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Vzgojnoizobraževalna revija ABC 
zdravja izhaja mesečno. Na leto izi-
de enajst številk. Revijo lahko dobi-
te v čakalnicah zdravstvenih usta-
nov. Letna naročnina na revijo ABC 
zdravja znaša 17,06 EUR. Za naročila 
pokličite: 080 12 80. Lahko pa izpol-
nite naročilnico tudi na spletni strani 
www.abczdravja.si .
Opozorilo, ki velja za članke o 
zdravilih, ki se izdajajo le na 
zdravniški recept: 

»Ministrstvo za zdravje opozarja, da 
besedilo obravnava zdravilo, ki se 

Kolofon

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 vse-
bine, ki so navedene v oglasnih 
sporočilih. V reviji so podana 
mnenja avtorjev, uredništvo za 
pravilnost njihovih mnenj ne 
odgovarja.

Lovke zasvojenosti
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ABC Zdravja – Novice

Svetovni dan astme v svetu obeležu-
jemo 4. maja. Astma se uvršča med 
najpogostejše kronične bolezni, 
zanjo je značilno »astmatsko« vne-
tje dihalnih poti, žal pa vzrok vnetja 
ni poznan. Vnetje oziroma astmo 

lahko poslabša izpostavljenost različnim alergenom, med katere sodijo 
pelodi, hišne pršice, virusi in nekatere bakterije. Dihalne poti so zožene 
zaradi vnetja, lahko pa se še dodatno zožijo zaradi zunanjih dražljiv-
cev, kot je cigaretni dim ali hladen in suh zrak. Za astmo je značilno 
oteženo dihanje s piskanjem v prsnem košu, tiščanje v prsih in kašelj. 

Astma je v Sloveniji v porastu, zaradi nje naj bi trpelo 5 – 15 % Slo-
vencev. V Sloveniji si za ozaveščanje o astmi in drugih pljučnih bole-
zni prizadeva Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov: http://www.
dpbs.si/.

Možganske celice za svoje delovanje 
potrebujejo nenehno oskrbo s kisi-
kom, ki jim ga dovaja kri. Če je krvni 
obtok v možganih moten zaradi 

zamašitve, to povzroči smrt celic v tistem delu možganov, ki ga zama-
šena žila ne more več oskrbeti s kisikom. To vodi v nastanek značilnih 
simptomov in znakov, ki lahko trajajo nekaj tednov, mesecev ali so celo 
trajni. Pri manjši možganski kapi simptomi minejo že v nekaj dneh ali 
tednih. Pri približno 20 % bolnikov možgansko kap povzroči krvavitev v 
določenem delu možganov. Svetovni dan možganske kapi, s katero se v 
Sloveniji sooči 5– 9 % ljudi na 1.000 prebivalcev, obeležujemo 10. maja. 
Po podatkih Inštituta za varovanje zdravja se v Sloveniji zaradi možgan-
sko-žilnih bolezni zdravi vsako leto okrog 4.400 ljudi, okoli 2.100 pa jih 
umre. Od teh je pri 10 % za smrt kriva možganska kap. Upoštevati moramo 
pravilne ukrepe, ki si jih lahko preberete na spletni strani Društva za pre-
prečevanje možganskih in žilnih bolezni: http://mozganska-kap.info/.  

Hemofilija je prirojena motnja strjevanja krvi, pri kateri je odsotna oziroma znižana koncentracija 
faktorja za strjevanje krvi. V primeru hemofilije A gre za odsotnost faktorja VIII, pri hemofiliji B pa 
faktorja IX. Pri ljudeh s hemofilijo se lahko pojavi neobvladljivo notranje krvavenje, npr. v sklepe, ki 
je lahko posledica zgolj majhne poškodbe. Krvavitev v sklepe in mišice povzroči hude bolečine in 
omejeno gibljivost, krvavitev v pomembnih organih, kot so možgani, pa lahko vodi celo v smrt. 

V skupino bolezni, ki so jim skupne motnje v strjevanju krvi, sodi tudi javnosti slabše poznana 
von Willebrandova bolezen. Društvo hemofilikov Slovenije in strokovnjaki so ob svetovnem dnevu 
hemofilije, ki je potekal 17. aprila, opozarjali na pomen celostne zdravstvene oskrbe bolnikov s pri-
rojenimi motnjami strjevanja krvi po modelu centralizirane distribucije. Ta se je namreč izkazala za 

najprimernejši model, ki ga posnemajo po vsem svetu. Slovenija je z uvedbo testiranja krvi v letu 1986 uspela preprečiti okužbe z virusom HIV in 
hepatitisom C preko krvnih pripravkov, za obema pa je v preteklosti, žal, zbolelo precej bolnikov z motnjami v strjevanju krvi. Več informacij: http://
www.drustvo-hemofilikov.si/. 

Ste tudi vi v pomladnih dneh pogo-
sto utrujeni, razdražljivi in brez ener-
gije? Potem je lahko vzrok spomla-
danska utrujenost. Klinični vzrok 
zanjo sicer ni popolnoma pojasnjen, 

je pa lahko, vsaj tako menijo nekateri strokovnjaki, posledica nihanja 
temperatur. Te se v pomladnem obdobju v jutranjih in popoldanskih 
urah namreč precej razlikujejo. Če se želite znebiti neprijetne nadloge 
in ohraniti vitalnost oziroma se pripraviti na poletje, je vsekakor pri-
poročljivo uživanje uravnotežene prehrane, pri čemer v spomladan-
skem času povečamo vnos vitaminov in mineralov z uživanjem sadja 
in zelenjave. Seveda pa ne smemo pozabiti na redno telesno aktiv-
nost, ki je v lepem vremenu, ko ta lahko poteka v naravi, še toliko 
prijetnejša.

Ob lepem vremenu se marsikdo z 
veseljem prepusti razvajanju sonč-
nih žarkov. Čeprav se nam takšno 
razvajanje morda na prvi pogled zdi 

povsem nedolžno, lahko na naši koži, pa tudi na našem zdravju, pusti 
resne posledice. Ultravijolični (UV) žarki so namreč odgovorni za nasta-
nek opeklin in drugih poškodb kože. Žal se intenzivnost sončevega 
UV-sevanja zaradi tanjšanja plasti ozona v zadnjih letih povečuje, s 
tem pa tudi tveganje za poškodbo naše kože. UV-žarki se med seboj 
razlikujejo glede na valovno dolžino, zato ločimo UVA-, UVB- in UVC-
žarke. Naši koži so najnevarnejši UVB-žarki, ki lahko prodrejo globoko 
v kožo. Pomembno je, da se pred športnimi aktivnostmi oziroma zadr-
ževanjem na prostem vedno zavarujemo s primernim zaščitnim fak-
torjem. Seveda pa je pomembno poudariti, da se v času, ko je sonce 
najmočnejše, zadržujemo v senci. Dolgoročna izpostavljenost soncu 
lahko namreč pripelje do melanoma oziroma nastanka kožnega raka.
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Medicinske kompresijske nogavice izdelane  
v Nemčiji za tiste, ki si želijo kvaliteten 
izdelek po odlični ceni

duomed so medicinske kompresijske nogavice, 
ki zagotavljajo pravilen padec kompresije od 
gležnja navzgor po nogi. Odlikujejo jih visoka 
vzdržljivost sodobnih materialov za potrošniku 
prijazno ceno.

Vaše noge bodo bolj spočite in zvečer ne 
bodo več zatečene. Na voljo so kot dokolenke, 
samostoječe visoko stegenske in hlačne nogavice 
ter kot nogavica za posamezno nogo na pas. 

Posebne lastnosti: 

medi compression  
je zaščitna znamka medi 
proizvodov, ki so plod več 
kot 60 letnih izkušenj, 
oblikovanja in raziskav nemških 
strokovnjakov, ki vam zagotavlja 
najkvalitetnejše materiale in 
najučinkovitejšo kompresijo.  

Clima Fresh 
posebna tehnika pletenja deluje 
antibakterijsko, preprečuje 
nastanek neprijetnih vonjav 
in omogoča (brez uporabe 
kemičnih sredstev), da se pri 
pranju te lastnosti ne bi izgubile.

medi – počutite se bolje
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Pri večji aktivnosti, kamor poleg rekreacijske 
športne aktivnosti in profesionalnih trenin-
gov štejemo tudi dolgotrajno zadrževanje 
položaja telesa v prisiljeni drži, dvigovanje 
večjih bremen in dolgotrajno ponavljanje 
enih in istih gibalnih vzorcev, pride do anae-
robnega metabolnega procesa v mišicah. Ta 
nastane zaradi konstantne in dolgotrajne 
kontrakcije  mišičnih vlaken. Pretok krvi, ki 
oskrbuje mišice s kisikom in potrebnimi hra-
nili, je moten, zato se sproži anaerobni meta-
bolni proces, kjer kot stranski produkt nastaja 
mlečna kislina. Ta povzroči utrujenost mišic 
in bolečino v mišicah, ki jo mnogi radi ime-
nujejo »muskelfiber«. Toliko časa kot je 
mlečna kislina v večjih količinah prisotna v 
mišičnem tkivu, imamo tudi bolečine v miši-
cah. Če je to enkraten proces in uspemo rege-
nerirati mišična vlakna, je to dobro za nas, ker 
gradimo mišično maso ali povečujemo 
mišično vzdržljivost. Če pa se dogodki pona-
vljajo vsakodnevno in ne poskrbimo za 
možnost regeneracije, pa na dolgi rok pride 
do skrajševanja mišic in t. i. zlepljenja meh-
kotkivnih struktur. Posledično mišična vlakna 
ne delujejo koordinirano, se krajšajo in vle-
čejo sklepe v neoptimalne biomehanske 
položaje. To pa lahko povzroči poškodbe na 
mehkih tkivih, tudi na sklepih. 

 Kako si lahko sami lajšamo bolečine ob 
poškodbi mišic oziroma poskrbimo za nji-
hovo regeneracijo? 
Zelo pomembno je, da po koncu aktivno-
sti ali dolgotrajne prisiljene drže nare-
dimo gibe v nasprotni smeri. Če smo bili 

Zagotovo smo se že vsi srečali z bolečinami 
v sklepih in mišicah, ki so običajno posle-
dica športne aktivnosti ali napornega fizič-
nega dela. Sklepi in mišice pa so lahko 
zaradi različnih vzrokov tudi vir kronične 
bolečine, ki lahko močno vpliva na kako-
vost življenja posameznika. Na vprašanja 
o tem, kako nam je v primeru tovrstnih 
težav lahko v pomoč fizioterapija ter o raz-
ličnih fizioterapevtskih pristopih glede na 
vir težave, je odgovarjala fizioterapevtka 
Tatjana Jeglič. 

Avtorica: Alja Gogala

Z bolečinami v mišicah so se verjetno sre-
čali že vsi, ki so opravljali kakršno koli tele-
sno aktivnost. Zakaj v mišicah pravzaprav 
pride do bolečine?

Ko zabolijo sklepi  
in mišice

dolgo časa sklonjeni, je na primer zelo 
pomembno, da naredimo zaklon. Na ta 
način raztezamo mišično skupino, ki je 
bila dolgo časa v aktivnosti, hkrati pa akti-
viramo nasprotno mišično skupino. Raz-
tezanje je bistvenega pomena, saj nam 
pomaga ohranjati tudi gibljivost sklepov 
v vseh smereh, kar je pomembno za dol-
gotrajno funkcioniranje posameznika 
brez bolečin. 

Drug pomemben element je povečanje 
prekrvavitve v mišicah. Če imamo na primer 
bolečine v mišicah, ne smemo samo poči-
vati, ampak moramo biti zmerno aktivni. 
Poslužujemo se lahko tudi »starih babičinih 
receptov«, kot je knajpanje, to je izmenično 
hlajenje in ogrevanje določenega dela telesa, 
ali masiranje določenih mišičnih skupin. S 
tem povečujemo pretok krvi, ki bo poskrbel 
za odplakovanje stranskih produktov iz 
mišičnih vlaken in poskrbel za hitrejšo rege-
neracijo. Zelo pomemben je tudi dovolj velik 
vnos vode, ki pomaga pri odplakovanju 
stranskih produktov iz mišic. Na tržišču naj-
demo tudi naprave oziroma aparate, ki spod-
bujajo povečanje pretoka krvi in tako pripo-
morejo k regeneraciji mišic in telesa. Dobre 
naprave ne delujejo samo na povečanje pre-
toka krvi, ampak imajo vpliv tudi na celični 
nivo, torej na mitohondrije, prepustnost 
celične membrane ter povečevanje difuzije 
skozi celično membrano. Določene so le za 
profesionalno fizioterapevtsko uporabo, v 
domačem okolju pa si lahko na primer poma-
gamo tudi s pulzno magnetno terapijo.

Intervju: Tatjana Jeglič
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Kaj je lahko vzrok za kronične bolečine 
v mišicah in kako jih lahko lajšamo s 
fizioterapijo?
Vzroki za razvoj kroničnih bolečin v mišicah, 
sklepih in mehkotkivnih strukturah so lahko 
spremembe v samih tkivih. Mednje na pri-
mer sodijo poškodbe, ki imajo kronični 
potek, degenerativne spremembe, spre-
membe v delovanju samih osnovnih grad-
benih enot tkiv oziroma celic, slaba prehrana 
in slabe življenjske navade. Kronične bole-
čine v mišicah in mehkih tkivih pa se lahko 
pojavijo tudi zaradi sprememb v delovanju 
centralnega živčnega sistema, kamor na pri-
mer sodijo hormonske spremembe, spre-
membe v kemičnem ravnovesju v možga-
nih, možganska kap in degenerativna 
obolenja možganov, avtoimunska obolenja 
ali razvoj centralne bolečine kot posledica 
velike travme na telesu. 

Kako se v fizioterapiji lotimo lajšanja 
bolečin, je odvisno od vzroka nastanka. Per-
cepcija bolečine se pri posameznikih razli-
kuje, zato enotnega recepta ni. Na splošno 
pa uporabljamo različne aparature, poslu-
žujemo se manualnih, mobilizacijskih in 
manipulativnih tehnik za mehka tkiva ter 
sklepe oziroma tehnik in konceptov obrav-
nave, ki so usmerjena v učenje in plastič-
nost možganov ipd. Zavedati se moramo, 
da je kronična bolečina kompleksen sin-
drom in da se ga je treba lotiti kompleksno. 
Delovanje samo na enem nivoju, funkciji 
ali strukturi ne bo prineslo zadovoljivega 
rezultata, ki pa je seveda vrnitev posame-
znika nazaj v njegovo ožje in širše socialno 
okolje brez bolečin. 

Kako lahko lajšamo bolečine, ki se poja-
vijo zaradi obrabe ali zaradi vnetja sklepa?
Kadar je vnetje še vedno prisotno, je potrebno 
mirovanje in jemanje farmakoloških sredstev, 
če jih seveda predpiše zdravnik. Kakršno koli 
prekomerno povečevanje pretoka krvi v vne-
tem tkivu lahko namreč naredi veliko škode. 
Najnovejše raziskave tudi ugotavljajo, da hla-
jenje vnetega predela z zelo mrzlimi obkladki 
ali ledom naredi veliko škode v normalnem 
procesu zdravljenja specifičnega tkiva. Mraz 
oziroma podhlajevanje predela se vpleta v 
avtoimunski odgovor našega telesa in zavira 

»Sklepni hrustanec namreč nima žil, zato se prehra-
njuje s pomočjo gibanja. Gibanje povzroči pretok 
sklepne tekočine, ki je bogata s hranili, pomemb-
nimi za hrustanec, prehranjevanje hrustanca pa 
poteka po principu difuzije.«

vnetje. Zdravljenje pa vnetje »potrebuje«, 
seveda le, če to ni bakterijsko. Ko se vnetje 
pomiri, lahko začnemo s fizioterapijo. Kakšen 
je postopek fizioterapije, je odvisno od vrste 
obrabe oziroma vzroka za nastanek vnetja. 

Kako lahko sami ohranimo gibljivost 
sklepov?
Gibanje je zelo pomembno za ohranjanje 
gibljivosti sklepov in dobro ohranjenost sklep-
nega hrustanca. Sklepni hrustanec namreč 
nima žil, zato se prehranjuje s pomočjo giba-
nja. Gibanje povzroči pretok sklepne teko-
čine, ki je bogata s hranili, pomembnimi za 
hrustanec, prehranjevanje hrustanca pa 
poteka po principu difuzije. Za zdravje in 
ohranjevanje sklepnega hrustanca je 
pomembna tudi obremenitev. Če je ta pre-
velika ali je sklepni hrustanec dolgotrajno 
obremenjen samo na enem delu, lahko hitro 
pride do poškodb in obrab, kar ima za posle-
dico manjši obseg gibljivosti sklepa, bolečino 
med gibanjem ali, v skrajnem primeru, že 
samo pri zadrževanju v ležečem položaju, 
sedenju ali stoječem položaju. Isti princip pre-
hranjevanja in ohranjanja zdravja imajo tudi 
medvretenčne ploščice. Osebno priporočam 
gibanje v sklepih v vseh smereh z zmerno 
obremenitvijo in pa seveda aerobno gibanje, 
ki blagodejno vpliva tudi na krvožilni sistem 
in zmanjševanje vsakodnevnega stresa. 

Je lahko fizioterapija v pomoč tudi pri 
osteoporozi? 
Znano je, da je gibanje preventiva in kura-
tiva pri diagnozi, kot sta osteopenija, za 
katero je značilno zmanjševanje kostne 
mase in ni nujno, da se razvije v osteopo-
rozo, in osteoporoza. Največkrat se zgodi, 
da osebe samo zaradi diagnoze osteopo-
roza sploh ne pridejo na fizioterapevtsko 
obravnavo. Najpogosteje je to spremljajoča 
diagnoza po poškodbah skeleta, sklepov ali 
vezi, pri bolečinah v sklepih ali drugih teža-
vah. Kadar nas obišče oseba z osteoporozo, 
sem predvsem pozorna na moč in vzdržlji-
vost mišic oziroma mišičnih skupin, na nji-
hovo dolžino, ki mora biti optimalna za delo-
vanje našega telesa v vsakodnevnih 
aktivnostih, ter na koordinirano vključeva-
nje mišičnih vlaken pri kontrakciji mišic. 
Dodatno lahko kot pomoč pri obravnavi 
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»Če se dogodki pona-
vljajo vsakodnevno in ne 
poskrbimo za možnost 
regeneracije, pa na dol-
gi rok pride do skrajševa-
nja mišic in t. i. zlepljenja 
mehkotkivnih struktur.«

Šipek
Šipek so ljudski zdravilci že od nekdaj 
uporabljali zaradi visoke vsebnosti vita-
mina C za zvečanje odpornosti in za zdra-
vljenje prehlada. Manj je znano, da so ga 
uporabljali tudi pri išiasu in revmatizmu. 
Znanstveniki so začeli raziskovati, katere 
aktivne učinkovine vsebuje šipek in kako 
delujejo na sklepe. Ugotovili so, da gre 
za kompleks aktivnih učinkovin: flavo-
noidov, karotenov, triterpenoidov, fito-
sterolov, galaktolipidov in vitamina C. 
Raziskave so pokazale, da šipek deluje 
protivnetno in antioksidativno ter 
zmanjša oksidativen stres, ki ga povzro-
čajo prosti radikali. Aktivne učinkovine 
v šipkovih plodovih pa so zelo občutljive 
na svetlobo in toploto, zato mora biti obi-
ranje in ravnanje s plodovi strokovno. Pri 
pripravi šipka plodove najprej posušijo, 
nato odstranijo semena, sledi mletje 
ovojnice in dobljeni prah se uporablja 
kot prehransko dopolnilo. 

osebe z osteoporozo uporabljamo tudi apa-
rature, ki delujejo na celičnem nivoju in tako 
vplivajo na metabolizem mišic in kosti, kot 
sta na primer pulzna magnetna terapija in 
visokotonska elektroterapija. 

 Fibromialgija je bolezensko stanje, za 
katero je značilna tudi kronična bolečina 
v mišicah. Kako lahko pomagate pacien-
tom s to težavo oziroma kako si lahko 
težave lajšajo sami?
Fibromialgija je bila šele v začetku devetde-
setih let prejšnjega stoletja sprejeta med 
prava obolenja. Vzroki na žalost še vedno niso 
dodobra znani, najnovejša literatura pa se 
bolj kot vzrokom v samem telesu nagiba k 
vzrokom v centralnem živčnem sistemu, torej 
v možganih. Za zdaj prav tako še nimamo zelo 
učinkovite terapije za fibromialgijo, zato jo 
zdravimo simptomatsko. V fizioterapiji izva-
jamo gibalne in raztezne vaje, vaje za krepi-
tev mišične moči, dobre izkušnje imamo tudi 
z uporabo globokih udarnih valov – EWST in 
globinskega pregrevanja. Naj poudarim, da 
bo en koncept oziroma način obravnave 
nekomu zelo pomagal in imel blagodejne 
učinke na njegove simptome, pri drugi osebi 
z enako diagnozo pa skoraj nič. To pa zato, 
ker smo si kot posamezniki zelo različni in 
naše telo sprejme določene agense po svo-
jih pravilih. Na žalost je to najbolj očitno pri 
osebah z možgansko kapjo in s fibromialgijo 
ter podobnimi obolenji. 

Bolečine v mišicah in sklepih se pogosto 
pojavijo tudi pri bolnikih, ki okrevajo po 
možganski kapi. Kako poteka fizioterapevt-
ska obravnava pacientov po možganski 
kapi in katerih metod se poslužujete?
Obravnava oseb po možganski kapi je zelo 
specifična in od fizioterapevta zahteva veliko 
znanja z različnih področij. Fizioterapevt 
mora poznati delovanje centralnega živčnega 
sistema, tudi procesov kognicije in percep-
cije ter vpliv senzornih prilivov na motorični 
odgovor, ter delovanja sklepov in mehkot-
kivnih struktur. Prav tako mora poznati, kako 
in zakaj se posameznik po možganski kapi 
giba drugače kot njegovi sovrstniki. Ko govo-
rimo o okrevanju po možganski kapi, moramo 
govoriti o sami kvaliteti gibanja in ne zgolj o 
gibanju. Veliko bolnikov po možganski kapi 
doseže določeno stopnjo samostojnosti, ven-
dar je za kvalitetno življenje pomembna tudi 
odsotnost kompenzacij. Kompenzacije lahko 
vodijo v zmanjšanje obsega gibljivosti, razvoj 
bolečine in posledično vedno manjšo aktiv-
nost. Svetovno priznani koncept obravnave, 
ki temelji na kvalitetnem gibanju in ne samo 
gibanju, je koncept Bobath. Njegova pred-
nost je v holističnem pristopu, torej da na 
posameznika gleda celostno in ne zgolj kot 
na oboleli sklep ali poškodovano mišico. Pri-
stop sledi najnovejšim nevrofiziološkim in 
biomehanskim teorijam, sloni na pozitivnem 
pristopu do bolnika,  prenosu terapije v vsa-
kodnevno življenje, izkoriščanju bolnikovih 
sposobnosti za obnovitev oziroma okrepitev 
šibkejših delov telesa po poškodbah ali bole-
zenskih stanjih, ki prizadenejo delovanje 

živčno-mišičnega sistema. Namen terapije je 
ponovno učenje ali izboljšanje izvajanja vsa-
kodnevnih aktivnosti v različnih okoliščinah 
s poudarkom na največji možni kakovosti in 
kontroli gibanja med izvajanjem funkcije.

Kako lahko pomagate pacientom, ki se 
soočajo z drugimi nevrološkimi težavami, 
med katere sodita na primer multipla skle-
roza in parkinsonova bolezen?
Vsako od nevroloških obolenj ima svoj vzrok 
in mesto nastanka, ki jih moramo upoštevati 
pri planiranju terapije. Pomembno je vedeti, 
ali je poškodba, ki vpliva na delovanje posa-
meznika, difuzna oziroma razpršena, ali pa gre 
za poškodbo centralnega živčnega sistema, ki 
je fokusna. Poleg tega moramo vedeti ali vsaj 
predvidevati glede na mesto poškodbe, koliko 
senzornih in motoričnih poti je prizadetih. 
Nižja kot je poškodba, več možganskih poti je 
prizadetih, posledično pa je manjši tudi rezul-
tat rehabilitacije. Prav tako moramo vedeti, ali 
je obolenje progresivno in kakšen je njegov 
potek pri posamezniku. 

