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Strah ali anksioznost?

Naš gost
Iztok Lešer, dr. med.,
spec. psih.
Anksiozne motnje
Strah ali anksioznost –
kje je meja?
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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.
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pomembnim dogodkom. Verjetno ni človeka, ki ne
bi poznal strahu, čeprav ljudski pregovor pravi, da
je strah znotraj votel, okrog pa ga nič ni. S strahom
ni nič narobe, vsi ga doživljamo. Vprašanje pa
je, kdaj postane bolezenski. Ko nas začne ovirati
v vsakdanjem življenju, govorimo o bolezenski
anksioznosti oz. tesnobi.

Kje je meja? Preprostega odgovora ni, s tem se
ukvarjajo strokovnjaki. Nekateri od njih so se izziva
lotili v novi številki revije V skrbi za vaše zdravje.
Izvedeli boste, kaj so anksiozne motnje in kako jih
prepoznamo. Seveda so strokovnjaki razložili tudi,
kako se ti bolniki zdravijo, kaj lahko naredijo sami in
kako jim lahko pomagajo njihovi bližnji.
Število ljudi z anksioznimi motnjami se povečuje.
Čeprav ni videti, celo veliko zvezdnikov trpi zaradi
anksioznosti. Med najbolj znanimi so Barbra
Streisand, Oprah Winfrey, Nicholas Cage in Naomi
Campbell. Na srečo pa nam lahko pomagajo
strokovnjaki, zato ni razloga, da bi trpeli.
Imate tudi vi take težave, morda vaši bližnji? Najtežje
je narediti prvi korak, vendar se splača. Srečno!
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AKTUALNO
Anksiozne motnje
Anksiozne motnje se pojavljajo v vseh starostnih obdobjih, tudi pri otrocih in starejših. Prizadenejo oba
spola, vendar so pogostejše pri ženskah. Pogosteje
se pojavijo pri ljudeh, ki so nagnjeni k perfekci
onizmu, ki imajo veliko potrebo po odobravanju
okolice ali po kontroli ali pa težko prenašajo
kritiko. Anksiozne motnje niso le neprijetne, ampak
tudi pomembno vplivajo na številna področja življenja. Težave v odnosih, izogibanje prijetnim dejavnostim in manjša uspešnost na delovnem mestu so le
nekatere izmed posledic. Poleg tega je anksioznost
pogosto povezana tudi z depresijo, kar v najhujših
primerih vodi celo v samomor.

Vzroki anksioznih motenj

Strah ali
anksioznost –
kje je meja?
Občutek strahu poznamo prav vsi.
Prehodna tesnobnost, živčnost ali
zaskrbljenost zaradi stresnega dogodka
je povsem normalna reakcija na
dejansko ali grozečo nevarnost.
Tako npr. občutimo tremo pred izpitom,
javnim nastopom ali koncertom. Pri
običajni zaskrbljenosti razmeroma
zlahka povežemo strah, ki ga trenutno
občutimo, s situacijo pred nami.
Če pa nas strah ovira v vsakdanjem življenju, govorimo o anksioznih motnjah. Tak strah se razlikuje od
normalnega doživljanja strahu, ki je odgovor na znan
vzrok oz. grožnjo. Ljudje z anksioznimi motnjami
čutijo tesnobo, ki je ne morejo povezati z nobeno
posamično prihodnjo situacijo in se pojavlja brez
ustreznega povoda ali v pretiranem obsegu.
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Natančnega razloga za nastanek anksioznih motenj
ne poznamo, zato ga skušajo razložiti mnoge teorije.
V splošnem velja, da anksioznost nastane, ko organizem zazna nevarnost, ki se lahko pojavi v zunanjem
okolju, ali pa je zaznana nevarnost posledica posameznikovega dojemanja informacij. Posameznik se
vzroka oz. nevarnosti navadno ne zaveda, kaže pa
znake anksioznosti.
Med psihosocialnimi vzroki za razvoj anksioznih
motenj avtorji navajajo starše oz. družinsko okolje,
ki je pretirano zaščitniško in vsiljivo, ter težave
z nadzorovanjem vedenja in razpoloženja. Med
socialne vzroke za razvoj anksioznih motenj največkrat prištevamo težave v zakonu, stres v službi,
pretirana pričakovanja, neuspeh v šoli in pritiske
okolice. Dokazan je tudi genetski vpliv – če ima
kdo v družini že katero od anksioznih motenj, je
večja verjetnost za nastanek anksioznih motenj pri
drugih družinskih članih.

Znaki anksioznih motenj
Znaki anksioznosti so številni. Psihična napetost,
razdražljivost in motena koncentracija so najpogostejši psihični znaki. Poleg teh posebno izstopajo
telesni znaki, predvsem razbijanje srca, težko diha
nje, vrtoglavica, bolečine v trebuhu, glavobol,
slabost, povečano potenje, pogosto uriniranje,
bolečine v mišicah. Ti znaki lahko posnemajo različne telesne bolezni, zato je bolnik lahko še bolj
prestrašen – bolečina v prsih pogosto spominja na
bolezen srca, nemir in tresenje na bolezen ščitnice.

Vrste anksioznih motenj

• Generalizirana anksioznost. To je dolgotrajna
anksiozna motnja, ki se najpogosteje pojavi zaradi denarnih in partnerskih težav, težav v šoli ipd.
Bolniki se pogosto ne zavedajo vzroka napetosti.
Svojih skrbi se ne morejo znebiti, tudi če se zavedajo njihove nesmiselnosti. Sprostiti se ne morejo
niti ponoči, zato imajo težave s spanjem, skrbi pa
običajno spremljajo tudi številne telesne težave,
npr. glavoboli, potenje, drgetanje in težko dihanje.
• Socialna fobija. Kaže se kot pretiran, bolezenski
strah pred drugimi ljudmi, še posebno ko je bolnik
v središču pozornosti, ko mora npr. nastopati pred
večjo ali manjšo skupino ljudi. Strah pred kritiko
in javnim nastopanjem je normalen, vendar je pri
bolnikih s socialno fobijo pretirano izražen. Lahko
se stopnjuje do strahu pred prehranjevanjem
v lokalu ali pisanjem v prisotnosti drugih ljudi.
Nepomembne napake se bolnikom zdijo katastrofalne, počutijo se nesposobne obvladovanja takih
situacij, zato se jim najraje izogibajo, izolirajo se tudi od drugih ljudi. Na delovnem mestu, ki zahteva
stike z ljudmi, so zaradi tega neuspešni.

• Specifične fobije. So zelo pogoste in predstavljajo
strah pred določenim objektom ali situacijo. Več
kot eden izmed 10 ljudi se pretirano boji kač, miši,
neviht ali letenja. Čeprav se bolniki zavedajo, da
strah ni smiseln, se ga ne morejo znebiti. Kljub strahu pa se večina uspe tem situacijam izogniti, tako
da jim fobija ne povzroča bistvenih težav.

Kako lahko pomagamo?
Anksiozne motnje so najpogostejše duševne motnje
in so izjemno neprijetne, a obvladljive. Napačno je
prepričanje, da je anksioznost posledica človekove
šibkosti in da jo je mogoče premagati z močno željo
in voljo. Anksiozni bolniki se ne morejo prisiliti,
da bi se počutili bolje. Čeprav se zavedajo nesmi
selnosti svojih strahov, se jih ne morejo znebiti. Pomoč tem bolnikom je zelo pomembna, saj jih njihova motnja lahko močno ovira v življenju.
Ko spoznate, da kdo od vaših bližnjih trpi za
anksiozno motnjo, se z njim pogovorite in ga
napotite na pogovor z osebnim zdravnikom
ali psihiatrom.

