
Revija za zdravje s koristnimi informacijami 

Berete nas že 17 let

September 2022
Leto 17, številka 8

92.000 
izvodov

OBVESTILO
Revija je v plastičnem  

ovoju zaradi vaše varnosti.  
Prosimo, da jo preberete doma.

Prave informacije o svojih 
težavah poiščite na: 

www.abczdravja.si 

PRILOGA: OTROCI 

Življenje z demenco

Nekoč bolezen kraljev,  
danes širokih množic

Srčno popuščanje – nova 
zdravila, več preživetja

Je holesterol  
dedna bolezen? 

Nadloge, ki grenijo vstop  
v vrtec in šolo

Vsebina
4 Svetovni dan demence

6 Tuberkuloza,  
z nami že tisočletja 

9 Ko veke povzročajo težave

11 Zdravljenje krvnega raka

14 Nekoč bolezen kraljev, danes 
širokih množic

16 Velika pridobitev za  
nekatere gluhe in naglušne

18 Postopki zdravljenja

21 Kiropraktika – kaj, kdaj in zakaj?

23 Nova zdravila so izboljšala 
preživetje

25 Napravica, ki spodbudi ritem 
vašega srca 

28 Kako pravilno meriti krvni tlak?

30 Je holesterol dedna bolezen?

33 PRILOGA: OTROCI

33 Dobrodošel, svet!

35 Nadloge, ki grenijo  
vstop v vrtec in šolo

38 Poskrbimo za močan imunski 
sistem otrok

40 Nega otroške in mladostniške 
kože

42 Zdrave prehranjevalne  
navade otrok

44 Nega in skrb za  
naše hišne ljubljenčke 



Vsebina
4 Svetovni dan demence

6 Tuberkuloza,  
z nami že tisočletja 

9 Ko veke povzročajo težave

11 Zdravljenje krvnega raka

14 Nekoč bolezen kraljev, danes 
širokih množic

16 Velika pridobitev za  
nekatere gluhe in naglušne

18 Postopki zdravljenja

21 Kiropraktika – kaj, kdaj in zakaj?

23 Nova zdravila so izboljšala 
preživetje

25 Napravica, ki spodbudi ritem 
vašega srca 

28 Kako pravilno meriti krvni tlak?

30 Je holesterol dedna bolezen?

33 PRILOGA: OTROCI

33 Dobrodošel, svet!

35 Nadloge, ki grenijo  
vstop v vrtec in šolo

38 Poskrbimo za močan imunski 
sistem otrok

40 Nega otroške in mladostniške 
kože

42 Zdrave prehranjevalne  
navade otrok

44 Nega in skrb za  
naše hišne ljubljenčke 



PRILOGA:  OTROCI

3 September 2022

Letnik 17, številka 8, september 2022
Število izvodov: 92.000

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

Direktor: Franci Bogataj, 
bogataj@freising.si

Glavni in odgovorni urednik:
Franci Bogataj
bogataj@freising.si

Recenzija:
prim. mag. Igor Koren, dr. med.

Lektoriranje: Tina Benedičič

Lektoriranje oglasnih sporočil je  
v domeni oglaševalcev.

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

Metka Lubinič
marketing@freising.si
04 515 58 89

Digitalni prelom:  
Mateja Štruc

Fotografije (če ni drugače označeno): 
Shutterstock

Telefon uredništva: 04/51 55 880
Faks uredništva: 04/51 55 888

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

Vzgojno-izobraževalna revija ABC 
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sporočilih. V reviji so podana mnen-
ja avtorjev, uredništvo za pravilnost 
njihovih mnenj ne odgovarja.
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tribucijo revije, ne vplivajo na vse- 
bino strokovnih člankov.
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Demenca je sindrom, ki ga povzroča mož-
ganska bolezen, pri kateri so motene višje 
možganske funkcije (spomin, mišljenje, 
učne sposobnosti, presoja, prepoznavanje, 
govor, načrtovanje, osebnostne lastnosti) 
in se postopno ali pa zelo hitro slabšajo. Je 
degenerativna bolezen (povzroča odmira-
nje živčnih celic), ki se je še ne da pozdra-
viti. Demenca nastopi več let pred opaznimi 
prvimi očitnimi znaki bolezni.  

Avtorica: Maja Korošak 

Kakšno je življenje svojcev oseb z demenco? 
Kako živeti in preživeti z osebo z demenco? 
Kaj v domačem okolju lahko bolnikom in nji-
hovim svojcem olajša življenje? Na ta vpra-
šanja smo želeli najti odgovore. Zato smo se 
pogovarjali s Petro Boh, dipl. soc. delavko, 
ki je tudi lastnica portala e-demenca, in z 
Alenko Veber, hčerko osebe z demenco. 

Ne osamite se! 
Življenje z osebo z demenco je velika 
življenjska preizkušnja, tako za osebo kot 
njeno družino, je za začetek povedala Petra 
Boh. »Skrb za osebo z demenco zahteva 
veliko potrpežljivosti, skupnih rešitev, znanja 
in (prostega) časa svojcev. Svojci se morajo 
pripraviti na spremenjene pogoje življenja 
in čim prej sprejeti novo realnost. Pomembno 
je, da si pridobijo nekaj znanja o demenci. 
Tako bodo lažje razumeli potek bolezni, se 
nanjo tudi bolje pripravili in osebo z demenco 
lahko bolje razumeli. Vseeno pa svojci in skrb-
niki, negovalci osebe z demenco, ne smejo 
pozabiti nase in na svoje življenje (zdravje, 
prijatelje, prosti čas, počitnice),« priporoča 
naša prva sogovornica, ki se zaveda dejstva, 
da največje spremembe in breme soočanja 
z demenco po navadi nosi družina osebe z 
demenco. »Razumeti in sprejeti mora spre-
membe v vedenju ljubljene osebe ter prila-
goditi svoje življenje pomoči in skrbi za osebo 
z demenco. Pri tem je pomembno, da svojci 

sprejmejo tujo pomoč pri skrbi za osebo, se 
informirajo (iščejo znanje) in povezujejo med 
seboj (delijo svoje izkušnje),« še svetuje Boh. 

Svojci večkrat žalujejo za osebo, ki pred 
njihovimi očmi izginja in se izrazito spremi-
nja. Najbolje je, da čim prej sprejmejo raz-
mere, takšne, kot so, in ne obupajo, ko se 
pojavijo prve izrazite težave in nerazumno 
ravnanje osebe z demenco. »Pomembno je, 
da svojci ozavestijo negativna čustva, jezo in 
žalost, ki jih spremljajo nepričakovane spre-
membe in ‚izguba‘ osebe. O svojih izkušnjah 
in občutkih naj se pogovorijo z ostalimi svojci 
ali prijatelji. Demence v družini naj se ne sra-
mujejo in je ne skrivajo,« priporoča naša 
sogovornica.

Olajšajte si življenje
Tujo pomoč pri skrbi naj svojci sprejmejo 
odprto, je zapisano na portalu e-demenca. 
Prošnja za pomoč ne pomeni osebne nespo-
sobnosti. Pomeni, da je nekdo razmislil o tem, 
kaj lahko ponudi bolniku in česa ne more. Tuja 
pomoč svojcem pomaga tudi pri tem, da se 
razbremenijo in počnejo stvari, ki jih veselijo.

Pomembno je, da družinski člani osebi z 
demenco čim prej svetujejo glede preneha-
nja z vožnjo avtomobila. Priporočljive so spre-
membe v hiši, varna ureditev sanitarnih pro-
storov (držala, nedrseče podlage), kuhinje 
(nevarne predmete zaklenite v omaro), 
odstranitev drsečih preprog, odsluženih 
predmetov. Na osebo z demenco dobro 
vpliva tudi osvetlitev prostorov, zmanjšanje 
hrupa, redna topla prehrana in spodbujanje 
k dejavnosti.

Pomagate si lahko tudi s sodobno tehno-
logijo. Na voljo so različni opomniki, telefon-
ske aplikacije, elektronski delilnik tablet, SOS 
ročna zapestnica, verižica z osebnimi podatki, 
detektor padcev in opozoril, ki jih lahko 
namestite v domu osebe.

Osebo z demenco je sčasoma priporo-
čljivo povprašati in spodbuditi, da izrazi željo, 
mišljenje glede njenega preživljanja preo-
stanka življenja. Z družinskimi člani se pogo-
vorite o skrbi, oddajte vlogo za dom starej-
ših občanov, pogovorite se o zaščiti lastniške 
nepremičnine, kdo bo upravljal in bo poo-
blaščen za bančni račun osebe z demenco, 
prevzem poštnih pošiljk, kdo bo plačeval in 
skrbel za redne položnice, ko oseba plačeva-
nja ne bo več zmogla.

Preverite tudi, do kakšnih socialnih pravic 
je oseba upravičena (dodatek za pomoč in 
postrežbo, patronažno varstvo), preventivno 
vložite vlogo za namestitev v domu starejših 
občanov, saj so čakalne dobe dolge. Na Cen-
tru za socialno delo se pozanimajte glede skrb-

Svetovni dan demence
ništva za posebni primer oziroma stalnega 
skrbništva.

Prvi znaki demence
»Domov sem se vrnila pred štirimi leti iz Lju-
bljane: ne zaradi mamine demence, za katero 
takrat še nisem vedela, to je bila moja življenj-
ska odločitev,« je svojo zgodbo življenja z 
bolno mamo začela Alenka Veber, po poklicu 
univerzitetna diplomirana socialna delavka. 
»Do takrat je mama živela sama, bila je vdova 
že sedem let, pred svojo smrtjo je bil oče pet 
let v domu starejših. Prvi znaki so se kazali 
pri kuhanju, ki ga ni bila več tako vešča. 
Kuhala je eno in isto jed ali pa jed pripravila 
na neobičajen način – da je na primer sku-
hala piščančji file, namesto da bi ga spekla. 
Počasi se je začela zapirati v svoj ozki krog, 
prenehala je hoditi na prireditve, na katere 
je prej z veseljem zahajala.« 

Kmalu po prihodu domov je Alenka mamo 
odpeljala k osebni zdravnici, ki je opravila kra-
tek test preizkusa spoznavnih sposobnosti 
in test risanja ure. Rezultati obeh testov so 
potrdili Alenkin sum na demenco. Kmalu so 
se začeli kazati tudi drugi znaki: mama ni več 
znala zložiti perila v pralni stroj, kuhinjske 
krpe je prekuhavala v železnem loncu, tako 
kot so jih nekoč. Začela je ugašati radio, pre-
nehala brati dnevno časopisje. »Težko bi rekla, 
da se je mama popolnoma izolirala. Do epi-
demije so k mami še vedno prihajali njeni pri-
jatelji, imela je tudi svojo molitveno skupino 
ter skupini ob vsakem obisku spekla biskvit.«

Ali se je mama zavedala, kaj se z njo 
dogaja? »Osebe z demenco se zavedajo, da 
je nekaj narobe. To zavedanje kažejo z nemo-
čjo, ki jo svojci težko pravilno prepoznamo. 
Kadar koli sem hotela mamo kaj popraviti in 
sem v tem svojem prizadevanju šla predaleč, 
se je odzvala z meni nerazumljivo obrambo. 
Tudi razjezila se je. Včasih je v teh besednih 
‚spopadih‘ rekla, da bi rada umrla ali pa da naj 
jo ubijem. Slednje je v meni vedno povzro-
čilo tesnobo. Bolj ko sem spoznavala alzhei-
merjevo bolezen, lažje sem se obvladovala, 
da nisem pritiskala na te njene boleče točke,« 
opisuje svoje prilagajanje in razvijanje empa-
tije za mamino bolezen.  

Napredovanje bolezni
Kako pa se je sčasoma ta bolezen razvijala? 
»Z mamo sem skupaj praktično ves čas, zelo 
intenzivno že od prvega vala epidemije. 
Mama še vedno ustvarja, in sicer veze prtičke 
na žakljevino. Ob vezenju lahko natančno 
opazujem, kako demenca napreduje. 
Sčasoma se je zgodilo, da mama ni zmogla 
več vesti enostavnih vzorcev, nadaljevalo pa 

Petra Boh, dipl. soc. delavka (levo), Alenka Veber in  
Frančiška Veber
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tako, da samostojno lahko naredi le še 
obrobo okrog kosa blaga, kar je več, ji moram 
pomagati. Ko dela obrobo, ne poišče več 
prave barve ali pa šele pozneje opazi, da je 
izbrala napačno. Seveda tudi vezenje zahteva 
veliko koncentracije. V zadnjem času se 
napredovanje bolezni kaže, da nenehno 
brska po škatli, v kateri ima spravljene prejice, 
šivanko pospravi na nepravo mesto … Prav 
tako ne prepoznava več prostorov v lastnem 
domu, zamenjuje spalni prostor – nenadoma 
je začela spati v kuhinji. Zadnje leto se je tudi 
prenehala preoblačiti v spalno srajco, včasih 
si perilo preobleče sama, včasih ji ga moram 
jaz. Ne prepoznava več oblačil, ne želi se pre-
oblačiti, pač pa želi ostati v istih oblačilih, 
kakor je bila prejšnji dan,« našteva znake 
Alenka Veber.

Druga oseba 
Kako mamina bolezen vpliva nanjo? »Morda 
imam srečo, da sem končala fakulteto za soci-
alno delo in tako lažje prepoznavam demenco. 
K mami domov sem se vrnila po 35 letih in 
doma me je pričakala popolnoma druga oseba. 
Odločila sem se, da bom živela skupaj z njo, 
dokler bom lahko,« razkriva Alenka. »Zdaj ne 
gre več za to, da me mama ne prepozna več, 
v desetih minutah lahko v meni vidi vsaj tri ali 
štiri osebe iz svojega preteklega življenja. 
Pokliče me z drugim imenom, tudi moškim … 
zato jaz nje ne kličem mama, ampak z njenim 

imenom. Ker če jo pokličem mama, me potem 
sprašuje, kje je njena mama, hoče iti k svoji 
mami in podobno. Skušam ji čim manjkrat 
vzbuditi težnjo, da bi hotela iti domov. Mama 
je namreč otroštvo preživljala na drugem 
koncu naše vasi,« razlaga naša sogovornica. 

Takoj ko je izvedela, da ima mama alzhei-
merjevo demenco, se je začela dodatno izo-
braževati. »Naša domačija, kjer imam regi-
striran tudi zavod, je leta 2019 postala 
Demenci prijazna točka, ki jih v Sloveniji raz-
vija Spominčica – Alzheimer Slovenija – Slo-
vensko združenje za pomoč pri demenci. 
Mamina demenca je postala moj način življe-
nja. Pravijo, da naj bi za eno osebo z demenco 
skrbelo štiri do pet oseb, jaz pa sem sama in 
vmes je bilo še dve leti epidemije. Bolj ko 
bolezen napreduje, več pomoči potrebujem. 
Trenutno imam naročen en topel obrok 
dnevno, imam pa še tri ali štiri osebe, ki pazijo 
na mamo, kadar moram zaradi službenih 
obveznosti od doma. K nama pa prihaja tudi 
oseba, ki mamo oprha. Prilagoditi je bilo 
treba tudi bivalne prostore. Kabino za prha-
nje smo zamenjali z zaveso, tako da ima 
mama lažji dostop. Posebno poglavje je var-
nost pred požari. Električni štedilnik imam 
zaklenjen. Ko pozimi kurim na drva, moram 
imeti mamo nenehno na očeh, to pa je 
seveda naporno,« še pove Alenka in nada-
ljuje, da se je popolnoma prilagodila in tudi 
njen lastni svet se je na neki način zožil. 

Mama je nenehno ob njej in včasih ne 
more niti pomesti po kuhinji. »Če takoj ne 
pospravim pomite posode, je mama že s kro-
žnikom za mano in sprašuje, kam naj ga da. 
Osebe z demenco pospravljajo stvari, vendar 
jih dajejo na neobičajna mesta. Spodnje 
hlačke sem, na primer, našla za pralnim stro-
jem, za radiatorjem, zatlačene za rob vzme-
tnice … Če smo pripravljeni, da osebe z 
demenco to delajo, je to veliko lažje razumeti 
in sprejeti. Žličko za jogurt najdem v škatli, ki 
je namenjena za prejico. Zaradi tega se ne 
vznemirjam več. Zavedam se, da bo prišel 
čas, ko mama ne bo več niti ‚pospravljala‘ 
perila niti ne bo več vedela, da se jogurt je z 
žličko.« 

Alenka vsakemu, ki jo hvali in občuduje, 
kako se posveča bolni mami, reče, da to lahko 
trenutno še vedno počne, ker je njeno 
delovno mesto pretežno doma. »Ne vozim 
se vsak dan v službo in iz službe. Pisalno mizo 
sem preselila v kuhinjo, a zelo malo lahko 
zares naredim. Za zdaj to sicer še lahko zmo-
rem, ne vem pa, koliko časa bo še mogoče. 
Že zaradi mojega osnovnega poklica mi je 
skrb za mamo blizu. O najinem sobivanju 
dnevno pišem, gradiva se je nabralo že za 
celo knjigo. Mamo snemam, fotografiram, o 
demenci tudi predavam.« 

Vzela si je leto dni za razmislek, kaj bo 
naredila. Zdaj se leto počasi izteka in morala 
se bo odločiti. 

Vpojne hlačke za enkratno uporabo,  
za različne stopnje inkontinence

Prednosti vpojnih hlačk Abri-Flex:
• diskretne, visoko vpojne hlačke za različne 

stopnje inkontinence,
• številna vlakna iz lycre omogočajo dober 

oprijem tudi športno aktivnim uporabnikom,
• izredno mehak, netkan material zagotavlja 

udobje, občutek nošenja klasičnega 
spodnjega perila,

• učinkovito, 3D-dvojno vpojno jedro za 
najboljšo zaščito pred iztekanjem vsebine; 
popolna vpojnost prav tam, kjer je potrebno,

• edinstven sistem Top-Dry zagotavlja suho 
površino in hitro vpijanje,

• na voljo velikosti od X-small do XXL.

ABENA-HELPI d.o.o., Dobrave 7b, 1236 Trzin / slika je simbolična

Za več informacij in brezplačne vzorce pišite na info@abena-helpi.si 
ali pokličite na brezplačno številko 080 22 53.

Izdelke lahko kupite v lekarnah, specializiranih 
trgovinah z medicinskimi pripomočki ali na  
www.abena-helpi.si. 
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Po podatkih Svetovne zdravstvene organi-
zacije je leta 2020 za tuberkulozo (v nada-
ljevanju TB) zbolelo 10 milijonov, umrlo pa 
1,5 milijona ljudi po vsem svetu, največ v 
državah v razvoju. Bolezen, znana tudi pod 
imeni jetika in sušica, je sicer prisotna v 
vseh državah na svetu, ne prizanaša niti 
otrokom, saj jih vsako leto po svetu zboli 
več kot milijon. Največ okuženih je v Indiji, 
na Filipinih, na Kitajskem, v Indoneziji, Paki-
stanu, Nigeriji, Bangladešu in v Južni Afriki. 
V Sloveniji je leta 2020 zbolelo 77 oseb, leta 
2021 pa 81. Za primerjavo – leta 1954 je bilo 
na leto v Sloveniji skoraj 3500 primerov 
tuberkuloze. Nadzor nad boleznijo pri nas 
opravlja Klinika za pljučne bolezni in aler-
gijo Golnik, oboleli se sicer zdravijo tudi v 
drugih bolnišnicah po Sloveniji. 

Avtorica: Petra Bauman

Tuberkuloza, še vedno 
nepremagana bolezen
Tuberkuloza je z bacilom Mycobacterium 
tuberculosis povzročena bolezen, ki obstaja 
že tisočletja, saj so njene posledice prepo-
znali na okostju štiri tisoč let starih egipčan-
skih mumij. Povzročitelja tuberkuloze je leta 

1882 prvi odkril nemški zdravnik Robert Koch, 
po njem so bacil poimenovali Kochov bacil. 
Za svoje odkritje je Koch leta 1905 prejel 
Nobelovo nagrado. Tuberkulozo je sicer prvi 
opisal Hipokrat, ki je bolezen s »krvavim 
izmečkom« opisal kot najpogostejši vzrok 
smrti v 5. stoletju pr. n. š. 

Svetovni zdravstveni problem 
Po zadnjih ocenah Svetovne zdravstvene 
organizacije je trenutno na svetu okoli dve 
milijardi obolelih za tuberkulozo. Tuberku-
loza sicer upada, vsako leto je po svetu 2 % 
manj obolelih, v Sloveniji pa smo na dobri 
poti, da bolezen docela izkoreninimo. Četr-
tina celotne svetovne populacije v sebi nosi 
bacil TB, ampak (še) niso zboleli, prav tako 
kljub okužbi niso kužni, saj v kar 90 % z 
okužbo opravi imunski sistem, torej oboli in 
simptome razvije 10 % vseh okuženih. Naj-
večje tveganje za razvoj tuberkuloze imajo 
osebe z okužbo HIV, osebe z oslabljenim 
imunskim sistemom, podhranjeni, osebe z 
diabetesom, dolgoletni kadilci in odvisni od 
alkohola. 

Prenos bacilov
Tuberkuloza se med ljudmi prenaša aerogeno – 
po zraku. Bolezen je ozdravljiva, okrevanje 
pa traja najmanj pol in največ dve leti. Daljše 

Tuberkuloza,  
z nami že tisočletja 

zdravljenje predstavlja predvsem rezistent- 
na oblika bolezni, ko določeni sevi skozi čas 
zaradi napačnega ali prepoznega zdravlje-
nja postanejo odporni na zdravila. TB najbolj 
in najpogosteje prizadene pljuča, lahko pa 
tudi osrednje živčevje, bezgavke, kosti, sečila 
in trebušne organe. Dober obrambni sistem 
v pljučih takoj po okužbi uniči večino bacilov, 
vendar nekateri preživijo in se na starih žari-
ščih aktivirajo šele čez leta. Bacili sicer pro-
drejo globoko v dihala, za okužbo pa je obi-
čajno potreben večkratni stik z okuženo 
osebo, zato se bolezen pogosto širi znotraj 
družine, v zaporih, varstvenih domovih, 
begunskih središčih, kjer je tudi higiena 
slabša. Bacili TB imajo radi temne, vlažne in 
hladne prostore in so zelo odporni proti fizi-
kalnim in kemijskim sredstvom, v le nekaj 
minutah pa jih uničijo UV-sončni žarki.

Aktivna ali odprta tuberkuloza 
Aktivna oblika tuberkuloze zajema znake, kot 
so kašelj z gnojnim izcedkom in krvjo (celice 
v pljučih namreč ob okužbi razpadajo, bol-
nik jih izkašljuje, nastane votlinica oz. kaverna), 
povečane vratne bezgavke, bolečine v prsih, 
trebuhu, ledvenem predelu, trd vrat, splošna 
šibkost, izguba teže, vročina, pri ženskah 
neredne in boleče menstruacije, pri moških 
bolečine v modih, deformacija sklepov. Pride 

A  Za tuberkulozo so umrli tudi 
Dragotin Kette, Josip Murn, Ivan 
Grohar, Franz Kafka in Frederic 
Chopin.

B  Tuberkuloza je takoj za novim 
koronavirusom najbolj nalezljiva 
bolezen na svetu, čeprav oboli le 
10 % vseh okuženih.

C  Svetovni dan tuberkuloze je 24. 
marec, dan, ko je bil pred 140 leti 
odkrit povzročitelj bolezni.
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»Tuberkuloza se 
med ljudmi prenaša 
aerogeno – po zraku. 
Bolezen je ozdravljiva, 
okrevanje pa traja 
najmanj pol in največ 
dve leti. Daljše 
zdravljenje predstavlja 
predvsem rezistentna 
oblika bolezni, ko 
določeni sevi skozi čas 
zaradi napačnega ali 
prepoznega zdravljenja 
postanejo odporni na 
zdravila.«

do zasiritve pljučnega tkiva (sirasta pljučnica), 
bolnik pa z močnim kašljem izbljuva drobljiv, 
včasih tudi krvav izpljunek. Proces se nava-
dno razširi prek dihalnega vejevja po vseh 
pljučih, pride v grlo, včasih pa tudi v črevo. 
Pojavita se hripavost in driska. 

Diagnostika 
Obravnavo bolnika s TB vodi zdravnik pul-
molog. Bolnika bo povprašal o možnostih 
okužbe v preteklosti, o morebitnem predho-
dnem zdravljenju tuberkuloze ali latentne 
tuberkulozne okužbe, opredeliti je treba 
posebne okoliščine, ki povečajo tveganje za 
tuberkulozo. Pomembno je tudi ovrednotiti 
demografske podatke in socialne razmere, ki 
lahko pomenijo večje tveganje za okužbo in 
razvoj bolezni. Pri sumu na tuberkulozo je 
treba opraviti rentgen prsnih organov in pra-
vilno odvzeti ustrezne kužnine za bakterio-
loške in/ali histološke preiskave. Diagnoza 
tuberkuloze je dokončno potrjena, ko v 
izmečku, urinu, telesnih tekočinah ali tkivih 
s kultivacijo dokažemo bacile tuberkuloze. 
Laboratorijska diagnostika tuberkuloze je v 
zadnjem desetletju dosegla pomemben 
napredek tako glede hitrosti kot tudi glede 
občutljivosti, zato lahko v Sloveniji oboleli 
hitro prejmejo pravo diagnozo in ustrezno 
zdravljenje. 

Spregledane tuberkuloze
Po podatkih WHO so najbolj spregledana sku-
pina pri zdravljenju otroci, saj jih zdravniki 
ne povežejo takoj s tuberkulozo. Simptomi 
so tudi pri odraslih osebah lahko sprva mili 
in zelo splošni več mesecev. Gre za kašelj, vro-
čino, nočno potenje in izgubo teže, znake 
torej, ki jih zlahka pripišemo drugim bole-
znim ali čakamo, da izzvenijo. V času, ko ne 
iščemo pomoči oz. še nimamo diagnoze, 
lahko okužbo prenesemo dalje. Večina oku-
ženih s tuberkulozo se v času kužnosti (ki traja 
od treh tednov do dveh mesecev) zdravi v 
bolnišnici, in sicer s kombinacijo različnih 
antibiotikov. Takšnih je trenutno okoli 40 % 
obolelih s TB pri nas. Običajno gre za kombi-
nacijo treh ali štirih zdravil, dodajo se lahko 
kortikosteroidi, ki preprečujejo premočno in 
zato škodljivo reakcijo tkiva. 

Bacili TB so trdovratni 
Pri nekaterih osebah kljub zdravljenju nekaj 
bacilov preživi in lahko se ponovno aktivirajo 
ob padcu odpornosti čez nekaj let, tudi čez 
20 ali 50 let. Prav to je razlog, da je pri nas 
med ženskami, obolelimi za TB, največ v sta-
rostni kategoriji nad 65 let. Ker se tuberku-
loza z antibiotiki zdravi že desetletja, so neka-
teri sevi na zdravila razvili odpornost, krivo 
je tudi prehitro opuščanje zdravljenja. Zdra-
vljenje takšnih trdovratnih okužb je po podat-
kih Svetovne zdravstvene organizacije zelo 
drago in tudi toksično, saj morajo v teh pri-
merih poseči po kemoterapiji. Do leta 2005 
je bilo v Sloveniji še obvezno cepljenje do 
prvega leta starosti, zaradi upadanja števila 
obolelih so tovrstno prakso opustili. Prikrita 

okužba s TB se zdravi 6–12 mesecev, da se 
uničijo bacili, ki bi lahko postali aktivni 
kasneje. Kirurško zdravljenje pljuč pride v 
poštev, če zdravljenje tudi po enem letu ne 
pripelje do izboljšanja obolenja. Včasih so 
potrebni nadaljnji posegi pri pljučni tuber-
kulozi zaradi brazgotinastega veziva v 
pljučih.

Preprečevanje
Preprečevanje obolenja je možno z učinko-
vitim spremljanjem obolenja: hitra diagno-
stika, ustrezna terapija, upoštevanje preven-
tivnih ukrepov v času hospitalizacije, 
preventivno zdravljenje za preprečitev pri-
krite bolezni v aktivno obliko, in TB ceplje-
nje. Zelo pomembni so urejeno, higiensko 
življenje, primerna hrana, počitek in utrje-
vanje telesne forme. Po podatkih Svetovne 
zdravstvene organizacije je od leta 2018 
znana tudi strategija Združenih narodov, po 
kateri bi do leta 2030 po vsem svetu zmanj-
šali smrtnost zaradi tuberkuloze za 90 %. 

Petra Svetina, dr. med., spec. interne 
medicine, Vodja tuberkulozne dejav-
nosti in vodja Registra za tuberku-
lozo, KLINIKA GOLNIK:
Tuberkuloza je v Sloveniji redka bolezen. 
Zboleva več moških srednjih let, ki pri-
hajajo iz dežel, kjer še vedno ni ali v pre-
teklosti ni bilo dobre diagnostike in zdra-
vljenja, ter starejše ženske, pri katerih gre 
za ponovno aktivacijo bakterije. Pregled 
incidence tuberkuloze v Sloveniji (šte-
vilo primerov bolezni na 100.000 prebi-
valcev) kaže tendenco upadanja števila 
na novo odkritih primerov bolezni, tre-
nutno je 3,7. Zelo malo je TB med brez-
domci, intravenskimi uživalci drog in 
med obolelimi z virusom HIV. Eden od 
kazalnikov dobrega obladovovanja bole-
zni je pojavnost med otroki, v Sloveniji 
v povprečju zboli en otrok na leto. V Slo-
veniji imamo zelo malo oblik široko 
odpornih bacilov, kar pomeni, da imamo 
dobro bakteriološko dokazljivost, hitro 
potrdimo povzročitelja in ustrezno zdra-
vimo. V letih 2020 in 2021 smo imeli nižje 
število prijavljenih primerov TB glede na 
prejšnja leta. Ocenjujemo, da povečan 
upad ni posledica socialnega distanci-
ranja v času epidemije covida-19, ampak 
predvsem posledica slabših zdravstve-
nih storitev, predvsem v smislu slabše 
dostopnost do zdravnika, zakasnjene 
diagnostike in kasnejšega začetka zdra-
vljenja. Tako se bodo dejanske posledice 
pandemije covida-19 na pojavnost tuber-
kuloze pokazale v naslednjih letih, ko je 
pričakovati povečano število primerov 
bolezni in povečano umrljivost zaradi te 
bolezni, tako v svetu, kot tudi v Sloveniji, 
tudi na račun večjega deleža beguncev 
ali azilantov.
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Leta tiho tečejo mimo in čeprav se marsi-
komu lahko zdi, da se stara počasi in neo-
pazno, sčasoma vsakdo opazi na telesu 
določene spremembe. Ena takšnih spre-
memb je tudi nabiranje in povešanje 
odvečne kože na zgornji veki, kar ni moteče 
le z estetskega vidika, pač pa pogosto pov-
zroča tudi moteče funkcionalne težave, kot 
so težave pri branju ali vožnji avtomobila 
zaradi zmanjšanega vidnega polja ipd. 