Tudi pri nevroloških obolenjih nam je 
lahko v pomoč koncept Bobath, seveda pa 
je zelo pomembno, kaj si posameznik želi ter 
kako je motiviran za samo terapijo. Za uče-
nje je namreč motivacija izjemnega pomena. 
Klinične študije kažejo, da je najučinkovitejša 
fizioterapija tista terapija, ki temelji na izva-
janju vsakodnevnih aktivnosti, kot je na pri-
mer hoja z namenom, torej pot v trgovino, 
sprehod, samostojna uporaba stranišča, pri-
jemanje in spuščanje predmetov ter rokova-
nje z njimi, na primer hranjenje, pitje, umiva-
nje, priprava hrane,  z dobro kvaliteto gibanja 
in z dobrim ravnotežjem, kar pomeni, da 
oseba ne pade. 
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ki se pojavljajo na mestih, kjer prihaja do 
neenakomerne obremenitve, npr. ob 
t iščanju na podplatih .  Naslednje so 
solarne keratoze, ki so posledica motnje 
UV-žarkov in se dokaj pogosto pojavljajo 
pri ljudeh, ki so bili soncu preveč izposta-
vljeni. Največkrat se pojavljajo na prede-
lih nosu, čela, hrbtišča rok itd., torej na 
soncu izpostavljenih delih, kjer se koža 
najprej vname, nato zadebeli, proces vne-
tja in zaroženevanja pa se ne ustavi. Kera-
toze pa se lahko pojavljajo tudi v sklopih 
drugih boleznih, recimo kot del procesa 
luskavice. 

Kakšni so postopki zdravljenja pri 
keratozi? 
Mehanske keratoze zdravimo z mazili, ki vse-
bujejo določene kisline. Te namreč zadebe-
ljeno kožo mehčajo in tanjšajo. Solarne kera-
toze pa zdravimo z uporabo različnih sredstev, 
denimo s pomočjo postopka zamrzovanja, z 
laserjem, s kemičnimi snovmi itd. Tkivo po 
njihovi uporabi odpade in keratoza je 
pozdravljena.

O atopijskem dermatitisu, prhljaju, aknah 
in podobnem je bilo prelitega že precej 
črnila, na račun teh pa so bile nekatere prav 
tako pomembne težave s kožo morda bolj 
zapostavljene, kot bi si zaslužile.

Prav je, da izpostavimo še nekatere 
druge, kot so keratoze, diseboreje, različne 
vrste kožnega raka in urtikarije oz. kopriv-
nice. Na vprašanja nam je prijazno odgo-
varjal strokovnjak prim. Boris Kralj, dr. med., 
specialist dermatovenerolog in flebolog.

Avtorica: Anja Kuhar

Veliko je govora o atopijskem dermati-
tisu, aknah, prhljaju itd. Če pa bi morali 
izbrati nekaj sicer pogostejših, a v javnosti 
manj znanih bolezni kože, katere bi 
izpostavili? 
Na to vprašanje je težko odgovoriti. Zelo redke 
so denimo ‘eksotične’ bolezni, kot so npr. avto-
imunske bolezni z bulami in mehurji. Med dokaj 
pogoste bolezni, o katerih se še vedno ne govori 
veliko, pa sodijo denimo keratoza, diseboreja, 
kožni rak ter koprivnica oz. urtikarija.  

Začniva kar pri keratozi. Za kakšno 
težavo gre?
O različnih vrstah keratoz govorimo, 
kadar pride do zaroženevanja in debelje-
nja kože. Poznamo mehanske keratoze, 

ABC manj znanih  
težav s kožo

Kateri znaki kažejo na pojav solarnih 
keratoz?
Če se na določenem mestu ponavlja vnetje 
kože z luščenjem, ki se nikakor ne zaceli, je 
pametno stopiti do osebnega zdravnika ali 
dermatologa. Napredovanje keratoz se 
namreč zelo preprosto odpravi. 

V primeru nezdravljenja lahko na mestu 
vnetja nastane kožni tumor, ki največkrat 
sicer ni nevaren, lahko pa se vendar razvije 
v ploščatocelični karcinom (enega od 
dveh rakov, ki iz tega izhajata), ta v sicer 
redkih primerih lahko tudi metastazira po 
telesu. 

Pa sva pri naslednji temi, kožnem raku. 
Ploščatocelični in bazalnocelični karcinom 
sta dva od najpogostejših kožnih rakov in naj-
pogostejših rakov nasploh, vendar je njun 
razplet dokaj ugoden, če ju odkrijemo dovolj 
zgodaj.

Solarne keratoze lahko vodijo v 
kožnega raka, zato je njihovo zgodnje 
odkrivanje ključnega pomena. 

Vloga laserja v dermatologiji:
•	 zdravljenje solarnih keratoz,
•	 odstranjevanje fibromov,
•	 pomlajevanje kože,
•	 odstranjevanje rdečin in drobnih žilic 

itd., 
•	 odstranjevanje dlak in prekomerne 

poraščenosti.



10 Maj 2014

Kako je videti kožni rak te vrste?
Bazalnocelični karcinom je dokaj simetrična, 
rjavo rdečkasta tvorba, ki čez nekaj časa v svo-
jem jedru prične razpadati. Znotraj se tvori 
manjša ranica, pod povečavo je ob robu 
videti številne žilice. Lahko raste sorazmerno 
hitro. 

Ploščatocelični karcinom je težko oprede-
ljiva tvorba, največkrat belkasto rjavo rdeče 
barve. Lahko deluje kot ranica, ki se kruši, 
predvsem pa se neprestano povečuje. Takšna 
tvorba je seveda sumljiva in potrebna pre-
gleda pri dermatologu. 

Tudi maligni melanom je kožni rak, 
vendar se od ploščatoceličnega in bazal-
noceličnega karcinoma razlikuje. Je tako?
Tako je. Gre za zelo agresivno obliko raka, če 
zamudimo njegov ugodni trenutek. Pravza-
prav bi lahko rekli, da ima le dve možnosti: 
ali ga odkrijemo v pravi fazi ali pa je že zamu-
jen. Če ga odkrijemo dovolj zgodaj, ko še ni 
zadebeljen, je razplet zelo ugoden. V primeru 
zadebelitve pa nima ugodnega razpleta, saj 
neobvladljivo metastazira. 

Se po videzu razlikuje od prej omenje-
nih karcinomov?
Po videzu je maligni melanom podoben 
znamenju, je nepravilne oblike oziroma asi-
metričen in neenakomerno obarvan, zelo 
pogosto vsaj deloma vsebuje temno ali 
črno barvo. Poleg tega dokaj hitro raste, 
govorimo o obdobju nekaj tednov ali 
mesecev. 

Se maligni melanom razvije iz materinih 
znamenj ali obstajajo dodatni sprožilci?
V 60 % primerov se maligni melanom razvije 
iz zdrave kože, v 40 % pa iz t. i. materinega 
znamenja. Tako njegov nastanek ni nujno 
vezan na materino znamenje, ogromno ljudi, 
pri katerih se razvije, znamenj praktično sko-
raj nimajo. Potencialni faktor je seveda tudi 
sonce, vendar zagotovo obstajajo še drugi 
sprožilni dejavniki, saj se maligni melanom 
pojavlja tudi na področjih podpazduhe, pod-
platov, med prsti itd. 

Kar se znamenj tiče, pogosto prihaja do 
panike. Ta je popolnoma nepotrebna, če gre 
za počasi rastoče simetrično znamenje, 
denimo v roku enega leta. Če se znamenje v 
2–3 mesecih poveča za nekaj milimetrov in 
je asimetrične oblike, pa ga moramo poka-
zati osebnemu zdravniku, ki naj presodi, za 
kaj gre. 

Kot ste omenili, je ključnega pomena, da 
ga odkrijemo dovolj zgodaj …  
Razplet malignega melanoma, odkritega v 
zgodnjih fazah, je dokaj ugoden. O ugodni 
prognozi govorimo, kadar je zadebelitev ob 
histološkem odvzemu tkiva in pregledu v 
laboratoriju nižja od približno 1 mm. Nad mili-

Pojav ploščatoceličnega karcinoma je 
vezan na izpostavljenost soncu, saj se 
pojavlja na soncu izpostavljenih delih, 
kot so rame, obraz, hrbtišča rok in goleni. 

Med kožne rake sodi tudi maligni mela-
nom, ki pa v primerjavi s ploščatocelič-
nim in bazalnoceličnim karcinomom 
nima tako ugodnega razpleta, prav tako 
njegov nastanek ni vezan na solarne 
keratoze. 

V Sloveniji letno odkrijejo med 550 in 600 
novih primerov malignega melanoma. 
V najbolj ogroženo starostno skupino se 
uvršča populacija med 20. in 40. letom 
starosti, melanom pa lahko prizadene 
ljudi v vseh starostnih obdobjih. 

»V 60 % primerov se maligni melanom razvije iz 
zdrave kože, v 40 % pa iz t. i. materinega znamenja. 
Tako njegov nastanek ni nujno vezan na materino 
znamenje, ogromno ljudi, pri katerih se razvije, zna-
menj praktično skoraj nimajo.«

Najobjektivnejši podatek pri ljudeh, ki 
imajo veliko število znamenj, je fotogra-
fija predela ter primerjava s fotografijo 
kasnejšega datuma. Šele takrat se vidi, ali 
je v kratkem obdobju neko znamenje res 
spremenilo obliko, barvo in velikost, kar 
so naši referenčni kriteriji. 



»Pri diseboreji govorimo o tipu kože, motnji izloča-
nja lojnic, pri kateri se na mestih, kjer je veliko lojnic, 
pojavljajo težave, kot so rdečina, srbenje in luščenje. 
Težave so pogostejše v zimskih in prehodnih mese-
cih v kombinaciji s stresnimi situacijami...«

metrom debeline ugoden potek pada, kar 
pa kljub temu ne pomeni, da je zdravljenje 
izgubljeno. 

Povejva še nekaj o življenjsko nenevarni, 
vendar nadležni diseboreji. 
Pri diseboreji govorimo o tipu kože, motnji 
izločanja lojnic, pri kateri se na mestih, kjer 
je veliko lojnic, pojavljajo težave, kot so rde-
čina, srbenje in luščenje. Težave so pogostejše 
v zimskih in prehodnih mesecih v kombina-
ciji s stresnimi situacijami in so žal ‘večne’ ozi-
roma vseživljenjske. 

Kje na telesu se diseboreja pojavlja?
Diseboreja se pojavlja na zanjo značilnih 
mestih, kot so lasišče, kar se kaže kot prhljaj, 
sluhovodi, področja pred in za uhljem, ob 
nosu, na obrveh, nad prsnico, na osrednjem 
delu hrbta ter tudi pod pazduhami in na 
spolovilih. 

S pomočjo katerih ukrepov ukrotimo 
njene posledice? 
V primeru močnega vnetja se izogibamo 
vodi, kožo čistimo z olji. Svetujemo uporabo 
čim bolj blagih krem, da se podaljša rok upo-
rabe. Če se le da, se izogibamo uporabi kor-
tikosteroidnih krem, vendar včasih ne gre 
brez njih. Te kreme zdravijo množico težav, 
od diseboreje, atopijskega dermatitisa itd., 
saj umirijo vnetja, vendar na dolgi rok tanj-
šajo kožo. 

Pri lasišču včasih ne zadostuje le uporaba 
pravega šampona, takrat moramo uporabiti 
tudi dodatna sredstva z močnejšim delova-
njem v obliki tekočin ali gelov. Pravilna nega 
lasišča je pomembna, saj na dolgi rok neob-
vladano vnetje lahko vodi v izpadanje las.  

Načeloma nenevarna pa je tudi kopriv-
nica oz. urtikarija. Kako bi jo opisali?
V grobem bi koprivnico lahko delili na akutno 
in kronično. Akutna urtikarija se pojavi po 
celem telesu v srbečih, rdečih madežih, podob-
nih opeklinam koprive, velikih od kovanca pa 
do dlani. Največkrat je vzrok v alergiji na dolo-
čeno snov, najsi bo to hrana, snovi, ki jih vdah-
nemo, ali pa določena zdravila. 

Večji problem so kronične koprivnice, ki 
se ponavljajo mesece in leta. Poznamo kopriv-
nice, ki so posledica alergij, mehanske kopriv-

Pri nekaterih primerih pa sprožiteljev ne 
najdemo in takrat so terapije predvsem 
simptomatske, torej stalna zdravila proti 
alergiji.

Tudi za atopijski dermatitis so zna-
čilne rdečine, srbečica in izbruh pod 
vplivom stresa. V čem se razlikuje od 
diseboreje?
Bolezni se razlikujeta v samem poteku ter 
v različnih lokacijah, ki jih prizadeneta. Ato-
pijski dermatitis prizadene denimo pre-
gibe rok, zapestja, predel pod kolenom in 
veke, diseboreja pa nos, uhlje, čelo itd. 

Atopijski dermatitis tudi bolj srbi, ven-
dar se pojavlja več rdečine in manj lušče-
nja, v nasprotju z diseborejo, pri kateri 
so pogosto prisotne luske.  

Sprožitelji so lahko podobni, vloga 
stresnih okoliščin je pomembna pri 
obeh. 

nice, kjer se na razdraženem mestu ob 
mehanskem draženju pojavi rdečina, holiner-
gične koprivnice, ki se pojavljajo pri ljudeh, 
ki so duševno ali telesno zelo razdraženi, 
ozadja koprivnic so lahko tudi bolezenska. 
Govorimo o kroničnih boleznih nosu, grla, 
ušes, želodca in prebavil. 

Na kakšen način zdravite urtikarije?
Osnova zdravljenja urtikarije je iskanje spro-
žiteljev, jih pozdraviti ali odpraviti. 
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Kako prepoznamo krčne žile
Dr. Andrej Šikovec pojasnjuje, da so krčne 
žile izbočene zvijugane vene, ki jih lahko oti-
pamo s prsti kot izbokline na površini noge. 
Včasih je koža nad njimi na otip toplejša, ker 
po krčnih žilah teče več tople krvi. Če se ule-
žemo in dvignemo noge, krčne žile na videz 
izginejo. Včasih se na mestu, kjer so bile prej 
izbokline, pri dvignjeni nogi pojavi celo 
vdolbina. 

»Ljudje večkrat mislijo, da so razširjene in 
modrikasto prosevajoče kožne vene isto kot 
krčne žile. Te modrikaste ali rdečkaste kožne 
vene (nekateri jih zmotno imenujejo »kapi-
lare«) so videti kot sirkove metlice in jih zato 
ponekod imenujejo metličaste vene, spet 
drugi jih imenujejo pajkaste vene. To niso 
krčne žile. So sicer zelo pogoste (le 7 % žensk 
jih nima) in estetsko moteče, ne povzročajo 
pa težav, ki jih slej ko prej povzročajo krčne 
žile,« pove sogovornik.

Vzrok za nastanek krčnih žil
Po besedah dr. Šikovca vzrok za nastanek krč-
nih žil (še) ni popolnoma poznan: »Gotovo 
gre za slabost v zgradbi žilne stene in zaklopk 
v venah. V nekem delu povrhnje vene kri ne 
teče več navzgor proti srcu, kot je normalno, 

Krčne žile se navadno pokažejo kot izbo-
čene modrikaste vrvice, ki potekajo tik pod 
površino kože. Lahko se razvijejo kjer koli 
na telesu, vendar so najpogostejše na 
nogah in stopalih. Prim. asist. mag. 
Andreja Šikovca, dr. med., specialista 
kirurga, smo povprašali, kako poteka celo-
stna obravnava težav s krčnimi žilami. Stro-
kovnjak je poudaril, da nastanka krčnih žil 
ne moremo preprečiti, lahko pa težave olaj-
šamo na številne različne načine. 

Avtorica: Andreja Košir

Krčne žile ‒ pomembno 
je gibanje

ampak začne teči tudi navzdol. Zaradi tega 
se v povrhnji veni del krvi ves čas giblje malo 
proti srcu in malo navzdol, zaradi česar se 
vena razširi in podaljša. Podaljšana vena se 
tudi zvijuga in tako nastane značilna krčna 
žila. Zaradi krvi, ki se v njej pretaka v obe 
smeri, se okvarijo še višje ležeče vene, dokler 
ni okvarjena najdaljša vena v telesu, torej 
velika safenalna vena, ki poteka po notranji 
strani stegna.«

Simptomi, ki spremljajo  
težave s krčnimi žilami
Na začetku bolniki nimajo posebnih težav ali 
pa so te zelo blage, sčasoma pa pride do 
poslabšanja. Dr. Andrej Šikovec pojasni, da 
so najpogostejše pekoče bolečine na mestu, 
kjer so vene najbolj razširjene. Bolečine se 
pojavijo zlasti, kadar dolgo časa stojimo, še 
posebej pa, ko smo na toplem. Bolniki imajo 
v nogah pogosto občutek teže in napetosti. 
Sogovornik pove, da veliko ljudi pravi, da 
imajo v nogah tak občutek, kot bi bile njihove 
noge napihnjene. Nemalokrat pride tudi do 
neprijetnih krčev. Koža nad najbolj izboče-
nimi venami včasih srbi. Nekateri ljudje imajo 
tudi nemirne noge, zlasti ponoči, in ne morejo 
zaspati.

Intervju: prim. asist. mag. Andrej Šikovec, dr. med.

A  Vzrok za nastanek krčni žil (še) ni 
popolnoma znan.

B  Težave za daljši čas lahko odpravimo 
le s kirurškim posegom, ki pa je danes na 
srečo minimalno invaziven.

C Nastanek krčnih žil je v veliki meri 
pogojen z dednostjo.
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Dr. Šikovec dodaja, da se po daljšem času 
lahko pojavi tudi otekanje nog. Občasno 
lahko pride do vnetja ven in strdkov v njih. 
Prav tako pride do sprememb kože na 
goleni: koža postane temnejša, rjavkasta, 
pojavijo se področja rdečin. V skrajnem pri-
meru lahko nastane tudi golenska razjeda 
ali ulkus.

Možnosti zdravljenja krčnih žil
Kot pravi dr. Andrej Šikovec, je zdravljenje krč-
nih žil sestavljeno iz dveh načinov: »Na 
začetku se lahko zatečemo k ukrepom, ki laj-
šajo težave in upočasnijo napredovanje težav. 
V to skupino spadajo naslednji ukrepi: izogi-
banje dolgemu stanju na mestu in vročini, 
redna telesna aktivnost, še posebej priporo-
čljiva je živahna hoja, skrb za vzdrževanje 
zdrave telesne teže … Pozneje pride v poštev 
tudi nošenje preventivnih ali medicinskih 
kompresijskih nogavic. Bolnikom za lajšanje 
težav lahko predpišemo tudi jemanje različ-
nih zdravil. Poudarjam, da ti ukrepi ne morejo 
ozdraviti bolezni ali preprečiti njenega slab-
šanja, lahko pa olajšajo težave in upočasnijo 
napredovanje.« 

Sogovornik doda, da težave za daljši čas 
lahko odpravimo le s kirurškim posegom, ki 
pa je danes na srečo minimalno invaziven. 
Bolniku ni treba v bolnišnico, posega ni treba 
opraviti pod narkozo, prav tako pa sam 
poseg tudi ne zahteva dolgotrajnega okre-
vanja. Gre za ambulantne oziroma tako ime-
novane endovaskularne metode (znotra-
jžilne), kot so laser, radiofrekvenca in 
sklerozacija s peno pod kontrolo ultrazvoka. 
Te metode uporabimo, kadar so bolečine 
hude in ko pride do vnetja povrhnjih ven, 
krčev, otekanja …

Dr. Šikovec pove, da se danes zdravniki 
zelo redko odločajo za operacijo. Veliko pogo-
steje se uporablja laserski poseg, pri katerem 
gre specialist v obolelo veno z laserskim vla-
knom in jo od znotraj zapre. Strokovnjak poja-
snjuje, da ima ta poseg poleg drugih pred-
nosti tudi velik estetski učinek. Hkrati dodaja, 
da kapilar ali metličastih ven ni mogoče 
odstraniti na tak način in da je v tem primeru 
potrebno posebno zdravljenje. 

Kompresijski izdelki  
za lajšanje bolečin
Kot pove dr. Šikovec, danes strokovnjaki ne 
priporočajo več povijanja z elastičnimi povoji. 
Slednje je rezervirano le za zdravljenje golen-
skih razjed ali hudih oteklin. Sam predlaga 
nošenje kompresijskih nogavic: »Danes so na 
razpolago nogavice različnih proizvajalcev. 
Nogavice se ločijo po dolžini in pritisku, ki ga 
izvajajo. Če imamo le metličaste vene ali kapi-
lare oziroma le blage težave, potrebujemo 
preventivne nogavice. Moški bodo nosili le 
dokolenke, ženske pa višje nogavice, ki bodo 
segale do stegen, oziroma kar hlačne noga-
vice. Nogavice, ki izvajajo blag pritisk na nogo 
in niso moteče. Gostota tkanja teh nogavic 
je izražena v DEN-ih. Tako so nogavice 70 DEN 
tanjše in bolj prozorne, 140 DEN pa manj pro-

zorne in debelejše. Oboje izvajajo enak pri-
tisk. Kompresijske nogavice je danes mogoče 
dobiti v različnih barvah in vzorcih.

Močnejši pritisk izvajajo nogavice I. kom-
presijske stopnje, ki so primerne za žile pre-
mera do 3 mm, uporabljamo pa jih tudi za 
podporo po zdravljenju s povrhnjim laser-
jem ali injekcijami. 

II. kompresijska stopnja se uporablja za 
razvite krčne žile oziroma tudi po endoven-
skih ali klasičnih operacijah.«

Dr. Šikovec pravi, da proizvajalci z daljšo 
tradicijo navadno zagotavljajo tudi kako-
vostnejši izdelek. 

Težave s krčnimi žilami lahko 
olajšamo tudi z ustreznim 
načinom življenja
Dr. Andrej Šikovec poudarja, kako zelo 
pomembno je vsakodnevno gibanje. Še pose-
bej priporoča hojo ali kolesarjenje, pozimi 
tudi tek na smučeh ali drsanje, pa tudi alpsko 
smučanje ni škodljivo. V toplejšem času pri-
poroča plavanje v hladni vodi. Noge si je več-
krat dnevno priporočljivo polivati s hladno 
vodo ter se v največji možni meri izogibati 
vročini. To velja tudi za savnanje. 

Je nastanek krčnih žil  
mogoče preprečiti?
Strokovnjak pravi, da bi krčne žile lahko 
popolnoma preprečili le tako, če ne bi hodili 
pokonci. To pa žal ni mogoče. Dodaja, da so 
krčne žile zelo močno pogojene tudi z dedno-
stjo: »Če ima na primer eden od staršev krčne 
žile, je verjetnost za krčne žile pri hčerki 60 %, 
pri sinu pa 40 %. Če imata krčne žile oba starša, 
je verjetnost pri sinu 60 %, pri hčerki pa 80 %. 
Lahko pa krčnih žil nimajo starši, ampak le 
eden od starih staršev. Za tiste, ki imajo v dru-
žini krčne žile, veljajo vsi ukrepi za prepreče-
vanje: gibanje, nizka telesna teža, izogibanje 
vročini in nošenje preventivnih kompresij-
skih nogavic. Ni dokazov, da bi lahko s temi 
ukrepi preprečili nastanek krčnih žil, lahko 
pa težave zmanjšamo in upočasnimo napre-
dovanje bolezni.«

»Dr. Andrej Šikovec poudarja, kako zelo pomembno 
je vsakodnevno gibanje. Še posebej priporoča hojo 
ali kolesarjenje, pozimi tudi tek na smučeh ali drsa-
nje, pa tudi alpsko smučanje ni škodljivo. V toplej-
šem času priporoča plavanje v hladni vodi.«
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Težave s ščitnico
Ščitnica oziroma tiroidna žleza je pomembna 
žleza z notranjim izločanjem, ki je metuljaste 
oblike. Nahaja se pod sapnikom in jo lahko 
otipljemo tik za kožo v predelu vratu. Njen 
premer znaša približno pet centimetrov, 
njena vloga pa je uravnavanje vseh presnov-
nih procesov v organizmu. Zaradi različnih 
vzrokov lahko ščitnica prične izločati preveč 
ali premalo ščitničnega hormona, kar lahko 
vodi do različnih zdravstvenih težav. V pri-
meru povečanega delovanja ščitnice oziroma 
hipertirodizma se presnovni procesi pospe-
šijo, zaradi česar se lahko pojavi povišanje 
krvnega pritiska, potenje, tresenje rok, ner-
voza, nespečnost, driska in druge zdra-
vstvene težave. V primeru, da ščitnica deluje 

Spomladanska utrujenost je izraz, s kate-
rim mnogi označijo svoje občutke pomanj-
kanja energije in zaspanosti, ki se pojavijo 
tudi čez dan v prvih tednih toplejšega obdo-
bja. Strokovnjaki za spomladansko utruje-
nost še niso našli pravega vzroka, deloma 
pa vzrok zanjo pojasnjujejo z občutnim 
nihanjem temperatur v spomladanskem 
obdobju in nihanjem ravni hormonov v 
našem telesu. Včasih za našo utrujenost 
vendarle ni kriva pomlad, ampak je vzroke 
treba poiskati drugje. Mi smo jih našteli le 
nekaj.

Avtor: A. G.

Tudi vi trpite zaradi 
utrujenosti?

premalo, se lahko pojavi hripav glas, upoča-
sni se prebava, zaprtje, lasje se redčijo, koža 
pa postane suha. Posledica premajhnega 
delovanja ščitnice je tudi velika dnevna utru-
jenost, s katero se lahko posamezniki soočajo 
kljub temu, da niso opravljali težje telesne 
aktivnosti. V primeru dolgotrajnega občutka 
utrujenosti in spremljajočih simptomov je 
pomemben obisk zdravnika ali specialista 
tirologa, ki bo opravil test ščitničnih 
hormonov. 

