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Bolečina boli

Naša gostja
Mihaela Strgar Hladnik, dr. med.
Ko boli glava, ne počivajte
Bolečina vedno boli
Kaj shraniti v potovalno lekarno?

Nolpaza control vsebuje pantoprazol.
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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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strinjamo, da bolečina za nikogar ni prijetna in
da se ji skoraj ne moremo izogniti. Morda je prav
zaradi njene pogostosti nastalo celo Mednarodno
združenje za raziskavo bolečine. Vendar tistega, ki ga
nekaj boli, raziskave in definicije bolj malo zanimajo.
Želi si le, da bi bolečina čim prej izginila.
O bolečini pišemo tudi v tokratni številki revije
V skrbi za vaše zdravje. Strokovnjaki predstavljajo
različne vrste bolečine in vzroke zanjo ter svetujejo,
kako jo lajšati. Marsikaj lahko storimo tudi sami,
zato precej prostora namenjamo samozdravljenju
bolečine. Kadar pa to ne zadostuje, je pomembno,
da zdravniku povemo, da nas boli, saj nam sicer ne
more pomagati.
V pogovoru z našo gostjo smo tokrat izpostavili
glavobol, ker še do letošnjega oktobra poteka
globalno leto boja proti glavobolu. Ta vrsta bolečine
namreč spada med deset najpogostejših težav,
zaradi katerih bolniki obiščejo svojega zdravnika.
Danes je na voljo veliko metod in izdelkov, ki lajšajo
ali odpravijo bolečino. Zato prav zares ni treba
prenašati bolečine. Preberite revijo, ki je pred vami, in
našli boste cel kup uporabnih nasvetov.
Želimo vam prijetno branje.

V skrbi za vaše zdravje: Bolečina boli
Izdajatelj: Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto
Glavna urednica: Metka Miklavič. Uredništvo: Lili Voušek, Primož

Metka Miklavič

Košir, Anja Lesar, Mirijam Černe Prelovšek. Lektorica: Marta Anžlovar.
Urednici 28. številke: Mirjam Pangeršič, Maja Mejač. Oblikovanje:
Sabina Mejak. Grafična priprava: Helena Albreht. Korektorica:
Martina Kranjec. Ilustracija: Mojca Dolinar. Fotografije: Andrej
Križ, arhiv Term Krka, iStockPhoto. Tisk: Tiskarna VeK, Koper, 2012.
Naklada: 90.000 izvodov. ISSN 1854-6331. Nosilka vseh avtorskih
pravic je Krka, d. d., Novo mesto. www.krka.si.

Bolečina boli

3

AKTUALNO
Katere bolečine poznamo?
Bolečine se razlikujejo po jakosti, trajanju in drugih merilih.
Najpogosteje se uporablja delitev glede na trajanje.
Akutna bolečina je kratkotrajna, navadno preneha po
koncu bolečinskega dražljaja ali po ozdravitvi poškodbe
oz. vnetja. Nastopi hitro in traja nekaj dni do nekaj tednov.
Kadar traja dlje kot 3 mesece, postane kronična. Ob akut
ni bolečini imajo ljudje pogosto pospešen srčni utrip in
zvišan krvni tlak in se znojijo. Opišejo lahko, kje občutijo
bolečino, ter opredelijo njen značaj.
Kronična bolečina traja več kot 3 mesece. Pogosto vodi
do dodatnih telesnih in psihosocialnih težav (nemira, potrtosti, tesnobe ...), ki še poslabšajo kakovost življenja. Ocenjuje se, da v Sloveniji za kronično bolečino trpi približno
23 % ljudi*, njihova povprečna starost pa je 49 let. Zato je
izrednega pomena takojšnje zdravljenje akutne bolečine,
da bi preprečili razvoj kronične.
Pogosta je tudi delitev glede na jakost bolečine. Ločimo
blago, zmerno in močno bolečino.

Kako močno nas boli?

Bolečina
vedno boli
Bolečino lahko opredelimo kot neprijetno
čutno in čustveno zaznavo, povezano
s poškodbo tkiva. Vendar vzrok ni vedno
poškodba tkiva, pa tudi vsake poškodbe
tkiva ne spremlja bolečina.
Bolečina je izjemno zapletena. Povzročajo jo različni dejavniki, na njeno doživljanje in trajanje pa močno vplivata tudi okolje in duševno stanje človeka, ki ga boli. Bolečina ni
izključno negativna, saj je pogosto prvi znak ali opozorilo,
da se v našem telesu nekaj dogaja. Kot je rekel že Homer:
»Bolečina je pes čuvaj našega zdravja.« Ko nas nekje zaboli,
se namreč ustavimo in umaknemo izvoru bolečine ter tako preprečimo nastanek nadaljnjih poškodb.
Pa vendar si vsi želimo čim manj bolečine, tako čutne kot
čustvene. Si predstavljate življenje brez glavobola, zobobola, bolečin v križu in sklepih? Življenje brez tegob in
omejitev, ki jih prinaša bolečina? Vsaj na prvi pogled je to
čudovita misel, a žal velikokrat ni uresničljiva.

4

Bolečina boli

Ljudje zelo različno občutimo bolečino. Na naše zaznavanje vpliva predvsem osebna izkušnja. Doživljanje jakosti
bolečine je odvisno tudi od spola, starosti in psiho-fizičnega stanja. Še vedno pa sta najzanesljivejša kazalca bolečine in njene jakosti čutno nelagodje in bolnikova ocena.

Metode za ocenjevanje jakosti
bolečine
Določitev jakosti bolečine je pomembna za postavitev
pravilne diagnoze in izbiro ustreznega protibolečinskega
zdravljenja. Najpogosteje uporabljena metoda za ugotav
ljanje jakosti bolečine je t. i. vizualna analogna lestvica oz.
skala (VAS), lahko tudi skupaj z grafično lestvico. VAS predstavlja ravna črta, navadno dolga 10 cm. Na njej sta označeni skrajni jakosti – na enem koncu je oznaka ni bolečine,
na drugem pa oznaka neznosna bolečina. Grafična lestvica
je lahko tudi barvna – zelo svetla barva pomeni stanje
brez bolečine, zelo temna pa neznosno bolečino.
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O blagi bolečini govorimo, kadar so vrednosti VAS manj
kot 4, zmerna bolečina je ovrednotena z vrednostmi od
4 do 7, močna bolečina pa z vrednostmi nad 7. Bolnik sam
označi stopnjo jakosti bolečine.

Katere bolečine lahko zdravimo
sami?

Vse bolečine niso primerne za samozdravljenje, pri blagi
do zmerni akutni bolečini pa lahko posežemo po protibolečinskih zdravilih (analgetikih), ki so na voljo brez recepta.
Po nekaterih podatkih kar 68 % ljudi uporablja analgetike,
od tega 47 % redno. Najpogostejše bolečine, zaradi katerih poiščemo pomoč farmacevta v lekarni, so glavobol,
zobobol, menstrualne bolečine, bolečine v hrbtu ter bolečine v mišicah in sklepih. Več o njih lahko preberete na
naslednjih straneh.

Ne glede na to, za katero bolečino jemljemo protibolečinska zdravila brez recepta,
jih lahko jemljemo največ 10 dni. Če se
simptomi ne izboljšajo ali se po 3 dneh
jemanja celo poslabšajo, se moramo posvetovati z zdravnikom.

Nekaj zanimivosti
Smeh lajša bolečino. Sproščen, neprisiljen smeh vpliva
na sproščanje hormonov endorfinov, ki izzovejo blag
občutek dobrega razpoloženja in delujejo kot naravni
analgetik. Britanski znanstveniki so izvedli raziskavo na
prostovoljcih, ki so jih razdelili v 2 skupini. Eni so prikazali
zabaven posnetek, drugi pa dolgočasnega. Ugotovili so,
da je skupina, ki se je smejala, prenesla do 10 % več bolečine kot pred gledanjem posnetka.
Dokazano je, da slabše duševno stanje in različna duševna obolenja pripomorejo k nastanku telesne bolečine. Nekatera bolečinska stanja se zato zdravijo z zdravili za
depresijo. Izjemnega pomena pa je, da se naučimo tehnik
sproščanja in obvladovanja stresa. Tako lahko pripomoremo k temu, da duševna bolečina ne postane telesna.
Kar 29 % bolnikov ne zna oceniti, kako močna je njihova
bolečina.
Pri športnikih so bolečine najpogosteje povezane s preobremenitvijo, nastane t. i. preobremenitveni sindrom.
Pojavlja se kot bolečina v dimljah (pri nogometu, hokeju),
na zunanji ali sprednji strani kolena (pri teku, skakanju,
kolesarjenju), največ težav pa povzroča bolečina v tetivah
(npr. v predelu Ahilove tetive ali tetive pogačice).