• Panična motnja. Gre za številne in ponavljajoče
se napade panike brez kakšnegakoli zunanjega
vzroka. Bolnike nenadoma napade občutek strahu,
ki v nekaj minutah ali uri izgine.
• Obsesivno-kompulzivna motnja. Bolnike z obsesivno-kompulzivno motnjo preplavljajo moteče
misli, ki jih ne morejo nadzorovati. Da bi se znebili
teh misli, ponavljajo določena dejanja, npr. prever
jajo, ali je štedilnik izključen, ali pa si kar naprej
umivajo roke. Zdi se jim, da se bo zgodilo nekaj
hudega, če tega ne bodo naredili. Vedo, da to nima smisla, vendar ne morejo spremeniti neželenega ravnanja oz. razmišljanja, ker se podredijo lastni
tesnobi.

Večina ljudi z anksioznimi motnjami je pripravljena
sprejeti strokovno pomoč. Uspeh obravnave je od
visen od vsakega posameznika. Nekateri se na zdrav
ljenje odzovejo po nekaj mesecih, drugi potrebujejo
leto ali več. Zdravljenje se lahko zaplete, če ima
bolnik več kot eno anksiozno motnjo ali pa hkrati trpi
zaradi depresije ali zlorabe različnih snovi. Obravnavo
je zato treba prilagoditi posamezniku.
Da gre za anksiozne motnje, lahko zdravnik sklepa že
na podlagi težav, ki jih opiše bolnik. Kljub temu pa
je treba pred začetkom zdravljenja izključiti telesne
bolezni, ki se kažejo s podobnimi znaki, in opraviti
nekatere preiskave.
Alen Jurčevič
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NAŠ GOST

Iztok Lešer, dr. med.,
specialist psihiatrije

Anksiozne motnje
Kaj je anksioznost?

Anksioznost ali tesnobnost je prirojen čustveni in telesni odziv na
stresne in neprijetne situacije. Gre
za instinktivno reakcijo na ogrožajoče vplive iz okolja. Ta reakcija je
znana tudi pri živalih, ki ob ogroženosti zbežijo ali pa se začnejo
boriti. Tak odziv lahko sproži neznanec, ki človeku ponoči sledi po
ulici. Tudi skrbi in strahovi lahko
sprožijo tako reakcijo. Izvor stresa
in anksioznosti je lahko npr. zaskrbljenost zaradi slabega zdravja
bližnjega.
Ob grozečih situacijah telo zazna
nevarnost in se odzove s spro-
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ščanjem specifičnih hormonov
v krvni obtok. Ti hitro pospešijo
srčni utrip, poglobijo dihanje in
pripravijo druge telesne procese
na hitro reagiranje, da bi se izog
nili morebitni nevarnosti. To je
naravna reakcija na grožnjo pri
človeku in živalih.
Če je človek pretirano anksiozen,
če se je nesposoben sprostiti in
je prestrašen, to ni več običajen
odgovor na neprijetne dogodke,
ampak bolezen. Če takšna anksi
oznost škodi normalnemu spancu,
slabša koncentracijo ali negativno
vpliva na vsakodnevna opravila, se
je treba posvetovati z zdravnikom.

Kako bi opisali anksiozne
motnje?

Anksiozne motnje so bolezni, pri
katerih se strah in tesnoba pojavita, ko nista koristna ali potrebna,
ali pa sta izražena dlje časa in
močneje, kot bi bilo glede na
razmere ustrezno.
Nezdravljene anksiozne motnje
človeka izčrpavajo in povzročajo
trpljenje tudi njegovi družini. Zato
je pomembno, da ljudje njihove
znake prepoznajo in pravočasno
poiščejo zdravniško pomoč.
Anksioznih motenj je več vrst.
Najpomembnejše so generalizirana anksiozna motnja, panična

motnja, socialna fobija in obsesivno-kompulzivna motnja.

Anksiozne motnje so bo
lezni, pri katerih se strah in
tesnoba pojavita, ko nista
koristna ali potrebna, ali
pa sta izražena dlje časa in
močneje, kot bi bilo glede
na razmere ustrezno.
Kako se kaže generalizirana
anksiozna motnja?

22-odstotno pojavnost. Ženske
prizadene dvakrat pogosteje kot
moške.
Simptome lahko razdelimo na
psihične in telesne. Med psihične spadajo kronična in pretirana
zaskrbljenost in napetost, stalna
previdnost, budnost, opreznost,
nesposobnost sprostitve, razdražljivost, težave pri koncentraciji
in drugi. Telesni simptomi pa so
predvsem napetost in bolečine
v mišicah, vratu in hrbtu, potenje,
nemir, tresenje, drhtenje, utruje

značilni panični napadi. To so
kronično ponavljajoči se, nenadni,
nenapovedani in nepričakovani
napadi intenzivnega strahu, ki se
pojavijo brez zunanjega razloga
in brez resnične ogroženosti. Pojavijo se lahko večkrat na teden ali
celo večkrat na dan in za bolnike
pomenijo hudo obremenitev.
Bolniki pogosto razvijejo močan
strah pred naslednjim napadom
in večino dni preživijo v tesnobi
in pričakovanju napadov. Izogniti
se poskušajo vsem situacijam, za

nost, glavobol, motnje spanja,
vrtoglavica, slabost, razbijanje
srca, pospešeno dihanje, pogosto
uriniranje, bolečine v trebuhu,
prebavne motnje, driska, tiščanje
v prsih.
Ker je veliko simptomov ge
neralizirane anksiozne motnje
povezanih s telesom, lahko
zdravniki spregledajo psihične
simptome. Zato je pomembno,
da bolniki svoje skrbi in psihične
težave zdravniku opišejo enako
natančno kot telesne simptome.

katere domnevajo, da povečujejo
tesnobo oz. sprožijo napad, zato
zelo spremenijo svoje obnašanje
in navade. Lahko se začnejo izogibati vožnji, potovanjem, srečanjem, nakupovanju, prostorom,
polnim ljudi, in podobnim situacijam. Zaradi stalnega izogibanja
postajajo vse bolj izolirani, hkrati
pa veliko energije porabijo za
prikrivanje svoje stiske in vzdrževanje normalnega videza.
Panični motnji se lahko pridruži
agorafobija – strah pred odprtim
prostorom in izgubo kontrole ter
strah pred paničnim napadom na
javnem mestu, kjer se ni mogoče
zateči na varno, da bi preživeli
napad.

Pri generalizirani anksiozni motnji
je moteno normalno delovanje
možganov, kar se kaže na veliko
različnih načinov in predstavlja
dolgotrajne (kronične) spremembe posameznikovega dojemanja,
obnašanja in telesnega delovanja.
Te spremembe se kažejo v povečani budnosti, neprestani psihični
in telesni pripravljenosti na akcijo
in trajni pretirani tesnobnosti.

Kako prepoznate takega
bolnika?

Bolniki z generalizirano anksiozno
motnjo so ves čas zaskrbljeni in
prestrašeni zaradi razmeroma
nepomembnih stvari (npr. zaradi
zdravja, čeprav so zdravi, dela,
denarja, čeprav jim ga ne primanjkuje, ali zaradi družine, čeprav so
družinske razmere urejene). Ta
stalna in neobvladljiva zaskrbljenost in strah pa zelo negativno
vplivata na kakovost njihovega
življenja in delovanja. Generalizirana anksiozna motnja se pogosto pojavlja skupaj z depresijo.
Bolezenska anksioznost lahko traja več let. Bolniki običajno zdravniku povedo, da so tesnobni že
vse življenje, zato je dostikrat nemogoče določiti začetek bolezni.
Generalizirana anksiozna motnja
se pojavi pri najmanj 3 % ljudi, nekatere raziskave pa navajajo celo

Veliko se govori tudi
o panični motnji.

