevanje trajne škode. Zaščitite torej oči
pred sladkorno boleznijo, tako da vsaj enkrat
na leto opravite očesni pregled.
Spremljajte nas na
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Zdravljenje
Treba je opozoriti, da vsaka nenadna
sprememba vida ni nekaj normalnega in je
lahko opozorilo na resnejše težave. Če se
vam nenadoma megli pred očmi, morate
nujno poiskati strokovno pomoč.
Zdravljenje je v celoti odvisno od tega,
kaj povzroča zameglitev. Refrakcijske
napake, kot so dolgotrajnost, kratkovidnost
in astigmatizem, lahko zdaj pri večini
ljudi trajno popravijo, zahvaljujoč razvoju
laserskih operacij očesa. V vsakem primeru
pa je najprej potreben pregled v očesni
ambulanti, kjer vam bodo postavili ustrezno
diagnozo in svetovali primerno rešitev za
vaše težave.

Zaščitite torej oči pred
sladkorno boleznijo, tako da vsaj
enkrat na leto opravite očesni
pregled.

Mestna optika je podjetje z dolgo in bogato
tradicijo poslovanja s področja korekcije
in zaščite vida. Centralna enota v središču
Ljubljane na Kongresnem trgu 9 posluje že
od leta 1946, svoje poslovne enote pa ima
odprte v vseh regijskih središčih po Sloveniji
BREZPLAČNO IN TAKOJ
Kdaj ste nazadnje naredili kaj za svoje oči?
Ste vedeli, da specialistični okulistični pregled
ne zaznava le težav, ki so neposredno povezane z vašimi očmi, temveč lahko razkrije
marsikatera morebitna bolezenska stanja v
vašem telesu?
Zato vas vabimo na brezplačni specialistični
okulistični pregled v specialistično okulistično
ambulanto, ki deluje v sklopu Mestne optike
na Kongresnem trgu 9 v Ljubljani.
STROKOVNO IN BREZ NAPOTNICE
Ambulanta Mestne optike na Kongresnem trgu
9 ponuja takojšen in brezplačen specialistični
pregled, brez čakalne dobe, brez obveznosti in

DODATNO
Vpliv drugih bolezni
Nekatere bolezni in zdravstvena stanja niso neposredno povezani z očmi, kljub temu
pa lahko vplivajo na težave z očmi.  Poglejmo nekaj primerov in njihove posledice:
Kap – povzroči nenadno, nebolečo spremembo vida, zamegljen ali dvojni vid. Takoj
pokličite 112, če imate vi ali vaš bližnji poleg teh še katerega od drugih simptomov
kapi: vrtoglavico, težave z govorom, izgubo ravnotežja, delno paralizo obraza ali
roke.
Preeklampsija – če ste noseči, ne smete jemati zamegljenega vida z lahkoto,
saj je ta lahko znak nevarnega stanja, ki ga označujeta zelo visok krvni pritisk in
beljakovine v urinu. Ogroža lahko tako vaše življenje kot življenje vašega nerojenega
otroka, zato bodite pozorni in obiščite zdravnika, če opazite še druge simptome:
vztrajen glavobol, bolečine v trebuhu, tesnoba, divjanje srca, otekanje obraza in rok,
zaspanost, bruhanje …
Migrena – je več kot le grozen glavobol; poleg bolečine lahko povzroča še
zamegljen vid,  občutljivost na svetlobo, slabost … Bolj dramatične spremembe
vida zaradi migrene lahko vključujejo delno ali popolno izgubo vida za nekaj časa,
videnje utripajoče svetlobe, valujočih linij ali lis.
Luskavica (psoriaza) – vnetna kožna bolezen, ki lahko povzroči stanje, ki se
imenuje uveitis, ko vnetje vodi do otekline, ki povzroča zamegljen vid, bolečino,
rdečino in občutljivost na svetlobo.
Multipla skleroza – bolezen povzroča vnetje optičnega živca, ki povezuje oko z
možgani. Stanje se imenuje optični nevritis, ki povzroča zamegljen vid, izgubo barv
in bolečino pri premikanju oči.
Možganski tumor – tumor v kateremkoli delu možganov lahko dviguje tlak znotraj
lobanje. To lahko povzroči veliko simptomov, vključno z zamegljenim vidom. Drugi
znaki: vztrajni glavoboli, zaspanost, spremembe osebnosti, napadi, bruhanje.
Parkinsonova bolezen – Napredovanje bolezni lahko vpliva na vid. Bolezen
lahko spremeni način, kako se vaše oči premikajo. Ker je pogled manj oster, lahko
napenjate oči, saj morajo opravljati težje delo, da bi se osredotočili. Drugi znaki:
slabo ravnotežje in koordinacija, tresenje …

BREZPLAČNI SPECIALISTIČNI
PREGLED OBSEGA:
• merjenje dioptrije,
• merjenje očesnega tlaka,
• pregled očesnega ozadja,
• pregled vidnega polja,
• pregled globinskega vida,
• patološke preiskave.
brez napotnice splošnega osebnega zdravnika.
Preglede opravlja doktor specialist oftalmolog na
sodobnih in vrhunskih aparaturah.
BREZ OBVEZNOSTI
V naši optiki vam ponujamo brezplačen okulistični
pregled, povsem brez obveznosti. To pomeni,
da vam očal, če se odločite za pregled, ni treba
kupiti pri nas. V primeru, če se za nakup vseeno
odločite, pa vam ponujamo plačilo na obroke.
Vse, kar potrebujete, je le vaša bančna kartica.
PLAČILO NA OBROKE
V vseh enotah Mestne optike je mogoč nakup NA
OBROKE, brez obresti.

POSKRBITE ZA SVOJE ZDRAVJE –
ZA SVOJE OČI – BREZ NAPOTNICE
Na pregled se lahko naročite vsak dan
od ponedeljka do petka, skozi vse leto,
na telefonski številki:
01/251-41-56 ali 031/701-898.
Delovni čas specialistične ambulante:
od ponedeljka do petka od 9. do 18. ure.
Parkirišče je zagotovljeno neposredno
pred ambulanto Mestne optike, v
parkirni hiši na Kongresnem trgu.
V primeru nakupa očal vam parkirnino
povrne Mestna optika.
POSEBNA UGODNOST
V primeru morebitnega nakupa očal (ki pa ni
obvezen!) vam podarjamo tudi kupon v višini
42 evrov, kolikor sicer znaša vsota, ki jo odobrava ZZZS.

PREHRANA

HRANA PRI
PREMAJHNEM
DELOVANJU ŠČITNICE
Ščitnica je majhna metuljasta žleza z notranjim izločanjem, ki leži v vratu, malo pred
sapnikom, in proizvaja hormona T4 in T3 oz. tiroksin in trijodtironin. Zakaj ščitnica pogosto
ne deluje pravilno? Zelo je obremenjena s toksini iz zraka, vode in hrane, prav tako njeno
delovanje oslabijo stres, pomanjkanje spanja, pomanjkanje vitaminov in mineralov ter
Besedilo: Alja Dimic, certificirana prehranska terapevtka, Holistic Center
staranje.
Ščitnica je žleza, ki skrbi za:
• pravilno porabo kisika
• rast
• razvoj
• presnovo
• prebavo
• metabolizem
• delovanje srca
• energijo
• sintezo proteinov
• absorpcijo kalcija v kosti
• uravnavanje telesne temperature
Pomen joda
Za dobro delovanje ščitnice je nujno
potreben jod. Sami nismo sposobni
sintetizirati tega minerala in ga težko
dobimo v ustreznih količinah, tudi s hrano.
Primanjkovanje joda je tako v zadnjem
času postalo svetovni problem, k temu pa
prispeva več dejavnikov: stres, pomanjkanje
spanja, pomanjkanje vitaminov in
mineralov, staranje, strupi iz okolja.
Izpostavljenost strupenim kemikalijam
ovira absorpcijo teh dragocenih mineralnih
surovin, saj se toksini potegujejo za mesta
na receptorjih za jod in tako zavirajo

Za proizvodnjo hormonov so
potrebne dobre maščobne
kisline, zato ne pozabite na
priporočene maščobe, najboljše
so iz mikroalg (zaradi EPA- in
DHA-maščobnih kislin). Uživajte
v lanenem semenu in lanenem,
svetlinovem in konopljinem olju.
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sposobnost telesa, da bi lahko absorbiral
jod. Ti toksini sodijo v skupino elementov,
znanih kot halogenidi (in njihovi derivati),
in elementov, ki imajo podobno kemijsko
strukturo. Halogenidi so bromid, fluorid,
klorid in jodid; slednji je edini, ki ima
zdravilne učinke na telo.
Leta 1980 je brom (bromidni derivat)
nadomestil jod kot eno izmed sestavin
testa za kruh. Brom je znani kancerogen,
ki povzroča raka na dojkah. Ta sprememba
v prehranski industriji je povzročila pravo
epidemijo obolenj zaradi toksičnosti
bromidov. Brom so uporabljali tudi
za zaplinjevanje pridelkov, zatiranje
škodljivcev, v nekaterih gaziranih pijačah in
ga dodajali zdravilom na recept. Ljudje so
začeli obolevati za motnjami v delovanju
ščitnice, številnim se je povečala ali pa
so celo zboleli za rakom na ščitnici. Vse
omenjene težave je povzročilo pomanjkanje
joda.
Izpostavljenost kloru (oksidirana oblika
klorida) in fluoridu, ki ju lahko najdemo v
zobnih pastah, oskrbi z vodo in številnih
farmacevtskih zdravilih, dodatno povečuje
vsebnost toksinov, ki z jodom tekmujejo
za absorpcijo v tkiva po telesu. Če pa je
nasičenost joda v telesnih tkivih dovolj
velika, to preprečuje vezavo halogenidov in
omogoča njihovo odstranitev iz telesa. Jod
zaradi razstrupljevalnega učinka tudi krepi
imunski sistem in pomaga uravnotežiti
hormonsko stanje. Določeno količino ga za
svoje optimalno delovanje potrebujejo žleza
ščitnica, endokrini sistem, imunski sistem,
z zadostno količino pa zmanjšamo možnost
za nastanek rakavih obolenj.
Jod je prav tako bistvenega pomena za
rast in razvoj otroka. Svetovna zdravstvena
organizacija opozarja, da je pomanjkanje
tega minerala pri nosečnicah glavni vzrok
motenj v duševnem razvoju in poškodb
možganov pri plodu.