K sreči je to precej preprosto rešljiv pro-
blem, saj se da odvečno kožo zelo učinko-
vito odstraniti, in sicer s posegom, imeno-
vanim zgornja blefaroplastika. Po odgovore 
smo se obrnili na Nino Suvorov, dr. med., 
specialistko plastične, rekonstrukcijske 
in estetske kirurgije, ki je svoje široko 
znanje dopolnjevala na številnih svetovno 
priznanih klinikah po ZDA ter v Evropi. 

Avtorica: Anja Kuhar Glišić

Skupaj z nami se starajo tudi 
naše veke  
Z leti namreč naša koža izgublja elastičnost, 
že v poznih dvajsetih letih se prične izguba 
kolagena, in sicer ga izgubljamo približno 1 % 
letno, po menopavzi se odstotek zviša na 2 % 
letno, hkrati pa je kolagen, ki smo ga še spo-
sobni proizvajati, tudi manj kakovosten, raz-
laga Nina Suvorov. 

Proces staranja je na zgornjih vekah še 
posebej opazen, saj je po besedah sogovor-
nice na tem mestu koža najtanjša na telesu, 
na zgornji veki je debeline manj kot 1 mm, 
zato je upad elastičnosti in kolagenskih vla-
ken še toliko hitreje opazen in bolj moteč, 
koža pa postane zgubana in odvečna. Za 
piko na i situacijo še dodatno poslabša niža-
nje položaja obrvi, ravno tako posledica sta-

ranja, razlaga kirurginja Suvorov, in še doda-
tno prispeva k odvečni koži na zgornjih 
vekah. 

Estetske in funkcionalne težave
Kirurginja razlaga, da je 95 % njenih pacien-
tov ženskega spola. Večino mlajših (od 40. 
leta dalje) moti odvečna koža na zgornjih 
vekah, ki zakriva oko in zlasti zunanji očesni 
kotiček, predvsem iz estetskih razlogov. 
Zaradi nje so namreč lahko videti utrujene, 
starejše, bolj žalostne, pogosto pa potožijo 
tudi, da težje nanašajo ličila.

Sploh po 55. letu pa težave pogosto niso 
več le estetske, pač pa odvečna koža na zgor-
njih vekah lahko povzroči precejšnje funkcio-
nalne probleme. Kirurginja Suvorov razlaga, 
da se po 55. letu namreč lahko koža na vekah 
spusti tako nizko na trepalnice, da začne ome-
jevati vidno polje, lahko tudi ovira pogled nav-
zgor, pacienti potožijo o občutku težkih vek 
itd. Težave se poslabšajo v večernih urah, ko 
jih motijo pri branju, vožnji avtomobila ipd. 

Ko veke  
povzročajo težave

Odstranitev kože vek z zgornjo 
blefaroplastiko 
K sreči živimo v času, ko nam ni treba stisniti 
zob in potrpeti, temveč so nam na voljo raz-
lične rešitve – in ena od njih je zgornja blefa-
roplastika, operativni poseg, pri katerem se 
odstrani odvečna koža na zgornjih vekah in 
ki postaja v zadnjih letih vedno bolj prilju-
bljeno tako iz estetskih, predvsem pa vedno 
bolj iz funkcionalnih razlogov. Kot pove kirur-
ginja Suvorov, je dvig zgornjih vek ena nje-
nih najljubših operacij in po njenem mnenju 
tudi ena najbolj učinkovitih, saj zahteva rela-
tivno majhen ‚vložek‘ pacienta, medtem ko 
je rezultat dramatičen. 

Med prednostmi operacije dviga zgornjih 
vek našteje, da se poseg običajno izvaja v 
lokalni anesteziji, je relativno kratek (približno 
eno uro), kratko je tudi samo okrevanje med 
7 in 10 dni, možnost zapletov, povezanih s 
posegom, pa je minimalna. Bistveno po mne-
nju kirurginje Suvorov je tudi, da sam pacient 
rezultat posega dobesedno ‚vidi‘, saj lažje in 

A  Z leti se zaradi procesov staranja 
poveša tudi koža na zgornjih 
vekah.

B  Ta odvečna koža lahko zmanjša 
vidno polje, zastira pogled in 
povzroča težave pri gledanju. 

C  Blefaroplastika je varen poseg, pri 
katerem se odstrani odvečna koža 
in izboljša vidno polje. 
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boljše gleda, ostali okrog njega pa opazijo 
zgolj, da deluje bolj sveže in spočito.

Ključ do uspeha se skriva v 
natančni predpripravi
Za učinkovito izboljšanje vidnega polja brez 
neželenih posledic ter hkrati za karseda 
naraven videz je po besedah kirurginje 
Suvorov izjemno pomemben natančen pre-
doperativni naris – med operacijo je 
namreč treba odstraniti ravno pravo koli-
čino kože. Naris zato poteka v sedečem 
položaju, da se upošteva vpliv težnosti na 
veke. S pomočjo merilnika in pincete se 
izmeri in privzdigne veko ter tako določi, 
koliko kože se lahko odstrani, da se pri tem 
oko še vedno normalno zapira. 

Tik pred samo operacijo se v področje 
narisa injicira lokalni anestetik in prav ta injek-
cija pri pacientih zbuja največ nelagodja 
zaradi lokacije same, vendar jih kirurginja 
vedno pomiri, da je strah povsem odveč, saj 
gre za povsem površinske injekcije, kjer je 
poškodba globljih struktur očesa nemogoča. 
Nato se med samim posegom odstrani 
odvečna koža, če se izkaže za potrebno, pa 
tudi maščevje, ki je prisotno ob notranjem 
očesnem kotičku, saj slednje povzroča videz 
zabuhlih oči. Pri pacientih z opaznim spustom 
obrvi se za boljše estetske in funkcionalne 
rezultate lahko istočasno izvede še enosta-
ven poseg dviga obrvi. 

Hitro in učinkovito okrevanje
Ker gre za zelo občutljivo področje, podvr-
ženo krvavitvam in oteklinam, je treba že 
takoj po operaciji pričeti operirano področje 
hladiti, pravi kirurginja Suvorov. In čeprav je 
v prvih dveh do treh dneh pri nekaterih ravno 
zato videz lahko nekoliko dramatičen, so 
manjše otekline in podplutbe običajen spre-
mljajoč dejavnik.

Po operaciji kirurginja Suvorov poleg 
rednega hlajenja operiranega področja pri-
poroča počitek in spanje z dvignjenim 
vzglavjem, saj vse skupaj prispeva k hitrej-
šemu izplavljanju oteklin. Pacient naj upo-
rablja predpisane antibiotične kapljice in 
mazilo za šivno linijo ter se izogiba dejavni-
kom, ki povišajo pritisk v glavi (npr. dvigo-
vanje težkih bremen, močno kašljanje ali 
kihanje, sklanjanje z glavo navzdol ipd.). Gle-
danje televizije in računalnika je dovoljeno, 
vseeno pa kirurginja Suvorov priporoča, naj 
se v prvih nekaj dneh omeji – če se pacient 
ne omeji sam, pa po besedah sogovornice 
oči s pekočim občutkom ali solzenjem že 
same opozorijo, kdaj imajo dovolj. Kar se tiče 
funkcioniranja samega, ni veliko omejitev, 
saj gre pacient že drugi dan po posegu lahko 
na sprehod, v trgovino itd., s sončnimi očali.

Od tretjega dne naprej se stanje hitro izbolj-
šuje, peti do sedmi dan se odstranijo šivi, dis-
kretna ličila se smejo nanesti že 24 ur po 
odstranitvi šivov, sedmi do deseti dan po 
posegu pa se pacienti brez težav vrnejo v obi-
čajno življenje. Po tem začetnem obdobju se 
priporoča nega brazgotine s protibrazgotin-
skim, najbolje silikonskim mazilom, ki omo-
goča hitrejše okrevanje in čim bolj nevidno 
končno brazgotino. 

Skrita brazgotina
Pri posegu, pri katerem se odreže odvečna 
koža na zgornji veki, je brazgotina skrita v 
naravni gubi veke in je ob pogledu naravnost 
praktično nevidna, razloži sogovornica. Pri 
nekaterih pacientih, pri katerih je treba 
odstraniti kožo, ki zakriva zunanji očesni kot 

in kjer se rez ter kasnejšo brazgotino pote-
gne 0,5 do 1 cm izven linije očesa, je na tem 
mestu prvih nekaj mesecev po posegu lahko 
vidna rožnata brazgotinica, ki se jo enostavno 
zakrije z ličili. Ta se nato tekom običajnega 
procesa zorenja brazgotine (do 1 leta) 
zmehča ter postane kožne barve in takrat jo 
pogosto še sama težko najde, še doda. 

Vsak operativni poseg  
je poseg v telo
Čeprav kirurginja Suvorov poudarja, da gre 
za površinski poseg na ravni kože vek, kjer je 
verjetnost zapletov minimalna, lahko kot pri 
vsakem drugem posegu tudi pri tem pride 
do redkih neželenih zapletov. Po zgornji ble-
faroplastiki lahko pride do najpogosteje pre-
hodnega občutka suhega očesa, solzenja ali 
motnega vida, razlaga sogovornica, težave 
pa se pogosto ob uporabi kapljic za vlaženje 
oči razrešijo same v nekaj tednih. Pogosto 
sta solzenje in moten vid povezana z upo-
rabo predpisane antibiotične kreme, ki jo je 
treba uporabljati prvih nekaj dni in lahko 
zateka v oči. V tem primeru so težave preho-
dnega značaja in v nekaj dneh običajno izzve-
nijo. Pri pacientih, ki imajo težave s suhimi 
očmi že od prej, zgornja blefaroplastika lahko 
privede do poslabšanje teh težav, kar je treba 
vzeti v zakup pri odločanju o operaciji.

Izjemno redek zaplet so težave s popol-
nim zapiranjem in posledičnim sušenjem 
očesa po operaciji, čemur se izognemo z 
natančnim načrtovanjem operacije ter 
podrobnim, prej opisanim narisom. Če bi do 
težav vseeno prišlo, večinoma izzvenijo same 
od sebe v roku nekaj mesecev, ko brazgotina 
popusti in se tkiva zmehčajo, dodaja kirurgi-
nja. V nasprotnem primeru se stanje reši s 
ponovnim operativnim posegom. 

Pri zgornji blefaroplastiki gre za enega naj-
varnejših in relativno enostavnih posegov z 
minimalnimi možnostmi za zaplete, ki so 
dobro rešljivi, ter na drugi strani z zelo učin-
kovitim rezultatom, ki ljudem povrne odprt 
pogled na svet, zaključi kirurginja Suvorov.

»Zgornja blefaroplastika je izjemno učin-
kovita, preprosta in za pacienta mini-
malno boleča operacija, okrevanje po 
njej je kratko in neboleče, hkrat pa je naj-
bolje to, da zagotavlja izjemen rezultat. 
Funkcionalno se izboljša obseg vidnega 
polja, pacienti opisujejo, da boljše in lažje 
gledajo, saj do oči pride več svetlobe, 
hkrati pa z estetskega vidika povzroči 
zelo naravno, za okolico neopazno osve-
žitev ter pomladitev.«

Melatonin Vitabalans

• Zdravilo Melatonin Vitabalans 
se uporablja za kratkotrajno 
zdravljenje »jet lag-a«  
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Rakaste bolezni krvi in krvotvornih orga-
nov po incidenci ne spadajo med najpo-
gostejše vrste rakavih bolezni, pa vendar 
njihovo število iz leta v leto narašča. 
Razlog za to gre pripisati tako staranju 
prebivalstva kot tudi naraščajoči se pojav-
nosti rakavih obolenj, katere vzroki osta-
jajo neznanka. Čeprav Slovenija po uspe-
šnosti zdravljenja in dostopnosti zdravil 
sodi v sam svetovni vrh, pa lahko tudi 
državljani s solidarnostjo in vpisom v regi-
ster darovalcev storimo marsikaj za 
pomoč bolnikom s krvnim rakom. O tema-
tiki krvnega raka smo se pogovarjali s 
prof. dr. Matjažem Severjem, dr. med., 
internistom in hematologom s Klinič-
nega oddelka za hematologijo, UKC 
Ljubljana. 

Avtorica: Nika Arsovski

Kako pogosta je pojavnost krvnega raka 
v Sloveniji? Koliko primerov je odkritih 
letno? 

V Sloveniji zdravljenje krvnega raka poteka 
na Onkološkem inštitutu v Ljubljani, kjer so 
osredotočeni predvsem na limfome, in Kli-
ničnem oddelku za hematologijo, kjer zdra-
vimo predvsem mieloične novotvorbe. Tudi 
sicer je v Sloveniji spletena močna mreža 
splošnih bolnišnic, kjer hematologi izvajajo 
manj zahtevna in nezapletena zdravljenja. 
Težko je oceniti število vseh bolnikov s krv-
nim rakom. Najpogostejša vrsta krvnega raka 
je diseminarni plazmocitom, pri katerem 
odkrijemo približno 130 novih bolnikov letno. 
Novih bolnikov z akutno mieloično levkimijo 
(AML) na leto odkrijemo približno 70. V gro-
bem rečeno, letno odkrijemo dobrih tisoč 
novih primerov krvnega raka. 

Lahko pričakujemo, da bo v prihodnosti 
krvnega raka še več, v prvi vrsti zaradi sta-
ranja prebivalstva?
Tako je, sama incidenca rakavih bolezni z leti 
počasi narašča. Nekatere rakave bolezni so 
dokazano posledica zdravljenj drugih vrst 
tumorjev. En spekter teh sekundarnih tumor-
jev pa so tudi hematološke bolezni. Poleg 
tega se populacija nezadržno stara, s staro-
stjo pa se viša tudi incidenca tveganja za 

Zdravljenje krvnega raka
razvoj tumorjev. Po drugi strani smo tako v 
hematologiji kot tudi onkologiji v zdravlje-
nju tumorjev vedno bolj uspešni. Ko sem tako 
začel svojo hematološko pot, sta bili za zdra-
vljenje diseminarnega plazmocitoma na voljo 
dve zdravili. Danes jih je že vsaj deset. 
Možnost preživetja ob pojavu krvnega raka 
se je v zadnjih dvajsetih letih podvojila ali kar 
potrojila. 

Eden od razlogov za vse bolj uspešno 
zdravljenje je tudi zelo dobra dostopnost 
zdravil, ki je po nekaterih raziskavah sodeč 
celo boljša kot drugje v zahodnem svetu.  
Slovenci smo lahko upravičeno ponosni na 
svoj zdravstveni sistem, vsaj kar se področja 
onkologije in hematologije tiče. Tako kot naši 
kolegi po vsej zahodni Evropi imamo na voljo 
za zdravljenje najpomembnejša in najsodob-
nejša zdravila, zato so bolniki deležni izjemno 
kakovostne obravnave. Pred časom sem imel 
priložnost o tem spregovoriti z zdravniškim 
kolegom iz Pariza, ki je bil presenečen, da so 
tudi v Sloveniji, tako kot v Parizu, na voljo vsa 
najpomembnejša zdravila za zdravljenje. Raz-
lika med nami in tujino je le v tem, da imamo 
zaradi same majhnosti slabšo dostopnost do 

A  Incidenca rakavih bolezni z leti 
počasi narašča.

B  Za začetek se darovalec išče med 
sorojenci, za kar je verjetnost 
25-odstotna.  

C  Najprimernejši so mladi darovalci, 
do 40. leta starosti. 
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kliničnih raziskav. Zdravilo, ki je tako še v pre-
skusni fazi, farmacevtska družba raje ponudi 
večjim zdravstvenim sistemom, torej državam 
z večjo populacijo. Zahvala za dostopnost 
zdravil na slovenskem trgu gre v veliki meri 
prof. dr. Zveru, predstojniku Kliničnega 
oddelka za hematologijo UKC Ljubljana, ki si 
prizadeva za čim boljšo obravnavo slovenskih 
bolnikov in sodeluje v postopkih pridobiva-
nja zdravil. Prav tako je nesporno pomembna 
tudi vloga dr. Jurija Fürsta, strokovnega sode-
lavca na ZZZS, ki kot zdravnik dobro razume 
problematiko same bolezni in zdravil. 

Je transplatacija KMC le ena od možnosti 
zdravljenja oz. gre za prevladujočo zdrav- 
stveno obravnavo? 
Eno so zdravila, ki delujejo na receptorje mali-
gnih celic oz. neposredno na tumorske celice. 
Poznamo pa tudi dve vrsti transplantacije v 
zdravljenju hematoloških novotvorb. Prva je 
avtologna, druga alogenska. Pri prvi tran-
splantiramo bolnikove lastne celice, pri alo-
genski pa uporabimo celice darovalca. V pri-
meru av tologne presaditve se lahko 
uporabijo visoki odmerki citostatikov, s kate-
rimi kostni mozeg uničimo. Nato vsadimo 
predhodno shranjene lastne zdrave celice, ki 
kostni mozeg spodbudijo, da se v dveh 
tednih obnovi in privede do lastne produk-
cije krvnih celic. V primeru alogenske presa-
ditve pa je celica, ki proizvaja kostni mozeg, 
tako okvarjena, da jo je treba zamenjati, 
posledično se uniči tudi kostni mozeg. Če je 
predhodna lastna hramba celic nemogoča, 
presadimo celice darovalca, ki hkrati nosijo 
tudi imunski sistem darovalca. Ta je sposo-
ben delovati proti maligni bolezni. Lahko pa 
privede do zapleta, kakršna je bolezen pre-
sadka proti gostitelju, ko darovalčev imunski 
sistem napade prejemnikovo tkivo in organe, 
kar privede do težav. 

Na podlagi česa izberete način presaja-
nja krvotvornih matičnih celic (kdaj upo-
rabite lastne in kdaj darovalčeve KMC)?
Lastne celice uporabljamo pretežno pri zdra-
vljenju limfomov, ki jih zdravijo na Onkolo-

škem inštitutu, in pri zdravljenju diseminarni 
plazmocitom na kliničnem oddelku za hema-
tologijo. Slednje presaditve so tudi daleč naj-
bolj številčne. Alogenske presaditve so pri-
merne za zdravljenje bolezni, kjer je 
okvarjena matična celica, torej pri zdravlje-
nju mieloičnih novotvorb.

Kdo je lahko darovalec v primeru presa-
ditve krvotvornih matičnih celic?
Za začetek iščemo darovalca med sorojenci, 
torej brati in sestrami. Pri tem obstaja 
25-odstotna verjetnost, da najdemo primer-
nega darovalca. V ozadju razumevanja in 
izvajanja presajanja so tudi lastnosti imun-
skega sistema, tako darovalčevega kot pre-
jemnikovega. Pri tem smo pozorni na gene 
HLA, v katerih določamo deset lokusov oz. 
mest, ki so ključni pri ujemanju. S tem namreč 
preprečujemo, da bi prišlo do zavrnitve. Pri 
sorojencih imate še druge lastnosti imun-
skega sistema in v tem primeru obstaja naj-
manjša verjetnost, da pride do nastanka 
nezaželenih sopojavov. Če med sorojenci ne 
najdemo primernega darovalca, se obrnemo 
na svetovni register darovalcev, kjer skušamo 
poiskati HLA skladnega darovalca. Če ga ne 
najdemo, posežemo po tretji možnosti. Pri 
tej iščemo darovalce z enim neujemanjem. 
To pomeni, da se od desetih lokusov en sam 
ne ujema. Če tudi pri tem nismo uspešni, 
pride v poštev halpoidentična presaditev. Pri 
tem poiščemo bolnikovega sorodnika, kate-
rega polovica genov HLA je skladnih s pre-
jemnikovimi. Izkazalo se je namreč, da so že 
polovično skladni geni HLA primerni za pre-
saditev, ob uporabi posebnega postopka 
presajanja t. i. posebne vrste imunosupre-
sije. S haploidentično presaditvijo se je 
pomembno povečal krog potencialnih daro-
valcev. Dandanes tako lahko za skoraj vsa-
kega bolnika že najdemo ustreznega 
darovalca. 

Kaj pa fizične karakteristike darovalca? 
Kdo vse lahko daruje KMC? 
Najprimernejši so mladi darovalci, tja do 40. 
leta starosti. S starostjo namreč pride do posa-

»V Sloveniji imamo v svojem registru med 25 in 
30 tisoč darovalcev, v interesu pa je, da bi register 
še razširili. Države, kot recimo Nemčija, imajo 
še bolj razvit in razširjen register, zato večina 
tujih darovalcev za slovenske bolnike pride iz 
nemškega registra. Mlajši, kot se prijaviš, dlje časa 
boš v registru, večja je verjetnost, da nekomu rešiš 
življenje. Darovalci namreč opravijo z darovanjem 
nadvse dobrosrčno in humano dejanje.«

meznih sprememb in mutacij v matičnih celi-
cah, ki lahko sčasoma povzročijo težave. 
Pomemben je tudi spol darovalca, saj se žen-
ske zaradi nosečnosti in stika s krvjo ploda sen-
zibilizirajo, zato je možnost, da pri prejemniku 
pride do zavrnitvenega odgovora, večja. Poleg 
tega je pomembna tudi teža, torej da ima daro-
valec približno toliko kilogramov kot preje-
mnik. Če je recimo prelahek, ne bo mogel 
darovati primerne količine KMC za težjega pre-
jemnika. Bistveno je seveda tudi ujemanje krv-
nih skupin in pa predhodna okužba s citome-
galovirusom, ki se lahko ob neustreznih 
pogojih reaktivira. Najpomembnejše je prej 
omenjeno ujemanje HLA. 

Na kakšen način poteka odvzem matič-
nih krvnih celic? 
S promocijo registrov želimo motivirati mlade, 
da se odločijo za darovanje krvotvornih 
matičnih celic. V postopku ocenjevanja z 
zdravniškim pregledom preverimo njihovo 
zdravje in ustreznost, velika večina kandida-
tov je primerna za vpis v register. Če se nato 
v prihodnosti najde bolnik, ki potrebuje nji-
hove krvne celice, kandidate prosimo, da 
opravijo dodatna podrobnejša testiranja. 
Zatem se prostovoljno odločijo za darovanje 
celic, ki ga izvajamo na dva načina. V večini 
primerov krvne matične celice zbiramo iz 
periferne venske krvi. Darovalec pet dni zapo-
red prejme injekcije z rastnim dejavnikom, 
peti dan, ko je njihova koncentracija v krvi 
najvišja, pa ga priklopimo na napravo za afe-
rezo, ki v realnem času zbere kar največ matič-
nih celic in obenem kri vrača nazaj po veni 
darovalcu. To običajno traja med pet do šest 
ur. S tem se zbere zadosti krvnih matičnih 
celic za transplantacijo. Med prejemanjem 
rastnega dejavnika lahko pride do kratkotraj-
nih bolečin v kosteh, sicer pa je postopek 
varen, brez posledic. Manj pogost postopek 
je klasičen odvzem kostnega mozga v splo-
šni anesteziji. Pri tem iz črevničnega trna na 
hrbtni strani medenice odvzamemo zahte-
vano količino kostnega mozga. Tudi v tem 
primeru je postopek povsem varen, daro-
valca pa en dan zadržimo še v bolnišnici.

Kako lahko sami postanemo darovalci 
kostnega mozga? 
Najbolj preprosto je, da se na spletni strani 
Zavoda za transfuzijsko medicino pozanimate, 
kakšen je postopek. Vsakega kandidata z vese-
ljem sprejmejo in mu dodelijo termin za raz-
govor ter pregled. Sledi odvzem krvi za prei-
skave. Če so izpolnjeni pogoji za vpis, vas 
dodajo v svetovni register darovalcev. V Slo-
veniji imamo v svojem registru med 25 in 30 
tisoč darovalcev, v interesu pa je, da bi register 
še razširili. Države, kot recimo Nemčija, imajo 
še bolj razvit in razširjen register, zato večina 
tujih darovalcev za slovenske bolnike pride iz 
nemškega registra. Mlajši, kot se prijaviš, dlje 
časa boš v registru, večja je verjetnost, da 
nekomu rešiš življenje. Darovalci namreč opra-
vijo z darovanjem nadvse dobrosrčno in 
humano dejanje. Darujete celice nekomu, ki 
jih potrebuje za zdravljenje usodne bolezni, 
in mu s tem podarite novo življenje. 
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»Citat.«

Nekatera zdravljenja obvladujejo raka.
Mi ga želimo ozdraviti. 
Naš namen je ustaviti rakasta obolenja, zato stremimo k razvoju inovativnega in 
personaliziranega zdravljenja. Z našim delom smo vsak dan bližje prihodnosti, v kateri je 
bolezen stvar preteklosti. Več informacij lahko dobite na www.janssen.com/slovenia
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Protin ali putika ali urični artritis velja za 
bolezen preobilja. V preteklosti je bila to 
bolezen kraljev, saj so le najbogatejši lahko 
uživali bogato mesno hrano in večje koli-
čine alkoholnih pijač. Danes je protin zaradi 
spremembe prehranjevalnih navad postal 
bolezen množic.

Avtorica: Maja Korošak 

Protin je presnovna bolezen, ki nastane zaradi 
nalaganja kristalov sečne kisline (urata) v 
sklepe in druga tkiva. Kristali v sklepu povzro-
čijo vnetje (urični artritis). Pojavi se pri ljudeh, 
ki imajo stalno povišano sečno kislino v krvi. 
Tako so protin, putika ali giht izrazi, ki opisu-
jejo zvišano vrednost sečne kisline v krvi in 
posledično pojav simptomov, ki se izrazijo kot 

bolečine v sklepih. Najpogosteje se začno v 
palcu na nogi. Napadi protina so lahko nepri-
čakovani in močno boleči. Ni nujno, da vsi, ki 
imajo zvišano raven sečne kisline v krvi, zbo-
lijo za protinom. Zvišana raven sečne kisline 
v krvi je približno desetkrat pogostejša od 
pojavnosti protina.

Protin je razmeroma pogosta bolezen (na 
100.000 prebivalcev zboli 20 do 35 ljudi). Veči-
noma, vsaj v 90 do 95 %, prizadene odrasle 
moške, ženske praviloma zbolijo šele po 
menopavzi. Vrh pojavnosti bolezni je med 
40. in 50. letom. V Sloveniji vsako leto okrog 
700 oseb doživi prvi akutni napad protina. 
Tvegani dejavniki so predvsem previsok krvni 
tlak, nepravilna prehrana, debelost, pitje alko-
hola, visok holesterol, sladkorna bolezen, 
bolezen ledvic in nekatera zdravila (zdravila 
za odvajanje vode).

Če je bolezen pravilno zdravljena, se 
napadi ne ponavljajo ali so bistveno redkejši, 
s čimer se izognemo okvaram sklepov in dru-
gih tkiv. Nezdravljena bolezen pa se po dol-
gih letih razvije v okvare sklepov, ki se lahko 
tudi trajno spremenijo in povzročijo 
invalidnost.

Kaj jo povzroča?
Pogovarjali smo se z Natašo Obradović, dr. 
med., specialistko družinske medicine iz 
Krškega, ki nam je opisala vzroke za to bole-
zen, njeno zdravljenje, pa tudi to, kako na 

Nekoč bolezen kraljev, 
danes širokih množic

potek bolezni lahko vplivamo sami oziroma 
kako lahko omilimo njene neprijetne 
simptome. 

Kaj torej povzroča nastanek protina? 
Nataša Obradović: »Povzroča ga odlaganje 
kristalov sečne kisline v sklepe, do česar pride 
pri zvišani koncentraciji sečne kisline v krvi. 
Vzrok za to pa so lahko povečana tvorba 
sečne kisline v jetrih (velika količina zaužitih 
purinov s hrano in pijačo, encimski defekt, 
tumorji), njeno zmanjšano izločanje (ledvične 
bolezni, uživanje zdravil, ki odvajajo vodo, 
acetilsalicilna kislina) ali vse hkrati. Tudi alko-
hol zveča tvorbo sečne kisline in hkrati 
zmanjša njeno izločanje skozi ledvice – še 
posebej pivo, ki vsebuje večjo količino puri-
nov. Sklepno vnetje lahko sprožijo tudi 
poškodba, okužba, hujši stresi, operativni 
poseg, stradanje. 

Kako se protin kaže? Kot je povedala 
naša sogovornica, se bolečina v prizade-
tem sklepu pojavi nenadoma in se v nekaj 
urah močno ojača. »Sklep je otečen, por-
del, toplejši in občutljiv na dotik. Lahko se 
pojavi tudi mrzlica s povišano telesno tem-
peraturo. Pogosto se začne ponoči. Največ-
krat je prizadet palec na nogi (pri več kot 
polovici bolnikov), lahko pa so prizadeti 
nart, gleženj, peta, koleno, zapestje, mali 
sklepi prstov rok ali komolec. Pri prvem 
napadu je običajno prizadet samo en sklep, 
pri naslednjih pa je lahko prizadetih tudi 

A  Protin večinoma prizadene odrasle 
moške, ženske praviloma zbolijo 
šele po menopavzi.