Bogata Krkina paleta
protibolečinskih zdravil
brez recepta
Nalgesin® S (filmsko obložene tablete)
je namenjen zdravljenju blage do zmerne akutne bolečine. Deluje izredno
hitro in med vsemi protibolečinskimi
zdravili, ki so dostopna brez recepta,
deluje najdlje (do 12 ur). Vsebuje učinkovino naproksen ki
ima trojno delovanje: protibolečinsko, protivnetno in protivročinsko. Učinkovito lajša glavobol, zobobol, menstrualne
bolečine, bolečine v mišicah in sklepih, pa tudi blago do
zmerno migreno.
Vzamete ga lahko neodvisno od obrokov. Primeren je za
odrasle in mladostnike, starejše od 12 let. Brez posveta
z zdravnikom ga ne smete jemati več kot 10 dni. Običajni
odmerek je 1 tableta na 8 do 12 ur, največ 3 tablete na dan.
Začetni odmerek je lahko dvojen. Tablete so gladke in ovalne, kar olajša požiranje. Več na www.nalgesin.si.
Daleron® (tablete, suspenzija) je namenjen zniževanju vročine in lajšanju
blage do zmerne akutne bolečine. Še
posebno se priporoča pri otrocih, nosečnicah in ljudeh z želodčnimi težavami. Vsebuje paracetamol.
Običajni odmerek za odrasle in mladostnike, starejše od
12 let, je 1 do 2 tableti, za otroke, stare od 6 do 12 let, pa pol
do 1 tableta. Med posameznimi odmerki naj bo vsaj 4 ure.
Na dan lahko vzamete največ 8 tablet, otroci, stari od 6 do
12 let, pa največ 4 tablete.
Naklofen® (gel) je zdravilo
za zunanjo uporabo, ki se
uporablja pri športnih in
nezgodnih poškodbah (nategi, zvini, udarnine) in pri blažjih
oblikah revmatskih obolenj. Skozi kožo prodre do obolelega
mesta, zmanjša oteklino, olajša bolečino in izboljša gibljivost. Na oboleli predel 3- do 4-krat na dan nanesete 5 do
10 cm gela in ga vtrete v kožo.
Bonifen® (filmsko obložene tablete)
je namenjen lajšanju blage do zmerne
akutne bolečine. Deluje tudi proti
vnetno in protivročinsko. Vsebuje ibuprofen. Običajni odmerek za odrasle in
mladostnike, starejše od 12 let, je 1 do
2 tableti na 4 do 6 ur, največ 6 tablet na dan.

Mirjam Pangeršič in Primož Košir
* Raziskava Slovenskega združenja za zdravljenje bolečine, 2007.

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

Mihaela Strgar Hladnik,
dr. med., specialistka
splošne medicine,
vodja zdravstvenega
varstva odraslih
Zdravstveni dom Bežigrad
Ena najpogostejših težav, ki ljudi pripelje
k zdravniku, je glavobol. Včasih upravičeno,
včasih pa bi bila dovolj že sprostitev
in kakšno protibolečinsko zdravilo.

Ko boli glava, ne počivajte
Kako pogosto pridejo bolniki
v ambulanto zaradi glavobola?

Lahko rečemo, da skoraj vsakega
petega obiskovalca ambulante vsaj
malce moti tudi glavobol. Če nič drugega, ga na turoben, deževen dan
nekaj »tišči« v glavi. Tako tiščanje
v glavi ne kaže na hud glavobol, nastane namreč zaradi padca krvnega
tlaka, zato tudi protibolečinska zdravila (analgetiki) niso tako učinkovita.

Poznamo več različnih vrst glavobola. Kateri glavobol ljudem
najpogosteje povzroča preglavi
ce?
Najpogostejši je tenzijski glavobol.
Opišemo ga lahko kot topo, stiskajočo
bolečino, ki kot nekakšen pas objema
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glavo. Čeprav je bolečina subjektivna
in jo vsak doživlja po svoje, lahko njeno
jakost umestimo na lestvico od 1 do 10
in na podlagi ocene ukrepamo. Ocena 1
pomeni najbolj blago, ocena 10 pa najhujšo bolečino, tisto, ki je tako rekoč
ne moremo več prenašati. Če bolnik
svoje stanje oceni z oceno pod 5, za
samopomoč zadostujeta sproščanje
in zmerna telovadba, pri višjih ocenah
pa lahko poseže po analgetikih, ki so
v lekarni na voljo brez recepta.

Glavobol je velikokrat rezultat
hitrega, stresnega načina življenja. Kakšna so vaša priporočila
za lajšanje glavobola? Si lahko
pomagamo še kako drugače kot
s protibolečinskimi zdravili?

Res je. Po vseh dosedanjih raziskavah
blag glavobol nastane zaradi stresa,
preobilice dela, pomanjkanja spanja
in izpuščanja obrokov. Stres v telesu
izzove reakcijo, zaradi katere se zateg
nejo in zakrčijo vse mišice, tudi povrhnje mišice na glavi. Vse, kar sprosti
mišice vratu in glave, torej pripomore
tudi k lajšanju glavobola. Dokazano
učinkovite tehnike za preprečevanje
in blaženje glavobola so joga, medi
tacija in globoko dihanje. Redna
vadba joge, združena z meditacijo,
zmanjša frekvenco srca in dihanja ter
znižuje krvni tlak. Ljudje, ki izvajajo te
tehnike, imajo več energije, so manj
utrujeni, redkeje so pod stresom, bolje spijo in se bolje počutijo. Obstaja
še nekaj oblik samopomoči, ki ne

vključujejo protibolečinskih zdravil.
S hladnimi mokrimi obkladki ali
v krpo vloženimi ledenimi kockami,
ki jih položimo na zatilje ali čelo, umirimo receptorje za bolečino in s tem
tudi bolečino. Prav tako blagodejno
delujejo masaže, saj zmehčajo mišice
in odpravljajo napetost. Poleg sprostitvenih tehnik glavobolu uspešno
kljubuje zmerna telesna dejavnost,
posebno v naravi. Nikakor se ne pri
poroča počitek, saj s tem ne pripomoremo k lajšanju bolečine. Izjema
je le migrena, ki je zelo hud glavobol
in ni podobna drugim. Pri migreni se
bolečina s telesno dejavnostjo stop
njuje, zato se moramo umiriti.

Kako pa na glavobol vplivajo
naše prehranjevalne navade
oz. razvade?

hanje. Migrena nekatere onesposobi
tako močno, da so upravičeni do bolniške odsotnosti, medtem ko tenzijski
glavobol dopušča skoraj normalno
opravljanje dela.

Zdravnik lahko svetuje in
predpiše različna zdravila za
lajšanje glavobola. Katera
najpogosteje svetujete? Na kaj
morajo biti ljudje pozorni?

Če se ukrepi za samopomoč pri blažjem, tenzijskem glavobolu ne izkažejo
za uspešne oz. če je bolečina prehuda
(na lestvici ocenjena z več kot 5), so
na vrsti protibolečinska zdravila:
paracetamol, nesteroidna protivnet
na zdravila, acetilsalicilna kislina in
kombinirani praški. Bolniki z zvišanim

Ali mora biti kakšna skupina bolnikov pri jemanju
protibolečinskih zdravil še
posebno pozorna?

Vsi bolniki, ki imajo eno ali več kroničnih bolezni in jemljejo več vrst
zdravil, se morajo s svojim zdravnikom posvetovati, katero zdravilo naj
izberejo za lajšanje glavobola, da
ne bi prihajalo do medsebojnega
delovanja zdravil. Ta opozorila so
namenjena predvsem tistim, ki imajo
diagnosticirano arterijsko hipertenzijo, ledvično ali srčno popuščanje,
sladkorno bolezen, skratka, kroničnim
bolnikom. Drugi, ki nimajo nobenih
zdravstvenih težav in imajo samo občasno blag glavobol, pa nimajo takih
omejitev.

Hrana, ki jo pojemo, lahko glavobol
sproži ali pa prepreči. Sproži ga npr.
čezmerno pitje kave. Ker lahko glavo
bol sproži tudi nenadno pomanjkanje kofeina, se je bolje odvajati postopoma. Najprej moramo ugotoviti,
koliko kofeina na dan zaužijemo
s kavo, čajem, kolo, čokolado ipd.,
nato pa to količino postopno (nekaj
tednov) zmanjšujemo. Omejiti moramo tudi nezdrave prigrizke, predvsem oreščke, staran sir, arašidovo
maslo in vložena živila, saj dokazano
sprožajo migreno.

Vendar vsak glavobol še ni
migrena.

Ženske rade uporabljajo izraz migrena, ko jih boli glava, čeprav velikokrat
ne gre za migreno. To je res ženska
bolezen – pri ženskah se pojavlja
trikrat pogosteje kot pri moških.
Prava migrena je zelo huda, specifič
na bolezen. Opisujejo jo kot hudo
utripajočo bolečino, večinoma na eni
strani glave, lahko pa se razširi na obe
strani. Telesna dejavnost jo poslabša. Neredko jo spremljajo bruhanje,
občutljivost za zvok, vonjave in svet
lobo. Pred nekaterimi migrenskimi
napadi (okoli 9 %) imajo bolniki avro,
ki lahko traja od nekaj minut do ene
ure in povzroča hujšo motnjo vida,
otopelost zaznav in motnjo govora.
Potem sledijo glavobol, slabost, bru-

krvnim tlakom lahko pri glavobolu
po zdravnikovem navodilu povečajo
odmerek antihipertenzivnih zdravil,
če ob glavobolu izmerijo zvišan krvni
tlak. Seveda z analgetiki ne smemo
pretiravati, saj njihova pretirana uporaba lahko privede do novih glavobolov. Za zdravljenje glavobola je zgornja
meja, ki še velja za varno, 8 protibolečinskih tablet na mesec. Če to presežemo, lahko ustvarimo glavobol zaradi
čezmernega jemanja tablet. Seveda
obstajajo razlike med posameznimi
zdravili. Nevarnejša so specifična zdravila za zdravljenje migrene, predvsem
kombinacije triptanov in nesteroidnih
protivnetnih zdravil.

Kdaj pa se moramo zaradi
glavobola vendarle odpraviti
k zdravniku?