Jod proti golšavosti
Naravno nastali jod je redek element, ki ga v
našem telesu lahko zaznamo le v sledovih.
Leta 1800 so ga odkrili francoski kemiki
in ugotovljeno je bilo, da je učinkovit pri
golšavosti (otekanje žleze ščitnice). Leta
1924 so ga v Združenih državah Amerike
začeli uporabljati kot dodatek k soli, saj je
bila visoka stopnja pomanjkanja joda zelo
pogosta. Zaradi dodatka joda k jedilni soli je
bil pojav golšavosti oziroma otekle ščitnice
v ZDA zelo zmanjšan oziroma praktično
odpravljen. Na podlagi tega so sklepali, da
uporaba jodirane soli zadošča za zadovoljitev
telesne potrebe po tem mineralu. Čeprav
so to potrdili na številnih medicinskih
institucijah že pred nekaj desetletji, se
številni znanstveniki s svojimi študijami
trudijo to trditev ovreči. Poleg tega so
raziskovalci ugotovili, da je jod, ki je dodan
soli, biološko slabo uporaben, kar pomeni,
da telo ne absorbira celotnega zaužitega
odmerka, temveč le del tega.
Zakaj včasih telo ne more absorbirati joda?
Telo, ki vsebuje toksine, ne more absorbirati
in uporabiti zadostne količine joda, ki ga
dobi s hrano, zato so potrebni dodatki k
prehrani, kot je jod v obliki kalijevega jodida
v kapljicah. Ko odpravimo primanjkljaj,
telo postopoma začne izpodrivati strupene
halogenide iz tkiv po telesu, predvsem iz
ščitnice in drugih večjih »skladišč« joda.
Ščitnica je glavno mesto za shranjevanje
joda v našem telesu, mineral pa je
skoncentriran tudi v žleznem sistemu.
Jajčniki, prsi, prostata in možgani vsebujejo
visoke koncentracije joda in skoraj vsaka
celica v telesu je odvisna od tega zelo
pomembnega elementa. Ko ga primanjkuje,
ščitnica zanj tekmuje z drugimi »skladišči«,
in tako se izčrpajo vsa skladišča joda.
Pomanjkanje joda oz. nepravilno delovanje
ščitnice vodi v številne bolezni, kot so
alopecija, dermatitis, artritis, amenoreja oz.
izguba menstruacije, neplodnost, splav,
nizek srčni utrip, osteoporoza in številne
Spremljajte nas na
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druge. Če primanjkljaja ne nadomestimo
dovolj hitro, to lahko pomeni veliko tveganje
za nastanek različnih bolezni, vključno z
rakom.
Znaki, da ščitnica ne deluje pravilno
• slabo počutje
• pomanjkanje energije
• izpadanje las
• suha koža
• krepasti lasje
• slaba prebava
• težave s preveliko težo
• pospešeno hujšanje
• tesnoba
• depresija
• težave s pridobivanjem mišic
• težave s prebavo
• napihnjenost
Premajhno delovanje ščitnice
Hipotiroidizem pomeni, da ščitnica premalo
deluje, naša prebava je močno upočasnjena,
kar se odraža na številnih ravneh. Eden
izmed njih je zagotovo povečanje telesne
teže v krajšem časovnem obdobju, kljub
nespremenjenemu energijskemu odnosu.
Znaki premajhnega delovanja ščitnice:
• lomljivi nohti
• mrzle roke in noge
• suha koža
• povišan holesterol
• utrujenost
• nezmožnost koncentracije
• neplodnost
• neredne oz. odsotne menstruacije
• mišični krči in slabosti
• slab spomin
• zabuhle oči
• pridobivanje telesne teže
Premajhno delovanje ščitnice ali
hipotiroidizem je pogost predvsem takrat,
ko je vnos joda premajhen in nastane
pomanjkanje. Dr. David Brownstein je
dokazal, da je pogosto vzrok izboljšanja
zdravstvenega stanja prav dodatek joda.
Koliko joda potrebujemo?
Po priporočilih ZDA naj bi odrasli dnevno
zaužili 150 mikrogramov (µg) joda, medtem
ko je priporočen vnos za nosečnice in doječe
matere malenkost višji, in sicer med 220 in
290 mikrogrami. Te količine so bile določene
za učinkovito preprečevanje golšavosti, niso
pa upoštevali vseh drugih potreb v telesu.
Japonci zaužijejo skoraj 14 miligramov (mg)
joda na dan (predvsem iz morskih alg),
kar je skoraj 100-krat več od priporočenih
vrednosti ZDA. Gre za velike količine joda
glede na ameriške standarde, vendar ne
smemo zanemariti, da imajo Japonci zelo
nizko raven obolelih za rakom na dojkah,
maternici, jajčnikih in prostati. Brownstein je
ugotovil, da so učinkoviti odmerki od 12 do
50 mg na dan za večino odraslih.
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Ustrezna količina joda je bistvenega
pomena za zdravje in dobro počutje.
Prejšnje generacije zdravnikov so jod pri
zdravljenju pacientov uporabljale precej
pogosto. Običajen predpisani odmerek je 1
gram kalijevega jodida (KI), ki vsebuje 770
mg joda, kar pa precej presega dozdajšnje
priporočene vrednosti za vnos tega elementa
(150 µg). Dr. Albert S. Gyorgi (1893–1986),
zdravnik, ki je odkril vitamin C, je zapisal:
»Ko sem bil študent medicine, je bil jod v
obliki kalijevega jodida univerzalno zdravilo.
Nihče ni natančno vedel, kakšen je njegov
učinek, pa vendar učinek je imel, in ta je
bil dober. Študentje smo se takrat šalili
na ta račun. Če nisi vedel, kaj točno se s
pacientom dogaja, si mu predpisal kalijev
jodid«.
Strokovnjaki, ki se ukvarjajo z vsebnostjo
in pomenom zadostne vsebnosti joda, so
ugotovili, da je kombinacija joda in jodida
učinkovitejša, kot če vnašamo samo eno
izmed teh dveh oblik. To pa zato, ker različni
deli telesa potrebujejo različne koncentracije
omenjenih mineralov. Na primer prsi in
prostata pretežno uporabljajo jod, medtem
ko ščitnica in koža potrebujeta jodid.
Testirajte se
Dodatki joda, kadar so ti potrebni, so
namenjeni ne samo za resne zdravstvene
izzive, ampak so koristni tudi za vzdrževanje
zdravja in preprečevanje bolezni. Ker je
jod eden najpomembnejših mineralov v
telesu, testiranja njegove ravni ne bi smeli
zanemariti, zagotovo pa bi se ga morali
udeležiti vsi, ki si želijo doseči ali ohraniti
optimalno zdravje. Pomembno je, da se o
izsledkih testiranja pogovorite z zdravnikom
ali pokličete telefonsko posvetovalnico,
kjer vam bodo strokovno razložiti izsledke
opravljenega testiranja, vam določili
primeren odmerek joda in svetovali,
katerim hranilom se je bolje izogibati, da bo
absorpcija minerala najoptimalnejša.
Viri joda
Bogat vir joda so oceani:
• Morska zelenjava (morska trava) je
koncentriran vir joda.
• Tudi ribe vsebujejo visoke koncentracije
tega minerala, vendar imajo večinoma tudi
visoke ravni živega srebra.
Površine blizu morja imajo zato po navadi
zadostno količino joda, ki pa ga primanjkuje
v notranjosti in na gorskih območjih, kjer ga
je zelo malo ali celo nič. Morska zelenjava,
živali, ki se pasejo v bližini obalnih območjih,
organske rastline, ki rastejo, kjer je zemlja
bogata z jodom, živalski proizvodi iz živali, ki
so bile hranjene s krmo, kateri je bil dodan
jod, jodirana sol in drugi dodatki joda so
med najzanimivejšimi viri tega minerala.
Svetujem uživanje:
• zelene zelenjave

• neoluščenih in polnozrnatih žit
• alg in drugih morskih trav
• majhnih rib, če jih jeste
Ščitnica ima rada tudi:
• ekološko zelenjavo
• nesladko sadje
• žita brez glutena
• stročnice
• hladno stiskana olja
• oreščke
• dovolj sveže vode
Za dobro delovanje ščitnice so potrebna tudi
zelišča, kot so kurkuma, peteršilj, ingver in
cimet, ki omogočajo stimulacijo ščitnice.
Za proizvodnjo hormonov so potrebne
dobre maščobne kisline, zato ne pozabite
na priporočene maščobe, najboljše so iz
mikroalg (zaradi EPA- in DHA-maščobnih
kislin). Uživajte v lanenem semenu in
lanenem, svetlinovem in konopljinem olju.
Ne pozabite na zeleno zelenjavo, oreščke,
stročnice in žita brez glutena, mikroalge in
dnevno gibanje na naravni svetlobi, saj so
kalcij, magnezij in vitamin D nepogrešljivi
pri naši presnovi, selen pa skrbi za pretvorbo
T4 v T3.
Za soljenje pri premajhnem delovanju žleze
ščitnice uporabljajte naravno morsko sol,
uživajte v špinači, blitvi in mikroalgah.
POZOR
Znaki, ki jih ne zanemarite
Znaki, ki lahko nakazujejo premajhno
delovanje ščitnice:
• utrujenost
• bolečine v
• občutljivost na
sklepih, rokah,
mraz
nogah
• zaprtost
• neredne
• pridobivanje
menstruacije
kilogramov
• težave z
• suha koža
zanositvijo
• izpadanje las
• težave s
• zabuhlost
koncentracijo
• hladne roke in
• žalost
noge
• spremenljivo
• mišična
razpoloženje
oslabelost
• pomanjkanje
• hripavost
želje po
• povišan
spolnosti
holesterol
• močni pms• depresija
simptomi
• tesnoba
• težave s
• anksioznost
hujšanjem
• slab spomin
• težave s
• tanjšanje kože
pridobivanjem
na obrazu
mišične mase
• težave s
• vrtoglavica
spanjem
• omotica
• izčrpanost
• zvonjenje v
• aknavost in
ušesih – tinitus
nečista koža
Spremljajte nas na
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ÆIVLJENJE OBARVAJO

DROBNE STVARI

Novo na naπih policah

-30
%

NutriLab ARTI»OKA
DIGEST PLUS
60 kapsul - za laæjo prebavo

NutriLab
ARTI»OKA
DIGEST PLUS

Enkratna kombinacija izvleËka
artiËoke, kurkume in naravnih
prebavnih encimov za podporo
prebavi, pomoË pri prebavnih
motnjah in podporo zdravju jeter.
Primerno tudi za vegetarijance.

Prehransko
dopolnilo
60 kapsul
Redna cena: 9,89 ¤

689 ¤

-30
%

-30
%

PHYTOPIN

PROSTABON

Prehransko
dopolnilo
60 kapsul

Prehransko
dopolnilo
60 kapsul

Redna cena: 11,39 ¤

Redna cena: 9,49 ¤

797 ¤

664 ¤

NutriLab PHYTOPIN

NutriLab PROSTABON

60 kapsul - za kontrolo holesterola

60 kapsul - za moπke po 45. letu

Rastlinski steroli prispevajo k vzdræevanju normalne ravni
holesterola, kar je potrdila tudi Evropska agencija za varnost
hrane (EFSA). UËinek temelji na zmanjπanju absorpcije
holesterola. Phytopin® je naraven izvleËek iz lubja bora, ki
vsebuje kompleks rastlinskih sterolov, brez aditivov.

Prehransko dopolnilo z izvleËkom iz buËnih semen, s
cinkom, selenom in rastlinskimi steroli, za podporo zdravju
prostate. Izdelek je primeren tudi za vegetarijance.

NutriLab

Akcija velja v izbranih Tuπ drogerijah od 16. 3. do 31. 3. 2018. RazliËni popusti se med seboj ne seπtevajo.