Motnje spanja
Človek prespi približno tretjino svojega življe-
nja, zato je zelo pomembno, kakšno je naše 
ležišče. Optimalno ležišče našemu telesu 
omogoča fiziološki položaj in daje oporo naši 
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hrbtenici. Nekoč je veljalo prepričanje, da je 
zdravo zgolj trdo ležišče, vendar pa bo 
našemu zdravju veliko bolj koristilo ležišče, 
ki ustvarja enakomerne pritiske na različne 
dele telesa. Ležišče mora biti tudi zračno, saj 
se med spanjem veliko potimo, in odporno 
na pršice, ki so lahko vzrok za različne aler-
gije. Spanje regenerira organizem, mu daje 
vitalnost in ima ključno vlogo pri ohranjanju 
naše sposobnosti koncentracije in pomnje-
nja. So pa lahko, kljub primernemu ležišču, 
vzrok prekomerne dnevne utrujenosti tudi 
motnje spanja, s katerimi se sooča ogromno 
posameznikov. Najpogostejša je zagotovo 
smrčanje, ki sicer ni bolezen, lahko pa pov-
zroča prekinitve dihanja oziroma zapore v 
področju žrela. Če so prekinitve daljše od 
deset sekund in se pojavijo vsaj 25-krat v 
vsaki uri spanja, govorimo o sindromu preki-
nitve dihanja med spanjem. Spanec lahko 
moti tudi refluksna bolezen požiralnika, ki jo 
občutimo kot zgago in je še posebej izrazita, 
ko smo v vodoravnem položaju. Ta lahko pov-
zroča tudi napade krčev v področju glasilk in 
posledično občutke davljenja, zaradi česar 
se posamezniki lahko ponoči pogosto 
zbujajo. 

Pomanjkanje železa
Pomanjkanje železa povzroča slabokrvnost, 
pri kateri telo ne proizvede dovolj hemoglo-
bina, ki skrbi, da naše rdeče krvničke dova-
jajo kisik v vsa tkiva našega telesa. S težavo 
se najpogosteje soočajo ljudje, ki imajo slabe 
prehranjevalne navade oziroma zaužijejo 
premalo mesa. Med simptome pomanjka-
nja železa sodijo hitra zadihanost, tudi pri 
manjši telesni aktivnosti, močno bitje srca, 
glavoboli in razdražljivost, občutek telesne 
šibkosti in nemoči, bleda koža in lomljivi 
nohti ter močna utrujenost. Ljudje te simp-
tome pogosto pripisujejo preobremenjeno-
sti in stresu, vendar je smiselno, če ti trajajo 
dalj časa in kljub počitku ne izginejo, opra-
viti analize krvi, ki bodo pokazale, kakšno je 
stanje železa v naši krvi. 

Stres
Stres je po podatkih Svetovne zdravstvene 
organizacije (WHO) ena najbolj zdravju 
škodljivih nevarnosti 21. stoletja. S simp-
tomi, ki jih povzroča, naj bi se soočala že 
vsaka tretja oseba, stres pa je v 70– 80 % 
primerov odgovoren za obisk zdravnika. 
Stres je telesni, duševni ali čustveni odgo-
vor posameznika na stresni dejavnik ozi-
roma stres. Če je stres kratkotrajne narave, 
ta lahko deluje spodbudno in posameznika 
motivira. Če traja dlje, lahko postane kro-
ničen in pri posameznikih povzroča izčr-
panost ter poškodbe na organizmu. Če 
menite, da je razlog vaše utrujenosti pre-
velika izpostavljenost stresu, je 
pomembno, da najdete način, ki vam bo 
pomagal ublažiti njegove posledice. Pri 
tem vam je lahko v pomoč redna telesna 
aktivnost, uživanje uravnotežene pre-
hrane in zadosti spanja.

Pomanjkanje vitamina B
Vitamine skupine B so odkrili v 19. stoletju. 
Kljub prepričanju, da gre za eno samo snov, 
se je izkazalo, da gre za skupino različnih vita-
minov, ki so izjemnega pomena za zdrave in 
čvrste lase ter nohte. Riboflavin oziroma vita-
min B2 sodeluje pri odstranjevanju strupov 
iz krvi in preprečuje izpadanje las. Pomanj-
kanje vitaminov skupine B se lahko odraža 
kot hrapava, razpokana in luskasta koža, 
seveda pa je posledica tudi vsesplošna utru-
jenost. Vzroki za pomanjkanje vitaminov B 
so lahko različni, od hormonskih motenj, pre-
snovnih motenj, stresa in nepravilne 
prehrane.

Dehidracija
Vzrok  za utrujenost je lahko tudi pomanjkljiv 
vnos tekočin v naš organizem in posledično 
tudi dehidracija. Vsaka celica v našem telesu 
potrebuje tekočino, tekočina pa je zadolžena 
tudi za odplakovanje odpadnih snovi iz 
našega telesa. Pomanjkanje vode se najprej 
pokaže z omejenim izločanjem tekočin, do 
katere pride pri uriniranju, potenju in pri čre-
vesni peristaltiki. Dehidracija se lahko kaže 
tudi z glavobolom, slabotnostjo in utrujeno-
stjo. Zato je pomembno, da v zelo vročih polet-
nih mesecih povečamo vnos vode in popi-
jemo vsaj deset kozarcev na dan. Več vode 
pa morajo popiti tudi telesno aktivni ljudje 
in nosečnice. 

»Če menite, da je razlog vaše utrujenosti prevelika 
izpostavljenost stresu, je pomembno, da najdete 
način, ki vam bo pomagal ublažiti njegove posle-
dice. Pri tem vam je lahko v pomoč redna telesna 
aktivnost, uživanje uravnotežene prehrane in zado-
sti spanja.«
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zdravniku. Če si želimo pobeliti zobe, ne 
smemo imeti kariesa, dotrajanih in slabih 
zalivk ter bolnih dlesni in obzobnih tkiv. Stari 
moramo biti več kot 18 let, saj se zobje do 
takrat še razvijajo. Zobe moramo pred 
postopkom profesionalno očistiti, sicer se 
lahko neenakomerno pobelijo. 

Sami svoji zobozdravniki
Zobe si lahko pobelimo sami z belilnimi sred-
stvi iz trgovine. A pozor, dr. Terlević Dabićeva 
opozarja na nepravilno uporabo sredstev, s 
katerimi si lahko poškodujemo zdravo zobo-
vino, po tem nas lahko začnejo zobje skeleti, 
dobimo neželeno barvo zob, jih obarvamo 
neenakomerno, poškodujemo mehka tkiva, 
obrabimo trda zobna tkiva. 

Kar v ordinacijo 
Lahko nam jih beli zdravnik v ordinaciji. Ta 
uporabi primerno količino karbamidnega ali 
vodikovega peroksida, zobe spolira, nanese 
belilni gel, izpere in nekajkrat ponovi posto-
pek. Vse skupaj traja eno uro, vendar je treba 
postopek večkrat ponoviti. Po tem nas lahko 
še nekaj časa moti preobčutljivost zob na 

Vsi vemo, da je treba shujšati, če imamo 
preveč kilogramov. In da moramo k zdrav-
niku, če začutimo, da s telesom nekaj ni v 
redu. Kaj pa zobje? Svetovni dan ustnega 
zdravja 20. marca je opozoril, da nas mora 
skrbeti tudi zdravje zob. Ste vedeli, da so 
lahko srčne bolezni in rak povezani z zdrav-
jem zob in tkiv ob zobeh? Zobje pa nas zani-
majo ne le zaradi zdravja, temveč tudi 
zaradi lepote. Ko Julia Roberts na rdeči pre-
progi pokaže dve vrsti bleščečih belih zob, 
se nam milo stori … Jaz bi tudi imel/a takšne. 
Je beljenje neškodljivo? Kaj pa uporaba 
laserja in vstavljanje zobnih vsadkov? V 
nadaljevanju. Temo nam bo pomagala raz-
jasniti zobozdravnica Diana Terlević Dabić, 
dr. dent. med.

Avtorica: Andreja Hergula 

Karies? Beljenje odpade. 
Beljenje zob sicer nima zveze z zdravjem, a 
se ga vseeno lotevamo zaradi lepšega videza. 
A preden se ga lotimo, je treba oditi k zobo-

Zobje – naše zdravje  
in lepota

toploto, zato zobozdravnik premaže zobe s 
premazi in predlaga zobno pasto za obču-
tljive zobe. Delo lahko naredi tudi z laserjem 
ali z uporabo belilnih luči. 

Po nastavek in domov 
Zobe lahko pobelimo doma pod zobozdrav-
nikovim nadzorom, in sicer s posebnim 
nastavkom, v katerega doma nanesemo 
belilo in ga nosimo določen čas glede na dana 
navodila. Preobčutljivost zob je pri tej metodi 
manjša.

Na dve leti treba ponavljati 
Lahko pobelimo tudi odmrle zobe. Belilo 
vnesemo v zob pod začasno zalivko in ga 
večkrat zamenjamo. Ko dosežemo želeno 
barvo, naredimo dokončno zalivko. Ta vrsta 
beljenja ne boli. Sicer pa postopke vseh vrst 
beljenja ponavljamo na dve leti, če želimo 
obdržati belo barvo. Po mnenju strokov-
njakinje se je treba zavedati, da »vsa belilna 
sredstva rahlo poškodujejo sklenino. Večja 
je poškodba, bolj je bela barva zoba. Po 
beljenju so zobje lahko preobčutljivi na 
kemijske in termične dražljaje od nekaj 

A Beljenje je možno na tri načine: doma 
z belili iz trgovine, v ordinaciji, kjer ga 
opravi zobozdravnik, ali doma pod nad-
zorom zobozdravnika (z nastavkom).

B Vsadki so najpogosteje narejeni iz 
titana, za vstavljanje je pomembno, da 
so naši zobje zdravi, uspeh pa je odvisen 
od kakovosti materiala in trdne povezave 
med vsadkom in protetičnim nadzidkom.

C Laser je lahko visokoenergetski, ki 
nadomešča kirurške instrumente (pri 
uporabi so potrebna zaščitna očala), 
in mehki za zdravljenje določenih ran, 
bolezni ipd.
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Ste vedeli, da … 
... smo sončnega 20. marca praznovali 
dan ustnega zdravja? Praznujejo ga po 
70 državah sveta in seveda tudi v Slo-
veniji. Pri nas so potekale delavnice za 
predšolske otroke in šolarje, ki so se 
med drugim praktično naučili, kako pra-
vilno skrbeti za ustno higieno. Zdravje 
zob je sicer po besedah dr. Diane Terle-
vić Dabić pomembno za splošno 
zdravje. Kar 90 % svetovnega prebival-
stva boleha za kakšno obliko bolezni 
zob in obzobnih tkiv (kariesa, parodon-
talne bolezni ali karcinomov v ustni 
votlini)! Znanstveno je dokazana pove-
zava med zdravjem zob in obzobnih tkiv 
ter najbolj razširjenimi zdravstvenimi 
obolenji, npr. boleznimi respiratornega 
trakta, prezgodnjim porodom in nizko 
porodno težo, revmatoidnim artritisom, 
osteoporozo, s posebnim poudarkom 
mehanizma delovanja na srčno-žilne 
bolezni in sladkorno bolezen. Kaj sto-
riti? Ustna higiena mora biti ne samo 
redna, temveč tudi pravilna, hrana 
ustrezna, pregledi pri zobozdravniku pa 
pogosti. (Če se ga bojite, si pomagajte 
z izrekom: »Kar nas ne ubije, nas okrepi,« 
ali pa s skladbo znane slovenske sku-
pine, ki govori ravno o vaši težavi.)  

... imajo današnji tri- in štiriletniki manj 
kariesa kot nekoč? Zdaj ga ima (le) vsak 
tretji. Zdravniki priporočajo staršem, da 
si vzamejo čas za tako preprosto stvar, 
kot je čiščenje zob – le dvakrat po dve 
minuti na dan je dovolj. Svetujejo, da na 
prvi pregled pripeljete že dojenčka, sta-
rega šest mesecev. Bodimo zgled tudi 
sami, tudi starši si čistimo zobe, hodimo 
na preglede, imejmo odklonilen odnos 
do sladkih pijač in ne umirjajmo otroka z 
dudo po prvem letu starosti! 

... so konec predprejšnjega stoletja razi-
skali, da imajo v Koloradu zaradi vsebno-
sti fluorida v vodi vsi zdrave zobe? Mnenje 
zobozdravnikov o fluoridih je takšno: 
povečajo odpornost zob proti kariesu, zato 
z njimi otrokom lahko čistimo zobe, a vse-
eno s količino paste ne pretiravajmo. 

»Če želimo za nekaj odtenkov bolj bele zobe, raje 
prej posezimo po mehaničnem in neškodljivem 
peskanju zob ter poliranju.«

tednov do nekaj mesecev.« Svetuje tudi, naj 
se izogibamo »hrani, ki vsebuje barvila (kavi, 
rdečemu vinu, pravemu čaju), kajenju, saj 
s  te m h i t r e j e  p r i d e  d o p o n ov n e g a 
zabarvanja«.

Hm, bi ali ne bi?
Če želimo za nekaj odtenkov bolj bele zobe, 
raje prej posezimo po mehaničnem in neško-
dljivem peskanju zob ter poliranju. 

Nad zobe z laserjem 
Omenili smo laser. Obstajata dve vrsti 
laserja, visokoenergetski se uporabljajo kot 
nadomestilo za običajne kirurške instru-
mente ali brusilna telesa, nizkoenergetski 
(mehki) pa se uporabljajo za hitrejše celje-
nje ran in biološko regeneracijo, uničeva-
nje bakterij, pomagajo pri zdravljenju aft, 
herpesa. Dobro pri tem je, da se zmanjša 
ali izloči uporaba anestetikov ter da ni krva-
vitve. Pri visokoenergetskem laserju so 
možne opekline, poškodbe oči, kože, zato 
so potrebna zaščitna očala za zdravnika in 
pacienta. V zobozdravstvu se uporablja 
mehki laser, in sicer za zdravljenje vnetij 
obzobnih tkiv, dezinfekcije koreninskih 
kanalov pri zdravljenju zob in kot omenjeno, 
beljenju zob. 

Vsadki niso osnova 
Mnogo ljudi ima v ustni votlini nameščene 
zobne vsadke. Ti ne spadajo v osnovno 
zdravstveno zavarovanje razen pri določe-
nih težkih boleznih in stanjih. Zobozdrav-
niki jih nameščajo od 18. leta naprej. Pre-
den se vstavijo, je treba z rentgenom 
preveriti stanje čeljustne kosti ter pozdra-
viti vse bolezni zob ali obzobnih tkiv, slu-
znic ustne votline. 

Nadzidek 
Zobni vsadki so implantati, ki so najpogosteje 
izdelani iz titana od prvega do četrtega 
razreda ali iz titanijeve zlitine. Vsadek se na 
podlagi osteointegracije vrašča med živo 
kostjo in površino materiala. Pri trajanju in 
kvaliteti zobnega vsadka je pomemben mate-
rial, iz katerega je izdelan, ter trdna povezava 
med vsadkom in protetičnim nadzidkom (to 
je del, na katerega izdelamo prevleko, mosti-
ček, protezo). 

Ups, izgubil sem vsadek 
Tudi pri vstavitvi vsadkov so možni zapleti. 
Rana se lahko po operaciji vname, a to se 
zgodi redko in se lahko pozdravi. Lahko se 
poškodujejo obnosne votline, kar običajno 
nima posledic za splošno zdravje ali implan-
tat. Če se poškoduje določen živec v čeljusti, 
lahko pride do omrtvičenosti (ta lahko traja 
tudi do nekaj mesecev). Pozni zapleti se lahko 
zgodijo, ko pride do določenih vnetij, kar 
lahko vodi do izgube vsadka. Zato je 
pomembna natančna ustna higiena ter redni 
pregledi pri zobozdravniku. 
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kadilcev. Vpliv kajenja je nesporno dokazan 
pri različnih vrstah raka, boleznih srca in oži-
lja, kronični obstruktivni pljučni bolezni 
(KOPB), težavah z zanositvijo in impotenco. 
Najpogosteje kadilci obolevajo zaradi bole-
zni srca in ožilja. 

Večji problem sta lahko že motnja potence 
in zanositve, do česar lahko pride dokaj hitro, 
že v nekaj mesecih. Tudi motnje ritma srca se 
lahko hitro pojavijo, posebej če je nekdo 
temu podvržen, hkrati z zožanjem sapnic se 
lahko pojavi že po eni sami cigareti. 

Najpogosteje se med boleznimi, pove-
zanimi s kajenjem, omenja pljučni rak. 
Pljučni rak je prav gotovo med najtežjimi 
boleznimi. Moram reči, da ni lepo videti umi-
rajočega zaradi te bolezni, kar sem v svoji pra-
ksi večkrat doživel. Vzrok za pljučnega raka 
je v 90 % kajenje. Med rakom pri moških je 
tudi v Sloveniji še vedno na prvem mestu. 
Med tako imenovane »kadilske rake« prište-

Lahko bi rekli, da je odvisnost od kajenja, ki 
jo povzroča nikotin, smrtno resna stvar. Kaje-
nje povzroča vrsto bolezni, začenši s pljuč-
nim rakom in KOPB, vsak kadilec pa zna 
povedati, da je težko uiti primežu cigaret. 
Zakaj je tako ter kje in kako iskati pomoč, 
nam je zaupal mag. Tomaž Čaks, dr. med., 
z Nacionalnega inštituta za javno zdravje.

Avtorica: Anja Kuhar

Vsi se zavedamo, da kajenje resno 
ogroža naše zdravje ter zdravje ljudi okrog 
nas in povzroča številne bolezni.
Raba tobaka je dejavnik tveganja za nasta-
nek in razvoj vrste kroničnih nenalezljivih 
bolezni, ki so pogosto neposredni vzrok smrti 

V krempljih kajenja
vamo poleg tega še rak grla, požiralnika, 
ustne votline, trebušne slinavke, ledvic, 
materničnega vratu in sečnega mehurja. 

Izredno huda bolezen, o kateri se premalo 
ve, je KOPB, pri kateri je zaradi odmiranja 
mešičkov in kroničnih vnetnih sprememb v 
pljučnem vejevju vse bolj oteženo dihanje, 
dokler pacientu pomaga le še kisik iz jeklenke.

Kaj povzroča tako hudo odvisnost, da 
kadilci ne morejo in ne morejo prenehati?
Nikotin je psihoaktivna droga in zasvojenost, 
ki jo povzroča, je danes že dobro poznana in 
primerljiva s heroinsko. Odvisnost od niko-
tina je opredeljena kot bolezen in bolezen je 
seveda potrebno zdraviti. 

50–70 % kadilk in kadilcev bi želelo prene-
hati kaditi, če bi lahko. Veliko nekdanjih kadil-
cev poroča o stalni želji po cigareti in ugota-
vljajo, da so zasvojeni z nikotinom, podobno 
kot drugi ljudje z alkoholom, narkotiki ali 
pomirjevali. Ko prenehajo kaditi, ima marsika-
teri resne odtegnitvene simptome. Prav zato 
ker so zasvojeni z nikotinom, mnogi kadilci ne 
uspejo prenehati s kajenjem, posebej še če 
poskušajo sami, brez pomoči. Zato kadilcev 
ne smemo obsojati, ampak jim moramo nuditi 
pomoč. Zelo pomembno je, da se kadilka ali 
kadilec sama odloči za spremembo.

 Kdaj se ljudje navadno odločijo, da bodo 
prenehali kaditi in kolikšen odstotek jih je 
pri tem dolgoročno uspešnih?
Kadilce žal najbolj motivirajo njihove zdrav-
stvene težave ali težave bližnjih, ki se poja-
vijo kot posledica kajenja. Veliko jih takrat 

Intervju: mag. Tomaž Čaks, dr. med.

Tobak velja za najnevarnejšo splošno 
uporabljano drogo v Evropi. Polovica 
rednih kadilcev bo umrla zaradi kajenja 
in polovica teh smrti v srednjih letih (med 
35. in 69. letom) bo prezgodnjih. Med 
prebivalci Slovenije, starimi 30 let ali več, 
vsako leto povzroči smrt 3.600 kadilcev 
(19 % vseh smrti). 900 od teh jih umre 
pred 60. letom starosti.
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»Vsak kadilec ima svojo zgodbo. Nekateri prene-
hajo čez noč, drugi poskušajo večkrat, preden jim 
uspe.«

takoj in povsem preneha s kajenjem, drugi 
poskusijo vsaj zmanjšati število pokajenih 
cigaret. Pogosto je takrat žal že prepozno. 

Pomembni so tudi zunanji dejavniki: če 
majhni otroci prosijo starše, naj prenehajo; 
prepoved kajenja na delovnem mestu; druž-
beno nesprejemanje te odvisnosti in 
podobno. Prav gotovo k temu precej pripo-
more zakon, ki omejuje kajenje, še več pa 
morda številni zapiski o škodljivosti kajenja 
v  m e d i j i h .  Tu k a j  j e  v p l i v  m e d i j e v 
neprecenljiv. 

Pojavlja se malo morje tehnik za prene-
hanje kajenja, kot so bioresonanca, laser-
ska metoda, elektromeridian … Kakšno je 
vaše mnenje o tem?
Vsak kadilec ima svojo zgodbo. Nekateri pre-
nehajo čez noč, drugi poskušajo večkrat, pre-
den jim uspe. Zelo pomembna je vedenjska 
terapija: takojšnje prenehanje, sprememba 
življenjskega sloga (telovadba, sprehodi, 
zdrav način življenja, vpeljava novega 
konjička, dejavnosti itd.). Vsak kadilec mora 
spoznati svoj način kajenja in na podlagi teh 
spoznanj poskušati prenehati. Tudi kadar je 
neuspešen, je to lahko izkušnja, ki mu 
pomaga, da spozna, zaradi česa ni uspel in 
katere so pasti, ki ga vodijo v ponovno kaje-
nje – tem se mora vsekakor izogibati. 

Pomagajo lahko zdravila, ki jih predpiše 
oziroma nadzoruje zdravnik, lahko se upo-
rabi tudi katera od tako imenovanih alterna-
tivnih metod. Popolnega recepta ni, edino 
pomembno je prenehati, kakor koli že. 

V različnih zdravstvenih domovih so na 
voljo skupine za pomoč, obstajajo tudi raz-
lični spletni forumi z nasveti tako strokovnja-
kov kot ljudi v podobni stiski. 

Nekateri priporočajo takojšnjo prekini-
tev kajenja, drugi pa postopno prenehanje 
in pomoč uporabe nikotinskih obližev, elek-
tronskih cigaret ipd. Kaj menite o tovrstni 
pomoči?
Nikotinsko nadomestno zdravljenje pomaga 
pri opustitvi kajenja, saj z uporabo primerno 
manjših odmerkov preparata postopoma 
odtegujemo nikotin. Seveda pa nikotinsko 
nadomestno zdravljenje ni čudežno zdravilo 
in nikoli ne bo samo po sebi pomagalo 
kadilcu prenehati kaditi. Pri elektronskih ciga-
retah je trenutno težava v tem, da njihova 
varnost še ni dokazana v neodvisnih klinič-
nih in farmakoloških študijah. Elektronsko 
cigareto spremlja še ta problem, da ima 
obliko prave cigarete in je način njene rabe 
enak kot pri pravi, kar dodatno vzdržuje odvi-
sniški način obnašanja in življenja. Povezava 
z »ritualom« torej ni pretrgana.

Lahko kadilcem z željo po prenehanju 
na pomoč priskoči tudi psihiatrija? 
Ni potrebna ravno psihiatrična pomoč, že 
usposobljen zdravnik družinske medicine ali 
medicinska sestra v okviru zdravstveno-
vzgojnih centrov v zdravstvenih domovih 
lahko veliko pomagata. Vsekakor je strokovna 
pomoč zelo priporočljiva.

Glede na to, da je zasvojenost z nikoti-
nom potencialno ozdravljiva, pomeni to, da 
imamo čim več različnih opcij za zdravljenje, 
večjo možnost za uspeh. Uspešna pomoč 
pri opuščanju kajenja vsebuje vrsto ukrepov, 
tako samih ali v kombinaciji: vedenjsko in 
farmakološko zdravljenje z izobraževanjem, 
kratkimi posveti in nasveti, z intenzivno pod-

poro (tudi v obliki svetovalnih telefonskih 
linij), s predpisovanjem preparatov in 
drugim.

Mag. Tomaž Čakš, dr. med., svetuje pri-
pravo na opustitev kajenja:
•	 Naredite osebni načrt odvajanja od kajenja, 

pri čemer upoštevajte, kdaj in zakaj prižgete 
cigareto, kako se obnašate brez cigarete.

•	 Določite dan, ko boste popolnoma prene-
hali kaditi.

•	 Obvestite družino, prijatelje in sodelavce, da 
boste prenehali kaditi in jih prosite za pomoč.