B  Zvišana raven sečne kisline v krvi 
lahko vztraja tudi več kot 20 let, ne 
da bi povzročala težave.

C  Če je zdravljenje kroničnega 
protina uspešno, se napadi ne 
ponavljajo ali so vsaj zelo redki.

Nataša Obradović, dr. med., spec. družinske medicine
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več sklepov naenkrat,« je potek napada opi-
sala dr. Obradovićeva. 

Postavljanje diagnoze
Postavljanje diagnoze najprej vključuje pogo-
vor zdravnika z bolnikom (anamneza), nato 
še pregled bolnika (klinični status). Bolniku 
se odvzameta kri in urin za laboratorijske pre-
iskave, odvzame se tudi sklepna tekočina 
(punkcija sklepa). 

Zdravljenje je včasih 
vseživljenjsko
Kako poteka zdravljenje? Po besedah naše 
sogovornice zdravljenje bolnika s protinom 
vključuje poučevanje bolnika, prekinitev aku-
tnega napada, preprečevanje ponovitev napa-
dov ter preprečevanje in zdravljenje pridru-
ženih bolezenskih stanj. »Zdravnik mora 
bolnika seznaniti z boleznijo in z načeli dietne 
prehrane ter nujnostjo opuščanja hrane z 
visoko vsebnostjo purinov. Ob akutnem 
napadu sta potrebna počitek in mirovanje, od 
zdravil pa uporabljamo nesteroidne antirev-
matike, ki delujejo protibolečinsko in ublažijo 
vnetje. Bolnika z akutnim napadom pa nikoli 
ne zdravimo z acetilsalicilno kislino (aspirin), 
saj ta zavre izločanje urata (tj. soli sečne kisline) 
s sečem in lahko podaljša čas napada sklep- 
nega vnetja,« razlaga dr. Obradovićeva in 
nadaljuje, da samo povečana sečna kislina v 
krvi še ne pomeni, da je potrebno zdravljenje 
z zdravili (alopurinol). V katerih primerih se 
potemtakem odločajo za zdravljenje z zdra-
vili? »Za to se odločamo praviloma v primerih, 
ko je raven sečne kisline v krvi zelo visoka, ko 
se skupki uratnih kristalov tvorijo na uhlju (t. i. 
tofi) in v podkožju okoli sklepov, pri okvari led-
vic in ledvičnih kamnih ter v primerih, ko že 
majhen dvig ravni sečne kisline v krvi sproži 
napad artritisa (vnetje sklepa).« Dr. Obrado-
vićeva še pove, da zdravil za zniževanje serum-
ske ravni sečne kisline prav tako ne uvajajo 
med akutnim napadom in tudi ne že po prvem 
akutnem protinskem napadu, temveč šele po 
umiritvi drugega ali tretjega napada. Odmerka 

alopurinola, ki ga bolnik že prejema, ne spre-
minjajo med akutnim napadom bolezni, saj 
bi tako artritis potekal težje in bi trajal dlje. 
Naša sogovornica še doda, da je v primeru zvi-
šanega krvnega tlaka ali holesterola in v pri-
meru sladkorne bolezni treba hkrati zdraviti 
tudi ta stanja. 

Štiri obdobja bolezni
Kako bolezen poteka? Nataša Obradović: 
»Protin poteka v štirih zaporednih obdobjih. 
Najprej ugotovimo zvišano raven sečne 
kisline v krvi in ta lahko vztraja tudi več kot 
20 let, ne da bi povzročala kakršne koli težave. 
Konča se s prvim napadom sklepnega vne-
tja, ki mu pri skoraj treh četrtinah bolnikov 
sledi ponovni napad že v prvem letu. Kasnejši 
napadi prizadenejo več sklepov naenkrat, 
potekajo huje in so dolgotrajnejši. Sčasoma 
se razvije kronična oblika s pojavom tofov (to 
so večji skupki kristalov sečne kisline v koži 
uhlja, nad sklepi prstov, v sklepnih ovojnicah, 
kitah, lahko tudi v srčni mišici in zaklopkah). 
Napadi protina se lahko ponavljajo še dva do 
tri mesece po začetku zdravljenja z zdravili 
za zniževanje serumske ravni sečne kisline.« 

Kdaj pa je zdravljenje protina uspešno? 
»Če je zdravljenje kroničnega protina uspešno, 
se napadi ne ponavljajo ali so vsaj zelo redki. 
Funkcijsko stanje sklepov se ne poslabšuje, 
hkrati ne ugotavljamo pojava ledvične 
prizadetosti ali ledvičnih kamnov. Opažamo 
lahko počasno izginevanje majhnih tofov. 

Zdravnik bolnika v nadaljevanju spremlja. 
Kako potekajo kontrole? »Dolžino zdravlje-
nja z zdravili in pogostost kontrolnih pregle-
dov določi zdravnik glede na kontrolne vre-
dnosti sečne kisline in glede na stanje 
prizadetih sklepov, lahko tudi ledvic. Če je 
koncentracija sečne kisline v krvi dlje časa v 
normalnih mejah, bo zdravnik najverjetneje 
ukinil alopurinol. Vendar ga bo ponovno 
predpisal, če se bodo težave ponovile. Večina 
bolnikov ga jemlje vseživljenjsko. Včasih je 
potrebna napotitev k revmatologu,« pojasni 
dr. Obradovićeva.

Kaj lahko storimo sami? 
Kako si lahko bolniki pri protinu pomagajo 
sami? Dr. Nataša Obradović svetuje, naj bol-
nik počiva z dvignjenim prizadetim sklepom. 
»Že ob prvih začetnih znakih ponovnega 
napada protina lahko bolnik začne jemati 
predpisani odmerek nesteroidnih protivnet- 
nih zdravil ob ustrezni zaščiti sluznice preba-
vil. Če pa že uživa vzdrževalni odmerek alo-
purinola, naj ga med akutnim napadom nikar 
ne zveča ali opusti.  

Dr. Obradovićeva še opiše, kako protin 
vpliva na kakovost življenja bolnika. »Ob akut- 
nem napadu protina je bolečina zelo huda 
in začasno močno poslabša kakovost bolni-
kovega življenja. Do umiritve sklepnega vne-
tja bolnik tudi ni zmožen za delo. Napad v 
večini primerov traja približno en teden, če 
ga ne zdravimo, kadar pa ga zdravimo z neste-
roidnimi antirevmatiki, se potek skrajša.« 
Kako pa je pri kronični obliki protina? »Pri kro-
ničnem poteku je delovna sposobnost odvi-
sna od obsega sklepnih okvar in narave bol-
nikovega dela. Če bolnik upošteva nasvete 
zdravnika o dieti z zmanjšano vsebnostjo 
purinov in opusti pitje alkoholnih pijač ter 
redno jemlje predpisana zdravila, najverje-
tneje ne bo imel nikakršnih težav in bo lahko 
povsem normalno opravljal vsakodnevne 
obveznosti.«

Ali je protin mogoče preprečiti? Dr. Obra-
dovićeva pritrjuje. »Z dobrim dietnim reži-
mom in z zadostno količino popite tekočine 
se da kar precej narediti v smeri preprečeva-
nja putike. Izogibati se je treba alkoholu, še 
posebej pivu, in živilom, ki vsebujejo veliko 
purinov (drobovina, divjačina, raki, školjke, 
sardelice, slaniki, skuše, losos, stročnice, 
beluši, špinača, cvetača, kvas). Pri prekomerni 
telesni teži shujšajte in poskrbite za vzdrže-
vanje normalne telesne teže, kajti debelost 
presnovne motnje še okrepi. Tudi pretirano 
postenje lahko povzroči kopičenje urata v 
krvi in posledično napad protina. Zmernost 
pri prehrani je zato ključnega pomena,« 
zaključi dr. Obradovićeva. 
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Danes zdravniki lahko pomagajo praktično 
vsaki gluhi ali naglušni osebi, da ponovno 
normalno sliši in se sporazumeva. Ob slu-
šnih aparatih, ki včasih ne zadostujejo, so 
tu še različni vsadki, ki pripomorejo k 
dobremu sluhu. Eden od teh je vsadek OSIA, 
ki predstavlja novo tehnologijo vsadkov za 
kostno prevajanje zvoka. Prvi pripomoček 
za kostno prevajanje zvoka pa so v UKC 
Maribor vstavili že pred 20 leti. Namenjen 
je skupinam oseb s posebno okvaro sluha.

Drugi je polžkov vsadek, ki ga vstavljajo 
tudi že več kot 15 let, in pomaga ljudem, pri 
katerih se je naglušnost razvila postopoma, 
z leti, ali pa majhnim otrokom, ki se rodijo 
gluhi oziroma močno naglušni.  

Avtorica: Maja Korošak

Če je oseba gluha na obe ušesi, ji vstavijo 
kohlearni vsadek ali polžkov vsadek. Kot je 
povedal izr. prof. Janez Rebol iz UKC Mari-
bor, so veseli, da lahko zelo veliko pomagajo 
ljudem, ki so gluhi ali naglušni. »Praktično 
lahko pomagamo vsem, ki imajo tovrstne 
težave. Tudi ljudem, ki so gluhi ali zelo močno 
naglušni, kjer slušni aparati ne pomagajo 
več.« Kdo pa je kandidat za ta vsadek? Osebo 
najprej testirajo, koliko besed razume s slu-

šnim aparatom. »Če razume le 60 do 65 % 
besed, se že lahko pogovarjamo o vstavitvi 
polžkovega vsadka. Če nekdo namreč sliši le 
nekoliko več od polovice besed, je zelo težko 
slediti pogovoru,« pojasni dr. Rebol.  

Danes lahko torej pomagajo praktično 
vsaki gluhi in naglušni osebi. Uspeh kohle-
arne implantacije je povezan s trajanjem glu-
hosti. Če se je nekdo rodil gluh in je danes 
star na primer 15 let, mu ta vsadek ne more 
pomagati. »V takšnih primerih se namreč tako 
imenovana slušna proga (ki teče prek slu-
šnega živca v možgansko deblo in naprej v 
možgane) pri bolniku ni dobro razvila. Ta 
proga mora biti stimulirana od malega, da 
se razvije. Takšni kandidati bi s polžkovim 
vsadkom nekaj slišali, ne bi pa razumeli. V teh 
primerih kohlearnega vsadka ne vstavljamo, 
saj ne bi bil učinkovit,« razloži dr. Rebol in 
doda, da so odlični kandidati za vstavitev tega 
implantata majhni otroci, ki jih lahko operi-
rajo v starosti okoli enega leta. »Ti otroci 
danes hodijo v šolo z vsemi normalno sliše-
čimi, potrebujejo le nekoliko pomoči logo-
peda. Enako seveda velja za odrasle, ki so 
postopno oglušeli. Danes obiskujejo otroci 
po kohlearni implantaciji šole z rednim pro-
gramom, redko obiskujejo posebne šole za 
gluhe in naglušne otroke.« 

Polžkov vsadek je naprava, ki ima najboljše 
razmerje med stroškom in koristjo. 

Zvok prevaja po kosti
Pri vsadku OSIA pa gre za kostno prevajanje 
zvoka, ki je ena od možnosti prenosa zvoka 
do ušesa – običajno se zvok prevaja po zraku. 
Do zdaj so pri nas ta vsadek vstavili dvema 
bolnikoma. Namenjen je določeni skupini bol-
nikov, ki se ji ne da povrniti sluha z rekonstruk-
tivnimi posegi v srednjem ušesu. Ta skupina 
ljudi ima tako imenovano prevodno naglu-
šnost. Prevodna okvara sluha je tista, ki 
nastane zaradi motenj prevajanja zvoka v sre-
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dnjem ušesu. Bodisi gre za poškodbo na bob-
niču ali na koščicah srednjega ušesa, ki so naj-
večkrat poškodovane zaradi vnetnih vzrokov. 
V to skupino spadajo tudi tisti s tako imeno-
vano mešano naglušnostjo, kar pomeni, da je 
slabša funkcija tako notranjega kot srednjega 
ušesa. Vsadek OSIA je namenjen tudi skupini 
ljudi, ki ima enostransko gluhost in torej slišijo 
le na eno uho. Življenje za enostransko 
gluhega človeka je zelo oteženo, saj mora 
neprestano obračati glavo v smer zvoka, oko-
lje pa ne ve vedno, da je oseba na eni strani 
gluha. Trpi tudi občutek ravnotežja in pa 
vožnja avtomobila, saj oseba včasih niti ne ve, 
s katere strani prihaja vozilo. 

Kot je povedal naš sogovornik, so naprave 
s kostnim prevajanjem vstavljali že skoraj 
dvajset let, način stimulacije je bil z vibracijo 
od zunaj in del zvoka se je lahko izgubil na 
prehodu skozi kožo. Kako pa deluje vsadek  
OSIA? »Vsadek OSIA je napredna naprava, ki 
ima drugačen način stimulacije kosti, in sicer 
s piezoelektričnim učinkom. Ima zelo dobro 
ojačanje na področju visokih frekvenc in to 
izboljša razumevanje besed,« razlaga dr. 
Rebol. Koliko bolnikov pa potrebuje takšen 
implantat? »Zadnja leta smo imeli dogovor, 
da naredimo dvajset takšnih posegov na leto. 
Ocenjujemo, da bi vsadek OSIA potrebovalo 
okoli 25 do 30 oseb letno.« 

Vrača dober sluh
Postopek vstavitve vsadka OSIA je popolnoma 
drugačen, kot so ga poznali pri prejšnjih napra-
vah. Te so vstavljali v lokalni anesteziji, vsadek 
OSIA pa je precej večji in ga je treba prilago-
diti na kost lobanje. Poseg se zato izvaja v splo-
šni anesteziji. Kako poteka? »Naredimo rez za 
uhljem, ki ga potem podaljšamo proti lasišču. 
Odlepimo ovojnico od kosti in s tem ustva-
rimo poseben žep, v katerega vstavimo to 
napravo. V kosti iščemo optimalen položaj za 
ta vsadek, prilagodimo kost, da se vsadek lepo 

Izr. prof. Janez Rebol
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prilega na kost, kar je izjemnega pomena. Nato 
pričvrstimo vsadek, ki se pozneje popolnoma 
zraste s kostjo. Nazadnje rano po slojih zaši-
jemo in počakamo mesec dni, da se vsadek 
zraste s kostjo. Vsadek je po dolžini velik pri-
bližno sedem centimetrov in je debel pet mili-
metrov,« še pove dr. Rebol. 

Kako bolnik potem sliši? »Študije na 
odraslih in otrocih, ki so jim vstavili vsadek 
OSIA, so iz obdobja enega leta. Pokazali so 
se dobri rezultati in osebe, ki so ta vsadek 
prejele, so zadovoljne s svojim sluhom. 
Posebna pridobitev je predvsem na obmo-
čju visokih frekvenc, saj jih bolje ojača kakor 
do zdaj znane naprave,« opiše prednosti 
novega vsadka dr. Rebol. 

Prednosti vsadka OSIA
Prvo takšno vstavitev so opravili v sredini 
februarja in bolnika, ki sta jo prejela, sta z 
napravo zadovoljna. Uporabljata jo ves dan. 

Naprava se ponoči namreč sname (zunanji del), 
lahko pa se s silikonsko zaščito uporablja tudi 
pri kopanju. Vsadek se lahko poveže tudi z 
zunanjimi napravami, tako da lahko oseba 
posluša glasbo po mobilnem telefonu in se 
po njem nemoteno pogovarja. Naprava se 
lahko poveže tudi s posebnim mikrofonom, 
kar je pomembno za tiste, ki se izobražujejo. 
Učitelj oziroma predavatelj ima nameščen 
poseben mikrofon in prejemnik vsadka lahko 
dobro posluša govor preko svojega govornega 
procesorja. Brez mikrofona bi namreč težje sli-
šal v primeru, ko bi bil govorec nekoliko odda-
ljen od njega. Prednost vsadka OSIA je poleg 
večje učinkovitosti in uporabnosti tudi v tem, 
da je ustreznejši iz estetskega vidika, njen 
zunanji del je skrit za uhljem. 

Ta operacija v programu ZZZS za zdaj še 
ni predvidena, a računajo, da bo kmalu dose-
gljiva na podlagi zdravstvenega zavarovanja. 
Naprava sicer stane približno 14.000 evrov. 

Gluhi in naglušni otroci
Gluhi ali naglušni otroci imajo okvare, ki zajemajo uho, njegove strukture in funkcije, 
povezane z njim. Izguba sluha vpliva na različna področja otrokovega življenja – na spo-
razumevanje, socializacijo in izobraževanje. Naglušen otrok ima povprečno izgubo 
sluha na govornem področju na frekvencah 500, 1000 in 2000 in 4000 hercev (Hz) manj 
kot 110 decibelov (dB) in ima resne težave pri poslušanju govora in pri govorni komuni-
kaciji. Naglušnost pomeni zoženje slušnega polja in delno moti sporazumevanje s pomo-
čjo govora. Glede na naglušnost razlikujemo: 
•	 otroke z lažjo izgubo sluha (26–40 dB): otrok ima zmerno izgubo sluha na enem ušesu 

in je brez izgube na drugem ušesu. Lahko ima lažjo obojestransko izgubo sluha. Pri 
njem je prizadeto sporazumevanje in poslušanje govora, odvisno od stopnje hrupa 
v okolju. Otrok ima lahko težave pri slušni orientaciji. 

•	 otroke z zmerno izgubo sluha (41–60 dB): otrok ima lahko obojestransko zmerno 
izgubo sluha ali težko, najtežjo ali popolno izgubo na enem ušesu in je brez izgube 
na drugem ušesu. Otrok usvaja govor in jezik ter se sporazumeva primarno po slušni 
poti s pomočjo slušnega pripomočka. Pri govoru in sporazumevanju si pomaga tudi 
z ogledovanjem ustnic. V vsakdanjem življenju ima precejšnje težave pri sporazume-
vanju, še posebej v hrupnem okolju. 

•	 otroke s težko izgubo sluha (61–90 dB): otrok ima težko obojestransko izgubo sluha 
ali popolno izgubo na enem ušesu in zmerno izgubo na drugem ušesu. Otrok usvaja 
govor in jezik pretežno po slušni poti s pomočjo slušnega pripomočka; potrebuje 
ogledovanje z ustnic, nekateri si pomagajo z znakovnim jezikom. V vsakdanjem življe-
nju ima običajno zelo velike težave pri razumevanju govora po slušni poti. 

Gluhi otroci imajo najtežjo ali popolno izgubo sluha, pri kateri ojačanje zvoka ne kori-
sti. Glede na gluhoto razlikujemo: 
•	 otroke z najtežjo izgubo sluha (91–110 dB): otrok ima obojestransko najtežjo izgubo 

sluha in je funkcionalno gluh. Ima slušno zaznavo le s pomočjo slušnega pripomočka. 
Govor in jezik usvaja po vizualni poti. Otrok primerno sliši le z uporabo polževega 
vsadka ali z vsadkom v možgansko deblo.

•	 otroke s popolno izgubo sluha – gluhe otroke (nad 110 dB): otrok s popolno izgubo 
sluha ne loči niti dveh jakosti zvoka niti dveh frekvenc, ni sposoben slišati ali razumeti 
govora, tudi če je ojačan. Otrok sliši le z uporabo polževega vsadka ali z vsadkom v 
možgansko deblo.

Kdo so ljudje z gluhostjo in naglušnostjo?
Takih prebivalcev je tako v Sloveniji kot na ravni Evropske unije približno 10 %. Predvi-
devajo, da se bo delež v prihodnjih letih še povečal, saj se prebivalstvo stara in bo ta 
skupina zelo številčna; vanjo bomo morda nekoč spadali tudi sami. Okvare sluha delimo 
v naslednje skupine: gluhi, naglušni, uporabniki polžkovega vsadka. Povsem samostojna 
in specifična skupina ljudi z oviranostmi so osebe z gluho slepoto. V Sloveniji je okoli 
50.000 uporabnikov slušnih aparatov, več kot 200 je uporabnikov polžkovega vsadka.  
V Sloveniji je približno 1000 gluhih oseb. Evidence o številu naglušnih oseb ni. 
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Urinska inkontinenca predstavlja vsako 
nehoteno uhajanje urina. Pri stresni urin-
ski inkontinenci ženskam voda uhaja pri 
kašlju, dvigovanju in pri telesnih dejavno-
stih. Urgentna urinska inkontinenca pa je 
povezana z nenadno, močno potrebo po 
izločanju urina, ki je ni mogoče preprečiti. 
Lahko je povezana z okvaro osrednjega 
živčnega sistema, kot so možganska kap, 
tumorji, poškodbe, z raznimi obolenji (mul-
tipla skleroza, parkinsonova bolezen) ali z 
vnetji sečnega mehurja in rodil. Pogosto je 
povezana tudi s procesom staranja, pri žen-
skah po pojavu menopavze, pri moških pa 
s pojavom povečane prostate. V starostnem 
obdobju 70–80 let je dvakrat pogostejša 
pri ženskah. Za zdravljenje urgentne urin-
ske inkontinence se v prvi vrsti uporabljajo 
različna zdravila, ki umirjajo aktivnost 
mehurja. Najbolj razširjen kirurški posto-
pek za odpravo stresne urinske inkonti-
nence pa je poseg s transvaginalnim 
trakom. Več o tem in drugih postopkih, s 
katerimi lahko odpravimo inkontinenco, 
nam je povedal prof. dr. Igor But iz UKC 
Maribor in Medicinske fakultete Maribor. 

Avtorica: Vesna Mlakar

Kateri so možni vzroki za urinsko inkon-
tinenco pri ženskah?
Vzroki so lahko povezani z motnjami v delo-
vanju sečnice in/ali mehurja. V prvem primeru 
govorimo o stresni urinski inkontinenci (SUI), 
v drugem primeru pa gre za urgentno urinsko 
inkontinenco (UUI), ki je najbolj moteč simp-
tom prekomerne aktivnosti mehurja (PAM). 
Vzroki za uhajanje vode so različni. Pri stresni 
urinski inkontinenci je glavni razlog za nasta-
nek inkontinence nosečnost in predvsem vagi-
nalni porod in to še posebej v primerih, ko je 
porajanje otroka v drugi porodni dobi oteženo 
in je s tem porod podaljšan. Druge vzroke za 
nastanek SUI predstavljajo vse tiste dejavno-
sti, ki močno povišujejo pritisk v trebušni 
votlini, kot so na primer težko fizično delo, kro-
nične bolezni (npr. kronični kašelj pri bolezni 

pljuč) ali pa dedni dejavniki, ki oslabijo pod-
poro sečnice (npr. motnje v metabolizmu kola-
gena, vezivni slabiči). Včasih je lahko vzrok za 
uhajanje urina tudi iatrogen in nastane po 
ginekološki ali urološki operaciji (ali obseva-
nju) sečnice in /ali rodil. Pogosti vzroki za nasta-
nek urgentne inkontinence so lokalni dejav-
niki v mehurju (vnetje mehurja, kamni, 
spremembe v mehurju itd.), razne nevrološke 
motnje (multipla skleroza, demenca, vasku-
larni zapleti in tumorji v centralnem živčnem 
sistemu itd.). Zdi se, da v večini primerov vzrok 
za nastanek motnje ostaja nepojasnjen. Lahko 
bi šlo za zdaj še nezadostno pojasnjene spre-
membe na ravni aktivnosti gladkih mišičnih 
celic mehurja, denervacijo oziroma motnjo v 
oživčenju mehurja, vzrok je lahko tudi v spre-
membi občutljivosti sluznice mehurja, ne 
nazadnje pa tudi za izražanje genetskih dejav-
nikov oziroma za družinsko predispozicijo.

Kateri kirurški postopki odpravljajo 
urinsko inkontinenco?
Najpogostejši kirurški postopek za odpravo 
inkontinence je poseg s transvaginalnim tra-
kom. Pri tem sledimo principu minimalne inva-
zivnosti in se najprej odločamo za tiste posege, 
ki imajo najmanjšo pogostost morebitnih 
zapletov ter hkrati primerljivo učinkovitost z 
agresivnejšimi posegi; torej odločamo se za 
vstavitev minislingov. Ta poseg izvajamo v 
lokalni anesteziji, vse skupaj traja pet minut, 
bolnica pa lahko po prvem odvajanju vode 
odide domov in to brez bolečin, uspeh je takoj-
šen. V neuspešnem primeru operacije mini-
sling ali zapletov se odločamo za transvagi-
nalno operacijo s trakom (TVT), kjer trak 
namestimo bodisi transobturatorno (trak pod 
sečnico izpeljemo skozi kožo ven na obeh stra-
neh v področju genitalij) ali pa retropubično 
(trak pod sečnico izpeljemo skozi kožo, skozi 
prostor izza sramne kosti). Oba operativna pri-
stopa izvajamo v lokalni anesteziji, posega sta 
nekoliko daljša, trajata 10–20 minut in prina-
šata večje tveganje za pojav zapletov med 
operacijo in po njej (hematomi in poškodba 
mehurja pri retropubičnem ter bolečine v 
nogah pri transobturatornem pristopu). 

So poleg omenjenih pogostejših pose-
gov še kakšne druge možnosti za odpravlja-
nje urinske inkontinence?
Na voljo imamo tudi polnila sečnice, npr. 
hidrogel (bulkamid) ali hialuron (urodex), s 
katerim lahko zatesnimo sečnico, vendar pri 
teh operacijah rezultati niso tako dobri kot 
pri zgoraj opisanih posegih s trakom. Zadnji 
pristop, ki bi ga izbrali, pa bi bila laparoskop-
ska operacija po Burchu (kolpocistouretro-
peksija) ali vaginalni sling po Razu, ki ju izva-
jamo v splošni anesteziji.

Katere postopke največkrat uporabljate – 
kako učinkoviti so, komu jih priporočate?

Pri ženskah, ki imajo jasno izražene simptome 
SUI, ki so zelo moteči in imajo hkrati dobro 
moč mišic medeničnega dna (MMD) ter pri 
pregledu ugotovimo slabo podporo sečnice, 
v veliki večini primerov priporočamo opera-
cijo minisling. Menimo namreč, da z nadalj-
njimi neoperativnimi oz. konservativnimi pri-
stopi (keglove vaje, električna in magnetna 
stimulacija MMD, vaginalne uteži, edukator ...) 
ne bo možno bistveno pojačati moči že tako 
močnih mišic medeničnega dna. Če pa je moč 
MMD slaba in je bolnica mlajša, jo vsekakor 
najprej napotimo na konservativno, zgoraj 
navedeno zdravljenje. Učinek operacij mini-
sling je zelo dober, kadar gre za čisto SUI, 
govorimo o več kot 90-odstotni uspešnosti 
v petih letih, v primeru pridruženih težav z 
mehurjem (PAM, UUI) pa je uspeh operacije 
nekoliko slabši, okoli 70-odstoten. Operacija 
kot taka namreč ne more odpraviti težav z 
mehurjem, ki so bile prisotne že pred opera-
cijo ali pa se včasih pojavijo po njej. Če pride 
do težav z mehurjem, potem njihovo inten-
ziteto nadzorujemo z zdravili, ki mehur umir-
jajo (npr. mirabegron, solifenacin, darifena-
cin, fesoterodin itd.).

Kaj pa pri ženskah z urgentno urinsko 
inkontinenco (UUI), ki je najbolj moteč 
simptom prekomerne aktivnosti mehurja 
(PAM)?
Pri ženskah s PAM in UUI svetujemo spre-
membo življenjskega sloga, ki zajema zmanj-
šanje telesne teže, opustitev kajenja in zmanj-
šanje vnosa alkohola, gaziranih pijač ter 
citrusov. Pomemben je trening mehurja, kjer 
bolnice odvajajo vodo na čedalje daljše 
časovne intervale, dokler ne gredo na vodo 
vsake tri ure in pri tem odvedejo okvirno 300 
ml vode. Pomembno je, da ob tem zaužijejo 
okoli dva litra tekočine dnevno, kar je pribli-
žno 25 mililitrov na kilogram telesne mase. 
Če tak trening mehurja ne pomaga, moramo 
uvesti zgoraj navedena zdravila, ki jih je treba 
jemati najmanj tri mesece, da je uspeh zdra-
vljenja razviden.

Postopki zdravljenja

Prof. dr. Igor But 

Zdravje vsem

Terapija TPM predstavlja učinkovito, 
avtomatizirano in neinvazivno obliko 

zdravljenja vseh oblik inkontinence, ki je 
primerna za oba spola, v vseh starostnih 

obdobjih.

Draga 50, Ljubljana, www.zdravjevsem.si, 
info@zdravjevsem.si, 031 774 056
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Astellas Pharma d.o.o., Šmartinska c. 53, 1000 Ljubljana, Slovenija 

              www.mojmehur.si

 TEŽAVE Z URINIRANJEM LAHKO PRIZADENE JO 
VSAKEGA ŠESTEGA SLOVENCA, STARE JŠEGA OD 40 LET. 1 , 2

NAJ MEHUR NE KROJI VAŠEGA ŽIVLJENJA! POGOVORITE SE Z ZDRAVNIKOM.

 

OBSTAJA REŠITEV!

ZA POMOČ PRI POGOVORU OBIŠČITE:

Se ponoči večkrat zbudite, 
ker morate na stranišče?

Pogosto občutite nenadno 
potrebo po uriniranju, in ste v
stiski zaradi iskanja stranišča?

Projekt ozaveščanja o sindromu prekomerno aktivnega sečnega mehurja 
in urinske inkontinence je podprlo podjetje Astellas Pharma  d.o.o. 
v sodelovanju z Društvom za uroginekologijo Slovenije. 

Literatura:  1. Milsom l et al. BJU Int 2001;87(9):760-6.; 
                        2. Abrams P et al. Urology 2003 ;61:37-49.
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Neoperativna dekompresijska terapija hrbtenice 
Po nekaterih podatkih kar 65 odstotkov 
aktivnega prebivalstva išče pomoč 
zaradi bolečin v hrbtenici. Onemogo-
čeno jim je normalno življenje in pogo-
sti so izostanki z dela.