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

NutriLab

PREHRANA

PAZITE SE
INDUSTRIJSKIH
TRANSMAŠČOB
V ŽIVILIH
Transmaščobne kisline zelo škodujejo zdravju, so pokazale številne raziskave. Kljub temu je v Sloveniji
precej razpoložljivih živil s temi snovmi. Največje količine industrijskih transmaščob najdemo v
industrijskih živilih, pripravljenih z uporabo delno hidrogeniranih rastlinskih maščob.
Besedilo: Janja Simonič*

*Vir: Inštitut za nutricionistiko

Maščobe so makrohranila, prehransko
najpomembnejši so trigliceridi. Ključni
del maščob so maščobne kisline (MK),
ki pa so lahko nasičene ali nenasičene.
Prehranski vnos nasičenih MK naj ne
bi presegal 10 % energijskih potreb,
priporoča pa se njihovo nadomeščanje z
nenasičenimi, kar prispeva k vzdrževanju
normalne ravni holesterola v krvi. Nekatere
od nenasičenih MK so esencialne
(omega 3 in omega 6). Še posebej so
z nenasičenimi maščobami bogata
rastlinska olja. Ker pa so nenasičene
MK manj obstojne kot nasičene, so že
pred več kot stoletjem ugotovili, da s
hidrogeniranjem lahko spremenijo te
lastnosti.
Viri transmaščob
Delno hidrogenirane rastlinske maščobe
(DHRM) imajo zelo uporabne lastnosti.
Pri sobni temperaturi so lahko v trdnem

agregatnem stanju (termična stabilnost),
so manj občutljive za procese staranja
(podaljšujejo obstojnost živil), lahko
zdržijo večkratno segrevanje, hkrati pa tudi

Eno najbolj spornih živil v
zgodovini so bile na primer
margarine – ker so bile izdelane
z delno hidrogenacijo, so imele
visoko vsebnost transmaščob
(več kot 50 %). Danes jih
proizvajajo po drugačnem
postopku, zato ne vsebujejo
transmaščob.

V zadnjih letih so odgovorni proizvajalci živil z novimi tehnologijami
in kakovostnejšimi surovinami poskrbeli, da nimajo več
transmaščob v živilih.
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UKREPI
Kako lahko sami zmanjšamo vnos
transmaščob v telo
• Pri izboru predpakiranih živil se
povsem izogibajmo tistim, ki imajo
na seznamu sestavin navedene
delno hidrogenirane rastlinske
maščobe, ki vsebujejo industrijske
transmaščobe.
• Čim bolj omejimo uživanje ocvrtih
jedi, nevarna je tudi pokovka iz
mikrovalovne pečice.
• Omejimo uživanje vseh vrst
predpripravljenih (industrijskih)
živil, še posebej takšnih, za katera
ne moremo izključiti prisotnosti
delno hidrogenirane rastlinske
industrijske maščobe. Ta se
najpogosteje uporablja pri pripravi
piškotov, vafljev, izdelkov iz testa in
sladic.
• Tudi v gostinskih obratih
povprašajmo, kakšne maščobe
uporabljajo pri pripravi živil, in
tako spodbudimo restavracije, da
bodo nehale uporabljati škodljive
maščobe.

Spremljajte nas na
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V zadnjih letih smo
se osredotočili
predvsem na
raziskovanje
količine
transmaščob v
piškotih in vafljih,
v katerih se delno
hidrogenirane
rastlinske
maščobe pogosto
uporabljajo,
hkrati pa se v
nekaterih državah
zaužije zelo veliko
tovrstnih živil.
ugodno vplivajo na senzorične lastnosti
živil, tudi okus. Toda danes vemo, da se
med delnim hidrogeniranjem rastlinskih
maščob tvorijo t. i. transmaščobe, ki
so zelo škodljive za zdravje človeka.
Povprečen dnevni vnos 5 g industrijskih
transmaščob za več kot 20 % poveča
tveganje za razvoj srčno-žilnih bolezni,
kar podobno vpliva na povečanje tega
tveganja, kot če bi vsak dan pokadili 5–10
cigaret.
Uporaba takšnih maščob v prehrani se je
nekoč, ob odsotnosti podatkov o njihovi
škodljivosti, hitro povečevala. Eno najbolj
spornih živil v zgodovini so bile na primer
margarine – ker so bile izdelane z delno
hidrogenacijo, so imele visoko vsebnost
transmaščob (več kot 50 %). Danes jih
izdelujejo po drugačnem postopku, zato
sodobne kakovostne margarine sploh ne
vsebujejo industrijskih transmaščob.
Majhne količine transmaščobnih kislin
(na primer konjugirana linolna kislina,
CLA) so sicer tudi v mleku, mlečnih in
mesnih proizvodih kot posledica biološke
hidrogenacije. Te lahko imenujemo
naravne transmaščobne kisline, ki pa v
človeškem telesu delujejo drugače kot
tiste, ki so bile proizvedene industrijsko.
Nekaterim pripisujejo celo pozitiven
učinek na zdravje. Predvsem pa je v
živalski maščobi lahko od 2 do 5 odstotkov
naravnih transmaščobnih kislin, v delno
hidrogeniranih rastlinskih maščobah (npr.
v nekdanjih margarinah za peko) pa do 45
ali več odstotkov.
Živila s transmaščobami
V zadnjih letih so odgovorni proizvajalci
živil z novimi tehnologijami in
kakovostnejšimi surovinami bistveno
zmanjšali količino transmaščob v živilih, a
so kljub temu še vedno prisotne v številnih
živilih na trgu, v nekaterih tudi v velikih
količinah. V Sloveniji in večini držav EU

količina transmaščob v živilih namreč
ni zakonsko omejena, zato je odvisna
predvsem od dobre volje proizvajalcev.
Toda za manjši vnos transmaščob lahko
naredimo veliko tudi potrošniki sami,
poudarjajo na Inštitutu za nutricionistiko,
predvsem s pozorno izbiro živil, ki ne
vsebujejo DHRM.
Priporočila in omejitve
»Znanstveni dokazi o škodljivosti uživanja
transmaščob so tako močni, da bi bilo
treba uporabo delno hidrogenirane
rastlinske maščobe v živilih zelo omejiti
ali pa celo povsem prepovedati,«
meni doc. dr. Igor Pravst z Inštituta za
nutricionistiko. Pomembno je, da so te za
industrijo pomembne maščobe narejene
s pravilnimi postopki, v katerih se ne
razvijejo transmaščobe. Aktivno vlogo pri
zmanjševanju vnosa transmaščob so že
sprejele nekatere države, ki so ali omejile
njihovo količino v živilih ali predpisale
označevanje njihove prisotnosti.
Prva država, ki je že pred leti z prepovedala
transmaščobe v živilih, je bila Danska, ki
je posledično postala država z najmanjšim
tveganjem za srčno-žilne bolezni in
najmanj povezanimi smrtnimi primeri.
Dovoljene količine so omejili tudi v Avstriji
in na Madžarskem, Velika Britanija in
Francija pa le priporočata, naj bo vnos
transmaščob manj kot 2 % dnevno zaužite
energije.
Danski raziskovalci so pred leti izvedli
obširen mednarodni raziskovalni projekt,
v sklopu katerega so skrbno spremljali
razpoložljivost transmaščob v živilih v
različnih državah. »Osredotočili smo
se predvsem na raziskovanje količine
transmaščob v piškotih in vafljih, v
katerih se delno hidrogenirane rastlinske
maščobe pogosto uporabljajo, hkrati pa
se v nekaterih državah zaužije zelo veliko
tovrstnih živil. Leta 2012 smo odvzeli

5g
zaužitih industrijskih
transmaščob na dan za več kot
20 % poveča tveganje za razvoj
srčno-žilnih bolezni in podobno
prispeva k povečanju tega
tveganja, kot če bi vsak dan
pokadili 5–10 cigaret.
vzorce živil v trgovinah prestolnic številnih
držav srednje in JV Evrope, tudi v Sloveniji.
V teh državah smo našli med 20 in 60
različnih piškotov/vafljev, pripravljenih z
uporabo delno hidrogenirane rastlinske
maščobe, ki so v povprečju vsebovali 4–6
g transmaščob v 100 g izdelka. Vzorčenje
smo ponovili leta 2014 in presenečeni
ugotovili, da se je v Sloveniji in številnih
balkanskih državah razpoložljivost živil
s transmaščobami bistveno povečala.
Predvsem gre za uvožena živila,
proizvedena z zastarelimi postopki in
poceni surovinami,« je povedal prof. dr.
Steen Stender iz univerzitetne klinične
bolnišnice Köbenhavn. V živilih nekaterih
proizvajalcev, ki se prodajajo v slovenskih
trgovinah, so po njegovih podatkih našli
celo 20-krat večje količine transmaščob,
kot je dovoljeno v sosednji Avstriji. Težava
pa je tudi v zavajajočem označevanju
sestavin na embalaži – včasih proizvajalci
navedejo samo to, da gre za rastlinske
maščobe, ne pa tudi tega, ali so (delno)
hidrogenirane.
Ukrepi v Sloveniji
Potem ko so nekatere države sprejele
omejitve glede trženja živil z visoko
vsebnostjo transmaščob, se je razprava
o tem začela tudi na ravni Evropske
unije. V Sloveniji smo zmanjšanje vnosa
transmaščob kot enega ključnih ciljev
opredelili v Resoluciji o nacionalnem
programu o prehrani in telesni dejavnosti
za zdravje 2015–2025.
Industrijske transmaščobne kisline
(TMK) škodujejo zdravju
Uživanje TMK dokazano:
• povečuje raven slabega holesterola
(LDL) in znižuje raven dobrega
holesterola (HDL) v krvi;
• spodbuja vnetne procese v telesu;
• precej povečuje tveganje za razvoj
srčno-žilnih bolezni;
• povečuje tveganje za razvoj
sladkorne in drugih kroničnih
bolezni.
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NAJPOGOSTEJŠE
TEŽAVE PRI
HUJŠANJU
Biti prehranski svetovalec ne pomeni le napisati jedilnika ali osebi omejiti nabor hrane, ki jo
uživa. Ne glede na to, ali se pogovarjamo o prehrani pri sladkorni bolezni tipa 2, hujšanju,
pridobivanju kilogramov ali pa se učimo zdravo prehranjevati, je vedno ključen individualen
Besedilo: Anja Pristavec, mag. inž. preh., strokovnjakinja za zdravo prehrano, hujšanje in sladkorno bolezen iz Befita
pristop, ki temelji na sodelovanju.
Želja dobrega prehranskega svetovalca
je, da se čim bolj približa osebi in z njo
vzpostavi pristen stik. Med uporabnikom
in svetovalcem je potrebno vsaj malo
»simpatije«, da se lahko zgradi dober in
korekten odnos. V tokratnem prispevku
bom z vami delila nekaj najpogostejših
težav ljudi, ki se odločijo za spremembo
prehrane.
1. Iskanje bližnjic
Osebe, ki želijo izgubiti težo, se pogosto
že vse življenje vrtijo v začaranem krogu.
Stalne kratkoročne diete z jojo učinkom
vplivajo na to, da je motivacija ob začetku
vsake »diete« nižja, na tehtnici pa je vsakič
kak dodaten kilogram. Hujšanja velikokrat
ne označim z izrazom »dieta«, temveč
osvajanje novih navad, kako uživati hrano,
ki jo ima oseba rada, in s tem hkrati
hujša. Običajno osebe, ki imajo za sabo

