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Majhna tabletka
za velike težave z zgago.
Ponavljajoča se zgaga je moteča nadloga, ki lahko znatno poslabša kakovost življenja. Potrebno je zdravljenje, ki poskrbi
za dolgotrajno rešitev. Nolpaza control spada v skupino zdravil, ki jih običajno predpišejo zdravniki. Zaradi učinkovitosti in
varnosti je sedaj na voljo tudi brez recepta.
Ne dovolite, da vam zgaga zagreni življenje. Obiščite svojo lekarno.

Nolpaza control. Dolgotrajno prežene zgago.
Zgaga je posledica
čezmernega zatekanja
želodčne kisline
v požiralnik.

Nolpaza control deluje
na mestu izločanja
želodčne kisline.

Za več informacij obiščite www.nolpaza-control.si.

Pred uporabo natančno preberite navodilo!
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

Nolpaza control zagotavlja
dolgotrajen nadzor nad
zgago.

VSEBINA

UVODNIK

Aktualno
Imam povečane vrednosti krvnih maščob

4

Naš gost
prim. Matija Cevc, dr. med.
Holesterol LDL – čim nižje, tem bolje

7

Poskrbimo zase
Prvi korak do zmanjšanih vrednosti
krvnih maščob
Koliko holesterola imate v krvi?
Pomen velikih odmerkov statina
po srčnem infarktu

10 Škodljivi holesterol
11 ne more biti
prenizek
12 Nezdrav življenjski slog, o katerem največ govorimo,

Nasvet farmacevtke
Statini in svetovanje v lekarni

14

Svetovalni kotiček
Spregovorite o motnji erekcije

17

Terme Krka
Okus Sredozemlja

18

Novice iz Krke
Svetovni dan hipertenzije

19

Krkina dneva odprtih vrat
povezala generacije

20
21
23

Mehur pod nadzorom
Nagradna igra

V skrbi za vaše zdravje: Uredimo holesterol
Izdajatelj: Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto

je le eden od dejavnikov tveganja za bolezni srca
in žilja, ki so v Sloveniji še vedno najpogostejši
vzrok smrti. Zvišan krvni tlak, povečane vrednosti
sladkorja v krvi, čezmerna telesna teža in debelost ter
povečane vrednosti krvnih maščob, zlasti holesterola,
pa so drugi, prav tako pomembni dejavniki tveganja.
O holesterolu je bilo že veliko napisanega. V trdni
obliki ga je v žolčnih kamnih leta 1769 odkril
francoski zdravnik in kemik François Poulletier de
la Salle. Leta 1815 ga je kemik Eugène Chevreul
poimenoval holesterin. Čeprav je od takrat minilo
že veliko časa, je z njim še vedno povezanih kar
precej napačnih predstav. Zato smo se o holesterolu
razpisali v tokratni številki revije. Nismo se ustavili
le pri definicijah in nasvetih, ampak smo pisali
o tem, kje in kako nastaja holesterol, razložili smo
razliko med koristnim in škodljivim holesterolom,
odgovorili na vprašanje, kako pogosto naj bi si
ga merili, in seveda povedali tudi, kako zmanjšati
vrednosti škodljivega holesterola, če laboratorijski
izvidi pokažejo, da je to potrebno. Dobro je vedeti,
da zdravljenje traja do konca življenja in da škodljivi
holesterol ne more biti prenizek.
Vzemite si čas in revijo natančno preberite. Izvedeli
boste marsikaj novega, čeprav ste mogoče
prepričani, da o holesterolu že vse veste.
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AKTUALNO
Od povečanih vrednosti
holesterola do bolezni srca in
žilja
Maščobe same po sebi niso škodljive. Za normalno
delovanje jih telo potrebuje, vendar le v majhnih
količinah. Trigliceridi imajo v telesu številne pomembne funkcije, najbolj poznani pa so kot zaloga
energije. Holesterol je ključna sestavina celičnih
membran. Iz njega nastanejo različni hormoni, nujni
za normalno delovanje telesa.
Telo kar 80 % holesterola, ki ga potrebuje,
ustvari v jetrih, s hrano pa ga dobimo le
okoli 20 %.

Imam
povečane
vrednosti
krvnih maščob
»Zakaj moram jemati zdravila, če pa se
dobro počutim?« se marsikdo vpraša, ko
laboratorijski izvidi pokažejo povečane
vrednosti krvnih maščob in zdravnik
napiše recept. Le malokdo se zaveda,
da se zaradi povečanih vrednosti krvnih
maščob počasi mašijo žile, kar brez
opozorilnih znakov vodi v razvoj bolezni
srca in žilja. Te bolezni so zelo nevarne in
lahko celo usodne, zato je pomembno,
da se s čimprejšnjim uravnavanjem
vrednosti krvnih maščob njihov razvoj
čim bolj upočasni.
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Kadar je v telesu preveč holesterola, se med trans
portom po žilah odvodnicah odlaga v žilne stene,
kjer tvori oblogo ali leho. Zaradi tega procesa, ki
ga imenujemo ateroskleroza (poapnenje žil), se
postopno in dalj časa povsem brez opozorilnih
znakov počasi mašijo žile. Ko posamezni organi in
organski sistemi zaradi oviranega pretoka krvi ne
dobijo dovolj hranil za nemoteno delovanje, se pojavijo klinični znaki. Če obloge ali lehe počijo, pride
njihova vsebina v stik s krvjo in nastane krvni strdek.
Ta žile še bolj zoži ali pa jih celo popolnoma zamaši,
kar je smrtno nevarno.
Ateroskleroza je počasno kopičenje krvnega
holesterola v stenah žil odvodnic (arterij).
Bolj ko so povečane vrednosti krvnih maščob, hitreje
poteka proces ateroskleroze in prej se razvijejo bolez
ni srca in žilja. Mednje uvrščamo različna obolenja, ki
jih glede na prizadeti organ delimo na:
• koronarno srčno bolezen, ki lahko vodi do razvoja angine pektoris (srčne bolečine) ali do srčnega
infarkta,
• bolezen možganskega žilja, ki lahko vodi v možgansko kap,
• periferno arterijsko bolezen, kjer zožitev žil v nogah povzroča značilne bolečine in lahko vodi celo
v odmrtje (gangreno), če se žile povsem zamašijo.

Danes imajo na svetu 4 od 10 odraslih ljudi
povečane vrednosti krvnih maščob.

velike lehe ovirajo
tok krvi po žilah

zdrava žila
nastajanje leh
			

bolezen dolgo časa
poteka prikrito,
brez kliničnih znakov

klinični znaki
ob naporu

razpok lehe in nastanek
krvnega strdka

klinični znaki, ki zmanjšajo
kakovost življenja

Kako pogosto naj bo merjenje
ravni holesterola?
Pri odraslih, starejših od 20 let, naj bi se holesterol
preverjal vsaj enkrat na 5 let. Če ugotovimo, da so
vrednosti povečane, ga moramo kontrolirati še pogosteje. Pogostejše kontrole so potrebne tudi pri
vseh, ki že imajo enega ali več dejavnikov tveganja
za razvoj ateroskleroze (npr. sladkorno bolezen ali
zvišan krvni tlak). Kako pogoste kontrole so potrebne, presodi osebni zdravnik.
V raziskavi CINDI so ugotovili, da ima v Sloveniji več kot 60 % odraslih prebivalcev preveč holesterola v krvi. Kdaj ste zadnjič preverili, kakšna je vaša raven holesterola?