Panična motnja je motnja v delo
vanju možganov, za katero so
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Panična motnja se pojavi pri 2 do
6 % ljudi, ženske prizadene do trikrat pogosteje kot moške.
Situacije in kraji, ki pogosto sprožijo panične napade pri bolnikih,
so npr. zaprti prostori (dvigala,
predori), gneča (v nakupovalnih

Pomembno je, da bolniki
svoje skrbi in psihične
težave zdravniku opišejo
enako natančno kot
telesne simptome.
središčih, avtobusih, vlakih, leta
lih), odprti prostori (mostovi,
visoke zgradbe), nastopanje v javnosti, srečanje z neznanimi ljudmi,
stik s predmeti, ob katerih nas
postane strah, zloraba alkohola in
drog.
Panični napadi se pojavijo iznena
da in običajno dosežejo polno
izraženost v nekaj minutah, simptomi pa so občutek nenadne
nevarnosti in potrebe po begu,
razbijanje srca, stiskanje v grlu in
prsih, težave pri dihanju, tresenje,
mravljinci ali otrplost po telesu,
slabost, vrtoglavica, omotičnost,
rdečica ali mrazenje, potenje,
občutek nerealnosti ali ločenosti od telesa, strah pred izgubo
kontrole, strah pred norostjo ali
neprimernim obnašanjem, strah
pred smrtjo.

Nekateri ljudje se bojijo
izpostavljati v javnosti.

Socialna fobija je bolezenski,
pretiran in vztrajen strah pred
situacijami, ki zahtevajo izpostav
ljanje in nastopanje v javnosti ali
udejstvovanje na javnih mestih.
Gre za bojazen pred opazovanjem
in ocenjevanjem drugih ljudi, zaradi česar bolniki čutijo intenzivno
tesnobo in se izogibajo takim situacijam. V nasprotju z vsakdanjo
sramežljivostjo gre pri socialni fo-
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biji za bolezenski strah pred tem,
da bi se s svojim vedenjem ali izjavami osramotili in ponižali. Zato
bolniki s socialno fobijo pogosto
zelo spremenijo svoj življenjski
slog, odnose in delovanje. Socialna fobija se pojavi pri približno
11 % ljudi.
S socialno fobijo so lahko povezani tudi panični napadi. Poleg tega
lahko bolniki doživljajo telesne
simptome anksioznosti, kot so pospešen utrip srca, občutek slabosti v trebuhu, trepetanje, potenje,
napetost mišic in zardevanje.

Kdaj govorimo o obsesivno-kompulzivni motnji?

Obsesivno-kompulzivna motnja
je motnja v delovanju možganov, ki zajema dve ločeni skupini
simptomov, in sicer obsesije in
kompulzije.
Obsesije so trajne, ponavljajoče,
vsiljive, nekontrolirane in navadno
neprimerne misli ali predstave,
ki povzročajo tesnobo in vznemirjenje. Te misli niso povezane
s skrbmi v resničnih življenjskih
situacijah. Bolniki se pogosto trudijo, da bi jih zatrli. Zavedajo se,
da so te misli neprimerne, neobičajne oz. bolezenske, da izvirajo iz
njih samih, a jih hkrati nimajo pod
nadzorom. Z obsesijami so povezane še skrbi v zvezi z umazanijo
in okužbami, pretirana urejenost
in natančnost, agresivni vzgibi
in misli o poškodovanju bližnjih,
ljubljenih oseb.
Kompulzije so dejanja, aktivnosti
ali misli, s katerimi skušajo posamezniki zmanjšali tesnobo ali
stres, povzročen z obsesijami.
Ta dejanja so jasno pretirana.
Mednje spadajo ponavljajoče
se pretirano urejanje položaja
predmetov, neprestano umivanje
rok, pretirano preverjanje in po
navljanje nekaterih aktivnosti (npr.
večkratno zaklepanje in odkle-

panje vrat, ugašanje in prižiganje
luči). Ponavljajoča se kompulzivna
dejanja morajo bolniki običajno
izvajati po natančno določenem
zamišljenem redu, sicer se tesnoba še poveča.
Normalno je, da vsak včasih doživi
takšno ali drugačno obsesijo ali
kompulzijo. Vendar pa take misli
in dejanja postanejo motnja, ki
jo je treba zdraviti, če so tako
zelo izraženi, da povzročajo hud
stres večino časa in zato bistveno
spremenijo človekovo življenjsko
rutino. Primer ene najpogostejših
obsesivnih misli je strah pred
okužbo (z bacili, bakterijami), ki
vodi v kompulzivno ponavljajoče
se umivanje rok. Ta cikel ponav
ljajočih se misli in dejanj lahko
dramatično in negativno vpliva
na bolnikov vsakdan in na njegov
odnos z bližnjimi.
Obsesivno-kompulzivna motnja
prizadene približno 3 % ljudi in je
enako pogosta pri moških in pri
ženskah.

Anksiozne motnje najučinkoviteje zdravimo
s kombinacijo zdravil in
psihoterapije.
Kakšno je zdravljenje anksi
oznih motenj?

Diagnostika in zdravljenje anksioznih motenj nista vedno preprosta.
Z njima se ukvarjata specialist
splošne oz. družinske medicine
ali psihiater.
Anksiozne motnje najučinkoviteje
zdravimo s kombinacijo zdravil in
psihoterapije.
Najpogosteje uporabljana in najučinkovitejša zdravila za zdrav
ljenje generalizirane anksiozne
motnje so antidepresivi iz skupine
zaviralcev ponovnega privzema
serotonina (t. i. SSRI). Najbolj znani
so sertralin, fluoksetin, escitalo-

pram in paroksetin. Čeprav pri
anksioznosti ne gre za depresijo,
so ta zdravila izjemno učinkovita
in varna tudi pri zdravljenju anksioznih motenj, saj uspešno zmanjšujejo tesnobo in stabilizirajo
motene vegetativne funkcije.
V nasprotju s pomirjevali in uspavali ne povzročajo odvisnosti. Jemati jih je treba vsak dan in dovolj
dolgo – zdravljenje traja najmanj
6 mesecev, lahko tudi več let, pri
nekaterih bolnikih celo vse življenje. Pomembno je vedeti, da začnejo delovati šele nekaj tednov
po začetku jemanja. Običajno jih
uvajamo in ukinjamo postopoma.
Zdravniki včasih na začetku zdrav
ljenja anksioznih motenj predpišemo tudi pomirjevala ali benzodiazepine, ki hitro delujejo in običajno zmanjšajo tesnobo že po
prvi tableti. Vendar priporočamo,
da jih bolniki jemljejo le kratek
čas, največ nekaj tednov, saj lahko
postanejo odvisni od njih.
Psihiatri redkeje predpišemo tudi
druge antidepresive, beta blokatorje in podobno.
Pri zdravljenju anksioznih motenj
so prav tako učinkoviti različni psihoterapevtski pristopi. Največkrat
so uporabljene kognitivno-vedenjska, podporna in dinamsko
usmerjena psihoterapija. Gre za
različne oblike terapevtskega
pogovora z ustrezno usposobljenimi psihoterapevti. Njihov cilj je
blažiti in odpravljati simptome in
težave, ki jih imajo bolniki, in sicer
tako, da bolniki postopno prepoznavajo dejavnike in probleme,
ki prispevajo k nastanku in vzdrževanju anksioznih motenj, in da
se učijo novih oblik obnašanja in
razmišljanja.