V času vodenega programa
breme »kaj in koliko pojesti«
prevzame nase svetovalec, ki
sestavi jedilnik, vi le jeste in
sledite jedilniku.
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že vrsto diet, na začetku potrebujejo čas,
da njihovo telo občuti »varnost«. Tudi če
se kilogrami kak teden ne spremenijo, je
potrebno zavedanje, da je čas hujšanja
dragocen čas osvajanja novih prehranskih
navad in da moramo biti potrpežljivi s
svojim telesom.
2. Kaj je to pravzaprav »zdravo«?
Pogosto pridejo k nam ljudje, ki po svojih
ocenah jedo zdravo, a ko pogledamo
prehranski dnevnik, ugotovimo, da ni
tako. Če jedo »polnozrnat« kruh ali
testenine, še ne pomeni, da jedo zdravo.
Z uporabniki se zato velikokrat odpravimo
v trgovino in se lotimo branja deklaracij
na živilih vsakdanje rabe. Učimo se, na
kaj biti pozoren pri nakupu posameznih
živil, o čemer sem pisala v prejšnji številki.
Pogosto je namreč neko živilo zavajajoče
pakirano ali pa na nakup vpliva kak
marketinški trik. Učimo se tudi, kako
kupovati zdravju in žepu prijazno hkrati.
Poleg kakovostnih osnovnih surovin,
s katerimi se pripravlja obroke, je za
hujšanje zelo pomembno tudi, kdaj se
poje določen obrok. Če npr. pri zajtrku
oseba ne čuti lakote in poje polovično
količino kruha, to ne pomeni, da lahko
preostanek kruha poje zvečer. O tem pa
več pri naslednji težavi …
3. Izpuščanje obrokov in prenajedanje
zvečer
Pogosto ljudje, preden se lotijo hujšanja
pod strokovnim nadzorom, zjutraj ne
čutijo lakote in pojedo zgolj nekaj iz
navade ali sploh ničesar. To je navadno
kava z mlekom in nekaj piškotov ali
rogljiček. Čez dan občutek za lakoto in
žejo preslišijo zaradi preobilice dela ali
ker postanejo manj občutljivi na signale
hormonov (leptin, hormon sitosti, in

grelin, hormon lakote), ki nam narekujejo,
kdaj smo lačni oz. siti. To se stopnjuje z
večernim prenajedanjem, ki dolgoročno
vodi v pridobivanje teže in srčno-žilne
bolezni, čeprav za zdaj še nimate težav s
prekomerno težo.
Ustrezno razmerje skupin živil v obrokih,
ki ga v praksi uspešno uporabljamo, je
25 % ogljikovih hidratov, 25 % beljakovin
in 50 % zelenjave. Ali še več, zelenjavo
priporočamo, da pojeste v neomejenih
količinah, saj je izjemno nasitna, hranilno
bogata, a energijsko revna.
Maščobe imajo pomembno mesto v
vsakem obroku in so vključene pri pripravi
hrane ali pa že sestavni del številnih živil.
Če so obroki sestavljeni po tem principu in
večino energijsko bogate hrane zaužijete v
prvi polovici dneva, se večernemu ropanju
hladilnika lahko enostavno izognete. S
tem preprečite nihanje krvnega sladkorja,
teže in energije na dnevni ravni.
4. Izogibanje kruhu, testeninam,
krompirju. Za kosilo solata s
piščancem.
Ljudje pogosto mislijo, da bodo z izločitvijo
živil, ki jih imajo radi, shujšali. To so
navadno zgoraj omenjena živila, ki pa
sama po sebi niso redilna in jih redno
vključimo v shujševalni jedilnik. Če ste
bili vajeni jesti bel kruh pri zajtrku, kosilu,
večerji in malici, da – če kruh izločite,
hujšate. A žal to ni dolgoročna rešitev, ki
bi dejansko vplivala na izgubo teže, saj je
treba spremeniti odnos do prehranjevanja
in razumeti vlogo hrane. Rigorozna
sprememba v prehrani ne drži na dolgi
rok.
Pogosto se zgodi tudi, da čeprav naši
uporabniki vedo, da solata s piščancem
Spremljajte nas na
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Veganski izdelki
Pekarne Pecjak

Slastna izbira, cista vest.
Zelenjavni polpeti, sojini polpeti
in polpeti brokoli-cvetača

Jabolčni zavitek iz vlečenega in
polnozrnatega vlečenega testa

Francoski rogljički brez
mleka in jajc

^

Bi Se?

Kraljeva štručka fit

Testenine z visoko vsebnostjo
beljakovin Pure

Listnato testo

PEKARNA PEČJAK, d. o. o., Dolenjska 442, SI-1291 Škofljica, EU
pekarna-pecjak.si
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Le če si obroke načrtujete
vnaprej, lahko shujšate oz.
imate bolezen pod nadzorom.
To pa ne pomeni, da boste, če
želite shujšati, ves čas v kuhinji,
ravno obratno.
ni energijsko dovolj močna za kosilo, raje
izberejo to, saj jih je strah pojesti zraven
še krompir. Večinoma pa to izpuščeno
energijo pri kosilu nadomestijo zvečer ali
konec tedna. V času vodenega programa
breme »kaj in koliko pojesti« prevzame
nase svetovalec, ki sestavi jedilnik, vi le
jeste in sledite jedilniku. Ob tem naše
uporabnike učimo vlog hrane, da se
po koncu programa nikoli več ne zgodi
(pikniki, rojstni dnevi), da ne bi vedeli, kaj
jesti.
5. Ni časa za pripravo hrane in hrana
slabe kakovosti
Velikokrat ni težava, da bi pojedli preveč
hrane. Večkrat je ravno obratno in hkrati
je ta hrana slabe kakovosti. Pogosto ljudje
zanemarjajo pripravo hrane, saj se jim ne
zdi smiselno nameniti časa temu. Hrano
jemljejo kot samoumevno. Danes, ko

smo obkroženi s številnimi ponudniki
nezdravih prigrizkov, to vodi v pridobivanje
teže in s tem povezane zdravstvene težave
(sladkorno bolezen tipa 2, povišane krvne
lipide).
Ko postanemo lačnia, namreč žal ne poje
vsak jabolka in hruške, ampak raje dišeč
burek ali lično pakirano čokoladico, ki ju
poplaknemo s sladko pijačo ali sadnim
jogurtom. Pa da ne bo pomote – tako
burek kot čokoladico lahko uvrstite na
jedilnik in hujšate, a res nujno, če imate
težave s težo ali sladkorno boleznijo, se
je treba naučiti načrtovati obroke. Le če si
obroke načrtujete vnaprej, lahko shujšate
oz. imate bolezen pod nadzorom. To pa
ne pomeni, da boste, če želite shujšati,
ves čas v kuhinji, ravno obratno. Priprava
zdravih obrokov je precej enostavna, ko
osvojite osnovna načela. Če imate npr. pri
roki stročnice, zelenjavo in kako jajce, se
na primer zelo enostavno pripravi dober
obrok – tako za hujšanje kot ohranjanje
teže. Nujno za izgubo teže je torej kuhati
doma, saj so porcije zunaj pripravljene
hrane, s katero lahko uspešno hujšate,
žalostno majhne. Razlog za to so dodatki
hrani, na katere ne moremo vplivati, in
slabša kakovost hrane.
6. Ali je lakota vedno res »lakota« in
koliko obrokov?
Na občutenje lakote vpliva več dejavnikov.
V današnjem »debelilnem« okolju naš
občutek za lakoto večkrat spodbudijo
zunanji dražljaji in ne energijski
primanjkljaj. Vonj sveže pečenega kruha,
sladoled na ulici ali že zvok odpiranja
pločevinke so lahko vzroki, da posežemo
po eni izmed razvad.

Nujno za izgubo teže je torej kuhati doma, saj so porcije zunaj
pripravljene hrane, s katero lahko uspešno hujšate, žalostno
majhne. Razlog za to so dodatki hrani, na katere ne moremo
vplivati, in slabša kakovost hrane.
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Vse, kar ima energijsko
vrednost, je obrok! Tudi kava z
mlekom ali pest čipsa.
Naše uporabnike učimo »reda« pri
prehrani. Na začetku programa se
dogovorimo za število obrokov, ki jim
glede na obveznosti in navade ustreza.
Obroke enakomerno razporedimo čez
dan. Za hujšanje vedno priporočamo 5
obrokov, saj so tako prekrški najmanj
mikavni. Med hujšanjem in če se
pogovarjamo o zdravju, je namreč
resnično zelo pomembno, da med
obroki ne grizljamo, saj s tem slabimo
svoj imunski sistem oz. preprečujemo
učinkovito delo našim belim krvničkam, ki
odstranjujejo tujke iz telesa.
Če imate občutek, da je imeti 5 obrokov
na dan težko, pomislite, kaj poleg
obrokov, ki ste jih pojedli sede za mizo, še
pojeste v dnevu? Vse, kar ima energijsko
vrednost, je namreč obrok! Tudi kava z
mlekom ali pest čipsa. Naloga svetovalca
je, da uporabnika spodbudi, da v miru
in z zavedanjem poje predviden obrok,
čeprav morda ne čuti lakote. To omogoči
enostavno sledenje jedilniku in prepreči
grizljanja med obroki, uporabniki pa
se s časom tako naučijo prisluhniti
svojemu telesu in ugotoviti, kdaj res čutijo
lakoto, kdaj pa se jim le »nekaj lušta«.
Med obroki, ki so sestavljeni po zgoraj
omenjeni metodi 25–25–50 %, lakote
ne boste čutili. Med njimi je primerna
navadna voda, lahko z malo limone, ali
nesladkan topel čaj.
V zgornjih 6 točkah sem na kratko zajela
nekaj najpogostejših težav pri hujšanju.
Če na kratko povzamem, je potrebna
izbira kakovostne hrane, njeno ustrezno
kombiniranje v obroke. Pomembno je
obroke vnaprej načrtovati in med obroki
ne grizljati. Pisanje prehranskega dnevnika
je nujno, saj tako enostavneje osvojite
funkcije hrane, kar po koncu programa
omogoči ohranjanje teže, s katero se
dobro počutite.
Spremljajte nas na
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DO UREJENE PREBAVE S
POMOČJO PROBIOTIKOV
UREJENA PREBAVA = ZDRAV IMUNSKI SISTEM
Glavna naloga prebavil in presnove je s pomočjo prebavnih encimov zagotoviti celicam dovolj hranil za
celične procese in s tem tudi energijo, ki je za to potrebna. Da bi se hranila, ki jih vnesemo v telo, kar
Besedilo: Kaja Perme, mag. inž. prehrane
najbolj absorbirala, je potrebno zdravo črevesje.
Stanje črevesa, ki je preplet imunskega,
živčnega in limfatičnega tkiva, ogromno
vpliva na naše splošno počutje in zdravje,
saj je v črevesni sluznici približno 70 %
celic našega imunskega sistema. Zato
je pomembno, da je v črevesu dovolj
koristnih črevesnih bakterij, ki preprečujejo
razrast patogenih mikroorganizmov, ki so
povzročitelji vnetnih stanj v telesu, vključno z
avtoimunskimi obolenji.
Prebavni encimi
Pomanjkanje prebavnih encimov ali
želodčne kisline lahko vodi do nepopolne
prebave hrane, ki povzroča tvorbo plinov,
napihnjenost, zgago, spahovanje po obroku,
občutek kamna v želodcu, slab zadah …
Poznamo več vrst prebavnih encimov,
ki razgrajujejo določena makrohranila.
Ogljikove hidrate razgrajujejo encimi