Priporočene ciljne vrednosti krvnih maščob
• skupni holesterol: manj kot 5 mmol/l
• holesterol LDL: manj kot 3 mmol/l
• trigliceridi: manj kot 1,7 mmol/l
• holesterol HDL: več kot 1 mmol/l pri moških in več kot 1,3 mmol/l pri ženskah
Pri bolj ogroženih bolnikih, to je pri bolnikih z že razvito boleznijo srca in žilja, sladkorno boleznijo ali
z močno povečanimi vrednostmi krvnih maščob, so priporočene ciljne vrednosti krvnih maščob še
manjše:
• skupni holesterol: manj kot 4 mmol/l
• holesterol LDL: manj kot 2 mmol/l
Delce LDL imenujemo tudi škodljivi holesterol, saj odlagajo holesterol v žilne stene, medtem ko delci HDL veljajo za koristen
holesterol, ker iz žilnih sten holesterol odstranjujejo.

Uredimo holesterol
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AKTUALNO
Statini so zdravila, ki uravnavajo vrednosti
krvnih maščob in zmanjšajo tveganje za
srčno-žilne dogodke in umrljivost.

Kako delujejo zdravila za uravnavanje vrednosti krvnih maščob?
Kadar so kljub redni telesni dejavnosti in zdravi prehrani vrednosti krvnih maščob še vedno povečane,
zdravnik predpiše zdravila za njihovo uravnavanje.
Najpogosteje jih izbere med statini, ki spadajo med
najučinkovitejša in varnejša zdravila.
Statini zavirajo tvorbo holesterola v jetrih, kjer ga
nastane največ. Jetra za svoje delovanje potrebujejo holesterol, ki ga dobijo v krvi. S tem se seveda
zmanjšajo vrednosti krvnega holesterola. Z rednim
jemanjem statinov se lahko vrednosti škodljivega holesterola LDL zmanjšajo za skoraj 60 %, vrednosti koristnega holesterola HDL pa povečajo za 5 do 15 %.
Statini pa ne uravnavajo samo vrednosti krvnih maš
čob. Neodvisno od tega izboljšujejo prožnost žil, delujejo antioksidativno in protivnetno ter uravnavajo
strjevanje krvi. Številne klinične raziskave so dokazale,
da zmanjšajo tveganje za srčno-žilne dogodke in
umrljivost.

Za preprečevanje bolezni srca in žilja je zelo pomemb
no dosledno in dolgotrajno jemanje statinov.
Pogosto je zmotno prepričanje, da statini zmanjšajo
absorpcijo maščob iz prebavil in da celo učinkujejo
kot shujševalne tablete. Zmanjšan vnos mastne hrane še ne pomeni nujno tudi zmanjšanja vrednosti
krvnega holesterola, saj se ta pretežno tvori v jetrih.
Zadnje klinične raziskave kažejo, da lahko z zdravo
prehrano vrednosti krvnih maščob zmanjšamo do
15 %, za večje zmanjšanje pa so potrebna zdravila.
Pogosta težava je tudi kratkotrajno jemanje statinov.
Ljudje jemanje zdravil razumemo kot vsakodnevni
opomin, da smo bolni, s čimer se včasih težko sprijaznimo. Pri jemanju statinov pa se je treba zavedati,
da ne gre za zdravljenje bolezni, ampak za njeno
preprečevanje. Samo zdrav življenjski slog in redno
jemanje zdravil za uravnavanje vrednosti krvnih maš
čob bosta upočasnila naraven proces staranja žil in
aterosklerozo ter pomembno zmanjšala tveganje za
nastanek bolezni srca in žilja.
• Krka je svoj prvi statin (lovastatin) zdravnikom in bolnikom ponudila že leta 1996.
Kasneje sta sledila še dva statina (simvastatin
in atorvastatin) ter zaviralec prehajanja holesterola iz prebavil v kri (ezetimib).
• Krkino široko paleto zdravil za uravnavanje
vrednosti krvnih maščob smo v Sloveniji jeseni
2010 dopolnili še z najsodobnejšim statinom, rosuvastatinom.
• Rosuvastatin:
– učinkovito in varno uravna vse vrednosti
krvnih maščob, saj zmanjša vrednosti škodljivega holesterola LDL in trigliceridov ter hkrati
poveča vrednosti koristnega holesterola HDL,
– zaradi drugačne presnove v telesu prinaša
manjše tveganje pri medsebojnem delo
vanju z drugimi zdravili kot ostali statini.
• V zadnjih 15 letih se je Krka uveljavila kot vodilna proizvajalka zdravil za uravnavanje
vrednosti krvnih maščob v Sloveniji ter na
trgih srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope.
• S Krkinimi zdravili za uravnavanje vrednosti
krvnih maščob se vsak dan zdravi že milijon
in pol bolnikov.
Sanja Brus
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NAŠ GOST

prim. Matija Cevc, dr. med.
Klinični oddelek za žilne bolezni
Univerzitetni klinični center
Ljubljana

Holesterol LDL – čim nižje,
tem bolje
Na nastanek in hitro napredovanje ateroskleroze vpliva več dejavnikov. Čeprav so njihovi vplivi
različno pomembni, predstavljajo
nevarnost za nastanek kroničnih
bolezni srca in žilja. Na nekatere
dejavnike ne moremo vplivati,
veliko pa je takih, na katere lahko odločilno vplivamo sami. In
prav holesterol velja za enega
od najnevarnejših dejavnikov za
nastanek in napredovanje ateroskleroze, vendar lahko zmanjšamo
njegovo izrazitost.
O krvnih maščobah, nevarnostih
in zdravljenju smo se pogovarjali

s prim. Matijo Cevcem, dr. med.,
ki je tudi predsednik Društva
za zdravje srca in ožilja Slovenije.

Ali je holesterol nujen?

Brez holesterola človek ne more
živeti. Znani rek pravi, da od viška
glava ne boli. Za holesterol pa to
ne velja. Zaradi prevelikih vrednosti holesterola lahko glava zelo
boli, saj preveč holesterola v krvi
bistveno pospeši poapnenje žil in
s tem nastanek možganske kapi,
srčnega infarkta, odmrtja nog in
drugih zapletov.

Kje nastaja holesterol in
kako se prenaša po telesu?

Najpomembnejši »izdelovalec«
holesterola so jetra. Ker pa se
holesterol v vodi ne topi, se po
telesu ne more prenašati v prosti
obliki. Zato se v jetrih izoblikujejo
posebni delci – lipoproteini, ki
holesterol s krvjo prenašajo po
telesu. Poznamo več vrst lipoproteinov, najpomembnejša pa sta
LDL in HDL. Delci LDL holesterol
iz jeter oddajajo v tkiva. Če je
holesterola LDL preveč, se začne
kopičiti v žilnih stenah in nastane
ateroskleroza. Delci HDL delujejo
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ravno nasprotno. Iz tkiv odstranjujejo odvečni holesterol in ga
odnašajo nazaj v jetra, kjer se presnovi. Delci LDL so torej škodljivi,
delci HDL pa koristni.

Kako pa vemo, koliko holesterola imamo v krvi?

Edini način, da izvemo za svoje
vrednosti holesterola, je laboratorijska določitev krvnih maščob.
Običajno v laboratorijih določajo
vrednosti skupnega holesterola, trigliceridov in holesterola
HDL. Škodljivi holesterol LDL se
navadno izračuna po posebni
enačbi. Da bi bila meritev pravilno
izvedena, je treba kri odvzeti na
tešče (vsaj 12 ur pred odvzemom
ne smemo jesti, lahko pa pijemo
vodo, čaj brez dodanega sladkorja
ipd.), po vsaj 10-minutnem po
čitku in sede. Rezultati meritev
so lahko napačni tudi, če se kri
odvzame med akutnim obolenjem ali po neprespani noči.

izredno hitro razvija in raste, zelo
majhne vrednosti holesterola LDL
– le okoli 1 mmol/l. Na Kitajskem
je bila v 70. letih prejšnjega stolet
ja narejena raziskava, ki je pokazala, da je povprečna raven skup
nega holesterola pri njih le okoli
4 mmol/l. V tistih časih na Kitajskem skoraj niso poznali srčnega
infarkta. V zadnjih letih, ko je v to
deželo prodrl zahodnjaški način

večje od 1 mmol/l in pri ženskah
večje od 1,3 mmol/l.

