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ABC zdravja – Novice
Avtorica: Maša Robič, dr. med.

Kengreal (cangrelor), intravensko 
antikoagulantno zdravilo, ki 
preprečuje nastanek nevarnih 

strdkov v arterijah v srcu, je bilo odobreno za bolnike pri 
perkutani koronarni intervenciji (PCI), postopku, ki se uporablja 
za širjenje zožene srčne arterije za izboljšanje krvnega pretoka v 
srčni mišici. Postopek odpiranja srčnih arterij poteka s pomočjo 
balona (balonska dilatacija) in/ali z vstavitvijo žilne opornice – 
stenta. S preprečevanjem nastanka krvnih strdkov kengreal 
zmanjša tveganje za nastanek resnih zapletov, povezanih s 
samim postopkom PCI, kot so srčni infarkt na vstavljeni žilni 
opornici. 

Najpomembnejši vzrok smrti v 
Sloveniji in po svetu so srčno- žilne 
bolezni. Za preprečevanje le-teh 
je izjemno pomemben zdrav 
življenjski slog (raznovrstna 
prehrana, telesna aktivnost in 

izogibanje uživanja nedovoljenih substanc in kajenju). Ob 
svetovnem dnevu srca bodo potekale prireditve, ki bodo 
poskušale motivirati in ozaveščati ljudi o pomembnosti 
zdravega življenjskega sloga za njihovo zdravje. Na Šmarni gori 
v Ljubljani bodo med 11. in 15. uro potekale meritve krvnega 
tlaka, holesterola in sladkorja v krvi, hkrati pa bo možen še 
preventivni in zdravstveni posvet z zdravniki, s svetovanjem o 
zdravem načinu življenja ter prikazom temeljnih postopkov 
oživljanja.

Dragoceno znanje raziskovalcev 
Laboratorija za biotehnologijo 
na Kemijskem inštitutu, 
zdravnikov, raziskovalcev 
Biotehniške fakultete in Fakultete 

za računalništvo in informatiko UL je prispevalo k novemu 
odkritju, da sestavine krvne plazme pacientov z revmatoidnim 
artritisom v nasprotju s krvjo zdravih ljudi aktivirajo receptor 
TLR4. Toll-like receptor (TLR) je pomembna sestavina človeškega 
imunskega sistema, saj spada v skupino receptorjev, ki služijo 
prepoznavi nevarnih mikroorganizmov, ki ogrožajo zdravje 
človeka. Znana je tudi njegova vloga v številnih boleznih, v 
katerih ni prisotne okužbe z mikroorganizmi, kot so revmatoidni 
artritis, ateroskleroza, astma, nevropatska bolečina, rak in še 
druge. Odkritje prinaša pomembno znanje, ki obeta razcvet na 
področju zdravljenja teh bolezni. 

Alzheimerjeva bolezen je 
kronična progresivna nevro-
degenerativna bolezen, pri kateri 
so v ospredju znaki demence. 
Leta 1907 jo je pri opazovanju 

možganov 51-letne bolnice, ki je trpela za dolgoletno 
napredujočo demenco, odkril zdravnik Alois Alzheimer. Pri 
alzheimerjevi bolezni se degenerativne spremembe najprej 
začnejo v področjih, ki so pomembni za nastanek dolgotrajnega 
spomina, zato so ljudje, ki trpijo za alzheimerjevo demenco, 
pozabljivi (značilna je izguba spomina na sveže 
dogodke), dezorientirani v času in prostoru ter posledično 
nesposobni skrbeti zase. Najpogostejša oblika se začne v kasni 
življenjski dobi, po 65. letu starosti. Značilna je za razvite dežele 
zaradi podaljšane življenjske dobe prebivalstva. Obstaja pa tudi 
zgodnejša oblika, vendar redkejša, ki se začne po 45. letu 
starosti.
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Imunski sistem – boj za ozemlje
Svoj imunski sistem lahko spoznavamo samo 
posredno, če poznamo zakonitosti njegovega 
delovanja in se naučimo opazovati svoje 
zdravje in bolezni, svoje zmogljivosti in obču-
tljive točke. Nihče od nas namreč nima 
kakšnega čutila za imunost. Kar pa ne pomeni, 
da nanj ne moremo vplivati. Človek z okvar-
jenim imunskim sistemom ni odporen proti 
nalezljivim boleznim. Tudi človek z normalno 
imunostjo sicer lahko zboli za nekaj prehladi 
na leto ali tudi za hujšo nalezljivo boleznijo, 
če je izpostavljen okužbi. Vendar bo z njo 
opravil v času, predvidenem za določeno 
bolezen in s predvidljivimi bolezenskimi 
znaki. Na okvaro imunskega sistema pa pomi-
slimo, če se nalezljive bolezni pojavljajo pogo-
steje kot običajno, ali pa če imajo nenormalno 
hud potek.  

Vzrok tako hudih okvar pri otrocih so naj-
večkrat prirojene (genske) okvare imunskega 
sistema, pri odraslih pa posledice levkemije, 

Imunski sistem deluje neodvisno od naše 
zavesti, zato ga ne moremo zaznavati, 
prav tako ne njegovih nasprotnikov 
mikrobov; bakterij, virusov, gliv in zaje-
davcev. Kljub temu imunski sistem vsak 
dan prejme in predela milijone moleku-
larnih informacij in se odloča, kaj je 
zdravo in »naše«, kaj pa bolno in »tuje«. 
Zato je imunski sistem neki skrivnostni 
jaz, ki ga občutimo samo, kadar ne deluje 
dobro. Nekateri ljudje skoraj nikoli ne 
obolijo, spet druge pa »virus« samo 
pogleda in že so bolni. Da srečni ljudje 
obolevajo manj, ni iz trte zvito, saj dober 
partnerski odnos, zadovoljstvo na delov-
nem mestu in kakovostno bivališče kre-
pijo imunski sistem. Iz nabora rešitev pa 
ne smemo pozabiti še na gibanje, zdravo 
prehrano ter naravo, ki nam je v izobilju 
postregla s svojo »lekarno«. 

Avtorica: Petra Bauman

Imunski sistem – 
naš skrivnostni jaz

limfoma, napredovalega raka, aidsa ali zdra-
vljenja z zdravili, ki močno okvarijo imunske 
celice (citostatiki, obsevanja, kortikosteroidi). 

Številni škodljivi vplivi – od ekoloških do 
duševnih – sicer ne okvarijo imunskega sis-
tema do popolnega zloma, kljub temu pa se 
imunski sistem sčasoma začne napačno odzi-
vati na okužbe, dopušča vedno več prikritih, 
kroničnih okužb, manj varuje pred nastan-
kom rakavih obolenj in sčasoma lahko celo 
sam povzroča bolezni, npr. avtoimune ali pre-
občutljivostne reakcije. 

Izogibajte se stresu 
Številni znaki, ki kažejo na okvaro imun-
skega sistema, niso nujno odraz slabe imu-
nosti, morda oviramo delovanje imunskega 
sistema z neustrezno hrano in pijačo, lah-
komiselnim jemanjem zdravil, morda smo 
zabredli v začaran krog stresov, potlačenih 
čustev, prisilnih medčloveških odnosov, psi-
hosomatskih odzivov. Mnogokrat odstra-

A Zadovoljen človek (s službo, z bivali-
ščem, s partnerjem) ima boljši imunski 
sistem. 

B Med manj znanimi imunostimulatorji 
so gobji ekstrakt šitake, luštrek, navadna 
barvilnica, elevterokok.

C Premo sorazmerna s količino stresa 
naj bo količina vadbe, saj povzroča 
enake »simptome« (potenje, pospešen 
utrip) in tako »izniči« škodljive posledice 
stresa.
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lenja, akutne infekcije, vnetje mandljev, 
napenjanje in glivične okužbe. Zelje slovi 
kot eno od najboljših čistil za kri in kožo, saj 
odpravlja strupe iz jeter in deluje proti sla-
bokrvnosti, obnavlja moč pri okrevanju ter 
deluje odvajalno in protivnetno. Čaj iz sve-
žega zelja (poparek, 10 minut) uporabimo 
za vnetja sklepov, proti glavobolu, pikih 
žuželk in zdravljenju aken, poleg tega pa 
zeljni čaj spodbuja imunski sistem in nasta-
janje protiteles.

Imunostimulatorji
Zlasti v obdobju okužb (nekateri prehladni 
virusi) ali pri ljudeh, ki razvijejo malo ali nič 
p o v i š a n e  t e l e s n e  t e m p e r a t u r e ,  j e 
pomembno jemanje imunostimulatorjev. 
Mednje sodijo rastlinski izvlečki, izvlečki 
bakterijskih in glivičnih sten in probiotiki, ki 
se vežejo na receptorje imunskih celic in 
pospešijo njihovo delovanje. To so: gobji 
ekstrakti (beta glukan iz kvasovk, maitake, 
reiši, šitake), zeliščni ekstrakti (aloe vera, žen-
šen, grahovec, luštrek), sadni ekstrakti (noni, 
granatno jabolko …), fitoencimski kofaktorji 
(koencim Q-10, beta glukan …), antioksi-
danti, vitamini ter aminokisline (l-karnitin, 
glutamin). 

K zelo koristnim rastlinskim izvlečkom 
spada škrlatna ehinaceja – njena učinkovina 
poveča število belih krvnih telesc, ki s pove-
čanim delovanjem pospešijo odstranjevanje 
mikrobov in širjenje okužbe. 

Koreninski izvleček navadne barvilnice 
(phytolacca americana) se uporablja v imu-
noloških eksperimentih kot močan stimu-
lator in aktivator imunskih celic, izvlečki 
(tinkture) so razmeroma močna tradicio-
nalna zdravila s tem ustreznimi stranskimi 
učinki. Elevterokok (eleutherococcus santi-
cosus) je ginsengu podoben bršljan, ki 
deluje imunostimulatorno. Zmerno poveča 
aktivacijo imunskih celic, proizvodnjo pro-
titeles in protivirusnih snovi – interferonov. 
Primeren je kot preventiva v obdobjih, ko 
se obetajo epidemije virusnih obolenj. 

nitev motnje ni nujna samo za dobro delo-
vanje imunskega sistema, pač pa za 
izboljšanje psihofizičnega počutja nasploh. 
Če človek živi usklajen s svojimi čustvi in 
okolico, mu to daje zadovoljstvo in ener-
gijo, kar ugodno vpliva na imunski sistem 
in njegovo sposobnost za obrambo proti 
mikrobom. Po drugi strani pa zadovoljen 
in energije poln človek tudi bolje opazuje, 
odločneje uravnava svoje življenje, ni pod-
vržen stresu, se ne prepušča različnim 
zasvojenostim (kajenju, alkoholizmu, delo-
holizmu), je telesno aktivnejši. Vse to pri-
pomore k boljšemu delovanju tkiv in orga-
nov,  t i  pa so zato manj dov zetni  za 
delovanje bolezenskih mikrobov. 

Nasprotno pa v izčrpanem telesu alarm 
izzove vsaka motnja, ki bi lahko pomenila 
bolezen. Med znaki, ki jih ugotovimo s pre-
prostim opazovanjem, so denimo težave s 
koncentracijo, spominom, nizka energija, 
odklanjanje hrane ali odvisnost od določene 
hrane ali pijače, napenjanje, zaprtost, driska, 
mišična oslabelost, bolečine, mravljinčenje, 
boleči sklepi, boleč vrat, izpadanje las, krva-
veče dlesni, pekoč občutek v očeh …

Kako ojačati imunski sistem
Kadar nas presenetijo »prave« bolezni, je že 
zelo pozno in moramo nujno k zdravniku. 
Sami pa lahko ukrepamo takoj, ko opazimo, 
da se nam rušijo nekateri vsakdanji telesni 
ritmi (spanje, prehranjevanje, prebava) ali se 
začnejo pojavljati manjše opozorilne nevšeč-
nosti, kot so herpes na ustnicah, kožne bra-
davice, kronična utrujenost, depresivnost, 
nenehne virusne okužbe in angine, glivična 
obolenja kože in sluznic, razbijanje srca, bole-
čine v hrbtu … Takšne težave so pogosto znak, 
da ne gre zgolj za bolezen imunskega sistema, 
ampak da organizem pretresajo splošnejše 
težave, katerih žrtev je med drugim imunski 
sistem. 

Raznolika prehrana, dovolj tekočine, 
sončna svetloba, gibanje, savnanje (izloča 
strupe), poslušanje glasbe, kakovosten spa-
nec, zadovoljiva spolnost so klasika pri 
ohranjanju in vzpostavljanju boljšega poču-
tja. Domača kuhinja ponuja veliko rešitev 
za krepitev imunskega sistema, že sok ene 
limone z medom zjutraj na tešče bo storil 
veliko dobrega. Naribano jabolko s cime-
tom ogreva telo, preprečuje prehladna obo-

»Če človek živi usklajen s svojimi čustvi in okolico, 
mu to daje zadovoljstvo in energijo, kar ugodno 
vpliva na imunski sistem in njegovo sposobnost za 
obrambo proti mikrobom.«
vpliva na imunski sistem in njegovo sposobnost za 
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Delovanje je tako blago, da ni nevarnosti 
s transk ih učinkov,  k ar  vel ja  tudi  z a 
ginseng. 

Česen (allium sativum) je močan antisep-
tik črevesja pri črevesnih okužbah, učinkuje 
tudi kot blag imunostimulant. Šitake (corti-
nellus shiitake) je goba, ki vsebuje protiviru-
sne snovi in deluje blago imunostimulatorno. 
Bradovec (usnea barbata) je lišaj z močnim 
antiseptičnim delovanjem. 

Za krepitev imunskega sistema je dobro tudi, 
če uživamo probiotične pripravke, ki bodo nase-
lili naše črevo s koristnimi bakterijami, delujejo 
pa tudi blago imunostimulatorno. 

Ker stres v veliki meri izziva bolezni, je naj-
boljši način regeneracije ob stresu dovolj tele-
sne dejavnosti. Večje kot so stresne obreme-
nitve, večja mora biti količina telesne 
dejavnosti in tega ne moremo nadomestiti 
samo z bolj »lenobnimi« antistresnimi tehni-
kami, kot je denimo meditacija. Vadba lajša 
občutja tesnobe, zmanjšuje depresivnost, 
preusmerja agresivnost.

Če nas ujame prehlad
Prehlad ne pozna letnih časov, zato ni nič nena-
vadnega, da zbolimo tudi v toplejših mesecih. 
Trenutna klima zelo ustreza enterovirusom, ki 
jih je več kot 90 tipov, povzročajo pa različne 
bolezni, od vnetja zgornjih dihal, driske, gripi 
podobne bolezni, herpangine, bolezni dlani, 
podplatov in ust, redkeje bolečine v prsnem 
košu, zelo nevarni miokarditis (vnetje srčne 
mišice), meningitis (vnetje možganskih ovoj-
nic), encefalitis (vnetje možganov). Enterovi-
rusne infekcije se prenašajo kapljično, oralno-
fekalno ter preko okužene hrane in so zelo 
kužne, saj jih ne uniči niti želodčna kislina. 
Virusi precej časa ostanejo tudi na površinah, 
zato jih z neumitimi rokami preko sluznic 
zlahka zanesemo v telo. 

Zdravljenje
Prehladnih obolenj ne moremo neposredno 
zdraviti, ker proti povzročiteljem, virusom, ni 
ustreznih zdravil. Blažimo lahko le bolezenske 
težave – s pitjem tekočine (čaja), z zdravili, ki 
nižajo telesno temperaturo ter z zdravili, ki bla-
žijo neprijetne znake vnetja na sluznicah. 

Tudi če se po nekaj dneh že počutimo 
dobro, še nismo zdravi, saj smo v obdobju 
okrevanja manj zmogljivi, utrujeni in tako še 
zmeraj dovzetni za nove okužbe, tudi 
bakterijske. 

Kdaj k zdravniku
Še zmeraj velja, da prehlad traja sedem dni, 
če ga zdravimo, in en teden, če ga ne. Torej 
ob normalno delujočem imunskem sistemu 
mine sam od sebe. K zdravniku pa moramo, 
če po tednu dni bolezenski znaki še kar vztra-
jajo, če se stopnjujejo, če se pojavi kašelj z 
znaki težkega dihanja (zboleli diha plitvo, 
hitro, ob tem širi nosnice, ugreza jamico pod 
vratom in podrebrne in/ali medrebrne pro-
store, če stavka ne more povedati do konca) 

»Raznolika prehrana, dovolj tekočine, sončna sve-
tloba, gibanje, savnanje (izloča strupe), poslušanje 
glasbe, kakovosten spanec, zadovoljiva spolnost so 
klasika pri ohranjanju in vzpostavljanju boljšega 
počutja.«
klasika pri ohranjanju in vzpostavljanju boljšega 

ali lajajoči kašelj, ob katerem zboleli težko in 
glasno vdihuje. Pri otrocih je znak za alarm 
tudi stokanje in nenavadna umirjenost tudi 
takrat, kotelesna temperatura nekoliko pade. 
Navadni prehlad se namreč lahko zakompli-
cira tudi s sekundarno bakterijsko okužbo. 
Takrat se po navadi, po krajšem izboljšanju, 
bolezen ponovi, izcedek iz nosu ali izmeček 
ob kašlju postane gnojen, telesna tempera-
tura ponovno začne naraščati. Sekundarne 
bakterijske okužbe zdravimo z antibiotiki.
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stih mesecih. Vidni znaki na koži rok so rdečina, 
oteklina, luščenje, mehurji, zadebelitev kože, 
razpoke in razjede. Spremembe na rokah lahko 
spremlja pekoč ali srbeč občutek.

Kaj povzroča nastanek kroničnega 
ekcema rok? Zakaj se pojavi?
Odgovor na to vprašanje ni preprost. Nasta-
nek kroničnega ekcema povzroči več pove-
zanih vzrokov, ki vključujejo tako endogene 
(genetske) kot eksogene dejavnike (vpliv 
okolja). Ugotovljena je na primer povezava 
med nagnjenostjo h kroničnemu ekcemu 
rok in mutacijo v genu za filagrin. Filagrin je 
pomemben protein, ki ima vlogo pri celovi-
tosti kožne pregrade. Od vplivov okolja je 
potrebno poudariti predvsem izpostavlje-
nost kože rok vodi, vlažnemu okolju, drgnje-
nju, dražečim snovem, kot so mila, deter-
genti, dišave, konzervansi. Lahko pa je 
ekcem tudi posledica izpostavljenosti sen-
zibilizirane osebe vzročnim kontaktnim aler-
genom (kromati, nikelj, dišavne spojine, 
sestavine gume).  

V skoraj polovici primerov je vzrok kronič-
nega ekcema rok iritativni dermatitis rok, 
medtem ko je alergijski dermatitis rok vzrok 
v 15 odstotkih. 

Kronični ekcem rok je posledica različ-
nih vzrokov. Nam lahko orišete videz 
kožnih sprememb?

Srbeče, suhe in razdražene roke so lahko 
velika težava, ki močno vpliva na posame-
znikovo psihosocialno funkcioniranje in 
splošno dobro. Kako najučinkoviteje rešiti 
te težave, saj obstajajo novosti na tem 
področju, smo povprašali Majo Benko, dr. 
med., spec. dermatovenerologije.

Avtorica: Katja Štucin

Kaj je kronični ekcem rok?
Kronični ekcem rok je pogosta vnetna bole-
zen, ki prizadene kožo rok in vztraja več kot tri 
mesece ali se ponovi dva- ali večkrat v dvanaj-

Kronični ekcem rok
V odvisnosti od vzroka kroničnega ekcema 
rok lahko opažamo različne vzorce in razpo-
reditev kožnih sprememb. Pri iritativnem kon-
taktnem dermatitisu se spremembe najpo-
gosteje pojavljajo na dlaneh in na hrbtišču 
konic prstov. Alergijski kontaktni dermatitis 
pogosto prizadene hrbtišče rok in prstov ter 
notranjo stran zapestja. Kronični atopijski der-
matitis rok običajno prizadene hrbtišče rok 
in prstov in se kaže z rdečino, luščenjem in 
razpokami. Ob tem je velikokrat prisotna pri-
zadetost nohtov. Za dishidrotični ekcem rok 
je značilen nenaden izbruh izredno srbečih 
mehurjev po dlaneh, stranskih robovih prstov 
in stopalih. Sicer pa lahko kronični ekcem rok 
delimo tudi glede na videz prisotnih kožnih 
sprememb. 

Kdaj je po vaše dobro obiskati zdravnika 
oziroma dermatologa? 
Prav je, da posameznik, ki opazi omenjene 
spremembe na koži, obišče izbranega zdrav-
nika. Le-ta ga pouči o pravilni negi in zaščiti 
kože, o izogibanju dražilcem, verjetnim aler-
genom in o pravilni uporabi lokalnih zdravil. 
Če ob začetnem zdravljenju in izvajanju ome-
njenih ukrepov težave vztrajajo, so kronične 
in se kljub predpisanim ukrepom stanje 
slabša, je priporočena napotitev k dermato-
logu, kjer se lahko opravijo dodatne preiskave. 
Zelo pomembni so tudi preventivni ukrepi, 

Intervju: dr. med. Maja Benko, spec. dermatovenerologije

A   Spremembe na rokah lahko spremlja 
pekoč ali srbeč občutek.

B V polovici primerov je vzrok kronič-
nega ekcema rok iritativni dermatitis 
rok.

C Za zdravljenje je nujno izogibanje 
dražečim snovem, znanim alergenom 
in izvajanje splošnih ukrepov za nego 
ter zaščito kože.
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o katerih osveščamo ljudi že pred pojavom 
sprememb. Dobro je, da prepoznamo in pou-
čimo visoko rizične skupine ljudi, to so bol-
niki z atopijskim dermatitisom, ter delavce v 
posameznih izpostavljenih poklicih, npr. fri-
zerje, zdravstvene delavce, delavce, ki so v 
stiku s hrano, in tiste, ki delajo s topili ter hla-
dilnimi olji.

Izpostavljate pomembnost preventiv-
nih ukrepov. Nam jih lahko orišete?
Svetujemo kratkotrajno uporabo tople ali hla-
dne tekoče vode z blagimi mili za umivanje 
rok. Roke je potrebno nežno in temeljito osu-
šiti. Med umivanjem se izogibamo drgnjenju, 
uporabi brisačk za umivanje in agresivnim 
milom. Vlaženje rok z indiferentnimi kremami 
je potrebno ponavljati večkrat na dan, ide-
alno petnajstkrat. Svetujemo uporabo bom-
bažnih rokavic pod vinilnimi ali drugimi ne 
lateks rokavicami ob stiku z dražečimi snovmi. 
Svetujemo izogibanje neposrednemu stiku 
z dražečimi snovmi.

Koliko časa v povprečju traja zdravlje-
nje? V koliko odstotkih se bolezen ponovi?
Zdravljenje te bolezni še vedno ostaja izziv 
tako za bolnika kot za nas zdravnike, saj ima 
bolezen kroničen, ponavljajoč potek z 
občasnimi izboljšanji in poslabšanji. Oce-
njeno je, da ima od pet do sedem odstot-
kov bolnikov z ekcemom rok kronične in 
hude simptome ter znake in da se v dveh 
do štirih odstotkih hudih primerov le-ti ne 

odzovejo na tradicionalno lokalno zdravlje-
nje. Najprej poskušamo zdraviti z navede-
nimi preventivnimi ukrepi, s spremembo 
življenjskega stila, z indiferentnimi mazili, 
z lokalnimi kortikosteroidi.

Kaj in koliko časa pa se lahko zdravi z 
močnimi topikalnimi kortikosteroidi? 
Za zdravljenje blagih do zmernih oblik sve-
tujemo uporabo visoko potentnih topikal-
nih kortikosteroidov enkrat do dvakrat 
dnevno za obdobje dveh do štirih tednov 
oziroma manj, če pride prej do izboljšanja. 
Po izboljšanju svetujemo vzdrževalno inter-
mitentno zdravljenje dva- do trikrat na 
teden za preprečevanje poslabšanj, ozi-
roma še nekaj mesecev, če prihaja do 
poslabšanj. Topikalni inhibitor kalcinevrina, 
takrolimus 0,1-odstotno mazilo lahko upo-
rabimo pri tistih, ki ne odgovorijo na zdra-
vljenje z lokalnimi kortikosteroidi oziroma 
imajo kontaktno alergijo na topikalne kor-
tikosteroide. Za bolnike s hudo, rezisten-
tno obliko je ena od do datnih možnosti 
lokalna fototerapija, ki jo izvajamo dva- do 
trikrat na teden najmanj dvanajst tednov. 
Pri izredno hudih oblikah kroničnega 
ekcema rok, ki ne odgovorijo na zdravlje-
nje z visoko potentnimi topikalnimi korti-
kosteroidi v šestih tednih uporabe, imamo 
zdaj na voljo  zdravljenje z oralnimi retino-
idi. Redkeje se odločimo za uporabo dru-
gih imunomodulatornih zdravil.

