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Švicarska dermatološka kozmetika FIDERMA ponuja pristne, etične in učinkovite rešitve za
nego kože. Je brez parabenov in dišav. FIDERMA vsebuje le sestavine, ki so nujno potrebne
in skrbno odmerjene, da izboljšajo toleranco kože. Vsebuje švicarsko ledeniško vodo, ki je z
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težave s kožo pri vitiligu, luskavici, ihtiozi, prekomernem poroženevanju kože, seboroičnem
dermatitisu, aknah, poškodbah oz. obolenjih nohtov …
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Pri distribuciji revije ABC zdravja nam pomaga:

respiratornih virusov

Letnik 17, številka 10,
november 2022

Lektoriranje oglasnih sporočil je
v domeni oglaševalcev.

E-naslov: info@freising.si
Spletni naslov: www.abczdravja.si

Izdajatelj: Freising, d. o. o.,
Mestni trg 20, 4220 Škofja Loka
www.freising.si

Oglasno trženje:
Ana Tičar Kovačič
abczdravja@freising.si,
04 515 58 84

Vzgojno-izobraževalna revija ABC
zdravja izhaja mesečno. Na leto izide
enajst številk. Revijo lahko dobite v
čakalnicah zdravstvenih ustanov.

Direktor: Franci Bogataj,
bogataj@freising.si

Metka Lubinič
marketing@freising.si
04 515 58 89

Letna naročnina na revijo ABC zdravja
znaša 21,00 EUR. Za naročila pokličite:
080 12 80. Lahko pa izpolnite
naročilnico tudi na spletni strani
www.abczdravja.si.

Glavni in odgovorni urednik:
Franci Bogataj
bogataj@freising.si
Recenzija:
prim. mag. Igor Koren, dr. med.
Lektoriranje: Tina Benedičič

Digitalni prelom:
Mateja Štruc
Fotografije (če ni drugače označeno):
Shutterstock
Telefon uredništva: 04/51 55 880
Faks uredništva: 04/51 55 888

Opozorilo, ki velja za članke o
zdravilih, ki se izdajajo le na
zdravniški recept:

»Ministrstvo za zdravje opozarja, da
besedilo obravnava zdravilo, ki se
sme izdajati le na zdravniški recept. O
primernosti zdravila za uporabo pri
posameznem bolniku lahko presoja
le pooblaščeni zdravnik. Dodatne informacije dobite pri svojem zdravniku ali farmacevtu.«
Uredništvo ne odgovarja za vsebine, ki so navedene v oglasnih
sporočilih. V reviji so podana mnenja avtorjev, uredništvo za pravilnost
njihovih mnenj ne odgovarja.
Podjetja, ki delno sofinancirajo distribucijo revije, ne vplivajo na vsebino strokovnih člankov.
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November je mesec, posvečen zdravju
moških, movember pa je dobro poznano
gibanje, katerega cilj je ozaveščanje javnosti o zdravju in boleznih, ki prizadenejo
moško populacijo. Člani svojo podporo
gibanju izražajo z nošenjem brk v mesecu
novembru, od koder tudi ime. Po podatkih
NIJZ je gibanje, ki se je začelo leta 2003 v
Avstraliji, preraslo v globalno gibanje, ki po
vsem svetu, vključno s Slovenijo, združuje
več kot 5 milijonov ljudi. Poglejmo si
podrobneje bolezni, na katere opozarja, in
dejavnosti, povezane z movembrom.
Avtorica: Irena Pfundner

V mesecu novembru listje odpada, brki pa
rastejo. Novembra se na naših krožnikih
pojavijo buče, na radijskih postajah zadonijo prvi napevi Bele snežinke, na zgornjih
ustnicah moških obrazov pa zrastejo brki.
Avstralska organizacija Movember (ki
združuje besedi »moustache«, brki, in
»november« kot mesec, v katerem potekajo
dejavnosti ozaveščanja) je dobrodelna organizacija, katere osnovni cilj je dvigovati zavedanje in zbirati sredstva za preventivo in
osveščanje na treh glavnih področjih

moškega zdravja: preventiva na področju
duševnega zdravja in samomorov, raka prostate in raka mod. Po osnovni zgodbi sta
organizacijo ustanovila dva avstralska
moška, ki sta v namen ozaveščanja začela
spodbujati še druge moške, naj si pustijo
brke za mesec dni. V prvi ideji sicer ni bila v
načrtu dobrodelna organizacija, ki bi zbirala
dobrodelna sredstva, a se je to hitro spremenilo. Tako naj bi organizacija v 17 letih od
ustanovitve na globalni ravni zbrala zavidljivih 994 milijonov dolarjev. V letu 2020
navajajo doslej najboljše rezultate, saj naj
bi zbrali 35,5 milijona sredstev na ravni
Avstralije in 135,1 milijona na globalni ravni,
od katerih gre v povprečju dobrih 80 % v
projekte moškega zdravja. Kasneje je bila
ustanovljena tudi podobna, a nepovezana,
dobrodelna organizacija No-Shave November, ki zbira sredstva zgolj v namen osveščanja in preventive pri rakavih obolenjih.
Glavno sporočilo slednje je »osveščati o
bolezni raka z izkazovanjem spoštovanja
dlakam in lasem, ki jih mnogi bolniki z rakom
izgubijo, tako da jim pustimo, da se divje
razrastejo«. Obe organizaciji se torej zavedata, da sta rak prostate in rak mod dve
bolezni, ki pogosto ogrožata moško populacijo, se ju pa da preventivno pravočasno
odkriti in (po)zdraviti.

Rak prostate najpogostejša
oblika raka pri moških

S prof. dr. Vesno Zadnik, dr. med., vodjo
Epidemiologije in registra raka na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, smo spregovorili o raku prostate med Slovenci. Pojasnila
nam je, da slovenske podatke o bremenu raka
prostate zbira Register raka Republike Slovenije, dostopni pa so tudi na portalu Slora. Rak
prostate je najpogostejših rak pri moški tako
v Sloveniji kot tudi v Evropi. V obdobju
2015−2019 je v Sloveniji povprečno letno za
rakom prostate zbolelo 1.676 moških, umrlo
pa 434. Leta 2019 je za rakom prostate zbolelo 1565 moških, umrlo pa 445. Ob koncu
leta 2019 je med nami živelo 15.922 bolnikov,
ki jim je bila kdaj v življenju postavljena diagnoza raka prostate; 7.217 jih je zbolelo v
zadnjih petih letih. Skoraj tri četrtine bolnikov zboli v starostnem obdobju od 60 do 79
let.
»Od sredine devetdesetih let prejšnjega
stoletja v Sloveniji opažamo izjemno povečanje novih primerov raka prostate, ki pa ni
posledica kakega novega nevarnostnega
dejavnika, pač pa predvsem zelo razširjenega
oportunističnega presejanja s testom PSA pri
zdravih moških in odkrivanja velikega števila
primerov bolezni, ki bi drugače ostali vse življenje prikriti in v veliki verjetnosti moškega
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ne bi nikoli ogrožali,« pojasnjuje dr. Zadnikova
in dodaja: »Podatki za zadnja leta kažejo, da
smo v Sloveniji vrh incidence (števila novih
primerov letno) raka prostate vseeno najverjetneje že dosegli.«
Rak prostate raste počasi, od nastanka
bolezni do kliničnih znakov mine 9 do 17 let,
do pojava oddaljenih zasevkov pa nadaljnjih
5–7 let. Zadnikova poudarja, da »rak prostate
spada med bolezni z dobrim preživetjem, ki
se tako v tujini kot pri nas postopoma veča.
Petletno čisto preživetje slovenskih bolnikov,
zbolelih v letih 2006−2011, je bilo 89-odstotno,
tistih, zbolelih pet let kasneje (2012−2016), pa
93-odstotno.«
O vzrokih za razvoj raka prostate dr. Zadnikova pravi takole: »Kljub številnim epidemiološkim raziskavam za zdaj še vedno premalo vemo o nevarnostnih dejavnikih za
nastanek raka prostate – med najzanesljivejša
nevarnostna dejavnika spadata starost in družinska obremenitev. Tveganje za raka prostate je višje pri sorodnikih bolnikov, še zlasti
če so moški zboleli mlajši. V številnih raziskavah iščejo gene, ki so odgovorni za dedno
obremenitev. Kot morebiti povezane z
nastankom raka prostate se proučuje tudi številne prehranske in hormonske dejavnike,
vendar za zdaj nobenega izmed proučevanih dejavnikov ne moremo povezati z večjim
deležem zbolelih.«

Presejalni testi morajo imeti več
koristi kot škode

Presejanje je uporaba preprostih preiskav, ki
med navidezno zdravimi ljudmi odkrijejo tiste,
pri katerih je velika verjetnost, da imajo predrakave ali zgodnje rakave spremembe. Glavni
cilj organiziranih populacijskih presejalnih programov je zmanjšati umrljivost za rakom, pa
tudi zmanjšati število novih primerov raka, če
lahko odkrijemo in zdravimo predrakave spremembe. V Sloveniji imamo na državni ravni
vzpostavljene tri organizirane presejalne programe – ZORA (državni program zgodnjega
odkrivanja predrakavih sprememb maternič-
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»Tveganje za raka prostate je višje pri sorodnikih
bolnikov, še zlasti če so moški zboleli mlajši. V
številnih raziskavah iščejo gene, ki so odgovorni za
dedno obremenitev.«
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Svetovni dan razjede zaradi
pritiska

10 Tvoja pljuča za življenje
nega vratu), DORA (državni presejalni program
za raka dojk) in program Svit, ki je namenjen
zgodnjemu odkrivanju rakavih sprememb na
debelem črevesu in danki. Septembra 2022 je
Evropska komisija predstavila predlog posodobitve politike presejalnih programov za zgodnje odkrivanje predrakavih in rakavih sprememb, ki bi zamenjal trenutno veljavna
priporočila iz leta 2003, predlog vključuje tudi
vzpostavitev organiziranega presejalnega programa za raka prostate. Predlog, ki naj bi bil s
strani držav članic potrjen decembra oziroma
v začetku prihodnjega leta, bo izhodišče za
spremembe na področju presejalnih programov, tako v tujini kot v Sloveniji. Pripravo predlogov za nove organizirane presejalne programe bo pri nas usmerjala in presojala
Državna komisija za presejalne programe
(DKP), ki jo je na pobudo Državnega programa
obvladovanja raka (DPOR) leta 2020 imenovalo Ministrstvo za zdravje.
Doc. dr. Urška Ivanuš, specialistka javnega zdravja z Onkološkega inštituta
Ljubljana, vodja Državne komisije za presejalne programe, nam je o organiziranih presejalnih testih povedala takole: »Za uvedbo
organiziranega populacijskega presejalnega
programa obstajajo jasna merila, ki morajo
biti izpolnjena zato, da smo prepričani, da
ljudem s presejanjem delamo več koristi kot
škode. V Sloveniji, podobno kot v tujini,
trenutno poteka neorganizirano, priložnostno
presejanje za raka prostate, ki zagotovo ne
dosega tako velikega učinka, kot bi ga lahko,
če bi bilo organizirano. V organiziranem popu-
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»Rak mod se najpogosteje pojavlja kot neboleča
zatrdlina v modu, kot hitro povečanje ali
zmanjšanje moda, občutek neugodja, teže ali
napetosti v modu. Možna je topa bolečina v
medeničnem dnu ali dimljah.«
lacijskem presejanju s centralnim upravljanjem in spremljanjem rezultatov in kakovosti
dela izvajalcev poskrbimo, da so na preglede
pravočasno vabljeni pravi moški, ki so obravnavani skladno z najnovejšimi strokovnimi priporočili. S takim pristopom bi tudi pomembno
zmanjšali tiste neprijetne posledice presejanja,
ki jih doživljajo moški z nejasnimi rezultati presejalne preiskave, in tisti, ki sicer imajo raka
prostate, a jim ta zelo verjetno nikoli ne bo
stregel po življenju.«

Rak mod najpogostejši pri
mladih moških

Rak mod spada med razmeroma redke vrste
raka, njegova pojavnost pa se v razvitem svetu,
vključno s Slovenijo, veča. Dr. Zadnikova
navaja, da gre za »najpogostejšega raka pri
mladih odraslih moških med 20. in 40. letom«.
V letu 2019 je v Sloveniji za rakom mod zbolelo 115, umrlo pa 8 moških. V obdobju 2015–
2019 je v Sloveniji skupno za rakom mod zbolelo 579, umrlo pa skupno 32 moških. Rak mod
spada med bolezni z dobrim preživetjem – pet
let po diagnozi raka mod v letih 2015–2019
živi več kot 96 % moških.
Rak mod se najpogosteje pojavlja kot
neboleča zatrdlina v modu, kot hitro povečanje ali zmanjšanje moda, občutek neugodja,
teže ali napetosti v modu. Možna je topa
bolečina v medeničnem dnu ali dimljah. Znak
tumorja mod je lahko tudi napetost, občutljivost, bolečina in povečanje prsi.
»Vzročni dejavniki za večanje pojavnosti še
niso povsem raziskani, najverjetneje pa jih gre
iskati v vplivih okolja na hormonsko ravnovesje,
ki uravnava razvoj moških spolnih žlez pred
rojstvom in po njem. Znani nevarnostni dejavniki so kriptorhizem (nespuščeni testisi), hipotrofija (povečanje) oziroma atrofija (krčenje)
mod, družinska obremenitev, že preboleli rak
mod, neplodnost in pa tudi nekatere dedne
obremenitve,« še pojasnjuje Zadnikova.

Bolezenski znaki raka
prostate in raka mod

Poglejmo si še, kakšni so bolezenski
znaki dveh najpogostejših oblik raka, ki
prizadane moške, kot navajajo v publikacijah Društva onkoloških bolnikov
Slovenije.
Simptomi, ki so najpogosteje povezani z zgodnjim rakom prostate, so:
pogosto uriniranje, zlasti ponoči, slaboten ali prekinjen tok urina, bolečina ali
pekoč občutek med uriniranjem in
krvav seč. Večina teh simptomov ni
lastna samo raku prostate. Enaki simptomi se lahko pojavijo pri moških, ki
imajo nerakave bolezni, na primer benigno hipertrofijo prostate, lahko so tudi
vezani na urin in so posledica okužbe
ali drugih težav.
V primeru, da se je rak razširil iz prostate v sosednje ali oddaljene organe, se
zgoraj opisanim simptomom lahko pridružijo še: bolečine v presredku, motnje
pri odvajanju blata in motnje ejakulacije,
bolečine v kosteh ter splošna oslabelost
z izgubo telesne teže.
Rak mod se najpogosteje pokaže kot
zatrdlina v modu, lahko pa tudi kot sprememba strukture moda. Modo običajno
postane bolj trdo, lahko se v celoti
poveča ali pa tudi zmanjša. Te spremembe običajno niso boleče, ni pa to
absolutno pravilo.
B o l e z e n s k i z n a k i ra z š i rj e n e
bolezni: Če nismo pozorni na začetne
spremembe, se rak mod lahko razširi
tudi v druge organe. Najpogosteje se
širi po limfnih poteh v bezgavke ob
hrbtenici v trebuhu, v področje medpljučja in v nadključnične kotanje. S
širjenjem po krvi se zasevki raka mod
najpogosteje zanesejo v pljuča, lahko
pa tudi v druge organe. Znaki razširjene bolezni so odvisni od prizadetega
organa, se pa najpogosteje kažejo z
bolečinami v križu, s suhim dražečim
kašljem, splošnim slabim počutjem, z
utrujenostjo in s hujšanjem. Pomemben znak raka mod pri nekaterih bolnikih je pojav nabreklih in bolečih
dojk. To ni nujno znak napredovale
bolezni, pač pa je najpogosteje odraz
specifičnega tipa raka mod, ki ga imenujemo horiokarcinom.

UROLOGIJA BAUMAN
Hitro dostopni ambulantni pregledi ter operativna dejavnost.
www.urologija-bauman.si, info@urologija-bauman.si, tel.: 069 786 368.
V sodelovanju s kliniko Zdrav splet Maribor
Tel: 02 614 44 77, www.zdravsplet.si, narocanje@zdravsplet.si
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16. november, svetovni dan razjede zaradi spremljanja prevalence in incidence razjede/
pritiska, je namenjen osveščanju tako stro- poškodbe zaradi pritiska lahko učinkovito
kovne kot laične javnosti o razjedah/ izvajamo ukrepe, ki izboljšujejo zdravstveno
poškodbah zaradi pritiska in o tem, kako oskrbo pacientov, predpogoj pa je seveda
ravnati, da do teh poškodb ne bi prihajalo. znanje ter izdelana politika ter protokoli o
Bistvo je v preprečevanju. O preventivi in preprečevanju, obvladovanju in zdravljenju
zdravljenju na tem področju smo se pogo- razjede/poškodbe zaradi pritiska,« navaja
varjali s prim. doc. dr. Tanjo Planinšek Ruči- Jelenova.
gaj, višjo svetnico in tudi predsednico Dru»V praksi je zelo prisoten izraz preležanina,
štva za oskrbo ran Slovenije, ter Anito vendar ta izraz ni ustrezen,« nas je opozorila
Jelen, dipl. m. s., mag. zdr. nege, ET iz Der- Jelenova. V zdravstvu se pogosto uporabljata
matovenerološke klinike v Ljubljani.
izraza »preležanina« in »decubitus«, ki izhaja
iz latinskega glagola »decumbo« (angl. to fall,
Avtorica: Irena Pfundner
fall into, lie down), vendar je ta izraz nekoliko
omejen in neustrezen, saj kaže na to, da rane
nastajajo le pri ležanju. Primernejši je angleški
izraz »pressure sore«, kar bi lahko prevedli kot
Razjeda zaradi pritiska predstavlja komplek- »pritisnina« ali »pressure ulcers« kot razjeda.
sen zdravstveni problem, saj neposredno »Čeprav se izrazi dekubitus, preležanina in
ogroža splošno zdravstveno stanje pacienta razjeda zaradi pritiska pogosto uporabljajo
in vodi do smrtno nevarnih zapletov. Vpliva kot sopomenke, je Nacionalni svetovalni
na kakovost življenja pacienta, podaljšuje odbor za poškodbe zaradi pritiska (NPIAP) že
ležalno dobo, povečata se obolevnost in aprila 2016 izjavil, da je poškodba zaradi
smrtnost, negativno vpliva na socialnoeko- pritiska najboljši izraz za uporabo, glede na to,
nomski položaj pacienta ter povečuje stroške da do odprte razjede ne pride vedno,« pojasnzdravljenja. Razjeda zaradi pritiska je pomem- juje Jelenova.
ben kazalnik kakovosti, ki meri učinkovitost
Na nastanek razjede zaradi pritiska vplizdravstvene oskrbe. »Na podlagi rezultatov vajo številni dejavniki, najpomembnejši in

glavni etiološki dejavnik pa je povečan pritisk. Zunanji vzroki za nastanek so lahko pritisk, strižne žile, trenje ter vlaga oz. mikroklima. Med pandemijo covida-19 so se med
zunanje vzroke uvrstili tudi preobremenjenost zdravstvenih sistemov, pomanjkanje
ustrezne opreme, premalo izvajalcev zdravstvene nege. Notranji dejavniki, ki povečujejo tveganje za nastanek razjede zaradi pritiska, pa so splošno zdravstveno stanje,
pridružena obolenja, debelost ali podhranjenost, visoka starost, telesna temperatura, stopnja pomičnosti, drža, posebne ortopedske
razmere, senzorične motnje, stopnja zavesti,
inkontinenca, sepsa itd.

Oskrba ran

Preprečevanje razjede zaradi pritiska je
ključni del načrtovanja in izvajanja kakovostne zdravstvene nege. Veliko razjed se
lahko prepreči z dobro strategijo preprečevanja ter dovolj izobraženim in usposobljenim zdravstvenim osebjem. Jelenova znova
opozarja na preventivo: »Prvi korak je zgodnje prepoznavanje pacientov z večjim
tveganjem za razvoj razjed. Zdravstveni
delavci morajo poznati pravilno tehniko
pregledovanja kože in narediti pravilno

35 Lahko farmacija sploh sledi
mutacijam virusa?

37 Gripa, covid-19, prehlad?
40 Jesenski čas

respiratornih virusov

43 Proti jesenskim tegobam

8

»Prvi korak je zgodnje prepoznavanje pacientov
z večjim tveganjem za razvoj razjed. Zdravstveni
delavci morajo poznati pravilno tehniko
pregledovanja kože in narediti pravilno oceno
kože.«

oceno kože. V nadaljnjih korakih so ključni
Morda je pomembno posebej izpostaviti
dejavniki ustrezna prehrana, primerna nega še domove starejših občanov, kjer, kot navaja
kože in primerna pogostost obračanja.«
Jelenova, »jih morajo prepoznati ravno tako
Pri zdravljenju razjede zaradi pritiska gre kot v bolnišnicah. Za to je potreben ustrezno
vedno za interdisciplinarno oz. multidiscipli- izobražen in usposobljen kader zdravstvene
narno sodelovanje strokovnjakov različnih nege. Vsak pacient oz. oskrbovanec mora biti
profilov (zdravnik, medicinska sestra, diete- ocenjen ob sprejemu v bolnišnico ali DSO.
tik, fizioterapevt ...). Kot glavne oblike zdravl- Ocena se izvaja z orodjem, ki je za njihov zavod
jenja Jelenova navaja:
predpisano. To orodje so različne lestvice za
• redne tedenske ocene, kjer se dokumen- ocenjevanje tveganja za nastanek poškodbe
tirajo fizikalne lastnosti, vključno z lokacijo, zaradi pritiska (Waterlow, Braden, Norton ipd.).
stopnjo, velikostjo, vrstami tkiva, barvo, Sistem nadziranja pa je kazalnik kakovosti in o
stanjem kože v okolici razjede, robovi njem je treba poročati Ministrstvu za zdravje.«
razjede, votlinami, tuneli, izločkom in
vonjem;
Drugi tipi ran
• oceno ter preprečevanje in obvladovanje Najpogostejše osnovne bolezni, zaradi katebolečine;
rih rane nastanejo, so: kronična venska insu• dobro čiščenje in odstranjevanje mrtvin;
ficienca (venska golenja razjeda), periferna
• v primeru okužbe pa je pri pacientih s kli- arterijska okluzivna bolezen, diabetes (diabenično sliko sistemske okužbe in pozitivno tično stopalo) ter dolgotrajni pritisk, ki lahko
hemokulturo (celulitis, fasciitis, osteomie- vodi v nastanek razjede. »Običajno govorimo
litis, sindrom sistemskega vnetnega o štirih najpogostejših tipih kroničnih ran,
odziva, sepsa) potrebna uvedba sistem- seveda pa so tudi drugi vzroki, ki so manj
skih antibiotikov.
pogosti in povzročajo tako imenovane atipične
rane (maligne rane, vaskulitisi, rane pri bolnikih
Poleg naštetih tudi zdravljenje z oblogami, z buloznimi dermaozami, tako prirojenimi kot
biološkimi oblogami, rastnimi faktorji, biofi- pridobljenimi, itd., večinoma gre za obolenja,
zikalnimi sredstvi (elektromagnetna sredstva, ki jih obravnavamo v dermatovenerologiji),«
fototerapija, ultrazvok, negativni površinski pojasnjuje Planinšek Ručigajeva, ki nam je na
tlak, kisik) in kirurško zdravljenje.
kratko opisala še preostale tri tipe ran.
Planinšek Ručigajeva na tem mestu
Venska golenja razjeda nastane zaradi najdodaja, da je »zdravljenje bolečine pri bol- večkrat genetsko prirojene »slabše« venske
nikih običajno tristopenjsko. Po navodilih stene, ki se ob dolgotrajnem stanju ali sedeWHO, svetovne zdravstvene organizacije, nju zaradi zastoja krvi, ki je vene same ne
kjer se zdravljenje prične z nesteroidnimi morejo potiskati nazaj proti srcu, raztegne.
antirevmatiki, nato nadaljuje z blažjimi in Vene se zvijugajo, razširijo, venska kri zastaja,
nato z močnejšimi opioidi, kadar so bole- z njo pa tudi snovi, ki povzročajo vnetje na
čine prehude.« Sama oskrba ran do sedaj pri venski steni in v okolici vene. Prihaja do vnenas poteka tako, da bolniki ali sami kupu- tja, ki spremeni kakovost tkiva v okolici vene.
jejo obloge za oskrbo ran in kompresijske Noge začnejo otekati, na koncu se pojavi rana
povoje ali pa le te delno priskrbijo patrona- ali tako imenovana venska golenja razjeda.
žne sestre oziroma zdravstveni domovi, spePeriferna okluzivna bolezen je tako v svetu
cialistične ambulante in bolnišnice. »V tujini kot pri nas vedno pogostejša. Gre za zaporo
imajo že dolgo v nekaterih državah naročil- ali zoževanje arterij zaradi plakov, ki nastanice, ki jih predpiše bolnikov zdravnik ali jajo na arterijski steni. Arterije se zato zožijo
specialist. Tudi pri nas se obeta sprememba ali zaprejo in tako ni več prekrvavitve, zato
financiranja oblog z naslednjim letom, saj pride do razjed, v najhujšem primeru pa do
je MZ za zdravje RS pred poletjem potrdilo amputacij prstov, delov stopala ali celo noge.
vseslovenske smernice o zdravljenju kroničRane pri bolnikih s sladkorno boleznijo se
nih ran, ki so jih pripravili strokovnjaki raz- imenujejo pogosto kar razjede na diabetičličnih strok (predvsem iz UKC Ljubljana),« nem stopalu. Pri teh bolnikih dva mehanizma
spodbudno zaključi.
povzročata spremembe na stopalu, lahko
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ločeno, pogosto pa v kombinaciji. En mehanizem je tako imenovana mikroangiopatija,
kjer prihaja do sprememb na drobnem arterijskem žilju, kar ima prav tako za posledico
slabšo prekrvavitev, drug mehanizem je
nevrološki, kjer bolniki slabše čutijo ali ne
čutijo dotika. Ob tem lahko »banalni« vzrok,
kot je recimo droben kamenček v čevlju, ki
ga ne čutijo, pripelje do nastanka razjede.
Dr. Tanja Planinšek Ručigaj nam je podala
tudi nekaj statističnih podatkov. »Statistično
gledano je bilo v Evropi leta 2008 414 milijonov bolnikov z vensko golenjo razjedo, od tega
84 milijonov starejših kot 65 let. V Nemčiji je
2,7 milijona bolnikov s kroničnimi ranami (kar
predstavlja 3 % populacije, največ je razjed na
nogah), v Avstriji je 250.000 bolnikov (v 5 %
gospodinjstev živi ena oseba s kronično rano),
v Slovenji pa je imelo ali ima rane na golenih
5 % Slovencev. Le 15–40 % bolnikov s kronično
rano ima ustrezno, sodobno terapijo,« opozarja Planinšek Ručigajeva, ob tem pa izpostavi tudi podatek, da so bili letno ocenjeni
stroški za venske golenje razjede 6,5 milijarde
evrov. »Sladkorno bolezen z diabetičnim stopalom je imelo v letu 2007 246 milijonov ljudi,
do leta 2025 naj bi ta številka narasla na 380
milijonov oz. 7,1 % odrasle populacije. Vsako
leto približno 4 milijone bolnikov razvije nov
ulkus, pomembno pa je opozoriti tudi na to,
da je 70 % amputacij na nogah posledica diabetičnega stopala, 85 % pa razvije ulkus pred
amputacijo,« še navaja. Letni stroški zdravljenj
se gibljejo med 4 in 6 milijoni evrov.
V slovenskem prostoru je Društvo za
oskrbo ran Slovenije v letih 2007–2010 izvedlo mednarodno raziskavo, s katero so ugotavljali prevalenco razjed na nogi, ki je
1,81/1000 prebivalcev. To predstavlja 4400
pacientov s kronično rano. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je leta 2009
objavil raziskavo, s katero so izračunali stroške oskrbe kroničnih ran, ki v slovenskem prostoru obsegajo 3 milijone evrov.
Presečna študija, pri kateri je sodelovala tudi
Jelenova, pa je pokazala 11,3-odstotno prevalenco razjede zaradi pritiska v ljubljanskem kliničnem centru. Pričakovano je bila največja
prevalenca na kliniki za infekcijske bolezni in
vročinska stanja (30,5 %), prav tako pričakovano je sledila negovalana bolnišnica (27 %).
Najpogostejše mesto nastanka razjede zradi
pritiska je na trtici, sledijo pete, gluteusi, kolki.