•	 Odvrzite cigarete, vžigalnik, vžigalice, 
pepelnike v koš za odpadke.

•	 Ocenite morebitne prejšnje poskuse pre-
nehanja, kaj vam je takrat najbolj poma-
galo in zakaj ste ponovno začeli kaditi.

•	 Če vam ne uspe popolna opustitev kajenja »čez 
noč«, poskusite s postopnim prenehanjem. 

Izberite nekaj omejitev kajenja:
•	 povečujte presledke med cigaretami,
•	 ne kadite v postelji,
•	 določite prostore, kjer nikoli ne kadite,
•	 ne kadite navsezgodaj,
•	 ne kadite pred zajtrkom,
•	 ne kadite na potovanju, v avtomobilu, ob 

otrocih,
•	 ne kadite vsaj eno uro pred jedjo,
•	 ne kadite ob jedi,
•	 ne kadite vsaj eno uro pred spanjem,
•	 ne pokadite cele cigarete,
•	 ne inhalirajte,
•	 pokadite največ eno cigareto po jedi,
•	 pokadite največ eno cigareto na uro.

Nekaj podrobnih namigov in natančnejši 
opisi odvajanja od kajenja so objavljeni 
v knjižici dr. Čakša »Opusti kajenje in 
zmagaj«, ki je dostopna na spletni strani 
nekdanjega Zavoda za zdravstveno var-
stvo Ljubljana: http://www.zzv-lj.si/gra-
diva/opusti-kajenje-in-zmagaj/view ali 
pri CINDI Slovenija. 

Izjemno pomembne so rekreativne 
dejavnosti. Ni treba biti ekstremno akti-
ven, pomembnejša je vztrajnost. Lahko 
gre samo za lahke sprehode vsakokrat, 
ko tistega, ki se odvaja, pograbi želja po 
tobaku. Telesna aktivnost je pri prene-
hanju kajenja in vzdrževanju nekajenja 
marsikomu zelo pomagala.
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ratorijske preiskave, odvzamemo kri za dolo-
čanje hormonov in prisotnosti protiteles na 
spolno prenosljive bakterije, pri partnerju pa 
pregledamo kakovost semenskega izliva. V pri-
meru, da so izvidi preiskav v običajnih mejah, 
sledi preverjanje prehodnosti jajcevodov in pri-
sotnosti zarastlin ter endometrioze s slikovnimi 
(histerosalpingo sonografija, histerosalpigo-
grafija) in endoskopskimi metodami (klasična 
in transvaginalna laparoskopija). Z endoskop-
skimi preiskavami se diagnostika običajno 
konča in nato se začne zdravljenje. 

 Kako poteka zdravljenje? 
Zdravimo z zdravili (hormonsko), operativ-
nimi posegi in postopki OBMP. Vedno želimo 
odkriti vzroke neplodnosti in jih odpraviti, 
tako da pride do zanositve po naravni poti. 
Pri motnjah ovulacije želimo slednjo doseči 
z zdravili in/ali operativno terapijo. Pri zama-
šenih jajcevodih in zarastlinah v mali mede-
nici z operativnim posegom jajcevode 
odpremo in odstranimo zarastline. Tudi pri 
endometriozi je potrebno operativno zdra-
vljenje, in sicer odstranitev ali uničenje endo-
metriotičnih žarišč in razrešitev zarastlin, ki 
jih je ta povzročila. V primeru, da tudi leto dni 
po operativni terapiji ne pride do zanositve, 
zdravljenje nadaljujemo s postopki zunajte-
lesne oploditve. Tudi pri zdravljenju moške 
neplodnosti si prizadevamo poiskati vzrok 
in ga odpraviti, vendar ga v večini primerov 
ne odkrijemo ali pa ga ne moremo odpraviti. 
Čeprav pogosto ne uspemo izboljšati kako-
vosti semenskega izliva, pa moško neplo-
dnost uspešno zdravimo tako, da pomagamo 
semenčicam oploditi jajčne celice v postop-
kih zunajtelesne oploditve.

Koliko časa traja, da pride do postopka 
umetne oploditve? Kakšen je postopek?
Postopke zunajtelesne oploditve svetujemo, 
ko so drugi postopki zdravljenja neuspešni. 
Pri teh postopkih naredimo v laboratoriju to, 
kar se pri naravnem spočetju zgodi v jajce-
vodu. Zaradi povečanja uspešnosti te metode 
jajčnike spodbujamo s hormonskimi zdravili 
v obliki podkožnih injekcij. Z večkratnimi 
ultrazvočnimi pregledi spremljamo rast jajč-
nih mešičkov, ki v povprečju traja 10–14 dni. 
Ko ti dosežejo primerno velikost in vsebujejo 
zrele jajčne celice, naredimo ultrazvočno 
vodeno punkcijo, posrkamo vsebino jajčnih 
mešičkov ter tako dobimo jajčne celice. Iz par-
tnerjevega semena pridobimo semenčice, ki 
jih dodamo jajčnim celicam (klasični posto-
pek IVF) ali pa jih v primeru premajhnega šte-
vila in slabše kakovosti vnesemo neposredno 

Po ocenah naj bi bilo v Evropi neplodnih 
10–15 % parov, poudarja prof. dr. Milan 
Reljič, dr. med., z Oddelka za reproduk-
tivno medicino in ginekološko endokrino-
logijo Univerzitetnega kliničnega centra 
Maribor. V starosti do 30 let je neploden 
vsak deseti, v starosti do 40 let pa že vsak 
četrti par. Čeprav se zdi, da ima s plodno-
stjo težave vedno več parov, pa se po podat-
kih prevalenca v zadnjih 30 do 40 letih ni 
bistveno spremenila. Po besedah dr. Reljiča 
je drugačno le razmerje med posameznimi 
vzroki. Več je namreč moškega vzroka 
neplodnosti in neplodnosti zaradi starosti 
žensk, neplodnosti, ki bi bila posledica 
poškodbe jajcevodov, pa je manj. Kot pou-
darja strokovnjak, se je povečal tudi delež 
parov, ki poišče pomoč strokovnjaka. 
Neplodnost ni več tabu, prav tako pa se je 
izboljšala tudi uspešnost zdravljenja. 

Avtorica: Andreja Košir

Dr. Reljič, kako poteka iskanje vzrokov 
za neplodnost (oziroma težav s plodno-
stjo)? Kam se lahko par obrne po pomoč pri 
tovrstnih težavah?
Običajno se obravnava ženske začne pri izbra-
nem ginekologu. Ta se odloči, katere postopke 
diagnostike in zdravljenja bo izvedel sam in kdaj 
bo žensko napotil v center, ki se ukvarja z zdra-
vljenjem neplodnosti. Moškega na preiskave 
napoti specialist družinske medicine. V naši 
ambulanti za neplodnost obravnavamo par kot 
celoto. Diagnostika neplodnosti je stopenjska, 
kar pomeni, da začnemo s preiskavami, ki so 
manj invazivne in manj obremenjujoče, ter se 
nato na osnovi rezultatov preiskav odločimo 
za nadaljnje postopke. Pri ženski na začetku 
opravimo vaginalni ultrazvočni pregled in labo-

Neplodnost ni  
več tabu 

v jajčno celico (postopek ICSI). Začetni razvoj 
zarodkov poteka v inkubatorju. 3–5 dni po 
oploditvi izberemo en ali dva najboljša 
zarodka in ju z drobno cevko prenesemo v 
maternično votlino. 

V kolikšni meri je postopek umetne oplo-
ditve uspešen?
V večini primerov smo pri zdravljenju uspešni. 
V prvem postopku zunajtelesne oploditve v 
povprečju zanosi 30–40 % parov, v prvih treh 
pa 60–70 %. Možnost zanositve pa ni pri vseh 
parih enaka, ker je odvisna od številnih dejav-
nikov, kot so vzrok neplodnosti, stopnja okvare 
spolnih organov, starost in predvsem kakovost 
spolnih celic. Tako je možnost za zanositev pri 
nekaterih parih večja od povprečne, pri drugih 
pa bistveno zmanjšanja, npr. tudi pod 10 %. Pro-
gnostične dejavnike za uspešnost zdravljenja 
individualno ocenimo in se s pari o tem pogo-
vorimo. Razložimo jim tudi, da ne poznamo in 
nimamo vpliva na vse procese, ki privedejo do 
zanositve ter da ni mogoče predvideti, kdaj bo 
postopek uspešen. Do zanositve lahko pride 
že v prvem postopku zunajtelesne oploditve 
ali pa šele po številnih poskusih. 

S katerimi dilemami se pari, ki imajo 
težave z neplodnostjo, najpogosteje sreču-
jejo? Kaj jih najpogosteje zanima, skrbi?
Neplodnost pri paru sproži intenzivna negativna 
občutja in čustveno prizadetost. Najpogosteje 
občutijo jezo, krivdo, žalost, osamljenost, razo-
čaranje in nemoč. Skrbi jih, da se jim ne bo nikoli 
izpolnila življenjska želja po potomstvu. Zanima 
jih vzrok neplodnosti, načini zdravljenja in pred-
vsem prognoza. Pot do nosečnosti in otroka sko-
raj vedno vodi tudi preko neuspešnih poskusov 
in razočaranj, zato je potrebnih veliko pogovo-
rov, da ohranimo njuno zaupanje in jima nudimo 
duševno podporo.    

Kako lahko na plodnost vpliva naš 
življenjski slog?
Podobno kot zdrav način življenja vpliva na 
splošno zdravstveno stanje, vpliva tudi na plo-
dnost. Pomembno je vzdrževanje primerne 
telesne teže, saj tako prekomerna kot tudi pre-
nizka telesna teža povzročata motnje ovulacije 
in zmanjšujeta uspešnost zdravljenja neplodno-
sti. Razvade, kot so prekomerno uživanje kave, 
alkohola in kajenje, ravno tako pomembno vpli-
vajo na kakovost spolnih celic in plodnost. Za 
preprečevanje neplodnosti , ki je posledica 
spolno prenosljivih bolezni, je pomembna upo-
raba bariernih kontracepcijskih metod, kot je 
npr. kondom. Predvsem pri ženskah z leti plo-
dnost pada, zato jim svetujemo, da se za otroka 
odločijo v primerni starosti. 

Intervju: prof. dr. Milan Reljič, dr. med.
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Endometrioza predstavlja enega 
najpogostejših vzrokov za neplodnost žensk 

O endometriozi, tej kronični bolezni 
žensk, se zdaj govori veliko več kot v pre-
teklosti – tako v strokovnih krogih kot v 
javnosti. Kot pojasnjuje dr. Vesna Šala-
mun s Kliničnega oddelka za reproduk-
cijo univerzitetnega kliničnega centra 
Ljubljana, je tudi zaradi tega k njim napo-
tenih vedno več žensk. Zaradi povečanih 
potreb in zahtevnejše diagnostike so na 
oddelku letos ustanovili Dnevni center 
za endometriozo, kjer se trudijo bolnice 
čim bolje pregledati, jim prisluhniti in jim 
dati čim več potrebnih informacij. 

Lahko pojasnite, kaj je endometrioza, 
kakšni so njeni simptomi?
Endometrioza je kronična bolezen žensk, 
pri kateri se tkivo, ki je podobno tkivu slu-
znice maternice, pojavlja zunaj maternične 
votline. Tkivo najdemo na potrebušnici, 
vezeh maternice, jajčnikih, jajcevodih, 
lahko pa tudi v predelu mehurja, črevesja, 
nožnice, trebušne prepone, v popku ali 
brazgotinah trebušne stene. Endometri-
oza ni enotna bolezen, poznamo namreč 
tri različne oblike: povrhnjo endometri-
ozo, ki jo ugotovimo z laparoskopsko ope-
racijo, endometriozo jajčnika (t. i. endo-
metriomi oz. “čokoladne” ciste) in globoko 
infiltrativno endometriozo. Zadnji dve 
obliki ugotavljamo z ultrazvokom in 
dokončno potrdimo z laparoskopsko 
operacijo.

Najpogostejši in najpomembnejši 
težavi, s katerima se soočajo bolnice z 
endometriozo, sta dve: bolečina in neplo-
dnost. Bolečina se lahko kaže v obliki bole-
čih menstruacij, ki so včasih tudi tako hude, 
da onemogočajo normalne aktivnosti. 
Bolečina v medenični votlini se lahko pojavi 
že pred menstruacijo in traja tudi več dni 
po njej. Bolečine se lahko pojavljajo ob dru-
gem času v ciklusu, na primer med ovula-
cijo, včasih pa so kronične narave in se poja-

vljajo ne glede na menstruacijski cikel. Ob 
ponavljajočih se bolečinah so bolnice utru-
jene, depresivne, izčrpane, včasih tudi zaskr-
bljene, saj so lahko za njimi številne preiskave 
in operacije, do diagnoze pa pridejo šele po 
letih težav. Endometrioza lahko tako močno 
vpliva tudi na kakovost življenja žensk.

Posebej bi poudarila še na druge težave, 
ki jih imajo bolnice, ko je bolezen razširjena 
na črevo. V tem primeru so simptomom, ki 
sem jih že navedla, pridružene še težave v 
obliki bolečega odvajanja blata ali krvi na 
blatu med menstruacijo. Če se endometri-
oza pojavlja v nožnici ali na vezeh maternice, 
imajo bolnice boleče spolne odnose. Če je 
prisotna na mehurju, je prisotno boleče ali 
pogosto uriniranje med menstruacijo, red-
keje tudi krvavi urin.

Kako endometrioza vpliva na (zmanj-
šano) plodnost? Koliko žensk z endometri-
ozo ima težave z zanositvijo?
Endometrioza predstavlja enega najpogos-
tejših vzrokov za neplodnost žensk. Čeprav 
vemo, da ima 20–40 % neplodnih žensk 
endometriozo, pa je težje opredeliti, koliko 
žensk z endometriozo ima težave z zanosi-
tvijo. Mehanizmov, s katerimi bolezen zmanj-
šuje plodnost, je več. V obsežnejših oblikah 
endometrioze je vzrok predvsem anatomski, 
saj močno spremeni anatomijo male mede-
nice. V blažjih oblikah je možnih več razlag, 
od spremenjenega izločanja določenih 
lokalnih dejavnikov, ki nato vplivajo na delo-
vanje jajčnikov, jajcevodov, maternice in tudi 
semenčic, do motenj ovulacij jajčnika.

Kakšen je potek zdravljenja endometri-
oze? Je ozdravljiva?
Čeprav je endometrioza kronična bolezen in 
se lahko ponavlja, je večinoma ozdravljiva. 
Zdravljenje je praviloma kirurško, kadar 
povzroča težave v obliki bolečin, pogosto pa 

je z operacijo mogoče izboljšati tudi težave 
z zanositvijo. Pristop operacije je laparo-
skopski, kar pomeni, da preko manjših 
rezov v trebušni steni s posebnim optičnim 
instrumentom pregledamo malo mede-
nico in nato izrežemo ali elektrokoaguli-
ramo endometriotične spremembe, izluš-
čimo endometriome in vzpostavimo 
normalno anatomijo v mali medenici. V pri-
merih globoke infiltrativne endometrioze, 
ko se endometrioza pojavlja na črevesu, 
mehurju, sečevodih, pa so operacije zah-
tevnejše in zahtevajo interdisciplinarni pri-
stop. Pri nas imamo tako sestavljen tim ope-
raterjev različnih strok ,  s  katerimi 
sodelujemo pri odločitvah in indikacijah 
za operacije, še posebej dobro pa sodelu-
jemo z abdominalnimi kirurgi. Moram pou-
dariti, da sta izkušenost operaterjev in 
natančno ter nežno delo s tkivom ključna. 
Če se bolezen ponovi ali v primeru prepre-
čevanja bolezni lahko bolnicam poma-
gamo z zdravili.

Zdravljenje neplodnosti v povezavi z 
endometriozo je nekoliko bolj zapleteno, 
saj je odvisno od starosti ženske, njenih 
dodatnih težav, morebitnih predhodnih 
operacij in partnerjevega semena. Na voljo 
sta dva pristopa: kirurški in zunajtelesna 
oploditev. Ker na našem oddelku zagovar-
jamo celostno obravnavo neplodnosti, 
poskušamo vzroke za neplodnost najprej 
kirurško odpraviti, in če par še vedno ne 
zanosi, mu ponudimo postopke oploditve 
z zunajtelesno pomočjo. Dobre 3/4 vseh bol-
nic z endometriozo zanosi, od tega 2/3 po 
naravni poti po operaciji, 1/3 pa s pomočjo 
zunajtelesne oploditve.

Intervju: dr. Vesna Šalamun

Endomentriom levega jajčnika med luščenjem
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Najbolj znana bolezen, ki jo prenašajo 
klopi, je zagotovo lymska borelioza, saj Slo-
venija velja za endemično območje. 
Lymsko boreliozo povzroča več vrst bakte-
rij. Gre za najpogostejšo bolezen na severni 
polobli, ki jo prenašajo klopi. V Sloveniji smo 
v letu 2013 registrirali skoraj 7000 novih pri-
merov bolezni, številka pa je verjetno še višja, 
saj vsi primeri niso prijavljeni. 

Kakšna je simptomatika bolezni?
Bolezen se največkrat izkazuje kot značilna 
sprememba na koži, ki se ji lahko pridruži tudi 
prizadetost živčevja, redkeje se pojavi tudi 
prizadetost sklepov in še redkeje težave s 
srcem. V splošnem velja, da lymska borelioza 
razen v izjemno redkih primerih ni smrtna 
bolezen, lahko pa precej zagreni življenje.

Najbolj znan simptom je rdečina na koži, 
ki se pojavi okrog mesta vboda klopa.
V nekaj dneh do nekaj tednih po vbodu klopa 
se na tem mestu pojavi majhna, enakomerna 
rdečina, ki se postopoma veča, začne v pov-
prečju po enem tednu v sredini bledeti in 
dobi sliko obroča, ki se počasi širi navzven. 
Pojav imenujemo potujoča rdečina, približno 

Klopi so pogosti prebivalci slovenskih zele-
nih površin, tako gozdov kot tudi mestnih 
parkov, kjer med pomladjo in jesenjo s tal 
prežijo na toplokrvne gostitelje. Čeprav 
njihov vbod ni boleč, pa lahko mali krvo-
sesi prenašajo nalezljive bolezni. Da bi se 
jim izognili, se je pred odhodom v gozd pri-
poročljivo zaščititi – tako s pomočjo repe-
lentov kot tudi s primernimi svetlimi obla-
čili z dolgimi rokavi, ki jih po prihodu domov 
operemo, ter podrobno pregledamo sebe 
in živali.  

O najpogostejših boleznih, ki jih prena-
šajo klopi, smo povprašali specialista za to 
področje, prof. dr. Franca Strleta, dr. med., 
predstojnika Klinike za infekcijske bolezni 
in vročinska stanja Kliničnega centra v 
Ljubljani. 

Avtorica: Anja Kuhar

Bolezni, ki jih 
prenašajo klopi

v tretjini primerov pa jo spremljajo slabo 
počutje, bolečine v mišicah in sklepih ter gla-
vobol. Približno polovico bolnikov spre-
membe na koži tudi rahlo srbijo ali pečejo. 

Nezdravljena rdečina v nekaj tednih do 
mesecih izgine sama od sebe, kar za pribli-
žno polovico bolnikov pomeni, da so ozdra-
vljeni. Druga polovica pa se lahko hkrati ali 
kasneje sooči s prizadetostjo živčevja, skle-
pov ali srca. 

Do kakšnih kožnih sprememb še lahko 
pride?
Eno od kožnih sprememb imenujemo bore-
lijski limfocitom. Pri otrocih se ta izkazuje v 
pordelosti/modrikavosti in oteklini ušesne 
mečice, ki se pojavi nekaj dni do nekaj tednov 
po vbodu klopa. Pri odraslih se pojav največ-
krat izkazuje v predelu prsne bradavice. Ta 
rahlo oteče, pod njo nastane zatrdlina, ki se 
počasi veča in v nekaj tednih lahko zraste do 
treh centimetrov. Takšne zatrdline lahko tra-
jajo od nekaj mesecev pa do enega leta in 
nato same od sebe izginejo, gre pa za zelo 
redke spremembe – na 5000 primerov priza-
denejo le približno 20 ljudi.

Med pogostejše spremembe prištevamo 
kronični atrofični akrodermatitis, ki se 
pojavi več mesecev po vnosu mikroorganiz-

Intervju: prof. dr. France Strle, dr. med.
V Sloveniji je pojavnost lymske borelioze 
največja v Evropi, deloma verjetno zaradi 
bistveno boljšega sistema beleženja kot 
v drugih državah, deloma pa tudi zaradi 
visoke stopnje okuženosti klopov. Z bak-
terijami borelije je namreč okužen kar 
vsak drugi slovenski klop.

Če do težav ne pride v enem letu po zna-
čilni kožni spremembi, lahko z veliko 
gotovostjo trdimo, da se drugi bolezen-
ski znaki ne bodo razvili. 
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mov v telo. Največkrat se pojavi na hrbtišču 
roke ali noge. Koža je sprva otekla, rahlo por-
dela, nato pa postaja vse bolj modrikasta. Spre-
membe se počasi širijo, po mesecih ali letih 
oteklina izgine in koža postaja vse bolj atro-
fična. Po nekaj letih postane tanka, prosojna 
in ranljiva. Kožne spremembe se ne pozdra-
vijo same od sebe. Kadar trajajo več let, lahko 
pride tudi do poškodb živcev in sklepov. 

In druge težave?
Razmeroma pogosto pride do zgodnje lym-
ske nevroborelioze, ki zajema težave zaradi 
meningitisa, zaradi okvare možganskih živ-
cev in zaradi okvare perifernih živcev. Menin-
gitis se izkazuje predvsem z glavoboli, priza-
detost možganskih živcev največkrat z okvaro 
obraznega živca, okvare perifernih živcev pa 
s hudimi bolečinami, največkrat v predelu 
prsnega koša ali trebuha. 

Težave s sklepi nastopijo kasneje in priza-
denejo velike sklepe, največkrat koleno. Sklep 
oteče, koža pa je na dotik topla, vendar ne 
pordela. Težave izzvenijo in se nato spet poja-
vijo, otekline lahko spremlja huda bolečina. 
Nezdravljena prizadetost sklepov pri 10 % 
bolnikov pusti trajne posledice. 

Najredkejša težava je prizadetost srca. V 
primeru, da pride do motnje prevajanja elek-
tričnih dražljajev po srcu, lahko pacient tudi 
umre. To je tudi edini razlog, da lahko lymska 
borelioza povzroči smrt, vendar se to zgodi 
izjemno redko.

Proti lymski boreliozi ni cepiva. Na 
kakšen način jo torej zdravimo?
Cepiva proti lymski boreliozi ni, uporabljamo 
pa antibiotike, ki so najuspešnejša zdravila v 
zgodnjem poteku bolezni. Bolnike zdravimo, 
da bi zmanjšali trenutne težave in preprečili 
pojav kasnejših znakov. Bolezen v začetni obliki 
je praviloma ozdravljiva, manjše težavice pa 
lahko ostanejo pri približno 10–20 % bolnikov. 

Poleg lymske borelioze klopi prenašajo 
tudi zloglasni klopni meningoencefalitis. 
Kako poteka bolezen?
Virus klopnega meningoencefalitisa (KME) 
prenašajo okuženi klopi, lahko pa se okužimo 
tudi z uživanjem okuženega neprekuhanega 

mleka ali sira. Inkubacijska doba KME obi-
čajno traja od 10 in 14 dni (od 2 dni do enega 
meseca). Pri dveh tretjinah bolnikov KME 
poteka v dveh fazah. 

V prvi fazi se pojavijo slabo počutje, gla-
vobol, bolečine v mišicah, siljenje na bruha-
nje, lahko tudi bolečine pri požiranju. Težave 
običajno trajajo nekaj dni in nato izzvenijo, 
čez približno en teden pa izbruhnejo 
podobne težave v hujši obliki – z višjo vro-
čino, hujšim glavobolom, bruhanjem in otr-
delostjo vratu. 

Pri polovici odraslih se poleg naštetih zna-
kov meningitisa, torej vnetja možganskih 
ovojnic, pojavijo tudi znaki meningoence-
falitisa (vnetja možganovine). Izkazujejo se 
kot tresenje prstov rok in jezika, motnje zave-
sti, motnje koncentracije in spomina, otežen 
govor itd. Približno 1 % obolelih umre.

 

V nasprotju z večino primerov lymske 
borelioze so torej tu posledice pogosteje 
trajne?
Približno dve tretjini obolelih nekaj mesecev 
po preboleli okužbi nima posebnih težav. Žal 
pa se pri dobri tretjini pacientov stanje ne 
popravi v celoti. Prizadeti se težko zberejo, so 
utrujeni, tresejo se jim udi, imajo težave pri 
hoji, so emocionalno labilni. Težave lahko tra-
jajo nekaj mesecev, pogosto pa so trajne – pri 
5 % bolnikov beležimo trajne ohromitve. 