Kaj priporočate bolnikom z anksioznimi
motnjami?
Pogovorite se z zdravnikom. Sprva je o težavah težko govoriti, vendar je
to edini način, da boste dobili ustrezno pomoč. Brez pogovora z zdravnikom boste po nepotrebnem trpeli, zato ne odlašajte z obiskom!
Zdravite se. Izjemnega pomena je, da se držite navodil. Zdravila jemljite
redno in toliko časa, kot vam je predpisal vaš zdravnik. Z zdravnikom sodelujte tudi, ko vam je bolje, in nadaljujte priporočeno zdravljenje, tudi
če se vam zdi, da ga ne potrebujete več. O dvomih in željah se pogovorite z zdravnikom.
Naučite se čim več o svoji bolezni. Informacije o svoji motnji poiščite
v reviji ali na spletu. Poiščite odgovore na čim več vprašanj. Poiščite ljudi
s podobnimi težavami, ali tiste, ki jim ni vseeno in ki radi poslušajo in
pomagajo. Poslušajte njihove izkušnje.
Bodite potrpežljivi. Za uspešno zdravljenje anksioznih motenj je potrebno še nekaj – potrpežljivost. Pomembno je, da ste vi in vaši bližnji pri
zdravljenju disciplinirani in vztrajni, četudi rezultati niso takoj vidni, saj
izboljšanje včasih pride šele po več mesecih rednega jemanja zdravil in
posvetov pri zdravniku.
Pazite na telesno zdravje in kondicijo. Bodite redno telesno dejavni, pravilno se prehranjujte in ohranjajte zdravo telesno težo.
Povežite se z drugimi. Ljudje s prijatelji so srečnejši kot tisti brez njih.
Trdni družinski in partnerski odnosi so lahko v veliko pomoč pri zdravljenju anksioznih motenj. Stiki z drugimi, občutek pripadnosti in sodelovanje v skupnosti povečujejo samozavest in zmanjšujejo stres.
Osredotočite se na pozitivne stvari. Izogibajte se razmišljanju o tem, da
nečesa ne zmorete ali da ste prestari za nekaj. Kadar so vaše misli negativne, čutite več stresa. Namesto tega raje pomislite, kaj vse znate in
zmorete.
Počnite tisto, kar vam je v veselje. Ste se od nekdaj želeli učiti tujega jezika? Se vpisati v plesni tečaj? Potovati? Hoditi v hribe? Nikoli ni prepozno,
vedno je pravi čas, da začnete s čim novim.

Strah ali anksioznost?

9

POSKRBIMO ZASE
Zdravnik, ki že več kot desetletje dela v ambulanti
družinske medicine, dobi občutek, da so bili ljudje
nekdaj tesneje povezani in so lažje predelali intenzivne čustvene situacije od rojstva do ločitve in smrti. Očitno je sodobni svet bolj naklonjen posamezniku in njegovi samostojnosti.
V zadnjih letih je živčnost, kot bolniki največkrat
poimenujejo svoje težave, pogosteje povezana
s strahom pred izgubo službe in stisko zaradi psihičnega nasilja na delovnem mestu. Za ekonomske
priseljence je najpomembnejše, da obdržijo delovno
mesto, ne glede na trajanje in težo obremenitev.

Zdravnik in bolnik skušata skupaj poiskati
vzrok za anksioznost in možnosti za
zdravljenje.

Anksioznost
je v zadnjih
letih
pogostejša
doc. dr. Danica Rotar Pavlič,
dr. med., specialistka
splošne medicine
V ambulanti družinske medicine se
vse pogosteje srečujemo z bolniki, ki
v pogovoru navajajo znake anksioznosti
in depresije.
10
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Proti koncu šolskega leta se poveča tudi število
obiskov mam zaradi slabega šolskega uspeha otrok
in zaradi vedenjskih težav, o katerih razpravljajo na
roditeljskih sestankih. Včasih so bolniki pri izbranem
zdravniku precej neposredni: »Dajte mi, prosim, nekaj za pomiritev, pa ne česa premočnega, da se ne
bom navadil/-a.«
Največja težava, s katero se v slovenski družinski
medicini srečujemo pri obravnavi bolnikov z anksi
oznostjo, je pomanjkanje časa. V povprečno 7 minutah, ki so nam na voljo, moramo ugotoviti, ali gre za
prehodno tesnobnost, živčnost ali zaskrbljenost, ki
je normalen odziv na stresno obremenitev, ali pa gre
za dlje časa trajajočo težavo, ki bolnika ovira
v vsakdanjem življenju. Če postane splošen odziv
na različne dogodke, s katerimi se srečujemo vsi, in
začne bolnika ovirati pri vsakdanjih obveznostih, jo
ocenimo kot nenormalno. Zdravnik in bolnik skušata
skupaj poiskati vzrok za anksioznost in možnosti za
zdravljenje.
Vendar razmere niso vedno idealne in zdravljenje
je pogosto zahtevno. Že hiter pregled bolniške
odsotnosti z dela kaže, da se tudi v družinski medicini povečuje število bolniških listin, ki so povezane
z diagnozo anksioznost (fobije, panične motnje
ipd.) in depresija. Prav zato je pomembno, da
anksioznosti namenimo več pogovorov, saj se
zdi, da je postala v primerjavi z depresijo nekoliko
zapostavljena.
Predvsem je treba poudariti, da je zdravljenje bolnika z anksioznostjo celovito. Poleg zdravil priporočamo psihoterapijo in sprostitvene tehnike, s katerimi
se bolniki naučijo sami premagovati stres.

Nenehne spremembe v okolju so bile tisti stresni dejavnik, zaradi katerega se je človek moral spreminjati.
Tako je razvijal in iskal vedno novo dinamično ravnovesje v sebi in v okolju, ki ga je sooblikoval. Danes
je življenje ob številnih tehničnih pripomočkih zelo
drugačno kot v preteklosti. Prav tako je drugačno doživljanje sebe in sveta ter iz tega izhajajoče potrebe,
ob številnih družbenih in evolucijskih spremembah
pa tudi zahteve in nevarnosti vsakdana.

Zdravila prve izbire za vse anksiozne
motnje so antidepresivi.

Zdravljenje
bolnika
z anksioznimi
motnjami
Klemen Rebolj, dr. med.,
specialist psihiatrije
Občutki strahu, pospešeno, plitko
dihanje, želja po begu in boju ali
zamrznitev predstavljajo značilen
odgovor organizma na prepoznano
nevarnost. To je človeku omogočilo
preživetje in evolucijski razvoj.

V klinični praksi se vse pogosteje srečujemo z bolniki,
ki trpijo zaradi različnih simptomov anksioznosti in so
razvrščeni v eno ali več kategorij anksioznih motenj
(več o vrstah anksioznih motenj je na strani 5). Glavna simptoma, ki ju srečujemo pri teh bolnikih, sta
čezmeren občutek strahu in zaskrbljenost, večinoma
pa tudi motnje spanja in koncentracije, utrujenost,
občutek notranjega nemira, mišična napetost, kompulzije, izogibalno vedenje in panični napadi. Glede
na to, da pri mnogih bolnikih opažamo hkratno
pojavljanje več anksioznih motenj, ki se jim pogosto
pridružijo še simptomi depresije, so vse pogostejši
pomisleki o tem, ali so med posameznimi anksioznimi motnjami res tako velike razlike. Podobnost nekaterih simptomov pri anksioznih motnjah in depresiji
(npr. utrujenost, psihomotorni nemir, motnje spanja
in koncentracije) pa poraja vprašanje, ali gre morda
za različne vidike iste bolezni. Upravičenost takšnega
razmišljanja potrjuje tudi terapevtska praksa, saj – kot
bomo videli v nadaljevanju prispevka – večino anksioznih motenj zdravimo z antidepresivi.
Zdravila prve izbire za vse anksiozne motnje so anti
depresivi, in sicer zaviralci ponovnega privzema serotonina (SSRI). Običajno je treba zdravljenje začeti
z manjšimi odmerki, s polovico ali v nekaterih prime
rih celo s četrtino tablete. Uvajanje antidepresiva
namreč pogosto okrepi simptome anksioznosti,
z manjšimi odmerki na začetku zdravljenja pa se izognemo neželenim učinkom. Odmerek postopoma
povečujemo. Pogosto so potrebni večji odmerki, kot
jih običajno uporabljamo za zdravljenje depresije.
Pri večini anksioznih motenj je učinek antidepresiva
zakasnel – pokaže se šele po nekaj mesecih oz. praviloma kasneje kot pri zdravljenju depresije. Bolniki
z anksioznimi motnjami jemljejo antidepresiv 1 do
2 leti. Ko je bolnik že nekaj mesecev brez simptomov,
zdravilo ukinjamo postopoma (do pol leta), prilagojeno posamezniku.