Glavobol v večini primerov ne pomeni resne bolezni. Previdnost pa
je potrebna, če se postopno slabša
in če vztrajno poslabšuje kakovost
življenja. Enako nevarno je, če se ob
glavobolu pojavljajo npr. ponavljajoče se bruhanje in slabost, nevrološki
izpadi (izpadi vidnega polja, trd tilnik,
otrplost, nenadna motnja govora),
bolečine v očeh, epizode nezavesti ...
V takih primerih moramo takoj obiskati zdravnika.
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POSKRBIMO ZASE
Najpogostejši vzrok za zobobol je vnetje zobnega
živca (zobne pulpe). Do tega največkrat pride, ko
zobna gniloba (karies), ki ni bila odkrita pravočasno,
razgradi toliko trdih sestavin zoba, da bakterije prodrejo do zobnega živca in povzročijo njegovo vnetje.

Kot pri vsakem vnetju tudi pri tem nastane oteklina, kar povzroči hude bolečine.

Zbadanje
v zobu je resno
opozorilo

Bolečine se začnejo z zbadanjem. Marsikdo ga zamenja za občutljivost zob in se napoti po zobno kremo
za občutljive zobe, vendar to ne zaleže vedno. Zbadanje v zobu je namreč opozorilo, da je zobni živec
vzdražen, zato zobna krema ne pomaga dosti. Vsaj
malo je v pomoč takrat, kadar zob zaskeli ob stiku
z mrzlimi jedmi ali pijačami, saj gre lahko samo za
preobčutljive zobne vratove. Ta preobčutljivost nastane zaradi draženja tistih delov zoba, kjer je osnovna zobna substanca (zobovina ali dentin) v nepos
rednem stiku z zunanjim okoljem in proti zunanjosti
ni zaščitena z zobno sklenino, kakor je pri zdravem
zobu. Taka mesta so na zobnem vratu, to je na mestu, kjer se končuje zobna krona in se začne zobna
korenina. Zaščitena niso s sklenino, ampak samo
s koreninskim cementom.

prof. dr. Matjaž Rode,
dr. dent. med., višji svetnik,
specialist za zobne in ustne
bolezni in parodontologijo
Ambulatorij Zeleni trikotnik
Zobobol uvrščamo v skupino najbolj
intenzivnih bolečin. Ob bok ga lahko
postavimo celo akutnemu stanju pri
ledvičnih kamnih. Čeprav je strah pred
bolečino najpogostejši razlog, da ljudje
zobozdravnika ne obiščejo pravočasno,
je stanje, ki nastopi ob prepoznem
ukrepanju, mnogo hujše.
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Včasih zobna bolečina poneha ali pa se pojavlja
v intervalih. To je največkrat opozorilo, da se zobna
gniloba približuje zobnemu živcu. Prav zaradi intervalov mirovanja bolečine pa odlašamo z obiskom pri
zobozdravniku. V vmesnem času, ko je bolečina še
vzdržna ali nas preseneti ponoči ali za konec tedna,
skuša marsikdo zobobol lajšati z zdravili iz domače
lekarne. Domnevno pomagajo nageljnove žbice,
rezine krompirja na bolečem zobu, hladen obkladek
na licu in še kaj bi se našlo. Prav ta raznolikost nači-

nov potrjuje, da zelo učinkovitih domačih sredstev
ni. Poskusiti pa je razumno vse, saj so ure čakanja na
strokovno pomoč res dolge.

Brez protibolečinskih zdravil
ne gre
Če nas zob začne boleti ponoči in v bližini ni zobo
zdravnika, najbolj pomagajo analgetiki in nesteroidni
antirevmatiki. Tako lažje dočakamo zobozdravnika, ki
odstrani vzrok zobne bolečine. Ker ta zdravila lajšajo
bolečino in zmanjšujejo vnetje, niso priporočljiva le
pri zobobolu, ampak tudi po poškodbah in zobo
zdravstvenih operacijah. Zelo učinkovita so že v en
kratnem odmerku. Kadar jih jemljemo krajši čas, so
razmeroma varna, pri dolgotrajnem jemanju in
v kombinaciji z drugimi zdravili pa imajo lahko neželene učinke. Zato jih jemljemo čim krajši čas v najmanjših še učinkovitih odmerkih. Pri hudih akutnih
vnetjih, predvsem če se pojavijo pri več zobeh, pa
analgetiki odpovedo. Takrat je nujen obisk zobo
zdravnika, tudi ponoči. V Sloveniji je v večjih krajih
organizirana nočna dežurna služba.

Pravilna in redna ustna higiena je temelj
vzdrževanja ustnega zdravja.

Preventiva je uspešna
Redke so kronične bolezni, pri katerih je preventiva
tako uspešna kot pri zobni gnilobi in vnetnih bolez
nih obzobnih tkiv. Dokazano je namreč, da obe
bolezni povzročajo mikroorganizmi, predvsem nekatere bakterijske vrste, ki so v ustih vsakega človeka
in običajno ne povzročajo težav. Če se čezmerno
razmnožijo, pa so lahko nevarne za zobno in ustno
zdravje. To se zgodi, če imajo na razpolago dovolj
ostankov hrane, ki se na zobnih površinah in predvsem v medzobnih prostorih zadržujejo dlje, kot bi
se smeli. Ti mikroorganizmi tvorijo zobno oblogo
(plak), kar je oznaka za združbo bakterij in ostankov
hrane. Plak je idealno okolje za razmnoževanje bakterij, ki povzročajo vnetja in propad trdih zobnih tkiv.
Če ga ne odstranimo, povzroči tudi izgubo zob in
obzobnih tkiv. Pravilna in redna ustna higiena je zato
temelj vzdrževanja ustnega zdravja.

ščetkanja in nitkanja priporočamo, da lokalno na
zobe nanašate fluoridne preparate v obliki premazov
ali kot sestavni del zobnih krem, saj so dokazano zelo
učinkoviti pri preprečevanju poškodb zaradi kariesa.
Zobne kreme pa so le pomožno sredstvo za vzdrževanje zobnega in ustnega zdravja. Pri preprečevanju
zobne gnilobe so učinkovite predvsem tiste, ki vsebujejo fluoridne soli. Nekatere med njimi vsebujejo
tudi dodatke, ki omilijo začetno vnetje obzobnih tkiv,
pri napredovali bolezni pa ne pomagajo dosti. Takrat
je pomoč učinkovita le, če jo izvede strokovnjak.

Novo na www.ezdravje.com
Na spletnem mestu E-zdravje lahko v rubriki
Novice pobrskate med informacijami o svetovnem dnevu hipertenzije, potovalni lekarni in
poletni skrbi za lase.
V junijskem E-mesečniku pišemo o skupini
vitaminov B, ki so eni od pomembnejših vita
minov. Gre za splet več kemično različnih vita
minov, katerih skupno ime je B-kompleks.
Za dobro vsakdanje počutje sicer lahko veliko
storimo sami z zdravo prehrano in gibanjem,
a tudi na vitamine ne smemo pozabiti. Če želite
izvedeti več o tem, kako prisluhniti svojemu
telesu, preberite junijski E-mesečnik.
Bi bili radi o vsem obveščeni na svoj e-naslov?
Obiščite spletno mesto www.ezdravje.com in
se naročite na E-mesečnik.

Fluoridi in zobne ščetke
Električne zobne ščetke so dokazano učinkovitejše
kot nenatančno ročno ščetkanje zob. Poleg rednega
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Polovica žensk
vsak mesec
stiska zobe
Ksenija Šelih Martinec,
dr. med., specialistka
ginekologije in porodništva
Klinika za ginekologijo Kalliste,
Domžale
Ženske, ki trpijo zaradi dismenoreje ali bolečih menstrualnih krvavitev, vsak mesec
doživljajo mini porod. Med menstruacijo
se namreč v ženskem telesu proizvajajo
enake snovi kot pri porodu in sprožajo
krčenje maternice, s tem pa tudi krčevite
bolečine v spodnjem delu trebuha.
10
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Polovica žensk je že občutila bolečine pred menstruacijo ali med njo. Pogosto so povezane z močnimi krvavitvami, saj jih sproži pretok večje količine krvi prek
materničnega vratu. Pri polovici so bolečine tako
hude, da ne morejo v službo ali šolo, zato so načini za
lajšanje bolečin toliko pomembnejši.
Med najpogostejšimi rešitvami je uporaba termoforja
z vročo vodo. Toplota praviloma olajša bolečine, najverjetneje zato, ker širi žile v maternici. Poleg termoforja toploto telesu dovajajo topli napitki, npr. zeliščni
čaji. Svetujemo melisin čaj, ki blaži krče in pospešuje
prekrvitev. Zaradi zdravilnega učinka meliso ponekod imenujejo kar ženska zel.
Poleg toplote menstrualne bolečine preprečuje in
lajša ustrezna prehrana. Priporočljivo se je izogibati
mleku in mlečnim izdelkom, belemu sladkorju in beli
moki ter poživilom, kot je kava. Če ugotovimo, da
omejevanje količine kofeina pomaga, se mu je smiselno povsem odpovedati, ne le pred menstruacijo.
Odsvetujejo se tudi ocvrte jedi, priporoča pa se dodajanje nenasičenih maščobnih kislin omega 3
v obliki prehranskih dopolnil. Prostaglandini, snovi,
ki sprožajo krče v maternici, nastajajo iz nenasičenih
maščobnih kislin omega 6, ki jih je v naši prehrani
preveč. Z dodajanjem nenasičenih maščobnih kislin
omega 3 nevtraliziramo višek nastajanja prostaglandinov in tako omilimo krče. Dobro se je odpovedati
tudi sončničnemu olju, ki je glavni vir nenasičenih
maščobnih kislin omega 6 v naši prehrani. Bolečine
zmanjša še dodajanje magnezija, cinka, vitamina E in
vitamina B1 ter veliko sadja, zelenjave, oreškov in žit.