Pomagajo tistim, ki jim ostane le 
še operacija 
Pogosto pri tem gre za hernijo diska, išias, 
degenerativne spremembe diska, artrozo 
majhnih sklepov (degenerativno obole-
nje sklepnega hrustanca) pa tudi spondi-
lolistezo (zdrs kranialnega vretenca glede 
na kavdalno vretence v smeri naprej, nazaj 
ali v stran) in skoliozo (deformacija, stran-
ski odklon hrbtenice od vertikalne osi). 
Bolnike s težavami v hrbtenici ob tem 
tarejo vrtoglavice in glavoboli ali pa čutijo 
neprijetne mravljince v rokah in nogah. 
Težave s hrbtenico lahko nastopijo tudi 
zaradi športnih poškodb. 

V vseh teh primerih lahko pomaga neo-
perativna dekompresijska terapija hrbte-
nice. Na Hrvaškem že dvajset let zdravijo 
s to neinvazivno metodo, od lanskega leta 
pa je na voljo tudi pri nas. 

Simptomatska terapija ne 
pomaga
Kot pove mag. fizioterapije Bernard Nikšić - 
Nado, direktor centra, so se za ustanovitev 
centra pri nas odločili zato, ker je veliko bol-
nikov v Zagreb prihajalo iz Slovenije. Zdaj, 
po enem letu, ugotavljajo, da bi tudi tu 
potrebovali več centrov, saj so potrebe 
velike. Po njegovih besedah k njim priha-
jajo bolniki, ki jim uradna medicina ni mogla 
pomagati in jim je preostala le še operacija. 
Bernard Nikšić je iskal metodo, ki bi poma-
gala pri težjih poškodbah hrbtenice, saj se 
ni strinjal s klasično fizioterapevtsko obrav-
navo težjih poškodb, predvsem hernije 
diska. Običajno se namreč tudi v teh prime-

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

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

Večletne težave so bile 
premagane
Vzdušje na terapijah je sproščeno in prijet-
no, sama obravnava pa traja kar 60 minut. 
Fizioterapevt se z bolnikom najprej teme-
ljito pogovori, natančno pregleda njegovo 
zdravstveno dokumentacijo in analizira sta-
nje. Kot pove Bernard Nikšić, zanj bolniki, 
ki se dan za dne m zgrinjajo pred ordina-
cijo, niso številke, ampak ljudje, ki potre-
bujejo pomoč, da bi se rešili protibolečin-
skih tablet in težav s hrbtenico.

Bolniki, ki prihajajo na obravnavo, obi-
čajno poročajo, da zaradi težav s hrbtenico 

trpijo že dolgo časa in da jim nihče ni mogel 
pomagati. Preostala jim je le še operacija. 
Protibolečinska terapija čez čas preneha 
delovati, saj se telo nanjo preprosto navadi. 
Po njej bolnik postane le omamljen, kar mu 
tablete dajejo lažen občutek, da manj boli. 
S kronično bolečino mora tako živeti in se 
prebijati iz dneva v dan. Kot že rečeno, v 
Nado centru zdravja jim z neoperativno 
dekompresijsko terapijo uspe pomagati v 
vsaj 80 odstotkih primerov. Bolečine se 
zmanjšajo že po nekaj tretmajih, mravljin-
čenje preneha in bolniki lahko spet nor-
malno dihajo, živijo in delajo. 

Tudi za otroke in pri vrtoglavicah
V Nado centru zdravja posebno pozornost 
namenjajo tudi otrokom, saj opažajo, da 
se pri nas nihče resno ne ukvarja z zdra-
vljenjem skolioze, zelo razširjeno defor-
macijo hrbtenice, ki kasneje lahko privede 
do resnih težav. Pregled in svetovanje za 
otroke izvedejo brezplačno. 

In še ena težava je, ki ji posvečajo pozor-
nost: vrtoglavice. Po besedah Bernarda 
Nikšića kar 80 odstotkov vrtoglavic izvira 
iz težav v vratnih vretencih. Ker ni opa-
znega patološkega stanja, jih ni mogoče 
diagnosticirati, posledično pa tudi ne učin-
kovito zdraviti. V Nado centru zdravja tudi 
to težavo uspešno zdravijo z neoperativno 
dekompresijsko terapijo. 
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Neoperativna Dekompresijska Terapija Hrbtenice (DTH) (raztezanje hrbtenice z ekstenzomatom) zdravi:

DTH - znanstveno dokazana kot najbolj učinkovita terapija pri degerativnih spremembah na hrbtenici.

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

√  išias
√  degenerativne spremembe diska
√  vrtoglavico in glavobole
√  artrozo majhnih sklepov
√  športne poškodbe
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Kiropraktika je obenem znanost, po drugi 
strani veda in obenem umetnost, katere 
namen je odstraniti motnje v osrednjem 
živčnem sistemu. Nekaj več o sami kiroprak-
tiki nam je povedal Rostislav Gubič, dr. 
med., sicer specialist manualne medicine, 
z več kot dvema desetletjema izkušenj, med 
katerimi se je izpopolnjeval tudi v Tibetu. 
Dr. Gubič je član Asociacije za osteopatijo, 
kiropraktiko in manualno medicino 
(UAOMT), ki je članica Mednarodne zveze 
za mišično-skeletno medicino. 

Avtorica: Nika Arsovski

Kiropraktika še zdaleč ni novost, manualno 
zdravljenje hrbtenice so poznali že stari Egip-
čani in Grki. Prav iz grščine tudi izvira beseda 
kiropraktika, ki je sestavljenka grških besed 
χείρ – roka in praxis – proces. Že beseda sama 
tako nakazuje na to, da gre za sklop številnih 
ročnih tehnik. Sodobna kiropraktika se je izo-
blikovala v ZDA in je prvič kot samostojna 
stroka nastopila že leta 1890. V vseh teh 130 
letih je bila deležna številnih kritik, v zadnjih 
letih pa so tudi raziskave potrdile številne pozi-
tivne učinke same kiropraktike. Zanimanje 
zanjo med pacienti se povečuje, vse več je 
zanimanja tudi za študij same kiropraktike. 
Nekateri kiropraktiko definirajo kot umetnost 
delanja z rokami, kar tudi brez dvoma je. 
Ampak kiropraktika je še precej več kot le to. 
Je veda, ki se ukvarja z odkrivanjem, prepre-
čevanjem in zdravljenjem okvar mišično-ske-
letnega sistema ter njihovega vpliva na delo-
vanje živčnega sistema in samo zdravje 
posameznika. »Znanost o gibalnem, živčnem 
sistemu telesa. Odpravlja vzrok in bolečine v 
hrbtenici, disfunkcijo notranjih organov, 
usmerja se v harmonično delovanje gibalnega, 

visceralnega sistema ter pripomore k ohranja-
nju zdravja,« o kiropraktiki pove Rostislav 
Gubič, ki ima ob široki zdravstveni izobrazbi 
tudi širši pogled na celostno obravnavo telesa. 
Dr. Gubič je sicer tudi specialist za akupunk-
turo in pulzno diagnostiko, pa tudi specialist 
anesteziolog. Kiropraktika se osredotoča na 
celoten mišično-skeletni sistem, s poudarkom 
na hrbtenici. Velja prepričanje, da je hrbtenica 
osnova za zdravo delovanje osrednjega živč-
nega sistema. »Hrbtenica je najbolj zapleten 
in kompleksen del človeškega skeleta. Pod-
pira in nosi celotni trup ter je zaščita hrbtnemu 
mozgu in živčnim koreninam. Hrbtenica je pri 
večini telesnih gibov vedno udeležena. Glede 
na zaščitne funkcije hrbtnega mozga lahko 
različne spremembe v hrbtenici pripeljejo do 
motenj številnih funkcij našega telesa in visce-
ralnih organov,« je jasen sogovornik. Zdrava 
hrbtenica je ravna, kar pomeni, da se ušesa, 
ramena in kolki nahajajo v isti ravnini. Ta je 
tudi težiščnica, premiki katere lahko privedejo 
do obrab in mehanskih težav. Po raziskavah 
sodeč se že po centimetrskem premiku naša 
hrbtenjača raztegne, kar privede do odmira-
nja živčnih celic in posledičnih sprememb. 
Zdravo hrbtenico prepoznamo tudi po treh 
krivuljah, vratni, prsni in ledveni. Trojica je med 
seboj v pravilnem razmerju, ki ga prepoznamo 
po obliki polmeseca. 

Ob zdravstvenih težavah 
pomemben tudi življenjski slog 
posameznika 
Z vsako kiropraktično obravnavo se stimulirajo 
naši možgani in posledično osrednji centralni 
živčni sistem, s čimer se odpravijo motnje in se 
izboljša pretok krvi skozi telo. Poudarek je na 
manualni terapiji, ki si prizadeva za manipula-
cijo in pravilno lego hrbtenice. Ker pa gre za 
pri nas precej svežo vejo, saj tudi poklic kiro-
praktika zakonsko še ni opredeljen, so pogo-

Kiropraktika –  
kaj, kdaj in zakaj?

sta tudi zmotna prepričanja, ki se tičejo kiro-
praktike. Eno izmed takšnih je po besedah dr. 
Gubiča to, da lahko kiropraktično zdravljenje 
poslabša zdravstveno stanje ali privede do 
poškodbe hrbtenice. »Kiropraktika kot zdra-
vstvena metoda temelji na natančni diagnozi, 
iskanju vzroka za bolečine v hrbtu. Pacient 
mora kiropraktika nujno obvestiti o zdravstveni 
anamnezi, vključno s kirurško ali travmatično. 
Ob vseh zdravstvenih težavah pacienta, tudi 
trenutnih, pa mora biti obveščen tudi o življenj-
skem slogu posameznika,« poudarja sogovor-
nik, specialist manualne medicine. Pri tem opo-
zarja, da je potrebno kiropraktika, ki mu 
zaupamo svoje zdravje in počutje, previdno 
izbrati. Ta mora imeti primerno medicinsko izo-
brazbo in zadostno prakso. V preteklih dese-
tletjih je znanje kiropraktike zahtevalo študij 
na kateri izmed severnoameriškim univerzam 
pridruženi izobraževalni ustanovi, danes jih 
najdemo širom po svetu. Kiropraktika zahteva 
višjo izobrazbo, v ZDA pa je ta že enaka medi-
cinski izobrazbi. Po podatkih Zavoda republike 
za zaposlovanje je v ZDA potreben sedemlet- 
ni študij kiropraktike, v nekaterih drugih drža-
vah pa obsega od dve do pet let študija. Ta 
poleg študija anatomije, fiziologije, patologije, 
rentgenologije in diagnostike vključuje tudi 
humano biomehaniko in učenje specifičnih 
kiropraktičnih tehnik. 

Kiropraktika ni primerna za vse 
vrste bolečin
In katere težave je mogoče ob dolgoročnem 
obisku kiropraktika tudi odpraviti? Kiroprak-
tika obiščemo ob bolečinah v ledvenem in hrb-
tnem delu hrbtenice (bolečine v križu in nogah, 
bolečine med lopaticami, bolečine v prsih, gla-
voboli, vrtoglavice …), tudi ob mravljincih v 
nogah in rokah. Pomoč velja poiskati tudi ob 
pojavu bolečin v ostalih sklepih, bodisi kole-
nih, ramenih, gležnjih, komolcih in zapestju. 

A  Hrbtenica je najbolj zapleten 
in kompleksen del človeškega 
skeleta.

B  Kiropraktika se osredotoča na 
celoten mišično-skeletni sistem, s 
poudarkom na hrbtenici.

C  Obisk kiropraktika se priporoča 
vsaj enkrat letno, ne le v primeru 
poškodb in nesreč.
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Kiropraktika pa zaradi delovanja na osrednji živčni sistem pripomore zdravju 
tudi širše. »Težave gibalnega sistema in tudi težave delovanja visceralnih orga-
nov, recimo pljuč, želodca, jeter, srca, pa probleme centralnega in perifernega 
živčnega sistema,« o težavah, ob katerih velja poiskati pomoč kiropraktika, 
pove dr. Gubič. Pri kiropraktiku se lahko naročajo tudi nosečnice, saj je tera-
pijo mogoče prilagoditi vsakemu posamezniku, se je pa pred tem priporo-
čeno posvetovati z izbranim ginekologom. Prav tako bo obisk kiropraktika 
dobrodošel za vse, ki imajo težave z delovanjem imunskega sistema, saj je 
mogoče s kiropraktično obravnavo dvigniti raven belih krvničk. Kiropraktika 
pa ni primerna vedno in povsod. Posebej pozorni naj bodo rakavi bolniki, sploh 
če se rakave tvorbe nahajajo v hrbtenici, saj lahko s terapijo pripomoremo k 
razširitvi raka ali k poškodbi omenjenega dela. 

Obravnava mora biti individualna in celostna, ne le 
simptomatska
Pogosto se zgodi, da pride do nejasnosti v povezavi z delovanjem kiroprak-
tike, saj ga kaj hitro lahko zamenjamo za fizioterapijo. Bistvena razlika med 
obema vedama je v tem, da fizioterapija deluje na mišični ravni, kiropraktika 
pa se osredotoča na delovanje osrednjega živčnega sistema in posledično na 
obnašanje mišično-skeletnega sistema. »Terapija je prvotno usmerjena na 
mehko tkivo, kot so mišice in vezivno tkivo, s tem pa se omogoča uporaba 
mehkih ter manipulativnih tehnik pri zdravljenju težav s hrbtenico, vretencih, 
medvretenčnimi diski in sklepih. Posledično pri pacientu omilimo ali se zne-
bimo bolečin. V primeru funkcionalnih sprememb težimo k bistvenemu izbolj-
šanju stanja telesa in duha,« pojasni specialist manualne terapije. Vas zanima, 
kako je videti obisk kiropraktika? Za začetek se bo izbrani kiropraktik z vami 
najprej pogovoril o vaših težavah in opravil anamnezo, sledita fizični in dia-
gnostični pregled. Ob tem se preverijo rezultati rentgena (RTG), magnetne 
resonance (MR) in računalniške tomografije (CT), na podlagi teh pa se sprejme 
odločitev, ali je kiropraktična obravnava primerna. »Obravnava mora biti indi-
vidualno prilagojena vsakemu posamezniku, celostna, ne le simptomatska. 
Kiropraktik išče možne vzroke za nastanek težav, ne le odpravlja posledice. 
Na prvem mestu je varnost. Moje osebno geslo je: Varno pomagaj in ne škodi 
pacientu,« pojasni sogovornik. Število obiskov je odvisno od same terapije in 
jih določa kiropraktik sam, običajno pa se število giblje med 8 in 15 obiski. Po 
potrebi se terapije ponavljajo v terminu, ki ga določite skupaj z izbranim kiro-
praktikom. Kiropraktika pozna številne tehnike in prijeme, bistveno pa je najti 
človeka, ki mu pri terapiji lahko zaupate in čigar pristop vam ustreza. Dr. Gubič 
tako pred začetkom terapije s posebno metodo ogreje mišice in sklepe, po 
potrebi pa se opre tudi na protibolečinsko terapijo z akupunkturo. 

H kiropraktiku vsaj enkrat letno, preventivno
Obisk kiropraktika je smiseln tudi, kadar nismo poškodovani in v bolečini. 
»Pomembno je vzdrževanje telesa – to pomeni, da je treba redno obiskovati 
kiropraktika. Priporočam obisk vsaj enkrat letno, ne pa le v primeru poškodb 
in nesreč. Pomembna je preventiva, saj je v novodobnem življenjskem slogu 
družbe na preizkušnji naše zdravje. Hipokinezija in hipodinamija sta postali 
bolezni moderne civilizacije,« zaključi dr. Gubič. Zaradi življenjskega ritma 
je naše telo pogosto zakrčeno, saj velik del dneva preživimo v sedečem polo-
žaju. Veliko lahko za zdravje hrbtenice storimo tudi sami, predvsem s pri-
merno vadbo, ki mora biti tudi pravilno izvedena. Neprimerna oz. napačni 
gibi lahko povzročijo več škode kot koristi. Bolj kot tek kiropraktiki priporo-
čajo nordijsko hojo, vsem tekačem pa svetujejo, naj se ne zaženejo prehitro 
v intenzivni trening. Naša zakrčenost namreč vpliva tudi na držo pri teku, 
zato, če je le mogoče, nekajkrat na teden izvajajte vaje krepitev mišic trupa 
in ramenskega obroča, s katerimi boste okrepili zgodnji del telesa. 
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Srčno popuščanje je bolezen, ko srčna 
mišica ni več sposobna črpati dovolj velike 
količine krvi po telesu, zato posamezni 
organi ne dobijo več dovolj hrane in vse 
slabše funkcionirajo. O simptomih, diagno-
sticiranju in sodobnem zdravljenju te bole-
zni smo se pogovarjali z Alenko Simonič, 
dr. med., spec. splošne medicine iz Ormoža. 

Avtorica: Maja Korošak 

Kateri so torej simptomi te bolezni? »Kaže 
se na različne načine. Pogosto sta začetna 
simptoma nekoliko povečana utrujenost in 
zmanjšana zmogljivost, ker pa običajno zbo-
lijo starejši ljudje, to pripisujejo starosti in 
ne neki bolezni,« je pojasnila naša sogovor-
nica in nadaljevala z naštevanjem vzrokov. 
»Vzrokov za srčno popuščanje je več. To so 
vse bolezni srca in ožilja, visok krvni tlak, 
težave s srčnimi zaklopkami, bolezni srčne 
mišice, med vzroke pa prištevamo še ostale 
dejavnike tveganja, kot so debelost, telesna 
nedejavnost, alkoholizem, kajenje, visoke 
vrednosti holesterola, neurejen krvni slad-
kor. Vsi ti dejavniki tveganja povzročajo, da 
srčna mišica postaja čedalje šibkejša in čeda-
lje slabše črpa.« 

Kako se bolezen razvija? »Ko je vzrok srčnega 
popuščanja določena bolezen, kot je vnetje 

srčne mišice, se to razvija zelo hitro, simptomi 
se pokažejo nenadoma. Pri starejših bolnikih, 
ki imajo že dlje časa povišan krvni tlak, motnje 
srčnega ritma … pa se bolezen začne z manjšo 
zmogljivostjo, zadihanostjo ob manjših napo-
rih in se kaže tudi kot razbijanje srca ob napo-
rih,« razlaga zdravnica. Ali se pojavljajo tudi 
simptomi, na katere morajo biti bolniki še pose-
bej pozorni? »Značilen znak, na katerega naj 
bodo bolniki pozorni in kaže, da gre verjetno 
za srčno popuščanje, je težko dihanje ponoči, 
ki jih zbuja. Če dvignejo vzglavje, jim je neko-
liko lažje. Do težkega dihanja v mirovanju 
ponoči namreč prihaja zato, ker srce ne zmore 
izčrpati krvi iz pljuč in zato tam zastaja tekočina, 
ki povzroča težko dihanje v ležečem položaju. 
Z napredovanjem bolezni se tekočina nabira 
tudi drugje – otekajo noge, otekajo gležnji, ti 
so otečeni že zjutraj. Bolniki imajo občutek 
napihnjenosti okoli trebuha, saj se tekočina 
zadržuje tudi v trebušni votlini. V nadaljevanju 
se pojavijo modre ustnice in to je pozni znak 
bolezni,« je pojasnila dr. Simonič. 

Postavljanje diagnoze
Ali drži, da pot do pridobitve diagnoze pogo-
sto traja predolgo? »Res je, in sicer iz dveh 
razlogov. Prvič, bolniki zelo pozno pridejo k 
zdravniku in mu povedo, da že dve ali tri leta 
ponoči težko dihajo, ter to pripisujejo svoji sta-
rosti. Druga težava je ta, da zdravnik postavi 
sum na bolezen, za dokončno postavitev dia-
gnoze pa mora bolnik opraviti še ultrazvok 
srca, žal pa je čakalna doba za ta pregled zelo 
dolga. Vendar zdravnik že ob sumu na bolezen 
lahko uvede začetno zdravljenje z zdravili in 
stanje bolniku se lahko zelo hitro popravi.«

Učinkovito sodobno zdravljenje 
Kako poteka zdravljenje? »Srčno popuščanje 
zdravimo predvsem z zdravili. Ta so v zadnjem 
času zelo učinkovita in življenje se je srčnim 

bolnikom pomembno spremenilo in izbolj-
šalo. Nekoč je bolezen srčnega popuščanja 
imela slabšo prognozo kakor rakave bolezni, 
bolniki so umirali zelo hitro po postavitvi dia-
gnoze, kakovost njihovega življenja pa je bila 
slaba, s številnimi poslabšanji in številnimi 
hospitalizacijami. Z novimi zdravili, za katere 
je pomembno, da jih bolniki zares redno 
jemljejo, pa je teh zdravljenj v bolnišnici 
bistveno manj, precej manj je poslabšanj, 
kakovost življenja bolnika s srčnim popušča-
njem je veliko boljša,« je zadovoljno povedala 
dr. Simonič ter dodala, da je poleg zdravljenja 
z zdravili enako pomembno tudi to, da ima 
bolnik urejeno življenje. »Bolniki morajo dobiti 
zelo jasna navodila glede pitja tekočine. Vnos 
tekočine je namreč omejen, zato morajo bol-
nik in svojci natančno vedeti, koliko tekočine 
lahko vsakodnevno vnesejo v svoje telo. 
Pomembna je tudi previdnost pri prehrani, 
predvsem se je treba izogibati soli in živilom, 
ki vsebujejo več kalija (krompir, temna zele-
njava). Zdravila, ki jih jemljejo, zadržujejo kalij 
v telesu in lahko bi se ga v telesu nabralo pre-
več ter bi tako prihajalo do zapletov. 
Pomembno je tudi, da bolniki ostanejo tele-
sno dejavni.« Naša sogovornica še poudari 
pomen vsakodnevnega tehtanja ter diureti-
kov, zdravil, ki pomagajo odvajati odvečno 
vodo iz telesa, ko se ta nabere bodisi v pljučih 
bodisi v udih ali v trebuhu. »Vsakodnevno teh-
tanje je pri teh bolnikih tako pomembno, kot 
je na primer pri bolnikih z diabetesom 
pomembno merjenje sladkorja v krvi.« 

Kako zdravila izboljšajo počutje? »Bolniki, 
ki si prej niso več mogli sami pripraviti hrane, 
iti v trgovino in opravljati še drugih vsakda-
njih lažjih opravil, te stvari zdaj ponovno zmo-
rejo. Pred uvedbo novih zdravil so bili bolniki 
s srčnim popuščanjem pogosto prikovani na 
posteljo, zdaj pa lahko razmeroma normalno 
živijo svoje življenje. Smernice zdravljenja srč-
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nega popuščanja so se v zadnjem času kar 
precej spremenile. Poglavitna zdravila, ki jih 
prejmejo vsi bolniki, so iz skupine ARNI – to 
so zaviralci angiotenzinskega receptorja in 
neprilizina. Učinkujejo tako, da se funkcija 
srca bistveno izboljša. Druga zdravila so blo-
katorji receptorjev beta, ki upočasnjujejo 

srčni utrip in izboljšajo presnovo v srčnomi-
šičnih celicah. S tem izboljšajo delovanje srca. 
Tretja vrsta zdravil pomaga telesu izločiti pre-
komerno tekočino, s četrtimi zdravili pa se 
uravnava krvni tlak. 

Zdravila iz skupine ARNI so novejša zdra-
vila in so po navadi že kombinirana z zdravili 

Na kaj morajo biti bolniki pozorni?
Pomembno je omejiti uživanje soli, saj pri bolnikih s srčnim popu-
ščanjem preveč soli povzroči kopičenje vode v telesu, s tem pa se 
poslabšajo simptomi in znaki srčnega popuščanja. Priporočajo, da 
bolniki s srčnim popuščanjem dnevno zaužijejo le dva grama soli 
(eno čajno žličko). Vendar ne gre le za sol, ki jo sami dodamo hrani, 
temveč tudi sol, ki jo hrana že vsebuje. Zato se je dobro izogibati 
vnaprej pripravljeni hrani, juham iz vrečk ali slanim prigrizkom. 
Zaradi zmanjšanega vnosa soli se zmanjša tudi občutek žeje.

S tem ko omejujemo vnos tekočin, obvladujemo simptome in 
znake srčnega popuščanja. Prevelik vnos tekočine povzroča ote-
kanje in poslabša težave z dihanjem. V tem primeru je treba pove-
čati odmerek diuretikov, da se s tem odvede odvečna tekočina.

Če dosledno omejujemo uživanje tekočin, se pomembno izbolj-
šajo simptomi in znaki srčnega popuščanja, hkrati pa zelo zmanjša 
porabo diuretikov. Če bolniki upoštevajo omejevanje pitja, običajno 
ne potrebujejo diuretikov ali pa jih jemljejo po potrebi vsakih nekaj 
dni. Koliko tekočine lahko bolnik popije, svetuje zdravnik.

Omejevanje maščob je pomembno zlasti z vidika preprečevanja 
koronarne bolezni. Če imamo zvišan holesterol, je treba spremeniti 
prehrano. Jejmo hrano z malo maščobami. Če bo holesterol kljub 
temu ostal previsok, zdravnik predpiše zdravilo za zniževanje.

Redna telesna dejavnost krepi skeletne mišice in srce ter izboljša 
splošno počutje, zato je izjemnega pomena. Telo lahko in zmerno 
obremenimo z dejavnostmi, kot so: hoja, kolesarjenje po ravnem, 
plavanje. Izogibamo pa se večjim telesnim naporom (dvigovanje 
uteži, gorsko kolesarjenje ipd.), ki lahko povzročijo poslabšanje 
srčnega popuščanja. Intenzivnost telesne dejavnosti je treba pri-
lagoditi stopnji srčnega popuščanja. O trajanju, intenzivnosti in 
vrsti telesne vadbe se je treba posvetovati z zdravnikom.

Odvečni kilogrami srce dodatno in po nepotrebnem obreme-
njujejo in prevelika telesna masa poslabšuje srčno popuščanje. Ob 
zmanjšanju telesne teže se lahko simptomi in znaki bistveno 
izboljšajo. 

Kajenje in čezmerno pitje alkohola zelo slabo vplivata na srčno 
popuščanje. Zato je pomembno, da ne kadite in pijete le majhne 
količine alkohola.

Priporočajo tudi cepljenje proti gripi in pljučnici, saj so bolniki 
s srčnim popuščanjem bolj dovzetni za okužbe spodnjih dihal. Če 
se okužba vseeno razvije, je treba čim prej obiskati osebnega zdrav-
nika. Ta po potrebi predpiše antibiotik, hkrati pa oceni, ali je okužba 
povzročila poslabšanje srčnega popuščanja.

za urejanje krvnega tlaka. Skupino beta  
blokatorjev, diuretikov ter antagonistov 
aldosterona  (blagi diuretiki, ki ob tem 
zmanjšujejo vnetje srčne mišice) pa za 
zdravljenje bolezni uporabljamo že dolgo. 
Bolnik mora tako za dobro urejenost bolezni 
jemati zdravila iz vseh štirih skupin. 
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Srčni spodbujevalnik (angl. pacemaker), 
majhna napravica, vstavljena v prsni koš, 
uravnava prepočasen srčni ritem. Ob 
pomoči električnega impulza spodbudi srce, 
da se začne krčiti s primerno frekvenco. 
Vstavitev srčnega spodbujevalnika sodi 
med pogoste kardiološke posege, letno jih 
v Sloveniji opravijo nekje okrog 1500, kljub 
temu pa si le s težavo predstavljamo, kako 
močno je tudi na tem področju napredo-
vala znanost.

Avtorica: Nika Arsovski

Srce sestavljajo štiri votline: desni in levi pred- 
dvor ter desni in levi prekat. Ritem srca vzdr-
žuje naravni srčni spodbujevalnik, imenovan 
sinusni vozel, ki iz desnega preddvora srca poši-
lja električne impulze vse do prekatov. Predd-
vori se skrčijo pred prekati, s čimer omogočajo 
polnitev slednjih s krvjo. Prekati se v nasle-
dnjem koraku skrčijo in kri potisnejo v aorto 
ter naprej po telesu. Ko se levi prekat skrči, se 
v arterijah ustvari velik pretok krvi, ki ga 
zaznamo kot utrip. Zdravo srce enakomerno 
udari med 60- in 100-krat na minuto, takrat 
govorimo o normalnem srčnem ritmu. Pospe-
šeno, upočasnjeno ali neenakomerno bitje srca 
pa označujemo s terminom aritmije oz. motnje 
srčnega ritma. Sploh ob prepočasnem srčnem 
ritmu srce ne more zagotoviti zadostnega pre-
toka krvi po telesu, kar se odraža na splošnem 
počutju in zdravju posameznika. Stanje lahko 
v najslabšem primeru vodi tudi v izgubo zave-
sti ali celo smrt. Že stari Rimljani so pisali o zdra-
vljenju srčnih težav s pomočjo električnih 
impulzov, šele v drugi polovici 19. stoletja pa 
je znanstvenikom uspelo bolje preučiti ta feno-
men. Spoznali so, da je ritem srca mogoče 
izzvati s pomočjo elektrike. Na to se zanašamo 
še danes, saj obstaja vrsta elektronskih naprav 
za zdravljenje motenj ritma srca. »Med srčne 
vsadne elektronske naprave sodijo: običajni 
srčni spodbujevalnik (angl. pacemaker – PM) 
za preprečevanje počasnega bitja srca, vsadni 
kardioverter-defibrilator (angl. implantable car-
dioverter-defibrillator – ICD) za preprečevanje 
nenadne srčne smrti in resinhronizacijski spod-
bujevalnik (angl. cardiac resynchronization the-

rapy – CRT) za zdravljenje srčnega popuščanja, 
ki je posledica električno neusklajenega bitja 
srca,« pojasnjuje doc. dr. David Žižek, dr. 
med., spec. kardiologije. Daleč najpogostejša 
je uporaba srčnega spodbujevalnika.