Strah ali anksioznost?
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Na začetku zdravljenja z zdravili, ko učinek antidepresiva še ni zadosten ali pa so simptomi še izrazitejši,
bolniku anksioznost blažimo z benzodiazepinskimi
anksiolitiki. Uporabljamo jih lahko tudi ob krepitvi
simptomov anksioznosti zaradi različnih vzrokov. Previdnost je potrebna pri tistih bolnikih, ki jemljejo ali zlo
rabljajo druge psihoaktivne snovi, predvsem alkohol.
Tako kot pri vseh duševnih motnjah je tudi pri anksioznosti najučinkovitejše kombinirano zdravljenje –
z zdravili in psihoterapijo. Psihoterapevtsko obravnavo svetujemo zlasti bolnikom, pri katerih zdravljenje
z zdravili ni bilo dovolj učinkovito, in tistim, ki odklanjajo jemanje zdravil. Na začetku zdravljenja pa so pri
nekaterih bolnikih simptomi tako hudi, da ne zmorejo psihoterapevtske obravnave, zato je zdravljenje
nujno začeti z antidepresivi, ki omilijo simptome in
omogočijo sodelovanje v psihoterapevtskem procesu. Kognitivno-vedenjska psihoterapija je v svetu in
tudi pri nas najbolj priljubljena in učinkovita metoda
za zdravljenje bolnikov z anksioznimi motnjami.
Nekaterim bolj ustrezajo in pomagajo drugi psihoterapevtski pristopi. Zdravnik se zanje odloči na podlagi

Glede na to, da pri mnogih bolnikih
opažamo hkratno pojavljanje več
anksioznih motenj, ki se jim pogosto
pridružijo še simptomi depresije, so vse
pogostejši pomisleki o tem, ali so med
posameznimi anksioznimi motnjami res
tako velike razlike.
12
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bolnikove osebnosti ter njegovih želja in predstav
o psihoterapevtskem zdravljenju. Na izbiro vplivata tudi
vzrok za nastanek anksiozne motnje in njegova vrsta.
Iz dolgoletne prakse simptome anksioznosti, ne glede na vrsto, razumem predvsem kot sporočilo, da je
življenje človeka, ki je prišel po pomoč, disharmonizirano, zanj ne več pravo. Kot psihoterapevt simptome
anksioznosti razumem kot povabilo, da se človek
ustavi, analizira svoje življenje in na novo postavi cilje.
Ob tem lahko spremeni pogled nase in na svet ter
v skladu s svojimi sposobnostmi in zmožnostmi zaživi bolj polno življenje. V psihoterapevtskem procesu
se tako večinoma ukvarjamo s prepoznavanjem in
zadovoljevanjem potreb, z ustreznim opredeljevanjem meja do drugih ljudi, iščemo in krepimo vire
moči ter se učimo veščin za uspešnejše delovanje
v svetu. Večino bolnikov z anksioznimi motnjami učimo zdrave sebičnosti in jih podpiramo pri tem, da sebe postavijo na vrh piramide odnosov. In tako simptome anksioznosti, ki jih imajo na začetku obravnave
za prekletstvo, ob postopnem spreminjanju na poti
sebi naproti vedno bolj sprejemajo kot blagoslov.

E-mesečnik
V novem E-mesečniku pišemo o demenci, ki je
kronična bolezen in prizadene spomin, mišljenje, orientacijo, razumevanje, računske in učne
sposobnosti ter sposobnosti govornega izražanja in presoje. Svetujemo vam, kako bolezen
prepoznati, kdaj je treba obiskati zdravnika in
kaj lahko storite sami. Prav tako razložimo, kako bolezen vpliva na svojce.
Bi bili radi o vsem obveščeni na svoj e-naslov?
Naročite se na E-mesečnik in obiščite spletno
mesto www.ezdravje.com.
Na www.ezdravje.com lahko preberete več
o motnjah spomina in koncentracije, ki so
pogost pojav. Tam najdete informacije o tem,
kaj lahko sami storite za svoj spomin, kako
ga spodbudite, kakšna je zdrava prehrana za
izboljšanje spomina in zakaj je dobro, da se
izogibate stresnim situacijam.

Depresija spada med najpogostejše
duševne motnje, saj zaradi nje trpi
kar ena izmed šestih oseb.
Več o depresiji najdete v knjižicah iz zbirke V skrbi za vaše
zdravje, ki jih dobite pri specialistu splošne/družinske
medicine ali specialistu psihiatru. Objavljene so tudi na
www.krka.si.

V skrbi za vaše zdravje

NASVET FARMACEVTKE

Polonca Fiala, mag. farm.
Pomurske lekarne

Kadar duša zboli in zaboli
S številnih oglasov na panojih,
s televizijskih zaslonov in iz revij se
nam kar naprej nasmihajo odlično
razpoloženi ljudje. Dajejo vtis, da
vse, česar se lotijo, opravijo
z lahkoto in mimogrede. Delujejo
podjetno, veselo in razigrano, dobro počutje in odlična kondicija
pa kar sijeta iz njih. Videti je, kot
da s peresno lahkoto premagujejo vsakodnevne skrbi in težave in
kakor da so v življenju vsemu kos.
Da bi bili izmučeni?! Nikakor!
V dvomih, napeti, zaskrbljeni, obu
pani?! Nemogoče! Depresivni?! To
se zdi povsem nepredstavljivo!
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Res bi bilo lepo, če bi bilo tako tudi v vsakdanjem življenju. A slika
je velikokrat popolnoma drugačna. Le redkokdo se lahko pohvali
s popolnim duševnim in telesnim
počutjem. Opažamo namreč, da
vse bolj narašča število ljudi, ki se
oglasijo v lekarni ali pri zdravniku zato, ker je njihovo duševno
počutje slabo, so nerazpoloženi,
občutijo strah, nemir … Velikokrat se vprašamo, ali gre res že za
bolezen, če nas preplavlja obup.
Nikakor ne! Ljudje smo pač včasih
nekoliko slabše razpoloženi. Med
nerazpoloženjem, ki je del življe-

nja, in duševno boleznijo pa je
velik razkorak.

Ko se duša upre in
zboli
Preobremenjenost in nenehna
naglica spremljata naše življenje.
Če k temu dodamo še posamez
nikovo občutljivost, neredko tudi
osebne spodrsljaje, nezadovoljstvo, nerazumevanje in premalo
opore, pade senca na življenje,
duša se upre in zboli … Prihaja do
različnih razpoloženjskih motenj,
med katerimi so najpogostejše

anksiozne motnje in depresija.
Oseba je kot ohromela, nemirna
in neobvladljivo zaskrbljena, tudi
če ni realnih težav. Čeprav se trudi
preusmeriti misli, upanje vse bolj
prehaja v obup, v stanje nemoči,
žalosti in malodušja. Ne razveseljujejo je niti drobne radosti
življenja, ki jo sicer navdušujejo.
Je upočasnjena, nastopijo pa tudi
težave s koncentracijo in mišljenjem. Ustvari si slabo samopodobo, zapira se vase, zanemarja sebe
in okolico ter velikokrat pomisli
na samomor. Težave se pogosto
pokažejo tudi na telesni ravni. Gre
za t. i. psihosomatske bolezni, npr.
za nespečnost, želodčne težave,
spremembo teka, zbadanje pri
srcu, omotico.

Ko duša zaboli
Obdobje otožnosti in zaskrbljenosti je za prizadeto osebo zelo
obremenjujoče. Zato je še huje,
če ni nikogar, ki bi znal podati
roko, prisluhniti, si vzeti čas in
pomagati. Kajti takrat duša tudi
zaboli!