Krčne žile

Razjede pri tako imenovani venski bolezni
(kamor prištevamo krčne žile) so zadnji stadij popuščanja ven. Ocenjuje se, da je med
70–85 % vseh ran venskega vzroka.
»Vse vrste kroničnih ran se oskrbijo lokalno
z oblogami, ki jih izberemo glede na to, kakšno
je dno rane. Sicer pa je treba vsako vrsto kronične rane zdraviti etiološko, kar pomeni, da
moramo poskušati odstraniti vzrok. Pri venski
golenji razjedi je to odstranitev ven, v katerih
zastaja kri, ali s sklerozantno terapijo, kjer v vene
vbrizgamo sredstvo, ki jih zapre, ali pa vene
odstranimo z različnimi klasičnimi ali endoven-
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skimi postopki. Vselej pa seveda to ni možno,
zato še zmeraj velja, da je zlati standard zdravljenja venskega popuščanja in s tem tudi venske golenje razjede kompresijska terapija, to
pomeni povijanje nog ali po zacelitvi razjed
nošnja medicinskih kompresijskih nogavic.
Dokazali so, da če bolniki po zacelitvi venske
golenje razjede ne izvajajo naprej kompresijske terapije, se jim razjeda ponovi v 75 % v prvih
petih letih,« pravi Planinšek Ručigajeva.

»Bolniki s kroničnimi ranami potrebujejo veliko
razumevanja za njihove težave. Potrebujejo jasne
nasvete, kako si lahko pomagajo sami in kako
jim lahko pomagajo drugi. Posebno je empatija
potrebna pri bolnikih z malignimi ranami.«

Društvo DORS

Društvo za oskrbo ran Slovenije, katerega
predsednica je Tanja Planinšek Ručigaj, je bilo
ustanovljeno z namenom osveščanja in izobraževanja strokovne in laične javnosti prav
na področju oskrbe ran. »V Sloveniji se je tako
kot drugje v Evropi veliko sprememnilo na
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Čustvene posledice

Številne študije dokazujejo, da je kakovost
življenja bolnikov s kroničnimi ranami zelo
okrnjena. Izolirajo se od okolice, ker je izcedek iz ran pogosto smrdeč. Ne udejstvujejo
se družabnih prireditev (obisk kina, gledališča,
pa najbolj vsakdanjih – obisk sosedov, svojcev), ker je pri nekaterih izcedek tako velik,
da jim premoči materiale, ki so nameščeni na
ranah in so potem oblačila in obutev hitro
premočeni. Nekateri se sramujejo svojih ran
in imajo občutek krivde. Bolniki imajo lahko
hude bolečine, po nekaterih študijah celo
49 % bolnikov s kroničnimi ranami. Zaradi
bolečin imajo motnje spanja. Vse našteto pri
številnih bolnikih vodi v depresijo. Bolniki s
kroničnimi ranami zaradi svojih ran pogosto
postanejo odvisni od drugih pri oskrbi le teh.
»Bolniki s kroničnimi ranami potrebujejo
veliko razumevanja za njihove težave. Potrebujejo jasne nasvete, kako si lahko pomagajo sami
in kako jim lahko pomagajo drugi. Posebno je
empatija potrebna pri bolnikih z malignimi
ranami. Gre za onkološke bolnike, ki so veliko
pretrpeli že zaradi svoje osnovne – rakave
bolezni. Tako imenovane maligne rane pogosto
krvavijo,« poudarja Planinšek Ručigajeva.
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15 Bolezen tisočerih obrazov
18 Koža s preveliko »konfekcijsko

področju zdravljenja kroničnih ran. Bolnikov
je vse več, kadra je vse manj. V nekaterih državah imajo bolniki s kroničnimi ranami preko
sistema zagotovljene obloge, kompresijo. Pri
nas se stvari izboljšujejo, kar se tiče financiranja, vsi pa bi si želeli, da bi se vse hitreje
odvijalo. Pred leti so bolniki, ki so prihajali v
subspecialistične ambulante, imeli velike rane
(npr. obe goleni v celoti v eni sami veliki rani),
takih je na srečo v zadnjih letih manj, saj se je
»na terenu« veliko izboljšalo. Z veseljem trdim,
da naše patronažne sestre znajo veliko, kar se
tiče oskrbe bolnikov s kroničnimi ranami,«
navaja predsednica in nadaljuje: »Menimo in
v Društvu za oskrbo ran si prizadevamo, da bi
bil pristop k vsem bolnikom s kroničnimi
ranami v Sloveniji enoten, da bi vsi bolniki
imeli enake možnosti, da bi imeli vsi pravilno
in hitro postavljeno diagnozo ter s tem prejeli
pravočasno etiološko usmerjeno zdravljenje
in bili vsi oskrbovani po standardu, ki je pripravljen s sodobnimi materiali, tako pogosto,
kot je to potrebno. V ta namen so v različnih
bolnišnicah po državi že ustanovljeni multidisciplinarni centri za zdravljenje kroničnih ran.
Ureja se tudi področje enotnega izobraževanja
za kadre, ki se ukvarjajo z zdravljenjem in
oskrbo bolnikov s kroničnimi ranami na vseh
ravneh, kar je poleg urejenega financiranja
ključ do uspeha in s tem zmanjšanja stroškov.«
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Živi svoje življenje.
Bodi, kar si.
Lahkotnost in opora za ves dan z »by SIGVARIS«
preventivnimi kompresijskimi nogavicami
Dobro počutje. Dober izgled. Zanjo in zanj.
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, drugih specializiranih trgovinah z medicinskimi pripomočki ter na: www.diafit.si.
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Tvoja pljuča za življenje

18 Koža s preveliko »konfekcijsko
številko«

20 Zobni aparat v zrelih letih
22 Hipoglikemija ali
hiperglikemija?

16. novembra obeležujemo svetovni dan
KOPB, ki bo letos potekal pod naslovom Tvoja pljuča za življenje. V Društvu
pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije
bodo zato v mesecu novembru organizirali in izvedli večje število šol KOPB za
bolnike s to boleznijo. Na teh šolah bolnikom pomagajo k lažjemu razumevanju bolezni, jih poučijo o postopkih diagnosticiranja, zdravljenju, tveganih
dejavnikih ter rehabilitaciji in pravilni
uporabi vdihovalnikov. Prav tako pa
bodo imeli na to temo tudi dva spletna
dogodka v živo za podporo bolnikom s
KOPB, na katerih bosta sodelovala tudi
zdravnik in fizioterapevtka.
Avtorica: Adrijana Gaber

Kot pove že ime, gre za kronično bolezen
dihal. Bolezen je pogostejša pri starejših od
40 let in pri moških. Kar pri 90 % bolnikov s
KOPB je vzrok dolgoletno kajenje in le redki
so drugi vzroki. Bolniku sape primanjkuje
najprej le pri naporu, kasneje pa že med hojo
po ravnem in med vsakdanjimi opravili. Ko
se postavi diagnoza KOPB, se zdravljenje
začne takoj, žal pa to le ublaži simptome
bolezni.
Kronična obstruktivna bolezen pljuč se po
navadi poslabša zaradi bakterijske ali virusne
okužbe ali zaradi večje onesnaženosti zraka.
Bolniki takrat močneje kašljajo ter izkašljujejo in težko dihanje pa se pojavi že ob
manjših naporih. Značilnosti bolezni
so kronični bronhitis, zoženje malih dihalnih
poti in propad stene pljučnih mešičkov ali
emf izem. Škode zaradi bronhitisa in
emfizema se ne da popraviti, čeprav se pri
bolnikih, ki kajenje opustijo, kašljanje lahko
umiri.

V pomoč bolnikom

Pomemben del zdravljenja in rehabilitacije bolnikov s KOPB predstavlja fizioterapevtska
obravnava. Pogovarjali smo se z Anjo Grošelj,
dipl. fizioterapevtko, s Klinike Golnik. Katerim bolnikom s KOPB je fizioterapija namenjena? »Najbolje bi bilo, da bi vsi bolniki, takoj
ko jim postavijo diagnozo, spoznali določene
tehnike fizioterapije,« je poudarila ter nadaljevala, da je »v nekaterih pulmoloških ambulantah za to dobro poskrbljeno in jih že na začetku
napotijo na učenje potrebnih postopkov fizioterapije. Velika večina pa se s fizioterapijo sreča
šele ob poslabšanjih, ko so hospitalizirani v bolnišnicah.« Kaj jih torej naučijo na fizioterapiji?
»Najprej se bolniki naučijo tehnik izkašljevanja
in pravilnih tehnik dihanja.« Kako se izvajajo
tehnike izkašljevanja? »Izvajajo se lahko z različnimi pripomočki, ki ob izdihu ustvarjajo pozitivni tlak, na primer flutter, acapella ali treshold
PEP. Te pripomočke, če jih za učinkovitejše izkašljevanje potrebujejo, nato redno uporabljajo
tudi v domačem okolju. Dihala se ob uporabi
teh pripomočkov bolj odprejo, določeni pripomočki pa še z vibracijami pripomorejo k temu,
da se sluz premakne v večje dihalne poti in se
potem bolnik lažje izkašlja. Tehniki izkašljevanja
brez pripomočkov pa sta na primer huffing in
avtogena drenaža. Kaj pa tehnike dihanja?
»Veliko bolnikov s KOPB ima zaradi zoženih
dihalnih poti težave z izdihom zraka oziroma
zadostno izpraznitvijo pljuč in posledično prenapihnjenostjo, kar je glavni razlog za njihovo
težko sapo. Pri tem jim pomagajo tehnike
dihanja. Priporoča se podaljšan izdih, ki se svetuje tako v mirovanju kot tudi ob telesni vadbi,«
je povedala Anja Grošelj. Zakaj je pomemben
podaljšani izdih? »To je pomembno, ker večina
bolnikov s KOPB, sploh ob obremenitvi, diha
hitro in plitvo, pri tem se pljuča napihnejo kot
balon, posledično pride do ujetosti zraka v
pljučih, ki ni izkoriščen oziroma se ne menja. To
lahko vodi tudi do zmanjšanja kisika v krvi. S

podaljšanim izdihom bolnike pripravimo do
tega, da izpihajo čim več tega zastalega zraka,
s tem kar se da izpraznijo pljuča in z vdihom
lahko tako pljuča napolnijo s »svežim zrakom«,
kar omogoča večjo izmenjavo kisika iz zraka v
kri. Priporoča se redno izvajanje dihalnih vaj, ki
temeljijo na podaljšanem izdihu. Pri dihalnih
vajah je dihanje vedno enako, dopolnimo pa
jih z različnimi vajami z gibi rok, zato da predihamo celotna pljuča,« je pojasnila Grošelj.
Na fizioterapiji bolnike naučijo teh tehnik,
oni pa jih potem prenesejo v domače okolje
in tam sami izvajajo in uporabljajo. Priporočajo jim, da trikrat dnevno opravijo dihalne
vaje, dodatno pa naučene tehnike dihanja
uporabljajo tudi med sprehodom ali telesno
vadbo. Na njih je torej, da so nenehno pozorni
na to. Ali se tega težko navadijo? Anja Grošelj:
»Na začetku je to seveda težko, pravijo, da
morajo biti nenadoma ves čas pozorni na dihanje, ki je bilo prej nekaj samoumevnega. Z
doslednim izvajanjem vaj pa se tehnike usedejo v podzavest in jih bolnik izvaja brez
večjega razmišljanja.« Anja Grošelj še pove, da
nekaterim to uspe ob redni in pozorni vadbi
že v nekaj dneh, nekateri drugi pa še po več
letih teh vaj ne znajo pravilno izvajati.
Za bolnike s KOPB je rehabilitacija ključna.
Česa so deležni bolniki na rehabilitaciji? »Takrat
so pacienti ves mesec v bolnišnici, kjer izvajajo vsakodnevno učenje in utrjevanje tehnik
dihanja in tehnik izkašljevanja ter predvsem
kardiovaskularno telesno vadbo, pa tudi vaje
za moč, vzdržljivost in ravnotežje ... Vse te
vadbe so individualno prilagojene posameznemu bolniku. Vidni so veliki napredki pri
izboljšanju telesne pripravljenosti, kar posledično tudi zmanjšanju težke sape, kljub temu
da se sama pljučna funkcija ne popravi. Vadbe
so priporočljive za vse, ne glede na stopnjo
bolezni,« razlaga naša sogovornica in za konec
pove, da se učinki rehabilitacije lahko dolgoročno ohranjajo samo ob redni telesni dejav-
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nosti, če jo bolniki nato izvajajo in nadgrajujejo tudi v domačem okolju, še zatrdi Grošelj.

Živeti s KOPB

Jože Vuk iz Korena pri Lukovici je star 66 let, bolnik s KOPB je že precej let, natančno koliko časa,
pa ne ve, saj se je pri njem najprej pojavila astma.
Težave z alergijami je imel že v otroštvu, sredi
devetdesetih let so mu diagnosticirali astmo, čez
približno deset let pa so ugotovili, da gre tudi
za KOPB. Simptomov teh dveh bolezni še vedno
ne zna prav dobro razlikovati. Zadnja leta ima
zdravila, ki jih inhalira, še vedno pa se mu bolezen pojavlja, vsake toliko časa zboli.
Kako živi s to boleznijo? Jože Vuk najprej
pove, da mu težave povzroča tudi zatekanje
želodčne kisline in nadaljuje, da se poglavitne težave po navadi zgodijo oktobra ali
novembra in se do marca vsaj še enkrat ponovijo. Najprej začne boleti grlo in pojavi se
kašelj, ki se čez čas okrepi tako močno, da ne
more niti ležati, navadno se konča s pljučnico.
Spi sede v naslanjaču, telesno pa je zelo malo
zmogljiv, skorajda ne vstane in ne hodi okoli.
Pogosto se tudi izjemno veliko poti, brez
posebnega vzroka. Sedi na kavču in ga oblije
pot. Ali pa se to zgodi med vožnjo v avtu.
Običajno traja dva meseca, da si opomore
od bolezni. Dvakrat do trikrat letno mu zdravnik predpiše antibiotike. V obdobju epidemije je bilo njegovo zdravje nekoliko boljše,
domneva, da zaradi tega, ker smo vsi živeli
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malo drugače, manj je bil izpostavljen virusom in bakterijam in počutil se je bolje. Doda
še, da se zadnjih nekaj let redno cepi proti
gripi in proti pljučnici.
Kar nekako se je navadil živeti s to boleznijo. Seveda mu ni vseeno, ko mu bolezen
prekriža kakšne načrte, a se je sprijaznil, ve,
da drugače ne more biti. Vseeno pa prizna,
da mu razpoloženje precej niha, enkrat je
boljše volje, drugič spet malo bolj obupan.
Kot član društva bolnikov s pljučno boleznijo ni bil prav zelo dejaven. Zelo pa mu je
pomagalo, ko se je nekoč udeležil predavanja
o astmi in KOPB-ju. V dobri uri je izvedel več
o svoji bolezni kakor prej v vseh letih. Ne vem,
pravi, morda bi moral prej več spraševati zdravnika, a tudi to je težko, če ne veš, kaj in kako
vprašati. Vidi, da društvo takšne delavnice
organizira tudi po drugih krajih in zelo priporoča vsakemu bolniku, da se jih udeleži, saj so
po njegovem mnenju zelo koristne.

Društvo pljučnih in
alergijskih bolnikov

Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije je nevladna humanitarna organizacija, ki
združuje bolnike z boleznimi dihal in alergijskimi boleznimi, njihove svojce in zdravstvene
delavce na območju celotne Slovenije. Deluje
že 30 let in ima 3.200 članov. Skoraj tretjina članov je astmatikov. Ostali so alergiki, bolniki s
pljučnim rakom in bolniki s KOPB-jem.

Kot je povedala mag. Metka Nežič, nova
predsednica društva, želijo izboljšati kakovost življenja oseb s kroničnimi boleznimi
dihal in alergij, prav tako pa tudi omiliti (ekonomske in socialne) posledice bolezni za obolele in njihove družine. Njihove poglavitne
naloge so posredovanje stališč bolnikov javnosti, sodelovanje v rehabilitaciji ljudi z boleznimi dihal in alergijami, prizadevanje za boljšo komunikacijo med bolniki in zdravstvenim
osebjem. Skrbijo še za izobraževanje ter
izmenjavanje znanja in izkušenj med bolniki,
vidnost in prepoznavnost društva v slovenskem prostoru in skrb za enakost zdravja pri
nas.

Društvo omogoča posvet
z zdravnikom

Vsak torek med 11. in 13. uro na telefonski številki društva 051 66 33 85 na vprašanja odgovarja zdravnica specialistka za pljučne bolezni.
Vprašanja lahko bolniki napišejo tudi po
e-pošti na naslov pomoc.pljuca@gmail.com.
Poleg tega je v Pomurju že vzpostavljen tudi
območni telefon, prek katerega se je mogoče
obrniti na medicinsko sestro ali zdravnika iz
Murske Sobote. Člani in bolniki z boleznimi
dihal lahko ob sredah med 10. in 11. uro pokličejo na telefon 02 534 13 52. Ker pa gre za
nevladno humanitarno organizacijo, lahko
pokličejo tudi bolniki, ki niso člani Društva
pljučnih bolnikov Slovenije.
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Živeti vsak dih
CHIESI SLOVENIJA, d.o.o., Ljubljana, www.chiesi.si
Datum priprave informacije: oktober 2022 CHI 6/22

Živeti vsak dih
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Razvoj znanosti prinaša nove terapevtske
možnosti in zdravniki vsak dan izvejo kaj
novega o atopijskem dermatitisu.
Ponovno se posvetujte z zdravnikom
o novih možnostih zdravljenja.
SI-RNQD-220019
Datum priprave materiala: oktober 2022.
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Atopijski dermatitis je kronična vnetna
bolezen kože, kjer se pojavljajo srbeča,
ekcematoidna žarišča po telesu. Poudariti
je treba, da bolezen ni nalezljiva, saj se bolnikov z atopijskim dermatitisom še vedno
drži stigma, ki njihovo kakovost življenja
in počutje še poslabša. Bolezen ima številne
izjemno neprijetne simptome, razveseljivo
pa je, da je z novimi zdravili postala bolj
obvladljiva.

pijskemu dermatitisu pridružene alergijske te bolezni lahko trpi celotna družina in velibolezni, kot je alergijski rinokonjunktivitis ali kokrat se lahko bolniki soočajo z duševnimi
seneni nahod, povezuje se tudi z astmo in težavami, kot so depresija, anksioznost,
alergijami na hrano, ni pa to nujno. Govorimo občutek manjvrednosti. Bolniki težko
o tako imenovani atopijski triadi, kjer se lahko zaspijo in se pogosteje zbujajo, kar je
pojavljajo skupaj ali izmenično atopijski der- povezano tudi s slabšim počutjem in funkmatitis, seneni nahod in astma. Alergije na cioniranjem čez dan: bolniki se težje zbehrano so pogostejše pri otrocih, kasneje pa rejo, težje sodelujejo, na primer v šoli, v
se pogosteje pojavljajo inhalacijske aler- službi …,« opisuje simptomatiko atopijgije (na pršico, pelode, živalski epitelij). skega dermatitisa dr. Jugovar ter poudarja,
Možno pa je tudi, da imajo tudi že otroci da je kakovost življenja bolnikov zaradi vseh
Avtorica: Maja Korošak
težave z dihali. Pri otrocih je najpogostejša t e h s i m p t o m o v n e d v o m n o s l a b š a .
alergija na hrano, kot so kravje mleko, »Pomembno je, da ozaveščamo javnost, da
kokošja jajca, pšenična moka, oreščki, ara- bolezen ni nalezljiva, in s tem preprečujemo
šidi … razlaga naša sogovornica.
stigmo. Stigmatiziranje teh bolnikov povPogovarjali smo se z Nino Jugovar, dr. med.,
Atopijski dermatitis je v veliki meri genet- zroči nove duševne probleme, saj se počuspec. dermatologije, ki nam je povedala, da sko pogojen, če so ga imeli starši, je večja ver- tijo izločeni iz družbe in prizadeti. V šoli
se pordela, srbeča žarišča vnete kože poja- jetnost, da se bo pojavil tudi pri otrocih. Drugi lahko prihaja do psihičnega nadlegovanja
vljajo na različnih delih telesa, in sicer glede dejavniki so še okoljski in pa sistemske pri- oziroma vrstniškega nasilja, v poznejših
na življenjsko obdobje bolnika. »Pri dojenč- družene bolezni.
letih pa si ti bolniki težje najdejo partnerja.
kih se težave po navadi pojavijo okoli treTežave se lahko pojavljajo tudi pri izbiri
tjega meseca starosti in so najpogosteje Kako se kaže?
poklica, saj zaradi pridruženih alergij in
prisotna na trupu in okončinah. Pri mlajših Kateri so simptomi atopijskega dermatitisa? pogostih poslabšanj kožne simptomatike
otrocih se žarišča pordele in vnete kože naj- »Pomembna je že omenjena kožna simpto- ne morejo opravljati vsega,« še dodaja dr.
pogosteje pojavijo na pregibih, pri mlado- matika, torej srbeča, pordela in vneta žari- Jugovar.
stnikih in odraslih pa na pregibih velikih skle- šča, ki jih vidimo na koži. Najpomembnejši
pov, na dlaneh, vratu in obrazu. Pri vseh simptom, s katerim se soočajo bolniki, je Individualni pristop zdravljenja
generacijah se lahko pojavi generalizirana srbež, ki je lahko nenehno prisoten: ves dan Kako poteka zdravljenje? »Pristop zdravljeoblika atopijskega dermatitisa, kjer je priza- in vse dni v tednu. To je za bolnika seveda nja je individualen. Na to, za katero obliko
det večji del kože,« je pojasnila.
nadvse obremenjujoče in pušča tudi zdravljenja se odločimo, vpliva več dejavniKatere bolezni se običajno pridružujejo duševne posledice.« Po besedah naše sogo- kov. Po navadi zdravljenje poteka stopenjsko.
atopijskemu dermatitisu? »Velikokrat so ato- vornice so te velikokrat podcenjene. »Zaradi Topikalna terapija je še vedno terapija prvega
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»Atopijski dermatitis je
v veliki meri genetsko
pogojen, če so ga imeli
starši, je večja verjetnost,
da se bo pojavil tudi pri
otrocih.«
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izbora, potem fototerapija, sistemsko zdravljenje, kjer so na voljo sistemski imunosupresivi, v zadnjih letih pa tudi tarčna zdravila.
Izbor zdravljenja je odvisen tudi od starosti
bolnika ter trajanja in resnosti bolezni. Pri
otrocih se je treba zavedati, da kožna simptomatika lahko tudi izzveni in se bolezen
lahko dobro odziva na zdravljenje le z lokalno
terapijo. Če ta ne zadostuje, se seveda uporabijo tudi druge oblike zdravljenja.«
Kaj pa odrasli bolniki? »Pri odraslih bolnikih običajno gre za težavo, ki se pojavlja
vrsto let brez pomembnejših izboljšanj. Če
gre za zmerno obliko do hude oblike bolezni, ki zelo obremenjuje človeka in se na
lokalno zdravljenje ne odziva, se seveda
izbere sistemsko zdravljenje. V zadnjih letih
so to predvsem tarčna zdravila, našteva naša
sogovornica in poudarja, da je danes na
voljo več učinkovitih zdravil kot nekoč.
»Določeni ljudje so v preteklosti, ko še ni
bilo dovolj učinkovitih zdravil, nad zdravljenjem obupali. Dobro bi bilo, da bi te bolnike
s e z n a n i l i z n ov i m i , u či n kov i tejši m i
možnostmi zdravljenja. Pri seznanjanju bolnikov s temi novimi možnostmi so veliko
naredila tudi društva bolnikov z atopijskim
dermatitisom, ta dejansko pomagajo pri širjenju informacij. Zdravljenje je pot k boljšemu življenju za več bolnikov,« še dodaja.
Dr. Jugovar podrobneje opiše načine zdravljenja. »Pri lokalnem zdravljenju, ki je terapija prvega izbora, gre za zdravljenje s kortikosteroidi v obliki mazil in krem. Učinkovine
imajo protivnetne lastnosti in umirijo akutna
vnetja. Prekomerna in nekontrolirana oziroma nepravilna uporaba kortikosteroidov
lahko povzroči težave in zelo pomembno je,
da se bolniki držijo navodil dermatologa. Ob
akutnem poslabšanju zdravnik svetuje nanos
teh pripravkov na prizadeta žarišča po navodilih, ki so prilagojena vsakemu posamezniku.« Dr. Jugovar izpostavi pomen nege
kože, ki je pravzaprav zdravljenje suhe kože.
»Suha koža je pri bolnikih z atopijskim dermatitisom zelo pogosta, gre za eno poglavitnih težav, s katero se soočajo. Bolniki z atopijskim dermatitisom imajo namreč okrnjeno
pregradno delovanje kože, ker v vrhnjih plasteh kože nimajo zadostne količine nekaterih maščob in določenih proteinov, ki celice
vrhnje plasti kože držijo tesno skupaj. Zato
so bolj dovzetni tako za škodljive vplive dražečih snovi iz zunanjega okolja kot tudi za
bakterijske, glivične in virusne okužbe kože
ter povečano transepidermalno izgubo
vode. Redno dnevno izvajanje nege kože
takega bolnika je osnovna nujna oblika vzdrževalnega zdravljenja. Takšna koža torej
potrebuje vsakodnevno nego s pripravki, ki
pomagajo pri krepitvi barierne funkcije in
zadrževanju vlage v koži. To je pomemben
del zdravljenja, saj lahko na ta način delno
preprečimo pogostost poslabšanj kožne
simptomatike,« opozarja zdravnica.
Pri topikalni oziroma lokalni terapiji se
uporabljajo lokalni imunomodulatorji, ki se
zato, ker ne povzročajo atrofije (zmanjšanje

obsega organa ali tkiva), lahko uporabljajo
daljši čas. Ob pojavu sekundarnih vnetij, bakterijskih, glivičnih ali virusnih okužb je
pomembno, da se zdravljenje prilagodi. Če
se stanje kože kljub predpisani terapiji ne
izboljšuje, je treba pogledati, ali ni morda pridružena še kakšna druga težava, ki potrebuje
drugačno zdravljenje.
Fototerapija je uspešna pri bolnikih, ki
opažajo, da se jim simptomatika izboljša v
poletnem času. Fototerapija torej ni primerna
za vse bolnike in se ne more izvajati daljši čas,
saj ima določene stranske učinke in zaradi
povečanega ultravijoličnega sevanja lahko
povzroči povečano tveganje za kožnega raka.
Kot je povedala dr. Jugovar, se od imunosupresivov najpogosteje uporablja ciklosporin, ki je zelo uspešen pri zdravljenju otrok in
zelo ublaži srbež ter na splošno izboljša kožno
simptomatiko. V določenih primerih se uporablja tudi pri odraslih. Seveda pa ima tudi ta
terapija svoje omejitve zaradi stranskih učinkov, ki jih povzroča.
Zdravljenje z biološkimi zdravili se lahko
uporablja tako pri odraslih kot tudi pri otrocih. Zdravilo se aplicira s podkožno injekcijsko brizgo, bolniki ga aplicirajo sami, in nekaterim ta način povzroča težave.
JAK-inhibitorji se uporabljajo za zdravljenje odraslih in mladostnikov. Ta zdravila se
sicer že nekaj časa uporabljajo v revmatologiji. Izkazala so se kot dobro učinkovita tudi
pri atopijskem dermatitisu, srbež se, na primer, zmanjša že po nekaj dneh uporabe.
Prednost teh zdravil je tudi ta, da so v obliki
tablet.
Naša sogovornica je za konec še povedala,
da glede zdravljenja s tarčnimi zdravili vsakega posameznega bolnika odloča konzilij.
Zdravljenje lahko predlaga lečeči dermatolog, bolnika napoti na konzilij in ta potem
dokončno predpiše pravo terapijo.
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Če imate suho in občutljivo kožo, ne
uporabljajte tekočih mil in penečih
kopeli, uporabljajte tako imenovana sindet mila in lase vedno dobro izperite.
Izbirati je treba kozmetične negovalne
preparate brez dišav in predvsem take,
ki kože ne izsušijo. Po kopeli se je obvezno treba namazati z negovalnim
mazilom.
Perilo perite z neagresivnimi pralnimi
sredstvi, ne uporabljajte mehčalca. V
pralnem stroju naj bo manjša količina
perila in manjša količina pralnega
sredstva.
Nova oblačila pred nošenjem vedno
operite v pralnem stroju in dobro izperite. Ne nosite oblačil iz sintetičnih materialov in volne. Izogibajte se tudi dražečim snovem iz okolja (pesek, zemlja,
kreda, barve, lepilo …).
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Lidija Ocepek, dipl. med. sestra
Parkinsonova bolezen je kronična nevrodegenerativna bolezen, ki kljub napredku
medicinskih znanosti ostaja neozdravljiva.
Še vedno tudi ne poznamo jasnega vzroka,
zakaj pride do propadanja živčnih celic v
možganih. Kako poteka, kako se zdravi?
Pogovarjali smo se z Nino Zupančič Križnar,
dr. med., spec. nevrologije, iz UKC
Ljubljana.
Avtorica: Maja Korošak