Več stresa, več bolečin
Ženske navadno tožijo, da stres poslabša menstrualne bolečine. V menstrualnem ciklu, v katerem smo
doživeli več stresa, so bolečine običajno bolj izražene. Zato je smiselno, da stres čez ves mesec uravnotežimo z gibanjem in telesno vadbo. Zelo dobre

Ženske navadno tožijo, da stres poslabša
menstrualne bolečine, zato je smiselno,
da stres čez ves mesec uravnotežijo
z gibanjem in telesno vadbo.
rezultate za lajšanje bolečin dosežemo tudi z akupunkturo. Pri bolečih menstruacijah, pa tudi pri stresu, pomaga še aromaterapija. Olja, ki blažijo krče, npr.
olje žajblja in sivke, lahko uporabimo za rahlo masažo
trebuha.

Proti bolečinam in vnetju
V povprečju naj bi ženske v vsakem menstrualnem
ciklu vzele 1 do 3 analgetike ali nesteroidne antirevmatike, ki poleg bolečin lajšajo tudi vnetje. Dvojni
učinek je zelo priporočljiv, saj v ženskem telesu ob
menstruaciji pride do padca hormonov. To povzroči
krčenje žil in sproščanje majhnih molekul, ki so značilne za vnetne reakcije. Od teh so najpomembnejši
že omenjeni prostaglandini, ki so odgovorni za nastanek krčev maternice.

V povprečju naj bi ženske v vsakem menstrualnem ciklu vzele enega do tri analgetike ali nesteroidne antirevmatike, ki
poleg bolečin lajšajo tudi vnetje.
Kot je zapisano v uvodu, hujše bolečine pri menstruaciji pogosto spremljajo močne krvavitve. Za
obvladovanje močnega krvavenja nekateri priporočajo določena živila ali prehranske dodatke, katerih
učinkovitost ni znanstveno dokazana. Tako naj bi
ženskam pomagali bioflavonoidi, ki jih najdemo
v citrusih (limonah, pomarančah, grenivkah). Pomagala naj bi tudi večja telesna dejavnost in vzdrževanje primerne telesne teže. K zmanjšanju menstrualne
krvavitve naj bi pripomoglo še izogibanje alkoholu,
saj lahko čezmerno pitje alkohola zmanjša število
krvnih ploščic (trombocitov), ki so pomembne pri
strjevanju krvi. Vsekakor se odsvetuje jemanje acetilsalicilne kisline, ker zavira delovanje krvnih ploščic.
Nekateri pri močnih menstrualnih krvavitvah odsvetujejo prhanje ali vroče kopeli, ker naj bi zaradi razširitve materničnih žil pospešile krvavitev. Priporočljivi
pa so mrzli obkladki, saj zmanjšujejo prekrvitev maternice, s tem pa tudi krvavitev.

Pogosto se zgodi, da ženska sama ne more obvladati
močnih menstrualnih krvavitev. Če močno krvavi, naj
obišče ginekologa, da bo odkril pravi vzrok in ji svetoval ustrezno obliko zdravljenja. To je pomembno
tudi zato, ker so ženske, ki obilno krvavijo, pogosto
slabokrvne.
Ginekolog pri hudih bolečinah in močnih krvavitvah
opravi celosten ginekološki pregled z ultrazvokom in
poskuša poiskati vzrok. Boleča menstruacija je lahko
primarna ali sekundarna. Pri primarni ne najdemo
vzroka, pri sekundarni pa lahko potrdimo izvor nastanka bolečin. Najpogosteje so to endometrioza,
miomi, vnetne spremembe ali vpliv bakrenega materničnega vložka. Težave lahko napovedujejo tudi
krvavitve ali krči med dvema menstruacijama, ki prav
tako zahtevajo obisk specialista.

Nalgesin® S – učinkovit in varen analgetik
Učinkovina naproksen, ki jo vsebuje Nalgesin S, spada v skupino analgetikov, ki se imenujejo nesteroidni
antirevmatiki. Največkrat se uporabljajo za lajšanje
blagih do zmerno močnih bolečin – glavobola, bolečin zaradi degenerativnih sprememb v predelu vrat
ne in ledvene hrbtenice ter sklepov, revmatoidnega
artritisa, nespecifičnih bolečin v mišicah, menstrualnih bolečin ter bolečin ob blažjih poškodbah.

Nesteroidni antirevmatiki, ki so v lekarnah na voljo
tudi brez recepta, se razlikujejo po hitrosti delovanja in trajanju protibolečinskega učinka, pa tudi po
varnosti. Veliko študij je pokazalo, da v tej skupini
prav naproksen spada med varnejše učinkovine,
saj je varen za zdravljenje srčno-žilnih bolnikov,
povzroča pa tudi manj neželenih učinkov na
prebavila.
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Te težave prepoznamo npr. po bolečini v kitah mišic,
ki se pripenjajo na stegnenico, v rami in v mišicah, ki
se pripenjajo na komolec, kar je pogosto posledica
obremenitev roke pri delu ali športu. Bolečina zaradi
obrabe pa ni enaka kot zaradi vnetja sklepa. Pri obrabi sklepa ali t. i. artrozi se pojavi šele pri gibanju in
se s počitkom zmanjša ali izgine, medtem ko je vnet
sklep boleč že v mirovanju, z gibanjem pa se bolečina stopnjuje. Vnet sklep je pogosto toplejši na otip.
Sklepno vnetje se navadno kaže s hudo bolečino. Pri
napadu putike je sklep celo tako boleč in občutljiv,
da bolnik ne prenese rahlega dotika rjuhe.

Ni vse, kar se kot tako razglaša, primerno
za lajšanje sklepne bolečine.

Vsaka sklepna
bolečina
ne potrebuje
zdravnika
prim. dr. Dušan Logar, dr. med.
Klinični oddelek za
revmatologijo, UKC Ljubljana
Med sklepi največkrat bolijo veliki
in nosilni sklepi, npr. kolki in kolena,
večinoma zaradi obrabe. Zaradi takih
sprememb nastane tudi bolečina v križu.
Bolečino, ki jo sicer občutimo v sklepu,
včasih povzroča bolezenska sprememba
zunaj sklepa, tj. v obsklepnih tkivih.
12
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Vsaka sklepna bolečina še ni razlog za takojšen obisk
pri zdravniku, saj si lahko marsikdaj pomagamo sami.
Pri tem pa je prav opozoriti, da ni vse, kar se kot tako
razglaša, primerno za lajšanje sklepne bolečine. Na
trgu je na voljo kar nekaj izdelkov z glukozaminom,
katerega učinkovitosti resne raziskave niso potrdile.
Glukozamin ne more preprečiti napredovanja obrabe sklepnega hrustanca. Pri nekaterih bolnikih
z obrabo kolena ali kolka lahko zmanjša bolečino,
vendar je to verjetno posledica učinka placeba. Tudi
od prehranskih dopolnil ne smemo pričakovati čude-

žev – gotovo ne bodo zmanjšala bolečine zaradi bolezensko spremenjenega sklepa. Izpostaviti pa velja
učinek nenasičenih maščobnih kislin omega 3 v oljih
severnomorskih rib, ki imajo dokazane zmerne protivnetne učinke, npr. pri bolnikih z revmatoidnim artritisom. Podobne učinke ima tudi kakovostno olivno
olje.

Obrabo zmanjšamo z izgubo teže
Pri blagi do zmerni bolečini je zlata vredna telesna
vadba, ki krepi vse mišične skupine in srčno-žilno
zmogljivost. Primerna je tudi za ljudi s sklepnim vnet
jem. Priporočljivo je, da ljudje s čezmerno telesno
maso in artrozo kolka ali kolena shujšajo, saj se tako
lahko zmanjšajo tudi sklepne bolečine. V nekaterih
primerih, npr. pri ohlapnosti kolenskih vezi, so primerne elastificirane opornice (ortoze), ker izboljšajo

Pri blagi do zmerni bolečini je zlata vredna
telesna vadba, ki krepi vse mišične skupine
in srčno-žilno zmogljivost. Primerna je tudi
za ljudi s sklepnim vnetjem.
stabilnost sklepa. Bolniki z napredovalimi okvarami
sklepov lahko osebno nego in nekatera opravila
lažje in z manj bolečin opravijo, če uporabljajo pomagala, npr. nastavke za glavnik, odpiranje steklenic,
zapenjanje gumbov in obuvanje čevljev. Bolečino
lahko krajši čas lajšajo, če boleče mesto nekajkrat
na dan hladijo z ohlajenim gelom v vrečki (kriopak).
Pri mišični bolečini je učinkovito gretje tkiva z blago
toploto, lahko z navadnim termoforjem. Prilagoditi
je treba tudi prehrano: omejiti nenasičene maščobe
in kalorije, se izogibati hrane, ki pogosto povzroča
alergijske reakcije, jesti pa hrano z nizkim glikemičnim indeksom (perutninsko meso, morske ribe, sveže
sadje in zelenjavo).

zmanjšamo ali povsem odpravimo sklepno vnetje.
Opozoriti je treba, da paracetamola ne smejo jemati
bolniki s težjimi jetrnimi obolenji, acetilsalicilne kisline pa bolniki z razjedo prebavil. Bolečino, ki izvira iz
mehkih tkiv ob sklepih, lahko lajšamo tudi z mazili
in geli, ki vsebujejo nesteroidne antirevmatike. Pri
vnetem sklepu ob napadu akutne putike (protina) je
zelo učinkovito protivnetno delovanje nesteroidnih
antirevmatikov. Pri bolnikih z obrabo sklepov lahko ta
zdravila zmanjšajo sklepno bolečino vsaj toliko, da je
življenje znosnejše in da bolniki lažje opravljajo nekatera opravila. Pri tem pa je treba opozoriti, da delov
telesa, na katere smo nanesli mazilo z nesteroidnim
antirevmatikom, ne smemo izpostavljati soncu. Zaradi fotoalergijskega učinka namreč lahko pride do
vnetja kože.
Pri hudi sklepni bolečini, ki se ne zmanjša z analgetiki, kot so nesteroidni antirevmatiki, niti z zdravili, ki
posegajo v imunski sistem (t. i. imunomodulirajočimi
zdravili), niti s fizikalno terapijo, je smiselno zdrav
ljenje z močnejšimi, opiatnimi analgetiki. Nekateri
poskusijo tudi zdravljenje z akupunkturo, kar pa je
smiselno le pri degenerativnih sklepnih vnetjih ali zunajsklepnem revmatizmu mehkih tkiv. Najhujše bolečine pa obravnava in kolikor se le da uspešno zdravi
zadnji člen v verigi – specialist za bolečino (algolog).
Odkriti je treba, zakaj bolijo sklepi, saj ustrezna diag
noza omogoča optimalno zdravljenje. Poleg tega pa
bolniki s sklepno bolečino, ki so seznanjeni z naravo
in vzrokom svojih težav, teh ne jemljejo kot naravno
katastrofo največjih razsežnosti. S svojo bolečino se
lažje spopadejo in obenem ne dovolijo, da bi postala
njihova vsakodnevna skrb.

