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Zdravi in zadovoljni v službo in iz nje

Srečen je, kdor za denar počne tisto, v čemer uživa in kar ga 
izpopolnjuje. Kdor se zjutraj z veseljem odpravi v službo in se 
srečen vrača iz nje … A na žalost nimajo vsi tega privilegija in 

nemalo delavcev s težavo zdrži osem ur na svojem delovnem mestu. 
To je še toliko težje, če je delo psihično in fizično naporno, če poteka 

v težkih pogojih ob sodelavcih, s katerimi se ne razumeš. Zakonodaja 
je jasna – delodajalec mora poskrbeti, da je delovno mesto varno in 
čim bolj udobno za zaposlenega in mu nuditi vso potrebno zaščitno 
in drugo opremo, kar običajno v praksi ne predstavlja večjih težav. 
Podjetja upoštevajo zakonodajo in prilagodijo zaščitno opremo ter 
opremljenost delovnih mest glede na proces, ki ga zaposleni opravlja.

A poleg tega mora delodajalec zagotoviti tudi zdravje delavcev, kar 
je nekoliko težje. Marsikatere družbe svoje zaposlene sicer spodbuja-
jo, da pridejo v službo peš ali s kolesom namesto z avtomobilom, da 
uporabljajo stopnice namesto dvigala, nekatera podjetja organizirajo 
dnevno dostavo sadja in zelenjave za zaposlene, jim omogočajo rekrea-
cijo v službenem času, organizirajo tudi različne rekreativne prireditve, 
predavanja o zdravi prehrani, o obvladovanju stresa, o pomenu fizične 
aktivnosti in o zdravem načinu življenja nasploh … 

Vse to je odlična osnova in zelo pomembno, saj navsezadnje v 
službah preživimo kar tretjino dneva. A žal ni dovolj. Velikokrat namreč 
pozabimo, da smo za zdravje odgovorni sami in da ga ne moremo in 
ne smemo predati v roke drugih – partnerja, šole, delodajalca, celo 
zdravnika. Mi smo tisti, ki sprejemamo odločitve in prav vsaka od njih 
vpliva tudi na naše zdravje, fizično ali psihično. 

Naj bodo torej naše odločitve v sozvočju z nami in naj nam vsaka 
sprememba še dodatno okrepi zdravje! 

Andreja Šalamun, 
glavna in odgovorna urednica

Založnik: Eko dežela, d. o. o., 
Trojarjeva ulica 20, 4000 Kranj 

Glavna in odgovorna urednica:
Andreja Šalamun

Tehnična urednica:
Barbara Jazbec

Prelom:
Irena Podobnik

Lektoriranje:
Kristina Žnidar

Vodja trženja:
Tina Klemenčič

Avtorji:
Jerneja Srebot, Urška Kužner,  
Špela Šimenc, Andreja Šalamun

Kontakti:
urednistvo@ekodezela.si

Naročnina:
04 620 98 40
narocnine@ekodezela.si

Marketing:
01 513 08 24
marketing@ekodezela.si

Oglasna vsebina ne odraža nujno  
stališča uredništva. Fotografije v reviji, 
če ni drugače navedeno: Shutterstock. 

Tisk: 
Schwarz print d. o. o., 
Koprska ulica 106D, 
1000 Ljubljana.
Natisnili smo 10.100 izvodov

Junij 2022, št. 04
Cena 9 €

ISSN 2335-3066

Pri tiskanju smo uporabili okolju
prijazne barve na rastlinski osnovi.
Papirnica GORIČANE ima vzpostavljen
certificiran sistem ISO 14001 in FSC®
ter PEFC™ sistem zagotavljanja
gospodarjenja z gozdovi.

Vse pravice Eko dežele pridržane. 
Prepovedano je kakršnokoli reprodu-
ciranje, hranjenje ali posredovanje v 
kakršni koli obliki (elektronski, meha-
nični, fotokopirni) zapis katerega koli 
dela te publikacije brez predhodnega 
pisnega dovoljenja založnika.

Sodelujte 
z nami! 
Pridružite se vodilnemu švedskemu proizvajalcu 
visokokakovostne prehrane za hišne ljubljenčke 
z dostavo na dom.

Husse uspešno posluje že od leta 1987 in je danes preko franšiz in distributerjev prisoten že 
v več kot 50 državah po svetu. 
Na področju prodaje in dostave prehrane po Sloveniji vabimo k sodelovanju nove sodelavce. 

Za več informacij nas pokličite na 041 505 092, ali nam pišite na tomaz.cepon@husse.si.

Husse Slovenija, 
Dašis d.o.o., 
Gorenjesavska 13b, 4000 Kranj www.husse.si

ek        deže la
Pozitivna energija ljudi in okolja

ek        deže la
Pozitivna energija ljudi in okolja

splet: širina do 500 px = (slogan) font: fira sans medium

ek        deže la
Pozitivna energija ljudi in okolja

ek        deže la
Pozitivna energija ljudi in okolja

C46 M0 Y100 K0
RGB: 97c93c

C100 M87,05 Y39,1 K34,88
RGB: 97c93c

Adobe Garamond Pro: regular
Fira sans: extra light (slogan)
Fira sans: book (slogan-na temnem ozadju)

splet: širina do 500px
Fira sans: medium



ZDRAVJE IN PREVENTIVA  |  JUNIJ 2022ZDRAVJE IN PREVENTIVA  |  JUNIJ 2022

kazalo

13–17
PREVENTIVNI PREGLEDI:
Ob pravočasnem ukrepanju je napoved veliko boljša.

18–21
INVALIDSKA PODJETJA:
Projektne rešitve za zaposlovanje invalidov  
niso primerne

22–40
ZDRAVA STAROST:
Domovi za ostarele se trudijo biti varovancem čim bolj 
prijazni

41–43
MEDICINSKI PRIPOMOČKI:
Medicinske pripomočke lahko dobite v trajno last ali si 
jih izposodite

44-47
VODA:
Kar dve tretjini teže odraslega telesa predstavlja voda 

56–57
PREHRANSKA DOPOLNILA:
Vse pogosteje posegamo po prehranskih dopolnilih. Jih 
res potrebujemo?

58–61
KONOPLJA:
Uporaba medicinske konoplje raste, vendar zelo počasi

62–65
PREHRANSKI DODATKI:
Je naša hrana dovolj bogata z magnezijem in kolagenom?

66–70
ZDRAVJE ZOB:
Redne zobozdravstvene preglede ovira predvsem strah

71–73
ZDRAVSTVENI TURIZEM:
Wellness sprostitve so vse bolj zaželene

74–77
SLUH:
Ne spreglejte prvih znakov pešanja sluha

78–82
PREZRAČEVANJE:
Ustrezno zračenje je ključen ukrep za splošno zdravje, ne 
le med pandemijo

226

48 51

18

44

13



ZDRAVJE IN PREVENTIVA  |  JUNIJ 2022ZDRAVJE IN PREVENTIVA  |  JUNIJ 2022

76

ZD
RA

VJ
E 

N
A 

DE
LO

VN
EM

 M
ES

TU
 ZDRAVJE N

A DELO
VN

EM
 M

ESTU 

Provar, d.o.o., Vinogradna 34,  
3210 Slov. Konjice, tel.: +386 5 90 13 115

info@provar.si, www.provar.si
Skladišče in razstavni prostor:  
Mestni trg 18, 3210 Slovenjske Konjice

Informacije:
Uroš Kokelj, uros.kokelj@provar.si, 041/684-365
Danilo Strnad, danilo.strnad@provar.si, 031/785-850
Vesna Žrjav, vesna.zrjav@provar.si, 041/566-905

SKX WORK FOOTWEAR LOGO COLOR SYSTEM

FILE NAME SKX_WORK_FOOTWEAR_LOGO.ai

Logo Identity for SKECHERS WORKCATEGORY /
DESCRIPTION

GRADIENT

Lahka, zračna in udobna 
obutev za storitvene poklice

Rešitve za 
posebne potrebe 
zaposlenih  
(široka noga, visok nart,  
deformacija nožnega palca, ...)

Zaščitni in športni čevlji  
za najbolj zahtevne.  
Z aktivno stimulacijo fascije.

Vse za varno delo  
na enem mestu
Široka ponudba osebne varovalne 
opreme za različne poklice
Rešitve za zahtevne delovne pogoje 
Svetovanje za optimalno izbiro

provar_Zdravje2022.indd   1provar_Zdravje2022.indd   1 12.5.2022   10:52:3112.5.2022   10:52:31

Prav toliko kot varnost 
je na delovnem mestu 
pomembno tudi zdravje
Avtorica: Andreja Šalamun

»Zadovoljni delavci, ki delajo v varnem in spodbudnem delovnem oko-
lju, so produktivnejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo in ostajajo zvesti 
svojemu delodajalcu oziroma organizaciji,« ugotavljajo na Ministrstvu za 
delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti. Poudarijo, da je skrb za 
ohranjanje zdravja zaposlenih zato zelo smotrna; poleg tega delodajalec, 
ki omogoča dobro in stimulativno delovno okolje, pridobi ugled in lažje 
zaposli kakovosten kader. 

Nedavna huda nesreča v koče-
vskem kemijskem podjetju 
Melamin, v kateri je umrlo 

pet ljudi, več pa je bilo poškodovanih, 
je bila najhujša industrijska nesreča 
v zgodovini Sloveniji. Nesreča je bila 
posledica človeške napake, vseeno pa 
je znova spomnila na pomen varnosti 
na delovnem mestu. 

Lani je bilo na inšpektorat za delo 
prijavljenih 11.158 nezgod pri delu, 
med temi je bilo 15 smrti (vsi so bili 
moški, od tega jih je bilo pet starih 
med 50 in 59 let) in 527 težjih nezgod. 
Kot najpogostejši vzrok za nezgodo s 

smrtnim izidom so omenili padec z 
višine – ta je bil namreč vzrok smrti 
v štirih primerih – največ smrtnih ne-
zgod pa se je zgodilo v predelovalni 
dejavnosti, in sicer prav tako štiri. 

Medtem pa sta v globalnem poro-
čilu o bremenu bolezni in poškodb, 
povezanih z delom, Svetovna zdra-
vstvena organizacija (WHO) in Med-
narodna organizacija dela (ILO) za 
obdobje od leta 2000 do 2016 na-
vedli, da v naši državi zaradi nezgod 
pri delu in poklicnih bolezni letno 
skupno umre 500 ljudi. ILO še navaja, 
da vsako leto v svetu zaradi nesreče 

pri delu ali poklicne bolezni izgubi 
življenje okoli tri milijone ljudi, po-
udarja pa pomen sodelovanja med 
vodstvom podjetja in delavci – zgolj 
s tem naj bi bilo mogoče število ne-
sreč pri delu zmanjšati za dve tretjini, 
število hospitalizacij pa za skoraj 60 
odstotkov. 

Podlaga za dobro in uspešno delo 
Varnost in zdravje pri delu sta torej 

še kako pomembna. Kot pravijo na 
Ministrstvu za delo, družino, socialne 
zadeve in enake možnosti (MDDSZ), 
je zdravje pri delu podlaga za dob-

ro in uspešno življenje in delo tako 
za posameznika kot za organizacijo. 
Poudarijo, da je skrb za ohranjanje 
in izboljševanje zdravja zaposlenih 
smotrna, saj so zdravi in zadovoljni 
delavci, ki delajo v varnem in spod-
budnem delovnem okolju, produktiv-
nejši in ustvarjalnejši, redkeje zbolijo 
in redkeje odhajajo v bolniški staž ter 
ostajajo zvesti organizaciji oziroma 
delodajalcu. Poleg tega delodajalec, 
ki nudi dobro in stimulativno delovno 
okolje, lažje zaposli bolj kakovosten 
kader in pridobi ugled. 

Največ težav povzročajo kostno-
mišična obolenja

Najpogostejša z delom povezana 
težava v Evropi in tudi v Sloveniji so 
kostno-mišična obolenja. Kot nava-
jajo na ministrstvu, skoraj četrtina 
delavcev v EU trpi zaradi bolečin v 
hrbtu, več kot petina pa zaradi bo-
lečin v mišicah. »Kostno-mišična 

obolenja se pogosto razvijejo v zelo 
resna bolezenska stanja, ki zahtevajo 
odsotnost z dela in zdravljenje. Pri 
najbolj kroničnih primerih kostno-mi-
šičnih obolenj pa tudi zdravljenje in 
počitek ne zadostujeta. Posledica je 
lahko trajna invalidnost in izguba za-
poslitve,« pravijo. Pojasnijo, da gre pri 
kostno-mišičnih obolenjih, poveza-
nih z delom, za okvare mišic, sklepov, 
kit, vezi, živcev, kosti in perifernega 
krvnega obtoka, ki jih povzročijo ali 
poslabšajo predvsem delo in vplivi iz 
neposrednega okolja, v katerem se 
delo opravlja. Te okvare prizadenejo 
predvsem hrbtenico, vrat, ramena in 
zgornje ude, lahko pa tudi spodnje.

Na ministrstvu poudarijo, da veči-
na poškodb kostno-mišičnega siste-
ma nastane pri ročnem premeščanju 
bremena (pri dvigovanju, prenašanju, 
spuščanju, potiskanju, vlečenju, noše-
nju ali premikanju bremena kot tudi 
pri podpiranju in držanju), pri ponav-

ljajočih se gibih ali pri delu v ekstre-
mnem mrazu ali ekstremni vročini. 
»Med pomembne razloge za tovrstna 
obolenja sodijo tudi stres, hiter ritem 
dela, hrup, vibracije, debelost, starost 
itd.,« dodajo. 

Spremeniti je treba odnos
»Da bi bile razmere na področju 

varnosti in zdravja na delovnem mes-
tu boljše, s tem pa tudi manj nezgod 
pri delu ter okvar zdravja, bi morali 
spremeniti odnos do samega pod-
ročja varnega in zdravega dela,« so 
konec aprila ob svetovnem dnevu var-
nosti in zdravja pri delu poudarili na 
inšpektoratu za delo. Vsaka poškod-
ba, okvara zdravja, poklicna bolezen 
ali najhuje – smrt delavca –namreč 
močno vpliva tako na delo delodajal-
ca kot tudi na družino prizadetega de-
lavca. Kot je poudaril glavni inšpektor 
Jadranko Grlić, bi morali delodajalci 
pogosteje in bolj učinkovito preverja-
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ti, ali delo poteka v skladu s predpisi 
o varnosti in zdravju pri delu, delavci 
pa bi morali res dosledno upoštevati 
postavljene ukrepe. 

Nevarnosti pri delu je treba 
preprečiti 

Delodajalec mora v skladu z za-
konodajo varnosti in zdravja pri delu 
poleg varnosti zagotoviti tudi zdravje 
delavcev. »V ta namen mora izvajati uk-
repe, potrebne za zagotovitev zdravja 
delavcev ter drugih oseb, ki so navzoče 
v delovnem procesu, vključno s prepre-
čevanjem, odpravljanjem in obvladova-
njem nevarnosti pri delu, obveščanjem 
in usposabljanjem delavcev, z ustrezno 
organiziranostjo in potrebnimi materi-
alnimi sredstvi,« pravijo na MDDSZ. Po-
udarijo, da mora delodajalec posebno 
skrb nameniti zagotovitvi zdravja nose-
čih delavk, mladih in starejših delav-
cev ter delavcev z zmanjšano delovno 
zmožnostjo, pri izbiri ukrepov pa mora 
upoštevati posebna tveganja, ki so jim 
ti delavci izpostavljeni pri delu, v skladu 
s posebnimi predpisi. Upoštevati mora 
tudi spreminjajoče se okoliščine, izva-
jati take preventivne ukrepe in izbirati 
take delovne in proizvajalne metode, ki 
bodo zagotavljale izboljševanje stanja 
in višjo raven zdravja pri delu ter bodo 
vključene v vse aktivnosti delodajalca 
in na vseh organizacijskih ravneh.

Pri načrtovanju delovnega okolja, 
delovnih prostorov, delovnih in tehno-
loških postopkov, uporabe delovne in 
osebne varovalne opreme in uporabe 
nevarnih kemičnih snovi mora deloda-
jalec zagotoviti, da so bili upoštevani 

vsi vplivi na zdravo delo delavcev in da 
so okolje, postopki, prostori, oprema in 
snovi primerni in v skladu z namenom 
uporabe. Pri načrtovanju dela mora 
upoštevati duševne in telesne zmož-
nosti delavcev in zmanjševati tveganja 
zaradi delovnih obremenitev, ki lahko 
vplivajo na zdravje delavcev pri delu.

Delodajalec mora zagotavljati tudi 
promocijo zdravja na delovnem mestu 

Zelo pomembno področje zdravja 
na delovnem mestu oziroma zdravja 
pri delu je tudi promocija zdravja na 
delovnem mestu, ki jo mora po za-
konu o varnosti in zdravju pri delu 
izvajati delodajalec. Mora jo načr-
tovati in zanjo zagotoviti potrebna 
sredstva, pa tudi način spremljanja 
njenega izvajanja. Kot pravijo na mi-
nistrstvu, gre za skupna prizadevanja 
delodajalcev, delavcev in družbe za 
izboljšanje zdravja in dobrega počutja 
ljudi pri njihovem delu. »To doseže-
mo s sinergijo izboljšanja organizacije 
dela in delovnega okolja, spodbujanja 
zaposlenih, da se aktivno udeležuje-
jo aktivnosti za varovanje in krepitev 
zdravja, omogočanja izbire zdrave-
ga načina življenja in spodbujanja 
osebnostnega razvoja,« poudarijo. 
Za pomoč pri uresničevanju te zah-
teve je Ministrstvo za zdravje izdelalo 
Smernice za promocijo zdravja na de-
lovnem mestu, ki so javno doseglji-
ve na spletu. V smernicah predlagajo 
delodajalcem, naj oblikujejo lasten 
načrt promocije, ki upošteva značil-
nosti podjetja, delovnega procesa in 
pričakovanj zaposlenih. 

Kako do informacij? 
»Veliko uporabnega gradi-
va za promocijo zdravja na 
delovnem mestu in tudi gle-
de ostalih tem, povezanih z 
zdravjem na delu, lahko de-
lodajalci najdejo na spletnih 
straneh Portala za varnost in 
zdravje pri delu http://www.
osha.mddsz.gov.si/varnost-in-
-zdravje-pri-delu,« pravijo na 
Ministrstvu za delo, družino, 
socialne zadeve in enake mož-
nosti. »Poleg promocije zdrav-
ja na delovnem mestu je na 
tej spletni strani možno najti 
veliko uporabnih informacij 
glede alkohola, drog in dru-
gih prepovedanih substanc, 
azbesta, dela z računalniki, 
hrupa, kajenja, kostno-mišič-
nih obolenj, nevarnih snovi, 
optičnih sevanj, psihosoci-
alnih tveganj itd. Omenjena 
spletna stran ponuja tudi 
številne publikacije in spletna 
orodja, ki so zelo uporabna 
pri zagotavljanju zdravja pri 
delu, predvsem glede prepre-
čevanja kostno-mišičnih obo-
lenj,« navajajo. Publikacije 
in spletna orodja najdete na 
teh povezavah: http://www.
osha.mddsz.gov.si/varnost-in-
-zdravje-pri-delu/publikacije, 
http://www.osha.mddsz.gov.
si/varnost-in-zdravje-pri-de-
lu/spletne-aplikacije.



ZDRAVJE IN PREVENTIVA  |  JUNIJ 2022ZDRAVJE IN PREVENTIVA  |  JUNIJ 2022

V razvitem svetu  
še vedno največ 
odraslih umre zaradi  
srčno-žilnih 
bolezni.  
Tudi v Sloveniji. 
Avtorica: Andreja Šalamun 

V Sloveniji in tudi v drugih delih tako imenovanega razvitega sveta so 
srčno-žilne bolezni že več desetletij najpogostejši vzrok obolevnosti in 
umrljivosti odraslih. Kot poudarjajo na Nacionalnem inštitutu za javno 
zdravje (NIJZ), največ smrti in dolgotrajne prizadetosti povzročata srčni 
infarkt in možganska kap, ki sta nenadna zapleta koronarne bolezni srca 
oziroma bolezni možganskega žilja. 
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Od vseh umrlih ljudi v Sloveniji 
v letu 2019 jih je kar 38 od-
stotkov umrlo zaradi srčno-

-žilnih bolezni, pa čeprav je že dolgo 
znano, da lahko z zdravim načinom 
življenja nastanek in napredovanje 
srčno-žilnih bolezni in njihovih za-
pletov odložimo, zmanjšamo njihovo 
težo in znatno podaljšujemo življenje. 
Kot pojasnijo na NIJZ, sodijo med naj-
pomembnejše bolezni srca in žilja zvi-
šan krvni tlak (arterijska hipertenzija), 
koronarna bolezen srca, bolezni mo-
žganskega ožilja, periferna arterijska 
bolezen, kronična ledvična bolezen 
in druge redkejše bolezni (anevrizme 
torakalne in abdominalne aorte). Ve-
čina teh bolezni pa je posledica nala-
ganja maščobnih celic v steni krvnih 
žil ob povišanju škodljivih maščobnih 
delcev v krvi (ateroskleroze). Zlasti 

je skrb vzbujajoče, ko ateroskleroza 
zajame vitalne organe – torej srce, 
možgane in ledvice – in žile okoli teh 
organov niso več pretočne. Kot pravi-
jo v Društvu za zdravje srca in ožilja, 
aterosklerozo v ozadju srčno-žilnih 
bolezni poganjajo neprepoznane 
in posledično nezdravljene visoke 
vrednosti holesterola ob prisotnosti 
drugih dejavnikov tveganja.

»V Sloveniji kot edini na svetu iz-
vajamo univerzalno presejanje pred-
šolskih otrok za holesterol, pri odrasli 
populaciji pa sistematično odkrivamo 
dejavnike tveganja na primarni ravni 
v ambulantah družinske medicine in 
v referenčnih ambulantah. Vendar 
mnogi posamezniki ne dosegajo cilj-
nih vrednosti za učinkovito preventivo 
bolezni srca in ožilja,« so nedavno 
zapisali v omenjenem društvu.

11

SRCE IN OŽILJE

Linija merilnikov krvnega tlaka OMRON

OMRON M3
merilnik za vso družino

OMRON M4 Intelli IT
merilnik za povezane

OMRON M6 Comfort
merilnik za zahtevne 

OMRON M7 Intelli IT
merilnik za brezkompromisne

DIAFIT d.o.o., PE Trgovina pri dežurni lekarni
Njegoševa cesta 6k, 1000 Ljubljana
T: 01 / 230 63 90, 01 / 230 63 91, E: trg4@diafit.si

DIAFIT d.o.o., PE Trgovina pri Zmajskem mostu
Petkovškovo nabrežje 29, 1000 Ljubljana
T: 01 / 431 90 40, E: trg3@diafit.si

DIAFIT d.o.o., PE Trgovina pri bolnišnici
Ljubljanska 1a, 2000 Maribor
T: 02 / 330 35 52, E: trg1@diafit.si

DIAFIT d.o.o., PE Trgovina center
Ulica talcev 9, 2000 Maribor
T: 02 / 228 64 84, E: trg2@diafit.si

www.diafit.siNa voljo tudi v vaši lekarni in drugih specializiranih trgovinah z medicinskimi pripomočki.
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Z nacionalnim 
programom do manj 
žrtev
Da bi preprečili čim več 
obolenj in smrti zara-
di srčno-žilnih bolezni, 
smo v Sloveniji leta 2002 
začeli izvajati Nacional-
ni program primarne 
preventive srčno-žilnih 
bolezni. Kot pravijo na 
Nac ionalnem inšt i -
tutu za javno zdravje 
(NIJZ), program izvajajo 
vsi zdravniki splošne/
družinske medicine in 
vključuje nadzor nad 
zdravjem ljudi, zgodnje 
odkrivanje visoko ogro-
ženih za razvoj bolezni 
srca in žilja ter ustrezno 
ukrepanje in svetovanje 
za zmanjševanje izraže-
nosti dejavnikov tve-
ganja oziroma njihovo 
odstranjevanje, pred-
vsem pa za spremembo 
življenjskega sloga tako, 
da ta varuje in krepi 
zdravje. »S pomočjo 
ocene stopnje tveganja 
za srčno-žilne bolezni 
se odrasle ljudi z viso-
kim tveganjem usmerja 
v terapevtsko obravna-
vo, predvsem s posre-
dovanjem spremembe 
življenjskega sloga. Za-
radi učinkov preventive 
srčno-žilnih bolezni in 
akutne oskrbe bolezni 
srca so se zdravstveni 
kazalniki v določenem 
obdobju na nacionalni 
ravni znatno izboljšali, 
tako se je umrljivost za-
radi bolezni srca in žilja 
v zadnjih 20 letih zmanj-
šala za več kot polovi-
co,« še povedo na NIJZ.

Težave z zvišanim tlakom ima skoraj 
polovica odraslih

Veliko je tudi bolezni srčnih zaklopk, 
katerih število se s staranjem družbe 
iz leta v leto povečuje. Zelo pogosta 
srčno-žilna bolezen pa je tudi visok pri-
tisk oziroma krvni tlak, zaradi katerega 
postane srčna mišica zadebeljena, se 
težje polni in se začne slabše krčiti. To 
vodi v srčno popuščanje. 

Po podatkih Društva za zdravje 
srca in ožilja ima v Sloveniji po oce-
nah stroke težave z zvišanim tlakom 40 
odstotkov odraslih, v starosti pa se to 
razmerje poveča na kar 70 odstotkov. 
Poleg tega med nami živi okoli 70.000 
bolnikov, ki so preživeli možgansko 
kap kot posledico zvišanega tlaka. Ta 
vsako leto prizadene 4.400 novih lju-
di, od tega jih približno polovica umre. 
Visokemu krvnemu tlaku rečemo tudi 
tihi ubijalec, saj so njegovi simptomi 
zelo nespecifični. Znano pa je, da imajo 
ljudje z visokim tlakom kar sedemkrat 
večjo verjetnost, da jih bo prizadel 
srčno-žilni zaplet, kot pa tisti, ki imajo 
vrednosti tlaka normalne. 

Med bolniki čedalje več mladih 
Kot je v lanskem intervjuju za glasilo 

zgoraj omenjenega društva povedala 
doc. dr. Jana Brguljan Hitij, predstoj-
nica Kliničnega oddelka za hiperten-
zijo v Univerzitetnem kliničnem centru 
Ljubljana in predsednica Združenja za 
arterijsko hipertenzijo, je višina tlaka 
odvisna od volumna krvi in od trdote 
žilne stene, in slabši kot je žilni sistem, 
večja je verjetnost poškodb. V stenah 
žil se lahko naredijo pore, kjer se zač-
nejo tvoriti strdki. Ti potem sprožijo 

srčno-žilne zaplete, srčni infarkt, mo-
žgansko kap, odpoved ledvic, okvare 
očesnega ozadja in napredovanje de-
mence. Kot poudarja, se zaradi hitrega 
tempa življenja, stresa in psiholoških 
obremenitev število ljudi s hipertenzijo, 
torej povišanim krvnim tlakom, vztrajno 
povečuje. Med njimi je tudi čedalje več 
mladih.

Tlak si je boljše meriti doma
Kakšna je torej primerna vrednost 

krvnega tlaka in kaj lahko naredimo 
sami? Za vse vrednosti, višje od 140/90 
(izmerjene v ambulanti), zdravniki pri-
poročajo zdravljenje, in sicer tudi pri 
starostnikih, saj študije kažejo, da je z 
zdravljenjem preživetje tudi pri staro-
stnikih bistveno boljše. Sicer si je krvni 
tlak boljše meriti doma, v sproščenem 
okolju (pri normalni vrednosti vsaj 
enkrat na leto, sicer pa pogosteje), saj 
ima veliko ljudi v ambulanti višje vred-
nosti, ki pa niso realne. Dobro je torej, 
da imamo domače merilnike krvnega 
tlaka, pozorni pa moramo biti na mejne 
vrednosti okoli 140 mm Hg, saj lahko te 
vodijo v razvoj hipertenzije, opozarja-
jo strokovnjaki. Pri takšni vrednosti so 
smiselne pogostejše meritve. 

Zmanjšajte dejavnike tveganja 
Da bi se izognili težavam z ožiljem in 

srčno-žilnim boleznim, je treba skrbeti 
za zdrav način življenja – torej za to, da 
smo vsak dan dovolj telesno dejavni, 
da dovolj spimo, se zdravo prehranjuje-
mo, zmanjšamo vnos soli, se izogibamo 
stresu in pazimo, da imamo primerno 
telesno težo. Če je ta previsoka, jo je 
treba zdravo znižati.   

PR
O

M
O

Preventivne laboratorijske preiskave
Laboratorijske preiskave zdravniku pomagajo postaviti večino diagnoz, preventivni pregledi pa 
so ključni za zgodnje odkrivanje bolezni. Pravočasno ukrepanje ob težavah pomembno vpliva na 
večjo možnost ozdravitve. Z laboratorijskimi testi lahko odkrijemo spremembe v telesu že pred 
kliničnim pojavom simptomov, zelo uporabni pa so tudi pri spremljanju različnih obolenj.

Poskrbite za zdravje svojih 
zaposlenih

Vsako podjetje, ki le kaj vlaga v svoje 
zaposlene, se zaveda, kako pomembna 
sta zdravje in dobro počutje sodelavcev 
za uspešno opravljanje zadolžitev na de-
lovnem mestu. Če spadate mednje, lahko 
za ohranjanje oziroma izboljšanje zdravja 
svojim zaposlenim ponudite preventivni 
paket laboratorijskih preiskav.

Pri tem vam z nasveti in izvedbo 
lahko pomagajo v laboratoriju Adria 
lab/SYNLAB, prvem in največjem za-
sebnem diagnostičnem laboratoriju 
v Sloveniji. Adria lab/SYNLAB je član 
mednarodne skupine laboratorijev  
SYNLAB. Izvajajo zelo širok spekter prei-
skav krvi, urina in blata.

Prilagodijo se vašim željam in 
potrebam

V laboratoriju Adria lab/SYNLAB vam 
bodo prisluhnili in vam z veseljem sve-
tovali, katere preiskave bi bile najbolj 
primerne za vaše zaposlene. 

Po predhodnem dogovoru se lahko 
vaši zaposleni oglasijo na katerem koli 

odvzemnem mestu laboratorija Adria 
lab/SYNLAB: so v Ljubljani, Mariboru, Ce-
lju in Kopru. Za večje skupine zaposlenih 
se lahko dogo vorite tudi za odvzeme krvi 
na terenu na lokaciji po vaši izbiri.

Zaposlene lahko obdarujete tudi z 
darilnim bonom poljubnega zneska, s 
katerim bo lahko naročil nabor preiskav 
po lastni želji.

Kako prejmete izvide?
Preiskave so izvedene hitro in so 

zaklju čene še isti dan. Izvidi se najve čkrat 

pošiljajo vsakemu naslovniku po ele
ktronski pošti, lahko pa tudi z navadno 
pošto na dom. Poleg rezultatov preiskav 
so na izvidu navedene tudi orientacij-
ske referenčne vrednosti za odrasle, kar 
pomaga oceniti morebitna odstopanja.

laboratorij@adrialab.si  

synlab.si

PREVENTIVNI LABORATORIJSKI 
PREGLEDI ZAPOSLENIH

 HITRI REZULTATI
Izvidi še isti dan, tudi po e-pošti!

 NAROČANJE 
NI POTREBNO!

Povejte svojim zaposlenim, da vam je mar zanje in za 
njihovo zdravje!
Če ste podjetje, ki bi želelo svojim zaposlenim pomagati pri ohranjanju in 
izboljševanju zdravja, vam lahko v našem laboratoriju pri tem pomagamo. 

	( Svetujemo vam katere preiskave so smiselne glede na želje in potrebe.
	( Pripravimo lahko tudi pakete preiskav, posebej prilagojene za vaše zaposlene. 
	( Za večje skupine se lahko dogovorimo za odvzeme krvi v podjetju oz. na terenu. 

Zaposlenemu lahko 

podarite tudi darilni bon 

za preiskave po lastni želji.

Za več informacij smo vam z veseljem na voljo!