Zdravljenje
Zdravljenje je velikokrat uspešno,
vendar je dolgotrajno. Na voljo je
več vrst zdravil, od anksiolitikov, ki
se uporabljajo zgolj za pomiritev,
do antidepresivov, ki izboljšujejo
razpoloženje. Zdravila se dobijo
v lekarni na zdravniški recept.
Za uspešnost zdravljenja pa so
izjemno pomembni sočasni nasvet in nekatera opozorila (npr.
prepoved vožnje, prepoved pitja
alkohola, medsebojno delovanje
zdravil). Pri antidepresivih se optimalni učinek pokaže šele po 3 do
6 tednih uporabe. Bolnika je treba
opozoriti, naj zdravila ne preneha
jemati, ko se pokažejo prvi znaki
izboljšanja. Hkrati se mora zavedati, da bodo rezultati vidni samo

ob upoštevanju navodil za jemanje zdravil in ob dobrem sodelovanju. Kot dopolnilno zdravljenje
pride v poštev pogovorna terapija
z usposobljenim zdravstvenim

ki pomirjajo in vsebujejo šentjanževko, hmelj, baldrijan, sivko, pasijonko … Seveda je potrebna previdnost ob sočasni uporabi zdravil
na recept, na kar vas opozorimo

strokovnjakom, psihologom, socialnim delavcem ali psihiatrom.
Velikokrat se ljudje otepajo zdravil
tudi zaradi še vedno prisotnega
stereotipa, da so depresija in anksiozne motnje sramota in znak
šibkosti. Treba jih je ozavestiti,
da so zdravila le opora, podobna
berglam ob zlomljeni nogi, ki pomagajo, da je korak pogumnejši
in uspešnejši. Pomagajo, da prvi
korak sploh lahko naredimo, kajti
znano je, da zgolj volja pri depresiji in anksioznih motnjah nima
velikega učinka. Bolniki se namreč
ne morejo prisiliti, da bi se bolje
počutili. Zato iti po pomoč prav
zaprav pomeni iti po moč!

v lekarni, ko jih izdamo. Prav tako
je smiselno dodati vitamine B, folno kislino, selen, magnezij in koencim Q10. Dodatek aminokisline
L-triptofan je prav tako smiseln,
saj poveča sintezo serotonina, ki
izboljša razpoloženje. Najdemo

Kaj lahko storimo
sami?
V lekarni je precej pripravkov, ki so
na voljo brez recepta in jih lahko
uporabljamo tudi skupaj s predpisanim zdravljenjem. Kadar nas
prevzemajo strah, nespečnost ali
pretirane skrbi, si lahko pomagamo z zelišči in zeliščnimi pripravki,

Med nerazpoloženjem, ki
je del življenja, in duševno
boleznijo je velik razkorak.
jo v hrani, npr. v puranjem in
piščančjem mesu, ribah, fižolu,
pivskem kvasu, orehih, soji.
Zagotovo pa je pomembno, da
znamo na življenje pogledati
s svetle plati. Kolikor se le da,
odstranimo temne misli ter si vzemimo čas za sprostitev in počitek.
Počnimo tudi tisto, kar nas veseli,
ne pozabimo na gibanje, smeh in
veselje, na druženje in predvsem
na pogovor, ki odlično zdravi.
In ne nazadnje, nikoli ne dopustimo, da bi kogarkoli duša zabolela
zaradi nas.

Strah ali anksioznost?

15

TERME KRKA
počasnih gibov (v primerjavi
z gibanjem na suhem) skoraj ne
prihaja do poškodb. Hkrati omogoča veliko gibov, ki jih zaradi določenih težav ne moremo izvajati
na suhem.

Za srečo in
zadovoljstvo

Plavanje
Katerakoli oblika gibanja v vodi – plavanje, vodna
aerobika, hoja ali pa le namakanje – je dobra za telo
in počutje. Že samo s tem, ko se potopimo v vodo,
telesu naredimo uslugo – voda blaži bolečine, sprošča
napetost v mišicah, izboljšuje prekrvitev tkiv in s tem
krepi obrambne mehanizme telesa.
Priporočena temperatura plavalne vode, pri kateri smo lahko brez
skrbi, da bi se ohladili ali pregreli,
je med 27 in 30 stopinjami Celzija
(višja temperatura je primernejša
za terapevtske dejavnosti). Pri
različnih zdravstvenih težavah pa
se je treba o primerni temperaturi
plavalne vode posvetovati
z zdravnikom.

Za zdravje
Plavanje je ena najbolj zdravih
oblik gibanja in celostna oblika
telesne dejavnosti, ki skladno
razvija in oblikuje telo. Primerno
je za vse starostne skupine, od dojenčkov do starostnikov, ne glede
na njihovo telesno pripravljenost.
Zaradi sile vzgona smo v vodi do
85 % lažji. Morska voda razbreme-

16

Strah ali anksioznost?

ni telo, zmanjša obremenitev na
sklepe in obsklepne strukture, blagodejno deluje tudi na otekline.
Hkrati povzroči enakomeren upor,
60-krat večji od zračnega upora, ki
ga moramo premagovati z gibanjem v različne smeri. Čeprav
v vodi lebdimo, delujejo skoraj
vse mišice, teža pa je enakomerno
razporejena. Zaradi položaja
v vodi je srce manj obremenjeno,
saj hidrostatični tlak in vzgon
upočasnita srčni utrip.
Plavanje je še posebno priporoč
ljivo v današnjem hitrem življenjskem ritmu, ko večji del dneva
presedimo v službi, šoli, avtomobilu ali doma. Lahko je korektivno
sredstvo pri ljudeh z nepravilno
telesno držo in pri ljudeh, ki delajo v različnih prisilnih položajih.
Pri plavanju zaradi sorazmerno

Znano je, da plavanje v vodi
odganja črne misli. V telesu se
sprošča endorfin, hormon sreče,
ki deluje kot naravni antidepresiv.
Spomni nas na varno okolje maternice. Okrepi notranjo energijo
ter vrača vesele in optimistične
misli. Če poleg zdravilnih in blagodejnih vplivov termalne in
morske vode, ki jo imamo na voljo v Termah Krka, upoštevamo še
učinek sprostitve in ugodja na telo, z obiskom termalnih bazenov
ali plaže v strunjanskem krajinskem parku celostno poskrbimo
za izboljšanje zdravja in počutja.

Pogumno
Plavanje koristi celotnemu telesu.
Če ne znate plavati – nič hudega.
Naučite se lahko tudi v Strunjanu,
če se na bazenski recepciji vpišete
v šolo plavanja. Poudarek je na
prilagajanju na vodo in plovnost,
kar je nujno povezano s potapljanjem glave. Le tako lahko izgubimo strah pred vodo, ki je v veliki
večini osnovni problem posameznikov. Veliko ljudi, predvsem
tistih s težavami s hrbtenico,
naučimo plavati hrbtno. Nikoli ni
prepozno! Zaradi osebnega pristopa in bogatih izkušenj uspeha
le redko ne dosežemo!
Janez Kolarič, organizator rekreacije
Talaso Strunjan

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.

NOVICE IZ KRKE
V Krki skrbimo, da so naša zdravila učinkovita, varna
in kakovostna. Ker skušamo bolnikom olajšati njiho
vo jemanje, jih naši strokovnjaki razvijajo v vse bolj
priljubljeni orodisperzibilni obliki.