70 %

amilaza, glukoamilaza, invertaza in diastaza,
beljakovine razgrajuje proteaza, maščobe
pa lipaza. Z uživanjem rastlinskih encimov
v obliki prehranskega dopolnila olajšamo
prebavo, zato so odlična kombinacija s
probiotiki.
Probiotiki – koristni mikroorganizmi za
mikrobioto
Za obnovitev črevesne mikrobiote se
priporoča uporaba probiotikov – to so
mikroorganizmi, ki pozitivno vplivajo na
proces prebave, absorpcijo hranil, ščitijo in
regenerirajo črevesno sluznico (zavirajo rast
škodljivih glivic in bakterij) ter povečujejo
obrambne sposobnosti organizma.
Probiotične bakterije niso sposobne trajno
kolonizirati črevesa, zato jih je treba s
prehrano vnašati v zadostnih količinah za
vzdrževanje primernega ravnovesja. Za
učinkovito delovanje naj bi dnevno zaužili
vsaj 3 milijarde kolonij, ki morajo biti v
izdelku ustrezno zaščitene, da lahko v
aktivni obliki pridejo skozi želodec na mesto
delovanja v črevesu.
Nekateri probiotiki so uspešnejši pri boju
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celic
našega imunskega sistema proti
škodljivim bakterijam, drugi pri
je v črevesni sluznici.
spodbujanju delovanja črevesnih celic,

tretji pa pri spodbujanju ali uravnavanju
imunskega sistema. Zato moramo
upoštevati, da je treba zaužiti specifični
probiotični sev, ki ima dokazano učinkovitost
pri posamezni težavi, saj ni probiotičnega
seva, ki bi bil dober za vse. Za učinkovito
delovanje probiotikov so pomembni
tudi prebiotiki – prehranske vlaknine, ki
pospešujejo rast, razmnoževanje in aktivnost
probiotikov.

Nekateri probiotiki so uspešnejši
pri boju proti škodljivim bakterijam, drugi pri spodbujanju delovanja črevesnih celic, tretji pa
pri spodbujanju ali uravnavanju
imunskega sistema.

PREHRANA

KORISTI MORINGE
V PREHRANI
ČUDEŽNO DREVO –
BOGAT VIR HRANIL
Moringo pridobivajo iz posušenih listov drevesa Moringa oleifera, ki ga zaradi visokih
prehranskih vrednosti imenujejo tudi »čudežno drevo«. Je ena od najbolj hranljivih rastlin na
svetu.
Besedilo in recepti: Maja Jeereb, certificirana nutricionistka, www.mojezdravje.net
Drevo Moringa oleifera izvira iz vznožja
Himalaje v Indiji, raste pa tudi v Afriki in
Južni Ameriki. V Afriki ga imenujejo kar
»materin najboljši prijatelj«. Po svetu za
prehrano uporabljajo vse dele drevesa. V
indijski tradicionalni medicini – ajurvedi
– pa so posebej cenjeni moringini listi,
ki se že več kot 4 tisoč let uporabljajo za
zdravljenje različnih bolezni. Moringa
slovi kot najbolj hranilna rastlina na
svetu, saj vsebuje kar 20 aminokislin, 46
antioksidantov, 36 protivnetnih sestavin
in več kot 90 drugih hranil. Zaradi njenih
bogatih hranilnih snovi jo imenujejo tudi
»čudežno drevo«.
Posušeni in zmleti lističi moringe
vsebujejo:
• 25 % rastlinskih beljakovin, vključno z
vsemi 9 esencialnimi aminokislinami,
• 24 % prehranskih vlaknin,
• 24 % kalcija,
• so bogat vir železa, vitamina E in K,
• vitamin A in kalcij,
• veliko antioksidantov.

mineralov, nenasičenih maščobnih kislin,
omega maščobnih kislin, flavonoidov
in fitoestrogenov, ena od njegovih
najpomembnejših sestavin pa je zeatin
– edinstven rastlinski hormon, ki so ga
odkrili šele pred kratkim in ki našemu
telesu omogoča, da lahko pravilno
absorbira preostale dragocene snovi.
Moringo so zaradi svojih izjemnih
hranilnih vrednosti v državah v razvoju
uporabljali predvsem v boju proti
podhranjenosti, zaradi česar so jo
poimenovali tudi »drevo upanja«. Ker
nima neželenih stranskih učinkov, še
posebej koristi dojenčkom in doječim
materam (uživanje listov moringe namreč
dokazano vpliva na povečanje količine
materinega mleka).

Prednosti uživanja moringe
• Prispeva k zmanjšanju utrujenosti
1 jušna žlica (10 g) moringe v prahu
je dober vir železa (zagotavlja kar 32,2
% priporočenega dnevnega vnosa) in
vitamina A (18,9 % dnevno priporočenega
vnosa). Zadosten vnos železa je
bistvenega pomena, saj prispeva k
zmanjšanju utrujenosti, vitamin A pa
podpira metabolizem, ki zagotavlja večjo
absorpcijo železa. Dodajanje moringe
v vašo dnevno prehrano je učinkovit
in naraven način za preprečevanje
utrujenosti. Visoka vsebnost železa je
idealna za vegane, vegetarijance in vse, ki
trpijo zaradi anemije.
• Za lepo in sijočo kožo
Moringa vsebuje paleto pomembnih
hranil: vsebuje vitamin A, ki je bistvenega

Ker je moringa naravno bogata s hranili,
je biološko zelo dostopna, zato naše telo
lažje izkoristi in absorbira ta hranila kot s
sintetičnimi dodatki.
Antioksidanti
Listi moringe so močan antioksidant
in bogat vir beljakovin, vitaminov,

6-krat
več antioksidantov vsebuje
moringa kot goji jagode in
primerljive ravni antioksidantov
kot matcha čaj.
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Po svetu za prehrano uporabljajo vse dele drevesa. V indijski
tradicionalni medicini – ajurvedi – pa so posebej cenjeni moringini
listi, ki se že več kot 4 tisoč let uporabljajo za zdravljenje različnih
bolezni.
Spremljajte nas na
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moringe močan naravni adaptogen. To
so zelišča ali rastline, ki ščitijo telo pred
neželenimi učinki stresa. Uporabljajo se
že stoletja v ajurvedski in kitajski medicini,
pomagajo zmanjševati stres in izboljšati
koncentracijo ter vzdržljivost. Študije
kažejo, da adaptogeni ne le pomagajo
telesu pri obvladovanju stresa, temveč
lahko izboljšajo splošno zdravje in
učinkovitost organizma. Poskusite jutranjo
kavo zamenjati za hranljiv moringa latte.
• Urejena prebava
Moringa je bogata s kalcijem (vsebuje
kar 24,7 % priporočenega dnevnega
vnosa), kar prispeva k normalnemu
delovanju prebavnih encimov. Vsebuje
kar 24 % prehranskih vlaknin, ki pomagajo
vzdrževati normalno prebavno funkcijo, in
ugodno vpliva na prebavni sistem.

Moringa slovi kot najbolj hranilna rastlina na svetu, saj vsebuje kar
20 aminokislin, 46 antioksidantov, 36 protivnetnih sestavin in več
kot 90 drugih hranil.
pomena za zdravo, sijočo kožo, in
vitamin E, ki ščiti celice pred oksidativnim
stresom, ki pomagajo pri preprečevanju
staranja. Je tudi dober vir antioksidantov.
Z vrednostjo, ki jo je dosegla na ORAClestvici (157.000), vsebuje 6-krat
več antioksidantov kot goji jagode in
primerljive ravni antioksidantov kot
matcha čaj. Antioksidanti so bistveni za
zaščito, popravljanje in preprečevanje
poškodb celic, kar dolgoročno zmanjšuje
procese staranja kože. Pomaga preprečiti
oksidativni stres in učinke prostih
radikalov. Slednji so nestabilne molekule,
ki poškodujejo kolagen, kar povzroča
suhost kože, gubice in prezgodnje
staranje.
• Podpora imunskemu sistemu
Ohranjanje zdravega imunskega sistema
je bistvenega pomena za preprečevanje
okužb in bolezni. Uživanje listov moringe
pripomore k boljšemu počutju, spodbuja
presnovo, izboljšuje koncentracijo
ter dviguje odpornost in vzdržljivost
organizma. Moringa je znana po svojih
protibakterijskih lastnostih, deluje
protivnetno, ščiti jetra in ledvice, uporablja
pa se tudi za čiščenje telesa in celo

9
esencialnih aminokislin vsebuje
moringa, zaradi česar je to živilo
popoln vir beljakovin.

razstrupljanje organizma, zastrupljenega z
arzenikom.
• Za vzdrževanje in rast mišične mase
Listi moringe vsebujejo skoraj 25 %
beljakovin, kar je precej visoko za rastline.
Vsebuje vseh 9 esencialnih aminokislin,
zaradi česar je to živilo popoln vir
beljakovin, ki podpirajo rast in vzdrževanje
mišične mase. Visoka vsebnost beljakovin
v moringi je še posebej koristna za
vegane in vegetarijance. Poskusite jo
dodajati v smutije ali proteinske napitke
pred treningom ali preprosto posujte
čez pečeno zelenjavo. Tako boste hitro
povečali vnos beljakovin.
• Proti stresu
Študija iz leta 2010, objavljena v
raziskovalnem časopisu farmakodinamike
v Veliki Britaniji, je potrdila, da so listi

• Koristna za sladkorne bolnike
Moringa pomaga zniževati raven
holesterola in krvnega sladkorja v
telesu, zato je koristna tudi v boju proti
sladkorni bolezni. Znanstvene študije
so potrdile, da redno uživanje moringe
prispeva k zmanjšanju ravni glukoze v
krvi. Poleg tega so raziskave pokazale, da
lahko tisti, ki uživajo prehrano, bogato
z rastlinskimi beljakovinami, zmanjšajo
tveganje za sladkorno bolezen tipa 2.
19-letna študija na Univerzi na Finskem je
ugotovila, da bi nadomestitev le 5 gramov
beljakovin, zaužitih v obliki mesa dnevno,
z rastlinskim virom lahko zmanjšala
tveganje za nastanek te oblike sladkorne
bolezni za kar 18 %. Moringa vsebuje kar
25 % rastlinskih virov beljakovin.
• Zdrave in močne kosti
Ohranjanje močnih in zdravih kosti je
pomemben del splošnega zdravja. Listi
Moringe oleifere so bogat vir vitamina
K (vsebujejo 158,7 % priporočenega
dnevnega vnosa), beljakovin (25 %) in
kalcija (24,7 % priporočenega dnevnega
vnosa), ki podpirajo normalne, zdrave in
močne kosti.