Povedala je, da je parkinsonova bolezen
počasi napredujoča bolezen, pri kateri začnejo
iz nam še nepoznanega vzroka propadati
živčne celice, ki so odgovorne za tvorbo živčnega prenašalca dopamina. Ta ima v živčevju
več pomembnih nalog, ne samo pri gibanju,
temveč tudi pri drugih možganskih funkcijah,
kot so čustvovanje, kontrola spanja, krvnega
tlaka, prebave, uriniranja, znojenja, in pri miselnih funkcijah … V zadnjih desetletjih so sicer
prepoznali gene, ki lahko sprožijo nastanek te
bolezni, če so prisotni drugi dejavniki v okolju. »To je lahko okužba, virus, zastrupitev z

določenimi težkimi kovinami, strupi ali stres.
Študije na možganih umrlih, obolelih za parkinsonovo boleznijo, so pokazale, da se nenormalne beljakovine, ki povzročajo propadanje
živčnih celic (nevrodegeneracijo), začnejo
nalagati ne samo v »črnem jedru«, v katerem
se tvori dopamin, temveč tudi v drugih delih
možganov. To je na primer vohalni živec in
tako lahko bolniki že vrsto let, še preden pridejo k nevrologu zaradi upočasnjenega gibanja ali tresenja, slabše vohajo ali pa so zaradi
degeneracije živčevja v prebavilih nagnjeni k
zaprtju,« je pojasnila dr. Zupančič Križnar in
v nadaljevanju izpostavila, da dopamin sodeluje tudi pri čustvovanju in razpoloženju, zato
so bolniki zaradi pomanjkanja dopamina zelo
pogosto depresivni, anksiozni (tesnobni) ali
pa se pojavijo nespečnost in druge motnje
spanja, če je tega prenašalca premalo. »Bolniki imajo med zgodnjimi znaki lahko tudi
težave z uhajanjem urina ali pogostega uriniranja ponoči. Če gre za moškega, potem v tem
primeru pogosto mislijo, da gre le za težave s
prostato. Neprijetna težava, o kateri neradi
spregovorijo, je tudi motnja spolnih funkcij.
Bolniki potožijo tudi za omoticami, ki lahko
vodi do padcev s težjimi poškodbami. To je
posledica okvare avtonomnega živčevja, živčevja, ki je odgovorno za kontrolo krvnega pritiska in delovanja notranjih organov,« je še
povedala dr. Zupančič Križnar.

Oponaša lahko
revmatološko bolezen

Pri vsakem bolniku ne pride do enakih okvar
živčevja, pri večini je v ospredju motnja gibanja z upočasnjenostjo, togostjo ali tresenjem
in kasneje motnjami hoje in ravnotežja, pri drugih pa najbolj slabša kakovost življenja, t. i.

nemotorična stran bolezni z depresijo, tesnobo,
bolečinami, motnjami spomina … Tudi potek
je različen, gre za bolezen tisočerih obrazov, je
nadaljevala naša sogovornica. »Vsak bolnik ima
svoje značilnosti. Tudi bolečine so lahko prvi
znak parkinsonove bolezni. Običajno se pojavijo v sklepih (v rami, v križu, v kolkih) in lahko
oponašajo revmatološko ali ortopedsko bolezen. Najbolj poznan simptom parkinsonove
bolezni pa je upočasnjenost (ne samo pri gibanju, pač pa tudi pri pisanju in finejših opravilih),
okornost, tresenje, hoja s krajšimi koraki, drža
postane bolj sključena, spremeni pa se lahko
tudi mimika obraza.« Kako? »Mišice obraza so
upočasnjene, toge tudi na obrazu, obraz
postane »kot maska« in pogosto daje videz
žalosti, potrtosti. Poleg tega lahko govor
postane monotonejši, bolj hrapav in tišji. Tresenje se začne v rokah, običajno na eni strani,
z leti pa se prestavi na drugo stran in celotno
telo. Tresenje se pojavi takrat, ko bolnik počiva,
ko pa začne nekaj delati, se umiri. Kar precejšen delež bolnikov je, ki se ne trese, ampak so
samo upočasnjeni,« z opisovanjem simptomov
nadaljuje dr. Zupančič Križnar.

Zdravljenje

V prvi fazi bolezni skušajo nadomeščati dopamin z zdravili, ki oponašajo delovanje dopamina, oziroma z zdravili, ki se v telesu pretvorijo v dopamin. Po besedah naše sogovornice
je zdravil veliko vrst in vsako ni primerno za
vsakega bolnika. V Sloveniji so na voljo praktično vsa do zdaj v svetu registrirana zdravila
za zdravljenje parkinsonove bolezni. Bolnika,
ki nima pridruženih bolezni, se zdravi drugače kot nekoga, ki ima še kake druge kronične bolezni. Najstarejše zdravilo, uporablja
se že 60 let in je še vedno najbolj učinkovito,

k oftamologu?

29 Železo – brez tebe
mi živeti ti

32 Ko je mišic vedno manj
35 PRILOGA:

JESENSKA OBOLENJA

35 Lahko farmacija sploh sledi
mutacijam virusa?

37 Gripa, covid-19, prehlad?
40 Jesenski čas

respiratornih virusov

43 Proti jesenskim tegobam

16

November 2022

»Vemo, da telesna (aerobna) dejavnost vsaj
trikrat na teden po eno uro lahko upočasni potek
bolezni, pa tudi druge nevrodegenerativne bolezni
in tudi potreba po zdravilih se lahko zmanjša.
Najprimernejša je hitra, nordijska hoja, lahko tudi
tek pri mlajših, aerobna vadba, ples, taj či ... «
levodopa, z leti jemanja lahko prinaša tudi
neželene učinke, ki se kažejo navzven kot
neprijetni motorični pojavi, kot je zvijanje
telesa, hudi krči, neenakomerno delovanje …
S pravim in vsakemu bolniku posebej prilagojenim zdravljenjem se lahko takim zapletom izognemo ali pa jih lajšamo. Bolezen
lahko z leti izrazito niha, bolnik je v fazi, ko je
v zelo dobrem stanju, lahko funkcionira, ima
pa tudi obdobja, ko se mu stanje poslabša,
se trese, ne more hoditi … Če bolnik jemlje
več kot pet odmerkov zdravila na dan in je
več kot dve uri na dan v takšnem hudem stanju, da se ne more premikati, se hudo trese
ali ima hude bolečine, se odločijo za zdravljenje s črpalkami ali za operacijo možganov.
Kot je povedala nevrologinja, je pri odločitvi za nadaljnje zdravljenje spet pomembna
starost bolnika. »Če je ta star več kot sedemdeset let in ima bolnik pridružene kognitivne
motnje (blažji znaki demence), potem zanj
operativni poseg ni ustrezna terapija. Sicer
pa se operacija možganov v večini primerov
opravi v budnem stanju, ker bolnik zraven
sodeluje. Kirurg v možgansko jedro, odgovorno za gibanje, vstavi majhno elektrodo,
ki deluje kot spodbujevalec. Ta potem omogoča gladko gibanje čez dan. Elektrode so
speljane v prsni koš pod kožo, kjer je vgrajena baterija. To zdravljenje je primerno za
mlajše bolnike do 75. leta starosti, ki so umsko
zdravi in so brez težjih duševnih stanj. Druga
dva načina zdravljenja sta črpalki, ki dovajata
zdravilo v telo preko infuzije skozi želodec v
tanko črevo po vstavljeni cevki ali pa s podkožno infuzijo. To sta črpalka z levodopo ali
apomorfinska črpalka. Ti dve obliki zdravljenja nimata starostne meje, paziti moramo le
v primeru težje demence.
Prej omenjene oblike zdravljenja so t. i.
kontinuirano zdravljenje, kar pomeni, da
omogoča, da so bolniki čez dan večinoma v
»dobri« fazi, brez težjih nihanj. Izkušnje in tudi
več svetovnih študij je pokazalo, da je kakovost življenja zelo izboljšana,« je zagotovila
dr. Zupančič Križnar. Ljubljanski center za
motnje gibanja na nevrološki kliniki ima že
dolgoletne zelo dobre izkušnje z vsemi oblikami zdravljenja in je tudi učni center za kontinuirano zdravljenje z infuzijo levodope za
zdravnike z vsega sveta.
Poleg zdravljenja z zdravili je zelo
pomembno nefarmakološko zdravljenje.

»Vemo, da telesna (aerobna) dejavnost vsaj trikrat na teden po eno uro lahko upočasni potek
bolezni, pa tudi druge nevrodegenerativne
bolezni in tudi potreba po zdravilih se lahko
zmanjša. Najprimernejša je hitra, nordijska
hoja, lahko tudi tek pri mlajših, aerobna vadba,
ples, taj či … Ne smemo zanemariti tudi ugodnega vpliva glasbe na simptome nevrodegenerativnih bolezni. Zato je smiselno, da
zdravnik predpiše tudi takšne ukrepe,« je poudarila nevrologinja in za konec še dodala, da
bolezen pri različnih bolnikih zelo različno
poteka. »Pri nekaterih bolnikih se še po dvajsetih letih bolezen navzven kaže le kot blažje
tresenje. Drugi bolniki lahko že po petih letih
bolezni postanejo zelo prizadeti zaradi nihanj
bolezni, začnejo se motnje ravnotežja s padci,
kar vodi do poškodb (npr. zloma kolka) in
posledične nepokretnosti. V napredovali fazi
se lahko pridružijo motnje požiranja in
demenca, ki je lahko zelo neprijetna, tudi za
skrbnike, s težkimi psihiatričnimi zapleti.«

Obravnava bolnika

O obravnavi bolnika s parkinsonovo boleznijo
smo se pogovarjali z Lidijo Ocepek, dipl.
med. sestro, ki je specializirana za to bolezen in v Društvu Trepetlika daje telefonsko
podporo bolnikom in njihovim svojcem. Za
začetek je povedala, da obravnava bolnika s
parkinsonovo boleznijo lahko poteka ambulantno, v napredovali fazi pa bolnišnično.
Zaželeno je, da se čim večji del obravnave
opravi ambulantno, saj hospitalizacija bolnika lahko celo poslabša potek te bolezni. »V
domačem okolju se bolnik počuti bolje in ima
več podpore pri svojcih. Pomembno je, da
bolnik dobi pravo diagnozo, zelo pomembna
pa je tudi dobra podpora svojcev in prijateljev. To bolniku veliko pomeni in vpliva na
ugodnejši potek bolezni.«
Kot je še dejala naša sogovornica, se bolnik v napredovalih fazah obravnava timsko
in takšna obravnava je tudi najbolj kakovostna. »Res pa je, da je osebja premalo za vse
bolnike in zato vsi niso enakomerno obravnavani. Ko pridejo v bolnišnico, se vsi ukvarjamo z njimi: zdravnik, medicinska sestra s
specialnimi znanji za parkinsonovo bolezen,
fizioterapevt in delovni terapevt v določenih
primerih pa tudi psihiater in psiholog. Vključen je tudi dietetik, saj je potrebna posebna
dieta, pri kateri se omeji količina zaužitih

beljakovin, ki lahko motijo začetek delovanja zdravila levodope, ki je osnovno pri zdravljenju te bolezni.«
Pri nadaljnji obravnavi, ko bolniki potrebujejo pogoste kontrole (zaradi zapletov,
zaradi delovanja črpalke …), je vloga specializirane medicinske sestre zelo pomembna.
Kako medicinska sestra obravnava bolnika?
»Intenzivno sodeluje z nevrologom, tako da
bolnika v ambulanti sprejme skupaj z njim.
Bolnik dobi tudi telefonsko številko, na katero
jo lahko pokliče, kadar se pojavi kakšna
težava,« pojasni Ocepek in izpostavi težavo,
ko bolniki ne morejo prihajati na redne kontrole. »Kontrole bi morale biti redne, zdaj pa
bolniki včasih na to čakajo tudi po eno leto,
kar je seveda nedopustno. Nekateri bolniki
bi morali na kontrole hoditi na tri ali štiri
mesece, v napredovali fazi pa vsaj na pol leta.
V enem letu se lahko marsikaj spremeni, tako
motorično kot kognitivno. Terapijo je treba
tudi prilagajati napredovanju bolezni, intervali med zaužitjem zdravila se običajno krajšajo,« je še povedala medicinska sestra.

Izobraževanje in informiranje

Zelo pomembno se ji zdi, da bolnike izobražujejo o bolezni, o zdravilih, o njihovih stranskih učinkih in tudi možnih zapletih. »Ko bolniki vnaprej vedo, kaj jih čaka, potem se z
boleznijo lažje soočajo,« je prepričana. Zato
je pred petnajstimi leti v sodelovanju z društvom Trepetlika začela organizirati terapevtsko-edukativne tabore z bolniki in svojci, ki
potekajo dvakrat letno po štiri dni. »V programu sodelujejo zdravniki nevrologi, logopedi, psihiatri, psihologi, fizioterapevti,
delovni terapevti, vključene pa so tudi sprostilne dejavnosti, kot sta joga, taj či in
podobno. Seznanimo jih s simptomi, s potekom zdravljenja, pogovarjamo se tudi o
demenci pri parkinsonovi bolezni, ki je drugačna kakor alzheimerjeva demenca, izpostavimo področje bolečine, obravnavamo
duševne težave, ki se pojavljajo ob tej bolezni, na primer depresija, anksioznost, preganjavice …« je naštela vsebine, ki jih obravnavajo na teh taborih.
Prednost taborov je tudi ta, da tudi zdravniki bolje spoznajo svoje bolnike, kar je ugodno za potek zdravljenja, saj je tam več časa
za pogovor in odprto debato z njimi. Nekateri
bolniki ne želijo priti na tabor, pravijo, da
nočejo gledati bolnikov s hudim potekom
bolezni in težjo simptomatiko. Ko pa vendarle
pridejo, jim zelo pomagajo medsebojni pogovori, izmenjava izkušenj in informacij, kako
reševati določene zaplete pri tej bolezni. Vidijo,
da niso sami in da se z določenimi ukrepi lahko
izboljša kakovost njihovega življenja.
»Marsikateri bolnik se prehitro zapre vase
in se izolira od okolice ter ima okrnjene stike
z drugimi ljudmi, saj se sramuje simptomov
bolezni in stranskih učinkov, ki jih povzročajo
zdravila. Predvsem so prizadeti zaradi
zunanjega videza. Bolj so izobraženi v tej
smeri, lažje tudi sprejemajo svojo bolezen,«
še poudari Lidija Ocepek.
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Nevio Medved, dr. med., spec. kirurgije
Večkrat slišimo, kako obsežno je nekdo
shujšal in pri tem izgubil tudi več deset kilogramov. Takšne pogumne in vztrajne podvige lahko samo občudujemo, žal pa
obstaja tudi druga plat medalje. Po masivnem hujšanju, tudi po porodu, lahko ostane
odvečna koža, ki se ni zmogla zadosti in
dovolj hitro skrčiti, ko je telo izgubljalo svoj
obseg. Ta nelepa posledica marsikomu
zagreni uspeh ob uspešni obsežni izgubi
teže.
Avtorica: Katarina Ravnik

O tem, kako prožna je naša koža in kako se
odziva na raztezanje zaradi nihanja v telesni
teži ali med nosečnostjo, v največji meri
odloča naš genetski zapis. Drugi, verjetno še
pomembnejši dejavnik, je gotovo staranje. V
mlajših letih je koža bistveno bolj prožna, z
leti pa se ta prožnost postopoma izgublja. Pri
tem je seveda pomembna tudi hitrost hujšanja. Med nosečnostjo gre za zelo intenzivno

raztezanje in krčenje kože trebuha in največkrat tudi prsi. Kako velik pomen ima pri tem
starost, lahko razumejo številne mame, ki so
opazile, da se je telo najbolj »spremenilo« po
zadnji nosečnosti. Po besedah Nevie Medveda, dr. med., specialista kirurgije nihanje znotraj 10–15% telesne teže na telesu večinoma ne pusti vidnih sledi. Bolj kot je hujšanje
intenzivno in starejši, kot smo, ko se to zgodi,
večja je verjetnost vidnih sledi na telesu.
Odvečna koža na določenih telesnih predelih postane ohlapna in na nekaterih predelih
lahko celo »obvisi«.
»Tisto, kar je za paciente najbolj moteče, je
gotovo kožna guba, ki včasih kot predpasnik
obvisi preko trebuha,« pove dr. Medved. »V
takšnih primerih gre tudi za funkcionalno
oviranost in ne samo estetsko. Pod velikimi
gubami prihaja do draženja kože zaradi drgnjenja, pogosto prihaja do vnetij kože. Motena
je tudi športna dejavnost. Telesni predeli, kjer
so sledi izrazitega hujšanja najbolj vidne, so
trebuh, prsi, notranja stran stegen, nadlakti in
tudi na obrazu,« razloži dr. Medved.

Telo po nosečnosti

Med nosečnostjo pride do velikih sprememb,
ki so najbolj vidne na trebuhu in prsih. Poleg
kože, ki se razteza, med nosečnostjo pride
tudi do razmika trebušnih mišic. »Gre za funkcionalno prilagoditev telesa, ko se vezivo
med mišicama raztegne in tako omogoči prostor rastočemu dojenčku. Pogosto pa se po
porodu ne skrči več nazaj in trebuh ostane
ohlapen kljub redni telesni vadbi. Ravno ta
del trebušne stene je tudi najbolj dovzeten
za nastanek kile po nosečnosti, ki se pojavi

ob popku ter malo nad ali pod njim. Z operativnim posegom lahko ta razmik popravimo,
s tem postane trebušna stena spet bolj čvrsta in trebušne mišice ponovno dobijo pravo
funkcijo,« še pove dr. Medved.

Komu je poseg namenjen?

»Poseg je primeren za vsakega, ki ima težave
z odvečno kožo ali ohlapno trebušno steno,«
zatrjuje dr. Medved in izpostavi, da pri tem ne
gre le za nezadovoljstvo z videzom, temveč
tudi za funkcionalne težave. »Telo s posegom
vrnemo v stanje, kot je bilo pred nosečnostjo
ali obsežnejšim hujšanjem. Poleg tega na določenih predelih lahko dodatno odstranimo
maščobne obloge, ki se jih tudi z redno vadbo
ne da odpraviti. S tem pripomoremo k boljši
samopodobi in večjemu zadovoljstvu pa tudi
lažji povrnitvi k športni dejavnosti.«

Prevelika pričakovanja

»Posegi niso namenjeni hujšanju, temveč zgolj
preoblikovanju telesa. »Včasih imajo ljudje
nerealna pričakovanja in želijo, da bi jim s posegom odstranili vso odvečno maščobo in tudi
ohlapno kožo. Debele maščobne plasti se
zaradi slabše prekrvljenosti težko celijo, zato
mora pacient najprej dovolj shujšati, da poseg
lahko varno opravimo. Velikokrat si pacienti
predstavljajo, da lahko z liposukcijo odstranimo neomejeno količino maščobe. V maščobi, ki jo odstranimo, so namreč tudi rdeče
krvničke, ravno tako tudi v odstranjeni odvečni
koži. Med posegom lahko izgubimo le določeno količino krvi, da je celjenje in okrevanje
normalno. Mogoče je izgubo krvi lažje razumeti na področju krvodajalstva. Tudi pri krvo-
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dajalstvu imamo omejitve pri količini darovane
krvi na 500 ml, saj bi lahko pri večji količini
darovane krvi to že vplivalo na naše počutje
in tudi zdravje. Pri liposukciji sočasno z maščobnimi celicami odstranimo tudi določeno
količino krvnih celic in zato ne moremo odstraniti neomejene količine maščobe, saj bi tako
izgubili tudi preveč pridruženih krvnih celic
in bi s tem lahko ogrozili pacientovo zdravje.
Varno odstranjena količina maščobnih celic,
ki jo lahko v enem posegu varno odstranimo,
znaša približno 5000 ml maščobe, kar k skupni
izgubi teže prispeva bolj malo. Zato cilj preoblikovanja telesa nikakor ni zmanjševanje
telesne teže ali konfekcijske številke,« še poudari estetski kirurg.
Zelo pomemben pa je tudi čas operativnega posega. V obdobju hujšanja telo za
svoje delovanje porabi več energije, kot je v
telo vnesemo. To pomeni, da telo porablja
lastne zaloge beljakovin, maščob in ogljikovih hidratov. Takrat so zato moteni zelo
pomembni telesni procesi, kot je imunski sistem, procesi celjenja in regeneracije. Zato
operativni poseg v tem obdobju ne bi bil
varen. Poseg načrtujemo, ko ima pacient stabilno težo vsaj 6 do 12 mesecev,« razloži dr.
Medved in ponovno poudari cilj posega:
izboljšanje kakovosti življenja posameznika.
»Izboljša se samozavest, izboljša se počutje.
Zaradi kožnih previsov, ki se pojavijo po
masivnem hujšanju, je človek oviran pri
gibanju in športni vadbi. Ko odpravimo razmik trebušne stene ali kile, pa ponovno omogočimo boljšo funkcionalnost mišic na teh
predelih,« dodaja naš sogovornik in opozori
na nerealna pričakovanja nekaterih.

Potek posega

Poseg opravimo v splošni anesteziji in traja
približno eno do tri ure, če posege kombiniramo, pa tudi do šest ur. Prvo noč po
posegu pacient okreva na kliniki, nato pa je
odpuščen v domače okolje z natančnimi
navodili. V prvih nekaj dneh je gibanje treba
prilagoditi bolečinam, postopoma pa se
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lahko dejavnosti stopnjujejo. Že po nekaj
dneh lahko skoraj brez omejitev opravljate
vsa običajna dnevna opravila. Vrnitev na
delovno mesto je odvisna od narave dela, običajno okrog 7 do 14 dni, upoštevati pa je treba
omejitve pri gibanju. Štiri do šest tednov po
posegu svetujemo uporabo kompresijskih
oblačil, ki preprečujejo otekanje in nabiranje
tekočine ter pomagajo koži pri krčenju.
Kot pove dr. Medved, odvečno kožo lahko
odstranjujejo na trebuhu, gre za abdominoplastiko, lahko jo odstranjujejo na stegnih
(dvig stegen), prsih (dvig prsi), lahko tudi na
zadnjici, ki izgubi svoj volumen (dvig
zadnjice), odstranjuje pa se tudi ohlapna koža
na nadlaktih (dvig nadlakta).
Pri posegih, s katerimi odpravljajo tudi
funkcionalne težave, ko na primer odstranjujejo večji kožni previs, razmik trebušne stene
ali tudi popkovne kile, so pacienti upravičeni
tudi do bolniškega dopusta. V takšnih primerih
je treba do šest tednov po posegu prilagoditi
telesno dejavnost. Po tem obdobju pa ni več
omejitev za kakršno koli gibanje.
Ali po posegu ostanejo brazgotine? Dr.
Medved: »Brazgotine načrtujemo tako, da so
na telesu postavljene na čim manj vidnih
mestih. Pri abdominoplastiki je brazgotina

postavljena v območje, ki ga pokriva spodnje
perilo ali kopalke. Pri dvigu prsi je brazgotina
postavljena okoli kolobarja in poteka navzdol
v gubo, kar je tudi lepo skrito pod nedrčkom.
Na začetku so vse brazgotine rdeče, v obdobju
6–12 mesecev, včasih kakšen mesec več, pa
rdečina zbledi in ostane le še nežna bela črta.«
Kako brazgotine negujemo? »Najučinkoviteje
je, da brazgotine oblepimo s silikonskim obližem in da v obdobju celjenja brazgotine tudi
masiramo. Brazgotine je treba v tem obdobju
tudi zaščititi pred soncem.«

Trdovratne strije

Tudi nagnjenost k nastanku strij je v največji
meri povezana z genetskim zapisom. »Strije
so gotovo ena od bolj trdovratnih težav, ki bi
jih želeli izboljšati. Obstajajo številne metode,
da bi se njihov videz izboljšal, nobena od
metod pa ni najbolj učinkovita. Če se nahaja
na takšnem mestu, kjer s posegom odstranimo kožo, seveda odstranimo tudi strijo. Na
trebuhu so strije najizrazitejše v okolici popka.
Ker med abdominoplastiko odstranimo večino
te kože, s tem odstranimo tudi strije. Tistih strij,
ki se pojavljajo na zadnjici, stegnih ali trebuhu,
pa na žalost ne moremo učinkovito odstraniti,« za konec še pojasni dr. Medved.
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Zobni aparat v
zrelih letih
ampak stanja, zato ne govorimo o zdravljenjih, ampak o njihovi obravnavi.
Avtorica: Petra Bauman v sodelovanju z
doc. dr. Anito Fekonja, dr. dent. med.,
spec.