Ljubljana, Šestova 2  01/ 436 67 71
Maribor, Železnikova 4  031 778 444

Koper, Obrtniška 30  059 375 450
Celje, Vodnikova 3  03/ 492 31 10 

Dvorec Lanovž, Čopova 20,  
Celje  03/ 290 90 08

Povejte svojim 
zaposlenim, da 

vam je mar zanje in za 
njihovo zdravje!

adrialab_Zdravje2022.indd   1adrialab_Zdravje2022.indd   1 14.4.2022   12:39:0014.4.2022   12:39:00

Visokemu krvnemu tlaku rečemo tudi 
tihi ubijalec, saj so njegovi simptomi zelo 

nespecifični. Znano pa je, da imajo ljudje z visokim 
tlakom kar sedemkrat večjo verjetnost, da jih bo 
prizadel srčno-žilni zaplet, kot pa tisti, ki imajo 
vrednosti tlaka normalne. 
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Ob 
pravočasnem 
ukrepanju  
je napoved 
veliko boljša
Avtorica: Jerneja Srebot

Redni preventivni zdravniški pregledi so pred-
vsem pri starejših odraslih najbolj zanesljiv na-
čin, da najdemo morebitne kronične bolezni ali 
težave, še preden se pojavijo prvi znaki. Določe-
ne storitve so na voljo vsakemu posamezniku, 
ki ima v Sloveniji urejeno obvezno zdravstveno 
zavarovanje, poleg teh pa so na trgu prisotni šte-
vilni zasebni izvajalci, ki nudijo dodatne storitve 
za celostne in razširjene preventivne zdravstve-
ne preglede.

Uporablja jih tudi vse več 
podjetij, ki na ta način že-
lijo poskrbeti za zdravje 

svojih zaposlenih, posledično pa na 
dolgi rok zmanjšati obseg bolniških 
odsotnosti.

Že najmanjši znaki lahko nakazujejo 
bolezen

Hiter način življenja danes pogosto 
pripomore k čezmerni telesni teži, po-
višanemu holesterolu in krvnemu tla-
ku ter vsebnosti sladkorja in trigliceri-

dov v krvi. K temu dodatno prispevajo 
tudi morebitne nezdrave razvade, kot 
so kajenje, čezmerno pitje alkohola 
in poživil, pomanjkanje gibanja, ne 
gre pa zanemariti tudi dejavnikov, ki 
lahko vodijo v razvoj različnih dednih 
bolezni, ugotavlja Jelena Lončar, sve-
tovalka za preventivni menedžerski 
program v Medical centru Rogaška.

To poudarja tudi Urša Murn, direk-
torica Medicinskega centra Barsos: 
»Današnji tempo življenja je zelo stre-
sen in mnogokrat svoje telo ignorira-
mo do točke, ko je lahko prepozno. 
Zato je ključno, da za svoje zdravje 
skrbimo že s preventivnimi pregledi, 
za katere je priporočljivo, da bi jih 
opravljali na dve do pet let.«

Že najmanjši in na videz nedolžni 
simptomi so lahko pokazatelj zdra-
vstvenih težav. S pravočasnim ugota-
vljanjem tveganja za razvoj kroničnih 
bolezni je mogoče preprečiti oziroma 

odložiti njihov razvoj, pogosto pa zgo-
daj odkrita bolezen zahteva tudi manj 
radikalno zdravljenje.

S pomočjo preventivnih labora-
torijskih preiskav je možno odkriti 
tudi t. i. tihe bolezni, kot so sladkorna 
bolezen, povišana vsebnost maščob, 
spremembe na prostati, jetrih, ledvi-
cah itd. Z njimi pa lahko ugotovimo 
tudi pomanjkanje ali presežek neka-
terih vitaminov, mineralov in elek-
trolitov, česar sicer sami običajno ne 
občutimo. Strokovnjaki tako soglasno 
poudarjajo pomen preventive, saj je 
ob pravočasnem ukrepanju ob more-
bitnih težavah napoved veliko boljša.

Na dolgi rok se zmanjša tudi 
bolniška odsotnost

Preventivni pregledi imajo dolgoroč-
ne učinke na zmanjševanje bolniškega 
staleža na delovnem mestu, in sicer 
predvsem s pravočasnim odkrivanjem 

Vsakih pet let na 
brezplačen pregled 
Vsi odrasli prebivalci Slove-
nije, starejši od 30 let, imajo 
iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja vsakih pet let 
pravico do celovitega pre-
ventivnega pregleda v svoji 
izbrani ambulanti družinske 
medicine. Pregled je name-
njen predvsem preprečevanju 
oziroma pravočasnemu odkri-
vanju kroničnih bolezni, kot 
so srčno-žilne bolezni, slad-
korna bolezen tipa 2, debe-
lost, arterijska hipertenzija, 
astma, kronična obstruktivna 
pljučna bolezen, dedne raka-
ve bolezni, depresija in oste-
oporoza.

in zdravljenjem kroničnih bolezni. Na 
ta način uspešno odložimo morebitno 
pojavljanje zapletov teh bolezni, ki so 
pogosto vzrok bolniških odsotnosti, v 
kasnejša življenjska obdobja.

»Preventivni pregledi bi lahko na 
dolgi rok izboljšali bolniške odsot-
nosti, saj zgodnje odkritje katerekoli 
bolezni in zgodnje zdravljenje pomeni 
uspešnejše rezultate, ozdravitev in 
manj bolniških odsotnosti,« pojasnju-
je Urša Murn.

Sicer pa preventivni pregledi niso 
najbolj ključen ukrep za zmanjševanje 
bolniškega staleža. Na Nacionalnem 
inštitutu za javno zdravje (NIJZ) opozar-
jajo, da so vzrok težav, ki lahko vodijo v 
bolniški stalež, najpogosteje mišično-
-skeletne bolezni, ki so lahko posledica 
dolgotrajnega sedenja, pomanjkanja 
razbremenilne in ustrezne telesne de-
javnosti na delovnem mestu, prisilne 
drže in velikih fizičnih obremenitev.

S pomočjo 
preventivnih 

laboratorijskih preiskav 
je možno odkriti tudi 
t. i. tihe bolezni, kot 
so sladkorna bolezen, 
povišana vsebnost maščob, 
spremembe na prostati, 
jetrih, ledvicah itd. Z njimi 
pa lahko ugotovimo tudi 
pomanjkanje ali presežek 
nekaterih vitaminov, 
mineralov in elektrolitov, 
česar sicer sami običajno 
ne občutimo. Strokovnjaki 
tako soglasno poudarjajo 
pomen preventive, saj je ob 
pravočasnem ukrepanju 
ob morebitnih težavah 
napoved veliko boljša.
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V tujini so preventivni pregledi že nekaj 
običajnega, vse bolj pa se pomena zdravega 

življenjskega sloga zavedamo tudi Slovenci. Številni 
ponudniki opažajo, da vse več podjetij vlaga v zdravje 
zaposlenih s tem, da jim zagotovijo preventivni 
pregled. Eden glavnih vzrokov za nastanek bolezni je 
namreč prav dolgoročna podvrženost stresu, ki smo ji 
lahko izpostavljeni na delovnem mestu.

»Te težave lahko uspešno razrešu-
jejo ergonomski ukrepi delodajalca in 
aktivnosti krepitve zdravja na delov-
nem mestu, ki so dolžnost delodajal-
cev,« opozarjajo na NIJZ.

Cene so odvisne od vključenih 
storitev

Preventivni zdravstveni pregled 
običajno obsega celostno, indivi-
dualno obravnavo, ki zajema sklop 
diagnostičnih preiskav. S temi lahko 
strokovnjaki zgodaj odkrijejo zače-
tne spremembe in obolenja, ki še ne 
povzročajo težav. T. i. menedžerski 
pregledi se osredotočajo na zaposle-
ne in dejavne posameznike s hitrim 
in stresnim življenjem.

Vsebina pregleda se nekoliko raz-
likuje glede na ponudnika, večinoma 
pa zajema laboratorijski pregled krvi 
in urina, preiskave srca, notranjih or-
ganov, ščitnice in okulistični pregled. 
Za moške je pogosto vključen še pre-
gled prostate, za ženske pa pregled 
rodil.

Nekateri ponudniki poleg splošnih 
pregledov nudijo tudi različne pakete 
preiskav, ki so prilagojene glede na 
profil pacienta (denimo za športni-
ke, za ženske) ali pa glede na podro-
čje, na katero se želimo osredotočiti  
(ščitnica, srce, prebavila ...).

Pregled je poleg osnovnih mož-
no razširiti še na dodatne preiska-
ve, cena pa je odvisna od vključenih 
preiskav in dodatnih storitev, ki jih 
zajema pregled. Osnovni programi se 
gibajo med šeststo in sedemsto evri, 
za razširjene in bolj temeljite progra-
me pa lahko odštejemo nekje med 
tisoč in dva tisoč evri.

Ponoven celosten pregled stro-
kovnjaki svetujejo na štiri do pet let, 
ob morebitnih ugotovljenih težavah 
pa vsako leto ali dve priporočajo ožji 
program, prilagojen naravi bolezni.

S starostjo vse večja verjetnost za 
razvoj bolezni

Menedžerske preglede strokovnja-
ki priporočajo predvsem posamezni-
kom, ki opravljajo stresno delo, so 

starejši od 30 let in na vodstvenih 
položajih, pa tudi vsem starejšim od 
40 let, ne glede na njihovo delovno 
mesto.

»Prav tako je za ljudi s čezmerno 
telesno težo in športnike dobro, da 
opravijo preventivni pregled. Bole-
zen ne izbira, doleti lahko vsakogar 
in zato je treba ukrepati, še preden 
nezdrav življenjski slog povzroči ne-
popravljive posledice,« opozarja di-
rektorica Medicinskega centra Barsos.

Kar se tiče brezplačnih preven-
tivnih pregledov v okviru obveznega 
zdravstvenega zavarovanja, je vs-
topna starost trideset let, v stro-
kovnih krogih pa trenutno poteka 
debata o spremembi te starosti na 
štirideset let. Ta sprememba je smi-
selna v primeru preventive srčno-
-žilnih bolezni, saj se zgodnji znaki 
bolezni običajno začnejo izražati ob 
tej starosti, a na NIJZ opozarjajo: 
»Nasprotno je npr. pri odkrivanju 
težav v duševnem zdravju, prepre-
čevanju tveganega in škodljivega 
pitja alkohola, kajenju ter pri dru-
žinski obremenjenosti za kronič-
ne bolezni, kjer morajo biti pre-
ventivne obravnave (in nadaljnja 
kurativna obravnava) dostopne že 
v zgodnji odrasli dobi.«

V centrih za krepitev zdravja (CKZ) 
in zdravstvenovzgojnih centrih (ZVC) 
v ta namen preko delavnic in indivi-
dualnih svetovanj spodbujajo ose-
be k ohranjanju ter aktivni skrbi za 
lastno zdravje na področjih prehra-

ne, telesne dejavnosti, duševnega 
zdravja, sladkorne bolezni, kajenja 
in tveganega pitja alkohola, poma-
gajo pa tudi pri opolnomočenju 
kroničnih bolnikov za samooskrbo.

Zanimanja je vedno več
V tujini so preventivni pregledi 

že nekaj običajnega, vse bolj pa 
se pomena zdravega življenjskega 
sloga zavedamo tudi Slovenci. Šte-
vilni ponudniki opažajo, da vse več 
podjetij vlaga v zdravje zaposlenih 
s tem, da jim zagotovijo preventivni 
pregled. Eden glavnih vzrokov za 
nastanek bolezni je namreč prav 
dolgoročna podvrženost stresu, ki 
smo ji lahko izpostavljeni na de-
lovnem mestu.

»Podjetja se tega vedno bolj za-
vedajo, tako velika kot tudi manjša. 
Tudi samozaposleni se v veliki meri 
odločajo za preventivne preglede, saj 
takšno podjetje precej sloni na enem 
človeku, ki pa mora ostati zdrav ozi-
roma preprečiti hujše poteke bolezni 
pravi čas, zato da prinese zaslužek,« 
pravi Jelena Lončar.

Opazili so povečano zanimanje 
po preventivnih pregledih takoj po 
prvi umiritvi situacije v obdobju 
koronavirusa, velik del povpraševa-
nja v zadnjem času pa je odziv na 
poročanja, da imajo posamezniki z 
nezdravljenimi kroničnimi boleznimi 
večje tveganje ob okužbi z virusom. 
Trenutni trendi naj bi se po napovedih 
še nadaljevali. 
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S preventivo do zdravja  
in dobrega počutja
Vedno več posameznikov se zaveda pomena preventive, ki jim 
lahko na dolgi rok prihrani veliko trpljenja, časa in denarja. V 
naši ordinaciji medicine dela HOLMED, d. o. o. vam nudimo 
možnost, da naredite korak v smeri skrbi za svoje zdravje. 

Običajno si ljudje medicino dela 
predstavljajo kot suhoparno, zakon-
sko regulirano dejavnost. A mi smo 
več kot to. Naše poslanstvo vidimo 
širše, kar smo želeli zajeti že v samem 
imenu (HOL – holistična MED – medi-
cina). Zato smo se odločili, da redno 
dejavnost medicine dela razširimo še 
na druge dejavnosti, ki podpirajo posa-
meznikovo naložbo v zdravje. Svojo po-
nudbo smo tako obogatili z možnostjo 
samoplačniških laboratorijskih prei-
skav in terapije v hiperbarični komori. 
Naše usposobljeno zdravstveno ose-
bje s področja medicine, psihologije 
in laboratorijskih ved pri tem poskrbi, 
da ste strokovno vodeni in podprti pri 
svojih ciljih.

Laboratorij
V okviru škofjeloške enote je zaseb-

ni diagnostični laboratorij, kjer nudimo 
možnost samoplačniškega laboratorij-
skega testiranja, odvzem vzorcev pa je 
možen v obeh enotah. 

Nabor laboratorijskih preiskav 
obsega hematološke, biokemijske in 
imunokemijske preiskave krvi ter pre-
iskave urina in blata. Za vas smo prip-
ravili pakete laboratorijskih preiskav, s 
katerimi lahko preverite svoje splošno 
zdravstveno stanje in pravočasno za-
znate morebitne patološke spremembe 
v telesu.

V našo ordinacijo lahko pridete brez 
naročanja, na tešče med 7:00 in 13:00 
uro, izvide pa boste še isti dan prejeli 
v svoj elektronski nabiralnik.

Hiperbarični center Holmed
Hiperbarični tretma se je v osnovi 

začel uporabljati v medicinske name-

ne, danes pa se je zaradi ugotovljenih 
pozitivnih učinkov na zdravje njegova 
uporabnost razširila tudi na področje 
preventive in kot podpora pri športnih 
pripravah. Tretma se izvaja v posebnih 
hiperbaričnih pogojih, ki omogočajo 
znatno boljši izkoristek kisika v telesu.

V našo ordinacijo HOLMED d. o. o. 
ste tako vabljeni vsi, ki si želite nare-
diti nekaj več za svoje zdravje.

Naši strokovnjaki so tu za vas!

Učinki 
hiperbaričnega 

tretmaja
Za splošno počutje in nego 
telesa:

 ▪ povečuje koncentracijo pri 
umskih aktivnostih,

 ▪ ugodno vpliva na spanec,
 ▪ deluje protistresno,
 ▪ zmanjšuje utrujenost, 

ugodno vpliva na dvig 
razpoloženja,

 ▪ spodbuja presnovo,
 ▪ skrajša čas okrevanja pri 

poškodbah in operacijah.

Iz estetskega, lepotnega 
vidika:

 ▪ zavira proces staranja celic,
 ▪ zmanjšuje videz celulita, 

strij, brazgotin,
 ▪ koža postane bolj mehka, 

voljna in elastična, bolj 
odporna proti zunanjim 
vplivom,

 ▪ izboljša telesno držo,
 ▪ zmanjšuje napetost in 

utrujenost v telesu,
 ▪ zmanjšuje obseg pasu (pri 

enem tretmaju porabimo 
približno 500 kcal).

Pomoč športnikom in tudi 
rekreativcem:

 ▪ povečuje telesno 
zmogljivost,

 ▪ poveča gibljivost sklepov,
 ▪ zmanjšuje napetost in 

utrujenost v mišicah,
 ▪ mišice postanejo bolj prožne 

in s tem bolj pripravljene na 
obremenitve,

 ▪ krepi vezi in jih naredi bolj 
prožne,

 ▪ zmanjša mišično napetost, 
ker pospeši izločanje 
odpadnih produktov (kot je 
na primer mlečna kislina),

 ▪ zmanjša se utrujenost 
po napornih treningih, 
regeneracija se pospeši.

KONTAKTI:
Ljubljanska enota:  
ljubljana@holmed.si, 01 283 21 75
Škofjeloška enota:  
loka@holmed.si, 04 517 01 70
Laboratorij: laboratorij@holmed.si,  
04 517 01 70
Hiperbarični center Škofja Loka: 
hiperbarika@holmed.si,  
064 259 000,  hiperbaricnicenter
Spletna stran: www.holmed.si

Holmed_Zdravje2022.indd   2Holmed_Zdravje2022.indd   2 16.5.2022   12:07:1016.5.2022   12:07:10
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Projektne rešitve 
za zaposlovanje 
invalidov  
niso primerne
Avtorica: Jerneja Srebot

Invalidska podjetja so gospodarske družbe, ki imajo med svojimi zaposle-
nimi določen delež invalidnih oseb. Država jim pri tem nudi finančno po-
moč, s svojim delovanjem pa osebam, ki so sicer težje zaposljive, omogo-
čajo polno zaposlitev in udejanjanje v družbi.

Invalidska 
podjetja 

so zaradi svojega 
posebnega statusa 
prejemniki državne 
pomoči. Za zaposlene 
invalide so oproščena 
plačila prispevkov, če 
zaposlujejo vsaj 50 
odstotkov invalidov, pa 
so tega oproščena za vse 
zaposlene delavce, tudi 
neinvalide. Sredstva, 
ki pri tem ostanejo, so 
podjetja dolžna nameniti 
za kritje vseh dodatnih 
stroškov, ki nastajajo z 
zaposlovanjem invalidov.

V Sloveniji je trenutno registri-
ranih 157 invalidskih podjetij, 
konec marca pa je bilo v njih 

zaposlenih skupaj 11.648 oseb, od tega 
približno polovica invalidov. Po po-
datkih Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti 
(MDDSZ) so dejavnosti, ki jih opravljajo 
invalidska podjetja, precej raznolike, 
najpogosteje pa gre za varovanje, či-
ščenje, urejanje in vzdrževanje zelenih 
površin in okolice, proizvodne storitve, 
pakiranje, računovodske in knjigovod-
ske storitve, tiskanje in podobno. 

Izpolnjevati morajo določene 
pogoje

Zaposlovanje invalidov pri nas ure-
ja Zakon o zaposlitveni rehabilitaciji 
in zaposlovanju invalidov (ZZRZI), ki 
določa oblike, ukrepe in spodbude za 
njihovo zaposlovanje ter način njiho-

vega financiranja. Invalidska podjetja 
so kljub svojemu posebnemu statusu 
in vlogi v prvi vrsti gospodarske družbe, 
ki nastopajo na trgu, zato zanje veljajo 
vsi predpisi in zakonitosti kot za ostale 
družbe, zaradi raznolikih dejavnosti pa 
zaposlujejo tudi raznolike profile.

Kot invalidsko podjetje lahko posluje 
gospodarska družba, ki je registrirana 
kot družba z omejeno odgovornostjo, 
delniška družba ali komanditna delniška 
družba, mora pa v celem poslovnem letu 
zaposlovati vsaj 40 odstotkov invalidov. 
Če podjetje zaposluje več kot tri invali-
de, mora zaposlovati tudi najmanj ene-
ga strokovnega delavca, sicer pa mora 
zaposlovati enega strokovnega delavca 
na dvajset zaposlenih invalidov.

»Delovno mesto mora biti za invalida 
ustrezno prilagojeno,« razlaga Tomaž 
Čučnik, direktor Zavoda invalidskih 
podjetij Slovenije (ZIPS): »To so ljudje, 

ki imajo določene omejitve, ne morejo 
se kar usesti za eno delovno mesto, ki 
ni čisto nič prilagojeno. Iz tega izhaja, 
da mora biti njihov delodajalec na to 
pozoren in delovne procese prilagajati.«

Za prejemanje podpore je potrebno 
redno dokazovanje

Invalidska podjetja so zaradi svo-
jega posebnega statusa prejemniki 
državne pomoči. Za zaposlene inva-
lide so oproščena plačila prispevkov, 
če zaposlujejo vsaj 50 odstotkov in-
validov, pa so tega oproščena za vse 
zaposlene delavce, tudi neinvalide. 
Sredstva, ki pri tem ostanejo, so pod-
jetja dolžna nameniti za kritje vseh 
dodatnih stroškov, ki nastajajo z za-
poslovanjem invalidov.

»S temi bonitetami se pravzaprav 
izenači njihov položaj na trgu, saj 
so invalidska podjetja ravno tako 
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izpostavljena vsem tržnim zakonito-
stim. To pomeni, da morajo biti ka-
kovost, pravočasnost in strokovnost 
na enaki ravni, kot bi to pričakovali 
od kateregakoli drugega podjetja,« 
pojasnjuje Tomaž Čučnik.

Morajo pa za to, da so upravičena do 
olajšav, podjetja zagotavljati redna re-
vizorjeva poročila, ki potrdijo, da so bila 
javna sredstva, prejeta zaradi zaposlo-

vanja invalidov, namensko porabljena.
»Invalidska podjetja, ki se razvr-

ščajo v srednje ali velike družbe, re-
vidirajo računovodske izkaze vsako 
leto, majhne družbe pa na vsaka tri 
leta. Skupaj z revizorjevim poročilom 
morajo ministrstvu, pristojnemu za 
invalidsko varstvo, vsako leto pre-
dložiti tudi letna poročila,« pravijo 
na MDDSZ.

Poleg vsega tega pa so invalidska 
podjetja tako kot ostale gospodarske 
družbe še vedno tudi pod nadzorom 
finančne uprave in delovnega inšpek-
torata z vidika varstva pri delu, pravic 
zaposlenih …

Če se invalidsko podjetje odloči 
za prenehanje delovanja, je o tem 
dolžno predhodno pisno obvestiti 
ministrstvo.

Več kot le ekonomska neodvisnost
Glavna prednost invalidskih podje-

tij za invalide, ki se v njih zaposlujejo, 
je v tem, da predstavljajo dolgoročno 
rešitev. V primeru projektov za zapo-
slovanje mladih in starejših, javnih 
del in drugih projektov, ki jih izvaja 
Zavod za zaposlovanje, gre vedno za 
časovno omejeno trajanje, ob koncu 
projekta pa se konča tudi financira-
nje. Takrat ljudje, ki so bili v projekte 

vključeni, praviloma zopet postanejo 
brezposelni.

»Tak način kolobarjenja ljudi pri 
projektih je sicer včasih lahko produkti-
ven – če je treba nekoga usposobiti ali 
mu zagotoviti izkušnje – ampak večino-
ma se te stvari končajo tako, da njihov 
rezultat ni zaposlitev. Za osebo, ki ima 
že tako druge težave, je to slabše, kot 
če bi človek ves čas sedel doma in čakal 
na socialno podporo,« razloži Čučnik.

Invalidi se od nekaterih ostalih 
ranljivih skupin na trgu dela razliku-
jejo tudi po trajnosti svojega statusa.

»Nobena ženska ni dvajset let 
mlada mamica, za trajno brezposel-
no osebo po petih letih zaposlitve ne 
moremo več reči, da je trajno brez-
poselna ... Invalidnost pa je tista, ki 
človeka spremlja za vedno in ne mo-
remo reči, da bo z leti boljše,« pove 
sogovornik in pojasni: »Zato tudi ta 

razlika pri pristopu države. Za prve so 
projekti morda v redu, za to skupino 
pa projektno financiranje ni rešitev.«.

Invalidska podjetja za razliko od 
projektov niso financirana neposred-
no, temveč morajo primarno sloneti na 
lastni poslovni ideji, država pa jim pri 
tem le pomaga. Na ta način se za invali-
de zmanjša redno spreminjanje statusa 
in se jim zagotovi stalno in dolgoročno 
podporo, kar je lahko za človeka nepre-
cenljivo. Ekonomska neodvisnost, ki jo 
prinaša zaposlitev, je namreč bistvena, 
ko gre za socialno vključenost.

Prilagajanje trgu je nekoliko bolj 
zahtevno

Pasti so pri invalidskih podjetjih 
podobne, kot veljajo za ostala pod-
jetja. Večinoma gre torej za poslovne 
izzive, so pa zaradi populacije, ki jo 
zaposlujejo, veliko bolj občutljiva na 

spremembe na trgu, saj jim nekate-
re varovalke, ki jih postavlja zakon, 
preprečujejo hiter odziv na situacijo.

Če v običajnem podjetju lahko 
zaposlenega brez večjih težav pres-
tavimo na drugo delovno mesto, to 
v invalidskih podjetjih ni možno že 
zaradi fizičnih omejitev. Pogosto pot-
rebujejo več prilagajanja in usposa-
bljanja, obstajajo pa tudi formalne 
ovire. Celoten sistem je bolj rigiden 
in zahteva veliko dela, posluha in 
ukvarjanja z zaposlenimi.

Najstarejše invalidsko podjetje v Slo-
veniji je po besedah sogovornika prido-
bilo status že pred več kot šestdeseti-
mi leti, kar pomeni, da gre za robustno 
strukturo, ki je preživela več sprememb 
političnega in gospodarskega sistema. 
Edino, na kar ne bi bila odporna, pa je 
po njegovem mnenju bistveno zmanj-
ševanje finančnih sredstev. 

Če v običajnem podjetju lahko zaposlenega 
brez večjih težav prestavimo na drugo delovno 

mesto, to v invalidskih podjetjih ni možno že zaradi 
fizičnih omejitev. Pogosto potrebujejo več prilagajanja 
in usposabljanja, obstajajo pa tudi formalne ovire. 
Celoten sistem je bolj rigiden in zahteva veliko dela, 
posluha in ukvarjanja z zaposlenimi.

V Sloveniji je trenutno regi-
striranih 157 invalidskih pod-
jetij, konec marca pa je bilo v 
njih zaposlenih skupaj 11.648 
oseb, od tega približno polo-
vica invalidov. Po podatkih 
Ministrstva za delo, družino, 
socialne zadeve in enake 
možnosti (MDDSZ) so dejav-
nosti, ki jih opravljajo inva-
lidska podjetja, precej razno-
like, najpogosteje pa gre za 
varovanje, čiščenje, urejanje 
in vzdrževanje zelenih površin 
in okolice, proizvodne stori-
tve, pakiranje, računovodske 
in knjigovodske storitve, ti-
skanje in podobno.
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Kdaj se začne demenca?
Bolezen, ki povzroča demenco, se začne desetletja pred uradno diagnozo, z majhnimi spre-
membami v možganih. Najprej se pojavi težava le pri eni celici, nato pri dveh in kmalu še pri 
kakšni več. A ker naši možgani delujejo kot povezana celota, celice iz ostale skupnosti prevza-
mejo naloge sosed, s katerimi so v preteklosti sodelovale in skupaj izvajale aktivnosti.

In navzven se nič ne opazi. Proces se 
je že začel, pa čeprav si oseba še ved-
no zapomni vsa imena, zna poskrbeti 
za zapletena opravila, se veseli, poje, 
uči in običajno živi. Iz dneva v dan, iz 
leta v leto je poškodovanih več celic, 
vse manj pa je tudi celic, ki bi lahko 
prevzele njihove naloge.

Ko znake opazimo, je bolezen že 
daleč

Sčasoma nekatere celice ne morejo 
več opravljati vseh nalog, ki so jih prev-
zele od poškodovanih članov skupnosti 
in začnejo izgorevati. Ko se vsem tistim 
celicam, ki so zbolele in ne delujejo več 
pravilno, pridruži še kopica celic, ki je iz-
gorela v gonji po tem, da poskrbi za delo-
vanje, se navzven pokažejo prve težave.

Pride do prvega pozabljanja, 
opuščanja aktivnosti, prve dezorienti-
ranosti v znanem mestu, prve nenadne 
intenzivne sumničavosti, in prav kmalu 

sledi vse več takih primerov. In ko je 
zunanjih znakov že dovolj, da pride do 
diagnoze: »Demenco imam«, je bolezen 
že v napredovalnem stanju.

Poskrbeti moramo, da imajo 
možgani kaj početi

Pravilno vprašanje torej ni: »Kdaj 
se začne demenca«, temveč: »Kako 
lahko vplivamo na nastop demen-
ce?«. Nastopa demence ne moremo 
preprečiti, lahko pa deloma vplivamo 
na to, kdaj se pojavi in kako napreduje. 
Čeprav ne moremo storiti ničesar gle-
de svoje starosti ali genov, s katerimi 
smo se rodili, pa lahko z uravnavanjem 
nekaterih drugih dejavnikov vplivamo 
na počasnejše staranje svojega telesa 
in organov.

Poznamo 12 dejavnikov tvega-
nja, ki predstavljajo 40 % vzrokov in 
nas korak za korakom vodijo bližje k 
razvoju demence. Prvi dejavniki tve-

ganja, ki se pojavijo v zgodnjem ži-
vljenjskem obdobju, so pomanjkljivo 
pridobivanje novih znanj in veščin. 
Zato je pomembno, da so že otroci 
in mladostniki aktivni, ko gre za uče-
nje v šoli, vseeno pa pomaga, če se v 
šolski sistem in izobraževalne tečaje 
vključimo šele v kasnejših obdobjih. 
Dobro je, da tudi kasneje v življenju 
skrbimo, da smo kognitivno angažirani 
in skrbimo za pestro socialno življenje.

Pomaga tudi redna telesna vadba
Pomemben vpliv na demenco pa 

ima tudi naše telesno zdravje. Eden od 
dejavnikov tveganja za razvoj demence 
je tudi na primer diabetes. Ta vpliva 
na sposobnost telesa, da se presnavlja 
glukoza –približno 30 % glukozne pre-
snove se dogaja v možganih, torej je ta 
sposobnost zelo pomembna. Dokazno 
sta oba tipa diabetesa (1 in 2) poveza-
na z demenco, kot tudi pre-diabetes, 
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2018 1,65% 4,95%

2025 1,95% 5,85%

2050 3,4% 10,2%

Delež prebivalstva:
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skrbijo 3 osebe

2018 – 2050: Gibanje števila oseb z demenco in njihovih oskrbovalcev

saj je dokazano, da vodi v zaplete kot 
diabetes v naslednjih 10 letih.

Pomembna je tudi redna telesna 
aktivnost, saj dokazano pospešu-
je prekrvavitev in dostop do kisika, 
zmanjšuje kardiovaskularna tveganja 
in vpliva na zmanjševanje tveganja 
za demenco, priporočeno pa je tudi 
zmanjšanje količine zaužitega alko-
hola.

Poskrbimo za zdrav slog življenja, 
vsak teden si zadajmo kakšen izziv in 
pravočasno obiščimo zdravnika, ko 
opazimo težave!

10 PRVIH ZNAKOV DEMENCE 
Vsako POZABLJANJE še ni DEMENCA! 

O DEMENCI govorimo takrat, ko so prvi znaki tako POGOSTI, 
da MOTIJO posameznikovo VSAKDANJE ŽIVLJENJE. 

1. POSTOPNA IZGUBA SPOMINA 
2. TEŽAVE PRI GOVORU 
3. OSEBNOSTNE IN VEDENJSKE SPREMEMBE 
4. UPAD INTELEKTUALNIH FUNKCIJ (nezmožnost 

presoje in organizacije) 
5. TEŽAVE PRI VSAKODNEVNIH OPRAVILIH 
6. ISKANJE, IZGUBLJANJE IN PRESTAVLJANJE 

STVARI 
7. TEŽAVE S ČASOVNO IN KRAJEVNO 

ORIENTACIJO 
8. PONAVLJANJE ENIH IN ISTIH VPRAŠANJ 
9. SPREMEMBE ČUSTVOVANJA IN 

RAZPOLOŽENJA 
10. ZAPIRANJE VASE IN IZOGIBANJE DRUŽBI 

Konferenca s področja
nevrodegenerativnih bolezni
za bolnike, svojce in strokovnjake

Cankarjev dom, 2. junij 2022

Konferenca s področja
nevrodegenerativnih bolezni
za bolnike, svojce in strokovnjake

Cankarjev dom, 2. junij 2022
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V Sloveniji živi vse več 
starejših ljudi
Avtorica: Urška Kužner

Zanimiv je podatek, da bo oseba, ki je v Slovenji rojena danes, verjetno živela  
sedem let dlje od nekoga, ki se je v naši državi rodil pred 25. leti. 

413.054 
starejših, tj. prebivalcev 
nad 65 let, je januarja 

2019 po podatkih 
Statističnega urada 
Republike Slovenije 

živelo v Sloveniji. 

Po podatkih Skupnosti socialnih zavodov 
Slovenije je med starejšimi zaznati vse več 

stisk pri zagotavljanju potrebne pomoči in oskrbe. Še 
vedno si veliko starostnikov ne more privoščiti bivanja 
v domu za ostarele in morajo za pomoč zaprositi 
svojce.

S pomočjo na 
domu se lahko 

nadomesti potreba 
po institucionalnem 
varstvu, starostnik pa 
ostane v domačem 
okolju. Storitev pomoči 
na domu je v pristojnosti 
občine, občina pa storitev 
sofinancira, in sicer 
najmanj v 50 odstotkih, 
v povprečju pa krije okoli 
70 odstotkov stroškov. 
Povprečna cena storitve 
v državi trenutno znaša 
med pet in šest evrov na 
uro.

