
Leto 12
Številka 3

Marec 2017

Revija za zdravje s koristnimi informacijami 92.000
izvodov

Nadležna alergija

Za zobni aparat 
nikoli ni prepozno

Pasti pri nošenju 
kontaktnih leč

Nespečnost in 
težave

Nasilje nad otroki

Gibanje v naravi –
 neznanka za 
otroke?

Berete nas že 12 let

BREZ ČAKANJA

SAMOPLAČNIŠKA 
FIZIOTERAPIJA

INFORMACIJE IN 
REZERVACIJE: 

03 734 51 50
080 81 19

www.thermana.si

Velikonočna številka izide 15. marca!
Darilo za nove naročnike!
Več info na strani 9!

15. marca izide 100. številka!

  

+ darilo 

Naročila na telefon: 04/ 51 55 880 
ali na el. naslov unikat@freising.si

www.unikat.si

Ugodnost velja do 31. marca 2017

za letno naročnino
Šest številk samo 24,65 €

dve klobki volnedve klobki volnedve klobki volne  in kvačka

- 30 %      

Koda za popust: ABC100Koda za popust: ABC100Koda za popust: ABC100



POSKRBIMO ZA ZDRAVJE !

2. MEDNARODNI
SEJEM SODOBNE MEDICINE 

ZDRAVA PREDAVANJA 
IN DELAVNICE
• svetovni dan zdravja – dan boja proti depresiji

• refl eksoterapija za lajšanje zdravstvenih težav

• čustva in bolezni

• hrana kot zdravilo

• premagovanje bolečin

• zdrav življenjski slog

• aktivno in zdravo staranje 

• prvi znaki, preprečevanje in lajšanje demence, 
 svetovanje in pomoč bolnikom in svojcem

• sladkorna bolezen, nove tehnologije merjenja 
 sladkorja v krvi

• konoplja v zdravstvene namene 

• kompresijska terapija, pravilno kompresijsko povijanje 
 in zdravljenje bolezni žil

• hladilna terapija pri bolečinah v mišicah in sklepih 

• vaje za krepitev mišic medeničnega dna

• pravilno merjenje krvnega tlaka 

• strokovna fi zioterapija

• zaposlitvena rehabilitacija

• nasveti za zdravo bivanje ENSVET

• strokovna konferenca integrativne medicine

ZDRAVE PREDSTAVITVE
• pregledna razstava »Zgodovina razvoja merilnikov 
 sladkorja« in test ogroženosti glede diabetesa

• brezplačne meritve in svetovanja strokovnjakov 
(merjenje gleženjskega indeksa - pretočnosti arterijskega 
ožilja na nogah, ultrazvočno merjenje mineralne kostne 
gostote glede osteoporoze, merjenje krvnega pritiska, krvnega 
sladkorja, holesterola, visceralne maščobe, obsega pasu, 
očesne dioptrije, očesnega pritiska …)

• svetovanje o trajni odpravi dioptrije

• bionski človek - predstavitev prvega razvojnega 
 projekta in koncepta bionskega človeka v Evropi 

• vojaško zdravstvena enota ROLE-1, novo reševalno 
 vozilo in dinamični prikazi zdravstva Slovenske vojske

• zdrava kuhinja 

• krvodajalska akcija

• predstavitev temeljnih postopkov oživljanja in uporabe 
 avtomatskega zunanjega defi brilatorja (AED)

• nacionalni programi za krepitev zdravja in 
 preprečevanje bolezni otrok, mladostnikov in odraslih 

• individualno svetovanje za zdrav življenjski slog - zdrava 
 prehrana in gibanje za zdravje 

• predstavitev naturopatije, holistične iridologije in 
 laserske terapije

• prikazi telesne vadbe za srce, ožilje, hrbtenico, … 

POSKRBITE ZA ZDRAVJE NA SEJMU MEDICAL!
Vabljeni na sejem MEDICAL po strokovne nasvete in izdelke za boljše zdravje in počutje, za preprečevanje bolezni 
in lajšanje zdravstvenih težav! Vam in vašim najbližjim ponuja brezplačne meritve vitalnih parametrov, najsodobnejše 
pripomočke in načine za odkrivanje in zdravljenje bolezni ter izdelke, storitve in znanje za zdrav življenjski slog. Dežela 
gostja sejma je Velika Britanija.

www.pomurski-sejem.si

6. - 8. 4. 2017
Gornja Radgona

DRŽAVA PARTNER:
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Opozorilo, ki velja za članke o zdra-
vilih, ki se izdajajo le na zdravniški 
recept: 

Kolofon

»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 preso-
ja le pooblaščeni zdravnik. Dodatne 
informacije dobite pri svojem zdrav-
niku ali farmacevtu.«

Uredništvo ne odgovarja za vsebi-
ne, ki so navedene v oglasnih spo-
ročilih. V reviji so podana mnenja 
avtorjev, uredništvo za pravilnost 
njihovih mnenj ne odgovarja.

4 ABC zdravja – Novice

5 Rak prostate

8 Osebe z avtizmom

10 Novosti pri zdravljenju srčnih 
zaklopk

12 Nadležna alergija

15 Telesu ne sme primanjkovati 
joda

18 Oko potrebuje gibanje

20  Pasti pri nošenju 
kontaktnih leč

22 Kako saniramo brazgotine?

24 Če ne zdravimo pravilno, 
se obrabi

27 Od bolečin do nasmeha s 
pomočjo fi zioterapije

30 Za zobni aparat ni nikoli 
prepozno

32 Nasilje nad otroki

34 Gibanje v naravi – neznanka 
za otroke?!

37 Zagotovimo dojenčku mir in 
tišino

40  Nisem odvisen od alkohola!

42 Nespečnost in težave, 
ki nas s tem pestijo

44 Zelene strani

Pomoč zasvojenim osebam 
in njihovim svojcem

Zavod Pelikan – Karitas
SKUPNOST SREČANJE
Polje 350
1260 Ljubljana Polje
Zvone: 031/606-066

Slovensko društvo hospic že več kot 20 let skrbi za umirajoče in 
njihove svojce.

Da bomo tu, ko nas boste potrebovali. 

Podprite tudi žalujoče otroke na vseslovenskem taboru na:  
  SI56 05100-8010047155, sklic: SI 131804
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A Prispevajo lahko uporabniki mobilnih storitev Telekoma Slovenije. Pravila in pogoji za sodelovanje pri storitvi SMS-donacija so objavljeni na spletni stra ni www.hospic.si

Pošljite ključno besedo 
HOSPIC5 na 1919                    

in prispevali boste 5 EUR za 
delovanje društva. 

Slovensko društvo hospic že več kot 20 let skrbi za umirajoče in 
njihove svojce.

Da bomo tu, ko nas boste potrebovali. 

Podprite tudi žalujoče otroke na vseslovenskem taboru na:  
  SI56 05100-8010047155, sklic: SI 131804
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ABC zdravja – Novice
Avtorica: Maša Robič, dr. med.

Ameriška agencija za zdravila in 
prehrano (FDA) je objavila, da je 
pri analizi homeopatskih tablet 
našla neustrezne količine zelo 
strupene rastline volčje češnje 

(Atropa belladonna). Strup volčje češnje atropin je v nizkih 
koncentracijah zdravilen. V medicini se uporablja v kardiologiji, v 
okulistiki, anesteziologiji in kot protistrup pri zastrupitvah s 
fosfornimi snovmi (pesticidi, bojnimi strupi). Zastrupitev z 
atropinom pa je lahko usodna. Pri ljudeh povzroči povišano 
telesno temperaturo zaradi manjšega izločanja pota, manjše 
izločanje sline, relaksacijo mišic mehurja in maternice, 
neenakomeren in/ali hitrejši srčni utrip, želodčne krče in 
halucinacije. 

Marca so po navadi temperature 
zraka še vedno precej nizke, 
pogosto nas preseneti tudi sneg. 
Mrzel zrak, suhi ogrevani prostori 
in neustrezna nega kože vodijo v 
njeno izsušitev, razpokanost in 
pordelost. Ljudje z občutljivejšo 

kožo to še bolj občutijo. Dermatologi pozimi in spomladi svetujejo 
redno uporabo krem na oljni osnovi, saj pomagajo zadržati vlago. 
Ne pozabite na ustnice, tudi slednje so občutljive in pogosto 
razpokane. 

Tuberkuloza je nalezljiva bolezen, 
ki jo povzroča bacil tuberkuloze 
Mycobacterium tuberculosis. 
Tuberkuloza je stara bolezen, 
pojavljala se je že pred več kot 
1000 leti. Povzročitelja 
tuberkuloze je 24. marca 1882 

odkril nemški zdravnik Robert Koch, zato Mycobacterium 
tuberculosis imenujemo tudi Kochov bacil. V svetu je tuberkuloza 
zelo razširjena bolezen, prizadene tretjino prebivalstva. Slovenija 
spada med države z nizkim številom bolnikov, zato so ukinili 
obvezno cepljenje novorojenčkov proti tej bolezni. Pred leti pa je v 
Evropi incidenca bolezni narastla, k čemer je prispevalo vse večje 
število priseljencev z območij, kjer je bolezen bolj razširjena. 
Tuberkuloza je ozdravljiva, vendar je zdravljenje dolgotrajno. Skrb 
vzbujajoče pa je dejstvo, da v zadnjem času postaja vse večji 
problem neobčutljivosti bacila tuberkuloze na kombinacijo 
antibiotikov, s katerimi se tuberkuloza zdravi.

Zima se počasi poslavlja, drevesa 
in zeli se prebujajo. Leska, jelša, 
topol, jesen in breza cvetijo v 
mesecu marcu, zato bodite 
pozorni tisti, ki imate alergijske 
simptome ob cvetenju naštetih 
rastlin. Ne pozabite, najboljša 

preventiva je izogibanje alergenu. Zato se izogibajte dejavnostim 
na prostem. Tistim, ki imajo hude težave z alergijo, svetujejo 
jemanje antihistaminikov že pred sezono cvetenja.

Gibanje je pomembna sestavina zdravega življenjskega sloga

Počasi vstopamo v pomlad, mesec marec prinaša več sonca, zato je preživljanje prostega časa v naravi toliko 
bolj priporočljivo. Gibanje je osnova zdravega življenjskega sloga. Po priporočilih Svetovne zdravstvene 
organizacije je zdravju koristno izvajanje zmerne telesne dejavnosti 150 minut  na teden ali 75 minut visoko 
intenzivne telesne dejavnosti na teden. Za otroke in mladostnike se priporoča vsaj 60 minut zmerne do 
visoko intenzivne telesne dejavnosti vsak dan. To se najlažje doseže z vsakodnevnim pešačenjem oz. 
kolesarjenjem. Vsaj dvakrat na teden se vsem starostnim skupinam priporoča tudi izvajanje vaj za krepitev 
večjih mišičnih skupin. Starejšim od 65 let se priporoča še izvajanje vaj za ravnotežje in preprečevanje padcev 
vsaj tri dni v tednu. 
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Po podatkih Registra raka OI za leto 2013, 
je petletno preživetje bolnikov z rakom pro-
state 90,1 odstotek. Zajema pa ta številka 
vse bolnike z rakom prostate, to je bolnike 
z lokalno omejeno boleznijo, pri katerih je 
verjetnost ozdravitve zelo visoka, in bol-
nike z napredovalo – razsejano (metastat-
sko) obliko bolezni, ki je že v osnovi neo-
zdravljiva kronična bolezen, za katero pa 
velja, da jo je mogoče do določene mere 
obvladovati (zazdraviti). To pomeni, da 
poskušamo pacientu kljub neozdravljivi 
bolezni z vsemi razpoložljivimi metodami 
zdravljenja zagotoviti čim daljše preživetje, 
obenem pa tudi čim boljšo kakovost življe-
nja. Verjetno bi bilo na tem mestu smiselno 
poudariti, da je z meritvami vrednosti PSA 
v smislu sicer nesistematičnega (divjega) 
presejanja prišlo do pomembnega »navi-
deznega« porasta incidence raka prostate, 
pri čemer je bistveno dejstvo, da pomem-
ben delež tako odkritega raka prostate 
pomeni povsem inertno, za bolnike neo-
grožujočo bolezen, ki ne potrebuje zdra-
vljenja. Nasprotno, če zdravimo pacienta s 
takšno neogrožujočo obliko raka prostate, 
mu povzročimo neželene učinke zdravlje-
nja, ki pomembno poslabšajo siceršnjo 
kakovost njegovega življenja. Po drugi 
strani pa se mnogi pacienti z dokazanim 
rakom prostate, ki jih neposredno ne zdra-
vimo, ampak jih skrbno sledimo, pogosto 
soočajo s hudo osebno stisko in bojaznijo, 

Zgodnji rak prostate je pogosto ozdravljiva 
bolezen, težava je v tem, da metastatska 
bolezen kljub zdravljenju najpogosteje 
vodi v smrt. V Sloveniji po dostopnih 
podatkih zaradi te bolezni letno umre pri-
bližno 340 bolnikov. Kako izboljšati kako-
vost njihovega življenja in povečati 
življenjsko dobo, smo med drugim pov-
prašali dr. Bredo Škrbinc, dr. med., spec. 
internistične onkologije.

Avtorica: Katja Štucin

Za začetek bi se morda osredotočili na 
nekaj statističnih podatkov. V kolikšnih 
odstotkih pri nas ozdravite bolnike z rakom 
prostate?

Rak prostate
da bo sicer inertna bolezen v naslednjem 
trenutku spremenila svoj biološki poten-
cial v neobvladljivo, agresivno bolezen, ki 
je ne bo več mogoče pozdraviti. Velja, da 
je vsakemu pacientu treba razumljivo poja-
sniti, kaj z načrtovanimi diagnostičnimi in 
terapevtskimi postopki pridobi oziroma kaj 
to pomeni za njegovo življenje. 

Ka t e r i  d e j a v n i k i  p a  v p l i va j o  n a 
ozdravitev?
Bistven dejavnik je lokalno omejena bole-
zen, pri kateri je mogoče radikalno zdra-
vljenje, to je zdravljenje z namenom 
ozdravitve (in ne zazdravite). To glede na 
obseg bolezni, nekatere pokazatelje agre-
sivnosti bolezni in psihofizično stanje bol-
nika dosežemo z radikalno operacijo pro-
state, radikalnim obsevanjem prostate ali 
kombinacijo obeh vrst navedenega lokal-
nega zdravljenja, pri bolnikih z visokim 
tveganjem za ponovitev bolezni pa pri-
ključimo tudi hormonsko zdravljenje. V 
primerih, ko je pričakovati enako učinko-
vitost zdravljenja lokaliziranega raka pro-
state tako z obsevanjem kot z operacijo 
in je bolnik primeren kandidat za eno ali 
drugo vrsto zdravljenja, je odločitev o 
vrsti zdravljenja stvar skupne odločitve 
terapevta in pacienta in jo vodi predvsem 
spekter neželenih učinkov razpoložljivih 
metod zdravljenja, s katerimi se bo paci-
e nt  s o o č al  m e d in  p o z ak l ju če n e m 
zdravljenju.

Intervju: dr. Breda Škrbinc, dr. med.

A Pomemben delež raka prostate 
pomeni za bolnike neogrožujočo bole-
zen.

B Zdravljenje bolnikov z rakom pro-
state je v vseh stopnjah multidiscipli-
narno.

C  Intenzivno potekajo raziskave novih, 
še učinkovitejših metod zdravljenja te 
bolezni.

15. marca izide 100. številka!
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Vse več se govori o celostni obravnavi 
bolnikov z metastatskim, na kastracijo 
odpornim rakom prostate. Kaj ta vključuje 
oziroma kaj to pomeni? 
Metastatski, na kastracijo odporen rak pro-
state pomeni stopnjo napredovalega raka 
prostate, ki se preneha odzivati na osnovno 
hormonsko zdravljenje. Bistvo zdravljenja z 
antiandrogeni je v znižanju nivoja moških 
spolnih hormonov v organizmu oziroma 
androgenov, ker so ti glavni rastni dejavniki, 
ki pospešujejo napredovanje raka prostate. 
Z antiandrogeno hormonsko terapijo dose-
žemo, da v povprečju dve do tri leta meta-
statska bolezen miruje. Ko začne spet napre-
dovati, govorimo o na kastracijo odpornemu 
raku prostate, za katerega v preteklosti ni bilo 
učinkovitih metod zdravljenja. Od leta 2004, 
potem ko so klinične raziskave dokazale učin-
kovitost citostatika docetaksela v smislu 
dodatnega podaljšanja preživetja za nekaj 
mesecev, in zadnjih pet let, ko imamo na voljo 
tudi novejša hormonska zdravila, pa bolni-
kom z mCRPC življenje lahko podaljšamo še 
za nekaj dodatnih let, pri čemer pacientom 
zagotavljamo tudi solidno kakovost življenja. 
To spet pomeni, da za posameznega bolnika 
izberemo vrste zdravljenja, za katere stro-
kovno ocenimo, da bodo najučinkovitejše za 
njegovo bolezen, obenem pa bodo bolniku, 
upoštevaje vse njegove spremljajoče kro-
nične bolezni in zdravila, ki jih kronično jemlje, 
povzročale tudi čim manj neželenih učinkov 
zdravljenja. Pri odločitvi za vrsto sistemskega 
zdravljenja je nujno upoštevati tudi pacien-
tove želje v zvezi z zdravljenjem in način nje-
govega življenja. 

Celostna obravnava pomeni tudi dobro 
sodelovanje strokovnega osebja. V tem 
oziru je zelo pomembno sodelovanje med 
urologom in onkologom, kajne? 
Pri bolnikih z mCRPC je v zdravljenje pogosto 
vključenih več specialistov, osnovni člani mul-
tidisciplinarnega tima so internist onkolog, 
onkolog radioterapevt in urolog, po potrebi, 
glede na nastajajočo problematiko napredo-
vale bolezni, pa se vključujejo tudi drugi spe-
cialisti. Ker napredovala metastatska bolezen 

»Bolniki z rakom prostate sodijo pretežno v popula-
cijo starejših bolnikov, ki pogosto že imajo številne 
pridružene bolezni (kardiovaskularna obolenja, kro-
nične bolezni dihal, sladkorno bolezen, itd.).«
pridružene bolezni (kardiovaskularna obolenja, kro-pridružene bolezni (kardiovaskularna obolenja, kro-pridružene bolezni (kardiovaskularna obolenja, kro-pridružene bolezni (kardiovaskularna obolenja, kro-
nične bolezni dihal, sladkorno bolezen, itd.).«

ne zaznamuje samo pacientov, ampak tudi nji-
hove svojce, se v proces zdravljenja vključuje 
tudi tim psihologov, socialnih delavcev in spe-
cializiran tim zdravstvene nege. Skratka zdra-
vljenje bolnikov z rakom prostate je v vseh sto-
pnjah multidisciplinarno, prilagojeno 
potrebam bolnika in njegove bolezni. 

Torej se ob raku prostate navadno poja-
vijo tudi pridružene bolezni? Katere? 
Bolniki z rakom prostate sodijo pretežno v 
populacijo starejših bolnikov, ki pogosto že 
imajo številne pridružene bolezni (kardiova-
skularna obolenja, kronične bolezni dihal, slad-
korno bolezen, itd.). Prav tako dolgotrajno 
zdravljenje z antiandrogeni poveča tveganje 
bolnikov z rakom prostate za kardiovaskularne 
zaplete, sladkorno bolezen in osteoporozo.

Kljub pogostim očitkom na račun metod 
zdravljenja uradne medicine, s katerimi naj bi 
zdravniki različnih specialnosti bolj ali manj 
nekoordinirano zdravili posamezne bolezni in 
ne bolnika v celoti, je nesporno dejstvo, da je 
bolnik bolnik in ne skupek raznih bolezni, zato 
verjetno ni treba poudarjati, da je pri načrtova-
nju zdravljenja raka prostate treba upoštevati 
vse bolezni in narediti načrt celostnega zdra-
vljenja, s katerim poleg raka prostate ustrezno 
obvladujemo tudi vse spremljajoče bolezni. 

Standardni obliki zdravljenja bolnikov 
z napredovalim rakom prostate sta hor-
monsko zdravljenje in kemoterapija. Vemo, 
da se vedno znova govori o napredkih v 
medicini, saj številni strokovnjaki dnevno 
raziskujejo, iščejo nove rešitve, se borijo za 
boljši jutri. Kako kaže pri razvoju novih 
načinov zdravljenja raka na prostati?
Poleg klasičnih vrst zdravljenja imamo v 
zadnjih letih na voljo tudi hormonska zdra-
vila s še intenzivnejšim antiandrogenim 
delovanjem, ki dodatno omejujejo delova-
nje androgenov tudi v minimalni koncen-
traciji pod kastracijskim nivojem in pa spe-
cifično metodo zdravljenja z obsevanjem s 
kratkovalovnimi alfa delci, ki jih oddaja 
223-radijev klorid in prihaja v poštev pri zdra-
vljenju bolnikov z mCRPC, ki imajo pretežno 
skeletne zasevke, nimajo pa večjega obsega 
zasevkov v bezgavkah in predvsem nimajo 
zasevkov v drugih organih. Prednost zdra-
vljenja z 223-radijevim kloridom je pred-
vsem v dejstvu, da ga bolniki zelo dobro pre-
našajo. Ugodne rezultate na zdravljenje raka 
prostate že kažejo tudi raziskave novih imun-
skih mehanizmov obvladovanja raka in neka-
terih tarčnih zdravil. Pomembno vprašanje 
je tudi, kakšno sosledje vrst sistemskega 
zdravljenja, ki ga imamo na voljo, daje naj-
daljša preživetja in ali s kombinacijo več vrst 
sistemskega zdravljenja hkrati lahko ob spre-
jemljivem profilu neželenih učinkov dose-
žemo še boljše rezultate zdravljenja. Skratka 
možnosti obvladovanja napredovalega raka 
prostate je kar nekaj, intenzivno pa pote-
kajo tudi raziskave novih, še učinkovitejših 
metod zdravljenja. Žal pa, vsaj v kratkem, ni 
pričakovati metode zdravljenja, ki bi tudi 
bolnikom z napredovalim rakom prostate 
omogočila ozdravitev. 
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Lasersko zmanjševanje  
obsega z ZeronoTM

Postopek z laserjem Zerona je postopek 
laserskega odstranjevanja maščob in 
predstavlja revolucijo na področju boja 
z odvečno maščobo. Poznavalci mu 
pravijo “ topilec maščob”, ker s klinično 
dokazanimi študijami zmanjša obseg 
do 9,25 cm po 6 obiskih. V kombinaciji 
z limfno drenažo in aparatom Venus 
LegacyTM dosežemo redukcijo obsega 
tudi do 13 cm. Je edini aparat na 
svetu s certifikatom FDA za redukcijo 
maščobe!

Kako deluje? 
Klinične raziskave so pokazale, da 
nizkoenergijska laserska terapija Zerona 
pospešuje utekočinjenje maščobe 
v celicah, ki se skozi začasno poro v 
membrani celice izloči v medcelično 
tekočino, kjer jo absorbira limfni sistem. 
Rezultat je večmilijonsko zmanjšanje 
maščobnih celic, kar se kaže v manjšem 
obsegu pasu, bokov in stegen. Pri tem se 
maščobne celice ne poškodujejo. V času, 
ko maščoba izstopi iz celic, dosežemo s 
pomočjo limfne drenaže še boljši učinek 
zaradi učinkovitejšega izplavljanja 
maščob v limfni sistem. 

Kaj lahko pričakujem od 
obiska pri terapevtu?
Zerona se je pokazala kot učinkovita 
v dvojno slepem kliničnem preizkusu 

pri zmanjševanju obsega pasu, bokov 
in stegen, kjer nastajajo lokalizirane 
maščobne obloge, ki so odporne proti 
različnim shujševalnim dietam. Tretiramo 
lahko tudi maščobne obloge na rokah 
in  hrbtu (“love handles“). Zelo uspešno 
odstranjujemo abdominalno maščobo. 
Tretmaji se izvajajo 1x tedensko. 

Ali moram med terapijo 
Zerona upoštevati določene 
omejitve glede tega, katere 
dejavnosti lahko izvajam in 
katerih ne?
Med terapijo  lahko nadaljujete z 
običajnimi aktivnostmi. Priporočamo, da 
sledite protokolu zdravljenja in vsak dan 
popijete 8-10 kozarcev vode, se zdravo 
prehranjujete in vršite telesno aktivnost 
30 minut dnevno. Ni pomembno kakšna 
je aktivnost, biti mora pa zadostna. To se 
pravi, da se spotite in pride do porasta srčne 
frekvence.. S tem pospešimo izločanje 
lasersko raztopljenih maščob iz telesa.

Ali je terapija varna tudi v 
primeru različnih zdravstvenih 
težav
Laserja ne izvajamo v primeru  
napredovalnega srčnega popuščanja,  
po infarktu, pri bolnikih s ''pace-
makerjem'', pri ledvični insuficienci, 
rakastih obolenjih, med nosečnostjo in tri 
mesece po porodu. Prav tako v primeru 
okužbe s hepatitisom in HIV in med 
akutno boleznijo, ko jemljete antibiotike. 
Sladkorna bolezen in obolenja ščitnice 
niso kontraindikacija. Pri teh bolnikih so 
zaradi oslabljenega presnovnega sistema 
lahko rezultati slabši.

Kakšni so stranski učinki?
Ob upoštevanju kontraindikacij jih ni.

Čez koliko časa so vidni prvi 
rezultati?
Pri nekaterih že po prvem obisku, večina 
pa opazi rezultat po 3-6 terapijah. 
Oblačila postanejo ohlapna. Priporočamo 
šest obiskov pri osebah z BMI 25- 35. 

Kako dolgotrajni so rezultati?
Ob pravilni prehrani in telesni aktivnosti 
lahko pričakujete dolgotrajne rezultate. 
Zerona je primerna predvsem za osebe, 
ki se že zdravo prehranjujejo in vodijo 
zdrav življenjski slog in se želijo znebiti 
lokaliziranih žepkov maščobe ali znižati 
svoj BMI. Ali tiste, ki želijo s pomočjo 
Zerone in priporočil za zdravo življenje 
pospešiti svoja prizadevanja pri hujšanju 
kot motivacijo za bolj zdravo življenje in 
vitkejšo postavo.

Ali lahko postopek ponovim?
Da, z dodatnimi terapijami lahko 
rezultate še izboljšate. Nadaljujete lahko 
takoj.

Kako se Zerona razlikuje od 
liposukcije?
Liposukcija je invaziven poseg, ki ga 
izvajamo v splošni ali lokalni anesteziji. Pri 
tem maščobne celice odstranimo. Zerona 
je nizkoenergijski laser, popolnoma 
neinvaziven, neboleč in učinkovit. Pri 
posegu se maščobne celice zmanjšajo. Ne 
uporabljamo anestezije, gelov , krem ipd.  
Terapija ne vključuje potiskanja ali druge 
mehanske manipulacije kože.

Kako dolgo je laser že na 
tržišču?
Zerona se v raziskavah uporablja 
že od leta 2008, od leta 2009 pa se 
uporablja v zdravniških ordinacijah. Enak 
nizkoenergijski laser Erchonia se že od leta 
2001 uporablja kot pomoč pri liposukciji, 
saj dokazano povzroča sproščanje maščob 
iz maščobnih celic. Iz teh izkušenj se je 
razvila nizkoenergijska laserska tehnika 
Zerona za učinkovito, povsem neinvazivno 
redukcije telesne maščobe.
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se kaže. Da lahko otroku postavimo diagnozo, 
morata biti prisotna dva klinična kriterija ne 
glede na druge posebnosti: pomemben pri-
manjkljaj na področju socialne komunikacije 
in interakcije ter stereotipne, ponavljajoče se 
dejavnosti in interesi. Na vseh drugih razvojnih 
področjih in v sposobnostih pa so med otroki 
z avtizmom zelo velike razlike. 