Pogost kardiološki poseg
Srčni spodbujevalnik je majhna napravica, ki 
se jo vstavi v prsni koš, z namenom, da pomaga 
uravnavati srčni ritem. Sestavlja jo ohišje iz tita-
nija, v katerem so litij-srebrova baterija, elek-
trično vezje in mikroprocesor. Ohišje s srčno 
votlino povezujeta ena ali dve elektrodi. Leta 
1958 je švedski kardiolog Ake Senning ob 
pomoči stanovskega kolega Runeja Elmquista 
kot prvi vstavil srčni spodbujevalnik, le sedem 
let kasneje smo prvi tovrstni poseg dočakali 
tudi na slovenskih tleh. Zanj sta zaslužna srčni 
kirurg Miro Košak in kardiolog Anton Jagodic, 
ki sta leta 1965 bolnici s popolnim preddvorno 
prekatnim blokom vstavila prvi srčni spodbu-
jevalnik. Dandanes vstavitev srčnega spodbu-
jevalnika sodi med pogoste kardiološke posege. 
Po besedah sogovornika so v letu 2020 v enaj-
stih slovenskih bolnišnicah skupno vstavili 1533 
srčnih spodbujevalnikov, če temu prištejemo 
še ostale vsadne elektronske naprave, pa šte-
vilo naraste skoraj do 2000. »Vse elektrostimu-
lacijske naprave so v osnovi sestavljene iz bate-
rije in elektrod. Srčni spodbujevalnik  je 
najenostavnejša vsadna elektronska naprava, 
ki v osnovi preprečuje prepočasno bitje srca oz. 
bradikardijo. Baterija vsebuje pulzni generator 
in mikroprocesor, ki omogoča primerno delo-
vanje naprave. Elektrode, ki ležijo v srcu, bate-
rijo povezujejo s srčno mišico in omogočajo 
zaznavanje električne aktivnosti srca in dova-
janje električnih impulzov,« sogovornik obja-
sni generiranje srčnega utripa s pomočjo spod-
bujevalnika. Zdravnik ob pomoči programatorja 
preko magnetne točke lahko sodeluje s spod-
bujevalnikom v podkožju, tako da nastavi fre-
kvenco in amplitudo stimulacije, po drugi strani 
pa na ta način pridobi tudi podatke, koristne 
za nadaljnje zdravljenje bolnika. 

Danes poseg precej manj 
invaziven kot nekoč
Bistvo vsaditve elektrostimulacijskih naprav 
je preprečevanje simptomov, ki so lahko 
posledica neustreznega električnega delo-

Napravica, ki spodbudi 
ritem vašega srca 

vanja srca. Primerno stimulacijsko napravo 
strokovnjaki izberejo na podlagi vzorčne 
povezave med motnjo ritma in z njo poveza-
nimi simptomi. »Za srčni spodbujevalnik se 
odločimo, ko gre pri bolniku za jasno pove-
zavo med počasnim bitjem srca, ki ga zabe-
ležimo z elektrokardiogramom (EKG), in simp-
tomi, kot so: izguba zavesti, omotica, težka 
sapa pri naporu itd. Prepočasno bitje srca na 
EKG zapisu imenujemo bradikardija, delno 
prekinitev električnega delovanja pred- 
dvorno-prekatni blok, popolno prekinitev pa 
asistolija. Zaradi prepočasne električne aktiv-
nosti prevodnega sistema se srce nezadostno 
krči, kar lahko vodi v težko sapo pri naporu, 
izgubo zavesti ali celo smrt,« pove strokov-
njak kardiologije. Če so nekoč srčne spodbu-
jevalnike vstavljali s kirurškim posegom, pri 
čemer so odprli votlino prsnega koša, je dan-
danes postopek neprimerljivo manj invazi-
ven in poteka v lokalni anesteziji. Elektrode 
se vstavijo preko ven, največkrat pod levo ali 
desno ključnico. Z rentgenskim slikanjem se 
preveri primerna lega elektrod, nato pa se 
skozi manjši rez v koži vstavi spodbujevalnik 
in se ga priključi na elektrode. Po posegu se 
rana zašije, bolnik pa se po enodnevnem opa-
zovanju že lahko vrne v domačo oskrbo. 
Možni zapleti so redki, največkrat se na mestu 
pojavijo krvavitev, oteklina ali modrica, 
mogoč je tudi premik elektrode. Posebna 
skrb pri posegu je namenjena preprečitvi 
morebitne okužbe rane, saj ta zahteva 
popolno odstranitev naprave in dolgotrajno 
antibiotično zdravljenje. 

Spodbujevalniki po velikosti vse 
manjši in bolj napredni
Kot že nekajkrat omenjeno, je tehnologija v 
zadnjih letih močno napredovala. »V zadnjem 
desetletju je prišlo do številnih tehnoloških 
izboljšav in znanstvenih dognanj, ki so 
pomembno vplivale na razvoj elektrostimu-
lacijskih naprav. Na strani tehnoloških izbolj-
šav lahko govorimo o podaljšanju trajanja 
baterij (več kot 15 let), o pomembnem zmanj-
šanju velikosti spodbujevalnikov, omogoča-
nju slikanja z magnetno resonanco, oddaljeno 
sledenje naprav in razvoj brezelektrodnih 
spodbujevalnikov, ki pomembno zmanjšujejo 
možnost zapletov, ki so povezani z vstavitvijo 
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Prodajna mesta: lekarne in specializirane trgovine ter spletna trgovina Panakea.

Izdelano in testirano v EU ob farmacevtskem nadzoru glede čistosti in sestave.

BREZ KONKURENCE 
ZA ZDRAVJE SRCA

INOVATIVNO

strokovno svetovanje:
Panakea d.o.o. 
Cetsa v Gorice 2b 
1000 Ljubljana

•  100% krilovo olje 
(500mg): edinstvene 
omega-3 nenasičene 
maščobne kisline.

• Naravni koencim 
Q10: po 40. letu 
telo tvori 30 % manj 
koencima Q10, do 
80. leta že 60 % 
manj.

•  Magnezij: 106 % 
boljša absorpcija 
v primerjavi z 
magnezijevim 
oksidom.

•  Železo: 75 %
boljša absorpcija 
in 4-krat večja 
biorazpoložljivost 
v primerjavi z 
železovim sulfatom.

•  Vitamin B6, B12, 
selen in cink: za 
normalno delovanja 
srca in možganov.

V kapsulah brez
vonja in okusa.

srca in možganov.

V kapsulah brez
vonja in okusa.

* Vir: Evaluation of the Effects of Neptune Krill Oil on the Clinical Course of Hyperlipidemia (Altern Med Rev 2004; 9 (4): 420-428

www.panakea.net

PLOD ZNANSTVENIH RAZISKAV 

Z VRHUNSKO SESTAVO.

 10 aktivnih 
učinkovin v 
eni kapsuli.

običajnih srčnih spodbujevalnikov. S strani znanstvenih dognanj pa so v ospredju 
predvsem možnosti spodbujanja prevodnega sistema, ki omogoča najbolj fizio- 
loško obliko spodbujanja, ki bo v prihodnosti korenito spremenila tehniko vsta-
vitve srčnih spodbujevalnikov,« o napredni tehnologiji in postopkih pove dr. Žižek. 
Z vstavljanjem brezelektrodnih spodbujevalnikov so v ljubljanskem Univerzitet- 
nem kliničnem centru pričeli leta 2017. Pri samem postopku kirurški rez ni več 
potreben, saj celoten spodbujevalnik zaradi svoje majhnosti leži v srcu. Različne 
tehnike stimulacije prevodnega sistema pa so v isti ustanovi začeli izvajati le leto 
kasneje in zdaj predstavljajo že četrtino vseh novih posegov vstavitve srčnih 
spodbujevalnikov.

Kako je živeti s srčnim spodbujevalnikom? 
Posamezniki se običajno po nekaj mesecih oz. pol leta privadijo na novega 
sopotnika, kljub temu pa si nekaj stvari velja zapomniti. Izkaznico o vgrajenem 
srčnem spodbujevalniku velja venomer nositi s seboj, saj je podatek dragocen 
tudi za druge zdravnike in celo zobozdravnika. Strokovnjaki svetujejo, da redno 
merite srčni utrip, v primeru slabega počutja, vrtoglavice, oteženega dihanja, 
otekanja nog, bolečin v prsih in ostalih neprijetnostih pa si izmerite utrip in se 
o tem posvetujte z izbranim zdravnikom. Prav tako bodite pozorni, če se pojavi 
povišana telesna temperatura, ki jo spremljata rdečica in bolečina v predelu 
brazgotine. Pri športu večjih ovir ni, izogibajte se le kontaktnim dejavnostim. 
Nekatere elektronske naprave lahko vplivajo na delovanje spodbujevalnika, 
zato naj bodo mobilni telefoni oz. predvajalniki glasbe z možnostjo brezžične 
polnitve od mesta baterije srčnega spodbujevalnika oddaljeni vsaj 15 cm. Spod-
bujevalnik zazna tudi detektor kovin, zato zaposlene na letališču opozorite, da 
imate vgrajen spodbujevalnik. Pred posameznimi operativnimi ali drugimi posegi 
(npr. drobljenje ledvičnih kamnov, se z zdravnikom posvetujte o morebitnem 
vplivu na delovanje spodbujevalnika. Spodbujevalnik je treba reprogramirati 
tudi v primeru slikanja z magnetno resonanco. Baterijo v spodbujevalniku je 
treba po določenem času zamenjati. »Baterijo srčnega spodbujevalnika zame-
njamo, ko pride do izpraznitve. Stanje baterije spremljamo s programatorjem 
ob vsakem ambulantnem pregledu. Menjavo baterije navadno opravimo tri do 
šest mesecev pred izpraznitvijo. Za zamenjavo celotnega spodbujevalnika sku-
paj z elektrodami se pretežno odločamo v primeru okužb, ki so sicer redke, ven-
dar zelo nevarne. Za menjavo elektrod se odločimo v primeru poškodbe, zloma 
ali neprimerne lege elektrode, ki vpliva na delovanje srčnih zaklopk,« zaklju-
čuje doc. dr. David Žižek. 

Srčni spodbujevalnik. (Foto: spletne strani proizvajalca)

»Srčni spodbujevalnik je najenostavnejša vsadna elektronska naprava, ki 
v osnovi preprečuje prepočasno bitje srca oz. bradikardijo. Baterija vsebuje 
pulzni generator in mikroprocesor, ki omogoča primerno delovanje naprave. 
Elektrode, ki ležijo v srcu, baterijo povezujejo s srčno mišico in omogočajo 
zaznavanje električne aktivnosti srca in dovajanje električnih impulzov.«
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Če imate zaradi srčnega popuščanja občutek, da težko dihate, 
ste opazili, da otekate ali ste utrujeni, se pogovorite z osebnim 
zdravnikom. Z ustrezno pomočjo lahko še naprej delate tisto, 
kar vam je pri srcu.

Za več informacij se pogovorite s svojim osebnim zdravnikom.

ZVEZA KORONARNIH 
DRUŠTEV IN KLUBOV SLOVENIJEv sodelovanju zNovartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji

Verovškova ulica 57, 1000 Ljubljana
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»Tihi ubijalec« je drugo ime za povišan krvni 
tlak, ki je zaradi odsotnosti simptomov 
pogosto povsem neopazen, vse dokler ne 
privede do okvar telesnih organov. Prav 
zato je bistvenega pomena merjenje krv-
nega tlaka, ki ga lahko izvajamo tudi doma, 
enkrat letno pa njegovo vrednost preve-
rimo tudi pri strokovnjakih. 

Avtorica: Nika Arsovski

Krvni tlak je tlak, ki pritiska na steno žil, po 
katerih se pretaka. Ločimo sistolični krvi 

tlak, izmerjen v času, ko srce kri potisne 
naprej v krvni obtok, in diastolični krvni tlak, 
izmerjen, ko srčna mišica miruje. Optimalna 
vrednost krvnega tlaka je 120/80 mm Hg, 
pri vrednostih nad 135/85 mm HG moramo 
tlak meriti pogosteje in njegovim vredno-
stim nameniti dodatno pozornost. Kadar 
je krvni tlak višji od 140/90 mm Hg, govo-
rimo o visokem krvnem tlaku, ki je eden 
glavnih povzročiteljev srčno-žilnih obolenj, 
posledično pa je treba temeljito spreme-
niti življenjske in predvsem prehranjevalne 
navade. Arterijsko hipertenzijo, kakor stro-
kovno imenujemo zvišane vrednosti krv-
nega tlaka, pogosto spremljata tudi slad-

korna bolezen in debelost. Visok krvni tlak 
je sicer lahko posledica staranja (po 45. letu 
se začnejo vrednosti višati), spola (pri 
čemer so moški bolj ogroženi kot ženske) 
in dednosti. Če je namreč visok krvni tlak 
prisoten v družini, je velika verjetnost, da 
se prenese na naslednje generacije. Na 
omenjene dejavnike ni mogoče vplivati, 
zato pa se lahko s primernim življenjskim 
slogom izognemo primarni arterijski hiper-
tenziji. K njenemu nastanku pripomorejo 
čezmerna telesna teža, kajenje, pomanjka-
nje telesne dejavnosti in spanja, izposta-
vljenost stresu, kajenje ter čezmerno 
uživanje soli in alkohola. 

Diafit trgovina Pri polikliniki - Ljubljana
Njegoševa cesta 6k, 1000 Ljubljana
T: 01 / 230 63 90, E: trg4@diafit.si

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

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

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

OMRON M3
merilnik za vso družino

OMRON M6 Comfort
merilnik za zahtevne 

www.diafit.siNa voljo tudi v vaši lekarni in drugih specializiranih trgovinah z medicinskimi pripomočki.
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A  Visok krvni tlak lahko težave 
povzroča že pred 40. letom.

B  Optimalna vrednost krvnega tlaka 
je 120/80 mm Hg.

C  Krvni tlak običajno merimo zjutraj, 
ko se zbudimo, in zvečer pred 
spanjem.
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Srce, možgani in vid vam bodo hvaležni
Najboljša omega že 20 let 
Izvor rib – Norveška. Ne vsebuje težkih kovin,  
pesticidov in živega srebra.

Družinsko pakiranje (200 kapsul, 1000mg) 
Na voljo tudi 100 kapsul.

Brez spahovanja
Dodan E-vitamin 
Najpomembnejši antioksidant pri upočasnitvi staranja.

Brez sladkorja, glutena in laktoze
Primerno tudi za hišne ljubljenčke

www.dodajprehrani.si / 070 557 788 
Koda -10%: ABC10

Algena za cvetoče  
zdravje

Cena na  
kapsulo 
 0,17 €.

Pogosto merjenje krvnega tlaka 
pripomore k zgodnjemu 
odkrivanju srčno-žilnih bolezni
Zvišan krvni tlak je eden bistvenih vzrokov 
za razvoj kroničnih nenalezljivih bolezni, 
te pa so eden najpogostejših dejavnikov 
za umrljivost v svetu. Zvišan krvni tlak lahko 
privede do okvare tarčnih organov, bodisi 
obolevnost ledvic, poviša tveganje za pojav 
možganske kapi in srčnega infarkta. Visok 
krvni tlak je lahko težava tudi posamezni-
kov, mlajših od 40. leta, običajno pa se s 
starostjo težave stopnjujejo. Tudi to je eden 
izmed razlogov, ki govorijo v prid rednega 
merjenja krvnega tlaka tudi doma. Ob 
pomoči tega hitreje odkrijemo povišane 
vrednosti, smo bolj vpleteni v zdravljenje 
bolezni, obenem pa smo s tem bolj zave-
zani tudi k zdravemu življenjskemu slogu. 
Poleg tega domači rezultati omogočajo 
dobro primerjavo z vrednostmi, izmerje-
nimi v ambulanti, te so običajno zaradi pri-
sotnosti belih halj nekoliko višje. Krvni tlak 
si, če so vrednosti normalne in ne jemljete 
zdravil, izmerite enkrat letno. V primeru zvi-
šanih vrednosti, a urejenega krvnega tlaka 
meritev opravite od enkrat tedensko do 
enkrat mesečno. Če pa vaš krvni tlak ni ure-
jen, vrednosti pa povišane in ste zatorej v 
postopku zdravljenja, redne meritve opra-
vljajte vsaj teden dni. Krvni tlak običajno 
merimo zjutraj, ko se zbudimo, in zvečer 
pred spanjem.  

Kako naj si izmerimo krvni tlak? 
Za začetek potrebujete ustrezen merilnik 
krvnega tlaka, katerega manšeta mora biti 
prilagojena obsegu vašega nadlakta. Izbe-
rite primeren čas za merjenje, torej vsaj pol 
ure po večjem naporu in obroku, pred tem 
ne uživajte kave, alkohola in ne kadite. Za 
merjenje se odločite, ko vas ne tišči na stra-
nišče. Namestite se v mirnem prostoru ter 
pred merjenjem nekaj minut počivajte. 
Hrbet naj bo podprt, stopala naj počivajo 
na tleh. Sedite v udobnem položaju, brez 
prekrižanih nog. Roko iztegnite pred seboj 
v udoben položaj, manšeto namestite v 

višini srca in poskrbite, da je pod njo še za 
prst prostora. Med meritvijo bodite kar se 
da sproščeni, ne govorite in se ne napre-
zajte. Krvni tlak izmerite trikrat zapored, 
vrednosti pa si zapišite na papir, ki ste si ga 
vnaprej pripravili. Ob tem zapišite tudi 
datume meritev in morebitne posebnosti. 
Med meritvami naredite vsaj minuto 
premora.   

Kaj pa, če je krvni tlak povišan? 
Kadar opazimo višje vrednosti krvnega tlaka 
od povprečnih, se za začetek dobro opa-
zujmo. So poleg tega prisotni še kakšni drugi 
simptomi? Morda bolečine v prsnem košu ali 
glavobol? Kakšen je bil naš jedilnik v zadnjem 
dnevu? Smo pojedli kaj močno slanega? Če 
pogosto odčitamo povišane vrednosti 
krvnega tlaka, je nujen posvet z izbranim 
zdravnikom. Pogosto je eden izmed korakov 
tudi celodnevno samodejno merjenje krv-
nega tlaka, ki vrednosti odčita tudi v nočnem 
času, ko si ga sami ne moremo meriti. S krvno 
sliko in vzorcem urina se izključijo mogoče 
sekundarne oblike hipertenzije, ob tem pa 
se izvede tudi ocena prizadetosti tarčnih 
organov. 

»Zvišan krvni tlak 
je eden bistvenih 
vzrokov za razvoj 
kroničnih nenalezljivih 
bolezni, te pa so 
eden najpogostejših 
dejavnikov za umrljivost 
v svetu.«

Hrvatski trg 1,
1000 Ljubljana

Največja izbira
medicinskih pripomočkov

v Ljubljani
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A  Bolniki z družinsko 
hiperholesteromijo imajo do 
stokrat večje tveganje za zgodnji 
razvoj bolezni srca in ožilja.

B  Pri dedni obliki bolezni je potrebno 
zdravljenje z zdravili.

C  Povišan holesterol ima vsak tretji 
odrasli Slovenec.

Tihi, neopazni morilec mu pogosto rečemo, 
saj nanj nismo nikoli zares pripravljeni. Hole-
sterol so maščobne molekule, ki jih naše 
celice potrebujejo za normalno delovanje. 
Čeprav je holesterol na neki način življenj-
skega pomena, na drugi strani previsoke 
ravni holesterola v krvi povzročajo zdrav- 
stvene težave. O tem, kako in zakaj pride do 
previsokih ravni, je bilo povedanega že 
veliko. Včasih je povišan holesterol posle-
dica življenjskega sloga, včasih gre za dedni 
potencial, za katerega morda niti ne vemo. 
O holesterolu, predvsem pa o tem, ali gre za 
dedno bolezen ali ne, smo se pogovarjali z 
mag. Živojinom Stevanovičem, dr. med., 
VD Predstojnika internističnega sektorja 
Splošne bolnišnice Novo mesto.

Avtorica: Irena Pfundner

V Sloveniji sicer bolezni, povezane s poviša-
nimi ravnmi holesterola v krvi, niso nikakr-
šen tabu. O tem se veliko govori, izvaja se 
veliko preventive in opozarjanja ter zdravlje-
nje posledic. Najboljšo oceno o tem, kakšno 
je stanje med Slovenci na področju srčno-žil-
nih obolenj, povezanih s holesterolom, nam 
pokaže trenutna statistična slika. Po raziskavi 
Nacionalnega programa primarne preven-
tive bolezni srca in ožilja ima danes v Slove-
niji kar dve tretjini oz. 67 % zdravih ljudi med 
35. in 70. letom starosti povišane vrednosti 
holesterola v krvi. Arterosklerozo, tj. bolezen 
kopičenja holesterola v stenah arterij, ima od 
100.000 do 120.000 Slovencev. Precej zgovo-
ren je tudi podatek, da vsako leto zaradi srč-
nega infarkta kot posledice prej omenjene 
srčno-žilne bolezni umre okrog 5000 ljudi.

»Previsoka raven holesterola v krvi lahko 
prizadene številne organe, kot denimo mož-
gane in srce, z možnimi katastrofalnimi posle-
dicami, vključno s smrtjo, vpliva pa tudi na 
druge organe, kot so spodnje okončine, pre-
bavila itd.« pravi dr. Stevanović.

So dejavniki tveganja dedni ali 
posledica življenjskega sloga?
Z našim sogovornikom smo želeli razvozlati 
naša večna laična ugibanja – je bolezen povi-
šane ravni holesterola stvar življenjskega 
sloga ali stvar genetike. Teorije, ki jih je moč 
prebirati danes, nakazujejo na to, da sta 
možna oba navedena razloga. Dr. Stevano-
vić nam je pojasnil, da je »visoka raven hole-
sterola lahko bodisi posledica dedne 
zasnove, torej genov, podedovanih po enem 
ali obeh starših, kar se tretira kot primarna 
bolezen. Lahko pa je tudi sekundarna bole-
zen v sklopu drugih bolezni in bolezenskih 
stanj – na primer kot posledica debelosti, 
nezdravega življenjskega sloga (napačne 
prehrane, telesne dejavnosti ali posledica 
bolezni drugih organov, denimo bolezni šči-
tnice, sladkorne bolezni, bolezni jeter, led-
vic itn.«

Družinska hiperholesterolemija (DH) je 
dedna bolezen. Pojavlja se približno pri 
enem od 300 bolnikov, kar pomeni, da živi 
v Sloveniji okoli 6500 ljudi s to motnjo. »Gre 
za ljudi, ki imajo okvarjen le en gen – hete-
rozigoti. Bolnikov, ki so nosilci obeh okvar-
jenih genov, je bistveno manj, in sicer eden 
na 300.000 do 400.000 bolnikov,« pojasnjuje 
dr. Stevanović. Dodaja pa še zelo po- 
membno informacijo: »Bolniki z družinsko 
hiperholesteromijo, torej heterozigoti, 
imajo do stokrat večje tveganje za zgodnji 
razvoj bolezni srca in ožilja in kar štirinajst-
krat večje tveganje za srčno-žilni dogodek.« 
Pomembno je tudi dodati, da se s pravoča-
snim zdravljenjem njihova ogroženost lahko 
skoraj izenači z zdravo populacijo.

Kako se bolezen deduje oz. 
prenaša naprej?
Pri dedovanju te bolezni igrajo ključno vlogo 
trije geni, ki so odgovorni za produkcijo pro-
teinov, ki so vpleteni v presnovo holesterola 
oz. odgovorni za odstranitev holesterola iz 
krvi. Gre za naslednje gene: ApoB/E oz. LDL 
receptor gen, PCSK9 gen in ApoB100.

Hiperholesterolemija je dedna bolezen, 
ki jo povzroča okvarjen, mutirani gen (mono-
genska bolezen), deduje pa se avtosomno 
dominantno. To pomeni, da se bolezen pojavi 
tudi, če je mutiran samo eden od dveh genov 
(enega podedujemo od enega, drugega 
podedujemo od drugega starša). Takrat 
rečemo, da je bolnik heterozigot za omenjen 
gen. V primeru, da sta oba starša nosilca ome-
njenega gena oz. heterozigota za okvarjen 
gen, potem obstaja 25-odstotna verjetnost, 
da bo otrok homozigot za bolezen, kar 
pomeni, da nosi oba gena okvarjena. V tem 
primeru ima bolezen lahko težjo obliko – vre-
dnost holesterola v krvi dosega višje vredno-
sti in se pojavi bistveno prej, pogosto že pri 
mladostnikih.

»Če nosi okvarjen gen samo en starš, drugi 
starš pa je zdrav, potem je velika verjetnost, 
da bo vsak drugi otrok imel bolezen v hete-
rozigotni obliki. Če pa je en starš nosilec dveh 
okvarjenih genov (drugi starš pa je zdrav), 
potem bodo imeli vsi otroci bolezen v hete-
rozigotni obliki,« pojasnjuje dr. Stevanović.

Dobri in slabi holesterol
V vsakdanjem življenju pogosto govorimo 
oz. se že zavedamo, da holesterol ni v celoti 
slab. Vemo, da obstajata dve obliki, t. i. dobri 
in slabi holesterol, in da je nevarnost za razvoj 
bolezni bolj pri povišanih vrednostih slabega 
holesterola. »Skupni holesterol predstavlja 
seštevek dobrega holesterola HDL, slabega 
oz. škodljivega holesterola LDL in trigliceri-
dov. Lipidogram pa je laboratorijski izvid, ki 
pokaže vrednosti vseh omenjenih izvidov,« 
pojasnjuje dr. Stevanović. »LDL prinaša hole-
sterol v tkiva, na drugi strani pa je naloga 
holesterola HDL, da se nakopičeni holesterol 
pospravi ven iz tkiv, denimo iz žilne stene. V 
primeru, da je dobrega holesterola premalo, 
potem funkcija »čiščenja oz. odstranjevanja 
holesterola« iz žilne stene ne bo učinkovita. 
Zato pri oceni lipidograma ocenjujemo poleg 
skupne vrednosti holesterola tudi razmerje 
med LDL in HDL. Manjša številka kaže na 
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manjše tveganje za razvoj srčno-žilnih bole-
zni, saj v tem primeru HDL zaseda večji delež 
skupnega holesterola. Optimalno razmerje 
je tisto v obsegu od 1 do 3,5.«

Preventiva, kurativa in/ali 
zdravljenje
Zdravljenje visokih vrednosti holesterola se 
začne z nefarmakološkimi ukrepi, in sicer s 
spremembo življenjskega sloga. Torej pozor-
nost in spremembe v navadah na področju 
prehrane, kontrola telesne teže, vzdrževanje 
redne telesne dejavnosti, izogibanje stresnim 
situacijam ter kontrola in zdravljenje bolezni, 
ki so vpletene, in ki negativno vplivajo na 
raven holesterola. Bolezni in stanja smo že 
navedli v članku zgoraj.

Glede na to, da pri dedni obliki bolezni 
življenjski slog ne igra vidne vloge, je 
potrebno to obliko bolezni zdraviti z zdravili. 
V tem primeru žal zgolj sprememba 
življenjskega sloga ne bo pomagala.

Dr. Stevanović pojasnjuje, da je »razlika 
med dedno in nededno obliko bolezni pred-
vsem v tem, da ima dedna oblika značilne 
bistveno višje visoke vrednosti holesterola 
tudi do 20 mmol/l in je obvezno potrebno 
zdravljenje z zdravili oz. kombinacijami zdra-
vil. Seveda se pri tej obliki priporoča tudi 
zdrav življenjski slog, vendar ni pričakovati, 
da bo zgolj ta normaliziral ravni holesterola 
v krvi.« 
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Kakšni so znaki in simptomi, na katere moramo biti pozorni

Najbolj zanesljiv način preverjanja, kakšne so naše ravni holesterola v krvi, je laborato-
rijski izvid krvnih slik. Pogosto simptomi in znaki namreč niso opazni, se pa sčasoma 
lahko pojavijo določeni znaki, ki lahko opozarjajo na potencialne težave s holesterolom 
v krvi. Med te znake sodijo:

•	 Ksantomi: rumeno-oranžni plaki ali voskasti noduli, ki nastanejo zaradi prekomerne-
ga kopičenja lipidov tik pod površino kože. Ksantome najdemo predvsem pri osebah 
s posebno visoko koncentracijo holesterola in trigliceridov v krvi, lahko pa so prisot-
ne tudi pri bolnikih z limfoproliferativnimi motnjami, kronično obstrukcijo biliarne 
ali primarno biliarno cirozo. 

•	 Bolečine v prsih: povišane ravni holesterola v krvi lahko povečajo tveganje za razvoj 
arterioskleroze in srčno-žilnih bolezni in s tem zmanjšujejo pretok krvi v srčno mi-
šico. Srčna mišica, ki ji primanjkuje kisika, lahko povzroča bolečine v prsih, kar se 
imenuje angina pektoris.

•	 Krči in bolečine: s kopičenjem holesterola se krvne žile ožijo, kar lahko povzroči teža-
ve v krvnem obtoku, npr. periferno arterijsko bolezen (napredna arterioskleroza oz. 
poapnenje žil). Ta se lahko kaže skozi simptome, kot so krči, bolečine, še posebej v 
obeh mečih med hojo.

•	 Počasno celjenje: Ko naša kri ne teče, kot bi morala, hranila in snovi, ki ohranjajo 
tkiva vitalna in zdrava, pogosto ne pridejo na svoj cilj. To lahko povzroči otekline, še 
posebej na nožnih prstih in stopalih, ter onemogoča, da bi se tudi majhne poškodbe 
zacelile hitro.

•	 Možganska kap ali srčni infarkt: povišana raven holesterola je tudi vodilni dejavnik 
tveganja za pojav nenadne kapi ali infarkta. Pojavi se, ko je v nekem trenutku dobava 
krvi v srce ali možgane prekinjena.