Po podatkih Statističnega urada 
Republike Slovenije (Surs) je 
bilo januarja 2019 v Sloveniji 

okoli 413.054 starejših, tj. prebivalcev 
nad 65 let. Glede na napovedi se pri-
čakovana življenjska doba ob rojstvu 

daljša. Sama sestava prebivalstva nas 
uvršča med države, kjer prevladuje 
staro prebivalstvo, kar je pomemben 
podatek za načrtovanje socialnih in 
zdravstvenih storitev za starostnike. 
Obenem se viša tudi življenjska doba, 

zato se daljše življenje povezuje tudi s 
kakovostjo. Vsaka država poskuša po-
daljšati zdrava leta starostnikom, da bi 
ti brez zdravstvenih omejitev lahko čim 
dlje opravljali samostojne vsakodnev-
ne življenjske aktivnosti in živeli čim 

bolj kakovostno. Da bi to dosegli, pa se 
moramo zavedati, da skrb za ostarele 
terja znanje, česar se zavedajo tudi na 
Nacionalnem inštitutu za javno zdravje 
(NIJZ). Menijo, da je ključ v multidisci-
plinarni obravnavi, ki bi zajemala tako 
preventivo kot klinično delo, telesno 
aktivnost, primerno prehrano, pravilno 
jemanje zdravil ter dostop in učenje 
starejših o informacijsko-komunika-
cijski tehnologiji. V Sloveniji trenutno 
takšnega multidisciplinarnega sistema 
oskrbe še nimamo vzpostavljenega.

Med starejšimi so pogostejše stiske 
zaradi socialne šibkosti

Je pa po podatkih Skupnosti so-
cialnih zavodov Slovenije (SSZS) 
med starejšimi zaznati vse več stisk 
pri zagotavljanju potrebne pomoči 
in oskrbe. Še vedno si veliko staro-
stnikov ne more privoščiti bivanja v 
domu za ostarele in morajo za pomoč 
zaprositi svojce. Država po njihovem 
mnenju tudi ne naredi dovolj, da bi 
izboljšala zdravstveno stanje starej-
ših, ki pogosto ostanejo brez zdrav-
niške pomoči, ali pa so čakalne dobe 
enostavno predolge, samoplačniških 
pregledov pa si ne morejo privoščiti. 

Da bi finančno stisko upokojencev 
država vsaj malo olajšala, je agilnim 
upokojencem omogočila ponovni 
vstop na trg dela. Upokojena oseba 
lahko po že uveljavljeni pravici do po-
kojnine opravlja določene vrste dela, 
ki jih opredeljuje zakon. Pri tem vrsta 
dela ne vpliva na samo višino pokoj-
nine, niti se od upokojencev ne zah-
teva vključitev v obvezno pokojninsko 
in invalidsko zavarovanje. 

Upravičeni tudi do pomoči na domu 
Poleg vključitve v domove sta-

rejših občanov skuša država staro-
stnikom pomagati tudi s pomočjo 
na domu, ki je namenjena starejšim 
osebam, ki živijo na svojem domu, 
vendar se zaradi bolezni ali drugih 
težav, ki so povezane s starostjo, ne 
morejo več v celoti negovati in oskr-
bovati sami ali pa jim tega ne morejo 
nuditi svojci ali sosedje. S pomočjo 
na domu se lahko nadomesti potreba 
po institucionalnem varstvu, staro-
stnik pa ostane v domačem okolju. 
Storitev pomoči na domu obsega 
naslednje vrste pomoči: pomoč pri 
temeljnih dnevnih opravilih, gospo-
dinjsko pomoč in pomoč pri ohra-
njanju socialnih stikov. Pomoč na 
domu je v pristojnosti občine, občina 
pomoč na domu financira najmanj v 
50 odstotkih, v povprečju pa se krije 
okoli 70 odstotkov stroškov. Povpreč-
na cena storitve glede na podatke 
Republike Slovenije trenutno znaša 
med pet in šest evrov na uro. 
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Da bi finančno stisko upokojencev 
država vsaj malo olajšala, je agilnim 

upokojencem omogočila ponovni vstop 
na trg dela. Upokojena oseba lahko po že 
uveljavljeni pravici do pokojnine opravlja 
določene vrste dela, ki jih opredeljuje zakon. 
Pri tem vrsta dela ne vpliva na samo višino 
pokojnine, niti se od upokojencev ne zahteva 
vključitev v obvezno pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje. 
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Krško: Cilj sta dolgotrajna oskrba 
in medgeneracijsko sodelovanje  
Mestna občina Krško je v zadnjih letih veliko pozornosti namenila skrbi za starejše občane in 
nadgradila podporno okolje za njihovo kakovostnejše bivanje. V sodelovanju s partnerji iz 
celotne Slovenije je oblikovala model pametne srebrne vasi, uredila dnevni center, zago-
tovila nova oskrbovana stanovanja, uspešno izpeljala projekt dolgotrajne oskrbe MOST in 
zanj zagotovila nadaljnje financiranje iz občinskega proračuna. Ima široko razvejano mre-
žo pomoči na domu, že peto leto pa financira tudi projekt brezplačnih prevozov za starejše 
Sopotniki.

Za dolgotrajno oskrbo je dobro 
poskrbljeno 

Model pametnih srebrnih vasi, ki 
ga je s partnerji oblikovala Mestna 
občina Krško, predstavlja celovit pa-
meten sistem bivanja za starejše z 
dolgotrajno oskrbo, kamor spadajo 
zdravstvene in socialne storitve, nad-
grajene z digitalnimi in telekomuni-
kacijskimi tehnologijami.

Projekt dolgotrajne oskrbe pa 
nadaljujejo tudi s projektom MOST, 
sofinanciranim iz evropskih sredstev. 
Z njim je bil v mestni občini Krško 
vzpostavljen koncept integrirane 
oskrbe na domu, namenjene ose-
bam, ki so zaradi posledic bolezni, 
starosti, poškodb daljše časovno ob-
dobje oz. trajno odvisne od pomoči 
drugih oseb pri opravljanju osnovnih 
in podpornih dnevnih opravil. Občina 
bo v prihodnje v sodelovanju s CSD in 
drugimi institucijami storitve pomoči 
na domu še nadgrajevala.

Starejšim so na voljo različne oblike 
varstva

Občina (so)financira tudi stroške 
storitev v socialnovarstvenih zavodih 
za uporabnike, ki jim strokovna služba 
Centra za socialno delo z odločbo priz-
na delno ali celotno oprostitev plači-
la. Na letni ravni znaša ta znesek okoli 
650.000 evrov, od tega največji delež 
Domu upokojencev Impoljca in Domu 
starejših občanov v Krškem, ostalo pa 
v druge domove za starejše po celotni 
Sloveniji, kjer bivajo občani mestne 
občine Krško.

V okviru projekta Mreža socialnih 
storitev in medgeneracijsko sodelo-
vanje pa je Občina v zgornji etaži trgo-
vskega centra Podmornica na Vidmu 
uredila tudi prostore za dnevni center 
za starejše. Center deluje pod okriljem 
Doma starejših občanov Krško in je 
namenjen izvajanju dnevnega varstva 
starostnikov, kar pomeni, da uporabniki 
uporabljajo samo dnevno nastanitev 
za čas, ko so njihovi svojci v službi ali 
imajo druge obveznosti. Na 386 kva-
dratnih metrih je prostora za 15 do 20 
uporabnikov.

Razvejana mreža pomoči na domu
Stanovanjska politika Mestne obči-

ne Krško sledi tudi iskanju rešitev sta-
novanjskih potreb starejših občanov, 
zato je občina skupaj s Stanovanjskim 
skladom RS sodelovala pri projektu iz-
gradnje novih oskrbovanih stanovanj v 
Krškem. V Krškem imajo tako v novem 
objektu na Leskovški cesti poleg 23 že 
obstoječih še dodatnih 29 oskrbovanih 
stanovanj.

Imajo pa tudi široko razvejano 
mrežo pomoči na domu s približno 
200 uporabniki, kar je s primerljivimi 
občinami bistveno višja številka. Po 
ugotovitvah Inštituta RS za socialno 
varstvo spada Mestna občina Krško 
med 11 razvojnih slovenskih občin, kar 
je povezano z dolgo tradicijo izvajanja 
storitve, ugodnimi pogoji za uporabni-
ke in najvišjim odstotkom vključenosti 
ciljne populacije.

V načrtih občine je tudi uresničitev 
ideje o skupnosti starejših na Senovem, 
v teku pa so prve selitve novih stano-

valcev v novo stanovanjsko skupnost 
na Resi. Zavod Sopotniki starejšim ob-
čanom že od januarja 2018 zagotavlja 
brezplačne prevoze. Trenutno je aktiv-
nih 12 prostovoljcev, samo v letu 2022 
pa so opravili 239 prevozov.

Pilotni projekt dolgotrajne 
oskrbe MOST, ki je bil financiran 
iz evropskih sredstev, Mestna 
občina Krško nadaljuje z lastnimi 
sredstvi. 
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Gloup Gel – 
naravna pomoč 
za lažje požiranje 
zdravil
Gloup Gel je gost in gladek gel, ki omogoča lahkotno poži-
ranje zdravil in gladek prehod skozi požiralnik do želodca.  

Izdelek so zasnovali in razvili na Nizozemskem v sodelovanju z domovi za sta-
rejše. Gloup Gel je zasnovan za pomoč ljudem s težavami pri požiranju zdravil. 
Večina ljudi težko požira zdravila iz psiholoških razlogov. Nekateri to premagajo, 
drugi pa ne, zato je zanje požiranje zdravil nadvse zahtevno ali celo nemogoče. 
Gloup je prvi gel, ki je posebej zasnovan za ta namen. Gel navlaži sluznične opne 
v ustih in žrelu, njegov sadni okus pa izniči neprijeten okus zdravil. Uspešno prek-
rije slab okus zdravil in še pomembneje, je enako varen kot voda in ne povzro-
ča drugih znanih interakcij z zdravili. Gel je narejen iz 99 % naravnih sestavin s 
statusom hrane, izvirna različica pa je celo 100-odstotno naravna. Omejitev pri 
njegovi uporabi zato ni, primeren je za vse od drugega leta naprej, tudi za slad-
korne bolnike in tiste, ki so preobčutljivi na gluten.PR
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Posebno pozornost namenjajo 
demenci 

Ker je med starostniki pojav de-
mence vedno večji, so storitve države 
usmerjene v obvladovanje bolezni. 
Nudijo jim posebna mesta v domovih 
za ostarele, bolnike in njihove svoj-
ce pa spodbujajo z vključevanjem v 
različna druženja. Ne nazadnje pa 
spodbujajo druženje starostnikov 
tudi v večgeneracijskih centrih, ki 
naj bi predstavljali osrednji prostor 
srečevanja v lokalnem okolju, kjer 
se lahko starostniki vključijo v raz-
lične delavnice za vse starosti, po-
udarek pa je na medgeneracijskem 
povezovanju. Obenem so v medge-
neracijskih prostorih prisotna tudi 
informacijska središča za pridobi-
tev informacij o storitvah s področja 
preprečevanja in odpravljanja soci-
alnih stisk in težav. 
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sodelovanju z Zavodom Aktivna sta-
rost, ki deluje na področju socialnega 
varstva starejših, poteka v njihovem 
centru t. i. aktiven dan. Gre za ino-
vativno obliko dnevnih aktivnosti za 
starejše, ki se osredotočajo na ohra-
njanje samostojnosti, neodvisnosti 
in družbene vključenosti. V domu se 
trudijo, da pri načrtovanju aktivnosti 
vedno izhajajo iz želja stanovalcev. 

Stanovalcem se želijo čim bolj 
prilagoditi 

Velik del pozornosti namenjajo 
ohranjanju zdravja, kjer je ključno 
predvsem sodelovanje med zdravstve-
nimi delavci, delovno terapijo, fiziote-
rapijo in socialno službo, ki omogoča 
individualno delo s stanovalcem. Vsa-
kega stanovalca želijo individualno 
spoznati, da se mu lahko v čim večji 
meri prilagodijo. Skupaj izvajajo indi-
vidualno načrtovanje, kjer ima glavno 
vlogo stanovalec, ki lahko predstavi 
svoje želje, potrebe in način življenja. 
Ključnega pomena je redno spremlja-
nje oskrbovančevega zdravstvenega 
stanja, skrbno načrtovana prehrana, 
zadostna fizična in kognitivna aktivnost, 
mreženje in ohranjanje socialne mreže. 

Delo z dementnimi kot primer 
dobre prakse

V Centru starejših občanov Horjul 
se ves čas zavzemajo za individualno 
obravnavo stanovalcev, še posebej 
ponosni pa so na svoje delo na po-
dročju demence, kar izpostavijo kot 

primer dobre prakse. V preteklem 
letu so zaradi potreb v družbi odprli 
še eno enoto, posebej prilagojeno 
osebam z demenco, in prenovili ob-
stoječo. Glavni namen prenove je 
bil, da notranje in zunanje bivalne 
površine prilagodijo potrebam in 
željam stanovalcev; predvsem so 
želeli ustvariti stimulativno okolje, 
ki stanovalce spodbuja h gibanju, so-
delovanju, ohranjanju samostojnosti 
in dostojanstva ter omogoča indivi-
dualno obravnavo. Odločili so se, da 
bodo na enoti Sončnica poustvarili 
videz ulice, zato so na stene hodnika 
namestili relativno majhna polkna, 
ki prostor popestrijo in ga naredi-
jo zanimivega za opazovanje. Da bi 
spodbudili zanimanje stanovalcev, so 
v okvir polken namestili slike, ki jih 
spodbujajo k razmišljanju, pogovoru, 
obujanju spominov, in pa ogledalo, 
v katerem stanovalci pogosto naj-
dejo svojega sogovornika ali pa le 
opazujejo svoj odsev. Poleg polken 
so v dnevni prostor in na hodnik na-
mestili tudi magnetno tablo z inova-
tivnimi pripomočki. S tem so želeli 
stanovalcem omogočiti neposreden 
dostop do aktivnosti, hkrati pa so jih 
želeli aktivirati do te mere, da ak-
tivnost vzamejo s table in se v njej 
preizkusijo. Ker so vedeli, da bo pri 
izvajanju aktivnosti zelo pomembna 
aktivacija zaposlenih oziroma moti-
viranje stanovalcev, so o aktivnostih 
in njihovi izvedbi najprej poučili za-
poslene. Inovativne pripomočke so 

oblikovali tako, da so elementi dovolj 
veliki, da so izraženi barvni kontras-
ti in da so prisotne različne stopnje 
težavnosti. Na steni so ohranili tudi 
magnetno tablo, kamor stanovalci 
in zaposleni obesijo svoje izdelke in 
dodajo svoj pečat. 

Pričarali so jim sadovnjak
Na enoti Spominčice so se odlo-

čili, da na eni strani ustvarijo videz 
sadovnjaka in na drugi pogled na 
pokrajino. V projekt so vključili tudi 
sorodnike stanovalcev in tako k sode-
lovanju povabili vnukinjo stanovalke, 
ki je na hodnik narisala sadovnjak, na 
drevesa pa so nato namestili leseno 
sadje, ki ga lahko stanovalci obešajo, 
premikajo in na ta način stimulirajo 
možgane. 

Kot omenjeno, so v sklopu prenove 
razvili tudi inovativne pripomočke, 
ki spodbujajo načrtovanje, logiko, 
ohranjanje motoričnih sposobnosti, 
prepoznavanje oblik, barv in pove-
zovanje različnih čutil. Vse aktivnosti 
imajo visoko stopnjo varnosti in so 
praktično naravnane. Ker imajo aktiv-
nosti različne stopnje težavnosti, so 
pričakovali, da bodo primerne tako 
za ljudi s prvimi znaki demence kot 
tiste z napredovano obliko bolezni. 
Pripomočki, ki so jih pripravili, obse-
gajo različne primere: od odklepanja 
ključavnic, pritrjevanja likov na svoje 
orise, 'obešanja perila', sestavljanja 
črk, senzornih odej do zavezovanja 
lesenih čevljev. 

Preverili smo, kako poteka živ-
ljenje v domu starejših in kaj 
vse lahko ljudje tam počnejo. 

Kot pravijo socialne delavke podjetja 
DEOS iz Centra starejših Horjul, se v 
domu poleg skrbi za temeljne življenj-
ske aktivnosti zavzemajo, da imajo 
stanovalci vsak dan na voljo različne 
prostočasne dejavnosti. Tako vsako-
dnevno potekajo telovadba, trening 
kognitivnih sposobnosti, ustvarjalne 
delavnice in pogovorne skupine. Na 
mesečni ravni pa organizirajo tudi 
različne družabne dogodke in izle-
te. Pri organizaciji se poskušajo čim 
bolj povezovati z lokalnim okoljem in 
različnimi zunanjimi organizacijami. 
Letos so varovance že obiskale Tačke 
pomagačke, gasilci PGD Horjul, otroci 
iz vrtca in šole. Varovanci so obiskali 
Narodno galerijo, načrtujejo pa tudi 
obisk Muzeja pošte v Polhovem Grad-
cu in vzpon na Planino nad Vrhniko. V 

Domovi za ostarele 
se trudijo biti 
varovancem  
čim bolj prijazni
Avtorica: Urška Kužner

Kaj vse počnejo domovi za starejše, da bi bilo življenje njihovih varovan-
cev čim bolj kakovostno in bi se pri njih dobro počutili? V Centru starejših 
Horjul so posebej ponosni na delo z osebami z demenco, v domu Tisje v 
Šmartnem pri Litiji pa stavijo na koncept gospodinjskih skupin.
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ceVarovanke Centra starejših Horjul med uporabo inovativnih 
pripomočkov, ki spodbujajo načrtovanje, logiko, ohranjanje motoričnih 
sposobnosti, prepoznavanje oblik, barv in povezovanje različnih čutil.
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V domu Tisje stavijo na koncept 
gospodinjskih skupin

Tudi v Domu Tisje v Šmartnem pri 
Litiji se trudijo, da bi stanovalcem po-
nudili čim bolj celostno in kakovostno 
življenje. Pri tem upoštevajo stano-
valčeve potrebe, želje in možnosti, ki 
jih imajo kot izvajalci institucionalnega 
varstva na razpolago. Kot pravijo, se 
trudijo nuditi visokokakovostne sto-
ritve; dodajo, da so njihovi zaposleni 
dobro strokovno usposobljeni in opre-
mljeni z naprednimi znanji. V ta namen 
zaposlene vključujejo v izobraževanja, 
ki jih ponujajo strokovna združenja, 
pogosto pa povabijo v zavod tudi 
predavatelje in s tem dosežejo večjo 
udeležbo zaposlenih na teoretičnih pa 
tudi praktičnih izobraževanjih.

Ponosni so, da imajo njihovi sta-
novalci pestro družabno življenje, pri 
tem jim pomagajo prostovoljna društva 
iz lokalnega okolja občine Litija in 
Šmartno pri Litiji, prijatelji in znanci, 
osnovnošolci in dijaki. V enoti Litija se 
srečujejo tudi s sosedi, ki so uporabniki 
varstveno delovnega centra (VDC), otro-
ci iz vrtca in glasbene šole. Pri različnih 
večjih prireditvah jim na pomoč prisko-
čijo posamezni prostovoljci in svojci. 
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Kaj za zdravje 
ostarelih počnejo 

v slovenskih 
občinah

Avtorica: Urška Kužner

Fo
to

: P
at

ric
ija

 F
re

ce
Fo

to
: P

at
ric

ija
 F

re
ce

Vnukinja ene od stanovalk 
Centra starejših Horjul je na 

hodnik narisala sadovnjak, na 
drevesa pa so nato namestili 

leseno sadje, ki ga lahko 
stanovalci obešajo, premikajo in 
na ta način stimulirajo možgane. 

V Centru starejših Horjul so 
se odločili, da bodo na enoti 

Sončnica poustvarili videz ulice, 
zato so na stene hodnika namestili 

polkna, ki prostor popestrijo 
in ga naredijo zanimivega za 
opazovanje. Da bi spodbudili 

zanimanje stanovalcev, so v okvir 
namestili slike, ki jih spodbujajo k 
razmišljanju, pogovoru, obujanju 

spominov, in pa ogledalo, v 
katerem stanovalci pogosto 

najdejo svojega sogovornika ali pa 
le opazujejo svoj odsev. V nekaj slovenskih  

občinah smo preverili,  
s kakšnimi ukrepi  
izboljšujejo življenje  
starostnikov in česa vse 
se lotevajo, da bi jim  
olajšali življenje. 

Vsak stanovalec ima svojo 
referenčno osebo 

Primer, ki ga želijo izpostaviti in je 
zanje izjemno pomemben, je metoda 
dela, ki se imenuje kongruentna od-
nosna nega. Povezujejo jo s koncep-
tom gospodinjskih skupin, ki njihovo 
delovanje usmerja na t. i. naravna-
nost na stanovalca. Tu je pomembno 
poznavanje stanovalčeve biografije, 
značilnosti stanovalčeve osebnosti in 
njegovega življenja. Vsak izmed sta-
novalcev ima svojo referenčno osebo, 
ki ga podpre v njegovih željah in mu s 
tem pomaga, da v čim večji meri zaživi 
življenje, ki si ga želi. Vodstvu doma je 
pomembno, da se ta model vplete v 
izvajanje socialne službe, zdravstvene 
nege, oskrbe, fizioterapije, delovne 
terapije ter zadovoljevanje duhovnih 
in duševnih potreb človeka. 

Najbolj ponosni so na to, da jim 
odlično uspeva izvajanje dejavnosti 
po konceptu gospodinjskih skupin, 
saj celoten dom v Litiji deluje na 
ta način. Koncept so oblikovali na 
podlagi strokovnega znanja njiho-
vih zaposlenih in praktičnih izkušenj 
zadnjih nekaj let. Gospodinjske sku-
pine so opremljene tako, da vzbu-
jajo občutek domačnosti in topline. 
Gospodinja skrbi za celodnevno 
prehrano posamezne gospodinjske 
skupine in motivacijo stanovalcev 
ter njihovo dobro počutje. Manjše 
bivalne skupine zagotavljajo več 
druženja in možnosti za vzpostavitev 
prijateljskih odnosov, povezanosti in 
s tem občutja varnosti in sprejetosti. 

Stiske s plačevanjem oskrbe
Direktorico doma Ireno Špelo 

Cvetežar najbolj bremeni dejstvo, da 
imajo stanovalci velike stiske s pla-
čevanjem oskrbe, saj njihovi prihodki 
pogosto ne zadoščajo. Zato se mora-
jo v plačevanje vključevati otroci in 
drugi, kar predstavlja starejšim lju-
dem veliko breme. Direktorica doma 
si tako želi, da bi na državni ravni 
poskrbeli za starejše tako, da ne bi 
imeli tovrstnih stisk, ko potrebujejo 
domsko oskrbo.  

V Centru starejših 
občanov Horjul 

so lani zaradi potreb 
v družbi odprli še eno 
enoto, posebej prilagojeno 
osebam z demenco, in 
prenovili obstoječo. 
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Občina Murska Sobota:

Državo pozivajo k boljši ureditvi 
politike starostnikov

Mestna občina Celje: 

Pospešeno gradijo nova 
oskrbovana stanovanja

V Mestni občini Celje skrbi za 
starejše namenjajo veliko 
pozornost v okviru števil-

nih projektov in programov, ki jih 
uresničujejo v sodelovanju z dru-
gimi ustanovami, organizacijami in 
društvi. Zavedajo se izzivov, ki jih 
prinaša starajoča se družba, zato so 
vključeni v globalno mrežo starosti 
prijaznih mest; Mestna občina Celje 
je tudi podpisnica Dublinske dekla-
racije o starosti prijaznih mestih. 
Na podlagi teh usmeritev so njihove 
aktivnosti namenjene izboljševanju 
kakovosti življenja in bivanja staro-
stnikov. Za dvig kakovosti življenja 
starejšega prebivalstva si v Mestni 
občini Celje skupaj z izvajalci priza-
devajo s projekti in programi, kot so 
Pomoč na domu, Center za krepitev 
spomina, Poletje za starejše, Večge-
neracijski center, Mesec športa, Dan 
zdravja – medgeneracijski pohod itn. 

Za starejše skrbijo tudi z ukrepi 
stanovanjske politike (izvaja jih ob-
činsko podjetje Nepremičnine Celje), 
ki starejšim zagotavlja oskrbovana 
oziroma varovana stanovanja. V Celju 
je v neposredni bližini Doma ob Savi-
nji na voljo 27 oskrbovanih stanovanj, 
še 14 jih bo v stanovanjski soseski, ki 
jo skupaj z Nepremičninami Celje gra-
dijo v Dečkovem naselju. Kljub temu 
v mestu primanjkuje varovanih sta-
novanj, zato so Nepremičnine Celje 
pred časom kupile stavbo v Vodnikovi 
ulici, kjer bo v prihodnjih letih ureje-
nih približno 14 tovrstnih stanovanj. 

Dobre tri odstotke starostnikov 
uporablja storitev pomoči na domu

Z vidika uresničevanja javne služ-
be Pomoč družini na domu, ki jo pogod-
beno izvaja Dom ob Savinji, je Mestna 

občina Celje po deležu sredstev, ki 
jih namenja za subvencijo te social-
novarstvene storitve, v samem slo-
venskem vrhu. Subvencija občine 
namreč znaša več kot 70 odstotkov 
cene te storitve, v katero je vključenih 
314 starostnikov oziroma 3,1 odstotka 
ciljnega prebivalstva, kar je največ v 
slovenskem merilu. Dom ob Savinji 
izvaja tudi projekt 'Center za krepitev 
spomina', ki omogoča izobraževanje 
in svetovanje o demenci, informaci-
je o pomoči za osebe z demenco in 
njihove svojce. 

V okviru javnega zavoda Socio, ki 
ga sofinancira Mestna občina Celje, 
deluje večgeneracijski center. Ta je 
s svojimi programi v veliki meri na-
menjen tudi starejšim, ki se lahko 
učijo računalniškega, finančnega in 
telefonskega opismenjevanja, tujih 
jezikov, se udeležujejo izobraževanja 
o aktivnem staranju, obvladovanju 
padcev, kako ohranjati zdravje, olaj-
šati delo pri oskrbi starejšega družin-
skega člana itn. 

Mestna občina Celje v okviru 
vsakoletnega razpisa sofinanci-
ra projekta s področja socialne in 
zdravstvene dejavnosti. Eden takih 
projektov je Poletje za starejše, ki ga 
izvaja Dom Sv. Jožefa. Projekt je na-
menjen starejšim, ki niso vključeni 
v redne oblike socialnega varstva in 
zaradi različnih okoliščin (finančnih, 
socialnih …) ne morejo biti deležni 
kakršnihkoli oblik socialne pomoči. 

Občina sofinancira tudi delovanje 
velikega števila društev, ki s svojimi 
programi pokrivajo vsebine, name-
njene izboljševanju kakovosti živ-
ljenja starejših, prav tako financira 
delovanje javne kuhinje, kjer so med 
uporabniki tudi starejši občani.  

Financirajo preventivne 
zdravstvene programe

Na področju zdravstvenega 
varstva Mestna občina Murska So-
bota financira preventivne progra-
me, ki vključujejo programe za zdrav 
način življenja, programe društev in 
organizacij, ki delujejo na področju 
zdravstvenega varstva za svoje član-
stvo, ki imajo specifične zdravstvene 
težave. Vsako leto organizirajo in fi-
nancirajo tudi Teden starejših, v ka-
terem jim posvetijo še posebno po-
zornost. Urejeno imajo financiranje 
in organizacijo prevozov starejših 
in invalidov, ki zaradi starosti in in-
validnosti ne morejo k zdravniku, v 
lekarne in druge institucije. Občina 
iz proračuna financira tudi dejav-
nost Hiše sadeži družbe, ki izvaja 
medgeneracijske programe. Občina 
organizira in financira storitev po-
moč družini na domu, s katero po-
maga starejšim občanom, da lahko 
dalj časa ostanejo doma in se jim ni 
treba vključevati v domsko varstvo. 
Za občane, ki niso sposobni plače-
vati oskrbe v domovih za starejše, 
občina financira delne ali celotne 
oskrbne stroške. Z namenom, da 
omogočijo starejšim ljudem dostoj-
no bivanje, pa je Javni stanovanjski 
sklad Mestne občine Murska Sobota 
prenovil stanovanjsko hišo z okolico 
v Bivalno skupnost za starejše.

Obenem pozivajo državo, naj uve-
de primerne ukrepe za obvladovanje 
problematike na področju staranja 
prebivalstva. Izzive za prihodnje vi-
dijo predvsem v zagotavljanju po-
gojev, da bodo lahko starejši občani 
uživali dostojno življenje in bodo 
tudi aktivno vključeni v družbo.

V Mestni občini Murska Sobo-
ta se zavedajo, da slovenska 
družba postaja vse bolj sta-

ra, tako je tudi v njihovi občini. Trudijo 
se ustvarjati zdravo življenjsko okolje 
za vse prebivalstvo, z veliko zelenih 
površin, z objekti za šport in rekrea-
cijo in spodbujanjem zdravega nači-
na življenja. Sofinancirajo društveno 
dejavnost preko javnih razpisov na 
področju športa, socialnega varstva, 
programov društev upokojencev, 
posebnih programov na področju 
socialnega varstva in zdravstvenega 
varstva. Občina tako sofinancira pro-
grame društev upokojencev – progra-
me Starejši za starejše in druge, ki se 
izvajajo na področju skrbi za starejše. 

Fotografija je simbolična.
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  leto Naziv programa Predvidena višina 
stroškov (v EUR) Opomba

2022 Izvajanje socialnovarstvene 
storitve pomoč družini na domu   93.600 Program se izvaja preko CSD Osrednja Slovenija-Zahod, 

Enota Ribnica

2022 Nakup novega vozila za izvajanje 
storitve pomoč družini na domu 20.100

2022 Bivanje oseb v splošnih socialnih 
zavodih 100.000 Plačila in doplačila domskega varstva

2022 Oprostitve plačil 
socialnovarstvenih pravic  2.000 Doplačila po odločbah CSD

2022 Pomoč ostarelim in onemoglim 1.200 Program se izvaja preko OZ RK Ribnica

2022 Humanitarna pomoč 2.000 Program se izvaja preko OZ RK Ribnica

2022 E-oskrba 8.000

100-odstotna subvencija k mesečni naročnini za osnovni 
paket; storitev E-oskrba je socialnovarstveni servis – 
celodnevna povezava prek osebnega telefonskega alarma, 
ki jo regulira in nadzoruje Ministrstvo za delo, družino, 
socialne zadeve in enake možnosti.  Storitev omogoča 
starejšim, invalidom in kroničnim bolnikom samostojnejše, 
varnejše in neodvisno bivanje v domačem okolju, saj 
zagotavlja 24-urno povezavo z asistenčnim centrom 
oz. zdravstvenim osebjem in organizacijo pomoči, če jo 
uporabniki potrebujejo.

2021/2022 Strokovno izobraževanje za 
družinske oskrbovalce 7.000 100-odstotno plačilo kotizacije tečaja v izvedbi  Inštituta 

Anona Trstenjaka Ljubljana

2022 Prevozi starejših občanov  16.700 Projekt PROSTOFER – izboljšanje trajnostne mobilnosti na 
socialnem področju v občini Ribnica

2022 Telovadba za seniorje 2.000
Program izvaja zunanja sodelavka preko pogodbe (financer 
Občina Ribnica), prostor brezplačno zagotavlja Občina 
Ribnica

2022
Sofinanciranje izobraževanja 
starejših odraslih v občini Ribnica 
za leto 2022 – izvedba JR

5.000 Sofinanciranje programov izobraževanja starejših odraslih, 
namenjenih starejšim občanom na območju občine Ribnica

2022
Sofinanciranje programov 
socialno-humanitarne dejavnosti v 
občini Ribnica – izvedba JR

 7.000 Sofinanciranje programov društev in drugih organizacij 
registriranih za opravljanje humanitarne dejavnosti

Aktualni projekti za starejše v občini Ribnica

Občina Ankaran:

Načrtujejo dom starostnikov in 
ureditev varovanih stanovanj

Občina Ankaran poleg svojih 
zakonsko določenih nalog 
področju zdravja starejšim, 

ki predstavljajo četrtino vseh obča-
nov, namenja posebno pozornost. 
Število starejših se zaradi demo-
grafskih sprememb in izboljšanega 
zdravstvenega varstva tudi v Ankara-
nu povečuje. Skrb zanje je izrednega 
pomena, česar se zavedajo tudi na 
Občini Ankaran, ki je v svoj načrt ra-
zvojnih programov umestila program 
'Skrb za starejše'. 