Proti KME poznamo učinkovito cepivo. 
Kako je z zdravljenjem?
Vzročnega zdravila za KME še ne poznamo, 
zato je zdravljenje simptomatsko. Obolelemu 
skušamo lajšati bolečine, nadomeščamo 
tekočino in elektrolite, če pride do motenj 

Pri 5–10 % bolnikov je prizadeta tudi hrb-
tenjača, kar vodi v ohromitev, najpogo-
steje v ramenskem ali kolčnem obroču. 
V primeru prizadetosti dihalnih mišic je 
potrebno umetno predihavanje paci-
enta. Žal je večina teh ohromitev pravi-
loma trajnih.

zavesti, skušamo zmanjšati oteklino možga-
nov, v primeru težav z dihanjem pa mu poma-
gamo z umetnim predihavanjem.

Proti KME poznamo učinkovito in varno 
cepivo, pri katerem je klasična shema 
osnovnega cepljenja sestavljena iz treh 
odmerkov: prvega cepljenja, ki mu čez en 
mesec sledi še en odmerek, zadnjega pa 
prejmemo v enem letu po prvem. Prvi poži-
vitveni odmerek sledi po treh letih, nato 
na vsakih pet let in po dopolnjenem 60. letu 
zopet na tri leta.

. 

Poznamo tudi tretjo bolezen, ki jo pre-
našajo klopi, in sicer humano granulocitno 
anaplazmozo.
Včasih se je ta bolezen imenovana erlihioza. 
Povzroča jo bakterija Anaplasma phagocytophi-
lum. V Evropi so bolezen prvič odkrili prav v Slo-
veniji, gre za precej redko bolezen – letno odkri-
jemo le 5–10 primerov. Okužimo se lahko z 
vbodom klopa, izjemoma pa tudi preko trans-
fuzije okužene krvi. Težave običajno nastanejo 
7 do 10 dni po vbodu klopa in se kažejo z vro-
čino, glavobolom, hudimi bolečinami v mišicah 
in včasih sklepih; pogoste so mrzlice.  

Zdravimo jo z antibiotikom, s pomočjo 
katerega se dokaj hitro pozdravimo. Smrtnih 
primerov v Evropi ne poznamo.

V nasprotju z lymsko boreliozo je s KME 
okuženih manj kot 1 % klopov v Slove-
niji, vendar do prenosa okužbe pride 
hitreje. 

Pri lymski boreliozi je namreč varno-
stni interval približno 24 ur po vbodu 
klopa, saj v večini primerov bakterij bore-
lije ni v slinavkah klopa, pač pa v njego-
vem črevesju; pri KME so virusi prisotni 
v samih slinavkah, zato do prenosa pride 
hitreje. 

Zelo pomembno je, da se redno pre-
gledujemo in klopa odstranimo v prvih 
24 urah po vbodu. 
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moni. Vse teorije o tem, zakaj je v sodobnem 
času več alergij (da smo več v zaprtih prosto-
rih, da smo predebeli, da se zgodijo zaradi 
zapletov med nosečnostjo itn.), so le 
ugibanja.

 Za večino »kriva« le osmerica
Pri alergiji na hrano je določena hrana 
za imunski sistem nekaj, kar telesu škoduje. 
Teoretično smo lahko alergični na vsa živila, 
a pozor: 90 % primerov alergij povzroči le 
osem živil: mleko, arašidi, jajca, pšenica, 
drevesni oreški, ribe, školjke, raki in soja. 
Najpogosteje dobijo alergijo na hrano 
otroci, včasih pa tudi odrasli. Povedano 
preprosto: alergijski odziv sprožijo živilski 
proteini, molekule, ki jih sestavljajo ami-
nokisline (lahko gre le za en sam »proble-
matičen« protein). Zaradi proteinov se 
spodbudi delovanje imunskega sistema, 
ki nas začne braniti pred tem, kar zaznava 
kot grožnjo. Rezultat te nenadkriljive 
obrambe so bolezenski znaki. Znaki aler-
gije se pojavijo nekaj minut do nekaj ur 
po zaužitju. Občutimo jih lahko kot kopriv-
nico, drisko, bruhanje, trebušne bolečine 
ali celo kot anafilaktični šok. To je zelo hud, 
včasih smrtni alergijski odziv telesa, pov-
zroča pa dihalne motnje ali šok. 

Naj vas naslov ne zavede, ne bomo govo-
rili o kakšni psihoterapevtski temi, kjer bi 
vas seznanjali s tem, kako sprejemati svo-
jega življenjskega sopotnika, temveč o 
pravih alergijah. Dejansko je alergija na 
partnerja redka, a glede na besede pozna-
valcev vendarle možna. Vzrok je lahko 
sperma ali slina, lahko pa so alergene tudi 
snovi, ki jih je partner použil s hrano, in se 
izločijo prek njegove sluzi, kože ter sline 
in v stiku z vami vznemirijo vaš imunski 
sistem. A ta alergija seveda ni edina, ki 
izziva simptome …

Avtorica: Andreja Hergula 

Če jo ima moja mama …
Geni so v določeni meri pomembni za dovze-
tnost za alergijo. Če ima eden od staršev neko 
obliko alergije, je 25-odstotna verjetnost, da 
se razvije tudi pri otroku, če pa jo imata oba 
od staršev, je verjetnost pri otroku vsaj 
50-odstotna. Zanimivo je, da je verjetnost za 
nastanek alergij večja pri dečkih kot pri dekli-
cah, v odrasli dobi pa se tehtnica nagne k žen-
skam, tveganje za razvoj alergije je namreč 
pri njih večje kot pri moških. Nekaj teorij pred-
videva, da imajo svojo vlogo tudi spolni hor-

Alergičen na  
partnerja?

Takoj
Še nekaj o takojšnjem alergijskem odzivu na 
hrano. Simptomi prizadenejo dihala (zač-
nemo sopsti, kašljati, smo hripavi, težko 
dihamo, imamo izcedek iz nosu, nas ta srbi 
ali kihamo), kožo (pojavi se koprivnica, ote-
kanje, pordelost, srbenje, izbruh ekcema) in 
prebavila (dobimo drisko, trebušne krče, bru-
hamo, začutimo slabost). Poleg tega obstaja 
nevarnost anafilaksije, ki smo jo že omenili. 

Lahko tudi pozneje 
Zapoznela alergija, tudi pri tej smo lahko 
občutljivi na eno živilo ali več, se pojavlja z 
naslednjimi znaki: težko požiranje, bruhanje, 
zgaga, driska, bolečine v trebuhu, zagozdi-
tev hrane v požiralniku. Mlajši otroci lahko 
bruhajo, imajo krvavo blato, se jim želodčna 
vsebina vrača v požiralnik ali se soočajo z 
zapoznelo rastjo.

Živalska dlaka
Lahko ste alergični na živalsko dlako, prav 
vso. Celo tiger, ki ga spremljamo iz prve vrste 
v cirkusu, lahko sproži alergično reakcijo (izce-
dek iz nosu, kihanje, solzne oči, morda bron-
hialno astmo). Poleg tega so lahko glavni vir 
težav ptički, vaša ljuba papiga, skobčevka, 
kanarček ali celo golob. Alergeni namreč tičijo 

A  Na razvoj alergij naj bi vplivali genska 
predispozicija, spolni hormoni ter neka-
tere bolezni idr. 

B Alergije se kažejo kot težave s kožo, 
dihali in prebavili, najhujši izraz alergije 
je anafilaktični šok.

C Alergije zdravimo z izogibanjem aler-
genu, z zdravili, s specifično imunotera-
pijo ter alternativnimi metodami.
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v perju, lahko pa je perje le posrednik. Ni 
nujno, da alergijo izzove žival, lahko jo pov-
zroči hrana, s katero jo hranite. 

Kako ljubek žužek …  
ali pa tudi ne
Mami, poglej, kako ljubko žuželko sem našel! Iiiii, 
kakšna lepa zelena krila ima. Če ste alergični 
na žuželke, vas izobraževanje o biologiji naj-
brž ne bo preveč zanimalo. Alergični odziv na 
žuželke nastane šele ob drugem piku – pri 
prvem se razvije senzibilizacija, torej preob-
čutljivost na strup. Znakov alergije ne gre spre-
gledati: ustnice in jezik otečejo, nastanejo 
težave s požiranjem in dihanjem. Če nabre-
knejo glasilke, grozi smrt zaradi zadušitve. Bol-
niku lahko postane slabo, dobi krče v trebuhu, 
bruha, dobi drisko. Če krvni tlak nizko pade, 
lahko pride do kolapsa srčno-žičnega sistema. 
Sprva nas lahko začnejo skeleti podplati, dlani, 
jezik, prsi in lahko postanemo omotični. Ver-
jetno po tem pride hud napad. 

»Kam greste pa letos na morje?« 
»Tja, kjer veter piha z morja.«
Spomladi se torej pri alergikih na cvetni prah 
začne obdobje senenega nahoda – curljanje 
iz nosu, kihanje in solzne oči spadajo zraven. 
Beseda »seneni« zavaja, saj izbruh nahoda 
povzroči cvetni prah (pelod), ne pa seno. 
Veste, da ima ena sama breza 6 milijard zrnc 
peloda? Težko se jim je torej izogniti, saj ga 
veter raznaša kilometre daleč. Vedite pa, da 
se alergiki dobro počutijo na čistem gorskem 
zraku. Hitra sprememba vetra seveda lahko 
spremeni vse. Če ste alergik in dopustujete 
na morju, bodite pozorni tudi na to, da piha 
veter v glavnem z morja. Med dežjem se aler-
gija poslabša, po dežju pa ste lahko skoraj 
brez skrbi pred pelodom. 

Pršice so nam lahko za vzgled 
Vse leto povzroča simptome, podobne nahodu. 
Po sesanju prahu v stanovanju ali po vdihu 
prahu se še okrepijo. V največ primerih je pri 
tej alergiji pomembna mala živalca pršica, ki 
izloča iztrebke v obliki kroglic, nevidne našim 
očem. Pršice so zelo skromne živali, saj se lahko 
iz 1,5 gramov kožnih lusk do sitega naje kar mili-
jon pršic. A alergija ni prav nič šaljiva, nos nas 
zaradi nje začne srbeti, iz njega se začne cediti, 
oči pordečijo in se vnamejo, nekaterim se 
zamaši in vname obnosna votlina. 

»Skenslajte« plesen
Pri alergiji na plesni se pojavi kihanje, kašlja-
nje (predvsem jeseni), cedenje iz nosu, more-
bitna bronhialna astma. Pod plesen na tem 
mestu spada plesen v stanovanju pa tudi peni-
cilin in žlahtna plesen na različnih vrstah sira. 

Zdravila simptome zdravijo in 
tudi spodbujajo
Tudi določena zdravila imajo sposobnost, da 
sprožijo alergijo. Sem spadajo npr. antibio-
tiki iz skupine penicilinov, nekatere snovi 
proti bolečinam, ki delujejo lokalno, odvajalo 
(fenolftalein), sredstvo proti revmi (npr. fenil-

butazon). Alergične reakcije nastopijo pri 
vseh oblikah zdravil. Simptomi: koprivnica, 
otekline kože oziroma sluznice predvsem na 
obrazu, anafilaktični šok. Alergija na zdravilo 
se lahko pojavi v nekaj minutah ali pa pozneje, 
od 48 do 72 ur po zaužitju.

Ta maskara ti resnično  
poudari oči 
Kontaktna alergija, ki vedno nastopi šele po 
24 do 48 urah, se pojavi kot ekcem, rdečica, 
mehurčki, boleče srbenje. Pojavi se lahko zaradi 
stika z nikljem (npr. zaponke na pasu, uhani, 
gumb na džinsu), s kozmetiko (krivi so konzer-
vansi), z ekstrakti iz zelišč (npr. arnika), s kemič-
nimi barvami za lase, z lepili ... Če kontakt s kožo 
traja dlje časa, se lahko koža odebeli, ekcem pa 
se lahko razširi v skrajnem primeru na celo telo. 

Ajsi, brrr in au
Možne so alergije, ko določene snovi v stiku 
s sončno svetlobo sprožijo kožne reakcije. 

Obstajajo tudi alergične reakcije na mraz, 
ko ob stiku z mrazom koža peče in srbi, in pa 
alergije na vročino (npr. po vroči kopeli, večji 
telesni obremenitvi), reakcije na koži se poja-
vijo po vsem telesu. Pri teh reakcijah se ne tvo-
rijo protitelesa, zato ne gre za alergije v pravem 
pomenu. To področje je še dokaj neraziskano.

Začnite se zanimati za 
meteorologijo 
Zdravljenje alergij poteka na več načinov: da se 
alergenu izogibamo, da jih zdravimo z zdravili 
(antihistaminiki, glukokortikoidi, specifičnimi 
pripravki za specifično imunoterapijo, adrena-
linom – če ugotovimo III. ali IV. stopnjo anafila-
ksije), če to ne pomaga, lahko v nekaterih pri-
merih zdravnik izvede specifično imunoterapijo. 
Pomembno je tudi pacientovo informiranje, 
vzgoja in izobraževanje. Poleg navedenega 
nekateri priporočajo avtogeni trening, duševne 
razbremenitve, diete, utemeljene pri speciali-
stih, upoštevanje podnebnih dejavnikov in bio-
meteoroloških podatkov, fizioterapijo itd. 

Ste vedeli, da …
... je imelo alergijo na arašide 64 % obeh 
enojajčnih dvojčkov in samo 7 % dvo-
jajčnih? In da za alergijami oboleva že 
vsaj 30 % prebivalcev razvitih držav? 

... so strokovnjaki iz Ameriške akademije 
za pediatrijo še pred slabim desetletjem 
govorili o tem, da naj otroci čim kasneje 
začnejo uživati jajca, arašide, oreške in 
ribe, zdaj pa menijo, da varovanje pred 
alergijo s kasnejšim uvajanjem določene 
hrane ni dovolj trdno dokazano? Stro-
kovnjaki iz Tel Aviva so opravili študijo o 
alergiji na mleko in ob tem spremljali več 
kot trinajst tisoč otrok. Raziskava je poka-
zala, da dojenčki, ki so jim matere dajale 
kravje mleko že v prvih petnajstih dneh 
življenja, skoraj niso imeli alergije na pro-
tein v kravjem mleku! 

»Teoretično smo lahko 
alergični na vsa živila, a 
pozor: 90 % primerov 
alergij povzroči le osem 
živil: mleko, arašidi, jajca, 
pšenica, drevesni oreški, 
ribe, školjke, raki in soja.«



28 Maj 2014

Razlika med virusnimi in 
bakterijskimi okužbami
Dr. Nena Kopčavar Guček pojasnjuje, da obe 
vrsti okužb, tako virusne kot bakterijske, spa-
dajo med infekcijske bolezni. Gre za bolezni 
in okužbe, pri katerih povzročitelj napade 
tkivo gostitelja, se v njem razmnožuje, izloča 
strupe (toksine) in tako gostitelju (naj gre za 
človeka ali žival) povzroči bolezen. Sogovor-
nica pravi, da so lahko povzročitelji virusi, bak-
terije, pa tudi glivice, prioni … Večji del bak-
terijskih okužb zdravimo z antibiotiki, zdravila 
proti virusnim okužbam pa žal (še) nimamo, 
vendar obstajajo cepiva, ki zagotavljajo učin-
kovito zaščito vsaj pred nekaterimi od njih. 
»Včasih je samo po bolezenskih znakih in 
simptomih težko razlikovati med bakterijsko 
in virusno okužbo. Takrat si pomagamo z 
laboratorijskimi testi. Od vrste okužbe je 
namreč odvisen način zdravljenja,« še dodaja 
dr. Nena Kopčavar Guček.

Kako pride do bakterijske okužbe
Po besedah strokovnjakinje do bakterijske 
okužbe pride takrat, ko povzročitelj (v tem pri-
meru bakterija) uspešno vstopi v telo gostite-
lja in v njem začne rasti ter se razvijati: »Bakte-
rije se uspešno prenašajo z enega gostitelja na 
drugega, prav zato take okužbe imenujemo 

Bakterije, ta drobna bitja, ki jih ne moremo 
videti s prostim očesom, so prisotne povsod 
okrog nas, tudi v naših telesih. Do bakterij-
ske okužbe pride, kadar se podre ravno-
vesje bivanja med bakterijami in gostite-
ljem. Takrat bakterija uspešno vstopi v telo 
gostitelja ter začne v njem rasti in se razvi-
jati. O prepoznavanju bakterijskih okužb, 
njihovem zdravljenju in možnostih prepre-
čevanja smo spregovorili z asist. mag. Neno 
Kopčavar Guček, dr. med., specialistko 
splošne medicine.

Avtorica: Andreja Košir

Bakterijske okužbe je 
mogoče preprečiti

nalezljive. Vstop v gostiteljevo telo lahko poteka 
skozi sluznico ust, nosu, oči, genitalij, zadnjika, 
bakterija lahko vstopi tudi skozi poškodovano 
kožo, rano, s krvjo ob transfuziji, lahko jo z enega 
na drugega gostitelja prenese členonožec 
(muhe, klopi, komarji, bolhe, uši), bakterije se 
med drugim lahko prenesejo tudi skozi preba-
vila, lahko jih zaužijemo s hrano, jih prenesemo 
z ugrizom človeka ali živali … Možen je tudi 
prenos z rokami, na primer pri boleznih preba-
vil. Takemu načinu prenosa bakterij rečemo 

“bolezen umazanih rok”. Na ta način se pogosto 
prenašajo črevesne bakterije.«

Testiranja ob bakterijskih 
okužbah
Dr. Nena Kopčavar Guček pravi, da so za zdrav-
ljenje okužb določene posebne smernice in 
navodila, ki se nenehno dopolnjujejo, saj se 
spreminja tudi odpornost bakterij, s tem pa tudi 
načini zdravljenja: »Zdravniki se pri svojem delu 
ravnamo po teh smernicah, tak način obrav-
nave je za pacienta gotovo najvarnejši.«

Kot še pojasnjuje sogovornica, so pre-
iskave odvisne od okužbe, ki jo ima bolnik. 
Dr. Nena Kopčavar Guček je navedla dva naj-
pogostejša primera, in sicer postopek testi-
ranja za ugotavljanje okužbe z bakterijo strep-
tokok ter testiranje pri okužbi sečil:

A Včasih je samo po bolezenskih 
znakih in simptomih težko razlikovati 
med bakterijsko in virusno okužbo.

B Za zdravljenje okužb obstajajo točno 
določene posebne smernice in navo-
dila, ki se nenehno dopolnjujejo.

C Okužbe lahko preprečimo, kadar 
poznamo poti širjenja same okužbe.

Intervju:  asist. mag. Nena Kopčavar Guček, dr. med.
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»Bakterijske okužbe lahko preprečimo, kadar 
poznamo poti širjenja okužbe.«

»Če gre na primer za angino z značilnimi znaki 
(t. i. Centorjevi kriteriji: pordelo žrelo, pove-
čani mandlji z belimi čepki ali oblogami, vro-
čina, odsotnost kašlja), se za način zdravlje-
nja lahko odločimo že na podlagi skrbnega 
pogovora z bolnikom in natančnega pre-
gleda. Ko pa se pojavijo dvomi, lahko vza-
memo bris žrela in na ta način dokažemo bak-
terijo streptokok, ki je najpogostejši 
povzročitelj angine. 

Pogoste so tudi okužbe sečil, med njimi 
vnetje mehurja. Simptomi tovrstnih okužb 
so naslednji: pogosto in boleče mokrenje, 
nenavaden vonj urina in boleč pritisk nad sra-
mnico. To so najznačilnejši znaki, pri bolj 
zapletenih primerih pa napravimo še mikro-
biološko preiskavo, kjer bakterije iz urina opa-
zujejo na gojišču in testirajo, proti kateremu 
antibiotiku so odporne.«

Zdravljenje bakterijskih okužb
Sogovornica pravi, da je za čisto vsako vrsto 
okužbe v smernicah priporočeno zdravilo prve, 
druge in tretje izbire. Kadar se pri bolniku na 
neko najbolj priporočeno zdravilo pojavi aler-
gijska reakcija, mora zdravnik izbrati nasle-
dnjega po prej omenjeni klasifikaciji. Kot še 
dodaja dr. Nena Kopčavar Guček, zdravnik 
ravna podobno, če zdravila prve izbire v 
danem trenutku nima na voljo. Po besedah 
strokovnjakinje nekatere okužbe zdravimo 
lokalno, npr. gnojno (bakterijsko) vnetje oče-
snih veznic zdravimo z antibiotičnimi kaplji-
cami in mazili. Druge okužbe zdravimo s sis-
temskimi antibiotiki, ki jih pojemo, popijemo 
ali jih v telo uvedemo skozi žilo.

Je bakterijske okužbe mogoče 
preprečiti?
Kot pojasnjuje dr. Nena Kopčavar Guček, bak-
terijske okužbe lahko preprečimo, kadar 
poznamo poti širjenja okužbe: »Preprečeva-
nje širjenja večine bakterijskih bolezni je prav-
zaprav zelo preprosto. Če se bolezen na pri-
mer širi s krvjo, nadzorujemo kri krvodajalcev, 
pri stiku s krvjo se zaščitimo z rokavicami itd. 

Če se bolezen širi z rokami, npr. pri črevesni 
okužbi, moramo poskrbeti za skrbno umiva-
nje rok. Bolezni, ki se prenašajo s slino, se 
obvarujemo z uporabo lastnega pribora, 
kozarcev itd. Če se bolezen prenaša kapljično, 
kihamo v komolec ali na hrbtišče dlani, da z 
okuženo roko s predmeti skupne porabe 
(kljuke, telefoni, denar, plačilne kartice itd.) 
bolezni ne prenesemo na druge. Zelo 
pomembno je tudi, da si pred jedjo vedno 
umijemo roke. Prenos spolno prenosljivih 
bolezni preprečimo s kondomom.«

Ko je potrebna hospitalizacija …
Po besedah sogovornice je hospitalizacija 
potrebna pri bakterijskih okužbah, ki ogro-
žajo posameznikovo življenje ali lahko pov-
zročijo le hudo poslabšanje zdravstvenega 
stanja. Večina zdravih odraslih ima primerno 
odziven imunski sistem in do zapletov ob pri-
mernem zdravljenju ne pride.

»Ogroženi so posamezniki, ki imajo pridru-
žene kronične bolezni (npr. sladkorno bole-
zen, srčno-žilne bolezni, kronično obstruk-
tivno pljučno bolezen, raka, bolezen ledvic 
itd.), starejši od 65 let, bolniki, ki se zdravijo 
s kemoterapijo, bolniki z virusom HIV oz. aid-
som, bolniki na zdravljenju z zdravili, ki zmanj-
šujejo imunski odziv, na primer tako imeno-
vana imunosupresivna zdravila,« pojasnjuje 
dr. Nena Kopčavar Guček.

Zelo pogost primer je na primer bakterijska 
pljučnica, ki dihala predvsem pri starejših tako 
hudo prizadene, da pride do pomanjkanja 

kisika v krvi in posledično tudi v možganih. Stro-
kovnjakinja pravi, da imajo ti bolniki pogosto 
motnje zavesti (so zmedeni), težave z dihanjem 
(dihajo dvakrat hitreje, npr. 30-krat na minuto 

– običajno vdihnemo 12–15-krat na minuto), 
nizek krvni tlak in zvišano vrednost uree v krvi 
(zaradi dehidracije in sočasne prizadetosti led-
vic). V takem primeru je hospitalizacija nujna, 
bolnik pa poleg zdravil potrebuje tudi zdravlje-
nje s kisikom.

»Tudi bolnik z meningitisom nedvomno 
sodi v bolnišnico. Meningitisa nikoli ne zdra-
vimo na domu. Na splošno velja, da antibio-
tiki potrebujejo določen čas, da začno delo-
vati, penicilinski antibiotiki na primer 48 ur. 
Zdravniki pri predpisovanju zdravil praviloma 
vedno povemo, kdaj je pričakovati prve učinke 
zdravljenja. Če do izboljšanja ne pride v pred-
videnem času, je smiseln ponoven pregled pri 
zdravniku. Enako naj bi ravnali, če kljub zdra-
vljenju pride do poslabšanja,« sklene asist. 
mag. Nena Kopčavar Guček, dr. med. 
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Vsi imamo glive 
Glivice niso le glivice. Obstaja jih ogromno 
različnih vrst, ki prežijo na nas. A glivično 
bolezen oz. mikozo povzročajo le tri vrste: 
kvasovke, dermatofiti in plesni. Ste vedeli, da 
ima vsak človek glive v telesu? Da, a samo 
tiste, patogene, povzročajo težave. Nahajajo 
se na različnih mestih, največ na koži nog, rok, 
na nohtih, sluznicah (in tudi na laseh, v intim-
nih predelih, pod dojkami, pazduhami …).  

Rane, ranice
Kako me lahko gliva kar na lepem napade? 
No, če imamo poškodovano kožo ali kakšne 
ranice, smo dovzetnejši zanje, ko pridemo v 
stik z okuženimi živalmi, zemljo, bolnimi lju-
dmi. Sicer pa k nastanku okužb po besedah 
dr. Evdakove Bodirože prispevajo kronične 
bolezni (npr. sladkorna bolezen), zmanjšana 
imunska odpornost, motnje v prekrvavitvi 
spodnjih okončin, jemanje zdravil, kot so anti-
biotiki in kortikosteroidi. 