Poskusite jo
dodajati v
smutije ali
proteinske
napitke pred
treningom
ali preprosto
posujte
čez pečeno
zelenjavo.
Tako boste
hitro
povečali vnos
beljakovin.
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MORINGA OD
ZAJTRKA DO
SLADICE

HITRI RECEPTI Z MORINGO

Moringa ima prijeten, zemeljsko-špinačen okus. V nasprotju s spirulino, s katero jo številni
radi primerjajo, ima precej bolj nežen okus, ki ga zlahka sprejmejo vsi, ki jo poskusijo prvič.
Uporabljamo jo kot dodatek k jedem.
Besedilo in recepti: Maja Jeereb, certificirana nutricionistka, www.mojezdravje.net
Kombiniramo jo lahko s sadjem ali
zelenjavo ali dodamo v rastlinsko mleko.
Dodamo jo: naravnim sokovom, sadnozelenjavnim smutijem, solatam, solatnim
prelivom in omakam, pečeni zelenjavi in
zelenjavnim juham.
Jutranji sok s citrusi in moringo
Uživamo ga pred zajtrkom za
razstrupljanje.
Sestavine:
• 1/2 limone,
• 1 pomaranča,
• 1/2 grenivke,
• 1 zvrhana čajna žlička moringe,
• 3 dl tople vode

Zajtrk: Smuti skleda z moringo
Sestavine:
2 pesti mlade špinače,
• 1/2 jabolka,
• 1 skodelica narezanega ananasa ali
banane,
• 3 dl mlačne vode,
• 2 žlički moringe v prahu,
• sok 1/2 limone, 1 rezina ingverja
Priprava:
Vse sestavine zmiksamo v mešalniku v
gladek smuti. Postrežemo v kokosovo
skodelico in potresemo s semeni ali
granolo ter okrasimo s svežim sadjem
(kivi, granatno jabolko, ananas). Obrok
pojemo z žlico.

Priprava:
Ožamemo citruse, dodamo vodo in
vmešamo moringo v prahu. Sveže
popijemo. Po želji lahko uporabimo samo
1 ali 2 vrsti sadja: npr. samo limono ali
grenivko.

Moringa latte
Za malico ali popoldanski napitek.
Sestavine:
• 3 dl mandljevega mleka,
• 1 čajna žlička moringe v prahu,
• po želji sladilo
Priprava:
Pogrejemo mandljevo mleko in vanj
vmešamo moringo. Sladkamo po želji.
Latte napitek lahko pripravimo tudi s
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hladnim mlekom. Okusen je s katerimkoli
rastlinskim mlekom: npr. kokosovim,
ovsenim, lanenim ali sojinim.

Kosilo: Grahova beljakovinska juha z
moringo
Sestavine:
• por,
• grah,
• brokoli,
• voda,
• začimbe (sol, poper, peteršilj, bazilika),
moringa,
• ajdova kaša,
• mandlji
Priprava:
Na malo olja prepražimo por, brokoli in
grah, zalijemo z vodo in začinimo. Posebej
skuhamo ajdovo kašo. Po 10 minutah
kuhanja juho zmiksamo s paličnim
mešalnikom in ji dodamo pest oluščenih
mandljev in jušno žlico moringe. Znova
zmiksamo. Po želji za zgostitev brez
moke juhi dodamo beljakovine iz graha
in konoplje (npr. sunwarrior). Moringa bo
Spremljajte nas na
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GIBANJE

PRIPOGIBANJE IN
BOLEČINE V KRIŽU
Če bi morali ta trenutek nekaj
pobrati s tal, kako bi to naredili?
Večina bi se najverjetneje
sklonila tako, da bi upognila
hrbtenico in se pri tem v pasu
»preščipnila«.
Besedilo: Nataša Sinovec, specialistka za poravnavo telesne drže

juhi dala prijeten špinačen okus, juha pa
je odlična tudi po treningu, saj vsebuje
dobršen del beljakovin. Ko je juha na
krožniku, ji dodamo nekaj žlic kuhane
ajdove kaše in potresemo z moringo ali
mandljevimi lističi.
Zimska solata s prelivom iz moringe
Sestavine:
• mlada špinača,
• radič,
• kuhana čičerika ali fižol,
• avokado,
• narezan por
Preliv:
• oljčno olje,
• jabolčni kis,
• solni cvet,
• 2 čajni žlički moringe in jušna žlica
kokosovega jogurta

Priprava:
Vse sestavine dobro zmešamo in
prelijemo čez solato. Dobro premešamo in
dodamo pinjole, po želji rezine jabolka ali
potresemo z zrnci granatnega jabolka.
Sladica: Bananin sladoled z moringo
Sestavine:
• 3 zamrznjene banane,
• 1 jušna žlica moringe v prahu,
• 1 dl kokosovega mleka
Priprava:
Vse sestavine zmešamo v mešalniku
v gladko maso (banane naj bodo
zamrznjene in narezane na kolobarje). Ko
je krema lepe zelene barve, napolnimo
skodelico in jo okrasimo s svežo banano in
koščki temne čokolade.
Poleti se lahko osvežimo tudi z mojitom, ki
ga naredimo enako kot običajnega, le da
za sladilo uporabimo kokosov sladkor, za
zeleno barvo pa moringo.
Moringo lahko vmešamo praktično
v vse sadne in zelenjavne jedi. Z njo
lahko spečemo tudi piškote, naredimo
presne kroglice ali jo potresemo po že
pripravljenih jedeh. Če jo boste dodajali
svojim najljubšim napitkom in obrokom,
vam bo zagotovo teknila.

Tisti, ki so že imeli kdaj težave z bolečinami
v križu, bi to po vsej verjetnosti naredili z
večjo previdnostjo. K tlom bi se približali s
počepom in brez upogibanja hrbta.
Potem so tu še tretji, a jih v zahodni družbi
skoraj ne vidimo. Priklon k tlom izvedejo
tako, da se upognejo v kolkih, hrbet pa pri
tem ostane raven kot miza. Najdemo jih npr.
na riževih poljih. V takem položaju pas ostaja
svoboden in ne preščipnjen, zato dihanje ni
ovirano. Težo trupa namesto hrbtnih mišic
nosijo velike mišice nog. Zato ne preseneča,
da tak sklonjen položaj ne povzroča bolečin
v križu.
A zakaj tak način pripogibanja ni v naboru
naših gibalnih navad? Zakaj se pripogibamo
na način, ki naš hrbet prekomerno obremeni
in pri daljših obremenitvah povzroči bolečine
in/ali poškodbe?
Zahodni človek večino dneva presedi, kar
pomeni, da mišice nog in medeničnega
obroča niso ravno aktivne, kar tudi ne
prispeva k njihovi boljši funkcionalnosti.
Zato je funkcionalnost kolkov številnih ljudi
prizadeta, ne da bi sploh vedeli. Ker kolki
skupaj z medeničnim obročem in nogami
ne opravijo svojega dela, telo poskrbi
za drugačno rešitev, ki pa prinese večje
obremenitve hrbtenici. In krog je sklenjen.
V telesu je prisotno mišično-skeletno
neskladje, in to neskladje pogojuje način
našega gibanja.
A to ne pomeni, da mora tako ostati.
Naši kolki ne potrebujejo zmanjšane
funkcionalnosti, prav tako ni treba, da nas
pestijo bolečine v križu (in drugod). Telo se
vedno samo odziva na dražljaje. S pravilno
izbranimi vajami, ki bodo spodbudile
izboljšanje mišično-skeletnega ravnovesja,
telo lahko popeljemo k bolj funkcionalnemu
delovanju z manj oz. brez bolečin.
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oglasno sporočilo

ZANESLJIVA KEMIČNA PODPORA
PRI OBVLADOVANJU PLAKA
CURASEPT ADS®: KO JE MEHANSKO ČIŠČENJE ZOB OTEŽENO, SE
LAHKO ZANESEMO NA KEMIČNO PODPORO PRI OBVLADOVANJU PLAKA
Pri skrbi za zdravje zob in obzobnih tkiv je najpomembnejše učinkovito mehansko obvladovanje
zobnih oblog, pri čemer zadostuje ustrezna uporaba zobne ščetke in pripomočkov za čiščenje
medzobnih prostorov – medzobnih ščetk in zobne nitke. Kaj pa, če je mehansko čiščenje oteženo?
Besedilo: Karolina Marolt

Kadar je mehansko čiščenje zob in
obzobnih tkiv zaradi operativnih posegov
in ekstrakcij oteženo ali celo nemogoče,
je za ustrezno obvladovanje zobnih oblog
primerna uporaba kemičnih sredstev
v obliki ustne vode, paste ali gela. Če
želimo, da tovrstno obvladovanje zobnih
oblog zares podpre mehansko čiščenje,
mora biti učinkovito. To pomeni, da mora
delovati protimikrobno – zavirati nastajanje
plaka, biti substantivno, se dobro oprijeti
trdih in mehkih tkiv in učinkovati čim
dlje. Pomembno pa je tudi, da ima tako
sredstvo čim manj neželenih učinkov.

okusa bi bila lahko zadostna razloga, da
se pacienti za izdelke s CHX ne bi odločili.
Sprejemljivost tovrstnih izdelkov omogoča
patentirana formula »Anti-Discoloration
System« (ADS®), ki jo je svoji liniji
kemičnih izdelkov za ustno higieno
dodal švicarski proizvajalec Curaden
International AG. Dve od njegovih glavnih
sestavin sta prav natrijev metabisulfit
in askorbinska kislina, ki zmanjšujeta
možnost neželenih stranskih učinkov
CHX.

Isti proizvajalec je pri razvoju izdelkov
svoje kemične linije naredil še korak
naprej – v nobenem izdelku namreč
ni alkohola, zato ne izsušujejo ustne
sluznice. Prav tako izdelki ne vsebujejo
natrijevega lavrilsulfata (SLS), penila, ki se
pogosto pojavlja v zobnih pastah in precej
skrajša čas učinkovitosti klorheksidina.
Ko je ščetkanje oteženo, je linija izdelkov
Curasept ADS® zagotovo kemična podpora
pri obvladovanju plaka, na katero se lahko
zanesemo.

Klorheksidin (CHX) učinkovito
obvladuje nastanek zobnih oblog
Protibakterijsko učinkovitost zagotavljajo
izdelki s klorheksidinom (CHX), ki je
v zobozdravstvu prisoten že dalj časa.
Molekule klorheksidina imajo zaradi
svoje kationske narave možnost vezave
na molekule ustne sluznice, sklenine,
biofilma na zobeh, proteinov v slini in na
celične stene bakterije, kar mu omogoča
negativno delovanje na razvoj bakterij in
dinamiko bakterijske aktivnosti. V manjših
koncentracijah destabilizira in uničuje
celično membrano mikroorganizma
(bakterije) – deluje bakteriostatično,
v velikih koncentracijah pa vpliva na
citoplazmo mikroorganizma (bakterije) in
tako deluje baktericidno.
Klorheksidin se absorbira na mehka
in trda tkiva in dokazano pomaga pri
obvladovanju zobnih oblog, vendar ima
tudi nekaj neželenih stranskih učinkov, ki
se pojavljajo lokalno in so reverzibilni.
ADS® – patentirana formula, ki
zmanjšuje možnost morebitnih
neželenih učinkov klorheksidina
Rjavo-rumenkasto zabarvanje na zobeh
in sluznici ter spremembe v zaznavanju
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Sprejemljivost tovrstnih izdelkov omogoča patentirana formula
»Anti-Discoloration System« (ADS®), ki jo je svoji liniji kemičnih
izdelkov za ustno higieno dodal švicarski proizvajalec Curaden
International AG.
Spremljajte nas na
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DUŠEVNO ZDRAVJE