V začetku 90-ih let smo dobili klinične kri-
terije za različne pojavne oblike v spektru avti-
stičnih motenj: govorili smo o avtizmu, asper-
gerjevem sindromu, atipičnem avtizmu in 
pervazivni razvojni motnji. Vendar se je poka-
zalo, da kriteriji zanje niso bili tako jasno opre-
deljeni, da bi jih različni zdravniki in psihologi 
na isti način diagnosticirali. Leta 2013 se je 
poimenovanje spremenilo in poenotilo – od 
tedaj govorimo o motnjah avtističnega spek-
tra ali spektro-avtističnih motnjah. Poleg tega 
govorimo o stopnjah – kako močno so izra-
žene, o pridruženih motnjah, kot so npr. 
govorno-jezikovna motnja, motnja aktivnosti 
in pozornosti, motnja v duševnem razvoju … 
in o tem, ali so v sklopu neke prepoznane 
genetske ali druge motnje oz. bolezni. 

Po katerih znakih lahko starši pri otroku 
prepoznajo sum na avtizem?
V študijah, v katerih so spremljali otroke od roj-
stva naprej, so ugotovili, da se otroci, ki so jim 
pozneje diagnosticirali avtizem, v prvih mese-
cih življenja praktično normalno obnašajo in ni 
vidnih razlik v primerjavi z zdravimi otroki. Pri 
večini opazimo posebnosti v drugem letu sta-
rosti; opazijo jih njihovi starši in strokovni 
delavci, pogosto tudi vzgojiteljice v vrtcu. 
Bistveno je področje komunikacije, vendar ne 
komunikacije v ožjem smislu, kot je govor. Pogo-
sto so starši najbolj pozorni na otrokov govor 
in če se ne razvija normalno, so zaskrbljeni in 
obiščejo pediatra. Za nas pa je pomembna 

V preteklosti se je razumevanje in tudi po-
imenovanje avtizma zelo spreminjalo; na 
začetku je veljal za psihiatrično motnjo, 
danes se ga prišteva k razvojno-nevrolo-
škim motnjam. Osebe z motnjami avtistič-
nega spektra so zelo raznolika skupina, 
skupni so jim le primanjkljaji na področju 
socialnih stikov in komunikacije ter stere-
otipne dejavnosti in interesi. Ta motnja je 
vseživljenjska; s terapevtsko obravnavo, ki 
naj bi bila prilagojena vsakemu bolniku 
posebej, je treba začeti čim bolj zgodaj, da 
bi lahko živel čim bolj samostojno in kako-
vostno. Število oseb z avtizmom po vsem 
svetu narašča; pri nas so se začeli z njim sis-
tematično ukvarjati leta 2005, diagnostiko 
in terapevtske obravnave izvajata Pedia-
trična klinika v Ljubljani ter Inštitut za avti-
zem in sorodne motnje. Vendar pa država 
nima posluha za osebe z avtizmom in nji-
hove družine, še zlasti je slabo poskrbljeno 
za odrasle, ki ostajajo na ramenih svojih 
družin. O vsem tem smo se pogovarjali z 
doc. dr. Marto Macedoni Lukšič, dr. med., 
razvojno nevrologinjo z Inštituta za avti-
zem in sorodne motnje.

Avtorica: Tanja Pihlar

Kaj pravzaprav je avtizem?
Paradigma razumevanja avtizma se je skozi 
desetletja zelo spreminjala. V 40-ih letih prej-
šnjega stoletja, ga je dr. Leo Kanner, ki ga je prvi 
opisal, razumel drugače kot ga danes. Danes 
obstaja konsenz o tem, da je to razvojno-nevro-
loška motnja, ki ima biološko osnovo in ni psi-
hiatrična bolezen, kot je veljalo na začetku. 
Rečemo lahko, da je to zelo raznolika  motnja, 
različni so vzroki zanjo in tudi, na kakšen način 

Osebe z avtizmom
komunikacija v celoti. Komuniciramo namreč 
tudi na nebesedne načine, ki se jih sicer manj 
zavedamo, a so za vzpostavljanje odnosa vča-
sih še pomembnejši kot sam govor, npr. pogled, 
mimika, drža telesa, kretnje ipd. Otrok z avtiz-
mom je drugačen na vseh področjih komuni-
ciranja. V tem se tudi razlikuje od otroka, ki 
začne pozneje govoriti – tak otrok namreč zelo 
veliko uporablja nebesedno komunikacijo, še 
več kot otrok, ki zna že govoriti, ker na tak način 
kompenzira primanjkljaj pri govoru. Otrok z 
avtizmom tudi ko začne z govorom, tega ne 
uporablja v takšni meri, kot bi to pričakovali, 
govor je tudi bolj egocentričen. Ti otroci se tudi 
igrajo drugače: razvrščajo predmete, veliko je 
senzorne igre, običajno je manj simbolne in 
domišljijske igre, igra je bolj stereotipna, pona-
vljajoča se, igrajo se sami … 

Prebrala sem, da je zelo pomembna zgo-
dnja obravnava. Kako je pri nas s tem?
Potem ko postavimo diagnozo avtizma, je 
ključnega pomena, da otroka čim prej vklju-
čimo v terapevtsko obravnavo. Če se otrok 
ne razvija normalno, je to namreč zelo stre-
sno za starše, zato je pomembno, da imajo 
ob sebi nekoga, ki jim je v oporo in ki jim 
pokaže, kako je treba z otrokom delati, ga 
voditi in učiti. Cilji so podobni kot pri drugih 
otrocih: želimo, da bi otrok z avtizmom čim 
bolj izrazil vse svoje potenciale in v skladu z 
njimi živel čim bolj samostojno in neodvisno 
življenje. Drugi razlog, zakaj je zgodnja obrav-
nava pomembna, pa je v tem, da se prvo in 
drugo leto po rojstvu možgani še močno raz-
vijajo, zlasti povezave med živčnimi celicami 
ter med različnimi možganskimi področji; 
govorimo o »plastičnosti možganov«, ki je v 
zgodnjem obdobju razvoja bistveno večja 
kot kasneje, zato lahko v tem obdobju tera-
pevtsko veliko naredimo. 
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Katere terapije so na voljo?
Strokovno podprte obravnave so različne 
oblike učenja besedne in nebesedne komu-
nikacije in bolj prilagojenih vedenjskih vzor-
cev. To učenje lahko poteka s pomočjo vedenj-
skih pristopov, podporne in nadomestne 
komunikacije, igre in t. i. »učenja na tleh«. 
Pomembno je tudi delo na področju senzo-
motoričnega delovanja, saj imajo otroci z avtiz-
mom zelo pogosto tudi na teh področjih 
težave. Posebni pristopi se uporabljajo tudi 
pri učenju akademskih veščin. Na splošno velja, 
da čim prej začnemo s terapijo in čim bolj je 
intenzivna, več je mogoče narediti. Zelo 
pomembno je tudi, da se to »učenje«, vsaj do 
določene mere prenese na dom, v vrtec, šolo. 

Kdo pri nas izvaja terapije za otroke z 
avtizmom?
V Sloveniji imamo dva specializirana tima 
za avtizem: eden je na Pediatrični kliniki v 
Ljubljani, drugi je na našem inštitutu. V širši 
krog sodijo razvojni pediatri v razvojnih 
ambulantah, pediatri, pedopsihiatri, psihi-
atri … Naš inštitut je v okviru projekta Več 
zdravja za otroke in mladostnike z avtiz-
mom in njihove družine – Zora, ki je bil 
financiran iz Norveškega finančnega meha-
nizma, zagotavljal otrokom dve leti zgodnjo 
terapevtsko obravnavo. Opravili smo več 
kot 4500 obravnav, ki so jih izvajali speci-
alna pedagoginja, psihologi, logopedinja. 
Zagovarjamo timski in interdisciplinarni pri-
stop, tako v okviru diagnostike kot tudi pri 
terapevtskih obravnavah, saj otroci obi-
čajno nimajo težav samo na enem, ampak 
na več področjih. Čim bolj celostno se 
lotimo problematike, tem bolj smo učinko-
viti. Že v okviru diagnostike otroka pregle-
damo celostno ter glede na to zanj načrtu-
jemo terapijo.  Velika večina otrok z 
avtizmom ima namreč pridružene še druge 
razvojne posebnosti, na primer motnjo 
aktivnosti in pozornosti, govorno-jezikovno 
motnjo, razvojno motnjo koordinacije … V 
okviru projekta Zora smo ponudili več oblik 
terapij in podpore za starše prvič v Slove-
niji. Prvič je v širši regiji začel delovati tudi 
bivalni center za te otroke. Po koncu pro-
jekta je nastal problem, kako naprej s tera-
pevtskimi obravnavami. Za te v okviru jav-
nega zdrav-stva ni možnosti. Na našem 
inštitutu imamo namreč priznano samo 
polovično koncesijo, s katero lahko pla-
čamo delo 1,5 zaposlenega. Program, ki ga 
nam financira ZZZS, je enak, kot je bil na 
začetku, ko smo začeli z ničle, danes pa 
obravnavamo okoli osemsto bolnikov. 
Vsako leto dobimo okoli 100 novih otrok – 
že iz teh številk je jasno, da lahko tem otro-
kom in njihovim staršem čedalje manj 
ponudimo v okviru napotnice. Pogovar-
jamo se na Ministrstvu za zdravje, jim poši-
ljamo prošnje za povečanje programa, a žal 
za zdaj nismo uslišani. 

Kako pogosta je integracija otrok z avtiz-
mom v redne šole? Kako je poskrbljeno za 
tiste, ki so izjemno nadarjeni na nekaterih 
področjih?

Še pred desetletjem smo govorili, da ima 
večina otrok z avtizmom motnjo v duševnem 
razvoju. Novejše študije pa so pokazale, da 
so takšni otroci v manjšini. Znotraj spektra je 
že več kot polovica otrok z normalnimi učnimi 
sposobnostmi, za katere se pričakuje, da se 
bodo šolali po rednem programu za osnovne 
šole. Velika večina teh ima prilagojeno izva-
janje programa in dodatno strokovno pomoč, 
nekateri tudi spremljevalca. Otroci z avtiz-
mom imajo lahko določene sposobnosti, ki 
so nadpovprečne. Vendar smo se s tem že 
znašli pri problemu nadarjenih v naši družbi, 
ker jih ne znamo voditi in jih obravnavati tako, 
da bi lahko polno izkoristili svoje potenciale. 
Koncept naše šole je, da moraš biti povsod 
približno enako dober. Otroci z avtizmom tu 
izrazito odstopajo, saj imajo večinoma  hete-
rogen razvoj – nekatere sposobnosti visoko 
razvite, druge pa šibke. Njihove dobre spo-
sobnosti je treba spodbujati in gojiti, saj jih 
te lahko »pripeljejo« naprej in jim omogočijo 
bolj učinkovito in samostojno življenje.

Kako je pri nas poskrbljeno za mlado-
stnike in odrasle z avtizmom?
Tudi mladostniki in odrasli z avtizmom potre-
bujejo določeno stopnjo vodenja in pod-
pore. Tudi če so intelektualno dobro opre-
mljeni, so glede na diagnozo šibki na 
področju socialne komunikacije, lahko imajo 
tudi pridružene psihiatrične ali druge motnje 
oz. bolezni. Na splošno je družba do oseb z 
avtizmom z njihovo naraščajočo starostjo 
vse manj tolerantna. Predšolski otrok, ki se 
nenavadno vede, je lahko celo »simpatičen«, 
do šolarja in njegovih posebnosti smo že 
manj tolerantni, za odraslega pa pričaku-
jemo, da se bo glede na starost in izobrazbo 
vedel v skladu z normami, ki jih imamo za 
normalne. Vendar pa odrasli z avtizmom obi-
čajno zelo odstopajo od teh norm, čeprav 
so, kot rečeno, na določenih področjih lahko 
zelo dobri. Če živijo v okolju, ki jih sprejema, 
so lahko zelo dobri delavci.

Če sem prej dejala, da država ne poskrbi 
dovolj za zgodnjo obravnavo otrok z avtiz-
mom, pa za odrasle z avtizmom praktično ni 
naredila ničesar. Tu ni problem denar, kar več-
krat poslušamo. Strokovni program za odra-
sle z avtizmom je napisal in sprejel Zdrav-
stveni svet ter je bil vključen v Splošni 
dogovor, zanj so bila tako že namenjena sred-
stva, a sedanja ministrica za zdravje ni pod-
pisala njegovega izvajanja. Diagnostično jih 
obravnavamo na našem inštitutu samoplač-
niško, za izvajanje terapije in podpore pa bi 
potrebovali dodatne strokovnjake. Ker smo 
se z avtizmom pri nas začeli ukvarjati soraz-
merno pozno, veliko odraslih še vedno nima 
postavljene diagnoze in niso imeli terapevt-
ske obravnave kot otroci. A tudi otroci, ki smo 
jim diagnosticirali avtizem, bodo odrasli in 
bodo potrebovali podporo tudi takrat. Glede 
na to se naša država do tega področja obnaša 
izrazito diskriminatorno. Odrasli z avtizmom 
tako ostajajo s svojimi posebnostmi in teža-
vami predvsem na ramenih svojih staršev, ki 
ravnajo, kot vejo in znajo.
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Mehanične in biološke zaklopke 
Poznamo dve vrsti  umetnih zaklopk: 
mehanične in biološke.  »Mehanične 
zaklopke imajo to prednost, da so dolgo-
trajnejše, zato so primerne za uporabo pri 
mladih ljudeh. Biološke, ki so narejene iz 
tkiva goveda, prašiča ali konja, pa so pri-
mernejše pri starosti nad 60 let. Čeprav je 
trend v uporabi bioloških zaklopk, te žal 
niso primerne za vsak primer. Metaboli-
zem mladih ljudi je bolj izražen in če bi 
všili biološko zaklopko mlademu človeku, 
bi ta v nekaj letih propadla (deteriorirala). 
Ker je metabolizem pri starejših ljudeh 
počasnejši, imajo biološke zaklopke pri 
starejših ljudeh rok trajanja daljši, tudi do 
15 let ,«  ant ikoagulantna terapi ja  ni 
potrebna, razloži prof. dr. Tomislav Kloko-
čovnik in doda, da je pri bolnikih z meha-
nično zaklopko nujno potrebna kronična 
antikoagulantna terapija, vendar ta ni 
vedno uspešna, zato se lahko naredijo (for-
mirajo) strdki na zaklopki, ki lahko povzro-
čajo embolizme v različne dele telesa 
(glavo, roke, noge itd.), obenem pa je zelo 
občutljiva za vnetje (endokarditis).

Novosti pri zdravljenju srčnih zaklopk je 
zdravljenje z biološkimi zaklopkami skozi 
različne pristope. Prof. dr. Tomislav Kloko-
čovnik, dr. med., predstojnik Kliničnega 
oddelka za kirurgijo srca in ožilja UKC Lju-
bljana, izpostavi dve: minimalni rez med 
rebri – desna minitorakotomija, delno pre-
rezan zgornji del prsnice – ministernoto-
mija, ki spada v domeno srčnih kirurgov, in 
TAVI – katetrska vstavitev srčne zaklopke 
skozi žilo v dimljah ali skozi manjši rez med 
rebri, (leva minitoraktomija in ministerno-
tomija), ki spada v domeno tima kardiolo-
gov in srčnih kirurgov.

Avtorica: Vesna Vilčnik

Mineva že več kot 20 let od prve zamenjave 
aortne zaklopke z minimalnim rezom na gro-
dnici, ki ga je pri odraslem pacientu v Lju-
bljani prvič opravil prof. dr. Tomislav Kloko-
čovnik, dr. med., predstojnik Kliničnega 
oddelka za kirurgijo srca in ožilja UKC Lju-
bljana. Poseg zdaj v UKC Ljubljana opravljajo 
rutinsko – okoli 150 operacij letno. 

Novosti pri zdravljenju 
srčnih zaklopk

Zgodovina srčne kirurgije
Pionirja kirurgije umetnih zaklopk sta Albert 
Starr in Dwight Harken. Starr je ameriški kar-
diovaskularni kirurg, ki je v šestdesetih letih 
prvi vgradil kroglično srčno zaklopko. Prvi 
mini pristop – ministernotomija – za zame-
njavo aortne zaklopke je uspešno opravil dr. 
Delos Cosgrove januarja leta 1996. Istega leta 
v septembru je prof. dr. Klokočovnik v UKC 
Ljubljana prav tako zamenjal aortno zaklopko 
skozi ministernotomijo.

Operacije skozi steno prsnega 
koša, dimlje in pod pazduho
»Včasih smo operacije vedno delali skozi 
steno prsnega koša. Govorim o sternotomiji, 
pri kateri prsni koš odpremo s podolžnim 
vrezom prsnice, dolžine 25 do 30 cm. Prsnico 
lahko prekinemo v celoti, lahko pa samo 
delno – ministernotomija,« opiše standar-
dni postopek menjave srčne zaklopke prof. 
dr. Tomislav Klokočovnik. Opozori še na TAVI, 
kjer se aortna zaklopka vstavi skozi žilo v 
dimljah. Običajno se metoda uporablja pri 
zelo starih pacientih z visoko komorbiditeto, 
pri katerih bi bil kirurški pristop z zunajtele-

A Poznamo dve vrsti umetnih zaklopk: 
mehanične in biološke.

B Novi pristopi v zdravljenju srčnih 
zaklopk so minitorakotomija, ministre-
notomija in TAVI.

C Pri »ljubljanskem pristopu« opravijo 
menjavo zaklopke skozi šestcentimetr-
ski rez med rebri.
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snim obvodom zelo rizičen. Pri posegu so 
prisotni anesteziolog, interventni kardiolog, 
kardiolog, radiološki tehnik, medicinski teh-
nik in po potrebi kardiovaskularni kirurg. Po 
posegu je potrebno poskrbeti za primerno 
nadaljnje zdravljenje z antikoagulantno 
terapijo. 

Novost: minimalni rez med rebri
»V zadnjih letih je šel napredek v to smer, 
da ne odpiramo več celotnega prsnega 
koša, kot ga moramo pri transplantaciji srca, 
trojni zaklopki, srčnih obvodih, temveč sku-
šamo na prsnem košu narediti čim manj 
travme, da je kasneje rehabilitacija lažja. To 
pomeni, da pacient po operaciji lažje diha, 
da so manjše možnosti vnetja, ker je manjša 
rana, manjše krvavitve in druge olajševalne 
okoliščine,« razloži prof. dr. Tomislav Klo-
kočovnik. Pri operaciji prof. dr. Klokočov-
nik z ekipo pri odraslem pacientu zamenja 
aortno zaklopko z minimalnim rezom med 
rebri in pri tem zunajtelesni krvni obtok 
spelje skozi ta isti mini rez. Ta metoda, ki jo 
je profesor Klokočovnik po-imenoval »lju-
bljanski pristop«, je za bolnika prijaznejša, 
saj menjavo zaklopke in zunajtelesni krvni 
obtok z zaustavitvijo srca opravijo skozi šest 

centimetrov velik rez med rebri. »Rezultat 
je lažja rehabilitacija. Rez celotne grodnice 
v dolžini približno 25 centimetrov in doda-
tni rez v dimljah ali pazduhi, ki se sicer opra-
vita pri standardnem pristopu, pri tej 
metodi nista potrebna. Prepričan sem, da 
bo nov način zamenjave aortne zaklopke 
pri odraslem pacientu na kirurških klinikah 
izpodrinil standardni pristop, saj ga v UKC 
Ljubljana rutinsko vsakodnevno upora-
bljamo,« je povedal prof. dr. Tomislav 
Klokočovnik.

»V zadnjih letih je šel napredek v to smer, da ne odpi-
ramo več celotnega prsnega koša, kot ga moramo 
pri transplantaciji srca, trojni zaklopki, srčnih obvodih, 
temveč skušamo na prsnem košu narediti čim manj 
travme, da je kasneje rehabilitacija lažja.«
temveč skušamo na prsnem košu narediti čim manj 
travme, da je kasneje rehabilitacija lažja.«

Prof. dr. Tomislav Klokočovnik, dr. med. z 
ekipo

Zamenjava aortne zaklopke z mini 
torakotomijo

Postoperativna incizija

Zamenjava aortne zaklopke z mini 
torakotomijo

Shematični prikaz reza v drugem 
interkostalnem prostoru

Zamenjava aortne zaklopke z mini 
torakotomijo
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in zeli, medtem ko je pelod žužkocvetnih 
rastlin pretežak, da bi ga raznašal veter, 
zato žužkocvetne rastline večinoma niso 
alergogene. Alergija zaradi peloda je 
vezana na sezono cvetenja posameznega 
drevesa. Februarja cvetijo leska, jelša in 
vrba, marca breza, aprila trave, maja in 
junija trpotec, ambrozija in navadni pelin 
pa poleti in jeseni. Največ  bolnikov je 
preobč utljivih na pelod trav. Med zelmi in 
pleveli so največ krat vzrok alergije trpotec, 
navadni pelin in ambrozija. Druga vrsta 
dihalnih alergenov so alergeni, ki so v oko-
lju prisotni celo leto. To so alergeni pršice, 
mačja in pasja dlaka, plesni in ščurki. Pršice 
živijo v posteljah, blazinah, preprogah, 
oblazinjenem pohištvu, zavesah. Alergeni 
so beljakovine, ki se nahajajo v njihovih 
iztrebkih. Vir alergenov mačke, psa, konja, 
itn. so dlake, slina in izloč ki. V druge pro-
store se prenašajo preko oblačil, v prostoru 
pa so navzoč i še dolgo po odstranitvi živali. 
Alergen plesni so spore, s katerimi se ple-
sni razmnožujejo. Plesni se nahajajo posvod 
v č lovekovem okolju in v naravi. Alergogene 
spore izloč ajo predvsem Alternaría, Asper-
gillus, Cladosporium, Penicillium in Mucor. 
Rade imajo vlažno in toplo okolje, Clado-
sporium tudi hladno (v hrani v hladilniku). 
Nekatere plesni so okrog nas navzoč e vse 
leto, druge pa sezonsko, npr. bolj v vlažnem 
poletju in jeseni. 

Kihanje, izcedek iz nosu, rdeče oči so pogo-
sta nadloga, ki v času cvetenja rastlin 
pestijo številne ljudi. Alergije so pogoste. 
Za njimi boleha že skoraj četrtina svetov-
nega prebivalstva. Pogostost alergijskih 
bolezni je zgodovinsko naraščala skupaj z 
urbanizacijo in razvojem. V zadnjih 30 letih 
pa se je pojavnost kar podvojila. 

Avtorica: Maša Robič, dr. med.

Alergijske bolezni so posledica imunskega 
odziva proti snovem iz okolja, ki organizmu 
po navadi niso škodljive. Simptomi in znaki 
alergije so posledica odziva imunskega sis-
tema na alergen, proti kateremu so se že v 
preteklosti razvila specifična protitelesa oz. 
specifični limfociti T, zaradi česar nastane 
alergijska reakcija. Alergija se kaže z različ-
nimi simptomi: dihalnimi, kožnimi ali 
gastrointestinalnimi. 

Kaj so dihalni alergeni? 
Alergeni so večinoma beljakovine, ki spro-
žijo mehanizme preobčutljivosti. Najpogo-
steje jih vdihavamo, redkeje uživamo s 
hrano, pijačo ali zdravili, lahko pa naše telo 
pride v stik z njimi preko kože. Najpogo-
stejši dihalni alergeni so pelodi rastlin, to 
so moške zarodne celice rastlin. V zraku se 
pojavljajo pelodi vetrocvetnih dreves, trav 

Nadležna alergija 
Kaj so navzkrižni alergeni? 
Verjetno ste že slišali za izraz navzkrižni aler-
geni oz. dejstvo, da so alergiki, ki so alergični 
na določene dihalne alergene, lahko alergični 
še na kakšno vrsto hrane. Zaradi podobnosti 
strukture alergena lahko protitelesa, ki 
nastnejo proti določ enemu alergenu, reagi-
rajo in povzroč ijo alergijske simptome tudi ob 
stiku z drugim alergenom, ki ima podobno 
beljakovinsko strukturo. Tedaj govorimo o nav-
zkrižnih alergenih in navzkrižni alergiji. Najpo-
gostejša je navzkrižna alergija med pelodom 
breze ter peč katim sadjem (jabolko) in surovo 
zelenjavo. Znani navzkrižni alergeni so še cve-
tni prah, oljke, lateks, banana, paradižnik, 
krompir. Tisti, ki so alergični na pršice oz. 
ščurke, so lahko alergični tudi na mehkužce. 
Ljudje, ki imajo težave z alergijo na plesen 
(aspergilus), lahko reagirajo na lateks in gobe.

Kako se kaže alergija na 
dihalne alergene?
Poznamo različne oblike alergijske bolezni. 
Najbolj poznan je alergijski rinitis oz. alergij-
ski rinokonjunktivitis, ki ga poljudno imenu-
jemo seneni nahod. Seneni izhaja iz dejstva, 
da je bila zgodovinsko gledano prva opisana 
alergija alergija na pelode trav. To je bolezen, 
ki najpogosteje nastane kot posledica imun-
skega odziva na vdihani alergen in se kaže z 
zmanjšano prehodnostjo nosu, nosnim izced-
kom, srbečico okrog nosu ter kihanjem. Če 

A  Februarja cvetijo leska, jelša in vrba, 
marca breza, aprila trave, maja in junija 
trpotec, ambrozija in navadni pelin pa 
poleti in jeseni.

B Bistvo je, da se bolniki izogibajo stiku 
z alergenom. 

C  Ljudem, ki imajo alergijske težave, 
priporočajo jemanje antihistaminskih 
tablet že pred sezono cvetenja aler-
gena.



13 Marec 2017

so nosnim simptomom pridruženi še očesni 
simptomi, tj. srbečica okrog oči, solzeče oči 
s pordelimi veznicami, govorimo o alergij-
skem rinokonjunktivitisu. V otroškem obdo-
bju je mogoč  alergijski rinitis izključ no zaradi 
hranil, kot so jajca in mleko. Alergijski rinitis 
delimo na intermitentni (povzročajo ga 
sezonski alergeni – pelodi trav ter dreves) ter 
perzistentni, ki ga povzročajo alergeni, ki so 
v okolju prisotni skozi vse leto (mačja in pasja 
dlaka, pršica, plesni). Za perzistentni alergisjki 
rinitis je značilno, da bolniki težko dihajo skozi 
nos, lahko imajo obč utek cmoka v žrelu. 
Zaradi zatekanja sluzi v žrelo imajo pogosto 
dražeč kašelj ali pa hrkajo. Zaradi kronične 
otekline nosne sluznice bolniki slabo vohajo. 
Lahko pa trajni rinitis spremljajo tudi utruje-
nost, motnje koncentracije in glavoboli. Aler-
gijski rinitis je redko izolirana bolezen. Veliko 
bolnikov z alergijskim rinitisom ima tudi 
astmo. Alergijski rinitis je navzoč pri več kot 
dveh tretjinah ljudi z astmo, hkrati pa ima 40 
odstotkov bolnikov z alergijskim rinitisom 
tudi astmo. Zelo pomembno je, da je alergij-
ski rinitis zdravljen. Zlasti pri slabo vodenem 
alergijskem rinitisu v otroškem obdobju se 
pogosteje pridružijo dodatne bolezni, kot so 
sinuzitis (vnetje obnosnih sinusov), konjunk-
tivitis (vnetje očesne veznice), vnetje sre-
dnjega ušesa, faringitis (vnetje žrela), laringi-
tis (vnetje grla), smrčanje in motnje spanja.

Kako preprečujemo in zdravimo 
alergijski rinitis?
Bistvo je, da se bolniki izogibajo stiku z aler-
genom. To pomeni, da se v času cvetenja 
rastlin izogibajo gibanju na prostem. Peloda 
je v zraku največ v lepem in sončnem vre-
menu, manj v vetrovnem, najmanj po dežju. 
Pomembno je tudi zračenje stanovanja v času, 
ko je peloda v zraku najmanj (ponoči in za 
krajši čas) ter izogibanje sušenju perila na pro-
stem. Večinoma izogibanje alergenu ne zado-
šča, takrat je potrebno zdravljenje z zdravili. 