Stran s skupnimi brisačami
Kako radi imamo bazene, ko lahko končno 
slečemo vsa ta zimska oblačila in se spo-
mladi podamo v … vodo, polno glivic. Tako 
hudo spet ni, a žal jih lahko staknemo tudi 
tam, pa v savnah in fitnes centrih, v kopal-
niških preprogah, skupnih brisačah in špor-

Najdemo jih na mnogih delih telesa. 
Dobimo jih lahko vsi. Če se nas odločijo 
»napasti«, se jih želimo znebiti takoj. Ko pa 
tako srbi … A še dobro, lahko jih, če upora-
bim izraz današnje mladine, »skenslamo« 
lokalno, če ne gredo stran, pa sistemsko. 
Pojdimo k zdravniku, da se ne razširijo. Ste 
do zdaj že uganili, o čem govorim? Pravilni 
odgovor je: glivice. Do obisti jih pozna, 
zdravi, raziskuje tudi Natalija Evdakova 
Bodiroža, dr. med. spec. dermatovenero-
loginja, ki nam bo pomagala pri razjasni-
tvi nekaterih dejstev o glivicah. 

Avtorica: Andreja Hergula 

Tudi glivice so lahko 
zaljubljene … v vlago

tni opremi. Z glivicami se lahko okužimo 
povsod, kjer je toplo in vlažno. Zato dr. Evda-
kova Bodiroža navede, da so posebej izpo-
stavljeni ljudje v določenih poklicih, ki so 
nenehno v stiku z vodo in vlago (na primer 
čistilke, kuharice itn.), oziroma vsi, ki upora-
bljajo nezračno in vlažno, tesno obutev. Gli-
vice lahko nastanejo pri povišani telesni teži 
in pretiranem potenju (predvsem pri špor-
tno dejavnih ljudeh). Pa ne samo to, tudi ob 
uporabi kontracepcijskih tabletk (!) in hor-
monskem zdravljenju. Večkrat se ta vrsta gli-
vic pojavi pod dojkami. 

Žena, rumen noht imam …
Če pogledamo lokacijsko, glivice najpogo-
steje nastanejo na nogah oz. nohtih, naj-
večkrat na palcu. Zagotovo boste vedeli, da 
se z vašim palcem nekaj dogaja, saj noht 
postane belkast ali rumen, zadebeljen, 
spremembe pa se lahko razširijo in lahko 
pride tudi do deformacij. Treba je oditi k 
zdravniku, da se glivice ne razširijo na kožo 
okrog nohta ali celo drug noht. Takrat koža 
pordi in srbi. 

Domače živali
Tudi v intimnih predelih jih lahko najdemo. 
Koža nas srbi, je vlažna, pordela, hudo vne-
tje pa se lahko pojavi tudi na pregibih.

Intervju: Natalija Evdakova Bodiroža, dr. med. spec.

A  Samo patogene glivice povzročajo 
težave.

B Nastanejo lahko skoraj povsod po 
telesu, najpogosteje na nožnih prstih. 

C  Z njimi pridemo v stik prek bolnih 
ljudi, zemlje, živali, pogosto na bazenih, 
savnah, fitnes centrih.
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Tudi glivice so lahko 
zaljubljene … v vlago

Da lahko na laseh najdemo uši, tako ali tako 
vemo. Da dobimo prhljaj, tudi. Da na laseh lahko 
najdemo glivice, tega pa nismo vsi vedeli. Ta 
vrsta se pojavi predvsem pri otrocih, reče se ji 
mikrosporija. Nastane lahko ob stiku z mačko. 
Ja, vaš črno-beli muc Tomi je lahko prenašalec. 
Ob nastanku glivic se lahko pojavijo žarišča na 
lasišču, rožnati ali rdeči madeži, srbenje, lasje 
se začnejo lomiti, lahko pa tudi odpadajo. 

Pazljivo pri dojenčkih
Tudi naši ljubki dojenčki so zelo dojemljivi 
za kvasovke, in sicer zaradi plenic. Pogosto 
pride do vnetja pri naših najmlajših. Dr. Evda-
kova Bodiroža na naše nadaljnje vprašanje 
o tem, če bi se morali dojenčki zaradi svoje 
občutljivosti izogibati bazenov, odgovarja: 
»V bazenu se dojenčki lahko kopajo, a po 
kopanju jih zelo dobro oprhajmo. Ne smemo 
zanemariti dejstva, da se lahko dojenčki v 
končni fazi glivic nalezejo tudi od babice in 
dedka.« 

Ni zmeraj to 
Lahko glivice zamenjamo s kakšno drugo 
boleznijo? Lahko. Glivično obolenje lahko 
zamenjamo za luskavico, metabolične motnje, 
pomanjkanje mikroelementov … Navajamo 
primer iz prakse, ko se je pacientka zdravila 
proti glivicam, tako je bilo videti. A zdravlje-
nje proti glivicam ni bilo uspešno. Zato je 
odšla k dermatovenerologinji, ki je ugotovila, 
da je bil rjavi madež pod nohtom maligno 
obolenje oz. rak kože pod nohtom. 

Ne Aladinova, ampak Woodova
Glivične bolezni po besedah dr. Natalije Evda-
kove Bodirože diagnosticirajo z odvzemom 
vzorca, pregledom pod mikroskopom (nativni 
pregled) ter s kultiviranjem povzročitelja na 
umetnih gojiščih (kar je pomembno za dokaz 
povzročitelja). Nekatere vrste gliv se da odkriti 
tudi s pomočjo Woodove svetilke. 

Napudrajte se 
Mnogi se sprašujete, če ne bi bilo morda 
dobro poseči tudi po naravnem zdravljenju. 
To lahko storite, a vedite, da naravna zdravila 
ne pozdravijo glivic, temveč le izboljšajo oz. 
olajšajo stanje, pravi sogovornica. Priporoča 
pa uporabo otroškega pudra (npr. za predel 
pod dojkami). 

Poseben lak za nohte 
Najprej se glivice zdravijo lokalno, če je čas 
okužbe kratek in gre za manjši predel kože. 
Takrat posežemo po kremah, mazilih, lakih za 
nohte (ki jih dobimo v lekarni). Ko pride do 
obširne oblike obolenja ali je prizadeto lasišče 
in večina nohtov, zdravimo s sistemskimi zdra-
vili. Na rokah glivice zdravimo šest in več 
tednov, na nogah pa dvanajst tednov in več.

Dr. Evdakova poda še nekaj priporočil, ki 
jih ob zdravljenju velja upoštevati:
•	 vsak dan zamenjajte perilo oz. bodite 

pozorni na primerno higieno, 
•	 svoje brisače ločite od brisač ostalih članov 

družine in jih redno prekuhavajte,

•	 po umivanju se dobro obrišite in vzdržujte 
suho kožo,

•	 nosite zračna bombažna oblačila ter ustre-
zno in udobno obutev iz čim bolj                                                                                
zračnih materialov,

•	 pred in po kopanju v kopališčih si obvezno 
razkužite noge, priporočam, da v vlažnih 
in mokrih  prostorih nosite natikače, 

•	 okuženih predelov ne praskajte, saj se tako 
lahko okužba razširi. (S praskanjem pa lahko na 
koži nastane rana, ki se dodatno bakterijsko infi-
cira, kar podaljšuje in otežuje zdravljenje.

Neprepoznana glivična okužba kože se ob 
neprimernem lokalnem zdravljenju zlasti s 
kortikosteroidnimi mazili razširi in lahko pre-
ide tudi v globoko obliko. Za prepoznavanje 
bolezni so pomembni natančni anamnestični 
podatki, dobro poznavanje kliničnih značil-
nosti glivičnih okužb kože in mikološke labo-
ratorijske preiskave. Pred napotitvijo bolnika 
v mikološki laboratorij moramo vsaj za tri dni 
ukiniti vsa predhodno predpisana mazila. Le 
s takim pristopom bomo hitro našli pravilno 
diagnozo in bolnika ustrezno zdravili. 

Pri kožni plesni se značilne kožne spremembe 
kažejo na zgornjih delih trupa, nadlahteh in na 
vratu kot rumenkaste, rjave ali rdeče lise, včasih 
pa tudi kot depigmentacije (bele lise) prizade-
tega področja. Na teh lisah je lahko prisotno 
drobno luščenje, občasno blago srbenje.)

»Z glivicami se lahko okužimo povsod, kjer je toplo 
in vlažno. Zato dr. Evdakova Bodiroža navede, da 
so posebej izpostavljeni ljudje v določenih pokli-
cih, ki so nenehno v stiku z vodo in vlago (na primer 
čistilke, kuharice itn.), oziroma vsi, ki uporabljajo 
nezračno in vlažno, tesno obutev.«
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nimajo visokega očesnega tlaka ter tisti, ki 
imajo dioptrijo med +4,0 D in -9,0 D ter pri-
merno debelino roženice. O primernosti 
operacije se seveda odločimo po natančno 
opravljenem pregledu oči. Je pa treba pou-
dariti, da so operacije dioptrije uspešnejše 
pri minus kot pri plus dioptrijah. Za lasersko 
operacijo dioptrije se najpogosteje odločajo 
ljudje med enaindvajsetim in petinštiride-
setim letom starosti.

Kako poteka laserska operacija dioptrije 
in koliko časa je potrebno okrevanje?
Pred operacijo najprej preverimo dioptrijo 
in naredimo celoten pregled oči z vsemi 
meritvami, ki so potrebne za uspešen potek 
in rezultat operacije. Vse potrebne podatke 
vnesemo v računalnik, ki je povezan z laser-
skim sistemom. Ta preko programske 
opreme usmerja laserske žarke na roženico. 
Laserski žarki se kreirajo v laserski glavi in 
preko sistema leč in ogledal v hermetično 
zaprti cevi potujejo do roženice. Mnogo-
številni laserski žarki kot dežne kapljice 
padajo na površino roženice in jo preobli-
kujejo v zahtevano obliko. Pacient pri tem 
leži na operacijski mizi in usmeri pogled v 
središče, kjer je sistem raznovrstnih senzor-
jev. Ti senzorji oziroma eye trackerji so odgo-
vorni za pravilno usmerjanje in delovanje 

Kako dragocen je naš vid, se zavemo šele, 
ko se začne izgubljati njegova ostrina. Na 
srečo pa so nam danes na voljo sodobne 
metode, s katerimi lahko odpravimo diop-
trijo. Ena najuspešnejših je zagotovo laser-
ska operacija dioptrije, za katero se danes 
odloča čedalje več ljudi. Na vprašanja o 
odpravljanju in zdravljenju težav, ki lahko 
prizadenejo naš vid, je odgovarjal Dušan 
Pušnik, dr. med. spec. oftalmolog. 

Avtorica: Alja Gogala

Danes je vse bolj priljubljena laserska 
operacija, s katero se lahko odpravi diop-
trija. Za koga je tovrstna operacija pri-
merna in kdo se zanjo po vaših izkušnjah 
najpogosteje odloča?
Laserska operacija dioptrije je mogoča za 
paciente, ki so starejši od enaindvajset let, 
saj se pri tej starosti dioptrija z veliko verje-
tnostjo že ustali. Večja zanesljivost opera-
cije je pri pacientih, pri katerih je dioptrija 
stabilna vsaj eno leto in se ni spremenila za 
več kot 0,50 D. Za lasersko operacijo diop-
trije so primerni tudi pacienti, ki imajo 
zdrave oči, brez znakov bolezni in poškodb, 

Nad dioptrijo z 
lasersko operacijo

laserskih žarkov, ki padajo na roženico. Za 
korekcijo ene dioptrije laser potrebuje dve 
sekundi, torej celotna operacija z laserjem 
traja do dvajset sekund oziroma odvisno 
od dioptrije očesa, ki jo želimo popraviti. 
Seveda same priprave na operacijo, pri-
prave instrumentov, sterilni postopki in pri-
prava pacienta na pravilno sodelovanje 
podaljšajo dejanski potek operacije do pol 
ure. Okrevanje po laserski operaciji je odvi-
sno od vrste metod, ki jih uporabimo pri 
operaciji in običajno trajajo od enega do 
treh dni.

Kakšni so v povprečju rezultati oziroma 
uspehi laserske operacije? 
Rezultati kažejo, da je uspešnost opera-
cije pri minus dioptrijah zelo zanesljiva. 
Verjetnost, da bo po operaciji končna diop-
trija med -0,50 D in +0,50 D je 95-odsto-
tna, verjetnost, da bo rezultat med -0,75 
D in +0,75 D pa 89-odstotna. Možnost 
manjših komplikacij po operaciji, med 
katere sodijo draženje, suhe oči in manjša 
vnetja, je manj kot 2-odstotna. Večjih kom-
plikacij pa praktično ni. Ostrina vida lahko 
po operaciji zaradi prilagajanja oziroma 
akomodacije novim dioptrijskim razme-
ram oči in bistrenja roženičnih celic nekaj 
tednov niha.
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Na kaj morajo biti pozorni pacienti po 
laserski operaciji?
Po operaciji pacienti prejmejo navodila, ki 
zajemajo predvsem higienske napotke, tera-
pijo s kapljicami in uporabo sončnih očal.

Komu se laserska operacija dioptrije 
odsvetuje?
Vsakega pacienta, ki se zanima za opera-
cijo, najprej pregledamo, naredimo vse 
potrebne meritve in se na podlagi teh meri-
tev odločimo o možnostih operacije. Glede 
na rezultate preiskav pacientom predla-
gamo najprimernejšo rešitev za korekcijo 
dioptrije ali pa operacijo odsvetujemo. 
Operacija predvsem ni primerna za noseč-
nice, v primeru vnetih oči, pri dioptrijah, ki 
so višje od 8,0 D, in nekaterih drugih pato-
loških znakih.

Siva mrena oziroma katarakta je najpo-
gostejši vzrok za moten vid v odrasli dobi. 
Kaj jo povzroča in kako jo lahko zdravimo? 
Jo je mogoče popolnoma odpraviti?
Siva mrena je drugo ime za zamotnitev oče-
sne leče. Vzroki zanjo so predvsem spre-
membe zaradi starostnih procesov, različna 
zdravila, nastajanje motne leče pa pospešu-
jejo tudi alkohol, kajenje, različne poškodbe, 
vnetja globokih struktur očesa in glavkom. 
Sivo mreno ali motno lečo odstranimo ozi-
roma operiramo z ultrazvočnim operacijskim 
sistemom skozi 2-milimetrski tunelček in jo 
zamenjamo z umetno lečo. Na mesto stare 
leče namreč vgradimo  novo umetno oziroma 
intraokularno lečo. Hkrati pa s to operacijo 
popravimo tudi dioptrijo oči.

Kako lahko zdravimo glavkom, ki obi-
čajno nastane zaradi povišanega očesnega 
pritiska in na kaj morajo biti pacienti 
pozorni?
Glavkom je zelo kompleksna in nepredvi-
dljiva bolezen, na katero vpliva mnogo raz-
ličnih dejavnikov, tudi očesni pritisk. Glav-
kom počasi in skoraj neopazno uničuje 
vidni živec. Pogosteje se pojavlja po štiri-
desetem letu starosti, okvare pa lahko pov-
zroča že prej. Bolezen lahko ugotovimo šele 
na pregledih po različnih preiskavah. Pre-
dlagam, da pacienti pred štiridesetim letom 
starosti očesnega zdravnika obiščejo na dve 
do štiri leta, po štiridesetem letu pa na vsaki 
dve leti. Potem pa, glede na patološke spre-
membe, nadaljnje kontrolne preglede pre-
dlaga očesni zdravnik. Glavkom sicer naj-
pogosteje zdravimo s kaplj icami,  k i 
znižujejo očesni pritisk in izboljšujejo pre-
krvljenost vidnega živca. V nekaterih trdo-
vratnejših primerih uporabimo tudi različne 
operativne metode.

Odstop mrežnice ima lahko za posledico 
tudi popolno slepoto. Kaj ga povzroči in 
kako poteka zdravljenje?
Mrežnica je glavni receptor za svetlobo v 
našem očesu. Prilega se notranjemu delu 
očesa, od koder vsi njeni deli dobivajo pre-
hrano. Mrežnica lahko odstopi delno ali 
popolnoma. Kadar odstopi, njeni osnovni deli 
ne dobijo dovolj prehrane. Del mrežnice, ki 
je odstopil, ne deluje več in ne reagira več na 

svetlobne žarke. Vzroki za odstop mrežnice 
so lahko dednost, različne motnje dioptrije, 
slabša zgradba delov mrežnice, vnetja, 
poškodbe ali tumorji. Seveda je potrebna čim-
prejšnja operacija odstopa mrežnice. Vrsta 
operacije je odvisna od obsežnosti in stopnje 
odstopa mrežnice. Včasih je dovolj lasersko 
pečatenje, pri večjih odstopih pa je nujna  
operacija mrežnice in steklovine z različnimi 
metodami.

Veliko ljudi se  sooča tudi z neprijetnim 
občutkom, ki ga povzročajo suhe oči. Kaj 
je vzrok za težavo in kako si jo najuspešneje 
lajšamo sami?
Sindrom suhih oči nastane zaradi zmanjša-
nega izločanja solz ali pa zaradi spremembe 
sestave različnih sestavin v solzah, predvsem 
maščobnih sestavin, ki se spreminjajo s sta-
rostjo. Pomagamo si lahko z uporabo očal, 
zaščitnih očal, uporabo različnih vrst kapljic, 
s prehrambnimi dodatki ter dodajanjem vita-
minov in mineralov v prehrano. Vzroki za 
nastanek pomanjkanja solz so lahko dedni, 
revmatsko pogojeni, lahko pa nastanejo kot 
posledica vnetij in poškodb. 

Kaj lahko sami naredimo za svoje 
zdravje oči in kako lahko čim dlje ohranimo 
ostrino vida? 
Zdravje oči je odvisno predvsem od zdravja 
celotnega telesa. Kar je dobro za zdravje orga-
nizma, ohranja tudi zdrave oči in ostrino vida. 
Zdrav način življenja, raznovrstna prehrana, 
redna oziroma vsakodnevna športna dejav-
nost, primerna teža, uporaba zaščitnih očal 
pri delu, kjer so nevarnosti za oči, uporaba 
očal in zatemnjenih očal pri različnih aktiv-
nostih, so dejavniki, ki ohranjajo zdravje in 
ostrino vida.

Pri nekaterih ljudeh se lahko povesijo 
veke, ki posledično ovirajo tudi vid. Kaj je 
vzrok za povešanje vek, kdo se s težavo naj-
p o g o s t e j e  s o o č a  i n  ka ko  j o  l a h ko 
odpravimo?

Vzroki za povešenje vek so lahko različni, 
od dednosti, vnetij, poškodb ali tumorjev. 
Lahko gre za povešenje cele veke ali pa samo 
kože vek. Najpogosteje so vzrok za povešeno 
kožo vek starostne spremembe zaradi dege-
nerativnih starostnih sprememb podkožja in 
kože. Takšne motnje lahko odpravimo z ope-
racijo kože in vek.



34 Maj 2014

sklepnih in drugih telesnih tekočinah. Voda 
je nujna za normalno delovanje našega telesa, 
zato je izrednega pomena, da jo v telo vna-
šamo v primernih količinah. 

Pa se vrnimo na začetek, ko smo govorili 
o pomanjkanju energije ter slabi naravni 
odpornosti. Zdrav duh v zdravem telesu, pa 
bomo polni energije lahko kljubovali mikro-
organizmom, ki predstavljajo grožnjo, da 
bomo morali zaradi bolezni kak dan obležati 
v postelji. Sami smo odgovorni za svoje 
zdravje, zato poskrbimo, da bo naš imunski 
sistem zmogel kljubovati vsem škodljivcem.

Pomarančni, limonov in 
grenivkin sok
Sok iz sveže iztisnjenih citrusov je osvežilna 
vitaminska bomba, ki prispeva k dobrem poču-
tju in krepi imunski sistem. Ker pa je sadje samo 
po sebi bogat vir glukoze in fruktoze, dodatek 
sladkorja ni priporočljiv. Citrusi predstavljajo 
bogat vir vitaminov C, B, A, vlaknin, folatov, 
flavonoidov, železa, kalcija, kalija itn. Vitamin 
C je močan naravni antioksidant, antimuta-
gen in imunostimulans. Učinkovit je v boju 
proti stresu in utrujenosti. Spodbudno vpliva 
na organizem in pomaga zmanjšati intenziv-
nost in skrajšati čas prehlada. Zavedati pa se 

Zdaj je zima, ki je močno oslabila naš imun-
ski sistem, daleč za nami. Končno je prišla 
pomlad, ki naš vsakdan napolnjuje z ener-
gijo sončnih žarkov, vonjavami cvetočih 
rastlin ter melodičnim zvokom ptičjega 
petja. Se tudi vam kljub pozitivni energiji 
matere narave dogaja, da se počutite utru-
jeno? Telo kliče po vitaminih, mineralih in 
drugih krepčilnih snoveh.

Avtorica: Maša Robič

Človeško telo je kompleksen sistem, ki za svoje 
normalno delovanje, rast in razvoj potrebuje 120 
kemičnih snovi, ki jih dobi s hrano in pijačo. Med 
snovi, ki so potrebne za optimalno funkcijo 
našega organizma, spadajo makrohranila (oglji-
kovi hidrati, beljakovine in maščobe), mikro-
hranila (vitamini in minerali), esencialne amino-
kisline in maščobne kisline, voda, vlaknine ter 
druge varovalne snovi. Na žalost ni živila, ki bi 
vsebovalo vse zgoraj naštete snovi, zato je 
pomembno, da je naša prehrana čim bolj pestra.

Delež vode v telesu predstavlja 60–70 % 
telesne teže. Voda sodeluje pri uravnavanju 
telesne temperature, kot sestavina krvi oskr-
buje celice s hranili in kisikom, odplavlja 
nerabne in odpadne snovi, varuje organe in 
vezivna tkiva ter se nahaja v prebavnih, 

Čudežni krepčilni 
napitki

moramo, da dolgotrajno segrevanje, pranje, 
izpostavljanje svetlobi in hranjenje v kovin-
skih posodah lahko vitamin C uniči. 

Flavonoidi nižajo krvni tlak in holesterol 
ter delujejo protivnetno, vlaknine pa poma-
gajo uravnavati prebavo in prispevajo k 
dobremu počutju. Poudariti pa moramo, da 
snovi v grenivki vplivajo na delovanje jetr-
nih encimov, zato uživanje grenivke hkrati 
z nekaterimi zdravili, ki se presnavljajo preko 
jeter (statini, antihistaminiki, antikonvulzivi, 
anksiolitiki, antiaritmiki, antihipertenzivi, 
imunosupresivi, estrogeni idr.), ni priporo-
čljivo, saj lahko privede do toksičnih učin-
kov zdravila. Uživanje grenivkinega soka v 
nekajurnem razmiku glede na zaužitje zdra-
vil je povsem varno in zdravo.

Sok iz aronije
Aronija je sadež, ki izvira iz Severne Amerike 
in so jo že Indijanci uporabljali zaradi njenih 
zdravilnih učinkov. Plodovi aronije so bogati 
z vitamini C, E, B2, B6, barvili antocini, folno 
kislino. Veljajo za enega najmočnejših narav-
nih antioksidantov in zavirajo procese sta-
ranja, zagotavljajo energijo, ščitijo pred 
negativnimi učinki prostih radikalov in s tem 
delujejo protivnetno ter preprečujejo nasta-
nek srčno-žilnih obolenj. Poleg tega pospe-
šujejo krvni obtok in lajšajo glavobole, urav-
navajo izločanje ščitničnih hormonov, 
izboljšujejo delovanje jeter ter blažijo 
želodčne težave in blagodejno vplivajo na 
prebavo. 

A  Telo za optimalno delovanje potre-
buje 120 kemičnih snovi.

B Ni  živila, ki bi vsebovalo vse nujno 
potrebne snovi, ki jih telo potrebuje, 
zato je ključ do zdravja raznovrstna pre-
hrana.

C Spomladansko utrujenost lahko pre-
magamo z zdravimi napitki, hkrati pa ne 
pozabimo na zdrav življenjski slog.
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Paradižnikov sok
Je bogat vir likopena, rdečega pigmenta, ki se 
nahaja tudi v korenčku, lubenicah in papaji. 
Spada med karotene (kot vitamin A) in je 
močan antioksidant. Antioksidanti odstranju-
jejo škodljive proste radikale in preprečujejo 
poškodbe celic ter tako zagotavljajo obrambo 
pred škodljivimi snovmi in krepijo imunski sis-
tem. Izkazalo se je, da imajo ljudje, ki uživajo 
velike količine paradižnika, tudi manjše tve-
ganje za nekatere vrste rakov. 