življenja in so se zato povprečne
vrednosti skupnega holesterola
v krvi povečale, je tudi pri njih
prišlo do prave eksplozije srčno-žilnih bolezni. To kaže, da so
primerne vrednosti skupnega
holesterola manjše od 4 mmol/l.
V zadnjih letih so raziskovalci
z znotrajžilnim ultrazvokom opazovali aterosklerotične spremembe v žilnih stenah. Ugotovili so,
da se začne holesterol kopičiti
v žilah takrat, ko so vrednosti holesterola LDL večje od 2 mmol/l.
Če so manjše, se aterosklerotične
spremembe začnejo celo manjšati.
Seveda pa so pomembne tudi
vrednosti koristnega holesterola
HDL. Želimo, da so pri moških

Kaj je mišljeno z ocenjeno
skupno srčno-žilno
ogroženostjo?

Pa te vrednosti veljajo za
vse?

Idealno bi seveda bilo, da bi imeli
vsi take. Seveda pa nismo pri vseh
enako »strogi«. Intenzivnost ukrepanja in zdravljenja je odvisna
tudi od ocenjene skupne srčno-žilne ogroženosti posameznika.

Kdaj govorimo o povečanih
vrednostih krvnih maščob?

O tem govorimo takrat, ko so
vrednosti holesterola tako velike,
da se začne kopičiti v žilnih stenah. Zanimivo je, da imajo npr.
novorojenčki, pri katerih se telo

Znani rek pravi, da od
viška glava ne boli. Za
holesterol pa to ne velja.
Zaradi prevelikih vrednosti
holesterola lahko glava
zelo boli, saj preveč hole
sterola v krvi bistveno
pospeši poapnenje žil in
s tem nastanek možgan
ske kapi, srčnega infarkta,
odmrtja nog in drugih
zapletov.
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Ocenjena skupna ogroženost
pomeni, kolikšna je verjetnost,
da bo posameznik v nekem časovnem obdobju (običajno se
ocenjuje obdobje 10 let) doživel
srčno-žilni zaplet, ki je navadno
posledica napredovale ateroskleroze.

Kako pa ta ogroženost
vpliva na ciljne vrednosti
holesterola?

Večina svetovnih smernic za preprečevanje srčno-žilnih bolezni,
tudi slovenske, je skoraj enotna
pri ciljih uravnavanja holesterola.

Tako velja, da bi morali vsem, ki
so že doživeli kakšen srčno-žilni
dogodek ali pa so zelo ogroženi
zaradi možnosti srčno-žilnega zapleta (to so tisti, pri katerih je verjetnost, da bo v prihodnjih 10 letih prišlo do srčno-žilnega zapleta,
več kot 20-odstotna), zmanjšati
vrednosti skupnega holesterola
pod 4 mmol/l in holesterola LDL
pod 2 mmol/l. Pri tistih, ki so manj
ogroženi, pa je cilj zmanjšati vred
nosti skupnega holesterola pod
5 mmol/l oz. holesterola LDL pod
3 mmol/l. Ciljni koristni holesterol
HDL je pri bolj in manj ogroženih
enak (pri moških več kot 1 mmol/l
in pri ženskah več kot 1,3 mmol/l).
Enako velja za trigliceride, katerih
vrednost naj bi bila manjša od
1,7 mmol/l.

Kaj pa zdravljenje povečanih
vrednosti holesterola?
Zdravljenje pri vseh temelji na
spremembi nezdravih življenjskih
navad. Telesno nedejavnim priporočamo, da so vsaj 30 minut
na dan telesno aktivni, kadilcem
seveda priporočamo opustitev
kajenja, čezmerno prehranjenim

Pa je zmanjševanje vrednosti holesterola z zdravili
varno?

Danes jemljejo ta zdravila milijoni
ljudi. Izkazalo se je, da spadajo
statini med varnejša zdravila, saj
se neželeni učinki pri njih pojavijo
zelo redko. Če pa do njih pride,
težave po opustitvi zdravila zelo
hitro minejo. Zdravljenje s statini
npr. pri bolnikih s prebolelim srčnim infarktom zmanjša pogostost
ponovnih srčno-žilnih zapletov za
40 do 50 %, zaradi neželenih učinkov pa se pritožuje le okoli 0,1 %
bolnikov, ki jemljejo ta zdravila.

Kakšno je torej sporočilo
bralcem?
aterosklerotične spremembe
v žilah ipd.), pa ti ukrepi večinoma niso dovolj in jih moramo
začeti takoj zdraviti tudi z zdravili.
Najpogosteje uporabljamo zdravila, ki jih s skupnim imenom
imenujemo statini (v zadnjih
letih so najpogosteje predpisovani simvastatini, atorvastatini in
rosuvastatini). S temi zdravili lahko
vrednosti skupnega holesterola
in holesterola LDL zmanjšamo

V zadnjih letih so raziskovalci z znotrajžilnim ultrazvo
kom opazovali aterosklerotične spremembe v žilnih ste
nah. Ugotovili so, da se začne holesterol kopičiti v žilah
takrat, ko so vrednosti holesterola LDL večje od 2 mmol/l.
Če so manjše, se aterosklerotične spremembe začnejo
celo manjšati.
in debelim svetujemo, naj shujšajo, ipd. Pri zmerno ogroženih,
pri katerih povečanje vrednosti
holesterola ni preveč izraženo, to
dostikrat že zadostuje, le vztrajati
morajo pri teh ukrepih. Pri zelo
ogroženih in pri tistih, pri katerih
je ateroskleroza že znana (npr. so
že doživeli srčni infarkt, imajo
z ultrazvočno preiskavo dokazane

tudi za 50 % in več. Ta zdravila
delujejo tako, da v jetrih zavirajo
nastajanje novega holesterola. Če
samo ta zdravila vrednosti krvnih
maščob ne zmanjšajo dovolj, lahko dodamo še zdravilo, ki zavira
prehajanje holesterola iz prebavil
v kri. S tem zdravilom lahko vred
nosti holesterola v krvi dodatno
zmanjšamo še za 20 do 30 %.

Za konec bi rad poudaril, da so
povečane vrednosti holesterola
eden od najpomembnejših dejavnikov ogroženosti za srčno-žilne
bolezni. Manjše, kot so vrednosti
holesterola LDL, bolje je. To danes potrjujejo številni podatki.
Če bi opustili zdravljenje s statini
zaradi »premajhnih« vrednosti
holesterola LDL (npr. če so manjše
od 2 mmol/l), bi naredili veliko
škodo in napako, saj tako majhne
vrednosti holesterola LDL bistveno zmanjšajo srčno-žilno ogroženost, omogočijo nazadovanje aterosklerotičnih sprememb v žilah
in s tem povezano boljše in zlasti
kakovostnejše življenje. Statini
so varna zdravila, ki jih je pri zelo
ogroženih osebah ali pri tistih, ki
so že doživeli srčno-žilni dogodek,
treba dodati, sočasno pa seveda
upoštevati tudi nefarmakološke
ukrepe (redna telesna dejavnost,
hujšanje, opustitev kajenja ...).

Uredimo holesterol
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Prvi korak do zmanjšanih
vrednosti krvnih maščob
Za zdravje našega srca in žilja lahko marsikaj storimo sami. Poleg rednega jemanja
predpisanih zdravil sta pomembni tudi zdrava prehrana in redna telesna dejavnost.
Zato si zaslužita, da jima posvetimo več pozornosti.