Doc. dr. Anita Fekonja, dr. dent. med., spec.
Zobni aparat že dolgo ni več le terapija za
otroke in njihovo zdravljenje nepravilnega
položaja zob, nepravilnih grizov itd. Tudi
veliko odraslih ima nepravilno raščene zobe,
zaradi katerih se odločijo za namestitev zobnega aparata. Razvoj sodobnih tehnologij
in materialov namreč omogoča ortodontsko
obravnavo tudi v odraslem obdobju in tako
ni več omejeno samo na obdobje rasti in razvoja. Ortodontske nepravilnosti niso bolezni,

Ne samo estetika, tudi
funkcionalnost

Vzroki za nepravilno raščene zobe pri odraslih
so različni: dednost, razvade v otroštvu, prezgodnja izguba zob zaradi kariesa in bolezni
obzobnih tkiv, poškodbe itd. Obenem je zadnji
dve desetletji na pohodu pravi razmah estetske kirurgije in trendov, ki hote ali nehote spreminjajo standarde estetike in lepote. Pri tem
pa ne gre samo za boljši estetski videz zob in
s tem celotnega obraza, temveč nam pravilno
uvrščeni zobje omogočajo boljšo funkcijo in
lažje čiščenje, kar prispeva k boljšemu zdravju

ZASEBNA ZOBNA ORDINACIJA
dr. dent. med. Cocić
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zob in obzobnih tkiv, vse skupaj pa vodi k daljšemu ohranjanju zob. Prav tako ima lep
nasmeh neposreden vpliv na duševno zdravje
in na vključitev človeka v družbeno okolje.

Ortodontija za odrasle

V ortodontsko ambulanto prihajajo odrasli
pacienti, ki so v otroštvu že nosili ortodontski
aparat, a so zdravljenje predčasno prekinili ali
pa je nastal recidiv (vrnitev v prvotno stanje)
že obravnavane nepravilnosti, drugi se v ortodontsko obravnavo v otroštvu niso vključili ali
pa se je nepravilnost razvila šele v odraslem
obdobju. Glavni vzrok prihoda odraslega pacienta v ortodontsko ambulanto sta estetska
in/ali funkcionalna težava. Funkcionalne
težave nastanejo kot posledica izgube enega
ali več zob (karies, parodontalna bolezen,
poškodba …) in/ali izgube (redukcije) obzobnih tkiv. Pri odraslih pacientih je za optimalni
rezultat pogosto potrebno timsko sodelovanje več specialistov, tj. parodontologa, protetika, oralnega in/ali maksilofacialnega kirurga,
ortodonta in tako je ortodontska obravnava
pogosto predpriprava pacienta na nadaljnjo
obravnavo. Ortodontsko obravnavo po besedah Anite Fekonja tako npr. uporabimo kot
predprotetično pripravo, ko želimo zobe
postaviti v optimalni položaj za kasnejšo protetično rešitev. Podobno velja za pripravo prostora na zobni vsadek. Ne smemo pa pozabiti,
da morajo biti ne glede na ortodontsko obravnavo pred začetkom obravnave nujno izpol-
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njeni osnovni pogoji: brezhibna ustna higiena,
zdrava zobna in obzobna tkiva; parodontološki pacienti morajo biti pred ortodontsko
obravnavo ustrezno zdravljeni.

Ortodontski aparati

Ortodontski aparati so naprave za odpravljanje zobnih in čeljustnih nepravilnosti in omogočajo, da s primerno silo delujejo na zobe, ki
jih želimo premakniti iz nepravilnega v pravilni položaj. Poznamo več vrst ortodontskih
aparatov, ki jih glede na vstavljanje delimo na
snemne, fiksne in kombinirane. Ortodont se
za vrsto zobnega aparata odloči na temelju
opravljenega specialističnega pregleda in diagnostičnega postopka. V nekaterih primerih
je optimalno rešitev možno doseči le v kombinaciji s kirurškim zdravljenjem, saj je treba
upoštevati dejstvo, da je pri odraslih rast ustavljena. V takšnem primeru, kadar je ortodontska obravnava predpriprava na ortognatni
kirurški poseg, tj. novo postavitev čeljustnih
kosti zaradi težkih nepravilnosti obraznega
skeleta, so stroški ortodontske obravnave kriti
iz obveznega zdravstvenega zavarovanja tudi
pri odraslih. Najpogostejše skeletne nepravilnosti so: mandibularna prognatija (naprej
pomaknjena spodnja čeljust), mandibularna
retrognatija (nazaj pomaknjena spodnja
čeljust), skeletni odprti griz (zobje zgornje in
spodnje čeljustnice niso v stiku), obrazna asimetrija (v stran pomaknjena spodnja čeljust).

Fiksni aparati

Značilnost fiksnega ortodontskega aparata je,
da ga ortodont pritrdi na zobe tako, da ga pacient sam ne more sneti. Njegove osnovne prednosti so, da z njim lahko premikamo zobe iz
nepravilnega v pravilni položaj v vseh smereh
in da so sile aparata šibke in stalno delujoče,
kar jim omogočajo posebna konstrukcija in
posebni sestavni deli. Fiksni ortodontski aparat je sestavljen iz nosilcev, ki jih ortodont prilepi na zobe, ortodontskega žičnega loka in
elastičnih ali žičnih ligatur, ki vežejo ortodontski lok na nosilec. Izvor sile je prožen, elastični
žični lok, potem ko ga ortodont z deformiranjem aktivira. Pri aktiviranju žičnega loka ortodont prenese energijo rok na žični lok, ta pa
preko nosilca na zobe oziroma obzobna tkiva.
Ko začne sila elastičnega loka delovati na zob,
je ustvarjena možnost, da se zob zaradi pregraditve obzobnih tkiv začne premikati. Najpomembnejše biološko dejstvo, ki omogoča
premike zob in s tem ortodontsko obravnavo,
je, da se kost odzove na obremenitev po določenem času prej kakor zob. Ko zob premikamo,
pride na strani pritiska do resorpcije (razgradnje) kosti in na strani tega (vleka) do apozicije (nalaganja) kosti. Vedeti moramo, da so
posebno v prvih treh dneh procesi burni in
povzročajo začasno majavost in s tem povezano občutljivost zob.

Nosilci fiksnih aparatov

Nosilci fiksnega aparata so lahko izdelani iz
različnih materialov: kovinski (jekleni, zlati),
estetski oziroma brezbarvni (keramični ali
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kompozitni) in kombinirano kovinsko-estetski. Glede na mesto nameščanja nosilcev
lahko fiksne aparate razdelimo na vestibularne (na zunanji, vidni strani zob) in lingvalne
(na notranji, skriti strani zob). Ker aparat vpliva
na videz pacienta, imajo predvsem odrasli
pacienti željo po čim manj vidni (estetski), če
ne kar nevidni ortodontski obravnavi. Med
fiksnimi aparati so estetski predvsem keramični in kompozitni nosilci, ki so v barvi zoba.
Druga vrsta estetskih fiksnih aparatov pa
predstavlja lingvalna tehnika fiksnih aparatov. To so aparati, ki se na spodnje zobe namestijo na jezični strani oziroma na zgornje zobe
na nebni strani, torej na notranji strani zob
in se zaradi tega ne vidijo.

»Nevidni« aparat

Zares neviden seveda ni, je pa način obravnave po želji pacienta lahko manj viden s
pomočjo estetskih opornic oz. prozornega
snemnega aparata (termoplastične folije).
Na področju dentalne medicine se uveljavljajo dodajalne tehnologije (3D tisk), ki so
zaradi kompleksne oblike zob in individualne izdelave ortodontskih pripomočkov
zelo uporabne. Tako je možno s pomočjo
sodobne računalniške tehnologije vnaprej
simulirati premike zob in glede na rezultate
simulacije izdelati prozorne ortodontske
aparate, ki jih lahko pacienti sami vstavljajo
in zamenjujejo. Vse vrste ortodontskih aparatov s pridom uporabljamo v klinični
praksi.

Je aparat za vsakogar

Anita Fekonja pojasnjuje, da ortodontski aparat ni za vsakogar. Zobe lahko premikamo
vse življenje, vendar le pod pogojem, da so
zdravi in jih obdaja zdravo obzobno tkivo, ter
da skrbimo za primerno ustno higieno. Fiksni
ortodontski aparat otežuje vzdrževanje ustne
higiene. Področje oteženega čiščenja pri
fiksnem aparatu je med nosilcem in dlesnim
robom vsakega zoba ter med nosilci pod žičnim lokom. Zaradi tega so potrebni dodatni

pripomočki za vzdrževanje brezhibne ustne
higiene: ortodontske ščetke, interdentalne
ščetke, zobne nitke ...

13 Atopijski dermatitis

Če ne skrbimo dovolj

18 Koža s preveliko »konfekcijsko

Posledici nezadostne higiene pri obravnavi
s fiksnim aparatom sta karies in vnetje dlesni.
Nastaneta zaradi zadrževanja oblog ob nosilcih in obročkih ter ob dlesni na težje dostopnih mestih. Ta dva pojava lahko z brezhibno
higieno preprečimo. Pri snemnem ortodontskem aparatu (termoplastična folija) je vzdrževanje higiene lažje, saj si aparat med jedjo
snamemo in nato zobe lažje očistimo. Slabost
snemnega aparata je pa v tem, da se lahko
sname in je torej uspeh zdravljenja odvisen
od samodiscipline pacienta, torej ali nosi aparat po navodilih (zmeraj razen med jedjo,
torej vsaj 22 ur na dan). Prav tako s snemnim
aparatom pri težkih ortodontskih nepravilnostih ni možno doseči optimalnega
rezultata.

Retencija

Po zaključeni aktivni ortodontski obravnavi
nastopi obdobje retencije – vzdrževanje
doseženega stanja. Zaradi pregradnje tkiv v
času zobnih premikov so po končani aktivni
ortodontski obravnavi zobje nestabilni in se
morajo ponovno na tem novo doseženem
položaju utrditi. V nasprotnem primeru se
bodo vrnili v prvotni položaj. To imenujemo
recidiv. Da bi to preprečili, uporabljamo po
končani aktivni ortodontski obravnavi še
posebne aparate oziroma retinerje. To obdobje je zelo pomembno in odvisno od samodiscipline pacienta. Retinerji so fiksne žičke,
nameščene na notranjih ploskvah sekalcev
in podočnikov, ter snemni retencijski aparati.
Oboji zobe zadržujejo v doseženem položaju.
Snemni retencijski aparati se postopoma (po
navodilu ortodonta) opuščajo. Pri težjih
nepravilnostih, neugodnem rastnem vzorcu
in še vedno prisotnem funkcionalnem neravnotežju mehkih tkiv je nošnja retinerja
stalna.
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Hipoglikemija ali
hiperglikemija?
14. novembra obeležujemo svetovni dan
sladkorne bolezni. Ob tej priložnosti si
bomo podrobneje ogledali dve zdravstveni
tegobi, ki pogosto pestita sladkorne bolnike: hiperglikemijo in hipoglikemijo.
Avtorica: Helena Žagar

Da bi razumeli, kaj hiper- in hipoglikemija sta,
velja najprej na kratko razložiti, kaj je sladkorna
bolezen. Z izrazom sladkorna bolezen označujemo več presnovnih bolezni, katerih
skupna značilnost je povišana koncentracija
glukoze oz. sladkorja v krvi. Do povišane koncentracije krvnega sladkorja pride bodisi
zaradi pomanjkljivega izločanja hormona inzulina bodisi njegovega pomanjkljivega delovanja bodisi obojega hkrati. Pri zdravem človeku do te povišane koncentracije sladkorja
v krvi ne pride, kajti po zaužitju hrane, ko se
velik del le te razgradi v glukozo, trebušna slinavka zdravega človeka prične proizvajati in
v kri spuščati zadostne količine inzulina. Ta se
veže na telesne celice in krvnemu sladkorju
pomaga vstopiti vanje. Tako telesne celice pridobijo za delovanje potrebno energijo, raven
krvnega sladkorja pa ostaja v okvirjih normalne vrednosti. Kadar je inzulina premalo oz.
ne deluje optimalno, se raven sladkorja v krvi
dvigne nad normalno vrednost. Nastopi stanje
kronične hiperglikemije.

Hiperglikemija

Simptomi hiperglikemije se pri sladkornih
Izraz hiperglikemija v ožjem pomenu ozna- bolnikih razvijajo počasi, pojavijo se lahko
čuje vsako zvišanje ravni krvnega sladkorja šele čez nekaj dni ali celo tednov. Pri nekatenad normalno raven. Vzrok za hiperglikemijo rih posameznikih pa se lahko zgodi, da se
je ali pomanjkanje inzulina ali njegovo simptomi pojavilo šele, ko je raven krvnega
pomanjkljivo delovanje ali oboje. O hipergli- sladkorja že kritično visoka. Simptomi hiperkemiji pri sladkornih bolnikih govorimo, glikemije so:
kadar je raven krvnega sladkorja izrazito višja • žeja in občutek suhih ust;
od ciljne vrednosti. Ciljna vrednost krvnega • pogosto uriniranje;
sladkorja se razlikuje od bolnika do bolnika, • utrujenost;
na splošno pa za sladkorne bolnike velja, da • zamegljen vid;
naj bi bila ciljna vrednost krvnega sladkorja • nehotena izguba telesne teže;
4–7 mmol/l pred zaužitjem ter pod 8,5–9 • ponavljajoča se vnetja (npr. vnetja kože,
mmol/l dve uri po zaužitju obroka.
vnetje mehurja).
Vzrokov za pojav hiperglikemije pri sladkornih bolnikih je več:
• pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 1
lahko vzrok tiči v pozabljenem odmerku
inzulina ali pa je treba odmerek povečati;
• pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2
gre lahko za posledico nerednega jemanja
predpisanih zdravil ali pa je treba spremeniti količino oz. vrsto zdravil;
• prevelika količina zaužite hrane;
• premalo telesne dejavnosti;
• stres;
• dehidracija;
• povečana telesna teža;
• jemanje določenih zdravil (npr. steroidi);
• izpostavljenost nekaterim boleznim (npr.
prehlad).

Preprečevanje oz. zdravljenje
hiperglikemije
Temelj zdravljenja sladkorne bolezni tipa 2 so
nefarmakološki ukrepi, ki vključujejo zdrav
način prehranjevanja, zadostno telesno dejavnost in primerno telesno maso, pojasnjuje
mag. zdrav. nege Simona Sternad z UKC
Maribor. »Osebam, ki so prekomerno prehranjene ali debele, svetujemo zmanjšanje telesne
mase za vsaj 5 % in nato vzdrževanje dosežene teže. Priporočamo življenjski slog, ki vključuje uživanje zdrave hrane in zadostno
telesno dejavnost. Redna telesna dejavnost
je povezana z boljšo urejenostjo glikemije in
manjšim tveganjem za srčno-žilne bolezni.
Enakomerno naj bo razporejena preko vsaj
treh dni v tednu, med dvema vadbama pa naj
ne mineta več kot dva dneva brez dejavnosti.
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Spodbujamo postopno stopnjevanje telesne
dejavnosti glede na sposobnosti in želje
posameznika. Za izboljšanje urejenosti
glikemije, vzdrževanje primerne telesne mase
in zmanjšanje tveganja za razvoj kroničnih
zapletov svetujemo vsaj 150 minut zmerno
intenzivne telesne dejavnosti tedensko (za
dodatne ugodne učinke na zdravje pa vsaj 300
minut). Svetujemo tudi izvajanje vaj za mišično
moč vsaj dvakrat tedensko. Priporočamo
prekinjanje dolgotrajnejšega sedenja (več kot
30 minut) z aktivnimi odmori. Praktično orodje
za vsakodnevno načrtovanje obrokov je
metoda t. i. zdravega krožnika, ki vključuje
ustrezno razdelitev skupin živil: pol krožnika
za neškrobno zelenjavo, četrtino krožnika za
beljakovinska živila in četrtino krožnika za ogljikove hidrate. Kot vir ogljikovih hidratov je
priporočljivo izbirati polnozrnata žita, stročnice, zelenjavo, sadje in mleko. Odsvetovana
pa so živila, ki vsebujejo veliko dodanih sladkorjev, maščob oz. soli, vključno s pijačami z
dodanimi sladkorji. Prav tako so primernejša
živila z nižjim glikemičnim indeksom in večjim deležem prehranske vlaknine. Neprimerni
so t. i. posebni izdelki za osebe s sladkorno
boleznijo, ki največkrat vsebujejo veliko količino maščob in drugih dodatkov. Priporočene
so zlasti mononenasičene maščobne kisline,
ki se nahajajo na primer v oljčnem in repičnem
olju, in nekatere dolgoverižne maščobne kisline omega-3, ki se nahajajo na primer v ribah
in oreščkih. Izogibati pa se je treba nasičenim
in transmaščobnim kislinam.«

Hipoglikemija

Hipoglikemija je najpogostejši akutni zaplet
sladkorne bolezni in pomeni nizko raven glukoze v krvi. Navadno imajo težave z njo predvsem bolniki, ki se zdravijo z inzulinom, bolj
redko tisti, ki se zdravijo s peroralnimi zdravili.
Statistično gledano normalne koncentracije
krvnega sladkorja segajo 3,5–6 mmol/l, kar
pomeni, da so vrednosti krvnega sladkorja
pod 3,5 mmol/l že v območju hipoglikemije.

Vzrokov za pojav hipoglikemije pri sladkornih bolnikih je več:
• pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 1 je
lahko razlog prevelik odmerek inzulina ali
pa je treba njegov odmerek zmanjšati;
• pri bolnikih s sladkorno boleznijo tipa 2 je
nizek krvni sladkor morda posledica napačnih tablet ali pa je treba zmanjšati odmerek zdravila;
• premajhna količina zaužite hrane;
• pretirana telesna dejavnost brez prilagoditve prehrane in zdravil;
• čezmerno uživanje alkohola;
• oslabel imunski sistem (npr. viroza, daljša
okužba);
• uporaba drog;
• hormonsko neravnotežje.
Simptomi hipoglikemije se lahko razvijejo
že nekaj minut po padcu ravni krvnega sladkorja pod kritično vrednost. Prvih znakov
človek pogosto niti ne zazna. Mednje sodijo
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»Za izboljšanje urejenosti glikemije, vzdrževanje
primerne telesne mase in zmanjšanje tveganja
za razvoj kroničnih zapletov svetujemo vsaj 150
minut zmerno intenzivne telesne dejavnosti
tedensko (za dodatne ugodne učinke na zdravje
pa vsaj 300 minut). Svetujemo tudi izvajanje vaj za
mišično moč vsaj dvakrat tedensko. Priporočamo
prekinjanje dolgotrajnejšega sedenja (več kot
30 minut) z aktivnimi odmori.«
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lakota, bledica, strah, drhtenje, slabost.
Prvim znakom sledijo nekoliko bolj očitni
znaki, kot so tresenje rok, tahikardija, znojenje, nemoč in vznemirjenost. Ti znaki so
posledica delovanja obrambnega mehanizma organizma (med vrednostma 2 in 3
mmol/l telo samodejno poveča koncentracijo hormonov adrenalina in glukagona, ki
sta zmožna povečati koncentracijo glukoze
v krvi). Pri zelo nizkih vrednostih krvnega
sladkorja (pod 2,5 mmol/l) pa pride do
motenj osrednjega živčevja, ki se odražajo
kot motnje vida, motena zaznava barv,
motena koordinacija, padec koncentracije.
Naštetim znakom sledijo mravljinčenje okoli
ust, zaspanost, zehanje, nemir oz. agresivnost, mišični krči in nezavest. Ob nezavesti
znaša koncentracija sladkorja v krvi okoli 1
mmol/l in brez ustreznega ukrepanja lahko
to stanje vodi v smrt.
Preprečevanje oz. zdravljenje
hipoglikemije
»Da bi preprečili nastanek hipoglikemije, ne
izpuščajte obrokov hrane, če je le mogoče.
Redno merite in preverjajte raven glukoze
v krvi, še posebej pa pred, med in po telesni
dejavnosti, pred vožnjo z motornim vozilom,
med potovanji, če se pričakuje neredno pre-

hrano ipd. Pred načrtovano večjo telesno
dejavnostjo lahko zmanjšate odmerek inzulina, nikakor pa ga ne smete opustiti,« na
vprašanje, kako preprečiti hipoglikemijo,
odgovarja Sternadova. Ob najmanjšem
sumu na hipoglikemijo pa sogovornica svetuje ukrepanje v skladu z metodo samopomoči »15-15«. »Zaužiti je treba 15 do 20 g
ogljikovih hidratov. Priporočamo eno od
naštetega: 15 g glukoze v obliki glukoznih
tablet (3–4 tablete); 3 čajne žličke (ali 3
vrečke po 5 g) sladkorja, po možnosti raztopljenega v vodi; 1 veliko žlico (15 ml) medu.
Učinkovita je tudi hrana, ki vsebuje glukozo,
npr. glukozni gel (ena tuba ali vrečka s 15 g
glukoze) ali pa 1,5–2 dl sadnega soka. Ker je
učinek zdravljenja lahko kratkotrajen, po 15
minutah ponovno izmerimo glukozo v krvi.
V primeru, da je koncentracija glukoze še
vedno < 4 mmol/l, svetujemo ponovitev
ukrepa. Kadar v eni uri po hipoglikemiji ne
sledi reden obrok, svetujemo dodatno zaužiti vmesni obrok s 15 do 20 g ogljikovih
hidratov in beljakovine. Za pomoč pri
hipoglikemiji ni priporočljivo uživati čokolade, napolitank, oreščkov, maslenih piškotov, mlečnega sladoleda, mleka, saj ti zaradi
vsebnosti maščob prepočasi zvišajo raven
glukoze v krvi,« zaključi sogovornica.

Največja izbira
medicinskih pripomočkov
v Ljubljani
Hrvatski trg 1,
1000 Ljubljana
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Kaj o vašem zdravju
pove vaš urin?
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Borut Gubina, dr. med., specialist urolog
Vzorec urina je zakladnica vrste informacij,
prav zato so preiskave urina bistvenega
pomena pri odkrivanju bolezenskih stanj,
povezanih z ledvicami in sečnimi potmi.
Prav tako lahko iz analize urina razberemo,
kako uspešna je terapija. Kaj vse nam pove
laboratorijska analiza urina in kaj vse lahko
iz barve in vonja urina razberemo že sami,
pa v naslednjem prispevku.
Avtorica: Nika Arsovski

Ljudje so že skozi zgodovino opazovali in raziskovali urin ter na podlagi njegove barve,
vonja in količine, tudi okusa, skušali razbrati
posamezna stanja ter bolezni. Tudi dandanes ni nič drugače, ob pomoči laboratorijske
analize urina lahko namreč dobimo vrsto
podatkov, ki pričajo o zdravju posameznika
in mogočih bolezenskih težavah. Urin je produkt delovanja ledvic, ki igrajo pomembno
vlogo pri vzpostavljanju ravnovesja v telesu:
poleg izločanja odpadnih snovi iz telesa, kontrole telesnih tekočin, uravnavanja kislosti
telesa do hormonskih in presnovnih funkcij.
V ledvicah se na dan tvori od enega do dva
litra seča, posledično pa ga zdrav odrasel človek toliko tudi izloči. Količina urina je odvisna od stopnje hidracije, povezana pa je tudi
z uporabo nekaterih zdravil in bolezenskih
stanj. S sečem se iz telesa izločijo odpadne
snovi, z njim pa tudi drugi elementi, ki so
bistvenega pomena za razpoznavanje posameznih zdravstvenih stanj in bolezni.

Postopek je v veliki meri odvisen
od vsakega posameznika

Analiza urina je zato ena izmed osnovnih
diagnostičnih metod, ki zgovorno priča o
splošnem stanju organizma. Prav zato jo

uporabljajo najrazličnejše stroke zdravnikov,
od splošnih zdravnikov do internistov, ginekologov, urologov itd. Preiskave urina so
tudi bistveno prijetnejše od preiskav krvi,
kjer je kri treba odvzeti z injekcijsko iglo.
Vzorec urina odvzame posameznik sam v
namenski lonček. Ker pri tem ne prisostvuje
laboratorijski tehnik, je pomembno, da
ljudje sledijo natančnim navodilom za
odvzem, tudi kar se prehrane in telesnega
napora pred dajanjem vzorca tiče. Za
odvzem urina je pomembna higiena spolovila. Ker je pri zdravi osebi urin, ki se nahaja
v mehurju, sterilen, se s prvim curkom splaknejo bakterije, prisotne na vhodu v sečnico.
Zato je za analizo najbolj relevanten srednji
curek urina. Za urinsko sliko je najprimernejši jutranji urin, saj se čez dan nekatere
snovi in mikroorganizmi že izločijo iz telesa
oz. padejo v območje normalnih vrednosti.
Pregled urina se opravi z uporabo testnih
trakov, ki so impregnirani z reagenti. V drugem delu preiskave sledi še mikroskopski
pregled sedimenta, ki daje vpogled v
podatke, ki pri prvem delu testa niso vidni.
Analiza urina zajema parametre, ki se v primeru povečanih prisotnosti izkažejo za pozitivne: videz, barva, relativna gostota, pH
urina, beljakovine, glukoza, ketoni, bilirubin,
nitriti, levkociti in eritrociti.