»Kronični ekcem rok je 
pogosta vnetna bolezen,
ki prizadene kožo rok in 
vztraja več kot tri mese-
ce ali se ponovi dva- ali 
večkrat v dvanajstih 
mesecih.«
večkrat v dvanajstih 
mesecih.«
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Bakterija Streptococcus pneumoniae ali krajše 
pnevmokok povzroča različne invazivne 
okužbe, kot so pnevmokokni meningitis, 
sepsa, bakteriemija in bakteremična pljuč-
nica, najpogostejša s pnevmokoki povzro-
čena neinvazivna okužba pri otrocih je vne-
tje srednjega ušesa. Navadno zbolevajo 
otroci, ki so mlajši od treh let. V prvem letu 
življenja skoraj 60 odstotkov otrok preboli 
vsaj eno epizodo vnetja srednjega ušesa. V 
več kot polovici primerov takšno vnetje pov-
zročajo pnevmokoki. Bolezen se prične z 
nenadno hudo bolečino v ušesu, včasih tudi 
v obeh ušesih, spremlja pa jo povišana tem-
peratura. Če se vnetja pogosto ponavljajo, 
lahko vodijo v okvaro sluha. 

Kakšni so simptomi za ostale posame-
zne okužbe? Kako jih prepoznamo?
Zelo huda bolezen je gnojni meningitis oz. 
gnojno vnetje možganskih ovojnic. Običajno 
bolezen nastopi hitro, v nekaj urah, s povi-
šano telesno temperaturo, bruhanjem, izra-
zito zaspanostjo, motnjo zavesti, včasih krči, 
večji otroci tožijo zaradi glavobola in imajo 
otrpel tilnik. Tak otrok mora takoj poiskati 
zdravniško pomoč. Kljub hitremu in učinko-
vitemu zdravljenju je smrtnost zaradi pnev-
mokoknega meningitisa še vedno zelo 
velika, približno 15 odstotkov otrok pa ima 
po preboleli bolezni različne posledice, kot 
so gluhost in epileptični napadi. 

Sepsa ali zastrupitev krvi in prikrita bak-
teriemija predstavljata različno hude stopnje 
bolezni, kjer so bakterije prisotne in se v krvi 
bolnika razmnožujejo. Sepsa pomeni težjo 
stopnjo okužbe, kjer se posledično okvarijo 
tudi nekateri notranji organi. Tudi pri tej bole-
zni je izid odvisen od tega, kako hitro smo jo 

Bakterijski meningitis, akutno vnetje sred-
njega ušesa, pljučnica, zastrupitev krvi je 
le nekaj bolezni, ki jih najpogosteje pov-
zročajo pnevmokoki. Le kaj je to, boste 
vprašali, in kako lahko preprečimo, da 
pride do omenjenih bolezni? Vse to smo 
med drugim povprašali prim. mag. Bredo 
Zakotnik, dr. med.

Avtorica: Katja Štucin

Kaj so pnevmokokne okužbe in kako se 
prenašajo?
Pnevmokok je med najpogostejšimi povzro-
čitelji bakterijskih okužb. Pnevmokoke pogo-
sto najdemo v žrelu ali nosu zdravih ljudi. Pre-
našajo se kapljično, torej s kihanjem in 
kašljanjem. Za pnevmokokno okužbo lahko 
zboli vsak, pogosteje pa zbolijo majhni otroci, 
mlajši od štirih let, dečki pogosteje kot deklice.

Gre torej za bakterijsko okužbo. Kakšne 
okužbe pa lahko le-ta povzroča?

Pnevmokokne okužbe 
prepoznali in pričeli z zdravljenjem. Sepsa pa 
lahko kljub zdravljenju resno ogrozi življenje 
bolnika. 

Prikrito bakteriemijo prepoznamo po 
nenadni visoki telesni temperaturi z mrzlico, 
slabim počutjem, ne najdemo pa mesta 
okužbe. Bolezen je pogosta pri majhnih otro-
cih, če jo pravočasno prepoznamo in zdra-
vimo z antibiotiki, ne pušča posledic. 

Bakterijsko pljučnico pri otrocih v skoraj 
90 odstotkih povzročijo pnevmokoki. Bole-
zen se običajno začne nenadno z visoko tem-
peraturo, slabim počutjem, lahko je prisotna 
mrzlica, težje dihanje, medtem ko se kašelj 
pojavi šele kak dan kasneje. Pnevmokokna 
pljučnica neredko sledi virusni okužbi dihal. 
Ob pravočasnem in učinkovitem zdravljenju 
bolezen praviloma ne pušča posledic.

Na kakšen način zdravimo omenjene 
okužbe?
Bolezni, ki so povzročene s pnevmokoki, pra-
viloma zdravimo s penicilinskimi antibiotiki. 
Če je zdravljenje pravočasno, je običajno 
uspešno. V zadnjih letih pa je vse več pnev-
mokokov odpornih proti antibiotikom, kar 
predstavlja resen problem pri zdravljenju, 
zato ima toliko večji pomen preprečevanje 
pnevmokoknih okužb. Najbolj zanesljivo 
lahko pnevmokokno okužbo preprečimo s 
cepljenjem. Poznamo dve vrsti cepiv. Že 
dolgo znana polisaharidna pnevmokokna 
cepiva so pri otrocih, mlajših od dveh let, 
zaradi nezrelosti njihovega imunskega sis-
tema neučinkovita, zato se uporabljajo le za 
cepljenje odraslih in otrok, ki so starejši od 
dveh let in ki imajo določene osnovne bole-
zni. Novejša konjugirana pnevmokokna 
cepiva so pripravljena tako, da tudi nezrel 

Intervju: prim. mag. Breda Zakotnik, dr. med.

A Pnevmokoki se prenašajo kapljično 
s človeka na človeka.

B Pomembno je, da pravočasno zač-
nemo z zdravljenjem tovrstnih okužb.

C Najbolj zanesljivo lahko pnevmoko-
kno okužbo preprečimo s cepljenjem.
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imunski sistem lahko ustvari ustrezno zaščito 
in so zato primerna tudi za otroke že po 
dopolnjenem drugem mesecu starosti.

Za katere otroke pa je cepljenje priporo-
čljivo, kakšno in kako je s stroški? Ali se ceplje-
nje krije iz sredstev obveznega zdravstve-
nega zavarovanja ali je samoplačniško?
Od 1. januarja 2015 je cepljenje proti pnev-
mokokom uvedeno v naš nacionalni pro-
gram cepljenja kot neobvezno cepljenje, ki 
pa je plačano iz sredstev obveznega zava-
rovanja za dojenčke v prvem letu starosti, 
torej za vse, ki so rojeni od oktobra 2014. 
Cepljenje se izvaja od dopolnjenih treh 
mesecev starosti dalje, sočasno z drugimi 
cepljenji, ki so predvidena v istem staro-
stnem obdobju. Cepljenje se sicer priporoča 
tudi zdravim otrokom med prvim in petim 
letom starosti, posebej če so bolj izposta-
vljeni možnosti okužbe, vendar je v teh pri-
merih cepljenje samoplačniško. Iz sredstev 
obveznega zavarovanja pa je cepljenje s 
konjugiranim cepivom plačano otrokom do 
petega leta starosti, ki so brez vranice (pri-
rojeno, zaradi bolezni ali poškodbe), imajo 
kronične bolezni obtočil, dihal, jeter, ledvic, 
sladkorno bolezen, polžev vsadek, živčno-
mišično bolezen, ki povečuje tveganje za 
aspiracijo, sum na likvorfistulo ter bolezni 
in stanja, ki slabijo imunski odziv, ter za 
otroke po ponovljeni invazivni pnevmoko-
kni okužbi. Indikacijo za cepljenje v teh pri-

merih postavi zdravnik ustrezne specialno-
sti. Cepljenje s konjugiranim pnevmokoknim 
cepivom pa je priporočljivo tudi otrokom s 
ponavljajočimi vnetji srednjega ušesa, ven-
dar je cepljenje teh otrok, rojenih pred ok-
tobrom 2014, samoplačniško.

Komu cepljenje odsvetujete oziroma 
kakšni so neželeni učinki?
Neželeni učinki po pnevmokoknem ceplje-
nju so redki. Najpogosteje se pojavijo bole-
čina, rdečina in oteklina na mestu cepljenja 
in povišana telesna temperatura. Cepljenje 
s konjugiranim pnevmokoknim cepivom 
odsvetujemo le osebam, ki imajo znano aler-
gijo na sestavine cepiva.

So pa pnevmokokne okužbe pogoste 
tudi pri starejših in bolnikih z nekaterimi 
kroničnimi boleznimi. Se tudi ti lahko cepijo, 
da preprečijo omenjene bak terijske 
okužbe? 
Pnevmokokne okužbe so pogostejše v dveh 
skrajnih starostnih skupinah, kot že ome-
njeno pri dojenčkih in majhnih otrocih, in 
pa pri starejših ljudeh, zlasti so ogroženi sta-
rejši od 65 let. V vmesnih starostnih obdo-
bjih jih pogosteje srečujemo le pri osebah, 
pri katerih je delovanje imunskega sistema 
oslabljeno zaradi različnih bolezni. Pri odra-
slih je najpogostejša s pnevmokoki povzro-
čena okužba pljučnica. Cepljenje proti pnev-
mokoknim okužbam se tako priporoča vsem 
starejšim od 65 let in pa ne glede na starost 

vsem tistim, ki nimajo vranice, imajo okvar-
jeno imunost zaradi bolezni, denimo rakave 
bolezni, avtoimune bolezni ali zdravljenja, 
kot so kemoterapija, nekatera biološka zdra-
vila, steroidi. Priporočamo ga še bolnikom 
s sladkorno boleznijo in nekaterimi kronič-
nimi boleznimi obtočil, dihal, jeter, ledvic in 
z nekaterimi živčno-mišičnimi boleznimi. 
Vsem tem bolnikom priporočamo cepljenje 
s konjugiranim in nato še polisaharidnim 
cepivom. Kljub temu da je to cepljenje pri-
poročeno, je le pri nekaterih indikacijah pla-
čano iz sredstev obveznega zdravstvenega 
zavarovanja. Cepljenje s polisaharidnim 
pnevmokoknim cepivom je iz sredstev obve-
znega zavarovanja omogočeno bolnikom, 
mlajšim od 19 let (za študente do 26 let), s 
prej naštetimi indikacijami, pri starejših od 
19 let je plačano le bolnikom z imunskim sis-
temom, oslabelim zaradi bolezni ali zdra-
vljenja, bolnikom z likvorfistulo in polževim 
vsadkom. Cepljenje denimo ni brezplačno 
dostopno za kronične bolnike (npr. KOPB) 
po 65. letu starosti. Cepljenje s konjugira-
nim pnevmokoknim cepivom pa je, če so 
starejši od pet let, plačano iz sredstev obve-
znega zdravstvenega zavarovanja le bolni-
kom brez vranice, s prirojeno imunsko 
pomanjkljivostjo, bolnikom z okužbo HIV, po 
presaditvi organov ali krvotvornih matičnih 
celic in pa bolnikom pred uvedbo nekaterih 
bioloških zdravil.
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Mednarodni vprašalnik
o simptomih prostate (IPSS) 

Mednarodni vprašalnik je sestavljen iz vprašanj, ki se nanašajo na simptome prostate.
Za vsako od vprašanj obkrožite odgovor glede na pogostost posameznega simptoma.
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Če imate seštevek točk več kot 8 in ste starejši od 50 let, vam priporočamo, da obiščete svojega zdravnika.
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Nepopolno izpraznjenje - Kako pogosto ste v zadnjem mesecu 
imeli občutek nepopolno izpraznjenega mehurja po uriniranju? 0 1 2 3 4 5
Pogostost - Kako pogosto ste v zadnjem mesecu morali urinirati 
manj kot dve uri po prejšnjem uriniranju? 0 1 2 3 4 5
Prekinitve - Kako pogosto ste v zadnjem mesecu opazili, da se 
je curek urina prekinil, potem pa ste ponovno začeli urinirati? 0 1 2 3 4 5
Nenadna potreba po uriniranju  - Kako pogosto ste v zadnjem 
mesecu s težavo zadrževali urin, potem ko ste začutili potrebo po uriniranju? 0 1 2 3 4 5
Šibek curek - Kako pogosto ste v zadnjem mesecu imeli šibek 
curek urina? 0 1 2 3 4 5
Naprezanje - Kako pogosto ste se v zadnjem mesecu morali 
naprezati, da ste začeli urinirati? 0 1 2 3 4 5

Kakovost življenja in težave
z uriniranjem Sr
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Kako bi se počutili, če bi vaše sedanje težave z uriniranjem 
ostale nespremenjene do konca življenja? 0 1 2 3 4 5 6
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Nokturija - Kolikokrat povprečno se v eni noči zbudite in morate vstati 
zaradi uriniranja (od takrat, ko greste spat, pa do takrat, ko zjutraj vstanete)? 0 1 2 3 4 5
SKUPNI REZULTAT VPRAŠALNIKA IPSS:

1
2
3
4
5
6

7

8

Skupni rezultat:
0-7  blago izraženi simptomi, 8-19 zmerno izraženi simptomi, 20-35 hudo izraženi simptomi

Datum priprave materiala: avgust 2017. Datum naslednje revizije: avgust 2017.
O morebitnih dodatnih vprašanjih se posvetujte s svojim zdravnikom.
SLO/BPH/0003/15.
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state ni povsem jasna, znano pa je, da prispeva 
velik del k semenski tekočini, v kateri semen-
čeca potujejo do ženskega jajčeca. S staranjem 
prostata raste, kar strokovno imenujemo beni-
gna hiperplazija prostate. To je v bistvu ena 
od najpogostejših nerakavih (benignih) bole-
zni pri moškem. Običajno se ne razvije v raka 
prostate, povzroča pa težave z odvajanjem 
seča. Tako ima skoraj tretjina moških, starejših 
od 65 let, težave z mokrenjem zaradi BHP. Vzro-
kov za nastanek ne poznamo dovolj, glavni 
razlog naj bi bilo zmanjševanje koncentracije 
moškega spolnega hormona – testosterona, 
ki se pojavlja s starostjo. Med dejavnike tve-
ganja pa štejemo genske dejavnike, raso, kaje-
nje in debelost.

 Kakšni so bolezenski znaki? 
Težave z mokrenjem zaradi BHP so najpogo-
stejše in največkrat nastanejo počasi, posto-
poma in skoraj neopazno. Najpogosteje bol-
niki sprva opazijo, da se curek slabša in da 
morajo ponoči na vodo. Ostale težave, ki jih 
navajajo omenjeni bolniki, pa so težave z 
začenjanjem mokrenja, prekinjajoč curek 
seča, občutek nepopolnega izpraznjevanja 
sečnega mehurja ter nujne potrebe po 
mokrenju, pogosto mokrenje, kapljanje seča 
po koncu mokrenja, dodatno napenjanje 
med mokrenjem ali nekontrolirano uhajanje 
seča. Povečana prostata počasi zožuje seč-
nico, zato seč vedno težje izteka iz sečnega 
mehurja. Sprva se mišica sečnega mehurja 
temu prilagodi, tako da se okrepi in odebeli, 
s čimer seč popolnoma iztisne iz mehurja. 

O prostati smo v reviji ABC zdravja že pisali. 
Tokrat pa smo pod drobnogled vzeli beni-
gno hiperplazijo te žleze, ki leži tik pod 
mehurjem in oklepa sečnico. Za pomoč pri 
tem smo poprosili Simona Hawlino, dr. 
med., specialista urologa.

Avtorica: Katja Štucin

Kaj je benigna hiperplazija prostate 
(BHP) in kakšni so vzroki zanjo?
Prostata je moška spolna žleza, ki leži pod seč-
nim mehurjem, med sramno kostjo spredaj in 
danko zadaj. V puberteti začne pod vplivom 
moških spolnih hormonov rasti. Skozi prostato 
poteka del sečnice, v katerega se stekata 
semenski izvodili. Sečnica je cev, po kateri se 
seč izloča iz sečnega mehurja. Vloga same pro-

Benigna hiperplazija 
prostate

Curek seča postane tanjši, slabotnejši, poleg 
tega postane zadebeljena stena sečnega 
mehurja bolj razdražena, kar povzroči ponoči 
mokrenje, čez dan pa pogostejše mikcije. Sča-
soma stena sečnega mehurja oslabi, se raz-
širi, v sami steni so lahko prisotni psevdodi-
vertikli, stena mehurja je trabekulirana. Seč 
lahko zastaja v sečnem mehurju, pride lahko 
do vnetij, lahko se razvijejo tudi konkrementi 
v samem sečnem mehurju, sčasoma pa lahko 
pride tudi do okvare sečevodov in ledvic. 

Kako je s pogostostjo obolevnosti glede 
na starost? Kdaj se najpogosteje začnejo 
pojavljati opisani znaki?
Starejši kot je moški, večja je verjetnost poja-
vljanja zgoraj opisanih težav. Nekje po 50. letu 
pa se te težave najpogosteje pričenjajo.

Jih moški poskušajo ignorirati, misleč, 
da gre za znake staranja?
Moški praviloma obiščejo zdravnika, ko je sta-
nje že resno, tako da v prvi fazi vsekakor pri-
pisujejo težave čem drugem, lahko tudi sta-
ranju. Je pa pomembno, da moški, ki začuti, 
da z uriniranjem nekaj ni dobro, opravi pre-
gled vsaj pri osebnem zdravniku, ker se lahko 
za takšnim stanjem skriva tudi kakšna resna 
bolezen. 

Kako potekajo diagnostični postopki? 
Je potreben obisk urologa ali lahko dia-
gnozo postavi splošni zdravnik?
Kadar se pojavijo težave z mokrenjem, je 
nujno, da moški obišče osebnega zdravnika, 
ki bo presodil, ali je potreben pregled tudi 
pri urologu ali ne. Splošni zdravnik vas bo 

Intervju: Simon Hawlina, dr. med., specialist urolog

A  S staranjem prostata raste, kar se 
strokovno imenuje benigna hiperpla-
zija prostate.

B Težave z mokrenjem zaradi BHP so 
najpogostejše in nastanejo največkrat 
počasi, postopoma in skoraj neopazno.

C Moški, ki ima težave z uriniranjem, naj 
opravi pregled pri osebnem zdravniku.
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najprej vprašal o vaših zdravstvenih teža-
vah, tudi glede mokrenja. Prosil vas bo, da 
izpolnite mednarodni vprašalnik za toč-
kovno vrednotenje simptomov pri BHP, s 
pomočjo katerega lahko ocenimo, ali so 
vaši simptomi blagi (seštevek točk od 0 do 
7), zmerni (seštevek točk od 8 do19) ali hudi 
(seštevek točk od 20 do 35). Poleg tega 
boste v drugem delu vprašalnika sami oce-
nili kakovost svojega življenja glede na 
težave. Ocena nič pomeni, da ste zelo zado-
voljni s kakovostjo življenja, ocena šest pa, 
da je vaša kakovost življenja zelo slaba. 
Osebni zdravnik bo opravil rektalni pregled, 
otipal bo vašo prostato, ocenil obliko, veli-
kost, prožnost in morebitne bolezenske 
spremembe, da se izključi tudi rakava bole-
zen. Pregledal bo seč, ugotovil morebitno 
prisotnost vnetja ali krvavitve in odvzel kri 
za določitev vrednosti kreatinina ter pro-
statičnega specifičnega antigena (PSA). Kre-
atinin je beljakovina, ki se izloča le s sečem, 
z njo tako določamo funkcijo ledvic, PSA 
pa je beljakovina, ki se tvori v prostatičnih 
celicah. Ob povišani vrednosti tri nano-
grame na mililiter in več pa lahko pomeni 
tudi raka na prostati. Osebni zdravnik vas 
bo glede na vse opravljene preiskave napo-
til tudi na ultrazvok sečil in prostate. S to 
preiskavo ugotovimo, ali se seč po konča-
nem mokrenju zadržuje v mehurju ali pov-
sem izpraznite mehur ali so v mehurju pri-
sotni konkrementi, vidi se velikost prostate, 
oblika, kar je pomembno za nadaljnje zdra-
vljenje. Če bo splošni zdravnik ocenil, da 
potrebujete pregled pri urologu, vas bo 
napotil v ustrezno ustanovo. 

Kako potekajo preiskave pri urologu?
Urolog vam bo izmeril pretok seča. To je nein-
vazivna preiskava in objektivno kaže na vaš 
največji in povprečni pretok seča na sekundo. 

Pri povišani vrednosti PSA opravimo urologi 
tudi transrektalni ultrazvok skozi danko, vsta-
vimo ultrazvočno sondo, natančno si pogle-
damo prostato ter sočasno lahko punktiramo 
prostato, da izključimo rakavo obolenje. V pri-
meru krvavitev ali okužb sečil, tudi pri sumu 
na konkremente v sečnem mehurju, urologi 
opravimo še cistoskopijo. S posebnim instru-
mentom skozi sečno cev pregledamo sečnico, 
ocenimo velikost prostate in samo stanje seč-
nega mehurja. Če z omenjenimi preiskavami 
ne ugotovimo dejanskega vzroka težav pri 
mokrenju, se lahko odločimo še za funkcio-
nalne preiskave sečnega mehurja in sečnice, 
kjer s posebnimi katetri izmerimo tlake v seč-
nem mehurju in sečnici. Pogosto imajo bol-
niki težave z mokrenjem zaradi okvare živ-
čevja sečnega mehurja (sladkorni bolniki). Pri 
slednjih težav z mokrenjem ne bi izboljšala 
ne zdravljenje ne operacija, zato je to 
pomembno.   

Glede na koncentracijo PSA v krvi lahko 
zgodaj odkrijete bolezni prostate. Kdaj 
zdravniki začnejo z merjenjem pri moških 
in kako pogosto se opravlja?
PSA ni tumorsko specifičen označevalec, izloča 
ga le prostata, vendar ob povišani vrednosti 
ni nujno, da je v ozadju rakava bolezen. Nas 
pa lahko na to opozarja. Smiselno je, da se 
začne s pregledovanjem nekje po 50. letu. V 
primeru, da je v družini prisoten tudi rak na 
prostati, se prvo merjenje lahko premakne tudi 
na 40. oziroma 45. leto. Če je vrednost v mejah 
normale, je povsem varno, da se stanje spre-
mlja na nekaj let, v primeru, da je povišana, pa 
so potrebne nadaljnje preiskave.   

Kako poteka samo zdravljenje? Obsta-
jajo različne stopnje omenjenih težav? 
Bolnike, ki imajo blage težave z mokrenjem, 
le opazujemo in redno kontroliramo. Svetu-
jemo preventivne ukrepe, ki izboljšajo 

mokrenje, to je omejitev pitja alkohola, 
prave kave, mrzlih ter šumečih pijač in tudi 
omejitev uživanja začinjenih jedi. Priporo-
čamo pitje naravnih napitkov, kot je čaj vrbo-
vec, in uživanje bučnic. V primeru, da so 
težave zmerne, vam bo osebni zdravnik sve-
toval zdravljenje z zdravili. Pri hudih teža-
vah pri mokrenju, ki se ne izboljšajo z jema-
njem zdravil, in v primerih, ko je BHP 
povzročila enega od zapletov (krvavitev, 
okužbo sečil, kamne v sečnem mehurju, 
zastoj seča, ledvično okvaro), pa vam bo uro-
log predlagal operacijsko zdravljenje. Naj-
pogosteje se operacija opravi transuretralno, 
kjer reseciramo prostato (TURP) skozi sečno 
cev, ob večjih prostatah pa je operacijo 
možno opraviti tudi na klasičen laparoskop-
ski ali robotski način. Ob tem je možno pro-
stato tudi zmrzniti ali segreti z ultrazvočnimi 
valovi ali radiofrekvenco. Omenjene metode 
so bolj eksperimentalne narave. 