Tablete, ki se
hitro raztopijo
v ustih
Zdravila so na voljo v številnih farmacevtskih oblikah. Raziskave so potrdile,
da ljudje bistveno raje jemljemo zdravila
v obliki tablet kot v obliki kapljic,
sirupov, svečk ali mazil. Danes so vse
bolj priljubljene orodisperzibilne tablete
(ODT), ki se v ustih hitro raztopijo.
Orodisperzibilne tablete so izdelane po najnovejši tehnologiji v farmacevtski industriji. Brez žvečenja in tekočine jih
lahko jemljemo kjerkoli. Položimo jih na jezik, kjer se v nekaj sekundah raztopijo in tako bistveno olajšajo požiranje.
So tudi prijetnega okusa in vonja.
V raziskavi, v kateri je sodelovalo več tisoč bolnikov, so
spremljali zadovoljstvo bolnikov z zdravili v različnih oblikah. Rezultati so pokazali, da jih je bilo več kot 70 % najbolj
zadovoljnih z orodisperzibilnimi tabletami.

1s
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Bolniki so kot prednosti navajali:
• lažje požiranje zdravila,
• enostavnejše zdravljenje, ker se jemlje brez tekočine in
kjerkoli,
• manj očitno jemanje zdravila,
• dober okus,
• lažje opravljanje vsakodnevnih opravil.
Zaradi navedenih prednosti je sodelovanje bolnikov pri
zdravljenju boljše.

Krkina inovativna sestava orodisperzibilnih tablet
je zaščitena s patentom.

Krkine orodisperzibilne tablete so bile
večkrat nagrajene

Leta 2008 je Gospodarska zbornica Dolenjske in Bele krajine Krki podelila zlato priznanje za orodisperzibilne tablete.
Oktobra 2010 je Krka na 5. slovenskem forumu inovacij, ki
ga organizira Javna agencija Republike Slovenije za podjetništvo in tuje investicije (JAPTI), v kategoriji inovativnih
proizvodov prejela prvo nagrado za inovacijo za orodisperzibilno farmacevtsko obliko. Inovacija je plod načrtnega razvoja in interdisciplinarnega dela naših strokovnjakov.
Omenjeni nagradi sta potrditev, da svoje razvojno-raziskovalne cilje uspešno uresničujemo.

Kakšno je optimalno zdravilo za starejše
bolnike z demenco?

Starejši bolniki z demenco in njihovi skrbniki imajo številne težave, povezane s to vse pogostejšo boleznijo. Da bo
jemanje zdravil čim manj obremenjujoče, smo v Krki razvili
kar dve zdravili za demenco v obliki orodisperzibilnih tab
let (donepezil in rivastigmin). V Sloveniji sta edini tovrstni
zdravili v tej obliki, kar dokazuje, da skrbimo za dobro bol
nikov. Prosite zdravnika, naj vam ali vašim bližnjim, če je potrebno, predpiše zdravilo v obliki orodisperzibilnih tablet.
Alenka Vidmar Bangiev

5s
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Svoj uspeh
delimo z vami
Krkini začetki segajo v leto 1954, ko je bil ustanovljen
farmacevtski laboratorij Krka. Iz dveh majhnih
laboratorijev, proizvodnje in pakirnice, v kateri sta bila
tabletirka in stroj za mešanje mazil, je zrasla v eno vodilnih
generičnih farmacevtskih podjetij v svetu.
Izdelujemo kakovostna, učinkovita in varna zdravila za večino bolezni sodobnega časa. Jedro naše prodaje so z več kot 80 % zdravila na recept – ključna so
zdravila za zdravljenje bolezni srca in žilja, prebavil in presnove ter osrednjega
živčevja. Sledijo jim izdelki za samozdravljenje, veterinarski izdelki ter zdraviliško-turistične storitve.
Uspešno rast in razvoj podjetja zagotavljajo novi izdelki. V razvoj in raziskave vlagamo do 10 % vseh prihodkov od prodaje. Danes v svojih razvojnih laboratorijih razvijamo več kot 100 generičnih zdravil. Zato lahko ponudimo najsodobnejša zdravila, s katerimi sledimo sodobnim smernicam v zdravljenju najrazličnejših bolezni.
Kar 90 % svojih zdravil prodamo v več kot 70 držav sveta, zato lahko rečemo, da
smo mednarodno podjetje. Našim zdravilom zaupajo zdravniki doma in v tujini.
V svojih proizvodnih zmogljivostih lahko izdelamo dobrih 10 milijard tablet na leto.
Pomembno je tudi, da je proizvodnja vertikalno integrirana. To pomeni, da nadzorujemo vse faze nastanka zdravila: od vhodnih surovin, sinteze in proizvodnje do
pakiranja in distribucije. Tako zagotavljamo, da so naša zdravila visoke kakovosti in
da ustrezajo vsem mednarodnim standardom kakovosti.
Naša prihodnost temelji na številnih novih izdelkih in naložbah ter na znanju več
kot 8800 zaposlenih po vsem svetu. Zavedamo se, da takšnih rezultatov ne bi
dosegali, če ne bi imeli usposobljenih, motiviranih in ustvarjalnih ljudi. Število
zaposlenih raste – v zadnjih 10 letih je samo v družbi Krka v Sloveniji poklicno
pot začelo 2672 ljudi iz vseh delov Slovenije.
Znanje je za nas vrednota, zato zaposlene podpiramo pri pridobivanju višje
izobrazbe in jim ponujamo številne možnosti za izobraževanje in osebni
razvoj. Zavedamo se, da bodo mladi ključni v prihodnosti, zato tiste, ki
kažejo talente in sposobnosti, podpiramo s štipendijami. Lani smo imeli
120 štipendistov. Mlade raziskovalce, željne novega znanja in odkritij, pa
že 40 let spodbujamo tudi s Krkinimi nagradami.
Družbena odgovornost je ena od naših temeljnih usmeritev. Na prvo
mesto postavljamo skrb za zdravje in kakovost življenja slehernega
človeka v okolju, kjer delujemo. Pomembno mesto ima tudi skrb
za ohranjanje zdravega življenjskega prostora. S sponzoriranjem
in doniranjem podpiramo številne zdravstvene in humanitarne projekte, vlagamo v znanost in izobraževanje, kulturo in
šport ter druge družbene akcije in projekte.
Simona Gorjup, Lili Voušek
Strah ali anksioznost?
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Z novimi spoZnanji
nad ključni
vZrok prhljaja.

* Rezultati raziskav pod dermatološkim nadzorom, center za klinična preizkušanja v Franciji in dermatološki raziskovalni center v Nemčiji.
** Ciklopiroksolamin in Zinc PT-S Complex (cinkov pirition in izvleček bele vrbe /Salix alba/). Testi in vitro in in vivo.

Nova znanstvena spoznanja v boju proti glivicam odkrivajo ključni vzrok prhljaja.
V Krkinih laboratorijih jih upoštevamo.
Intenzivni in vzdrževalni dermatološki šampon proti prhljaju z novo aktivno formulo
hitro in učinkovito odpravljata prhljaj in pomirjata lasišče.* Celostni pristop
pomaga ščititi pred ponovitvijo prhljaja, lase pa ohranja sijoče in močne.

uniči glivice**

normalizira strukturo
povrhnjice**

PREIZKUSITE!
BREZPLAČNI VZORČKI NA
www.fitoval.si
NA VOLJO V LEKARNAH IN
SPECIALIZIRANIH TRGOVINAH

odstrani luske**

RUBRIKAIZ KRKE
NOVICE
Nova znanstvena spoznanja

Prhljaj povzročajo različni zunanji (način življenja,
prehrana, vplivi okolja) in notranji dejavniki (imunske in nevrološke nepravilnosti, hormonsko stanje),
vendar so glivice Malassezia v znanstvenih objavah
opisane kot ključni vzrok za nastanek prhljaja. V preteklosti je bila največkrat omenjena glivica Malassezia furfur, nova znanstvena spoznanja pa so pokazala,
da sta s prhljajem najbolj povezani glivici Malassezia
globosa in Malassezia restricta.