Skladno s programom dodatno po-
zornost namenjajo tudi neinstitucio-
nalnim socialnovarstvenim storitvam. 
Občina se za izvajanje teh programov 
povezuje z ustreznimi institucijami, 
izvajalci, nevladnimi organizacijami in 
prostovoljci. Programe, ki se nanašajo 

 
na družbene vsebine, pa financira 
preko javnih razpisov (financiranje 
dejavnosti ekskurzij starejših obča-
nov, srečanja starejših občanov). Ob-
čina je starejšim prek sofinanciranja 
nudila brezplačno vodeno vadbo in 
plavanje, sofinancirala preventivne 
programe meritev sladkorja in hole-
sterola v krvi Društva upokojencev 
Ankaran, programe društva Primorske 
spominčice za pomoč pri demenci in 
programe društva Svetilnik, ki izvaja 
skupinsko podporo in programe sa-
mopomoči. Zaradi ukrepov za zajezi-
tev epidemije kovida-19 so v minulih 
dveh letih tovrstni programi potekali 
v okrnjeni izvedbi. Med epidemijo je 
Občina Ankaran vzpostavila klicni 
center, ki je starejšim občanom omo-
gočal naročanje brezplačne dostave 

 
nujnih živil in zdravil, ki so jih starej-
šim dostavljali sodelavci Gerontolo-
škega centra Obalnega doma upoko-
jencev. V letnem programu za šport za 
leto 2022 so predvidena tudi sredstva 
za celoletne rekreativne programe za 
starejše. Obenem pa Občina Ankaran 
v prihodnje načrtuje ureditev mreže 
medgeneracijskih lahko dostopnih 
pešpoti; v zadnjem letu je uredila slab 
kilometer obalne pešpoti, ki povezuje 
naselje s športnorekreacijskim par-
kom Sv. Katarina. Dodatno je Občina 
vzpostavila mrežo defibrilatorjev na 
najbolj izpostavljenih točkah v kraju.

Zagotovili prostore za 
medgeneracijsko središče 

V okviru občinskega programa 
Skrb za starejše je Občina Ankaran 

Občina Ribnica:

Skrbijo, da starejši 
ostajajo čim dlje v 
domači oskrbi

V Občini Ribnica so pripravili 
podatke o sredstvih in na-
menih za aktualne projekte 

oziroma postavke v proračunu 2022, 
ki so namenjeni izključno starejšim. 
Izjema je le javni razpis za humanitar-
ne dejavnosti, kjer je le del sredstev 
namenjen tudi starejšim (odvisno je 
od prijav). Vsi navedeni programi so 

 
namenjeni zdravju ostarelih in njiho-
vi oskrbi. Občina pa skrbi, da starej-
ši čim dlje ostajajo doma, v domači 
oskrbi, kar obsega storitve pomoči 
na domu, E-oskrbo, projekt Prostofer, 
telovadbo za seniorje, sofinancira-
nje izobraževanja odraslih in pa tudi 
plačilo kotizacije za izvedbo tečaja za 
oskrbo starejšega svojca.  

Fotografija je simbolična.
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Občina Maribor:

Starostnikom skuša pomagati 
ohranjati vitalnost

Mesta občina Maribor 
(MOM) vsako leto preko 
javnega razpisa sofinan-

cira Zgornjepodravsko pokrajinsko 
zvezo društev upokojencev in 13 dru-
štev upokojencev s sedežem v MOM. 
V letu 2011 in v letu 2022 so sredstva 
sofinanciranja znašala 34.100 evrov. 
S tem omogočajo starejšim vključe-
vanje v družbo, aktivno preživljanje 
časa oziroma aktivno staranje in ka-
kovostnejše življenje. Društva upoko-
jencev izvajajo programe za starejše 
preko športnih sekcij, kulturnih sekcij, 
prostočasnih aktivnosti, organizira-
nja izletov, predavanj na temo skrbi 
za zdravje, zdrave prehrane itd. Prav 

tako izvajajo družabništvo za člane, 
ki so osamljeni, pomagajo starejšim 
bolnim in v okviru zmožnosti izvajajo 
druge aktivnosti, ki jih starejši želijo 
ali potrebujejo. Prav tako so v okvi-
ru letnega programa športa mestne 
občine vsako leto razpisana sredstva 
za šport starejših.

V vodenje vključujejo tudi starejše 
Od leta 2020 na MOM deluje Svet 

za starejše, ki je po statusu posve-
tovalno telo župana in ga v večini 
sestavljajo zunanji člani, strokovnja-
ki na različnih področjih. V Svetu za 
starejše obravnavajo najbolj perečo 
problematiko starejših in se trudijo 

za izboljšanje pogojev in možnosti 
za bolj kakovostno življenje starejših. 
Podali so že številne pobude za ure-
ditev razmer – tako v prometu, uredi-
tvi javnih površin kot npr. postavitev 
klopi in pitnikov in drugo. 

Svet je v letu 2021 skupaj z MOM 
poskusno začel s projektom Info-
-fon za starejše od 65 let, projekt se 
nadaljuje tudi v letu 2022. Starejši 
lahko kličejo na brezplačno telefon-
sko številko 080 22 01, preko kate-
re prostovoljci dajejo informacije z 
različnih področij in jim svetujejo. 
Ugotavljajo, da bi bilo treba Info-fon 
65+ nadgraditi z možnostjo osebne-
ga svetovanja in informiranja. Zato 
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si v Svetu za starejše prizadevajo 
za pridobitev pisarne, kjer bi pro-
stovoljci svetovanje osebno izvajali. 
Svet za starejše je v letu 2021 sta-
rejšim predstavil svoje delovanje 
na Trgu svobode ob mednarodnem 
dnevu za starejše, 1. oktobra. Obisk 
stojnic je bil nad pričakovanji, kar 
nakazuje, da starejši potrebuje-
jo več informacij in organ, kjer bi 
lahko izrazili, kaj potrebujejo in kaj 
pogrešajo v mestu.

Pomagajo preko razpisov
MOM programe za starejše sofi-

nancira v sklopu javnega razpisa za 
sofinanciranje socialnovarstvenih in 
humanitarnih programov in dejav-
nosti ter javnega razpisa za krepitev 
zdravja (letni razpisi po sprejemu 
proračuna). Na oba razpisa se lah-
ko prijavijo različna društva in druge 
organizacije, ki delujejo na področju 
sociale oziroma krepitve zdravja, ter 
med drugim izvajajo tudi programe 
za starejše. Pri tem gre navadno za 

programe psihosocialne pomoči za 
starejše, družabništva, obvladovanja 
bolezenskih stanj, ohranjanja mobil-
nosti, druženja in kakovostnega pre-
življanja časa.

V sklopu sofinanciranja dopolnil-
nih programov na področju social-
nega varstva je vključeno tudi sofi-
nanciranje razvoja dnevnih centrov 
aktivnosti za starejše izven instituci-
onalnega varstva. Lokalna skupnost 
sofinancira izvajalce, ki kandidirajo 
na državne in EU razpise za razvoj 
programov za starejše (aktualno: 
VGC Štajerska, izvajalec Dom Danice 
Vogrinec). 

Od leta 2019 zagotavljajo sofinan-
ciranje nove storitve, namenjene 
starejšim občanom 'Varni in poveza-
ni: e-oskrba'. Letos bodo vzpostavili 
novo obliko pomoči za mobilnost sta-
rejših 'Prostofer'. Najobsežnejši del 
proračuna pa predstavlja dosledno 
izvajanje zakonskih nalog sofinan-
ciranja občanov v institucionalnem 
varstvu in zagotavljanjem socialno-

varstvene storitve pomoč družini na 
domu.

Potrebno je čim bolj aktivno 
vključevanje v družbo 

Izziv MOM je vsekakor soočanje z 
naglo naraščajočim številom starej-
šega prebivalstva. Treba je podpreti 
programe, ki starejše prebivalstvo 
vključujejo v aktivno družbo in jih 
ne ožigosati kot breme sistema. 
Prav tako je treba podpreti medge-
neracijska druženja tako v domovih 
za ostarele kot v domačem okolju, 
saj dokazano izboljšujejo kognitivne 
sposobnosti starejših in jih ohranjajo 
vitalne –  psihično in fizično. Poseben 
izziv so seveda tudi zdravstveni sis-
tem in programi pomoči na domu, ki 
bi starejšim omogočali kakovostno in 
varno preživljanje starosti v doma-
čem okolju. Skrb za starejše ni samo 
izziv MOM, ampak celotne slovenske, 
evropske oziroma svetovne popula-
cije in MOM bo sledila globalno zas-
tavljenim smernicam in trendom. 

v minulem letu z nakupom nepremič-
nine zagotovila prostor za vzpostavi-
tev medgeneracijskega središča An-
karan, v okviru katerega bo do konca 
leta 2022 vzpostavila tudi Center dnev-
nih aktivnosti za starejše. Cilj tovrstne-
ga centra je kakovostno preživljanje 
prostega časa, ohranjanje starejših v 
domačem okolju, podaljševanje nji-
hove psihofizične kondicije in zagota-
vljanje dostojanstva z vključevanjem 
v družbo. Poleg drugih (kulturnoume-
tniške dejavnosti, druženje, storitve 
mobilnosti in informiranosti, prosto-
časni programi itd.) so predvidene so 
tudi gibalne in sprostitvene aktivnosti, 
telesna vadba in druge dejavnosti, s 
katerimi bodo starejšim zagotovili ak-
tivnejše vključevanje v socialno okolje 
in vzdrževanje psihofizične kondici-
je, ki sta pogoj za polno, zadovoljno 
in zdravo življenje starejših.

Dodatni programi
Občina Ankaran v sodelovanju z 

Zavodom Sopotniki starejšim, ki iz 
različnih razlogov nimajo prevoza 
in ne morejo drugače priti do stori-
tev in oditi po opravkih, zagotavlja 
brezplačne prevoze.

V prostorih Doma družbenih de-
javnosti v središču kraja je občina 
vzpostavila delovišče z računalniško 
opremo in tiskalnikom, namenjeno 
starejšim občanom. 

Jeseni je občina vzpostavila Info 
točko za starejše, kjer lahko občani 
pridobijo vse potrebne informaci-
je, ki jih opolnomočijo za nadaljnje 
korake v smeri urejanja številnih 
vprašanj oziroma težav, kot po-
moč pri izpolnjevanju vlog, iskanju 
ustreznih oblik pomoči na domu, 
pomoč pri naročanju na zdravniške 
preglede ipd.

V primeru socialnih stisk starejšim 
občina pomaga pri stiku s pristojnimi 
službami centra za socialno delo, pri 
manjših opravilih, kot so zlaganje drv, 
manjših popravilih, menjavi žarnic, 
urejanju okolice ipd., pa jim osebno 
pomagajo sodelavci Občine Ankaran 
oziroma prostovoljci, ki z občino so-
delujejo.

Do konca leta bo v okviru Med-
generacijskega središča Ankaran 
vzpostavljen Center dnevnih aktiv-
nosti za starejše.

Letni program športa (razpis) pred-
videva sredstva za celoletno rekrea-
cijo starejših.

Največji izziv je staranje prebival-
stva, pri čemer Ankaran idstopa od 
slovenskega povprečja po deležu sta-
rejših občanov, zato Občina v prihod-
nje načrtuje tudi ureditev varovanih 
stanovanj in doma za starostnike.

Fotografija je simbolična.
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Razvoj storitev institucionalnega 
varstva v Domu  Lukavci v 70-tih letih
V Domu Lukavci bomo letos praznovali 70-letnico delovanja. Zametki delovanja zavoda segajo 
že pred leto 1952 z organizirano skrbjo na začetku za brezdomce, hlapce kot tudi za onemogle 
in bolne starostnike. Leto 1952 pa se obeležuje kot uradni začetek izvajanja storitev institucio-
nalnega varstva. Tega leta, natančneje devetega junija, je bil ustanovljen DOM ONEMOGLIH.

Čez čas se je ime večkrat 
spremenilo

V takratnem Domu onemoglih je bilo 
prostora za 45 oskrbovancev, za katere 
so skrbeli štirje zaposleni. Pri osnovnih 
hišnih opravilih in pri ekonomiji so bili 
v pomoč tudi stanovalci, ki so za svo-
je delo prejemali minimalno plačilo. 
Leta 1963 se spremeni status zavoda, 
katerega lastništvo preide na Vlado Re-
publike Slovenije, uradni naziv zavoda 
Dom Lukavci pa se začne uporabljati 
leta 1974 in se ohrani vse do danes.

Pomembni širitvi zavoda sta 
se zgodili leta 1977 in 1986, v 
povezavi s temi dogodki pa sta 
se spreminjala tudi ime in status 
zavoda.

Prva prelomnica je bila leta 1977, ko 
je bil poleg graščine dograjen prizidek 
za varstvo in nego ostarelih. Kapacitete 
zavoda so se povečale za 80 postelj. 32 
zaposlenih je takrat skrbelo skupno za 
140 oskrbovancev.

Drugo prelomnico v širitvi kapacitet 
zavoda pa predstavlja leto 1986, ko se 
je namensko gradila tretja stavba, in 
sicer za osebe z motnjami v duševnem 
razvoju. Že takrat je vodstvo zavoda raz-
mišljalo, da ne smejo ostati le na prete-
klih letih opravljenega dela v oskrbi za 
starejše, ampak je sledilo potrebam po 
novi statusni ureditvi, ki se je zgodila 
leta 1993.

V preteklosti je bila obravnava 
precej drugačna

Leta 1993 je bil zavod s sklepom vla-
de Republike Slovenije preoblikovan 
v posebni socialnovarstveni zavod v 

mreži zavodov, kot so Hrastovec, Du-
tovlje (sedanji Dom na Krasu) Prizma 
Ponikve, Grmovje in Škofja Loka. V teh 
zavodih so se izvajale storitve za lju-
di s posebnimi potrebami. Kategorije 
uporabnikov za sprejem v posebni so-
cialnovarstveni zavod so bile in so še 
opredeljene v Pravilniku o kadrovskih 
normativih socialnovarstvenih storitev.

Vedeti moramo, da je bil v Sloveniji 
sprejet nov Zakon o socialnem varstvu 
komaj leta 1992 kot temeljni dokument 
za področje socialnega varstva, izva-
janje programov za vodenje socialno-
varstvenih zavodov pa je spremljala 
Socialna Zbornica Slovenije, ki je bila 
ustanovljena leta 1993.

V prvih petdesetih letih prejšnjega 
stoletja je bil poudarek na medicinski 
oskrbi in zdravstveni negi, poleg zago-
tovljene osnovne in socialne oskrbe. 
Socialno delo se je kot avtonomna stro-
ka uveljavilo šele v zadnjih dvajsetih le-
tih, ko je bil na pohodu nov val razvoja 
strokovnih doktrin in pristopov. Njegov 
namen je bil spremeniti, da ne rečem, 
ukiniti, socialnovarstvene zavode, ki 
so jih takrat poimenovali totalitarne 
institucije.

Medicinskemu modelu se je 
pridružil socialni

V Domu Lukavci sem se zaposlila 
novembra 1989 kot višja medicinska 
sestra. V delovno razmerje me je sprejel 
direktor zavoda Vojko Pirher, takratna 
glavna sestra zavoda je pa bila Met-
ka Močnik. Moje delo je predstavljalo 
delo s stanovalci, s specialisti psihiatri, 
predvsem s specialistko nevropsihi-
atrije dr. Stegmuller Tribnik Nikico in 

specialistko družinske medicine dr. 
Gašparac Ljubico.

Aprila 2001 sem nastopila na novem 
delovnem mestu kot vršilka dolžnosti 
direktorice in pozneje kot direktorica. 
Po statutu so naloge direktorice, da 
vodi delo in poslovanje zavoda, ga 
predstavlja in zastopa in je odgovoren 
za zakonitost dela zavoda. Zagotavlja-
nje zakonitosti in skladnosti poslova-
nja s predpisi ter internimi pravilniki 
in navodili Doma Lukavci se vsako leto 
preverja na osnovi opravljenih postop-
kov notranjega revidiranja.

Zavod sodi med javne neprofitne 
organizacije, ki naj ne bi poslovale s 

presežki prihodkov nad odhodki. Ker 
je država naša ustanoviteljica, je tudi 
dolžna poskrbeti za naložbe, potrebne 
za zagotavljanje standarda bivanja, ki 
ga zahtevajo predpisi s področja soci-
alnega varstva.

Leta 1999 se je v zavodu zaposlila 
prva strokovna vodja Nada Balažic, ki 
je v svojem letnem poročilu zapisala: 
»Doslej je prevladoval tako imeno-
vani medicinski model, ki mu danes 
dodajamo socialni model obravnave 
odraslih oseb s težavami v duševnem 
zdravju in oseb z motnjami v duševnem 
razvoju. Reševanje socialne izolacije in 
občutka osamljenosti oz. razosebljanja 
zdaleč presega zmožnosti obravnave po 
medicinskem modelu, ki rešuje proble-
matiko bolezni oz. hendikepiranosti.«

Danes so cilji usmerjeni v 
omogočanje samostojnosti

Na začetku leta 2001 se je upoko-
jil takratni direktor Vojko Pirher in 
nastopilo je novo dvajsetletno ob-
dobje. Takrat je imel Dom Lukavci 
uradne kapacitete za 280 stanovalcev, 

za katere je skrbelo 143 zaposlenih. 
Danes ima zavod Dom Lukavci uradno 
kapaciteto 332 postelj in 250 zaposle-
nih.

Z vstopom v 21. stoletje smo v Domu 
Lukavci uveljavljali nove trende na pod-
ročju obravnave nam zaupanih ljudi, ki 
imajo težave z duševnim zdravjem in 
ljudi z motnjami v duševnem razvoju, 
zlasti pa skrb in poudarjanje njihovih 
pravic in dostojanstva. Vpeljali smo 
nove vrednote in razumevanje stvari v 
smeri večje humanizacije, človekovih 
pravic, v smeri čim večje integracije 
naših stanovalcev v okolje.

Kot eno od obetavnejših poti za 
razvoj pomoči našim stanovalcem so 
dislocirane enote, kjer aktivnosti te-
čejo v manjših stanovanjskih skupinah 
z individualnimi programi podpore in 
novimi koncepti organiziranosti stroke.

V prejšnjem stoletju se je tradicio-
nalni pristop omejeval na stari institu-
cionalni pristop, ki je socialno nespre-
jemljive ljudi odstranil na rob družbe v 
institucije, ki jih je pozneje poimenoval 
totalitarne institucije. Danes so pog-

ledi na področju socialnega varstva, 
kjer delujemo, drugačni. Usmerjeni so 
v veliko mero zasebnosti in soodlo-
čanja stanovalcev. Kar kmalu, že leta 
2004, smo začeli nove oblike bivanja 
in zagotavljanja storitev v manjših sta-
novanjskih skupnostih kot dislociranih 
enotah.

Za kakovostno življenje in bivanje 
v instituciji so danes merilo manjše 
bivalne enote, kjer stanovalci bivajo v 
gospodinjskih skupnostih z optimalni-
mi življenjskimi pogoji za zagotavljanje 
čim višje možne mere samostojnosti.

Zavod je za stanovalce drugi dom
Z gotovostjo lahko trdim, da je bo-

gastvo in uspeh zavoda Doma Lukavci 
njegov razvoj v smislu deinstituciona-
lizacije znotraj institucije v kakovosti 
bivanja, individualnega pristopa, izva-
janju novih sodobnih metod dela ter 
strokovnosti kadra, ki skrbi za naše 
stanovalce v Domu Lukavci.

Storitve oskrbe in socialne oskrbe za 
polnoletne odrasle osebe z zdravstve-
nimi težavami v duševnem zdravju v 

Stanka Vozlič, direktorica
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tesni povezavi s potrebami zdravstvene 
nege smo začeli izvajati po socialnem 
konceptu dela že v dvajsetem stoletju. 
Izvajanje storitev je namenjeno ohra-
njanju samostojnosti, preusmerjanju 
metod dela iz asistence uporabnikom 
v podporo s samostojnim izvajanjem 
aktivnosti, razvoju socialnih odnosov, 
delovni okupaciji, korekciji in terapiji 
motenj v duševnem zdravju, aktivnem 
in prijetnem preživljanju prostega časa 
ter reševanju osebnih in socialnih stisk, 
z zavedanjem, da imajo vsi naši stano-
valci težave v duševnem zdravju.

Zavod za naše stanovalce ni samo 
institucija, ampak bivališče in drugi 
dom, ki danes nudi namestitev 120 
stanovalcem v dislociranih bivalnih 
enotah, s standardom bivanja v eno- in 
dvoposteljnih sobah. Imamo tudi od-
delek za stanovalce, ki imajo predvsem 

težave z mobilnostjo oziroma so mo-
bilni s pomočjo invalidskega vozička. 
Sobe so dvoposteljne z lastnimi sani-
tarijami in kopalnico, opremljene gle-
de na težave zaradi telesne oviranosti 
stanovalcev in opremljene s sodobnimi 
telekomunikacijskimi povezavami.

Tudi v prihodnje bo dom  
še naprej rasel

Z zmanjšanjem kapacitet na sedežu 
zavoda nam je uspelo adaptirati pro-
store za varovane oddelke, kjer bivajo 
stanovalci na podlagi sklepa sodišča 
brez osebne privolitve. Iz prvotnih dveh 
varovanih oddelkov s kapaciteto 48 po-
stelj imamo danes 5 varovanih oddel-
kov s skupnimi uradnimi kapacitetami 
za 56 stanovalcev. V posameznem va-
rovanem oddelku sme bivati največ 12 
stanovalcev s sklepom sodišča.

Vodstvo zavoda skupaj z zaposleni-
mi uspešno zagotavlja izvajanje obsega 
in vrste storitev, za katere je bil zavod 
ustanovljen. V poslovni politiki zavo-
da tudi v prihodnje dajemo prednost 
preoblikovanju zavoda in ponujanju 
storitev oskrbe ter socialne oskrbe v 
skupnostnih oblikah bivanja pri in-
tegraciji naših stanovalcev v lokalno 
okolje. V svojih srednjeročnih načrtih 
imamo še dve dislocirani enoti za 34 
uporabnikov.

Spoštovani bralci, prepričana sem, 
da ste ob tej kratki predstavitvi Doma 
Lukavci prepoznali naše poslanstvo, ki 
ni obdano samo s standardom bivanja, 
temveč tudi s strokovnostjo izvajanja 
storitev. Upam, da ste razbrali, da je naš 
dom napolnjen s človeško toplino in 
spoštljivim odnosom do stanovalcev.

Stanka Vozlič, direktoricaPR
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Medicinske 
pripomočke lahko 

dobite v trajno last ali si 
jih izposodite

Avtorica: Urška Kužner

Ko nas prizadene bolezen ali pa zgolj starost, nam lahko življenje občutno 
olajšajo številni medicinski pripomočki. Nekatere lahko dobimo brez-
plačno oziroma njihovo uporabo krijejo sredstva iz obveznega zdravstve-
nega zavarovanja, za druge moramo plačati sami. Preverili smo, kako je 
urejeno področje in kaj vse nam pripada. 
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»Iz obveznega zdravstvene-
ga zavarovanja se lahko 
zagotavljajo tisti medi-

cinski pripomočki, ki so potrebni pri 
zdravljenju, medicinski rehabilita-
ciji in zdravstveni negi,« pravijo na 
Zavodu za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije (ZZZS). To so instrumenti, 
aparati, sredstva, materiali ali drugi 
izdelki za humano uporabo, ki svojega 
osnovnega namena, za katerega so 
izdelani, ne dosežejo na podlagi far-
makoloških, kemičnih, imunoloških 
ali metaboličnih lastnosti. 

Če želimo izvedeti, kaj nam 
pripada, je najbolje preveriti 
Zakon o zdravstvenem varstvu in 
zdravstvenem zavarovanju ter Pravila 
obveznega zdravstvenega zavarovanja 
(Pravila OZZ), ki urejata in določata 
pravice do medicinskih pripomoč-
kov. Poleg tega so v Sklepu o zdra-
vstvenih stanjih in drugih pogojih za 
upravičenost do medicinskih pripo-
močkov iz obveznega zdravstvenega 
zavarovanja še natančneje določene 
vrste medicinskih pripomočkov, ki so 
pravica pacientov (zavarovanih oseb), 
v istem dokumentu pa so opredelje-
na tudi zdravstvena stanja in drugi 
pogoji, v primeru katerih je pacient 
upravičena do posamezne vrste me-
dicinskega pripomočka. Kot pojasnijo 
na ZZZS, ima pacient pravico do me-
dicinskega pripomočka v vrednosti 
cenovnega standarda, pogodbene 
cene ali cene funkcionalno ustre-
znega medicinskega pripomočka. 

V naši državi so v uporabi lahko le 
medicinski pripomočki, ki so vpisani 
v register medicinskih pripomočkov z 
dovoljenjem pristojnega organa.

Za enkratno ali za večkratno 
uporabo

Medicinski tehnični pripomočki se 
delijo glede na stopnjo tveganja za 
uporabnika in glede na namembnost. 
Lahko se uporabljajo izključno pri 
opravljanju zdravstvene dejavnosti, 
lahko se izdajajo na recept ali naro-
čilnico ali brez ali pa se prodajajo v 
prosti prodaji. Prav tako so lahko to 
pripomočki za enkratno uporabo ali 
za večkratno uporabo. Kot pojasnijo 
na ZZZS, lahko pacient prejeti medi-
cinski pripomoček dobi v trajno last, 
razen v primerih, kadar si medicinski 
pripomoček izposodi. Pacientu v času 
zdravljenja v bolnišnici, zdravilišču ali 
socialnem zavodu zagotavlja medicin-
ske pripomočke izvajalec zdravstve-
nih storitev, ki zagotavlja tudi druge 
pripomočke, ki jih ustanova potre-
buje za izvajanje svoje zdravstvene 
dejavnosti. 

Razvrščeni v 21 skupin 
Po besedah ZZZS so medicinski 

pripomočki iz obveznega zdravstvene-
ga zavarovanja razvrščeni v 21 skupin: 
to so proteze udov, estetske proteze, 
ortoze, ortopedska obutev, medicin-
ski pripomočki za podporo gibalnih 
zmožnosti, medicinski pripomočki za 
dihanje, medicinski pripomočki za 
osebno higieno, blazine proti pre-
ležaninam, kilni pasovi, medicinski 
pripomočki pri kolostomi, ileostomi in 
urostomi, medicinski pripomočki pri 
inkontinenci in težavah z odvajanjem 
seča, medicinski pripomočki pri slad-
korni bolezni, kanile, drugi medicinski 
pripomočki, medicinski pripomočki za 
slepe, slabovidne in gluhoslepe, me-
dicinski pripomočki za sluh in govor, 
obvezilni material, raztopine, medi-
cinski pripomočki za izboljšanje vida, 
medicinski pripomočki za dajanje olja 
in zdravil in od 1. novembra 2021 dalje 
tudi medicinski pripomočki za kom-

Vse pravne podlage, ki 
opredeljujejo pravico in 
postopek uveljavljanja 
pravice do medicinskih 
pripomočkov:

 ▪ Zakon o zdravstvenem 
varstvu in zdravstvenem 
zavarovanju,

 ▪ Pravila obveznega zdravstve-
nega zavarovanja,

 ▪ Sklep o zdravstvenih stanjih 
in drugih pogojih za upra-
vičenost do medicinskih 
pripomočkov iz obveznega 
zdravstvenega zavarovanja,

 ▪ Sklep o določitvi cenovnih 
standardov medicinskih 
pripomočkov,

 ▪ Navodilo o predpisovanju 
medicinskih pripomočkov 
na Naročilnico za medicinski 
pripomoček,

 ▪ Navodilo za uresničevanje 
pravice zavarovanih oseb do 
pripomočkov za vid,

 ▪ Navodilo o zagotavljanju 
predlog, hlačnih predlog 
(plenic), posteljnih predlog 
ali neprepustnih hlačk v so-
cialnih in drugih zavodih na 
Mesečno zbirno naročilnico,

 ▪ Dogovor o preskrbi z me-
dicinskimi in tehničnimi 
pripomočki.

Dobro je vedeti, da mora biti oseba, če uveljavlja 
pravico do slušnih pripomočkov in medicinskih 

pripomočkov za izboljšanje vida, v času uveljavljanja 
pravice do medicinskih pripomočkov predhodno vsaj šest 
mesecev prijavljena v obvezno zdravstveno zavarovanje. 
Za druge medicinske pripomočke predhodno obdobje traja 
tri mesece. Navedeni pogoj o predhodnem zavarovanju ne 
velja v primerih poškodbe pri delu in poklicne bolezni. 

presijsko zdravljenje. Večina skupin je 
razdeljena tudi v podskupine. 

Kako do medicinskih pripomočkov?
Pogodbeni dobavitelj ZZZS, to so 

lahko lekarne, optike ali specializirane 
prodajalne, je zavezan zagotavljati pa-
cientom (zavarovanim osebam) brez do-
plačila tiste artikle, ki jih ima navedene v 
pogodbi z ZZZS. Podatki o vrednostih za 
posamezne vrste medicinskih pripomoč-
kov so razvidni iz navedenega seznama 
medicinskih pripomočkov, vključno s 
podatki, ki so pomembni za uveljavlja-
nje pravic pacientov, in je objavljen na 
spletni strani ZZZS. 

Dobro je vedeti, da mora biti oseba, 
če uveljavlja pravico do slušnih pripo-
močkov in medicinskih pripomočkov za 
izboljšanje vida, v času uveljavljanja 
pravice do medicinskih pripomočkov 
predhodno vsaj šest mesecev prijavljena 
v obvezno zdravstveno zavarovanje. Za 
druge medicinske pripomočke predhod-
no obdobje traja tri mesece. Navedeni 
pogoj o predhodnem zavarovanju ne 
velja v primerih poškodbe pri delu in 
poklicne bolezni. 

Medicinske pripomočke potrošnega 
značaja predpisuje izbrani osebni zdrav-
nik osebe, ki pripomoček potrebuje, os-
tale medicinske pripomočke pa zdravnik 
specialist s svojega delovnega področja. 
Večino medicinskih pripomočkov pridobi 
pacient neposredno pri pogodbenem 
dobavitelju že na podlagi naročilnice, 
ki jo izda pooblaščeni zdravnik. 

Prevzem medicinskih pripomočkov
Pacient medicinski pripomoček dobi 

ali si ga izposodi v specializirani proda-
jalni oziroma lekarni, ki ima sklenjeno 
ustrezno pogodbo z ZZZS. Seznam po-
godbenih dobaviteljev iz vrst medicin-
skih pripomočkov, ki jih zagotavljajo, je 
objavljen na spletni strani ZZZS. Pogod-
beni dobavitelj mora imeti na vidnem 
mestu nameščeno posebno nalepko, da 
gre za pogodbenega dobavitelja ZZZS. 
Pacient izkazuje pravico do medicinske-
ga pripomočka z naročilnico, ki jo izda 
pooblaščeni zdravnik, in kartico zdra-
vstvenega zavarovanja. 

Največja izbira medicinskih 
pripomočkov v Ljubljani

Hrvatski trg 1, 1000 Ljubljana
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Pravica pacientov do popravil 
ali vzdrževanja medicinskih 
pripomočkov 

Po besedah ZZZS se po izteku 
garancijske dobe v celoti povr-
nejo stroški rednega vzdrževanja 
večine vozičkov, nekaterih pripo-
močkov za sluh in govor, Braillo-
ve vrstice, predvajalnika zvočnih 
zapisov, koncentratorjev kisika in 
nekaterih drugih dihalnih apara-
tov (CPAP, BIPAP, ventilator), pro-
tez in ortoz. ZZZS poravna tudi 
stroške popravil in vzdrževanja 
medicinskih pripomočkov, oboje 
do 50 odstotkov cene, ki je bila 
za ta medicinski pripomoček krita 
iz obveznega zdravstvenega zava-
rovanja, v primeru popravil protez 
udov pa je maksimalni znesek 60 

odstotkov cene posameznega dela 
te proteze. 

Ali lahko kupim medicinske 
pripomočke tudi v tujini?

Pacient oziroma zavarovana 
oseba lahko medicinski pripo-
moček, ki mu ga je predpisal po-
oblaščeni zdravnik, kupim tudi 
v drugi državi Evropske unije, 
razen če gre za medicinske pri-
pomočke, ki si jih izposodi. Kadar 
pride do nabave medicinskega 
pripomočka v drugi državi Evrop-
ske unije, ZZZS na podlagi naro-
čilnice (slovenske ali tuje), zdra-
vstvene dokumentacije in računa 
povrne dejanske stroške, vendar 
največ do višine cenovnega stan-
darda. 
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Vodnih virov z 
onesnaženo vodo je 

vedno manj
Avtorica: Urška Kužner

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije v svetu še vedno prib-
ližno 2,1 milijarde ljudi nima dostopa do sanitarne ureditve pitne vode, do 
leta 2050 pa naj bi prebivalstvo naraslo še za dodatni dve milijardi, s tem 
pa bi se lahko potreba po vodi povečala za približno 30 odstotkov. Približ-
no 1,9 milijarde ljudi živi na področjih hudega pomanjkanja vode, do leta 
2050 naj bi se število povzpelo do treh milijard.