Dejavniki tveganja za 
napredovanje
Benigna hiperplazija prostate je posto-
pno napredujoča bolezen. Znaki namreč 
nastopijo neopazno in počasi, vendar 
potem napredujejo. Med dejavniki tve-
ganja za napredovanje so zagotovo sta-
rost, velikost prostate nad 30 ml, PSA nad 
1,5 nanograma na mililiter. Ob tem ne gre 
zanemariti še debelosti, metaboličnega 
sindroma,sladkorne bolezni in družinske 
obremenjenosti z boleznimi prostate.
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Se je po vašem mnenju skozi leta izbolj-
šala vključenost gluhih v vsakdanje življe-
nje? Kako močna je družbena stigma v letu 
2015?
Zveza društev gluhih in naglušnih Slovenije je 
reprezentativna invalidska organizacija, ki 
zastopa gluhe in naglušne, ki se združujejo v 13 
medobčinskih društev po vsej Sloveniji. Med 
nami so tudi osebe s polževim vsadkom in 
gluho-slepe osebe. Skozi leta se vključenost 
postopoma izboljšuje, po drugi strani pa bi bila 
lahko z razvojem tehnologije še boljša. Še vedno 
je gluhota zelo neprepoznavna in nepoznana 
invalidnost, ki v okolju vzbuja pretiran strah. 

V katerih življenjskih okoliščinah imajo 
gluhi največ težav? Kje oz. na katerih podro-
čjih še vedno nimajo enakih možnosti?
Gluhe osebe vsakodnevno živijo v strahu, saj 
nikoli ne vedo, kje in kdaj bodo prišli v stik z 
ljudmi v okolici, v kateri so zaradi uporabe 
znakovnega jezika velikokrat nerazumljeni. 
Ker tolmači niso na voljo 24 ur na dan, je še 
veliko situacij, v katerih so prepuščeni lastni 
iznajdljivosti. Dostopnost do informacij in 
komunikacij je še vedno največja ovira. Kako 
gluha oseba mimoidočega prosi za informa-
cijo? Kako pred bančnim okencem ureja 
zadeve brez tolmača? 

Tretjo soboto v septembru obeležujemo 
mednarodni dan gluhih, s katerim želimo 
opozoriti na nevidno invalidnost – gluhoto 
in kulturo gluhih. Gluhota je namreč med 
najtežjimi invalidnostmi zaradi dosmrtne 
ovire govorno-socialne komunikacije, ki se 
kaže pri gluhih osebah v trajni izoliranosti 
slišečega okolja. O tej tematiki smo se pogo-
varjali s predsednikom Zveze društev 
gluhih in naglušnih Slovenije Mladenom 
Veršičem.

Avtorica: Katja Štucin

Mednarodni dan gluhih 
in naglušnih

V kakšnih primerih in na kakšen način 
pa lahko gluha oseba prosi za prisotnost 
tolmača? Kdo odobri možnost njegove 
prisotnosti?
Zavod Združenje tolmačev za slovenski zna-
kovni jezik je organizacija, ki za gluhe kot javne 
in druge ustanove ureja, da imamo gluhi tol-
mača. Vse javne ustanove morajo za urejanje 
postopkov in za vse storitve gluhim osebam 
zagotoviti tolmača. Včasih se zatakne in mar-
sikdo se temu izogiba, načeloma pa to teče. 
Gluhi imamo po zakonu poleg te pravice tudi 
30 vavčerjev, s katerimi lahko naročimo tol-
mača za vse druge osebne zadeve. Dijaki in 
študentje jih dobijo sto na leto in z njimi pokri-
jejo storitve zunajšolskih obveznosti. 

Na kakšen način se pomaga mladim 
gluhim osebam, da se čim lažje soočijo s 
tem, da so drugačni?
Gluhim je skupni jezik znakovni jezik. Sloven-
ščina je gluhim tuj jezik. Medsebojno druže-
nje v znakovnem jeziku jim omogoča opol-
nomočenje in medsebojno izmenjavanje 
informacij. Področje izobraževanja gluhih je 
velika rana. Še vedno je znakovni jezik veli-
kokrat nepriznan in nesprejet ter še preveč-
krat gluhi v procesu izobraževanja nimajo tol-
mača oz. se ne učijo v svojem jeziku. Če so 

Intervju: Mladen Veršič

A »Gluhi smo prevečkrat prezrti in 
včasih še vedno občutimo, da je država 
bolj gluha od nas gluhih.«

B Še vedno je gluhota zelo neprepo-
znavna in nepoznana invalidnost, ki v 
okolju vzbuja pretiran strah.

C Težko je biti gluh in ni naključje, da 
stroka ocenjuje, da je gluhota ena izmed 
najtežjih invalidnosti.
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pred leti gluhim otrokom zvezali roke, da jih 
v razredih niso uporabljali za sporazumeva-
nje v znakovnem jeziku, so dandanes druge 
oblike diskriminacije. 

So v Sloveniji na splošno dobro razviti 
mehanizmi tovrstne pomoči? 
Gluhe osebe nujno potrebujejo pomoč svo-
jih najbližjih. Velikokrat se ti niti ne naučijo 
znakovnega jezika, zato so gluhim društva 
drugi dom, kjer se med sabo družijo, izme-
njujejo informacije in predvsem dobijo tisto 
pomoč, ki jo potrebujejo. 

Kje se lahko vsi zainteresirani naučijo 
znakovnega jezika?
Znakovni jezik postaja vedno bolj priljubljen 
in razširjen po Sloveniji. Tečaji potekajo po 
društvih gluhih po vsej Sloveniji, na Zavodu 
za gluhe in naglušne v Ljubljani kot tudi na 
Združenju tolmačev. Tečaje imamo tudi na 
Zvezi društev gluhih in naglušnih Slovenije, 
kjer potekajo v sklopu prvega in edinega Cen-
tra za slovenski znakovni jezik. Slednji razvija 
slovenski znakovni jezik, izdaja publikacije, 
pravljice v znakovnem jeziku in skrbi za slo-
var slovenskega znakovnega jezika. Poleg 
tega je na njihovi spletni strani veliko video 
prispevkov v znakovnem jeziku, tako da je 
ogromno didaktičnih pripomočkov za uče-
nje. Kot zanimivost naj omenim, da je zna-
kovni jezik na srednjih šolah tudi izbirni pred-
met, letos pa smo vložili postopke, da bo z 
naslednjim šolskim letom znakovni jezik 
izbirni predmet tudi po osnovnih šolah. 

Posamezniki v sodobnem času izposta-
vljajo predvsem svoje pravice in manj dolžno-
sti. Bržkone ni nič drugače tudi med gluhimi 
osebami. Se znamo soočati tudi s takšnimi, 
ki so morda včasih preveč občutljivi?
Vsi mi smo socialna bitja s svojimi potrebami, 
ne glede na vrsto kože, starost, spol ali inva-
lidnost. Za uresničevanje naših potreb nujno 
potrebujemo svoj jezik. Brez našega jezika, 
to je znakovnega jezika, ni naše kulture in 
identitete. Evalvacija državne skrbi vseh inva-
lidov je pokazala, da je za gluhe in naglušne 
v državi med vsemi invalidi najslabše urejeno. 
Še vedno smo gluhi prevečkrat prezrti in vča-
sih še vedno občutimo, da je država bolj 
gluha od nas gluhih. 

Nam lahko orišete svoje programe oz. 
dejavnosti, ki gluhim omogočajo bolj neod-
visno, avtonomno življenje?
Zveza z društvi izvaja posebne socialne pro-
grame, brez katerih bi bilo naše življenje 
močno ogroženo oz. bi bila kakovost našega 
bivanja slabša. Brez teh programov in pomoči 
slišečih, to so strokovni delavci, učitelji, tol-
mač in drugi, bi se naša identiteta gluhih izbri-
sala. Naše organizacije opozarjajo javnosti in 
državo, katere stvari je treba urediti. Ni nam 
jasno, zakaj stoodstotno gluh ni stoodstotni 
invalid. Zakaj popolnoma gluha oseba ne 
dobi nadomestila zaradi invalidnosti? Gluhi 
smo med vsemi invalidi najslabše izobraženi, 
imamo najslabša delovna mesta in ker iščemo 
življenjske part-nerje gluhe, smo vsi v zača-
ranem krogu. Smo popolnoma enaki vsem 
vam, le slišimo ne. 

Zakaj menite, da tudi odgovorni oz. poli-
tiki ne slišijo oz. ne želijo slišati? Se je stanje 
topogledno kaj izboljšalo v denimo zadnjih 
desetih letih ali lahko govorimo o statusu 
quo oz. še slabših razmerah?
Poudariti je treba, da je bilo storjenih nekaj 
konkretnih korakov na bolje. Ne moremo 
reči, da je slabše, zagotovo pa je dinamika 
izboljšanja stanja izredno počasna. Še 
vedno je razkorak med gluhimi in naglu-
šnimi v primerjavi z drugimi invalidi preve-
lik. Tiste najbolj pereče zadeve, ki se tičejo 
gluhih, kot so na primer izobraževanje v 
znakovnem jeziku, dostopnost do informa-
cij in komunikacij, status invalida gluhih, 
invalidnina in zaposlovanje, so še vedno 
črna pika na seznamu zahtev in pričakovanj 
gluhih. 

Za konec še enkrat več izpostaviva, 
kakšno sobivanje med gluhimi in slišečimi 
bi si želeli v najidealnejših razmerah. Bomo 
to po vaše kdaj dosegli?
Idealnih razmer nikoli ne bo. Tega niti ne pri-
čakujemo. Ne bi bilo realno. Želimo pa si, da 
bi bil prepad med gluhimi in slišečimi čim 
manjši. Postavite se za hip v našo vlogo in 
se vprašajte: Kako bi se vi počutili, če bi 
morali vsak dan gledati televizijo brez zvoka 
in podnapisov? Poskusite. Kako bi se poču-
tili, če bi se vam sredi avtoceste pokvaril 

»Kako bi se vi počutili, če bi morali vsak dan gledati 
televizijo brez zvoka in podnapisov? Poskusite. Kako 
bi se počutili, če bi se vam sredi avtoceste pokvaril 
avtomobil, vi pa ne veste, kako priklicati pomoč?«
bi se počutili, če bi se vam sredi avtoceste pokvaril bi se počutili, če bi se vam sredi avtoceste pokvaril 
avtomobil, vi pa ne veste, kako priklicati pomoč?«
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avtomobil, vi pa ne veste, kako priklicati 
pomoč? Kako bi se počutili v čakalnici 
urgence, polne poškodovancev, kjer vsake 
toliko časa medicinska sestra pokliče nasle-
dnjega, vi pa ne veste, ali ste to vi? Kako bi 
se počutili, ko je nujno urejati cel kup admi-
nistrativnih zadev, tolmača pa nimate na 
voljo za vse? Kako bi se počutili, ko vam je 
radio nedosegljiv? Kako bi se počutili, ko bi 

zmanjkalo elektrike, in bi vsi govorili o hudi 
naravni ali drugačni nesreči, vi pa ne bi 
vedeli, kaj in kako? Kako bi se počutili, ko bi 
gledali poslance v državnem zboru, mini-
stre in vse druge, ki tako goreče govorijo o 
stvareh po televiziji, vi pa tega ne veste? 
Težko je biti gluh in ni naključje, da stroka 
ocenjuje, da je gluhota ena izmed najtežjih 
invalidnosti. 

»Kako bi se počutili v čakalnici urgence, polne 
poškodovancev, kjer vsake toliko časa medicinska 
sestra pokliče naslednjega, vi pa ne veste, ali ste 
to vi?«
sestra pokliče naslednjega, vi pa ne veste, ali ste 
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Kakšni so vzroki za pojav inkontinence? 
Poznamo več vrst. Katere in kakšne so raz-
like med njimi?
Vzrokov za pojav inkontinence je veliko in 
se razlikujejo glede na vrsto. Najpogostejši 
obliki inkontinence sta tako imenovana 
stresna urinska inkontinenca, ki se pojavlja 
ob trenutkih, ko pride do povečanja tlaka 
v trebušni votlini (kihanje, kašljanje, dvigo-
vanje bremen, hoja po stopnicah, itd.). 
Vzroki so slabost mišic medeničnega dna, 
nepravilen položaj vratu sečnega mehurja 
in sečnice ali slabost same mišice zapiralke. 
Druga je tako imenovana urgentna inkon-
tinenca, ki nastane v trenutkih, ko pride do 
nenadne potrebe oziroma nuje ali urgence 
po uriniranju, prizadeti bolnik ali bolnica 
pa te nuje ne more zadržati in ne pride pra-
vočasno do stranišča. Vzrok je prekomerna 
ak tivnost sečnega mehurja,  k i  lahko 
nastane zaradi različnih razlogov, med njimi 
lahko najdemo lokalno patologijo v sečnem 
mehurju, vnetja, draženje sečnega mehurja 
od zunaj, kot na primer pri povečani pro-
stati pri moških, nevrogene motnje, lahko 

14. september je slovenski dan inkontinence, 
kot imenujemo nenadzorovano uhajanje 
urina, ki je kot taka skupek zdravstvenih, 
higienskih in posledično socialnih težav. 
Pesti velik odstotek populacije, zato smo za 
nekaj pojasnil prosili predsednika društva 
Inkont – Humanitarna organizacija Maribor 
asist. mag. Dejana Bratuša, dr. med.

Avtorica: Katja Štucin

Slovenski dan 
inkontinence

Intervju: asist. mag. Dejan Bratuš, dr. med.

A  Najpogostejši obliki inkontinence 
sta stresna urinska in urgentna inkon-
tinenca.

B Pojavnost urinske inkontinence je 
velika, ocenjuje se, da ima okoli 40 
odstotkov žensk kdaj v svojem življenju 
takšne težave.

C Pretočne inkontinence je več pri 
moških, ki imajo zaradi povečane pro-
state večkrat kronično zaporo odtekanja 
urina iz sečnega mehurja.

gre tudi za sistemska obolenja, na primer 
pri sladkorni bolezni. Ob teh dveh oblikah 
poznamo še pretočno ali tako imenovano 
overflow inkontinenco, ki je pravzaprav 
posledica kronične zapore odtakanje urina 
(retenca urina), pri čemer je sečni mehur 
ves čas poln, uhaja pa urin, ki presega kapa-
citeto sečnega mehurja. Poznamo še 
totalno ali stalno inkontinenco, ki nastane 
pri raznih anatomskih ali funkcionalnih ano-
malijah, ki so lahko prirojene ali pridobljene. 
Denimo razne fistule in podobno.

Kako je s pojavnostjo tovrstnega obole-
nja glede na starost in spol?
Stresna inkontinenca je pogostejša pri žen-
skah, pojavnost narašča s starostjo. Pri moških 
je takšna inkontinenca redka in je v veliki 
večini primerov posledica kakšnega opera-
tivnega posega, na primer radikalne opera-
cije prostate ali sečnega mehurja. Tudi urgen-
tne inkontinence je več pri ženskah, pojavnost 
tudi tu narašča s starostjo. Pretočne inkonti-
nence je več pri moških, ki imajo zaradi pove-
čane prostate večkrat kronično zaporo odte-
kanja urina iz sečnega mehurja.



Nam lahko na kratko pojasnite, kako izvajamo Keglove vaje za krepitev 
mišic medeničnega dna, s katerimi okrepimo mišico zapiralko sečnega 
mehurja?
Keglove vaje so vaje mišic medeničnega dna in krepijo dve krožni mišici, ki nad-
zorujeta pretok urina in krčenje vagine. Vključujejo torej stiskanje teh mišic. 
Posledica je njihov razvoj, kar povečuje dotok krvi v medenico. Vaje se izvede 
tako, da se stisne mišice medeničnega dna, jih zadržite tri sekunde in potem 
sprostite. Postopek nekaj časa ponavljajte. Postopno je priporočljivo poveče-
vati zadrževanje pokrčene mišice. Stiskajte in štejte do deset. Tudi število pono-
vitev naj se postopno povečuje. Vmes vsaj nekajkrat pokrčite in sprostite mišice 
medeničnega dna kar najhitreje, kot gre. Vaje so torej zelo preproste in jih lahko 
vsak posameznik izvaja kadar koli in kjer koli. Priporočljivo je vsaj trikrat na dan. 
Izboljšano stanje se opazi že po šestih do osmih tednih vsakodnevne vadbe. 

Bi lahko izpostavili še druge splošne nasvete za blaženje težav?
Razen krepitve mišic medeničnega dna lahko na urgentno inkontinenco vpli-
vamo predvsem še z omejevanjem vnosa kave in alkohola, izogibamo se močno 
začinjenim jedem, ki dodatno dražijo sečni mehur, pomaga pa tudi opustitev 
kajenja. Prav tako pri tej obliki pomaga redna telesna aktivnost.

Kako lahko te težave povsem odpravimo? So ozdravljive? Kakšni so načini 
zdravljenja?
Urgentno inkontinenco zdravimo z zdravili, s treningom sečnega mehurja, z 
elektrostimulacijami, občasno tudi bolj agresivno, z aplikacijo botulinus toksina 
v sečni mehur ali celo operativno. Stresno inkontinenco zdravimo s treningom 
mišic medeničnega dna, z elektro in magnetnimi stimulacijami, ob neuspehu 
pa operativno (sling operacije). Pri pretočni inkontinenci je treba odpraviti vzrok 
zapore odtekanja urina. Občasno, če bolj konservativne metode niso uspešne, 
bolnik pa ni primeren za operativno zdravljenje, si pomagamo s pripomočki za 
inkontinenco, to so vložki, hlačne predloge in plenice.

Tovrstne težave zelo prizadenejo človekovo dostojanstvo, zato ni najlažje 
govoriti o njih. Tako še vedno ostajajo tabu tema. Lahko za konec izposta-
viva, da posameznik ni osamljen in si lahko pomaga tudi v okviru vašega 
društva? Koliko ljudi se v povprečju sooča z inkontinenco in na kakšne načine 
detabuizirate to področje?
Pojavnost urinske inkontinence je velika, ocenjuje se, da ima okoli 40 odstotkov žensk 
kdaj v svojem življenju takšne težave, pri moških je tega manj. V društvu Inkont se 
trudimo ljudi seznanjati s težavami v zvezi z inkontinenco, prirejamo strokovna pre-
davanja, nudimo nasvete in pomoč za premagovanje inkontinenčnih težav, s to pro-
blematiko pa seznanjamo tudi širšo javnost preko zloženk in raznih akcij, kot je na 
primer vsakoletna stojnica v Europarku ob dnevu inkontinence 14. septembra.

Spet sem lahko ure in ure z vnuk oma v parku

Pri svojih 65 letih sem v dobri kondiciji in pogosto grem z vnukoma v park. Z njima 
sem po navadi dolgo ostajala zunaj, dokler se niso začele težave z uhajanjem 
urina. Nekega popoldneva sem vnukinjo dvignila in naenkrat začutila nelagodje, 
saj mi je „ušlo“ več kot kdaj koli prej. Od tistega dne je inkontinenca postala pogo-
stejša in močnejša. Uporabljala sem vložke, a se nisem počutila varno. Mojo nego-
tovost in spremembo v vedenju je opazila tudi hčerka Mojca. Začeli sva iskati reši-
tve in na spletu sva naleteli na informacijo o vpojnih hlačkah TENA Pants Normal, 
ki se nosijo kakor običajno spodnje perilo. Na spletni strani www.TENA.si sem si 
naročila brezplačni vzorec. Hlačke TENA Pants so me prijetno presenetile, saj so 
udobne in mehke. Odlično me varujejo pred iztekanjem, pod oblačili pa so dis-
kretne in neopazne. In najvažnejše, s hlačkami TENA Pants Normal lahko spet 
ostajam v parku z vnučkoma tako dolgo, kot si želimo. Brezplačni vzorec TENA 
Pants Normal naročite na www.TENA.si ali s klicem na 080 10 99. 
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Zobna proteza je zaradi lažjega čiščenja in 
vzdrževanja zmeraj snemna. V osnovi je 
narejena iz ulite kovinske baze (običajno 
jeklene), nad njo je akrilni del (imitacija 
rožnatih dlesni) in tovarniško izdelani zobje 
iz akrilata. Delna proteza je narejena tako, 
da po sistemu zapon in naslonk sidri na pre-
ostale zobe. Zelo pomembno je, da je pra-
vilno nameščena, saj bo le tako lahko zago-
tavljala pravilen prenos sil in tako pomagala 
na dolgi rok ohraniti tudi še preostale zobe 
v ustih. 

Totalna proteza deluje po principu 
vakuuma, kar pomeni, da se prisesa. Lažje in 
skoraj brez težav se nadomestek zob obnese 
na zgornji čeljusti, saj se proteza prisesa na 
nebo, zgornji ustni lok oz. alveolarni greben 
zgornje čeljusti pa je tudi »mirnejši«, nekaj 
več težav običajno predstavlja proteza na 
alveolarnem grebenu spodnje čeljusti, saj se 
tam nenehno nekaj giblje –– spodnja ustnica, 
lica, jezik.  

Navajanje na protezo
Povsem običajno je, da zobna proteza na 
začetku »zažuli«, tako kot čevelj oz. nekaj, 
čemur se mora naše telo prilagoditi. Prav tako 
je na začetku nekoliko neprijetna izkušnja 

Niso tako redki tisti, ki prvo delno protezo 
dobijo že v zgodnjih tridesetih, zdi pa se 
nam nekaj popolnoma sprejemljivega v tre-
tjem življenjskem obdobju. Starejše gene-
racije morda res niso bile deležne toliko 
poduka v zvezi s pravilnim negovanjem zob, 
zato pa je bilo v zadnjih desetletjih na 
področju ustne higiene v Sloveniji veliko 
narejenega. Kljub temu zobozdravniki v 
ordinacijah še zmeraj opažajo, da si številni 
otroci in odrasli ne znajo pravilno umivati 
zob, niti jih ne umivajo redno, kar se seveda 
odraža v stanju zobovja in obzobnih tkiv. 
Pot do proteze je sicer dolga, če pa jo že 
dobimo, jo moramo po besedah Jelke 
Matušan, dr. dent. med., najprej znati 
sprejeti. 

Avtorica: Petra Bauman

Sogovornica: Jelka Matušan, dr. dent. med., 
Zdravstveni dom dr. Adolfa Drolca Maribor

Nadomestilo zob
Zobna proteza nadomesti manjkajoče zobe 
in je lahko delna, če manjka nekaj zob (pet 
in več) in totalna ob popolni izgubi zob. 

Zobna proteza – ne 
odlašajte z njo

večjega izločanja sline in nekaj težav z izgo-
varjavo. Jezik, ki je mišica, se je namreč v brez-
zobem prostoru začel širiti in mu novi zobni 
lok ponovno omeji prostor. Zato za usvaja-
nje pravilnih glasov in zvokov zobozdravniki 
svetujejo branje na glas. 

Težavo v resnici lahko predstavlja izra-
bljena kost, ki začne »kopneti« takoj, ko v 
njej ni več zob. Dokler so v kosti še zobje, 
živčna vlakna ohranjajo tudi primerno obliko 
grebena. Zato dlje kot čakamo z namesti-
tvijo proteze, bolj »zlizana« je kost in nižji je 
greben, na katerega se bo pričvrstila pro-
teza. Greben namreč zadrži premike in 
pomaga, da se proteza lepše usede. Kar 
pomeni, da lahko traja nekaj več časa, da bo 
proteza našla svoje pravo mesto in da se bo 
oseba nanjo navadila. Kadar pa grebena ni 
več in je ležišče ravno, zobozdravniki 
neredko priporočajo vsaj dva implantata v 
čeljustno kost, saj bo proteza tako stabil-
nejša. Če se poraja občutek, da je proteza 
preveč zrahljana in da »pleše«, zobozdrav-
niki priporočajo uporabo raznih pričvrstil-
nih past, ki bodo stabilizirale protezo. Paste 
bodo tudi preprečile neprijetno zahajanje 
hrane pod protezo. Sicer pa so proteze nare-
jene tako, da lepila niso potrebna. 

A  Garancijska doba za protezo je eno 
leto.

B Proteza se prisesa, zato pričvrstilne 
paste načeloma niso potrebne.