Tisti, ki imajo prizadeto samo nosno sluznico, 
naj nos čistijo s fiziološko raztopino. Ob bla-
gih simptomih se doda antihistaminik v obliki 
pršila za nos, pri težjih oblikah še kortikoste-
rodno pršilo za nos in sistemski antihistami-
nik v obliki tablete, predvsem kadar so vnete 
tudi oči. Ker tablete antihistaminika potrebu-
jejo čas, da začnejo delovati, alergologi pri-
poročajo njihovo jemanje že pred začetkom 
sezone cvetenja rastline, ki povzroča alergij-
ske težave.  Ljudje si očesne simptome bla-
žijo tako, da izpirajo oči ter uporabljajo 
kapljice, ki jih kupijo v prosti prodaji v lekarni. 
Kortikosteroidne tablete so potrebne pri tež-
jih oblikah alergije. Ljudje, ki imajo hudo 
obliko alergijskega rinokonjunktivitisa (težo 
bolezni ocenjujemo glede na njen vpliv na 
kakovost življenja – blag rinitis ne moti vsa-
kodnevnih dejavnosti, dela v službi in spanja, 
težak rinitis pa te dejavnosti močno ovira) in 
pri katerih so vse druge oblike zdravljenja izčr-
pane, so kandidati za imunoterapijo.

»Bistvo je, da se bolniki izogibajo stiku z alergenom. 
To pomeni, da se v času cvetenja rastlin izogibajo 
gibanju na prostem.«
To pomeni, da se v času cvetenja rastlin izogibajo 

Zanimivosti
Izpostavljenost alergenom v zgodnjem 
otroštvu lahko povzroči razvoj alergije 
kasneje v življenju. To velja predvsem za 
otroke staršev, ki imajo alergijo. Torej 
visoka koncentracija alergenov (npr. 
pršice) v bivalnem okolju takega dojenčka 
poveča verjetnost za razvoj alergije na ta 
alergen v kasnejšem obdobju.

Specifič na imunoterapija je name-
njana bolnikom z najtežjo obliko alergij-
ske bolezni, pri katerih so vse druge 
oblike zdravljenja hude alergijske bole-
zni izčrpane. Imunoterapijo se izvaja s 
podkožnimi injekcijami, podjezič nimi 
kapljicami ali s tabletami alergena. 
Namen je zmanjšati občutljivost bolnika 
za alergen, s katerim se imunoterapija 
izvaja. 

AMBULANTA
MEŽNAR

AMBULANTA MEŽNAR
Alergološki specialistični pregledi, standardni in razširjeni 
alergološki testi, imunoterapija. Izvajamo tudi pulmološke, 
kardiološke in ultrazvočne preglede.

info@ambulanta-meznar.si, T 03 5 434 442, M 031 315 042
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Diafit trgovina Pri polikliniki - Ljubljana
Njegoševa cesta 6k, 1000 Ljubljana
T: 01 / 230 63 90, E: trg4@diafit.si

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

Diafit trgovina Pri bolnišnici - Maribor
Ljubljanska 1A, 2000 Maribor
T: 02 / 330 35 52, E: trg1@diafit.si

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

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

Inhalacijska terapija kot preventiva pred prehladnimi obolenji
V zimskem času se odpornost naših teles zniža in pogosteje se po-
javijo prehladna obolenja oziroma obolenja zgornjih dihalnih poti 
(sinusitis, rinitis, otitis...). Za zdravljenje obolenj zgornjih dihalnih 
poti, lajšanje simptomov in predvsem kot zelo učinkovit preventivni 
ukrep, je priporočljiva uporaba izotonične raztopine soli (0,9). Najbolj 
učinkovit način je s pomočjo kompresorskih inhalatorjev. Ti namreč 
razpršijo zdravilno učinkovino na tako majhne delce, da ti prodrejo 
točna tja, kamor morajo in kjer je njihov učinek največji.

Preventivno zdravljenje dojenčkov in otrok z inhalacijsko terapijo
Največkrat pride do zamašenega nosu in nosnega izcedka zaradi 
virusnih infekcij ali alergij. Pri novorojenčkih in dojenčkih je najpogo-
stejši zaplet zamašenega nosu infekcija zgornjih dihalnih poti, zato je 
zelo pomembno, da pravočasno in učinkovito odstranimo simptome. 
Uporaba solne raztopine z inhalacijo pomaga pri prehladnih obole-
njih z odstranjevanjem odvečne sluzi, zmanjševanjem zamašenega 
nosu in z lajšanjem dihanja. Inhalacija izotonične solne raztopine s 
pomočjo medicinske naprave (inhalator) ob pojavu virusnega rinitisa 
(prehlada) zmanjša možnost za nastanek resnejših obolenj dihalnih 
poti, vnetja srednjega ušesa (rinosinusitis) in je bolj učinkovita kot 
zgolj uporaba fiziološke raztopine. Pravilna uporaba inhalacijske te-
rapije s solno raztopino pomaga pri lajšanju simptomov in je varna 
pomoč pri zdravljenju, brez neželenih stranskih učinkov in lahko tudi 
zmanjša porabo zdravil (antihistaminiki, antibiotiki, kortikosteroidi).

Pravilna uporaba inhalatorjev
Inhalacijska terapija s pomočjo kompresorskih inhalatorjev je hitra 
in učinkovita. Deluje ciljno in hitreje, manj je stranskih učinkov, po-
raba zdravil je manjša, kar pomeni nižje stroške. Doziranje zdravila v 
obliki aerosolov – finih delcev je neboleče in prodre točno tja, kamor 
mora. Vendar je pri aplikaciji inhalacijske terapije nujna določena 
mera previdnosti, predvsem za zagotavljanje higienskih standardov 
oziroma pri vestnem in doslednem čiščenju ter steriliziranju ključnih 
delov inhalatorja. Čiščenje inhalatorja po vsaki uporabi bo prepre-
čilo zasušeno zdravilo, ki je morebiti ostalo v posodici za zdravilo 
in pomagalo pri preprečevanju morebitnih okužb. Razpršilec in ma-
sko inhalatorja je najbolje temeljito splakniti s toplo vodo, po zadnji 
uporabi (npr. zvečer) pa je najbolje razkužiti sestavne dele razpršil-
nega dela in uporabljene inhalacijske priključke. Glede na sestavo 
posameznih delov (PVC, silikon,…) lahko uporabimo različne nači-
ne razkuževanja, od prekuhavanja do namakanja v čistilni raztopi-
ni. Pomembno je oprati glavo razpršilca po vsaki uporabi in redno 
menjavati zračni filter. Za podrobnejše podatke o razkuževanju je 
treba natančno prebrati navodila za uporabo, kjer so vsi postopki 
natančno razloženi.

Viri in literatura: Slapak et al.  (2008). Efficacy of Isotonic Nasal Wash (Seawater) in the treatment 
and Prevention of Rhinitis in Children. Arch Otolaryngol Head Neck Surg 131 (9) 788-90Chirico et 
al (2014). Nasal congestion in infants and children: a literature review on efficacy and safety of 
non-pharmacological treatments. Minerva Pediatrica 2014 Dec; 66 (6); 549-57
Rabago et al (2009). Saline Nasal Irrigation for Upper Respiratory Conditions. American Family 
Physician, November 15, 2009; Volume 80, number 10.
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Kompresorski inhalatorji – učinkovita metoda 
zdravljenja dihalnih poti
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potrebne dnevne količine joda. V nasprotju s 
kalcijem, železom in vitamini jod ni naravno 
prisoten v rastlinah, ampak vanje pride iz zemlje. 
Preskrbljenost prebivalcev z jodom v Sloveniji 
je bila v preteklosti prenizka, zato je bilo leta 
1953 sistematično uvedeno jodiranje jedilne soli. 
Glavni vir joda v Sloveniji predstavlja kuhinjska 
sol, obogatena z jodom. Jod se s padavinami 
spira v morje, zato ga v naravi najdemo pred-
vsem v morskih algah, ribah in školjkah. Nekaj 
ga absorbirajo tudi rastline, zato sledove joda 
najdemo tudi v mleku in mesu živali, ki uživajo 
rastline, bogate z jodom. Nasprotno pa so zele-
njava, meso in mleko revni z jodom, če prihaja 
iz predelov, kjer se v tleh nahaja malo joda (gor-
ski predeli). Jod se v želodcu pretvori v jodid, ta 
se v črevesu absorbira in s krvjo potuje do šči-

Jod je esencialni kemijski element, ključen 
za sintezo ščitničnih hormonov. Ime jod 
(iódes) izhaja iz stare grščine in pomeni vijo-
ličast. Prebivalstvo Slovenije je bilo v pre-
teklosti zaradi geoloških lastnosti zemelj-
skega površja izpostavljeno pomanjkanju 
joda, pojavnost bolezni, ki so povezane s 
pomanjkanjem joda v prehrani, je bila 
visoka.

Avtorica: Maša Robič, dr. med.

O jodu in ščitničnih hormonih
Jod je ključni element v sintezi ščitničnih hor-
monov tiroksina (T4) in trijodotironina (T3). Šči-
tnični hormoni uravnavajo presnovne procese 
v telesu in igrajo ključno vlogo v procesu zgo-
dnje rasti in razvoja večine organov, predvsem 
možganov. Odrasel č lovek naj bi po priporoči-
lih Svetovne zdravstvene organizacije dnevno 
zaužil okoli 150 do 200 mikrogramov joda, pri 
otrocih so priporočljive vrednosti odvisne od 
starosti, v nosečnosti in med dojenjem pa se 
potrebe po jodu povečajo. Vsebnost joda v 
dnevni prehrani je odvisna od načina prehra-
njevanja in geoloških pogojev pridelave. Tla 
gorskih verig, kot so Alpe, Andi in Himalaja, in 
področja, kjer so pogoste poplave, so osiroma-
šena z jodom. Problem predstavlja tudi pospe-
šeno krčenje gozdov in erozija tal. Zato hrana, 
ki se goji v teh predelih, ne more zagotavljati 

Telesu ne sme 
primanjkovati joda

tnice. Jodid, ki se ne nakopiči v ščitnici, se izloči 
skozi ledvice z urinom. Količino z urinom izlo-
čenega jodida lahko merimo in je dokaj dobro 
merilo ocene preskrbljenosti organizma z 
jodom. 

Zdravo človeško telo vsebuje 15–20 mg 
joda, od tega se ga 70–80 odstotkov nahaja 
v ščitnici. Dnevno mora 60 μg cirkulirajočega 
joda preiti v ščitnico za ustrezno preskrbo 
telesa s ščitničnimi hormoni. Za ekstrakcijo 
take količine joda iz krvi ščitnica prečisti sto-
tine litrov krvne plazme. To delo se še poveča 
v predelih, kjer je hrana osiromašena z jodom. 
Ščitnica posledično poveča svoje tkivo, da 
lahko zadosti potrebam po ščitničnih hormo-
nih, katerih sinteza je, kot smo že prej ome-
nili, odvisna od joda. 

A  Jod je eden bistvenih kemijskih ele-
mentov, potreben za normalno rast in 
razvoj človeškega telesa. 

B Slovenija spada v endemična podro-
čja pomanjkanja joda, ki se je težave 
rešila zaradi sistematskega dodajanja 
joda jedilni soli.

C Endemski kretenizem je sinonim 
za hudo hipotirozo z motnjami v tele-
snem in duševnem razvoju, ki je posle-
dica hudega pomanjkanja joda med 
noseč nostjo in v poporodnem obdobju.

15. marca izide 100. številka!

  

+ darilo 

Naročila na telefon: 04/ 51 55 880 
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Ščitnica in ščitnični hormon
Ščitnica je žleza, ki se nahaja na sprednji strani 
vratu. Proizvaja ščitnične hormone. Jod se v šči-
tnici vgrajuje v ščitnične hormone. Sintetizirane 
hormone nato ščitnica izloča v krvni obtok 
glede na potrebe organizma. T3 je biološko 
veliko učinkovitejši kot T4, ki ga imenujejo tudi 
»prohormon«. V celicah se T3 veže na specifične 
receptorje in stimulira prepisovanje genov, ki 
so pod vplivom ščitničnih hormonov. Ščitnični 
hormoni so v organizmu odgovorni za norma-
len potek različnih fizioloških procesov in pra-
viloma stimulirajo presnovo skoraj vseh snovi, 
tudi njih samih. V č asu razvoja pa so potrebni 
za normalno rast in razvoj možganov. V člove-
škem telesu obstajajo kompleksne zanke urav-
navanja količine posameznih hormonov. Šči-
tnica je tako pod vplivom dveh pomembnih 
žlez v možganih – hipotalamusa in hipofize, ki 
preko svojih hormonov nadzirata delovanje šči-
tnice. Hipotalamus sprošča hormon TRH (tiro-
liberin), ki v hipofizi spodbudi sproščanje TSH 
(tirotropin), ta pa ščitnico stimulira, da tvori hor-
mona tiroksin in trijodotironin. Nezadosten 
vnos joda s hrano vodi v nezadostno produk-
cijo ščitničnih hormonov, kar vpliva na mišice, 
srce, jetra, ledvice in razvijajoče možgane. Ko v 
telesu primanjkuje joda, hipotalamus in hipo-
fiza proizvajata več TRH in TSH, s tem se stimu-
lira ščitnica, ki pa poveča količino svojega tkiva, 
zato da lahko proizvaja več svojih hormonov. 
To bolezensko stanje imenujemo golša. Opa-
zimo jo kot zatrdlino na sprednji strani vratu. 
Kadar nastane zaradi pomanjkanja joda v pre-
hrani v določenem okolju, jo imenujemo ende-
mična golša ali struma. 

Pomanjkanje joda
Pomanjkanje joda je posledica predvsem 
geološkega in ne socialno-ekonomskega 
vzroka. Ne moremo ga preprečiti s spre-
membo prehranjevalnih navad ali s poveča-
njem uživanja določene hrane, ki prihaja s 
področij, kjer je zemlja bogata z jodom. 

Pomanjkanje joda ostaja najpomembnejši 
vzrok okvare možganov in duševne zaostalo-
sti, ki jo lahko preprečimo. Najpomembnejša 
biološka vloga ščitničnega hormona tiroksina 
je vloga, ki jo ima v zgodnjem plodovem 
razvoju. Takrat zagotavlja rast, diferenciacijo 
(razvoj) in dozorevanje različnih organov v 
telesu, še posebej pa vpliva na razvoj možga-
nov. Kritično obdobje razvoja ploda, na kate-
rega vpliva pomanjkanje joda, je med 14. in 
18. tednom nosečnosti. Takrat se formirajo 
živčne celice možganske skorje in bazalnih 
ganglijev. Med 10. in 18. tednom se razvija tudi 
slušni organ, zato so otroci, ki so bili v mater-
nici izpostavljeni pomanjkanju joda, lahko 
gluhi, kar pa je značilnost tudi endemskega 
kretenizma. V nosečnosti se potrebe telesa po 
jodu povečajo, zato mora biti prehrana noseč-
nice ustrezna. Pomanjkanje joda v nosečnosti 
se povezuje s spontanimi splavi, mrtvoroje-
nimi otroki, prezgodnjim porodom in konge-
nitalnimi abnormalnostmi rojenega otroka. 
Otroci mater, ki v nosečnosti niso zaužile zado-
stnih količin joda, so nižje rasti, imajo motnje 

govora in sluha ter so duševno zaostali. Tudi 
zelo blago pomanjkanje joda v nosečnosti 
povezujejo z nižjim inteligentnim količnikom 
otrok, ki so bili podvrženi pomanjkanju. 
Endemski kretenizem je najhujša manifesta-
cija hudega pomanjkanja ščitničnih hormo-
nov (hipotiroidizem) med razvojem ploda, 
dojenčka in otroka. Značilne so huda nepo-
vratna duševna zaostalost, nizka rast, gluho-
nemost, spastičnost in škiljenje.

Kot smo že omenili, nezadosten vnos joda 
stimulira hipotalamus in hipofizo, da proizva-
jata več TRH in TSH, posledično ščitnica poveča 
količino svojega tkiva, zato da lahko proizvaja 
več svojih hormonov. To bolezensko stanje 
imenujemo golša ali struma. Vendar pa neza-
dosten vnos joda ne povzroči le povečanja 
ščitnice, temveč vpliva tudi na druge dele 
telesa, predvsem mišice, srce, jetra, ledvice in 
razvijajoče se možgane. Izraz endemska gol-
šavost se pojavlja v krajih, kjer je zemlja osiro-
mašena z jodom in pomeni, da ima golšo več 
kot 5 odstotkov otrok, starih med 6 in 12 let, 
in da izločajo z urinom manj kot 100 μg joda 
dnevno. Sicer je golša sporadična. Golša 
nastane, če je vnos joda konstantno nižji od 
50 μg/dan. S povečanjem ščitničnega tkiva se 
lahko zagotavlja normalna količina ščitničnih 
hormonov. V večini primerov golša ne spre-
meni nivoja izločanja š č itnič nih hormonov. 
Tako golšo imenujemo evtirotič na golš a. Red-
keje pa golš a povzroči preveliko (hipertiroidi-
zem) ali premajhno (hipotiroidizem) izločanje 
tiroksina. Ljudje, ki imajo v telesu nižje vredno-
sti ščitničnih hormonov, so brezvoljni, zaspani, 
utrujeni, lahko imajo zadebeljen jezik, otekajo, 
so pozabljivi, slabo prenašajo nizke tempera-
ture, so zaprti, imajo slabši apetit in povišano 
telesno težo. Njihova koža je hladna, suha, 
bleda, voskasta, izpadajo jim lasje in dlake. Šči-
tnični hormoni vplivajo tudi na srce. Če so nji-
hove vrednosti v krvi nizke, imajo ljudje lahko 
nizko frekvenco bitja srca ter motnje srčnega 
ritma. Lahko so slabokrvni ter imajo motnje 
menstrualnega ciklusa. Če pa je v krvi koncen-
tracija ščitničnih hormonov povišana, ljudje 
čutijo nemir, so agitirani, utrujeni, hujšajo kljub 
zvečanem apetitu, so utrujeni, njihova koža 
je vlažna in topla, občutljivi so na visoke tem-
perature, imajo motnje menstrualnega ciklusa, 
so razdražljivi in slabo spijo, njihova prebava 
je pospešena, imajo pospešen srčni utrip, 

lahko tudi motnje srčnega ritma. Golša se poja-
vlja tudi v sklopu avtoimunih bolezni ščitnice, 
kot so bazedovka, hashimotov tiroiditis lahko 
spremlja vnetja ščitnice ali tumorje ščitnice.

Presežek joda je nevaren 
predvsem za ljudi, ki imajo znano 
ščitnično obolenje
Motnje delovanja ščitnice zaradi presežka 
joda vključujejo nastanek ali poslabšanje 
hipotiroze (stanja znižane vrednosti ščitnič-
nih hormonov) ali hipertiroze (stanja zvišane 
vrednosti ščitničnih hormonov) ob vnosu pre-
komerne količine joda v telo, običajno ob 
predhodno bolezensko spremenjeni ščitnici. 
Zdrava ščitnica se z mehanizmom avtoregu-
lacije prilagodi povečanemu vnosu joda in 
kljub presežku joda ohrani normalno tvorbo 
in sproščanje ščitničnih hormonov. Do 
motenj delovanja ščitnice zaradi presežka 
joda pri nas pride predvsem pri uporabi z 
jodom bogatih snovi v zdravstvu, kot so 
tablete amiodarone, ki se jih uporablja za 
zdravljenje srčnih bolezni, ter pri uporabi 
rentgenskih kontrastnih sredstev. 

ZANIMIVOST
Pri jedrski nesreči se lahko v okolje sprostijo 
radioaktivne snovi, ki pridejo v telo z vdihava-
njem, uživanjem hrane in pitjem vode. Radio-
aktivna snov (npr. radioaktivni jod, radioak-
tivni cezij) se kopiči v ščitnici, saj ta ne loči med 
normalnim in radioaktivnim jodom. Za pre-
prečevanje bolezenskih stanj, povezanih z 
radioaktivnimi snovmi, se pri jedrski nesreči 
svetuje zaužitje neradioaktivnega joda v obliki 
tablet, ki zapolni ščitnico in tako prepreči kopi-
čenje radioaktivnega joda. Te tablete ščitijo le 
pred notranjim obsevanjem zaradi radioak-
tivnega joda, ne pa pred zunanjim.

»Pomanjkanje joda ostaja najpomembnejši
vzrok okvare možganov in duševne zaostalosti,
ki jo lahko preprečimo.«
vzrok okvare možganov in duševne zaostalosti,

Posledice pomanjkanja joda in posle-
dično ščitničnih hormonov v zgodnjem 
plodovem razvoju v maternici vodijo v 
blažje oblike intelektualnega primanj-
kljaja (deficit), lahko pa vodijo v hud kre-
tenizem, za katerega so značilni huda 
duševna zaostalost, naglušnost, nizka 
rast in številne druge nepravilnosti 
razvoja otroka.
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Prehransko dopolnilo 
ali zdravilo?         
Prvo, drugo, oboje ali nič od navedenega. 
Vse to je lahko odgovor na vprašanje, kaj 
vzeti, ko se nas je lotila kakšna nadloga, 
ko se ne počutimo najbolje ali ko v navalu 
zagona in skrbi za zdravje želimo narediti 
nekaj, da bi odpravili škodljive posledice 
preteklih ravnanj. Enoznačnega odgovo-
ra ni, tako kot ni čudežnega zdravila ali 
prehranskega dopolnila. Se bomo pa laž-
je odločili in razumeli nasvet farmacevta 
v lekarni, če bomo poznali razliko med 
zdravilom in prehranskim dopolnilom. 
Prehranska dopolnila so namreč izdelki, ki 
so po obliki, v nekaterih primerih pa tudi 
po sestavi, zelo podobni zdravilom. In tako 
kot zdravila so tudi nekatera prehranska 
dopolnila na voljo v lekarni. Tudi opozo-
rili na ovojnini: »Shranjevati nedosegljivo 
otrokom!« in »Priporočene dnevne količine 
oziroma odmerka se ne sme prekoračiti« 
spominjata na tiste, ki jih poznamo s ška-
tlic zdravil. Vendar nas te podobnosti ne 
smejo zavesti. Namen in značilnosti zdra-
vil in prehranskih dopolnil se pomembno 
razlikujejo, s tem pa tudi vpliv na naše 
zdravje in dobro počutje. 

Prehranska dopolnila so živila, katerih na-
men je dopolnjevati običajno prehrano. 
Vsebujejo lahko različne snovi, kot so vita-
mini, minerali, aminokisline, maščobne ki-
sline, vlaknine, mikroorganizmi (na primer 
probiotične bakterije), rastline in rastlinske 
izvlečke ter druge snovi s hranilnim ali 
fiziološkim učinkom, vendar le, če je nji-
hova varnost v prehrani ljudi znanstveno 
utemeljena. Od običajnih živil se razliku-
jejo po tem, da vsebujejo hranila ali druge 
snovi s hranilnim ali fiziološkim učinkom 
v zgoščeni obliki. To pomeni, da že majh-
na količina tovrstnih živil vsebuje veliko 
količino ene ali več snovi, zato morajo biti 
prehranska dopolnila v takšnih oblikah, 
da jih lahko uživamo v odmerjenih majh-
nih količinskih enotah. Te oblike so enake 
tistim, ki jih poznamo pri zdravilih. Najpo-
gosteje so prehranska dopolnila na voljo v 
obliki tablet, kapsul, zrnc, praškov ali teko-
čin v ampulah in različnih stekleničkah, ki 
omogočajo njihovo odmerjanje. Glede na 
to, da so prehranska dopolnila zgoščen 
vir posameznih ali kombiniranih hranil ali 
drugih snovi s hranilnim ali fiziološkim de-
lovanjem, sta opozorili glede prekoračitve 
odmerka in shranjevanja, ki jih na običaj-

nih živilih ne najdemo, povsem na mestu. 
Tudi opozorilo, da prehransko dopolnilo ni 
nadomestilo za uravnoteženo in raznovr-
stno prehrano, ima pomembno sporočilno 
vrednost, zato tudi ta navedba sodi med 
obvezne označbe vsakega prehranskega 
dopolnila. 

Prehrana pomembno vpliva na naše 
zdravje in dobro počutje, vendar to ne po-
meni, da lahko z živili oziroma s prehran-
skimi dopolnili preprečimo, zdravimo ali 
celo ozdravimo neko bolezen. Temu so na-
menjena zdravila. Nekatera zdravila lahko 
predpiše samo zdravnik, druga so na voljo 
brez recepta v lekarnah in specializiranih 
prodajalnah. Za vsa zdravila pa velja, da 
morajo biti varna, kakovostna in učinkovi-
ta. Te lastnosti mora proizvajalec oziroma 
imetnik dovoljenja za promet z zdravilom 
dokazati pred neodvisnim organom, pri-
stojnim za zdravila. Postopki dokazova-
nja učinkovitosti, varnosti in kakovosti so 
praviloma dolgotrajni in zelo zahtevni, 
vendar nujno potrebni, da je zdravilo na 
lekarniških policah ali v ambulantah res 
takšno, kot navaja proizvajalec. Tudi na 
področju živil je cela vrsta evropskih in 
nacionalnih predpisov, ki opredeljujejo 
zahteve in omejitve glede prehranskih 
dopolnil, vendar lahko nosilec živilske de-
javnosti da izdelek na trg, ne da bi mu bilo 
treba prej dokazati varnost in skladnost 
izdelka z zahtevami zakonodaje. Sestava, 
označevanje in oglaševanje prehranskih 
dopolnil je tako v veliki meri odvisna od 
interesov nosilca živilske dejavnosti, nje-
govega poznavanja, razumevanja, tolma-
čenja in spoštovanja živilske zakonodaje, 
njegovih tehnoloških zmogljivosti in zah-
tev oziroma pričakovanj potrošnikov. Tako 
imamo na tržišču zelo kakovostne izdelke, 
ki jih proizvajajo oziroma tržijo zaupanja 
vredni in dobro usposobljeni proizvajal-
ci, in žal tudi takšne, ki to niso in so lahko 
celo nevarni za zdravje. Takšni izdelki lah-
ko vsebujejo preveliko količino pesticidov, 
težkih kovin (na primer svinca, kadmija, 
živega srebra) in drugih onesnaževal (na 
primer dioksinov in dioksinom podobnih 
polikloriranih bifenilov). Vsebujejo lahko 
tudi sestavine, katerih varnost v prehrani 
ljudi ni bila znanstveno utemeljena, ali 
pa so celo dokazano škodljive. Verjetno 
pa je največ primerov nepoštenih praks 

na področju označevanja, predstavlja-
nja in oglaševanja prehranskih dopolnil. 
Zakonodaja določene trditve, ki navajajo 
ali namigujejo, da obstaja povezava med 
kategorijo živila, živilom ali eno od njego-
vih sestavin na eni strani in zdravjem na 
drugi strani, dopušča, zagotovo pa med 
njimi ni takšnih, ki obljubljajo ozdravitev 
raka ali kakšne druge bolezni, izboljšanje 
spolne moči, razstrupitev ali razkisanje 
organizma in podobno. Pričakovati, da bo 
prehransko dopolnilo imelo takšne učinke 
in da bo ob tem še povsem varno in brez 
neželenih učinkov, je podobno, kakor pri-
čakovati, da bomo zgolj s ščetkanjem zob 
odpravili zobobol. Z rednim ščetkanjem 
zob bomo zagotovo zmanjšali število bo-
lečih obiskov zobozdravniške ambulante 
ter poskrbeli za boljši videz in zadah, tako 
kot lahko s kakovostnimi prehranskimi do-
polnili v določenih primerih zmanjšamo 
tveganje pojava bolezni ali poskrbimo za 
boljše počutje. Za odpravo zobobola pa bo 
treba poseči po zdravilu proti bolečinam in 
obiskati zobozdravnika.