Zdrava prehrana je uravnotežena
Le hrana z uravnoteženo sestavo da telesu
dovolj energije ter vse potrebne hranilne in
zaščitne snovi.
Vsebovati mora čim manj nasičenih maščobnih kislin
in soli ter čim več zelenjave, sadja in v vodi topnih
vlaknin (najdemo jih npr. v ovsu in ovsenih otrobih,
posušenem fižolu in grahu, ječmenu, lanenem semenu). Taka hrana zmanjšuje vrednosti krvnih maščob
in s tem ščiti žile. Maščobe niso prepovedane, zavedati pa se je treba, da so izredno kalorične, zato jih
je treba uživati v omejenih količinah, in to predvsem
tiste, ki so rastlinskega izvora. Te najdemo predvsem
v rastlinskih oljih, oreščkih in semenih. Veliko zdravih maščob (maščobnih kislin omega 3) vsebujejo

tudi ribe, zato varovalno delujejo na srce in žilje.
Pomembno se je izogibati hrani, ki vsebuje veliko
holesterola, npr. jajčnemu rumenjaku, piščančji koži,
pašteti, salami z veliko vidne maščobe in polnomast
nemu siru. Pozorni moramo biti tudi pri sladkorju.
Jesti moramo čim manj sladkarij in hrano čim manj
sladkati. Zelenjava in sadje naj bosta del vsakega
obroka. Varovalno deluje tudi pitje zelenega in črnega čaja.
Ali ste pozorni na to, kako pripravljate hrano?
Tudi tukaj lahko z marsičim pripomoremo k zmanjšanim vrednostim maščob v krvi. Hrano je priporočljivo
kuhati nad soparo, v aluminijasti foliji ali v majhni
količini vode, saj s tem preprečimo, da bi izgubila
pomembne vitamine in minerale. Pri pečenju lahko
uporabimo različne temu namenjene folije in se
s tem izognemo dodajanju olja. Priporočljivo se je
izogibati industrijsko pripravljenim omakam in koncentratom, ker vsebujejo veliko soli.

Redna telesna dejavnost prinaša
mnoge prednosti
Tudi redna telesna dejavnost pomaga pri zmanjševanju vrednosti krvnih maščob. Če rednega gibanja
nismo vajeni, začnemo počasi in postopno, najprej
z lahkotno dejavnostjo, npr. s sprehodom, opravili na
vrtu ali hojo. Če smo že telesno dejavni, lahko poskusimo npr. z intenzivnejšo hojo (hitrim sprehodom ali
hojo v klanec) ali počasnim tekom. V nadaljevanju
lahko intenzivnost stopnjujemo s kolesarjenjem, plesom, z igranjem tenisa in podobnimi dejavnostmi.
Telesna dejavnost in dobra pripravljenost
ugodno vplivata na naše srce, pomagata
nadzorovati telesno težo, izboljšata splošno
počutje ter sproščata napetost in stres.
Jernej Kos in Sanja Brus
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V primarno preprečevanje (primarno preventivo) bo
lezni srca in žilja so vključeni odkrivanje, zdravljenje
in spremljanje dejavnikov tveganja pri osebah, pri
katerih bolezen še ni izražena. Pri sekundarnem pre
prečevanju (sekundarni preventivi) pa preprečujemo
zaplete bolezni in upočasnimo njihovo napredovanje
pri bolnikih, pri katerih se je bolezen že pokazala (npr.
s srčnim infarktom).

Koliko holesterola
imate v krvi?
Ticijana Prijon, dr. med.
Zdravstveni dom Fužine,
Ljubljana
Hiperlipidemija je presnovna bolezen, pri kateri je
v krvnem obtoku povečana vsebnost holesterola
in/ali trigliceridov. Če je povečana samo vsebnost
holesterola, govorimo o hiperholesterolemiji, če je
preveč trigliceridov, gre za hipertrigliceridemijo, če je
istočasno preveč holesterola in trigliceridov, pa govorimo o kombinirani hiperlipidemiji. Pri dislipoproteinemiji pride do hiperlipidemije in do zmanjšanja
vrednosti zaščitnega holesterola HDL. Hiperlipidemija in dislipoproteinemija sta pomembni predvsem
zato, ker spadata med glavne dejavnike tveganja za
aterosklerozo. Dokazano je, da je pri ljudeh s povečano vrednostjo holesterola v krvi več možnosti za nastanek angine pektoris, srčnega infarkta,
možganske kapi in periferne arterijske bolezni.
Njihovo zdravljenje je zato eden od osnovnih
ukrepov v preprečevanju bolezni srca in žilja.

Večina vrst hiperlipidemije je posledica nezdravega
načina življenja. Sodobne prehranske navade pogosto ne ustrezajo priporočilom za zdravo prehrano,
saj je naša prehrana energetsko preveč bogata in
vsebuje preveč nasičenih (živalskih) maščob, sladkorja, soli in alkohola. Nepravilno prehranjevanje in nezdrav, predvsem sedeč življenjski slog pripomoreta
k nastanku motenj v presnovi maščob in sladkorja,
k zvišanemu krvnemu tlaku ter k nastanku bolezni
srca in žilja.
Nastanek hiperlipidemije lahko preprečimo in omogočimo njeno zdravljenje z zdravim življenjskim slogom. K temu spadajo zdrava in uravnotežena prehrana, doseganje in vzdrževanje normalne telesne teže
ter redna telesna vadba.
Dietna prehrana ugodno vpliva na zmanjšanje vred
nosti holesterola LDL – običajno do 15 %. Učinek
diete je odvisen od vrste hiperlipidemije, začetnih
vrednosti lipidov in bolnikovega sodelovanja.
Redna telesna dejavnost je pomembna, ker povečuje serumski holesterol HDL in zmanjšuje vrednost
trigliceridov v krvi, ugodno pa vpliva tudi na druge
dejavnike tveganja. Koristna je predvsem aerobna
telesna vadba (npr. kolesarjenje, hoja, tek, plavanje),
ki zajame čim več mišičnih skupin.
Večino bolnikov z motnjami v presnovi maščob zdra
vimo in spremljamo družinski zdravniki. S kliničnim
pregledom in laboratorijskimi preiskavami opredelimo
stopnjo in vrsto hiperlipidemije ali dislipoproteinemije,
iščemo vzroke, glavne dejavnike tveganja in sočasne
bolezni, ki vplivajo na izbiro zdravljenja, ter redno nad
zorujemo uspešnost zdravljenja.
Ocena skupne srčno-žilne ogroženosti je izredno
pomembna za določanje in izbiro zdravljenja hiper
lipidemije in dislipoproteinemije. Določamo jo
s posebnimi preglednicami, ki omogočajo ocenitev
tveganja za pojav akutnega žilnega dogodka
v naslednjih 10 letih. Pri tem upoštevamo najpo
membnejše dejavnike tveganja – spol, starost, kajenje, sistolični krvni tlak in holesterol. Ogroženost srca
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in žilja je tem večja, čim več dejavnikov tveganja ima
bolnik.
Zelo ogrožene so osebe, pri katerih je tveganje za
bolezni srca in žilja več kot 20-odstotno. Zmerno
ogrožene so osebe, pri katerih je tveganje za bolezni
srca in žilja od 10- do 20-odstotno, blago ali malo
ogroženi pa so tisti, pri katerih tveganje za bolezni
srca in žilja ni več kot 10- oz. 5-odstotno. V skupino
z največjim tveganjem (več 40-odstotnim) spadajo
bolniki s klinično opazno aterosklerozo.
V primarni preventivi začnemo hiperlipidemijo
zdraviti z dieto in telesno dejavnostjo. Nefarmakološki ukrepi so edini način zdravljenja pri osebah, pri
katerih je tveganje za bolezni srca in žilja manj kot
10-odstotno. Tudi pri srednje in zelo ogroženih osebah za 3 do 6 mesecev predpišemo dieto in telesno
dejavnost. Če to ni (dovolj) učinkovito, predpišemo
zdravila za zmanjšanje vrednosti holesterola in maš
čob v krvi, najpogosteje statine.
V sekundarni preventivi bolnike navadno hkrati zdravimo z dieto in zdravili, saj želimo čim hitreje doseči
ciljne vrednosti holesterola. Če se zdravilo izkaže za
učinkovito in ga bolnik dobro prenaša, nadaljujemo
zdravljenje, ki običajno traja do konca življenja.
Če pri hudih motnjah z enim zdravilom ne dosežemo zadostnega učinka, se odločimo za kombinacijo
dveh zdravil z različnim mehanizmom delovanja.
Na začetku zdravljenja preverimo učinek diete in
drugih oblik nefarmakološkega zdravljenja po 1 in
3 mesecih, kasneje pa le enkrat ali dvakrat na leto.
Učinek zdravil sprva preverjamo na 6 tednov, nato pa
dvakrat na leto.
• Pomembno je, da vsak posameznik pozna
svoje vrednosti holesterola v krvi.
• Dokazano je, da zmanjšanje vsebnosti holesterola v krvi bistveno upočasni napredovanje ateroskleroze in s tem zmanjša nevarnost
za nastanek srčnega infarkta, možganske kapi
ali pretočnih motenj v arterijah nog.
• Pomembno je doseganje ciljnih vrednosti
holesterola LDL, pri čemer velja pravilo čim
nižje, tem bolje.
• Statini ostajajo temeljno zdravilo za obvladovanje dislipidemije.
• Statini so učinkoviti le, če jih bolnik jemlje
redno. Praviloma jih je treba jemati do konca
življenja.
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Pomen velikih
odmerkov statina
po srčnem infarktu
asist. Viljemka Nedog,
dr. med., specialistka
interne medicine
Oddelek za kardiologijo in
angiologijo, UKC Maribor
Primarna in sekundarna
preventiva bolezni srca in žilja
Bolezni srca in žilja, kot so srčni infarkt, možganska
kap, bolezen perifernih arterij (žil, ki prehranjujejo
okončine, predvsem noge), predstavljajo vodilni
vzrok smrti v razvitem svetu (49 % ljudi v Evropi zaradi njih umre pred 65. letom starosti).