C V Sloveniji trenutno deluje le enajst 
ustnih higienikov.
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Zobna proteza – ne 
odlašajte z njo

Strah, da bi proteza izpadla ob hranjenju, na 
javnem prostoru ali ob pomembnem tre-
nutku, je odveč, saj pacienti zelo dobro 
zaznajo, ali je njihov pripomoček v ustih sta-
bilen ali ne. Z leti nošenja namreč kost na 
račun obremenitve po malem izginja. Vse-
kakor naj pacient, če se nikakor ne more 
navaditi na protezo, pride čim prej na pre-
gled, saj ima v času garancijske dobe (eno 
leto) možnost pritožb. Popravila med noše-
njem so različna, od podlaganja zaradi 
izgube kosti ali popravila zapon (pri delni 
protezi). 

Začasna proteza
Začasna proteza je takšna, ki se izdela takoj 
po puljenju zob in jo pacient dobi v primeru, 
če nikakor – zaradi estetike – ne more poča-
kati na izdelavo proteze ali pa je čakalna doba 
predolga. Prav tako delna proteza ni v naboru 
storitev, ki jih krije ZZZS. Zdravniki sicer delno 
protezo odsvetujejo, saj je po puljenju zob 
potreben čas celjenja vsaj šest tednov, šele 
po tem obdobju je ustna votlina pripravljena 
na protezo. 

Duševni vidik 
Jelka Matuša, dr. dent. med., ugotavlja, da 
tisti, ki zobni nadomestek sprejmejo in ga 
dojemajo kot pripomoček, ki jim bo povrnil 
tako funkcijo kot estetiko ustne votline, 
načeloma nimajo težav z mehanskim obna-
šanjem proteze. Tiste, ki pa jo na neki način 
odklanjajo in se je sramujejo, pa zmeraj 
nekaj moti. Tarnajo, da se je ne morejo nava-
diti, da jih boli. Do takšnih je treba biti doda-
tno pozoren in jim povedati, da z zobno pro-
tezo niso nečesa izgubili, pač pa pridobili, 
ohranili bodo zdrav odnos med obema 
čeljustma, poskrbljeno bo za pravilen ugriz 
in dostojen videz.  

Higiena
Higiena zobne proteze je enako pomembna 
kot čiščenje pravih zob. Iz ust jo moramo 
vzeti po vsaki jedi in si splahniti tudi usta. 
Enkrat na dan jo moramo temeljito oščet-
kati, saj se tudi nanjo prilepijo obloge in 
nastane zobni kamen. Na ta način bomo 
tudi podaljšali njen rok uporabe, ki je sicer 
pri totalni protezi do pet let, pri delni pa 
sedem let. Po tem času pacientu pripada 
nova proteza na račun ZZZS. Vendar se 
nekateri pacienti od proteze, ki so se je 
navadili, kar nočejo posloviti, zato jo lahko 
ob pravilni negi ohranijo tudi kakšno leto 
dlje. Proteza se čisti z dovolj veliko zobno 
ščetko in milnico. Zobna krema se upora-
blja le občasno, saj je za proteze pregroba 
oz. jo uporabimo v primeru težje odstran-
ljivih oblog. Obvezna je še uporaba čistil-
nih tablet za proteze, običajno dva- do tri-
krat na teden, in sicer že oščetkano protezo 
da pacient v kozarec z vodo in raztopljeno 
tableto. Tableta ima moč globinskega čišče-
nja v mikroporah proteze, kjer so lahko bak-
terije in glivice. Na ta način preprečimo vne-
tja na sluznici pod protezo. 

Ali bi jedli s krožnika, 
ki ga niste umili? 
Umivanje zob je del osnovne higiene. Ne le 
da se s pomanjkljivo ustno higieno nabirajo 
zobne obloge, ki povzročajo nastanek kari-
esa in posledično plomb, pač pa je posledica 
nabiranja zobnih oblog tudi vneta dlesen. 
Le-ta si ne more več opomoči, zato se pod 
njo začne raztapljati kost. Izguba kosti 
pomeni, da se dlesen začne vedno bolj umi-
kati, zob ni več zasidran s korenino v kost, zato 
se začne majati. Jelka Matušan poudarja, da 
bi v tej fazi morali nastopiti svoje delo paro-
dontologi in ustni higieniki, ki jih je žal še 
zmeraj premalo, poleg tega niso vključeni v 
sistem javnega zdravstva. Zelo pomembno 
je, da pacienti sami sodelujejo in ob navodi-
lih zobozdravnika ne zamahnejo samo z roko. 
Prvi znak, da nekaj ni v redu, je zmeraj krva-
vitev, ki kaže na vneto dlesen. Jelka Matušan 
opozarja, da moramo tam ščetkati še bolj, ne 
pa se tistega dela izogibati, nujno uporabiti 
zobno nitko ter medzobne ščetke ali ustno 
prho. Na vsakem mestu bi morali z zobno 
ščetko potegniti vsaj desetkrat, če imamo elek-
trično ščetko, pa njen čas delovanja nastaviti 
na vsaj štiri minute. 

Ustni higienik – pri nas nov, 
a nujen poklic
V Sloveniji deluje zasebna šola za ustne higi-
enike od leta 2003, po podatkih Ministrstva 
za šolstvo je do danes diplomiralo 46 ustnih 
higienikov, strokovni izpit pa jih je opravilo 
enajst. 

Ustni higienik opravlja naloge v zobozdrav-
stvu, ki preprečujejo nastanek bolezni ob-
zobnih tkiv in zobne gnilobe. Svetuje glede 
pravilne ustne higiene in zdravega načina 
življenja ter paciente pri tem motivira. V timu 
zobozdravnika in zobozdravniške asistentke 
predstavlja ustni higienik nepogrešljivi člen 
preventivne zobozdravstvene dejavnosti in 
v veliki meri prispeva k izboljšanju oralnega 
zdravja pri vseh skupinah prebivalstva. Sto-
ritve ustne higiene žal niso vključene v sis-
tem zdravstvenega zavarovanja in so v celoti 
samoplačniške. 

»Zato dlje kot čakamo z namestitvijo proteze, bolj 
zlizana je kost in nižji je greben, na katerega se bo 
pričvrstila proteza.«
zlizana je kost in nižji je greben, na katerega se bo 

Uroš Malenšek: 
Najpogostejši so 
pacienti, ki imajo 
težave z vnetjem 
dlesni in paro-
dontalno bole-
znijo. Pri prvem 
pregledu pregle-
damo celotno 

ustno votlino, ocenimo stanje. Temeljito 
odstranimo trde in mehke obloge nad 
in po potrebi tudi pod (luščenje in gla-
jenje) dlesnijo, če ugotovimo, da so zobni 
žepki poglobljeni. Nato paciente podu-
čimo o pravilni tehniki čiščenja zob z 
ustreznimi pripomočki, ki so potrebni za 
temeljito ustno higieno. Osebe s prote-
zami podučimo o pravilni higieni protez 
ter njihovega shranjevanja čez noč. 
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Je lahko srbenje nožnice tudi posledica 
kakšne od spolnih bolezni?
Po definiciji so »spolne bolezni« vse bolezni, 
ki se prenašajo s spolnimi odnosi. Za srbečico 
nožnice je možnih veliko vzrokov, tudi spolno 
prenosljive bolezni. 

V poletnih mesecih nam še kako prija 
skok v bazen ali pa v morje oz. bližnjo reko. 
Je lahko to povod za nastanek vnetja? 
Vnetje je lahko posledica okužbe, kar pa ni 
nujno. Tako lahko kopanje v mrzli vodi pov-
zroča vnetje rodil tudi brez okužbe. So pa 
pogostejše okužbe rodil po kopanju v baze-
nih. Najpogosteje se razvije glivično vnetje 
nožnice.

Je v obdobju vnetja priporočljiva upo-
raba tamponov? 
Ob vnetju nožnice in rodil nasploh je upo-
raba vaginalnih higienskih tamponov odsve-
tovana, saj zmanjša možnost zdravljenja in 
okrevanja tkiva, hkrati pa je tampon tudi zelo 
dobro gojišče mikroorganizmov. Prav tako 
žensko tampon moti. 

Skoraj vsaka ženska se vsaj enkrat v življe-
nju mora soočiti s srbečico nožnice, včasih 
celo pekočim občutkom in povečanim 
izcedkom. Kakšni so vzroki za to, kako jih 
preprečiti ali pa vsaj pozdraviti posledice, 
smo vprašali Savo Rant Hafner, dr. med., 
spec. gin. in por.

Avtorica: Katja Štucin

Srbenje nožnice 
Kaj pa damski vložki, so lahko povod za 

nastanek srbečice nožnice, pekoč občutek 
in povečan izcedek?
Vnetja, ki niso posledica okužbe, se lahko 
pojavijo zaradi reakcije na zunanje dejavnike, 
torej tudi pri uporabi higienskih vložkov. 
Vzrok je lahko lokalna preobčutljivost na 
material vložka, kar se kaže s pordelo, oteklo, 
lahko pa le s srbečo kožo zunanjega spolo-
vila, ki postopoma mine po prenehanju upo-
rabe vložkov. Ob daljši uporabi oziroma pre-
malo pogostem menjavanju vložkov pa je 
vlažen vložek vzrok za draženje kože in posle-
dično vnetje zunanjega spolovila, lahko pa 
tudi nožnice. Še zlasti če pride še do okužbe, 
saj je tak vložek med drugim dobro gojišče 
za mikroorganizme. 

Kakšni so še lahko vzroki?
Vzroki vnetij zunanjega spolovila in nožnice 
so lahko zelo različni, od lokalnega draže-
nja kože spolovila, preobčutljivostne reak-
cije do glivičnih, bakterijskih ali celo para-
zitskih okužb.

Intervju: Sava Rant Hafner, dr. med., spec. gin. in por.

A Vnetje zunanjega spolovila in 
nožnice lahko povzroči veliko dejav-
nikov.

B Ob hujših vnetjih je potreben pre-
gled pri ginekologu.

C Za uspešno samozdravljenje mora 
ženska najprej poznati svoj normalni, 
fi ziološki izcedek.
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Lahko s pravilno nego genitalij prepre-
čimo v uvodu omenjene nevšečnosti? 
Veliko lahko storimo s pravilno nego, pa tudi 
s prehrano in z načinom življenja. Za nego 
zdravega spolovila sta dovolj čista voda in 
brisača. Odstranimo le ostanke običajnega 
izločka iz nožnice, znoj in morebitno večjo 
umazanijo. Dobro osušimo z brisačo, pri 
čemer pazimo, da se brišemo vedno od spre-
daj nazaj proti zadnjiku in ne brišemo z istim 
delom brisače ponovno po isti poti. Neka-
tere ženske imajo celo ločeni brisački za 
sprednji (predel ustja sečnice in vhoda v 
nožnico) in zadnji del (zadnjik). Vendar je 
dovolj, da z delom, s katerim smo si obrisale 
zadnjik, ne brišemo vhoda v sečnico in 
nožnico oziroma zunanjega spolovila.

S čim pa si še lahko pomagamo na nara-
ven način, da nam ni treba posegati po tab-
letah in drugih tovrstnih zdravilih?
Ob vnetjih pomagajo različni domači pripravki, 
na primer kamilični čaj, kopel iz hrastovega lubja 
pri vnetju zunanjega spolovila (umijemo in 
pustimo, da se posuši). Priročna je uporaba nava-
dnega jogurta. Z njim namažemo vneti predel 
spolovila, lahko pa s čistim prstom vstavimo 
nekaj svežega čvrstega jogurta v nožnico ali pa 
vstavimo tampon, namočen v tekoč svež nava-
den jogurt, v nožnico za kakšno uro (izjema pri 
uporabi tamponov v času vnetja). V lekarnah 
prodajajo različne izdelke, ki lahko pomagajo. 
Farmacevti običajno individualno svetujejo izde-
lek glede na opisane težave. Ob hujših vnetjih, 
kjer ne pomaga samozdravljenje ali je izcedek 
iz nožnice celo gnojen, pa je potreben pregled 
pri ginekologu in zdravljenje z zdravili.

S pravilno nego lahko vplivamo na sam 
pH nožnične flore, kislost namreč prepre-
čuje razvoj povzročiteljev bolezni. Kateri 
dejavniki poleg nepravilne higiene še lahko 
povzročajo padec kislosti?
Najpogostejši vzrok za porušenje ravnovesja 
na koži spolovila ali/in v nožnici je padec odpor-
nosti. Za neprijetno nožnično vnetje niti ni 
potrebna sprememba kislosti kože spolovila 
ali sluznice nožnice. Padec odpornosti pa naj-
večkrat povzroči stres. Povzroča spremembe 
v delovanju telesa, vpliva pa tudi na našo pre-
hrano. Prehrana z veliko sladkorja ali enolična 
prehrana lahko poruši ravnovesje in povzroči 
posledično vnetje. Prav tako antibiotična tera-
pija pogosto uniči tudi običajne, varovalne bak-
terije v nožnici, kar vodi v razrast glivic, ki so 
sicer vedno prisotne, in glivično vnetje. 

Tudi nezadostna higiena ob spolnih odnosih 
lahko vodi do vnetja. Priporočljivo je, da par-
tnerja pred in po odnosu urinirata in si umijeta 
tudi intimne predele. Sperma namreč ni sterilna 
in lahko povzroči vnetje rodil in tudi sečil, saj 
lahko zaide skozi sečnico v sečni mehur. Pri prak-
ticiranju rektalnih spolnih odnosov je 
pomembno, da se jih ne izmenjuje z vaginalnimi 
brez vmesnega umivanja. V nasprotnem pri-
meru se zanesejo v nožnico črevesne bakterije, 
ki lahko povzročijo tudi trdovratna vnetja rodil.

So pa še nekateri drugi možni vzroki, 
med njimi spodnje perilo. Na kaj moramo 
biti ženske še pozorne?

Drugi možni vzroki so še kopanje v mrzli, neči-
sti ali močno klorirani vodi, brisanje z uma-
zano, izposojeno rabljeno brisačo, umivanje 
s premočnimi mili, prav tako prepogosto umi-
vanje in odišavljanje s parfumi ali močno odi-
šavljenimi kremami. Kot ste omenili, tudi 
nošenje spodnjih hlačk s šivom na zadnjični 
strani (tangice, boksarice, ipd.) lahko poveča 
možnost vaginalnih vnetij, ker omogočajo 
prenos črevesnih bakterij v nožnico.

Na kakšne načine torej lahko ozdravimo 
vnetja in koliko časa traja zdravljenje?
Za uspešno samozdravljenje mora ženska naj-
prej poznati svoj normalni, fiziološki izcedek. 
Pri ženskah v rodni dobi se običajno spreminja 
med ciklusom. Takoj po menstruaciji ga je malo 
in je bele barve. Količina se proti ovulaciji pove-
čuje, izcedek pa postaja vse bolj prozoren in 
vlečljiv. Po ovulaciji je vse bolj bel, lahko rumen-
kast (podoben rahlo stepeni smetani), količina 
se povečuje do menstruacije. Pri uporabnicah 
hormonske kontracepcije pa je ves ciklus enak, 
ga pa je nekoliko več. Količina izcedka je odvi-
sna tudi od drugih dejavnikov: stres, mraz, manj 
pogosti spolni odnosi, sprememba prehrane 
lahko povečajo količino izcedka.

Kaj pa se zgodi z izcedkom ob glivičnem 
vnetju?
Ob glivičnem vnetju je izcedek običajno gost 
(kot nepasirana skuta), vmes se »polije« bel-
kasta tekočina (kot sirotka). Običajno spre-
mlja vnetje močna srbečica, pekoč občutek 
in občutek suhe nožnice kljub obilnemu 
izcedku. Predel vhoda v nožnico je pordel, 
lahko je pordelo vse zunanje spolovilo, na 
koži se lahko pojavijo drobne ranice (kot bi 
koža popokala). Pri blagem vnetju, ki lahko 
mine tudi samo, lahko pomaga jogurt, pri 
močnejšem lahko v lekarni kupite zdravilo – 
vaginalne globule, pri trdovratnem vnetju 
pa ginekolog predpiše primerno zdravilo.

Kaj pa ob pojavu bakterijskega vnetja?
Bakterijsko vnetje se običajno kaže s poveča-
nim izcedkom, ki je lahko po videzu podoben 
običajnemu izcedku ali pa bolj tekoč, smeta-
nast. Vonj je pri močnem vnetju podoben 
pokvarjenim oz. starim ribam, lahko pa pokvar-
jenemu mesu oz. je lahko celo gnojen. Blažje 
vnetje lahko mine samo, a se rado ponavlja. 
Pomagajo različni pripravki, ki jih kupite v 
lekarni. Pri močnih vnetjih pa je potrebno zdra-
vljenje, ki ga predpiše ginekolog. 

»Tudi nezadostna higiena ob spolnih odnosih lah-
ko vodi do vnetja. Priporočljivo je, da partnerja pred 
in po odnosu urinirata in si umijeta tudi intimne 
predele.«
in po odnosu urinirata in si umijeta tudi intimne 
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sto potrebujejo veliko podpore in razume-
vanja. Prof. dr. Tomislav Klokočovnik, dr. 
med., je predstojnik kliničnega oddelka za 
kirurgijo srca in ožilja na UKC Ljubljana. Z 
njim smo se pogovarjali o prirojenih srčnih 
napakah, operacijah, ki so v določenih pri-
merih potrebne, okrevanju in življenju 
otroka s prirojeno srčno napako. 

Avtorica: Vesna Vilčnik

Kakšna je statistika v Sloveniji; koliko 
otrok letno se rodi s prirojeno srčno 
napako?
V Sloveniji se letno rodi med 80 in 100 otrok 
s prirojeno srčno napako, pri katerih je 
potrebna operacija. 

Katere so prirojene srčne napake in kako 
pogosta je vsaka od njih?
Najpogostejši srčni napaki sta ventrikularni sep-
tum defekt (VSD) in atrijski septum defekt (ASD). 
Pri VSD gre za napako v prekatnem sistemu, 
mišični pregradi med levim in desnim preka-

September je mesec srca, 29. september pa 
svetovni dan srca. Številne dejavnosti v 
mesecu septembru, ki vsaka na svoj način 
prispevajo k ozaveščanju prebivalstva, so 
iz leta v leto pestrejše in vsebinsko bogate. 
Vse to se pozna tudi v podaljševanju pov-
prečne življenjske dobe. Prav je, da na ta 
dan govorimo tudi o otrocih s prirojeno 
srčno napako in o njihovih starših, ki pogo-

O prirojenih srčnih 
napakah

tom, ki potiskata kri po telesu. Kri, obogatena 
s kisikom, ki prihaja iz pljuč, se meša s krvjo, ki 
prihaja iz telesa. Ta mešanica krvi se nato 
ponovno vrača v pljuča, namesto da bi vsa s 
krvjo obogatena kri potovala po telesu. ASD 
pa označuje napako v preddvornem pretinu, 
mišični pregradi med levim in desnim predd-
vorom. Otroci s tema napakama običajno zelo 
težko dihajo in pomodrijo. Pogosta prirojena 
srčna napaka je tudi odprt botallov vod; ključni 
problem je, ker se povezava med aorto in 
pljučno arterijo po rojstvu ne zapre. Botallov 
vod pri plodu, ki še ne diha, omogoča, da se kri 
pretaka mimo pljuč. Po rojstvu začne otrok upo-
rabljati pljuča, botallov vod pa se v nekaj dneh 
zapre. V primeru, da vod ostaja odprt, s kisikom 
obogatena kri prehaja v pljučno arterijo, meša-
nica krvi pa se ponovno vrača v pljuča, name-
sto da bi vsa s krvjo obogatena kri potovala po 
telesu. V takšnem primeru naredimo kirurško 
zapiranje. Naj omenim še koarktacijo aorte ozi-
roma zožitev aorte, pri kateri je moten dotok 
krvi v spodnji del telesa, kjer je krvni tlak zmanj-
šan. Potem so še pulmonalna in aortna stenoza 

Intervju: prof. dr. Tomislav Klokočovnik, dr. med.
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ter transpozicija velikih žil (TGA). Slednja sodi 
med težke prirojene srčne napake; žile, ki izha-
jajo iz levega prekata, so tam, kjer je desni pre-
kat, in obratno. Gre za tako imenovane »switch 
operacije«. 

Lahko srčno napako otroka zdravniki 
odkrijejo že pred rojstvom?
Lahko. Danes obstajajo zelo sofisticirani 
ultrazvoki, s katerimi lahko diagnosticiramo 
vsakršno srčno napako. Če je napaka kom-
pleksna, obstaja možnost, da staršem pre-
dlagamo prekinitev nosečnosti. 

V katerem mesecu otrokovega življenja 
pa lahko ugotovite to napako?
Srce je izoblikovano že v osmem tednu sta-
rosti in v tem času je možno odkriti komple-
ksne srčne napake.

Se kateri od teh staršev kljub temu, da 
zdravniki njihovim otrokom postavijo dia-
gnozo težke srčne napake, odločijo obdr-
žati otroka?
Se. Običajno so to starši, ki ne želijo narediti 
splava zaradi osebnih prepričanj in zdravniki 
njihovo mnenje spoštujemo. 

Kolikšna pa je verjetnost, da bo imel 
srčno napako tudi drugi (naslednji) otrok?
V nadaljnjih nosečnostih je pri paru, ki ima 
enega otroka s srčno napako, tveganje za 
ponovno rojstvo otroka s srčno napako med 
dvema in tremi odstotki. Velika verjetnost je, 
da se napaka ne ponovi. 

Je prirojene srčne napake možno popra-
viti? Kdaj je potrebna operacija?
Večino prirojenih srčnih napak je možno 
popraviti. Nekateri dojenčki živijo kljub manjši 
srčni napaki n ormalno življenje in imajo le 
redne preglede pri pediatru kardiologu. Drugi 
potrebujejo samo konservativno zdravljenje 
(zdravila). Nekateri pa potrebujejo operacijo. 
Ductus botalli je ena najlažjih operacij, sledi ji 
atrijski septum defekt (ATS). Če je luknjica 
majhna, je možno, da jo odkrijemo šele pri sta-
rejšem odraslem človeku. Če pa jo odkrijemo 
prej, jo lahko zašijemo neposredno ali s pomo-
čjo krpice. Nekatere manjše luknjice se tudi 
same zaprejo. 

Kakšne krpice so to?
Gre za krpice iz otrokovega osrčnika (peri-
kard) ali umetnega materiala, ki ga upora-
bljamo za različne rekonstrukcije pri človeku, 
na žilah in srcu. Krpice se v nekaj mesecih zra-
stejo s tkivom in jih pri morebitni ponovni 
operaciji niti opaziti ni več. 

Kako se starši soočijo s tem, da ima 
njihov novorojenček srčno napako, in kako 
jim pomagate prebroditi šok?
Rojstvo otroka s srčno napako zagotovo pri-
zadene starše in celo družino. Reakcije star-
šev pa so zelo različne. Nekateri starši so ze lo 
odprti, drugi pa so v velikem šoku oziroma 
zelo negativno presenečeni. Sprašujejo se na 
primer, zakaj pa moj otrok, mnogi občutijo 
krivdo, lahko so jezni, seveda tudi žalostni. 
Razumljivo je, da jih zelo skrbi, kako bo pote-
kalo zdravljenje njihovih otrok. Veliko lažje 
je zaupljiv odnos vzpostaviti z odraslim paci-
entom, ki ga je treba operirati. Naj samo ome-
nim, da smo lani opravili več kot 1000 opera-
cij na odprtem srcu (open heart) pri odraslih 
in naša klinika bo drugo leto praznovala 57 
let obstoja. 

Kakšna so navodila za nego in skrb 
otroka s prirojeno srčno napako?
Na pediat rični kliniki v Ljubljani se s posebno 
pozornostjo posvečajo negi otrok na splo-
šno, še posebno pa takih, ki se rodijo s priro-
jeno srčno napako. Skrbimo, da so sestre na 
oddelku visoko strokovno usposobljene in 
hkrati zelo človeške, prijazne in ljubeznive. 
Starši lahko spijo v bolnišnici in z otrokom 
preživijo kar največ časa. Seveda so starši 
pogosto zaskrbljeni, po odhodu iz bolnišnice 
pa se sprašujejo, ali bodo zmogli nego otroka 
in kako. Normalno je, da starši večkrat pre-
verjajo, ali je z otrokom vse v redu, če lepo 
diha in podobno, potrebujejo čas, da se spro-
stijo. Pomembno pa je, da otroka čim prej 
začnejo obravnavati kot druge otroke ozi-
roma ravnati z njim čim bolj »normalno«. 