In kako ločiti zrno od plevela? To je trd oreh 
že za strokovnjake, za nepoznavalce pa še 
toliko bolj. Zagotovo je najbolje za nasvet 
vprašati lekarniškega farmacevta, ki bo 
tudi presodil, ali je dopolnjevanje prehrane 
s prehranskimi dopolnili v vašem primeru 
sploh potrebno oziroma smiselno. Dra-
gocen bo tudi njegov nasvet glede izbire 
prehranskega dopolnila. Če se pred naku-
pom niste posvetovali s strokovnjakom, 
potem je izmed množice podobnih izdel-
kov najvarneje izbrati tistega, za katerim 
stoji uveljavljen proizvajalec z imenom 
in naslovom in ne samo poštni predal ali 
spletni strežnik v tujini. V vsakem primeru 
pa velja: če je prelepo, da bi bilo res, potem 
zagotovo ni res.

Mag. Matjaž Tuš, mag. far

Objavo članka je omogočilo podjetje Servier 
Pharma d.o.o., ki ni vplivalo na vsebino članka.
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Imamo v sodobnem času drugačne 
težave z očmi, kot smo jih imeli prej? 
Pri otrocih se večje težave pojavljajo z dvojno 
sliko, škiljenjem navzven, med petim in dese-
tim letom opažamo tudi otroke, ki imajo gla-
vobole, ker pretirano gledajo na blizu in se 
premalo gibljejo zunaj. 

Tudi odrasli tožijo, da imajo glavobole pa 
tudi utrujene oči, megli se jim na blizu ali 
daleč, saj nimajo urejene korekcije. Ob tem 
se lahko pojavljajo druga bolezenska stanja, 
ki se pojavljajo zaradi staranja. 

Imajo pri teh težavah prste vmes tudi 
pametni telefoni? 
Ljudje gledamo preveč na blizu s centrom 
vidnega polja, ki nam obrazloži, kaj pravza-
prav gledamo. Periferija mrežnice pa se ob 
tem megli. Ta del očesa je namenjen temu, 
da gledamo okolico, se orientiramo v pro-
storu, da smo uravnoteženi v gibanju. Če ta 
slika ni jasna, se posledično pojavlja ali pove-
čuje kratkovidnost, česar si ne želimo. Huje 
je pri otrocih, pri katerih razvoj še poteka. 

Kako potem ravnati, če veliko »buljimo« 
v pametni telefon? 
Najpomembneje je, da telefona ne upora-
bljamo za preganjanje dolgčasa. Telefoni so 
namenjeni kratkim informacijam, lahko nam 
omogočijo, da smo ažurni, hitri, a vendarle 

Potimo se na aerobiki, fitnesu, pilatesu, 
zumbi, ki krepijo mišice in skrbijo za dobro 
telesno pripravljenost. Kaj pa tiste mišice 
malce višje? Koliko izmed vas se kdaj spomni 
tudi na kondicijo oči? Intervju s prim. mag. 
Dragico Kosec, dr. med., spec. oftalmolo-
gije, smo opravili zato, da nas strokovnjaki-
nja opomni, da naše oči niso samoumevne 
in da so nenehno z vseh strani oblegane z 
zasloni in ekrančki vseh vrst. Le nekaj vaje 
je potrebne, da boste očem podarili pake-
tek sproščenosti in blagodejnosti.

Avtorica: Andreja Hergula

Oko potrebuje gibanje
tega ne izrabljajmo preveč, saj ob preveliki 
uporabi prihaja do težav pri predpisovanju 
ustreznih očal, do glavobolov, dvojne slike, 
nelagodja, utrujenosti oči. Za to ljudje iščemo 
gromozanske organske vzroke, ki jih večkrat 
ni. Še posebej pozorni moramo biti pri 
otrocih. 

Ob tem bi omenila laserske operacije, za 
katere se ljudje radi odločajo zaradi želje, da 
se rešijo nošenja očal ali kontaktnih leč. Več-
krat z njimi prehitevamo, zato se po 40. letu 
lahko zgodi, da oseba potrebuje očala celo 
za daleč, ne le za bližino. 

Z vajami za oči verjetno ne moremo 
popraviti vida. Lahko pa oko na ta način 
sprostimo, kajne? 
Tako je. Doma bomo največ naredili, če bomo 
uravnotežili normalno gledanje. Med branjem  
poglejmo vstran, razmislimo, kaj smo prebrali, 
in berimo dalje. Enako je pri delu za računalni-
kom, ko pritisnemo tipko »enter« ali ko se osveži 
ekran, poglejmo za trenutek stran in nadaljujmo 
z delom. S tem sprostimo gledanje v eno točko 
in na ta način oko spodbudimo, da ves čas telo-
vadi v akomodaciji, pri čemer se oko sprosti tako 
na daleč kot tudi na blizu. Gre za podoben pri-
mer, kot človek, ki ves čas telovadi, teče, hodi, 
ima torej dobro kondicijo. Nekdo drug pa ves 
čas sedi v pisarni, se sprehodi le nekaj korakov 

Intervju: prim. mag. Dragica Kosec, dr. med.

A   Pri delu z računalnikom in s pamet-
nim telefonom čim večkrat poglejmo v 
daljavo.

B Pri trzanju oči, povezanim s stresom, 
se umirite in težave bodo minile same 
od sebe.

C K okulistu nikar po dolgotrajnem 
delu na bližino (napačna določitev 
dioptrije).
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do stranišča in nazaj. Zato bo slednji zadihan 
že ob najmanjšem naporu. Podobno je z oče-
som, tudi oko potrebuje fiziološko gibanje, delo-
vanje. Pomemben je tudi pogled okrog sebe, 
z namenom, da bomo ves čas uporabljali peri-
ferijo vidnega polja in bomo tako bolj orienti-
rani in motorično spretnejši. 

Zanimivo, da je tudi motorična spretnost 
povezana z očmi …
Znane so študije, da so otroci v zadnjih 20 
letih za 20 odstotkov manj motorično spre-
tni. Razlog je nenehno čepenje v zaprtih pro-
storih, odsotnost gibanja ter neizkoriščanje 
potenciala, ki nam ga dajejo naše oči. 

Še ena pomembna stvar: če bomo k okuli-
stu po očala prišli po celodnevnem sedenju za 
računalnikom (oz. pametnim telefonom) na 
delovnem mestu ali drugje, morda za knjigo v 
šoli, bodo očala verjetno prekorigirana v minusu 
ali hipokorigirana v plusu in ne bodo najopti-
malnejša. Otrok oziroma odrasla oseba ne bosta 
tako sproščeno in umirjeno gledala, kot če bi 
bila očala predpisana s točnejšo dioptrijo. Naj 
ponazorim na preprostem primeru: ko gremo 
zelo lačni pomerjat obleke, nam je ta kos obla-
čila v tistem trenutku kot ulit, nato pa pojemo 
obilen obrok. Kaj se zgodi, ko si želimo obleko 
nadeti pred odhodom na koncert? Stiska nas 
čez trebuh. Podobno je z izmero dioptrije.

Kako umiriti oči, ko se težave z očmi (npr. 
trzanje očesa, bliskanje) pojavi zaradi stresa? 
Trzanje je nadraženost motoričnega živca, do 
katerega lahko pride zaradi stresne situacije. Če 
smo preobremenjeni v šoli, službi in se čutimo, 
da nismo po volji ljudem okrog sebe, zraste nape-
tost. Možgani se na to odzovejo, zato včasih 
dobimo neobičajne trzljaje oči. Okolica jih morda 
ne opazi, osebno pa čutimo, kako nam veka trza. 
Hitreje, ko se bomo umirili, lepše in hitreje se 
nam bo končalo tudi trzanje očesa, samo od sebe. 

Pri nekaterih ljudeh se ob intenzivni telo-
vadbi pojavlja pritisk v očesu. Gre za utru-
jenost oči? 
Pritisk v očesu pri intenzivni telovadbi nastane 
zaradi močnejšega tonusa celega telesa, mišic 
itn. Zaradi močnejše prekrvavitve pride do 
porasta krvnega tlaka in do zvišanega tlaka v 
očesni votlini. Čutimo, da nas tišči. To je znak, 
da se tudi tisti, ki nimajo težav z očmi, ne 

ženejo prek svojih zmogljivosti, ker ne vemo, 
kaj se lahko zgodi. To je pomembno za ljudi z 
visoko kratkovidnostjo, visokim krvnim tlakom, 
glavkomom, sladkorne bolnike, saj lahko inten-
zivne telesne obremenitve privedejo do krva-
vitve in sprememb na mrežnici. 

Kaj za oči narediti v oblačnih, meglenih 
dneh, ko je svetlobe bore malo? Vemo 
namreč, da je svetloba hrana za oči. 
Zato, da lahko funkcioniramo in vidimo, je 
vsaka svetloba zadostna. Vendar je spekter 
svetlobe, ki jo daje umetna svetloba, druga-
čen od naravne. Eden izmed dejavnikov je 
UV-svetloba, modri spekter svetlobe, ki nas 
drži budne. Zaradi pomanjkanja te svetlobe 
smo pozimi bolj zaspani in razdraženi, saj 
nimamo normalne stimulacije. Zato v napol 
oblačnih dneh ne nosite sončnih očal. Skan-
dinavci se znajdejo s prostori z osvetlitvijo, ki 
posnema naravno svetlobo in se poskusijo 
tam zadrževati. Pri nas pa za budno vožnjo 
skrbijo modre lučke v tunelih. 

»Doma bomo največ naredili, če bomo uravnotežili 
normalno gledanje. Med branjem poglejmo vstran, 
razmislimo, kaj smo prebrali, in berimo dalje. Ena-
ko je pri delu za računalnikom, ko pritisnemo tipko 
''enter'' ali ko se osveži ekran, poglejmo za trenutek 
stran in nadaljujmo z delom. S tem sprostimo gle-
danje v eno točko in na ta način oko spodbudimo, 
da ves čas telovadi v akomodaciji, pri čemer se oko 
sprosti tako na daleč kot tudi na blizu.«
da ves čas telovadi v akomodaciji, pri čemer se oko 
sprosti tako na daleč kot tudi na blizu.«
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Intervju: mag.Ingrid Rahne, dr.med., sprec.oftalmolog

cijske napake ali iz kozmetičnih razlogov, 
saj so nosilci kontaktnih leč, ki nosijo pri-
pomoček zaradi terapevtskega namena, 
pod rednim strokovnim nadzorom in imajo 
manjše tveganje za opisane zaplete.

Kaj vpliva na nastanek težav, 
povezanih z nošenjem 
kontaktnih leč?
• Sprememba refrakcijske napake in neustre-

zni parametri kontaktnih leč.
• Podaljšano nošenje leč (več od predpisa-

nih in priporočenih ur in dni).
• Spanje s kontaktnimi lečami (optimalno je 

nošenje čez dan, ne več kot 12 ur).
• Spremembe v solznem filmu (normalen sol-

zni film pomeni zdravo oko in udobno 
nošenje kontaktnih leč).

• Slaba higiena (potrebno je redno umiva-
nje rok pred vsakim rokovanjem s kontakt-
nimi lečami).

• Slabo vzdrževanje in čiščenje kontaktnih 
leč (potrebno je ustrezno shranjevanje in 
čiščenje posodic za shranjevanje, redna 
menjava tekočine za shranjevanje, za čišče-

Kontaktne leče so medicinski pripomoček, 
ki ga vsakodnevno varno nosi milijone ljudi. 
Kljub temu so nosilci kontaktnih leč izpo-
stavljeni tveganju za nastanek težav z očmi. 
Ker so lahko dostopne tudi brez strokov-
nega pregleda in ustreznega predpisa 
korekcije, navodil za varno rokovanje ter 
shranjevanje, so zapleti še toliko pogostejši 
in verjetnejši. V prispevku so bomo osre-
dotočili na težave, povezane z nosilci, ki 
nosijo kontaktne leče za korekcijo refrak-

Pasti pri nošenju 
kontaktnih leč

nje ne smemo uporabljati sline ali tekoče 
vode, ne smemo dolivati tekočine v že 
obstoječo tekočino v posodicah).

• Zunanji dejavniki (klima, suhi, prašni pro-
stori, cigaretni dim, kemikalije, zelo one-
snažen zrak …) in uporaba določenih 
zdravil.

• Oko, v katerem čutimo nelagodje, a vseeno 
nosimo kontaktne leče.

Kadar občutimo nelagodje, meglen vid, rde-
čino, bolečino, solzenje, lahko tudi izloček 
iz očesa, občutljivost na svetlobo, občutek 
tujka, moramo nemudoma odstraniti kon-
taktne leče iz oči. Če težave prenehajo, ko 
lečo odstranimo, kontaktno lečo temeljito 
pregledamo, očistimo, odstranimo morebi-
tne tujke. Če se težave stopnjujejo kljub pre-
nehanju uporabe kontaktnih leč, je nujno, 
da se zglasimo na pregled pri očesnem spe-
cialistu. Zapleti so lahko zelo resni in zahte-
vajo pri določenih oblikah vnetja dolgo-
trajno zdravljenje. Pojavijo se lahko na 
robovih in veznici vek, na očesni veznici in 
roženici.

Blaga oblika vnetja roženice z infi ltrati Huda oblika vnetja roženice z roženičnim 
ulkusom

Okužba z Acanthamoebo



Najresnejši zaplet nošenja kontaktnih leč je keratitis, vnetje roženice, ki je 
normalno prozorna in brez žil. Vnetje najpogosteje povzročajo virusi herpesa, 
bakterije, glive in ostali mikrobi. Vnetje v najtežji obliki pomeni brazgotinjenje 
roženice in s tem izgubo vida. Predvsem je pomembno, da se zavedamo, da 
kontaktnih leč ne smemo nositi v vodi (morje, jezera, bazeni, savne …). 

Čeprav redko, se lahko okužimo z Acanthamoebo, mikroskopsko praživaljo, ki 
predstavlja najhujšo obliko vnetja, dolgotrajno zdravljenje in lahko celo izgubo 
vida. Ob vnetju se pojavi huda bolečina, rdeče oko, belkast okrogel infiltrat in 
minimalen izcedek. Za potrditev diagnoze se postrga delček tkiva roženice, končni 
rezultat zdravljenja pa so brazgotine in poslabšanje vida. V hujših primerih je za 
ponovno vzpostavitev čiste optične poti potrebna presaditev roženice. 

Ostali mikrobni keratitisi oziroma okužbe roženice povzročajo rdečino, zmerno 
do močno bolečino, solzenje, občutljivost na svetlobo, zmanjšano vidno ostrino, 
lahko je prisoten tudi izcedek. Če v tem času nosimo kontaktne leče, občutimo 
nelagodje in občutek tujka, rezanje, slabši vid kljub uporabi kontaktnih leč. Ob 
pregledu ugotovimo vnetje očesne veznice in spremembe na roženici (razjede, 
infiltrati), ki se zdravijo z zdravili v kapljicah (antibiotiki, steroidi), blažje oblike 
lahko tudi samo s pogosto uporabo lubrikantov (umetne solze) in seveda s pre-
nehanjem nošenja kontaktnih leč. Pri ljudeh, ki imajo pogosta vnetja, se po 
koncu zdravljenja svetuje uporabo kontaktnih leč za enkratno uporabo. Nujno 
potrebno je vsakega nosilca kontaktnih leč opozoriti, da je podaljšano nošenje 
čez noč (spanje s kontaktnimi lečami) eden glavnih dejavnikov tveganja za 
zaplete in vnetja.

Ravno tako neugodne so preobčutljivostne reakcije ob nošenju kontaktnih 
leč. Najpogostejši razlogi so neprimeren solzni film (slaba kakovost in količina 
solz), material, iz katerega je kontaktna leča narejena, konzervansi v tekočinah 
za shranjevanje, nabiranje proteinskih depozitov na kontaktnih lečah. Pri bla-
gih oblikah običajno zadostuje zdravljenje z umetnimi solzami ter menjava 
tekočine oz. menjava kontaktnih leč. Zaradi higiene, varnosti in uporabnosti se 
pri vseh uporabnikih danes svetuje nošenje kontaktnih leč za enkratno upo-
rabo (pri tistih, ki imajo za to ustrezno korekcijo). 

Od imunskih reakcij je najbolj neugoden gigantopapilarni konjunktivitis, bole-
zen, povzročena z nošenjem kontaktnih leč. Vzrok je imunska reakcija veznice 
očesne veke. Vzrok je mehanično draženje veznice ob nošenju kontaktnih leč 
(tujek v očesu), preobčutljivost na material ali depozite na kontaktnih lečah. Notra-
nja stran veke se spremeni, na sicer ravni gladki površini se pojavijo papile, izbo-
kline, sprva manjše, nato vedno večje (do 1 mm), ki povzročajo občutek nelagodja, 
pojavi se rdečina, srbenje, mukozni izloček, kar praktično onemogoča udobno 
nošenje kontaktnih leč. Nosilci morajo opustiti nošenje kontaktnih leč, zdravnik 
predpiše še kortikosteroidne kapljice.

Poleg vnetnih pa lahko kontaktne leče po letih nošenja spremenijo tudi notra-
njo plast (endotel) roženice. Normalno so celice notranje plasti enotne, delu-
jejo kot črpalka, ki omogoča normalno prozornost roženice. Kadar pride do 
sprememb v tej plasti (razlike v velikosti in obliki celic), je potrebno, da se z noše-
njem kontaktnih leč preneha.  

Za dolgoročno udobno in varno nošenje kontaktnih leč ter zdravje oči se pri-
poroča redne preglede pri očesnem specialistu vsaj na dve leti. Svetujemo, da 
se nakup kontaktnih leč  opravi pri preverjenih optikih, s certifikatom kakovo-
sti, ki poskrbijo za varnost potrošnika. Naša skrb je, da prodajalca preverimo, saj 
ima poleg obveznih dokumentov vsak zaupanja vredni trgovec različne certi-
fikate kakovosti ter članstva v zvezah oziroma zbornicah. Kontaktne leče so 
medicinski pripomoček razreda IIa, ki je vstavljen neposredno na oko. Promet 
z medicinskimi pripomočki v Sloveniji regulira Javna agencija Republike Slove-
nije za zdravila in medicinske pripomočke (JAZMP). Če ima optik sklenjene ustre-
zne dokumente s to agencijo, bo to jasno predstavljeno na spletni strani in v 
optiki, lahko ima sklenjeno pogodbo tudi z Zavodom za zdravstveno zavarova-
nje RS (ZZZS) ter je član Obrtne zbornice Slovenije. 

Za varno uporabo medicinskih pripomočkov je poleg dobrega nadzora pro-
izvajalcev in strokovnega svetovanja optikov bistvena predvsem odgovornost 
uporabnika. Pri odločitvi za nakup ali naročilo leč pri optiku je poskrbljeno za 
varnost in zdravje uporabnika, medtem ko je pri nakupu preko spleta običajno 
prednost le ugodna cena. Leče so občutljiv medicinski pripomoček, pri kate-
rem pravilno skladiščenje in transport v kontroliranih pogojih bistveno prispe-
vata h kakovosti. Strokovno svetovanje ob nakupu pa bistveno prispeva k pra-
vilni uporabi in posledično k zmanjšanju neželenih dogodkov ob nošenju 
kontaktnih leč. V primeru, da s kupljeno lečo niste zadovoljni, se pri nakupu v 
optiki lahko posvetujete z izbranim specialistom, ki vam bo pomagal najti pri-
merno rešitev.
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Kakšne vrste brazgotin poznamo?
Brazgotinjenje je normalen in potreben obno-
vitveni odgovor na poškodbo tkiva. Brazgo-
tine na koži so posledica procesov celjenja po 
poškodbi. Idealna brazgotina je tanka, bleda, 
ploščata in usmerjena v smer sproščenih kožnih 
linij (naravnih gub). Poznamo tri vrste brazgo-
tin, ki so posebej moteče v estetskem in/ali 
funkcionalnem smislu. Hipertrofična brazgo-
tina je dvignjena nad nivo kože, ki ostaja v 
mejah svojih prvotnih robov. Nastane pri celje-
nju ran z izrazitim (podaljšanim) vnetnim in pro-
liferativnim obdobjem s prekomerno tvorbo 
kolagena. Keloidna brazgotina je dvignjena 
nad nivo kože in raste čez svoje prvotne robove. 
Razvlečene brazgotine so tanke in vdrte pod 
nivo zdrave kože. Nastanejo kot posledica izra-
zitega vleka v področju brazgotine.

Katere bolezni povzročajo oz. puščajo 
brazgotine?
Vsaka prekinitev kože ali sluznice vodi do 
brazgotinjenja, ki je naraven proces celje-
nja. Navadno so brazgotine večje, če je 
poškodba večja, kar pa ne velja za keloidne 
brazgotine. Keloid se lahko pojavi tudi 
pozno po poškodbi. Poškodba je lahko zane-
marljiva. Keloidna brazgotina včasih zraste 
do groteskne velikosti in ostaja takšna vrsto 
let brez znakov regresije.

Od česa je odvisno, kakšna bo brazgo-
tina po kirurškem posegu?
Od kirurga in pacienta. Dobrega načrtovanja 
rezov, pravilne kirurške tehnike in nežnega 
rokovanja s tkivi, dobre šivalne tehnike in 

Vsaka prekinitev kože ali sluznice vodi do 
brazgotinjenja, ki je naraven proces celje-
nja. Kakšna bo brazgotina po kirurškem 
posegu, je odvisno tako od kirurga kot tudi 
od pacienta. Pomembno vlogo pri celjenju 
ima tudi genetika. Ne glede na to, da 
obstaja mnogo metod zdravljenja brazgo-
tin, pa je še vedno najpomembnejša pre-
ventiva. »Brazgotine ni mogoče trajno 
odstraniti, lahko pa opravimo različne kirur-
ške korekcije in velike brazgotine spreme-
nimo v manj ali malo opazne, izboljšamo 
funkcijo in estetski videz,« je razložil prof. 
dr. Uroš Golobič Ahčan, dr. med., predstoj-
nik oddelka za plastično, rekonstrukcijsko, 
estetsko kirurgijo in opekline pri UKC 
Ljubljana.

Avtorica: Vesna Vilčnik

Kako saniramo 
brazgotine?

izbire šivalnega materiala ter šivi rane v več 
plasteh, ustrezni oskrbi tkiv v fazi celjenja in 
negi brazgotin. Ne smemo pa pozabiti pou-
dariti tudi pomen genetike in lastnosti poško-
dovanih tkiv.

Kako dolgo se brazgotina po kirur-
škem posegu celi in kakšna naj bo nega 
brazgotine?
Neproblematična brazgotina se po enem do 
dveh tednih celi kot tanka črta. Nadaljnje 
kopičenje kolagena povzroči debelitev braz-
gotine do četrtega oziroma šestega tedna 
po poškodbi. Brazgotina je v tem obdobju 
pordela, vnetega videza, lahko srbi ali zate-
guje. V času nadaljnjega preoblikovanja se 
mehča, bledi. Faza brazgotinjenja traja od 
šest mesecev do enega leta. V tem času lahko 
z različnimi načini vplivamo na brazgotino. 
Šele po enem letu lahko zaključimo, da je 
brazgotina dokončna in jo lahko popravljamo 
s kirurškimi ali drugimi tehnikami.

Obstajajo tudi brazgotine (keloidne in 
hipertrofične), ki so posledica neidealnega 
celjenja ran. Nam lahko poveste več o njih?
Res je. Keloidne in hipertrofične brazgotine 
so posledica neidealnega celjenja ran. Vemo, 
da nastanejo kot rezultat prekomerne pro-
dukcije ekstra celularnega matriksa in der-
malnih fibroblastov z visoko mitotično aktiv-
nostjo ob celjenju ran. Velike brazgotine za 
bolnika predstavljajo predvsem estetsko 
motnjo, redkeje se zaradi njih pojavijo motnje 
funkcije, bolečine in psihosocialne težave. 
Natančna patogeneza nastanka keloidov ni 

Intervju: prof. dr. Uroš Golobič Ahčan, dr. med.

A Brazgotine na koži so posledica pro-
cesov celjenja po poškodbi.

B Šele leto dni po kirurškem posegu 
lahko brazgotino kirurško popravljamo. 

C Brazgotine ni mogoče trajno odstra-
niti, lahko pa jih spremenimo v manj 
opazne.
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nega brazgotin po

•	 Kirurških in kozmetičnih posegih
•	 Opeklinah
•	 Nezgodah
•	 Carskih rezih
•	 Odrgninah
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znana. Pojavnost se pri posameznikih deduje, 
pogosteje se pojavljajo pri črncih, azijatih in 
Latinskoameričanih. Zaradi poškodbe kože 
(rana, pirsing, infekcije, kirurške rane, ob bri-
tju), kirurške rane ali izjemoma spontano 
pride pri dovzetnih posameznikih do hiper-
proliferacije fibroblastov, ki se klinično odra-
žajo kot keloidne brazgotine. Hipertrofične 
brazgotine je zlasti v razvojni fazi težko ločiti 
od keloidov. Največkrat je razlika le v tem, da 
se v nasprotju s keloidi ne širijo čez meje braz-
gotine. Zdravljenje hipertrofičnih brazgotin 
in keloidov je podobno, vendar se hipertro-
fične brazgotine po zdravljenju redkeje pona-
vljajo kot keloidi. Zato je za bolnika zelo 
pomembno, da pravilno razlikujemo med 
hipertrofično brazgotino in keloidom, kar pa 
je pogosto težko.

Katere metode zdravljenja keloidnih 
brazgotin poznamo?
Najboljši način zdravljenja keloidnih brazgo-
tin je preventiva. Posebej pozorni moramo 
biti pri osebah z znano predispozicijo. To 
pomeni, da jim moramo odsvetovati nepo-
trebne kirurške posege, to so prebadanje 
ušes, odstranitev nenevarnih kožnih tvorb, 
tetovaž, prebadanja kože, in jih opozoriti na 
to, da lahko nastane keloidna brazgotina že 
na mestu celjenja najmanjše poškodbe kože. 
Vse spremembe na koži pri predisponiranih 
pacientih, recimo akne ali okužbe, je treba 
zdraviti takoj, da se čim bolj zmanjša obmo-
čje vnetja in s tem območje poškodovane 
kože.

Kaj pa kurativa? Lahko naštejete nekaj 
metod zdravljenja keloidnih brazgotin?
Obstajajo različne metode zdravljenja kelo-
idnih brazgotin, kot posamezni načini ali v 
kombinaciji. To so pokrivanje s silikonskimi 
ploščicami, izvajanje mehanskega pritiska na 
keloide, intralezijsko vbrizgavanje kortiko-
steroidov, kriokirurgija, klasična ekscizija s 
skalpelom, lasersko zdravljenje, radioterapija, 
intralezijsko vbrizgavanje interferona alfa, 
intralezijsko vbrizgavanje (blokatorjev kalci-
jevih črpalk) verapamila.

Kaj svetujete pacientom s hipertrofič-
nimi brazgotinami?
Več raziskav potrjuje, da je pokrivanje s sili-
konskimi ploščicami varen in učinkovit način 
preprečevanja in zdravljenja hipertrofičnih 
brazgotin in keloidov. Uporaba silikonskih 
ploščic pomaga pri odpravljanju simptomov, 
kot so srbečica, bolečina, zbadanje, in po-
vzroči zmanjšanje in zmehčanje brazgotine. 
Najboljše rezultate lahko pričakujemo ob pra-
vočasnem začetku zdravljenja oziroma pre-
prečevanju. Tudi dolgotrajno izvajanje priti-
ska na mesto brazgotine pozitivno vpliva na 
brazgotinjenje. Injiciranje topnih kortikoste-
roidov na mesto keloidne brazgotine je naj-
pogosteje uporabljen način zdravljenja pri 
večini pacientov. Rezultat zdravljenja je obi-
čajno zmehčanje brazgotine, zmanjšanje 
volumna brazgotine in lajšanje simptomov 
brazgotin. Žal kljub zdravljenju keloidne braz-
gotine in hipertrofične brazgotine nikoli 
popolnoma ne izginejo. 