Sok rdeče pese
Rdečo peso so uporabljali že stari Rimljani za 
zdravljenje povišane telesne temperature in 
zaprtja, v času Hipokrata pa je veljala za učin-
kovito rastlino, ki celi rane. Danes so znani še 
številni drugi pozitivni učinki te rdeče krito-
semenke. Vsebuje visoko koncentracijo bio-
loško razpoložljivih antioksidantov, mineralov 
ter vitaminov. Karotenoidi in vitamin C prispe-
vata k antioksidativnemu učinku. Sok rdeče 
pese zato velja za krepilca imunskega sistema. 
Folna kislina ugodno vpliva na tvorbo rdečih 
krvnih celic, obnovo krvi, zato sok rdeče pese 
priporočajo slabokrvnim. Znižuje raven hemo-
cisteina, ki je povezan s tveganjem bolezni srca 
in ožilja. Učinek barvila betain je primerljiv z 
živili z vsebnostjo kofeina in ginsengom in 
izboljšuje splošno počutje, deluje sproščujoče 
na organizem ter izboljšuje razpoloženje. 
Visoka vsebnost vlaknin pa daje soku rdeče 
pese odvajalne lastnosti, pozitivno vpliva na 
zdravje prebavnega trakta ter kardiovaskular-
nega sistema. Rdeča pesa spodbuja tudi delo-
vanje jeter ter posledično tudi izločanje toksi-
nov in odpadnih snovi iz organizma. 

Čaj iz ameriškega slamnika
Ameriški slamnik ali škrlatna ehinaceja je ena 
najpomembnejših zdravilnih rastlin. Zdro-
bljene zeli, sok  ali prežvečene koščke kore-
nine so uporabljali že ameriški prerijski Indi-
janci za zdravljenje kačjih ugrizov in pikov 
mrčesa, prehladov, zobobolov in vnetij dlesni, 
ran, opeklin ter vročice. Danes je ameriški sla-
mnik znan predvsem po imunostimulatornem, 
antioksidativnem in protivnetnem učinku, ki 
ga zagotavljajo cikorna kislina, kaftarna kislina, 
ehinakozidi, alkilamidi in drugi. Čaj iz ameri-
škega slamnika v kombinaciji z vitaminom C 
naj bi celo za 86 % zmanjšal tveganje, da zbo-
limo s prehladom. Če pa mu dodamo še pelin 
in poprovo meto, je njegov učinek še večji.

Napitki iz črnega bezga
Kuhan sok iz bezgovih jagod je pravo 
okrepčilo. Izogibamo se svežih, surovih 
bezgovih jagod, ki jih ne uživamo, če so še 
tako zrele, ter surovega bezgovega soka, ker 
lahko škoduje. Bezgove jagode so vir jabolčne 
kisline, baldrijanove kisline, grenčine, eterič-
nih olj, sladkorjev ter vitaminov A, B, B1, B2 
in C. Vsebovale naj bi tudi novoodkriti vita-

min J, ki preprečuje nastanek pljučnice. 
Bezgove jagode so tudi odlično odvajalo, pri-
poročajo ga za uravnavanje prebave. Vitamini 
B prispevajo k zdravljenju nevralgij, npr. iši-
asa ter trigeminalne nevralgije, baldrijan pa 
blaži stres in pomirja.

Bezgovo vino iz zrelih bezgovih jagod je 
ena najokusnejših vrst jagodnega vina, resni-
čen tonikum, zlasti po telesnem ali dušev-
nem prenaprezanju. Pozitivno vpliva tudi 
na prebavo, pomirja trebušne krče in čreve-
sno koliko ter spodbuja tek in odpravlja 
motnje v obtoku. V obliki toplega kuhanega 
vina je učinkovito zdravilo proti začetni gripi, 
bronhitisu ali celo pljučnici.

Čaj iz listov črnega bezga. Bezgovi listi in 
mladi poganjki vsebujejo kalijev nitrat, saha-
rozo, zdravilno snov sambucin in še vrsto 
učinkovitih zdravilnih snovi, ki spodbujajo 
delovanje znojnic in pospešujejo izločanje 
seča ter s tem pomagajo pri odvajanju stru-
penih snovi iz telesa. 

Zeleni čaj
Zeleni čaj je zaradi poživljajočega delovanja 
in zdravilnih učinkov postal ena najbolj prilju-
bljenih pijač 21. stoletja. Nedavna dognanja 
potrjujejo tudi zmanjšano pojavnost bolezni 
srca in ožilja ter nekaterih vrst raka pri ljudeh, 
ki redno uživajo večje količine zelenega čaja. 
Najpomembnejše sestavine zelenega čaja so 
metilksantini (kofein, teobromina, teofilina) 
in polifenolne spojine.  Metilksantini prispe-
vajo k stimulatornemu učinku, polifenoli pa 
so antioksidanti, ki so odgovorni za antidiare-
ični, preventivni učinek pri raku in srčno-žilnih 
obolenjih, upočasnjujejo proces staranja in 
pomagajo imunskemu sistemu v boju s ško-
dljivimi mikroorganizmi.   

Mleko
Mleko je kompleksno živilo z visoko hranilno 
in biološko vrednostjo. Vsebuje esencialne 
aminokisline in maščobne kisline, zaradi česar 

je odličen vir visoke energije ter dober vir 
mineralov, kot so kalcij, kalij, fosfor, železo, 
baker, ter vitamov A in D in še mnogih drugih 
koristnih snovi. Kalcij, vitamin D in magnezij 
so pomembni za mineralizacijo kosti in njihovo 
trdnost, preprečujejo nastanek osteoporoze 
in pripomorejo k zdravim zobem. Mleko 
pomaga uravnavati prebavo, stabilizira sestavo 
črevesne bakterijske mikroflore in preprečuje 
nastanek črevesnih okužb ter spodbuja imun-
ski sistem. Skodelica mleka pred spanjem 
pomirja in pomaga, da lažje zaspimo.

Sok iz granatnega jabolka
Granatno jabolko že s svojim zanimivim  izgle-
dom in živo rdečo barvo pritegne pozornost. 
Zaradi specifičnega okusa in močne arome so 
ga uporabljali že stari Perzijci kot dodatek 
jedem. V zgodovini pa se je uveljavil kot  krščan-
ski simbol Kristusovega trpljenja in odrešitve, 
povezujejo ga tudi s simbolom prepovedanega 
sadeža iz Rajskega vrta. 85% delež predstavlja 
voda, preostali del pa je zakladnica antioksi-
dantov (polifenoli, flavonoidi), vitamina C, 
B-kompleksa, omega-3 maščobnih kislin in 
rastlinskih sterolov. Semena pa so bogat vir vla-
knin. Sveže iztisnjen sok granatnega jabolka je 
pomemben predvsem zaradi antioksidativnega 
in protivnetnega učinka. S tem krepi odpornost, 
varuje pred boleznimi ter ima antistresni uči-
nek. Preprečuje napredovanje in nastanek ate-
roskleroze in srčno-žilnih bolezni (zmanjšuje 
nastanek slabega LDL-holesterola), zavira sta-
ranje, preventivno deluje proti rakavim obole-
njem, pozitivno vpliva na presnovo maščob ter 
glukoze, uravnava krvni tlak in prebavo ter 
izboljšuje plodnost.

Kokosova voda
Kokosova voda je eden najboljših nadomest-
kov materinega mleka, za katerega velja, da 
je bogat vir beljakovin, zdravih maščob, 
ogljikovih hidratov, vitaminov in mineralov 
ter protiteles, ki krepijo imunski sistem doje-

Wellness paket lahko kupite v trgovinah 
zdrave hrane, v bio trgovini Maximarket, 
Ljubljana ali na naslovu po povzetju.

Uvoznik in zastopnik:                                Nikole Tesle 12a, Ilirska Bistrica 
tel. 041/ 846-594, 051/219-791, 05/714-1688
mail: pretti@siol.net 

BIOTTA WELNESS TEDEN
Biottin paket WELLNESS teden je osnovan za prečiščenje vašega telesa. V teku WELLNESS tedna 
boste prečistili svoje telo, mu dali nov polet ter pridobili posebno lepoto. Vsebuje kvalitetne 
biološke sadne in zelenjavne sokove, ki bodo vaše telo oskrbeli z najvažnejšimi vitamini in minerali.

KOMPLET WELLNESS TEDEN vsebuje:
• 2x Biotta Vita 7 sadno-zelenjavni koktel 500ml,
• 2x Biotta sliva smokva 500ml,
• 2x Biotta paradižnik 500ml,
• 2x Biotta zelenjavni koktel 500ml,
• 3x Biotta wellness koktel 500ml,
• 100 g Bio laneno seme,
• 75 g Bio zelišcni caj.
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nega otroka. Ena najbolj cenjenih lastnosti 
kokosove vode je, da je izotonična, kar 
pomeni, da ima enak onkotski tlak kot kri. 
To pa zagotavlja, da po naporni telesni aktiv-
nosti ob pitju kokosove vode ne pride do 
dodatnega izgubljanja mineralov, kar bi bila 
posledica pitja navadne vode. Zato jo pri-
poročamo aktivnim in rekreativnim športni-
kom za nadomeščanje izgubljene tekočine 
med in po telesni aktivnosti.

Ječmenova kava
Kava je napitek iz praženih zmletih zrn 
rastline kavovca, ki so jo z Bližnjega vzhoda 
v Evropo prinesli beneški trgovci v 17. stole-
tju. Kava ima status tradicionalnega poživila. 
Glavna sestavina, ki deluje poživljajoče, je 
kofein. Ječmenova kava pa spada v skupino 
žitnih kav, katerih glavna razlika v primerjavi 
s kavo iz kavovca je, da ne vsebuje kofeina. 
Ječmen je edina rastlina, ki v velikih količi-
nah vsebuje vse vodotopne vitamine, ami-
nokisline in večino za življenje potrebnih ele-
mentov in snovi. Oluščeni ječmeni imajo 
osvežilne lastnosti, ki na človeški organizem 
učinkujejo očiščevalno. Ječmen je remine-
ralizator kosti, pomaga pri pljučnih in kardi-
oloških boleznih. Poleg tega pozitivno vpliva 
na koncentracijo in umske aktivnosti. Vse-
buje antioksidante, ki med drugim varujejo 
pred nastankom srčno-žilnih obolenj in 
pomagajo pri nastajanju in krepitvi imun-
skega sistema. 

Probiotiki so mikroorganizmi (npr. laktoba-
cili), prebiotiki (niacin) pa pospešujejo rast, 
razmnoževanje in aktivnost probiotikov. 
Oboji se nahajajo v jogurtih in pozitivno vpli-
vajo na presnovo v črevesu in na imunski 
odziv. Nekateri dokazano povečujejo odpor-
nost organizma tako, da zmanjšajo število 
patogenih bakterij, drugi pa olajšajo potek 

nekaterih bolezni (npr. driske, funkcionalnih 
prebavnih motenj, nekaterih alergijskih 
bolezni) ali zmanjšujejo možnosti za njihov 
nastanek. Potrebno je poudariti, da pri pre-
hrani z dovolj sadja in zelenjave in polno-
vrednih žitnih izdelkov dodatek prebiotikov 
ni potreben.

Sirotka
Sirotka je stranski produkt pri pridelavi sira. 
Njeni pozitivni učinki na zdravje so že dolgo 
znani, v Evropi so jo predvsem v alpskih 
deželah že pred stoletji uporabljali kot zdra-
vilni napitek. Poznamo sladko in kislo, sled-
nja je še bolj zdrava zaradi razstrupljevalnih 
in čistilnih lastnostih. Fermentirana sirotka 
nastane z odstranitvijo maščob in mlečnih 
beljakovin, ki lahko pri nekaterih ljudeh 
povzročijo alergijske reakcije. Sirotka v 
prahu je zaradi visoko energijske in beljako-
vinske vrednosti pogosto prisotna v prehrani 
marsikaterega športnika, saj se hitro absor-
bira v telo in tako športnik najkvalitetnejše 
in najhitreje nahrani svoje mišice po vadbi. 
Tudi če niste športnik, je vsakodnevno pitje 
sirotke priporočljivo, saj deluje očiščevalno 
na črevesje. Zdravo črevo in urejena prebava 
pa sta pomembna za dobro počutje.

Voda
Kljub široki ponudbi zdravilnih napitkov ne 
smemo pozabiti na vodo. Ta na videz eno-
stavna molekula s kemijsko formulo H

2
O je 

bistvenega pomena za človeški organizem. 
Priporočen dnevni vnos vode je 2–3 litre, 
odvisno od potreb, ki so večje pri starejših 
in športnikih. Naravna ali mineralna voda 
sta vir številnih mineralov, kot so magnezij, 
kalcij, natrij, kalij in drugi. Voda je pomem-
bna za vzdrževanje hidracije, primernega 
krvnega tlaka ter izločanje nerabnih in 
škodljivih snovi iz telesa. Kozarec tople 
vode na tešče je priporočljivmza vse, ki 
imajo težave z zaprtjem, saj ta pospeši 
jutranjo prebavo.

Po jutru se dan pozna. Kaj si boste privoščili 
za zajtrk? Izgovor, da nimate časa, ni več opra-
vičljiv, saj priprava katerega koli od zgoraj 
omenjenih napitkov ne vzame več kot nekaj 
minut. Ste pripravljeni žrtvovati nekaj minut 
za zagotovljeno dozo zdravilnih učinkovin in 
dobre energije? Glede na okus in potrebe si 
izberite vrsto napitka, ki naj postane del vsak-
dana, za zajtrk ali malico. Seveda pa je za 
dobro počutje in odpornost pomemben tudi 
zdrav življenjski slog, ki vključuje raznovrstno 
prehrano, gibanje ter izogibanje kajenju in 
pretiranemu uživanju alkoholnih pijač. Ne 
pozabimo, sami smo odgovorni za lastno 
zdravje,  zdravje pa je naše največje 
bogastvo!

»Sirotka je stranski pro-
dukt pri pridelavi sira. 
Njeni pozitivni učinki na 
zdravje so že dolgo znani, 
v Evropi so jo predvsem v 
alpskih deželah že pred 
stoletji uporabljali kot 
zdravilni napitek.«
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Od zemlje do krožnika 
Ekološki hrani naj bi bilo vedno mogoče sle-
diti od rodnega sadovnjaka, njive ali hleva pa 
vse do krožnika. Neoporečna mora biti že 
sama prst, iz katere se rojeva ekološka hrana 
ali ekološka krma za tako vzrejene živali, prav 
tako pa se morajo strogim pravilom podvreči 
postopki predelave ter transport in skladi-
ščenje. Pravila strogo omejujejo pridelavo 
brez pesticidov in drugih kemičnih sredstev, 
brez uporabe umetnih gnojil, fitofarmacevt-
skih sredstev in gensko spremenjenih 
organizmov. 

Pri tem velja opozoriti na etiketiranje eko-
loških izdelkov z oznakami, kot sta »brez gen-
sko spremenjenih organizmov« oziroma »brez 
GSO/GMO«. Tovrstno označevanje je namreč 
neustrezno in za kupca zavajajoče, saj eko-
loški izdelki že v osnovi zaradi zakonske pod-
lage ne smejo vsebovati GSO. 

Verjemimo le certifikatu 
Da ekološka živila upravičijo svoje ime, se 
morajo podrediti zakonodaji, katere vodenje 
in nadziranje sodi v domeno Ministrstva za 
kmetijstvo RS, Inšpektorat RS za kmetijstvo 
in okolje. Vsako živilo, ki trdi, da je ekološkega 
izvora, naj to dokaže z ustreznim certifika-
tom. V Sloveniji so za kontrolo in certificira-
nje ekoloških proizvodov pristojne tri neod-
visne organizacije, in sicer Bureau Veritas iz 

Ekološko, biološko, organsko, naravno … 
Ni vse zeleno, kar se kot tako blešči s pro-
dajnih polic, ki jih je prežel trend ekoma-
nije, kjer oznaka »ekološki« zaradi pravi-
loma višje cene izdelkov označuje že 
skorajda razkošje.

Za porast sistemskih bolezni, ki jih bele-
žimo v zadnjih letih, nekateri krivijo kon-
vencionalno pridelano hrano, ki naj bi v 
mnogih postopkih predelave in ob uporabi 
različnih kemičnih pripravkov izgubljala 
kakovost. Kot protiutež postavljajo ekolo-
ško pridelano hrano, ki naj bi vsebovala 
manj oziroma nič pesticidov in nitratov ter 
umetnih barvil in arom, zato pa več vitami-
nov in sekundarnih snovi. V želji po celoviti 
skrbi za zdravje in ob zavedanju celotnega 
procesa pridelave hrane tako mnogi zago-
varjajo ekološko hrano kot edino varno.

Obstajajo tako zagovorniki kot nasprot-
niki ekološkega trenda, vsak s svojimi argu-
menti in dokazi. Tokrat se zaradi subjektiv-
nosti predmeta samega ne bomo ukvarjali 
s tem, kaj je bolj zdravo ali celo bolj okusno, 
zato pa bomo poskusili osvetliti slepo pego 
ekološke hrane ter povedati več o samem 
načinu pridelave in predelave, o spoštlji-
vem odnosu med ljudmi in do živali ter do 
planeta samega. 

Avtor: A. K. 

Dragocena  
ekološka hrana

Ljubljane, KON-CERT oziroma Inštitut za kon-
trolo in certifikacijo v kmetijstvu in gozdar-
stvu Maribor, ter Inštitut za kontrolo in certi-
f ikacijo Univerze v Mariboru. Vse tri 
organizacije izdajajo certifikate, poleg tega 
pa na letni ravni izvajajo tudi kontrolo z 
vzorčenjem. 

Naštete organizacije same glob ne izda-
jajo, v primeru, da ekološki pridelovalec ne 
spoštuje pravil igre, pa ga lahko kaznuje Mini-
strstvo za kmetijstvo, na primer z odvzemom 
certifikata, umikom živil s trga ter celo s 
finančno kaznijo, kot sta izrek globe ali vra-
čilo pridobljenih sredstev za ekološko 
pridelavo. 

Z malce karikiranja bi lahko dejali, da 
obstaja malo morje certifikatov. Med bolj 
znane in zaupanja vredne sodijo: nemški Bio 
certifikat, certifikat Demeter, ki velja za 
enega najstarejših evropskih certifikatov, 
domači certifikat Biodar, ki ga podeljuje 
Zveza združenj ekoloških kmetov Slovenije, 
certifikat Ekodar Kmetijske zadruge Šaleška 
dolina, ki je prvenstveno namenjen ekolo-
škemu govejemu mesu, in drugi. 

Da bi živilo izkazalo ekološkost, mora biti 
označeno z evropskim logom – zelenim 
listom, ki ga predpisuje evropska uredba 
in je postal obvezen s 1. 7. 2010 za vse pro-
dukte, pridelane v skladu z Uredbo EU o 
ekološkem kmetijstvu. Pod logom mora 

A  Vsak ekološki proizvod mora eko-
loškost izkazovati s pravilno oznako in 
certifikatom.

B Ekološka pridelava in predelava sta 
podvržena strogi kontroli organizacij, 
akreditiranih za certificiranje. 

C Ekološka hrana naj bi bila dražja kot 
konvencionalna, vendar pa je njena pri-
delava obremenjujoča za okolje.
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izdelek imeti številko kontrolne organiza-
cije, ki je certifikat izdala, s pripisom pore-
kla primarne pridelave. Pri tem morajo biti 
certificirani tako plodovi kot produkti, torej 
vsi procesi. 

Pomembno je, kaj žival zaužije 
Živali, katerih meso ali mlečni izdelki bodo 
nekoč končali na naših krožnikih, naj bi uži-
vale zgolj ekološko pridelano krmo, pri 
čemer naj bo vodilo, da se neoporečna krma 
pridela na lastnem kmetijskem gospodar-
stvu. Hkrati se zahteva odsotnost pesticidov 
v krmi ter eliminacija mineralnih gnojil, fito-
farmacevtskih sredstev in prisotnost težkih 
kovin v krmi. 

Trditev, da je v ekološki vzreji mesa in 
mleka povsem prepovedana uporaba anti-
biotikov, je malenkost pretirana. Prepove-
dana je preventivna uporaba antibiotikov, ki 
naj bi bila popularna v konvencionalni vzreji 
mesa, saj naj bi tako pogosto skušali prepre-
čiti razmah bolezni v čredi. Hkrati naj bi bila 
absolutno prepovedana uporaba hormonov 
za povečevanje mlečnosti ter rastnih 
hormonov. 

Da bi živalim omogočili čim bolj kako-
vostno življenje, je bolnim seveda potrebno 
zagotoviti zdravljenje. Antibiotiki morajo 
biti vedno predpisani na veterinarski recept, 
upoštevajoč dvojno karenco, torej obdo-
bje po tretiranju z antibiotiki, v katerem 
meso ni uporabno za prehrano, hkrati pa 
žival antibiotikov ne sme prejeti več kot tri-
krat letno. 

Skrb za ugodje živali
Eno od pomembnih vodil ekološke vzreje 
živali za potrebe mesne in mlečne industrije 
je tudi skrb za kvalitetno življenje živali. Omo-
gočiti jim je treba prosto rejo, torej brez pri-
vezov, zadostno osvetlitev v hlevu, dovolj pro-
stora v hlevu na žival, itd. Prav zato je 
pomembno, da je postopek samega zakola 
pod kontrolo organizacije certificiranja, vklju-
čujoč transport do klavnice. Klavnica sama je 
lahko certificirana, dovoljen pa je tudi zakol 
v običajni klavnici ob prisotnosti ene od akre-
ditiranih organizacij.

Ekološko mleko
Poleg mesa in jajc nas živali obdarujejo tudi 
z mlekom in mlečnimi izdelki. Za ekološko 
mleko veljajo enaki predpisi kot za pridelavo 
ekološkega mesa. Takšno mleko mora biti 
obvezno pasterizirano (priporočljivo je, da 
na najnižji predpisani temperaturi), s čimer 
se uniči prisotnost patogenih organizmov in 
kvarljivcev. Življenjska doba ekoloških mleč-
nih proizvodov je praviloma krajša kot 
življenjska doba njihovih konvencionalnih 
bratov, na kar vplivajo predpisi za postopke 
skladiščenja in shranjevanja. 

Da je mogoče slediti izvoru ekološkega 
mesa, je poskrbela skupina proizvajal-
cev ekološke govedine, in sicer z uvedbo 
sistema preverjanja izvora s pomočjo 
kode QR na pametnih telefonih. Tako 
lahko kupec za prav vsak kos mesa pre-
veri, s katere kmetije izvira, ter si izvorno 
kmetijo tudi ogleda. 

Mlekomati 
V romantičnih predstavah ljudi so tudi 
mlekomati predstavniki ekološke pre-
hrane, kar pa ni nujno res. Za mleko v 
mlekomatih je namreč značilno le, da je 
nepasterizirano ter domače proizvodnje, 
nikjer pa ni zagotovljeno, da je resnično 
ekološke pridelave in da je živalim omo-
gočena prosta reja, ekološka krma in 
podobno. 

Ker pa ima vsak kovanec dve plati, je 
treba dodati, da mleko iz mlekomatov 
kontrolirajo inšpekcije, hkrati je vsak dan 
zagotovljeno sveže mleko, zmanjša se 
poraba odvečne embalaže in trgovina 
sama je do kmetov dokaj poštena.

»Ekološki kmet mora 
zagotoviti, da je zemlja, 
na kateri rasteta zele-
njava in sadje, resnično 
neoporečna..«

Privoščite si boljšo hrenovko!
brez GSO, brez nitratov, brez glutena

Ob spletnem nakupu izkoristite kupon

ABC-h
renov

ke

za

20% popust

na trgovina.ekodar.si
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»Ekološka pridelava naj 
bi bila prijazna do oko-
lja, pravična do pride-
lovalcev in poštena do 
potrošnikov.«

Ekološko je vegetarijansko?
Način življenja, ki podpira ekološko pridelavo 
živil, pogosteje kot konvencionalni način 
življenja izključuje uživanje mesa. Morda je 
ekološko meso prav zato tako dolgo časa izo-
stajalo iz ekološke enačbe. Kakšno hrano bo 
užival, se odloča vsak posameznik sam, tisti 
pa, ki se zaradi različnih vzrokov (zdravstve-
nih, religioznih, etičnih itd.) odločijo za vege-
tarijanstvo, si lahko pomagajo z različnimi 
ekološkimi nadomestki. 

Paleta nadomestkov mesa je široka, od 
tofuja, ki mu pravimo tudi sojin sir, do tem-
peha, ki se pridobiva iz fermentiranih soji-
nih zrn, starodavnih žit kvinoje, seitana oz. 
t. i. »vegetarijanskega mesa« naprej. Poleg 
nadomestkov mesa pa so na tržišču na voljo 
tudi različne oblike mleka neživalskega 
izvora, kot so kokosovo, sojino, mandljevo, 
riževo itd. 