Ko obvarujete sebe, 
obvarujete vse,  
kar vam je pri srcu.

št.1 ZA URAVNAVANJE HOLESTEROLA*

Biostatine je naravno prehransko dopolnilo na osnovi rastlinskih sterolov, 
rastlinskih izvlečkov in vitaminov (B1 in B2), ki pripomore k vzdrževanju normalne ravni 
holesterola v krvi, aktivno varuje srce in ožilje ter ščiti celice pred oksidativnim stresom.

BIOSTATINE  Holesterol je tak, kot mora biti. 

Lekarne | Specializirane trgovine | sanofarm.si  | 05 6632 440
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NATIVNI KOLAGEN 
TIP II B-2COOL®

KURKUMINOIDI 
CAVACURMIN®

VITAMINA D IN C
HIALURONSKA KISLINA 
EXCEPTIONHYAL® STAR

SILICIJ

Ohranite 
svobodo    
gibanja

“Pacientom, ki prihajajo v našo ambulanto na 
fizioterapijo zaradi težav s hrbtenico in sklepi poleg 

redne telesne aktivnosti in izvajanja terapevtskih vaj 
priporočamo tudi redno jemanje Collagen flex curcumina, 

saj gre res za odlično kombinacijo sestavin, katerih 
učinkovitost je potrjena s kliničnimi študijami.”  

Alenka Pogačar, fizioterapevtka

Učinkovita kombinacija patentiranih sestavin za podporo hrustancu in kostem, 
potrjenih s kliničnimi študijami.

Na voljo: v izbranih specializiranih prodajalnah in lekarnah, v spletni trgovini na www.medex.si, 
v trgovini Medex na Miklošičevi 30 v Ljubljani

www.medex.si
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Prihod novega družinskega člana pomeni 
ogromno spremembo za celotno družino, 
sploh če gre za prvorojenca. Novopečeni 
starši se čez noč znajdejo v povsem neznani 
vlogi, z občutenjem neizmerne ljubezni, 
obenem pa tudi z novimi odgovornostmi, 
polni negotovosti in vprašanj. 

Avtorica: Nika Arsovski

Biti novopečeni starš dandanes ni mačji kašelj. 
Če je nekoč za otroka in mamo skrbela raz-
širjena družina, se je to v zadnjih desetletjih 
močno spremenilo. Pojem skupnosti danda-
nes ni več tako močno zasidran v družbi, kot 
je bil nekoč, zato so tudi številne novopečene 
mamice po porodu deležne precej manj pod-
pore kot nekoč. Prav zato se marsikatera 
mamica prve dni in tedne po porodu znajde 
v hudi stiski, hkrati z najpomembnejšo 
življenjsko vlogo namreč pride tudi gora 
negotovosti. 

Dojenje
Dojenje ni le način hranjenja otroka v prvih 
mesecih življenja, temveč dojenčku predsta-
vlja tudi udobje in varnost. Običajno mamo 

k podoju spodbujajo že kmalu po rojstvu, ko 
je dojenčkov sesalni refleks najmočnejši. Mle-
zivo, rumenkasto prvo mleko, zadosti otro-
kovim potrebam po hrani v prvih dneh po 
porodu. Gosta tekočina je bogata z beljako-
vinami, maščobo, vitamini in minerali. Tri oz. 
štiri dni po porodu pa začne količina mate-
rinega mleka naraščati, tako se le to pomeša 
z mlezivom, po nekaj dneh pa ga tudi popol-
noma nadomesti. Dojenčki običajno najin-
tenzivneje sesajo prvih pet minut, ko tudi 
zaužijejo večji del mleka, sicer pa podoj obi-
čajno traja do 20 minut. Dojko je treba popol-
noma izprazniti, da se lahko vnovič napolni. 
Dojenje pa, kot omenjeno, ni le način hra-
njenja, temveč tudi način povezovanja in 
umirjanja otroka. Prav zato je pomembno 
za dojenje izbrati mirno mesto, se udobno 
namestiti in uživati v trenutkih z novorojenč-
kom. Dojenje v samem začetku lahko pred-
stavlja težavo, zato je prav, da mamica že v 
porodnišnici poprosi za pomoč medicinske 
sestre. Prav tako je lahko dojenje sprva 
boleče, tudi v povezavi s tem pa lahko 
pomaga usposobljeno osebje. »Nosečnice 
se običajno veliko pripravljajo na porod, 
manj pa na dojenje in prve dni po porodu. 
Prihod novega člana je velika sprememba 

Dobrodošel, svet!
za celo družino, še posebej, ko se rodi prvi 
otrok .  Z ato s vetujemo pr iprave na 
novorojenčka, porod in dojenje že v 
nosečnosti, in sicer obisk šole za starše ter 
udeležbo na predavanjih, ki jih organizira 
porodnišnica. Med nosečnostjo se lahko pri-
pravijo tudi s pomočjo knjige o dojenju (npr. 
Želim dojiti mag. Mojce Vozel). V primerih 
kadar mamice po porodu potrebujejo doda-
tno pomoč za reševanje manjših ali večjih 
težav pri dojenju, se lahko obrnejo na sve-
tovalko za dojenje. Na spletni strani dojenje.
org najdejo brezplačne certificirane sveto-
valke za dojenje in laktacijo iz različnih kra-
jev po Sloveniji,« pojasnjuje dipl. babica 
Sabina Oblak iz Splošne bolnišnice Jesenice, 
kjer je mamicam na voljo tudi posvetoval-
nica za dojenje, pa tudi predporodni tečaj 
dojenja. Podporo pri dojenju nudi tudi orga-
nizacija La Leche League Slovenija, ki orga-
nizira brezplačna predavanja in srečanja, za 
pomoč pa mamice lahko poprosijo tudi 
patronažno sestro, ki jo obišče na domu. 
Seveda pa dojenje ni edini način hranjenja 
dojenčka, včasih kljub veliki želji in trudu 
mamice dojenje ne steče oz. ni mogoče. V 
ta namen je na trgu novopečenim staršem 
na voljo široka ponudba adaptiranega mleka, 
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ki zadovolji potrebe novorojenčkov pa tudi 
starejših dojenčkov in malčkov. 

Prehrana doječe mamice
Čeprav ob skrbi za malo bitje hitro pozabimo 
na lastne potrebe, morajo mame vedeti, da 
lahko le zadovoljna mama nudi celostno 
podporo otroku. Zato ob zadovoljevanju 
novorojenčkovih potreb ne sme pozabiti na 
lastne, na primeren vnos tekočin in uravno-
teženo prehrano. Pitje zadostnih količin 
vode je bistvenega pomena za uspešno 
dojenje. Ob dojenju se namreč potrebe po 
tekočini povečajo, tako naj bi doječa mama 
potrebovala kar tri litre tekočine (najbolje 
vode) dnevno. Pomembna je tudi hrana, ki 
jo doječa mamica zaužije. Zaradi tvorbe 
mleka potrebuje bistveno več kalorij kot 
sicer, potrebe se tako povečajo za 600–800 
kcal na dan. Priporoča se večje število manj-
ših obrokov, od pet do šest na dan, s čimer 
se izognemo občutkom lakote in sitosti. Pre-
hrana naj bo kar se da pestra, polna svežih 
in s hranili bogatih živil. Na prvo mesto 
postavimo sadje in zelenjavo, za katera je 
dolgo veljalo, da pripomoreta k pojavu krčev 
v prvih mesecih, a so strokovnjaki navedbe 
kmalu zavrgli. Sadje in zelenjava sta pomem-
ben vir vitaminov, mineralov in prehranskih 
vlaknin, saj se nosečnice po porodu pogo-
sto soočijo z zaprtjem. Izbirati je treba med 
polnozrnatimi izdelki, stročnicami in osta-
limi živili, tudi manj mastnimi morskimi 
ribami in hladno stiskanimi rastlinskimi olji. 
Precej obširen je tudi seznam hrane, ki se ji 
velja v prvih mesecih izogniti. Na njem naj-
demo pikantno hrano, svinjsko meso, 
agrume, morske sadeže, jetrca, jetrne 
paštete, tatarski biftek, pršut, suši, tiramisu, 
surovo mleko in sire iz nepasteriziranega 
mleka.  

Trebušni krči
Mlade mamice svojo prehrano oklestijo prav 
zaradi trebušnih krčev, ki nekatere dojenčke 
pestijo v prvih mesecih. Gre za eno najpogo-

stejših tegob, razlog za katero leži v krčenju 
trebušnega gladkega mišičja. Podrobno ni 
znano, kje je vzrok za njihov nastanek, stro-
kovnjaki pa predvidevajo, da gre bodisi za 
nerazvit dojenčkov prebavni sistem, gibanje 
črevesne peristaltike ali preobčutljivost na 
posamezno sestavino hrane. Dojenček občuti 
v predelu trebuha krčevito bolečino, je nemi-
ren, krči kolena, postane rdeč v obraz in gla-
sno ter neutolažljivo joka. Tudi po več ur sku-
paj. Trebušni krči se najpogosteje pojavijo 
popoldne ali zgodaj zvečer, spremljajo jih 
vetrovi in oteženo iztrebljanje. Običajno se 
krči umirijo v četrtem oz. petem mesecu. In 
kako do takrat pomagati malemu bitjecu, ki 
neutolažljivo joče? Metode so različne, neka-
tere morda pridejo prav, druge spet ne. 
Dojenčki so si, tako kot smo si odrasli, različni. 
Poskusili bi lahko s pestovanjem, sprehodom 
v vozičku. Nekatere pomirja zvok sušilnega 
stroja oz. sesalnika, spet druge nežna masaža 
po trebuščku v smeri urinega kazalca. Obsta-
jajo tudi čaji in kapljice proti trebušnim krčem, 
temeljijo pa predvsem na zeliščih, kot so 
komarček, janež, kumina in koper. Nekatere 
mame zagotavljajo, da je trebušne krče umi-
rilo povijanje v štručko, spet druge prisegajo 
na Bownovo terapijo. 

Dojenčkova koža
Nežna dojenčkova koža je bolj občutljiva na 
zunanje dejavnike, kar lahko hitro privede do 
iritacije. Že v samem začetku mamice v poro-
dnišnici podučijo o oskrbi in negi popka, saj 
v prvih dveh tednih krn popka odpade, na 
tem mestu pa ostane sveža rana. Rano je 
treba negovati s fiziološko raztopino in ste-
rilnim zložencem, s katerim se naredi enkra-
ten krožni poteg. Od popka je odvisno tudi 
kopanje dojenčka. Dokler popek ni zaceljen, 
je to omejeno na umivanje otroka z umival-
nimi krpicami in toplo vodo. Ko je popek zace-
ljen, se po navodilih patronažne sestre začne 
s kopanjem otroka. Pri tem je bistvenega 
pomena stabilen prijem dojenčka, s čimer 
preprečimo zdrs. Med pogostimi pojavi v 

prvih mesecih so temenice, zaplate kože na 
lasišču, ki so lahko posledica materinih hor-
monov ali neprimerne nege ter osušitve lasi-
šča. Odstranijo se s pomočjo otroškega olja, 
ki se ga nežno vmasira v lasišče, čez noč 
pokrije z bombažno krpico, zjutraj pa luske 
z mehko krtačko odstrani. Posebno skrb je 
treba nameniti tudi otrokovim ostrim noht-
kom, ki pustijo praske na nežni dojenčkovi 
koži. Prve tedne nohtov ni treba krajšati, ko 
otrdijo, pa se po kopeli nežno odrežejo z otro-
škimi škarjicami za nohte.  

Temperatura
Poskrbimo za primerno temperaturo in vla-
žnost prostora, v katerem se novorojenček 
zadržuje. Vlažnost naj se giblje okrog 60 %, 
temperatura pa med 20 in 23 °C. Ponoči omo-
gočimo dojenčku nekoliko bolj osvežujoče 
spalno okolje med 18 in 20 °C. Prostore nujno 
ustrezno prezračimo, ob tem pa poskrbimo, 
da ne pride do prepiha. Po vročem poletju 
se vreme počasi ohlaja, s tem pa se pogosto 
pojavijo vprašanja, kako dojenčka primerno 
obleči. Donošen otrok naj ima pri sobni tem-
peraturi spodnji bodi, dolge rokava, nogice 
zaščitimo s hlačkami oz. žabicami. Svetuje se 
uporaba tankih nogavičk, čeznje pa nade-
nemo toplejše volnene. Najbolje je, če 
dojenčkovo ugodje preverimo na sprednjem 
ali zadnjem delu prsnega koša. Če je poten 
in topel, je malemu bitju zagotovo vroče, zato 
ga v tem primeru razbremenimo nekaj odveč-
nih oblačil. Roke in nogice ne podajo pravega 
občutka temperature, saj so bolj oddaljene 
od srca in posledično slabše prekrvavljene. 
Nošnja bombažne kapice je v prvem mesecu 
obvezna, saj otroci preko glavice lahko izgu-
bijo veliko količino toplote. Kapico nadenemo 
po kopanju, ko so lasje še mokri, obvezno pa 
tudi na sprehodih. Zdravega in donošenega 
otroka lahko na sprehod v toplem vremenu 
odnesemo že prvi dan, pozimi pa je pame-
tno počakati še vsaj tedna po prihodu iz poro-
dnišnice. Pazimo, da ni vetrovno in da se tem-
perature ne gibljejo pod 5 °C. 

Materino mleko je najboljša hrana za dojenčke. Mleka Novalac se uporabljajo samo po nasvetu strokovnjakov s področja medicine, farmacije ali prehrane ali 
druge strokovne osebe, ki je odgovorna za skrb matere in otroka. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

Poiščite kakovost v lekarni! www.novalac.siwww.novalac-prenatal.si

UP Medi-Europa SA

Dojim 
BREZ SKRBI.
Ker svojemu dojenčku 
zagotavljam zdrav razvoj.

Rastem z ljubeznijo.
In s kakovostnim 
mlekom.
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Nadloge, ki grenijo  
vstop v vrtec in šolo

A  Lani smo se soočali z velikim 
številom virusnih okužb, predvsem 
respiratornim sincicijskim virusom 
(RSV). 

B  V hladnem in vlažnem okolju se 
močno povečajo pnevmokokne 
okužbe. 

C  Odpravljanje podančic poteka s 
protimikrobnimi zdravili, potrebni 
pa so še drugi ukrepi v družini. 

Ko je otrok sprejet v vrtec ali v prvi razred 
osnovne šole, so starši običajno veseli in 
zadovoljni rasti in napredka. Vrtčevsko in 
šolsko okolje pa poleg dobrobiti prinaša 
tudi neprijetnosti, kot so hitro širjenje 
okužb, virusnih in bakterijskih, pojav 
podančic, uši in podobnega. Na kaj vse naj 
bodo starši pripravljeni, ko otrok začne obi-
skovati vrtec ali šolo?

Avtorica: Katarina Ravnik

Lani smo se pri otrocih soočali z velikim šte-
vilom virusnih okužb, predvsem z respirator-

nim sincicijskim virusom, ki za nekoliko večje 
otroke, če nimajo pridruženih bolezni, ni 
toliko nevaren, pri dojenčkih pa se lahko 
konča tudi s smrtjo. Vrh teh okužb je bil dose-
žen že konec septembra, običajno pa se 
pojavi šele v januarju ali februarju. Strokov-
njaki so ta nenavadno zgodni pojav pripisali 
neprekuženosti otrok, ki leto poprej zaradi 
epidemičnih ukrepov niso obiskovali vrtca 
in predvsem šole. Upamo lahko, da se lanska 
izkušnja ne bo ponovila tudi letos.

Respiratorni sincicijski virus 
Do prenosa okužbe z virusom RSV pride z 
vdihavanjem kapljic, ki ga vsebujejo, lahko 
pa tudi z dotikom – bodisi v stiku z obole-

lim bodisi z okuženim predmetom (na pri-
mer igrače v vrtcu). Pri starejših otrocih se 
običajno razvije le blaga do zmerna okužba 
pljuč, okužba pri dojenčkih, ki nemalokrat 
poteka v zelo hudi obliki, pa lahko povzroči 
tudi smrt. 

Okužba z RSV do drugega leta starosti 
doleti vsakega malčka; začne se v zgornjih 
dihalih in se kaže kot kihanje, smrkanje, zama-
šen nos, povišana telesna temperatura, nato 
pa v enem dnevu ali najkasneje v treh preide 
v spodnje dihalne poti. Virus lahko skozi male 
dihalne poti prodre do pljučnih mešičkov in 
jih okuži; razvije se pljučnica.

Simptomi težje okužbe z RSV (nujno je 
takojšnje ukrepanje) so naslednji: skoraj 

35Priloga: Otroci

Zmagovalna kombinacija za odpornost.
V obliki šumečih tablet za odrasle in želejčkov za otroke.

Vitamina C in D ter cink prispevajo k normalnemu delovanju imunskega sistema. Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za 
uravnoteženo in raznovrstno prehrano. Priporočamo uživanje prehranskega dopolnila v okviru raznolike in uravnotežene 
prehrane ter zdravega načina življenja. 

www.supradyn.si
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»V neugodnem hladnem in vlažnem vremenu, 
ki se pojavlja v jesensko-zimskem obdobju, se 
močno povečajo pnevmokokne okužbe. Večinoma 
obolevajo otroci, mlajši od petih let. Gre za eno 
najpogostejših bakterijskih okužb.«

neprekinjen kašelj, napadi kašlja; težko, hitro, 
sunkovito dihanje, stokanje. Otrok je miren, 
nezainteresiran za okolico, bled, apatičen, 
poležuje, večinoma spi. Slabo je (nekateri 
dojenčki sploh ne zmorejo sesati). Pomožne 
dihalne mišice se ugrezajo, vidi se kot ugre-
zanje prsnega koša med rebri, kimanje z 
glavo, ugrezanje odpr tine v vratu . . . 
 Otroku pri govorjenju zmanjkuje zraka, poja-
vi jo se modrikaste ustnice in nohti 
(cianoza). 

Priporoča se, da v družinah, kjer imajo 
dojenčka, otrok v času okužb ne pošiljajo v 
vrtec. 

Pnevmokokne okužbe
V neugodnem hladnem in vlažnem vremenu, 
ki se pojavlja v jesensko-zimskem obdobju, 
se močno povečajo pnevmokokne okužbe. 
Večinoma obolevajo otroci, mlajši od petih 
let. Gre za eno najpogostejših bakterijskih 
okužb, ki jo povzroča Streptococcus pneumo-
niae. Najbolj pogoste hude ali invazivne 
okužbe, kjer bakterije vdrejo v sterilne tele-
sne predele, so pnevmokokni meningitis, 
sepsa, bakteriemija in pljučnica. Pri otrocih 
je sicer najpogostejša s pnevmokoki povzro-
čena neinvazivna okužba vnetje srednjega 
ušesa, pnevmokoki pa lahko povzročajo tudi 

okužbe obnosnih votlin, sklepov, mehkih tkiv 
itd.

Bolezni, ki jih povzroča 
pnevmokok
Gnojni meningitis je vnetje možganskih ovoj-
nic. Bolezen nastopi običajno dokaj hitro, v 
nekaj urah, značilni zanjo so motnja zavesti 
(od zaspanosti do nezavesti), povišana tele-
sna temperatura, bruhanje, bolečine, otrok 
je bled, včasih ima krče, pri večjih otrocih je 
izražena tudi otrplost tilnika. Bolnik s takimi 
znaki in simptomi sodi takoj v bolnišnico, a 
tudi ob hitrem in učinkovitem zdravljenju je 
smrtnost zaradi pnevmokoknega meningi-
tisa še vedno zelo velika, posledice prebole-
lih pa lahko resne: gluhost, epileptični napadi, 
duševne motnje.

Prikrita bakteriemija in sepsa ali zastrupi-
tev krvi pomenita različne stopnje prisot- 
nosti in razmnoževanja bakterij v krvi. Pri bak-
teriemiji bakterije vdrejo v kri, krožijo po orga-
nizmu, ne povzročijo vnetja v organih. Zna-
čilni so povišana temperatura, mrzlica, pojavi 
se izrazito slabo počutje. Mesta okužbe se ne 
da najti, iz vzorca krvi se lahko izolirajo bak-
terije. Bakteriemija, povzročena s pnevmo-
koki, je pogosta pri majhnih otrocih. 

Bakterijska pljučnica je pri otrocih skoraj 
v 90 % povzročena s pnevmokoki. Bolezen 
se običajno pojavi po predhodni virusni 

Zastopnik: Prolat d.o.o.      Praproče 9a      8210 Trebnje      www.prolat.si      info@prolat.si      (07) 30 44 555
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»Ne smemo prezreti dejstva, da so otroci, ki se 
zdravijo z antibiotiki, dovzetnejši za črevesne 
okužbe, saj imajo načeto črevesno floro in imunski 
sistem.«

37 September 202237Priloga: Otroci

okužbi dihal. Pojavijo se nenadna visoka tem-
peratura, pogosto tudi mrzlica, težje dihanje, 
kašelj pa se običajno pojavi šele kak dan 
kasneje. Ob pravočasnem in učinkovitem 
zdravljenju so zapleti redki in bolezen ne 
pušča posledic.

Za vnetjem srednjega ušesa najpogosteje 
zbolevajo otroci, mlajši od treh let. Krivec za 
to okužbo so v večini primerov pnevmokoki. 
Bolezen se začne nenadno s hudo bolečino 
v enem ali redkeje v obeh ušesih ter povišano 
temperaturo. Če se vnetja ponavljajo, to lahko 
vodi v okvaro sluha.

Ne smemo prezreti dejstva, da so otroci, 
ki se zdravijo z antibiotiki, dovzetnejši za čre-
vesne okužbe, saj imajo načeto črevesno floro 
in imunski sistem, zato pogosto takoj po 
koncu zdravljenja ali celo že med njim dobijo 
še kakšno trebušno virozo, ki jo spremljata 
bruhanje in driska. Zaradi tega priporočajo, 
da je otrok v času jemanja antibiotikov v 
domači oskrbi.

Norice
Za norice ali tudi vodene koze so najznačil-
nejši majhni, srbeči, mehurčkasti izpuščaji 
(največkrat se najprej pojavijo na obrazu, 
hrbtu in na prsih). Mehurčki čez čas počijo in 
iz njih najprej mezi tekočina, pozneje se spre-
menijo v kraste. Virus ima inkubacijsko dobo 
med 14 in 16 dni pa vse do 30 dni. 

Prenaša se kapljično (po zraku, s slino, 
kihanjem, kašljanjem itd.) in je zelo kužen – 
zbolelo naj bi kar 90 % ljudi, ki so bili v stiku 
z obolelim. Kužnost je največja dan ali dva 
pred pojavom mehurčkastih izpuščajev, ko 
za okužbo še ne vemo, in vztraja, vse dokler 
se kraste ne posušijo. Nekaj dni prej za 
okužbo izvemo zaradi povišane telesne tem-
perature, glavobola in izgube teka.

Zbolijo lahko tako otroci  
kot odrasli
Pri otrocih je načeloma potek bolezni blažji, 
zdravljenje pa simptomatsko, srbečico lahko 
olajšamo z antihistaminiki, povišano tempe-

raturo s paracetamolom, strokovnjaki pa sve-
tujejo, naj starši otrokom postrižejo nohte in 
jim, vsaj ponoči, na roke nadenejo rokavičke, 
da se ne bi do krvi spraskali. Priporočljivo je, 
da se vsakodnevno prhamo z mlačno vodo, 
po tem telesa z brisačo ne drgnemo, ampak 
ga le narahlo popivnamo. 

Pomembno je, da otrok v obdobju kužno-
sti ostane doma, torej dokler se vse kraste ne 
posušijo, da ne bi prenesel virusa še na ostale 
otroke in da bi se izognili nastanku težjih 
zapletov.

Uši in podančice
Vstop v šolo pa spremljajo tudi druge nadloge, 
kot je širjenje različnih zajedavcev. Predvsem 
imamo v mislih podančice ali po domače gli-
ste in naglavne uši. 

Podančice so 8–13 mm veliki zajedavci 
bele barve, ki živijo v človeških prebavilih. 
Okužba najpogosteje prizadene predšolske 
in šolske otroke.

Približno tretjina okuženih nima simpto-
matskih znakov, pri ostalih pa je najznačil-
nejši simptom srbečica okrog zadnjika, ki se 
pojavi, ker oplojena samica leže lepljiva jaj-
čeca v tople in vlažne gube okrog zadnjika. 
Ob okužbi se lahko pojavijo tudi bolečine v 
trebuhu ter slabost in bruhanje. 

Podančice se odpravljajo s protimikrob-
nimi zdravili, ki se jih vzame v enkratnem 
odmerku in čez 14 dni to ponovi. Zdravilo 

jemljejo tudi vsi člani gospodinjstva, saj so 
morda prav tako okuženi. Poleg tega so 
potrebni drugi ukrepi: posteljnino operemo 
na temperaturi nad 60 °C in jo menjamo dva-
krat tedensko, brisače menjamo dnevno (vsak 
v gospodinjstvu naj ima svojo) in operemo 
plišaste igrače ali jih zamrznemo. Strokov-
njaki tudi pri podančicah priporočajo, naj 
starši otroku postrižejo nohte in mu skušajo 
preprečiti praskanje okrog zadnjika (lahko 
tudi z rokavičkami) ali grizenje nohtov. Roke 
naj si otrok redno umiva z milom.

V vrtcih in šolah se pogosto pojavijo 
naglavne uši (pediculus humanus capitis), ki 
živijo na laseh in le redko tudi na trepalnicah 
ali obrveh. Kako jih odpraviti? Uporabljamo 
sredstva za razkuževanje oziroma posebni 
šampon. Nanesemo ga na neoprane suhe 
lase in pustimo učinkovati deset minut. Po 
tem času lase natančno prečešemo najprej 
z navadnim, nato pa še z zelo gostim glavni-
kom. Postopek se ponovi čez sedem do deset 
dni. Dobro pregledamo tudi vse družinske 
člane. Uši lahko preživijo tudi teden dni brez 
hrane, zato moramo oprati vsa oblačila in 
posteljnino v vodi s temperaturo nad 60 °C. 
Potrebno je posesati sedežne garniture in 
preproge. Glavnike in krtače namočimo v 
vroči vodi, nepralne stvari, kot so vzglavniki 
ali plišaste igrače, pa za dva tedna zapremo 
v neprodušno zaprte vreče ali jih za en dan 
zamrznemo v zamrzovalniku.
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Prof. dr. Tadej Avčin, dr. med.

Poskrbimo za močan 
imunski sistem otrok

A  Imunski sistem je drugi najbolj 
zapleteni sistem v našem telesu.

B  Imunski sistem sestavlja zapleten 
sistem imunskih celic, limfatičnih 
tkiv in organov, ki mora prepoznati 
mikrobe in nanje tudi odgovoriti.

C  Za dober imunski sistem ne obstaja 
čudežna tabletka, rešitev je v 
uravnoteženem, zdravem načinu 
življenja.

Prihaja jesen, ki je zadnja leta glede zdrav- 
stvenih razmer še posebej negotova, zato je 
še kako pomembno, da poskrbimo za imun-
ski sistem otrok. Ali lahko otroke pred odho-
dom nazaj v vrtce in šole dodatno pripravimo 
oziroma okrepimo njihovo zdravje? Kaj lahko 
naredimo preventivno, da morda vendarle 
preprečimo kakšno bolezensko stanje? Za 
strokovne nasvete smo povprašali prof. dr. 
Tadeja Avčina, dr. med., ki je otroški imuno-
log in vodja Kliničnega oddelka za otroško 
alergologijo, revmatologijo in klinično imu-
nologijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani.

Avtorica: Katja Štucin

Za začetek poskušajva na povsem pre-
prost način povedati, kaj sploh je imunski 
sistem.
Imunski sistem je dobro povezana mreža spe-
cializiranih imunskih celic, limfatičnih tkiv in 
organov, ki stalno spremlja delovanje našega 
telesa. Če zazna motnjo v delovanju, kot npr. 
vdor mikrobov, se nanjo odzove in jo poskuša 
odpraviti oziroma omejiti. V nasprotju z osta-

limi organskimi sistemi, kot npr. pljuča, srce 
ali ledvice, imunski sistem ni sestavljen iz 
enega, anatomsko lociranega organa, temveč 
je kot razvejana mreža in je sposoben delova-
nja kjer koli v našem telesu. Je drugi najbolj 
zapleteni sistem v našem telesu. Sestavlja ga 
velika količina specializiranih imunskih celic 
ali belih krvničk različnih tipov, ki krožijo po 
našem telesu. Med limfatičnimi tkivi in organi 
so za normalno delovanje imunskega sistema 
pomembne bezgavke, mandlji in žrelnica, pri-
željc, kostni mozeg, vranica in limfne žile, prav 
tako pa tudi limfatično tkivo v drugih organ-
skih sistemih kot npr. v koži in prebavilih. Imun-
ski sistem mora celotno mrežo stalno spre-
mljati in nadzirati, se ustrezno odzvati na 
morebitne nepravilnosti in hkrati prepreče-
vati čezmerne odzive. Gre za res zapleten sis-
tem celic in tkiv, ki ima na več ravneh vklju-
čene tudi različne mehanizme nadzora ali 
samoomejevanja. Da bi si lažje predstavljati, 
si lahko zamislimo simfonični orkester, ki je 
sestavljen iz različnih inštrumentov. Da lahko 
prisluhnemo čudoviti melodiji, mora vsak 
posamezni inštrument zveneti prav, vsi sku-
paj pa morajo igrati ubrano. 