Protibolečinska pomoč iz lekarne
Brez protibolečinskih zdravil ne gre. Najpogosteje
se uporabljajo paracetamol, acetilsalicilna kislina ter
nesteroidni antirevmatiki. Ta zdravila zadostujejo za
lajšanje blage bolečine, pri hujši pa potrebujemo
celovito obravnavo. Pri revmatoidnem artritisu ta
zdravila sicer nekoliko zmanjšajo bolečino v vnetih
sklepih, vendar ne dovolj, da bi se kakovost našega
življenja bistveno izboljšala. To dosežemo šele, ko
z zdravili, ki učinkujejo na imunski sistem, močno
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Mišična bolečina je normalna reakcija mišice na preobremenitev. Pojavi se od 12 do 48 ur po naporu in
spontano izgine v 3 do 7 dneh. Pojavi se po začetku
nove aktivnosti ali po pretirani obremenitvi in načeloma ni nevarna. Mehanizem nastanka mišične bolečine, ki je posledica čezmerne vadbe, še ni povsem
raziskan. Ena od teorij pravi, da gre za majhne poškodbe mišic. Tem poškodbam se je dobro izogibati,
zato je priporočljivo, da treniramo toliko in tako, da
drugi dan ne čutimo bolečine.

Ogrevanje, ohlajanje in
raztezanje
Da bi preprečili mišično bolečino, moramo v svojo
vadbo obvezno vpeljati ogrevanje, ohlajanje in raztezanje. Po naporu oz. glavnem delu vadbe se je smiselno ohlajati s 30 do 50 % maksimalne intenzivnosti.
S tem mišice najbolje regeneriramo. Ko naredimo še
raztezne vaje, možnost za intenzivne bolečine zmanjšamo skoraj na minimum.

Bolečine ne
smemo utišati
asist. dr. Petra Zupet, dr. med.,
specialistka medicine športa
in profesorica športne vzgoje
Center za medicino in šport,
ZVD Zavod za varstvo pri
delu, d. d.
Zavedanje o pomenu aktivnega življenja
se povečuje, zato se danes vadbe
lotevajo tudi tisti, ki se prej vrsto let
ali nikoli niso ukvarjali s športom.
Vsak peti po takšnem »spanju« pretirava
z obremenitvijo in v najboljšem primeru
je rezultat mišična bolečina.
14
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Priporočljivo je, da treniramo toliko in
tako, da drugi dan ne čutimo bolečine.
Če dalj časa nismo bili telesno dejavni oz. smo pretežno mirovali, moramo z vadbo začeti počasi in postopoma, ker se le tako lahko izognemo bolečinam
in poškodbam. Vadba naj bo taka, da se med njo še
lahko pogovarjamo. Na začetku naj traja 20 minut,
potem pa jo stopnjujemo do približno 45 minut vsaj
trikrat na teden, lahko seveda tudi dlje in pogosteje,
hkrati pa postopno stopnjujemo intenzivnost. Poškodbam in bolečinam se izognemo tudi, če pravočasno in ustrezno okrepimo tiste mišične skupine, za
katere vemo, da jih bomo bolj obremenjevali. Pred
plezanjem npr. okrepimo mišice prstov rok, zapestja,
nadlahti in ramenskega obroča.

Ustrezna obutev, manj bolečine
Z neprimerno športno opremo lahko telesu naredimo škodo. Za primer vzemimo tekaško obutev. Če
se ne prilagaja obliki stopal, sproža bolečino, zaradi
česar marsikdo opusti tek, ne da bi odkril pravi vzrok
težav. Obutev, ki na trgu dosega najboljše ocene, ni
nujno najboljša za vse. Upoštevati je treba individualne parametre, predvsem obliko stopal. Nepravilna
izbira lahko povzroča bolečino v stopalih, pa tudi
v gležnjih, kolenih in kolkih. Če napačno postavljamo

stopalo, to lahko vodi v nesorazmerne obremenitve
sklepov in mišic.
Pri mišični bolečini, ki je posledica prenapornega
treninga, se priporočajo manj intenzivna vadba, raztezne vaje in blaga masaža. Čeprav ni bilo narejenih
kliničnih študij, ki bi učinke teh ukrepov potrdile,
praksa kaže, da nekaterim pomagajo. Sicer pa si vsak
izbere tisto metodo, ki mu najbolj ustreza.

Jemanje zdravil ni vedno
primerno
Pomembna oblika samopomoči pri mišični bolečini
so tudi protibolečinska zdravila. Pretirana raba ni
priporočljiva, ni pa razloga, da si bolečine z njimi ne
bi lajšali. Po zdravilih posežemo pri poškodbah, od
visno od tega, kako resne so. Nikakor pa ni primerno,
da zdravilo vzamemo zato, da bi nadaljevali vadbo.
S tem, ko utišamo bolečino in nadaljujemo vadbo,
stanje še poslabšamo. Zdravila, ki delujejo protibolečinsko in hkrati protivnetno (nesteroidni antirevmatiki), so primerna v prvih 2 dneh po akutni poškodbi.
Predvideva se namreč, da lahko ovirajo celjenje, če
jih jemljemo dlje časa. Nasprotno pa je pri kroničnih
težavah zaradi preobremenitve (predvsem pri vnetju
Ahilove tetive, pogačične vezi in stopalne aponevroze) priporočeno 7- do 10-dnevno jemanje teh zdravil.
Sredstva proti bolečinam blagodejno delujejo tudi
pri zakrčenosti mišic, saj pomagajo, da se napete in
trde mišice hitreje in lažje sprostijo. Tudi tako zmanjšamo možnost za poškodbo.

Pomembna oblika samopomoči pri mi
šični bolečini so tudi protibolečinska zdra
vila. Pretirana raba ni priporočljiva, ni pa
razloga, da si bolečine z njimi ne bi lajšali.

Kako lahko preprečimo mišične
poškodbe?

• Na začetku vadbe poskrbite za ogrevanje, na
koncu pa za raztezanje.
• Redno hodite na preventivne preglede.
• Bolečina je lahko opozorilo. Prisluhnite ji.
šične poškodbe so precej neprijetne, saj se pogosto
zdravijo dolgo časa. Poleg tega ni poškodovana mišica nikoli več enaka zdravi. Ves čas je v nevarnosti, da
se bo spet poškodovala. Tudi zato je pomembno, da
obiščemo zdravnika in odkrijemo, zakaj je prišlo do
poškodbe. Zavedati se moramo, da poškodba zahteva počitek, kar hitro vodi v izgubo mišične mase in
moči. Zato je toliko pomembnejše, da je zadnja faza
rehabilitacije ustrezno vodena in povezana
z nadaljevanjem vadbe, ki je usmerjena v pridobivanje prvotnih mišičnih sposobnosti.
Če je mišična bolečina dolgotrajnejša, je nujno
poiskati nasvet zdravnika, saj obstajajo še drugi
razlogi za boleče mišice, ki niso povezani s telesno
dejavnostjo. Če pa je bolečina posledica vadbe in se
ponavlja, je pomemben nasvet športnega trenerja,
ki pomaga odpraviti težavo, poleg tega pa nas nauči
pravilnih gibov, pravilnega načrtovanja in stopnjevanja vadbe. Ko se lotevamo novega športa, se je vsaj
v prvi fazi smiselno obrniti na trenerja ali inštruktorja,
da nas nauči pravilne tehnike. Tako povečamo učinkovitost vadbe in zmanjšamo tveganje za poškodbe.
Taka praksa je zdaj pogosta samo v centrih za fitnes,
morda pa dvig športne ozaveščenosti napoveduje,
da se bo razširila.

Nenadna pekoča bolečina
v mišici – znak za alarm
Zelo nevarna je pekoča mišična bolečina, ki nastane
med vadbo in največkrat pomeni, da je prišlo do
poškodbe mišice. V tem primeru moramo vadbo
takoj prekiniti. Take poškodbe so najpogostejše pri
športih, pri katerih prihaja do hitrih pospeškov in pojemkov, npr. pri košarki, nogometu in sprintu, niso pa
izključeni tudi drugi športi, posebno nekatere borilne
veščine. Če se ob pekoči bolečini takoj ne ustavimo,
tvegamo, da mišico še bolj poškodujemo. Resne mi-
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NASVET FARMACEVTKE

Mihaela Tršinar, mag. farm.,
spec.
Celjske lekarne, javni zavod
Bolečina v hrbtnih mišicah ima
pravzaprav zaščitno vlogo, saj nas
opozarja, da je z našo hrbtenico nekaj
narobe. Najpogostejši vzrok za bolečino
v križu so obremenitve in starostne
spremembe, le redko bolezni notranjih
organov ali tumorjev.