Relativna gostota urina

Relativna gostota urina poda informacijo o
razmerju med gostoto urina in demineralizirano vodo pri določeni temperaturi. Referenčno območje relativne gostote urina se
nahaja med 1.005 in 1.040, spreminja pa se
glede na število, težo in gostoto raztopljenih
delcev v urinu. Relativna gostota poda dobro
oceno o tem, kolikšna je sposobnost hidracije in koncentracije urina v ledvicah. Najzanesljivejši so rezultati pri pH vrednosti do 6,5.
V primeru proteinurije, ob presežku serumskih beljakovin v seču, ki je značilno za zgodnje simptome kronične ledvične bolezni, se
lahko pojavi lažno zvišanje.

pH

Ledvice sodelujejo pri uravnavanju kislobazičnega ravnovesja. Pri zdravih ljudeh se
pH urina giblje med 4,5 in 8,0, vrednosti pa
so pogosto odvisne od prehrane, presnove,
tudi zdravil. »Normalen pH urina je za vsakega človeka posebej različen. Nekateri imajo

normalen bolj kisel urin, večina pa okrog 7.
Kislost urina je rezultat delovanja ledvic in je
seštevek več dejavnikov. Ob stresnih dogajanjih v življenju, kamor štejemo tudi bolezni,
se lahko kislost urina spremeni. Ob drugačni
kislosti se lahko pojavijo tudi težave. To so
konkrementi v sečni poti ali čezmerno aktiven sečni mehur,« pojasnjuje Borut Gubina,
dr. med., specialist urolog.

Beljakovine

S testnimi trakovi se zazna tudi vrednost
beljakovin, a le, če je mejna koncentracija presežena. Pozitivna vrednost na traku označuje
pojav proteinurije, povečano koncentracijo
serumskih beljakovin v seču. Bolezensko stanje je lahko posledica kronične ledvične bolezni oz. ostalih bolezni ledvic, prav tako tudi
vnetja mehurja, sečil in prostate. Prav tako je
lahko posledica povišanega krvnega tlaka
ali bolezni krvnega obtoka.

Glukoza

Glukozurija je stanje, ki opozarja na povišane
vrednosti glukoze. Značilno je za diabetične
bolnike, sicer pa je lahko povečana koncentracija glukoze prisotna tudi pri bolnikih z
znižanjem ledvičnega praga ali pri tistih, kjer
gre resnično le za čezmerno uživanje glukoze.
Pogosto so lažni rezultati posledica jemanja
zdravil ali zvišane koncentracije askorbinske
kisline (vitamin C). Lažni rezultat je lahko tudi
posledica vnetja sečil.

Ketoni

Ketoni so presnovni produkt maščob, zato
so stalnica v urinu. Kadar pa so njihove vrednosti povečane, govorimo o ketonuriji, ki je
lahko posledica sladkorne bolezni, stradanja
in večjih telesnih naporov. Prav tako se lahko
pojavi ob čezmernem bruhanju. Lažno pozitiven rezultat je lahko posledica jemanja
posameznih zdravil, lažno negativen pa
posledica neprimerne prehrane oz. starega
vzorca urina.

Bilirubin

V urinu so prisotna tudi žolčna barvila. Povišane vrednosti bilirubina zaznamo kot posledico povečane razgradnje hemoglobina,
lahko pa so tudi znak poškodbe jeter ali
motenega odtoka žolča. Iz bilirubina v tankem črevesju ob pomoči črevesne flore
nastaja urobilinogen, ki se delno izloča v
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blato, del pa s krvnim obtokom pride vse
do ledvic in posledično v seč. Urobilinogen
je stalnica v urinu, kar pa se laboratorijske
analize tiče, je pomemben za raziskovanje
zlateničnih bolnikov. Vrednosti celokupnega
in direktnega bilirubina so kazalnik, ali gre
za bolezen jeter ali vzroki za vrednosti tičijo
izven jeter. Zvišane vrednosti direktnega
bilirubina lahko nakazujejo na zlatenico,
hemolitične anemije, bolezni jeter ali akutni/kronični hepatitis. Lažno pozitivni rezultati so lahko posledica jemanja posameznih
zdravil, za lažno negativne rezultate pa je
krivec lahko vitamin C. Če je vzorec urina
izpostavljen sončni svetlobi, lahko pride do
oksidacije bilirubina in posledično lažno
negativnih rezultatov.

Levkociti

Nitriti

Občasno je mogoče v urinu zaznati tudi kri,
kar potrjuje prisotnost eritrocitov v krvi. Eritrociti so rdeče krvne celice, ki vsebujejo
hemoglobin. Ob pozitivnih rezultatih eritrocitov ločimo dve stanji: hematurija in
hemoglobinurija. Pri prvi je urin moten in
obarvan rdeče, pri drugi pa bister in rdečerjav. V primeru hematurije gre za prisotnost
eritrocitov v urinu, kar je lahko kazalnik sečnih kamnov, pa tudi vnetja ledvic, alergij in
različnih infektivnih bolezni. Pri hemoglobinuriji pa so presežene vrednosti prostega
plazemskega hemoglobina, kar je posledica
večjega števila razpadlih eritrocitov, višek

Prisotnost gramnegativnih bakterij (bakterije iz urinalnega trakta, ki reducirajo prisotne nitrate v nitrite) se kaže kot pozitiven
rezultat nitritov. To so dušikove spojine, ki v
urinu zdravih odraslih oseb niso prisotni.
Lažno pozitivni vzorec je lahko posledica
neprimerne higiene spolovila, lažno negativni pa posledica visoke relativne gostote
urina, povišane koncentracije glukoze, beljakovin, vitamina C ali jemanja nekaterih zdravil. Prav tako je lahko lažno negativni rezultat posledica pomanjkljivega uživanja
zelenjave.

Prisotnost levkocitov v urinu je kazalnik
okužbe sečil ali ledvičnih bolezni. »Levkociti
se v urinu lahko pojavijo ob nepravilnem
delovanju ledvic, predvsem pa ob vnetju na
sečni poti. To zajema vnetje ledvic ali mehurja.
Običajno so pridruženi tudi znaki vnetja, kot
so draženje za uriniranje, bolečina in lahko
tudi vročina,« pojasnjuje dr. Gubina. V primeru hude okužbe lahko že iz bele barve in
gostote urina razberemo visoke vrednosti
levkocitov, saj so te tako povišane, da je posledično skorajda nemogoče določiti preostale
parametre. Lažni pozitivni rezultati so posledica visokih vrednosti bilirubina, lažno negativni pa vitamina C in beljakovin.

Eritrociti

hemoglobina pa se skozi ledvice izloči v urin.
Gre za posledico hemolitične anemije kot
tudi hudih telesnih naporov. Ob menstruaciji so lahko rezultati lažno pozitivni, zato
urinska analiza ni primerna v času mesečnega perila.

Kako lahko (neformalno) sami na
hitro preverite, kako zdrav je urin?

Urin zdrave odrasle osebe je bister in bledo
rumene barve. Barva je pogosto odvisna od
vnosa tekočine in variira od temno rumene
do zelo bledo rumene barve. Pogosto je urin
tudi obarvan, kar lahko nakazuje na nekatera
bolezenska stanja, še večkrat pa na pred tem
zaužito hrano. »Na domačem stranišču lahko
izmerimo čas uriniranja, ki naj ne presega 20
sekund. Če je uriniranje daljše, lahko opazujemo tudi debelino curka urina. Pomembno
je neovirano izločanje urina. Kakovost urina
se začne pri barvi. Če je rdeča, je treba stanje
preiskati. Rumena barva pa kaže na skoncentriran urin. Treba je povečati vnos tekočin in
razbarvati urin,« pojasnjuje Borut Gubina, dr.
med., specialist urolog in zaključuje: »Vonj
urina je lahko povezan s koncentriranjem, z
uživanjem določenih hranil, lahko pa kaže
na vnetje. Takrat je povezan s slabim počutjem, bolečinami in pekočim občutkom pri
uriniranju. Občasno je vonj urina drugačen
bolj zaradi spremenjenega čuta za voh, lahko
gre za bolj občutljiv nos.«
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Hočemo ali nočemo, nas življenje počasi
vodi v leta, ko naše roke postanejo prekratke – ko stiskamo oči pri branju televizijskih podnapisov ter med branjem odmikamo časopis čim dlje, da izostrimo sliko.
Četudi smo morda šli skozi življenje brez
očesnih pripomočkov, obstaja velika verjetnost, da nas v zrelejših letih čaka prvi
obisk oftalmologa. O tem, kdaj je tisti pravi
trenutek, da ga obiščemo in kako se tega
lotiti, smo klepetali z asist. dr. Tomislavom
Šarenacom, spec. oftalm., FEBO, z oddelka
za očesne bolezni UKC Maribor.
Avtorica: Irena Pfundner

»Lahko bi rekel, da je prvo vodilo za napotitev k obisku oftalmologa takšno poslabšanje
kakovosti vida, ki vpliva tudi na kakovost življenja. To velja zlasti za »sindrom prekratkih
rok«, kjer se s staranjem izgubi zmožnost
ostrenja slike na blizu. Seveda tukaj govorimo
o kroničnih, nenujnih stanjih, ki ne potrebujejo nujne napotitve,« nam je kot splošne
smernice navedel dr. Šarenac.
»Prvi simptomi so številni in raznoliki. Ker
vid najpogosteje ocenjujemo s črkovnimi tablicami v ambulanti, bi morali biti najbolj
pozorni pri težavah z branjem, bodisi na blizu
ali na daleč. Poleg tega najpogosteje ocenju-

jemo še vidno polje in barvni vid. Menim, da
je najpomembnejše poznati tiste znake, ki
lahko vodijo do popolne ali dolgotrajne izgube
vida. Na primer, pri starejši populaciji v zahodnem svetu so tri najpogostejše bolezni, povezane s poslabšanjem vida, starostna degeneracija rumene pege, glavkom in siva mrena,«
opozarja dr. Šarenac. Pri starostni degeneraciji
rumene pege je prav, da smo pozorni na
madeže v središču vidnega polja in na zvijugane slike, to bolniki pogosto opazijo pri reševanju križank ali sudoka. Glavkom je velikokrat
težko odkriti, lahko je povezan z glavoboli,
meglenim vidom ali črnimi madeži na vidnem
polju. Ta bolezen najpogosteje poteka počasi,
nanjo lahko pokaže povišan znotrajočesni pritisk, npr. na preventivnih pregledih. Siva mrena
počasi mlečno zamegli celotno vidno polje in
povzroča bleščanje ob večerih. Pri mlajših bolnikih so v ospredju druge bolezni, tukaj bi
morali biti zagotovo zelo pozorni ob vsakršnem poslabšanju vidne ostrine pri branju ali
pri nenadni spremembi zaznavanja barv, še
posebej, če je hkrati prisotna bolečina v očesom ali za njim oz. glavobol.

Kdaj na prvi pregled?

Dr. Šarenac navaja, da običajno preventivne
preglede priporočajo po hujših prebolelih
boleznih, npr. vnetjih roženice ali šarenice,
takšne paciente tudi redno naročajo na kontrolne preglede. Prav tako je smiselno vsaki

dve leti pregledati ljudi v starosti, ko jim začne
postopoma pešati bližinski vid. »Poudaril bi,
da je zelo smiselno razmišljati o rednih letnih
pregledih v primeru, da uporabljate kontaktne leče. Poleg same funkcije vida se
ukvarjamo tudi z drugimi aspekti tega organa,
ki ne vplivajo nujno na vid, npr. tumorji žilnice, vek in veznice. V teh primerih se je,
poleg morebitnega zdravljenja, treba tudi
dogovoriti za preventivno spremljanje.«
Smernic za preventivne oftalmološke preglede pa za zdaj v Sloveniji nimamo. Najverjetneje pri mlajši zdravi populaciji preventivni
pregledi niso nujno potrebni. V primeru, da
je za dobro vidno ostrino potrebna dioptrijska korekcija, se svetuje preglede enkrat na
eno do dve leti. Po mnenju našega sogovornika bi bilo smiselno razmišljati o takšnih preventivnih pregledih tudi pri vseh po 65. letu
starosti, ne glede na to, ali imajo težave ali ne.

Dedni vplivi trenutno razburljivo
raziskovalno področje

»Dedovanje v oftalmologiji je trenutno zelo
razburljivo raziskovalno področje,« meni
Šarenac in pojasnjuje: »Eno od pr vih
genetskih zdravljenj so razvili ravno na našem
področju, in sicer za bolezen žilnice, t. i. horiodermijo. Zdravljenja se razvijajo tudi za druge
distrofije, na mrežnici. Jasne dejavnike dednosti med drugim poznamo tudi na področju
glavkoma in bolezni roženice.« Sicer pa se,
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kot nam je vsem znano, deduje morda najlepša stvar očesa – barva šarenice.

Zgodnje zdravljenje pri
diabetikih zelo uspešno

Sladkorna bolezen slabo vpliva na žilje manjšega kalibra, skozi takšne žile se pretaka kri
v mrežnici na očesnem ozadju, ki je morda
najbolj ranljiv dejavnik pri vidni ostrini. Pri
sladkorni bolezni postane žilje preveč prepustno, pri tem pa nastaja oteklina v mrežnici, ki nato vpliva na kakovost vida. Ko bolezen napreduje, ostanejo predeli mrežnice
brez zadostne prekrvavitve, takrat so posledice za oko lahko zelo hude. »V Sloveniji
deluje nacionalni program za presejanje diabetične retinopatije, kjer po telemedicinskem
principu zdravniki na daljavo pregledamo
fotografije ozadja napotenih diabetikov. S
tem si želimo bolnike ujeti v najzgodnejših
fazah diabetičnih sprememb na mrežnici, ko
je naše zdravljenje še zelo uspešno. Napotitev si lahko diabetiki zagotovijo s strani osebnih zdravnikov ali diabetologov,« svetuje dr.
Šarenac.

So očala vselej nujna?

Po oceni oftalmologa se bomo morda morali
soočiti z nošenjem očal. Semtertja kdo
pomisli, da bi bilo morda dobro imeti malce
nižjo dioptrijo od resnične, da bi s tem omogočali očesu, da se še razvija, vendar dr. Šare-

»Očala za branje so pripomoček, ki ga po navadi
predpišemo pri starostni bližinski slabovidnosti.
Takrat oko ne zmore več ostriti na blizu in se pri tem
pogosto preveč napreza.«
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nac trdi, »da so potrebna takšna očala, kot jih
predpiše strokovnjak, ki se ukvarja z očmi in
vidom. Ravno pravšnja. Pri otrocih smo bolj
pazljivi, tam se včasih držimo nazora ‚manj
je več‘«.
Vedno ko z vidnim pripomočkom izboljšamo kakovost življenja, je to zagotovo dobro.
Očala za branje so pripomoček, ki ga po
navadi predpišemo pri starostni bližinski slabovidnosti. Takrat oko ne zmore več ostriti
na blizu in se pri tem pogosto preveč napreza.
Zato očala vzpostavijo sproščeno okolje, kjer
lahko oko deluje brez naprezanja. Ni razloga,
da jih v tem primeru ne bi nadeli. Očala za
vožnjo so potrebna pri vseh, ki ne ustrezajo

pogojem vidne funkcije za vozniško dovoljenje. Včasih takšen vid zadovoljuje potrebe v
vsakdanjem življenju, pri tem pa ne tistih za
vožnjo, takrat so očala tudi pravno nujna za
upravljanje z vozilom. Čeprav naš sogovornik meni, da bi moral slehernik stremeti k
temu, da v avtomobilu dosega svojo maksimalno vidno ostrino, bodisi z očali bodisi s
kontaktnimi lečami.

Novodobni zasloni niso v korist
našemu vidu

Dr. Šarenac potrjuje, da ob modernem življenjskem slogu pred zasloni pri praktično
vseh starostih opažajo porast sindroma
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MEDICINSKI PRIPOMOČEK

OFTALMOLOŠKA RAZTOPINA
za odrasle in otroke
DESODROP se uporablja kot podpora:
● kot del profilakse pred operacijo in po njej
(npr. katarakta, intravitrealne injekcije itd.).
Uporaba je priporočljiva tri dni pred operacijo;
● v primeru vnetnih bolezni roženice (keratitis)													
in veznice (konjunktivitis), vključno z okužbami												
(z bakterijami, virusi, glivicami);
● pri zdravljenju z antibiotiki, pri odraslih in otrocih.
Proizvajalec: FB VISION S.p.A., Via San Giovanni Scafa, San Benedetto del Tronto (AP), Italija, fb-vision.it
Medicinski pripomoček izpolnjuje zahteve za oznako CE 0477. Glejte navodila za uporabo, da se seznanite z verjetnimi tveganji.
DES-SI-2210-09, oktober 2022.
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»Obsežne študije predvsem iz Azije so pokazale,
da sta z napredovanjem kratkovidnosti pri otrocih
močno povezani dve stvari: število ur gledanja na
bližino/daljavo in število ur pri umetni svetlobi/
naravni dnevni svetlobi. Poenostavljeno povedano,
otroci, ki preživijo več časa na dnevni svetlobi in
se manj naprezajo z bližinskimi dejavnostmi (npr.
mobilni telefoni), vidijo bolje.«

suhega očesa. Suho oko začutimo kot pekoč
peščen občutek v očeh, vodi lahko do megljenja vida, v hujših primerih pa tudi do vnetja
roženice in dolgotrajnejših težav. Eden poglavitnih vzrokov sušenja očesne sluznice je
preredko mežikanje ob gledanju v zaslone
računalnikov in mobilnih telefonov. »Zato
svetujemo, da mežikate,« pravi dr. Šarenac,
»da, prav ste prebrali. Mežikajte, zavestno in
aktivno, tako boste oči bolje navlažili. Izpostavljenost zaslonom je v prostem času priporočljivo znižati na minimum. Za lažje
pomnjenje: med delom za zasloni se držite
pravila 20/20/20 – vsakih 20 minut za 20
sekund zaprite oči, močno pomežikajte in
poglejte 20 metrov v daljavo. To je trikrat na
uro. V nekaterih primerih svetujemo tudi
zdravljenje z vlažilnimi preparati, kot so
umetne solze s hialuronsko kislino.«
Prvič v zgodovini postaja suho oko tudi
problem mladostnikov. Glede tega so priporočila praktično enaka. »S Sekcijo za pediatrično oftalmologijo Zruženja oftalmologov
Slovenije smo sicer nekoliko prilagodili
spevno pravilo na 20/20/2, to pomeni, da pri
delu z zaslonom vsakih dvajset minut za dvaj-

set sekund pogledamo v daljavo, zunaj pa
preživimo vsaj dve uri dnevno,« podaja
nasvet naš sogovornik. Obsežne študije predvsem iz Azije so pokazale, da sta z napredovanjem kratkovidnosti pri otrocih močno
povezani dve stvari: število ur gledanja na
bližino/daljavo in število ur pri umetni svetlobi/naravni dnevni svetlobi. Poenostavljeno
povedano, otroci, ki preživijo več časa na
dnevni svetlobi in se manj naprezajo z bližinskimi dejavnostmi (npr. mobilni telefoni),
vidijo bolje.
Čas pred zaslonom naj bo omejen na eno
do dve uri na dan. Zelo dodelane multidisciplinarne smernice najdete tudi na spletni
strani Zdravniške zbornice v obliki smernic
za uporabo zaslonov pri otrocih in mladostnikih. Te velevajo, da naj bi otroci, mlajši od
devet let, pred zaslonom preživeli manj kot
eno uro na dan. »V grobem bi svetoval, da se
uporaba zaslona uravnoteži z vsaj toliko
odmerjenega časa na prostem, pri dnevni
svetlobi. V svoji praksi rad otrokom s starši
predstavim aritmetični časovni pogled na
zaslone. Na primer, če vaš otrok uporablja
zaslon pet ur dnevno (zlahka ugotovite preko

aplikacije na telefonu) in če predvidevamo,
da ga uporablja stalno 350 dni v letu, potem
to znese 1750 ur letno – 72 dni, 2,4 meseca.
To je čas, ki si ga otrok nikoli ne bo mogel
povrniti.«

Miti in resnice o vidu

Je oko mišica, ki potrebuje trening za svoje
najbolj optimalno delovanje? Dr. Šarenac
pravi, »da je oko kot vsak organ do potankosti dovršen sistem, ki nam omogoča
pogled na svet. Večinoma ne potrebuje treninga, čeprav nam pogled v vsakem očesu
nadzira devet mišic. Včasih so vaje potrebne
pri slabovidnih otrocih, ko se oko še razvija,
predvsem zato, ker želimo ugodno vplivati
na mrežnico in predele možganov, povezane
z vidom. V odrasli dobi takšni ‚treningi‘ ne
prinesejo več bistvenih razlik pri vidu, zato
uporabimo vidne pripomočke, kot so očala.
Rekel bi, da v slednjem primeru govorimo
res bolj o neutemeljenih trditvah.«
Ali branje in naprezanje oči v temi škoduje našemu vidu? »V temi je preprosto težje
brati, saj se zenica precej razširi in zmanjša
ostrino slike. V primerih, ko se začenjajo
težave z bližinsko slabovidnostjo, se ob
dobri osvetlitvi zenica zoži in poveča razpon žarišča očesa, s tem lahko na različnih
razdaljah pred očesom lažje beremo. Tudi
večji kontrast pri dobri osvetlitvi pomaga.
Izboljšanje kakovosti vida na tak način olajša
samo izkušnjo branja in zmanjša naprezanje
ciliarne mišice v očesu ter miselno naprezanje ob slabši vidni ostrini. V otroštvu to
lahko vpliva na nastanek kratkovidnosti, v
odrasli dobi pa je preprosto bolj naporno,«
lepo pojasnjuje dr. Šarenac.
Za najoptimalnejši pogled na svet se da
marsikaj narediti tudi preventivno. Naš sogovornik pravi, da lahko v vsakdanjem življenju z dokazi podprto na oko vplivamo z
zdravim življenjskim slogom – primerno telesno dejavnostjo, uravnoteženo prehrano,
bogato z nenasičenimi kislinami omega-3,
primernimi spalnimi navadami ipd.
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Svetovni dan razjede zaradi
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A Železo je del hemoglobina, po krvi
pomaga prenašati kisik, je ključno
za imunski sistem itd.

B

 renizke vrednosti železa v telesu
P
lahko privedejo do anemije.

C

 eleza je v krvi lahko tudi preveč,
Ž
zato pazljivo s prehranskimi
dopolnili.

Železo – brez tebe
mi živeti ti

10 Tvoja pljuča za življenje
13 Atopijski dermatitis
15 Bolezen tisočerih obrazov
18 Koža s preveliko »konfekcijsko
številko«

20 Zobni aparat v zrelih letih
22 Hipoglikemija ali
hiperglikemija?

24 Kaj o vašem zdravju
pove vaš urin?

26 Kdaj na prvi pregled
Železo velja za enega najpomembnejših
mineralov v uravnoteženi prehrani človeka –
in po nekaterih ocenah naj bi skoraj tretjina
svetovne populacije trpela za pomanjkanjem železa v krvi. Ta mineral je sestavni del
hemoglobina, po krvi pomaga prenašati
kisik iz pljuč po telesu, je sestavni del nekaterih beljakovin in encimov ter je za naše
zdravje ključnega pomena.
Najpogosteje govorimo o pomanjkanju
železa v krvi oz. anemiji, toda ni jih malo, ki
se spopadajo z ravno nasprotno težavo – presežki železa. V nadaljevanju si preberite vse
o tem zlata vrednem mineralu, posledicah
prenizkih ali previsokih vrednosti za naše
telo ter kje vse ga lahko najdemo.
Avtor: K. G.

Železo, eden ključnih mineralov

Naše telo za pravilno delovanje nujno potrebuje številne vitamine in minerale, med katerimi je tudi železo, ki sodi med minerale, ki
ga naše telo ne zmore samo proizvesti, ga pa
s pridom uporablja pri različnih procesih in
za različne funkcije.
Železo je tako denimo sestavni del beljakovine hemoglobin, ki od pljuč po telesu po
krvi prenaša kisik. Je tudi sestavni del nekaterih drugih beljakovin in encimov, npr. mioglobina, ki skladišči kisik v mišičnih celicah,
ter encimov, ki sodelujejo pri proizvodnji
energije, zelo pomembno vlogo igra pri ravnovesju našega imunskega sistema, pri prebavnih procesih, pri uravnavanju telesne temperature itd. V telesu ga je največ, skoraj 70 %,

v hemoglobinu ter mioglobinu, shranjuje se
tudi v jetrih in ledvicah, beljakovinah itd.;
izgubljamo pa ga preko potenja, izgube krvi,
preko celic črevesnega trakta ipd.
Priporočene vrednosti železa v krvi so
precej odvisne od starosti človeka, njegovega zdravstvenega stanja, prehrane
ipd., načeloma pa velja:
• Odrasli moški: 8–9 mg/dnevno
• Odrasle ženske pred menopavzo:
14–18 mg/dnevno
• Nosečnice: 27 mg/dnevno
• Postmenopavzalne ženske: 8–9 mg/
dnevno

k oftamologu?
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»S hrano ga moramo torej vnesti večkrat dnevno in
ni velike bojazni, da bi se ga absorbiralo preveč.«

Kje vse najdemo železo?

Skriva se tako v živilih živalskega kot rastlinskega izvora, vseeno pa velja opozoriti, da
morajo vegetarijanci dnevno s hrano zaužiti
dvakrat toliko železa kot mesojedci, saj telo
najlažje absorbira železo iz živil živalskega
izvora oz. izvora morske hrane. Pomemben
je tudi način priprave živila, tako telo izkoristi
npr. 6 % surovega, a do 39 % kuhanega
brokolija.
Priporočene dnevne vnose železa lahko
v telo vnesemo z uravnoteženo prehrano,
zato smo za vas pripravili uporaben ‚plonk
listek‘, kje vse ga najdemo:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

drobovina (npr. jetra)
rdeče meso (npr. teletina, ovčetina)
piščančje in puranje meso
ribe, klapavice in ostali morski sadeži
sušeno sadje (npr. marelice, rozine)
stročnice (npr. fižol, čičerika, leča, grah)
oreščki in semena (npr. indijski
orešček)
temnozelena listna zelenjava (npr.
brokoli, brstični ohrovt)
tofu, soja
paradižnik, koruza, zelje, rdeča pesa,
krompir
temna čokolada

Pomanjkanje železa

Ker naše telo za normalno delovanje nujno
potrebuje zadosten vnos železa, začne v
primeru pomanjkanja glasno opozarjati nanj.
Pomanjkanje železa v telesu delimo na tri
različne faze. V prvi fazi telo izčrpa obstoječe
zaloge železa do spodnje meje, opaznih
simptomov (razen pregovorne utrujenosti)
pa še ni, tako da mnogo ljudi pomanjkanja
niti ne opazi. V drugi fazi je zaradi znatnega
pomanjkanja železa v krvi že moteno nastajanje rdečih krvničk z nekaj blagimi simptomi,
kot so utrujenost, motnje koncentracije in
spomina, pogosto zbolevanje, težave pri
aerobni vadbi, zmanjšan libido ter spremembe obnašanja pri otrocih; tretja faza pa
je že zelo resna, imenujemo jo mikrocitna
hipokromna slabokrvnost – anemija, nanjo pa
opozarjajo značilni simptomi bledice, utrujenosti, bolečin v prsih, palpitacij srca,
pomanjkanja sape, vrtoglavice, glavobola,
ledenih stopal in dlani, splošnega slabega

počutja, zatečenega jezika, lomljivih nohtov
ipd. Med simptomi se pojavlja celo nenadzorovana želja po škrobu, ledu itd.