Intenzivno zmanjševanje vrednosti
holesterola, zlasti škodljivega
holesterola LDL, je v veliko raziskavah
upočasnilo napredovanje ateroskleroze,
hkrati pa zmanjšalo znotrajžilne obloge.
Tega ne moremo doseči samo z zdravo
prehrano, ampak je treba hkrati jemati
zdravila za uravnavanje vrednosti
krvnih maščob.
Kadar govorimo o preprečevanju teh bolezni pri
zdravih ali vsaj navidezno zdravih posameznikih,
govorimo o primarni preventivi. Ko pa govorimo
o preprečevanju (ponovnih) srčno-žilnih dogodkov
pri bolnikih z že znano boleznijo srca in žilja (npr. po
prebolelem srčnem infarktu), govorimo o sekundarni
preventivi.
V primarni preventivi tveganje posameznika, da bo
doživel srčno-žilni dogodek, ocenjujemo na podlagi
dejavnikov tveganja (npr. visok krvni tlak, bolezni srca
in žilja pri sorodnikih, sladkorna bolezen, zvišane krvne maščobe, debelost, kajenje).
Bolniki v sekundarni preventivi so že močno ogroženi, saj imajo potrjeno bolj ali manj napredovalo
bolezen srca in žilja. Pri njih mora biti nadzor nad dejavniki tveganja doslednejši, tako z nefarmakološkimi
(zdrava prehrana, redna aerobna vadba, opustitev kajenja, vzdrževanje primerne telesne mase) kot farmakološkimi (zdravila) ukrepi, s katerimi želimo doseči
ciljne vrednosti krvnega tlaka in krvnih maščob.

Zakaj je zmanjševanje vrednosti
maščob še posebno pomembno
v preventivi bolezni srca in žilja?
Ateroskleroza – oblaganje arterij z maščobnimi
blazinicami – je bolezen, ki se začne v otroštvu,
hitrost napredovanja pa je odvisna od dejavnikov
tveganja. Žilna svetlina, po kateri teče kri, se zaradi
oblog vedno bolj oži. Če na zožitvi nastane še krvni
strdek, pride do popolne zapore pretoka krvi in do
srčno-žilnega dogodka. Če gre za zaporo koronarne
arterije, ki prehranjuje srčno mišico, govorimo o srčnem infarktu. Če gre za zaporo ene izmed arterij, ki
hranijo del možganov, govorimo o možganski kapi.
Če pa pride do zapore arterije, ki prehranjuje stopalo,
odmrejo prsti na nogi in govorimo o gangreni.

Intenzivno zmanjševanje vrednosti holesterola, zlasti
škodljivega holesterola LDL, je v veliko raziskavah
upočasnilo napredovanje ateroskleroze, hkrati pa
zmanjšalo znotrajžilne obloge. Tega ne moremo doseči samo z zdravo prehrano, ampak je treba hkrati
jemati zdravila za uravnavanje vrednosti krvnih maš
čob. Teh je več vrst, razlikujejo pa se po tem, koliko
zmanjšajo vrednosti škodljivega holesterola LDL in
trigliceridov ter koliko povečajo vrednosti koristnega
holesterola HDL. Najpomembnejša razlika pa ni
v zmanjševanju vrednosti maščob, ampak v t. i. pleio
tropnih učinkih, to je v preprečevanju zlepljanja
krvnih ploščic in s tem nastajanja strdkov v krvnih
žilah ter v protivnetnih učinkih. Ti učinki so posebno
pomembni, saj delujejo prav na tiste mehanizme, ki
sodelujejo pri nastanku srčnega infarkta (oz. akutnega srčno-žilnega dogodka) in ateroskleroze. Najbolj
izražene pleiotropne učinke imajo statini, zdravila, ki
posegajo neposredno v presnovno pot holesterola.
V sekundarni preventivi močno ogroženim bolnikom
predpisujemo statine v velikih odmerkih zaradi pleiotropnih učinkov, pa tudi zato, da bi dosegli čim manjše vrednosti holesterola LDL, kar dokazano zmanjšuje
tveganje za ponovni srčni infarkt.
• Statini so v sekundarni preventivi (npr. pri
bolnikih po srčnem infarktu) zaradi pleiotrop
nih učinkov obvezno zdravilo ne glede na
vrednosti holesterola.
• Manjša vrednost škodljivega holesterola
LDL je jasno povezana z manjšim tveganjem
za ponovni infarkt.
• Veliki odmerki statinov so pomembni za
doseganje ciljnih (čim manjših) vrednosti holesterola LDL in zaradi pleiotropnih učinkov.
• Zdravljenje s statini traja do konca življenja,
saj se lahko zaradi ukinitve vrednost skupnega holesterola in holesterola LDL spet poveča.

V sekundarni preventivi močno ogroženim
bolnikom predpisujemo statine v velikih
odmerkih zaradi pleiotropnih učinkov, pa
tudi zato, da bi dosegli čim manjše vredno
sti holesterola LDL, kar dokazano zmanjšu
je tveganje za ponovni srčni infarkt.
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Brigita J. Koračin, mag. farm.
Lekarna Brod,
Ljubljana