Ko zaboli, moramo nekaj
storiti
Bolečina v križu najpogosteje nastane zaradi krča obhrbteničnih
mišic, do česar lahko privedejo
dvigovanje težkih bremen, prisilen položaj pri delu in padci. Posledica zakrčenosti mišic je slabša
prekrvljenost, slabo preskrbo s kisikom pa občutimo kot bolečino.
Drugi najpogostejši vzrok so zrela
leta, saj je hrbtenica s staranjem
vse manj gibljiva in zato vse bolj
občutljiva. Medvretenčne ploščice se tanjšajo in postajajo manj
prožne, kar vpliva na gibljivost
hrbtenice, hrbtenični kanal pa se
oži. Kostni izrastki pritiskajo na
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živčne korenine in to povzroči bolečino. Ko je hrbtenica starostno
spremenjena, lahko že en sam
nepravilen gib, sunek ali dvig bremena povzroči, da medvretenčna
ploščica zdrsne iz prave lege in
s pritiskom draži živce, ki izstopajo
iz hrbtenice. Rezultat je huda bo-

Farmacevt v lekarni je nemalokrat prvi zdravstveni
strokovnjak, pri katerem
poiščemo pomoč ob bolečini v križu.

lečina v križu, ki lahko seva v eno
ali obe nogi, spremlja pa jo pekoč
občutek ali omrtvičenost. Govorimo o išiasu.
Farmacevt v lekarni tistim, ki po
iščejo pomoč zaradi bolečine
v križu, v nujnih primerih svetuje
obisk zdravnika, pri blažjih težavah pa poleg zdravil za lajšanje
bolečine priporoči splošne ukrepe za samopomoč. Ko nas zagrabi
bolečina v križu, je zmotno misliti,
da moramo počivati. Samo ob
močni bolečini, ki ne seva v noge
in je ne spremlja omrtvičenje ali
pekoč občutek, je priporočen

krajši počitek (največ 2 dni) v postelji. Telesna nedejavnost namreč
slabi mišice in povzroči, da so
slabše prekrvljene tudi medvretenčne ploščice in hrustanec. Tako
le sklenemo začaran krog. Zato je
priporočljivo, da namesto počitka
ostanemo aktivni. Ko bolečina
pojenja, lahko postopno še povečujemo telesno dejavnost. Samo močne mišice, ki jih ustvarja
gibanje, dajo hrbtenici primerno
oporo in jo razbremenijo.
Če so težave blage, si lahko pomagamo s kopelmi in obkladki.
Prve dni prizadeto mesto hladimo, da zmanjšamo vnetje, nato
prija toplota, ker poveča prekrvitev v mišicah. Kadar to ne zadošča, poiščemo nasvet v lekarni,
kjer nam farmacevt svetuje, ali je
glede na simptome samozdravljenje še primerno ali pa moramo
poiskati pomoč pri zdravniku. Pri
zmerni bolečini so v lekarni na voljo mazila, obliži ali pršila. Nekateri
izdelki vsebujejo učinkovine, ki
hladijo, in so primerni predvsem
v prvih 2 dneh bolečin. Kasneje se
priporočajo mazila ali obliži
z učinkovinami, ki »grejejo« oz.
povečajo prekrvitev bolečega
predela in tako izboljšajo oskrbo
tkiva s kisikom. Vse to zmanjša bolečino. Zelo učinkovita so mazila

Bolečina v križu je opozorilni znak, da moramo za
svoje zdravje nekaj storiti.
in pršila, ki vsebujejo učinkovine
s protivnetnim in protibolečinskim delovanjem (npr. diklofenak,
ibuprofen). Kadar to ne učinkuje,
si lahko kratek čas, največ teden
dni, pomagamo s protibolečinskimi zdravili v obliki tablet ali kapsul
(npr. paracetamol, acetilsalicilna
kislina). Nekatera zdravila poleg
tega delujejo še protivnetno (npr.
naproksen natrij, ibuprofen), kar

je pri bolečini v križu še posebno
priporočljivo.
Bolečino v križu lahko tudi preprečujemo. Pomembna je predvsem
redna telesna dejavnost, in sicer
vsaj dvakrat na teden. Primerni so
hoja, tek in plavanje. Tako vzdržujemo telesno kondicijo, krepimo
mišice in se tudi duševno sprostimo. Stres in stalna napetost
namreč velikokrat pripomoreta
k bolečini v križu. Priporočljivo je
tudi vzdrževanje primerne telesne
teže in opustitev kajenja. Poleg
splošnih ukrepov je treba paziti
na pravilen položaj pri sedenju,
delu in dvigovanju bremen. Breme nosimo ob telesu, dvigujemo
pa ga s koleni iz čepečega položaja in ne s hrbtenico. Koristne so
tudi vaje za krepitev hrbteničnih
mišic, za katere je najbolje, da se
jih naučimo izvajati pod strokovnim vodstvom.
Bolečina v križu je opozorilni znak,
da moramo za svoje zdravje nekaj
storiti. Če ne spremenimo slabih
navad, kot sta poležavanje in nepravilna drža pri delu in počitku,
lahko bolečina postane kronična.
Tudi protibolečinska zdravila pomagajo samo takrat, ko jih jemljemo, na proces staranja hrbtenice

pa ne vplivajo. Hrbtenici najbolj
pomagajo gibanje in močne hrbtenične mišice, ki jo razbremenijo,
zato se je treba z bolečino v križu
soočati aktivno in z vključevanjem
zdravih življenjskih navad.

Če postaja bolečina močnejša
in ne mine v nekaj dneh oz. če
čutimo odrevenelost, šibkost ali
mravljinčenje v nogah ali če ne
moremo nadzorovati mehurja in
črevesja, moramo obiskati zdravnika, da bo poiskal vzrok bolečine.
Vzrok je lahko tudi kakšna druga
bolezen. Tudi kadar je bolečina
stalna, močna, nas celo zbuja iz
spanja in ni povezana z gibanjem,
jo mora čim prej obravnavati
zdravnik.
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Ne pustite, da bi vam bolečine
pokvarile dan
Vas bolijo kolena, hrbtenica? Imate
poškodovane in vnete mišice? Morda
kakšne prirojene deformacije, npr. ploska stopala? Vam dela preglavice teniški ali golfski komolec? Imate sindrom
karpalnega kanala? Za vse to obstajajo
rešitve, zato ne pustite, da bi bolečine
skalile vašo dobro voljo!

Termalna voda

To je bogastvo, ki pripomore k dobremu počutju in tudi k izboljšanju zdrav
stvenega stanja. V Termah Dolenjske
Toplice je cenjeno že stoletja. Ekipa
zdravnikov specialistov, fizioterapevtov, medicinskih sester, maserjev in
drugih zdravstvenih delavcev termalno vodo uspešno uporablja pri zdrav
ljenju in razvajanju gostov. Lajšajo
revmatična obolenja, stanja funkcijske
prizadetosti po poškodbah in operativnih posegih na gibalih, stanja po
operacijah na rodilih in dojkah ter
osteoporozo.

Individualna medicinska
gimnastika

Strokovna zdravstvena in terapevtska
obravnava tudi pri kroničnih boleznih
zagotavlja hitrejšo povrnitev zdravja,
dobrega počutja in gibljivosti ter boljšo kakovost življenja. Ana Grajš, vodja
fizioterapevtov v Termah Dolenjske

Toplice, pravi, da so dolenjske terme
s svojimi strokovnjaki ravno na tem
področju med najboljšimi. Vsakega,
ki pride v Center za medicinsko reha
bilitacijo (z napotnico ali brez nje),
obravnavajo individualno. Gostje (bolniki) so danes vedno bolj ozaveščeni,
kljub temu pa se strokovnjaki trudijo,
da jih ob njihovih obiskih naučijo še
česa koristnega. In ne samo to, po
končanih terapijah jim dajo pomembne usmeritve in navodila za domov,
s katerimi lahko precej izboljšajo svoje
zdravstveno stanje.

Tecar

Je sodobna ročna terapija, podprta
s tehnologijo, ki stimulira tkiva v globini. V nasprotju s tradicionalnimi oblikami spodbuja energijo iz notranjosti
bioloških tkiv in tako pospeši naravne
procese obnavljanja, deluje protivnet
no in skrajša čas rehabilitacije. Pozitivni
učinki so vidni že po prvi uporabi. Bolečina je kmalu odpravljena, kar olajša
nadaljevanje terapije in poveča njeno
učinkovitost. Ta 40-minutna terapija je
brez neželenih učinkov in je odlična
pri zdravljenju poškodb kosti in mišic,
vnetij kit in burz, kroničnih in akutnih
bolečin v sklepih, osteoporoze. Priporoča se tudi v rehabilitacijskih programih pred kirurškimi posegi in po njih
(npr. pri zamenjavi sklepov).