Kakšne aktivnosti so primerne za 
takšnega otroka? Potrebujejo omejevanje 
na primer športnih aktivnosti?

Da in ne. Če ima otrok lahko srčno napako ali 
pa težko, ki smo jo uspešno odpravili, si zelo 
hitro opomore. Otroci po operaciji na splo-
šno veliko hitreje okrevajo od odraslih. Če pa 
gre za otroka, ki je ali bo potreboval več ope-
racij, je situacija seveda drugačna. Otroci, ki 
so se rodili s prirojeno srčno napako, hodijo 
na redne preglede h kardiologu in pri njem 
dobijo vsa potrebna navodila, tudi glede 
morebitnih prilagoditev. 

Kakšen bi bil vaš splošni nasvet za starše, 
ki imajo otroke s prirojeno srčno napako?
K vsakemu otroku, ki ima prirojeno srčno 
napako, je treba pristopiti zelo kompleksno. 
Med neinvazivne metode spadajo vse 
potrebne klinične preiskave in ultrazvok, če 
je treba, pa otroka pregledamo tudi invazivno, 
s katetrom. Neinvazivne preiskave lahko opra-
vimo v enem dnevu, pri invazivnih metodah 
pa je otrok običajno v anesteziji, preiskave so 
bolj komplicirane in trajajo dlje. V obeh pri-
merih ugotovimo, za kakšno srčno napako 
gre in staršem svetujemo, kaj je treba nare-
diti. Na kardiokirurških konzilijih pregledamo 
diagnostiko, podamo mnenje in se odločimo 
o nadaljnjem zdravljenju oziroma morebit-
nem operativnem posegu za otroka. 

Kakšne pa so čakalne dobe tovrstnih 
operacij?
Operacije omogočamo v najkrajšem možnem 
času oziroma takoj, ko je operacija potrebna. 
Otroke operiramo pri nas v Ljubljani, kjer ope-
racije opravljajo kirurgi iz Češke in Italije, 
glede na kompleksnost operacije pa lahko 
otroka pošljemo na operacijo tudi v tujino, 
na primer v Prago, München, Izrael.  
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Kako deluje?
Voda sestavlja približno 70 odstotkov člove-
škega telesa. Molekule vode (H

2
0) vsebujejo 

vodikova jedra (protone) z magnetnimi 
momenti, ki se v zunanjem magnetnem 
polju orientirajo v smeri polja. Pri dolo-
čeni frekvenci dodatnega radijskega valo-
vanja atomska jedra v vzorcu absorbi-
r a j o  v a l ov a nj e  i n  o b  te m  p r e i d e j o 
iz osnovnega v vzbujeno stanje. Iz meri-
tev resonančne absorpcije v spektrih NMR 
prepoznamo kemijski odtis vodikovih 
jeder oziroma v primeru prostorsko modu-
liranega magnetnega polja izluščimo fre-
kvenčno odvisnost absorbiranega signala, 
s čimer lahko rekonstruiramo prostorsko 
porazdelitev opazovanih vodikovih jeder. 
Signal NMR nato računalniški program pre-
tvori v tridimenzionalno sliko opazova-
nega vzorca. 

V zadnjih desetletjih so se v klinični praksi 
uveljavile različne slikovne metode, ki omo-
gočajo natančnejšo diagnostiko ter tudi 
temeljitejše spremljanje učinkovitosti zdrav-
ljenja in rehabilitacije bolnikov. Med njimi 
sta najbolj znani računalniška tomografija 
(CT) in jedrska magnetna resonanca. Za sli-
kanje z magnetno resonanco se pogosto 
uporabljata kratici MRI (angl. Magnetic reso-
nance imaging) in NMR (angl. Nuclear 
magnetic resonance oz. jedrska magnetna 
resonanca). NMR je način slikanja, s katerim 
lahko prostorsko odvisnost obnašanja atom-
skih jeder v magnetnem polju prikažemo kot 
lastnosti telesa v tankih rezinah ali v tridi-
menzionalni rekonstrukciji, tako kot npr. CT, 
ki je sicer prva in najbolj poznana računal-
niško podprta tehnika slikanja. 

Avtorica: Maša Robič, dr. med.

 Spoznajmo magnetno 
resonanco

Varnost uporabe jedrske 
magnetne resonance
NMR je v medicini uveljavljena kot neinva-
zivna diagnostična tehnika. Slikanje z NMR 
ima nekatere bistvene prednosti pred dru-
gimi slikovnimi radiološkimi preiskavami (CT, 
rentgen). V nasprotju od teh, ki temeljijo na 
zdravju škodljivi absorpciji ionizirajočega 
sevanja rentgenskih žarkov v človeškem tkivu, 
pri slikanju z magnetno resonanco sliko 
določa obnašanje atomskih jeder v močnem 
magnetnem polju. Poleg tega da je torej MRI 
varnejši kot CT, imajo tudi same slike, pred-
vsem ko gre za slikanje različnih mehkih tkiv, 
po navadi boljši kontrast od tistih s CT-teh-
niko. Vendar pa NMR uporablja močna 
magnetna polja, zato je pri ljudeh, ki imajo 
implantiran kakršen koli železni vsadek oz. 
protezo, slikanje z NMR kontraindicirano. Vsa-
dek se namreč lahko v magnetnem polju 

A  Jedrska magnetna resonanca je fi zi-
kalni pojav, ki opisuje interakcijo med 
magnetnimi momenti atomskih 
jeder in elektromagnetnim poljem s fre-
kvenco, ki je enaka lastni frekvenci jeder.

B NMR je v medicini uveljavljena kot 
neinvazivna diagnostična tehnika. 

C Slikanje z NMR ima nekatere bistvene 
prednosti pred drugimi slikovnimi radi-
ološkimi preiskavami (CT, rentgen).
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segreje in spremeni lego. V preteklosti so šte-
vilni bolniki z vsajenim srčnim spodbujeval-
nikom, ki so bili izpostavljeni NMR, umrli. Ven-
dar pa je danes medicina tako napredovala, 
da so vsadki narejeni iz materialov, ki so lahko 
izpostavljeni magnetnemu polju brez kakr-
šnega koli tveganja za zaplete. 

Slikanje z magnetno resonanco
Anatomsko slikanje MR je najpogosteje 
uporabljena metoda na osnovi magnetne 
resonance v medicini. Z njo pridobivamo slike, 
ki nam nudijo kakovostne informacije o ana-
tomskih strukturah.

MR angiografija (MRA) je tehnika slikanja 
žil, ki postaja vse bolj uporabljana alternativa 
klasični invazivni angiografiji in različnim CT-
angiografskim tehnikam za slikanje krvnih 
žil v telesu. Prednosti MRA so neinvazivnost, 
velika kontrastna ločljivost, odsotnost ioni-
zirajočega sevanja ter uporaba zdravju manj 
nevarnih kontrastnih sredstev.
Difuzijsko slikanje se opira na gibanje mole-
kul (oziroma njihovih vodikovih jeder) zaradi 
njihove difuzije. Prvotno je bila ta metoda v 
uporabi predvsem za ocenjevanje obsega 
prizadetosti tkiva po možganskem infarktu. 
Z izpeljavo te metode, ki se imenuje difuzij-
sko tenzorsko slikanje, pa je možno prikazo-
vati tudi povezave med različnimi deli mož-
ganov (traktografija) ali strukturne elemente 
srca ter prostate.
Funkcijski MRI (fMRI) je metoda, s katero 
lahko preučujemo delovanje možganov. V 
možganih namreč pride do povečanja pre-
toka krvi v predelu, ki je v določenem tre-
nutku aktiven, npr. v vidnem centru ob dra-
ženju z vidnimi dražljaji. S fMRI lahko torej 
ugotovimo povezavo med specifično dejav-
nostjo človeka (npr. zaznavanjem občutka, 
izvajanjem giba, gledanjem) in presnovno 
aktivnostjo določenega možganskega pre-
dela, ki mu tako lahko določimo njegovo 
funkcijo ali pa prikažemo območja splošne 
aktivnosti možganov ob različnih trenutkih. 

Uporaba jedrske magnetne 
resonance v medicini
NMR natančno prikaže anatomijo posame-
znih tkiv in je izredno uporabna za razlikova-
nje struktur mehkih tkiv. Je povsem neboleča 
in primerna predvsem za slikanje možganov, 
hrbtenice, velikih sklepov, ožilja in trebušnih 
organov. Uporablja se v diagnostiki številnih 
bolezni, kot so možganska kap, tumorji, ane-
vrizme, poškodbe hrbtenjače, multipla skle-
roza ter v diagnostiki patologije oči in notra-
njega ušesa. V raziskovalne namene pa služi 
preučevanju možganskih struktur in njiho-
vih funkcij.

»NMR natančno prikaže anatomijo posameznih 
tkiv in je izredno uporabna za razlikovanje struktur 
mehkih tkiv. Je povsem neboleča in primerna pred-
vsem za slikanje možganov, hrbtenice, velikih skle-
pov, ožilja in trebušnih organov.«
vsem za slikanje možganov, hrbtenice, velikih skle-

Pojav jedrske magnetne resonance sta 
leta 1946 neodvisno odkrila Felix 
Bloch in Edward Mills Purcell  in 
leta 1952 skupaj prejela Nobelovo 
nagrado za fiziko. Za odkritje slikanja z 
jedrsko magnetno resonanco in izbolj-
šavo postopka pa sta Paul Lauterbur in sir 
Peter Mansfield leta 2003 prejela Nobe-
lovo nagrado za medicino in fiziologijo.
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sadja in po potrebi manjšo žličko medu, lahko 
tudi različna semena in oreščke, je boljša 
izbira,« razloži vodja raziskav za prehrano pri 
ZPS dr. Tanja Pajk Žontar. 

Sadje in mlečni izdelki
»Zajtrkovati je smiselno, raziskave o prehra-
njevalnih navadah Slovencev pa kažejo, da 
zajtrk radi izpustimo. Za zajtrk izberemo 
živila, kot so sveže sadje, navadni kosmiči, 
jogurt, sir in skuta, kruh, kaše, oreški in 
podobno. Pri tem ne pozabimo na tekočino,« 
svetuje dr. Tanja Pajk Žontar in doda, da so 
smutiji sicer res vedno bolj popularni, ven-
dar meni, da imata sveže sadje in zelenjava 
prednost pred njimi. Sadje in mlečne izdelke 
lahko zaužijemo ločeno – najprej sadje, čez 
20–30 minut pa še mlečni obrok – lahko pa 
tudi skupaj. Najpreprosteje je seveda koščke 
(različnih vrst) sadja preliti z zdravim doma-
čim jogurtom. Različica tega preprostega 
recepta bi bil preliv iz grškega jogurta. Za 
malce »romantike« in polnejši okus poskr-
bijo po sadju in jogurtu potreseni koščki ore-
hov, mandljev, kokosove moke, čije ali kaj 
drugega. Po želji lahko sadno-mlečni kro-
žnik prelijemo s (toplim) medom. Zelo oku-
sen in zdrav je tudi napitek iz sojinega mleka 
in banan; bogat je s kalijem in z izoflavoni, 
ki blažijo simptome mene in varujejo pred 
zlomi zaradi osteoporoze. Za pripravo potre-
bujete 250 ml sojinega mleka, eno srednje 
veliko banano, dve žlički gladkega arašido-

Če spijete kozarec vode ali kakšno kavo, si 
štejete to za velik dosežek. Žal pa vas eno 
in drugo, posebej ali skupaj, ne zbudi in pri-
pravi na zahteven dan niti pol toliko kot na 
primer sveže sadje, prelito z jogurtom. Ali 
pa omleta s svežo zelenjavo; na oljčnem olju 
prepražena čebula ali por, sveže bučke, 
malce drobnjaka, bazilike ali peteršilja … 
lahko tudi s koščkom polnozrnatega kruha. 
V vsakem primeru strokovnjaki priporočajo 
sadje ali zelenjavo in mlečne izdelke že za 
zajtrk. Pri izbiri le-teh pa pozornost ne bo 
odveč. 

Avtorica: Vesna Vilčnik

Na Zvezi potrošnikov Slovenije (ZPS) pogo-
sto opozarjajo na razmeroma slabo kakovost 
sadja in zelenjave v naših prodajalnah. Pa tudi 
na zavajanje pri navajanju porekla, npr. 
»domači« kaki, goriške češnje in podobno. 
Dodajajo še, da smo za kakovost sadja in zele-
njave na naših policah vsaj delno odgovorni 
tudi potrošniki, ki s sadjem in zelenjavo vse 
prevečkrat rokujemo »mačehovsko«, ju pre-
metavamo in stiskamo. V nasprotju s sadjem 
in zelenjavo smo ugotovili, da imamo sloven-
ski potrošniki možnost izbirati med kakovo-
stnimi tekočimi jogurti. Sadni jogurti so v 
večini primerov »bogati« s sladkorjem in raz-
meroma revni s sadjem. »Navaden, tekoč 
jogurt, ki mu dodamo nekaj koščkov svežega 

Ideje za dober in 
zdrav zajtrk

vega masla, dve žlički medu, eno kocko ledu 
(po želji). Z električnim mešalnikom zmešate 
napitek, da postane gost in gladek. Hranilna 
energetska bomba, ki jo boste spili za zajtrk, 
vas bo kar ponesla v nov dan. Sadje lahko 
zaužijete tudi s smetano, sladoledom ali 
čokoladnim prelivom, bolj zdrav, zato pa nič 
manj okusen, pa je preliv iz kef irja ali 
pinjenca.

»Kefir« pomeni dobro počutje
Kefir, ki v turščini pomeni dobro počutje, je 
starodavno, z encimi bogato živilo. Poln je 
koristnih mikroorganizmov, ki pomagajo 
obnoviti in okrepiti naš imunski sistem. Kefir-
jev kiselkasti in osvežilni okus je podoben 
okusu tekočega jogurta, vendar poleg kori-
stnih probiotičnih bakterij, ki jih najdemo tudi 
v  jogur tu,  vsebuje še kor is tne k va -
sovke. Popolne beljakovine v kefirju se delno 
prebavijo in tako jih telo lažje izkoristi. Kefir 
vsebuje še velike količine kalcija in magne-
zija, ki sta bistvena minerala za zdravje živč-
nega sistema, zato lahko vključevanje kefirja 
v prehrano prinese še posebej pomirjujoč uči-
nek na živce. Za domačo pripravo kefirja 
potrebujete kefirjeva zrnca, ki jih kasneje »pri-
delate« sami in jih ni več treba kupovati. 
Kefir lahko sicer naredimo iz katerega koli 
surovega mleka: kravjega, kozjega, ovčjega, 
celo kobiljega. Vedno pa iz surovega, neob-
delanega mleka. V toplejših poletnih mese-
cih je kefir pripravljen za uživanje po 18 urah. 

A Kljub temu da je zajtrk ze lo smiseln 
in zdrav, ga Slovenci prepogosto opu-
ščamo.

B Zajtrk zagotavlja uspešno opravljanje 
duševnih in telesnih aktivnosti dopol-
dneva.

C Zajtrkujemo lahko sveže sadje, 
kosmiče, jogurt, sir, skuto ali si pripra-
vimo smuti.
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Če ga pustimo predolgo na sobni tempera-
turi, pa se bo zgostil in se sčasoma začel spre-
minjati v sir in sirotko.

Zajtrk (pre)pogosto 
nadomesti šolska malica
V Srednji šoli za gostinstvo in turizem Mari-
bor so izvedli anketo z namenom, da ugoto-
vijo, koliko dijakov redno zajtrkuje. V anketi 
je sodelovalo 65 odstotkov vseh dijakov šole; 
45 odstotkov vprašanih je odgovorilo, da 
redno zajtrkuje, 55 odstotkov dijakov pa pred 
poukom ne zajtrkuje. »Zajtrk je eden od petih 
rednih dnevnih obrokov, ki je pomemben za 
dober začetek dneva in opravljanje aktivno-
sti v dopoldanskem času. Z zdravim zajtrkom 
poskrbimo, da se energija, zaužita v obroku, 
enakomerno sprošča daljši čas in zagotavlja 
nemoteno delovanje vseh organov. Potrebna 
je tudi za nemoteno opravljanje duševnega 
in telesnega dela. Po dobrem zajtrku se lju-
dje bolje počutijo, so duševno stabilnejši in 
imajo več volje do dela,« je razložila Romana 
Železnik, organizatorka poslovanja v gostin-
stvu in učiteljica praktičnega pouka kuhar-
stva na SGŠT Maribor. Tudi med osnovnošol-
skimi otroki je veliko takih, ki ne zajtrkujejo. 
Kakšna bi morala biti uravnotežena malica 
zanje? »Glede na to, da je malica le eden od 
petih dnevnih obrokov, ki zadosti okrog 10 
do 15 odstotkov dnevnih potreb osnovno-
šolca po hranilnih snoveh in energiji, naj bo 
obrok skromen. Malica naj dopolnjuje druge 
obroke in vsebuje živila, ki dajejo učencu sve-
žino in manjšo energijsko vrednost. V 
ospredju naj bo sadje, nesladkan napitek in 
rezina polnovrednega kruha z lahkim nama-
zom: skutnim, zelenjavnim ali ribjim,« je še 
povedala Romana Železnik. 

Za srednješolce je idealna 
topla malica
V srednjih šolah je problem malic drugačen 
kot v devetletki. Veliko dijakov se v šolo vozi 
po trideset kilometrov in več. Vstajajo zgo-
daj, tudi pred peto uro zjutraj, zato zajtrk, ki 

ga pojedo doma, ne zadošča za ves dopol-
dan. »Ker je malica nekaterim dijakom edini 
topli obrok do poznega popoldneva, se zave-
damo, da mora biti prehransko popolna. 
Dijaki so v obdobju rasti, ko porabijo več ener-
gije in zato potrebujejo tudi nekoliko obil-
nejše obroke. 

Pri nas se zavedamo pomena polnovre-
dne, uravnotežene malice, zato poskrbimo, 
da malica vsebuje živila iz vseh skupin. Veli-
kost porcij je primerna odraščajoči mladini, 
lahko dobijo tudi večji obrok ali ga dopolnijo 
z več sadja. Dijakom nudimo pet različnih 
malic; topel obrok je lahko mesni in brezme-
sni. Mesni obrok je sestavljen največkrat iz 
mesne jedi v omaki, škrobne in zelenjavne 
priloge, solate ali je v obliki enolončnice. Brez-
mesni obrok je sestavljen tako, da je prime-
ren za zmerne vegetarijance. Zelenjavne jedi 
v različnih oblikah, testenine z dodatki ali 
močnate jedi s sadjem. Hladne malice so v 
obliki mesnih ali brezmesnih sendvičev in 
jogurta ali solate. Za vse dijake, ki malicajo, 
je vedno na voljo polnovredni kruh, dovolj 

»Zajtrk je eden od petih rednih dnevnih obrokov, ki 
je pomemben za dober začetek dneva in opravlja-
nje aktivnosti v dopoldanskem času. Z zdravim zaj-
trkom poskrbimo, da se energija, zaužita v obroku, 
enakomerno sprošča daljši čas in zagotavlja nemo-
teno delovanje vseh organov.«
enakomerno sprošča daljši čas in zagotavlja nemo-

             Kellogg’s se zavezuje zagotoviti zdrave, 
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ranljive in okusne izdelke za vsakogar, vseh starosti.

*Kosmiči Kellogg’s Corn Flakes, Coco Pops in Special K vsebujejo ≥ 15% referenčnih vrednosti za vnos hranil vitaminov B1, B2, B3, B6, B12, D in železa v 100g izdelka. Mleko vsebuje ≥ 15% referenčnih vrednosti za vnos hranil kalcija v 100ml in ≥ 12% energije in proteinov. 
Vitamini B1, B2, B3, B6 in B12 pripomorejo k normalnemu delovanju metabolizma, železo krepi imunski sistem, kalcij in vitamin D pa sta potrebna za normalno rast in razvoj kosti pri otrocih. Uživajte izdelke kot del raznolike in uravnotežene prehrane za zdrav življenjski slog.
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Kellogg’s Corn Flekes

Originalni kosmiči z več 
kot 100 letno prisotnostjo
�  popečeni kosmiči zlate koruze
�    vir 8. pomembnih vitaminov in       
      mineralov
�    z nizko vsebnostjo maščob
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�    z nizko vsebnostjo maščob

Special K

Popolno ravnovesje okusa  
in prehrane za dobro počutje 

�  okusen hrustljav riž,   
      polnozrnati & ječmenovi   
      kosmiči
�    vir 9. pomembnih vitaminov in 
      mineralov
�    z nizko vsebnostjo maščob

svežega sadja in napitkov. Za dijake, ki ne 
želijo uravnoteženega obroka, je na voljo 
malica v obliki zrezka s prilogo, pice ali ham-
burgerja z zelenjavno prilogo, sadje in napi-
tek. Po želji pripravimo tudi dietne obroke 
malic. Vse jedi pripravljamo v lastni šolski 
kuhinji in so dnevno sveže pripravljeni,« 
razloži Romana Železnik iz SGŠT Maribor. 
Opaža tudi razlike med prehranskimi nava-
dami dijakov iz manj in bolje situiranih dru-
žin. »Dijaki iz bolje situiranih in prehransko 
ozaveščenih družin poznajo večji izbor živil 
in zato tudi bolj cenijo naravno pridelana 
živila, zelenjavo in sadje. Radi uživajo manjše 
obroke jedi, sestavljene iz več komponent. 
Zadovoljni so z izborom jedi in veseli svežega 
sadja. Največ popijejo vode.«

Starejši zelo radi zajtrkujejo
Na zdravo staranje vplivajo predvsem gen-
ska predispozicija, okolje, v katerem živimo, 
in življenjske navade. Od vseh naštetih 
lahko še najbolj vplivamo na življenjske 
navade, kamor v veliki meri sodi tudi način 
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Moja prva kašica
Prvi korak pri navajanju na zdravo pre-
hrano je prva jed, ki jo damo dojenčku 
namesto mleka. Nekateri dojenčki lahko 
z ačnejo uživati  majhne kol ičine 
nemlečne hrane še pred četrtim mese-
cem starosti, drugi veliko kasneje. Za vse 
pa velja, da se začne zaloga železa v otro-
kovem telesu pri starosti šestih mesecev 
zmanjševati in jo je treba nadomestiti. 
Prve kašice naj bodo pripravljene iz sveže 
pridelanega sadja in zelenjave. Zelo 
pomembno je, da je mama pri okušanju 
nove jedi mirna in sproščena. 

Okusni sadni pinjenec
Pomarančni pinjenec pripravite tako, da 
v električnem mešalniku zmešate koščke 
treh suhih marelic, dodate dve enoti 
sveže iztisnjenega pomarančnega soka 
in eno enoto domačega pinjenca. Po želji 
lahko dodate za noževo konico sredice 
vaniljevega stroka. 

