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Gotovo ste že slišali za pregovor, da resnica
boli. Sporoča, da nekatere stvari, ki jih slišimo
ali izvemo, niso prijetne in bi nam bilo bolj všeč,
če jih ne bi. Na žalost pa to včasih pomeni, da
si zatiskamo oči. Velikokrat je namreč prav, da
nekaj vemo, čeprav novica ni prijetna.
Nekaj podobnega drži za zvišan krvni tlak: dokler zanj ne vemo, smo
čisto zadovoljni, ker ne boli, ne povzroča težav in pogosto sploh ne
čutimo, da je zvišan. Šele ko nam zdravnik pove, da je naš krvni tlak
zvišan, nas ta resnica »zaboli«.
Kot boste med drugim lahko prebrali v reviji, zvišanemu krvnemu
tlaku pravimo tudi tihi ubijalec. Če ga namreč ne zdravimo, ima lahko
hude posledice, saj kvari žile in obremenjuje srce. Težko bi odgovorili
na vprašanje, zakaj nastane, saj v večini primerov vzrok zanj ni znan.
Lahko pa naredimo marsikaj, da ga obvladujemo in uravnavamo.
Najprej ga lahko poskušamo znižati z zdravim načinom življenja.
Če to ni dovolj, je nujno zdravljenje z zdravili.
Dobra novica torej je, da lahko zvišan krvni tlak uspešno zdravimo.
Tega se zavedamo tudi v Krki, kjer že desetletja sledimo najnovejšim
smernicam in razvijamo zdravila, ki znižujejo zvišan krvni tlak in
omogočajo normalno in kakovostno življenje.

Metka Miklavič
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KRKA V SKRBI ZA VAŠE ZDRAVJE
Nina Zupanc, dr. vet. med.

»Tihi ubijalec«
Ali ga poznate?
Zaradi hitrega življenjskega
ritma si ljudje vzamemo
premalo časa za svoje
zdravje. Telesna nedejavnost,
nepravilna prehrana in stres
so pogosto naši vsakodnevni
spremljevalci. Ali pustijo tudi
kakšne posledice?
Pomena telesne nedejavnosti, nepravilne prehrane
in stresa ne smemo zanemariti, saj take življenjske
navade slabo vplivajo na naše zdravje, zlasti na
krvni tlak. Z zdravim načinom življenja lahko veliko
spremenimo sami. Vrednost krvnega tlaka pa ni
odvisna samo od življenjskega sloga, ampak tudi
od prirojenih dejavnikov, na katere ne moremo
vplivati.
Zvišan krvni tlak ali arterijska hipertenzija je
zelo pogosta kronična bolezen; v razvitem svetu
prizadene skoraj vsako drugo odraslo osebo.
Čeprav pogosto sploh ne vemo, da je krvni tlak
zvišan, pa kvari žile (pospešuje aterosklerozo)
in obremenjuje srce. Prav zato mu pravimo tudi
»tihi ubijalec«. Da bi ga ustavili, ga moramo nujno
zdraviti.

Kaj je krvni tlak?
Krvni tlak je sila, s katero kri deluje na stene
krvnih žil. Ustvarja ga srce, ki povprečno utripne
sedemdesetkrat na minuto. Srce deluje v dveh
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taktih. Najprej se razširi in napolni s krvjo, zatem
se skrči, da potisne kri po telesnih žilah. Ko se
skrči, nastane v žilah sistolični (»zgornji«) krvni
tlak. Ko se srce razširi, da se znova napolni
s krvjo, se tlak v žilah zniža. Tik pred ponovnim
skrčenjem srca je tlak v žilah najnižji – imenujemo
ga diastolični (»spodnji«) krvni tlak. Krvni tlak zato
navedemo z obema vrednostma – za sistolični
in diastolični tlak. Krvni tlak zagotavlja primeren
pretok krvi v žilju, ki preskrbuje organe s kisikom
in hranilnimi snovmi, potrebnimi za njihovo
normalno delovanje.

Kdaj je krvni tlak zvišan?
O zvišanem krvnem tlaku govorimo, če je sistolični
krvni tlak 140 mm Hg ali več in/ali diastolični krvni
tlak 90 mm Hg ali več.
Če zvišan sistolični krvni tlak znižamo za
10 mm Hg, diastolični krvni tlak pa za
5 mm Hg, zmanjšamo tveganje za bolezni
srca in žilja za eno tretjino.
Znano je, da se nevarnost za bolezni srca in
žilja začne povečevati, ko krvni tlak preseže
120/80 mm Hg, zato je optimalni krvni tlak nižji
od 120/80 mm Hg.

Razvrstitev krvnega tlaka

Optimalni krvni tlak
Normalni krvni tlak
Visoko normalni krvni tlak
Hipertenzija 1. stopnje
Hipertenzija 2. stopnje
Hipertenzija 3. stopnje
Izolirana sistolična hipertenzija*

Sistolični krvni tlak
(mm Hg)

Diastolični krvni tlak
(mm Hg)

< 120
120–129
130–139
140–159
160–179
≥ 180
≥ 140

< 80
80–84
85–89
90–99
100–109
≥ 110
< 90

* Zvišan je samo sistolični (zgornji) krvni tlak.

Kaj povzroča zvišan krvni tlak?
Pri večini ljudi vzrok za zvišan krvni tlak ni znan.
Poznamo le dejavnike, ki povečujejo tveganje za
nastanek zvišanega krvnega tlaka, torej tudi za
razvoj srčno-žilnih bolezni. Dejavniki tveganja, na
katere ne moremo vplivati, so:
• dednost (zvišan krvni tlak imajo bližnji sorodniki),
• starost (po 45. letu se krvni tlak viša),
• spol (moški so bolj ogroženi).
Navadno se poleg teh pojavljajo tudi nekateri drugi
dejavniki tveganja, na katere pa na srečo lahko
vplivamo: prevelika telesna teža, čezmerno uživanje
soli, čezmerno pitje alkoholnih pijač, premajhna
telesna dejavnost in izpostavljenost stresu.
Le v 10 % primerov je zvišan krvni tlak posledica
bolezni raznih organov in takrat je ozdravljiv.