Slovenci pijemo izjemno 
kakovostno vodo

»V Sloveniji pijemo izredno kako-
vostno vodo,« pove Renata Bregar iz 
Nacionalnega laboratorija za zdravje, 
okolje in hrano (NLZOH). Razlog je v 
tem, da več kot 90 odstotkov vode 
pridobivamo iz podzemnih vodnih 
virov, ki so bolj zaščiteni pred zuna-
njimi vplivi, veliko truda v izboljšanje 
kakovosti pitne vode pa vlagajo tudi 
upravljavci. Odstotek zdravstveno 
ustrezne vode znaša več kot 96 od-
stotkov, kar je izjemno velik delež.

Še leta 2004 so na NLZOH poročali, 
da je 20 odstotkov vzorcev voda 
fekalno onesnaženih. Danes znaša 
ta odstotek samo še okoli dva od-
stotka. Kakovost vode je sicer močno 
odvisna od velikosti oskrbovalnega 
območja oziroma vodovoda. Veliki 
in srednji vodovodi imajo praviloma 

kakovostno pitno vodo in ustrezno 
strokovno upravljanje, medtem ko je 
mikrobiološka (zlasti fekalna) one-
snaženost najbolj problematična pri 
malih vodovodih. Po statističnih re-
gijah je bil največji delež prebivalcev 
na velikih oskrbovalnih območjih v 
Obalno-kraški (90 odstotkov), Osre-
dnjeslovenski regiji (82 odstotkov) ter 
Podravski in Pomurski regiji (po 67 
odstotkov). Največji delež prebivalcev 
brez monitoringa pa je bil v Koroški 
regiji (25 odstotkov) in Savinjski regiji 
(11 odstotkov). V Koroški regiji tudi 
ni velikega oskrbovalnega območja, 
v Obalno-kraški regiji ni srednjega 
oskrbovalnega območja.

Po ocenah Ministrstva za okolje in 
prostor (MOP) je na območju celotne 
Slovenije stopnja priključenosti pre-
bivalcev na javno vodovodno omrežje 
92-odstotna, ponekod pa tega iz raz-

96  %
ali celo več znaša 

odstotek zdravstveno 
ustrezne vode, kar je 
izjemno velik delež.

Po ocenah 
Ministrstva 

za okolje in prostor 
(MOP) je na območju 
celotne Slovenije stopnja 
priključenosti prebivalcev 
na javno vodovodno omrežje 
92-odstotna, ponekod pa 
tega iz različnih razlogov 
(teren, neekonomičnost, 
zasebni vodovodi) ni.

Še leta 2004 so 
iz Nacionalnega 

laboratorija za zdravje, 
okolje in hrano poročali, 
da je 20 odstotkov 
vzorcev voda fekalno 
onesnaženih. Danes 
znaša ta odstotek samo še 
okoli dva odstotka.

Kakovost vode je močno odvisna od 
velikosti oskrbovalnega območja oziroma 

vodovoda. Veliki in srednji vodovodi imajo praviloma 
kakovostno pitno vodo in ustrezno strokovno 
upravljanje, medtem ko je mikrobiološka (zlasti 
fekalna) onesnaženost najbolj problematična pri 
malih vodovodih.

ličnih razlogov (teren, neekonomič-
nost, zasebni vodovodi) ni.

 Onesnaženja se zaznajo zelo hitro
Bregarjeva pravi, da do občasnih 

težav na vodnih zajetjih prihaja zara-
di točkovnih onesnaženj, morebitnih 
vdorov površinskih voda ali spiranj s 
površine. Kljub vsemu je teh občasnih 

onesnaženj zelo malo glede na število 
vodnih zajetij. Upravljavci z rednimi 
nadzori pitne vode tako v okviru dr-
žavnega monitoringa kot tudi notra-
njih nadzorov ta onesnaženja zazna-
vajo zelo hitro in hitro tudi reagirajo 
z ustreznimi ukrepi. Ključno vlogo 
pri tem igra dobro poznavanje sa-
mih sistemov za oskrbo s pitno vodo 

in natančna opredelitev morebitnih 
tveganj glede na lokacijo, količino in 
zaščitenost virov v HCCP sistemih.

Na NLZOH menijo, da je vodnih vi-
rov z onesnaženo vodo vedno manj. 
Razlog je tudi v tem, da imamo v Slo-
veniji določena vodovarstvena ob-
močja in predpise, ki opredeljujejo 
omejitve na teh območjih. 
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Priporočljiv vnos 
tekočine je odvisen 

od telesne teže, prav tako 
tudi od telesne dejavnosti. 
Športne dejavnosti v poletnih 
in vročih pomladnih dneh 
velja prestaviti na hladnejše 
ure dneva, ob tem pa naj 
bodo treningi lažji, z večjim 
številom odmorov.

Kar dve tretjini 
teže odraslega telesa 
predstavlja voda 
Avtorica: Urška Kužner

»Najpomembnejše je dejstvo, da kar dve tretjini teže telesa odraslega člo-
veka predstavlja voda, pri majhnih otrocih pa celo do tri četrtine,« pra-
vi Renata Bregar iz Nacionalnega laboratorija za zdravje, okolje in hrano 
(NLZOH). V človeškem telesu nenehno potekajo življenjski procesi v ce-
lični ali zunajcelični tekočini.
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Voda ima pomembno vlogo 
pri uravnavanju telesne tem-
perature, prek krvi oskrbuje 

celice s hranili in kisikom, odplavlja 
odpadne snovi, je del prebavnih, skle-
pnih in drugih telesnih tekočin, va-
ruje organe in vezivna tkiva. Ker telo 
nenehno izgublja vodo – na primer 
skozi kožo z znojenjem, prek ledvic z 
urinom, prek pljuč z izdihanim zrakom 
in prek črevesja z iztrebki – je nujno, 
da jo tudi ves čas nadomeščamo.

Čez dan pijmo tekočino v manjših 
odmerkih

Po besedah doc. dr. Irene Grmek 
Košnik z Nacionalnega inštituta za 
javno zdravje je v poletnih dneh tre-
ba nadomeščati izgubljeno tekočino v 
manjših odmerkih čez cel dan. Otroci 
naj bi dnevno vnesli od 1 do 1,5 litra 
vode, povprečno dejavni odrasli pa 
okoli 2 do 2,5 litra vode (od tega od 
0,8 do 1 litra s hrano).

Priporočljiv vnos tekočine je od-
visen od telesne teže, prav tako tudi 
od telesne dejavnosti. Športne dejav-
nosti v poletnih in vročih pomladnih 
dneh velja prestaviti na hladnejše ure 
dneva, ob tem pa naj bodo treningi 
lažji, z večjim številom odmorov. Te-
kočina naj bo prisotna ves čas med 
gibanjem, tako pred, med kot tudi po 
dejavnosti. Izotonične pijače so za 
nadomeščanje tekočine primerne za 
uživanje le ob vzdržljivostnih telesnih 
naporih, ki trajajo več kot eno uro.

Telo skrbi, da ostajamo v biološkem 
ravnotežju

Doc. dr. Irena Grmek Košnik razloži, 
da pri zelo velikem vnosu vode lahko 
ledvice izločijo tudi do 20.000 milili-
trov urina dnevno, vendar je ta urin 
zelo razredčen in ima koncentracijo 
le okoli 50 mOsm/L (osmolarnost ozi-
roma koncentracija osmozno aktivnih 
delcev, izražena v osmolih na 1 liter 
raztopine, op. u.). Do takega redčenja 
urina lahko pride zaradi reabsorpcije 
topljencev brez vode v distalnih delih 
nefrona. Koncentracija natrija je zelo 
dober kazalec količine vode v telesu. 
Telo namreč deluje tako, da vedno 
ohranja enako koncentracijo natrija 
v krvi in enako količino vode v telesu. 
Ko se koncentracija natrija zniža, telo 

začne izločati vodo preko ledvic, zato se 
natrij koncentrira in vrne v ravnotežje.

Največji delež vode zapusti telo 
preko ledvic z urinom

Podatki za zdravega odraslega člo-
veka so, da največji delež vode zapusti 
naše telo preko ledvic z urinom (1500 ml), 
preko kože jo s potenjem izgubimo okoli 
1000 ml in približno 200 ml z blatom.

Naše telo je tako dobro narejeno, 
da tudi pri čezmerni hidraciji ledvici 
izločita čezmerno količino z urinira-
njem, mi pa ostajamo v biološkem 
ravnotežju. Seveda se biološko ravno-
težje ohranja, dokler smo zdravi, večja 
motnja – čezmerno pitje tekočine ali 
nezadostno pitje ob bolezni ledvic 
nas lahko iztiri.  

ZDRAVJE IN PREVENTIVA  |  JUNIJ 2022
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Zaradi pomanjkanja 
časa uživamo vse več 
predelane hrane
Avtorica: Špela Šimenc

Zdravo prehranjevanje in vključevanje čim več nepredelanih živil je os-
nova za zdravje in dobro počutje. Vse to že vemo, toda zakaj se v praksi še 
vedno tako pogosto zatakne? Da to drži, so nam povedali številni strokov-
njaki, s katerimi smo se pogovarjali o pomenu (ne)predelane hrane. 

»Zdrava in uravnote-
žena prehrana je te-
meljnega pomena za 

naše trdno zdravje. Ključna vloga pri 
tem je uživanje nepredelane hrane. 
Poudarek bi dala na uživanje sveže 
zelenjave in sadja iz lokalnega okolja 
ter njihovo uživanje glede na sezono. 
Takšna prehrana vsebuje ogromno vi-
taminov, mineralov, prehranskih vlak-
nin, fitonutrientov in drugih zaščitnih 
snovi,« poudarja Tadeja Puhek Lenart 
iz Centra za krepitev zdravja Zdravstve-
nega doma v Murski Soboti. Opaža, da 
se Slovenci še vedno zelo veliko pre-
hranjujemo s predelano hrano, naj-
več v obliki salam, slanih prigrizkov, 
sladkarij, predpripravljenih živil za 
takojšnjo uporabo, predpripravljenih 
obrokov za uporabo v mikrovalovni ali 
klasični pečici. 

Preveč soli, maščob in sladkorja
Težava nastane, ko ti obroki zara-

di pomanjkanja časa in posledično 

tudi volje postanejo del vsakdana. 
»Tempo dela nam narekuje, da si za 
prehranjevanje in pripravo hrane vza-
memo premalo časa oziroma temu 
niti ne posvečamo posebne pozor-
nosti,« opaža Tinka Gasser Gruden, 
dipl. dietetičarka iz Centra za krepitev 
zdravja Zdravstvenega doma Kranj. Že 
pripravljeni obroki so zelo mamljiva, 
priročna in tudi okusna izbira, pasti 
pa se, kot pravi sogovornica, skrivajo 
v sestavi takega obroka: »Skoraj zago-
tovo bo delno ali povsem industrijsko 
pripravljena hrana vsebovala preveli-
ke količine soli, maščob in včasih tudi 
sladkorja. S takim povečanim vnosom 
teh hranil pa nikakor ne delamo uslug 
zdravju,« poudari sogovornica. Doda, 
da poleg tega hrana, medtem ko stoji 
in čaka na kupce, izgublja pomembne 
vitamine in minerale, te pa še dodat-
no izgubi s pregrevanjem. Ocenjuje, 
da gre za živila slabše kakovosti. Na 
Upravi za varno hrano, veterinarstvo 
in varstvo rastlin opozorijo še na to, 

da se z uživanjem nepredelanih živil 
izognemo uživanju predvsem onesna-
ževal, ki nastanejo med samim teh-
nološkim postopkom (npr. akrilamid 
pri peki, poliaromatski ogljikovodiki 
v proizvodnji olj). 

Tudi Gasser Grudnova opaža, 
da delovna populacija nima dobro 
urejenega prehranjevanja, hkrati pa 
opogumlja, da lahko z dobro organi-
zacijo poskrbimo za bolj kakovostno 
prehranjevanje. Svetuje, naj zdrava 
hrana temelji na čim bolj osnovnih 
živilih, iz katerih pripravimo jed. »Pri 
tem je pomembna dobra organizacija 
in premislek, kaj bomo čez dan zauži-
li. Seveda se zgodi, da kdaj posežemo 
po predelani hrani in s tem tudi ni nič 
narobe, če je to le pomagalo oziroma 
neki izhod v sili, kadar ni časa, da bi 
pripravljali kuhan in zdrav obrok,« 
še doda. 

Niso vsa predelana živila slaba
Da niso vsa predelana živila slaba, 

nas opozori dipl. dietičarka Marina 
Zakič. Predelan je, denimo tudi kruh, 
predelane so kisle kumarice, pa ni 
z njimi prav nič narobe. »Predelana 
živila ne moremo obravnavati kot 
nezdrava, saj ljudje živila predeluje-
mo že od nekdaj: sušenje, kuhanje, 
fermentacija, konzerviranje ipd. – vse 
to so postopki predelave živil. Lahko 
pa predelana živila razdelimo v več 
skupin in tista, o katerih se običajno 
ozavešča, so t. i. ultra predelana živi-
la, kot so sladke pijače, slani in sladki 
prigrizki, hrenovke, paštete, gotove 
jedi in hitra prehrana,« pravi Zakiče-
va, ki se ne strinja, da bi omenjena 
živila dali na seznam prepovedanih. Je 
pa treba nadzorovati njihov vnos, saj 
se zaradi že omenjenih vsebin (preveč 
soli, sladkorja, maščob) hitro poruši 
energijsko ravnovesje. »Zato je po-
membno, da naša prehrana v 70 do 80 
odstotkih temelji na nekih osnovnih 
živilih, tistih nekaj odstotkov pa naj 
bo za dušo,« pravi sogovornica, ki je 
prepričana, da le tak način prehranje-
vanja deluje na dolgi rok in postane 
življenjski slog: »S popolnim izogiba-
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Čudežni eliksir  
ali le okusna goba?
Avtorica: Urška Kužner

Zdravo kosilo na hitro? Je mogoče!
Za pripravo zdravega obroka ne potrebuje-
mo več ur časa, pomembna pa je pravilna 
organizacija. »Kos mesa, ribe ali tofuja je 
pečen v nekaj minutah. Tudi zelenjava se 
pokuha v podobno kratkem času. Sveža 
zelenjava zahteva še manj, le tiste pol mi-
nutke za pripravo polivke. Večina prilog 
pa tudi ne ukrade več kot 10 minut časa. 
In vse to je možno pripraviti brez pozna-
vanja naprednih kuharskih veščin,« pravi 
Nenad Kojič, ki je pri Feelgood tudi vodja 
spletnega coaching programa »Postani 
mojster svoje prehrane«, s katerim želijo 
pri podjetju ljudem približati dejstvi, da 
se je možno dobro nahraniti povsem brez 
kompliciranja in da je zdrava hrana ob po-
znavanju osnovnih konceptov in veščin se-
stave obrokov v resnici povsem preprosta. 

Ponudi nam primer sladkega in slanega 
zdravega obroka na hitro. Za sladko: lon-
ček nekega mlečnega izdelka iz posnetega 
mleka, na primer skyr ali grški jogurt, ki 
je dober vir beljakovin, z dodatkom kosa 
ali dveh sadja ter manjšo pestjo oreščkov 
po vrhu. Za slano: sendvič iz polnozrnate 
žemlje, dobro obložen z virom beljakovin 
(kos pustega mesa, ki je lahko ostanek 
kosila) in rezino manj mastnega sira ter 
poljubno zelenjavo, recimo paradižnikom, 
solato in kislimi kumaricami.

KISLO MLEKO,

Mlečni izdelek iz senega mleka.

Na voljo tudi: poltrdi sir, skuta,
jogurt, sveži sir, maslo ...

Naroči na:
www.ekosirarna.si

SLADKO POČUTJE.
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njem predelanim živilom, kot 
so sladoledi, čokolada, piško-
ti ipd., najverjetneje ne bomo 
uspešni, saj je tak prehranski 
načrt za večino ljudi preveč 
restriktiven in pravzaprav ne-
potreben. Treba se je naučiti, 
kako takšna živila vključimo v 
svoj prehranski načrt in v njih 
uživamo brez slabe vesti.« Ma-
rina Zakič pri svojih strankah 
sicer opaža predvsem prenizek 
vnos zelenjave, pustih belja-
kovinskih živil, prehranskih 
vlaknin, slabšo hidracijo in iz-
puščanje obrokov, ki mu sledi 
volčja lakota, ki se nato poteši 
z bolj energijsko gostimi živili. 

Preveč ukvarjanja s prehrano 
lahko tudi škodi

Prav manko predvsem be-
ljakovin in prehranskih vlak-
nin v predelani prehrani opaža 
Nenad Kojić iz Feelgood, kjer 
se ukvarjajo z rešitvami na 
področju prehrane in vadbe: 
»Manj predelana živila so na-
čeloma boljši vir esencialnih 
in za zdravje koristnih hranil 
ter snovi. Na tej točki velja 

izpostaviti predvsem beljako-
vine in prehranske vlaknine, 
ki jih bolje predelana živila 
pogosto vsebujejo manj, kot 
bi bilo idealno. Pri vitaminih 
in elementih pa je zgodba že 
malenkost bolj kompleksna. 
Marsikatero predelano živilo je 
danes že obogateno s kopico 
vitaminov in mineralov – zato 
je prepričanje, da so vsa pre-
delana živila osiromašena ali 
celo ‚prazne kalorije‘, zmotno. 
Nekateri obogateni predela-
ni izdelki spadajo celo med 
najboljše vire določenih ‚pro-
blematičnih‘ mikrohranil, npr. 
vitamina B12, folne kisline in 
železa.« 

Na drugi strani pa Kojić 
izpostavlja, da je treba v tem 
kontekstu nasloviti še eno 
težavo. V zadnjem času se 
pojavlja vse več ljudi, ki se s 
svojo prehrano ukvarjajo čez-
merno, celo do te mere, da jim 
povzroča več škode kot koristi. 
Po njegovem opažanju je za-
znati »porast neke vrste čis-
tunskega odnosa do prehrane, 
kjer se boljše izbire enačijo z 

oznakami, kot so ‚naravno‘, ‚brez aditivov‘, ‚brez 
sladkorja‘, ‚brez glutena‘… Čeprav v resnici nobena 
od teh oznak ne pomeni, da je živilo avtomatsko 
najboljša izbira«. Vse to pa vodi v osiromašeno pre-
hrano, v slabši odnos do prehrane, celo do motenj 
v prehranjevanju. Sam se pri svojem delu srečuje z 
veliko predvsem mladimi športniki, ki zaradi čez-
merno omejene prehrane na račun strahu pred 
predelanimi živili, aditivi, sladkorjem in podobnim, 
omejijo svojo prehrano do te mere, da jim več ne 
uspe zadostiti potrebam po energiji in hranilih.  

Kitajske zdravilne gobe sodijo med tradicionalna adaptogena zelišča, kar 
pomeni, da niso toksične, nimajo stranskih učinkov in na telo delujejo 
tako, da normalizirajo vse procese njegovega delovanja. Obenem pa naj 
bi nas varovale pred stresom, nudile podporo imunskemu sistemu in iz-
boljševale spanje, zbranost, storilnost in na splošno dobro počutje. Pri 
nas najbolje poznana je čajna goba, ki jo zasledimo pod različnimi imeni: 
kombuča, kombucha, kombuša, čajni kvas itd. 
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100% naravne sestavine
tradicionalen način varjenja
nepasterizirana in nefiltrirana
podpira črevesje in zdravje
prijetno osveži in poživi
na voljo v različnih okusih

Prava kombucha.

Na voljo na www.ayatana.eu ter
na hladnih oddelkih trgovin Lidl po Sloveniji.

Zakaj je kombucha idealna 
poletna pijača?
Se tudi vam zgodi, da poleti ne veste, kaj bi pili, ker želite nekaj okusnega in osvežilnega, a obe-
nem tudi zdravega in brez odvečnega sladkorja? Iz te zagate vas lahko reši kombucha - okusen 
fermentiran napitek na osnovi pravega čaja, ki prijetno osveži in je pri tem v podporo črevesju 
in zdravju. Preberite, kako izbrati pravo kombucho!

Kaj je kombucha in zakaj je dnevno 
uživanje kombuche pametna izbira

Kombucha je mehurčkast sladko-ki-
sel napitek, ki nastane s fermentacijo 
sladkanega pravega čaja. Vsebuje ko-
ristne žive organizme, podobne tistim, 
ki živijo v našem črevesju. Zaradi svojih 
zdravju prijaznih lastnosti postaja vse 
bolj priljubljena, čeprav jo poznamo že 
2.000 let. Z rednim uživanjem kombu-
che poskrbimo za boljšo prebavo, ker 
pa je prebava zibelka zdravja, s tem po-
zitivno vplivamo na celoten organizem. 

Pomembno pa je, da izberemo pravo, 
živo kombucho.

Kako izbrati pravo kombucho
Prava kombucha je zvarjena po tra-

dicionalni metodi in iz najkakovostnej-
ših sestavin. To pomeni, da:

 ▪ vsebuje le vrhunske sestavine 
ter popolnoma nobenih umetnih 
dodatkov in barvil,

 ▪ fermentira počasi,
 ▪ vsi mehurčki nastanejo popolno-

ma naravno (niso umetno dodani),

 ▪ je nepasterizirana in posledično pol-
na koristnih živih mikroorganizmov 
(zato jo shranjujemo v hladilniku).

Idealna poletna osvežitev
To poletje si namesto sladkih si-

rupov, gaziranih pijač in vitaminskih 
praškov raje privoščite kombucho, ki 
je okusna in osvežilna, obenem pa še 
naravna in zdrava. Njen prijeten sladko-
-kiselkast okus bo všeč tako starim kot 
mladim. Postrezite ohlajeno in uživajte!

Več na www.ayatana.eu

Kombuča je 
pijača, ki se 

tradicionalno pridobiva s 
fermentacijo sladkanega 
črnega ali zelenega čaja. 
Obenem pa je kombuča 
tudi ime za mikrobno 
združbo ocetnokislinskih 
in mlečnokislinskih 
bakterij ter gliv kvasovk, 
ki jo imenujemo tudi 
čajna goba.
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tradicionalen način varjenja
nepasterizirana in nefiltrirana
podpira črevesje in zdravje
prijetno osveži in poživi
na voljo v različnih okusih

Prava kombucha.

Na voljo na www.ayatana.eu ter
na hladnih oddelkih trgovin Lidl po Sloveniji.

Zakaj je kombucha idealna 
poletna pijača?
Se tudi vam zgodi, da poleti ne veste, kaj bi pili, ker želite nekaj okusnega in osvežilnega, a obe-
nem tudi zdravega in brez odvečnega sladkorja? Iz te zagate vas lahko reši kombucha - okusen 
fermentiran napitek na osnovi pravega čaja, ki prijetno osveži in je pri tem v podporo črevesju 
in zdravju. Preberite, kako izbrati pravo kombucho!

Kaj je kombucha in zakaj je dnevno 
uživanje kombuche pametna izbira

Kombucha je mehurčkast sladko-ki-
sel napitek, ki nastane s fermentacijo 
sladkanega pravega čaja. Vsebuje ko-
ristne žive organizme, podobne tistim, 
ki živijo v našem črevesju. Zaradi svojih 
zdravju prijaznih lastnosti postaja vse 
bolj priljubljena, čeprav jo poznamo že 
2.000 let. Z rednim uživanjem kombu-
che poskrbimo za boljšo prebavo, ker 
pa je prebava zibelka zdravja, s tem po-
zitivno vplivamo na celoten organizem. 

Pomembno pa je, da izberemo pravo, 
živo kombucho.

Kako izbrati pravo kombucho
Prava kombucha je zvarjena po tra-

dicionalni metodi in iz najkakovostnej-
ših sestavin. To pomeni, da:

 ▪ vsebuje le vrhunske sestavine 
ter popolnoma nobenih umetnih 
dodatkov in barvil,

 ▪ fermentira počasi,
 ▪ vsi mehurčki nastanejo popolno-

ma naravno (niso umetno dodani),

 ▪ je nepasterizirana in posledično pol-
na koristnih živih mikroorganizmov 
(zato jo shranjujemo v hladilniku).

Idealna poletna osvežitev
To poletje si namesto sladkih si-

rupov, gaziranih pijač in vitaminskih 
praškov raje privoščite kombucho, ki 
je okusna in osvežilna, obenem pa še 
naravna in zdrava. Njen prijeten sladko-
-kiselkast okus bo všeč tako starim kot 
mladim. Postrezite ohlajeno in uživajte!

Več na www.ayatana.eu
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Kombuča je ime dobila po ko-
rejskem zdravniku Kombu, 
ki jo je opisal kot čudežno 

gobo ali eliksir zdravja. Na Kitajskem 
se je ta tradicionalna pijača pojavila 
že pred nekaj tisoč leti in se je v Aziji 
uveljavila prav zaradi svojih koristnih 
učinkov na zdravje. 

Pridobivamo jo s pomočjo 
fermentacije

Kombuča je pijača, ki se tradicional-
no pridobiva s fermentacijo sladkanega 
črnega ali zelenega čaja. Obenem pa je 
kombuča tudi ime za mikrobno združ-
bo ocetnokislinskih in mlečnokislinskih 
bakterij ter gliv kvasovk, ki jo imenujemo 
tudi čajna goba. Za pripravo potrebuje-
mo kulturo, ki je navadno videti kot slu-
zast celulozni disk in plava na površini 
fermentirane pijače. Ta kultura vsebuje 
združbo kvasovk in ocetno kislinske bak-
terije v celulozni membrani. Kultura je 
zelo vitalna, saj se vsaj za enkrat poveča 
že v enem tednu. Mikroorganizmi se hra-
nijo s čajem in sladkorjem in ga skoraj 
povsem predelajo, v tem procesu pa na-
stanejo snovi z zdravilnim delovanjem in 
močjo razstrupljanja. Ko se fermentacija 
zaključi, dobimo napitek, ki je rastlinski 
substrat z zelo malo vsebnostjo protei-
nov in maščob. 

Vsebuje veliko zdravilnih snovi
Pijača ima manj kot odstotek etil-

nega alkohola, končni pH napitka je 
okrog 4,8, vendar hitro pade na 3, pri 
nadaljnji inkubaciji pa tudi na 2,5. Druge 
sestavine, ki jih v pijači najdemo, so še 
ocetna, glukonska in laktonske kisline, 
kofein, folne kisline, vitamini: B1, B2, B3, 
B5, B6, B12, biotin in vitamin C ter eta-
nol, glukoza, fruktoza, saharoza, proteini, 
ogljikov dioksid, antibiotiki, encimi, mi-
nerali, esencialne aminokisline, kot so 
lizin, metionin, fenilalanin, treonin in va-
lin. Na končno sestavo kombuče seveda 
vpliva tudi vrsta čaja, zelišča, dodanega 
sladkorja, razmerje in vrsta kvasov ter 
bakterije v matici in ne nazadnje tudi 
čas fermentacije. Pomembno je prebrati 
deklaracijo na vsaki steklenici kombuče 
v prodaji, saj se hranilne vrednosti med 

proizvajalci razlikujejo. Določeni napitki 
vsebujejo več kalorij in gramov sladkorja 
kot drugi in tako ne sodijo med zdravil-
ne napitke.

Kombuča naj bi pozitivno delovala 
na mnogo področij

Kljub vsem člankom, ki hvalijo bla-
godejen vpliv kombuče na zdravje, pa 
si niso vsi strokovnjaki za prehrano 
enotni o vseh zdravilnih učinkih gobe. 
A čeprav velike znanstvene študije o 
pozitivnih učinkih še ni bilo, nutri-
cionisti menijo, da lahko izdelki iz 
kombuče na telo vplivajo pozitivno.

Ena od teorij je ta, da naj bi kom-
buča preventivno in podporno delo-
vala tudi na sklepe, saj je bogata z 
glukozaminom. Glukozamin pomaga 
povečati proizvodnjo hialuronske ki-
sline v telesu, ta pa preprečuje artri-
tične bolečine, ščiti hrustanec, tkiva 
in mišice ter zmanjša vnetja. Obenem 
skrbi tudi, da so sklepi dovolj prožni.

Ker živila med fermentacijo prido-
bijo probiotične lastnosti, si lahko z 
njihovo uporabo izboljšamo prebavo 
in uravnotežimo črevesni mikrobiom.

Kombucha vsebuje manjšo vred-
nost kofeina in alkohola, zato na or-
ganizem deluje kot poživilo. Vrednosti 
alkohola so nizke, med fermentacijo 
ga ne nastane toliko, da bi lahko člo-
vek občutil njegove učinke.

Ker kombuča vpliva na metabo-
lizem in s tem na hitrejšo presnovo, 
pomaga pri hujšanju. Nekateri stro-
kovnjaki menijo, da kombuča tudi 
pomirja in omogoča boljši spanec.

Pri uporabi previdno
Kot smo že omenili, o pozitivnih 

učinkih ni bilo izvedene medicinske 
študije, ki bi pokrila zadostno število 
ljudi, zato so klinični dokazi pomanj-
kljivi. Dejstvo pa je, da lahko kombu-
ča ob nepravilni (predvsem domači) 
uporabi in izdelavi brez sterilnega 
okolja postane izvor patogenih bak-
terij. Prav tako lahko nizek pH kombu-
če, ki deluje kot soda, ob prepogosti 
uporabi poškoduje zobno sklenino in 
povzroči razbarvanje zob. 
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Razlogi za 
odpoklic živil 
so različni
Avtorica: Špela Šimenc

Pogosto lahko zasledimo opozorila, da je priš-
lo do odpoklica določenega živila. Kako pote-
ka sam odpoklic in zakaj pride do njega, smo 
vprašali Upravo za varno hrano, veterinarstvo in 
varstvo rastlin.

Kdo je torej odgovoren za to, 
da je hrana, ki pride do po-
trošnika, varna? »Za varnost 

živil so primarno odgovorni tisti, ki 
se na kakršenkoli način ukvarjajo z 
živili. To so posamezniki ali podjetja 
(pridelovalci, predelovalci oz. proizvo-
dnja, prevozniki, uvozniki, skladišča, 
maloprodaja), ki so v okviru svojega 
notranjega nadzora dolžni identifici-
rati potencialne dejavnike tveganja. 
Predvideti morajo, kaj bi pri ravnanju 
z nekim živilom lahko šlo narobe v 
dejavnosti, s katero se ukvarjajo, in 
vzpostaviti nadzor, s katerim zagota-
vljajo, da se to ne zgodi,« pravijo na 
Upravi za varno hrano, veterinarstvo 
in varstvo rastlin (UVHVVR). 

Če pa odgovorni izvajalec dejavno-
sti v okviru svojih internih nadzorov 
ugotovi nepravilnosti, ki vplivajo na 
varnost živila, ali to ugotovijo inšpek-
cijske službe v sklopu rednih ali izre-
dnih (posledica prijav) aktivnosti, sledi 
odpoklic oziroma umik živila. »Odgo-
vorni izvajalci dejavnosti (na primer 
proizvajalci, distributerji, trgovske 

verige za svoje trgovinske znamke …) 
so v primeru poslovanja z nevarnim 
živilom dolžni storiti vse, da živilo čim 
prej umaknejo iz prometa, in o tem 
obvestiti potrošnike in pa inšpekcijsko 
službo,« opozarjajo na UVHVVR. Treba 
je ugotoviti in odpraviti vzrok za nep-
ravilnost, prav tako je zelo pomembno 
obveščanje po celotni verigi (nazaj do 
dobavitelja in naprej do prejemnikov).