Imunski sistem je torej zelo kompleksen, 
ker – kot pravite – nanj vpliva delovanje 
celotnega telesa.
Imunske celice – bele krvničke morajo nekje 
nastajati, nekje se morajo srečati z mikrobi (slu-
znice, bezgavke, vranica …) in se ustrezno 
odzvati. Mikrobi lahko vdrejo v katero koli tkivo 
v našem telesu, zato mora biti imunski sistem 
sposoben delovanja v celem telesu. Najpogo-
stejši so vdori mikrobov na koži in sluznicah, 
zato je imunska obramba na teh mestih naj-
močnejša in najučinkovitejša. Za preprečeva-
nje vdorov mikrobov je poleg imunskega sis-

tema zelo pomembna tudi normalno delujoča 
barierna oz. pregradna funkcija kože in sluznic, 
ki fizično preprečujejo vdore mikrobov. Imun-
ski sistem bo tako najbolje deloval, ko celo telo 
deluje kot uravnotežena celota. Najhitrejši in 
najustreznejši odziv imunskega sistema dose-
žemo, če je bil imunski sistem predhodno že 
soočen z določeno bakterijo ali z virusom. Po 
tem principu deluje tudi cepljenje, s katerim 
želimo imunski sistem predhodno soočiti z deli 
bakterij ali virusi, še preden otrok pride prvič v 
stik z živim mikrobom.

Kateri dejavniki lahko pozitivno vplivajo 
na otrokov imunski sistem?
Med dejavnike, ki dobro vplivajo na naš imun-
ski sistem, zagotovo sodi redna telesna dejav-
nost, primerna za določeno starost. Dobro 
je, da nismo prekomerno težki in da poskr-
bimo za dovolj spanja. Na imunski sistem 
vpliva še uravnotežena, zdrava prehrana in 
umivanje rok kot osnovni higienski ukrep. Pri 
tem je pomembna vloga staršev, da otroke 
seznanijo in naučijo umivanja rok pred in po 
hranjenju ter po stiku z nečistimi predeli.

Katerim dejavnikom se moramo izogi-
bati, da karseda dobro zaščitimo imunski 
sistem naših otrok?
Med te dejavnike sodijo onesnaženo okolje, 
prekomeren stres in izpostavljenost osebam 
z jasnimi znaki okužbe. Če so otroci izposta-
vljeni cigaretnemu dimu, to negativno 
vpliva na delovanje njihovega imunskega 
sistema. Prav tako nanj lahko vpliva življenj-
ski slog, kjer je otrok izpostavljen pretira-
nemu stresu, npr. zaradi prevelikega števila 
dejavnosti ali prekomernega treniranja, tako 
da težko opravlja redne šolske obveznosti 
in skrajšuje obdobja počitka in spanja. Stres 
za otroka lahko povzročajo tudi neugodne 
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družinske razmere ali neprimerno šolsko 
okolje.

Je ob tem še kakšna preventiva, ki se jo 
velja poslužiti?
Da, obstaja še tretji vidik, kako preprečimo, 
da bi naš otrok zbolel, in sicer z rednim ceplje-
njem proti nalezljivim boleznim, ki jih lahko 
na tak način preprečujemo. S cepivi namreč 
imunski sistem predhodno spoznamo s 
potencialnimi mikrobi. Poleg obveznih 
cepljenj priporočamo tudi cepljenje proti 
sezonski gripi, covidu-19 in proti pnevmo-
koku, ki je pogost povzročitelj vnetja sre-
dnjega ušesa in povzročitelj pljučnice.

Še kako je pomemben zgled. Tudi starši 
moramo poskrbeti za svoj imunski sistem 
na način, da nam potem otroci lahko sledijo. 
Kaj priporočate?

Starši so vsekakor lahko zgled. Ob raznovr-
stni zdravi prehrani, izogibanju prekomernega 
pitja alkohola, opustitvi kajenja, pravi meri 
dejavnosti in počitka. Otrokom dajajmo čim 
boljši zgled tudi glede manj stresnega načina 
življenja in pravilne higiene s pogostim umi-
vanjem rok, primerno tehniko kašljanja ipd.

Kateri vitamini in minerali so še posebej 
pomembni za zdravje otrok?
Otroci z uravnoteženo zdravo prehrano brez 
pomanjkanja določenih hranil dobijo dovolj 
vitaminov in mineralov za dobro delovanje 
telesa. V osnovi so za delovanje imunskega 
sistema pomembni vitamini A, B-kompleks, 
C, D in E ter od mineralov in elementov v sle-
dovih cink, železo, selen, baker in folna kislina,

Vemo, da vitamin D3 prispeva k nor-
malni rasti in razvoju kosti otrok. Jeseni in 
pozimi, ko je manj sonca, nam lahko tega 
vitamina primanjkuje, drži? Ga je potrebno 
dodajati v obliki kapljic?
Za imunski sistem je prav, da ima otrok vita-
min D3 skozi vse leto v zadostni količini. Jeseni 
in pozimi je primerno, da se vitamin D dodaja 
v prehrani. Najbogatejši prehranski viri vita-
mina D so živila živalskega izvora, npr. ribe in 
jajca, ter živila, obogatena z vitaminom D. Če 
otrok ne prejme dovolj vitamina D s prehrano, 
ga je treba dodati v obliki kapljic.

Pomembna je raznovrstna, bogata pre-
hrana, ne smeta umanjkati zelenjava in 
sadje. Vemo, da se marsikateri otroci uprejo 
samo, da omenimo zelenjavo. Strokovnjaki 
priporočajo, da se jim jo približa skozi igro. 
Poznate kakšen dober trik, s katerim se da 
prepričati najmlajše? 
Zagotovo ima vsaka mama najboljši trik za 
svojega otroka. Tako odrasli kot otroci 
nimamo vsi vsega radi. Najverjetneje pa je 
otrokom všeč vsaj kakšen tip zelenjave. Vča-
sih lahko skrijemo zelenjavo v kakšno juho, 
včasih pomaga, če zelenjavo na krožniku 
postrežemo nekoliko drugače … Obstaja tudi 
pri večini otrok bolj priljubljena zelenjava, kot 
je sladka rdeča paprika, ki jo imajo mnogi 
otroci zelo radi, ali pa majhni češnjevi para-
dižniki, včasih je to korenje, pa tudi grah in 
solata. Zagotovo ne gre obupati, ampak 
poskušajmo otroke prepričati z različnimi 
oblikami zelenjave.

Kako je s pijačami? Kakšno količino vode 
naj bi otrok popil na dan?
Za imunski sistem je pomembna ustrezna 
hidracija. To pomeni, da so naše sluznice 
dovolj vlažne, da imajo dovolj sluzi, ki so prva 
pregrada pred potencialnimi okužbami. Ko 
vdahnemo zrak, lahko vdahnemo tudi 
mikrobe, ki jih sluz ujame. S sluzjo lahko 
mikrobe izločimo, preden vdrejo v krvni 
obtok in porušijo naš imunski sistem ter 
morda povzročijo bolezen.

Na trgu so številni ponudniki, ki oglašu-
jejo določene pripravke za krepitev imun-
skega sistema. Na kaj moramo biti pri tem 
pozorni? So res potrebni dodatni čaji, sirupi, 
tablete …?
Za normalno delovanje imunskega sistema 
morajo vsi posamezni elementi delovati pra-
vilno in žal ni preprostih, čudežnih rešitev. V 
času prebolevanja okužbe je še posebej 
pomembna skrb za ustrezno hidracijo z 
zeliščnimi čaji.

Starši se kljub vsemu odločijo za neka-
tere dodatke, saj želijo pomagati svojim 
otrokom tudi na tak način. Ali jim lahko s 
tem tudi škodujejo?

Večina prehranskih in drugih dodatkov ne ško-
duje, nima pa tudi potrjenih učinkov na izbolj-
šanje delovanja imunskega sistema. Če imajo 
starši občutek, da določen ukrep njihovemu 
otroku pomaga, ga seveda lahko izvajajo, 
pomembno pa je, da ne pretiravajo. Za vpra-
šanja v zvezi s točno določenim pripravkom 
ali ukrepom priporočam, da se posvetujejo z 
izbranim pediatrom. Na tem mestu želim še 
izpostaviti, da je za naše telo lahko škodljivo 
tako prešibko kot tudi prekomerno odzivanje 
imunskega sistema. Z zdravili lahko razme-
roma učinkovito zaustavimo prekomerno 
odzivanje imunskega sistema. Kadar je imun-
ski odziv prešibek, pa ga lahko spodbudimo 
z dodatnimi cepljenji in s splošnimi ukrepi, ki 
sva jih naštela zgoraj. Pri težjih prirojenih okva-
rah v delovanju imunskega sistema je včasih 
potrebno nadomestno zdravljenje s protite-
lesi ali transplantacija kostnega mozga. 
Čudežnega pripravka ali sirupa, ki bi izboljšal 
delovanje imunskega sistema, žal nimamo.

Kaj pa če vendarle preventiva ni dovolj 
in pride do klasičnega prehlada, ki ga spre-
mljajo izcedek iz nosu, morda kašelj, boleče 
grlo … Kakšna je najboljša prva pomoč v 
tem primeru? Ali so priporočljiva kakšna 
mazila – denimo, da s kremo materine 
dušice namažemo podplate? Morda vlaže-
nje zraka z eteričnimi olji, ki naj bi poma-
galo pri prehladih?
Zelo pomembno je, da otroku omogočimo 
počitek in ga za čas omenjenih simptomov ne 
pošiljamo v šolo ali na druge dejavnosti. Ob 
tem poskušamo otroka čim bolj hidrirati, saj 
običajno izgubijo apetit, tako da mu ponudimo 
pijačo v manjših količinah, po požirkih. Ponu-
dimo mu pijačo, ki jo ima raje, lahko je to čaj ali 
juha. Prav tako je pomembno, da temperaturo 
zbijamo, če preseže 38,5 °C in se otrok ob tem 
počuti slabo. Posebej pozorni moramo biti na 
pojav določenih znakov, ki kažejo na težji potek 
bolezni, kot npr. odklanjanje tekočine, vztrajno 
povišana temperatura, ki ne pade po antipire-
tikih, zmedenost, nov izpuščaj, trdovratna dri-
ska ali bruhanje, izrazitejši glavobol … Takrat 
se nujno obrnemo po nasvet k zdravniku.

39Priloga: Otroci
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Jasmina Demšar, dr. med., dermatologinja

A  Zaradi tanjšega lipidnega sloja 
je otroška koža bolj podvržena 
iritaciji in okužbam.

B  Suha koža ima polno luknjic, 
skozi katere lahko vstopajo virusi 
ali bakterije in s tem se poveča 
možnost okužb kože.

C  Zaradi seštevanja poškodb DNK-
ja kože je zaščita pred soncem 
pomembna že v otroštvu.

Dandanes na trgu obstaja veliko negoval-
nih preparatov, ki so namenjeni tudi otro-
kom in mladostnikom. Prepričujejo nas, da 
je z nego treba začeti dovolj zgodaj, saj naj 
bi s tem preprečili prezgodnje staranje kože. 
Koliko je v tem resnice in kakšno nego 
dejansko potrebujeta otroška in mladostni-
ška koža, smo povprašali Jasmino Demšar, 
dr. med., dermatologinjo iz Nove Gorice. 
Dotaknili pa smo se tudi nege in zdravlje-
nja aknaste najstniške kože. 

Avtorica: Adrijana Gaber

Dermatologinja najprej pojasni razliko med 
otroško kožo in kožo odraslega. »Poglavitna 
razlika med otroško kožo in kožo odraslega 
je v tem, da je vrhnja plast kože ali epidermis 
pri otrocih tanjša, zaradi česar je koža bolj 
prepustna in se prej izsuši. Zaradi tanjšega 
lipidnega sloja je otroška koža bolj podvr-
žena iritaciji in okužbam. Z nastopom puber-
tete se koža nekoliko spremeni, saj spolne 

žleze začenjajo delovati in stimulirajo lojnice 
tako, da se koža začne bolj mastiti. Maščoba, 
ki jo tvorijo lojnice, ustvari na površini kože 
zaščitni plašč, ki nas ščiti pred izgubo vode, 
vdorom mikroorganizmov, alergenov in dru-
gih dražečih snovi v kožo.«

Kako naj bi negovali otroško kožo? »Nega 
otroške kože je pomembna. Predvsem se je 
treba izogibati uporabi agresivnih mil, naj-
bolj priporočam mila sindet, to so mila s sin-
tetičnim detergentom, ki so bistveno blažja 
v primerjavi z otroškimi ali naravnimi mili. 
Pomembno je tudi, da se ne umivamo s pre-
vročo vodo, saj tudi ta dodatno suši kožo. 
Voda naj bo mlačna, prhanje pa kratko. Koža 
naj se kljub temu vsak dan umije. Otroke, ki 
imajo nekoliko bolj suho kožo oziroma imajo 
znake atopijskega dermatitisa, pa je treba 
namazati z negovalnim mazilom vsak dan, v 
roku treh minut po prhanju (ko je koža še vla-
žna) po vsem telesu,« priporoča naša sogo-
vornica in dodaja, da opaža, da starši veliko-
krat otrokom ne umijejo obraza z milom. 
»Tudi obraz je treba umiti z milom,« polaga 
na srce staršem dr. Demšar, poleg tega pa 
priporoča, da si otroci tudi roke namažejo s 
kremo. »Suha koža ima namreč polno luknjic, 
skozi katere lahko vstopajo virusi ali bakte-
rije in s tem se poveča možnost okužb kože. 
Mrzel zrak pozimi močno izsuši kožo dlani, 
tako da si kožo na rokah pozimi zaščitimo 
tudi z nošnjo rokavic.« 

Dr. Demšar še priporoča, naj si otroci, ki 
imajo težave s suho kožo, roke raje umivajo 
z milom in vodo, kot pa razkužujejo, saj bo 
tako koža dlani manj suha. Po njenem mne-
nju pa otrokom ni potrebno uporabljati 

Nega otroške in 
mladostniške kože

posebnih krem za obraz, saj so negovalna 
mazila, ki so namenjena negi občutljive kože 
telesa, primerna tudi za obraz. Ker imajo 
otroci v mrzlem vremenu lička pogosto pre-
cej rdeča in suha, je dobro, da jih namažemo 
vsak večer in zjutraj, preden se odpravijo ven. 
Dr. Demšar izpostavi še zaščito pred soncem. 
»Tudi zaščita pred UV-sevanjem je pomembna. 
Otroka po izpostavljenih delih telesa zjutraj 
pred odhodom v vrtec namažemo s kremo 
z zaščitnim faktorjem.«

Nega mladostniške kože
Na spletu najdemo veliko marketinških 
nasvetov o tem, kako je treba skrbeti za naj-
stniško kožo, tudi če ni problematična ozi-
roma nima aken, pa o tem, da je treba za kožo 
skrbeti dovolj zgodaj, zato da preprečimo 
zgodnje staranje. Kako je s tem? Jasmina 
Demšar: »Koža se veliko hitreje stara, če je 
izpostavljena soncu in UV-sevanju. Zaščita 
pred soncem v najstniških letih in otroštvu 
je zato zelo pomembna, saj preprečuje sta-
ranje kože kot tudi raka kože. Vsaka sončna 
opeklina oziroma že porjavitev kožo poško-
duje. Z izpostavljanjem UV-sevanju se manjša 
vsebnost kolagena in elastana v koži, zaradi 
česar se pojavijo gube, v genetskem zapisu 
kožnih celic pa nastajajo poškodbe, ki se z 
leti seštevajo in vodijo v raka kože. Prav zaradi 
seštevanja teh poškodb je zaščita pred son-
cem pomembna že v otroštvu. Napake v 
genomu, ki so posledica UV-sevanja, je sicer 
koža do neke mere zmožna popraviti, z leti 
pa popravljalni mehanizmi popustijo, zato 
je pojavnost raka v starosti večja. Izpostavlja-
nje soncu je torej pomembno preprečiti, če 
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»Brazgotine, ki so posledica aken, ostanejo za 
vedno in jih je zelo težko odpraviti. Lahko jih samo 
preprečimo, zato je pomembno, da začnemo akne 
dovolj zgodaj in agresivno zdraviti.«
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ga le lahko. Če vemo, da se bomo dlje časa 
zadrževali zunaj, je dobro, da se primerno 
oblečemo in z oblačili ter pokrivali pokrijemo 
kožo, izpostavljene dele pa namažemo s 
kremo z zaščitnim faktorjem 30 ali več. Prav 
tako je pri najstnikih pomembno poudariti 
nevarnost uporabe solarijev. Študije so poka-
zale, da imajo najstniki, ki uporabljajo solarij, 
do šestkrat večjo možnost za melanom 
kasneje v življenju. V nekaterih državah je 
zato uporaba solarijev osebam, mlajšim od 
18 let, z zakonom prepovedana.« 

Naša sogovornica priporoča, da se tudi naj-
stniška koža vsak večer očisti z nežnimi mili, ki 
ne sušijo kože. Zvečer naj se koža namaže z 
blago negovalno kremo, da se vzdržuje dobra 
barierna funkcija kože. Zjutraj pa dermatolo-
ginja svetuje uporabo kreme z zaščitnim fak-
torjem, da je koža zaščitena pred ultravijolič-
nim sevanjem, to velja tako poleti kot pozimi. 
Številne negovalne kreme vsebujejo zaščitni 
faktor in v tem primeru ni potrebno dodajati 
še posebne kreme za zaščito. 

Zakaj je zaščita pred soncem tako zelo 
pomembna? »Poškodbe, ki se od sonca poja-
vljajo v koži, so trajne in se seštevajo. Več kot 
nam uspe preprečiti teh poškodb, manjša je 
verjetnost, da zbolimo za kožnim rakom. V 
Avstraliji, kjer so z izobraževanjem ljudi o 
pomenu zaščite pred soncem začeli že v 
devetdesetih letih, so zaznali padec pojav-
nosti melanoma. Od opekline do nastanka 
melanoma v povprečju mine 20 do 30 let. Pre-
pričana sem, da bi tudi pri nas pojavnost 
melanoma padla, če bi nam uspelo vzgojiti 
generacijo otrok, ki ne bi bila opečena od 
sonca,« pojasnjuje dr. Demšar. 

Problematična najstniška koža
Zaradi česa se v najstniških letih pojavljajo 
akne? »Na pojav aken vpliva več dejavnikov. 
Zagotovo gre za genetsko predispozicijo. 
Vidimo, da se akne pojavljajo pri otrocih, kjer 
so tudi starši imeli enake težave. Domne-
vamo, da nastanku aken botruje tudi pre-
hrana, vendar s tega področja jasne študije 
ne obstajajo. Akne pri nekaterih mladostni-
kih lahko poslabša hrana z visokim glikemič-
nim indeksom ter uživanje večjih količin 
mleka in mlečnih izdelkov. Stres je prav tako 
dejavnik tveganja za pojav aken, saj se akne 
velikokrat poslabšajo v stresnem obdobju, 
npr. med izpiti. K nastanku aken pa lahko 
pripomore tudi uporaba nepravilne kozme-
tike, predvsem bogatih, mastnih negoval-
nih ali vlažilnih krem ter uporaba vodood-
pornih prekrivnih pudrov,« pojasnjuje dr. 
Demšar. 

Akne so bolezen, nastanejo, ko se dlačno 
izvodilo zamaši. Loj, ki se v to izvodilo izteka, 
ne more na površino, zaprta dlačna ovojnica 
pa se zapolni z lojem in razširi. To imenujemo 
komedon, ki je začetek vsake akne. Komedon 
ali ogrc je lahko bele ali črne barve. Črna barva 
je posledica oksidacije maščob v zaprtem izvo-
dilu. Spolni hormoni, ki jih telo začne proizva-
jati z nastopom pubertete, prav tako pripo-
morejo k nastanku aken. Androgeni hormoni 

namreč stimulirajo izločanje loja iz žlez lojnic. 
Večja vsebnost loja v koži pa pripomore k raz-
rastu bakterij, kar posledično vodi do nastanka 
vnetja in rdečega, bolečega mozolja na koži. 
Bakterije, ki so prisotne na naši koži, lahko s 
stiskanjem in praskanjem dodatno vnesemo 
v komedone in akne poslabšamo.

Kako se pravilno neguje aknasta koža? 
»Aknasto kožo je treba vsak večer očistiti z mili, 
ki so primerna za čiščenje take kože. Priporoča 
se uporaba krem, ki vsebujejo kisline AHA ali 
BHA, ki kožo blago luščijo ter tako preprečijo, 
da bi se izvodila pilosebacealnih enot zama-
šila in bi nastal komedon. Če s temi preparati 
ne dosežemo izboljšanja, pa je treba obiskati 
dermatologa, ki predpiše zdravila na recept,« 
še svetuje naša sogovornica. 

Tek na dolge proge
Dr. Demšar pogosto opaža, da otroci pridejo 
prepozno in akne že brazgotinijo. »Brazgo-
tine, ki so posledica aken, ostanejo za vedno 
in jih je zelo težko odpraviti. Lahko jih samo 
preprečimo, zato je pomembno, da začnemo 
akne dovolj zgodaj in agresivno zdraviti. Sti-
skanje mozoljev ne zadostuje, to je le čišče-
nje zaprtih por. Akne zdravimo z zdravili, ki 
delujejo na pilosebacealno enoto, tako da 
znižajo izločanje loja, delujejo protivnetno, 
protibakterijsko ter preprečijo, da bi se tvo-
rili novi mozolji.« 

S terapijo je dobro začeti že ob pojavu 
komedonov oziroma ogrcev. Začnemo lahko 
z uporabo preparatov z alfa ali beta hidro-
ksikislinami, ki se dobijo v prosti prodaji v 

lekarni. V primeru, da do izboljšanja ne pride, 
pa je treba uvesti zdravila v obliki krem, kot 
so: azelaična kislina, adapalen in tretinoin 
(derivata vitamina A). »Zelo dobro zdravilo 
je tudi benzoil peroksid v 5- ali 10-odstotni 
koncentraciji, a ga na našem trgu ni moč 
dobiti. Poznamo tudi zdravila v obliki tablet, 
kot npr. izotretinoin, s katerim lahko akne 
ustavimo dolgoročno. Gre za derivate vita-
mina A, ki jih jemljemo v obliki tablet, na trgu 
so že vrsto let, tako da poznamo vse možne 
stranske učinke. Bolniku, ki je na izotretino-
inu, je treba redno kontrolirati kri, zdravilo 
pa je teratogeno, zato dekle v času jemanja 
zdravila ne sme zanositi,« opozarja dr. 
Demšar.  

Naša sogovornica bi si predvsem želela, 
da bi se najstniki prej obrnili po pomoč k der-
matologu, pri tem opozarja tudi na dejstvo, 
da je zdravljenje aken dolgotrajno, rezultati 
so vidni šele po več mesecih uporabe prepa-
ratov. »Terapijo je tako treba izvajati vsaj dva 
meseca, preden rečemo, da ne deluje. Če pa 
akne puščajo brazgotine, je treba k derma-
tologu takoj.« 

Pri zdravljenju aken gre za tek na dolge 
proge, v povprečju se ozdravijo v letu do 
dveh. Prva izboljšanja pri zdravljenju s treti-
noinom se pokažejo po dveh mesecih, z osta-
limi preparati pa šele po treh do štirih mese-
cih. Zato je pri zdravljenju potrebna 
potrpežljivost. Kot pove dr. Demšar, osebni 
zdravniki običajno predpišejo pravo kremo, 
a mladostniki zaradi neučakanosti prehitro 
prenehajo z njeno uporabo. 
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Zdrava in uravnotežena prehrana pomembo 
prispeva k dobremu počutju in splošnemu 
zdravju posameznika. Za razvijajoče se 
otroke pa je še toliko bolj pomembna, saj je 
ključnega pomena za njihovo psihofizično 
zdravje in razvoj. Zdrave prehranjevalne 
navade je treba otrokom predstaviti že v zgo-
dnjem otroštvu, saj le tako oblikujemo dobre 
temelje za vse življenje. 

Avtorica: Nika Arsovski

Otroško telo je med odraščanjem deležno veli-
kanskih sprememb, zato je zdrava in uravno-
težena prehrana najmlajših bistvenega 
pomena za izgradnjo kosti, mišic, tudi za razvoj 
možganov. Predšolski otroci praviloma potre-
bujejo energijsko bogatejšo prehrano od odra-
slih, zato jih ne smemo ukalupiti v splošne 
smernice prehrane, primerne za odrasle. Pre-
hrana naj bo kar se da raznolika, izbirajmo pol-
novredna živila, saj s tem pokrijemo tudi 
potrebe po vitaminih in mineralih. Prehran-
ske usmeritve za odrasle so pogosto energij-
sko preskromne, saj otroci za zdravo rast ter 
razvoj potrebujejo precejšen delež zdravih 
maščob in ogljikovih hidratov, hkrati pa tudi 
dovoljšen vnos ostalih hranil (beljakovine, vita-
mini in minerali). Energijske potrebe se spre-
minjajo tudi glede na spol, starost in dejav-
nost. Štirileten oz. šestleten otrok v povprečju 
dnevno porabi 1500 kcal, desetleten pa še 
kakih 300 kcal več. Postavitev dobrih prehran-
skih temeljev v otroštvu je naložba za vse 
življenje, saj se s tem izognemo vrsti možnih 
zdravstvenih težav, pa tudi prekomerni teži, 
ki je med otroki vse bolj razširjena. V zgodnjem 
otroštvu je bistvenega pomena, da otrokom 
predstavimo vrsto različnih okusov in živil ter 
mu omogočimo, da raziskuje in okuša. Zato 
mu ponudimo tudi živila, ki jih sami le poredko 

uživamo, čeprav so del uravnotežene in zdrave 
prehrane. Pogosto se zgodi, da otrok posame-
znih živil sprva ne sprejme, zato bodimo 
vztrajni in mu jih ponudimo večkrat, saj otroci 
potrebujejo čas, da se privadijo novih okusov. 
Naš okus se z leti spreminja, zato se kaj hitro 
zgodi, da bo otrok v določenem življenjskem 
obdobju živilo zavračal, že v naslednjem pa 
ga naravnost oboževal. Otrokom ponudimo 
več manjših dnevnih obrokov, ki jih odvisno 
od otrokovih potreb in teka združimo z zdra-
vimi prigrizki ter vrsto sadja in zelenjave. 

Ogljikovi hidrati,  
beljakovine in maščobe
Otroški vnos makrohranil naj bi v grobem 
sestavljalo 60 % ogljikovih hidratov, 10 % 
beljakovin in 30 % maščob. Med ogljikovimi 
hidrati izbirajmo kompleksnejše, saj s tem 
poskrbimo za postopno sproščanje sladkorja 
v krvi. Enostavni ogljikovi hidrati po drugi 
strani zanihajo raven sladkorja v krvi, kar 
lahko pripomore k razdražljivosti, tudi utru-
jenosti in hiperaktivnosti. Nihanja telo izčr-
pajo, posledično pa povečajo potrebo po 
mineralih in vitaminih. Izbirajmo torej polno-
vredna žita, stročnice, zelenjavo in sadje. Eno-
stavni sladkorji v sadju niso tako škodljivi, saj 
je njihova poraba zaradi prisotnosti vlaknin 
upočasnjena. Pri izbiri beljakovin bodimo 
pozorni, da zadostimo otrokovim dnevnim 
potrebam, hkrati pa ne dovolimo vnosa ško-
dljivih snovi. Aminokisline so nujne za nemo-
teno delovanje otroških možganov, prav tako 
pa so pomembne tudi za delovanje ostalih 
organov in mišic. Izbirajmo med živili, kakr-
šna so nesladkani jogurti, skuta, stročnice, 
oreščki, brokoli, špinača, kvinoja … omejimo 
količine mesa, saj ima visoko vsebnost nasi-
čenih maščobnih kislin in pesticidov, skrbno 
izbirajmo tudi ribe. Med maščobami pose-
gajmo predvsem po esencialnih maščobah, 
maščobnih kislinah omega-3 in omega-6, saj 

Zdrave prehranjevalne  
navade otrok

lahko njihovo pomanjkanje pripomore k 
nastanku alergij in oslabi delovanje imun-
skega sistema. Priporočljivo je tudi uživanje 
rastlinskih olj, kakršna so oljčno, orehovo, 
konopljino, sojino in olje oljne repice. Zaradi 
visoke vsebnosti aditivov in maščob se izo-
gibajmo predelanim mesnim izdelkom. 

Sol in sladkor
Kot že omenjeno, v otroštvu postavimo 
zdrave temelje za vse življenje. Znano je, da 
čezmeren vnos soli povečuje krvni tlak, s 
tem pa se poveča tveganje za razvoj srčno-
žilnih bolezni. Prav zato je dobro, da otrok 
ne navadimo na pretirano slano hrano, saj 
po raziskavah sodeč Slovenci že od otroških 
let naprej zaužijemo preveč soli. Za otroke 
še sprejemljiva količina je manj kot kavna 
žlička na dan, velik delež soli pa se skriva v 
predelanih živilih, tudi v kruhu. Prav zato 
pri uporabi živil iz konzerve, salam, sirov, pic, 
vnaprej pripravljenih omak poskrbimo, da 
je vsebnost soli kar se da nizka. Tudi slad-
kor je tihi ubijalec, ki v odraslih obdobjih 
povzroča nemalo zdravstvenih težav. 
Pomembno je, da otroci zaužijejo kar naj-
manj prostih sladkorjev, torej mono- in disa-
haridov, ki jih hrani dodajajo proizvajalci ali 
potrošniki, pa tudi čim manj sladkorjev, pri-
sotnih v sadnih sokovih. Najboljša tekočina 
za odžejanje je voda, zato otroka že vse od 
otroštva navajajmo na pitje vode namesto 
sladkih pijač in sadnih sokov. Pijače z doda-
nimi sladkorji namreč povečajo tveganje za 
razvoj debelosti, zobne gnilobe, povišan 
krvni sladkor na tešče, tudi bolezni srca in 
ožilja ter sladkorno bolezen tipa dva. Kot 
starši smo odgovorni za uravnoteženo in 
zdravo prehrano naših otrok, tako z izbiro 
živil kot tudi zgledom. Pred nakupom se 
torej dobro prepričajmo o sestavi živila in 
njegovi hranilni vrednosti ter izberimo tiste 
z manj sladkorja in soli. Poskrbimo, da bo 
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Z indijskim trpotcem si zagotovite redno prebavo
Lupina semen indijskega trpotca (psiliuma) vsebuje sluzi, ki ob stiku z vodo tvorijo nara-
ven gel. Ta potuje po vašem črevesju in omogoča lažje odvajanje ter poskrbi za njegovo 
čiščenje, prav tako pa blažilno in pomirjujoče deluje na prebavni sistem. Vlaknine pripo-
morejo še k delovanju črevesja in ohranjanju njegovega zdravja. Z njihovo pomočjo si 
zagotovimo redno prebavo in rešimo občasna stanja zaprtosti.
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hranjenje za otroka že od malih nog kar se 
da prijetna izkušnja. K temu bodo dodatno 
prispevali skupni družinski obroki, dovolj-
šna mera časa in prijetno vzdušje. Izogi-
bajmo se nagrajevanju ali kaznovanju s 
hrano, saj lahko vodi k neprijetnim vzorcem. 
Primerna prehrana in odnos do prehranje-
vanja sta ključnega pomena za zdravje v 
vseh življenjskih obdobjih, še bolj v otro-
štvu in obdobju mladostništva, saj gradimo 
temelje za prihodnost.