Katere so posledice zvišanega
krvnega tlaka?
Dolgotrajno zvišan krvni tlak lahko povzroči okvare
žilja, s tem pa tudi srčno odpoved, možgansko
kap, ledvično odpoved in druge zaplete. Tveganje
narašča sorazmerno z višino krvnega tlaka.
Pri ljudeh z zvišanim krvnim tlakom je
sedemkrat večja verjetnost, da bo prišlo do
možganske kapi.
Številne raziskave so pokazale, da uspešno
zdravljenje zvišanega krvnega tlaka dolgoročno
spremljata tudi zmanjšanje splošne srčno-žilne
obolevnosti in s tem tudi umrljivosti, zato je zelo
pomembno, da zvišan krvni tlak čim prej odkrijemo
in zdravimo.
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KRKA V SKRBI ZA VAŠE ZDRAVJE
Suzana Vozelj, mag. farm.

S sodelovanjem do dobrega
nadzora krvnega tlaka
Pri prepoznavanju in
zdravljenju zvišanega krvnega
tlaka je ključnega pomena,
da bolniki sodelujemo
z zdravnikom, medicinsko
sestro in farmacevtom.
Zavedati se moramo posledic
nezdravljenega zvišanega
krvnega tlaka in nujnosti
zdravljenja do konca življenja.
Zdravnik

Medicinska sestra

Če je krvni tlak že ob diagnozi zelo visok ali
pa se kljub zdravemu načinu življenja ne
zniža, je potrebno zdravljenje z zdravili.
Zdravila nam predpiše izbrani
družinski zdravnik ali pa nas
napoti k specialistu za
zdravljenje zvišanega
krvnega tlaka, ki nas
podrobno pregleda in se
na podlagi obsežnejše
in podrobnejše
diagnostike odloči,
kakšno bo zdravljenje.

Pri zdravniku nam medicinska sestra
navadno izmeri krvni tlak in nam svetuje,
kaj lahko za znižanje krvnega tlaka
naredimo sami. Pogosto ima
prav medicinska sestra pravo
zakladnico znanja
o zdravem načinu življenja,
zato ji radi zaupamo.
Če njene nasvete
upoštevamo, lahko
celo za nekaj časa
odložimo zdravljenje
z zdravili.

Farmacevt
Farmacevt v lekarni
je tisti, ki nam izda
zdravila in pove pomembne
informacije o zdravilih. Če
nam da posebna navodila,
kako jemati zdravila, na primer
pred obrokom ali zjutraj, jih je treba
upoštevati. Le tako bomo dosegli najboljši
učinek zdravljenja.
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Družina
Zelo pomembno je,
da se v zdravljenje
vključi tudi naša
družina. Predvsem
nas lahko spodbuja
k pogostejši telesni dejavnosti,
k prenehanju kajenja in k zdravi
prehrani ter nas opozarja na redno
jemanje zdravil.

Za učinkovito znižanje krvnega tlaka je
zelo pomembno, da se odločimo za zdrav
način življenja in sledimo navodilom za
zdravljenje, da redno jemljemo zdravila
in med zdravljenjem sodelujemo z vsemi
vpletenimi: z zdravnikom, medicinsko
sestro in farmacevtom.

Bolezen nastopi neopazno, saj ne povzroča težav.
Zato je priporočljivo, da si krvni tlak merimo tudi
sami doma in vrednosti zapisujemo v dnevnik, ki
ga pokažemo svojemu zdravniku. Najbolj zanesljivo
izmerimo krvni tlak pri zdravniku ali medicinski
sestri.

VAŠA ZGODBA
M. N., bančna uslužbenka in mati treh otrok, stara 56 let.
Oče in mama sta imela zvišan krvni tlak. Odkar pomnim, sta kadila. Rada sta tudi dobro jedla, zato
sta imela vsaj dvajset kilogramov preveč. Res pa je, da sta veliko fizično delala. Dopoldne v tovarni
za tekočim trakom, popoldne na gradbišču naše bodoče hiše. Nista se znala ustaviti. Vedno sta videla
samo delo. Mesec dni po vselitvi v novo hišo, ko sem imela deset let, brat pa tri manj, je očeta zadela
kap in pristal je na invalidskem vozičku. Takrat je šla k zdravniku tudi mama in ugotovili so, da ima tudi
ona močno zvišan krvni tlak. Takoj je dobila zdravila.
Sama sem bila dolgo časa kar zdrava, tako se mi je vsaj zdelo. Svoje delo sem opravljala brez težav,
čeprav je bilo naporno in stresno. Vsako leto so nam v službi omogočili preventivni zdravniški pregled,
a se mi je vedno zdel nepotreben. Priznam, da sem imela kljub temu pred pregledom vsakokrat tremo,
tisto jutro pa se mi je zdelo, da ne more biti nič narobe. Vendar ni bilo tako. Zdravnik mi je izmeril tlak in
rekel: »Gospa, vaš krvni tlak je previsok. Čez kakšen teden se oglasite pri svojem zdravniku. Če bo tlak
še vedno zvišan, ga bo treba zdraviti.«
Nisem bila preveč zaskrbljena, toda opozorilo sem vzela resno. Oglasila sem se pri svoji zdravnici.
Izmerila mi je krvni tlak in ugotovila, da je še vedno zvišan. Ko sem ugotovila, da je zvišan krvni tlak
bolezen, ki me bo spremljala do konca življenja, sem bila pretresena in prestrašena.
Mediji v moji mladosti še niso toliko pisali o zdravju in zdravem načinu življenja. Kot mnogi sem tudi jaz
živela nezdravo. Poleg tega se nisem zavedala, da sem gensko obremenjena. Toda zdravnica me je
potolažila. Razložila mi je, da se s spremembo življenjskega sloga in z rednim jemanjem zdravil bolezen
vendarle da ukrotiti. Prijazno me je povabila v klub hipertonikov, ki pod njenim vodstvom deluje v našem
kraju. Izvedela sem, da v okviru kluba deluje več skupin, ki se sestajajo vsak mesec.
Na vsakem srečanju si izmerijo tlak in poslušajo razna predavanja. Znanje, ki sem ga pridobivala, ko
sem se jim pridružila, je počasi vplivalo na moje življenje: shujšala sem za deset kilogramov, spremenila
sem prehranjevalne navade, vsak konec tedna se vsa družina ukvarja s športom.
Zdravnica me je prepričala, da je pomembno redno jemati zdravila. In tudi sama opazim, kako tlak niha,
če tega ne upoštevam.
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NAŠA GOSTJA
Asist. mag. Jana Brguljan Hitij, dr. med., spec. internistka