»Z gotovostjo lahko trdi-
mo, da je eden izmed 
bistvenih temeljev zdra-
vega staranja prav 
prehrana.«
vega staranja prav vega staranja prav 
prehrana.«

prehranjevanja. Z gotovostjo lahko trdimo, 
da je eden izmed bistvenih temeljev zdra-
vega staranja prav prehrana. S prehranje-
vanjem lahko zdravje varujemo in hkrati 
preprečujemo zvišan krvni tlak, zvišan nivo 
holesterola in sladkorja v krvi ter debelost. 
Zanimivo je, da v nasprotju z večino otrok 
in mladostnikov starejši zelo radi zajtrku-
jejo. Aleksandra Dragutinović , vodja 
službe zdravstvene nege in oskrbe v Med-
generacijskem centru Bistrica, nam je pove-
dala, da njihovi stanovalci zelo radi zauži-
jejo lahko prehrano in prehrano, ki so jo bili 
vajeni kuhati in uživati že doma. Ne marajo 
pa hitre prehrane in podobnih stvari, kot 
vsak mladostnik in otrok imajo tudi oni radi 
kakšno sladko stvar, kot so palačinke in sla-
doled.« Tega seveda ne jedo že za zajtrk, ki 
oskrbovancem MGC Bistrica pomeni naj-
pomembnejši obrok v dnevu. »Oskrbovanci 
doma si zajtrk izberejo sami; na voljo imajo 
mleko, čaj, kavo, kruh, salame in razne 
namaze, skuto in drugo. Na voljo so jim tudi 
dodatni namazi, primerni za sladkorne bol-
nike in razne diete, prav tako imajo naro-
čene napitke brez sladkorjev,« še pove Alek-
sandra Dragutinović.  
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naravno, bio, iz kontroliranih surovin, s kme-
tije, naravi prijazno in podobne ni nujno, da 
imajo pravo osnovo za svoj nastanek. »Pra-
viloma za te izjave ne najdemo utemeljitve, 
ki bi pojasnila, zakaj je živilo označeno s 
takim napisom, kaj je torej pri tem živilu 
posebnega. Seveda tudi ne najdemo certi-
fikata nadzora pri podeljevanju takih oznak. 
Na primer, lokalno po evropski zakonodaji 
za Slovenijo pomeni izdelano v Sloveniji, 
surovina pa je ali pa ni slovenska,« dodaja 
strokovna sodelavka pri omenjeni zvezi Mar-
jana Peterman. Pomembno je, da zapis 
potrošniku nedvoumno sporoči, da gre za 
ekološki prehranski izdelek. Takšne besede 
oziroma besedne zveze so lahko iz nadzo-
rovane ekološke pridelave, eko pridelava, 
biološko-dinamična pridelava, bio pridelava 
ali kratko eko in bio. Vsi ti načini označeva-

Izrazi organsko, eko in bio so v času, v kate-
rem živimo, zelo popularni. Vendar ni nujno, 
da omenjene navedbe in znaki potrošnikom 
zagotavljajo, da so pridelki oziroma izdelki 
res pridelani ekološko in narejeni iz narav-
nih sestavin. Kaj je dobro vedeti pred samim 
nakupom in kako preverimo realno stanje, 
da ne kupimo mačka v žaklju.

Avtorica: Katja Štucin

Kaj pravzaprav pomenijo oznake ekološko, 
biološko in organsko? Kot pojasnjujejo pri 
Zvezi potrošnikov Slovenije, so to splošni 
izrazi, ki jih potrošniki radi slišijo, pomenijo 
pa nekaj, kar zraste v naravi oziroma ni plod 
človeške sinteze v laboratoriju. Hkrati opo-
zarjajo, da napisi, kot so domače, kmečko, 

Organsko, eko, bio?
nja so dovoljeni le za živila, ki res izvirajo iz 
nadzorovane ekološke pridelave, kar potr-
juje tudi ustrezen zaščitni znak za ekološko 
živilo na njihovi embalaži. 

Eko in bio morata imeti certifikat
Uredba Evropske unije izrecno prepoveduje 
uporabo okrajšav eko in bio za katero koli 
drugo živilo oziroma prehranski izdelek, ki 
ni pridelan na ekološki kmetiji. Ekološko pri-
delano in predelano živilo mora biti torej 
ustrezno označeno z zaščitnim znakom 
Evropske unije. Na embalaži pa so poleg 
predpisanih podatkov izpostavljeni tudi 
podatki o izvoru surovin, sestavin in njihov 
delež v odstotkih. Če sestavljeno in prede-
lano živilo vsebuje manj kot 95 odstotkov 
ekoloških sestavin, potem to ni ekološko 
živilo, lahko pa ima na deklaraciji označeno, 

A  V Sloveniji oznako ekološki lahko 
dobijo izdelki, ki so pridelani na uradno 
certifi cirani ekološki kmetiji.

B Ekološki kozmetični izdelek mora vse-
bovati 95 odstotkov ekoloških sestavin.

C V letu 2014 je bilo vzetih skupno 198 
vzorcev živil iz ekološke proizvodnje in 
opravljenih 55 pregledov, pri čemer so 
bile v šestih primerih ugotovljene nepra-
vilnosti.
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da vsebuje eno ali več sestavin iz ekolo-
škega kmetijstva. V Sloveniji oznako eko-
loški lahko dobijo izdelki, ki so pridelani na 
uradno certificirani ekološki kmetiji. Le-ta 
je izpostavljena redni kontroli prijavljenih 
izdelkov. Slednji pridobi pravico do ekolo-
škega znaka na podlagi certifikata, ki ga 
izda pooblaščena organizacija, in unikatne 
kontrolne številke certifikacijske organiza-
cije. »Ta številka mora biti v bližini evrop-
skega znaka za certificirano ekološko živilo 
ali hrano,« še pove Petermanova. V primeru, 
da se ekološka hrana prodaja na tržnici in 
ni v označeni embalaži, mora biti certifikat 
kmetije vedno na vidnem mestu. »Potro-
šniki se moramo zavedati, da je treba pre-
učiti celotno deklaracijo, da se seznanimo 
z ekološkim izdelkom, včasih pa bi lahko 
tudi povprašali trgovca po njegovem cer-
tifikatu, kajti tudi trgovec, ki samo prodaja 
ekološke ali pa ekološke in konvencionalne 
izdelke,  mora bit i  cer t i f ic iran z a to 
dejavnost.«

Naravna kozmetika?
Tako kot pri prehrani, se tudi v kozmetiki 
pojavljajo omenjene oznake, vendar komu 
dejansko lahko potrošniki zaupamo? »Koz-
metični izdelek, ki nosi navedbo, da je »nara-
ven« ali »ekološki«, mora imeti dokaz, da je 
to pojmovanje resnično,« znova opozarjajo 
predstavniki Zveze potrošnikov Slovenije. 
Resničnost pa se potrjuje le v sistemu certi-
ficiranja skladnosti izdelka po nekem stan-
dardu za ali naravno ali ekološko kozmetiko. 
Ekološki kozmetični izdelek mora biti v 95 
odstotkih iz ekoloških sestavin, na suhi 
osnovi, ker voda ni pridelek, medtem pa ko 
navedba naraven pomeni samo, da v koz-
metičnem izdelku ni sestavin, sintetiziranih 
iz petrokemične industrije, se pravi, da ne 
vsebuje nafte. Prav je, da vsak posameznik 
iz deklaracije na kozmetičnem izdelku pre-
veri, ali je navedba naravno ali ekološko cer-

tificirana s strani neke neodvisne organiza-
c i j e ,  k i  j i  l a h ko  z a u p a .  »S l o v e n s k i 
certifikacijski organ tudi certificira kozme-
tični izdelek kot naraven in ima za to izde-
lan standard in akreditacijo svojega delova-
nja. Ob tem pa obstaja še nekaj standardov 
in normativov, ki niso zakonodajni tehnični 
predpisi za tako imenovano naravno in eko-
loško kozmetiko, kot so: NaTrue, Cosmos ter 
številni drugi standardi certifikacijskih orga-
nov, najstarejši v Evropi pa je britanski Soil 
Asssociation.« Proizvajalec kozmetike pri cer-
tifikacijski organizaciji podpiše pogodbo o 
nadzoru in kontroli in certifikaciji izdelka po 
določenih standardih. Na embalaži izdelka 
mora biti torej znak certifikacijske organiza-
cije za kozmetiko. Navedbe, ki niso resnične, 
pa so nepoštena poslovna praksa podjetja, 
ki prodaja ali proizvaja. »Taka dejanja so pre-
krški in se kaznujejo,« še dodaja Marjana 
Peterman.

Nadzor in globe
»Nadzor označevanja ekoloških proizvo-
dov se izvaja pri nosilcih živilske dejavno-
sti v vseh členih verige – nadzor skladno-

»Uredba Evropske unije izrecno prepoveduje upora-
bo okrajšav eko in bio za katero koli drugo živilo ozi-
roma prehranski izdelek, ki ni pridelan na ekološki 
kmetiji. Ekološko pridelano in predelano živilo mora 
biti torej ustrezno označeno z zaščitnim znakom 
Evropske unije.«
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sti  oznake.  Preverja se lahko sistem 
označevanja nosilca živilske dejavnosti, ki 
proizvode označuje (proizvajalec ali dis-
tributer), prav tako se opravljajo pregledi 
pravilnosti oznak ekoloških proizvodov v 
prometu. Dodatno se v okviru rednega 
programa vzorčenja živil vzorčijo tudi eko-
loška živila in se opravijo analize na raz-
lične parametre varnosti in kakovosti,« 
izpostavlja predstavnik za odnose z jav-
nostmi pri Upravi RS za varno hrano, vete-
rinarstvo in varstvo rastlin Matjaž Emeršič 
in dodaja, da je bilo v letu 2014 vzetih sku-
pno 198 vzorcev živil iz ekološke proizvo-
dnje in opravljenih 55 pregledov, pri čemer 
so bile v šestih primerih ugotovljene 
nepravilnosti (11 odstotkov). V dveh pri-
merih je bilo izrečeno opozorilo in v štirih 
so bile izdane odločbe. Globe za prekrške 
predpisuje Zakon o kmetijstvu, in sicer se 
z globo od 2000 do 10 000 evrov za pre-
kršek kaznuje pravna oseba, če da v pro-
met kmetijski pridelek ali živilo, ki ni v 
skladu s predpisanimi zahtevami ali ni 
označeno v skladu s predpisi. Za enak pre-
kršek se samostojni podjetnik posameznik 

kaznuje z globo od 800 do 5000 evrov, 
odgovorna oseba pravne osebe ali odgo-
vorna oseba samostojnega podjetnika 

1. Uradni znak Evropske unije za ekološka živila. 2. Slovenski logotip se uporablja zraven evropskega. 3. Certifi kat NaTrue je ena od mednarodnih 
oznak za naravno kozmetiko. Imajo tristopenjsko označevanje, ki ločuje med naravno kozmetiko, naravno kozmetiko z deležem ekoloških sestavin 
in ekološko kozmetiko.

Eko oziroma bio gradnja? 
 »Bistvo trajnostne gradnje je v tem, da ne 
obstaja edino pravilna trajnostna gradnja, 
temveč je pristopov, ki pripeljejo do trajno-
stne gradnje, več,« meni pomočnik direktorja 
za tehnične zadeve z Zavoda za gradbeni-
štvo Slovenije Friderik Knez. »Med drugim 
se je potrebno vprašati, kakšni bi morali biti 
materiali, uporabljeni v stavbi. Pri tem ne 
smemo pozabiti, da morajo predvsem izpol-
njevati funkcionalne lastnosti. Biogeni mate-
rial, pravilnejši izraz bi bil obnovljivi material, 
ne sme imeti funkcionalnih pomanjkljivosti 
samo zato, ker je »bio«. Ko so kriteriji funkci-
onalnosti izpolnjeni, pa se lahko materiali pri-
merjajo po obnovljivosti.« Ob tem Knez še 
opozarja, da je izraz »bio materiali v stavbah« 
lahko cenena reklama. Bolje bi bilo, če bi 
govorili o trajnostnih materialih.

posameznika ter posameznik ali posame-
znik, ki samostojno opravlja dejavnost, pa 
z globo od 200 do 1000 evrov.
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med ni prepotoval dolgih razdalj, ampak je iz 
panja prišel v naše roke. To pomeni, da je 
porabnik dobil na mizo prvinsko kakovost 
medu. Med ima sicer lahko zelo dolg rok upo-
rabe, vendar mora biti ustrezno skladiščen, saj 
je sestavljen iz pravega bogastva različnih 
snovi. Med, shranjen na toplem, veliko hitreje 
zgublja svojo dragocenost. Enotni predpisi 
glede medu, ki veljajo v vseh članicah Evrop-
ske unije, so nižji od teh, ki jih zagotavljamo 
slovenski čebelarji. Naš med, označen s pre-
lepko »Slovenski med z zaščiteno geografsko 
označbo«, predstavlja višjo kakovost. Vsak med, 
ki je na polici, mora biti seveda ustrezno ozna-
čen. Porabnik ima pravico vedeti, kdo je med 
pridelal. Ne nazadnje pa velja izpostaviti še to, 
da je vrednost medu in drugih čebeljih pridel-
kov veliko manjša od koristi čebel, ki nam jih 
te nudijo z opraševanjem. Čebeli kot glavni 
opraševalki se lahko zahvalimo za bogat izbor 
sadja in zelenjave v naši prehrani, kakor tudi 
za raznovrstnost v naravi. 

Med, propolis, matični mleček, cvetni prah 
so tisti čebelji pridelki, ki jih babice in mame 
svetujejo svojim najdražjim kot pomoč za 
raznovrstne težave. Vedno znova namreč 
rade izpostavijo, da žlica medu na dan 
odžene zdravnika stran! Največkrat imajo 
prav. Seveda, če govorimo o domačem, slo-
venskem medu, izpostavlja predsednik 
Čebelarske zveze Slovenije Boštjan Noč, ki 
nam je skupaj s sodelavci, Natašo Lilek, 
Andrejo Kandolf Borovšak in Tomažem 
Samcem, pojasnil še nekaj vprašanj o čebe-
ljih pridelkih.

Avtorica: Katja Štucin

Zakaj jesti slovenski med?
Ko uživamo med iz okolja, v katerem živimo, 
v svoje telo ne vnašamo cvetnega prahu rastlin, 
ki bi bil organizmu tuj, tako da je manjša ver-
jetnost nastanka alergij. Poleg tega slovenski 

Med – ljudsko 
zdravilo narave!

Med se prvič toči že pomladi. Za kakovo-
stne čebelje pridelke je še kako pomembna 
čistoča pri točenju in nadaljnji predelavi. 
Kako uporabniki vemo, da je bilo za to 
dobro poskrbljeno?
Slovenski čebelarji čebelarimo v skladu s 
smernicami dobrih higienskih navad v čebe-
larstvu na načelih sistema HACCP, ki vsebu-
jejo jasne napotke, kako naj čebelarji čebe-
larijo, da bo pridelek kakovosten in varen. 
Smernice je že v letu 2006 pripravila Čebe-
larska zveza Slovenije, potrdila pa jih je takra-
tna Veterinarska uprava RS, danes Uprava za 
varno hrano, veterinarstvo in varstvo rastlin, 
ki tudi nadzira kakovost in varnost čebeljih 
pridelkov. Med, ki nosi oznako Slovenski med 
z zaščiteno geografsko označbo, pa je pod-
vržen še strožjim predpisom kakovosti. 

Vemo, da je med odlično hranilo, krep-
čilo, pomirjevalo, da deluje protivnetno in 
še bi lahko naštevali. Za kaj vse je med 
koristen?

A  Čebele in drugi opraševalci so za 
življenje ljudi zelo pomembni.

B Slovenski med z zaščiteno geograf-
sko označbo predstavlja višjo kakovost.

C Čebela mora za kilogram medu pre-
leteti štirikratno razdaljo okoli sveta.



35 September 2015

Med je vsestransko uporaben. Je hrana za 
ljudi v vseh življenjskih obdobjih in vseh 
letnih časih. Še posebno za težke fizične 
delavce, otroke (po prvem letu starosti), 
športnike in ljudi, ki so podvrženi stresu, je 
med nepogrešljiv. Med je večinoma sesta-
vljen iz enostavnih sladkorjev glukoze in 
fruktoze. In ta dva sta vir takojšnje energije 
za naše telo. Med je lahko prebavljiva hrana 
in hkrati edino naravno sladilo, ki ne potre-
buje postopkov predelave, da postane upo-
rabno. V primeru, ko vam med kristalizira, 
nikar ne bodite nejevoljni. Lahko ste pre-
pričani, da ste kupili naraven, kakovosten 
med. Kristalizacija medu je namreč popol-
noma naraven pojav. Tak med utekočinimo 
v vodni kopeli, vendar temperatura medu 
ne sme preseči 40 °C. Če bi ga namreč pre-
greli, bi v medu poškodovali ali celo uničili 
nekatere njegove sestavine.

Pomembni pa so tudi drugi čebelji pri-
delki, denimo propolis. Bi mu po vaše lahko 
rekli čudežno zdravilo? 
Čebelja družina prideluje tolikšno koli-
čino propolisa, kot ga sama potrebuje za 
svoje potrebe. Človek pa po njem posega, 
saj je njegova uporabnost v ljudski medici 
zelo razširjena. Surovine, iz katerih čebele 
naredijo propolis, so različne rastlinske 
smole. Uporabimo ga surovega ali v meša-
nici z drugimi čebeljimi pridelki, lahko 
tudi v različnih tinkturah, kremah, pastah. 
Njegova uporabnost je zelo široka v 
apiterapiji. 

Morda še kdo ne ve, da je matični mleček 
izloček žlez mladih čebel dojilj, katerih 
naloga je skrbeti za zarod. Ima številne 
pozitivne lastnosti, zato je priporočljiv kot 
vsakodnevno prehransko dopolnilo. Koliko 
in kako ga uživamo?
V strokovnih krogih ima matični mleček sta-
tus izjemno kakovostne snovi. Priporočajo 
ga v prehrani mladostnikov, športnikov, sta-
rejših ljudi in bolnikov. Prvi trije naj zaužijejo 
približno 350 mg (količina enega matičnika), 
bolnikom pa priporočamo uživanje večjih 
količin, vendar jim jih mora predpisati zdrav-
nik (apiterapevt). Matični mleček praviloma 
uživamo določeno obdobje, npr. mesec dni, 

temu pa sledi nekaj tednov trajajoč premor, 
odvisno od namena uživanja. Shranjujemo 
ga obvezno v hladilniku. 

Kakšni so njegovi učinki?
Matični mleček med drugim izboljša splošno 
počutje in delovanje možganov, poveča ape-
tit, poživi in krmili delovanje žlez, lajša staro-
stne težave ter bolezni. Ob tem pa se je nje-
gova uporabnost pokazala tudi pri naravnih 
kozmetičnih sredstvih, ki naj bi zavirala sta-
ranje kože.

Kakšne pa so pozitivne posledice cvet-
nega prahu?
Le-ta predstavlja čebelji družini glavni vir 
pomembnih hranil, kot so proteini, minerali, 
maščobe. V prvi vrsti je živilo, so pa glavne 
biološko aktivne sestavine cvetnega prahu 
flavonoidi in fitosteroli, ki jim pripisujejo anti-
oksidativno, protivnetno in protimikrobno 
delovanje. Na živalskih študijah so ugotovili 
tudi, da naj bi uživanje cvetnega prahu vpli-
valo na izboljšanje stanja pri slabokrvnosti, 
arteriosklerozi, osteoporozi in celo proti aler-
gijam. Velja, da uživamo cvet-ni prah, ki je 
čim bolj svež in primerno hranjen.

Morda lahko za konec omeniva še čebe-
lji strup oz. apitoksin, ki je prav tako kori-
sten. Za kaj ga uporabljamo?
Čebelji strup se uspešno uporablja v humani 
medicini (artritis, kronične bolečine, multipla 
skleroza), v veterinarski medicini (artritis konj 
in psov). Ker ob uporabi obstaja velika nevar-
nost alergij, v skrajnih primerih lahko že samo 
en pik povzroči smrt, je zelo pomembno, da 
se terapije izvajajo samo pod zdravniškim 
nadzorom. Čebelji strup se sicer uporablja še 
za desenzibilizacijo pri alergijah na cvetni 
prah in čebelji strup, v deželah Daljnega 
vzhoda pa v t. i. apiakupunkturi. Ta se v 
zadnjem času že uveljavlja tudi v Evropi in 
Ameriki in je zelo uspešna pri zdravljenju 
bolečin, revmatičnih obolenj in številnih dru-
gih bolezni. 

Ima lahko uživanje vseh omenjenih 
čebeljih pridelkov tudi kakšne negativne 
posledice?
Na posamezne čebelje pridelke, predvsem 
strup, pa tudi propolis in v manjši meri cve-
tni prah, so ljudje lahko alergični, zato previ-

dnost ni odveč. Uporaba strupa pa mora biti 
vedno pod zdravniškim nadzorom. Previ-
dnost ni odveč tudi pri uživanju matičnega 
mlečka, saj je močan biostimulator. Če se po 
zaužitju pojavita poslabšanje spanca in blaga 
evforija, moramo omejiti njegovo uporabo. 
Preveliki odmerki so lahko vzrok resnih 
motenj živčnega in endokrinega sistema. 
Matičnega mlečka ne smemo uporabljati pri 
addisonovi bolezni ali če opazimo negativen 
odziv organizma nanj. 

Zdravljenje ran z medom
Da je med izredno učinkovit pri zdra-
vljenju različnih ran, je znano že iz časov 
starega Egipta, z njim so zdravili tudi 
Grki in Babilonci. Najstarejši najden 
zapis o medicinskem receptu z medom 
je nastal 2000 let pred našim štetjem v 
Sumeriji, za zdravljenje kožnih bolezni 
in razjed ga je uporabljal tudi Hipokrat. 
»Medicinski med je namenjen zdravlje-
nju tako globokih kot tudi površinskih 
ran, uporaben pa je še pri odrgninah, 
urezninah, okuženih ranah in opeklinah. 
V ta namen se uporabljajo alginatne 
obloge za rane, sterilen medicinski med 
v tubi in kontaktna mrežica,« izposta-
vlja strokovna sodelavka za razvoj in 
upravljanje z izdelki pri enem od slo-
venskih proizvajalcev Jasna Cerlini in 
dodaja, da med zaradi svoje sestave 
pospešeno čisti in celi rane. Vsebuje 
namreč antibakterijske komponente, 
flavonide in aromatske kisline ter anti-
oksidante. Dokazano deluje bakterio-
statično na nekatere najpogostejše bak-
terije v ranah ter celo na bakterije, ki so 
odporne proti antibiotikom.  
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Najprej bi vas prosila za pojasnilo, ki sem 
ga izpostavila že uvodoma. Kaj je disleksija?
Disleksija je motnja oziroma sindrom, ki zdru-
žuje različne simptome. Osebe z disleksijo 
imajo izrazite težave pri branju, pisanju, raču-
nanju, hkrati pa je njihova inteligentnost v 
okviru povprečja ali pa celo nadpovprečna. 
Disleksija je povezana predvsem z obvlado-
vanjem in uporabo jezika.

Kako jo prepoznamo? Kako se izraža?
Znake disleksije najpogosteje opazimo pri 
otrocih, ki so fazo osvajanja opismenjevalnih 
veščin že prešli, pa imajo še vedno izrazite 
težave pri branju, pisanju, računanju, in sicer 
je njihovo branje počasno, zatikajoče, poja-
vljajo se menjave in izpusti črk. Podobne 
težave se pojavljajo tudi pri pisanju, poleg 
tega imajo težave še pri pravopisu. Pogosto 
se osebe z disleksijo precej lažje izražajo 
ustno kot pisno (otroci imajo pogosto pisne 
ocene precej slabše kot ustne). Pri matema-
tiki so najpogostejše težave z besedilnimi 
nalogami in pri pomnjenju poštevanke.

Izpostavljate najpogostejše težave pri 
branju in pisanju, na katerih področjih so 
osebe z disleksijo še šibkejše?
Običajno imajo osebe z disleksijo težave 
tudi na področju pozornosti, spomina, 
motoričnih dejavnosti (npr. grafomotorika) 

Kaj imajo skupnega Albert Einstein, Pablo 
Picasso in Whoopi Goldberg? So le trije med 
mnogimi uspešnimi posamezniki, ki imajo 
oziroma so imeli disleksijo. Slednja ni bole-
zen in več kot očitno ni povezana z inteli-
gentnostjo. Kaj torej je disleksija? Odgovor 
na to in še nekatera druga vprašanja, pove-
zana z omenjenim stanjem, nam je zaupala 
mag. Mateja Hudoklin, univ. dipl. psiho-
loginja iz Svetovalnega centra za otroke, 
mladostnike in starše Ljubljana.

Avtorica: Katja Štucin

Disleksija je napaka 
in vrlina hkrati

in socialnih spretnosti. Zelo pomembno pa 
je vedeti, da imajo osebe z disleksijo pre-
cejšen razkorak med šibkimi in močnimi 
področji, kar pomeni, da so na nekaterih 
področjih zelo močni, dobri, uspešni, na 
drugih pa so primanjkljaji izraziti. Zato lju-
dje pri osebah z disleksijo pogosto težko 
razumejo, da so na nekaterih področjih 
lahko zelo uspešni, drugje pa imajo izrazite 
težave.

Če imajo težave že z maternim jezikom, 
kako je z uporabo tujih?
Običajno so težave pri tujih jezikih izrazitejše, 
pogosto se pojavlja fonetično zapisovanje 
(npr. pri angleščini). Te težave so izrazitejše 
pri t. i. neregularnih jezikih, pri katerih se zapis 
besed precej  razl ikuje od dejanske 
izgovarjave. 