Nekateri so za pomanjkanje
železa bolj dovzetni

Vzroki pomanjkanja železa so lahko različni.
Izgubljamo ga lahko s krvavenjem in tako so
ženske denimo bolj dovzetne za pojav
pomanjkanja železa v krvi, sploh ženske z
močnejšo menstruacijo, ki mesečno izgubijo
več krvi. Bolj ogroženi so tudi ljudje s kronično krvavitvijo (ljudje, ki jih pestijo čiri in
polipi, tudi redne krvavitve iz nosu, bolniki z
rakom na prebavilih itd.), krvodajalci itd.
Pomanjkanje železa je sploh pogosto pri
nosečnicah, ko se znatno poveča volumen krvi
in produkcija rdečih krvničk, ki zagotavljajo
rast in preskrbljenost fetusa z vsemi snovmi;
pri športnikih, ki se izrazito ukvarjajo s telesno
dejavnostjo, ter pri vseh, ki se borijo z motnjami prehranjevanja. Lahko je pomanjkanje
posledica neuravnotežene prehrane, pogostejše je pri vegetarijancih in veganih, ki ne uživajo živalskih tkiv, v katerih je veliko železa
(denimo jetra, teletina, školjke itd.), lahko pa
je pomanjkanje posledica tega, da telo zaradi
različnih bolezni ali zdravil (npr. redno jemanje
aspirina) ne zmore absorbirati dovolj železa.

Železa je lahko tudi preveč

Ta mineral se v telesu, kadar ga je preveč, shranjuje v jetrih, srcu, vranici ter ostalih organih.
Zastrupitev z železom se, prav tako kakor anemija, izraža z bledico, pa tudi vrtoglavico,
pomanjkanjem sape, temnim blatom itd.
Lahko se pojavijo slabost, bruhanje, diareja,
zaprtje, bolečine v trebuhu itd. Dolgotrajne
previsoke vrednosti železa sicer lahko privedejo do nastajanja prostih radikalov, ki poškodujejo celice in tkiva jeter, srca, vranice itd.,
nekatere raziskave so pokazale tudi, da lahko
dolgotrajne previsoke vrednosti železa prispevajo k razvoju nevroloških bolezni, kot sta
parkinsonova in alzheimerjeva bolezen. Pride
lahko do aritmije, artritisa, ciroze, sladkorne
bolezni tipa II, prezgodnje menopavze, erektilne disfunkcije ter raka jeter in celo do odpovedi srca ali jeter.
Eden najpogostejših vzrokov preveč
železa v krvi je bolezen hemokromatoza, ki
je lahko ali dedna ali pridobljena. Do nje lahko
privedejo genetski vzroki, dolgotrajna dializa, anemija, transfuzije krvi, hepatitis C,

zamaščena jetra itd., svoj lonček pa pristavijo
še morebitni artritis, infarkt, bolezni jeter itd.

Zmernost je lepa čednost

Doze železa nad 20 mg dnevno že veljajo za
visoke, zato previdno. S prehrano sicer težko
vnesemo preveč železa v telo, saj se ga iz živil
absorbira le manjši del. Ocenjuje se, da se ga
absorbira med 10 in 30 % v prehrani mesojedcev in okrog 10 % iz vegetarijanske prehrane, je pa absorpcija železa odvisna tudi od
že obstoječe količine železa v telesu (več, kot
je je, manj je absorbira).
S hrano ga moramo torej vnesti večkrat
dnevno in ni velike bojazni, da bi se ga absorbiralo preveč. Prehranska dopolnila pa so
druga pesem, saj z njimi še kako lahko pretiravamo, če si jih predpisujemo sami, kar lahko
privede do zastrupitve z železom, ki ima
lahko tudi težke posledice – sploh pri
otrocih.

Prehranski dodatki

Čeprav je najbolj priporočljivo dnevne vnose
železa zagotoviti z ustrezno prehrano, včasih
ne gre drugače, kot da posežemo po prehranskih dopolnilih, ki so na voljo v obliki tablet, kapsul in tekočin. Pri ljudeh, ki jim je
zdravnik predpisal jemanje dodatkov železa,
se pomanjkanje železa v krvi stabilizira po
približno dveh mesecih, strokovnjaki pa
vseeno svetujejo jemanje celih 6–12 mesecev, da se železo uskladišči tudi v kostnem
mozgu. Najbolje je prehranske dodatke
železa jemati na prazen želodec. Čeprav lahko
pri nekaterih posameznikih prehranski
dodatki železa povzročijo slabost, diarejo,
zaprtje ali celo krče, je dodatek železa po
navodilu zdravnika priporočljivo jemati – pri
stranskih učinkih pomaga, če dodatke zaužijemo z malce hrane.
Velja pa opozoriti, da prehranskih dodatkov železa ne gre jemati skupaj z zaviralci protonske črpalke (če jih jemljete, naj med zaužitjem mineta vsaj dve uri). Izogibajte se tudi
sočasnemu zaužitju dodatkov železa z mlekom ali ostalimi živili, bogatimi s kalcijem, ki
zavira absorpcijo železa, pa tudi v kombinaciji
z otrobi (vlaknine naj bi zavirale absorpcijo
železa) ali žitaricami, surovo zelenjavo, alkoholom ali kavo ter pravim čajem. Pazljivo tudi,
saj lahko vnos prehranskih dodatkov železa
vpliva na absorpcijo ostalih mineralov, kot
sta cink in baker.
Po drugi strani se priporoča, da hkrati zaužijete vitamin C (skriva se v zelenjavi in sadju),
ki naj bi pomagal pri absorpciji železa. Bolje
naj bi se absorbiralo tudi železo živalskega
izvora v kombinaciji z železom rastlinskega
izvora.
Naj le še poudarimo, da je treba biti pri
samodoziranju železa previden in se raje
posvetovati s strokovnjaki, da ne bi prišlo
do neželenih učinkov, predvsem pa
posebno pazljivost namenite shranjevanju
prehranskih živil železa pred otroki, pri
katerih so lahko posledice predoziranja
usodne.
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Učinkovito železo
brez neželenih
stranskih učinkov.
Z dodanim
vitaminom C,
vitaminom B12 in
folno kislino.
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Vrhunska sestava z dodanimi vitamini za dobro kri

Odličen učinek zaradi visoke absorpcije

Nežen do želodca (brez prebavnih motenj, zaprtja,
slabosti)
Varna uporaba v primerjavi z drugimi izdelki
(telo izkoristi le toliko železa kot ga potrebuje)

Nemoteno hkratno uživanje drugih vitaminov in
mineralov
Primerno za vegetarijance
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Izdelano in testirano v EU ob farmacevtskem nadzoru glede čistosti in sestave.
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1 kapsula na dan.
Naravno.
Brez stranskih učinkov.

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

JESENSKA OBOLENJA

• izboljša splošno telesno stanje

• izboljša ovirano gibanje

Za hitro pomoč pri normalnem
delovanju živcev v hrbtenci.
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Avtorica: Petra Bauman v sodelovanju
z asist. Vido Bojnec, dr. med.,
spec. fizikalne in rehabilitacijske
medicine, in z Matejo Kovačec, dipl.
fizioterapevtko z Inštituta za fizikalno in
rehabilitacijsko medicino UKC Maribor.

Asist. Vida Bojnec, dr. med., spec. fizikalne in rehabilitacijske
medicine, in z Mateja Kovačec, dipl. fizioterapevtka
Rek »Nikoli ni prepozno« velja tako rekoč za
vsa področja našega življenja, če le imamo
voljo. Enako velja za človeške mišice, ki z leti
postajajo manjše in šibkejše. Procesa zmanjšanja telesne zmogljivosti na račun zmanjšane mišične mase ni mogoče ustaviti, ga pa
lahko močno zavremo, saj za krepitev mišic
ni nikoli prepozno. Procesi upadanja mišične
mase so reverzibilni, z aktivnim življenjskim
slogom bomo preprečili prehiter upad
mišične mase in ohranili kakovost življenja
tudi v pozno starost. Vaje za moč in gibanje
ne le da močno podaljšajo »življenjsko dobo«
našim mišicam, pač pa nas lahko po hujših
bolezenskih stanjih v sklopu rehabilitacijske
obravnave ponovno postavijo na noge in nam
povrnejo kakovost življenja.

Mišice

Da lahko stojimo pokončno, se gibamo,
dihamo in požiramo, se lahko zahvalimo
skeletnim ali prečno progastim mišicam.
Okrog šeststo petdeset skeletnih mišic premikamo z lastno voljo, torej hoteno. Vida
Bojnec razlaga, da skeletne mišice, ki so
na kosti običajno pritrjene preko kit, predstavljajo več kot tretjino telesne teže in so
tudi glavni porabnik energije v telesu. Za
svoje delovanje potrebujejo energijo iz zaužitih ogljikovih hidratov, ki so v mišicah
shranjeni v obliki glikogena, za izgradnjo
mišične mase pa je potreben zadosten vnos
beljakovin. Mišice so sestavljene iz mišičnih vlaken, te pa iz še manjših enot – miofibril. Mišica se aktivira tako, da se na
pobudo živca skrči, skrajša in postane trša
ter bolj napeta kot v mirovanju. Ko živčna
pobuda preneha, se mišica sprosti in
postane ohlapnejša.

Mišice se določijo že v otroštvu

Mišice rastejo od rojstva do končane rasti, število mišičnih vlaken pa se določi že v zgodnjem otroštvu. Največja mišična masa se
doseže pri ženskah okoli dvajsetega leta starosti, pri moških pa desetletje kasneje. Čeprav
se spremembam, ki se kažejo kot manjše,
šibkejše in ohlapnejše mišice, zaradi
biološkega staranja ne moremo izogniti,
lahko te procese upočasnimo. Izguba mišične
mase, moči in funkcije se imenuje sarkopenija,
proces upadanja mišične mase se začne že
po 30. letu. Vida Bojnec pojasnjuje, da gre za
3- do 8-odstotno izgubo na desetletje, hitrejši upad mišične mase pa je opazen po 60.
letu starosti.

Bolezenski razlogi za upad
mišične mase

O primarni oz. s starostjo povezani sarkopeniji govorimo, ko zanjo ni drugega razloga
kot s staranjem povezan upad mišične mase.
Razlogi za kopnenje mišične mase pa so lahko
tudi bolezenski, takrat govorimo o sekundarni sarkopeniji, ki je povezana s telesno
nedejavnostjo zaradi sedečega načina življenja ali zaradi prikovanosti na posteljo ob bolezni, s pridruženimi kroničnimi obolenji, še
posebej pri rakavih obolenjih ali ob hudih
sistemskih vnetjih, razvije pa se lahko tudi
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»Skoraj polovica ljudi v tretjem življenjskem obdobju
uživa premalo beljakovin.«

ob nezadostnem vnosu hranil ali zaradi slabšega srkanja hranil iz črevesja.

Kako sami vemo, da imamo
slabše delujoče mišice

Upad mišične mase ali sarkopenija je značilna
predvsem za starostnike, kaže pa se denimo
kot težava pri vstajanju iz nižjih sedišč, počasnejše in težje premikanje po stopnicah, večji
napor ob dvigovanju predmetov, zmanjšana
telesna sposobnost, upočasnjena hoja. Za
vse našteto oseba porabi veliko več energije
kot običajno, prej se utrudi in je nasploh v
slabši kondiciji in bolj ogrožena za padce. Kaj
se je zgodilo? Spremenila se je sestava mišic,
namesto mišičnega tkiva je več maščobnega,
kar vpliva na manjšo sposobnost krčenja
mišic, v starosti je manjša tudi proizvodnja
proteinov v mišicah. Skoraj polovica ljudi v
tretjem življenjskem obdobju uživa premalo
beljakovin.
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nega telesa ali okončin lahko izmerimo z dvoenergijsko rentgensko absorpciometrijo
(DXA), ki je sicer v praksi več uporabljana za
merjenje kostne gostote in za ugotavljanje
osteoporoze. Druga metoda merjenja je bioimpedančna analiza sestave telesa (BIA), ki
sicer ne meri neposredno mišične mase, temveč električno prevodnost skozi tkiva, na podlagi katere se oceni količina mišične mase.
Naprava je v primerjavi z DXA cenejša, prenosljiva in lažje dostopna.
Za oceno mišične moči se v ambulanti uporablja merjenje moči stiska roke z ročnim dinamometrom, kar je dobra in preprosta metoda
merjenja mišične moči in je v tesni povezavi
z močjo spodnjih udov. Uporablja se lahko tudi
petkratni test vstajanja s stola ali 30-sekundni
test vstajanja s stola. Za oceno telesne zmogljivosti se uporabljajo različni testi hoje ali
kratek test telesnih sposobnosti, kjer ocenjujemo ravnotežje, hojo, moč in zmogljivost.

Kako lahko zdravnik ugotovi, da
imamo sarkopenijo

Ob pregledu v ambulanti lahko zdravnik hitro
opazi težave s pešanjem mišične moči že pri
kliničnem pregledu, ko opazuje npr. bolnikov način hoje, njegov način vstajanja s stola
in ocenjuje mišično moč z ročnim mišičnim
testiranjem. S slikovno diagnostičnimi preiskavami lahko danes že zelo natančno določimo sestavo telesa. Pusto mišično maso celot-

Preventiva in zdravljenje
sarkopenije

Preventiva pred razvojem sarkopenije, kar je
hkrati tudi prva linija zdravljenja sarkopenije,
je redna vadba za moč. Uporovna telesna
vadba oz. vadba za moč lahko učinkovito
izboljša mišično moč, poveča mišično maso
in vpliva na izboljšanje telesnih zmogljivosti.
Sem spada vadba, ki povzroča krčenje mišic
proti zunanjemu uporu, kar so lahko lažje
uteži, elastični trakovi ali lastna telesna teža.
Priporoča se tudi vztrajnostna telesna vadba
večkrat tedensko, kar ohranja telesno zmogljivost, vadba raztezanja za ohranjanje gibčnosti in ravnotežnostna telesna vadba za
varovanje pred padci. Vadba za moč naj se
izvaja dvakrat tedensko, je pa edina, ki prepreči izgubljanje mišične mase in vpliva na
izgradnjo beljakovin. Ob redni telesni vadbi
je pomemben tudi zadosten energetski in
beljakovinski vnos hranil.
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Vsebina

Sarkopenija in vadba
Avtorica: Mateja Kovačec, dipl. fizioterapevtka

Ljudje s sarkopenijo bi morali izvajati sebi prilagojene vaje za celotno
telo, ki zajemajo glavne mišične skupine. Pomembno je, da v sklop
vaje vključimo tudi kardiovaskularni trening (sobno kolo, hojo, nordijsko hojo) ter vaje za ravnotežje in koordinacijo. Po raziskavah je
priporočena vadba dvakrat na teden. Program naj ne vključuje prevelikega števila vaj, pomembno je, da zajamemo vse glavne mišične
skupine. Vsako vajo ponovimo 8–15-krat, ne več. Lahko si pomagamo s pripomočki, kot so elastični trakovi, uteži, palice .

Vaje za krepitev trupa

Vaja vstajanje s stola

Vaje za krepitev mišic rok

Opis vaje: Sedemo bližje roba stola, kolena so v širini bokov. Težo
telesa prenesemo naprej proti kolenom in počasi vstanemo. Počasi
skrčimo kolena in kolke ter sedemo. Vaja je težja za eno nogo, če
drugo stopalo položimo pred prvo in obratno. Pri tem pazimo, da
ostane koleno stabilno in v liniji s stopalom.

Opis 1. vaje: Sedimo ali stojimo. Roke so ob telesu. Počasi se s
telesom nagibamo na stran in drsimo z roko ob telesu oz. stolu.
Opis 2. vaje: Sedimo in počasi dvigujemo pokrčene noge navzgor.
Vajo lahko ponovimo tudi stoje. Z eno ali obema rokama se držimo
za naslon stola in dvigujemo pokrčene noge izmenično navzgor.
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Opis 1. vaje: Sedimo na stolu ali stojimo. Iztegnjene roke dvignemo od sebe na stran ali naprej. Vajo otežimo s kako utežjo ali
elastičnim trakom, ki ga fiksiramo s svojimi stopali.

18 Koža s preveliko »konfekcijsko
številko«

20 Zobni aparat v zrelih letih
22 Hipoglikemija ali
hiperglikemija?

24 Kaj o vašem zdravju

Vaja za krepitev štiriglave stegenske mišice

Opis 1. vaje: Sedimo na stolu. Za pomoč se lahko primemo za
rob stola. Eno nogo dvignemo do vodoravnega položaja in jo
zadržimo. Druga ostane pokrčena s stopalom na tleh. Vajo lahko
otežimo z elastičnim trakom ali utežjo.

pove vaš urin?

26 Kdaj na prvi pregled
k oftamologu?
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Opis 2. vaje: Sedimo ali stojimo. Roki imamo iztegnjeni ob telesu,
z dlanmi, obrnjenimi navzgor. Počasi pokrčimo v komolcu in se s
prsti dotaknemo ramen. Nadlahtnice ne odmikamo od telesa. Vajo
lahko izvajamo tudi z utežmi ali drugimi pripomočki.
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Vaje za ravnotežje in koordinacijo
Opis 2. vaje: Stojimo ob stolu in se z eno ali obema rokama držimo
za naslon stola. Kolena pokrčimo in za trenutek zadržimo. Stopala
ostanejo na tleh.

Vaja za krepitev mečnih mišic

Opis 1. vaje: Sedimo na stolu in se sonožno dvignemo na prste.
Vajo večkrat ponovimo. Pri težji različici si lahko na kolena damo
kakršno koli utež.
Opis 2. vaje: Stojimo za stolom in se z obema rokama držimo za
naslon stola. Potem se sonožno dvignemo na prste. Težja različica
te vaje je dvig na prste na eni nogi.

Vaja za krepitev zadnjične mišice

Opis vaje: Stojimo za stolom in se lahko z eno ali obema rokama
držimo za naslonjalo. Eno nogo iztegnjeno dvignemo v smeri nazaj,
tako da je noga v zraku. Zadržimo položaj. Vajo lahko otežimo z
utežjo ali elastičnim trakom, ki je privezan na stol.

Opis 1. vaje: Sedimo na veliki vadbeni žogi s stopali na tleh in
poskušamo zadržati ravnotežje. Vajo nadgradimo s tem, da dvignemo eno pokrčeno nogo od podlage in zadržimo. Vajo delamo
izmenično, najprej ena potem druga noga. Če je pretežko, se lahko
za začetek z eno nogo postavimo na prste, druga noga ostaja s
stopalom na tleh. Dodatno lahko vaje nadgradimo tudi z razmikom roke od sebe – v obliki črke T.
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29 Železo – brez tebe

Lahko farmacija sploh
sledi mutacijam virusa?
Če so bili pred dvema letoma jeseni v veljavi strogi ukrepi, vključno z omejevanjem
prehajanja med občinami, se že napram lani
zdi, da se omejitve z vsakim letom bolj rahljajo. Kaj nam bo prinesla letošnja jesen?
Kakšne so smernice zdravljenja okužbe z
novim koronavirusom in kakšne zasuke
lahko povzročijo nove različice? Odgovore
na vprašanja smo poiskali pri doc. dr.
Mateji Logar, infektologinji s Klinike za
infekcijske bolezni in vročinska stanja na
UKC Ljubljana.
Avtorica: Nika Arsovski

K vse manj zadržanemu dojemanju novega
koronavirusa v veliki meri pripomore tudi vse
boljše poznavanje le tega, obenem pa tudi
vrsta zdravil, ki je na voljo za zdravljenje
bolezni covid-19. Zdravniki imajo v zadnjem
času na voljo vse več orožij za obvladovanje

virusnih okužb. V začetku meseca septembra
so v Slovenijo prispele prve pošiljke novega
zdravila paxlovid, ki za skoraj 90 % zmanjša
potrebo po hospitalizaciji. Zdravilo iz laboratorijev proizvajalca Pfizer se jemlje oralno in
velja za izjemno učinkovitega. Zdravilo ima
namreč dve učinkovini, farmakološko aktivna
zavre življenjski krog virusa, druga pa ojača to
delovanje. Poleg zmanjševanja potreb po hospitalizaciji namreč zmanjša tudi možnost smrtnega izida bolezni. Bistveno je, da se ga zaužije kar čim prej. Zdravilo je namenjeno
predvsem starejšim in tistim s pridruženimi
boleznimi. »Zdravilo paxlovid je namenjeno
bolnikom s covidom-19, pri katerih obstaja
možnost za težji potek bolezni. V to skupino
sodijo starejši od 60 let, tisti z ITM več ali enako
25 kg/m2, osebe s kroničnim ledvičnim odpovedovanjem in drugimi kroničnimi ledvičnimi
boleznimi, bolniki s sladkorno boleznijo, bolniki s srčno-žilnimi boleznimi, arterijsko hipertenzijo, kronično obstruktivno pljučno boleznijo, zmerno do hudo astmo ali z drugimi

kronični boleznimi dihal, bolniki, ki trenutno
prejemajo imunosupresivno zdravljenje,
osebe z okvaro imunskega sistema (prirojeno
ali pridobljeno), osebe z anemijo srpastih celic
in osebe, ki so odvisne od tehničnih pripomočkov (prisotnost trahealne kanile, gastrostome,
predihavanje s pozitivnim tlako ipd.),« pojasnjuje doc. dr. Logar.

Evusheld za zdravljenje tistih s
slabšim odzivom na cepljenje

Klinične študije so pokazale, da je zdravljenje
s paxlovidom občutno zmanjšalo verjetnost
za hospitalizacijo ali smrt pri covidnih bolnikih
z najmanj enim spremljajočim zdravstvenim
stanjem, zaradi česar je bilo predvideno večje
tveganje za hud potek bolezni. V študijah so
bolniki prejeli zdravilo ali placebo v petih dneh
po pojavu prvih simptomov okužbe, v enem
mesecu od zdravljenja je bilo hospitaliziranih
le 0,8 % tistih, ki so prejeli paxlovid (med tistimi, ki so prejeli placebo, je bilo takšnih
6,3 %). Po poročilu Evropske agencije za zdra-
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MESH-INHALATOR
Priročen medicinski pripomoček
za hitro in učinkovito razprševanje
tekočin ali zdravil pri obolenjih
dihalnih poti doma in na potovanju

»Spremenjene različice vplivajo na to, kako
dovzetni smo za okužbo po cepljenju oziroma po
prebolelem covidu-19. Zadnje različice omikrona
se dokaj uspešno izogibajo našemu imunskemu
sistemu.«
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0,33 ±0,04
ml/min

0,33 ±0,04
ml/min

15 Bolezen tisočerih obrazov

STOPNJA RAZPRŠEVANJA:
0,33 ± 0,04 ML/MIN

POLNILNA BATERIJA

PRIROČNA PRENOSNA
OBLIKA

JAKOST HRUPA: <40 dB
<40 dBA

EASY CLEAN

MMAD
2,25±0,35 μm

vila so smrtne izide potrdili samo med tistimi,
ki so prejeli placebo. Paxlovid pa ni edino
orožje v boju z zahrbtno boleznijo covid-19,
kot pojasnjuje sogovornica: »Poleg paxlovida
je na voljo za zdravljenje tudi zdravilo evusheld,
gre za kombinacijo dveh monoklonskih protiteles, ki jih sicer že uporabljamo kot predekspozicijsko zaščito pri tistih osebah, za katere
vemo, da je njihov odgovor na cepljenje slabši.
V to skupino sodijo osebe po presaditvi čvrstih organov in bolniki, ki prejemajo nekatera
tarčna zdravila (predvsem rituksimab).«
Evusheld je zdravilo podjetja AstraZeneca AB,
izdelano iz zdravilnih učinkovin tiksagevimab
in cilgavimab, ki se pritrdita na dve različni
mesti koničastega proteina virusa SARS-CoV-2,
posledično pa virus ne more vstopiti v celice
za razmnožitev. V študiji s kar pet tisoč udeleženci se je pokazalo, da dve aplikaciji zdravila
zmanjšata tveganje za okužbo za kar 77 %, trajanje zaščite pred virusom pa je bilo ocenjeno
na vsaj šest mesecev.

Vsaka mutacija virusa je bolj
izmuzljiva za naš imunski sistem

Znano je, da virus SARS-CoV-2 mutira, najbolj razširjena pa je v zadnjem letu njegova
različica omikron. Kot je nedavno zapisal
imunolog dr. Alojz Ihan, se ob povečanem
deležu prekuženih virusu krči življenjski prostor, za dolgoročno preživetje pa je primo-

ran bežati v evolucijo novih podrazličic.
»Vsaka nova podrazličica je imunološko
toliko spremenjena, da se lahko virus uspešno naseli na sluznici tudi v primeru nedavne
okužbe (dva do tri mesece ali več) s prejšnjo
podrazličico omikrona,« se glasi zapis. Vsaka
nova različica je tako za imunski sistem bolj
izmuzljiva. Posledično nas pretekle okužbe
in cepljenje precej slabše varujejo pred novo
okužbo. Podrazličica omikrona BA.5 velja za
najbolj nalezljiv koronavirus, okuženi pa so
na testih lahko pozitivni tudi več kot deset
dni. In kaj to pomeni za letošnjo jesen in
zimo? Lahko farmacija sploh sledi mutacijam virusa? »Spremenjene različice vplivajo
na to, kako dovzetni smo za okužbo po
cepljenju oziroma po prebolelem covidu-19.
Zadnje različice omikrona se dokaj uspešno
izogibajo našemu imunskemu sistemu. V
svetu se že pojavljajo poročila o različici omikron, proti kateri monoklonska protitelesa,
ki so v zdravilu evusheld, niso učinkovita. V
primeru širjenja takšnih različic se ponovno
poveča nevarnost za okužbo in težji potek
covida-19 pri skupini zelo ranljivih bolnikov.
Farmacevtske družbe so sposobne pripraviti prilagojeno cepivo v približno treh mesecih, vendar so potrebni še ustrezni registracijski postopki, tako da traja še nekaj več, da
pride cepivo do cepilnih mest,« zaključuje
dr. Logar.
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Po sproščenem poletju je tu jesen, ki nas s
prehladi in virusnimi obolenji spodbudi, da
začnemo bolj intenzivno razmišljati o
svojem obrambnem imunskem sistemu.
Delovanja le tega se pogosto zavemo šele,
kadar občutimo posledice njegove oslabljenosti. Ob tem postanemo dovzetnejši za
okužbe, k temu pa pomembno prispevata
tudi izpostavljenost okužbam in količina
mikrobov, ki se prikradejo v naš organizem.
Najpogosteje so na udaru dihala. Poleg
pogostih prehladov in gripe v zadnjih dveh
letih velike težave zdravstvu povzroča tudi
novi koronavirus.
Avtorica: Nika Arsovski

Gripa, novi koronavirus ali prehlad? Prav
lahko se zgodi, da se prvi simptomi kaj dosti
ne razlikujejo, zato pa sta toliko bolj bistveni
razliki sama intenziteta ter tveganje, ki ga
posamezna okužba predstavlja za posameznika. Predvsem v obdobju drugega in tretjega
vala okužb s covidom-19 je bilo mogoče slišati nekatera glasna negodovanja, da gre le
za gripo. Čemu torej tak hrušč in četa ukrepov?! Seveda obstaja vrsta razlik med covidom-19 in gripo, bistvena pa je po besedah
Nacionalnega inštituta za javno zdravje ta, da
je »novi koronavirus bistveno bolj nalezljiv
in pogosteje povzroča težke oblike bolezni«.
Poleg tega je ena izmed možnih posledic
okužbe s koronavirusom tudi dolgi covid, ki

lahko simptome in neprijetnosti razvleče na
več mesecev.