Znižajte zvišan
krvni tlak!
»Če začnemo zvišan krvni
tlak zdraviti, preden začne
svoj škodljivi pohod po telesu,
se izognemo marsikateremu
zapletu: možganski kapi, srčnemu
infarktu, odpovedi ledvic in
številnim drugim.«
O zvišanem krvnem tlaku smo se pogovarjali
z asist. mag. Jano Brguljan Hitij, dr. med.,
specialistko internistko, ki dela v Kliničnem
oddelku za hipertenzijo v Bolnici dr. Petra
Držaja v Ljubljani. Ta bolezen tudi v naši državi
postaja vse pogostejša, saj je obolelih že več kot
petsto tisoč odraslih moških in žensk. Prav zato
zlasti vsem, ki imajo to bolezen v rodu, svetuje,
naj si krvni tlak občasno merijo. To naj storijo tudi
vsi tisti, ki preveč sedijo, se premalo gibajo, so
pretežki, veliko kadijo, popijejo preveč alkohola in
so pogosto v stresnih situacijah.

Zakaj toliko hrupa zaradi zvišanega krvnega
tlaka?
Zvišan krvni tlak resno ogroža zdravje. To je
bolezen, ki nenehno škodi življenjsko pomembnim
organom in organskim sistemom. Slabo zdravljen
ali nezdravljen zvišan krvni tlak lahko privede do
invalidnosti in celo do prezgodnje smrti.
Kdaj je krvni tlak zvišan?
Krvni tlak ni ves čas enak, niha namreč pri zdravih
ljudeh in pri ljudeh z zvišanim krvnim tlakom. Zviša
se, če se ukvarjamo s športom, če težko delamo,
se razburimo, se česa ustrašimo, če kaj napeto
pričakujemo in v podobnih primerih. Ko fizična
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»Vsem ljudem, ki imajo zvišan
krvni tlak v družini, svetujem,
da si ga občasno merijo. To naj
storijo tudi vsi tisti, ki preveč sedijo,
se premalo gibajo, so pretežki,
veliko kadijo, popijejo preveč
alkohola in so pogosto v stresnih
situacijah.«

dejavnost ali razburjenje mine, tlak spet pade.
Poleg tega je krvni tlak navadno višji podnevi kot
ponoči, ko spimo.
Pravimo, da je krvni tlak zvišan, če je sistolični
krvni tlak v mirujočem, sedečem položaju enak
ali višji kot 140 mm Hg, diastolični krvni tlak pa
enak ali višji kot 90 mm Hg.

Spodnji krvni tlak je pri zdravem človeku nižji
od 90 mm Hg.
Tako je. Vrednosti spodnjega krvnega tlaka se lahko
znižajo celo na 40 ali 50 mm Hg, pa ni nič narobe.

Merilniki krvnega tlaka
Zelo pomembno je pravilno merjenje
krvnega tlaka. Zato ljudem svetujemo,
naj imajo doma poleg toplomera tudi
merilnik krvnega tlaka. Priporočamo tako
imenovane oscilometrične avtomatske
nadlahtne merilnike krvnega tlaka,
ki morajo imeti ustrezen mednarodni
certifikat oziroma potrdilo o kakovosti.
Pri zdravniku krvni tlak še vedno merimo
z živosrebrnimi merilniki, ki pokažejo
natančne vrednosti tudi ob srčnih
aritmijah, ko avtomatski oscilometrični
merilniki navadno odpovedo.

Pri nekaterih bolnikih zvišan krvni tlak
povzročajo bolezni ledvic in ledvičnih arterij,
bolezni nadledvičnih žlez, nekatere srčne in
žilne bolezni ter hormonske motnje. Kateri pa
so drugi vzroki?
Zvišan krvni tlak res povzročajo nekatere bolezni in
motnje. V teh primerih je ozdravljiv, saj se zniža, ko
omenjene bolezni pozdravimo.
Pri večini bolnikov (približno pri 90 %) pa vzroka ne
poznamo. Pravimo, da imajo esencialno (primarno,
prvobitno) arterijsko hipertenzijo. Ker vzroka ne
poznamo, ga ne moremo odstraniti, zato krvni tlak
znižujemo z zdravili, ki jih mora bolnik praviloma
redno jemati vse življenje.