Za katere vrste brazgotin je primeren 
»diamantni piling« (dermoabrazija)?
Tehnika je primerna le za izboljšanje struk-
ture površine kože; trajnih dobrih rezultatov 
pri večjih brazgotinah žal ni pričakovati.

Kako se obnese pri zdravljenju brazgo-
tin laserska terapija?
Laserska kirurgija je sorazmerno nova 
metoda zdravljenja keloidnih brazgotin. Z 
razvojem laserjev je napredovala tudi uspe-
šnost zdravljenja. Najpogosteje uporabljena 
ablativna laserja sta erbijev in CO2 laser. Braz-
gotina je takoj po zdravljenju popolnoma 
odstranjena, kasneje pa je velika verjetnost, 
da se ponovno pojavi. Razvoj novih sunkov-
nih barvnih laserjev pa je prinesel boljše 
rezultate. Uporaba argonskega sunkovnega 
laserja z valovno dolžino 585 nm se je izka-
zala kot uspešna pri bolnikih s keloidnimi ali 
hipertrofičnimi brazgotinami nad prsnico. Po 
dveh zdravljenjih v presledkih šest do osem 
tednov se je zmanjšala rdečina na mestu braz-
gotine, debelina brazgotin, izboljšala se je 
zgradba kože in zmanjšala se je intenzivnost 
srbenja. V naši raziskavi se je izkazalo, da je 
najboljša kombinacija žilnega laserja (KTP in 
Nd Yag, valovne dolžine 532 in 1064 nm) ter 
erbijevega laserja. Objektivne meritve so 
pokazale, da prostornino brazgotine zmanj-
šamo za 30 odstotkov. Napravimo lahko tudi 
depilacijo dlak, ki se vraščajo v brazgotino in 
povzročajo bolečine, srbenje in ponavljajoča 
vnetja. Žal pa tudi z laserjem brazgotine ne 
moremo popolnoma odstraniti.

Torej brazgotine ni mogoče trajno 
odstraniti?
Brazgotine ni mogoče trajno odstraniti, lahko 
pa opravimo različne kirurške korekcije in 
velike brazgotine spremenimo v manj ali 
malo opazne, izboljšamo funkcijo in estetski 
videz.

Vsaka brazgotina predstavlja tudi 
duševni problem. Večja kot je, večjo stisko 
lahko povzroča. Kako se duševno in 
čustveno spopasti z nastalo brazgotino oz. 
brazgotinami?
Pomembna je preventiva, dobro načrtova-
nje posega in dobra kirurška tehnika ter 
nežno ravnanje s tkivi. Možna je morebitna 
korekcija, pri večjih duševnih težavah pa je 
primeren posvet pri psihologu.

»Brazgotine ni mogoče trajno odstraniti, lahko pa 
opravimo različne kirurške korekcije in velike braz-
gotine spremenimo v manj ali malo opazne, izbolj-
šamo funkcijo in estetski videz.«
gotine spremenimo v manj ali malo opazne, izbolj-

15. marca izide 100. številka!

  

+ darilo 

Naročila na telefon: 04/ 51 55 880 
ali na el. naslov unikat@freising.si

www.unikat.si

Ugodnost velja do 31. marca 2017

za letno naročnino
Šest številk samo 24,65 €

dve klobki volnedve klobki volnedve klobki volne  in kvačka

- 30 %      

Koda za popust: ABC100Koda za popust: ABC100Koda za popust: ABC100



24 Marec 2017

Bolj problematični so hudi zvini (ti imajo 
več pridruženih poškodb) ali zlomi, ki potre-
bujejo zgodnjo kirurško oskrbo. Laično vodilo, 
ki naj vas spodbudi k obisku zdravnika, naj 
bo sledeče: če so bolečine blage, oteklina 
zmerna in če je obremenjevanje prizadete 
noge mogoče, potem se lahko zdravite doma. 
V primeru, da so prisotni hujša oteklina, bole-
čine, podplutbe ali če niste zmožni obreme-
njevati noge, se oglasite pri zdravniku.

Omenili ste kompresijo. Za kaj gre in na 
kaj moramo biti pozorni? 
Kompresija pomeni, da se poškodovani del 
telesa nekoliko stisne, kar zmanjšuje oteklino 
in sklep tudi nekoliko imobilizira. Osnovna 
kompresija se doseže z elastičnim povojem, 
ki ga ovijemo od prstov stopala do kolena. 
Pozorni moramo biti, da kompresija ni pre-
močna (bledi prsti, mravljinčenje, slabšanje 
bolečine), ker to lahko povzroči motnjo pre-
krvavitve. Kompresija mora dovoljevati dolo-
čen obseg giba, da se lahko odpravlja 
osnovne vaje. Kompresija naj bo prvih nekaj 
dni nameščena večino časa, kasneje pa le 
med stojo in hojo. Lahko jo izvedemo tudi z 
določenimi ortozami ali nogavicami, vendar 
je to v zgodnji fazi težje, saj navaden elastični 
povoj lažje prilagodimo posamezniku.

Prav bi nam prišel tudi kakšen nasvet za 
pravilno hlajenje … 
Hlajenje lahko izvajamo z dinamično masažo 
neposredno z ledom na kožo (na primer tako, 
da žličko zamrznemo v vodi plastičnega 
lončka). Takoj ko začutimo hlad ali ko koža 

Ko je igral odbojko, je nerodno doskočil in 
si zvil gleženj. Bolelo ga je, a bolečina je bila 
znosna. Tudi otekanju se ni izognil, a je 
poškodbo hladil in čez čas se je vse povr-
nilo v predhodno stanje. Kaj pa v primeru, 
da bi bila bolečina prehuda, podplutbe pa 
zelo izrazite? Bi bilo dovolj le to, da si za 
nekaj časa na gleženj položite nekaj ledu, 
v smislu »stisni zobe pa bo«? Lahko takšno 
ravnanje mine brez posledic? Naj nam spre-
govori strokovnjak. Za pomoč smo prosili 
prof. dr. Mateja Drobniča, dr. med.

Avtorica: Andreja Hergula

Najbrž ni potrebe, da prihajamo k zdrav-
niku ob vsaki poškodbi gležnja. Kaj je tisti 
znak, ki nas opozori na to, da je treba k 
zdravniku? 
Gleženj je najpogosteje poškodovan sklep v 
telesu. V veliki večini primerov gre za zvin, ki 
pomeni popolno ali delno poškodbo vezi. Pri 
blažjih zvinih so poškodovane zunanje vezi, pri 
težjih pa tudi notranje ali celo zgornje vezi (spoj 
med mečnico in golenico). Seveda so glede na 
stopnjo zvina poškodbi vezi lahko pridružene 
še poškodbe okoliških tetiv in kostno-hru-
stančne poškodbe. Zvin gležnja v akutni fazi 
praviloma zdravimo neoperativno (s tem imam 
v mislih počitek, hlajenje, vaje, kompresijo, 
zdravila proti bolečinam in otekanju), kasneje 
lahko dodamo še fizioterapijo. Zato pri lažjih 
zvinih ni potrebe po obisku zdravnika. 

Če ne zdravimo 
pravilno, se obrabi

rahlo pordi, je treba s takšnim hlajenjem pre-
nehati zaradi ozebline kože. Druga, varnejša 
možnost pa je statično hlajenje, pri katerem 
led namestimo preko brisače nad gleženj in 
ga tako pustimo dalj časa.

Dodal bi še, da obstajajo tudi komercialne 
naprave, ki nam gleženj hkrati stiskajo in hla-
dijo. Imajo zelo dober učinek, vendar se zaradi 
logistike bolj uporabljajo v sklopu rehabilita-
cije po operacijah ali športnih klubih in precej 
manj za individualno uporabo po zvinih.

V vaši praksi verjetno opažate, da se 
poškodbe pojavljajo pri določenih poklicih, 
hobijih ... So to športniki? Kateri? 
Poškodbe gležnja so sicer pogostejše pri šport-
nikih, ki izvajajo nenadne, hitre stranske gibe 
in menjave smeri (igre z žogo, nekatere borilne 
veščine ...) ter pri poklicih, ki se izvajajo na 
naravnem terenu (gradbišča, delo v naravi ...). 
Z ustreznimi ukrepi (delovno obutvijo, speci-
fičnim treningom, bandažiranjem (bandaža 
je povoj, ovit na poseben način, njegov namen 
je stabilizacija okončine, op. a.) je mogoče 
pojavnost zvinov zmanjšati. Se pa poškodbe 
gležnja pogosto dogajajo tudi vsem drugim 
pri vsakodnevnih dejavnostih. 

Kako za poškodovan gleženj skrbimo 
doma in kako ga oskrbite v bolnišnici?
Doma ga zavijete z elastičnim povojem in hla-
dite. Ne izvajajte veliko hoje (le do meje bole-
čine). Zelo učinkovita pri zmanjševanju ote-
kline in bolečin so se izkazala protivnetna 
zdravila, ki se aplicirajo lokalno ali se jemljejo 
v obliki tablet.

A  Pri lažjih zvinih si pomagajte s hlaje-
njem, počitkom, pri srednjih/težkih pa 
kar k zdravniku.

B Določene poškodbe povzročijo kro-
nično bolečino, otekanja, nestabilnost 
ali preskoke pri gibanju.

C Nezdravljeni ali ponavljajoči se zvini 
lahko privedejo do osteoartroze. 
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V bolnišnici najprej izključimo urgentna 
stanja, ki potrebujejo akutno kirurško zdra-
vljenje (s pregledom, RTG ali drugim slika-
njem po presoji). Če urgentnega stanja ni, se 
zvin tako v bolnišnici kot tudi doma zdravi 
enako. Pri zvinih težje stopnje se lahko paci-
entu predpiše bergle ali ortozo (ortoza za sto-
palo je medicinski pripomoček, ki ga vsta-
vimo v obutev ali je pritrjen na stopalo; 
njegova funkcija je zmanjšanje ali odstrani-
tev vpliva patološkega dogajanja v področju 
stopala, op. a.).

Do kakšnih deformacij lahko pride, če 
je poškodovan gleženj slabo oskrbovan, 
zdravljen? 
Najpogostejše težave po zvinu gležnja so 
kronična bolečina, otekanje, nestabilnost 
ali zatikanja pri gibanju. To naj bi se pripe-
tilo vsaj enemu od desetih bolnikov po 
zvinu. V teh primerih je smiselno obiskati 
specialista, da s pregledom in ustrezno dia-
gnostiko opredeli vzrok kroničnih težav in 
jih tudi ustrezno zdravi. V ozadju teh težav 
je lahko marsikaj: prosta telesa, kostni 
izrastki, nadštevilčne kosti, ohlapne vezi, 
zadebeljena sklepna ovojnica, pretrganine 
tetiv ob gležnju, kostno-hrustančne lezije, 
zato se je treba kroničnih težav lotiti 
sistematično.

Kaj se zgodi, če gležnja sploh ne zdra-
vimo? Zakaj se to dogaja v praksi, se ljudem 
ne zdi potrebno priti?
Gležnji, ki po zvinu dolgotrajno otekajo, ali 
ponavljajoči zvini, še posebej pa gležnji po 
neustrezno zaraščenih zlomih lahko zelo 
hitro napredujejo v obrabo (osteoartrozo). 
Če je ta v napredovalni fazi, smo precej 
omejeni z možnostmi zdravljenja (zatrdi-
tev sklepa, umetni sklep, prehodna pomoč 
z injekcijskimi terapijami), saj nobena od 
teh načinov pomoči ne omogoča polne 
funkcije sklepa. Torej naj velja, če imate 
občutek, da je poškodba zmerna ali huda, 
se vsekakor namenite na zdravnišk i 
pregled.

Bolniška odsotnost v nekaterih prime-
rih pride v poštev, kajne?
Bolniška odsotnost je predvsem odvisna od 
stopnje poškodbe in narave bolnikovega 
dela; traja od nič pa vse do šest mesecev pri 
zelo kompleksnih primerih.

Kakšne vaje naj oseba po poškodbi izvaja? 
Najprej naj izvaja vaje za gibljivost navzgor–
navzdol, potem krožne vaje. Ko se gibljivost 
izboljša in akutna faza popusti, pa naj se pre-
usmeri na vaje za stabilizacijo gležnja in sto-
pala. Za pravilno izvajanje je pogosto potre-
ben obisk fizioterapije.

Pri kakšni poškodbi gležnja so lahko 
posledice trajne?
Pri zlomih in hudih/ponavljajočih se zvinih. Še 
posebno če je zlom zaraščen v anatomsko 
nepravilni obliki oziroma če je zlom že v začetku 
potekal skozi sklepe in okvaril hrustanec.

Je pri tovrstnih poškodbah pogosta upo-
raba analgetikov?
Pri trajnih okvarah hrustanca je na razpolago 
marsikatero sredstvo za blaženje težav: anal-
getiki, antirevmatiki, injekcijske terapije, 
ortoze, prilagojena obutev. Trenutno še ne 
znamo neposredno zdraviti hrustanca. 
Obstaja kirurško zdravljenje za omejene hru-
stančne poškodbe, kadar pa gre za razširjeno 

»Doma ga zavijete z elastičnim povojem in hla-
dite. Ne izvajajte veliko hoje (le do meje bolečine). 
Zelo učinkovita pri zmanjševanju otekline in bolečin 
so se izkazala protivnetna zdravila, ki se aplicirajo 
lokalno ali se jemljejo v obliki tablet.«
so se izkazala protivnetna zdravila, ki se aplicirajo 
lokalno ali se jemljejo v obliki tablet.«

Ste vedeli, da … 

... so poškodbe gležnja pri športnikih naj-
pogostejše poškodbe sklepov (predsta-
vljajo približno 15 odstotkov vseh šport-
nih poškodb, v nekaterih športih, kot so 
košarka, rokomet, nogomet, pa celo do 
30 odstotkov.

DVOJNO DELOVANJE
INTENZIVNO HLAJENJE
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okvaro, lahko pacientu ponudimo zatrditev 
sklepa ali umeten gleženj (ki sta vsak po svoje 
neoptimalna načina).

Kako ravnati, da se tovrstne poškodbe 
ne bodo dogajale?
Koristne so preventivne vaje za stabilizacijo 
pri športnikih ter ustrezna/zaščitna obutev 
pri delavcih v rizičnih panogah. Posebno 
pomembna ciljna skupina so osebe, ki so že 
utrpele zvin, saj je možnost ponovitve velika. 
Pri teh poleg vadbe svetujemo uporabo ban-
daže ali ortoz med rizičnimi dejavnostmi. Pri 
slehernikih v vsakdanjem življenju pa je 
potrebna tudi »zdrava pamet« pri izvajanju 
rekreativnih in vsakdanjih dejavnostih (izo-
gibanje drsljivim površinam, pravilna obutev 
za hribe, upoštevanje lastnih omejitev ...).
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ZA LAHKOTEN  
KORAK
Venska bolezen se najpogosteje začne z 
občutkom težkih in bolečih nog, bole-
činami vzdolž ven ali večernim otekanjem 
na hrbtišču stopal ali okrog gležnjev. Ko 
je vreme toplo, se omenjene težave sto-
pnjujejo. Razvijejo se lahko zelo tanke, 
rdeče-modre majhne žilice, ki jih imenuje-
mo mrežaste vene, če pa se vene razširijo, 
zvijugajo in izbočijo, nastanejo prave va-
rice (krčne žile). Posledica napredovanja 
venskega popuščanja so zapleti na koži 
goleni. 

Venska bolezen nastane zaradi motenj 
v venskem obtoku. Do motenj pride, ko 
zaradi daljšega stanja ali sedenja teža 
krvi povzroči širjenje ven. Stena in venske 
zaklopke v zdravih venah se takšnemu 

pritisku zlahka upirajo in se vene ne širijo, 
ko pa zaklopke in stene vene slabijo, pride 
do razširitve ven. To oteži pretok krvi nazaj 
proti srcu in venska kri zastaja. Ko takšno 
stanje postane kronično in začne povzro-
čati težave, govorimo o kronični venski 
bolezni (KVB). Pride do vnetja venskih 
sten in obdajajočih tkiv. Ker v venah na 
nogah kri zastaja, prehajajo tekočina in 
bele krvničke skozi vensko steno v tkiva 
(mišičje, maščevje, kožo), kjer sproščajo 
snovi, ki povzročajo kronično vnetje tkiv. 
To povzroča bolečine v nogah, otekanje 
gležnjev in goleni in postopne spremem-
be na koži ter podkožnem tkivu. KVB lahko 
zdravimo na različne načine; s kompresijo, 
zdravili in različnimi operativnimi posegi. 

Spremljajte nas na FB strani Lahkotne 
noge. Več o bolezni si lahko preberete na 
www.bolezni-ven.si 

DETRALEX je edino zdravilo, ki vsebuje 
flavonoide, ki spadajo v skupino zdra-
vil za stabiliziranje kapilar. Flavonoidi 
povečujejo tonus ven in odpornost ka-
pilar ter zmanjšujejo nastajanje ede-
mov in imajo protivnetne učinke. Zato 
zdravilo DETRALEX učinkovito zmanjša 
občutek težkih, bolečih in oteklih nog 
ter zmanjša pogostost krčev v mečih. 

www.servier.si   DTX OSKVB1 2016

www.bolezni-ven.si
Lahkotne noge

DETRALEX je venoaktivno zdravilo, ki deluje protivnetno. 
�e od prvih simptomov dalje uèinkovito zdravi boleèe, 
te�ke in otekle noge ter noène krèe v meèih.

Pred uporabo natanèno preberite navodilo! O tveganju in
ne�elenih uèinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
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cialistko fizikalne in rehabilitacijske medicine, 
ter z Marjetko Kugler Frece, dipl. fiziotera-
pevtko, namestnico vodje fizioterapije.

Avtorica: Vesna Vilčnik

»Fiziatrija je najstarejša metoda zdravljenja z 
naravnimi sredstvi; začela se je z uporabo vode 
v zdravilne namene, potem svetlobe, toplote, 
kasneje smo začeli uporabljati določene ele-
ktroterapije in druge novejše metode,« na 
kratko razloži zgodovinsko ozadje danes izje-
mno pomembne zdravstvene discipline stro-
kovna vodja v Thermani Laško Slavka Topolič, 
dr. med. Fiziatrija pri zdravljenju in rehabilita-
ciji poškodovancev in bolnikov uporablja raz-
lične pristope in sodobne fizikalne metode. 
Namen fizioterapevtske obravnave je čimprej-
šnja vrnitev običajnega funkcioniranja na tele-
snem, duševnem in socialnem področju.

»Fizioterapevt na podlagi izvidov, ki jih pri-
nese pacient, s pomočjo ocene fizioterapev-
tskega in funkcionalnega stanja določi cilje, 

160-letna tradicija ohranjanja zdravja in 
zagotavljanja dobrega počutja odlikuje sto-
ritve Thermane Laško, kjer v njihovem 
Centru medicine sodeluje številčna ekipa 
strokovno usposobljenih zdravnikov speci-
alistov in kar 28 fizioterapevtov. O tem, 
kakšne terapije ponujajo, in o njihovem zdra-
vilnem učinku smo se pogovarjali s stro-
kovno vodjo Slavko Topolič, dr. med., spe-

Od bolečin do nasmeha 
s pomočjo fizioterapije

ki jih želi doseči pri pacientu. Fizioterapevt 
se odloči, ali bo uporabil manualno tehniko 
ali katero od terapij, ki vključuje zdravljenje 
z aparatom. To je lahko uporaba laserja, udar-
nih valov, aparat, s pomočjo katerega segre-
vamo tkivo,« razloži fizioterapevtka Marjetka 
Kugler Frece.

Hiter učinek zdravljenja z 
udarnimi valovi
V medicini se udarni valovi uporabljajo kot 
zvočni valovi, ki prinašajo visoko energijo 
preko sonde na mesto bolečine (mišice, kite, 
ligamente, itd.). Visokoenergetski valovi v 
telesu sprožijo reakcijo, s pomočjo katere se 
zmanjša bolečina in se poveča presnova v 
celicah. Uporablja se za zmanjšanje kronične 
bolečine v vratu in hrbtu, izboljšuje mikrocir-
kulacijo in povečuje vpijanje usedlin kalcija. 
»Udarni valovi so zato še posebno učinkoviti 
pri kalcinaciji v ramenskem obroču, plantar-
nem fascitisu, trnu v peti, zadebeljeni ahilovi 
tetivi, teniškem komolcu. Učinek terapij je 
hiter, čas zdravljenja pa sorazmerno kratek. 

Intervju: Slavka Topolič, dr. med.

A  Fizioterapija učinkovito pomaga pri 
lajšanju različnih zdravstvenih tegob.

B Za rehabilitacijo so na voljo sodobne 
metode zdravljenja z različnimi aparati.

C Pri fi zioterapiji so nepogrešljive roke 
fi zioterapevta, ki so včasih malodane 
čudežne.
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Za dober rezultat večinoma zadošča že od tri 
do pet terapij,« je razložila Slavka Topolič, dr. 
med.

Protibolečinska terapija HI-TOP 
deluje s pomočjo elektrod
Terapija High Tone Power oziroma na kratko 
terapija HI-TOP je protibolečinska visokoton-
ska terapija, ki deluje na metabolizem celice 
s pomočjo elektrod, ki se namestijo na mestu 
bolečin in drugod po telesu. Terapija traja od 
30 minut do ene ure in je najučinkovitejša pri 
degenerativnih spremembah sklepov, bole-
činah vzdolž hrbtenice, bolečinah po 
poškodbi, odprtih ranah, oteklinah ter tele-
snem in duševnem stresu. »Pri terapiji HI-TOP 
v telo vnesemo zelo visoke frekvence ener-
gije, ki aktivirajo celice in vitalizirajo telo. Pre-

prosto povedano gre za proces očiščevanja 
telesa, zato se po terapiji pacienti počutijo 
sveže, poveča se tudi odpornost telesa. Pou-
darila bi, da je pomembno priti na terapijo 
zdrav, torej brez povišane temperature ali 
kakršne koli okužbe. Ima pa terapija HI-TOP 
omejitve na primer pri uporabi na pacientih 
s srčnim spodbujevalnikom ali pri nosečni-
cah,« opozori fizioterapevtka Marjetka Kugler 
Frece.

Terapija z laserjem in druge 
sodobne terapije za športnike
Terapija s K-laserjem omogoča točen odme-
rek energije in ima biostimulativen učinek, 
ki deluje globinsko in pospeši celjenje tkiva. 
Ima protivnetni in protibolečinski učinek, 
izboljša prekrvavitev in celjenje ran. Naj-

boljše rezultate ima na področju športne 
medicine in travmatologije. Zanimivi in izre-
dno učinkoviti sta še terapija hyper vibe in 
skanlab. Prva se uporablja za povečanje 
mišične moči in kostne gostote, zmanjšanje 
podkožne maščobe, izboljšanje ravnotežja 
in povečanje motoričnih sposobnosti. Scan-

»Namen fizioterapevtske obravnave je čimprej-
šnja vrnitev običajnega funkcioniranja na telesnem, 
duševnem in socialnem področju.«
šnja vrnitev običajnega funkcioniranja na telesnem, šnja vrnitev običajnega funkcioniranja na telesnem, šnja vrnitev običajnega funkcioniranja na telesnem, šnja vrnitev običajnega funkcioniranja na telesnem, 
duševnem in socialnem področju.«

Tudi vas pestijo tegobe, ki jih 
lajša fizioterapija?
Pri fizioterapiji je potrebno biti individu-
alno in celostno usmerjen na bolnika. 
Težava oz. bolečina na določenem delu 
telesa ima lahko telesni ali duševni vzrok. 
Med boleznimi, ki jih fizioterapija uspe-
šno zdravi, so vnetni degenerativni rev-
matizem, nevrološka obolenja, multiple 
skleroze, parkinsonova bolezen, tesnobe, 
depresija, bolečine na različnih delih 
telesa in drugo. Fizioterapija ima bistven 
pomen tudi pri okrevanju po poškodbah 
in operacijah. V Thermani Laško se reha-
bilitira največ oseb po možganski kapi, 
kar 700 pacientov letno jih tam nadaljuje 
bolnišnično zdravljenje, v zadnjem času 
pa prihaja k njim vedno več žensk po ope-
raciji dojke, ki se pogosto poslužujejo tera-
pije limfne drenaže. Fizioterapija v Ther-
mani Laško poteka ambulantno in 
samoplačniško, daljših čakalnih rokov ni.

BREZ ČAKANJASamoplačniška fizioterapija

Poskrbite za 
pravočasno 
rehabilitacijo! 
Strokovno 
usposobljeni 
fizioterapevti, 
vrhunska 
tehnologija, 
takojšnja 
obravnava.

INFORMACIJE IN REZERVACIJE: 
03 734 51 50 | 080 81 19 | www.thermana.si

KUPON UGODNOSTI



NA BOWNOVO TERAPIJO

20 % popust 

Kupon je veljaven do 30. 4. 2017. 
Potrebna predhodna rezervacija termina na: 03 734 51 50.
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lab pa je terapevtska naprava, katere delo-
vanje temelji na globinskem segrevanju 
tkiva. Globinska toplota zniža mišično nape-
tost, poveča lokalno prekrvavitev, izboljša 
elastičnost tkiva in njegovo mobilnost. Scan-
lab poleg omenjenega poskrbi tudi za meh-
čanje brazgotin, zmanjšuje bolečine po zvi-
nih, udarninah in natrganju mišic, zato je 
pogosto nepogrešljiv pri poškodbah 
športnikov.

Akupunktura za boljše telesno in 
duševno zdravje
Akupunktura je dandanes uradno priznana 
metoda zdravljenja tudi na zahodu, v Ther-
mani Laško pa najdete sedež Slovenske aku-
punkturne šole. »Akupunkturisti izboljšajo 
pretok nevidne življenjske energije či z zaba-
danjem igel v določene točke telesa – recep-
torje. S tem dosežejo, da se energija či 
uravna in pride do procesa zdravljenja. 
Seveda pa akupunktura zajema veliko več 
kot samo zabadanje igel. Najprej je potrebno 
narediti obsežen pregled, ki zajema ana-
mnezo, funkcionalni status, določiti sku-
šamo vzrok bolezni in na osnovi tega zač-
nemo zdravljenje pacienta z akupunkturo,« 
razloži Slavka Topolič, dr. med. Na človeškem 
telesu je 12 klasičnih kanalov (meridianov) 
in osem izrednih kanalov, akupunkturnih 
točk je  skupno kar 690, zato je zelo 
pomembna natančna diagnoza in zdravlje-
nje. Pri akutnem stanju je potrebna dnevna 
akupunktura, pri kroničnem stanju dva- do 
trikrat tedensko, enkrat letno pa velja nare-
diti obnovitvene terapije.

Ko nič drugega ne pomaga … 
Bownova terapija
Bownova terapija je namenjena zdravljenju 
že navzočih motenj, pomaga pri lajšanju bole-
čin in se odlično obnese kot preventivna ter 
sprostitvena terapija. Je nežna terapija, pri-

merna za ljudi vseh starosti, od novorojenč-
kov do starejših ljudi, pa tudi za športnike in 
nosečnice. »Pogosto ljudje iščejo učinkovito 
terapijo in poskusijo mnoge, na koncu pa jih 
prav Bownov pristop razbremeni dolgole-
tnega trpljenja. Temelj Bownove terapije 
predstavlja t. i. Bownova poteza. Z nežnim, 
vendar dovolj močnim pritiskom na natančno 
določenih mestih stimuliramo receptorje v 
mišično-vezivnem tkivu in s tem sprožimo 
proces samozdravljenja. Tisti, ki so že izkusili 
pozitivne učinke Bownove terapije, običajno 
poročajo o občutku globoke sproščenosti in 
dobrega počutja, čustveni sprostitvi, pred-
vsem pa o delni ali celo popolni ublažitvi 
bolečin,« je dejala fizioterapevtka Marjetka 
Kugler Frece.