Gripa

Gripa je akutna virusna bolezen dihal, katere
incidenca poraste predvsem v zimskih mesecih. Predstavlja tveganje za vse generacije
prebivalstva, saj se nenadzorovano in hitro
širi, najbolj pa so na udaru starejši, majhni
otroci ter bolniki s kroničnimi srčnimi, pljučnimi ali drugimi boleznimi. Do sedaj je znana
trojica virusov, povzročiteljev gripe: virus
influence A, B in C. Če je virus influence C značilen za okužbe posameznikov, različica B
povzroči omejene izbruhe v izobraževalnih
zavodih, medtem ko je virus influence A spro-
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Tadej Pogačar zaupa preizkušeni ekipi Medexovih izdelkov
na osnovi čebeljih pridelkov za neprekosljivo moč odpornosti
in zmagovalno obrambo pred jesensko-zimskimi “napadalci”.
Tudi ti lahko vedno računaš nanjo!

Na voljo: v prodajalnah večjih trgovskih verig, v lekarnah, v spletni trgovini na www.medex.si, v trgovini Medex na Miklošičevi 30 v Ljubljani

www.medex.si
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»Nemalo ljudi se s koronavirusom okuži tudi v
poletnih mesecih, ko gripa ni tako pogosta. Gripa
se je v preteklih letih pojavljala v hladnejših mesecih
(predvsem pozimi), medtem ko se covid-19 za zdaj
pojavlja preko celega leta, največ okužb pa je tudi
pri covidu-19 v hladnejših mesecih.«

žilec epidemij in pandemij. Virusi gripe se prenašajo s kužnimi kapljicami in preko površin,
onesnaženih z izločki. Kužne kapljice posameznik izloča s kihanjem, kašljanjem in že
glasnim govorjenjem. Prenos je mogoč ob
tesnejših stikih z obolelim, najpogosteje v
zaprtem prostoru, saj kužne kapljice lahko
prepotujejo največ meter razdalje. Po drugi
strani lahko virusi gripe na površinah preživijo več ur. Potek gripe se razlikuje glede na
splošno zdravstveno stanje posameznika, pa
tudi glede na starost, kondicijo imunskega
sistema … Pri mlajših okužba pogosto poteka
brez simptomov, pri starejših je lahko potek
bolezni zahteven in se v nekaterih primerih
konča tudi tragično. Bolezenski simptomi se

pojavijo nekaj dni po okužbi (1–3 dni). Izražajo se kot izčrpanost, povišana temperatura,
glavobol, suh kašelj, bolečine v mišicah, dražeč občutek v žrelu in mrazenje. Običajno ti
znaki, z izjemo kašlja, izginejo v nekaj dneh.
V primeru zapletov se lahko iz gripe razvije
tudi bakterijska pljučnica, pri kroničnih bolnikih lahko pride do poslabšanja osnovne
bolezni. Prav zaradi omenjenih dveh posledic v času epidemije gripe veliko ljudi potrebuje zdravniško oskrbo, število sprejemov v
bolnišnice pa se poveča. V večini primerov
ob ustreznem počitku in skrbi (odmaševanje
nosu, pitje tekočine …) gripa po nekaj dneh
izzveni. Ob povišani telesni temperaturi se
priporoča uživanje zdravil, ki temperaturo

znižujejo, v primeru otrok prav tako paracetomol. Če se izboljšanje v nekaj dneh ne
pojavi oz. če visoka telesna temperatura
vztraja in kašelj postane vse bolj gnojav, je
treba poiskati zdravniško pomoč.

Covid-19

Decembra 2019 so na Kitajskem zaznali povečano število primerov pljučnice, pri čemer pa
jim že znanih povzročiteljev le te ni uspelo
potrditi. Zaznan je bil nov virus, ki so ga tamkajšnji strokovnjaki poimenovali SARS-CoV-2,
ki bi se lahko iz živalske vrste na eni izmed
tržnic razširil na človeka. Omenjeni virus
povzroča bolezen covid-19, ki se kaže z vročino, močnim kašljem, pogosto jo spremlja
občutek pomanjkanja zraka in posledično
oteženo dihanje. Virus novega koronavirusa
je dodobra ohromil svet in zdravstveni sistem, sčasoma pa je postalo o novem virusnem sovražniku znanega več. Virus SARSCoV-2 se prenaša kapljično, s kužnimi
kapljicami, ki nastanejo od kašljanju, govorjenju, kihanju, tudi pospešenem dihanju.
Okužimo se lahko tudi ob stiku z onesnaženimi površinami, virus pa nato ob neprimerni
higieni rok zanesemo na sluznico. Največje
tveganje za okužbo je v zaprtih in slabo prezračevanih prostorih, kjer se zadržuje večje
število ljudi. Posameznik je kužen že dva dni
pred pojavom simptomov in vse do deset dni
od pojava bolezenskih znakov. Pri več kot
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80 % okuženih bolezen poteka blažje,
pogosto z že omenjeno vročino in kašljem
ter bolečinami v žrelu, nahodom, glavobolom, utrujenostjo in bolečinami v mišicah ter
sklepih. Lahko se pojavi tudi izguba vonja in
okusa, ki traja dlje od same okužbe. Pri nekaterih posameznikih okužba poteka brez
simptomov. V preostalih primerih okužba
poteka v hujši obliki, manjši odstotek ljudi
potrebuje tudi zdravljenje na intenzivni negi.
Do poslabšanja običajno pride dokaj hitro
po začetku okužbe, običajno že v drugem
tednu. Večje tveganje za težji potek bolezni
imajo starejše osebe in kronični bolniki. Številni simptomi okužbe z novim koronavirusom lahko vztrajajo dlje časa, kar imenujemo
z izrazom dolgi covid oz. postcovidni sindrom.
Ta je opredeljen kot posledice, ki vztrajajo še
štiri tedne od začetka okužbe oz. začetka
bolezni covid-19 in jih ne moremo pripisati
drugim diagnozam. Prizadene lahko številne
organske sisteme, vpliva na koncentracijo
posameznika, motnje spanja in povzroča
bolečine v mišicah. Tudi glavobol. Pogosto
so ljudje utrujeni, zasopli že ob manjšem
naporu. Zmanjša se tudi telesna zmogljivost,
pogosto postcovidni sindrom spremlja rahlo
povišana temperatura. Večje tveganje za
razvoj postcovidnega sindroma je pri tistih,
ki so preboleli težjo obliko bolezni, a to še
zdaleč ni pogoj. Dolgi covid se po raziskavah
sodeč pojavi tudi pri tistih, ki so preboleli
blažjo obliko bolezni, pogosto pri ženskah
med 35 in 49 letom starosti.

Novi koronavirus ali gripa?

»Nemalo ljudi se s covidom-19 okuži tudi v
poletnih mesecih, ko gripa ni tako pogosta.
Gripa se je v preteklih letih pojavljala v hladnejših mesecih (predvsem pozimi), medtem
ko se covid-19 za zdaj pojavlja preko celega
leta, največ okužb pa je tudi pri covidu-19 v
hladnejših mesecih,« so jasni na Nacionalnem
inštitutu za javno zdravje (NIJZ). V jesenskih
in zimskih mesecih je sicer opaziti znaten
porast gripavih obolenj in okužb z novim
koronavirusom. Najbolj podvrženi težji obliki
so v obeh primerih starejše osebe in kronični
bolniki. Obe virusni okužbi prizadeneta
dihala, zato jih včasih na prvi pogled ni
mogoče ločiti le na osnovi poteka bolezni in
težav. Za potrditev bolezni covid-19 je tako
potrebno mikrobiološko testiranje, ki poteka
na vzorcu brisa nosno-žrelnega prostora. Ob
ukrepih je bilo pogosto slišati nejevoljo, da
gre pri novem koronavirusu zgolj za obliko
gripe, a to ne drži.

Prehlad

Tudi pri prehladu gre pogosto za zamašen nos,
le v redkih primerih tudi za druge znake
okužbe dihal. »Za prehlad oz. nahod sta značilna predvsem zamašen nos in izcedek iz nosu,
kihanje, redkeje so nahodu pridruženi splošni
znaki in drugi znaki okužbe dihal,« pojasnjujejo na NIJZ. Prehlad je najpogostejša nalezljiva bolezen, ki jo povzročajo virusi. Prehladimo se lahko skozi vse letne čase, povprečen
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»V jesenskih in zimskih mesecih je opaziti znaten
porast gripavih obolenj in okužb z novim
koronavirusom. Najbolj podvrženi težji obliki so v
obeh primerih starejše osebe in kronični bolniki. Obe
virusni okužbi prizadeneta dihala, zato jih včasih
na prvi pogled ni mogoče ločiti le na osnovi poteka
bolezni in težav. Za potrditev bolezni covid-19 je
tako potrebno mikrobiološko testiranje.«
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odrasel naj bi tako za prehladom zbolel štirikrat letno, otroci pa zaradi slabše odpornosti
kar desetkrat letno. Na trajanje prehladnega
obdobja vpliva tudi hladno vreme, zaradi katerega se ljudje pogosteje zadržujemo v zaprtih
prostorih, kar poveča možnosti za prenos virusov. Povzročitelji prehlada so virusi, teh pa
obstaja več sto različnih vrst. »Prehlad se
podobno kot druge okužbe dihal širi s kužnimi
kapljicami ob kihanju in kašljanju in preko
onesnaženih rok ter onesnaženih predmetov
z izločki dihal,« svarijo na NIJZ. Prehlad se tudi
izjemno hitro prenaša, običajno pa so njegovi
prenašalci prav otroci. Viruse, ki prehlad
povzročajo, pogosto z rokami (ob neprimerni
higieni rok) prenesemo na nosno ali očesno
sluznico ter tako spodbudimo razvoj obolenja.
Simptomi se pokažejo že od nekaj dni do
teden po okužbi: bolečine v žrelu, zamašen
nos, nosni izcedek, blage bolečine v mišicah,
kihanje … V tretjini primerov se pojavi tudi
blag suh kašelj. Običajno obisk zdravnika v primeru prehlada ni potreben, saj ob počitku in
primerni skrbi za svoje zdravje izzveni v nekaj
dneh. Če prehlad vztraja dlje kot teden dni, le
poiščite zdravniško pomoč. Prav tako obvestite zdravnika, če ob prehladu težko požirate
ali dihate, če se pojavi otrdel vrat, ki ga spremlja glavobol ali pa občutite bolečino v
ušesih.

20 Zobni aparat v zrelih letih
22 Hipoglikemija ali
hiperglikemija?

24 Kaj o vašem zdravju
pove vaš urin?

26 Kdaj na prvi pregled
k oftamologu?

29 Železo – brez tebe
mi živeti ti

32 Ko je mišic vedno manj
35 PRILOGA:

JESENSKA OBOLENJA

35 Lahko farmacija sploh sledi
mutacijam virusa?

37 Gripa, covid-19, prehlad?
40 Jesenski čas

respiratornih virusov

43 Proti jesenskim tegobam

40

November 2022

Vsebina
A Število respiratornih okužb začne

naraščati oktobra in traja nekje do
maja.

B

 drasla oseba na leto preboli dva
O
do tri prehladna obolenja, otroci pa
še precej več.

C

T veganje za zaplete pri okužbi z
RSV je večje pri prezgodaj rojenih
otrocih.

4

Movember – kaj vse nam
sporočajo brki novembra

7

Svetovni dan razjede zaradi
pritiska

10 Tvoja pljuča za življenje
13 Atopijski dermatitis
15 Bolezen tisočerih obrazov
18 Koža s preveliko »konfekcijsko
številko«

Jesenski čas
respiratornih virusov
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29 Železo – brez tebe
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Škripanje listja pod nogami, drevesa se odenejo v živopisne barve, zadiši po kostanju
in jabolčnem moštu … Obstaja vrsta stvari,
zaradi katerih se še za odtenek bolj veselimo jeseni. A ta ima tudi drugo plat. Številni prehladi in virusne okužbe na preizkušnjo postavijo odpornost našega
imunskega sistema, ki ob dodatnih dejavnikih, kakršna sta nezdrav način življenja
in stres, lahko kloni. Okužbe zgornjih dihal
predstavljajo levji delež vseh okužb v
ambulantah splošne oz. družinske medicine, zato jim nekaj več pozornosti posvečamo v tem prispevku.
Avtorica: Nika Arsovski
Še dan poprej smo nosili kratke rokave in se
nastavljali soncu, naslednji dan se zaviti v prehodno jakno izogibamo velikanskim lužam.
»Oh, to jesensko vreme,« morda pomislimo in
le vdano skomignemo z rameni ter se pripravimo na novo sezono prehladov, kašlja in smrkanja. Nenadne ohladitve, kakršnim smo deležni v jesenskem času, prispevajo k vse
pogostejšim okužbam z respiratornimi virusi.
Pojavnost respiratornih obolenj je skorajda
dvakrat višja kot pojavnost gripe, vse skupaj
pa močno obremeni zdravstveni sistem in
celotno družbo. Izostanek od dela, odsotnost
v šoli ali vrtcu, so v hladnejšem delu leta pogosta posledica respiratornih okužb. Te se razlikujejo glede na samo intenziteto, od blagega
prehlada do gripe in virusne pljučnice.

Vrhunec respiratornih obolenj v
januarju in februarju

»Prehladna obolenja se pojavljajo čez celo
leto, glavna sezona pa je v hladnih mesecih.
Število respiratornih okužb prične naraščati
oktobra in traja nekje do maja. Vrh prehladnih obolenj je običajno januarja in februarja.
Prehladna obolenja povzročajo respiratorni
virusi, najpogosteje rinovirusi. Okužba se prenaša kapljično s človeka na človeka. Ko je
zunaj hladneje, večino časa preživimo v zaprtih prostorih, kjer je stik med ljudmi tesnejši.
To so tudi meseci, ko so otroci v šoli oziroma
v vrtcu. Respiratorni virusi se lažje širijo in
razmnožujejo, ko se zniža temperatura in vlažnost zraka,« pojasnjuje Ilonka Osrajnik, dr.
med., spec. interne medicine in pnevmologije, z Oddelka za pljučne bolezni Univerzitetnega kliničnega centra Maribor. Kot omenjeno, viruse vdihavamo z okuženim zrakom,
pogosto pa jih v telo vnesemo tudi z okuženimi rokami, preko nosu ali ust. V zaprtih prostorih, kjer se zadržuje večje število ljudi
(javni prevoz, nakupovalna središča …), je
možnost za prenos okužbe še mnogo večja,
zaradi hitrega prenosa okužbe pa se lahko
virusi eksponentno širijo. Tudi zato so kapacitete bolnišnic v jesenskem in zimskem času
precej bolj zasedene. Na novo sezono respiratornih okužb so po besedah sogovornice
pripravljeni tudi v mariborskem kliničnem
centru: »V UKC Maribor se v zimskih mesecih
vsako leto soočamo z občutnim povečanjem
števila bolnikov z respiratornimi okužbami.
Če se le da, poskušamo bolnike zdraviti ambu-

lantno. Žal potrebuje veliko bolnikov tudi
hospitalno zdravljenje. V najbolj kritičnih
mesecih naš oddelek ne more sprejeti vseh
bolnikov z respiratornimi okužbami, tako da
so bolniki zdravljeni tudi na Oddelku za infekcijske bolezni in drugih oddelkih Klinike za
interno medicino.«

Virusi lahko poslabšajo tudi
potek nekaterih kroničnih
bolezni

Odrasla oseba v povprečju na leto preboli
dva do tri prehladna obolenja, otroci pa
zaradi nezrelega imunskega sistema še dosti
več. Težava po kakšnem tednu izzveni, pogosto pa si pri tem pomagamo z zdravili za zniževanje telesne temperature, uživanjem tekočin in s primernim počitkom. Čeprav
respiratorna obolenja v večini primerov izzvenijo brez večjih težav, je slika pri klinično ogroženih skupinah bistveno težja in zahteva
umetno predihavanje v bolnišnici oz. zdravljenje. Virusi lahko poslabšajo tudi potek
nekaterih kroničnih bolezni, med drugim kronično obstruktivno pljučno bolezen in astmo.
»Ker prehladna obolenja povzročajo virusi,
antibiotiki ne pomagajo. Ob virozi je možna
sekundarna bakterijska okužba, ki se kaže s
poslabševanjem simptomov ali pojavom
novih simptomov. Če se bolnikovo stanje
poslabšuje, mora nujno k zdravniku. Več
zapletov pričakujemo pri starejših nad 65 let,
nosečnicah, osebah s kroničnimi obolenji
pljuč in srca in pri bolnikih z oslabljenim
imunskim sistemom (onkološki bolniki, slad-
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korni bolniki, določena zdravila ...),« zaključuje dr. Osrajnik.

»Jeseni je očiten porast respiratornih obolenj pri
otrocih vseh starosti. Porast se pojavi običajno v
začetku septembra z odprtjem vrtcev. Trenutno
imajo otroci okužbe z virusom prehlada,
respiratornim sincicicijskim virusom, adenovirusom,
parainfluenco ter koronavirusom.«

Napovedi: sezona 2022/2023 bo
virusno obremenjujoča

V zadnjih dveh letih so zdravstveni zavodi
zabeležili občutno manj primerov gripe kot
poprej. Razlog tiči v ukrepih, ki so posledica
epidemije novega koronavirusa. Ker je v
zadnjih dveh letih šolanje pogosto potekalo
doma, sploh ob začetku epidemije pa so bili
zaprti tudi vrtci, je bilo opaziti znaten upad
respiratornih okužb. Število teh pa je eksponentno naraslo ob odprtju vzgojno-izobraževalnih zavodov. Na Nacionalnem inštitutu
za javno zdravje (NIJZ) razširjenost akutnih
okužb dihal pozorno spremljajo že vse od leta
1991. Tedensko na podlagi vzorcev 40 ambulant osnovnega zdravstvenega varstva beležijo število oseb z boleznimi, podobnimi gripi
(GPB) ali z drugimi akutnimi okužbami dihal
(AOD). Slednjih so v sezoni 2021/2022 zaznali
znatno več kot sezono poprej, z največjim
porastom v januarju in februarju. Kakšna pa
so pričakovanja ob novi sezoni? »Napovedovanje poteka sezone gripe je negotovo. Kroženja gripe po marcu 2020 v Sloveniji (in tudi
v Evropi) ni bilo, tudi leto 2021 je bilo zelo
skromno, kar se tiče števila obolelih z gripo.
Pojavnost primerov se je povečala v februarju, marcu 2022, vendar ni dosegla enake
ravni kot v predpandemskih sezonah. Zaklju-

Vsebina
4

Movember – kaj vse nam
sporočajo brki novembra

7

Svetovni dan razjede zaradi
pritiska

10 Tvoja pljuča za življenje
13 Atopijski dermatitis
15 Bolezen tisočerih obrazov
18 Koža s preveliko »konfekcijsko
številko«

čili bi lahko, da bo zaradi manjšega prekuževanja ob intenzivnih nefarmacevtskih ukrepih, kot so maske, medsebojna razdalja,
izobraževanje na daljavo … zaradi epidemije
covida-19, prišlo do slabše imunske zaščite
pred virusi influence in posledično bo sezona
2022/2023 težka,« pojasnjujejo na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje in dodajajo,
da je dejavnikov, ki vplivajo na potek sezone,
enostavno preveč. »Ta skrb nedvomno
obstaja, vprašanje pa je, kako intenzivni bodo
nefarmacevtski ukrepi, kolikšna bo precepljenost proti gripi (pri nas v Sloveniji je bolj

slaba), kakšen sev bo krožil (tak, ki povzroča
bolj, ali tak, ki povzroča lažjo gripo) oz. kako
dobro bo ujemanje s tistim virusom gripe, iz
katerega je narejeno cepivo.«

Respiratorni sincicijski
virus pri otrocih

Med najbolj občutljivimi skupinami so otroci.
»Jeseni je očiten porast respiratornih obolenj
pri otrocih vseh starosti. Porast se pojavi običajno v začetku septembra z odprtjem vrtcev.
Trenutno imajo otroci okužbe z virusom prehlada, respiratornim sincicicijskim virusom,
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»Kroženja gripe po marcu 2020 v Sloveniji (in
tudi v Evropi) ni bilo, tudi leto 2021 je bilo zelo
skromno, kar se tiče števila obolelih z gripo.
Pojavnost primerov se je povečala v februarju,
marcu 2022, vendar ni dosegla enake ravni
kot v predpandemskih sezonah. Zaključili bi
lahko, da bo zaradi manjšega prekuževanja ob
intenzivnih nefarmacevtskih ukrepih, kot so maske,
medsebojna razdalja, izobraževanje na daljavo ...
zaradi epidemije covida-19, prišlo do slabše imunske
zaščite pred virusi influence in posledično bo sezona
2022/2023 težka.«
adenovirusom, parainfluenco ter koronavirusom. Otroci, ki pristanejo v bolnišnici, imajo
pogosto sočasno okužbo z več virusi,« pojasnjuje Tina Ahačič, dr. med., spec. pediatrije, iz Splošne bolnišnice Jesenice. Lani so
porast respiratornih okužb zaznali že v mesecu
septembru, ko je bilo v zdravstvenih zavodih
zaznati zaskrbljenost tudi zaradi večjega števila hospitaliziranih novorojenčkov in dojenčkov. Pri majhnih otrocih prevladujejo okužbe
z respiratornim sincicijskim virusom (RSV),
katerih razplet je lahko, v primeru nepravočasnega zdravljenja, tudi usoden. RSV je pogost
povzročitelj okužb dihal pri dojenčkih in otrocih v zgodnjem otroštvu. V prvem letu življenja se z njim okužita približno dve tretjini
dojenčkov, do dopolnjenega drugega leta starosti pa skorajda vsak otrok. Začetni znaki RSV
se kažejo kot povišana temperatura, kašelj,
izcedek iz nosu, kratko malo kot osnovni prehladni znaki. Če je otrok živahen, uživa primerne količine tekočine in normalno diha,

razloga za preplah ni, zdravstveno stanje pa
se po nekaj dneh, ob čiščenju nosu in sredstvih za zniževanje temperature običajno
izboljša. Pri novorojenčkih in dojenčkih
obstaja sum na RSV, v primeru, da otrok nenadoma postane zelo umirjen, večino časa prespi, poje in popije zelo malo, obenem pa težko
in sunkovito diha. V tem primeru čim prej poiščite zdravniško pomoč, prav tako se napotite k zdravniku v primeru daljšega trajanja
omenjenih znakov pri otrocih.

Tveganje za zaplete večje pri
prezgodaj rojenih otrocih

»Najbolj so ogroženi otroci do enega leta starosti. Starši so pogosto prestrašeni, če otrok
kašlja, kar pa za nas pediatre ni alarmanten
znak. Kašelj je naš obrambni mehanizem in
ga ne ustavljamo. Otrok z respiratorno
okužbo potrebuje pregled v zdravstveni ustanovi v primeru težkega dihanja, vročine, ki
traja več kot dva dni, ali v primeru hujšega
odklanjanja tekočine s posledično dehidracijo,« je jasna pediatrinja. V nekaterih primerih namreč pri okužbi RSV pride tudi do zapletov, najpogostejša sta vnetje malih dihalnih
poti oz. bronhiolitis in vnetje drobnih pljučnih mešičkov oz. pljučnica. Tveganje za
zaplete je večje pri prezgodaj rojenih otrocih,
otrocih s kronično pljučno boleznijo in otrocih s hujšo prirojeno srčno napako. In kaj
lahko storijo starši, da bi kar najbolje zaščitili
svoje otroke? »Okužb ne moremo preprečiti
drugače kot z manjšo izpostavitvijo virusom.
Družinam z novorojenčki in dojenčki svetujemo, da njihovi starejši sorojenci ne obiskujejo vrtca,« odgovarja sogovornica in zatorej
vsem staršem svetuje, da starejše sorojence
za nekaj časa obdržijo doma. Pediatri priporočajo, da že dva tedna pred prihodom novorojenčka starejše otroke umaknete iz vrtca,
doma pa naj ostanejo vsaj tri mesece oz. za
časa trajanja obdobja širjenja virusov. Prav
tako se, če ne drugače, že zaradi lastnega
zdravja in zdravja otrok, izogibajte kajenju v
bližini najmlajših. Poleg tega še dodatno
pozornost posvetite higieni rok, v primeru
prehladnih znakov pa se izogibajte tesnejšemu stiku z otrokom (poljubljanje …).