MOTIVACIJA
ZA AKTIVNO
ŽIVLJENJE
Ste se kdaj opazovali, zakaj in v kolikšnem času izgubite motivacijo za aktivnosti ali nove navade,
za katere se trdno odločite, da jih boste redno izvajali? Dandanes ima veliko vlogo v družbenem
pogovoru zdravo in aktivno življenje z veliko gibanja, lahko in zdravo prehrano, meditacijo in
sproščanjem stresa, kar pa od nas zahteva red in disciplino ter redno vadbo oz. izvajanje.
Besedilo: Mateja Švetak, spec. psihodinamske psihoterapije

Pogosto se nam zdi neka ideja zelo
dobra, začutimo, da je pravi trenutek, da
začnemo nekaj novega, potem pa se nam
kmalu ustavi in volja izgine.
MOTIVACIJA – iz česa zares izhajate?
Ena od pomembnih perspektiv, ko
govorimo o motivaciji, je prav gotovo
vprašanje, kaj je tisto, kar nas zares
motivira. Je to:
1. Motivacija kot želja po uspehu in
doseganju cilja – to je pozitivna
motivacija in je usmerjena k doseganju

ciljev, ki si jih zastavimo. Npr. želim
trenirati, ker želim shujšati, ker želim
biti bolj gibčen, ker se želim znebiti
nekaj odvečne maščobe; hočem jesti
več zelenjave, ker želim bolj zdravo
živeti … To je zdrava in koristna oblika
motivacije, kjer nas motivirajo besedne
zveze »zmorem doseči, hočem, želim,
uspelo mi bo …« ali
2. Motivacija kot težnja oz. usmerjenost
k temu, da preprečimo neuspeh – to
je bolj negativna motivacija, saj gre
bolj za željo, da bi tokrat preprečili

Vendar se moramo zavedati, da vsaka nova aktivnost, vsak nov cilj,
vse, kar se odločimo začeti na novo oziroma drugače, kot smo to
počeli do zdaj, zahteva od nas učenje in potrpljenje. To je trening
in to pomeni postopno izboljševanje in doseganje ciljev, korak po
korak, stopničko po stopničko.
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naš neuspeh, da tokrat nam pa bo
uspelo (v nasprotju z vsemi poskusi v
preteklosti, ko nam ni uspelo doseči
želenega). Težava tovrstne motivacije
je, da se navezuje precej na naše
pretekle izkušnje in pričakovanja
drugih – dokazal bom, da zmorem.
Težava je, da nas dejansko v ozadju
ženejo oziroma nas motivirajo besede iz
preteklih izkušenj, kot so »ne zmorem,
ne znam, mora mi uspeti, obupan
sem, samo da mi ne bo spet spodletelo
…«, in vse to so že v globini negativni
predznaki, ki nas na dolgi rok ne morejo
pozitivno stimulirati. Ko preprečujemo
naš neuspeh, je tako, kot da bi igrali
proti sebi. Naš cilj ni ločen od nas kot
osebe, ampak se poistovetimo s tem,
kar želimo dokazati – če mi uspe, sem
ok, ker sem preprečil lasten neuspeh;
in če mi ne uspe, nisem ok, sem slab,
šibek, nesposoben, ker nisem preprečil
neuspeha. To pa je ravno nasprotno kot
pri pozitivni motivaciji, kjer se ustvari
distanca med nami in ciljem, ki ga
želimo doseči, torej jaz, tak kot sem, si
želim doseči cilj, ki me ne opredeljuje,
torej cilj ni enako jaz.
To, od kod izhaja naša motivacija, je
pomembno tudi zato, ker pomeni
drugačen temelj odločitve v primerih,
ko nam v nekem trenutku ne uspe ali
se nenadno in nepričakovano naš cikel
truda prekine (lahko zaradi nepredvidenih
življenjskih okoliščin). Torej, kaj se takrat
zgodi z našo motivacijo?
Samokritičnost
Če naša motivacija izhaja iz tega, da
preprečimo neuspeh, v trenutku, ko
se nekaj zalomi, izgubimo tudi svojo
motivacijo, saj se v danem trenutku
Spremljajte nas na
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Ne postavljajte si ciljev, za katere že vnaprej
veste, da vas bo njihovo doseganje izčrpavalo
in spravljalo v slabo voljo – si res želite doseči
tak cilj, ki vam predstavlja samo trpljenje in
odrekanje?
dejansko srečamo z neuspehom oz. prekinitvijo in se temu
ne moremo izogniti. Torej naša motivacija upade, celo izgine
in naša pot se konča. Medtem ko pri pozitivni motivaciji,
usmerjeni h konkretnemu cilju, neuspeh ne pomeni konca
zgodbe. Pomeni le oviro na naši poti do cilja, do uspeha.
Oviro oz. spodrsljaj, ki ga moramo sprejeti, predelati in še
vedno nadaljevati začrtano pot. Tu pomembno vlogo igra tudi
samokritičnost in strogost do samih sebe.
Raziskave so pokazale, da so vrhunski športniki manj
samokritični kot marsikdo od nas, ko gre za sprejetje napake,
spodrsljaja ali ko se ne doseže cilja v nekem želenem trenutku.
To znajo izkoristiti kot nov zagon, še močnejšo motivacijo in si
postavijo nove cilje.
Pri nas pa se pogosto dogaja, da po napaki, neuspehu,
spodrsljaju obupamo, ne da se nam več, nima se smisla
več truditi, če nam v prvo ni uspelo, nimamo več energije in
motivacije ipd. Vendar se moramo zavedati, da vsaka nova
aktivnost, vsak nov cilj, vse, kar se odločimo začeti na novo
oziroma drugače, kot smo to počeli do zdaj, zahteva od nas
učenje in potrpljenje. To je trening in to pomeni postopno
izboljševanje in doseganje ciljev, korak po korak, stopničko po
stopničko.
Potreben je čas
Nihče ne doseže popolne preobrazbe v nekaj dneh; tako kot ne
pridobimo odvečne maščobe v nekaj dneh, tudi ne moremo
pričakovati njene hitre izgube. Noben športnik ne postane
čez noč svetovni ali olimpijski prvak, ampak so za to potrebni
treningi, na poti do cilja se sreča s številnimi ovirami, padci,
blokadami, vendar jih sprejme, preuči in se na njih uči in jih
premaguje eno po eno … dokler ne doseže cilja. Zato si tudi
vi dovolite napake in se iz njih učite. Naj napake ne bodo vaš
konec, ampak samo točka, na kateri spoznavate sebe. Opazujte
se, kdaj vam spodleti, in npr. popustite pri hrani, opazujte,
kdaj in zakaj vam zmanjka volje ali energije za telovadbo
… Spoznajte se in mogoče se boste naslednjič lahko temu
izognili, saj boste poznali razlog za svoje spodrsljaje.
Razlogi za spodrsljaj
Ti razlogi so lahko različni, od slabe volje v službi, prepir s
partnerjem ali prijateljem, neprespana noč, menstrualne težave
ali pa samo slabo vreme, ampak če tega ne opazite, če se tega

predvsem v prvih 5 minutah aktivnosti, ki
so lahko včasih peklensko težke. Vendar
če še malo vztrajate pri aktivnosti, novih
prehranskih navadah in meditaciji, s tem
dajete tudi telesu priložnost, da začuti, kaj
želite, da ima čas sprejeti to, kar ste si zanj
zamislili.

Raziskave so pokazale, da so vrhunski športniki manj samokritični
kot marsikdo od nas, ko gre za sprejetje napake, spodrsljaja ali ko
se ne doseže cilja v nekem želenem trenutku. To znajo izkoristiti
kot nov zagon, še močnejšo motivacijo in si postavijo nove cilje.
ne zavedate in če tega ne sprejmete, da
so to trenutki, ko vam najlažje spodleti,
se tudi ne morete boriti proti temu oz.
ne morete najti strategije, kako se temu
izogniti.
Če se vsakič znova na silo zaletavate v
te točke zastoja in blokade, pa nikoli ne
preverite, zakaj je to za vas ovira, boste
samo vsakič znova razočarani, saj vam
ravno takrat ne bo uspelo. Počasi boste
zaradi tega izčrpani in volja bo izginjala.
Zato se res opazujte in se sprejmite z
vsemi svojimi omejitvami oz. z vsemi
človeškimi napakami in slabostmi ali

kakorkoli jih že želite poimenovati in
izkoristite to v svoj prid. Ničesar ne delajte
na silo, ampak v polnosti izkoristite
trenutke, ko imate veliko energije, ko
čutite, da zmorete, ko se veselite točke na
cilju. To še zdaleč ne pomeni, da je vsak
trenutek slabosti vsakič, ko se vam ne da,
ali vsakič, ko bi raje počeli kaj drugega, to
tudi zares opravičljivo. To pomeni samo,
da se res naučite poslušati svoje telo, da
se spoznavate, da poskusite in sprejmete
to, kar se zgodi.
Pri aktivnosti in rekreativnem športu si
skoraj upam trditi, da je velikokrat težava

Pot do spremembe
Celotna pot do spremembe ni lahka,
prav tako ni hitra, zato potrebujemo čas
in potrpljenje. Če nas vsaka ovira ustavi,
če nam vsak spodrsljaj služi kot izgovor,
da ne bi več nadaljevali, če se vsakič ob
napaki ustavimo in odstopimo z začrtane
poti, se vsakič vračamo na začetek ali
v najslabšem primeru vsakič stopimo
še korak nazaj od naše začetne točke.
Če pa znamo naše spodrsljaje sprejeti
in jih prepoznati kot točke, iz katerih se
lahko kaj naučimo, lahko to naslednjič
izkoristimo sebi v prid.
Cilji naj bodo realni
Pomembno je tudi, kako se lotimo športa
ali novega načina prehranjevanja, kaj ti
cilji za nas pomenijo. Da to niso le cilji, ki
jih moramo doseči, ampak da je to način
življenja, ki ga želimo v prihodnosti. Ne
le nekaj, kjer bomo naredili naslednjo
kljukico, temveč je to proces, v katerem
bomo živeli. Zato si tega ne vzemite
preveč strogo in preveč zahtevno. Ne
postavljajte si ciljev, za katere že vnaprej
veste, da vas bo njihovo doseganje
izčrpavalo in spravljalo v slabo voljo – si
res želite doseči tak cilj, ki vam predstavlja
samo trpljenje in odrekanje? Si res želite
doseči, da nikoli več v življenju ne boste
pojedli koščka čokolade ali da noben
petek ne boste šli v kino, ker imate takrat
na urniku telovadbo?
Verjamem, da tako stroga pravila in
zahteve do samih sebe prav nikogar ne
motivirajo, da bi se lotil takšnega načina
življenja. Zato si postavite cilje, ki so za vas
sprejemljivi in dostopni, ki so za vas realni.