Statini in svetovanje
v lekarni
Veliko ljudi svojim boleznim ne
nameni tolikšne pozornosti, kot bi
bilo potrebno. Vendar bi bilo prav,
da bi se vprašali, ali bolezni poznajo dovolj, ali se zavedajo njihovih
posledic. Marsikdo se tudi ne zaveda, zakaj je povečana vsebnost
holesterola v krvi nevarna, in ne
ve, kaj lahko naredi sam in kako
mu lahko pomaga zdravnik.
Kadar so vrednosti skupnega holesterola povečane in je relativno
tveganje za srčno-žilni zaplet
v prihodnjih 10 letih več kot 20-odstotno, zdravnik bolniku svetuje
zdrav način življenja in mu lahko
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predpiše statine. Statini so varna
in preizkušena zdravila, saj jih
milijoni bolnikov jemljejo že več
kot 20 let. Zavirajo encim, ki
sodeluje pri tvorbi holesterola
v jetrih, in tako zmanjšajo vred
nosti holesterola. Ne odpravljajo
vzroka, zato zdravljenje traja do
konca življenja. Izboljšujejo tudi
prožnost žil, zavirajo trganje
aterosklerotičnih leh, delujejo
protivnetno in zavirajo strjevanje
krvi. V jetrih se presnavljajo prek
encima citokroma P450. Zaradi
večjega tveganja, da se bodo
pojavili neželeni učinki, moramo

biti pozorni na hkratno jemanje
zdravil, ki se presnavljajo prek
istega encima (antikoagulanti,
antacidi, eritromicin, klaritromicin,
azitromicin, imunosupresivi, azolni antimikotiki). Odsvetujemo tudi
pitje soka grenivke.
Bolniku svetujemo, naj zdravilo
jemlje zvečer. Izjemi sta novejša
statina, atorvastatin in rosuva
statin, ki se lahko jemljeta
kadarkoli čez dan in neodvisno
od hrane, saj to ne vpliva na
njuno delovanje. Priporočljivo je,
da bolnik tableto vsak dan vzame
približno ob istem času. Z vodo

mora pogoltniti celo. Tablete naj
shranjuje na sobni temperaturi,
zaščitene pred svetlobo in vlago,
v originalni ovojnini skupaj z na
vodilom za uporabo. Bolniku naročimo, naj ob pojavu bolečine
v mišicah zdravilo preneha jemati
in se oglasi pri zdravniku.
Svetujemo mu zdrav način živ
ljenja. Če kadi, naj preneha, če
ima povečano telesno težo, naj
shujša, saj debelost ogroža srce
in žilje. Priporočamo mu pravilno
uravnoteženo prehrano, ki je porazdeljena čez ves dan. Zajtrk naj
obsega 30 %, dopoldanska malica
10 %, kosilo 30 %, popoldanska
malica 10 % in večerja 20 % vseh
kalorij. Od tega naj bo ogljikovih
hidratov 55 do 65 %, beljakovin
10 do 15 % in maščob 25 do 30 %.
Nasičenim maščobam naj se
bolnik izogiba, nenasičene
(omega 3) pa lahko uživa, saj so
koristne. Največ holesterola in
maščob je v rumenjaku, drobovini, piščančji koži, hrenovkah,
mesnem siru, salamah in polnomastnih sirih. Hrana naj ne bo
preveč slana, mastna, vsebuje naj
čim manj koncentriranega sladkorja. Priporočamo t. i. dobra živila: jabolka, avokado, suhe slive in
marelice, datlje in temne rozine,
ječmen, oves, ribe, alge in školjke,
oljčno in arašidovo olje, zeleni
čaj, jagodičevje, grozdje, oreščke,

stročnice in temno čokolado. Vsa
ta živila zmanjšujejo vrednosti
holesterola LDL, povečujejo pa
vrednosti holesterola HDL ter
ugodno vplivajo predvsem na srce, žilje in kosti. S prehrano lahko
vrednosti skupnega holesterola
zmanjšamo do 15 %.
Bolniku priporočamo veliko gibanja na svežem zraku, saj prinaša
telesno in duševno sprostitev in
srcu omogoča optimalno delovanje. Vrsto vadbe (kolesarjenje,
smučanje, hitra hoja) in ritem naj
si prilagodi vsak sam. Vadba naj
traja vsaj pol ure na dan. Bolnika
opozorimo tudi na pomembnost
počitka in spanja, na vsako
dnevno sprostitev in na druže-

nje s prijatelji. Druženje s prijetnimi ljudmi pomaga pri odpravljanju
težav in spodbuja pri spreminjanju
nezdravih življenjskih navad.
Sodelovanje bolnikov pri zdrav
ljenju je eden najpomembnejših
temeljev za uspeh. Cilj zdravljenja
s statini ni samo zmanjšanje povečanih vrednosti holesterola do
želenih, ampak tudi preprečevanje srčno-žilnih zapletov. Statini
pa so učinkoviti le, če jih jem
ljemo redno in praviloma do
konca življenja. Zdravljenje ni
uspešno, če jih jemljemo občasno
ali pa le krajše obdobje. Njihova
učinkovitost je še večja, če upoštevamo priporočila o zdravem
načinu življenja.

V lekarni so na voljo brezplačne Krkine svetovalne knjižice iz zbirke V skrbi za vaše zdravje:
• Ali imate povečan holesterol?
• Presnovni sindrom
• Življenjski slog za zdravje srca in žilja
• Zdrava prehrana pri povišanem holesterolu
• Nevarnosti za srce in žilje
• Periferna arterijska bolezen
• Visok krvni tlak – arterijska hipertenzija
• Bolnik po srčnem infarktu
in druge
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Vprašalnik za oceno
erektilne funkcije

V Krki izdelujemo zdravilo za zdravljenje motnje erekcije.
Pripravili smo poseben listič z vprašalnikom za oceno erektilne funkcije. Dobite ga lahko
v lekarnah in čakalnicah zdravstvenih ustanov.
Na lističu sta tudi Krkina telefonska številka za brezplačno svetovanje specialista urologa
in naslov Krkine spletne strani s podrobnejšimi informacijami o motnji erekcije.

RUBRIKA
SVETOVALNI
KOTIČEK
se zaradi motnje erekcije zdravi
par, ne le moški.

Kaj lahko stori partnerka

Spregovorite
o motnji erekcije
V Sloveniji ima težave z erekcijo približno 130.000
moških med 18. in 70. letom, torej vsak peti moški. To
motnjo običajno doživljajo kot nekaj, kar ogroža njihovo
moškost. O težavi težko spregovorijo, zato jih le 5 %
poišče ustrezno pomoč.
Prvi korak je obisk osebnega
zdravnika, ki lahko moškega napoti k specialistu urologu. Ta ga
bo najprej vprašal, ali lahko ohrani
erekcijo toliko časa, da uspešno
konča spolni odnos. Če se moškemu večkrat zgodi, da tega ne more, se morebitnim telesnim vzrokom pridružita še duševni pritisk
in strah pred novim neuspehom.

Zakaj je zdravljenje
pomembno

Zdravnik lahko z ustreznim
zdravljenjem pomaga, da moški
vzpostavi normalno spolno živ
ljenje. Zdravljenje močno olajša
posledice motnje in upočasni njeno napredovanje, pomembno pa

je tudi za izboljšanje samozavesti
in samopodobe ter za ohranjanje
dobrega partnerskega odnosa.
Dokazano je, da se ljudje, ki imajo
redne spolne odnose, duševno in
telesno bolje počutijo. Zdravlje
nje je pomembno tudi zato, ker
se odkrijejo morebitne sočas
ne nevarne bolezni. Raziskave
kažejo, da je motnja erekcije
lahko zgodnji opozorilni znak
za sladkorno bolezen in bolezni srca in žilja, ki se lahko
stopnjujejo v srčni infarkt ali
možgansko kap. Zato zdravnik
ob pregledu preveri tudi, ali ima
moški katero od teh bolezni, in
jih začne ustrezno zdraviti.
Zdravljenje je uspešnejše, kadar