Nam lahko pojasnite, zakaj pride do 
disleksije? So najnovejša odkritja, da gre 
za dedno motnjo, po vaše resnična?
Disleksija je v veliki meri dedno pogojena in 
je nevrofiziološke narave. To pomeni, da se 
prenaša preko genetskega zapisa, vendar pa 
do danes še ne vemo, kateri geni oziroma sku-
pine genov jo prenašajo. V manjši meri pa je 
odvisna tudi od okolja, v katerem npr. otrok 
živi, odvisno, v kolikšni meri se težave 
izrazijo.

Intervju: mag. Mateja Hudoklin, univ. dipl. psihologinja

A Znake disleksije najpogosteje opa-
zimo pri otrocih.

B V svetu velja, da se disleksija pojavlja 
pri približno 10 odstotkih ljudi.

C Pomembno je, da pravočasno pre-
poznamo znake disleksije in se nau-
čimo, kako si pomagati.
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Obstajajo določene vaje, ki jih lahko 
osebe z disleksijo uporabljajo kot trening 
oziroma pomoč pri izboljševanju na šibkej-
ših področjih. Bi lahko izpostavili katero 
od njih?
Obstajajo določene vaje, s pomočjo katerih 
lahko izboljšujemo šibka področja, vendar 
pa z njimi težav ne odpravimo, lahko jih samo 
zmanjšamo. Gre za treninge branja in pisa-
nja oziroma korekcijske treninge, ki jih izva-
jajo za to primerno usposobljeni strokovnjaki 
(pri nas so to npr. specialni in rehabilitacijski 
pedagogi). Ena takih metod je vedenjsko-
kognitivna metoda branja. Sicer se občasno 
pojavljajo nove metode, ki obljubljajo veliko, 
vendar pa se do danes nobena od njih ni izka-
zala kot preverjeno uspešna (empirično znan-
stveno dokazana). 

Včasih, ko se še ni toliko vedelo o disle-
ksiji, so posamezniki hudo trpeli, ker so bili 
negativno zaznamovani že v šoli. V letu 
2015 je stanje veliko boljše, pa kljub temu 
izpostaviva, kako lahko posameznik, pri 
katerem prepoznajo disleksijo, čim lažje 
prebrodi vse stiske, ki jih le-ta prinaša?
Pri vsaki osebi, pri kateri so opaženi znaki 
disleksije, je pomembno, da je motnja pre-
poznana in da ta oseba razume, kaj je vzrok 
težav, s katerimi se srečuje. Pri otrocih je zelo 
pomembno, da vzrok težav razumejo tako 
otrok sam, kot tudi njegovi starši in učitelji, ki 
z njim delajo v šoli. Naslednja pomembna 
stvar pa je, da znajo pristopiti k reševanju 
težav na ustrezne načine in tako stiske v čim 
manjši meri zmanjšajo.

Poznamo podatek, koliko ljudi v Slove-
niji ima disleksijo, ali še vedno mnogi niti 
ne vedo, da živijo z njo?
V svetu nekako velja, da se disleksija poja-
vlja pri približno 10 odstotkih ljudi, vendar 
pa le pri 2 do 3 odstotkih bolj izrazito. Za 
disleksijo je značilno, da se lahko pojavljajo 
različni simptomi različno izrazito, kar 
pomeni, da je slika disleksije pri posamezni-
kih lahko precej različna. Danes o disleksiji 
vemo precej več, kot so o njej vedeli pred 
nekaj desetletji. Večkrat se zgodi, da starši 
pripeljejo otroka na pregled in med diagno-
stičnim procesom ugotovijo, da se pravza-
prav s podobnimi težavami tudi sami borijo 
že vse življenje. 

Disleksija ni bolezen, kar pomeni tudi, 
da ni ozdravljiva, se pravi, da se mora posa-
meznik z njo soočati do konca življenja. 
Vseeno pa jo lahko obvlada ali celo izkori-
sti sebi v prid. Za konec na kratko povze-
miva, kako mora torej ravnati, da bo tako? 
Disleksija je težava, ki posameznika spremlja 
vse življenje. Poznavanje lastnih močnih in 
šibkih področij predstavlja izhodišče za pre-
meščanje težav, povezanih z disleksijo, in v 
določenih situacijah lahko predstavlja tudi 
prednost. Pomembno je, da pri otroku znake 
pravočasno prepoznamo in ga potem nau-
čimo, kako si lahko pri takšnih težavah 
pomaga. To je potem popotnica za uspešno 
in učinkovito premagovanje težav tudi v 
prihodnosti.

»Pomembno je, da pri otroku znake pravočasno 
prepoznamo in ga potem naučimo, kako si lahko 
pri takšnih težavah pomaga.«

»Pomembno je, da pri otroku znake pravočasno 
prepoznamo in ga potem naučimo, kako si lahko 

»Saška, kaj tu piše?«
Diplomirana igralka in izredna profesorica za umetniško besedo 
na Akademiji za gledališče, radio, film in televizijo v Ljubljani 
Saša Pavček piše tudi dramska besedila, eseje in poezijo. Vse 
to kljub disleksiji, kar je še en primer več, kako se lahko posa-
meznik uspešno spopade z njo. 

Kdaj ste ugotovili, da imate disleksijo?
Pri šestih letih v prvem razredu so ugotovili, da imam težave s 
pisanjem in številkami, o disleksiji niso govorili. Po naravi sem 
levičarka in so me privajali na desno roko. Risala sem z levo, pisala 
z desno. Imela sem težave z razvrščanjem in urejanjem črk. Pisala 
sem zrcalno, v obratnem vrstnem redu, tudi od desne proti levi.   

Kako ste se spopadli s to motnjo?
Rada sem poslušala, prosila sem starejšega brata, naj mi glasno 

bere. Prvo berilo sem kmalu znala na pamet, kar me je zabavalo. Pri pisanju številk sem 
imela težave, a sem se jih potem asociativno naučila, poštevanko težje, nekako bolj po 
posluhu.   

Disleksija je povezana predvsem z obvladovanjem in rabo jezika. Jezik je pri igralcu 
še kako pomemben. Vas pri tem disleksija ovira? Se kaj drugače spopadate z dram-
skimi besedili kot vaši soigralci?
Bila sem slušni tip in besede so me vedno privlačile, tudi narečja ter tuji jeziki. Obože-
vala sem radio, zelo me je pritegnil vsakršen govor različnih ljudi v različnih življenjskih 
situacijah. Knjige so mi bile vedno všeč, brala sem sicer rada, a počasi in večkrat sem si 
kaj interpretirala po svoje in se predajala fantaziji, na samem sem si glasno pripovedo-
vala. Na javno branje se moram več pripravljati kot kolegi, pa se mi včasih kljub temu 
črke zamešajo. Takrat se še vedno jezim nase. Ne vem sicer, če je moj postopek kaj dru-
gačen od kolegov, morda se mi pri prvem branju včasih malo zatika, a precej hitro vidim 
slike, odnose, pojavijo se občutki, fantazija se odpre. Tudi v primeru, ko berem zase, se 
nehote vživim v zelo različna besedila in za vse osebe se mi zdi, da bi lahko bile tudi jaz 
osebno, da imam enake lastnosti, težave, da bi bila zmožna njihovih dejanj. 

Veliko otrok in mladostnikov je zaradi disleksije doživelo marsikatero travmo, 
mnogi pa so doživeli tudi zabavne zgodbe. Je vas disleksija kdaj spravila v smešno 
situacijo?
Svoje neznanje branja sem spretno prikrila, tako v šoli kot doma, nihče ni nič opazil. Celo 
pohvaljena sem bila za gladko in doživeto branje, ki pa je bilo le posnetek bratovih pou-
darkov. V tretjem razredu pa sem pogorela. V popoldanskem varstvu smo med počit-
kom morali javno brati razredu. Učiteljica me je poklicala in nekaj časa mi je šlo dobro, 
saj sem si pravljico sproti izmišljevala, pač glede na ilustracijo. Čez čas pa je učiteljica 
stopila za moj hrbet in potisnila kazalec na neko besedo in rekla: »Saška, kaj tu piše?« 
Nisem imela pojma. Prevara je bila sramotno razkrita in zasmehovanja sošolcev ni bilo 
konca. Sledile so dopolnilne ure ob sedmih zjutraj, muke, jok, obup! Črke je bilo treba 
postaviti v pravo smer, logično zaporedje, linearni red. To je bilo zame nekaj strašnega! 
Občutek, da me silijo v kletko, občutek nemoči in tesnobe se je vrnil. Sama namreč raz-
mišljam drugače: iz kaosa gre k možganom vse polno podob in občutkov in vse se kot 
kalejdoskop blešči. Mislim, da v obilju podob, zvokov, glasov z neko posebno lučjo počasi 
prehajam v meni lastno urejenost in mir. 

Kako se je najbolje spopasti z disleksijo? Kaj svetujete?
Počasi, potrpežljivo in mehko, nikakor ne s silo in predvsem z veliko humorja in brez 
sramu.  Disleksija je napaka in vrlina hkrati, oboje je treba vzeti v zakup in kot sebi lastno, 
plemenito lastnost. Veliko naj poslušajo, naj jim kdo bere, naj rišejo, naj si po svoje, četudi 
z napakami zapisujejo. V vsaki napaki je vir navdiha. Napake nam pokažejo kakšno dru-
gačno pot, na katero drugače ne bi niti pomislili.   
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K a k š n o  i z o b r a z b o  m o r a  i m e t i 
homeopat? 
Zakonsko je določeno, da lahko homeopatijo 
izvajajo le osebe, ki imajo diplomo medicin-
ske fakultete in dodatno strokovno znanje, ki 
so ga pridobili v triletnem podiplomskem izo-
braževanju iz homeopatije. Že od ustanovitve 
izvajamo osnovno in nadaljevalno izobraže-
vanje in usposabljanje iz homeopatije za zdrav-
nike, zobozdravnike in farmacevte. Naj ome-
nim še, da lahko v Sloveniji veterinarji z 
dodatnimi znanji iz homeopatije zdravijo živali, 
izdajajo ter predpisujejo homeopatska zdra-
vila za uporabo v veterinarski medicini. Vete-
rinarska zbornica Slovenije je ustanovila tudi 
Komisijo za homeopatijo.

Ali se izobraževanja pri vas lahko loti 
tudi laik?
Ne. Naše društvo že od leta 1992 izvaja 
osnovno triletno podiplomsko izobraževa-
nje in usposabljanje iz homeopatije za zdrav-
nike in zobozdravnike. Izobraževanje poteka 
v skladu s smernicami Evropskega odbora za 
homeopatijo (ECH). Pridobili smo tudi akre-
ditacijo ECH za izvajanje programov in pre-
verjanje znanja iz homeopatije za zdravnike 
v Sloveniji. V Sloveniji lahko s homeopatijo 
zdravijo samo zdravniki z dodatnim znanjem 
iz homeopatije. 

V čem je zdravnik homeopat v prednosti 
pred nekom brez medicinske izobrazbe?
S homeopatijo se zdravijo različne bolezni. 
Zdravnik, ki pozna bolezni, jih lahko oceni 
prognostično, lahko sledi poteku zdravljenja, 
pozna zdravila, tako homeopatska kot tista, 
ki jih uporablja šolska medicina, in se lahko 
odloči, kdaj in katero zdravilo pacient potre-

Trenutna zakonska ureditev v Sloveniji 
uvršča homeopatska zdravila in izdajanje 
le-teh v lekarnah v zdravstveno dejavnost, 
zdravnika homeopata pa v zdravilstvo. 
Zdravnik namreč v skladu z Zakonom o 
zdravniški službi ne sme zdraviti s homeo-
patijo, saj mu Zdravniška zbornica Slove-
nije ne izda dovoljenja za delo oziroma 
licence oziroma mu jo začasno odvzame. 
Slovensko homeopatsko društvo deluje od 
leta 1992, člani pa so lahko le zdravniki in 
zobozdravniki. Homeopatska zdravila lahko 
sicer izdaja (prodaja) le magister farmacije 
z opravljenim strokovnim izpitom in doda-
tnimi znanji s področja homeopatije v 
lekarni.  

Avtorica: Petra Bauman

Intervju s predsednico slovenskega homeo-
patskega društva Ireno Gorišek, dr. med.

Homeopatija še 
zmeraj orje ledino

buje, katere preiskave so še potrebne, da se 
ne spregleda bolezen, ki bi potrebovala zdra-
vljenje samo z zdravili šolske medicine, in da 
lahko kombinira zdravljenje, kadar oceni, da 
je to za pacienta primerno, oziroma v dolo-
čenih primerih zdravi samo s homeopatijo. 
Skratka poznati mora diagnozo in zdravlje-
nje bolezni z vidika šolske medicine, da lahko 
potem v zdravljenje vključi homeopatijo. Zato 
je potrebno in pomembno, da ima zdravnik 
homeopat medicinsko izobrazbo.

V čem vidite veliko prednost homeopa-
tije pred šolsko (alopatsko) medicino?
Ne gre za prednost, ampak za dodano vrednost, 
včasih se s homeopatijo lahko zdravi ponavlja-
joče se infekte, da se prekine neskončni krog 
ponavljanja, lahko se pomaga pacientom s kro-
ničnimi boleznimi, da ne potrebujejo toliko 
zdravil, ki imajo poleg dobrih včasih tudi doda-
tne stranske učinke, lahko se pomaga pri 
poškodbah, da se hitreje pozdravijo, pri alergi-
jah … Skratka homeopatija ima v rokah izku-
šenega in odgovornega zdravnika homeopata 
veliko terapevtsko širino.

Ali lahko vsa zdravila zavržemo, če se odlo-
čimo za povrnitev zdravja s homeopatijo?
Ničesar ne zavržemo, vse upoštevamo, vse 
moramo poznati.

V evropskem kodeksu za profesionalno 
delovanje zdravnikov homeopatov je zapi-
sano: Zdravnik homeopat zdravi samo z 
metodami, s katerimi bolnik soglaša. 
Katere metode so to? 
Tu gre predvsem za predstavitev poteka 
homeopatskega zdravljenja. Homeopatija je 
enoten sistem zdravljenja in ne uporablja 
nobenih posebnih metod. Anamneza je 

Intervju: Irena Gorišek, dr. med.

Homeopatija še 

A Farmacevt kot zdravstveni delavec 
lahko predpiše homeopatsko zdravilo, 
zdravnik kot zdravstveni delavec ga še 
vedno ne sme.

B Homeopatija iz svoje prakse ne izloča 
šolske medicine, saj gre za dodano vre-
dnost.

C Homeopatija lahko zdravi samo 
ozdravljive bolezni.
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Homeopatija še 
zmeraj orje ledino

podobna anamnezi v šolski medicini, le da 
je malo bolj razširjena in poglobljena, zdra-
vilo se izbira na podlagi simptomov za vsa-
kega pacienta posebej, potrebni so kontrolni 
obiski in ocena uspešnosti zdravljenja.

Prav tako je zapisano, da mora zdravnik 
homeopat razlikovati med postopki, ko se 
simptomi kratkoročno ublažijo, in celovitimi 
postopki, katerih cilj je dolgoročno splošno 
izboljšanje bolnikovega stanja. Lahko nave-
dete primer za vsakega od postopkov in kaj 
časovno pomeni eno in drugo?
Kratkoročno se lahko simptomi ublažijo pri 
akutnih boleznih, pri kroničnih pa je zdra-
vljenje dolgotrajno, izboljšanja se ne priča-
kuje tako hitro kot pri akutnih stanjih in 
takšna zdravljenja lahko trajajo tudi nekaj 
let. Kadar se kronične bolezni zdravijo samo 
tako, da se ublaži nekaj glavnih oziroma naj-
bolj motečih simptomov, na ta način ni upo-
števano zdravljenje pacienta kot celote, 
ampak gre za zdravljenje glede na diagnozo 
oziroma na simptome bolezni in ne na simp-
tome pacienta. V tem primeru se simptomi 
kratkoročno ublažijo, vendar pacient ni 
pozdravljen.

Se lahko rezultati poznajo že po enem 
dnevu jemanja? 
Stanje se teoretično lahko izboljša tudi v enem 
dnevu, vendar pa tudi pri akutnih boleznih po 
navadi zdravljenje traja več kot en dan.

Če se po homeopatskem zdravljenju 
počutimo bolje, lahko takoj prenehamo? 
Lahko zdravilo doma shranimo za primer, 
če se bolezen ponovi? 
Odvisno od bolezni, vsekakor pa se zdravnik 
homeopat skupaj s pacientom odloči, kdaj 
se zdravljenje prekine in kdaj ter s kakšnim 
zdravilom ga spet nadaljuje.

Ali vsak zdravnik homeopat sam izde-
luje zdravila?
Nihče ne izdeluje zdravil sam. Vsa zdravila 
so izdelana po točno določenih postopkih 
v skladu z evropsko farmakopejo v farma-
cevtskih obratih, ki se ukvarjajo z izdelavo 
homeopatskih zdravil.

Pri zdravilnih učinkovinah gre pri home-
opatiji torej za zelo razredčene zdravilne 
snovi živalskega, rastlinskega in mineral-
nega izvora. Kaj bi se zgodilo, če te snovi 
ne bi bile tako razredčene?
Osnova za izdelavo homeopatskih zdravil so 
lahko matične tinkture, ki se jih potem po 
postopkih, ki so opisani v farmakopeji, pri-
pravi v določenih potencah. Nekatere od teh 
matičnih tinktur se lahko uporabljajo pri zdra-
vljenju, ne da bi jih naprej potencirali.

Vzemimo primer zdravljenja nahoda z 
vodenim izcedkom iz nosa in s pekočimi 
solzečimi očmi – takšne učinke povzroči 
tudi čebula (ko jo režemo), zato se za zdra-
vljenje nahoda uporabi homeopatsko 
zdravilo iz čebule – allium cepa. Kaj s sta-
lišča homeopatije pomeni, če bi za zdra-
vljenje pojedli celo čebulo?
Če bi pojedli celo čebulo, ne bi dosegli tistega 
zdravilnega učinka, ki ga ima homeopatsko 
zdravilo allium cepa. Nekateri ljudje pa si s 

čebulo zvišujejo odpornost med prehladnimi 
obolenji. Vendar ta način s homeopatijo nima 
prav nič skupnega.

Ali v Sloveniji izvajate poizkuse na zdra-
vih prostovoljcih? 
Preizkusi zdravil na zdravih prostovoljcih 
so osnova za določanje zdravil v homeo-
patiji. Izvedba preizkusa poteka po natanč-
nem protokolu in potrebuje privolitev 
etične komisije. V Sloveniji preizkusov ne 
delamo.

Kakšni so zadnji izsledki?
Prve preizkuse je delal dr. Samuel Hahne-
mann pred več kot dvesto leti. Preizkusil je 
okoli dvesto zdravil, danes pa homeopatska 
Materija medika obsega več kot dva tisoč 
zdravil. Torej je bilo v zgodovini po Hahne-
mannu narejenih še veliko preizkusov, veliko 
zdravil je bilo preizkušanih večkrat, tako da 
so opisi njihovih simptomov večkrat potr-
jeni. Preizkušajo se vedno nova zdravila, ki 
pa v vsakdanji praksi nimajo velike vredno-
sti, saj bo treba preizkuse še večkrat pono-
viti, da bomo lahko trdno zaupali njihovim 
simptomom.

Ko pri zdravih prostovoljcih dosežete 
simptome bolezni, kako jih ozdravite?
Po prenehanju jemanja zdravila v namen pre-
izkusa se tudi simptomi umirijo sami od sebe.

Ali v homeopatiji sploh obstaja pojem 
neozdravljiva bolezen? 
Homeopatija lahko zdravi samo ozdravljive 
bolezni. Lahko pa lajša simptome, kadar je 
bolezen v terminalnem stadiju.

Denimo, da po enem mesecu zdravlje-
nja s homeopatskim zdravilom še ni izbolj-
šanja, pa po menjavi zdravila čez mesec dni 
tudi ne. Kako dolgo lahko traja spreminja-
nje zdravil in kdaj homeopat »dvigne roke« 
nad pacientom? 
Kako dolgo vztrajati pri zdravljenju, je stvar 
zdravnika in pacienta. Vedno je treba iskati 
nove možnosti in vztrajnost je potem lahko 
poplačana z uspehom.

Priznavate, da pravzaprav ni jasno, kako 
homeopatija deluje, kako to?
Mehanizem delovanja homeopatskih zdra-
vil še ni znan. Znani so njihovi učinki in pra-
vila predpisovanja, kar za uspešno zdravlje-
nje zadostuje.

»Nihče ne izdeluje zdravil sam. Vsa zdravila so izde-
lana po točno določenih postopkih v skladu z 
evropsko farmakopejo v farmacevtskih obratih, ki 
se ukvarjajo z izdelavo homeopatskih zdravil.«
evropsko farmakopejo v farmacevtskih obratih, ki 
se ukvarjajo z izdelavo homeopatskih zdravil.«



40 September 2015

Na zakonsko neurejenost v homeopatiji je že v poročilu za leto 2013 in ponovno v poročilu za leto 2014 opozorila tudi varuhinja člove-
kovih pravic Vlasta Nussdorfer, ki pravi: »Omeniti je treba sklep Zdravniške zbornice Slovenije (op. z dne 17. 12. 2014), ki ne vidi več ovir, 
da bi zdravniki lahko opravljali tudi homeopatsko dejavnost, ne da bi jim grozila izguba licence, izdane na podlagi Zakona o zdravni-
ški službi. To je šele prvi korak k ureditvi homeopatije na način, ki bo primerljiv z drugimi evropskimi državami, saj mora ministrstvo za 
zdravje pripraviti predlog sprememb omenjenega zakona in šele po uveljavitvi njegovih sprememb bodo lahko zdravniki homeopat-
sko dejavnost opravljali brez strahu pred nesorazmernimi posledicami izgube licence.«

Homeopatija je celostni sistem zdravljenja, ki temelji na načelu zdravljenja podobnega s podobnim (similia similibus curentur) in na 
poseben način pripravljenih zdravilih, ki jih imenujemo potencirana zdravila. Po omenjenem načelu je bolezen mogoče ozdraviti z 
zdravilom, ki pri zdravem človeku povzroča podobne simptome in znake, kot jih ima bolnik. Homeopatska zdravila so pripravljena iz 
naravnih snovi mineralnega, rastlinskega ali živalskega izvora. Pripravljamo jih tako, da izhodno snov postopoma redčimo in pretre-
samo. Ta postopek imenujemo potenciranje. Redčenje poteka v razmerju 1 : 10 (D-potence), 1 : 100 (C-potence) ali 1 : 50 000 (LM- ozi-
roma Q-potence). Topilo je voda ali raztopina alkohola. Pri delu s suhimi ali netopnimi snovmi za redčenje uporabljamo mlečni slad-
kor, pretresanje pa nadomešča trituracija. Nad potenco C12 oziroma D24 v homeopatskem zdravilu ni več molekul izhodne snovi.

Homeopatska zdravila lahko kupimo 
tudi v lekarni, kjer si farmacevt gotovo ne 
more vzeti toliko časa, kot si ga lahko home-
opat ob prvem obisku pacienta. Na neki 
način si takrat torej skoraj sami »predpi-
šemo« zdravilo. Ali to drži?
Farmacevti, ki v lekarnah izdajajo homeopat-
ska zdravila, imajo opravljeno osnovno izobra-
ževanje iz homeopatije, tako da lahko svetujejo 
pri izboru zdravil oziroma napotijo pacienta do 
osebnega zdravnika ali pa do zdravnika home-
opata, kadar se jim zdi to potrebno.

Zakaj ne smemo uživati kave in mentola 
ob zdravljenju s homeopatijo?
Mentol, kamilica, kava, močne vonjave ete-
ričnih olj lahko zmanjšajo ali pa celo blokirajo 
učinek homeopatskega zdravila, zato jih ob 
zdravljenju s homeopatijo odsvetujejo.

Zakaj ne smemo uživati dveh homeopat-
skih zdravil hkrati?
Ob preizkusu zdravil se vedno preizkuša eno 
zdravilo in za tega natančno vemo, katere 
simptome povzroči in jih potem tudi zdravi. 
Ker se nikoli ne preizkuša dveh zdravil hkrati, 

ne vemo, kakšno bi bilo njuno sočasno delo-
vanje in na ta način zdravljenje ne more biti 
izpeljano natančno in po pravilih.   