Kdo lahko pričakuje, da bo imel zvišan krvni
tlak?
Predvsem so ogroženi vsi, ki ga imajo v družini.
Genetiki pospešeno raziskujejo, kako bi se ga
dalo predvideti, vendar to za zdaj še ni mogoče.
Če bi bilo, bi s tem lahko vsaj pri najbolj ogroženih
preprečili marsikatero hudo obolenje ali celo smrt.
Kako zdravite zvišan krvni tlak?
To bolezen zdravi več ljudi. Zaželeno je, da
sodelujejo bolnik, zdravnik, medicinska sestra in
farmacevt. Vsi skupaj morajo delovati kot uglašen
orkester pod taktirko zdravnika.
Je res, da sleherni odvečni kilogram, ki
ga ima bolnik z zvišanim krvnim tlakom,
dodatno obremenjuje srce in mu škoduje?
Seveda. Bolnik, ki shujša za 5 kilogramov, lahko zniža
zgornji in spodnji krvni tlak za približno 10 mm Hg.
Pri višjih stopnjah zvišanega krvnega tlaka je
treba poleg zdravega načina življenja bolniku
predpisati tudi ustrezna zdravila.
Za zdravljenje je na voljo več skupin zdravil. Kdaj in
katero bo zdravnik predpisal bolniku, je odvisno od
višine krvnega tlaka, prizadetosti tarčnih organov,
drugih dejavnikov tveganja in sočasnih bolezni ter
od zdravil, ki jih bolnik že jemlje.

Kakšni so prvi znaki zvišanega krvnega tlaka?
V tem je pravzaprav problem, saj ni nobenih
značilnih prvih znakov. Šele ko bolezen napreduje,
se pojavijo jutranji glavoboli, predvsem v zatilju,
vrtoglavica, nerazložljiva utrujenost, šumenje
v ušesih, moteno je spanje in podobno.
Prve resne težave se torej pojavijo šele, ko
bolezen že nekaj časa traja.
Ne moremo natančno napovedati, kdaj se bodo
pojavile prve težave, ker je to zelo odvisno od
posameznika. Pri nekom se težave pojavijo po
enem letu, pri drugem pa lahko zvišan krvni tlak
škodi zdravju nekaj let, vendar bolnik tega sploh
ne ve. Tiho škoduje predvsem srcu, možganom,
ledvicam in očem. Tem organom zato pravimo
tarčni organi.

Oscilometrični avtomatski nadlahtni merilnik
krvnega tlaka
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NAŠA GOSTJA
Asist. mag. Jana Brguljan Hitij, dr. med., spec. internistka
jemlje zdravila tako kot prej. Izmeri naj si tudi krvni
tlak. Kadar je znatno zvišan, svetujemo zdravniški
pregled. Če pa vzame prevelik odmerek, lahko
pričakujemo večje znižanje krvnega tlaka, zato
je najbolje, da tisti dan počiva. Če bi se pojavili
vrtoglavica in omotica, je najbolje, da se uleže in si
podloži noge, da bo tako olajšano vračanje krvi
v srce.

Ali zdravila odpravijo škodo, ki jo je povzročil
zvišan krvni tlak?
Škode niti z najbolj doslednim upoštevanjem
napotkov za zdravo življenje in jemanjem zdravil ni
mogoče v celoti odpraviti. Lahko pa s tem bolezen
ustavimo in tako preprečimo njeno morilsko pot.
Imate za konec še kakšen nasvet za naše
bralce?
Mogoče bi samo še enkrat poudarila, da naj si tudi
zdravi občasno izmerijo krvni tlak.

Priporočila za tiste, ki imajo zvišan krvni tlak

Z zdravljenjem želite postopoma doseči
normalen oziroma optimalen krvni tlak.
Zdravnik najpogosteje uvede le eno zdravilo
v majhnem odmerku. Če zdravilo nima zadostnega
učinka, odmerek po nekaj tednih poveča in/ali
doda drugo zdravilo. Če zdravljenje ni učinkovito
ali pa se bolnik ne počuti dobro, je treba zdravilo
zamenjati. Lahko pa zdravnik bolniku že
na začetku zdravljenja predpiše kombinacijo
dveh zdravil.
Zakaj je treba včasih jemati več kot eno
zdravilo za zdravljenje krvnega tlaka?
Vzrokov za nastanek zvišanega krvnega tlaka je
več, zato moramo navadno delovati v več smereh.
Zdravila proti zvišanemu krvnemu tlaku
je treba jemati vsak dan. Kaj pa če bolnik
zdravilo pozabi vzeti ali če vzame prevelik
odmerek?
Če bolnik pozabi vzeti en odmerek zdravila, se bo
krvni tlak zvišal. To ne povzroči hujših posledic.
Zato zadošča, da bolnik po pozabljenem odmerku
april 2008
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Nadzorujte krvni tlak!
– Pazite na telesno težo.
– Vsak dan telovadite, se sprehajajte,
plavajte, tecite na smučeh ...
– Omejite uživanje soli. Nadomestite jo
z bolj zdravimi zelišči, začimbami ali
dišavnicami.
– Ne jejte konzervirane hrane.
– Opustite kajenje.
– Pijte manj kave. Spijte le 2 skodelici
na dan, zadnjo do 15. ure.
– Na dan popijte največ 2 merici (moški)
oz. 1 merico (ženske) alkohola. Merica
je deciliter vina ali malo pivo.
– Čim manj se vznemirjajte.
– Naučite se sproščanja.
– Privoščite si dovolj spanja in počitka.
– Ne pretiravajte z delom.
– Naj se vam nikoli ne mudi preveč.
– Redno jemljite zdravila po zdravnikovih
navodilih.