Če ima vaš partner težave z erek
cijo in začutite, da se izogiba
intimnemu življenju, najprej skušajte ugotoviti, kaj je razlog za to.
S partnerjem se odkrito pogo
vorite o težavi. Ker takega pogovora ni lahko začeti, vam ponujamo nekaj nasvetov, kako se nanj
pripraviti.
• Za prvi pogovor skrbno izberite
pravi trenutek, ko sta oba sproščena in imata dovolj časa.
• Ne čakajte, da spregovori prvi.
• Opomnite ga, da je to pogosta
motnja, ki se lahko uspešno
zdravi.
• V pogovoru mu dajte vedeti, da
ni sam.
• Opomnite ga, kako pomembno
je, da obišče zdravnika. Motnja
erekcije je lahko posledica kak-
šne nevarne bolezni.
• Ponudite se, da ga boste spremljali pri obisku zdravnika.
Partnerja spodbujajte. Težave
z erekcijo lahko pri vašem part
nerju zrušijo samozavest in dobro
samopodobo, vzbudijo strah, nervozo, odtujenost in depresijo. Bodite spodbudni in razumevajoči,
saj bo imel vaš partner tako veliko
večje možnosti, da bo težavo čim
prej odpravil, zlasti če je motnja
duševnega izvora. Ženske za part
nerjevo izogibanje intimnosti
velikokrat krivite sebe. Tudi pri vas
lahko vzbudi slabo samopodobo,
odtujenost in depresijo. Takšni
občutki so velikokrat neutemeljeni, pravi razlog za izogibanje
intimnosti pa je motnja erekcije.
Odkrit pogovor je zato enako
pomemben za oba, najboljše pa
tisto zdravljenje, o katerem se oba
strinjata, da bo najbolje prispevalo h kakovosti vajinega intimnega
življenja.
Jerca Pavlič
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Okus
Sredozemlja
Hrano velikokrat ocenjujemo predvsem
po tem, ali prijetno diši, ali je okusna.
Malokrat pa se vprašamo, ali koristi
našemu zdravju. Vedno več strokovnjakov
poudarja, da lahko za svoje zdravje veliko
storimo sami.
Da bi ga ohranili, potrebujemo marsikaj: piti moramo
zdravo pitno vodo, čim več se moramo gibati na sve
žem zraku, se izogibati stresnim položajem in duševnim
obremenitvam. Eden od najpomembnejših dejavnikov,
ki zagotavljajo bolj kakovostno življenje, pa je tudi pravilna prehrana.
Vse več ljudi se srečuje z boleznimi srca in žilja, ki jih
povzročajo nepravilna prehrana in povečana telesna
masa, povečane vrednosti sladkorja in holesterola
v krvi, zvišan krvni tlak, telesna nedejavnost ter kajenje
in pretirano pitje alkoholnih pijač.
Raziskave so pokazale, da so ljudje, ki živijo ob Sredozemskem morju, manj izpostavljeni
tem boleznim. Ob preučevanju
njihovih jedilnikov so strokovnjaki pripravili sredozemsko
dieto, ki je prikazana v prehran
ski piramidi.
Sredozemska prehrana se od
običajne ločuje predvsem po
živilih, ki so vsak dan na jedilniku. Priporoča veliko zelenjave,
pusto rdeče meso

nekajkrat na mesec
sladice

nekajkrat na teden

perutnina, jajca
ribe
oljčno olje in olive

ki se jé surova ali malo kuhana (al dente), in ogromno
svežega sadja. Nekajkrat na teden vključuje morske
modre in bele ribe, ki so zdravo pripravljene (kuhane,
dušene ali pečene na žaru). Navadno vključuje 40 %
ogljikovih hidratov, 30 % beljakovin in 30 % maščob. Poleg razmerja med hranilnimi snovmi je pomembna še
njihova vrsta. Sredozemska prehrana temelji predvsem
na zdravih (nerafiniranih rastlinskih) maščobah, vlaknastih ogljikovih hidratih, nemastnih virih beljakovin in
zmernih količinah rdečega vina.

Temeljne sestavine sredozemske prehrane
•
•
•
•
•
•
•
•

žita in stročnice (veliko vlaknin)
ribe (maščobne kisline omega 3)
majhne količine rdečega mesa
veliko svežega sadja in zelenjave, predvsem
paradižnika, jajčevcev, paprike, česna in čebule
zelišča in začimbe (antioksidanti)
olive in oljčno olje, oreščki (maščobne kisline
omega 9)
rdeče vino (reservatrol)
čim manj industrijsko pripravljene hrane (konzervansov, transmaščobnih kislin)

Slovenska obala z zaledjem je izredno bogata s kmetijskimi pridelki (s sadjem, zelenjavo, oljčnim oljem,
vinom) in z morskimi zakladi. Pestrost in količina živil,
tudi ekološko pridelanih, je dovolj velika za gastronomsko ponudbo Talasa Strunjan, ki temelji tudi na načelih
zdrave sredozemske prehrane.
Brane Eršeg

vsak dan

sir, jogurt in drugi mlečni izdelki
stročnice, semena in oreški
sadje, zelenjava, žita in žitni izdelki

Sredozemska dieta vsebuje malo mesa
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Informacije in rezervacije: 05 67 64 100
booking.strunjan@terme-krka.si
www.terme-krka.si

NOVICE IZ KRKE

Svetovni dan
hipertenzije
Svetovni dan hipertenzije je letos maja potekal pod
naslovom Preverite svoj krvni tlak in dosezite ciljne
vrednosti. Organizirala ga je Sekcija za arterijsko
hipertenzijo skupaj z glavno pokroviteljico Krko.

E-zdravje
Poletje je tu in večina
se ob vsakodnevnih
obveznostih že pripravlja
na težko pričakovani
dopust. Čeprav si poletje
brez uživanja na soncu
težko predstavljamo, pa ni
pametno, da se brezbrižno
in brez zaščite predajamo
sončnim žarkom. Zato smo
za vas pripravili koristne
informacije o posledicah
pretirane izpostavljenosti
soncu, pravila primernega
sončenja in nasvete, kako
izbrati ustrezno zaščito.

E-mesečnik

Tako kot vsa leta doslej so v desetih
slovenskih mestih (v Ljubljani,
Mariboru, Novem mestu, Celju,
Novi Gorici, Murski Soboti, Brežicah,
Kopru, na Jesenicah in Bledu) pote
kale prireditve, na katerih smo pri
bližno 2500 mimoidočim izmerili
krvni tlak.
Da bi sporočilo svetovnega dneva
hipertenzije slišalo čim več ljudi,
smo postavili šotore, v katerih
so medicinske sestre in dijaki
zdravstvenih šol brezplačno merili
krvni tlak. Obiskovalci so poleg
tega izvedeli tudi, da je za učinko
vito znižanje krvnega tlaka zelo
pomembno, da se odločimo za
zdrav način življenja in da sledimo
navodilom za zdravljenje.
Letošnji naslov sporoča, kako pomembno je, da si vsaj občasno
izmerimo krvni tlak. Kadar je krvni
tlak višji od 140/90 mm Hg, moramo k zdravniku. Če se že zdravimo
zaradi visokega krvnega tlaka, je
smiselno, da si ga občasno izmeri-

mo in preverimo, ali so zdravila, ki
jih jemljemo, res učinkovita. Številne raziskave so namreč pokazale,
da uspešno zdravljenje zvišanega
krvnega tlaka dolgoročno spremlja
zmanjšanje splošne srčno-žilne
obolevnosti in s tem tudi umrljivosti.
V zadnjih 20 letih se je v Sloveniji
število smrti zaradi srčno-žilnih
bolezni zmanjšalo kar za 30 %. Ta
uspeh ni prišel sam od sebe, ampak
je k temu prispevalo ozaveščanje
prebivalstva o teh boleznih,
o njihovem preprečevanju in zdrav
ljenju. Izkazalo se je, da uravnavanje najpomembnejših dejavnikov
tveganja za srčno-žilne bolezni
v Sloveniji reši kar 600 življenj na
leto.
Več informacij o krvnem tlaku lahko
dobite pri družinskih zdravnikih,
knjižice iz zbirke V skrbi za vaše
zdravje pa so objavljene na naši
spletni strani www.krka.si.
Jerca Pavlič