»Bownova terapija je 
namenjena zdravlje-
nju že navzočih motenj, 
pomaga pri lajšanju 
bolečin in se odlično 
obnese kot preventivna 
ter sprostitvena terapija.«
obnese kot preventivna obnese kot preventivna 
ter sprostitvena terapija.«

 »Z njo in zaradi nje sem začel 
obračati glavo«
»Pri 35-ih sem doživel hudo prometno 
nesrečo, medtem ko sem kolesaril. 
Posledica udarca z glavo ob beton je bil 
zlom prvega in drugega vretenca. Po 
čudežu sem ostal živ, vendar prvi mesec 
povsem nepokreten. Štiri mesece sem, 
razen ko sem šel na stranišče, samo 
ležal. Bolj ali manj nepremično z opor-
nico okoli vratu. Na rehabilitacijo v zdra-
vilišče sem šel približno pol leta po 
nesreči. Rehabilitacija je zajemala raz-
lične vrste fizioterapij, od tiste v vodi do 
elektroterapije, masaže in individual-
nega razgibavanja s fizioterapevtko. Sle-
dnje se mi je zdelo bistvenega pomena 
za okrevanje. Z njo in zaradi nje sem 
spet začel premikati glavo. Ta človeški 
stik, odnos med nama in zaupanje, to 
je nenadomestljivo. Na rehabilitaciji 
sem bil 14 dni. Že prvi dan sem spet sto-
pil na igrišče in začel igrati tenis.«

Bogata zgodovina zdravljenja 
in rehabilitacije v Laškem
• Leta 1854: začetek »primitivne balneo-

terapije«; pri gradnji železniške proge 
inženir Rödel po naključju odkrije ter-
malni vrelec in naredi prvo kopališče.

• Leta 1953: začetek medicinske obrav-
nave v Zdravilišču Laško.

• Med drugo svetovno vojno poteka v 
Laškem rehabilitacija ranjencev; v bol-
nišnici se ponašajo s prvo  rentgensko 
napravo.

• Prvo Združenje fizioterapevtov Slove-
nije je bilo v Laškem.

• Slovenski zdravniki splošne medicine, 
ortopedi, nevrologi, revmatologi in 
drugi specialisti nadaljujejo uspešno 
tradicijo zdravljenja in rehabilitacije.

Bownova terapija je nežna, vendar 
učinkovita.K-laser je nepogrešljiv pri poškodbah športnikov. 
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Kateri so vzroki za nastanek zobnih in 
čeljustnih nepravilnosti?
Zobne in čeljustne nepravilnosti so odkloni 
od normalne rasti in razvoja. Vzroki za njihov 
nastanek so tako dedni kot tudi okoljski. K 
slednjim štejemo način dihanja, način pre-
hranjevanja ter različne razvade v otroštvu, 
kot so sesanje dude, stekleničke in prsta.
Po navadi se tovrstne nepravilnosti razvijejo 
skozi celoten razvoj in rast, kdaj pa se izrazijo, 
je odvisno od vrste zobnih in čeljustnih nepra-
vilnosti. Nekatere, kot na primer odkloni veli-
kosti čeljustnice, se izrazijo prej, druge 
pozneje, kot na primer manjkajoči zob, kar 
opazimo šele takrat, ko bi moral izrasti, ali ko 
naredimo rentgensko diagnostiko in vidimo, 
da ni zasnove zanj.

So danes zobne in čeljustne nepravilno-
sti pogostejše, kot so bile včasih? Kaj je 
vzrok za to?
Pogostnost zobnih in čeljustnih nepravilno-
sti narašča, vedno več je tudi ortodontskega 
zdravljenja. V prvi vrsti je za to kriv sodobni 
način življenja, saj je vedno več različnih raz-
vad, spremenil se je način prehranjevanja, 
zaradi onesnaževanja okolja je tudi vse več 
alergij in prehladov. Vse to vpliva na ravno-
vesje sil v ustni votlini ter na neustrezen 
razvoj čeljustnic in zobovja. Tako na primer 
sesanje dude prepreči, da bi jezik zavzel pra-
vilen položaj v stiku z nebnim svodom, kar 
negativno vpliva na razvoj zgornje in spo-
dnje čeljsutnice. Zato je smisleno opustiti 

Z ravnimi, pravilno postavljenimi zobmi 
niste le bolj privlačni, ampak je to 
pomembno tudi s funkcionalnega vidika, 
saj z nepravilno postavljenimi zobmi težje 
žvečimo in grizemo hrano, zobje se tudi 
hitreje obrabijo. Ortodontsko zdravljenje 
je danes mogoče v vseh starostnih obdo-
bjih in ne le pri otrocih. Po podatkih nara-
šča delež odraslih, ki se odločajo zanj. Pogo-
sto je pri njih del celostne obravnave 
zobovja in je priprava na implantološko, 
parodontalno … oskrbo. O ortodontskem 
zdravljenju smo se pogovarjali z doc. dr. 
Jasmino Primožič, dr. dent. med., vodjo 
Centra za zobno in čeljustno ortopedijo, 
UKC Ljubljana.

Avtorica: Tanja Pihlar

Za zobni aparat ni 
nikoli prepozno

razvado sesanja dude najpozneje v drugem 
letu starosti otroka, da preprečimo nepra-
vilen razvoj čeljustnic. Podobno velja za pre-
hranjevanje po steklenički in za sesanje 
prsta. Drugi vzrok je evolucijske narave: gre 
za nagnjenost, da imamo vedno manjše 
čeljustnice in manjše število zob. Vendar pa 
zmanjševanje velikosti čeljustnice in števila 
zob ne potekata enakomerno. Nekdo ima 
na primer manjše čeljustnice in isto število 
zob, kar pomeni, da bodo njegovi zobje imeli 
premalo prostora za pravilno razvrstitev v 
zobnem loku, nekdo drug pa ima na primer 
normalno velikost čeljustnice in manj zob, 
zaradi česar med zobmi nastanejo vrzeli. 
Potreba po ortodontskem zdravljenju 
seveda narašča tudi iz estetskih razlogov. 
Funkcionalne odklone je treba nujno obrav-
navati in imajo prednost, zdravljenje estet-
skih odklonov pa je pomembno iz psihoso-
cialnih razlogov.

Kdaj naj otrok obišče ortodonta?
Napotitev otroka na ortodontsko obrav-
navo ni odvisna od njegove starosti, ampak 
ga izbrani zobozdravnik napoti k ortodontu, 
kadar je to potrebno. Nekatere nepravilno-
sti zahtevajo zgodnjo obravnavo in jih po 
navadi zdravimo že v obdobju mlečnega 
oziroma zgodnjega menjalnega zobovja – 
običajno so to čeljustne nepravilnosti. 
Zobne nepravilnosti pa je mogoče učinko-
vito zdraviti tudi pozneje, v puberteti in 
odrasli dobi. 

Intervju: doc. dr. Jasmina Primožič, dr. dent.

A Različne razvade v otroštvu, kot 
sta sesanje dude in prsta, povzročajo 
zobne in čeljustne nepravilnosti, zato 
jih je treba najpozneje v drugem letu 
starosti odpraviti.

B Zobne in čeljustne nepravilnosti 
je mogoče zdraviti v vseh starostnih 
obdobjih.

C Med ortodontskim zdravljenjem je 
zelo pomembno vzdrževanje ustrezne 
ustne higiene, otroci naj vsake tri do 
štiri mesece obiščejo svojega zoboz-
dravnika.
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Kako poteka ortodontsko zdravljenje in 
kako dolgo traja?
Zobne in čeljustne nepravilnosti lahko zdra-
vimo v vseh starostnih obdobjih. Čeljustne 
nepravilnosti najučinkoviteje zdravimo v 
otroštvu. Takrat lahko z različnimi ortoped-
skimi pripomočki spodbujamo ali zaviramo 
rast čeljustnic in tako s preusmerjanjem rasti 
odpravimo čeljustno nepravilnost. Hkrati je 
zelo pomembno, da v otroštvu odpravimo 
tudi funkcionalne odklone, ki pripomorejo 
k nastanku ali poslabšanju čeljustne nepra-
vilnosti. Odrasli, ki imajo čeljustno nepravil-
nost, potrebujejo hkrati tudi ortognati kirur-
ški poseg, se pravi kirurško postavitev 
čeljustnic v pravilen položaj. Pred kirurškim 
zdravljenjem je potrebno namestiti nesne-
mni ortodontski aparat in zobni vrsti porav-
nati tako, da bosta po kirurškem posegu 
skladni v grizu. Zobne nepravilnosti lahko 
učinkovito zdravimo tako pri otrocih kot tudi 
pri odraslih. 

Samo zdravljenje traja različno dolgo, kar 
je odvisno od vrste nepravilnosti. Lahko traja 
zelo kratek čas, do šest mesecev; lahko poteka 
tudi v več fazah, med rastjo in razvojem. 
Nekatere nepravilnosti se namreč lahko 
ponovijo ali izrazijo tudi pozneje. V vzdrže-
valnem obdobju, v obdobju retencije, otroka 
še spremljamo in kontroliramo, ali je stanje 
v ustni votlini stabilno. 

Odrasli se vse pogosteje odločajo za 
ortodontsko zdravljenje, saj v preteklosti 
niso imeli zagotovljene tako dobre orto-
dontske oskrbe, kot jo imajo današnji otroci, 
pa tudi odnos do ustnega zdravja je bil 
slabši. Zanj se odločajo iz estetskih razlo-
gov, ortodontsko zdravljenje je pri njih 
pogosto tudi del celostne obravnave 
zobovja. Z ortodontskimi premiki zob lahko 
namreč izboljšamo njihovo poznejšo pro-
tetično, implantološko, parodontalno ipd. 
oskrbo. Veliko jih potrebuje ortodontsko 
pripravo za boljše končne dosežke pri celo-
stni obravnavi. Tako lahko na primer orto-
dontsko pripravimo zadosten prostor za 
zobni vsadek, poravnamo zoba ob vrzeli, 
izvlečemo zob, da omogočimo boljšo izde-
lavo prevleke, poravnamo nivo dlesni za 
lepšo estetiko nasmeha ...

Katere vrste ortodontskih aparatov 
o b s ta j a j o i n ka j  j e n ove g a n a te m 
področju?
Imamo snemne in nesnemne ortodontske 
aparate. Snemni se po večini uporabljajo 
pri otrocih. Novost so snemni aparati, ki se 
uporabljajo tudi v odrasli dobi – to so tako 
imenovane termoplastične opornice. Ter-
moplastične opornice so sicer prozorne, 
vendar vidno prekrivajo zobno vrsto. Na 
podlagi digitalne simulacije načrta zdra-
vljenja se izdela zaporedje termoplastičnih 
opornic, ki jih bolnik postopoma menjuje 
do končne odprave nepravilnosti. Čeprav 
naj bi s termoplastičnimi opornicami lahko 
odpravili večino zobnih nepravilnosti, je 
njihova uporaba strokovno utemeljena in 
razumska le pri lažjih zobnih nepravilno-

stih. Dodatni pripomočki, ki jih upora-
bljamo, so mini vijaki, ki olajšajo določene 
premike zob in z njimi lahko bolj nadzoro-
vano premikamo zobe. Tovrstne vijake 
začasno vstavimo v kost in jih po konča-
nem ortodontskem zdravljenju spet odstra-
nimo. Omogočajo nam, da se pri premika-
nju zob oziroma čeljustnic opremo na kost, 
torej dosežemo kostno sidranje, kar v neka-
terih zelo zahtevnih primerih poveča 
možnosti uspešnega in učinkovitega 
zdravljenja.

Kako je z vzdrževanjem ustne higiene 
med ortodontskim zdravljenjem?
Prizadevamo si za to, da ima bolnik pred 
začetkom zdravljenja v celoti sanirane zobe 
in da vzdržuje brezhibno ustno higieno. Zato 
vztrajamo, da pred izdajo napotnice izbrani 
zobozdravnik nauči bolnika ustrezne teh-
nike čiščenja zob, redno preverja stopnjo 
ustne higiene z objektivnimi kazalniki, kot 
je na primer indeks ustne higiene. Poleg 
tega mora zobozdravnik pred napotitvijo 
odstraniti karies in ustrezno oskrbeti mlečne 
in stalne zobe ter izdreti mlečne zobe ozi-
roma njihove ostanke, ki jih ni mogoče poz-
draviti. Med ortodontsko obravnavo mora 
bolnik vzdrževati dodatno ustrezno ustno 
higieno, sicer lahko pride do nepopravljivih 
poškodb zob. Vendar se dogaja, da starši za 
otroke, ki pridejo k ortodontu, mislijo, da jim 
ni treba več obiskovati zobozdravnika. To je 
povsem napačno. Otroci, ki imajo name-
ščene aparate, še zlasti nesnemne, morajo 
izbranega zobozdravnika obiskovati še 
pogosteje, na tri do štiri mesece in ne le vsa-
kega pol leta. 

Kako naj otroka najlaže pripravimo na 
to, da bo nekaj časa nosil ortodontski 
aparat?
Preden pričnemo z zdravljenjem, se z vsa-
kim otrokom pogovorim o tem, ali si to res 
želi. Po pravici rečeno: saj ga ima v ustih on 
in ne njegovi starši. Če ima do njega odklo-

nilen odnos, vem, da bo slabo sodeloval in 
da zdravljenje zaradi tega ne bo učinkovito. 
Zato ga pri takih otrocih raje preložim na 
poznejši čas, ko bodo bolj motivirani in bodo 
razumeli, da bodo z nošenjem ortodont-
skega aparata izboljšali stanje v ustni votlini. 
Dobre izkušnje pa imam z otroki, starimi 4–5 
let, ki brez težav sodelujejo pri zdravljenju. 
Če namreč otrok (in starši) zaupa svojemu 
zobozdravniku, bo brez težav naredil, kar bo 
ta od njega želel.

Privatna specialistična ordinacija za zobno in čeljustno 
ortopedijo v Bovcu in Šempetru pri Gorici.

V novi ortodontski ordinaciji nudimo:
• zdravljenje vseh ortodontskih nepravilnosti, tudi odraslim
• nadaljevanje ortodontskega zdravljenja tistim, 

ki so ga prekinili
• hitro izboljšanje manjših estetskih nepravilnosti
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Kako nasilje nad otrokom na splošno 
vpliva na njegovo kasnejše življenje?
Nevroznanost in medicina sta pri posledicah 
nasilja na razvoj možganov in odraščanje otrok 
enoznačni. Nasilje je nesprejemljivo, saj našim 
otrokom odvzame moč samouresničitve in 
uresničevanje lastnih potencialov, s katerimi 
so se rodili. Nasilje ne vodi samo v trenutno 
spremenjeno delovanje možganov, pač pa 
zaradi kritičnih razvojnih obdobij pri otrocih 
lahko pušča trajne posledice. V kritičnem 
obdobju so namreč naši možgani izjemno 
dovzetni za vplive okolja. Prav zato je otroštvo 
razumljeno kot obdobje velikih razvojnih spre-
memb in obdobje izjemno hitrega in lahko-
tnega učenja: o sebi, svetu in drugih. Nasilje 
nad otroki vodi v strukturne spremembe v 
možganih, zlasti v čelnih režnjih, s povečano 
aktivacijo levega medialnega frontalnega in 
sprednjega cingulatnega girusa, kar je značilno 
za osebe s posttravmatsko stresno motnjo. 
Spremenjeno delovanje prefrontalne skorje 
vodi v trajne spremembe, ki ne omogočajo 
učinkovitega zorenja možganov; često se pri-
družijo težave pri samonadzoru in empatiji. 
Spremembe zajamejo tudi limbični sistem, kor-
pus kalozum ter male možgane, kar vodi v 
čustvene težave, težave z vzdrževanjem pozor-
nosti in navezanostjo. Izkušnje nasilja, tako 

Nasilje je nedopustno, še posebej so ran-
ljivi otroci, ki se ne zmorejo niti ne znajo 
braniti sami. Četudi se vse več govori o tem, 
še ne pomeni, da nasilje nad otroki izginja. 
Še vedno je tu in prav je, da čim večkrat opo-
zorimo nanj. Otroka namreč zaznamuje za 
vse življenje, še več, dokazano je, da nasi-
lje pušča trajne spremembe v delovanju nji-
hovih možganov. O tem smo se pogovarjali 
z dr. Tino Bregant, dr. med., spec. pedia-
trije in mamo treh otrok.

Avtorica: Katja Štucin

Nasilje nad otroki
čustvenega, telesnega kot zanemarjanja, zaja-
mejo v možganih centre za emocije, strah, jezo, 
občutke zadovoljstva, samonadzora, pozor-
nosti in spomina. To so vse strukture, ki so 
ključne za naše čustveno in izpolnjujoče življe-
nje ter za naše akademsko udejstvovanje. Tudi 
zato se otroci z izkušnjami nasilja kasneje v 
odrasli dobi soočajo s številnimi težavami, tako 
na biološkem, sociološkem kot ekonomskem 
področju. Zaradi kritičnih obdobij v razvoju 
so namreč njihovi možgani bolj ranljivi za tovr-
stne izkušnje. Težave zaradi izkušenj nasilja, ki 
vztrajajo kasneje, v odraslo dobo, pa jih ovi-
rajo pri doseganju potencialov, s katerimi so 
bili rojeni.  

Lahko orišete spremembe delovanja 
možganov pri takih otrocih? Katere motnje 
so potemtakem še možne? 
Zanemarjanje vpliva na aktivnost osi hipota-
lamus-hipofiza-nadledvičnica, ki je ključna za 
izločanje in metabolizem stresnih hormonov. 
Ti otroci imajo povišane vrednosti bazalnega 
kortizola. Ko odrastejo, ob stresni situaciji nji-
hove bazalne vrednosti kortizola ne narastejo 
kot običajno, narastejo pa hkrati vrednosti dru-
gih hormonov, npr. ACTH in CRH. Ti odrasli 
imajo ob tem težave z razdražljivostjo, agre-
sijo, odvisniškimi vedenji, depresijo, pretirano 
vzdraženostjo simpatičnega sistema in imajo 

Intervju: dr. Tina Bregant, dr. med.

A  Nasilje vodi v spremenjeno delova-
nje možganov.

B Otroci z izkušnjami nasilja se v odra-
sli dobi soočajo s številnimi težavami, 
tako na biološkem, sociološkem, kot 
ekonomskem področju.

C Spodbujati je treba ničelno tole-
ranco do vseh oblik nasilja!



33 Marec 2017

tudi znake posttravmatskega sindroma. Vzpo-
redno z osjo hipotalamus–hipofiza–nadled-
vičnica se aktivira simpatiko-adrenalni sistem, 
to je avtonomno simpatično živčevje, ki ni pod 
nadzorom volje, in postane pretirano vzdra-
ženo. Sredica nadledvične žleze lahko deluje 
kot pri stalnem stresu, dokler se ne izčrpa in 
otopi. V hipokampusu, ki predstavlja center 
za spomin, so receptorji za stresne hormone. 
Pri podaljšanem stresu se hipokampus skrči. 
Tak hipokampus je dovzetnejši za nadaljnje 
metabolne vplive, kar lahko vodi v dokončen 
propad njegovih živčnih celic. Čustvene zlo-
rabe dodatno spremenijo povezljivost (konek-
tivnost) med amigdalo in hipokampusom. 
Funkcionalna povezljivost med amigdalo in 
medialno prefrontalno skorjo, posteriornim 
delom cingulatne skorje, putamnom, talamu-
som in kavdatumom je zmanjšana. Odvisna 
je od količine oksitocina. Ljudje z izkušnjo 
duševnega nasilja imajo iztirjen, poleg stre-
snih hormonov tudi oksitocinski odgovor. 
Oksitocin pa je med drugim hormon navezo-
vanja, ljubeče skrbi za drugega.

Izpostavljate tudi čustveno nasilje, ki ga 
nekateri starši prav tako uporabljajo kot 
vzgojni prijem. 
Vzgajanje z nasiljem ni vzgajanje, pač pa zgolj 
nasilje. Pogosto je izraz lastne nemoči, a je 
kljub temu nesprejemljivo. Nesprejemljivo pa 
ni samo zato, ker je boleče. Tako v neustrezno 
discipliniranje uvrščamo tudi duševno nasilje, 
ki za nekatere ni dovolj boleče, da bi bilo ozna-
čeno kot nasilje. A vendar poniževanja, mani-
pulacije, čustveno in duševno nasilje puščajo 
ravno tako globoke sledi v naši duševnosti. 
Vsako nasilje, tudi zanemarjanje, lahko trajno 
spremeni delovanje otrokovih možganov. 

Govorimo o težkih izkušnjah, ki jih doži-
vijo kot zelo majhni. Kakšna je verjetnost, 
da bo takšen posameznik uspešen na vseh 
življenjskih področjih v primerjavi z nezlo-
rabljenimi otroki?
V tolažbo nam je lahko, da marsikdo kljub 
težkim izkušnjam odraste v zrelega človeka. 
Pogosto pa se za tem skrivajo leta dela na 
sebi in dobra duševna odpornost – t. i. rezi-
lienca. Kljub temu je vredno poudariti, da 
nam življenje samo prinese izzive: bolečino 
ob padcu, bolezen, smrt ljubljenih, itd. Tež-
kih situacij je že tako ali tako dovolj in 
nobene potrebe ni, da bi otroka »urili« v 
prenašanju nasilja in krutosti sveta. Celo 
več, toliko upiranja in opravičevanja nasi-
lja, ko je stroka –medicina in razvojna 
nevrologija – vendar jasna, me vedno 
začudi. Opravičevanje lastnega vedenja s 
kruto naravo tudi ne vzdrži daljšega razmi-
sleka. Zato pri vzgoji otrok ne uporabljamo 
nasilja: klofut, zaušnic, tepeža, vpitja, lasa-
nja, pa tudi ne manipulacij in zanemarjanja 
(ignoriranja). Tudi opravičevanje lastnega 
vedenja, da nismo zmogli ravnati drugače, 
ni ustrezno. Imeti odrasle, zrele in zdrave 
možgane je namreč velik privilegij, ki nam 
omogoča, da svoje vedenje spremenimo 
in ga izboljšamo. Če zavrnemo to plastič-
nost možganov, smo zavrnili darilo narave. 

Drži pa, da spremembe vedenja niso pre-
proste, so dolgotrajne in zanje se je treba 
in se je tudi vredno potruditi. 

Za konec je prav, da se tako rekoč vrneva 
na začetek. Kdaj po vaše govorimo o nasi-
lju nad otroki oziroma o zlorabi otrok?
WHO nasilne dogodke razume kot ogroža-
nje zdravja za vse ljudi po svetu. Nasilje in z 
njim povezani dogodki predstavljajo devet 
odstotkov globalne smrtnosti. Ob vsaki smrti 
zaradi nasilja se moramo zavedati, da pravi-
loma ne gre za enkratno dejanje, pač pa za 
niz dejanj, ki so do končnega dogodka pri-
peljali. Zato je tako pomembno, da krog nasi-
lja prekinemo čim prej. Tudi nasilja nad otroki 
ni malo. Leta 2005 predstavljena raziskava 
organizacije UNICEF je med mladimi v Evropi 
in srednji Aziji pokazala, da kar 60 odstotkov 
otrok trdi, da so priče nasilju v družini. V istem 
dokumentu, ki se sklicuje na podatke WHO 
iz leta 2003, je opisano, da v Evropi letno kar 
3500 otrok, mlajših od 15 let, umre zaradi tele-
snega nasilja in zanemarjanja: od tega dva 
otroka na teden v Nemčiji in Veliki Britaniji in 
trije na teden v Franciji. Tveganje za smrt je 
najvišje za malčke, stare med enim in štirimi 
leti. Podobno velja v ZDA. Poleg telesnega 
nasilja so otroci izpostavljeni tudi čustve-
nemu zanemarjanju. V ZDA so tako ugota-
vljali v zadnjih letih porast čustvenega zane-
marjanja otrok pri skoraj desetih odstotkih. 
Pri družinskem nasilju gre za skupni družbeni 
in javnozdravstveni problem, ki ga lahko dol-
goročno zmanjšujemo in omejujemo le s 
spodbujanjem ničelne tolerance do vseh 
oblik nasilja ter ustreznim ukrepanjem, tako 
na zasebni kot strokovni ravni. Dobro je, da 
o tem razmišljamo in se pogovarjamo, 
potrebni pa so tudi ukrepi.

Kakšna pa je statistika v Sloveniji?
Otrok z izkušnjo nasilja med nami ni malo. 
Opažamo veliko nasilja za štirimi stenami, 
več je poročanega zanemarjanja otrok kot 
včasih. Poročilo policije za leti 2014 in 2015 
kaže, da je bilo v teh letih obravnavnih 1601 
in 1267 primerov nasilja v družini, pri čemer 
je bilo skupaj tovrstnih obravnav nasilja v 
družini 6066 in 5139. Poleg tega pri nas 
velika večina staršev meni, da je blažje tele-
sno kaznovanje otrok vzgojno upravičeno. 
Celo od strokovnjakov slišimo pripombe o 
vzgojnem udarcu »ena čez rit«. Vendar pa 
to niso ustrezni vzgojni ukrepi. Povsem za 
konec bi spomnila, da smo ljudje evolucij-
sko uspešni, ker smo se povezali med seboj.  
Saj nismo zavzeli planeta zato, ker smo kot 
posamezniki močni. Smo šibki in majhni, a 
kot družba smo izjemno močni. Če kot 
družba dopustimo, da nasilje naše povezave 
in vezi razdre, smo na poti propada. Zato si 
pomagajmo in se podprimo v prizadevanjih 
za boljši in prijaznejši jutri nas in naših otrok

»Zato pri vzgoji otrok ne uporabljamo nasilja: klofut, 
zaušnic, tepeža, vpitja, lasanja, pa tudi ne manipu-
lacij in zanemarjanja (ignoriranja). Tudi opravičeva-
nje lastnega vedenja, da nismo zmogli ravnati dru-
gače, ni ustrezno.«
nje lastnega vedenja, da nismo zmogli ravnati dru-
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razloži Breda Benedik, vzgojiteljica v Vrtcu 
Škofja Loka, ki ob tem doda, da so nekateri 
starši iskali vse mogoče izgovore, da se njiho-
vim otrokom ne bi bilo treba odpraviti na 
takšen izlet. Starši so zaskrbljeni, saj želijo le, 
da bi otrok užival in se imel fino, medtem ko 
pozabljajo na pomen vztrajnosti in vzdržljivo-
sti. Ob tem velja omeniti, da v vrtcu tovrstne 
izlete organizirajo že od samih začetkov.  Starši 
velikokrat svojim otrokom naročijo, naj jim 
povedo, ko bodo utrujeni, da jih bodo nosili, 
s tem pa otroka povsem podzavestno prikraj-
šajo za prevzemanje odgovornosti. Vendar pa 
sta za otroke vztrajnost in teženje k cilju še 
kako pomembni, saj večji kot je trud, večje je 
tudi veselje. »Nekatere otroke že ob barvanju 
risbic začne boleti roka, veliko težav pa jim 
povzroča tudi metanje žoge, saj nimajo koor-
dinacije. Sploh roke so zelo kritične, saj otroci 
z njimi vse premalo delajo. Prav zato jih je treba 
vključevati v čim več hišnih opravil. Otroci v 
tem zelo uživajo, le dopustiti jim moramo, da 
se tega lotijo. Ne smemo vsega narediti name-
sto njih. Malčkom je v veliko veselje, ko nam 
lahko pomagajo,« opozarja pedagoginja, ki 
ob tem izrazi veliko obžalovanje nad upadom 
zunanjih dejavnosti, ki bi lahko otrokom povr-
nile marsikatero spretnost.