KAJ PRIPOROČA SPLOŠNI ZDRAVNIK
Orjana Hrvatin, dr. med., zdravnica splošne medicine

Zapovedi
za zdravo in
dolgo življenje
Vsak drugi Slovenec umre zaradi
bolezni srca in žilja. Zvišan krvni
tlak pa je najpogostejša bolezen
srca in žilja. Brez bolečin in drugih
zunanjih znakov uničuje žile, srce,
ledvice, očesno ozadje. Je tudi
najpogostejši vzrok možganske
kapi in med glavnimi vzroki
srčnega infarkta.
Prav pri spoznavanju in zdravljenju zvišanega
krvnega tlaka imajo splošni oziroma družinski
zdravniki največjo vlogo. Če ga pravočasno
odkrijejo, lahko ustavijo njegovo uničevalsko
pot. In s tem lahko rešijo številna življenja. Zato
večina splošnih zdravnikov vsakemu, ki pride po
zdravstveno pomoč v njihovo ordinacijo, izmeri
še krvni tlak, pa čeprav pride zaradi gripe, trganja
v kosteh ali pa samo po recept. Tako pogosto
po naključju odkrijejo novega bolnika.
Zadnja leta splošni zdravniki zvišan krvni tlak
odkrivajo tudi načrtno, saj v okviru programa CINDI
vabijo na preventivne preglede. Vabljeni so moški,
stari od 35 do 65 let, in ženske, stare od 40 do
70 let, ker naj bi bil v tej starosti zvišan krvni tlak
pogostejši.
Če splošni zdravnik ugotovi le zmerno zvišan
krvni tlak, skuša bolnika najprej prepričati, naj živi
zdravo. Če je pretežak, ga spodbuja k hujšanju in

»Če je krvni tlak le mejno zvišan,
ga lahko znižamo z dieto (predvsem
manj soli), s hujšanjem in gibanjem
ter odpovedjo kajenju in čezmernemu
pitju alkohola. Pomaga tudi umirjeno,
čim manj stresno življenje. Če je krvni
tlak močno zvišan, je treba zdravila
po zdravnikovih navodilih redno
jemati do konca življenja. In seveda
se je treba držati nasvetov za zdravo
življenje.«
večji telesni dejavnosti. »Kdor shujša za
5 kilogramov, lahko zniža zgornji in spodnji krvni
tlak za približno 10 mm Hg,« pove Orjana Hrvatin.
Bolnikom priporoča, naj plavajo, tečejo, kolesarijo
in predvsem veliko hodijo. Vse spodbuja, naj
opustijo kajenje, omejijo pitje alkohola in se zdravo
prehranjujejo. »Vsakomur, ki ima zvišan krvni tlak,
povem, da ima življenje dobesedno v svojih rokah.
Svetujem jim, naj uživajo veliko sadja in zelenjave,
polnozrnatih izdelkov ter naj se odpovedo slani
hrani, saj sol najbolj viša krvni tlak.«
Marsikje po Sloveniji – tudi v ZD Koper –
imajo v zdravstvenem domu na voljo številne
zdravstvenovzgojne programe. V Kopru pripravljajo
brezplačne tečaje za odvajanje od kajenja in uživanja
alkohola, za zdravo življenje, uravnoteženo prehrano
in za hujšanje. Vsi ti tečaji so dobro obiskani.
april 2008
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KAJ PRIPOROČA SPLOŠNI ZDRAVNIK
Orjana Hrvatin, dr. med., zdravnica splošne medicine
»Najpomembnejši dejavniki tveganja za zvišan
krvni tlak, holesterol in krvni sladkor so isti:
nezdrava prehrana (preslana, premastna,
presladka in preobilna), kajenje, preveč alkohola,
prevelika telesna teža, premalo gibanja in stresno
življenje,« pojasni dr. Hrvatinova. Prav zato se ji
zdi potrebno, da že otroke navdušimo za zdrav
življenjski slog.
Znano je, da so nekateri ljudje za zvišan krvni tlak
dovzetnejši kot drugi. »V nekaterih družinah se
namreč zvišan krvni tlak pojavlja pogosteje kot
v drugih. Ugotavljamo tudi, da moški obolevajo
pogosteje kot ženske,« pove naša sogovornica, ki
skrbi za zdravje dva tisoč ljudi.
Poudari, da je zelo pomembno zaupanje med
bolnikom in zdravnikom. Zato vsakemu, ki na
novo zboli za zvišanim krvnim tlakom, posveti
veliko časa. Zaveda se, da morajo biti spremembe
življenjskega sloga za hipertonika korenite, kar
je po svoje tudi stresno. Hkrati ugotavlja, da
moški potrebujejo več spodbud pri spreminjanju
življenjskih navad.
»Ker poznam svoje paciente, vem, kateri
spadajo v rizično skupino za zvišan krvni
tlak. Zato jih redno vabim na preventivne
preglede oziroma meritve krvnega tlaka.«
Skupaj z medicinsko sestro torej zelo aktivno
odkrivata morebitne bolnike z zvišanim krvnim
tlakom. »Če le enkrat izmerimo zvišan krvni tlak, to
še ne pomeni končne diagnoze. Potrebne so vsaj
tri meritve ob različnih priložnostih, da potrdimo to
bolezen,« pojasni. Znano pa je, da imajo bolniki
v ambulanti nekoliko višji tlak kot doma, zato
zdravniki svetujejo tudi merjenje krvnega tlaka
v domačem okolju (samomeritve).
Tistim, ki nimajo zelo zvišanega krvnega tlaka,
priporoči samo dieto in zdrav življenjski slog ter jim
tlak nadzoruje ob vsakem obisku v ambulanti.
Če krvni tlak ne pade, bolnika najprej vpraša, ali
se drži diete in drugih navodil. Če se bolnik tega
drži, mu predpiše še zdravila, ki jih mora jemati do
konca življenja. Tistim, ki imajo krvni tlak močno
zvišan že ob diagnozi, zdravila predpiše takoj,
poleg tega pa jim priporoči tudi dieto oziroma
zdrav življenjski slog.
april 2008
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Ko bolniku z zvišanim krvnim tlakom predpiše
zdravila, mu svetuje, naj si krvni tlak tudi sam redno
nadzira. Če se mu kljub zdravilom ne zniža, mora
v 14 oziroma 21 dneh spet na pregled, da
zdravnica oceni učinek zdravljenja in poveča
odmerek oziroma zamenja zdravilo.
»Če je krvni tlak le zmerno zvišan,
zadostuje sprememba življenjskih navad
in majhen odmerek enega od zdravil
iz petih skupin ali pa majhen odmerek
stalne (fiksne) kombinacije dveh zdravil.
Če tlak ne pade ali je močno zvišan, je
treba predpisati večji odmerek zdravila
ali kombinacijo več zdravil iz različnih
skupin.«
Ugotavlja, da je običajno potrebno več kot eno
zdravilo. Če krvnega tlaka ne uspe znižati z enim
zdravilom ali s kombinacijo več zdravil, bolnika
pošlje k specialistu internistu. Tam ga dodatno
pregledajo, predvsem tarčne organe: srce, oči,
ledvice, periferne žile, osrednje živčevje ...
Ker jo zanima, kako gre njenim bolnikom, pogosto
pokliče specialista, da je na tekočem z njihovim
zdravjem. Slabo zdravljen zvišan krvni tlak namreč
povečuje tudi tveganje za nastanek usodnejših
srčno-žilnih zapletov, kot sta možganska kap in
srčni infarkt.
Ker se zaveda, da je zdravljenje za dolgo in zdravo
življenje zelo pomembno, svojim bolnikom posveča
veliko časa in energije ter jih spodbuja k zdravemu
načinu življenja. S tem je preprečila že marsikatero
hudo obolenje in celo prezgodnjo smrt.