BIOTTA BREUSS
Biotta ekološki sokovi čistijo in regenerirjo telo.
Breussov sok se proizvaja po patentiranem receptu, ki ga je razvil naravni zdravilec Rudolf Breuss. Proizveden je iz ekološko pridelane podzemne
zelenjave, ki je bazična: rdeča pesa, korenček, zelena, krompir in redkev. Telo
se na današnji način življenja odzove s prekomernim zakisanjem, ki lahko vodi
v številne zdravstvene težave in bolezni. Breussov sok pomaga h razkisanju
organizma, spodbuja razstrupljanje telesa, krepi imunski sistem, pomaga
ohranjati uravnotežen krvni pritisk (bogat je s kalijem) in je bogat vir
naravnih vitaminov in mineralov.
Kupite lahko: v lekarnah, trgovinah zdrave hrane, v hipermarketih in supermarketih Mercator,
Tuš, Sanolaborju in v spletni trgovini www.pretti.si
Za vse dodatne informacije nas lahko kontaktirate: Pretti d.o.o., Nikola Tesla 12 a,
6250 Ilirska Bistrica, tel. 051 219 791, mail. pretti@siol.net, www.pretti.si
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Prehlad, nadloga, ki se ji je v jesenskem in
zimskem času skorajda nemogoče izogniti.
Odrasel človek letno preboli od dva do pet
prehladov, pri otrocih pa je številka še precej
višja. Zamašen nos in izcedek iz nosa poskrbita, da se oborožimo z robčki, nekateri pa
se po pomoč zatečejo tudi k inhalatorju.
Neprijeten kašelj, ki spremlja hladne dni, blažimo z medom in zeliščnimi pripravki, boleče
žrelo pa nas spodbudi h kuhanju zdravilnih
čajev. Preverite nekaj uporabnih nasvetov
pred sezono prehladnih obolenj, neprijetnega kašlja pa tudi vnetij ušes, ki vam bodo
zagotovo prišla prav.
Avtorica: Nika Arsovski

Prehlad, virusno vnetje nosne votline, je najpogostejša nadloga jesenskih in zimskih dni.
Glavni povzročitelji so virusi, največ pa jih
naokrog širijo kar otroci, katerih imunski sistem
je najbolj na udaru. Virusi se prenašajo z vdihovanjem majhnih kapljic, ki se širijo ob kašlju ali
kihanju, lahko pa tudi ob dotiku okužene površine. Prav zato se hitro širijo po vzgojno-izobraževalnih zavodih, najmlajši pa okužbe prenesejo tudi v družinski krog. Prehlad prepoznamo
po izcedku iz nosu, zamašenem nosu, praskajočem in pekočem žrelu, suhem kašlju … Opaziti je povišano telesno temperaturo, ki je bolj
izrazita pri otrocih. Akutna faza prehlada običajno traja dva do tri dni, za popolno ozdravitev pa je potreben teden ali dva. Zdravila za
prehlad ni, lahko pa si pomagamo z blaženjem
simptomov. »V sezoni prehladov se moramo
zavedati, da je vsak prehlad virusna okužba.
Zaradi tega moramo ostati doma, dokler imamo
vročino, da ne okužimo vseh okoli nas. Ob prehladih moramo piti veliko tekočine. Po zdravilih za zniževanje vročine posežemo, ko je naša
temperatura 38 °C ali več. Za nekaj dni si pri

zamašenem nosu lahko pomagamo s kapljicami,« pojasnjuje Ljubica Kolander Bizjak, dr.
med., spec. splošne medicine, iz Zdravstvenega doma Koper in dodaja, da v izrednih primerih poiščemo tudi zdravniško pomoč: »Če
je temperatura ves čas visoka in po treh dneh
sama ne pade pod 38 °C, se moramo posvetovati s svojim zdravnikom.« Kot omenjeno se
priporoča uživanje večjih količin tekočine (voda,
nesladkani čaji …), vsaj dva litra dnevno, medtem ko se strogo odsvetuje uživanje alkoholnih pijač. Privoščimo si počitek, saj lahko večji
telesni napori pripomorejo k dodatnim zapletom, kot je vnetje srčne mišice. S fiziološko raztopino mehčamo izcedek v nosu in olajšamo
izločanje, saj na ta način preprečimo zaplete,
kakršni sta vnetje srednjega ušesa in sinusov.

tura, v nekaterih primerih tudi občutek
šumenja in gnojni izcedek. Pri nekaterih otrocih so simptomi dokaj podobni prehladnim
(kašljanje, zamašen nos …), pri drugih pa se
vnetje odraža z jokavostjo, tudi bruhanjem in
drisko. »Ko otrok toži zaradi bolečin v ušesu,
mu lahko takoj pomagamo s sirupom ali tabletami (odvisno od starosti) proti bolečinam, kot
je na primer paracetamol. Če bolečina vztraja,
ga moramo peljati k specialistu pediatru, ki
bo ugotovil, ali gre za vnetje in za kakšno
vnetje gre,« pojasnjuje sogovornica. Če otrokovo razpoloženje ob vnetju ušes ni spremenjeno, si torej pomagamo s sredstvi za lajšanje
bolečine. Zdravljenje sicer najpogosteje
poteka antibiotično, bolečina pa se že po
dnevu ali dveh umiri.

Vnetje ušesa

Kašelj

Vnetje ušesa je eno najpogostejših obolenj
pri otrocih do starosti treh let. Bolezen
povzročata dva mehanizma: evstahijeva cev
in vnetje sluznice notranjega ušesa. Pri otrocih je evstahijeva cev, ki ima vlogo zračenja in
čiščenja srednjega ušesa, krajša in širša ter leži
bolj vodoravno, zato se lažje zapre, kar onemogoča primerno prezračenost srednjega
ušesa. V primeru vnetja sluznice notranjega
ušesa pa so glavni krivec mikrobi, ki iz nosu oz.
žrela v primeru prehladnih obolenj zaidejo v
srednje uho. Ob prehladih v nosno votlino
vdrejo virusi, ki se po sluznici nosnega dela
žrela preko evstahijeve cevi prenesejo v srednje uho. Pri otrocih so žrelnica in mandeljni v
prvih letih življenja povečani, saj predstavljajo
osnovno obrambo pred okužbami. V primeru
povečanih mandljev se oteži vstop v evstahijevo cev, kar povzroči nastanek podtlaka in
nabiranje tekočine v srednjem ušesu. Vnetje
ušesa se odraža z bolečino, kar nam otroci sporočajo s pogostim grabljenjem za ušesa, postanejo bolj razdražljivi, zmanjša se tudi tek.
Pogosto se pojavi povišana telesna tempera-

Kašelj je refleks, posledica draženja dihalnih
poti. Običajno gre za akuten pojav, ki traja največ dva oz. tri tedne, če se kašelj zavleče na
osem tednov in več, govorimo o kroničnem
kašlju. Ločimo dve obliki kašlja: dražeč suh
kašelj in produktivni mokri kašelj. Prvi je
pogosto posledica vdihavanja dražljivcev,
lahko pa tudi znak nekaterih bolezenskih stanj,
kot so gripa, oslovski kašelj itd. Mokri kašelj
po drugi strani je značilen za vnetja dihal, bolnik pa izkašljuje sluzavo, gnojno sluz. Kašelj
pogosto spremlja prehladna obolenja, zato
je pomembno, da v primeru sočasnega
nahoda dosledno čistimo nos. Sluz iz nosu, ki
zateka po zadnji steni v žrelo, lahko sam kašelj
le poslabša. Nekateri si v primeru kašlja pomagajo s farmacevtskimi izdelki, spet drugi se
obrnejo k naravi. »Za lajšanje težav pri suhem
in dražečem kašlju lahko posežemo po sirupih in tabletah, ki so v prosti prodaji v lekarnah. Pomembno je, da dovolj pijemo, napitki
naj bodo sobne temperature,« svetuje zdravnica dr. Kolander Bizjak in s tem poda najboljši recept za blaženje kašlja – uživanje teko-
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čine. Pomaga tudi vlaženje zraka v stanovanju,
ob tem pa se izogibamo hladnemu zraku in
večjim telesnim naporom. Pri kašlju si lahko
pomagamo tudi z nekaterimi živili, ki jih najdemo v domači shrambi. Med, na primer, je
zaradi svoje lepljivosti in antibakterijskih lastnosti prvo orožje v boju s kašljem. Ščiti namreč
sluznico in zmanjšuje draženje. Nekoč so bronhialne težave zdravili z mandlji (uporabite
mlete), po prepričanju drugih pa pomaga tudi
grgranje mešanice vode in soli (čajna žlička
soli in topla voda). Sol namreč preprečuje
draženje, ki povzroča kašelj. Tudi zelišča so v
boju s kašljem nadvse dobrodošla. Na prvem
mestu je timijan, ki zaradi svojih antimikrobnih lastnosti pripomore k odpiranju dihalnih
poti in sproščanju mišic v vratu. Poskusite
lahko tudi z inhalacijami, saj para mehča sluz,
ki spodbuja produktivni kašelj. V vodo, ki jo
vlijete v inhalator, lahko nakapate tudi nekaj
kapljic eteričnega olja evkaliptusa, ki bo odprl
vaše dihalne poti. A pozor, inhalatorji so lahko
koristni le, če so dosledno očiščeni in osušeni.
»Če uporabljamo inhalator doma, ga moramo
po vsaki uporabi oprati in razkužiti po navodilih proizvajalca,« opozarja sogovornica iz ZD
Koper.

Boleče žrelo

Sluznica žrela je prekrita z zaščitno plastjo
protiteles, ki lahko predvsem v zimskem času
oslabi. Prav zato postane še bolj dovzetna za
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okužbe z virusi in bakterijami. Boleče žrelo
je pogosto znanilec prehlada, v nekaterih primerih pa tudi kopice resnejših bolezenskih
stanj. Najpogosteje bolečine v žrelu
povzročajo virusne okužbe (virusi influence,
rinovirusi …), pa tudi težave z želodčno kislino, streptokoki in alergijami. Hkrati z bolečinami se pojavijo težave s požiranjem, kar
je še toliko bolj nadležno. Najbolje je, da ukrepamo že ob prvih znakih hripavosti in praskanju v grlu. Glasilkam pustimo, da počivajo,
prav tako ne menjavamo tonalitete glasu, če
spregovorimo. Dodatno jih obremenjuje tudi
šepetanje, škodita pa jim celo jokanje in smeh.
Pomembno je, da zaužijemo zadostne količine tekočine, saj glasilke tako ostajajo vlažne,
kar pripomore k njihovemu zdravljenju. Posegamo po zeliščnih čajih, topli vodi in juhah,
izogibamo pa se alkoholu in kavi. Žrelo nam
bo hvaležno tudi za kakšno žlico medu, ki
deluje antiseptično in skrbi za vlažnost. Privoščite mu ingverjev čaj z medom in limono.
Če boste po nasvetu povprašali babico, vam
bo svetovala grgranje žajbljevega čaja, v
lekarni pa lahko dobite tudi žajbljev
hidrolat.

Kaj lahko storimo sami v boju s
prehladnimi obolenji?

Bistvenega pomena v boju s prehladnimi
obolenji je naš obrambni sistem. Imunski sistem je, kot opozarja dr. Kolander Bizjak smi-

selno krepiti skozi vse leto, ne le samo pred
začetkom sezone prehladnih obolenj.
»Pomembni so gibanje na prostem, zdrava
hrana in čim manj stresno življenje,« zaupa
dokaj preprost recept za celovito zdravje in
ob tem opozori, da je v primeru nekaterih
okužb, kakršna je gripa, razmisliti tudi o
cepljenju. Nekaj za svoj imunski sistem lahko
naredite tudi sami, pomoč pa najdete kar v
domači shrambi.
Česen: strok česna vsebuje več kot 200 biološko aktivnih učinkovin, zato česen sodi med
najučinkovitejše rastlinske antibiotike. Že naši
predniki so ga uporabljali za preprečevanje
prehladov in blaženje okužb zgornjih dihal.
Ingver: zaradi protivnetnih in antioksidativnih lastnosti predstavlja veliko korist za naše
zdravje. V pomoč je pri vnetem grlu, pa tudi
za zmanjševanje slabosti.
Med: nadvse cenjeno živilo v naši prehrani
vsebuje vrsto vitaminov, aminokislin, mineralnih snovi in ostalih elementov, ki pripomorejo k našemu zdravju. Med dokazano
blaži težave z vnetim grlom in pomaga v boju
proti kašlju, prav tako lajša težave z dihali in
vnetje sluznic. Najpogosteje ga uživamo v
toplih napitkih, a bodite pozorni, da ga ne
vmešate v vrel čaj, saj s tem izgubi svoje zdravilne lastnosti.
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Neoperativna dekompresijska terapija hrbtenice
Po nekaterih podatkih kar 65 odstotkov
aktivnega prebivalstva išče pomoč
zaradi bolečin v hrbtenici. Onemogočeno jim je normalno življenje in pogosti so izostanki z dela.

Pomagajo tistim, ki jim ostane le
še operacija

Pogosto pri tem gre za hernijo diska, išias,
degenerativne spremembe diska, artrozo
majhnih sklepov (degenerativno obolenje sklepnega hrustanca) pa tudi spondilolistezo (zdrs kranialnega vretenca glede
na kavdalno vretence v smeri naprej, nazaj
ali v stran) in skoliozo (deformacija, stranski odklon hrbtenice od vertikalne osi).
Bolnike s težavami v hrbtenici ob tem
tarejo vrtoglavice in glavoboli ali pa čutijo
neprijetne mravljince v rokah in nogah.
Težave s hrbtenico lahko nastopijo tudi
zaradi športnih poškodb.
V vseh teh primerih lahko pomaga neoperativna dekompresijska terapija hrbtenice. Na Hrvaškem že dvajset let zdravijo
s to neinvazivno metodo, od lanskega leta
pa je na voljo tudi pri nas.

Simptomatska terapija ne
pomaga

rih priporoča simptomatska terapija, kot na
primer ultrazvočna terapija, magnetna terapija, elektroterapija in telesne vaje. Vendar
pa te terapije nimajo dobrih rezultatov, saj
zdravijo simptome in ne vzrokov. Kot poudarja Bernard Nikšič, je treba odstraniti
vzrok bolečine, ki je v utesnjenosti živca.

Razlika v tlaku dela čudeže

Kaj je torej neoperativna dekompresijska
metoda? Gre za raztezanje hrbtenice z
napravo, ki se imenuje ekstenzomat. Bolniki, ki pridejo k njim, se uležejo na posebno
mizo, ki je opremljena z najsodobnejšo tehnologijo. Tam se hrbtenični predel hkrati
greje in razteza. Gre za majhna raztezanja,
milimeter ali dva se poveča razmik med
hrbteničnimi vretenci, pri tem pa se poveča
tudi tlak znotraj diska, razlika v tlaku pa
povzroči, da se hrbtenično jedro, ki je izstopilo iz hrbtenice in povzroča pritisk na
živec, spet povleče nazaj. Po besedah Bernarda Nikšića se to lažje doseže pri akutnih
in bolj svežih poškodbah in metoda je najučinkovitejša v primeru poškodb diska. V
kar 80 odstotkih bolnikov s takšno obravnavo dosežejo, da operacija ni več potrebna
in bolečine izginejo.

Kot pove mag. fizioterapije Bernard Nikšić - Večletne težave so bile
Nado, direktor centra, so se za ustanovitev premagane
centra pri nas odločili zato, ker je veliko bol- Vzdušje na terapijah je sproščeno in prijetnikov v Zagreb prihajalo iz Slovenije. Zdaj, no, sama obravnava pa traja kar 60 minut.
po enem letu, ugotavljajo, da bi tudi tu Fizioterapevt se z bolnikom najprej temepotrebovali več centrov, saj so potrebe ljito pogovori, natančno pregleda njegovo
velike. Po njegovih besedah k njim priha- zdravstveno dokumentacijo in analizira stajajo bolniki, ki jim uradna medicina ni mogla nje. Kot pove Bernard Nikšić, zanj bolniki,
pomagati in jim je preostala le še operacija. ki se dan za dnem zgrinjajo pred ordinaBernard Nikšić je iskal metodo, ki bi poma- cijo, niso številke, ampak ljudje, ki potregala pri težjih poškodbah hrbtenice, saj se bujejo pomoč, da bi se rešili protibolečinin težav
s hrbtenico.
ni strinjal s klasično fizioterapevtsko obrav- skih tablet
+386(0)1
235-1-999
cesta 167,
LJUBLJANA
ki prihajajo
na obravnavo, obinavo težjih poškodb, predvsem hernijeZaloškaBolniki,
info@nado.si
diska. Običajno se namreč tudi v teh prime- čajno poročajo,
da
zaradi
www.nado.sitežav s hrbtenico

trpijo že dolgo časa in da jim nihče ni mogel
pomagati. Preostala jim je le še operacija.
Protibolečinska terapija čez čas preneha
delovati, saj se telo nanjo preprosto navadi.
Po njej bolnik postane le omamljen, kar mu
tablete dajejo lažen občutek, da manj boli.
S kronično bolečino mora tako živeti in se
prebijati iz dneva v dan. Kot že rečeno, v
Nado centru zdravja jim z neoperativno
dekompresijsko terapijo uspe pomagati v
vsaj 80 odstotkih primerov. Bolečine se
zmanjšajo že po nekaj tretmajih, mravljinčenje preneha in bolniki lahko spet normalno dihajo, živijo in delajo.
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Tudi za otroke in pri vrtoglavicah

hiperglikemija?

V Nado centru zdravja posebno pozornost
namenjajo tudi otrokom, saj opažajo, da
se pri nas nihče resno ne ukvarja z zdravljenjem skolioze, zelo razširjeno deformacijo hrbtenice, ki kasneje lahko privede
do resnih težav. Pregled in svetovanje za
otroke izvedejo brezplačno.
In še ena težava je, ki ji posvečajo pozornost: vrtoglavice. Po besedah Bernarda
Nikšića kar 80 odstotkov vrtoglavic izvira
iz težav v vratnih vretencih. Ker ni opaznega patološkega stanja, jih ni mogoče
diagnosticirati, posledično pa tudi ne učinkovito zdraviti. V Nado centru zdravja tudi
to težavo uspešno zdravijo z neoperativno
dekompresijsko terapijo.

24 Kaj o vašem zdravju
pove vaš urin?

26 Kdaj na prvi pregled
k oftamologu?

29 Železo – brez tebe
mi živeti ti

32 Ko je mišic vedno manj
35 PRILOGA:

JESENSKA OBOLENJA

35 Lahko farmacija sploh sledi
mutacijam virusa?

+386(0)1 235-1-999
Zaloška cesta 167, LJUBLJANA
info@nado.si
www.nado.si

Neoperativna dekompresijska
terapija hrbtenice je od lani na
voljo tudi pri nas.

37 Gripa, covid-19, prehlad?

Odprti smo: PON-PET, 08:00 - 14:00 ali 14:00 - 20:00

40 Jesenski čas

respiratornih virusov

+386(0)1 235-1-999
Zaloška cesta 167, LJUBLJANA
info@nado.si
www.nado.si

Treba je zdraviti vzrok, ne samo
simptome.

Odprti smo: PON-PET, 08:00 - 14:00 ali 14:00 - 20:00
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+386(0)1 235-1-999
Zaloška cesta 167, LJUBLJANA
info@nado.si
www.nado.si

Pomagajo lahko 80 odstotkom
bolnikov, ki pridejo k njim.

Odprti smo: PON-PET, 08:00 - 14:00 ali 14:00 - 20:00

Odprti smo: PON-PET, 08:00 - 14:00 ali 14:00 - 20:00
+386(0)1 235-1-999
Zaloška cesta 167, LJUBLJANA
info@nado.si
www.nado.si

CENTER ZA DEKOMPRESIJSKO TERAPIJO HRBTENICE V SLOVENIJI

IMATE BOLEČINE V HRBTU?
MI IMAMO REŠITEV!

Neoperativna Dekompresijska Terapija Hrbtenice (DTH) (raztezanje hrbtenice z ekstenzomatom) zdravi:

TERAPIJE IZVAJAJO 4 DIPLOMIRANI FIZIOTERAPEVTI IN 2 KINEZIOLOGA!
√
√
√
√
√

bolečine v hrbtenici
diskus hernijo
spondilolistezo
skoliozo
mravljince v rokah in nogah

√
√
√
√
√

išias
degenerativne spremembe diska
vrtoglavico in glavobole
artrozo majhnih sklepov
športne poškodbe

+386(0)1 235-1-999
Zaloška cesta 167, Ljubljana
info@nado.si, www.nado.si
pon.–pet.: 08:00–14:00,
14:00–20:00

Oglasno sporočilo

Odprti smo: PON-PET, 08:00 - 14:00 ali 14:00 - 20:00
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Vodilni vzroki za smrt prebivalcev Slovenije so
e vedno bolezni obtočil ter neoplazme.«

Zelena stran

Alternativna medicina
Center za zdravje človeka, d.o.o.

V Novem mestu, Ljubljani, Črnomlju
Tel.: 040 214 303 in
040 148 583
www.izvirzdravja.com
Solna soba, frekvenčna terapija za bolečine,
alergije vseh vrst, psihosomatika.
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Zobozdravstvo

Kirurgija

Optiki

20 Zobni aparat v zrelih letih

Center Hočevar

Kirurški center Toš

Optika Gleščič, Boris Gleščič s.p.

22 Hipoglikemija ali

Nudimo celostno oskrbo – za vaše zdravje in
zdravje vaših zob Reteče 205, 4220 Škofja Loka
tel.: 040 557 257, 08 200 5358
www.centerhocevar.com,
info@centerhocevar.com
fb: Center Hočevar

Samoplačniška zobna ambulanta
Prenadent

Draga 1, 1292 Ig,
tel.: 040 934 000
www.zobozdravstvo-prenadent.si
Nudimo: estetsko zobozdravstvo, protetiko,
implantologijo, brezbolečinsko lasersko
zdravljenje.

Ginekologija in urologija
Diagnostični center diaVITA,
ordinacija za bolezni dojk, ginekologijo in
estetsko medicino
PTC Dravlje, Ul. bratov Babnik 10, Ljubljana
Tel.: 041 734 725,
www.diavita.si
Izvajamo klinične preglede dojk z mikrodozno
mamografijo in UZ, zdravljenje nehotenega
uhajanja urina in pomlajevanje obrazne in
intimne regije.

Artroskopija, operacije krčnih žil, kil, halux
valgusa, karpalnega kanala …
Osojnikova cesta 9, Ptuj
tel.: 02 780 09 00,
www.kc-tos.si,
info@kc-tos.si

Medicinski pripomočki
LASULJARNA KSFH

Nudimo LASULJE na naročilnico ZZZS
tudi brez doplačila, kape, rutke.
Lilekova 2, Celje, tel.: 03 490 01 02
Rimska cesta 19, Ljubljana, tel.: 08 205 96 70
www.lasulje.net
Proloco medico d.o.o.
Hrvatski trg 1, Ljubljana
tel.: 01 43 98 300,
www.proloco-medico.si
Spec. prodajalna z medicinskimi in ortopedskimi
pripomočki! Prodaja, izposoja, svetovanje, izdelava
po meri.

VIKTORIA

Trubarjeva cesta 77, Ljubljana
Pogodbeni dobavitelj ZZZS za izdajo LASULJ,
PRSNIH PROTEZ in NEDRČKOV na naročilnico
tel.: 01 43 43 750, 041 580 812,
www.viktoria.si

Gregorčičeva 4, Celje,
Tel.: 03 492 34 10, PE Šentjur 03 749 22 90
www.optika-glescic.si, glescic.optika@siol.net

Optik Janez Poznič s.p.

hiperglikemija?

24 Kaj o vašem zdravju
pove vaš urin?

Vrvarska pot 3, 1310 Ribnica
tel.: 01 836 03 67,
optik.janez.poznic@gmail.com

26 Kdaj na prvi pregled

Optika Keber Damjan Keber s.p.

29 Železo – brez tebe

Trdinova 1, 8250 Brežice,
tel.: 07 499 22 33, 041 429 700
www.optika-keber.si, optika.keber@siol.com

Optika Kuhar d.o.o.

Vodnikova ulica 2, 2250 Ptuj
tel.: 02 787 86 36, 051 620 555
www.optika-kuhar.si, info@optika-kuhar.si

OPTO center, specialistični oftalmološki
pregledi ,estetika, optika
Turnerjeva 17a, Maribor
Tel.: 041 426 300
www.minus50.si

Teržan d.o.o. Optika, trgovina in storitve
Mariborska 54, 3000 Celje
03 491 3800, 051 30 88 00
optikaterzan@siol.net, www.optika-terzan.si

LETNA NAROČNINA na revijo ABC zdravja samo 21,00 €
04/51 55 880, info@freising.si
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+ učinkovito delovanje
+ izbrana zelišča
+ krepi imunski sistem
+ več energije
Immuno Sun komplet
Sirup Pulmed
Akcijska cena

-20%

59,52 EUR
77,40 EUR
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V 72h do močnega imunskega sistema

24 Kaj o vašem zdravju

Se tudi vi bojite prihajajočih prehladov in obolenj?
Vsak imunski sistem, ki je utrujen in izžet od stresa
ter opeharjen vitaminov in mineralov, ki jih telo
»pokuri« v boju za obstanek, je še bolj podvržen konstantnim obolenjem. S pričetkom jeseni, ko smo še
bolj na udaru virusov, obolenj in prehladov, pa se kaj
hitro pokaže, da mu je potrebno pomagati.

26 Kdaj na prvi pregled

Do dobrega počutja v najkrajšem možnem času
Obstaja zelo preprosta rešitev, ki lahko imunski
sistem v zelo kratkem času okrepi. Skrivnost se
skriva v premišljeni kombinaciji sestavin, ki jih
vsebuje Immuno Sun Complet. S svojim sinergetičnim delovanjem izboljšajo prekrvavitev telesa,
čistijo kri, sproščajo živčni sistem in lajšajo negativne
učinke stresa. Immuno Sun Complet sestavljajo
Immuno Sun kapsule, ki vsebujejo vitamin D3, vitamin C in B vitamine ter Reishi gobo, vse, kar vaš
organizem nujno potrebuje za uspešno zaščito pred
virusi in bakterijami.
Najmočnejša naravna kombinacija za imunsko
odpornost.
Raziskave so pokazale, da so bili ljudje, ki so uživali
vitamin D3 in vitamin C, bolj odporni in zdravi ter so
okrevali v presenetljivo kratkem času. Poleg tega
niso zbolevali tako pogosto kot osebe, ki teh vitaminov niso jemale. Immuno Sun komplet vsebuje
naravni vitamin D3, pridobljen iz lišaja jelenovke, ki
vsebuje 3800 IU. Bogat je tudi z vitaminom C, vitamini B.
Vitamin C - vir vitalnosti?
Vitamin C v kombinaciji z vitamini B6, B12 in folno
kislino pozitivno vpliva na cirkulacijo, na kri in prispeva

pove vaš urin?

k večjemu prenosu kisika, kar je zelo pomembno za
ohranjanje vitalnosti. Na ta način se zmanjša
možnost pojava kardiovaskularnih obolenj.
Reishi goba - 2000 letni nadnaravni imunostimulator
Goba nesmrtnosti ali bolj poznana kot Reishi goba
se v zdravstvene namene uporablja že 2000 let.
Njene številne učinkovine imajo na človeški organizem neverjetno pozitiven vpliv. Beta glukani v
gobi lahko v 72h popolnoma aktivirajo imunski
sistem, kar je izjemno!
Napitek, ki bo sprostil še najbolj napete
Ste si kdaj želeli, da bi z eno stvarjo rešili več težav?
Za nas je to Immuno Sun prašek, sestavljen iz treh
vrst magnezija, ki poskrbijo za celotno telo vse od
mišic, srca, prebavnega trakta do živčevja.
Ko nas napade kašelj
V primerih gripe, prehlada, bronhitisa, viroznih obolenj in vnetij priporočamo jemanje sirupa Pulmed.
Njegove sestavine hitro in učinkovito čistijo dihalne
poti. Je edini sirup, ki vas bo navdušil nad svojim
hitrim delovanjem. Primeren je tudi za otroke.
Dobro počutje za ves dan
V primeru psihičnih in ﬁzičnih naporov, opešanega
imunskega sistema in prizadetih dihal vam
Biostile ponuja izjemno akcijo. Izjemna rešitev v
samo eni kapsuli in enem napitku na dan.
Izkoristite kar 20% popust in poskrbite za vaše
dobro počutje v samo 72h. Želimo vam polno zdravja.
SVOJ PAKET NAROČITE NA:

080 88 44

ALI NA SPLETU: www.biostile.si

Lekarne l Specializirane trgovine
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