Kineziotaping

Ste se ob gledanju kakšne rokometne
tekme na televiziji spraševali, zakaj
imajo nekateri športniki po telesu
nalepljene trakove in kaj je njihova
naloga? Gre za kineziotaping, tehniko,
pri kateri uporaba elastičnih lepilnih
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trakov izboljša učinkovitost fizikalnih
terapij in skrajša čas rehabilitacije.
Učinkovita je pri izboljševanju mišičnih funkcij, izboljševanju kroženja
telesnih tekočin in stabilnosti sklepov
ter pri zmanjševanju bolečin in oteklin.
Trakovi se po natančno določenem
postopku nalepijo na predele mišic in
sklepov, ki potrebujejo oporo. Namestitev traku na kožo problematičnega
predela poveča prostor med kožo in

mišicami. S tem stimulira dekompresijo tkiva in omogoča bistveno boljši
pretok krvnih in limfnih tekočin. Učinek je hiter, občutek med nošenjem
pa je prijeten, saj trakovi olajšajo gibanje. Terapevti, ki uporabljajo različne
terapevtske in masažne tehnike, so
kineziotaping sprejeli kot dobrodošlo
dopolnitev. V Termah Dolenjske Toplice kineziotaping izvajajo trije posebej
usposobljeni terapevti – trakovi so
namreč učinkoviti le, če so pravilno
nalepljeni.
Jani Kramar
Več na www.terme-krka.si.

SVETOVALNI KOTIČEK

Tudi z vitamini skupine B
lahko poskrbite za svojo kožo
Ali ste vedeli, da je koža največji človeški organ? Pri
odraslem človeku meri kar dober kvadratni meter in
pol. Koža ima zelo pomembno varovalno nalogo, saj
nas varuje pred zunanjimi vplivi in pred izgubo vlage
ter preprečuje prodiranje škodljivih snovi v organizem. Pomembna je tudi pri vzdrževanju telesne temperature. Na kožo vplivajo številni dejavniki: podedovane lastnosti, zunanji dejavniki (npr. izpostavljenost
soncu, kajenju in stresu) in notranji dejavniki (npr.
spremembe v delovanju notranjih organov, težave
s prekrvitvijo). Za kožo je treba poskrbeti, saj se na
njej zrcalita vaša notranjost in zunanjost.

Kaj so vitamini skupine B?
Pri vitaminih skupine B gre za več kemično različnih
vitaminov, katerih skupno ime je B-kompleks. K njim
prištevamo vitamine B1 (tiamin), B2 (riboflavin),
B3 (niacin), B5 (pantotensko kislino), B6 (piridoksin),
B7 (biotin), B12 (kobalamin) in folno kislino. Vitamini
skupine B pospešujejo presnovo ogljikovih hidratov,
maščob in beljakovin.

Pomanjkanje vitaminov skupine B
se zrcali tudi na koži
Če opazite hrapavo, razpokano in luskavo kožo, vam
primanjkuje vitaminov skupine B, zlasti vitamina B5.
Razbarvanost kože lahko kaže na pomanjkanje vitamina B6. Luskinasta koža na nosu in razjede v ustnih

kotičkih opozarjajo na pomanjkanje vitamina B2.
Mastna luskavost, srbeča, vzdražena, razpokana in
pigmentirana koža na delih telesa, ki so izpostavljeni
svetlobi, pa kaže na pomanjkanje vitamina B3.

Kaj je B-complex?
B-complex je učinkovito, varno in kakovostno zdravilo, ki ga v lekarni dobite brez recepta. Vsebuje
popoln splet vitaminov skupine B. Pomembno je, da
jemljete več vitaminov te skupine hkrati. Pomanjkanje enega od teh vitaminov namreč lahko povzroči
povečano potrebo tudi po drugih iz te skupine.
Zdravilo B-complex lahko jemljejo tudi nosečnice in
doječe matere.
Mirijam Černe Prelovšek
Pred uporabo natančno preberite navodilo!
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte
z zdravnikom ali s farmacevtom.

sodobna
farmacevtska
oblika

www.midva.com
Brezplačno svetovanje urologa
vsak četrtek od 17. do 18. ure.
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Kaj shraniti
v potovalno
lekarno?
Tudi med dopustom ali na potovanju
lahko zbolite. Najpogosteje se pojavijo
želodčne in prebavne težave, boleti vas
začne grlo, lahko se celo prehladite.
Morda vam težave povzroča alergija
(npr. na sonce) ali pa vas obišče glavobol.
Tudi zvišane telesne temperature ne
smete podcenjevati.
Nekatere težave in bolezenske nevšečnosti lahko do neke
mere zdravite sami, zato je pomembno, da potovalno lekarno napolnite s pravimi izdelki. Pri resnejših obolenjih (npr.
pri dlje časa trajajoči visoki telesni temperaturi, hudi driski in
dehidraciji, sončarici, hudi alergijski reakciji) in pri resnejših
poškodbah pa morate poiskati zdravniško pomoč.

Prebavne težave

Prav nič nenavadnega ni, da imajo tudi ljudje s sicer redno
prebavo prve dni dopusta težave, predvsem zaradi zaprtja.
Menjava kraja in podnebja je za organizem neke vrste šok in
lahko vpliva na prebavo. Svetujemo, da dovolj pijete – najboljša je voda. Tekočina namreč zelo vpliva na prebavo. Če
je ni dovolj, je blato trdo in odvajanje redko. Poleg tega poskrbite, da boste jedli dovolj sadja, zelenjave, žitaric in druge
hrane, ki vsebuje vlaknine. Če se bo zaprtje kljub temu nadaljevalo, si lahko pomagate z izdelkom Verolax Senna.

črevesa, zaradi česar postane blato bolj vlažno in drsljivo.
Priporočamo, da zvečer pred spanjem vzamete 1 do 2 tableti. Odvajalni učinek nastopi po približno 8 do 12 urah.
Marsikdo si na dopustu privošči drugačno hrano, saj želi poskusiti kakšno novo, značilno ali tradicionalno jed. Tudi obroki so pogosto obilnejši in ob kasnejših večernih urah. Zaradi
tega lahko pride do čezmernega izločanja želodčne kisline,
kar povzroči zgago in spahovanje. Nolpaza control poskrbi
za učinkovito nadziranje izločanja želodčne kisline že
z 1 tableto na dan, saj zagotavlja celodnevni učinek. Učin-

kovito olajša simptome refluksa, kot je zgaga. Vsaj 2 do 3 dni
zapored oz. dokler simptomi popolnoma ne izginejo, jemljite po 1 tableto na dan. Več na www.nolpaza-control.si.

Razdražena koža in alergija

Piki žuželk za nikogar niso prijetni, se pa nanje različno
odzivamo. Če so vaše reakcije močnejše, ne pozabite zdravil proti alergiji. Če je okoli vas veliko komarjev in drugih
nadležnih žuželk, posebno ponoči ne pozabite na zaščitna
sredstva, ki jih odganjajo. Morebitne otekline in srbenje
po piku komarja bo hitro omililo primerno mazilo, zato
ga imejte vedno pri roki. Gel Kamagel blaži skelenje in
srbenje, zmanjšuje vnetje, pri tem pa kožo prijetno
hladi in je ne masti. Na mestu nanosa ustvari zaščitni

Kako ustrezno hraniti zdravila?

Verolax Senna je učinkovito odvajalo naravnega izvora in preprosta rešitev pri zaprtju. Vsebuje izvleček iz
listov zdravilne rastline sena, ki poveča pogostost in jakost
peristaltičnih krčenj debelega črevesa in s tem njegovo gib
ljivost. Zmanjša absorpcijo vode in elektrolitov iz debelega
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Zdravila hranite na enem mestu, v priročni torbici.
Na potovanju z letalom, ladjo ali vlakom imejte torbico z zdravili v osebni prtljagi. Zdravila naj ostanejo
v originalni ovojnini, skupaj z navodili za uporabo.
Pazite, da ne bodo shranjena pri temperaturi nad
25 °C, zaščitena naj bodo tudi pred svetlobo. Pred velikimi temperaturnimi spremembami jih lahko zaščitite
z aluminijasto folijo. Pozorni bodite pri zdravilih, ki jih
je treba hraniti v posebnih pogojih.
Torbico z zdravili imejte vedno na mestu, ki ni doseg
ljivo otrokom.

plašč, ki preprečuje morebitne okužbe in omogoča hitro
obnavljanje poškodovanega tkiva. Gel Kamagel večkrat na
dan v tankem sloju nanesite na prizadeto mesto.

Utrujene in otekle noge

Daljša potovanja z letalom, ki ne omogočajo dovolj gibanja, in neutrudno ogledovanje znamenitosti lahko povzročijo otekanje nog, kar občutite kot težke in utrujene noge.
Pri takih težavah pomaga gel Vazogel. Vsebuje izvlečka iz

divjega kostanja in iz medene detelje, ki zmanjšata občutek utrujenih nog. Hitro se vpije v kožo, jo prijetno hladi
in blagodejno sprošča. Noge namažite večkrat na dan.
Vtiranje ni potrebno.

Lajšanje bolečin

Glavobol, zobobol in menstrualne bolečine ne izbirajo ne
kraja ne časa. Če so bolečine blage do zmerne, jih lahko
lajšate brez zdravnikove pomoči. Rešitev je Nalgesin S,

ki hitro in učinkovito lajša bolečine različnega izvora,
blaži vnetne procese in znižuje zvišano telesno temperaturo. Njegov učinek je dolgotrajen. Odrasli in otroci,
starejši od 12 let, lahko vzamete 1 tableto na 8 do 12 ur.
Prvi odmerek je lahko dvojen. Več na www.nalgesin.si.

Nezgodne poškodbe

Ljudje se poleti veliko več ukvarjamo s športom, pri čemer
smo včasih nerodni. Pogosto se tudi zgodi, da se zaradi
neogretih sklepov in mišic ali pa zaradi prevelike zagnanosti pojavijo različne poškodbe, npr. zvini, nategi in udarnine. Če koža ni poškodovana, morate vse take poškodbe
čim hitreje začeti hladiti. Lahko si pomagate s curkom
hladne vode iz pipe ali s hladilno blazinico. Tako preprečite
podkožno krvavitev in se izognete preveliki modrici in oteklini. Pri poškodbah in vnetju mišic in sklepov svetujemo
tudi uporabo gela Naklofen.
Gel Naklofen deluje protibolečinsko in protivnetno.
Učinkovito prodre skozi kožo do obolelega mesta, zmanjša vnetno oteklino, olajša bolečino in izboljša gibljivost.