»Vedno sem stremel
k večjemu, boljšemu,
hitrejšemu … Zdaj
pa pričakujete, da si
želim nižji krvni tlak
in nižji holesterol?!«
Vir: www.glasbergen.com

KAJ PRIPOROČA VIŠJA MEDICINSKA SESTRA
Pavla Likar, višja medicinska sestra

Ravno prav
huda sestra

»Pomembno je, da si bolniki doma
pravilno izmerijo krvni tlak. Zato
na pregled prinesejo svoj merilnik
in si sami izmerijo krvni tlak. Tako
vidim, ali je merilnik ustrezen in ali
si znajo krvni tlak pravilno izmeriti,«
začne Pavla Likar, višja medicinska
sestra v ambulanti za arterijsko
hipertenzijo v Bolnici dr. Petra
Držaja v Ljubljani.
Vsakega bolnika, ki pride v njihovo ambulanto,
najprej stehta, izmeri njegovo telesno višino, obseg
pasu in nadlahti, izračuna indeks njegove telesne
teže in posname EKG. Potem mu natančno izmeri
krvni tlak. Ko je bolnik prvič na pregledu, mu ga
izmeri dvakrat na obeh nadlahteh, po petih minutah
pa še leže in stoje. Tistim, ki še nimajo trideset let,
izmeri krvni tlak tudi na stegnu.
Med meritvami krvnega tlaka bolnike vpraša, katera
zdravila jemljejo. »Bolniki navadno pozabijo imena
zdravil, zato je dobro, če s seboj prinesejo odrezke
vseh škatlic z imenom in jakostjo zdravila,« svetuje.
Nato jih vpraša po življenjskem slogu, razvadah,
težavah, dejavnostih in sprostitvi. Hudomušno reče,
da je ravno prav huda sestra.
Če bi od bolnikov čez noč zahtevala, da
popolnoma spremenijo svoj življenjski slog in
prenehajo z razvadami, da telesno težo čim bolj
približajo normalni ter postanejo telesno dejavni,

»Tisti, ki imajo zelo visok krvni tlak,
morajo vse življenje jemati zdravila in
se držati predpisanih priporočil.«
se mnogi ne bi več vrnili v ambulanto. In to bi bila
največja škoda, saj je zvišan krvni tlak tih, a hkrati
hud uničevalec žil, srca in ledvic.
»Vsem, ki imajo zvišan krvni tlak, svetujem, naj
omejijo pitje alkohola ali pa se alkoholu povsem
odpovedo, omejijo naj tudi uživanje soli. Kadilce
pa spodbudim, naj opustijo to škodljivo razvado,«
poudari. Pri kajenju ne popušča. Priporoča jim tudi
redno telesno dejavnost. »Vse je bolje kot ležanje
na kavču,« je prepričana.
Vsem bolnikom svetuje, naj si krvni tlak merijo
sami, na začetku zdravljenja vsak dan pred
zaužitjem zdravil zjutraj in zvečer. Ko je krvni
tlak urejen, zadošča meritev enkrat na teden.
Priporočljivo je, da si rezultate zapišejo v dnevnik
meritev krvnega tlaka. To je v pomoč zdravniku.
»Vsakogar prosim, naj prinese svoj merilnik, da
vidim, ali si zna tlak pravilno meriti in ali je merilnik
ustrezen,« ponovi.
O zdravem življenjskem slogu lahko veliko
preberete tudi v tej reviji. »Ne le preberite, navodil
se tudi držite,« svetuje Pavla Likar. »Če se boste
držali vseh navodil, boste gotovo podaljšali svojo
delovno sposobnost in izboljšali kakovost svojega
življenja.«
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Farmacevtska
skrb pri
hipertenziji
Meta Milovanovič, mag. farm., specialistka,
Lekarna Dravlje, nacionalna koordinatorka za
program farmacevtske skrbi pri hipertenziji

Včasih je farmacevt bolniku
zagotovil kakovostno zdravilo.
Ko mu ga je izdal, mu je dal tudi
kratka navodila o uporabi ter ga
opozoril na pogostejše neželene
učinke in trajanje zdravljenja.
V zadnjem desetletju pa se vloga
farmacevta spreminja.