Na sadju fitofarmacevtska sredstva, 
na zelenjavi težke kovine

Razlogi za umike in odpoklice so 
različni. »Pridelovalec kmetijskih pri-
delkov mora na primer v pridelavi 
– na njivi – skrbeti za to, da upo-
rablja registrirana fitofarmacevtska 
sredstva – FFS (v živilu niso najde-
ni nedovoljeni ostanki FFS oziroma 
niso presežene mejne vrednosti), 
poskrbeti za žetev ob pravem času, 
s čimer zagotovi, da ni preveč vlage, 
da na ustrezen način skladišči živi-
lo in poskrbi, da je pridelek dobro 
presušen in ne pride do nastanka 
plesni ter posledično do nastanka 

mikotoksinov,« en primer navedejo 
na UVHVVR. Dodajo, da težave lahko 
povzročijo tudi pleveli, katerih posle-
dica so lahko npr. ergot alkaloidi; pri 
sadju so običajno težava ostanki fito-
farmacevtskih sredstev; pri zelenjavi 
pa je prišlo tudi že do težav zaradi 
čezmerne onesnaženosti okolja ali 
čezmerne uporabe gnojil, posledica 
pa so bile povišane vsebnosti tež-
kih kovin, nitratov: »Vse te možnosti 
mora kmet poznati in obvladovati, 
inšpekcijske službe pa tveganja vk-
ljučimo v letne programe vzorčenja 

in upoštevamo pri pregledih in na ta 
način spremljamo situacijo.«

Včasih je razlog ‚samo‘ neustrezno 
označevanje

Svoja tveganja morajo identificira-
ti tudi proizvajalci živil – če kupujejo 
žito, mora biti to kupljeno pri pre-
verjenem dobavitelju ali kmetu, za 
katerega vedo, na kakšen način dela. 
Ko dobijo surovine, jih proizvajalci 
tudi sami testirajo. »Pri žitih največje 
tveganje predstavljajo mikotoksini 
ali ostanki pesticidov, zato je nad-

zor osredotočen na te dejavnike,« 
pravijo sogovorniki. Nato mora pro-
izvajalec predvideti še, kaj bi lahko 
šlo narobe v proizvodnji. Določijo 
se ustrezni pogoji v sami proizvo-
dnji (na primer temperaturo in čas 
obdelave), ki zagotovijo proizvodnjo 
kakovostnega in varnega živila. Če na 
primer peka traja predolgo, lahko v 
pekovskih izdelkih nastane akrila-
mid, ki je procesni dejavnik tveganja. 
Še eno tveganje so tujki. »Recimo 
v mešalnih posodah se lahko kaj 
odkruši in proizvajalec vzpostavi 

nadzor s kovinskim detektorjem na 
koncu linije. Če ta zapiska, pomeni, 
da je v izdelku kovinski delec in zato 
to živilo odstranijo. Proizvajalci mo-
rajo v takšnem primeru ugotoviti, od 
kod prihaja delec in odpraviti pono-
vitev dogodka,« nam še obrazložijo 
na UVHVVR in dodajo, da na skla-
dnost živila lahko vpliva tudi neu-
strezno označevanje – da na primer 
niso navedene alergene sestavine, 
ni navodil za pripravo varnega konč-
nega proizvoda ali pa, da je določen 
napačen rok trajanja. 
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Vse pogosteje posegamo po 
prehranskih dopolnilih.  

Jih res potrebujemo?
Avtor: Uredništvo

V razvitem zahodnem sistemu, kjer je tempo življenja vsak dan hitrejši, se 
večina ljudi ne prehranjuje niti polnovredno niti raznoliko, kar je osnova 
zdravega načina prehranjevanja. Ljudje vse pogosteje posegajo po različ-
nih prehranskih dopolnilih. 

V vsakodnevni naglici poleg 
tega, da izpuščamo obroke, 
vse pogosteje posežemo po 

vnaprej pripravljeni in industrijsko 
predelani hrani, ki je prehransko osi-
romašena. Osiromašena je tudi zem-
lja, ki so jo izčrpala leta intenzivnega 
kmetijstva, s tem pa tudi živila, ki v 
njej rastejo. V tem hitrem tempu živ-
ljenja se je praktično nemogoče izo-
gniti stresu, ki onemogoča normalno 
absorpcijo hranil v telesu, na žalost 
pa je med nami tudi vse več ljudi, ki 
jim različna zdravstvena stanja one-
mogočajo ustrezno prebavo oziroma 
presnovo hranil v telesu. Upoštevati 
moramo tudi vedno večjo onesna-
ženost okolja, ki povzroča vse višje 
vsebnosti toksinov v našem telesu 
– telo zato veliko energije, ki jo pri-
dobi iz hrane, porabi za razstrupljanje 
namesto za normalno delovanje. Vse 
to je privedlo do tega, da se je po-
večala potreba po dodajanju hranil, 
ki jih telesu primanjkuje, zato trend 
uporabe prehranskih dopolnil vztraj-
no narašča. 

Kaj so prehranska dopolnila?
Že ime prehransko dopolnilo pove, 

da gre za živilo, ki dopolnjuje sicer 
običajno raznovrstno prehrano in 
tako ne more biti nadomestilo za 
uravnoteženo in raznoliko prehrano, 
kar navaja tudi Pravilnik o prehran-
skih dopolnilih, ki temelji na Zakonu 
o zdravstveni ustreznosti živil.

Prehranska dopolnila so »koncen-
trirani viri posameznih ali kombinira-
nih hranil ali drugih snovi s hranilnim 
ali fiziološkim učinkom, ki se dajejo v 
promet v obliki kapsul, pastil, tablet 
in drugih podobnih oblikah, v vreč-
kah s praškom, v ampulah s tekočino, 
v kapalnih stekleničkah in v drugih 
podobnih oblikah s tekočino in pra-
škom, ki so oblikovane tako, da se 
lahko uživajo v odmerjenih majhnih 
količinskih enotah,« pravijo na Mini-
strstvu za zdravje. 

Mnenje strokovnjakov iz Nacional-
nega inštituta za javno zdravje (NIJZ) 
je, da so šele v primerih, ko je vnos 
hranil zmanjšan (zaradi določenih 
zdravstvenih stanj, ko je absorpcija 

hrane motena ali zaradi odločitve, 
da se posameznik izogiba določe-
nim vrstam hrane), za dopolnjevanje 
prehrane koristna tudi prehranska 
dopolnila.

Na trgu so prisotna različna pre-
hranska dopolnila. Nekatera so pov-
sem naravnega izvora, torej nareje-
na brez postopkov prečiščenja in so 
dejansko koncentrirana oblika živila, 
medtem ko so nenaravna narejena na 
podlagi sintetizirano-kemičnega pro-
cesa. Primer naravnega prehranskega 
dopolnila je na primer posušen bro-
koli v prahu, kjer gre za koncentriran 
vir hranil te prehransko pomembne 
križnice. Primer nenaravnega pre-
hranskega dopolnila pa je kemično 
narejen vitamin. 

Kaj potrebuje naše telo?
Melita Rupnik, certificirana sve-

tovalka diagnostike in dietetike po 
tradicionalni kitajski medicini, opo-
zarja, da je pomembno, da jemlje-
mo kakovostne dodatke, ki jih res 
potrebujemo, v ustreznih količinah 

in določeno časovno obdobje. Vse, 
česar telo ne potrebuje, je zanj na-
mreč obremenitev – prek nalaganja 
presežka v telesna tkiva ali pa prek 
obremenitve sistemov za izločanje 
iz telesa. Poleg tega lahko presežek 
enega hranila ustvari tako pomanjka-
nje kot tudi presežek drugega. Telo je 
namreč kompleksen sistem, ki mora 
imeti vseh snovi ravno prav, da lahko 
normalno deluje. 

Nemogoče je torej enoznačno 
reči, ali je uporaba prehranskih 
dopolnil dobra ali ne. Pomembno 
je, da pred uporabo posameznik 
pridobi vse pomembne informaci-
je in se odloči na podlagi svojega 
življenjskega sloga in potreb. Hkrati 
pa se moramo zavedati, da skrb za 
zdravje ni samo skrb za fizični del 
telesa (zdrava prehrana in redno gi-
banje), temveč je pomembno rav-
novesje vseh nivojev našega telesa, 
tako fizičnega kot mentalnega.    

Nutrivigilanca za varnejšo rabo prehranskih dopolnil
Osnovna zahteva živilske zakonodaje je, da so vsa živila na trgu varna. Var-
nost živil morajo proizvajalci zagotavljati s številnimi predpisanimi postopki 
in nadzornimi sistemi. Kljub temu se lahko zgodi, da določeno živilo ali 
njegova sestavina pri posameznikih povzroči neželene reakcije (na primer 
zaradi narave snovi, visokih vsebnosti snovi, onesnaženj ali prekomerno 
zaužitih količin). Večja verjetnost za to je pri živilih, pri katerih so hranila 
oziroma snovi v bolj koncentrirani obliki, med katere štejemo prehranska 
dopolnila, obogatena živila, živila za športnike ter pri t. i. novih živilih (to 
so živila, ki vsebujejo hranila oziroma snovi, ki jih v prehrani v Evropi nismo 
poznali pred letom 1997).

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) in Ministrstvo za zdravje (MZ) sta 
predstavila evropsko povezavo imenovano Nutrivigilanca, s pomočjo katere, 
poleg običajnih priporočil in osveščanj glede varnega uživanja prehranskih 
dopolnil, še dodatno prispevajo k varnosti potrošnikov. Gre za sistem spre-
jemanja in prepoznavanja možnih škodljivih učinkov v povezavi s prehran-
skimi dopolnili, da lahko pomagajo pri preprečevanju neželenih učinkov. 

Kot poudarijo na NIJZ, »z Nutrivigilanco krepimo izmenjavo informacij 
med uporabniki (potrošniki), nosilci živilske dejavnosti ter pristojnimi 
institucijami v državi in v EU. Izmenjava informacij vključuje osveščanje in 
opozarjanje na možne škodljive ali neželene učinke ter poročanje o njih.«
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Uporaba medicinske 
konoplje raste, 
vendar zelo počasi
Avtorica: Špela Šimenc

Konoplja se v medicinske namene uporablja že tisočletja, še danes pa 
zelo počasi prodira v področje klasične medicine. Četudi dokazano 
pomaga in lajša veliko tegob, je njena rast počasna in zaupanje ljudi 
negotovo. A vedno več literature pomeni vedno več znanja in to so dobri 
obeti za uporabo konoplje v prihodnosti.

Že tisočletja se konoplja upo-
rablja v tradicionalni medici-
ni; iz Kitajske so znani primeri, 

kako so jo uporabili kot anestetik že 
2.700 let pred našim štetjem. V Starem 
Egiptu, Grčiji in Perziji pa je veljala 
za eno najbolj uporabnih rastlin v 
medicini. V zahodnem svetu se je 
uveljavila mnogo kasneje, in če smo 
čisto iskreni, si še vedno utira pot, 
kajti konvencionalna in tradicionalna 
medicina sta še precej vsaksebi. 

»Na področju medicine imamo pri 
nas okrog 20 odličnih posameznikov 
iz različnih medicinskih in raziskoval-
nih področij, ki delujejo v okviru Med-
narodnega inštituta za kanabinoide, 
ICANNA. Te zdravnike je mogoče tudi 
samoplačniško doseči v okviru Kana-
binoidne klinike, ki deluje na dalja-
vo. Vsak pokriva svoje specializirano 
področje, sestanejo pa se lahko tudi 
kot skupina na konziliju. Nekaterim je 
celo uspelo konopljo vključiti v svoje 
dopoldansko prakticiranje v bolnišnici, 

npr. na področju epilepsije in raka,« 
pravi Matej Uršič iz konopljazdravi.si, ki 
je eden boljših poznavalcev konoplje 
pri nas. Izpostavi primer Pediatrične 
klinike v Ljubljani, ki je z dr. Davidom 
Neubauerjem dobro zorala ledino. »V 
zdravljenje trdovratnih oblik epilepsije 
so smiselno vključili CBD pripravke. 
Najprej samo čist CBD, kasneje pa 
zaradi boljših učinkov tudi ekstrakt 
celotne s CBD bogate rastline,« spod-
budno novico pove Matej Uršič. Tudi 
dr. Marjeta Česen iz podjetja Pharma-
Hemp opaža, da na področju klasične 
medicine v zadnjih letih ponovno be-
ležimo porast uporabe medicinske ko-
noplje, je pa ta rast zelo počasna. »Na 
voljo je vedno več strokovne literature, 
postopoma se razvija regulatorno in 
zakonodajno okolje, vzpostavljajo se 
farmacevtske zahteve in standardi, 
še vedno pa nam globalno ni uspelo 
doseči večjega preboja na področju 
širše medicinske rabe,« pravi Česnova. 
Doda, da ima konoplja izredno veliko 

še neodkritega potenciala. V konop-
lji je bilo do zdaj identificiranih več 
kot 560 naravnih spojin, od tega 140 
različnih fitokanabinoidov, ki veljajo 
za najpomembnejše aktivne snovi v 
medicinski konoplji.

Registriranih zelo malo zdravil iz 
medicinske konoplje

»Trenutno je na svetu registriranih 
izredno malo zdravil iz medicinske 
konoplje. Med najbolj prepoznavnimi 
sta Sativex in Epidiolex in ponudba 
oziroma povpraševanje po farmacevt-
skih izvlečkih iz konoplje je še precej 
majhno, « pravi dr. Marjeta Česen. Kot 
najbolj praktičen izdelek na policah 
Uršič izpostavi peroralni izdelek v 
obliki kapljic. Nekateri uživajo tudi 
smolo, pršila, kapsule ali pa si kuhajo 
čaj. Za negovanje kože obstajajo prav 
posebna mazila, kreme ali losjoni. 
»Tudi svečke si lahko pripravimo, če 
se želimo izogniti interakciji z dolo-
čenimi zdravili. Najredkeje pa je ver-

jetno v uporabi kajenje ali vejpanje. 
Pripomore k takojšnjemu olajšanju, a 
učinkuje precej manj časa,« pove Ma-
tej Uršič in doda, da lahko na policah 
zasledimo vse omenjene pripravke, 
če vsebujejo največ 0,2 odstotka THC. 
Izdelke z večjo vsebnostjo THC pa je 
mogoče na beli recept dobiti zgolj pri 
posameznih boleznih. »Pri nekaterih 
težavah je THC nujno potreben. Tak-
šen primer je slabost pri raku, kjer se 
lahko pacientu predpiše v laborato-

riju izdelan (sintezni) THC po imenu 
Dronabinol. Največkrat dobimo izde-
lek, ki vsebuje tako CBD kot tudi THC 
v razmerju 1:1,« še pove sogovornik. 

Komu lajša težave medicinska 
konoplja?

Uršič pravi, da pri legalnih CBD iz-
delkih (ki se jim v tem članku posve-
čamo) odlični rezultati prihajajo iz 
področja kože – najpogosteje se CBD 
krema namaže pri vnetjih, razdraže-

nosti, negi občutljive kože, ekcemu, 
luskavici. »Prva stvar, ki jo bomo vsi 
občutili pri uporabi CBD kapljic ali 
smole pa je, da se bomo počutili bolj 
sproščeno. Zato lahko konopljo s pri-
dom uporabljamo pri zniževanju stre-
sa, izboljšanju spanca in spopadanju 
s tesnobo. Potem pa je tu še mnogo 
med seboj zelo različnih si bolezni, 
kjer je CBD konoplja lahko v pomoč.« 
Kot pove dr. Česnova, se na področju 
zdravilnih učinkov medicinska kono-

Dr. Marjeta Česen iz podjetja PharmaHemp opaža, da na področju 
klasične medicine v zadnjih letih ponovno beležimo porast uporabe 

medicinske konoplje, je pa ta rast zelo počasna. »Na voljo je vedno več strokovne 
literature, postopoma se razvija regulatorno in zakonodajno okolje, vzpostavljajo 
se farmacevtske zahteve in standardi, še vedno pa nam globalno ni uspelo doseči 
večjega preboja na področju širše medicinske rabe,« pravi Česnova. Doda, da ima 
konoplja izredno veliko še neodkritega potenciala.
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CBD kanabinoid in preventiva

Naše poslanstvo.
Vaše dobro počutje.

www.agrosloven.si
@Agrosloven

Naše telo je vsak dan izpostavljeno 
virusom, okužbam, bakterijam, bolez-
nim. Brez dobrega imunskega sistema 
se lahko že najbolj enostaven prehlad 
zakomplicira v kaj hujšega. Kaj je prav-
zaprav imunski sistem? Imunski sistem 
je zapleten organski sistem, ki se sestoji 
iz celic, tkiv, organov, procesov, katerih 
naloga je, da nadzorujejo organizem, 
ga varujejo pred tujimi delci in vsiljivci. 
Dobro delujoč imunski sistem zazna 
celice, ki ne delujejo pravilno. Te celice 
je potrebno odstraniti iz telesa, da se 
ne razmnožujejo in nam ne povzročijo 
bolezen. S tem nas imunski sistem va-
ruje in nam ohranja zdravje.

Kako si lahko pomagamo s CBD 
kanabinoidom?

CBD kanabinoid ima vstop v naš en-
dokanabinoidni sistem, kjer se nahajajo 

tudi endokanabinoidni receptorji. Ne 
veže se direktno, ampak usmerja telo 
k uporabi več lastnih kanabinoidov in 
posredno vpliva na te receptorje. Raz-
iskave so dokazale da ima CBD pro-
tivnetne lastnosti in lahko deluje kot 
imunosupresor in imunomodulator. 
Kako? Pri vnetju mora imunski sistem 
izolirati okužena območja in preprečiti 
širjenje strupenih sestavin v druge dele 
telesa. Vključitev CBD kanabinoida v 
preventivo, pomeni za naš organizem 
velik korak k uravnavanju imunskega 
sistema organizma, k boljšemu počut-
ju, h notranji homeostazi organizma. Še 
vedno poteka veliko dodatnih raziskav 
na to temo, vendar pa CBD kanabinoidu, 
priznavajo čedalje večjo učinkovitost, 
neverjetno sposobnost uravnavanja 
centralnega in telesnega dela organiz-
ma. 

Bralci revije ter portala ZDRAVJE 
ob nakupu spletni strani www.ag-
rosloven.si z vpisom kode zdravje30 
prejmete 30% popust. 

Za dodatna pojasnila, informaci-
je ter vprašanja smo na voljo preko  
maila:  info@agrosloven.com,  
040 129 672 ali 040 206 022.
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Slovensko podjetje – slovenski 
naravni materiali 
Slovenska postelja (www.postelja.com) je podjetje z dolgo tradicijo saj poslujemo že od leta 
1992, ko smo prevzeli del proizvodnje bivšega podjetja Sukno Zapuže, kjer tradicija predelave 
volne sega v leto 1825. Ukvarjamo se z ročno proizvodnjo različnih tipov ležišč, posteljnine in 
vzglavnikov. Izdelki so rezultat lastnega razvoja in tehnologij.

Ležišče Anatomic TFK Konoplja ima 
na vrhu sestave konopljo, katera ima 
veliko pozitivnih lastnosti, ki pomaga-
jo k boljšemu spanju. Material je zelo 
vzdržljiv, zato je življenjska doba dolga. 
Struktura konoplje je izredno zračna 
in samodejno uravnava temperaturo, 
kar je ključno za optimalno klimo na 
ležišču. Ekološka pridelava konoplje 
omogoči odsotnost umetnih snovi. 
Uporaba konoplje je primerna pri te-
žavah z alergijami, ker je odporna proti 
pršicam, plesnim in bakterijam. 

Model TFK Jeans je po sestavi bolj 
udobno ležišče, z ojačanimi vzmetmi 
po robu, da se ob sedenju ne pogre-

zne preveč. Za dobro podporo vsebuje 
cone iz naravnih materialov – juta, sisal 
bombaž. S snemljivo in pralno prevleko 
iz recekliranega Jeansa pa je to popol-
no ležišče za vaš doprinos k boljšemu 
okolju.  

Predstavljena sta le dva modela iz 
naše široke palete izdelkov, ki vam jih 
ponujamo v naših prodajnih salonih 
po Sloveniji. Z našim strokovnim sveto-
vanjem vam pomagamo izbrati najbolj 
optimalno ležišče za vas. Kot pravi naš 
slogan »Zdravo spati, zdravo živeti…« je 
izbira kvalitetnih naravnih materialov 
ključ do dobrega spanja in posledično 
zdravega življenja. 

slovenska postelja_Zdravje2022.indd   2slovenska postelja_Zdravje2022.indd   2 11.5.2022   13:54:5711.5.2022   13:54:57

plja trenutno uporablja pri zmanj-
ševanju simptomov, na primer za že 
omenjeno preprečevanje slabosti pri 
zdravljenju rakavih bolnikov, kot po-
moč pri izgubi teže, kot zdravilo proti 
epilepsiji in za preprečevanje spastič-
nosti pri bolnikih z multiplo sklerozo.

Skupni imenovalec uporabnikov 
konoplje je boljše počutje

V podjetju PharmaHemp imajo 
med drugim tudi lastno blagovno 
znamko in proizvodno linijo konč-
nih izdelkov, kjer izdelujejo oljne 
CBD kapljice, vodotopne CBD kaplji-
ce, paste, športne kreme, kreme za 
nego kože in obraza, zobno pasto in 
ustno vodo za ustno higieno, razna 
mazila za suho kožo, ustnice in druge 
kozmetične izdelke za osebno nego. 
Kakšni pa so trendi, po čem je največ 
povpraševanja? »Trendi so predvsem 
na področju osebne nege, prehran-
skih dopolnil, v večjih koncentraci-

jah pa tudi na področju zmanjševanja 
simptomov in zdravljenja. Vsekakor 
pa bi lahko poimenovali, da je skupni 
imenovalec uporabnikov konoplje za 
nezdravstvene namene boljše poču-
tje,« pravi Marjeta Česen. O potrjenih 
učinkih teh izdelkov pa, da so pro-
tivnetni, antioksidativni, antieme-
tični, antipsihotični, antikonvulzivni 
in protibolečinski. »Tako uporabniki 
izdelkov iz industrijske konoplje obi-
čajno poročajo o pozitivnih učinkih na 
področju nespečnosti, stresa, nemi-
ra, anksioznosti, vnetij, regeneracije 
mišic, protibolečinskega delovanja, 
dviga imunskega sistema, raznih ko-
žnih težav …,« še pove sogovornica 

iz podjetja PharmaHemp, ki trenu-
tno v Poslovni coni Komenda gradi 
novo ‚Tovarno konoplje‘. To je naj-
večja naložba na področju predela-
ve in proizvodnje surovin in izdelkov 
iz konoplje v Evropi. V njej se bo na 
3.320 kvadratnih metrih nahajala teh-
nološko napredna infrastruktura za 
predelavo in proizvodnjo surovin in 
izdelkov iz konoplje. Po njenih bese-
dah bo enajst milijonov evrov vre-
dna naložba omogočila pomembno 
širitev poslovanja tudi na farmacevt-
sko področje proizvodnje zdravilnih 
učinkovin, primernih za vgradnjo v 
različne vrste zdravil, ki temeljijo na 
konoplji.  

V konoplji je bilo do zdaj  identificiranih več 
kot 560 naravnih spojin, od tega 140 različnih 

fitokanabinoidov, ki veljajo za najpomembnejše 
aktivne snovi v medicinski konoplji.
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CBD kanabinoid in preventiva

Naše poslanstvo.
Vaše dobro počutje.

www.agrosloven.si
@Agrosloven

Naše telo je vsak dan izpostavljeno 
virusom, okužbam, bakterijam, bolez-
nim. Brez dobrega imunskega sistema 
se lahko že najbolj enostaven prehlad 
zakomplicira v kaj hujšega. Kaj je prav-
zaprav imunski sistem? Imunski sistem 
je zapleten organski sistem, ki se sestoji 
iz celic, tkiv, organov, procesov, katerih 
naloga je, da nadzorujejo organizem, 
ga varujejo pred tujimi delci in vsiljivci. 
Dobro delujoč imunski sistem zazna 
celice, ki ne delujejo pravilno. Te celice 
je potrebno odstraniti iz telesa, da se 
ne razmnožujejo in nam ne povzročijo 
bolezen. S tem nas imunski sistem va-
ruje in nam ohranja zdravje.

Kako si lahko pomagamo s CBD 
kanabinoidom?

CBD kanabinoid ima vstop v naš en-
dokanabinoidni sistem, kjer se nahajajo 

tudi endokanabinoidni receptorji. Ne 
veže se direktno, ampak usmerja telo 
k uporabi več lastnih kanabinoidov in 
posredno vpliva na te receptorje. Raz-
iskave so dokazale da ima CBD pro-
tivnetne lastnosti in lahko deluje kot 
imunosupresor in imunomodulator. 
Kako? Pri vnetju mora imunski sistem 
izolirati okužena območja in preprečiti 
širjenje strupenih sestavin v druge dele 
telesa. Vključitev CBD kanabinoida v 
preventivo, pomeni za naš organizem 
velik korak k uravnavanju imunskega 
sistema organizma, k boljšemu počut-
ju, h notranji homeostazi organizma. Še 
vedno poteka veliko dodatnih raziskav 
na to temo, vendar pa CBD kanabinoidu, 
priznavajo čedalje večjo učinkovitost, 
neverjetno sposobnost uravnavanja 
centralnega in telesnega dela organiz-
ma. 

Bralci revije ter portala ZDRAVJE 
ob nakupu spletni strani www.ag-
rosloven.si z vpisom kode zdravje30 
prejmete 30% popust. 

Za dodatna pojasnila, informaci-
je ter vprašanja smo na voljo preko  
maila:  info@agrosloven.com,  
040 129 672 ali 040 206 022.
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banane, avokado … Pravi, da je dodajanje 
magnezija priporočljivo tedaj, ko se znaj-
demo v določenih zdravstvenih težavah, 
kot so driska, uživanje odvajal, bruhanje, 
uživanje diuretikov, prekomerno uživanje 
alkohola, sladkorna bolezen tipa 2 ali še 
katere druge presnovne bolezni. Pomanj-
kanje magnezija se lahko kaže kot trzanje 
mišic, krči, utrujenost, nespečnost, glavo-
bol in še bi lahko naštevali.

Kako izbrati pravi magnezij kot 
dodatek? 

»Najboljšo absorpcijo v telesu imata 
magnezijev glicinat in citrat,« pove Ga-
lunova. Pri tem doda, da je dodajanje 
magnezija postalo trend, a hkrati se prav 
zaradi njega mnogi soočajo z napihnje-
nostjo in drisko. Vsekakor svetuje, da 
se pred dodajanjem uredi prehrano in 
preveri krvno sliko, da se prepričamo, 
ali gre pri nas res za pomanjkanje tega 
minerala. Resno pomanjkanje magnezija 
je pri zdravih ljudeh namreč razmeroma 
redko.

Proizvodnja kolagena v telesu z leti 
strmo pada

Kaj pa kolagen? »Kolagen je najbolj raz-
širjena strukturna beljakovina v telesu in 
predstavlja šest odstotkov celotne teles-
ne mase,« pove prim. Rasto Stok, dr. med., 
specialist ortoped iz ortopedske ordinacije 
Ultramedica. Doda, da produkcija kolagena 
po 60. letu starosti strmo upade in pri 75 
letih ga v primerjavi s takrat, ko smo stari 20 
ali 30, naše telo proizvede samo polovico.

Kolagen v telesu opravlja več različnih 
nalog, predvsem pa koži, mišicam, kitam, 
kostem, hrustancem, očem in zobem omo-
goča prožnost. Kot pove Kaja Galun, pri-
pomore tudi k hitrejšemu celjenju ran in 
rasti nohtov. 

Brez beljakovin se kolagen ne bo tvoril
»Najdemo ga le v živilih živalskega 

izvora. Najboljši vir kolagena sta kostni 
mozeg in želatina. Glede na trenutne štu-
dije dodajanje kolagena vpliva predvsem 
na izboljšanje stanja kože in vezivnega 
tkiva. Pomembno pa je izpostaviti to, da 

Je naša 
hrana dovolj 
bogata z 
magnezijem in 
kolagenom?
Avtorica: Špela Šimenc

Pasti in prednosti dodajanja prehranskih dodatkov so izjemno aktualna 
tema, sploh v času, ko prehranjevalne navade niso zelo dobre in so števil-
ni jedilniki osiromašeni vitaminov in mineralov. Tokrat smo podrobneje 
pogledali dva zelo pogosto uporabljena – magnezij in kolagen.

»Magnezij je esen-
cialen mineral, ki 
ga telo samo ni 

sposobno proizvesti, zato ga je treba 
vnesti s hrano. Sodeluje pri vseh tele-
snih procesih, ki so odvisni od ener-
gije. Ključen je tudi za celično rast 
in sintezo beljakovin,« nam razloži 
Kaja Galun, dipl. medicinska sestra iz 
Centra za krepitev zdravja v ZD Kranj. 
Tadeja Puhek Lenart iz Centra za kre-
pitev zdravja Zdravstvenega doma v 
Murski Soboti doda, da ima magnezij 
v človeškem telesu zelo pomembno 
vlogo – pri delovanju mišic, živčnih 
dražljajev, za dobro delovanje srca, 
uravnavanje glukoze v krvi, uravna-
vanje krvnega tlaka, pri psihološkem 
delovanju, pri elektrolitskem ravno-

težju, za zdravje zob in kosti, pomaga 
pri zmanjševanju utrujenosti in izčr-
panosti, za normalno tvorbo DNK in 
RNK in še bi lahko naštevali. 

Vzrok za pomanjkanje pogosto 
enolična prehrana

Kot pove Galunova, je pomanjkanje 
magnezija povezano z različnimi vzro-
ki, eden izmed njih pa je tudi enolična 
prehrana. Po njenem mnenju ob ure-
jeni prehrani ni potrebe po dodajanju 
magnezija v obliki prehranskega do-
polnila. »Kar pa je v teoriji veliko lažje 
kot v praksi. V takem primeru je treba 
posebno pozornost nameniti vnosu 
specifičnih živil in njihovi količini. 
Največ magnezija je v zeleni zelenja-
vi, sadju, ribah, oreščkih in semenih 

ter stročnicah in mlečnih izdelkih. Na 
dan potrebujemo nekje med 300 in 
400 mg magnezija. Težimo k temu, da 
ga dobimo s pomočjo hrane in ne pre-
hranskih dopolnil,« poudari. S tem se 
strinja tudi dietičarka Tadeja Puhek 
Lenart, ki izpostavi še polnozrnate iz-
delke, kot so divji riž, dolgozrnati rjavi 
riž, pira, kamut, oves, ajda, pa rdeče in 
belo zelje, grah, fižol, čičerika, maline, 

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

ai16509751607_gaia_Zdravje2022.pdf   1   26.4.2022   14:12:41

Pomanjkanje 
magnezija je 

povezano z različnimi 
vzroki, eden izmed njih pa 
je tudi enolična prehrana.
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učinki dodajanja kolagena ob pre-
hrani, ki je revna z beljakovinami, 
ne bodo vidni,« opozori Galunova 
in povzame, da dodajanje kolagena 
torej ne bo imelo učinka, če naša 
vsakodnevna prehrana ne bo dovolj 
bogata z beljakovinami. 

Strinja se tudi dipl. dietičarka 
Marina Zakič: »Če bo naš beljako-
vinski vnos prenizek, nam kolagen 
v obliki dopolnila ne bo doprinesel 
nekih bistvenih koristi. Če je naš be-
ljakovinski vnos zadosten, pa lahko 
kolagen v obliki dopolnila pripomore 
k večji prožnosti in elastičnosti kože, 
trdnosti nohtov in las ...« Katera pa 
je tista hrana, ki bo poleg beljako-
vin še podprla nastajanje kolagena v 
telesu? Tadeja Puhek Lenart našteje 

jagodičevje, citruse, avokado, gobe, 
zeleno listnato zelenjavo, česen, 
čebulo, papriko, oreške, lanena se-
mena, poskrbeti pa moramo tudi za 
zadostno uživanje vode.

Kdaj začeti dodajati kolagen?
Puhek Lenartova pravi, da pri do-

dajanju kolagena v prehrano nima 
zadržkov in svetuje, da ga začnemo 
dodatno vnašati v telo s prvimi zna-
ki staranja. Če se odločimo dodajati 
kolagen v prehrano, Kaja Galun opo-
zarja, da je nujen tudi vnos vitamina 
C. Ta namreč sodeluje v procesu iz-
gradnje kolagena v telesu. »Primer, 
kjer je smiselno dodajanje kolagena, 
je npr. pri športnikih. Kolagen namreč 
deluje preventivno na poškodbe in 
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Kaj je kolagen in zakaj je tako 
pomemben?
Kolagen je najbolj zastopana beljakovina v človeškem telesu in predstavlja kar 30 % vseh 
beljakovin, prisotnih v telesu. Najdemo ga povsod – v kosteh, zobeh, mišicah, laseh, nohtih. 
Je tudi glavna beljakovina v koži. Telo je sposobno kolagen proizvajati samo, vendar začne 
po 25. letu starosti proizvodnja upadati in koža začne vsako leto izgubljati 1 % kolagena. 
Kot posledica sledi staranje kože, pojav gub, lasje izgubijo lesk, postanejo tanjši in redkejši, 
nohti postanejo lomljivi. Izgubo kolagena lahko pospešijo tudi zunanji dejavniki, kot so 
onesnažen zrak, kajenje, prehrana in čezmerna izpostavljenost UV-žarkom.

Dokazano je, da je kolagen možno 
povrniti ali vsaj upočasniti njegovo iz-
gubo z zdravo prehrano, izogibanju ško-
dljivim dejavnikom in čezmerni izpo-
stavljenosti soncu. Pomembna je tudi 
pravilna nega, saj ščiti kolagen v koži 
in hkrati spodbuja nastanek novega. 
Pozitivni učinki, ki se bodo pojavili po 
vsakodnevnem uživanju kolagena, so 
lepa, napeta koža mladostnega videza, 
zdravi in gosti lasje, močni nohti, zdravi 
sklepi in kosti, uravnavanje hormonov, 
regeneracija telesa in mišic, urejena 
presnova in dober imunski sistem.