Ko zemlja rodi ekološko  
sadje in zelenjavo
Pri vzgoji ekološkega sadja in zelenjave je 
pomembno, da zrasteta na neoporečni, 
varni zemlji, ter iz ekoloških semen ali sadik, 
ki jih najdemo v registru ekološkega sadil-
nega materiala. Varneje je saditi avtohtone 
vrste, že zgolj zato, ker so prilagojene na 
življenje v našem okolju in potrebujejo 
manj tretiranja za zaščito pred boleznimi 
in škodljivci. Predpisi tudi tu strogo ome-
jujejo uporabo kemičnih sredstev, gnojil in 
pesticidov, pridelava pa poteka pod 
budnim očesom pristojnih organizacij za 
certificiranje. 

Ekološki kmet mora zagotoviti, da je 
zemlja, na kateri rasteta zelenjava in sadje, 
resnično neoporečna glede na zahtevane 
standarde. To pomeni, da mora v obzir vzeti 
tudi različne naravne dejavnike, med kate-
rimi izstopa veter. Pridelovalec namreč že 
lahko skrbi za svojo zemljo, vendar se ta lahko 
kontaminira z nedovoljenimi sredstvi s sosed-
njih površin. Da se to ne bi zgodilo, lahko pri-
delovalci pustijo naravnim mejam, da se zara-
stejo in naredijo naravno pregrado, ali pa se 
s sosedom dogovorijo, da mu sami škropijo 
vprašljivo področje – vse z namenom, da se 
nedovoljene snovi na zemlji ne bi pojavile, 
saj že sama prisotnost in ne količina vpliva 
na odvzem certifikata.

Ekološko je enako dražje?
Na prvi pogled so verjetno cene ekoloških 
izdelkov resnično višje, vendar ekološki pro-
izvajalci trdijo, da je tako zaradi vključevanja 
eksternih stroškov ter hkrati zaradi strogega 
nadzora, ki ga ekološki proizvajalci plačujejo 
sami; poleg tega je za zdaj pri nas več pov-
praševanja po ekoloških proizvodih in pro-
duktih, kot je ponudbe. 

Ekološka pridelava sadja in zelenjave zah-
teva manjšo uporabo sredstev za tretiranje, 
zaradi česar naj bi bile rastline hitreje podvr-
žene vremenskim razmeram in poškodovani 
plodovi naj bi hitreje zgnili. Pri proizvodnji 
ekološkega mesa govorimo o ekstenzivni pri-

Zaradi vsega naštetega bi lahko zaklju-
čili, da je cena ekoloških proizvodov sicer 
res višja, vendar pa ekološki pridelovalci 
radi poudarijo, da njihova hrana ni draga, 
pač pa dragocena. 

delavi, kjer je prirast zaradi neuporabe rastnih 
hormonov manjši, prav tako pri mleku, kjer 
je tudi mlečnost nižja. Poleg tega zaradi 
manjše uporabe antibiotikov lahko bolezen 
doleti več živali, kar zmanjšuje količino 
produktov. 

Ustvarjanje trajnostne verige
Ekološka pridelava hrane temelji na trajno-
stnem odnosu do narave, ob spoštovanju 
naravnih sistemov skrbi za dolgoročno neo-
porečnost zemlje in vodnih virov ter za ohra-
njanje naravnega ravnovesja. 

Ljudje lahko oblikujejo verigo zaupanja 
kmeta, ki ga poznajo in mu zaupajo ter za 
katerega vedo, kakšno krmo uporablja, kako 
obdeluje zemljo itd. Dolgoročno sodelova-
nje se lahko vzpostavi tako, da kmet poseje 
določeno količino pridelka za določen nabor 
ljudi. 

Poleg vzpostavljanja odnosa s »svojim« 
kmetom so potrošnikom ekološki proizvodi 
na voljo na ekoloških kmetijah ali ekoloških 
tržnicah, ne nazadnje pa so tudi trgovska sre-
dišča založena z eko otoki. Kupci naj bodo 
pri tem pozorni na razpoložljivost proizvo-
dov, saj ob upoštevanju letnih časov in sezon 
ekološki kmetje nimajo vse leto na razpolago 
enakih izdelkov.

Zakaj eko?
Ekološka pridelava naj bi bila prijazna do oko-
lja, pravična do pridelovalcev in poštena do 
potrošnikov. Sama skrb za prst in pridelava 
naj bi ob čim manjši uporabi kemičnih sred-
stev okolje minimalno obremenjevala, s čimer 
naj bi hkrati poskrbela tudi za vodne vire, ki 
skozi podtalnico kaj hitro lahko najdejo pot 
v naše kozarce.  

Dolgoročno gledano naj bi tako ohranjali 
tako svoje zdravje kot zdravje našega planeta 
še za mnoge generacije, ki prihajajo za nami. 
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Zadnje nevrobiološke študije kažejo, da 
človek na svet prinese biološko ranljivost, 
ki je skupna različnim odvisnostim. Sem 
sodijo odvisnosti od alkohola, tobaka in 
drugih drog, patološkega hazardiranja, 
določenih motenj hranjenja ter denimo tudi 
pretirano nakupovanje. 

V praksi torej ne gre za togo delitev na 
kemične in nekemične odvisnosti, pač pa 
je tovrstna delitev bolj didaktičnega 
pomena in je namenjena lažjemu sledenju 
fenomenov.  

Kako prepoznate neko vedenje kot pato-
loško obliko zasvojenosti?

Zasvojenost ali odvisnost, ki je lahko vezana 
na številne substance, medije ali vedenja, 
je resna težava, ki je ne gre jemati zlahka. 
Stroka zasvojenost opredeljuje v okviru kro-
ničnih nenalezljivih bolezni; kaj vse jo pov-
zroča, kako se različni tipi zasvojenosti 
manifestirajo navzven ter kako je z absti-
nenčno krizo, nam je zaupala psihiatrinja 
mag. Mirjana Radovanovič, dr. med., z 
Enote za zdravljenje odvisnih od alkohola 
Psihiatrične klinike Ljubljana.  

Avtorica: Anja Kuhar

O različnih vrstah zasvojenosti je veliko 
napisanega, v grobem sem zasledila deli-
tev na zasvojenosti s fizičnimi snovmi ter 
na vedenjsko odvisnost. Kako je s tem?
Po najpreprostejši definiciji gre za kombina-
cijo nevrobioloških dejavnikov in neprilago-
jenega vedenja. Na eni strani imamo torej 
možganske spremembe, ki so v precejšnji 
meri genetske, in na drugi strani navzven 
vidimo spremenjene vedenjske vzorce, ki so 
neprilagojeni glede na realno situacijo. 

Lovke zasvojenosti
Vsaka motnja ima svoje značilnosti, ki se med 
seboj razlikujejo, skupno pa jim je kompul-
zivno ponavljanje vedenjskega vzorca. Raz-
lika med slabo navado oziroma razvado in 
med zasvojenostjo v pravem pomenu besede, 
torej kronično nenalezljivo boleznijo, je v 
ponavljanju tega vzorca.

Človek s prej omenjeno biološko podlago 
za odvisnost se skozi odraščanje nauči dolo-
čenih vzorcev razbremenitve, torej izhoda iz 
neprijetnih čustvenih stanj. Značilno pacienti 
recimo govorijo o tem, da po kozarcu alko-
hola lažje nagovorijo ljudi in se vključijo v 
pogovor, v nasprotnem primeru se sami sebi 
ne zdijo dovolj spretni. 
Ko se združita na eni strani biološka ranljivost, 
ki je del človeka, z izkušnjo, da nekatera obna-
šanja res delujejo, je toliko večja verjetnost, 
da se pacient s ponavljanjem obnašanja nauči 
in to postane avtomatizem. Tako neki vzorec 
vedenja, ki ima za posledico pozitivno izku-
šnjo, počasi postaja vedno bolj prisoten v 
življenju posameznika; ko preide v avtoma-
tično vedenje, se sproži kompulzivni del 
motnje, ki ga sili v ponavljanje. Spremembe 
v možganih so takšne, da se zgodi premik iz 

Ena novejših definicij Ameriškega zdru-
ženja za medicino odvisnosti pravi, da je 
zasvojenost primarna kronična bolezen 
možganskih povezav, ki so vpletene v 
funkcije nagrajevanja, motivacije in spo-
mina. Posledice so vidne na najrazličnej-
ših ravneh funkcioniranja, ljudje pa naj-
hitreje opazimo vedenje. 
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neugodnega vedenjskega vzorca v bolezen-
sko entiteto samo po sebi. Posledice oziroma 
spremenjeni vedenjski vzorci definirajo bole-
zen, saj jih tudi najlažje opazimo.

Poznamo številne oblike zasvojenosti. S 
katero obliko se v stroki najpogosteje 
srečujete?
Pogosto se pozablja na dejstvo, da so najpo-
gostejše oblike zasvojenosti tiste, ki so posle-
dica legalnih drog, kot sta alkohol in patolo-
ško hazardiranje. Zasvojenost z alkoholom 
je tako na 1. mestu in prizadene 9–15 % splo-
šne populacije, sledi mu patološko hazardi-
ranje s 3–5 %. Ti dve populaciji se gotovo 
deloma prekrivata, zato bi v grobem lahko 
trdili, da najmanj 15 % splošne populacije trpi 
za zasvojenostjo z alkoholom in s patološkim 
hazardiranjem. 

Vidimo lahko, da so to torej pogosta sta-
nja, sploh v primerjavi z drugimi oblikami kro-
ničnih nenalezljivih bolezni, kot sta denimo 
astma in sladkorna bolezen. 

Odvisnosti od ilegalnih drog je v popula-
ciji okrog 1 %. Legalne droge so tako absolu-
tno največje breme za stroko, predvsem alko-
hol je veliko breme za celotno družbo. Med 
4–8 % evropskega BDP-ja je namenjenega 
posledicam neustrezne rabe alkohola, pri 
čemer ne govorimo o zdravljenju odvisnosti 
od alkohola, pač pa o stroških, ki nastanejo z 
zapleti bolezni. To so recimo poškodbe na 
delu, odsotnosti iz službe, prometne nesreče, 
bolezni jeter, druge težave s prebavili itd. 

Predvsem v povezavi z nelegalnimi dro-
gami pogosto zasledimo zloveščo absti-
nenčno krizo. Je ta vezana specifično na 
jemanje različnih substanc, ki vplivajo na 
možgane, ali se pojavlja tudi ob prekinitvi 
kakršnekoli vedenjske odvisnosti?
Ob spremembi vzorcev človeku ostane pre-
cej prostega časa, ki ga mora zapolniti. Pre-
kinitev nekega vedenja pomeni, da je človek 
postavljen v situacijo, v kateri se mora odzvati 
drugače, s čimer prekine avtomatizem. Mar-
sikateri kadilec si ob opuščanju kajenja težko 
predstavlja pitje kave brez cigarete. Tako 

mora ritual, ki običajno zaseda dokaj 
pomembno mestu v njegovem življenju, 
popolnoma zamenjati. Glede na to, da gre 
pri odvisnostih za kompulzivno obliko vede-
nja, se v določenih razmerah, ki jih posame-
znik označi za stresne, pojavi najprej misel, 
kako si pomagati in olajšati neprijetno 
počutje. 

Odločitev za spremembo pomeni iskanje 
alternativnih možnosti, kar lahko prispeva k 
občutku pomanjkanja nečesa nedoločenega. 
Sproža se dodatno nezadovoljstvo, ki je 
vezano le na odločitev spremembe vedenja, 
tudi kadar ne gre za posledice delovanja neke 
substance na možgane. 

Kar se tiče drog v pravem pomenu besede, 
pa ima vsaka svoje oblike abstinenčnih sin-
dromov. Abstinenčne krize so po svoji defi-
niciji neprijetne, pri nekaterih drogah pa so 
abstinenčni sindromi lahko življenjsko ogro-
žajoči, vendar za zelo majhno število ljudi, ki 
so zelo občutljivi in zelo oškodovani zaradi 
posledic jemanja. V primeru hudih zapletov 
odtegnitve od alkohola in nekaterih pomir-
jeval ter uspaval (denimo benzodiazepinskih 
preparatov) lahko nastaneta delirij ali epilep-
tični sindrom, ki sta lahko življenjsko ogroža-
joča in imata lahko tudi smrtni izid; pri večini 
ilegalnih drog tako hudih stanj ob absti-
nenčni krizi ni. 

Znano je, da globlje ko človek tone v 
odvisnost, večji je njen vpliv na kvaliteto 
njegovega življenja, prihaja do izgube soci-
alnih stikov, izgube službe, denarja …
Trenutno veljavni kriteriji za zasvojenost so 
sestavljeni iz posledic motnje. Kadar govo-
rimo o pravih drogah, sta med kriteriji tole-
ranca na substanco (ob zlorabi substanc se 
telo sčasoma navadi in potrebuje vedno več 
te snovi za doseganje enakega učinka) in raz-
lične oblike odtegnitvenega sindroma. 

Ostali kriteriji pa veljajo tudi za vse druge 
oblike zasvojenosti: posameznik sčasoma 
izgublja kontrolo nad količino zaužite droge, 
hkrati pa porablja tudi vedno več časa za 
svojo zasvojenost. To s seboj neizbežno pote-
gne zoženje repertoarja drugih aktivnosti, 
zato zmanjka tako časa kot tudi interesa za 
vse ostalo. Odvisnik začne opuščati rekrea-
cijo, v primeru alkoholizma ne hodi več na 

obiske v domove, kjer ne strežejo alkohola, 
ne hodi na obisk k prijateljem, ki ga bodo na 
njegovo vedenje opozorili, itd. 

Hkrati lahko pride tudi do zanemarjanja 
drugih pomembnih vlog, ljudje pozabljajo 
na dogovorjene sestanke, včasih se zgodi, da 
pozabijo otroka v vrtcu, dejavnik nezaneslji-
vosti postaja vedno bolj izražen. 

Poleg tega se odvisnik skozi realno odra-
slo presojo dobro zaveda, da odvisniško vede-
nje ni sprejemljivo, a kljub temu z njim nada-
l j u j e .  Te m u  p r av i m o  k o m p u l z i v n a 
komponenta, nadaljevanje vedenjskega 
v zorca k l jub duševnim al i  te lesnim 
posledicam.

Eden od kriterijev je tudi t. i. ‘craving’ (o 
točnem slovenskem izrazu se v stroki še 
nismo zedinili), torej nekakšno globoko hre-
penenje, neutolažljiva želja. To globoko hre-
penenje ni vedno izraženo kot prepoznana 
želja, pač pa človeku manjka nekaj nedolo-
čenega v stilu ‘nekaj ni v redu, nekaj mi 
manjka’. 

 

Ljudje so lahko odvisni od:
•	 nelegalnih drog,
•	 legalnih drog (cigareti, alkohol),
•	 iger na srečo,
•	 računalniških iger,
•	 pornografije,
•	 televizije,
•	 nakupovanja (spletnega in običajnega).

Dr. Mirjana Radovanovič pri tem opo-
zarja, da ni kriv računalnik oz. medij sam 
po sebi, saj se zasvojenost veže na to, kaj 
ljudje z njim počnejo. Internet sam po 
sebi denimo nima adiktivnih lastnosti, 
ljudje pa ga lahko zlorabljajo za preko-
merno igranje videoiger, nakupovanje, 
dostop do spletnih igralnic na srečo itd. 

Vsem oblikam odvisniškega vedenja so 
skupne sorodne spremembe v vsakda-
njem funkcioniranju, naj gre za odvi-
snost, ki je posledica jemanja neke sub-
stance, ali  pa za katero od oblik 
kompulzivnega vedenja. 

» Razlika med slabo navado oziroma razvado in 
med zasvojenostjo v pravem pomenu besede,
 torej kronično nenalezljivo boleznijo, je v ponavlja-
nju tega vzorca.«
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Nasilni odnosi rojevajo nasilneže
Ljudje, ob katerih smo odrasli, so nam dali v 
roke kompas, ki nam pomaga skozi življenje. 
Žal je mnogo otrok odraščalo v nasilnih dru-
žinah, polnih ustrahovanja in terorja, nespre-
jemanja in kaznovanja, kjer so nasilje doživljali 
tudi na lastni koži. In ko brez čustvene topline, 
ki jo nemarni starši ne znajo/ne zmorejo dati 
otrokom, gredo v svet, iščejo v drugih odzive 
tudi z nasilnim vedenjem. Krivica iz otroških 
let jih boli in žene v goljufiva dejanja.

Nasilneži in kriminalci namreč izhajajo iz 
hladnih, otopelih družin, kjer ni bilo topline, 
skrbi in varnosti, ki jo starši, ki se sprašujete, 
kako obvarovati otroka pred krutim svetom, 
ki se sprašujete, kakšni ste kot starši, kje in v 
katero smer naj vzgajate, kako naj zagotovite 
zadovoljujoče odnose, ki opazite težave in 
iščete zanje rešitve, tudi znate zagotoviti. 
Igrače same po sebi torej ne morejo pokva-
riti otroka, če ni otrok ravno obseden z njimi, 
ampak ga zaznamuje vzdušje, ki vlada doma. 
Če je otrok zanemarjen, prepuščen sam sebi, 
če ga vzgaja televizija, če se zapira pred sve-
tom, starši pa tega ne opazijo (oziroma ne 
želijo opaziti) niti se zanj ne zmenijo, potem 
obstaja nevarnost za različne prestopke.

Dejstvo pa je, da je verjetnost, da bodo 
otroci dovzetni za negativne vplive nasilja s 
televizijskih zaslonov in računalniških igric 
še toliko večja, kolikor so naši medsebojni 
odnosi prepleteni z nasiljem.

Ponudimo različne igrače
Nakup in uporabo nasilnih igrač je preprosto 
odsvetovati, a v realnosti vemo, da se bodo 
otroci našim prijemom uprli. »Zakaj jaz ne smem 
imeti pikada, ko pa se sosedov Tine igra tudi z 
lokom?« Če otroku prepovemo pištolo, se bo 
boril proti sovražniku s kamenjem, z metanjem 
knjig in drugih predmetov, ki mu lahko služijo 
kot orožje. Tako bi morali prepovedati vse. 
Otroka pa lahko poleg »nasilnih« igrač in akcij-
sko zanimivih računalniških igric spodbudimo 
tudi k drugim igram. Skupaj z otrokom odkri-
vajmo svet igrač, bodimo radovedni skupaj z 
njim. Predvsem pa ne delajmo prevelikega cir-
kusa, če se naši nadobudneži preizkušajo kot 
gusarji in streljajo z vodnimi pištolami. 

Omejitev za mlajše
Že pred leti, ko sveta niso preplavljali računalniki, 
nasilne filme pa si dobil v videoteki, je neka 
mama pripovedovala o svojem sinu, ki si je ogle-
doval nasilne zgodbe. Ko mu je »predavala« o 
tem, da to ni dobro in da ji njegovo početje ni 
všeč, ji je sin odgovoril, da ve, da je to le film in 
da zaradi njega ne bo postal množični morilec. 
Fant je bil sicer že najstnik in se je zavedal, da filmi 

Ko danes starši brskamo po policah z igra-
čami, se pogosto vprašamo, koliko nega-
tivnih vplivov imajo na naše potomce razno-
like igrače, za katere morda zapravimo 
veliko denarja. 

Z odraščanjem otroka postaja naloga, da 
izberemo za otroka najprimernejšo igračo, 
še zahtevnejša, ko slej ko prej naletimo na 
nasilne igrače oz. na tiste, ki namigujejo na 
nasilje. Čeprav smo proti nasilju in vsemu, 
kar spominja na nasilje, so naši otroci neo-
majni v svojih željah po pištolah, sabljah in 
drugem orožju.  

In ko otroška igra postaja prava vojna, 
kjer vitezi in bojevniki trepetajo za svoje 
življenje, se naše misli vrtijo med strahovi 
in pomisleki. Pustiti, omejiti, prepovedati 
nasilne igrače ali pa z nemirom v srcu zreti 
v negotovo prihodnost, se spraševati, ali 
vzgajam razbojnika, nasilneža in krimi-
nalca? So nasilne igrače res nevarne ali spa-
damo zgolj med panične starše, ki dvigajo 
prah za prazen nič? 

Avtorica: dr. Nataša Rijavec Klobučar

Igra pomaga izražati napetosti
Igra je obvezna in za otroka zelo koristna sesta-
vina njegovega življenja. Pravzaprav je celotno 
otroštvo le igra. Vsaj tako bi moralo biti. Brez-
skrbno, razposajeno otroštvo, ko se otrok vse-
stransko razvija. Igra, pretvarjanje, posnemanje 
in ustvarjanje otroku pogosto pomaga, da se 
znebi napetosti, tesnobe in drugih neprijetnih 
čustev. Zato so zelo dobrodošle borilne veščine. 
Otrok se ob njih ne samo nauči spretnosti 
obrambe, temveč se sprosti tako telesno kot tudi 
duševno, pa tudi njegova samozavest se krepi. 

In če je igra prepovedana, se morda čustva, 
ki bi se z igro izrazila navzven, nabirajo v 
otroku, dokler ne izbruhnejo na dan. Igra ima 
tako pomembno vlogo v otrokovem čustve-
nem razvoju, tudi igra s pištolami, palicami 
in sabljami. Pozorni moramo biti le na ravno-
težje med »nasilnimi« in »nenasilnimi« igra-
čami. Redki so sicer otroci, ki imajo v svojem 
kotičku zgolj nasilne igrače, dolge ure prese-
dijo za brutalnimi računalniškimi igricami in 
dneve preždijo pred televizijskimi zasloni. Ko 
so vsi otrokovi pripomočki za igro in je vse, s 
čimer se igra, nasilno obarvano, lahko govo-
rimo že o motnji. In verjetno taki posamezniki 
nimajo nikogar, ki bi jim odvrnil pozornost iz 
surovega sveta, še več, tudi odnosi, v katerih 
živi, so prepojeni z grobostjo in vsakodnevno 
napadalnostjo. Tak otrok nasilje opazuje in 
ga tudi živi.

Nasilne igrače 
in igrice ne prikazujejo resničnosti, vendar pa 
šestletnik še ne bo razumel (pa čeprav mu vneto 
razlagate), da se igralci v nasilnih prizorih zgolj 
pretvarjajo, zato je omejitev tovrstnih filmov 
nujna, še bolje pa je, da si nasilne prizore ogle-
date skupaj, se ob tem pogovarjate in poskrbite, 
da otrok ne izgubi stika z resničnostjo. 

Ko v akciji uživamo …
Čeprav smo vsi načeloma proti nasilju, marsikdo 
rad pogleda akcijski film, obožuje eksplozivno 
nogometno tekmo, kriči in nori na koncertu, pa 
ga to v vsakdanjem življenju ne pogubi. Ravno 
tako je marsikateri mož ljubeč, nežen in roman-
tičen, kot da bi si ravnokar ogledal ljubezensko 
nadaljevanko, ne pa krvoločnega filma. Stvari 
niso tako preproste – igraš se lopova in posta-
neš tat tudi sam. Potemtakem bi bili vsi ljubite-
lji akcij kriminalci! In marsikatera mama je kot 
majhna deklica rada kuhala v svoji plastični 
kuhinji, pomivala posodo in brisala prah, danes 
pa ji ta opravila niso najljubša. In če se spomnite 
svojih otroških iger, ste se marsikaj igrali in ver-
jetno ni fanta, ki ni bil partizan, pirat ali vojak, 
pa je danes prav miren gospod. Otroci ne posta-
nejo kriminalci zato, ker so se v otroštvu igrali 
terminatorje, viteze in bojevnike. Prej bi rekli 
nasprotno – tisti, ki jim je vedno prepovedano 
izražati napetost skozi igro, vso neizživeto ener-
gijo potlačijo, navzven so »pridni«, ko pa odra-
sejo, čustvena nesoglasja iz otroštva izbruhnejo 
in planejo na površje. Če otrok naleti na same 
omejitve, prepovedi igranja, čustvovanja in hre-
penenja, se tudi njegova otroška radovednost 
zatre. Iz lastnega strahu ga prikrajšamo za naj-
dragocenejšo izkušnjo življenja.

Zaupajmo svojemu otroku!
Zagotovila, da otrok ne bo v življenju zašel na 
kriva pota, ne more dati nihče. Lahko pa skozi 
spontanost in sproščenost, predvsem pa skozi 
našo stalno prisotnost, varnost in zaupanje, ki 
jo otroku nudimo, ko se zanj iskreno zanimamo, 
pomagamo oblikovati tisto samozavest, ki ga 
bo odvrnila od vsakega »nepoštenega« poče-
tja. Kakršnakoli bo vaša poteza, je vsekakor 
potrebno otrokovi starosti primerno, razložiti 
in se pogovarjati o agresivnih igrah, brezkom-
promisno prepovedati, da bi se igral z nečim, 
kar bi lahko ranilo njega ali druge (npr. škarje, 
noži, petarde). Čeprav mu moramo pokazati, 
da udarec boli in da z grobostjo ne navezu-
jemo stikov, ne sme v otrokovih ušesih stalno 
odmevati »ja, igraš se lahko, a drugače je to 
prepovedano«, predvsem pa mu ne smemo 
vlivati občutka, da dela nekaj narobe, če se 
igra. V kočljivih položajih znajo otroci dobro 
ločiti, kaj je igra in kaj ne. Le prisluhniti jim 
moramo in zaupati! 