»Farmacevtsko skrb pri bolnikih
z zvišanim krvnim tlakom opravljajo
lekarne, če lahko zagotovijo dovolj
strokovnih delavcev, ki se redno
dodatno izobražujejo in spremljajo
novosti o zdravilih in zdravljenju
zvišanega krvnega tlaka.«

Farmacevti imamo obsežno znanje o zdravilih,
s katerim pomagamo bolnikom z zvišanim krvnim
tlakom, da so bolj zavzeti za zdravljenje. Informacije
o svojih zdravilih lahko dobijo tako rekoč kadarkoli,
saj je farmacevt vedno v lekarni. V lekarnah lahko
poleg tega izmerimo krvni tlak in osebo, če ima
zvišan krvni tlak, usmerimo k zdravniku.

kako se lahko zdravi, in mu razložimo, kakšne so
posledice te bolezni. Po pregledu vseh zdravil, ki
jih bolnik jemlje, mu pojasnimo njihovo delovanje,
pravilen način jemanja, možne neželene učinke
ter mu svetujemo, kako naj ukrepa, če jih opazi.
Bolnika tudi opozorimo, katerih zdravil brez
recepta ali prehranskih dopolnil naj se izogiba.

Program farmacevtske skrbi pri bolnikih
z zvišanim krvnim tlakom

Spremljanje

V slovenskih lekarnah smo podobno kot v ostalih
državah EU in ZDA v zadnjih desetih letih uvedli
program farmacevtske skrbi za bolnike z zvišanim
krvnim tlakom. Z njim preprečujemo in rešujemo
težave, povezane z zdravili. Kar nekaj jih lahko
preprečimo, če damo bolniku ustrezne informacije.

Vključitev v program
Bolnik se vključi v program farmacevtske skrbi
s podpisom pristopne izjave. Ob prvem obisku mu
razložimo, kaj je zvišan krvni tlak in zakaj ne sme
ostati nezdravljen. Predstavimo mu načine,
april 2008
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Če ima bolnik zaradi zdravil kakršnekoli težave,
mu pomagamo izdelati načrt ukrepov za njihovo
rešitev. V primeru težav obvestimo zdravnika in se
posvetujemo z njim. Bolnik dobi pisna navodila za
pravilno jemanje zdravil. Vsakega bolnika, ki se
vključi v program, naročimo na kontrolne preglede,
da preverimo njegovo sodelovanje pri jemanju
zdravil in spremembi življenjskega sloga.
Program je dodatna strokovna storitev lekarniškega
farmacevta in je brezplačen. Zato ga izvajajo le
nekatere lekarne in le v omejenem obsegu, torej
samo ob določenih dnevih in urah, ko lahko
zagotovijo dovolj strokovnih delavcev.

Klub za boj
proti zvišanemu
krvnemu tlaku
Ljubica Gašparac, dr. med., specialistka
splošne medicine, Zasebna ambulanta,
Križevci pri Ljutomeru

Kot zdravnica splošne medicine
se pri svojem delu največkrat
srečujem s težavami kroničnih
bolnikov. Ker sem ugotovila, da je
med vsemi kroničnimi boleznimi
najpogostejši zvišan krvni tlak,
sem se odločila, da se bom s temi
bolniki ukvarjala nekoliko drugače.

Po 24 letih delovanja ugotavljamo, da
s predavanji in praktičnim delom v skupini
člani kluba izboljšajo način življenja in
največkrat uspešno nadzorujejo svoj
krvni tlak.

Na mojo pobudo smo ustanovili klub bolnikov
z zvišanim krvnim tlakom. Klubi ali samozaščitne
enote bolnikov z zvišanim krvnim tlakom pomenijo
posebno obliko partnerstva bolnikov in zdravstvenih
delavcev, ki skrbijo zanje. S poglobljenim
pogovorom in rednim izobraževanjem se bolnik
seznani, kaj lahko za uravnavanje krvnega tlaka
naredi sam, kaj pa je vloga zdravnika in ostalih
zdravstvenih delavcev.

Delovanje kluba
V klubu bolnike spodbujamo, da sami sledijo
svoji bolezni – merijo krvni tlak, telesno višino,
nadzorujejo telesno težo in si meritve zapisujejo.
Člani kluba se srečujejo na mesečnih sestankih,
ki trajajo približno dve uri.
Namen teh sestankov je:
• seznanitev članov z njihovo boleznijo,
• prikaz možnih bolezenskih zapletov,
• poudarjanje pomembnosti rednega zdravljenja
in zdravega načina življenja.

Ob svetovnem dnevu hipertenzije že tri
leta zapored v nekaterih večjih slovenskih
mestih potekajo organizirane meritve
krvnega tlaka. Pripravlja jih Sekcija za
arterijsko hipertenzijo, pokrovitelj projekta
pa je farmacevtsko podjetje Krka, d. d.,
Novo mesto.
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POSKRBIMO ZASE
Nina Zupanc, dr. vet. med.
Suzana Vozelj, mag. farm.