Formula Fitoval proti prhljaju – nova
generacija

Z novimi
spoznanji nad
ključni vzrok
prhljaja
Prhljaj je zelo neprijetna težava, ki
prizadene kar polovico odraslih
v različnih starostnih obdobjih. Običajno
se prvič pokaže na začetku pubertete,
svoj vrhunec doseže na začetku dvajsetih
let in izgine po 50. letu starosti.
Prhljaj pri ljudeh povzroča nelagodje in negativno samopodobo. Kaže se v obliki belih do rumenih lusk na
laseh, pordelem in razdraženem lasišču, pogosto pa
se mu v presledkih pridruži srbenje lasišča. Značilno
luščenje večjih skupkov odmrlih celic je različno intenzivno – od manj izraženega, ki spominja na suho
kožo, do obsežnega in trdovratnega.

V Krkinih laboratorijih smo upoštevali nova znanstvena spoznanja in razvili novo generacijo dermatoloških šamponov proti prhljaju Fitoval za celosten
pristop k hitremu in dolgotrajnemu odpravljanju
prhljaja, tudi trdovratnega.
Pod blagovno znamko Fitoval sta odslej na voljo dva
nova, izjemno učinkovita izdelka proti prhljaju: inten
zivni in vzdrževalni dermatološki šampon. Aktivne
sestavine z dokazano dermatološko učinkovitostjo
nadzorujejo rast glivic Malassezia, tudi M. globosa
in M. restricta, in zmanjšujejo njihovo število. Hkrati
pomagajo zavirati prehitro obnavljanje povrhnjice in
normalizirati njeno strukturo ter odstraniti luske. Hitro
pomirjajo neprijetno srbečico in razdraženost lasišča.

Kako uporabljamo izdelke Fitoval proti
prhljaju?

Intenzivni dermatološki šampon proti prhljaju
priporočamo pri izrazitem in trdovratnem prhljaju,
pri prhljaju, nagnjenem k pogostim ponovitvam,
ter pri srbečem in razdraženem lasišču. Uporabljajte
ga dvakrat na teden, 4 tedne zapored. Če prhljaj ni
popolnoma odstranjen, nego nadaljujte še 2 tedna,
dvakrat na teden. Intenzivni šampon priporočamo
tudi za preventivno nego pri trdovratnem prhljaju,
nagnjenem k pogostim ponovitvam, 1-krat na teden
ali vsak drugi teden.
Vzdrževalni dermatološki šampon proti prhljaju
priporočamo za redno umivanje las pri blagem do
zmernem prhljaju in pri občasnem prhljaju. Poskrbi tudi za dolgotrajnejši učinek in zaščito pred ponovitvijo
prhljaja po končani negi z intenzivnim šamponom.
Za doseganje optimalnega učinka in uspešno odprav
ljanje prhljaja priporočamo najmanj 3-minutno
delovanje šampona na lasišču.
Če se prhljaj čez čas ponovi, svetujemo ponovno
uporabo intenzivnega ali vzdrževalnega šampona,
odvisno od izraženosti prhljaja.
Jerca Pavlič
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NOVICE IZ KRKE
Kaj je Bilobil in kako vam
pomaga?
Bilobil je visokokakovostno zdravilo za samo
zdravljenje, ki vsebuje izvleček iz listov ginka. Redno
jemanje Bilobila izboljša spomin in poveča koncentracijo ter tako izboljša miselno storilnost. Pomaga
pri vrtoglavici in šumenju v ušesih ter pri motnjah
prekrvitve okončin, ki se običajno kažejo kot obču
tek hladnih rok in nog, bolečine pri hoji, otrplost
in ščemenje. Bilobil se svetuje tudi pri miselnih
naporih, ki za organizem predstavljajo stres, saj
izvleček ginka zmanjšuje vplive oksidativnega stresa
na telo. Večji dnevni odmerek (240 mg) izboljšuje
koncentracijo že dve uri in pol po odmerku.

Nova podoba Bilobila v medijih

Vaš um
v vrhunski
formi
Vsakdanje življenje od nas zahteva,
da si moramo zapomniti veliko drobnih,
a pomembnih informacij, npr. kdaj
imamo kakšen opravek, kam smo odložili
ključe stanovanja, kaj moramo kupiti.
Pri vseh naših miselnih dejavnostih je
spomin ključnega pomena, saj nam
pomaga, da delo izpolnimo in še
izboljšamo svojo učinkovitost.
Če nas doletijo težave s spominom ali s koncentracijo, nam je lahko v pomoč zdravilna rastlina Ginkgo
biloba. Deluje tako, da razširi krvne žile in izboljša
pretok krvi v možganih, krepi delovanje možganskih
celic, saj izboljša izrabo kisika in glukoze ter možganske celice in celice drugih tkiv varuje pred škodljivimi
vplivi radikalov. Zaradi antioksidativnega delova
nja znižuje raven radikalov in zmanjšuje oksida
tivni stres.

22

Strah ali anksioznost?

Da bi Bilobil še bolj približali uporabnikom, smo
osvežili njegovo podobo v medijih. Osrednji lik je
aktivna ženska, ki se s pomočjo Bilobila uspešno spopada z vsakodnevnimi izzivi. Brez težav nakupuje, ne
da bi rabila za marsikoga nujno potreben spisek, igra
šah in pomaga pri matematični domači nalogi. Vendar ni naključje, da je tako uspešna, saj je z Bilobilom
njen um vedno v vrhunski formi.
Da boste svoj um ohranili v vrhunski formi,
morate zanj poskrbeti. Pri tem vam lahko po
maga Bilobil.
Do konca oktobra 2011 lahko za nasvet vpra
šate tudi farmacevta. Pokličete lahko na brez
plačno telefonsko številko 080 1186.
Jerca Pavlič

NAGRADNA IGRA
Geslo križanke sestavljajo črke v oštevilčenih poljih. Vpišite ga na priloženi kupon, dopišite svoje podatke in nam
kupon pošljite do 10. 11. 2011. Izžrebali bomo deset dobitnikov nagrad, ki bodo prejeli praktično nagrado.
Vodoravno
1. Katera so najučinkovitejša in najpogosteje uporabljena zdravila za zdravljenje anksioznih motenj?
2. Kakšna je kratica za orodisperzibilne tablete, ki se brez žvečenja hitro raztopijo v ustih in jih lahko jemljemo
kjerkoli in brez tekočine?
3. Katera nefarmakološka oblika terapije se pogosto izvaja sočasno s farmakološkim zdravljenjem in vključuje
sodelovanje psihologa oz. psihoterapevta?
4. Kaj je najpogostejša oblika gibanja, ki odganja črne misli in je posebno priljubljena v poletnih dneh na morju?
Navpično
1. V katero Krkino blagovno znamko spadajo zdravila za boljši spomin in večjo moč koncentracije?
2. V katerem mesecu je izšla tokratna številka revije V skrbi za vaše zdravje?
3. Katera Krkina blagovna znamka ponuja celosten pristop k reševanju težav z lasmi in lasiščem?
4. Kateri Krkin protibolečinski izdelek hitro in dolgotrajno odpravi bolečino?
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Pravilna rešitev nagradne igre iz 24. številke revije je REDNO JEMANJE.
Nagrajenci iz 24. številke so: Stanka Škrjanec, Anica Horvat, Marija Kolar, Karolina Momirski, Jožefa Kozina,
Tončka Markelj, Marija Rems, Dobrila Mahić, Tatjana Eržen, Stanislava Čudič.
Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti.
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IZBOLJŠANA PREKRVITEV

Yourum
Vaš
mind
v vrhunski
in top shape.
formi.
Izboljšana prekrvitev za večjo moč uma.
Redna uporaba Bilobila:
razširi krvne žile in izboljša pretok krvi v možganih,
krepi delovanje možganskih celic, saj izboljša
izrabo kisika in glukoze,
varuje možganske celice pred škodljivimi vplivi
radikalov.
Bilobil vsebuje izvleček iz listov Ginkga bilobe.

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

NARAVNEGA IZVORA