V novem E-mesečniku
pišemo o zdravstvenih
težavah, ki nas lahko
doletijo na počitnicah, saj
tudi takrat lahko zbolimo.
Podrobneje razložimo,
kdaj si lahko pomagamo
sami, kaj mora vsebovati
potovalna lekarna in
katere so najpogostejše
zdravstvene težave,
s katerimi se srečamo
na počitnicah ali na
potovanju.
Bi bili radi o vsem obvešče
ni na svoj e-naslov?
Naročite se na E-mesečnik
in obiščite spletno mesto
www.ezdravje.com.
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Krkina dneva odprtih vrat
povezala generacije
V sklopu dnevov odprtih vrat je Krka 8. in 9. aprila na
osrednji lokaciji v Ločni gostila skoraj 3000 obiskovalcev.
Gre za tradicionalen dogodek, ki smo ga prvič pripravili
pred petimi leti, da bi širšo družbeno skupnost seznanili
z načinom proizvodnje in zlasti s celostnim sistemom
kakovosti. Tokrat je utrip podjetja 8. aprila začutilo
okoli 900 članov univerz za tretje življenjsko obdobje
iz domala celotne Slovenije, 9. aprila pa skoraj
2000 krkašev z otroki, ki so se udeležili Piko praznika.
Po sprejemu s Krkino himno in
pogostitvi so si upokojenci
ogledali proizvodni obrat Notol,
kjer so se seznanili s potekom
avtomatizirane in dovršene farmacevtske proizvodnje. V duhu
uresničevanja Krkinega poslanstva živeti zdravo življenje so si
v prireditvenem šotoru lahko
izmerili krvni tlak in holesterol ter
s Krkinimi strokovnjaki ovrednotili
izmerjene vrednosti. Na številnih
informacijskih točkah so bile obis-

kovalcem na voljo informacije
o Krkinih izdelkih, sodelavci iz Regije Slovenija pa so zanje pripravili
še niz predavanj o spominu in
pomnjenju.

Živahen Piko praznik
Če je v petek dan odprtih vrat minil umirjeno, v znamenju ogledov
in številnih predstavitev, je sobota
postregla z živžavom, kakršnega
na območju Krkinega proizvod

Dobro obiskana predavanja o spominu in koncentraciji
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Veselje ob pokanju balonov

nega kompleksa nismo vajeni. Celodnevno dogajanje, poimenovano Piko praznik, je bilo zasnovano
z mislijo na otroke krkašev.
Za nekaj manj kot 2000 krkašev
in njihovih otrok smo na priredit
venem prostoru pripravili vrsto
dejavnosti. Otroci so ustvarjali
in rajali z otroško animatorko, se
čudili spretnostim čarodeja, si
ogledali Krkina službena vozila in
se pomerili na Piko olimpijadi.
Ta je nastala v sodelovanju
z Olimpijskim komitejem Slovenije in je vključevala prav vse ključne olimpijske elemente – baklo,
zastavo, himno, številne zabavne
tekmovalne discipline in čisto
pravo olimpijsko Piko kolajno za
vsakega udeleženca. Dogajanje
je popestril še gost, pevec Peter
Vode. Svojevrstna zanimivost je
bil tudi medo Tedo, maskota Term
Krka, ki je ves čas spodbujal mlade tekmovalce.
Maja Oberstar Falkner,
Tanja S. Kobe

v samoto, negativni učinki na
delovno aktivnost zaradi motene koncentracije in utrujenosti.
Urinska inkontinenca poveča
tveganje za ponavljajoče se
okužbe sečil. Povzroči lahko
tudi izpuščaje, okužbe kože in
kožne razjede, saj je koža stalno
vlažna.

Poznamo več
vrst urinske
inkontinence

Mehur pod
nadzorom
Ste vedeli, da je najpogostejši vzrok za
zlom kolka preveč aktiven sečni mehur?
Tretjina ljudi, ki ponoči vstajajo zaradi
obiska stranišča, mora to storiti več
kot enkrat na noč. Zaradi teme, slabše
vidljivosti in velike želje po čimprejšnjem
prihodu na stranišče se pogosto zgodi,
da se spotaknejo, padejo in si zlomijo
kolk.
Nezmožnost zadrževanja urina ali urinska inkontinenca se pojavlja v vseh življenjskih obdobjih in je
različno pogosta. Povprečno se pojavlja pri 15 do
20 % celotne populacije. Pogostejša je pri starejših
oz. pri ženskah po menopavzi (po 50. letu) in pri moških po 55. letu starosti.
Posledice kronične urinske inkontinence so lahko
tudi socialne in čustvene: občutek sramu, frustracije, tesnoba in depresija, izogibanje stikom, umik

Pri stresni inkontinenci pride do uhajanja urina
zaradi pritiska (stresa) na sečni mehur; pogosta je
pri ženskah (posledica telesnih sprememb zaradi
nosečnosti, porodov in menopavze). Urgentna urinska inkontinenca je nenadna, močna potreba po
uriniranju, ki ji sledi nehoteno uhajanje urina. Pogosto je nevrogenega izvora in je posledica bolezni
osrednjega živčevja. Mešana je kombinacija obeh.
V današnjem času lahko težave, povezane
s prekomerno aktivnim sečnim mehurjem, zelo uspešno
lajšamo tudi z zdravili. Krkin solifenacin
izboljša simptome
prekomerno aktiv
nega sečnega
mehurja – zmanjša
število uriniranj na
24 ur, število epizod
inkontinence, število
epizod povečane
nujnosti uriniranja in
število epizod nujnosti nočnega uriniranja, poveča
pa količino izločenega urina in podaljša opozorilni
čas pred uriniranjem.
Predvsem je pomembno, da se problema zavedamo,
ga znamo prepoznati, da o njem odkrito spregovori
mo in pravočasno poiščemo pomoč pri zdravniku, saj
lahko večino primerov inkontinence nadzorujemo in
odpravimo, če jih začnemo zgodaj zdraviti.

Jerca Pavlič
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www.nalgesin.si

Nalgesin S vsebuje naproksen natrij.

Hitro
odpravi
bolečino.

Pred uporabo natančno preberite navodilo!
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

NAGRADNA IGRA
Geslo križanke sestavljajo črke v obarvanih poljih. Vpišite ga na priloženi kupon, dopišite svoje podatke in nam
kupon pošljite do 16. avgusta 2011. Izžrebali bomo deset dobitnikov nagrad, ki bodo prejeli praktično nagrado.
1. Kako imenujemo počasno kopičenje krvnega holesterola v stenah žil odvodnic (arterij)?
2. Kateri Krkin protibolečinski izdelek hitro in dolgotrajno odpravi bolečino?
3. V katerem mestu v Slovenskem primorju imajo Terme Krka svoje zdraviliške zmogljivosti?
4. V kateri Krkini blagovni znamki so zdravila za boljši spomin in večjo moč koncentracije?
5. Kako še drugače imenujemo oblogo, ki v žilnih stenah nastane zaradi prevelike količine krvnega holesterola?
6. Kako se imenuje novo Krkino zdravilo iz skupine zaviralcev protonske črpalke, ki dolgotrajno odpravlja zgago in ga je v lekarnah mogoče kupiti brez recepta?
7. Koliko bolnikov se vsak dan zdravi s Krkinimi zdravili za uravnavanje vrednosti krvnih maščob?
8. Kako imenujemo presnovno bolezen, pri kateri se povečajo vrednosti holesterola in/ali trigliceridov v krvi?

1
2
D
3
4
J
5
M
6
7
J
8
Rešitev

Pravilna rešitev nagradne igre iz 23. številke revije je NOLPAZA CONTROL.
Nagrajenci iz 23. številke so: Mojca Belinc, Cvetka Vrečko, Ivan Bermanec, Tereza Koštomaj, Elizabeta Harlander,
Štefka Borkovič, Dušan Žižek, Damjan Vrbaniščak, Miran Fras, Vera Kamenik.
Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti.
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Bilobil. In nič vam
ne uide iz glave!
Bilobil vsebuje izvleček iz listov ginka.
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Bilobil 120 mg – preizkusite največjo moč
za spomin in koncentracijo
• Pri pojemanju spomina in intelektualnih sposobnosti.
• Pri preobremenjenosti in večjih miselnih naporih.
• Odmerjanje samo 2-krat na dan – enostavnejše jemanje
in boljši rezultati zdravljenja.

Pred uporabo natančno preberite navodilo!
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.