Ali je možno sočasno zdravljenje recimo 
z aspirinom ali ospenom ter homeopatskim 
zdravilom? 
Istočasno zdravljenje z zdravili šolske medi-
cine in s homeopatskimi zdravili je možno, se 
je pa treba odločiti za vsak primer posebej. 
Če je angina streptokokna, potrebuje paci-
ent ospen in homeopatskega zdravljenja za 
angino ob tem ne potrebuje. Če dobi ob tem 
drisko, pa bi lahko dobil homeopatsko zdra-
vilo za drisko.

Znano je, da je homeopatija rešila veliko 
ljudi v obdobju španske gripe, zakaj se je 
na široko ne uporabi tudi zdaj ob izbruhih 
ptičjih in svinjskih grip, pa ebole in kar je 
še teh potencialno smrtnih bolezni? 
Homeopatija je pri zdravljenju epidemičnih 
bolezni lahko zelo uspešna. Odločitev o zdra-
vljenju s homeopatijo pa je odločitev posa-
meznika, pacienta, ki se lahko odloči, s katero 
metodo se želi zdraviti, prav tako je ta odlo-

čitev odvisna tudi od zdravstvenega sistema 
v vsaki posamezni državi, ki določa način 
zdravljenja. 

Kakšna je cena homeopatskega zdravila 
pri homeopatu in koliko stane prvi obisk?
Homeopatska zdravila se prodajajo le v 
lekarnah. Zdravniki homeopati zdravil ne 
prodajajo, ampak je zdravilo, če ga pacient 
dobi, že v ceni posveta. Cene prvega obi-
ska pri zdravniku homeopatu so od 80 do 
140 evrov.

Ali si homeopatska zdravila lahko med 
seboj izposojamo?
Ne, nobena zdravila se ne smejo izposojati. 
Zdravnik homeopat izbere najustreznejše 
zdravilo za vsakega pacienta posebej, pred-
piše odmerek, potenco in način jemanja ter 
spremlja potek zdravljenja. Homeopatsko 
zdravljenje je posamezniku prilagojeno zdra-
vljenje in zato tudi pravimo, da je homeo-
patija osebna (personalizirana) medicina.
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Sara: Pomembno je, da se par dobro pozna. To 
pomeni, da lahko govorita drug z drugim tudi 
o svojih ranljivih plateh. Da vesta, kje so boleče 
točke v njunih življenjih, predvsem pa, da dobro 
poznata sama sebe. Namreč ko smo zaljubljeni 
v drugega, projiciramo svojo romantično 
podobo in ga oziroma jo kujemo v zvezde, ko 
pa zaljubljenost mine, imamo lahko občutek, 
da se je partner pretvarjal, da je popolnoma 
drugačen, kot se nam je predstavljal. Zato je 
dobro, da se poročita šele, ko se nehata ideali-
zirati oziroma ko zaljubljenost mine.

Kakšne pa so običajne težave mladopo-
ročencev? Prilagajanje na skupno bivalno 
okolje, finance, kaj drugega?
Drago: Finance in bivalno okolje lahko pov-
zročata težave, ki so vidne na površju, vzrok 
pa je lahko popolnoma drugje. Finance niso 
samo denar, plačevanje položnic, temveč 
imajo tudi svojo čustveno vsebino: npr. če je 
bila pri nekomu doma finančna stiska, se 
bodo ob sozakončevih, sicer odgovornih 
nakupih, pri drugem lahko večkrat pojavili 
strah, tesnoba, jeza – preveč zapravljaš, dru-
gega vidi kot neodgovornega, dejansko pa 
so ti sedanji nakupi samo prebudili stara 
občutja iz primarne družine. 

Kako pogosto pride do težav v zakonu 
zaradi otrok – različnih pogledov na vzgojo, 
itd.?
Sara: Otroci niso tisti, zaradi katerih pride do 
težav – lahko so zgolj sprožilec, težave so v nestri-
njanju med zakoncema samima. Normalno je, 
da imata lahko popolnoma drugačen pogled 
na vzgojo, saj prihajata vsak iz svoje družine, kjer 
so ju vzgajali na drugačen način. Za soglasje v 
vzgoji je pomembno, da sta soglasna v zakonu, 

Kaj storiti, ko v zakonu zaškriplje? Spe-
cialista zakonske in družinske terapije 
Sara in Drago Jerebic odgovarjata: »Naj 
na “škripanje” pogledata kot na zname-
nje, da konflikt kliče k poglobitvi med-
sebojnega odnosa in da danes zakonska 
terapija pozna mehanizme, kako to škri-
panje “namazati, da bo dobro teklo”.« Z 
njima smo se pogovarjali o glavnih pre-
lomnicah in preizkušnjah v zakonu; o 
vzgoji otrok, zvestobi in nezvestobi, 
bolezni v družini in drugih stresnih oko-
liščinah. Preberite, kako jih razumeti in 
reševati.

Avtorica: Vesna Vilčnik

Začetek v realnem življenju je običajno 
takšen, kot je sicer konec v filmih: dekle in 
fant se zaljubita in poročita. Kaj lahko že zaro-
čenca naredita za lepšo prihodnost v dvoje? 

Ko v zakonu zaškriplje
to pomeni, da bosta moč za vzgojo črpala iz 
zakonskega odnosa, če pa v zakonu škriplje, se 
bo to zelo močno odražalo v vzgoji.

Kaj pa pari, ki ne morejo imeti otrok? Te 
situacije so vse pogostejše in običajno tudi 
zelo stresne. Kako jih reševati?
Drago: Težko je razumeti stisko para, če člo-
vek sam tega ni doživel. Gre za občutke 
nemoči, krivice, lahko pa tudi krivde in sramu 
v smislu kaj je narobe z nama, zakaj ravno 
midva? Pomembno je, da s tem ne ostaneta 
sama, da o stiskah spregovorita, se odpreta 
navzven. Če bosta molčala, bo bolečina, sti-
gmatizacija še večja.
Sara: Gre za izgubo, ki jo je treba izžalovati 

– kot nekaj, kar bi ti v naravi pripadalo (očetov-
stvo, materinstvo), a ti je bilo odvzeto. Gre pa 
za proces. V veliko pomoč je lahko skupina 
neplodnih parov, kjer se posameznik počuti 
razumljenega, ni sam, kjer dobi občutek, da 
so vsi v istem čolnu in kjer lahko govori o svo-
jih stiskah, obenem pa tudi prečuti, kaj si želi. 
Na ta način bosta lažje razumela drug dru-
gega, kaj doživljata, in sprejela izziv, kako 
naprej. 

Po prvih letih zaljubljenosti, ko se »med 
poliže«, začne najbrž usihati tudi požele-
nje. Kako ohranjati bližino in intimo tudi 
na področju spolnosti?
Drago: V začetku je lažje, ko pa se pojavi 
strah biti ranljiv pred drugim, pa se to uvo-
dno obdobje konča. Zato velja, da je tam, 
kjer ni želje po spolnosti, prisoten strah, 
zaveden ali nezaveden. Strah lahko odstra-
nita zgolj s čustveno povezanostjo, občut-
kom razumljenosti in naklonjenosti. Če je 
tako, se bo prej ko slej vrnila tudi telesna 

Intervju: Sara in Drago Jerebic

A  Dobro je, da se par poroči šele takrat, 
ko zaljubljenost (idealiziranje) mine.

B Otroci niso tisti, zaradi katerih pride 
do težav; težave so v nestrinjanju med 
zakoncema.

C Bolezen lahko zakonca oziroma part-
nerja med seboj poveže ali oddalji.
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živahnost. On bo največ naredil za ohranja-
nje telesne bližine, če si bo vzel čas zanjo in 
ji bo naklonjen, tudi takrat, ko bo govoril o 
stvareh, ki ga motijo, ona pa, če ga bo spo-
štovala, pohvalila, kljub temu da mu kdaj 
pove tudi, kar jo moti. 
Sara: Poleg tega je odzivanje na področju 
spolnosti povezano s tem, kako sta oba 
odraščala, na kakšen način sta bila objeta, 
kakšni so bili dotiki, npr. redki, nežni, grobi, 
nespoštljivi ali celo zlorabljajoči, tudi kako 
so bile njune potrebe izpolnjene, kakšno 
spolnost sta živela njuna starša. Vse to se 
zapiše v telesni spomin in kasneje na podro-
čju spolnosti pride do izraza. Ko bodo 
boleča občutja iz otroštva predelana, bo 
tudi spolnost lahko dobila drugačen, bolj 
radosten izraz.

Kako velik problem je nezvestoba v 
zakonu? Kakšni so razlogi in posledice 
nezvestobe?
Sara: Gre za travmo izdajstva, ki ima za posa-
meznika enake učinke kot drugi travmatični 
dogodki. Prevarani zakonec se lahko počuti 
razvrednotenega, zamenjanega, ponižanega, 
nemočnega, jeznega, lahko se mu zamaje vse, 
kar je dolga leta gradil. Četudi sta se zakonca 
čustveno in fizično distancirala, prevarani 
zakonec ne more biti odgovoren za prevaro 
drugega v smislu »za konflikt sta vedno 
potrebna dva« – ta mit ne drži. Gre za dejstvo, 
da je varajoči partner iskal rešitev za težave 
v zakonu na napačen način. Dokler tega ne 
sprejme, v tem odnosu ni možno konstruk-
tivno iti naprej. 
Drago: Bistvo prevare je v tem, da varajoči 
partner lastnih občutij zavrženosti, izdaj-
stva, prezrtosti, osramočenosti, ki jih je 
doživljal ob drugem partnerju ali že v pri-
marni družini, ni znal zregulirati, zato jih je 
preko prevare nezavedno prenesel na pre-
varanega partnerja. Kdor teh občutij nima 
in kdor funkcionalno čuti strah, sram in 
gnus, ne more varati. 

Torej, če varajoči partner prevzame 
odgovornost za prevaro, je iskren in tran-
sparenten, se lahko skozi terapevtski pro-
ces oba pomirita in zadovoljno živita naprej. 
Čez leta ti zakonci povedo, da je kljub pre-
vari možno živeti zelo zadovoljno, s tem da 
prevare niso pozabili, da pa živijo po pre-
vari zelo drugače kot prej, bolj zavestno in 
bolj negujejo odnos.

Tudi težave na delovnem mestu, pogo-
sta brezposelnost in posledično stres ogro-
žajo zakon. Kaj svetujete parom, ki se soo-
čajo s temi problemi?
Drago: V službi lahko pustimo papirje in 
stroje, ne moremo pa občutij, zato je 
pomembno, da se o tem pogovarjata. 
Pomembno je, da moški razumemo, da se 
žena razbremeni tako, da občutja podeli, 
moški pa vsaj na začetku tako, da umolknemo 
in sami v sebi premeljemo težave. Naredimo 
pa uslugo ženi in čez čas tudi sebi, če ji 
povemo, ker jo s tem sprostimo – namreč ona 
telesno začuti stisko, takoj ko on vstopi skozi 
vhodna vrata. 

Ko začnejo odhajati otroci od doma, so 
starši (zakonci) pogosto v stiski. Začenja 
se novo obdobje, ki zakoncema prinaša svo-
bodo. Ali zakonci znajo uživati v njej?
Drago: Tega obdobja se zmorejo veseliti 
predvsem tisti, ki so »znali« biti skupaj že pred 
prihodom otrok. Sicer pa ob odhodu otrok 
nastane praznina in s tem stiska. 

Kako bi opisali krizo srednjih let; v koli-
kšni meri jo (še posebno pri ženskah) pov-
zročajo hormoni?
Sara: Seveda ne moremo mimo bioloških 
sprememb, ki vplivajo na samo počutje in s 
tem tudi na naše odnose. Bo pa teža teh spre-
memb lahko lažja, če ima ženska oporo v part-
nerju, ki jo razume, včasih tudi njena čustvena 
nihanja, in ima njegovo podporo. Če se čuti 
sprejeto in ljubljeno s strani moža oziroma 
partnerja, potem ji tudi kriza srednjih let ne 
more do živega. 

Še posebno bolezen in smrt sta lahko za 
zakonca velik preizkusni kamen. Kje poi-
skati pomoč?
Sara: Bolezen lahko dva medsebojno 
poveže ali pa oddalji. Tisti, ki je zdrav, lahko 
strahove in negotovost prikriva, ker se boji 
obremeniti že tako z boleznijo obremenje-
nega partnerja. Tistega, ki je zbolel, pa je 
lahko strah, kako bo partner sprejel bolezen 
ali da bi bil drugemu v breme, obenem pa 
se spopada še z bolečinami in težavami, ki 
spremljajo bolezen in niso samo fizične 
narave, temveč tudi čustvene. Zato pomoči 
ne potrebuje samo eden, temveč oba in 
zakonska oziroma partnerska terapija je tista, 
ki lahko obema omogoči, da spregovorita 
o svojem doživljanju, sprejmeta in razumeta 
bolezen oz. drug drugega in se tako iz 
nemoči kot par prilagodila na dano situacijo, 
kjer bosta lahko iz medsebojne povezano-
sti črpala novih moči. 
Drago: Tudi izguba življenjskega partnerja 
prinaša stisko osamljenosti in strahu, kako 
naprej. V pomoč so lahko skupine za vdove 
in vdovce, kjer posameznik lahko govori o 
tem, kaj čuti in doživlja, in se tako počuti bolj 
razumljenega in ne več osamljenega v 
doživljanju. 

»Pomembno je, da moški razumemo, da se žena 
razbremeni tako, da občutja podeli, moški pa vsaj 
na začetku tako, da umolknemo in sami v sebi pre-
meljemo težave.«
na začetku tako, da umolknemo in sami v sebi pre-
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življenju. Pojavi se lahko tudi misel na samo-
mor. Poleg duševnih težav, ki spremljajo bigo-
reksijo, so prisotne tudi težave s kilo, neustre-
zen krvni tlak, infarkti in različne težave z 
mišicami ter sklepi. 

Samo zdravljenje poteka pod strokovnim 
vodstvom z individualno, skupinsko ali dru-
žinsko terapijo. Zdravljenje poteka redno, 
vsak teden minimalno eno leto. O dejavnikih, 
povezanih z nastankom bigoreksije, in 
samem zdravljenju smo se pogovarjali z 
Vesno Šolar, univ. dipl. soc. del., gestalt psi-
hoterapevtko v Svetovalnici za motnje hra-
njenja MUZA.

Kateri dejavniki so ključni za nastanek 
bigoreksije?
Tako kot pri vseh motnjah hranjenja je tudi 
pri bigoreksiji ključno nizko samospoštova-
nje in slaba telesna samopodoba. Človek se 
nima dovolj rad, da bi imel nežen, spoštljiv 
odnos do sebe, ampak je do sebe destrukti-
ven, sovražen, trdosrčen. Včasih se pokaže, 
da je v ozadju ogromno jeze. Če ne bi bil jezen 
samo nase, na koga bi še bil? Pogosto se 
pokaže, da medosebni odnosi v družini ali 
pa odnosi z vrstniki niso bili tako krasni, kot 
se je prikazovalo navzven. Nemalokrat 
izvemo o izredno nespoštljivih poniževalnih 
pripombah glede telesnega videza, ki so jih 
osebe z motnjo hranjenja doživljale doma, v 
vrtcu, predvsem pa v osnovni šoli. Včasih gre 
za prava izživljanja. Krute pripombe je oseba 
ponotranjila, verjame, da ni dovolj privlačna, 
sposobna, da je z njo nekaj narobe. Da nekdo 
zboli za motnjo hranjenja, je vedno več vzro-
kov. Oseba se začne intenzivno ukvarjati s 
športom v upanju, da se bo počutila bolje in 
da bo privlačnejša. Motnja hranjenja ima 
vedno čustveno ozadje, nima zveze z zdra-
vim življenjskim slogom. 

Vzemimo za primer mladega fanta, ki je 
čustveno občutljiv, prekomerno težak ali pa 
pretirano suhljat. Imel je nekaj težkih življenj-
skih izkušenj (npr. starša sta se ločila in mu je 
bilo zelo težko ob tem), med vrstniki se je 
počutil nesprejetega, saj so se iz njega stalno 
norčevali, da je debeluh ali pa glista. Do sebe 
je postal destruktiven, soočal se je tudi z 
depresivnimi občutji, težave je imel z nave-

Ženske smo predstavnice nežnejšega spola, 
moški predstavniki močnejšega spola. Prav 
slednja lastnost, želja po moči, mišični masi, 
lahko vodi v novodobno motnjo hranjenja, 
ki zaznamuje zadnji dve desetletji. Seveda 
z zdravim načinom življenja in veliko koli-
čino gibanja ni nič narobe, problem pa 
nastane, ko nas žene le želja po mišičavi 
postavi, ki preokupira naše življenje. 

Avtorica: Nika Arsovski

Nezdrava plat »fit« podobe
Pojem bigoreksija (v angleščini muscle 
dysmorphia) se je prvič pojavil leta 1997 za 
opis nove vrste motnje hranjenja. V javnosti 
se poleg tega pojma pojavljajo tudi sinonimi 
»moška anoreksija«, obrnjena anoreksija ... 
Prav tako kot medijska podoba popolne vitke 
ženske postave se je spremenil tudi videz 
moške figure. Podoba popolnega moškega 
se je skozi stoletja močno spremenila. Sprva 
čedne fante klasičnih postav so zamenjali 
mišičasti tipi s tako imenovanimi radiatorji. 
Glavna značilnost te novodobne motnje hra-
njenja je miselnost, da nismo dovolj mišiča-
sti, grajeni oz. premalo tehtamo. Vendar so 
običajno postave ljudi, ki imajo bigoreksijo, 
daleč od nerazvitih. To so po večini predstav-
niki moškega spola z izklesanimi mišičavimi 
postavami. Najbolj na udaru so zaradi same 
medijske podobe prav mladi fantje v obdo-
bju adolescence do zgodnjega odraslega 
obdobja. Po navedbah nekaterih raziskav 
desetina moških, ki dnevno obiskujejo fitnes 
centre, kaže simptome bigoreksije, imune pa 
niso niti ženske. Zaradi prehranjevalnega 
režima in urnika telesne vadbe ostale stvari 
in ljudi, ki so jim blizu, postavljajo na stranski 
tir. Tudi v primeru poškodb in bolezni niso 
pripravljeni prenehati z vadbo, kar lahko vodi 
v veliko trajnejše poškodbe mišic. Do svojega 
telesa čutijo odpor, zamero, saj le to ni tako, 
kot bi si sami želeli. Nezadovoljstvo s po nji-
hovem mnenju »ne dovolj izklesano postavo« 
lahko privede do depresije in razdražljivosti, 
ki lahko vplivata tudi na druga področja v 

Bigoreksija
zovanjem intimnih odnosov. Začel je pretira-
vati s telesno vadbo v fitnes centru in pov-
sem nedolžno je poskusil anabolne steroide. 
Začel je vse bolj izgubljati kontrolo nad sabo.  

Glede na to, da gre za bolezen, ki se je 
pojavila šele pred kratkim, me zanima, 
kako se razvija način zdravljenja?  
Bolj kot vrsta motnje hranjenja je pomem-
ben človek, ki ima motnjo. Pomemben je indi-
vidualen pristop k okrevanju in celostno okre-
vanje, predelati je treba nezaključene 
travmatične življenjske izkušnje, obžalovati 
za izgubljenimi leti, ko mladostnik/ca ni polno 
živel/a, začeti se je potrebno osamosvajati 
od primarne družine, vzpostaviti kvaliteten 
partnerski odnos, razviti ustrezen odnos do 
dela in do avtoritet, začeti izražati lastno 
ustvarjalnost, sprejeti svoje telo, prepoznati 
funkcijo, ki jo ima pretirana telesna vadba v 
posameznikovem življenju. Glede na to, da 
imajo steroidi hude stranske učinke, pa jih je 
potrebno takoj prenehati jemati.

Kako lahko pri znancu, prijatelju ... opa-
zimo pojav bigoreksije? 
Ko opazite, da se je začel drugače obnašati, 
da je postal izredno pozoren na svoje telo, da 
več ur na dan telovadi, da se ogromno 
posveča prehrani, da se je začel odmikati od 
drugih, da se je fizično spremenil.

Kaj lahko storimo  v primeru, da nekdo 
od bližnjih zboli za bigoreksijo? 
Opažamo, da je ozaveščenost o bigoreksiji 
še zelo slaba. Bližnji pogosto zamahnejo z 
roko: »Spet tiči v fitnesu, pretirava.« Ker vlada 
napačno prepričanje, da moški nimajo 
motenj hranjenja, ima to za zdaj še negativne 
posledice, da žal pogosto preteče ogromno 
časa, preden poiščejo pomoč. Osebi je treba 
najprej povedati, da smo opazili spremembe, 
da nam je mar in da smo ji pripravljeni poma-
gati. Poiščemo informacije o organizacijah, 
ki nudijo pomoč in ji predlagamo strokovno 
pomoč. Pripravljenost pokazati lastno ranlji-
vost in poiskati pomoč je izredno pogumno 
dejanje. V Svetovalnici za motnje hranjena 
MUZA je v program vključenih nekaj moških, 
kar izredno cenimo. 
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Brazgotinjenje je naraven proces na koži, ki nastane pri globjih poškodbah 
kože. Da se izognemo nastanku hipertrofičnih in keloidnih brazgotin je 
pomembno, da takoj po nastanku rane začnemo vzpodbujati proces 
celjenja. Z Epicynom odstranimo povzročitelje vnetij, saj deluje pro-
tivnetno, antibakterijsko, ohranja stabilnost pH, in vzpodbuja 
aktivno regeneracijo tkiva. Lahko se uporablja tudi okoli 
ust, oči, nosu, ne draži sluznice. Varno za pacienta, 
ni znanih stranskih učinkov.

BAPSCARCARE je medicin-
ska silikonska terapija za 
hitrejše okrevanje brazgotin. 
Zmanjšuje vidnost novih in 
starih brazgotin, ki so nastale 
po kirurških in kozmetičnih 
posegih, opeklinah, aknah, 
carskih rezih in odrgninah. 
Tudi kadar je vaša brazgo-
tina groba, pordela, ode-
beljena jo bo BAPSCARCARE 
občutno zmanjšal.

Izdelki so na voljo v lekarnah, specializiranih trgovinah 
in na www.advanta.si. 

Pred uporabo se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

celjenja. Z Epicynom odstranimo povzročitelje vnetij, saj deluje pro-
tivnetno, antibakterijsko, ohranja stabilnost pH, in vzpodbuja 
aktivno regeneracijo tkiva. Lahko se uporablja tudi okoli 
ust, oči, nosu, ne draži sluznice. Varno za pacienta, 

• Pri brazgotinah
• Po opeklinah
• Po radioterapiji
• Po laserskemu tretmaju
• Nega pri erozivni koži 
• Pri ekstremno suhi koži 
• In ostalih medicinskih problemih kože 

(okolica kroničnih ran, ekcemi, diabetično 
stopalo ...  )

BAPSCARCARE3. Faza

•
•
•
•
•
•
•

2. Faza VLAŽENJE

ZAČNITE NA ZAČETKU  -  EPICYN1. Faza

BAPSCARCARE gel 20 g z vita-
minom E  je prijeten, gladek, 
neviden, ni masten in se ne 
lepi. Na gel se lahko nanesejo 
kozmetični preparati. 
BAPSCARCARE silikonski obliži (T) 
so tanki in skoraj nevidni, sa-
molepilni, idealni za pregibne dele 
telesa. Obliži (S) se oblikujejo 
glede na velikost brazgotine.
Na voljo tudi že oblikovani obliži, 
debelejši, pralni za večkratno 
uporabo. 

Izdelki so na voljo v lekarnah, specializiranih trgovinah 

Pred uporabo se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.

neviden, ni masten in se ne 
lepi. Na gel se lahko nanesejo 

BAPSCARCARE silikonski obliži (T) 
so tanki in skoraj nevidni, sa-
molepilni, idealni za pregibne dele 
telesa. Obliži (S) se oblikujejo 
glede na velikost brazgotine.
Na voljo tudi že oblikovani obliži, 
debelejši, pralni za večkratno 

d.o.o. e-pošta: sales@advanta.si, telefon: 01 810 95 04

HIPERTROFIČNE KELOIDNE 

PROFESIONALNO ZDRAVLJENJE BRAZGOTIN

Izdelki so na voljo v lekarnah, specializiranih trgovinah 
in na www.advanta.si. 