Katere vrste kolagena poznamo?
Glede na absorpcijo poznamo na-

ravni in hidrolizirani kolagen. Naravni 
je v živalski koži, vezeh in kosteh in ga 
lahko vnesemo z npr. uživanjem goveje 
juhe, želatine. Ker pa se kolagen v teh 
živilih nahaja v zelo majhnih količinah, 
poleg tega ima večjo sestavo (sesta-
vljen iz več aminokislin in trdno vezan 
v dolgo beljakovinsko verigo), ga telo 
težko absorbira. Hidrolizirani kolagen 
je s pomočjo encimskega postopka raz-
deljen na manjše delce (peptide), zato 
se v primerjavi z naravnim hidrolizirani 
kolagen kar petkrat hitreje absorbira 
v telo.

Poznamo 28 tipov kolagena, največ 
(kar 80 do 90 % kolagena) pa tvorijo 
tipi I, II in III. Tip I je v telesu najbolj za-
stopan, pomemben je za zdravje kože, 
las in nohtov. Gre večinoma za kolagen 
ribjega izvora. Tip II je pomemben za 
zdravje sklepov in prebave, prisoten pa 
je v hrustancu, kosteh in sluznici čre-

vesja. Pogosto je piščančjega izvora. Tip 
III je drugi količinsko najbolj zastopan, 
nahaja se pa v žilah, črevesju, mišicah 
in maternici. Najpogosteje je govejega 
izvora.

Kako do rezultatov na enostaven in 
okusen način?

SWY kolagen je sestavljen iz Nati-
col® in OmniCol™ kolagena. Naticol® 
je hidroliziran kolagen tipa I, ribjega 
izvora in izjemne čistosti; OmniCol™ 
pa je hidroliziran kolagen tipa III, go-
vejega izvora, pridobljenega iz goveda, 
ki je bilo naravno vzrejeno na pašni-
kih in brez dodatnih hormonov. Poleg 

omenjenega SWY kolagen vsebuje tudi 
vitamin C, cink in hialuronsko kislino, 
na voljo pa je v treh okusnih različicah: 
limona, mango in malina.

www.swybrand.com
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vpliva na hitrejše celjenje oziroma 
okrevanje po poškodbah,« meni Kaja 
Galun. 

O tem smo vprašali še strokovnjaka 
s področja, ortopeda dr. Rasta Stoka, ki 
med posledicami pomanjkanja kolage-
na poleg (prehitrega) staranja omeni 
tudi preobremenitve in poškodbe. »V 
vseh teh primerih nastopi dezintegra-
cija kolagenskih vlaken, ki ne potekajo 
več vzdolžno, vzporedno, in pojavijo 
se prekinitve teh vlaken. Hkrati se 
pojavi tudi upad elastina, ki skupaj s 
kolagenom daje podkožju, sklepnim 
ovojnicam, vezem in kitam elastičnost 
in odpornost na nateg in vzdrževanje 
prvotnega videza telesa. Najbolj oči-
ten znak pomanjkanja kolagena so 
kožne gube, stanjšanje kože na rokah, 
stanjšanje las. Manj vidne, vendar 
prav tako pomembne pa so struktur-
ne spremembe (degeneracija) sklepnih 
ovojnic, hrustanca, tetiv,« pove dr. Stok, 
ki predvsem ljudem po 45. letu, aktiv-
nim športnikom (tekmovalcem) pa že 
na začetku kariere svetuje dodajanje 
kolagena. V njegovi ambulanti zdravi-
jo pomanjkanje in okvaro kolagena z 
injekcijami, neposredno v sklepe, ob 
sklepe, ob tetive. »Uporabljamo re-
gistrirane preparate svinjskega kola-
gena, ki imajo dodane dodatke, da se 
usmerijo proti ciljnemu organu in so za 
vsak sklep specifični,« pravi sogovornik. 
Doda, da takšno zdravljenje traja šest 
tednov z enkrat tedenskim injiciranjem 
kolagena, ki ponovno vzpostavi struk-
turo in funkcijo kolagenskih vlaken, 
poškodovanih s staranjem, in njegovo 
pomanjkljivo in nekakovostno tvorbo. 

Dodajanje 
kolagena ne 

bo imelo učinka, če 
naša dnevna prehrana 
ne bo dovolj bogata z 
beljakovinami. 6564
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Nova generacija zobne paste. V tabletkah.

EcoCare d.o.o.
Ljubljanska cesta 12F
1236 Trzin, Slovenia

Naravne supermoči

DODATNA SVEŽINA BELJENJE ZOB AKTIVNA ZAŠČITA ZA OTROKE
Svežina Oceana Gorska Belina Tropska senzacija Otroška pravljica

www.alternativelab.eu
Spletni nakup:

NARAVNE SESTAVINE /+  
Suha oblika tabletk nam je omogočila,  
da odstranimo neustrezne  
sestavine in pustimo le dobre.

RAZGRADLJIVA EMBALAŽA /+  
Nič več plastičnih tub,  
okolju prijazna embalaža.

Izdelke je možno kupiti na policah Štartaj Slovenija 
po vseh trgovinah Spar in Interspar po Sloveniji.

Odstranjuje zobne obloge

Preprečuje nastanek kariesa

Nežne do občutljivih zob

Svež zadah

Brez glutena Naravna  
formula

Brez plastike Vegansko

Problem plastike
Letno zavržemo več kot 3,5 milijar-
de tub zobne paste, ter več kot 3 
milijarde zobnih ščetk. Vsaka tuba 
zobne paste in zobna ščetka, ki ste 
jo kadarkoli zavrgli, še vedno ob-
staja, saj je za razgradnjo plastičnih 
izdelkov potrebnih 500 let.

Problem umetnih 
sestavin
Standardne zobne paste vsebujejo 
vrsto kemičnih sestavin, ki prispe-
vajo k fizikalnim lastnostim zobne 
paste, vključno s penilci, stabiliza-
torji in barvila, ki so zelo agresivna 
do vaše sklenine ter dlesni. Dodane 
kemikalije lahko povzročijo vnetje, 
alergije in krvavitve ali otekle dlesni.

1

2

TOČNA KOLIČINA FLUORIDA /+  
Z natančno težo tablete se  
za vsako ščetkanje porabi prava 
količina fluorida.

IZJEMNE FUNKCIONALNOSTI /+  
Čarobno penasto, odličnega  
okusa in svežega daha!

POPOLNA NEGA /+  
Odstranjuje zobne 
obloge, preprečuje 
nastanek kariesa,  
krepi sklenino in  
zdrave dlesni.
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Redne zobozdravstvene 
preglede ovira 

predvsem strah
Avtorica: Špela Šimenc 

Andrej Perić, dr. dent. med., je član zobozdravstvene ekipe dentalno me-
dicinskega centra Praprotnik, ki ima sedež v Radomljah. Z njim smo se 
pogovarjali o zdravju zob in ustne votline, pomenu preventive in tudi 
novih tehnologijah, ki se uvajajo. Ozaveščenost, kot pravi sogovornik, 
se povečuje, a predvsem med odraslo populacijo redne zobozdravstvene 
preglede ovira predvsem – strah. 

Zdravje ustne votline vpliva na 
zdravje celega telesa. Na kakšen 
način se lahko bolezen zob ali 
dlesni odraža drugje po telesu? 

V ustni votlini je prisotnih veliko 
bakterij, kar je normalno stanje. Te-
žava pa nastane, ko je ravnovesje teh 
bakterij porušeno. Takrat lahko pride 
do bolezenskih procesov, kot so zobna 
gniloba, vneta dlesen, parodontoza. Lo-
kalno vnetje je sprva lahko omejeno na 
en sam zob ali celo delček zoba. Če sta-
nja ne ugotovimo pravočasno, pa se širi 
v obsegu in neko tako vnetno lokalno 
žarišče na koncu povzroči nespecifične 
težave na drugih organskih sistemih. 
S študijami je dokazano, da lahko na 
primer vnetje dlesni vpliva na slabo 
presnovo pri sladkornih bolnikih in 
poslabša potek bolezni. Pri tem pa je 
dodatna težava v tem, da nekaterih 
procesov v ustni votlini človek ne za-
zna jasno. Živčni končiči, ki oživčujejo 
dlesen oz. zobe, včasih pod vplivom 

vnetja oslabijo in sploh ne čutimo 
bolečine, ki bi nas prisilila k obisku 
zobozdravnika. Zato zelo poudarjam 
pomen preventivnih pregledov.  

Kako pogosto bi morali na 
zobozdravniški pregled?

Po mojem mnenju je v povprečju 
enkrat na leto dovolj, da se opravi osnov-
ni pregled ustne votline in tudi, da se op-
ravi higienska faza. Ni dovolj samo redno 
umivanje zob doma. Prej ali slej se pri 
vsakem nabere določena količina zob-
nega kamna, ki ga je treba profesionalno 
očistiti. Je pa seveda frekvenca čiščenja 
odvisna od pacienta. Pri nekom je treba 
zobni kamen čistiti na štiri mesece do 
pol leta, pri drugem pa redkeje.

Kaj se zgodi, če zobnega kamna ne 
bi čistili?

Zobni kamen je neposredno po-
vezan z vnetjem dlesni. Najpogoste-
je se nabira pri spodnjih sekalcih z 

notranje strani. Vnetne spremembe 
lahko opazimo že v kratkem času, po 
enem mesecu neočiščenih oblog. Ko 
je dlesen vneta, to lahko napreduje 
do kosti, ki objema zobe, in takrat 
govorimo o parodontitisu, vnetju 
celotnega obzobnega tkiva. Čeprav 
bi si vsi to želeli, zaenkrat še nismo 
odkrili čarobne snovi, ki bi preprečila 
nastajanje zobnega kamna. Lahko pa z 
natančnim umivanjem zob zmanjšamo 
nabiranje zobnega kamna. Ta namreč 
nastaja iz mehkih oblog, ki nam jih ni 
uspelo odstraniti z zobno ščetko. Pod 
vplivom sline, ki je polna mineralov, te 
mehke obloge začnejo mineralizirati 
in postanejo trde. Teh pa s ščetko ne 
moremo več odstraniti.

Ali se ozaeščenost glede zdravja ustne 
votline povečuje? Še vedno iščemo 
pomoč največkrat takrat, ko zaboli?

Stanje se nekoliko izboljšuje, ven-
dar je še vedno preveč ljudi, ki imajo v 

sebi še iz otroških let zakoreninjen 
strah pred zobozdravstvenimi po-
segi. Dnevno prihajajo v ordinacijo 
ljudje, ki najraje ne bi prišli, če ne 
bi imeli hudih težav. Zdravniška 
zbornica se v zadnjih letih zelo 
trudi s projektom Ustno zdravje. 
Pri ustnem zdravju je dobro to, da 
lahko bolezensko dogajanje pre-
prečujemo in imamo vpliv, le pravi 
trenutek moramo ujeti. Zato toliko 
osveščamo o tem.

Kateri pa so znaki, ki bi nas 
morali spodbuditi k obisku 
zobozdravnika?

Vse, kar zaznamo, da odstopa 
od normale, je dovolj dober raz-
log, da pokličemo zobozdravnika 
in se naročimo na pregled – če z 
jezikom zatipamo odkrušen zob; 
če je zob skeleč ali občutljiv na 
toplo, mrzlo, sladko; če opazimo 
krvav izpljunek pri ščetkanju … 

Vsi ti začetni znaki so primerni za 
kontrolo ravno zato, ker si želimo 
pacienta dobiti na stol v začetnih 
fazah, ko je zdravljenje bolezen-
skega procesa enostavnejše, hi-
trejše in cenejše. 

Katera so zlata pravila ustne 
higiene?

Ščetkanje dvakrat na dan, 
zjutraj in zvečer. Če dvakrat na 
dan zobe res temeljito očisti-
mo, je to dovolj. Pomembna 
je pravilna tehnika, in sicer s 
krožnimi gibi ob robu dlesni. 
Zvečer je ob ščetki treba upo-
rabiti tudi zobno nitko. Pri tem 
smo vsi premalo dosledni, zato 
se zobozdravniki zelo trudimo 
osveščati, zakaj je to dobro. 
Čeprav vzame kar nekaj časa 
in volje, nitka odstrani obloge, 
ki nastajajo v medzobnih pro-
storih in teh s ščetko ni mogoče 
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doseči. Dobro je, da se z nitkanjem 
začne že pri mlečnih otroških zobeh, 
da pride v navado.

Mlečni zobje so zelo izpostavljeni 
tudi sladkim pregreham. Imate na 
tem mestu kakšen nasvet?

Ker so sladkarije škodljive tako 
za zobe kot tudi za splošno zdrav-
je, skušajmo čim bolj omejiti njihov 
vnos. Če otrok (pravzaprav to velja 
tudi za odrasle) zaužije nekaj sladke-
ga, naj bo to takoj po rednem obro-
ku. Po tem svetujem, da otrok spije 
nekaj požirkov vode ali, če je možno, 
kar splakne usta z vodo. Nato naj do 
naslednjega rednega obroka ne uživa 
kakršnihkoli prigrizkov, saj s tem ruši 
ravnovesje pH v ustni votlini v prid 
nastajanja zobne gnilobe.

Ali drži, da 20 minut po jedi zaradi 
erozije ne smemo ščetkati zob?

O tem se zadnje čase precej govori. 
Ob obroku pade pH v ustih, nastane 
kislo okolje, in če takrat takoj ščetka-
mo zobe, sploh s kakšno bolj grobo 
ščetko, lahko na dolgi rok dejansko 
poškodujemo površinski sloj sklenine. 
Mislim, da je dovolj, da po jedi poča-
kamo pet do deset minut in si pred 
ščetkanjem z vodo poplaknemo usta, 
da nevtraliziramo pH.

Deljena mnenja so tudi glede 
električnih ščetk – lahko po vašem 
mnenju popolnoma nadomestijo 
ročno ščetkanje?

Tehnologija gre naprej in za elek-
trične ščetke imam osebno pozitivno 
mnenje. Je pa dobro in priporočljivo, 
da vsakdo obvladuje tudi klasično roč-
no tehniko. Površina, ki jo očisti elek-
trična ščetka, je po mojih izkušnjah res 

bolj čista in gladka, kar je dobro, saj 
se na to manj lepijo nove zobne oblo-
ge. Obstajajo tudi električne ščetke za 
otroke, pri tem sem še malo zadržan. 
So pa vsekakor pisane in z otroški-
mi motivi porisane električne zobne 
ščetke lahko dobra motivacija pri tistih 
otrocih, ki se zelo upirajo čiščenju zob. 

Do kdaj morajo starši otrokom 
pomagati pri čiščenju zob?

Nekje do šestega leta otroci tako 
zjutraj kot zvečer potrebujejo pomoč 
staršev. Otrok se seveda lahko uči in 
sam poskuša očistiti zobe, ampak 
celotno ščetkanje naj bo v tem ob-
dobju še vedno v domeni staršev. Med 
šestim in desetim letom naj bodo ot-
roci bolj samostojni, vendar svetujem, 
da starši po koncu umivanja dodatno 
poščetkajo vsaj kočnike – šestice. Te 
okoli šestega leta izrastejo kot prvi 
stalni zobje in večina otrok jih pres-
labo umiva. Higiena teh zob je zelo 
pomanjkljiva, kar opažamo v odrasli 
dobi, ko ima ogromno ljudi težave 
prav na šesticah, ki so prve na udaru. 

Kako pomembna je izbira zobne 
paste?

Še tako premišljeno izbrana zobna 
pasta ni tako pomembna kot temeljito 
ščetkanje. Čeprav so se pojavile do-
mneve, da fluoridi niso najboljši za 
zdravje, zelo priporočam uporabo zob-
ne paste s fluoridi, ki dokazano krepijo 
vrhnjo plast sklenine. Paste za otroke 
do drugega leta starosti naj vsebujejo 
500 ppm (tj. je oznaka za koncentracijo 
fluoridov), med drugim in šestim letom 
starosti okoli 1000 ppm, po šestem 
letu pa je lahko koncentracija že med 
1.400 in 1.500 ppm, kolikor ga je tudi v 
pastah za odrasle. Pri ljudeh, ki past s 

fluoridi ne uporabljajo, pogosto opa-
zimo karies na zelo netipičnih mestih. 

Omenili ste že, da tehnologija tudi v 
zobozdravstvu zelo hitro napreduje. 
Katere so nove metode tehnologije, 
ki prodirajo v vaš segment in s 
katerimi že delate?

Izpostavil bi delo pod povečavo. 
Zobozdravniki velikokrat delamo na 
zelo majhnem delu že tako majhnega 
zoba in vsaka povečava je zelo do-
brodošla, saj smo lahko tako precej 
bolj natančni. Razširila se je uporaba 
lup, povečevalnih stekel, ki jih nosi-
mo na glavi kot očala. Napredovala 
je tudi uporaba mikroskopov, skozi 
katere vidimo veliko povečavo not-
ranjosti zoba, kar nam pomaga pri 
koreninskem zdravljenju zob, ko je 
okvara že dosegla zobni živec. Tukaj 
so mikroskopi nepogrešljivi. V zad-
njem času je pogosta tema debat 
odstranjevanje kariesa z laserjem. 
Laserje uporabljamo za mehka in 
trda tkiva. Ko gre za mehka tkiva, so 
zelo razširjeni in so super nova teh-
nologija, ker z njimi lahko v kirurškem 
smislu prilagajamo obliko dlesni in 
tudi zdravimo obolelo dlesen. Za trda 
tkiva pa laserji obljubljajo brezbole-
činsko odstranjevanje zobne gnilobe 
na samem zobu, vendar to še ni tako 
razširjeno in s tem nimam izkušenj, 
se mi pa zdi, da učinek še ni na pravi 
ravni. Kot novo tehnologijo bi ome-
nil še digitalno skeniranje čeljusti, ki 
je zelo napredovalo v zadnjih letih 
in odpira povsem nove možnosti za 
ustvarjanje lepega nasmeha. Uporaba 
te metode se je razširila predvsem 
takrat, ko nadomeščamo manjkajo-
če zobe ali estetsko preoblikujemo 
obstoječe zobe.  
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Do fiksne totalne proteze v enem dnevu

Kako poteka?
Pri metodi All-on-4 hkrati z odstra-

nitvijo zob (če so še prisotni) pobrusi-
mo in prilagodimo kostnino alveolar-
nega grebena, nato pa vstavimo štiri 
daljše implantate, v katere privijemo 
posebne protetične nazidke (MUA), 
okoli katerih sluznico tesno zašijemo.

Takoj po zaključenem kirurškem 
posegu vzamemo odtis, zobotehnik 
pa do naslednjega dne izdela začasno 
hibridno totalno protezo, ki jo preko 
štirih MUA nazidkov privijačimo na 
svoje mesto. Po 4 do 6 mesecih, ko se 
pooperativni anatomski pogoji stabi-
lizirajo, sledi izdelava definitivne ko-
vinsko-keramične proteze, ki jo prav 
tako privijačimo na mesto. Metoda je 
uporabna v zgornji in spodnji čeljusti.

Velika prednost metode All-on-4 je 
v tem, da je pacient samo en dan brez 
zob, ne pa 3 do 4 mesece, kot je bilo 
treba pri klasični metodi implantacije.

Kaj pa, če primanjkuje kostnine?
V redkih primerih brezzobosti je 

prisotno tako hudo pomanjkanje ko-

stnine, da ni možna niti vstavitev kla-
sičnih implantatov niti implantatov po 
metodi All-on-4. Pri teh pacientih se je 
kostnina alveolarnih grebenov povsem 
resorbirala in je včasih do nosnega dna 
ali dna maksilarnih sinusov vsega sku-
paj le milimeter ali dva kosti.

V preteklosti smo te primere reševali 
z obsežnimi rekonstrukcijskimi posegi, 
pri katerih smo presajali kost, odvze-
to iz medenice, lobanjskega svoda ali 
spodnjih okončin. Zdravljenje je bilo 
dolgotrajno in naporno, zahtevalo je 
hospitalizacijo in posege v splošni 
anesteziji, od prve operacije do konč-
ne protetične nadomestitve zob pa je 
minilo vsaj eno leto.

Na Kirurgiji Vesnaver smo začeli v 
teh primerih uporabljati individualno 
izdelane subperiostalne implantate.

Kaj so subperiostalni implantati?
Gre za konstrukcijo iz titana, in-

dividualno izdelano za vsakega pa-
cienta posebej na osnovi njegovega 
CBCT-ja (3D-slikanja). Konstrukcija 
se pritrdi s kratkimi vijaki v debe-

lo kost ob nosni odprtini in v telo 
lične kosti. Poseg naredimo v lokal-
ni anesteziji in globlji sedaciji pod 
kontrolo anesteziologa, kar je za pa-
cienta neboleče, udobno in psihično 
povsem nenaporno.

Po posegu gleda skozi dlesen na 
vrhu alveolarnega grebena 4 ali 6 pro-
tetičnih nazidkov (MUA abutmenti) – 
povsem enako, kot pri metodi All-on-4. 
Tudi tu pacient že naslednji dan dobi 
začasno hibridno akrilatno protezo, ko 
se pooperativni anatomski pogoji po 4 
do 6 mesecih stabilizirajo, pa izdela-
mo definitivno kovinsko-porcelansko 
hibridno protezo.

Če vas tovrsten poseg zanima, se 
preko našega telefona ali e-pošte  
naročite na informativni pregled.

Reševanje brezzobosti s pomočjo zobnih vsadkov (implantatov) je že dlje časa uveljavljena 
metoda. Običajno po vstavitvi implantatov počakamo vsaj 3 do 4 mesece, preden implantate 
obremenimo, da zagotovimo nemoteno celjenje kosti okoli novo vstavljenih implantatov, kar 
imenujemo osteointegracija. Po metodi All-on-4 ali z uporabo subperiostalnih implantatov 
pa dobi pacient nove zobe že takoj naslednji dan po posegu.

www.kirurgija-vesnaver.com 
Tel: 040 309 446 

E-mail: info@kirurgija-vesnaver.com
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Wellness sprostitve 
so vse bolj zaželene

Avtorica: Jerneja Srebot 

Zdraviliška dejavnost je pri nas prisotna že dolgo. Prvi dokumenti o njej, 
najdeni v Dobrni, izhajajo iz leta 1403, čez stoletja pa so naša zdravilišča 
gostila številne visoke goste – od plemstva do kraljevih družin. Rehabili-
tacijski zdraviliški programi so močno odvisni od naravno prisotnih de-
javnikov, se je pa ponudba v naših zdraviliščih v zadnjem času razširila 
tudi na sprostitvene in družinske programe.

Ko gre za zdravstveno rehabi-
litacijo, pacient nima mož-
nosti izbirati zdraviliških 

storitev, temveč ga na zdravljenje na-
poti zdravnik, nato pa ga v zdravilišču 
pregleda še specialist na področju, 
za katero ima zdravilišče koncesijo. 
Izbira zdravilišča in terapije je tako 
odvisna od težave, ki jo ima pacient.

Ponudba temelji na naravnih 
danostih

Ponudba v zdraviliščih je v veliki 
meri odvisna od verificiranega na-
ravnega zdravilnega dejavnika – to so 
lahko termalne vode, zdravilno blato, 
blaga klima …

»Pri nas je največ termalnih in ter-
momineralnih voda, imamo pa tudi 
hladne mineralne vode, ki se poleg 
pitja uporabljajo za kopeli in blago-
dejno delujejo na telo, saj minerali 

vstopajo v telo tudi preko kože,« po-
jasnjuje Iztok Altbauer, direktor Skup-
nosti slovenskih naravnih zdravilišč 
(SSNZ). Pri tem izpostavi tudi črno 
termomineralno vodo iz Moravskih 
toplic – visoko mineralizirano vodo, 
ki se uporablja v terapevtske namene, 
v njej pa se zaradi močnega delovanja 
ne smemo zadrževati več kot 20 minut.

Ponekod se nahajajo peloidi oziro-
ma zdravilna blata, ki jih zdravilišča 
uporabljajo z zmesjo mineralne vode 
ali pa jih kot take nanašajo na obolela 
mesta. Največ se uporabljajo v prime-
rih kroničnih bolečin ali za zdravljenje 
poškodb. V Sloveniji je značilen pe-
loid Pohorska šota, ki jo uporabljajo 
v termah Zreče za obloge in kopanje.

Zdravilišča na obali poleg kopanja 
v ogrevanih bazenih z morsko vodo 
uporabljajo tudi vire, ki jih pridobi-
vajo iz solin: močno koncentrirano 

morsko vodo – slanico in solinsko 
blato. V Sloveniji je solinsko blato 
posebnost, saj ga je možno pridobi-
vati le ob aktivnih solinah, ki delujejo 
na tradicionalen način, to pa s svojo 
dolgo tradicijo omogočajo sečoveljske 
in strunjanske soline. Poleg tega je 
na obali pomemben element tudi 
morska klima, ki je blagodejna za di-
halne poti, svež, čist zrak pa je eden 
od glavnih dejavnikov tudi v zdravili-
ščih v predalpskem prostoru.

Pritegnejo programi za spodbujanje 
imunskega sistema

Poleg programov, vezanih na na-
ravne zdravilne dejavnike, so zdravi-
lišča v zadnjih letih razvila predvsem 
programe za sproščanje in vodne 
programe.

»Zdravilišča so v petnajstih letih 
poleg wellness centrov izredno veliko 
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DOBRODOŠLI V SVET 
H E D O N I Z M A
Več kot 2000 - letna zgodovina, znanje in izkušnje, glede vpliva termalne 
vode na zdravje in dobro počutje, so prispevali k nastajanju programov 
bivanja in naprednih welness in medicinskih programov. Pozitivni učinki 
termalne vode spodbujajo občutek duševne in fi zične umirjenosti, kar 
vpliva na sproščeno stanje telesa in duha, ki posamezniku omogoča 
notranjo harmonijo in regeneracijo. 

Hotelski kompleks Rimske terme združuje tri med seboj povezane hotele 
in se razprostira na več kot 30.000 m². Vsak hotel označuje edinstven 
slog, ki vsakemu gostu ponuja udobje in nastanitev po njegovem oku-
su. Popolna destinacija za organizacijo seminarja, team buildinga ali 
gala dogodka. Wellness center Amalija ponuja unikatne hišne masaže 
in rituale, deželo savn, fi tness, kozmetični center in unikatno zasnovan 
zunanji in notranji bazen, po zgledu bazenov iz starega Rima.

AKTIVNI ODDIH od 71,4 €* na osebo na dan  
Paket vključuje:
• 2x nočitev s polpenzionom 
• neomejeno kopanje 
• prost vstop v fi tnes center
• neomejen dostop do interneta
• 1x Aromo kromo terapijo 20 min in obisk solne  
 sobe 20 min
• Najem kolesa ali pohodniških palic (vključena  
 je pohodniška karta ter karta kolesarskih poti v  
 okolici) 

RIMSKI ODDIH od 62,9 €* na osebo na dan  
Paket vključuje:
• 2x nočitev za eno osebo s polpenzionom
• neomejeno kopanje 
• prost vstop v fi tnes center
• neomejen dostop do interneta
• pestro ponudbo rekreativnih, sprostitvenih in 
 družabnih animacijskih vsebin…

* ZA REZERVACIJE DO 12.6.2022 in koriščenjem do 
4.9.2022 VAM S KODO EKO15, priznamo 15% popust. 
Objavljena cena je s 15% popustom za bralce revije, za 
1x nočitev s polpenzionom.

WWW.RIMSKE-TERME.SI
info@rimske-terme.si

03 574 2000

Brošura Facebook Instagram

naredila na izgradnji vodnih površin, 
bazenov. To so programi, ki so name-
njeni predvsem družinam z otroki in 
mladostnikom ob vseh možnih vodnih 
atrakcijah,« pojasnjuje direktor SSNZ.

Pri samoplačniških storitvah zdra-
vilišča zaznavajo precej povpraševa-
nja po programih za razstrupljanje, 
programih, ki so povezani s presnovo 

in po shujševalnih programih, zelo 
priljubljeni pa so tudi ajurvedski 
programi.

V zadnjem času se kaže tudi veliko 
povpraševanje po programih za dvig 
imunskega sistema, še posebej za pa-
ciente, ki se soočajo z dolgotrajnimi 
posledicami prebolelega kovida. Gre 
predvsem za težave v dihalnih poteh, 
srčne težave in splošno utrujenost.

Zdravilišča, ki so pripravila tovr-
stne ‚long covid‘ programe, jih dokaj 
uspešno tržijo, pojasnjuje Altbauer: 
»Vsak teden pride kakšen pacient 
na tak program. Trajajo od enega do 
treh tednov, saj smo ugotovili, da je 
za te paciente potrebna dolgotraj-
nejša oskrba, da bi dosegli dobre ali 
enake rezultate, kot bi jih denimo pri 
klasični rehabilitaciji.«

Goste spodbujajo k spoznavanju 
okolice

Tako kot je splošen trend v sloven-
skem turizmu, se tudi zdravilišča vse 
bolj usmerjajo v naravno, ekološko in 
butično ponudbo. Naravne metode se 
pogosto uporabljajo že v samih te-
rapijah, vse bolj pa je poudarek tudi 
na povezovanju z lokalnim okoljem. 
Številna zdravilišča se povezujejo z 
ostalimi lokalnimi ponudniki, in si-
cer tako kar se tiče dobavljanja hrane 
kot tudi spodbujanja k raziskovanju 
okolja.

Goste zdravilišča spodbujajo k raz-
iskovanju kraja – organizirano ali v 

lastni režiji, s kolesi ali peš. »Gostov 
ne zadržimo zgolj za štirimi stenami 
zdravilišč, ampak želimo obiskoval-
cem res predstaviti lokacijo, na katero 
so prišli, in jih s tem spodbuditi, da 
nas še pobližje spoznajo,« pojasni 
sogovornik.

Tudi gosti se vse pogosteje zani-
majo za okolico in programe, ki so 
namenjeni aktivnemu preživljanju 
časa v naravi.

Napovedi za poletje so kljub vsemu 
obetavne

Trenutne razmere v Evropi na raz-
lična zdravilišča vplivajo različno. Naj-
večji izpad tako ruskih kot ukrajinskih 
gostov se kaže v Rogaški Slatini, kjer 
je bil njihov delež kar 45-odstoten (od 
vseh obiskovalcev). Močno se pozna 
tudi na obali, predvsem v poletnih 
mesecih.

»Je pa to še en udarec več, saj so ti 
gostje zelo dobri potrošniki tudi izven 
penzionskih storitev. Veliko so si pri-
voščili v restavracijah, z nakupovanji, 
dodatnimi storitvami tako v wellnessu 
kot pri zdravstvenih programih in to 
se zelo pozna,« pojasnjuje direktor 
SSNZ.

Pred letom 2019 je bilo v sloven-
skih zdraviliščih razmerje tujih gostov 
proti domačim 52 odstotkov proti 48 
odstotkov, v času koronskega obdobja 
pa so se te številke seveda nekoliko 
obrnile. Lani je bilo tako zabeleženih 
85 odstotkov domačih gostov in 15 
odstotkov tujih, počasi pa se stanje 
zopet uravnava.

»Zaznavamo porast interesa tu-
jih gostov, predvsem z bližnjih trgov, 
v prvi vrsti nemško govoreči gostje, 
italijanski, hrvaški in tudi srbski. Na-
povedi za poletje so obetavne, nismo 
pa še na teh številkah, kot smo bili 
pred korono,« pove sogovornik.

Pri tem pa izpostavlja tudi trend 
izredno poznih last minute rezervacij, 
ki sicer velja že dalj časa, a se je v 
zadnjih letih še okrepil in razširil ter 
je eden od razlogov za to, da je smer 
sprememb na trgu težje z gotovostjo 
napovedati. 

Tako kot je splošen trend v slovenskem 
turizmu, se tudi zdravilišča vse bolj usmerjajo 

v naravno, ekološko in butično ponudbo. Naravne 
metode se pogosto uporabljajo že v samih terapijah, 
vse bolj pa je poudarek tudi na povezovanju z 
lokalnim okoljem. Številna zdravilišča se povezujejo 
z ostalimi lokalnimi ponudniki, in sicer tako kar 
se tiče dobavljanja hrane kot tudi spodbujanja k 
raziskovanju okolja.

Za vsako težavo se najde 
program 
Programi različnih zdravilišč 
se med seboj razlikujejo, saj 
so vezani na indikacijo, ki jo 
ima zdravilišče. Če gre za rev-
matska obolenja, degenera-
tivne spremembe ali težave 
s srčno-žilnimi obolenji, sta 
za to specializirani zdravilišči 
Radenci in Šmarješke topli-
ce. Za gastrološke težave je 
tu Rogaška Slatina, v Talaso 
Strunjan in termah Portorož 
pa je bistvena sredozemska 
klima, kjer storitve povezujejo 
tudi s programi za ljudi, ki so 
preobčutljivi za cvetni prah. 
Ko se odločamo, kam bi šli na 
rehabilitacijski oddih, je zato 
smiselno, da se pozanimamo, 
katero zdravilišče je najboljša 
izbira za področje, ki bi se mu 
radi posvetili.
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Ne spreglejte 
prvih znakov 
pešanja sluha
Avtorica: Urška Kužner

Po zadnjih podatkih Svetovne zdravstvene orga-
nizacije (WHO) se v svetu z izgubljanjem sluha 
sooča že 1,5 milijarde ljudi, približno 430 milijo-
nov ljudi trpi za popolno izgubo sluha. Po napo-
vedih strokovnjakov naj bi s popolno izgubo slu-
ha do leta 2050 živelo kar 700 milijonov ljudi. 