Nič ne more nadomestiti družine
»Plezanja po drevesih danes ni več. Pa ne da 
ne bi bilo drevja ali kamenja, temveč težava 
leži v nas, v samem strahu pred poškodbami. 
V vrtcih se sicer vedno bolj osredotočamo v 

Časi se spreminjajo, tako je tudi z otroki, v 
zadnjem času pa pedagogi opažajo, da ima 
vedno več malčkov težave s povsem pre-
prostimi gibalnimi vzorci, problematična 
je lahko že hoja po naravni podlagi. Prav 
zato smo zgodbo preverili s štirih različnih 
zornih kotov, zbrali smo mnenja ravnate-
ljice vrtca, športne pedagoginje, socialne 
delavke in vzgojiteljice, ki so vsakodnevno 
vpete v zgodbe naših najmlajših. 

Avtorica: Nika Arsovski

Izumiranje vzdržljivosti
Življenje pred nekaj desetletji je bilo povsem 
drugačno od današnjega, očitno pa je to vpli-
valo tudi na otroke, saj se najočitnejše razlike 
pojavljajo prav med otroki danes in pred dvaj-
setimi, tridesetimi leti. »Opažamo predvsem 
pomanjkanje moči, pa tudi vztrajnost počasi 
pada. Slabše je razvita tudi fina motorika, 
morda gibljivost še najmanj odstopa. Pred tri-
desetimi leti smo z otroki v gozdu nabirali 
sadeže, čofotali po vodi in se bosi vrnili nazaj 
v vrtec. Starši so bili tega zelo veseli, medtem 
ko bi bili danes deležni številnih pripomb. Z 
malčki smo peš odšli na bližnji hrib, slabi dve 
uri počasnega hoda od vrtca in se vrnili nazaj. 
Lani pa smo prvič po vseh desetletjih morali 
organizirati avtobusni prevoz, ki nas je pripe-
ljal nazaj, saj smo pravilno predvideli, da otroci 
tega ne bodo zmogli,« situacijo iz prve roke 

Gibanje v naravi – 
neznanka za otroke?!

zunanje dejavnosti, sprehode. Vendar pa so 
otroci polni strahov, saj se ustrašijo že manj-
šega klopa, ki pleza po roki, ali sonca. Števil-
nih informacij ne morejo predelati kot odra-
sli, zato lahko mislijo, da lahko že najmanjši 
sončni žarki povzročajo hude bolezni,« poja-
snjuje Benedikova. Starši zaradi pomanjka-
nja časa, želje otrok ali nekakšnih drugih nagi-
bov otroke kaj hitro vpišejo k popoldanskim 
dejavnostim, ki pa niso vedno dobre za 
otroka. »Dejavnosti po šoli so zelo koristne, 
vendar se mi zdi, da smo s tem prenasičeni. 
Velika večina dejavnosti je danes nadome-
stilo družine, med njimi so tudi kakovostne, 
pa vendar nihče ne more nadomestiti časa s 
starši. Ti ta čas čakajo v avtu, v dobri veri, da 
so otroku omogočili zabavno preživljanje pro-
stega časa. Pa vendar je to le navidezno dobro. 
Otroci se teh dejavnosti udeležujejo zaradi 
kondicije, vendar je problem, ker bi to morala 
biti naloga družine. Starši so prvi in najboljši 
učitelji, zato bi morali več časa preživeti z 
otroki, se sprehajati, hoditi po hribih, razisko-
vati gozd. Otrok potrebuje vaš čas! Obstaja 
nešteto dejavnosti, s katerimi lahko pope-
strimo otrokov vsakdan, malčki pa nam bodo 
nadvse hvaležni, če jim bomo namenili več 
trenutkov,« pove Breda Benedik in ob tem 
poudari pomen skupnih dejavnosti.  

Obrnjena vloga spolov
Razmere so danes drugačne kot nekoč. Za to 
seveda niso krivi le starši, ki se jim zaradi 
hitrega življenjskega ritma neprestano nekam 

A Starši so prvi in najboljši učitelji, zato 
bi morali več časa preživeti z otroki, ki 
bi jih morali vključiti v svoje športne 
dejavnosti. 

B S potuho otroke prikrajšamo za 
odgovornost, kar se bo zrcalilo v 
kasnejših obdobjih. 

C V predšolski dobi mora otrok osvojiti 
čim večjo paleto gibalnih vzorcev.
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mudi. Po mnenju sogovornice jim je bilo vce-
pljeno v glavo, da morajo narediti nekaj zase, 
vendar pa v svoje dejavnosti ne znajo vplesti 
otrok. Medtem ko starši tečejo, bi namreč 
lahko otrok veselo kolesaril ob njih. »Družina 
je prva, vsi ostali pa jo le nadomeščamo. Starši 
so prvi in najboljši. Seveda niso edini, saj jim 
pedagogi in trenerji pri tem pomagamo, ven-
dar bi morala biti družina vseeno na prvem 
mestu. Če otrok hodi na gibalne urice, lahko 
z otrokom tečemo do telovadnice, pa s tem 
združimo prijetno s koristnim,« predlaga 
vzgojiteljica, ki opozarja na nepotrpežljivost, 
slednje pa so se priučili tudi otroci. Danes 
namreč ne znajo več razporediti moči, saj se 
že v samem začetku zaženejo, potem pa jim 
pojenjajo moči. Radi bi vse in to takoj. Tako 
kot tudi njihovi starši. Ti morajo pri vzgoji 
izkazati veliko mero potrpežljivosti, otroke 
pa je treba neprestano opogumljati pri dejav-
nostih. »Otrokom moramo pustiti, da so 
otroci, vendar jim moramo ljubeče in vztrajno 
vlivati pogum za naprej, da se naučijo česa 
novega,« zaključi sogovornica, ki ob tem izpo-
stavi tudi razliko med spoloma. Včasih so bili 
fantje tisti močnejši, odločnejši in z željo po 
telesnih izzivih, danes pa je vloga skorajda 
obrnjena. Dečki so sramežljivi in se raje umi-
kajo, zato se nemalokrat zgodi, daj ih morajo 
vzgojiteljice ščititi pred dekleti. Punce se ne 
dajo in brez težav tekmujejo s fanti, počutijo 
se zelo močne in samozavestne. S tem seveda 
ni nič narobe, vendar pa se pri tem izgublja 
temeljna vloga moškega spola, ki izhaja še iz 
pradavnih časov. 

Narava je otrokovo 
primarno okolje
»Igre na prostem so bile pred leti povsem dru-
gačne, saj so nekatere veščine gibanja malčki 
prinesli od doma, danes pa ga moramo učiti 
pravilne hoje in celo preskakovanja luže. Šte-
vilnim otrokom to povzroča nemalo težav,« 
prizna Janja Bogataj, ravnateljica škofjelo-
škega vrtca, ki razlog za slabšo gibalno moto-
riko otrok vidi v velikem številu rizičnih noseč-
nosti. Mamice se takrat prepustijo skrbi  
okolice, saj morajo zaradi narave nosečnosti 
počivati, ko pa na svet prijoka otrok, se skrb 
prinese tudi nanj. Veliko so k temu pripomo-
gli tudi razni pripomočki, v katere lahko pose-
demo oz. poležemo otroka, zaradi česar se 
malček ne more prosto gibati, tako v prostoru 
kot naravi. Poleg tega se tudi odrasli ne 
posvečajo več gibanju, več pozornosti raje 
usmerijo v tehnološke naprave, večino dneva 
preživijo sede. »Potreba po gibanju ni več pri-
marna potreba odraslih. Otroci posnemajo 
starše v vseh obdobjih odraščanja, zato je tudi 
za starše pomembno gibanje, športno udej-
stvovanje. Včasih opazim, da vozijo otroke, ki 
že hodijo, kar v vozičku, da so zmožni daljših 
razdalj,« priznava ravnateljica, ki verjame, da 
so otroci v naravi dosti bolj srečni in pomir-
jeni, saj gre vendarle za njihovo primarno oko-
lje. Med otroki, ki so odraščali na vasi ali v 
mestu, danes skorajda ni več razlik. Gibalne 
sposobnosti so odvisne bolj od pripravljeno-

sti staršev, ki skrbijo za otrokov razvoj in giba-
nje. Pri spretnih otrocih se namreč hitro opazi 
drugačna dinamika družine, medtem ko se 
nekateri s temi veščinami že rodijo. »Otroci, 
ki se ne gibljejo dovolj, bodo imeli težave z 
zdravjem, saj ni predihanosti, drže, pa tudi 
odpornosti ne, da o debelosti sploh ne govo-
rimo. Seveda se lahko pojavi tudi depresija,« 
pojasnjuje sogovornica in ob tem izpostavi 
še nekatere pozitivne plati gibanja: vložek v 
zdravje, odpornost, lepše medsebojne 
odnose in generacijsko sožitje. 

Gibalni vzorci za vse življenje
Malčki dandanes vedno več časa preživijo 
za računalniki in tehnološkimi napravami, 
zato jim že povsem preproste športne dejav-
nosti povzročajo težave. »Gre za pomanjka-
nje športne dejavnosti v zunanjem okolju, 
medtem ko je notranjih dejavnosti pri otro-
cih dovolj, vendar se velikokrat pojavi pro-
blem, saj želimo malčke že v zelo rani mla-
dosti, tudi v predšolskih letih, strogo 
usmeriti v le en sam šport. V predšolski dobi 
mora otrok osvojiti čim večjo paleto gibal-
nih vzorcev, ne le brcanja žoge, temveč vse 
vrste dejavnosti. Pri tem gre velikokrat za 
željo staršev, ki želijo otroka zgodaj vpisati 
v šport, zaradi česar malček ne pozna osnov, 
kako plezati, pasti, narediti preval. Mislim, 
da bi otroci v predšolskem obdobju morali 
pridobiti osnovno motoriko, potem pa v dru-
gem ali tretjem razredu združevanje s športi, 
kot so plavanje, atletika in gimnastika. Sle-
dnja je odlična za koordinacijo in gibljivost 
ter moč. Je namreč osnova vsakega športa,« 
pojasnjuje Tina Šolar, vodja otroških vadb 
pri športnem društvu Partizan. Pomanjka-
nje gibljivosti in moči se najbolje odraža  v 
predelu ramenskega obroča, saj se otroci 
ne gibljejo več kot nekoč, ne plezajo po dre-
vesih in se ne obešajo po vejah. Hitro se tudi 
spotikajo, nekateri pa sploh ne znajo teči. 
»Prav pri takšnih lahko po nekaj športnih uri-
cah opaziš velik napredek ter zadovoljstvo 
na obrazih otrok in staršev. Pedagogi namreč 
postavimo gibalne poligone, ki temeljijo na 
njihovih naravnih oblikah gibanja, vse od 
plazenja do skokov. Vse te elemente skozi 
igro vključimo v dejavnost. Otrokom pridejo 
prav tudi poskoki, plezanje, trampolin in pre-
vali, pa tudi igre z žogo,« pove športna peda-

goginja, ki verjame, da gibanje koristi tudi 
pri razvoju refleksov, ki se odrazijo pri pad-
cih, saj se otrok pred njimi lažje zaščiti. Več 
gibalnih vzorcev kot osvoji v mladosti, več 
mu jih bo tudi ostalo v spominu. Otroci, ki 
niso vpeti v športne in gibalne dejavnosti, 
bodo namreč zaradi današnjih vzorcev imeli 
težave v kasnejših obdobjih, ki se bodo zrca-
lile v zdravstvenih problemih, poleg tega 
pa tudi zavračanju športnega udejstvova-
nja. Če otroku v mladosti ne predstavimo 
športa kot nekaj koristnega in zdravega, 
namreč tudi v kasnejših letih ne bo telesno 
dejaven. 

»Starši so prvi in najboljši učitelji, zato bi morali več 
časa preživeti z otroki, se sprehajati, hoditi po hribih, 
raziskovati gozd. Otrok potrebuje vaš čas!«
časa preživeti z otroki, se sprehajati, hoditi po hribih, 
raziskovati gozd. Otrok potrebuje vaš čas!«

»Danes pa otroci ne znajo niti obuti 
čevljev na vezalke, saj starši namesto njih 
prevzemajo odgovornosti. Čevlji na 
vezalke so daleč najkakovostnejše za 
otroke, vendar je za zavezovanje potrebna 
potrpežljivost. Otroka je tega treba nau-
čiti, vendar pa po liniji najmanjšega 
odpora starši kupijo čevlje na 'mucka',« je 
prepričana vzgojiteljica Breda Benedik.

V vrtcih opažajo, da ima veliko otrok 
težave z gibanjem in koordinacijo. »Že 
hoja po naravni podlagi jim lahko pov-
zroča težave. Starše zato spodbujamo, 
da spodbujajo otrokovo naravno giba-
nje, da se naučijo tudi pasti ali pa se uda-
rijo. Vse to je del izkušnje, ki mu bo kori-
stila vnaprej. Gibalni razvoj je predvsem 
pri predšolskih otrocih zelo pomemben, 
otroci imajo težave z razvojem grobe 
motorike in preostalimi gibalnimi vzorci, 
od plazenja do hoje. Kasneje se pojavijo 
težave tudi s fino motoriko, kar lahko 
vpliva tudi na govor. Otrok mora izži-
veti svoje impulze po gibanju, vsaj v 
začetnih fazah je to pomembneje kot 
usmerjeni šport,« je prepričana Andreja 
Demšar, univ. dipl. psihologinja, ki ver-
jame, da so otroci nemirni prav zaradi 
tega, ker ni zadoščeno njihovim potre-
bam. Malčki so le s težavo zbrani in 
sedijo pri miru med jedjo, kar je posle-
dica pomanjkanja naravnega gibanja. 

15. marca izide 100. številka!
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Kako ustaviti potenje 
pod pazduho?

Kdaj se potimo?
Potenje poteka ves čas. Ker so količine 
znojnih hlapov tako majhne, ga po navadi 
sploh ne opazimo. Moteče potenje posta-
ne, ko se zaradi povečanih potreb po ohla-
janju količine izločenega potu povečajo 
in se v obliki kapljic začnejo zadrževati na 
koži in dlačicah. 

Če človek miruje, pri normalni tem-
peraturi okolja in telesa običajno izgubi 
do pol litra znoja dnevno, pri večjih obre-
menitvah pa so žleze znojnice sposobne 
ustvariti do 14 litrov znoja v enem dnevu. 
Potenje se poveča pri večji telesni dejavno-
sti, povišani temperaturi telesa ali okolja, v 
duševnem stresu, uživanju alkohola in ko-
feina, pri jemanju določenih zdravil in pri 
nekaterih boleznih. 

Zakaj se potimo – je potenje res po-
trebno?
Potenje je povsem normalen fiziološki 
proces in je za normalno delovanje telesa 
nujno potrebno, saj pomaga uravnavati 
telesno temperaturo. Je posledica pregre-
vanja telesa, saj se z izločanjem in izhlape-
vanjem znoja s površine telesa to poskuša 
ohladiti. Poleg hlajenja potenje tudi vlaži 
kožo, preko potu se na nekaterih delih te-
lesa izločajo feromoni, ki dajejo vsakemu 
lasten vonj. 

Kdaj je potenje pretirano?
V primeru, da potenje poteka neodvisno 
od regulacije telesne temperature, govori-
mo o hiperhidrozi. Primarna hiperhidroza 
se najpogosteje pojavlja omejeno na dla-
neh, stopalih, pazduhah in obrazu, vzrok 
nastanka ni pojasnjen. Pri sekundarni hi-
perhidrozi pretirano potenje poteka na ce-

lem telesu in je posledica nekaterih bolezni 
in zdravil.

Kako lahko omilimo potenje?
Čeprav je potenje povsem normalen po-
jav, se večina ljudi želi znebiti neprijetne-
ga vonja in potnih madežev na oblačilih. 
V kožnih pregibih vlažno in toplo okolje 
spodbuja rast bakterij na površini kože, ki 
povzročajo neprijeten vonj. Potenje paz-
duh najpogosteje omilimo z dezodoranti 
(prekrijejo  neprijetni vonj) ali antiperspi-
ranti (izločanje potu začasno preprečujejo 
z začasnim blokiranjem izvodil žlez znoj-
nic). Med drugimi ukrepi za zmanjšanje 
potenja so vbrizganje botulinskega toksi-
na A, jemanje zdravil, ki zmanjšujejo pote-
nje, kirurška prekinitev živčnih povezav ali 
mehanska odstranitev znojnic. 

Kako lahko varno odstranimo vonj in 
madeže znoja pod pazduho?
Če dezodoranti in antiperspiranti ne zado-
stujejo, prav tako pa operativni posegi ne 
pridejo v poštev, imamo zdaj novo, zelo 
učinkovito terapijo, ki jo izvajamo v Derma 
centru Maribor. MiraDry uporablja tehno-
logijo mikrovalov, ki selektivno pregrejejo 
podkožje do te mere, da pride do trajne 
odstranitve žlez znojnic, ki se nato odstra-
nijo s pomočjo telesu lastnih mehanizmov. 
Učinek je enak, kot ga je mogoče doseči s 
kirurškimi posegi v telo, ampak pri kirurgiji 
obstaja možnost pojava brazgotin in dru-
gih zapletov.

Je miraDry idealna rešitev za prepre-
čevanje potenja?
Z miraDry lahko trajno zmanjšamo pote-
nje in vonj pod pazduhami, ima izredno 
visoko stopnjo varnosti, poleg tega je 
terapija neinvazivna, kar pomeni, da na 
koži ne bo nobenih kirurških rezov. Obdo-
bje okrevanja je minimalno, saj se večina 
pacientov lahko že po dveh dneh vrne k 
svojim vsakodnevnim dejavnostim, uči-
nek pa je takojšnji, saj bo že po eni terapiji 
odpravljena večina znoja in neprijetnega 
vonja ter dlak pod pazduho. Glede na vse 
našteto lahko rečem, da je miraDry ideal-
na rešitev za preprečevanje potenja. 

Kako deluje miraDry?
MiraDry je edina naprava, ki ima cer-

tifikat FDA za trajno odstranitev znojnic. 
Velika prednost je v neinvazivnosti me-
tode, saj za doseganje trajnega učinka ni 
potreben kirurški poseg. MiraDry upora-

blja tehnologijo mikrovalov, ki selektivno 
pregrejejo podkožje do te mere, da pride 
do trajne odstranitve žlez znojnic in dlač-
nih mešičkov, ki se nato odstranijo s po-
močjo telesu lastnih mehanizmov. V veliki 
večini primerov zadostuje le ena terapija. 
Prednost je še, da ne poškoduje kože, pač 
pa selektivno samo del podkožja, kjer se 
nahajajo znojnice in dlačni mešički.

Ali z miraDry lahko zdravimo samo 
hiperhidrozo?
Seveda bodo dobri rezultati posebno za-
želeni pri posameznikih s hiperhidrozo 
pazduh, ki morajo zaradi nekontroliranega 
potenja večkrat dnevno menjati oblačila, 
vendar pa so terapije z miraDry namenjene 
vsem, ki jih potenje pod pazduho kakor koli 
moti. Marsikoga potenje moti med izvaja-
njem svojega poklica in jim je zaradi mokrih 
madežev nelagodno, priporočljivo je za raz-
lične poslovneže, menedžerje, predavatelje, 
javne osebnosti ..., skratka za vse, ki se želijo 
počutiti čiste in samozavestne. 

Sandi Luft, dr. med., spec. dermatologije,  
vodja Derma centra Maribor

Z MIRADRY ZA VEDNO USTAVITE 
POTENJE POD PAZDUHO.
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starši, bo tudi morebitne manj optimalne 
druge biološke, fizikalne, fiziološke okoliščine 
lažje premostil kot otrok, ki ni ljubljen. Dojen-
ček, pa tudi otrok, je dokaj dolgo povsem 
nebogljen, na milost in nemilost prepuščen 
skrbi odrasle osebe in dolgo ni sposoben sam 
zadostiti svojih potreb. To ga dela zelo ranlji-
vega. Vsaka neugodna okoliščina, pa naj bo 
to bolečina, zapuščenost, telesna ali duševna 
zanemarjenost, hrup ali kaj drugega, zato 
učinkuje nanj veliko bolj porazno, kot bi 
enaka stresna situacija delovala na primer na 
odraslo osebo,« je povedala Martina Merše, 
dr. med., spec. pediatrije iz Zdravstvenega 
doma Kranj. 

Dojenček dojema 
neugodje kot večno 
»Dojenček še nima razvitega občutka za čas – 
vsako neugodje je zanj kot večnost, ki nima 
časovne omejenosti in ga zato preplavi z veliko 
intenzivnostjo, občutkom brezizhodnosti ter 
se, če gre za hujše ali pogosto ponavljajoče 
travme, vtisne v njegovo podzavest, kar vpliva 
tudi na njegovo prihodnost – odločitve, stra-
hove, zavore, življenjsko moč, duševno zdravje 
in vitalnost,« je še povedala Martina Merše, dr. 
med., in dodala, da mnoge stvari v življenju 
najmlajših, od pripomočkov za nego, hranje-

Čas je denar. Življenje je tempo. Stres je del 
vsakdanjika. Vsemu temu navkljub ali pa 
prav zaradi tega je še posebej pomembno, 
da znamo poskrbeti zase tudi na način, da 
dovolj in redno spimo, si vzamemo čas za 
počitek in kdaj pa kdaj preprosto samo smo, 
bivamo v tišini. Le tisti, ki zna zagotoviti 
košček miru in tišine sam sebi, ga bo znal 
zagotoviti tudi otroku. Za mamice z 
dojenčki je to še poseben izziv, saj imajo 
dojenčki še zlasti v prvih mesecih življenja 
čisto poseben ritem življenja, ki se mu je 
treba prilagoditi. Zagotavljanje miru in 
»dobrih živcev« otroku pa se začne že veliko 
prej – v nosečnosti …

Avtorica: Vesna Vilčnik

Novorojenček in kasneje dojenček, malček, 
otrok ima osnovne biološke potrebe primer-
ljive odraslim; potrebe po hrani, vodi, počitku, 
zraku, toploti, tudi miru in tišini. »Vendar bi 
najoptimalnejša zadostitev teh fizioloških 
potreb ne zagotavljala preživetja otroka, če 
ne bi bile obenem zadoščene tudi potrebe 
po ljubezni, sprejetosti, varnosti, nežnosti, 
dotiku, toplini, udobju. Še več, otrok, ki je 
sprejet in v tesnem ljubečem stiku s svojimi 

Zagotovimo dojenčku 
mir in tišino

nje, nošenje, igro, ki jih potrošniška družba z 
agresivnimi reklamami vsiljuje staršem kot 
nujne za preživetje njihovih otrok, nikakor niso 
osnovne potrebe, ampak prej osnovna navlaka 
in včasih celo pomembne ovire za zdrav razvoj 
otrok.

Najprej mrtvorojen otrok, 
potem dvojčka
Katarina Nzobandora je mama štirih otrok, 
profesorica razrednega pouka in direktorica 
Zavoda Ž!VIM. V diplomskem delu je razisko-
vala, kako klasična glasba vpliva na otrokov 
razvoj. Njena osebna izkušnja potrjuje, da je 
mogoče tudi v manj ugodnih razmerah poskr-
beti za svoj notranji mir, ki bistveno vpliva 
tudi na plod in kasneje otroka. »Preko mno-
gih člankov in knjig sem spoznala, da vse, kar 
mamice počnemo in čutimo, močno vpliva 
na otroka, ki v času nosečnosti ́ diha´ z nami. 
Moja prva nosečnost je potekala idealno, a 
se je končala z mrtvorojenim otrokom v 39. 
tednu nosečnosti. Ko sem bila noseča drugič, 
je bila nosečnost rizična in naporna, bila sem 
noseča z dvojčki. Vsi so me spraševali, kako 
uspem biti mirna. Povedala sem jim, da se 
zavedam, da dvojčka čutita moj strah in vese-
lje in da vem, da njuno življenje ni v mojih 
rokah, čeprav moram narediti vse, da se bo 

A Dojenček je pogosto v stresu, zato 
med njegove osnovne potrebe sodita 
tudi mir in tišina.

B Novorojenček spi v povprečju 16 ur 
dnevno, nekako od 15 do 20 ur.

C Nenaspan otrok je praviloma razdra-
žljiv, jokav, težko se zbere, ni pozoren, 
slabše uspeva.
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dobro izteklo. Želela sem jima podariti lep in 
miren čas z menoj, dokler smo skupaj, saj za 
smrt njunega bratca nista kriva in o njem nič 
ne vesta – ne morem ju ´kaznovati´ s svojim 
strahom. A nisem bila vedno le mirna in stra-
hovi so prišli. Obvladovala sem jih s petjem 
in glasbo, ki me je sprostila in me ponovno 
napolnila z mirom,« nam je zaupala Katarina 
Nzobandora.

Kako vemo, ali ima 
otrok dovolj počitka?
Novorojenček spi v povprečju 16 ur dnevno, 
nekako od 15 do 20 ur. »Potreba po spanju se 
po treh mesecih začne zmanjševati, po šestih 
mesecih je veliko takih, ki zadremajo le še dva-
krat dnevno za eno do dve uri, po enem letu 
jim zadostuje le še en počitek čez dan. Ker so 
si otroci v marsičem zelo različni – tudi glede 
potreb po spanju, ne obstaja nobena absolu-
tna časovna formula, koliko ur naj otrok pri 
določeni starosti spi in kako točno naj bodo 
te ure razporejene. Tega si predvsem želijo 
mnogi starši, ki bi radi imeli malo miru in časa 
zase. Obstajajo morda le okvirna priporočila, 
vendar bodo starši v njih praviloma težko pre-
poznali svojega otroka,« razloži Martina Merše, 
dr. med., in doda, da je najpomembnejši kri-
terij, ali ima otrok dovolj počitka, če se dobro 
razvija, lepo napreduje, deluje zadovoljen, 
umirjen, svež in spočit. Nenaspan otrok je pra-
viloma razdražljiv, jokav, težko se zbere, ni 
pozoren, slabše uspeva.

Zanemarjeni otroci niso samo 
stvar preteklosti
Dojenček je pogosto v stresu, verjetno pogo-
steje, kot si odrasli predstavljamo ali se tega 
zavedamo, saj smo že pozabili, kako sta na 
nas v prvih življenjskih obdobjih delovala 
občutka popolne nemoči in odvisnosti na 
eni strani ter občutje brezčasja na drugi. Na 
žalost so v današnji moderni družbi dojenčki 
veliko prepogosto v stresu, ki bi se mu dalo 
izogniti, ga preprečiti, omiliti. »Nepotešeni, 
zanemarjeni otroci niso samo stvar prete-
klosti. Tudi danes je kljub vsem prizadeva-
njem, da bi se rodili samo načrtovani in zaže-
leni otroci, veliko takih, ki niso ljubljeni na 
njim primeren način, niso uslišani v svojih 
osnovnih potrebah, s katerimi starši ne 
uspejo najti pristnega stika, ki so le predmet 
samopotrjevanja odraslih, večkrat tudi 
breme ali ovira na karierni poti ali vzvod 
potrošniškega izživljanja v gonji in beganju 
za temi in onimi – večinoma nepotrebnim 
dobrinami,« opisuje izkušena pediatrinja 
Martina Merše. Kljub temu da nas danes 
družba prepričuje, ponudba takšnih in dru-
gačnih »krožkov za dojenčke« (gibalnih uric, 
plavanje, itd.) pa je vsako leto številčnejša, 
pediatrinja meni, da je vse to za nekajteden-
ska oz. nekajmesečna bitjeca vse prej kot 
potrebno. »Namesto da bi v domačem oko-
lju preživljali mirne trenutke s svojimi naj-
bližjimi, so izpostavljeni mestnemu prometu, 
bleščeči svetlobi reklamnih napisov, okuž-
bam, izpušnim plinom, skratka konfuziji dra-

žljajev. Poplavo dražljajev še dodatno pove-
č u j e j o  d i g i t a l n e  n a p r a v e ,  z a s l o n i , 
najrazličnejši zvoki, ki otroka raztresajo, pla-
šijo, zmedejo in dokazano neugodno delu-
jejo na razvoj njegovih možganov. Če 
hočemo otroku dobro, bi se morali temu v 
njegovi prisotnosti zavestno, kolikor je 
mogoče, odreči,« še doda zdravnica. 