Otroška prebava z običajno 
prehrano postane vse bolj 
podobna odrasli
Ker se prehranske potrebe otrok razlikujejo 
od odraslih, do razlik prihaja tudi pri prebavi. 
»Prebava v smislu odvajanja blata je zelo 
odvisna od vrste zaužite hrane. Tako 
dojenčki v prvih šestih mesecih praviloma 
odvajajo pri skoraj vsakem obroku, lahko pa 
tudi bistveno redkeje, blato pa je praviloma 
vedno mehke konsistence in rumene barve. 
Z začetkom uvajanja druge hrane poleg 
mleka, praviloma okoli šestega meseca, 
postane blato rjave barve in frekvenca odva-
janja se postopoma zmanjša. Okoli enega 
leta je otrok praviloma hranjen z običajno 
družinsko prehrano (če je ta seveda pri-
merna in zdravju neškodljiva). Tudi odvaja-
nje blata postane podobno kot pri starejših 
otrocih in odraslih, torej od trikrat na dan 

do trikrat na teden, rjave barve in formirano. 
Če otrok odvaja trikrat na dan, je blato 
seveda mehkejše, kot če odvaja trikrat na 
teden,« pojasnjuje Tatjana Pavlin, dr. med., 
spec. pediatrije, predstojnica oddelka za 
pediatrijo Splošne bolnišnice Novo mesto. 
Ob tem sogovornica dodaja, da začno neka-
teri otroci v času odvajanja od pleničk blato 
zadrževati, zaradi česar postane bolj trdo. 
Pri odvajanju trdega blata čutijo ostre bole-
čine, iz počene sluznice zadnjika pa lahko 
tudi zakrvavijo. 

Bodite pozorni na otrokov  
vzorec odvajanja
V nasprotju z zaprtjem nemalo težav v zgo-
dnjem otroštvu povzroča tekoče blato, dri-
ska. »O driski (pri starejših otrocih od enega 
leta) govorimo, če je pogostost odvajanja 
več kot trikrat na dan in če je blato tekoče 
ali kašasto. Blatu je lahko primešana sluz ali 
celo kri,« pojasnjuje pediatrinja in razloži, da 
so krivec za drisko v otroštvu najpogosteje 
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kar virusi. »Drisko pri otrocih najpogosteje 
povzročajo številni virusi (npr. rotavirusi), 
lahko tudi bakterije (npr. salmonela, ente-
robakter), pa tudi toksini iz hrane. Redkejši 
vzroki driske pri otrocih so nekatera kro-
nična obolenja, kot je npr. kronična vnetna 
črevesna bolezen ali celiakija. Driska pa je 
pogosto pridružena tudi številnim drugim 
obolenjem otrok, saj takrat otroci uživajo 
več mleka in drugih tekočin, zato se tudi 
blato spremeni. Driska lahko spremlja tudi 
zdravljenje z antibiotiki, saj ti porušijo nor-
malno črevesno mikrobioto.« Prav zato dr. 
Pavlinova starše opozarja, da ostanejo 
pozorni na vzorec odvajanja njihovega 
otroka, saj lahko le tako dovolj hitro prepo-
znajo mogoče odklone. Tudi starejše otroke 
velja povprašati, kakšne so njihove življenj-
ske navade, ne le odvajanje blata, temveč 
tudi urina. Kri na blatu je namreč lahko resen 
ali pa relativno nenevaren znak, vendar je 
vedno treba odkriti vzrok.
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Imeti hišnega ljubljenčka, bodisi mačko, 
psa, hrčka, kanarčka ali katerega koli dru-
gega, ni »mačji kašelj«. Vsako živo bitje ima 
namreč svoje potrebe, zahteva določeno 
nego, zaščito pred zajedavci, pozornost in 
čas. Ker nam hišni ljubljenčki hitro zlezejo 
pod kožo in postanejo člani naše družine, 
je prav, da zanj odgovorno tudi skrbimo. 

Avtorica: Nika Arsovski

Zunanji zajedavci 
Bolhe so omenjene v številnih slovenskih pre-
govorih, pogosto v navezavi na naše kosmate 
člane gospodinjstev. Ti krvoseški paraziti, ki 
se hranijo s krvjo naših hišnih ljubljenčkov, 
lahko povzročijo nemalo težav, nič kaj prepro-
sto pa se jih ni niti znebiti. Bolhe se nahajajo 
povsod, v gozdu, na polju, celo pri veterinarju 
ali na domačem vrtu. Pogosto jih najdemo na 
gozdnih živalih, kot so veverice, miši, tudi ježi, 
prenašamo pa jih lahko tudi ljudje. Bolha se 
prisesa na žival in začne s sesanjem krvi, po 
36 urah pa odrasla bolšja samica izleže prva 
jajčeca. Na dan lahko bolhe izležejo tudi do 
50 jajčec, ti pa nato popadajo z ljubljenčkov-
ega kožuha v okolje. Večji del bolh (kar 95 %) 
se namreč nahaja v okolju, le 5 % pa se ohrani 
v živalskem kožuhu. Ker gre za resnično trdo-
vratno in motečo nadlogo, je prav, da se zašči-
timo že preventivno, bodisi z razpršilom ali 
zaščitnimi sredstvi. Pasje prevleke, ležišča, 
pogosto peremo in kosmatinca pregledujemo 
za morebitnimi bolhami. Posebno pozornost 
posvetite področju vratu, trebuha in pazduh. 
Bolhe so namreč lahko tudi gostiteljice posa-
meznih vrst trakulj, v primeru, da torej naš lju-
bljenček bolho po pomoti poje, lahko v čre-
vesju pride do razvoja trakulje. Če bolhe 
opazimo, se z veterinarjem posvetujemo o naj-
primernejšem načinu zdravljenja. Največkrat 
psa za začetek okopamo, s čimer zadušimo 
odrasle bolhe, ter nanesemo šampon za zati-
ranje bolh. Psa tudi dobro prečešemo, da s 
tem odstranimo še ostale bolhe. Hkrati dobro 
posesamo domovanje in operemo vse lju-

bljenčkove igrače, tudi ležišče in ovratnice. 
Uporabimo tudi razpršilo za zatiranje bolh. 

Klopi in z njimi povezane bolezni
Številna sredstva za zaščito pred bolhami hkrati 
varujejo tudi pred klopi. Tudi ti so vse od 
pomladi pa do jeseni pogosta težava, ki ne preži 
le na ljudi, temveč tudi na kosmatince. Klopi se 
zadržujejo v dokaj vlažnem okolju, največkrat 
v visoki travi, grmovju, tudi v bližini vode. Pred 
njimi nismo tako varni niti na domačem vrtu ali 
v mestnem parku. »Psi so zunanjim zajedavcem 
načeloma bolj izpostavljeni, zato je zelo 
pomembno, da jih temu ustrezno zaščitimo. 
Prav tako je to pomembno tudi pri zunanjih 
mačkah. Če pa imamo doma od domačih živali 
izključno notranjo mačko, potem ta zaščita ni 
potrebna, razen če z njo sobiva še pes – takrat 
moramo zaščititi oba, saj se lahko zunanji 
zajedavci prenesejo z enega na drugega,« 
pojasnjuje Mihaela Klasić, dr. vet. med., pri-
pravnica na Kliniki za male živali Veterinarske 
fakultete v Ljubljani. Klopi so prenašalci števil-
nih bolezni, kot so borelioza, erlihioza, klopni 
meningoencefalitis … Bistvenega pomena pri 
zaščiti pred klopi je temeljit pregled dlake po 
sprehodu, pri čemer odstranimo vse gomazeče 
in prisesane klope ter tako preprečimo, da bi 
potencialno okuženi klop bolezen prenesel na 
našega ljubljenčka. Dobro pregledamo pred-
vsem manj poraščene predele, kjer klopi lažje 
pridejo do kože, pa tudi gobček in trebuh. Bore-
lioza je ena najpogostejših bolezni, ki lahko pri-
zadene tako ljudi kot tudi pse. Po nekaterih oce-
nah je na posameznih področjih okužena več 
kot polovica klopov, kljub temu pa zboli manj 
kot 10 % psov, saj imunski sistem prepreči velik 
del okužb. Do prenosa bakterije Borrelia burg-
dorferi pride po 48 urah od prisesanja klopa, saj 
se bakterija nahaja v prebavilih zajedavca in se 
sprosti šele pri koncu sesanja. Borelioza se sprva 
kaže s pomanjkanjem teka, pojavijo se težave 
s hojo, utrujenost, apatija in povečane bezgavke. 
Pogoste so težave s sklepi, ki se kažejo kot šepa-
nje. V primeru, da opazimo tovrstne znake, 
nemudoma obiščimo veterinarja, ki bo s testom 
ugotovil, ali so ti posledica borelioze, ter dolo-
čil primerno zdravljenje. 

Nega in skrb za  
naše hišne ljubljenčke 

Zaščita pred zunanjimi zajedavci
Da bi torej ljubljenčke primerno zaščitili pred 
klopi in bolhami, je na trgu na voljo precej 
široka ponudba sredstev za zaščito pred 
zunanjimi zajedavci. Izbiramo lahko med 
žvečljivimi tabletami, ovratnicami, ampu-
lami za kožni nanos, elektronskimi obeski, 
spreji, šamponi … »Eno izmed bolj učinko-
vitih sredstev so žvečljive tablete, ki delu-
jejo tako proti klopom kot tudi proti bolham. 
Izberemo pa lahko tudi takšne, ki delujejo 
tako na zunanje (klopi in bolhe) kot tudi na 
notranje zajedavce (srčne gliste, črevesni 
zajedavci). Prednosti uporabe žvečljivih 
tablet so številne, predvsem so to enostav-
nost in priročnost za lastnike (tablete so 
žvečljive, okusne večini psov), njihova učin-
kovitost ter hiter začetek delovanja. Pri-
merne so zlasti za pse, ki pogosto plavajo 
ali se kopajo. Pri uporabi te vrste zaščite pse 
lahko božate takoj po aplikaciji. Slabost teh 
tablet pa je v tem, da niso namenjene mač-
kam in nimajo repelentnega učinka,« obra-
zloži Mihaela Klasić in nadaljuje: »Pogosto 
uporabljane so tudi ovratnice z repelentnim 
učinkom, ki so namenjene tako psom kot 
mačkam in delujejo proti klopom in bolham. 
Prednost teh je predvsem dolgo delovanje, 
od treh pa vse do osem mesecev. Ovratnice 
so brez vonja, biti morajo v stalnem stiku s 
kožo oziroma dlako. Tudi v dežju ali če gre 
pes v vodo, jih ni treba odstraniti, ker je ovra-
tnica še vedno učinkovita. Zaradi zaščite 
vodnih organizmov se vendarle priporoča, 
da psu snamemo ovratnico, ko gre v naravne 
vo de.«  Po b ese dah so govornice so 
najpogosteje uporabljeno sredstvo še 
vedno ampule za kožni nanos. Po nanosu 
na kožo se vanjo vpijejo in se razporedijo 
po celotni površini telesa. Če se torej 
odločimo za ampule, imejmo v vednosti, da 
živali nekaj dni pred in po nanosu ne smemo 
kopati, izogibati se je treba tudi dežju, ki bi 
lahko zmanjšal učinkovitost zdravila. Ne 
glede na to, katero sredstvo boste izbrali, pa 
sogovornica polaga na srce, da žival po spre-
hodu redno in natančno pregledujete in 
odstranite morebitne klope. 
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Notranji zajedavci
Nič kaj manj neprijetni niso niti notranji zaje-
davci, med najpogostejše uvrščamo trakulje, 
gliste, težave pa povzročajo tudi bičeglavci. 
Najpogosteje se naselijo v črevesju, povzro-
čajo prebavne težave in bruhanje, če pa pre- 
idejo v kri, lahko povzročijo tudi slabokrvnost 
in ovirajo delovanje drugih organov ter osla-
bijo imunski sistem. Najpogostejši notranji 
zajedavci so gliste, med njimi prevladujejo 
askaridi. Te v pasje organizme pridejo med 
ovohavanjem iztrebkov drugih živali, iz jajčec 
pa se razvijejo gliste ter se naselijo v črevesju. 
Prisotnost glist se kaže z bolečinami v trebuhu, 
pomanjkanjem teka, zaprtostjo. Z namenom 
preventive psu štirikrat letno ponudimo sred-
stvo proti zajedavcem v obliki tablet, ki ga 
dobimo pri veterinarju. Med trakuljami pre-
vladuje pasja trakulja Dipylidium caninum, ki 
je sestavljena iz več členkov, v katerih se naha-
jajo jajčeca. Členke je mogoče opaziti v iztreb-
kih živali in v predelu zadnjika, kjer povzročajo 
neprijetno srbečico. Prav to je razlog, da pri-
sotnost trakulje najprej opazimo, saj se žival 
liže v predelu zadnjika in se drsa po zadku. 
Pogosto srbečico spremljajo prebavne težave, 
bruhanje in napihnjenost trebuha. Trakulja se 
prenaša z bolhami, zato je nujno ljubljenčke 
primerno zaščititi ter poskrbeti, da ne jedo dro-
bovja oz. iztrebkov. V poletnih mesecih se šte-
vilni s svojimi kosmatinci odpravijo na jug, 
predvsem v mediteranskem prostoru pa je 
pogosta pojavnost srčne gliste. Prenaša se s 
komarji, s sesanjem krvi pa se prenese na psa. 
Odrasle gliste se naselijo v srcu, kjer odložijo 
svoje ličinke. Po približno pol leta se pojavijo 
prvi znaki, ki se kažejo s kašljem, utrujenostjo, 
apatičnostjo in oteženim dihanjem. Kasneje 
se pridruži tudi drastična izguba teže. Ker je 
zdravljenje srčne gliste izjemno zahtevno, je 
najboljša preventiva. V ta namen so pri vete-
rinarju na voljo antiparazitiki, številna sredstva 
za zaščito pred klopi in bolhami pa ščitijo tudi 
pred srčno glisto.  

Alergijske reakcije
Življenjski slog ljudi, pa tudi živali se je v zadnjih 
desetletjih drastično spremenil. Vse pogosteje 
tako tudi naše kosmatince pestijo alergije, ki so 
jim predvsem podvržene posamezne pasme. 
Alergije se odražajo s srbečico, praskanjem, por-
delo kožo, izcedkom iz oči, napenjanjem … 
»Alergijske bolezni predstavljajo približno 
polovico vseh kožnih bolezni pri psih. Alergija 
je preobčutljivostna reakcija organizma na aler-
gen (določena snov, ki povzroča alergijo). Aler-
geni so lahko različne snovi, s katerimi pridejo 
živali v stik, odvisno od okolja, v katerem živijo, 
in hrane, s katero se prehranjujejo. Z alergeni 
lahko pridejo v stik z vdihovanjem, preko kože 
ali sluznice oziroma z zaužitjem. Najpogostejša 
alergijska bolezen pri psih in mačkah je preob-
čutljivost na pike bolh. Značilni simptomi so 
srbež, izpuščaji po koži, predvsem na hrbtu, po 
stegnih, v dimljah, tudi na bokih ali vratu,« raz-
laga Mihaela Klasić in v nadaljevanju pojasni, 
da med najpogostejše alergije sodi tudi preob-
čutljivost na hrano: »Gre za nesezonsko obole-

nje, ki se lahko pojavi pri kateri koli pasmi in sta-
rosti živali. Značilni simptomi alergije na hrano 
so vnetje ušes in praskanje po ušesih, ponavlja-
joča se vnetja kože, srbež in posledično praska-
nje predvsem po obrazu, po pazduhah, dimelj-
skem področju in distalnih delih okončin. Včasih 
lahko pride tudi do prebavnih motenj, kot so 
driska, bruhanje, napet trebuh.« V primeru aler-
gij je zdravljenje prilagojeno sami vrsti alergije, 
pa tudi živali sami, kliničnim znakom in alerge-
nom, na katere je žival preobčutljiva. Če torej 
opazimo katerega izmed znakov alergije, obi-
ščemo veterinarja, ki bo na podlagi anamneze 
in kliničnega pregleda ter dodatnih diagnostič-
nih postopkov postavil sum na alergijo in pred-
pisal ustrezno terapijo.

Sklepi
S staranjem se lahko pri hišnih ljubljenčkih 
pojavi vrsta zdravstvenih težav, na katere v 
mladosti niti pomislili nismo. Ena izmed teh 
so težave s sklepi, ki nastanejo zaradi razvoj-
nih ali degenerativnih težav. Med najpogo-
stejše razvojne težave sodi displazija kolkov, 
pri čemer oblika sklepa ni pravilna, strukture 
pa zatorej napačno obremenjene, kar privede 
do vnetja. Displazija je pogosto genska 
težava, ki se prenaša skozi pasje rodove, zato 
velja, sploh v primeru pasemskih psov, dobro 
preveriti rodovnike in se pozanimati o tovr-
stnih težavah. Degenerativne težave po drugi 
strani pa so posledica poškodb, tudi staro-
stne obrabe. Na mestu poškodovane sklepne 
vezi lahko pride do pojava artritisa oz. vnetja. 
Nekateri znaki, ki nakazujejo na pojav artri-
tisa, so lahko vidni že pri mladih psih, najpo-
gosteje pa se odražajo šele s starostjo. Artri-
tis resno prizadene pasji skelet, od hrbtenice, 
sklepov, kolkov in vratu. Sprva se težave s 
sklepi pojavijo v blažji obliki, pri čemer psi le 
redko kažejo znake neugodja, zato jih je težko 
prepoznati. Pogost znak je šepanje, pa tudi 
oteženo vstajanje in spremenjen ritem hoje. 

Nega ušes, oči in zob
Naši kosmatinci zahtevajo potrebno nego, 
tako ušes kot tudi oči. Predvsem pri psih posa-
meznih pasem lahko hitro pride do vnetij, zato 
se izučimo primernega čiščenja uhljev, ki pa 

naj ne bo prepogosto. Z mehko bombažno 
vato in tekočino za čiščenje pasjih ušes nežno 
očistimo notranje uho, nato umijemo še uma-
zanijo na spodnji strani uhlja. Z rednim pre-
gledovanjem ušes lahko hitro odkrijemo vne-
tja, sicer pa bodimo pozorni na znake, kot so 
neprijeten vonj, otekanje uhlja, rdečica, srbe-
čica … Sploh psi, ki poleti veliko časa preživijo 
v vodi, so nagnjeni k pogostejšim okužbam. 
Tudi nega oči pri psu je del potrebne pasje 
higiene, s katero se ognemo posameznim 
zdravstvenim težavam. Vnetje oči pri psih je 
lahko posledica alergij, virusov, bakterij, tuj-
kov … Prepoznamo ga po izcedku iz oči in 
pretiranem solzenju, pogosto pa pes nela-
godje izraža z drgnjenjem oči s tačko. Pasje 
oči lahko čistimo z za to primernimi kapljicami 
ali s fiziološko raztopino. Dlako, ki sili v oči, pri-
merno pristrizite, saj lahko spodbudi vnetje. 
Posebno pozornost posvetite tudi zobem psov 
in mačk, saj se s spremenjenim načinom pre-
hrane spremeni tudi higiena zob. Z zmanjša-
nim žvečenjem na zobeh nastajajo obloge, ki 
se jih lahko znebimo s primernim mehanskih 
odstranjevanjem (igrače, kosti …). Največ 
težav z zobmi imajo manjše pasme, pri kate-
rih je pogost nepravilen ugriz, pa tudi 
čezmerno število zob. Bodimo pozorni na 
posamezne znake, ki kažejo na težave z zobmi 
pri hišnih ljubljenčkih. Mednje sodijo neprije-
ten zadah, čezmerno slinjenje, škripanje z 
zobmi, občutljivost na področju gobčka, 
krvave dlesni in otekline. Priporoča se, da 
enkrat letno s psom opravite zobni pregled 
pri veterinarju, s čimer preprečite večje zdrav- 
stvene težave in zaplete. 

»Psi so zunanjim zajedavcem načeloma 
b o l j  i z p os t av l j e ni ,  z ato  j e  z e l o 
pomembno, da jih temu ustrezno zašči-
timo. Prav tako je to pomembno tudi pri 
zunanjih mačkah. Če imamo doma od 
domačih živali izključno notranjo mačko, 
potem ta zaščita ni potrebna, razen če z 
njo sobiva še pes – takrat moramo zašči-
titi oba, saj se lahko zunanji zajedavci 
prenesejo z enega na drugega.«

Antimikrobno pršilo in krema za rane
SCX Tehnologija

Ščiti pred inferkcijami in pospešuje
celjenje vseh ran pri živalih
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Optiki

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

Optik Janez Poznič s.p.  
Vrvarska pot 3, 1310 Ribnica 
tel.: 01 836 03 67,  
optik.janez.poznic@gmail.com

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

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

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

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

Alternativna medicina

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

»Vodilni vzroki za smrt prebivalcev Slovenije so 
še vedno bolezni obtočil ter neoplazme.«

Ginekologija in urologija

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

Zelena stran

Kirurgija

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

Zobozdravstvo

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

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

Medicinski pripomočki

LASULJARNA KSFH
Nudimo LASULJE na naročilnico ZZZS  
tudi brez doplačila, kape, rutke.  
Lilekova 2, Celje, tel.: 03 490 01 02
Rimska cesta 19, Ljubljana, tel.: 08 205 96 70
www.lasulje.net

Proloco medico d.o.o.  
Hrvatski trg 1, Ljubljana 
tel.: 01 43 98 300,  
www.proloco-medico.si  
Spec. prodajalna z medicinskimi in ortopedskimi 
pripomočki! Prodaja, izposoja, svetovanje, izdelava 
po meri.

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

LETNA NAROČNINA na revijo ABC zdravja samo 21,00 €

04/51 55 880, info@freising.si
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S STRESOM SE V SODOBNEM NAČINU ŽIVLJENJA 
SOOČAMO NA VSAKEM KORAKU. NJEGOVO NEPRI-
JETNO PLAT POGOSTO ČUTIMO TUDI NA LASTNI 
KOŽI.
Ocenjujejo, da so bolezni, ki so povezane s stresom, 
vzrok za 70-90 % vseh obiskov pri zdravniku.

STRES JE NARAVEN ODZIV ORGANIZMA NA 
RAZLIČNE STRESORJE, KI PA SO LAHKO POZITIVNI 
ALI NEGATIVNI. 
Stresor je vse, kar lahko sproži stresni odziv (dogodek, 
odhod v pokoj, določena zahteva, duševna obre-
menitev, časovna stiska, spor na delovnem mestu ali 
odhod na novo delovno mesto, bolezen, neprijetna 
novica, konflikt, nenehna skrb za preživetje …)

SAM STRES LAHKO HITRO PREPOZNAMO A HKRATI 
TUDI  HITRO OBČUTIMO NJEGOVE POSLEDICE. 
RAZDRAŽLJIVOST, UTRUJENOST, NESPEČNOST, 
MOREČE SANJE, NERVOZA, NAVELIČANOST, POV-
EČAN UTRIP SRCA, ARITMIJA, NEPLODNOST, 
SLABŠA KONCENTRACIJA IN SPOMIN, VRTO-
GLAVICE, TRZANJE PRED SPANJEM KRONIČNA 
UTRUJENOST, PREBAVNE TEŽAVE ITD… 

Stres ima lahko pomembne in dolgotrajne posledice 
za naše zdravje, saj učinkuje tako na naše telesno kot 
tudi duševno zdravje. Tako je izjemno pomembno, da 
znamo prepoznati stres in situacije, ki ga povzročajo 
ter da telesu dodajamo snovi, ki pomagajo uravnavati 
stres.

V podjetju Biostile smo s pomočjo svetovno patenti-
rane tehnologije razvili mikroenkapsuliran CBD.
CBD kapsule poskrbijo za ravnovesje – strokovno 
povedano homeostazo in uravnavajo stresni hormon 
kortizol. Z inovativno tehnologijo so dokazano izbol-
jšali uporabnost CBD-ja in povečali njegov učinek ter 
s tem omogočili uspešno absorpcijo v črevesju.
Poleg CBD-ja današnji komplet sestavlja izdelek 
RELAX, ki je nastal glede na potrebe ljudi, ki so bili 
pod prevelikim vplivom stresa. Vsebuje vse vitamine 
in minerale, ki nam jih primanjkuje vedno, ko smo 
pod stresom. Poleg B vitaminov, cinka in magnezija
vsebuje izvleček melise, ki je klinično testiran in 
dokazano deluje protistresno. Ob živčnosti in nape-
tosti nas umiri, poveča koncentracijo, hkrati pa ne 
upava, tako da je uporaba priporočljiva tudi v stres-
nih službah, ob pretresljivih dogodkih itd.

IZKORISTITE POSEBNO AKCIJO MESECA SEPTEM-
BRA IN SI IZDELKA - RELAX IN MIKROENKAPSULI-
RAN CBD - ZAGOTOVITE Z 20 ODSTOTNIM POPUS-
TOM IN BREZPLAČNO POŠTNINO!

UBLAŽITE HUDE POSLEDICE STRESA, IZBOLJŠA-
JTE RAZPOLOŽENJE, UBLAŽITE TESNOBO IN 
NEMIR, ZMANJŠAJTE TEŽAVE S SPANJEM IN SE 
IZOGNITE KRONIČNIM OBOLENJEM Z NARAVNIMI 
SLOVENSKIMI IZDELKI BIOSTILE.

STRES - NAJVEČJI POVZROČITELJ BOLEZNI

Lekarne   l   Specializirane trgovine   l   www.biostile.si   l   080 88 44   

NARAVNA IN UČINKOVITA KOMBINACIJA ZA MIRNO ŽIVLJENJE

    protiglivično
    protibolečinsko
    protibakterijsko
    protivnetno delovanje

NARAVNA IN UČINKOVITA KOMBINACIJA ZA MIRNO ŽIVLJENJE

SVOJ PAKET NAROČITE NA:
080 88 44
ALI NA SPLETU:

www.biostile.si

Mikroenkapsuliran CBD
+ Relax -20%

na paket

79,80 EUR
61,44 EUR

POŠTNINA 
BREZPLAČNA
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Izberi 
najboljše!

Izbrati najboljšega ni več le za privilegirane, saj vam Hyundai omogoča, da z lahkoto izberete najboljšega 
– in to v različnih segmentih vozil. Morda novi IONIQ 5, ki se ponaša z naslovoma svetovni avto leta 2022, 
svetovni električni avto leta 2022 ter nagrado svetovni dizajn leta 2022 in nazivom električni avto leta po 
izboru PAL. Ste razmišljali o kakšnem manjšem, bolj mestnem modelu? Potem bo i20, kot zmagovalec 
testa 'Najbolj prima mali avto' po izboru slovenskih novinarjev, ravno pravšnji za vas. Če pa prisegate na 
SUV modele – prav tiste, ki so jim v raziskavi Qudal Slovenci pripisali najvišjo raven kakovosti – so tu kot 
prava izbira še BAYON, KONA, TUCSON in SANTA FE.

Hyundai je na poti, da do leta 2045 postane podnebno nevtralno podjetje. 
Električna mobilnost je šele začetek.

Povprečna poraba goriva: 0,0 – 7,816 l/100 km, emisije CO2: 0,0 – 177,68 g/km. 
Emisije onesnaževal zunanjega zraka iz prometa pomembno prispevajo k poslabšanju kakovosti zunanjega zraka. Prispevajo zlasti k čezmerno povišanim koncentracijam prizemnega ozona, delcev PM10 in PM2,5 ter dušikovih 
oksidov. Slike so simbolne. Akcija velja do razprodaje zalog. Več informacij vezanih na akcijsko ponudbo je na voljo pri pooblaščenih prodajalcih vozil Hyundai. Pogoji garancije in podatki o specifični porabi goriva in emisijah 
CO2 so na voljo na www.hyundai.si. Kupci ste v raziskavi QUDAL (QUality meDAL) terenskim vozilom Hyundai podelili priznanje Najvišja raven kakovosti na slovenskem trgu. Vir: https://www.qudal.com/
SLOVENIA-653YP18. Najboljši mali avto v velikem primerjalnem testu Prima. Rezultati Prima testa: https://www.hyundai.si/novice/255/najboljsi_mali_avto_po_izboru_slovenskih_novinarjev/. IONIQ 5 je osvojil nagrado 
svetovni avto leta, nagrado za najboljšo obliko leta in nagrado svetovni električni avto leta. Vir: https://www.avto-fokus.si/Novice/Svetovni_avto_leta_2022_Najboljsi_na_svetu_je_/. IONIQ 5 je na izboru Poslovni avto leta 
prejel naziv električni avto leta 2022. Vir: https://www.hyundai.si/novice/263/ioniq_5_elektricni_avto_leta_2022/ .

IONIQ 5 svetovni avto leta
i20 zmagovalec velikega 
primerjalnega testa
SUV modeli najvišje ravni kakovosti 
po mnenju Slovencev
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