Sluh je zaznavna sposobnost 
telesa, da longitudinalno va-
lovanje zraka spremeni v su-

bjektivno zaznavo zvoka. Za sluh je 
potrebno dobro in usklajeno delo-
vanje ušesa, slušnega živca in višjih 
slušnih poti do slušne zaznave v ter-
ciarni možganski skorji. Ločimo več 
različnih okvar sluha: glede na mes-
to nastanka (centralne in periferne), 
glede na način okvare (prevodne in 
zaznavne) in glede na stopnjo okvare 
(blaga, srednja in popolna gluhost). 

Po zadnjih ocenah se v Združenih 
državah nenadna izguba sluha brez 
znanega vzroka pojavi pri petih do 
dvajsetih ljudeh na 100.000 oseb. 
Nenadna izguba sluha je opredelje-
na kot pojav izgube sluha v obdobju 
72 ur ali manj na obeh ušesih. Ni pa 
vsaka izguba sluha nenadna. Stro-
kovnjaki pravijo, da ni nujno, da slab 
sluh pomeni slišati tiho. Razumevanje 

govora je samo po sebi težje, nekateri 
zlogi in frekvence pa se sčasoma zač-
nejo izgubljati. Ljudje se navadno na 
to odzovejo prestrašeno, vsakodnev-
na opravila pa lahko postanejo tež-
ja in frustrirajoča. Povsem običajno 
je, da se sluh s staranjem poslabša, 
vendar pa mora stopnja poslabšanja 
ustrezati starosti osebe.

Stopnje naglušnosti
Sposobnost, da lahko slišimo, na-

vadno definiramo z dvema enotama: z 
višino tona in glasnostjo. Višino tona 
(frekvenco) merimo v hercih (Hz), 
skupno slušno območje je običajno 
med 20 in 20.000 Hz. Najbolj senzi-
bilno reagira naš sluh na frekvenčno 
območje od 500 do 4000 Hz – to je 
območje človeškega govora. Kar za-
deva glasnost, to merimo v decibelih 
(dB), je prag za neprijetno občutenje 
95 do 100 dB. Zvoki, glasnejši od tega, 

zahtevajo uporabo ustreznih izdel-
kov za zaščito sluha, na primer čepke, 
slušalke in podobno. Človek zaznava 
zvok v območju med 12 Hz in 20 kHz. 
Najbolje pa zaznava zvok pri frekvenci 
okrog 2.000 Hz, kjer je meja slišnosti 
pri 0 dB. Meja bolečine je pri približ-
no 120 dB. Na podlagi tega delimo 
naglušnost na pet stopenj:

 ▪ normalen sluh: običajna komuni-
kacija poteka v območju do 20 dB;

 ▪ rahla naglušnost: komunikacija 
poteka v območju od 20 dB, akus-
tično več ne zaznavamo tiktakanja 
ročne ure in šumenja listja. Ljudje 
s takšno stopnjo naglušnosti sliši-
jo v območju od 25 do 40 dB;

 ▪ srednje močna naglušnost: ko-
munikacija poteka v območju od 
40 dB, kar zajema osnovne zvoke 
v stanovanjskem območju. Ljudje 
s to stopnjo naglušnosti slišijo v 
območju od 40 do 60 dB;

Najpogostejši vzroki za težave s sluhom:
 ▪ bolezen zunanjega ali srednjega ušesa, ki onemogoča prehod slušnih 

dražljajev v notranje uho,

 ▪ kopičenje ušesnega masla,

 ▪ vnetje srednjega ušesa,

 ▪ skleroza (otrdelost) slušnih koščic v srednjem ušesu,

 ▪ degenerativni procesi med staranjem,

 ▪ genetske mutacije (dedna okvara sluha, pogosta pri novorojenčkih),

 ▪ izpostavljenost hrupu (vsakodnevno delo v hrupnem okolju brez 
ustrezne zaščitne opreme, ki preseže 85 decibelov, npr. v industrijskih 
obratih ali pri glasnem prometu),

 ▪ nekatera zdravila (aminoglikozidni antibiotiki),

 ▪ kombinacija kajenja, debelosti in kroničnih bolezni, kot je sladkorna 
bolezen,

 ▪ avtoimunski vzrok,

 ▪ akustični nevrom (benigni tumor slušnega živca) in

 ▪ tumorji notranjega sluhovoda (redkost).

 ▪ močna naglušnost: komunikacija 
poteka v območju od 60 dB. Ljudje 
s to stopnjo naglušnosti običajno 
glasnemu pogovoru več ne morejo 
slediti;

 ▪ težka naglušnost: začne se pri 
izgubi sluha, ki je večja od 80 
dB. Oseba lahko sliši posamezne 
glasne zvoke, medtem ko govora 
sploh ne more slišati, prav tako ne 
glasne glasbe in zvokov z avtoce-
ste – praktično ničesar ne sliši, je 
gluha.
Avdiometrična merila za diagnozo 

izguba sluha zahtevajo zmanjšanje 
kakovosti sluha za vsaj 30 decibelov, 
ki vpliva na vsaj tri zvočne frekvence. 
Pri naglušnosti na eno uho se prag 
sluga dvigne na 26 decibelov, pri nag-
lušnosti pa nad 96 decibelov. Izguba 
sluha prizadene vse starostne sku-
pine, od novorojenčkov do starejših, 
poslabša govorni in jezikovni razvoj 
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Zaupajte v svoj sluh  
vedno in povsod
Okvara sluha naj vas ne ovira, da bi živeli polno in aktivno življenje 
vsak dan. Beltone slušni aparati so vaš zanesljiv partner.

www.slusniaparati-beltone.si Smo pogodbeni partner ZZZS-ja.

T: 05 393 6775
M: 031 601 581

Pokličite in 
PREIZKUSITE
BREZPLAČNO

Za več informacij, brezplačno kontrolo sluha  
in preizkus slušnih aparatov pokličite: 05 393 6775

NOVA GORICA, Erjavčeva ulica 30, Nova Gorica
POSTOJNA,  Prešernova 1, Postojna

Odporni proti vlagi, potenju in umazaniji.
Udobni, nova ergonomska oblika se lepo 
prilega vsakemu ušesu (tudi pri športu).
Do 30 ur uporabe z enim polnjenjem.
Odlična kakovost zvoka brez šuma 
vetra z novo tehnologijo, z mikrofonom 
in sprejemnikom v ušesu ustvarja najbolj 
naraven zvok doslej.
Podpora na daljavo.
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Znaki, ki nakazujejo na slabšanje sluha
Šumenje v ušesih

Strokovnjaki opozarjajo, da naj nikar ne spregle-
damo občasnih motenj sluha, kot sta recimo zvo-
njenje in šumenje v ušesih. Šumenje je pogosto 
prvi znak slabšanja sluha. Blago šumenje navadno 
zaslišimo v tihem prostoru, zvok pa lahko postane 
bolj intenziven in je celo stalno prisoten. V tem 
primeru strokovnjaki opozarjajo, da lahko nakazuje 
na poškodbo ušesnih živcev. K poslabšanju sluha 
in šumenju v ušesih lahko pripomore visoka glas-
nost, hrup, glasba v slušalkah na najvišji jakosti 
in podobno.  

Pozabljivost

Običajno si največ podatkov zapomnimo preko sluš-
nih poti. Težko pa si je zapomniti podatke, ki jih še 
nikoli nismo slišali. Slabšanje spomina lahko na-

kazuje na slabšanje sluha, zato ni odveč pozornost 
nameniti tudi vsakodnevnemu učenju in ohranjanju 
vitalnosti.

Ravnotežje

Slabše ravnotežje in opotekanje sta lahko posle-
dica slabše koncentracije. Ljudje, ki imajo težave s 
sluhom, navadno veliko časa in energije namenijo 
temu, da bi slišali in opazovali, kaj se dogaja v 
njihovi okolici. Pogosto zato aktivnostim, kot sta 
ravnotežje in hoja, ne namenjajo dovolj pozornosti. 

Ponovite, prosim!

Alarm vam lahko zazvoni v primeru, kadar sogovor-
nika v okolju, ki je dokaj hrupno ali pa se v njem 
mešajo različni zvoki, ne slišite dobro. Kadar ga 
morate prositi, da ponovi besede, ki jih je izrekel, 
je čas za obisk zdravnika.
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Polževi vsadki MED-EL
Naša ušesa so nenehno aktivna, tudi, ko spimo. So majhen anatomski čudež, sestavljen iz  
zunanjega, srednjega in notranjega ušesa ter slušnega živca, ki prenaša signale do možganov.

Trajna izguba sluha je najpogosteje 
posledica napake v notranjem ušesu – 
poškodbe dlačnic v polžu, katerih na-
loga je, da zvočne valove pretvarjajo v 
električne signale, ki jih naši možgani 
potrebujejo za pravilno razumevanje 
zvoka. Poškodbe dlačnic so lahko ge-
netskega izvora, posledica preglasne-
ga zvoka, poškodbe glave, staranja ali 
različnih dejavnikov okolja.

Rešitev za polno življenje
Polževi vsadki (PV) so kirurško vsa-

jeni slušni sistemi, ki prevzamejo vlogo 
dlačnic v notranjem ušesu in uspešno 
prenesejo impulz v možgane. Otro-
kom, rojenim s tovrstno okvaro sluha, 
omogočajo skoraj normalen jezikovni 
razvoj in življenje, ključnega pomena 
pa je pravočasna prepoznava zgodnjih 
znakov.

Tudi starostna izguba sluha je obi-
čajno posledica poškodb v notranjem 
ušesu. Prvi korak pri težavah s sluhom 
je pregled pri specialistu ORL, ki določi 
vrsto in stopnjo izgube sluha.

Kakovostna in naravna zvočna 
izkušnja

Družba MED-EL svoje PV izdeluje 
v avstrijskem Innsbrucku že 30 let v 
skladu z najstrožjimi standardi nad-
zora kakovosti. Imajo dve glavni kom-
ponenti: zunanji zvočni procesor, ki z 
mikrofonom zaznava zvok v okolju, in 
notranji vsadek, ki zvok pretvori v ko-
dirane električne signale.

PV MED-EL se od drugih sistemov PV 
ločijo po bolj naravni zvočni izkušnji in 
fleksibilnosti elektrode, ki zaščiti obču-
tljive strukture znotraj polža in s tem 
preostali sluh uporabnika. Združljivi 

so s prihodnjo tehnologijo in so tudi 
edini PV na svetu, s katerimi so možne 
preiskave z MR s 3,0 Tesla.
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otrok ali socialne odnose z drugimi 
ljudmi. Sluh je lahko poškodovan na 
več ravneh sluhovoda – od zunanjega 
sluhovoda, slušnega sistema, polža, 
slušnega živca do slušnih poti, ki vo-
dijo v možgane. 

Poznamo različne vzroke za na-
stanek naglušnosti, saj prva oblika 
naglušnosti nastane zaradi motnje 
pri prevajanju zvoka, druga pa zaradi 
težav pri zaznavanju vzroka. Prva nag-
lušnost je mehansko pogojena, vzrok 
je lahko tudi ušesno maslo, medtem 
ko je druga oblika naglušnosti staro-
stno pogojena.

Najpogosteje zdravijo s 
kortikosteroidi 

Diagnostika po besedah strokov-
njakov zajema pregled zunanjega 
ušesa, da izključijo težave pri uhlju ali 
sluhovodu. Srednje uho je sestavljeno 
iz bobniča, votline srednjega ušesa 
(v širšem pomenu) in treh slušnih 

koščic. Tu lahko prihaja do različnih 
bolezni ali stanj, ki vodijo v začasno 
(pri otrocih) ali trajno poslabšanje 
sluha, praviloma pri starejših ljudeh. 
Večino jih je možno odpraviti z opera-
tivnim posegom. V notranjem ušesu 
pa so senzorji za registracijo zvoka. Ti 
z leti pešajo, v večini primerov najprej 
v področju visokih frekvenc, nadalju-
je pa se v področje z vedno nižjimi 
frekvencami. 

Za zdravljenje najpogosteje upo-
rabljajo kortikosteroide, ki zmanjšajo 
vnetje, oteklino in pomagajo telesu v 
boju proti bolezni. Včasih so jih dajali 
peroralno v obliki tablet, vendar je 
klinična študija leta 2011 pokazala us-
pešno intratimpanično (skozi bobnič) 
injekcijo kortikosteroidov. To terapi-
jo je priporočljivo začeti čim prej, še 
pred prihodom vseh izvidov.

Če se ugotovi, da je vzrok za ne-
nadno izgubo sluha okužba, zdrav-
nik predpiše antibiotike, če pa so to 

stanje povzročila nekatera zdravila, ki 
jih mora bolnik jemati zaradi drugih 
razlogov, jih takoj preneha jemati. Če 
je sluh močno okvarjen in se bolnik 
ne odzove na nobeno zdravljenje, 
mu lahko zdravnik priporoči uporabo 
slušnih pripomočkov ali namestitev 
umetnega polža.

Najpogostejše so operacije sre-
dnjega ušesa. Slušne koščice začnejo 
sčasoma zatrjevati (tako imenova-
na otoskleroza). Pride lahko tudi do 
poškodbe bobniča. Pri zelo hudih 
izgubah sluha, ki so posledica ne-
razvitosti sluhovoda ali srednjega 
ušesa, je sluh mogoče vzpostaviti s 
polževim vsadkom. Pri tem se ko-
vinska žička vstavi neposredno do 
senzorjev v notranjem ušesu in jih 
draži, daje signal in posledično omo-
goča zaznavanje zvoka. Pogoj za to 
pa je, da je notranje uho funkcional-
no. Ti posegi se običajno opravijo pri 
manjših otrocih.  
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Ustrezno  
zračenje  
je ključen ukrep  
za splošno zdravje,  
ne le med pandemijo
Avtorica: Jerneja Srebot

Prezračevanje je s prihodom koronavirusa postalo vse bolj aktualna tema – 
v kombinaciji z veliko koncentracijo ljudi namreč slabo prezračeni prostori 
predstavljajo veliko večje tveganje za prenos virusov. Poleg ostalih ukrepov 
je tako zračenje postalo pomemben del našega vsakdana in še po preneha-
nju izvajanja nekaterih ukrepov ostaja pogosta tema pogovora zaradi števil-
nih vplivov, ki jih ima na naše zdravje tudi izven sezone prehladov. 

V      eliko vprašanje pri tem je 
predvsem, kdaj je prezrače-
vanje učinkovito? Ne glede 

na to, ali prostore prezračujemo s 
pomočjo naravnega prezračevanja, 
torej z odpiranjem oken, ali pa imamo 
v objektu urejen sistem za mehansko 
prezračevanje, je dobro vedeti, kdaj 
so naši prostori dejansko kakovostno 
prezračeni.

Neoporečen zrak je nujen predvsem 
v zdravstvenih ustanovah

Če želimo biti pri zračenju pro-
storov učinkoviti, je pomembno, da 
zagotovimo dovolj pogosto menjavo 

zraka, hkrati pa mora biti ustrezna 
tudi smer toka zraka, da ne pride 
do prenosa mikroorganizmov med 
osebami.

Priporočila strokovnjakov se, kar 
se tiče zračenja, nekoliko razlikujejo 
glede na to, za kakšen tip zračenja 
gre. Pri tem je namreč treba upošte-
vati več dejavnikov – velikost oken 
in prostorov, število ljudi v prostoru, 
namembnost prostorov, temperaturo 
in raven vlage v notranjem in zuna-
njem prostoru in druge.  

Pri naravnem zračenju nam za do-
ločitev meje lahko pomaga merilnik 
ogljikovega dioksida, pri mehanskem 

pa lahko določimo število menjav zra-
ka na uro. Svetovna zdravstvena orga-
nizacija (WHO) in ameriško združenje 
ASHRAE pri mehanskem zračenju v 
ustanovah priporočata šest izmenjav 
zraka na uro, v zdravstvenih ustano-
vah, kjer pri posegih nastaja aerosol, 
pa 12 izmenjav zraka na uro.

V javnih ustanovah, kjer je koncen-
tracija ljudi velika, naravno prezračeva-
nje pa ne pride v poštev, je priporočlji-
va uporaba mehanskih prezračevalnih 
sistemov. S pravilnim prezračevanjem 
in ob kombinaciji zračnih filtrov nekate-
ri strokovnjaki trdijo, da se predvsem v 
zdravstvenih ustanovah znatno zmanj-

ša možnost okužb ne le neposredno 
med ljudmi, temveč tudi med operativ-
nimi posegi, ko so pacienti toliko bolj 
izpostavljeni snovem, ki so v zraku. 

Začetna naložba prinaša 
dolgoročne rezultate

Da je prezračevanje zares učinkovi-
to, je treba zagotoviti zadosten pretok 
zraka, ki poskrbi, da se prostor na-
polni s kisikom in se odstranijo mo-
rebitni mikrobi. Najlažje in z najmanj 
truda lahko kakovostno prezračevanje 
dosežemo s pomočjo vgrajenih pre-
zračevalnih sistemov.

Ti počasi postajajo norma v stav-
bah nove gradnje, za starejše zgradbe 
pa predstavljajo dodatno naložbo, ki 
pa jo lastniki pogosto kombinirajo s 
splošno energijsko sanacijo objekta. 
Kljub večjemu strošku prezračeval-
ni sistemi zagotavljajo naložbo za 
zdravje na dolgi rok, saj samostojno 
izvajajo nalogo, ki smo ji sami sicer 
težko kos.

Prezračevalna naprava je pri me-
hanskem prezračevanju vgrajena v 
tehnični prostor, kjer je tudi oprema 
za ogrevanje, kar pomeni, da zanjo 
ne potrebujemo dodatnega prostora. 
Preko kanalov se v prostore svež zrak 
vpihuje oziroma se iz njih odsesava. 
Tako z minimalno količino svežega 

zraka in zanemarljivo rabo energije 
dosežemo, da imamo v prostorih zrak 
z najvišjo možno kakovostjo.

Dodatno prednost pri mehanskem 
prezračevanju ponuja tudi možnost 
rekuperacije, pri kateri topel zrak, 
ki se odvaja iz prostora, ogreje zrak, 
ki prihaja v stavbo, s čimer lahko v 
kurilni sezoni prihranimo okrog 80 
odstotkov energije. Nekatere sodobne 
rešitve poleg rekuperacije omogočajo 
tudi vračanje vlage, kar pozimi izbolj-
šuje kakovost zraka tudi z vidika višje 
relativne vlažnosti.

Za pravilno prezračevanje 
največkrat nimamo časa

Mehansko prezračevanje je kon-
cept, ki šele v zadnjem času prihaja 
nekoliko bolj v ospredje. Veliko sta-
rejših stavb tako še vedno deluje na 
princip naravnega prezračevanja, pri 
tem pa je treba biti še posebej pozo-
ren na pravilno izvedbo. Strokovnja-
ki soglasno opozarjajo, da pripiranje 
oken le v zgornjem delu (na kip) lahko 
povzroči več škode kot koristi. Četudi 
se zrak tudi v tem primeru izmenjuje, 
ne pride do dovolj obsežne izmenja-
ve, hkrati pa dolgotrajno odpiranje 
oken na ta način lahko povzroči tudi 
napake, kot je plesen v bližnji okolici 
okna, saj se tam zadrži največ vlage. 

Pravilni pristop je v tem primeru 
ravno obraten: namesto dolgotrajno 
priprtih oken bi morali okna periodično 
odpreti na stežaj, da zagotovimo učin-
kovit pretok zraka. Pogostost zračenja 
je pri tem odvisna od velikosti prostora 
in števila ljudi, pogosto pa za takšno 
izvedbo ne najdemo dovolj časa.

Dodatna težava, ki se v tem prime-
ru lahko pojavi pozimi, je znatna izgu-
ba energije, ki se zgodi, ko nam topel 
zrak dobesedno uide skozi okno. Po 
podatkih nekaterih strokovnjakov naj 
bi na ta način na leto izgubili med 20 
in 25 kilovatnih ur energije na kvadra-
tni meter bivanjske površine. V pole-
tnem času imamo obratno težavo, ko 
z zračenjem spuščamo v prostore tudi 
vročino. Tako se moramo odločiti med 
izgubo energije oziroma neugodno 
temperaturo v prostorih in med slabo 
kakovostjo zraka.

Dodatno kakovost lahko dosežemo 
s filtriranjem

V prostorih, kjer se ni možno izogni-
ti centralnemu kroženju zraka zaradi 
funkcije hlajenja ali ogrevanja, na NIJZ 
priporočajo, da se delež zunanjega 
zraka čim bolj poveča. Ob tem je pri-
poročeno tudi filtriranje povratnega 
zraka, moramo biti pa pri tem pozorni, 
da filtre menjujemo dovolj pogosto in 
v skladu z navodili proizvajalca. Ne-
kateri strokovnjaki priporočajo zdru-
žitev prezračevanja in filtracije v en 
sistem, ki zunanji zrak sproti še očisti 
mikrobov in delcev. Pri tem opozarjajo 
na redno vzdrževanje – filtre je treba 
redno menjati, kar pa lahko za večje 
objekte na letni ravni predstavlja pre-
cejšen finančni zalogaj.

Kot dopolnitev k prezračevanju 
lahko uporabljamo tudi sobne čis-
tilce zraka, ki pa morajo biti za svoje 
brezhibno delovanje ustrezno name-
ščeni in tudi vzdrževani. V tem pri-
meru strokovnjaki pozivajo k pazlji-
vosti, da čistilci zraka ne sproščajo 
morebitnih snovi, kot je na primer 
ozon, ki bi lahko v prevelikih kon-
centracijah predstavljale tveganje 
za zdravje. 

Priporočila strokovnjakov se, kar se tiče 
zračenja, nekoliko razlikujejo glede na 

to, za kakšen tip zračenja gre. Pri tem je namreč 
treba upoštevati več dejavnikov – velikost oken in 
prostorov, število ljudi v prostoru, namembnost 
prostorov, temperaturo in raven vlage v notranjem 
in zunanjem prostoru in druge.  
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PRODAJNI HIT i-VENT!
Pametna prezračevalna enota i-Vent kot novost v decentralnem 
prezračevanju. Izjemno enostavna za vgradnjo, primerna za 
vgradnjo v starejše hiše ali stanovanja, kot tudi v novogradnje. 
Temelji na pretoku zraka v celotnem bivalnem območju z en-
stavnim upravljanjem preko aplikacije, ki je kompatibilna z sis-
temoma Android in iOS. Sistem deluje brez hrupa in škodljivih 
snovi, kot tudi brez vetra in neugodnih vremenskih vplivov. Pre-
pišna varovala in omejitev volumna zračnega pretoka pa bosta 
poskrbela, da ne bo prišlo do prepihov.

REVOLUCIJA V PREZRAČEVANJU

ENERGETSKO UČINKOVITA NALOŽBA. IZKORISTKI NAD 90 %.

PREZRAČUJEMO ŽE OD LETA 1959.

“ Za nakup smo se odločili zaradi prisotno-
sti vlage, rosnih oken in plesni. To je bila 
edina zares prava in zanesljiva odločitev, 
za katero nam ni žal! Učinki so enkratni in 
naložba je bolj vredna od naložbe v kakr-
šenkoli sklad! Hvala!”

MARIJA, Dravograd

» Lunos hvala, da ste rešili, kar je izgle-
dalo nerešljivo. Zidna plesen, zarošena 
stekla, zatohel zrak, ogromno vlage, 
kljub zračenju prostorov in skrbni upo-
rabi. Šele Lunos je poskrbel, da smo v 
našem domu, zares popolnoma odpra-
vili vse težave in zdaj uživamo v čistem, 
svežem zraku v vsakem trenutku.«

JASMINA, Markovci

“Zahvaljujoč vašemu sistemu smo v hiši 
prejeli svež, čist zrak. Veliko ste nam 
pomagali. Zdaj nimamo alergij in pljuča 
mojega brata so se izboljšala. Pred 10. 
leti je namreč v požaru opekel pljuča. 
Do vgradnje sistema je kašljal vsakih 
pet minut. Danes skoraj nima kašlja. 
Hvala vam, spremenili ste kakovost na-
šega življenja.” 

SERGEJ, Trzin

VARČEVANJE Z
ENERGIJO

ODPRAVA ODVEČNE
VLAGE IN PLESNI

PREPROSTO IN POCENI
VZDRŽEVANJE

VEČ KOT 100.000 SLOVENCEV 
PRISEGA NA NAŠO SVEŽINO!

Številke dokazujejo, da so naši prezračevalni 
sistemi res kakovostni.

Cenovno ugodno in izjemno enostavno za vgradnjo.



Vam kdaj »uide«, kadar zakašljate,  
se smejete ali skačete? Se kdaj 
znajdete v situaciji, ko morate kar 
naenkrat najti stranišče, ampak res 
takoj, v tistem trenutku? 

Uhajanje urina je, pa čeprav po ka-
pljicah in ne glede na vzrok, za vsako 
žensko stresno. Pogosto občutek 
sramu prepreči, da bi takoj poiskale 
pomoč ali nasvet. Uhajanje urina oz. 
urinska inkontinenca je veliko pogo-
stejši pojav, kot si morda predstavlja-
mo. Dejansko se ena izmed treh žensk, 
starejših od 18 let, srečuje z nehotenim 
uhajanjem urina, vendar pa samo ena 
od devetih uporablja ustrezne pripo-
močke za zaščito pri uhajanju urina in 
ne higienskih vložkov.

Stresna in urgentna urinska inkonti-
nenca sta pri ženskah najpogostejši 
in predstavljata kar 90 % primerov. 
Stresna urinska inkontinenca je 
najpogostejša, urin uhaja ob telesnih 
naporih, kihanju, kašljanju, dvigovanju 
težjih bremen, poskokih, pri hoji po 
stopnicah navzdol ali hoji po hribu. 
Pri urgentni inkontinenci ali preko-

merno aktivnem sečnem mehurju 
pa ženske začutijo nenaden pritisk in 
nujo po uriniranju, ni pa nujno, da ob 
tem pride do nehotenega uhajanja 
urina. Statistika pravi, da traja do 7 
let, preden ženske poiščejo pomoč pri 
zdravniku, medtem pa si pomagajo na 
različne načine. 

Najenostavnejši in najpogostejši način 
je uporaba higienskih vložkov. Zakaj? 
Največkrat so že v domači kopalnici in 
zato najbolj enostavna rešitev, pa še 
nikomur ni treba razlagati o težavah 
z uhajanjem urina. Pa so higienski 
vložki pravilna izbira? Higienski vložki 
in predloge za zaščito pri nehotenem 
uhajanju urina izgledajo enako, prilepi-
jo se na spodnje perilo in so namenjeni 
zaščiti pred iztekanjem. Je pa kar nekaj 
občutnih razlik: zgradba predlog za 
inkontinenco je prilagojena hitrejšemu 
vpijanju iztekajočega se urina, vrhnja 
plast predloge omogoča, da koža 
ostane suha, s čimer se zmanjša pojav 
vzdražene, pordele kože ali celo srbeči-
ce. Predloge za inkontinenco tudi nev-
tralizirajo neprijeten vonj, ki je pogosto 
pokazatelj težav z uhajanjem urina. 

Poznate drobno kapljanje ravno 
takrat, ko je to najmanj primerno? Ob 
smehu, kašljanju, športni aktivnosti? 
Ali pa komaj pridrobencljate do 
stranišča? Preizkusite predloge 
Abena Light, ki pomagajo pri 
težavah z nehotenim uhajanjem 
urina. Zračne, visoko vpojne, 
diskretne. 

Izdelke lahko kupite v lekarnah, specializiranih 
trgovinah z medicinskimi pripomočki, Tuš drogerijah 
ali na www.abena-helpi.si.

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

  Z izjemno vpojnimi materiali
– dobra zaščita pred iztekanjem

  Tanke in diskretne
– za vsakodnevno udobje

  100-odstotna zračnost materiala
– zmanjša možnost draženja kože

  Nordijski znak za okolje
– prijazno do narave in vaše kože

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

Uhajanje urina –  
težko spregovorite o tem?

Tudi vpojnost higienskih vložkov se ne 
more primerjati z vpojnostjo predlog 
za inkontinenco, ki imajo še dodatno 
vdelano zaščito pred iztekanjem urina.

Če imate težave z nehotenim uhaja-
njem urina, četudi samo po kapljicah, 
se posvetujte s svojim zdravnikom. 
Ne čakajte vrsto let, da kapljice posta-
nejo večji in resen problem. Za zaš-
čito izberite kakovostne in diskretne 
pripomočke za inkontinenco, ki s svojo 
zračnostjo preprečujejo težave s kožo 
in sluznico, omogočajo visoko vpojnost 
in s tem dobro zaščito pred iztekanjem, 
predvsem pa ne vplivajo na kakovost 
vašega življenja.
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Z vlaženjem do varnejših prostorov
Ob prenehanju ukrepov za zajezitev epidemije smo morda dobili občutek, da smo se od koro-
navirusa dodobra poslovili, a še zdaleč ni tako. Še vedno je v naši sredi in vpliva na življenje ok-
rog nas, četudi ga ne občutimo več tako neposredno. Veliko že vemo o tem, kako si učinkovito 
razkužiti roke in nositi maske ter kako pravilno zračit prostor, na širjenje virusa pa vplivajo 
tudi številni drugi dejavniki, na katere morda ne pomislimo. Eden od njih je na primer vla-
žnost zraka.
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Premat d.o.o., Japljeva 7, 1000 Ljubljana,  
tel: 0599 29 390, MOBITEL: 031-467-348 / 041-434-054, 
Epošta: info@premat.si

vlažilniki in ionizatorji 

ZDRAVJU PRIJAZNA ZRAČNA VLAGA
Pomen zračne vlage  
v bolnišnicah in sektorju oskrbe

Vlaženje zraka, razvlaževanje 
in hlajenje z izhlapevanjem
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www.condair.si

Težava nastane v ogrevalni sezoni
Čas preživetja koronavirusov na 

neživih površinah in v obliki kužnih 
kapljic v zraku je bil temeljito testi-
ran v več raziskavah, pri vseh pa so 
odkrili podobne rezultate. Najbolj 
dolgotrajno preživetje virusov na po-
vršinah in v zraku omogočajo nizke 
temperature in nizka vlažnost, med-
tem ko jih zelo visoke temperature 
onemogočijo.

Virusi preživijo dolgo časa tudi pri 
srednje visokih temperaturah (med 20 
in 30 °C), a le, če je zrak suh. Težavo 
pri prenašanju virusa tako predsta-
vljajo zaprti notranji prostori, ki so v 
hladnih mesecih ogrevani in imajo po-
sledično nenaravno nizko raven vlage. 
Ravno v takšnih zaprtih prostorih pa 
ljudje pozimi preživimo največji del 
svojega časa.

Suhi prostori predstavljajo znatno 
večje tveganje

V eni od znanstvenih raziskav so 
odkrili, da je v ogrevanih suhih pro-
storih po tednu dni še vedno kužnih 
okrog 80 % koronavirusov na površi-
nah, medtem ko je v prostorih s 50-% 
vlažnostjo po le dveh dneh kužen le še manj kot odstotek koronavirusov.

Z uravnavanjem vlage bi tako lahko 
bistveno vplivali na zmanjšanje okužb 
v bolnišnicah in ostalih zaprtih javnih 
ustanovah, kjer se redno izmenjuje 
večje število ljudi.

Ustrezna vlažnost vpliva tudi na 
splošno počutje

Idealna raven relativne vlage v 
notranjih prostorih je med 40 % 
in 60 %, samo z zračenjem pa na 
to bolj malo vplivamo. Nekateri si 
pomagajo z nastavljanjem posod 

z vodo na radiatorje, segrevanjem 
vode na štedilniku in izdatnejšim 
zalivanjem sobnih rastlin, a tudi te 
tehnike navadno pripomorejo le 
za kakšen odstotek. Daleč najbolj 
učinkoviti so pri tem opravilu pro-
fesionalni vlažilci zraka.

Prava raven vlage poleg nižanja 
zmanjševanja možnosti okužbe po-
maga tudi pri učinkovitejšem čiščenju 
dihalnih poti in vzdrževanju imunske-
ga sistema, dobro pa vpliva tudi na 
stanje kože, delovno storilnost in na 
splošno dobro počutje.
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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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Janssen, farmacevtski del Johnson & Johnson d.o.o., Šmartinska cesta 53, 1000 Ljubljana, tel.: 01 401 18 00, e-mail: info@janssen-slovenia.si 