Otrok čuti nemir staršev
Najbrž bi se velika večina mamic strinjala, 
da je biti mama najlepša stvar v življenju žen-
ske. Kljub temu pa otrok ne sme biti cilj, ki 
ga dosežemo zato, da bomo imele še tisto 
zadnjo stvar, da bo podoba naše družine 
»popolna«. Pravzaprav se lahko povsem 
nepričakovano zgodi prav nasprotno. Otrok 
je pogosto razočaranje, ker se ne ujema z 
vnaprejšnjimi predstavami; razočaranje, ker 
je v svojih potrebah zahteven, naporen, izčr-
pavajoč in zato staršem zmanjkuje časa in 
moči za druge stvari, ki so prej zasedale prva 
mesta. »Otrok je včasih tudi pretres, ki starše 
sooči z njihovimi lastnimi strahovi in nepre-
delanimi travmami. Ves ta notranji nemir 
staršev otrok čuti in so to tudi zanj lahko 
hudi stresi, pa čeprav je nahranjen in povit 
v najvpojnejše pleničke za enkratno upo-
rabo. Tudi hrup, kričanje, prepiri med star-
šema na otroka učinkujejo porazno. Harmo-
nično družinsko sožitje je za otroka garancija 
varnosti – ločitev staršev, pa če si pred tem 
še tako zatiskamo oči, je zanj ena najhujših 

možnih travm v življenju. Žal je danes 
mnogo otrok, tudi zelo majhnih, ki jim ta 
stres ni prihranjen,« zaključi Martina Merše, 
dr. med.

»Ženske si moramo vzeti 
tudi čas zase«
Čeprav smo moderna družba in nas ni več 
groza, če mamica doji v javnosti ali gre z 
dojenčkom in prijateljicami na kavo, pa je 
treba poskrbeti za pravo razmerje med 
potrebo mamice po aktivnosti in potrebo 
dojenčka po miru in tišini. Kje so meje, kdaj 
lahko govorimo o egoizmu mame? »Družba 
nas po svoje sili, da naj bi se popolnoma 
podrejale svojim otrokom, neprenehoma 
ugodile vsemu, kar si otrok zaželi, saj bomo 
le tako dobre mame. Hkrati naj bi bile dobre 
žene, dobre gospodinje in imele uspešno 
kariero. In seveda tudi navzven delovale kot 

´manekenke ,́ bile fit, sledile trendom … Pri-
tiski so veliki, a mame si moramo znati vzeti 
tudi čas zase. Kdaj je premalo ali preveč? 
Točnega merila ni. Vsaka od nas je drugačna 
in to drugačnost si moramo dovoliti. V eno 
ali drugo skrajnost zanihamo, ko delamo 
proti sebi in svojemu čutenju. Če je mamica 
mirna, se bo odločila pravilno, saj bo čutila 
sebe in svojega otroka. Tako lahko sebi in 
otrokom nudimo kar največ miru in vese-
lja,« je prepričana Katarina Nzobandora, 
mamic štirih otrok in uspešna poslovna 
ženska. 

»Ker so si otroci v marsičem zelo različni – tudi gle-
de potreb po spanju, ne obstaja nobena absolutna 
časovna formula, koliko ur naj otrok pri določeni 
starosti spi in kako točno naj bodo te ure razpore-
jene. Tega si predvsem želijo mnogi starši, ki bi radi 
imeli malo miru in časa zase.«
jene. Tega si predvsem želijo mnogi starši, ki bi radi 
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Najboljši prezračevalni sistem
za novogradnje in sanacije

GRADITE NOVO HIŠO? STE ZAMENJALI OKNA, IZBOLJŠALI
FASADO? NE POZABITE NA PREZRACEVANJE!

Centralni sistemi so stvar preteklosti in jih nadomeščajo
decentralni sistemi
Decentralni prezračevalni sistem z rekuperacijo (Lunos e2) je v resni-
ci podoben centralnemu, le da ga je v primerjavi z zadnjim, bistveno 
lažje vgraditi. LUNOS kot najboljši decentralni sistem v Evropi je ce-
nejši, tišji, energijsko učinkovitejši, obratovalni stroški so nižji in ne 
potrebuje prezračevalnih kanalov, ki jih je treba čistiti!

NE POZABITE NA NE POZABITE NA 

poskrbite za svoje 
zdravje

vlago in plesen
prihranite pri 
ogrevanju

080 73 13

za zeleno prihodnost.

še nikoli tako 
ugodno!

Do 50 % 
subvencije 
Eko sklada!

Lunos, d. o. o., Robbova ulica 2, Ljubljana, S: www.lunos.si, T: 080 73 13
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LUNOS – Prezračevalni sistem, ki postavlja nove standarde

V zadnjih petih letih smo sistem LUNOS vgradili v več kot 5000 
slovenskih domov. Vsi naši uporabniki so občutno dvignili ka-
kovost bivanja v svojih domovih, hkrati pa so trajno odpravili 
vse težave, ki nastanejo zaradi čezmerne vlage in nezadostne 
izmenjave zraka (plesen, kondenz na oknih, slabo spanje, ob-
čutek zatohlosti itd.). Zaradi vrhunskih tehničnih karakteristik 
in nenehnega razvoja ter sprotnih izboljšav prezračevalnih 
elementov je bil LUNOS izbran za najbolj inovativno blagov-
no znamko leta 2016 v Evropi. Veseli smo, da so tudi slovenski 
kupci prepoznali pravo kakovost in da je LUNOS prva izbira 
vseh, ki si želijo kakovostno in zdravo bivalno klimo. 

Best Award 2016 – 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 vzdrže-
valnih stroškov in imajo daljšo uporabnost 
kot centralni sistemi. Njihova dodatna pred-
nost pa je tudi posebna funkcija za cvetni 
prah, kar je idealna rešitev za alergike.

Nova generacija najbolj priljubljene prezračevalne 
enote e2 že na voljo – še tišje in energijsko še bolj 
učinkovito!

O
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oročilo          w
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Alkohol, v naši kulturi dovoljeno drogo, 
večina ljudi uživa kontrolirano in brez posle-
dic, nekateri pa izrazito tvegano za razvoj 
kasnejših zdravstvenih ali drugih negativ-
nih posledic. Okoli deset odstotkov pivcev 
razvije tak način uživanja alkohola, da nji-
hovo prekomerno uživanje povzroči spre-
membe v možganskih strukturah ter vede-
nju: govorimo o škodljivi rabi alkohola in 
odvisnosti od alkohola. Alkoholne pijače se 
v naši kulturi uživa ob hrani in v družbi, v 
določenih situacijah je del obredov, slavij in 
posebnih priložnosti. Lahko bi rekli, da gre 
za družbeno sprejemljivo in celo želeno rav-
nanje. Kaj hitro se zgodi, da se zabriše meja 
med občasnim, vse pogostejšim in vse bolj 
rednim uživanjem alkohola. Slednje pa hitro 
vodi do odvisnosti. Dolgotrajnejše uživanje 
alkohola ali drugih omamnih snovi povzroči 
spremembe v možganih, ki se kažejo kot 
umetna potreba ali zasvojenost ter čedalje 
bolj neizprosno zahteva svojo zadovoljitev. 
Alkohol tako postane nevarna droga, ki 
izstopa po svoji družbeni nevarnosti in ško-
dljivosti za zdravje. 

Ker je učinek alkohola na človekov orga-
nizem odvisen od količine popitega alko-
hola in ne od količine alkoholne pijače, je 
koristno vedeti, koliko alkohola je v kateri 
vrsti pijače. Pri tem si lahko pomagamo tako, 
da se štejejo merice oz. enote alkohola, in 
sicer velja, da je ena enota alkohola deset 
gramov čistega alkohola, kar je količina alko-

Alkoholizem ne uniči samo posameznika, 
ki se predaja pitju alkohola, ampak vpliva 
na vse ljudi, ki ga obkrožajo. Popivanje je 
nacionalni šport, slišimo neredko. Kaj pa 
pravijo zanesljivi podatki? Je to v Sloveniji 
pereča težava? Kako se zdraviti in ozdraviti? 
Odgovore smo poiskali pri dr. Marku 
Pišljarju, dr. med., spec. psih.

Avtorica: Katja Štucin

Večina ljudi kdaj pa kdaj popije kozar-
ček, morda vsake toliko tudi nekoliko bolj 
globoko pogleda v kozarec, vendar to še 
ne pomeni, da sodijo med alkoholike. 
Lahko govorimo o točnih enotah alkohola, 
ki pomenijo, da ne gre več za zmerno pitje?

Nisem odvisen od 
alkohola!

hola v 1 dcl vina, 2,5 dcl piva ali 0,3 dcl žga-
nja. Zaradi razlike v metabolizmu se pou-
darja tudi razlika med spoloma; o manj 
tveganem pitju govorimo, ko moški ne popi-
jejo več kot dve merici dnevno ter ženske in 
starostniki ne več kot ene merice alkohola 
dnevno. 

Kako pravzaprav prepoznati znake 
alkoholizma? 
Bistvo pojava odvisnosti od alkohola je obli-
kovanje navade uživanje alkohola, ko ljudje 
prehajajo od kontroliranega uživanja alko-
hola na nekontrolirano uživanje alkoholnih 
pijač. Med simptomi in znaki, ki jih izražajo 
odvisne osebe od alkohola, je treba pouda-
riti močno željo po pitju alkohola, spreme-
njeno toleranco (za enake učinke je treba 
popiti več alkohola kot prej oziroma ima ena 
merica popitega alkohola manjši oziroma 
slabši učinek kot prej), posvečanje pitju alko-
hola ter zanemarjenje odnosov v družini ozi-
roma službi, izguba nadzora nad uživanjem 
alkohola, pojav odtegnitvenih simptomov 
ob prekinitvi pitja in vztrajanje pri pitju alko-
hola kljub že ugotovljenim škodljivim 
posledicam.

Odvisne osebe pogosto ne prepozna-
vajo ali pomanjšujejo resnost zdravstvenih 
zapletov, kot so ciroza jeter, srčna obolenja 
in številne druge spremljajoče bolezni, 
pogoste poškodbe, zanemarjanje družine, 
postajajo nezanesljivi v službi in nevarni v 
prometu. 

Intervju: dr. Marko Pišljar, dr. med., spec. psih.

A Manj tvegano pitje pri moškem 
pomeni največ dve merici dnevno, pri 
ženskah pa ena. 

B Več sto ljudi v Sloveniji umre zaradi 
alkoholne bolezni jeter.

C Zdravljenje odvisnosti poteka uspe-
šno samo ob popolnem prenehanju 
pitja alkohola.
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Kako postavite to diagnozo? Obstajajo 
testi? Kakšne analize naredite?
Postavitev diagnoze temelji na prepoznava-
nju najmanj treh znakov od prej opisanih 
šestih. Potrjujejo jo tudi podatki o socialnem 
funkcioniranju oz. neprilagojenem vedenju. 
Ob tem uporabljamo laboratorijske kazalnike 
prekomernega uživanja alkohola, med njimi 
so povišani jetrni encimi. V pomoč so nam 
lahko tudi vprašalniki (AUDIT), ki so lahko 
dobro izhodišče za oceno škodljivega uživa-
nja ali že prisotne odvisnosti od alkohola.

Vemo, da je velikokrat težava, da si posa-
meznik ne prizna tovrstnih težav. Kako ga 
lahko ljudje okrog njega prepričajo, da se 
odloči za zdravljenje?
Odvisni uporabljajo značilne obrambne 
mehanizme oz. opravičila, s katerimi se dis-
tancirajo od številnih resnih posledic preko-
mernega uživanja alkohola. Najpogosteje 
pomanjšujejo ali celo zanikajo posledice pitja, 
torej jih ne prepoznavajo ali pa posledice pri-
pisujejo drugim. Tako ga mora zdravnik 
seznaniti z resnostjo zdravstvenih zapletov. 
Svojci pa ga morajo vedno znova soočati s 
stisko, ki jo doživljajo ob njihovi porušeni 
vlogi in odnosih v družini. Zapleti v službi ali 
izguba vozniškega dovoljenja zaradi opitosti 
so lahko dodaten motiv za zdravljenje. Odvi-
sna oseba pogosto doživlja soočenje s posle-
dicami pitja alkohola kot zunanji pritisk. V 
resnici se za zdravljenje ne bi odločil nihče, 
če ne bi začutil resnosti zunanjih pritiskov. Ob 
prepoznavanju posledic, ki jih je prinesla 
odvisnost, se zunanja motivacija spremeni v 
notranjo, bolnikovo željo po treznem, zdra-
vem, urejenem in kakovostnem življenju.

Kako pravzaprav poteka zdravljenje?
Program zdravljenja odvisnosti od alkohola 
v Sloveniji ima tri stopnje. Priprava na zdra-
vljenje se izvaja v Ambulanti za zdravljenje 
odvisnosti od alkohola. Psihiater - alkoholog 
izpelje diagnostični postopek, oceni motiva-
cijo za zdravljenje ter odloči obliko zdravlje-
nja. Pogosto se oseba, odvisna od alkohola, 
sooča tudi z drugo duševno motnjo. Program 
zdravljenja in obravnava obeh motenj poteka 
hkrati. Ga je pa mogoče začeti šele takrat, ko 
se oseba, odvisna od alkohola, sama odloči 
vzpostaviti abstinenco. Intenzivna oblika 
zdravljenja v ožjem pomenu se izvaja v dveh 
oblikah, in sicer v bolnišnični ali ambulantni 
obliki.

Zdravljenje poteka v majhni skupini. Pre-
poznavanje posledic odvisnosti in soočenje 
z načini reševanja je najlažje oz. edino učin-
kovito v skupini zdravljencev, ki imajo 
podobne težave, povezane z odvisnostjo, in 
so motivirani za njihovo razreševanje. 
Pomembno je, da ljudje spoznajo svojo bole-
zen, se soočijo s travmatično preteklostjo in 
ozavestijo neučinkovite vedenjske vzorce. V 
tem sklopu je kritičnost in uvid v lastno situ-
acijo po vzpostavitvi abstinence prvi del pro-
cesa zdravljenja. Poleg skupinske terapije so 
zdravljenci vključeni v različne druge dejav-
nosti (šport, delovna terapija), ki vplivajo na 
izboljšanje telesne in duševne kondicije, na 

širitev interesov, sprostitev, pridobitev delov-
nih navad, pridobivanje samozavesti in vztraj-
nosti. Odvisnost od alkohola je bolezen, ki 
zahteva tudi raziskovanje in predelovanje 
lastnih duševnih zapletov. Za nekatere je tako 
zdravljenje odvisnosti od alkohola šele prva 
stopnica v celostni obravnavi odvisnosti in 
se pozneje lahko nadaljuje z ustrezno obliko 
psihoterapije ali partnerske oziroma družin-
ske terapije.

Tretja stopnja programa zdravljenja odvi-
snosti od alkohola predstavlja rehabilitacija. 
Po zaključenem bolnišničnem ali zunaj bol-
nišničnem zdravljenju se svetuje vključitev v 
Klub zdravljenih alkoholikov ali anonimnih 
alkoholikov. Namen rehabilitacije je vzdrže-
vanje motivacije za abstinenco, preprečeva-
nje recidivov in medsebojna pomoč članov 
kluba. 

Kakšne uspehe beležite? Kdaj lahko rečemo, 
da je nekdo ozdravljen alkoholizma?
Mnoge raziskave kažejo da obstaja zelo pre-
prosta povezava med uspešnostjo zdravlje-
nja in njegovo dolžino. Osebe, ki so bile dalj 
časa vključene v intenzivnejšo obravnavo, so 
dosegle stabilnejše pozitivne spremembe 
vedenja in doživljanja. Na učinkovitost zdra-
vljenja vplivajo odnosi v psihoterapevtski sku-
pini, psiho edukacija, prepoznavanje lastnih 
psiholoških potreb, obvladovanje impulzov, 
učenje novih načinov za uresničevanje zado-
voljnega življenja v abstinenci. Največ nevar-
nosti za recidiv ter povratek na nivo bolezni 
pred začetkom zdravljenja je v prvih šestih 
mesecih po zdravljenju in recidivira tretjina 
zdravljenih pacientov. Treba je poudariti, da 
so nekatere okvare, na primer duševna odvi-
snost, ki so nastale skozi razvoj odvisnosti, 
praviloma nepovratne in se kažejo kot hiter 
ali pa takojšen razvoj posledic odvisnosti po 
prekinitvi abstinence. Oseba, odvisna od alko-
hola ali drugih psihoaktivnih substanc, tako 
nikoli ne more več »normalno« uživati alko-
holne pijače. Vsekakor pa ljudje, ki so bili 
uspešni v zdravljenju odvisnosti, dosegajo 
velike spremembe na področju odnosov, 
predvsem v družini in socialnem okolju ter 
samozavesti in daleč presegajo obremenitve 
ob odločitvi z abstinenco.

Za konec bi vas prosila za nekaj statistike. 
Je v Sloveniji alkoholizem pogosta težava? 
Kakšno je stanje v primerjavi z drugimi 
državami?
Odvisnost od alkohola je v Sloveniji velik druž-
beni in socialni problem, ki v nasprotju z drža-
vami zahodne Evrope dobiva vedno večje 
razsežnosti. Po podatkih Nacionalnega inšti-
tuta za javno zdravje (NIJZ) je poraba alko-
hola v Sloveniji v obdobju 1999–2014 znašala 
med največ 13,5 (leta 2004) in najmanj 9,5 
(leta 2013) litra čistega alkohola na odraslega 
prebivalca na leto (starega 15 let in več). Uvr-
šča se na tretje mesto po porabi čistega alko-
hola na prebivalca med evropskimi državami. 
Kljub temu da so podatki o številu odvisnih 
od alkohola nezanesljivi, velja, da okoli deset 
odstotkov pivcev razvije tak način uživanja 
alkohola, da njihovo prekomerno uživanje 
povzroči spremembe na ravni nekontrolira-
nega vedenja in možganskih področij, okvar-
jenih z alkoholom. Če pri številki zasvojenih 
v povprečju dodamo še vsaj tri družinske 
člane, tedaj je skupno število zaradi alkoho-
lizma zares skrb vzbujajoče. Primerljivi 
podatki Slovenijo uvrščajo v vrh držav članic 
EU, tudi ko primerjamo posledice škodljivega 
pitja alkohola. Zaradi alkoholu neposredno 
pripisljivih vzrokov je bilo po podatkih NIJZ 
v letu 2014 v Sloveniji 804 smrti (4,26 % vseh 
smrti), od tega 471 zaradi alkoholne bolezni 
jeter, in 3545 hospitalizacij (1,14 % vseh 
hospitalizacij).
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mina, učenju in drugih višjih živčnih 
sposobnostih. Dolgotrajne posledice 
pomanjkanja spanja znanstvene raziskave 
predvsem v zadnjih letih povezujejo z debe-
lostjo, sladkorno boleznijo, zmanjšano imun-
sko odpornostjo in celo z nekaterimi vrstami 
rakavih bolezni.

Težave s spanjem so globalna epidemija, 
ki ogroža zdravje in kakovost življenja že sko-
raj 45 odstotkov svetovne populacije. Žal 
manj kot tretjina tistih, ki trpijo za motnjami 
spanja, poišče strokovno pomoč. Najpogo-
stejša motnja spanja so različne oblike nes-
pečnosti. Svetovna zveza za motnje spanja 
zato poudarja, kako pomembna sta zgodnje 
diagnosticiranje motenj spanja in uvedba 
ustrezne terapije, saj neprepoznane in 
nezdravljene motnje spanja lahko vodijo v 
kronične bolezni, najpogosteje srčno-žilna 
obolenja.

Bolniki z motnjami spanja so pogosto 
obravnavani zaradi različnih bolezenskih 
simptomov in znakov, med katerimi lahko 
motnja spanja ostane neodkrita. Najpogo-
stejša motnja spanja, o kateri tožijo bolniki v 
ambulanti družinskega zdravnika, je nespeč-
nost. Za kronično obliko nespečnosti trpi do 
20 odstotkov, medtem ko akutno obliko nes-
pečnosti vsaj enkrat v življenju doživi do 30 
odstotkov odraslih. Pogostost nespečnosti 
narašča po 65. letu starosti. O nespečnosti 
ženske tožijo pogosteje kot moški.

Poročanje bolnika o svoji nespečnosti v 
ambulanti družinskega zdravnika je izredno 
pomembno, saj skrajša čas do pravilne dia-
gnoze in uspešnega zdravljenja. Večino 
dilem ob nespečnosti lahko bolnik razreši 

V začetku februarja 2017 je spletna revija 
Science & Technology objavila dolgoletno 
raziskavo Univerze v Chicagu in Monash 
University v Avstraliji, ki na podlagi priso-
tnosti ljudi na internetu v obdobju šestih 
letih sklepa o trajanju spanja v 44 državah 
po svetu. Skrb vzbujajoč je podatek, da se 
je Slovenija uvrstila na predzadnje mesto, 
kar pomeni, da smo Slovenci s povprečnim 
trajanjem spanja 7 ur in 28 minut po traja-
nju spanja na predzadnjem mestu na svetu, 
krajše od nas spijo samo še Japonci.

Avtorica: Izr. prof. dr. Leja Dolenc 
Grošelj, dr. med.

 
Internet, ki ga je leta 1995 uporabljalo 40 mili-
jonov ljudi po svetu, danes uporablja že 3,5 
milijarde uporabnikov in predstavlja glavni 
vzrok nespečnosti v sodobnem svetu. Najve-
čji problem so mladi, saj si zaradi stalne pri-
sotnosti na različnih socialnih omrežjih 
pomembno skrajšajo čas nočnega spanja, ki 
zaradi stalne uporabe interneta postane 
močno razdrobljeno in skrajšano. Vemo, da 
je spanje pomemben fiziološki proces in bio-
loška nuja, saj vpliva na duševno, telesno in 
čustveno zdravje. Pomanjkanje spanja in nje-
gova slaba kakovost kratkoročno povzročata 
pomanjkanje energije, zmanjšata pozornost, 
oslabita koncentracijo in spomin ter slabšata 
delovno učinkovitost in odzivnost, tudi v pro-
metu. Novejša spoznanja potrjujejo, da ima 
spanje pomembno vlogo tudi pri odstranje-
vanju toksičnih produktov in obdelavi infor-
macij v osrednjem živčevju, utrjevanju spo-

Nespečnost in težave,
ki nas s tem pestijo

že v ambulanti družinskega zdravnika. Redki 
bolniki s primarno nespečnostjo potrebu-
jejo obravnavo pri specialistu za motnje spa-
nja, še redkejši so tisti bolniki z nespečno-
stjo,  pr i  k ater ih sumimo,  da gre z a 
sekundarno nespečnost in potrebujejo 
usmerjeno nočno snemanje v laboratoriju 
za motnje spanja. 

Bolniki, ki tožijo o nespečnosti, največ-
krat poročajo, da zvečer težko zaspijo, se 
ponoči pogosto prebujajo in da je v celoti 
spanje ponoči krajše. Opisujejo predvsem 
dolga nočna prebujanja in slabo kakovost 
spanja. Zjutraj se zbujajo utrujeni in zaskr-
bljeni. Dnevni simptomi nespečnosti pa so 
po navadi utrujenost, razdražljivost, motnje 
koncentracije, lahko tudi motnje spomina. 
Zaradi nespečnosti imajo ljudje težave na 
delovnem mestu in v družbi na splošno. 
Nekateri opisujejo tudi telesne posledice sla-
bega spanja, kot so mišična napetost, ten-
zijski glavoboli, prebavne težave. Nespeč-
nost hujše oblike je lahko vzrok za nezgode 
na delovnem mestu in v prometu.  Nespeč-
nost je lahko tudi posledica uporabe ali zlo-
rabe zdravil ali drugih substanc, npr. preko-
mernega prejemanja poživil podnevi ali 
dolgotrajnega prejemanja uspaval, ki imajo 
ob podaljšanem jemanju ravno nasprotni 
učinek. 

Nespečnost glede na čas trajanja delimo 
na akutno ali kronično. O kronični nespečno-
sti govorimo, ko ima bolnik težave vsaj trikrat 
na teden v skupnem trajanju vsaj tri mesece. 
Najpogostejša oblika kronične nespečnosti 
je psihofiziološka nespečnost. Značilno bol-
niki pogosto tožijo, da težko zaspijo v svoji 
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postelji v spalnici, medtem ko drugje, npr. 
pred televizijo, kaj lahko zaspijo. Po navadi 
so zelo zaskrbljeni zaradi svojega spanja. 

Bolniki z nespečnostjo morajo paziti tudi 
na primerno higieno budnosti in spanja. Upo-
števati morajo naravni ritem spanja ponoči 
in vzdrževati budnost podnevi. Odsvetuje se 
jim spanje in tudi počivanje podnevi, jema-
nje poživil, kot so kava, cigarete in alkohol, v 
popoldanskem in večernem času ter dnevna 
uporaba postelje v druge namene, kot je spa-
nje (npr. za hranjenje, gledanje televizije ipd.).

Osnovna navodila higiene budnosti in 
spanja:

1. Spite samo toliko, kolikor potrebujete, da 
se naslednji dan počutite spočiti.

2. Vseh sedem dni v tednu vstajajte ob isti 
uri.

3. Bodite športno aktivni.
4. Spalnica naj bo udobna in zavarovana 

pred svetlobo in hrupom.
5. Za dobro spanje je pomembna primerna 

temperatura spalnega prostora.
6. Imejte redne obroke hrane in ne pojdite 

spat lačni.
7. Zvečer ne pijte veliko.
8. Iz prehrane izločite vse izdelke, ki vsebu-

jejo kofein.
9. Izogibajte se pitju alkoholnih pijač, pred-

vsem v večernem času.

10. Kajenje lahko moti spanje.
11. Ne nosite problemov s seboj v posteljo.
12. Ob daljših nočnih prebujanjih si ne priza-

devajte, da bi ponovno zaspali.
13. Budilko postavite pod posteljo ali jo obr-

nite tako, da ne boste videli, koliko kaže.
14. Podnevi ne spite.

Obravnava bolnika s kronično nespečnostjo 
največkrat poteka v ambulanti osebnega 
zdravnika, specialistična obravnava pravi-
loma ni potrebna. Glede na klinične smernice 
primarne kronične nespečnosti primarno tudi 
ne zdravimo z uspavali. Raziskave jasno 
kažejo, da je kot prva terapija izbora za zdra-
vljenje kronične nespečnosti izredno uspe-
šna vedenjska kognitivna terapija – po navadi 
sama, redko kot dodatek farmakološki tera-
piji. Bolnikom pri blagih oblikah kronične nes-
pečnosti težave z nespanjem lahko ublažijo 
tudi naravna zdravila.

Ker je spanje vitalnega pomena za naše 
zdravje in dobro počutje, letos Svetovna 
zveza za spanje svetovni dan spanja 17. 3. 2017 
po vsem svetu obeležuje s sloganom: »Spite 
trdno in negujte življenje«. Ker je vredno. Ker 
se dolgoročno splača in ker je vitalno 
pomembno, saj bomo le naspani lahko zado-
stili vsem fiziološkim potrebam in uspešno 
opravljali svoje telesne in duševne dnevne 
dejavnosti.

Objavo članka je omogočilo podjetje Servier 
Pharma d. o. o., ki ni vplivalo na vsebino članka.
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