Na oboleli predel 3- do 4-krat na dan iztisnite 5 do 10 cm
gela in ga narahlo vtrite v kožo. Uporabljate ga lahko samo
na nepoškodovani koži.

Boleče grlo

Klimatske naprave in velike temperaturne spremembe
povzročijo reakcije na sluznici zgornjih dihal, predvsem
v nosu in obnosnih votlinah ter na sluznici grla. Nenadoma lahko v grlu začutite neprijetno skelenje ali bolečino.
Pri bolečem in vnetem grlu uporabite Septolete. Izdelki iz
družine Septolete plus so nepogrešljivi pri močnejši bolečini v grlu in pri oteženem požiranju. Poleg antiseptika, ki deluje protivirusno, protibakterijsko in protiglivično,
vsebujejo lokalni anestetik, ki omili močnejšo bolečino in
olajša požiranje. Izbirate lahko med dvema okusoma – po
mentolu, ki vneto žrelo prijetno hladi, ter po medu in limeti. Izberete lahko tudi pršilo Septolete plus. Njegova
prednost je poseben pršilni mehanizem, ki omogoča fino
in enakomerno razpršitev zdravila na mestu vnetja. Tako
doseže širšo površino žrela, kar zagotavlja hitro in učinkovito lajšanje bolečine. Poseben zaščitni pokrovček pršilni
nastavek ščiti pred umazanijo in preprečuje neželene pritiske. Plastična embalaža je odporna proti običajnim pritiskom in udarcem, zato jo lahko nosite tudi v torbici.

Odrasli in otroci, starejši od 12 let, lahko vzamete 8 pastil
Septolet plus na dan (1 pastilo na 2 do 3 ure), otroci, stari
od 6 do 12 let, pa do 4 pastile na dan (1 pastilo na 4 ure).
Odrasli in otroci, starejši od 12 let, za posamezni odmerek
pršila Septolete plus dvakrat zapored pritisnite na pršilno
glavo. Postopek lahko ponovite na 2 do 3 ure, vendar največ 8-krat na dan. Več na www.septolete.si.
Želimo vam prijeten oddih!
Anja Lesar
V članku omenjena zdravila so v lekarnah na voljo brez recepta.

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

Bolečina boli
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NOVICE IZ KRKE
smo starostnike v Ljubljani, Novem mestu, Krškem, Metliki,
Ljutomeru, Štorah, Mariboru, Kopru, Kranju ter na Pobrežju
in Ptuju. V Novem mestu, Ljubljani in Ljutomeru smo v popoldanskih urah pripravili tudi krajši kulturni program.

Povezovanje z društvi in zavodi

V Krki smo gostili člane društev Sožitje in Sonček iz
različnih lokalnih enot ter varovance varstveno-delovnih centrov. Ogledali so si proizvodnjo Krkinih izdelkov,
si izmerili krvni tlak in sodelovali v športno-animacijskem
programu. Krkaši pa smo obiskali varstveno-delovni center
v Novem mestu, se družili z varovanci in jim pomagali pri
vsakodnevnih dejavnostih.

Krkin teden
humanosti in
prostovoljstva
Letos smo prvič organizirali Krkin teden
humanosti in prostovoljstva. Med
16. in 21. aprilom so potekale raznovrstne
aktivnosti, združene pod geslom
Tudi dobrodelnost je del nas. Krkaši
smo sodelovali v različnih dobrodelnih
aktivnostih, krepili socialno zavest in
podarili del sebe.
Zbiranje oblačil, obutve in opreme

Delimo trenutke z otroki s posebnimi
potrebami

V četrtek, 19. aprila, so Krko obiskali učenci iz različnih
osnovnih šol s prilagojenim programom. Tudi zanje
smo organizirali ogled proizvodnje z zabavnim in šport
nim programom.

Skrb za živali

Ob koncu dobrodelnega tedna je potekalo zbiranje hrane za pse in mačke, saj številne domače živali v zavetiščih
takšno pomoč nujno potrebujejo. Na predavanju smo
izvedeli, kako poteka delo z živalmi v zavetiščih in kako
lahko žival posvojimo. Predsednica Društva za terapijo
s pomočjo psov Tačke pomagačke Mateja Stošicki pa je
predstavila dejavnosti društva.

Čistilne akcije

Piko na i vseh aktivnosti so predstavljale čistilne akcije,
na katerih smo poskrbeli za čistejšo okolico Term Krka
(Otočec, Šmarješke Toplice, Dolenjske Toplice, Strunjan) in
Krkinih lokacij v Bršljinu, Šentjerneju in Ljutomeru.
Anja Lesar

Ves teden smo zbirali oblačila, obutev, opremo in šolske potrebščine za Rdeči križ in Karitas ter tako nekaj
prispevali za ljudi v stiski. Pomagali smo tudi pri delu
v enotah Rdečega križa v Novem mestu in Ljutomeru ter
na Karitasu v Ljubljani.

Krvodajalstvo
V Novem mestu, Ljubljani in Ljutomeru je potekalo več krvodajalskih akcij, odzvalo pa se je več kot 200 zaposlenih.
Če bi tudi vi radi darovali kri, se lahko na spletni strani
www.daruj-kri.si vpišete v bazo krvodajalcev in vsak dan
spremljate, katerih skupin krvi primanjkuje.

Pomoč starejšim

V torek, 17. aprila, so potekale delavnice pomnjenja in
krepitve spomina ter prikaz vaj za razgibavanje
v domovih starejših občanov po vsej Sloveniji. Obiskali
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Druženje krkašev z oskrbovanci enega od domov za starejše med delavnico za urjenje spomina.

Melodije za
srce

strokovna srečanja, kjer lahko spoznajo tudi Krkine izdelke.
Delovanje društva je prispevalo, da se je umrljivost zaradi
bolezni srca in žilja v Sloveniji v 30 letih zmanjšala za okoli
50 % in da je vsako leto rešenih okoli 600 življenj. K temu
je svoj delež prispevala tudi Krka, saj je skoraj polovica naše palete zdravil namenjena zdravljenju teh bolezni.

Anja Lesar

Sredi aprila je Društvo za zdravje srca in ožilja Slovenije
v okviru vsakoletnega dogodka Melodije za srce pripravilo
koncert z naslovom Uspešnice Slovenskega okteta. Potekal je na odru SNG Opere in baleta Ljubljana.
Krka že vrsto let podpira številne dejavnosti in
prizadevanja Društva za zdravje srca in ožilja.
Društvo za zdravje srca in ožilja je lani praznovalo 20-letnico delovanja. V 11 podružnicah po vsej Sloveniji ima več
kot 8000 članov, s katerimi je v stiku prek nedavno prenov
ljenega spletnega mesta www.zasrce.si in prek revije
Za srce, ki izide štirikrat na leto.
Krka verjame v njihove cilje, ki pomembno prispevajo
k ozaveščanju prebivalcev Slovenije o zdravem načinu
življenja, zato je tudi njihova generalna sponzorica. Aktiv
no sodeluje pri nastajanju revije Za srce, že vrsto let pa
podpira tudi društvene aktivnosti, povezane s preventivo
bolezni srca in žilja. Za člane društva velikokrat organizira

Krka je Društvu za srce in ožilje predala aparat za določanje
pretoka krvi v spodnjih okončinah. Na sliki direktorica Regije
Slovenija v Krki Mojca Prah Klemenčič in predsednik društva
prim. Matija Cevc, dr. med.

NAGRADNA IGRA
Odgovorite na spodnja vprašanja. Geslo sestavljajo črke v oštevilčenih poljih. Vpišite ga na dopisnico, dopišite svoje podatke in nam jo pošljite do 10. septembra 2012. Izžrebali bomo 10 dobitnikov nagrad, ki bodo prejeli praktično nagrado.
1. Kako se imenuje Krkin izdelek za lajšanje bolečine, ki je na voljo v obliki gela?
2

5

4

2. Kateri Krkin izdelek hitro in učinkovito pomirja in odpravlja simptome pri blažjih oblikah alergije?
3

3. Kako imenujemo boleče menstrualne krvavitve?
7

6

1

Geslo
1

2

3

4

5

6

7

1

6

Pravilna rešitev nagradne igre iz 27. številke revije je ABRAHAM.
Nagrajenci iz 27. številke so: Magda Povše, Manuela Feuš, Marko Burgar, Jožica Mikec, Irena Slejko, Marija Vozlič,
Aleksander Kolavčič, Nežka Fojkar, Nada Bajt, Danica Drobne.
Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti.
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Nalgesin® S hitro in za daljši čas odpravlja različne vrste
bolečin, kot so glavobol, zobobol, menstrualne bolečine
ter bolečine v mišicah in sklepih.
Slovenski farmacevti za samozdravljenje glavobola
najpogosteje svetujejo Nalgesin® S.*
Presenetite bolečino in imejte hitro rešitev vedno pri roki.
Več informacij lahko poiščete na www.nalgesin.si ali na
www.lekarna-na-dom.si.

* Raziskava o najpogosteje priporočenih izdelkih brez recepta
v slovenskih lekarnah, FarmAsist, d. o. o., 2010.

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

Nalgesin S vsebuje naproksen natrij.

Ko kliče bolečina …
... poiščite hitro rešitev.