IZJEMNA UČINKOVITOST
IZDELKOV ORAFLOGO: GINGIVITIS,
PARODONTOZA, AFTE IN RAZJEDE
V USTNI VOTLINI ZARADI NEPRILEGAJOČIH
SE ZOBNIH PROTEZ IN ORTODONTSKIH
APARATOV.
POSPEŠUJEJO CELJENJE IN BLAŽIJO BOLEČINO.
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Ker pot nikogar od nas ni enaka nikomur
drugemu, je zelo pomembno tudi, da
se nikoli ne primerjamo z drugimi.
Ne živimo njihovega življenja in tudi
oni ne našega, nimamo enakega stila
življenja, nimamo enakih obveznosti,
enakih finančnih možnosti in tudi čas
imamo organiziran drugače. Naše telo ni
enako telesu drugega, naša motivacija
ni nujno enaka motivaciji prijateljice
in tudi cilji drugih so lahko različni od
naših. Prav tako imamo lahko okoli sebe
ljudi, ki nas podpirajo ali nam otežujejo
doseganje naših ciljev, in prav gotovo
smo v drugačnem trenutku življenja,
kot so drugi. Zato je pomembno, da
sledimo sebi, lastnim ciljem in željam,
svojim sposobnostim in zmožnostim ter
predvsem, da poslušamo svoje telo.
Spremljajte nas na
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NAJBOLJŠI PREZRAČEVALNI
SISTEM ZA NOVOGRADNJE

GRADITE NOVO HIŠO? STE ZAMENJALI OKNA,
IZBOLJŠALI FASADO? NE POZABITE NA PREZRAČEVANJE!
Nemalokrat se zgodi, da nas reklama
za neki izdelek popolnoma navduši,
potem pa nas na realna tla postavijo
tisti, ki oglaševani izdelek že imajo.
Ti pogosto povedo, da je izdelek
daleč od reklamnih obljub. Vsaj v
večini primerov. Pri podjetju Lunos
imajo medtem drug problem. Skoraj
nemogoče je namreč narediti tako
dobro reklamo, kot si jo njihovi
prezračevalni sistemi zaslužijo. Če
so njihovi oglasi odlični, je dejansko
delovanje njihovih proizvodov še
boljše. To je do zdaj potrdil vsak, ki ima
doma prezračevalni sistem Lunos. In
teh ni malo. Samo v Sloveniji jih je že
krepko čez 5000.

www.lunos.si

Milan Kuster,
direktor podjetja Lunos, d. o. o.

Vsak, ki gradi ali obnavlja svoj bivalni prostor, si želi, da bo njegov dom oaza dobrega počutja!
Centralni sistemi so stvar preteklosti in jih nadomeščajo
decentralni sistemi
Decentralni prezračevalni sistem z rekuperacijo (Lunos e2) je v
resnici podoben centralnemu, s to razliko, da ga je, v primerjavi s
slednjim, bistveno lažje vgraditi. LUNOS, kot najboljši decentralni
sistem v Evropi, je cenejši, tišji, energetsko učinkovitejši,
obratovalni stroški so nižji in ne potrebuje prezračevalnih kanalov
ki jih je potrebno čistiti!

LUNOS
Prezračevalni sistem brez konkurence
V zadnjih 5 letih smo sistem LUNOS vgradili v več kot 5000
slovenskih domov. Tehnični podatki za sisteme Lunos
dokazujejo superiornost vrhunskega nemškega proizvoda ki se
nenehno izboljšuje in je cenovno zelo dostopen. Primeren je za
novogradnje in sanacije.

Modro prezračevanje za zeleno prihodnost.
20%
subvencija
Eko sklada
Prezračevanje
še nikoli tako
ugodno!

NE POZABITE NA
PREZREČEVANJE
• poskrbite za svoje
zdravje
• odpravite odvečno
vlago in plesen
• prihranite pri ogrevanju

Lunos d.o.o. | Robbova ulica 2, Ljubljana | web: www.lunos.si | Tel.: 080 73 13

www.lunos.si

Best Award 2017
Lunos postal najboljši
prezračevalni sistem v Evropi
V tem trenutku decentralni sistemi
Lunos porabijo za lastno delovanje več
kot 50% manj energije kot centralni
sistemi, so tišji in cenejši že pri sami
investiciji, zanje ni vzdrževalnih
stroškov in imajo daljšo življenjsko
dobo kot centralni sistemi. Njihova
dodatna prednost pa je tudi posebna
funkcija za cvetni prah kar je idealna
rešitev za alergike.

Več na www.lunos.si

ŽIVILO MESECA

MATCHA ČAJ PROTI
SPOMLADANSKI UTRUJENOSTI
BOGAT VIR ANTIOKSIDANTOV
Matcha je vrsta japonskega zelenega čaja – v fini prah zmleti zeleni lističi čajevca. Njena pridelava je
zahtevnejša od pridelave navadnih čajev. Matchine lističe obirajo ročno in jih sušijo več tednov,
pred obiranjem jih zaščitijo pred soncem, zato so polni klorofila, matcha pa je tudi lepe živo
zelene barve. Priljubljena je postala zaradi privlačnega videza, pozitivnih vplivov na zdravje in
Besedilo: Maja Jeereb, certificirana nutricionistka, www.mojezdravje.net
edinstvenega okusa.
Matcha je že od 12. stoletja glavna
sestavina tradicionalne japonske kulture
pitja čaja. Znana je po tem, da izboljšuje
koncentracijo, sočasno sprošča in izostri
čute ter poveča budnost celo do 6 ur.
Vsebuje veliko klorofila, antioksidantov,
kalija, vitaminov A in C, železa, proteinov
in kalcija ter s tem izboljšuje delovanje
imunskega sistema.
V čem se razlikuje od drugih zelenih
čajev?
Matcha se od drugih zelenih čajev razlikuje
po postopku pridobivanja. Približno 20 dni
pred pobiranjem s ponjavami pokrijejo
grmiče, da jih ne doseže neposredna
sončna svetloba. S pokrivanjem matchinih
polj upočasnijo rast njenih listov, klorofil
v njih naraste, kar povzroči, da se listi
obarvajo še temneje, hkrati pa se poveča
količina L-teanina, aminokisline, ki se
naravno pojavlja v čajih in nekaterih
gobah. Delavci pobirajo le najboljše popke
in počakajo, da se listi posušijo. Liste
raztegnejo, da se posušijo in postanejo
tencha. Tencha je list, ki se uporablja za
pridobivanje matche. Ko listu odstranijo
listne žile, vlago in ga zmeljejo, dobijo fin
prah, poznan kot matcha.
Prava matcha se pripravlja
s prav posebnim postopkom mletja
na kamen in ima posebno intenzivno
zeleno barvo. Posušena je v popolni obliki
lista – a samo del, kjer je klorofil. Samo ta
skrbno izbrani del lista je zmlet v fin prah –
in to je matcha.
Koristna za srce in ožilje
Pri navadnem zelenem čaju pijemo
le infuzijo, zato ne zaužijemo vseh
vitaminov in mineralov iz lista. Pri
matchi pa dobimo precej več zdravilnih
snovi, ker zaužijemo celoten list, poln
antioksidantov, imenovanih polifenoli, ki
pomagajo pri ohranjanju zdravega srca.
Še en polifenol v matchi, imenovan EGCG,
pa spodbuja metabolizem in upočasni rast
rakavih celic.
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Za budnost, spomin in koncentracijo
Pitje matche spodbuja
nastanek dopamina in serotonina, ki
izboljšujeta razpoloženje, spomin in
koncentracijo. Vsebuje do 2-x več kofeina
kot kava, vendar ne vpliva na živčnost ali
visok krvni tlak, kot je to značilno za kavo.
Matcha vas bo sprostila in pomirila, hkrati
pa ohranjala vašo pozornost in povečala
budnost kar do 6 ur. Tako je idealna za
pitje pred sestanki, učenjem, vadbo joge
in takrat, ko se želite skoncentrirati.
Pospešuje metabolizem in razstruplja
Pitje matche pomaga pri pospeševanju
metabolizma in izgorevanju maščob.
Klorofil v matchi pa hkrati deluje kot
naravno odvajalo težkih kovin in strupov
iz telesa, zato je pitje matche odličen
vsakdanji ritual med razstrupljanjem ali ko
se lotite izgubljanja telesne teže.

Kakšen je njen okus?
Okus matche vsakogar prijetno preseneti
– je oreškast, rahlo grenak. Temnejši kot
je odtenek zelene barve čaja, močnejša je
njegova aroma. Okus matche je odvisen
od kakovosti pridelave in regije, iz katere
prihaja. Najboljša in najkakovostnejša
vrsta prihaja iz Japonske, od koder matcha
tudi izvira.
Nekateri imajo raje matcho, ki je
malenkost bolj sladka, spet drugi
prisegajo na bolj »umami« – bogat
okus matche. Kateregakoli izberete,
lahko uživate v vaši skodelici matche,
ki je preprosta in enostavna izbira za
dodajanje pozitivnih učinkovin v vaš
vsakdanji ritual. Ko jo kupujete, preverite
le, da kupite 100-odstotni matcha čaj
ekološke pridelave, po izvoru pa mora biti
iz Japonske.

Upočasnjuje staranje
Nekateri pravijo matchi najbolj zdrav čaj
na svetu. Ena sama skodelica matcha čaja
ima kar 10-krat toliko antioksidantov kot
običajen zeleni čaj. Že po samem videzu
je njena barva bistveno intenzivnejša od
klasičnih zelenih čajev. Temu primeren
je tudi njen učinek. Redno uživanje
rastlinskih antioksidantov zmanjšuje
možnost za oksidativne poškodbe celic in
s tem nastanek nekaterih bolezni.
Niža slab holesterol
Raziskave so potrdile tudi, da redno
uživanje matche znižuje slab holesterol v
krvi.

10-krat
toliko antioksidantov kot
običajen zeleni čaj vsebuje ena
sama skodelica matcha čaja.

UPORABA
Namesto kave matcha latte
V kombinaciji s toplim rastlinskim
mlekom se matcha spremeni v pravo
fantazijo zelenega napitka, ki mu
pravimo matcha latte. Ta napitek
je odličen ritual zjutraj namesto
kavice. Ne bo vas le prebudila, po
njej se boste počutili bolj zbrani,
okus matche z dodatkom pravega
domačega rastlinskega mleka pa je
res izjemen.
Spremljajte nas na
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www.volkswagen.si

Novi Polo je
slovenski avto leta.

Zdaj že za !*
R
10.990 EU
Praznujte z nami!
Ponosni smo, da je novi Volkswagen Polo zmagovalec izbora Slovenski
avto leta 2018. Praznujte z nami in izkoristite privlačno ponudbo.
Novi Polo s serijskim sistemom Front Assist s funkcijo zaznavanja
pešcev je zdaj na voljo že za 10.990 EUR*. Naj se praznovanje začne!

Emisije CO2: 134−98 g/km. Kombinirana poraba goriva: 5,9−3,8 l/100 km. Emisijska stopnja: EURO 6. Emisije NOX :
0,0661−0,0131 g/km. Število delcev: 0,00992−0,0000 x 1011 . Ogljikov dioksid (CO2) je najpomembnejši toplogredni plin, ki
povzroča globalno segrevanje. Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju
kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5
ter dušikovih oksidov. Slika je simbolna. Porsche Slovenija d.o.o., Bravničarjeva 5, 1000 Ljubljana. *Akcija vključuje BON
avto leta v višini 500 EUR z DDV in BON za financiranje in zavarovanje, ki predstavlja bonus v obliki znižanja maloprodajne
cene vozila v vrednosti 500 EUR z DDV in velja v primeru hkratnega financiranja/najema vozila preko družbe Porsche
Leasing SLO d.o.o. ali Porsche Kredit in Leasing SLO, d.o.o. in sklenitvijo VW zavarovanja (permanentni kasko Porsche
Versicherungs AG, podružnica v Sloveniji ter permanentno obvezno zavarovanje Zavarovalnica Sava d.d.), pod pogoji akcije
VWPOLOBON18 (več na www.porscheleasing.si). Akcija traja do 30. 06. 2018.