Kaj torej lahko naredimo sami,
da znižamo zvišan krvni tlak?
Z bolj zdravim načinom
življenja lahko nadzorujemo
nekatere dejavnike tveganja.
S tem znižamo zvišan krvni
tlak in tako zmanjšamo
tveganje za nastanek
srčno-žilnih zapletov. Hkrati
izboljšamo učinkovitost
zdravljenja z zdravili.
Zmanjšajmo stres

Skrbimo za uravnoteženo prehrano

Uravnoteženo in čim bolj umirjeno življenje
ugodno vpliva na zvišan krvni tlak in številna
druga obolenja. Naučimo se sproščanja,
razmislimo, katere stvari so pomembne za nas,
in si organizirajmo dan.

Naša prehrana naj vsebuje veliko sadja, zelenjave
in rib, čim več obrokov pa naj bo pripravljenih
z uporabo naravnih in nepredelanih sestavin. Vnos
nasičenih maščob in holesterola naj bo čim manjši.
Taka prehrana zmanjšuje tveganje za zvišan krvni
tlak in srčno-žilne bolezni.

Skrbimo za redno telesno
dejavnost
Redna telesna vadba dokazano
zniža zvišan krvni tlak za nekaj
milimetrov živega srebra (mm Hg).
Priporočljivo je, da začnemo
postopno in intenzivnost počasi
povečamo. Vsak dan vadimo
30 minut.

Shujšajmo
Osebe s čezmerno telesno težo
se nagibajo k višjemu krvnemu
tlaku, saj z večanjem telesne teže raste tudi
krvni tlak. Zato je pomembno, da telesno težo
z zdravimi prehranskimi navadami in redno
telesno dejavnostjo ustrezno zmanjšamo.
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Omejimo vnos soli
S tem lahko močno
vplivamo na znižanje
zvišanega krvnega tlaka.
Dnevna poraba soli naj ne
presega 6 gramov (ena
kavna žlička). Ker je veliko
soli tudi v konzerviranih
izdelkih, moramo omejiti
njihovo porabo.

Spijmo manj alkohola
Tveganje narašča s številom dnevno popitih meric
alkohola. Priporočljivo je, da ne spijemo več kot
2 merici (moški) oz. 1 merico (ženske) na dan.
Merica je deciliter vina ali malo pivo.

Opustimo kajenje
Kajenje pospešuje nastajanje zvišanega krvnega
tlaka in podvoji tveganje za nastanek srčno-žilnih
bolezni.

Redno jemljimo zdravila
Pri zvišanem krvnem tlaku je treba jemati zdravila
za zniževanje krvnega tlaka. Upoštevajmo
zdravnikova in farmacevtova navodila. Ob rednem
jemanju zdravil se krvni
tlak uredi.

Redno in pravilno si
merimo krvni tlak
Priporočljivo je, da si krvni
tlak merimo tudi sami, in
sicer vsak dan ob istem
času, najbolje zjutraj. Ko je
krvni tlak urejen, zadošča
meritev enkrat na teden.

Navodila za pravilno
merjenje krvnega tlaka doma
Pred merjenjem
• Pol ure prej ne jejte, ne kadite in ne pijte
alkohola.
• Krvnega tlaka si ne merite po naporu ali po
zaužitju zdravil.
• Opravite malo potrebo, saj tiščanje na vodo
zvišuje krvni tlak.
• Vsaj 5 minut udobno počivajte.

Med merjenjem
• Bodite čim bolj sproščeni in ne govorite.
• Manšeto namestite na ustrezno mesto na
nadlahti, vedno na isti roki.
• Manšeta naj bo v višini srca, ne glede na
način merjenja. Roka naj počiva podprta
v udobnem položaju.
• Krvni tlak izmerite dvakrat zapored
z nekajminutnim presledkom, zlasti če so
izmerjene vrednosti visoke. Upoštevajte
le drugo meritev.

Po merjenju
• Takoj po merjenju zapišite
datum in čas meritve ter
vrednost krvnega tlaka in
frekvenco srčnega utripa.
• V Krki smo pripravili
Dnevnik meritev krvnega
tlaka, krvnih maščob
in krvnega sladkorja
(knjižica iz zbirke V skrbi
za vaše zdravje). V knjižici
je za vas pripravljena
tabela, v katero si
vpisujete vrednosti krvnega tlaka. Lahko
vam pomaga pri spremljanju krvnega tlaka,
kadar si ga merite doma. V knjižico si lahko
zapišete tudi zdravila, ki jih jemljete. Tako
imate zbrane vse informacije, ki so lahko
v pomoč vašemu zdravniku.
• Knjižico vedno prinesite k svojemu
izbranemu zdravniku, da se bosta lahko
o meritvah pogovorila in jih ovrednotila.
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POSKRBIMO ZASE
Sandra Pišek, mag. farm.

Ko je krvni
tlak previsok,
želimo
zanesljivo
rešitev
Včasih je treba zvišan krvni tlak zdraviti
z zdravili, ker ga z zdravim načinom
življenja nismo uspeli dovolj znižati.

Ali moramo ta zdravila jemati do konca
življenja?
DA Le tako lahko učinkovito znižujejo zvišan krvni

V Sloveniji imamo na voljo veliko zdravil za
zniževanje zvišanega krvnega tlaka. Zdravnik se
na podlagi bolnikovega bolezenskega stanja
odloči, katero bo predpisal.

tlak. Njihovo učinkovitost povečamo, če zdravo
živimo.

Najpogosteje izbira med petimi skupinami zdravil,
ki jih priporočajo evropske smernice: zaviralci
angiotenzinske konvertaze, antagonisti receptorjev
angiotenzina II, diuretiki, kalcijevi antagonisti in
blokatorji beta.

Ali so med zdravili za zdravljenje zvišanega
krvnega tlaka razlike?
DA Zdravila se razlikujejo predvsem po načinu in
mestu delovanja ter po dodatnih učinkih. Ločijo
se tudi po hitrosti začetka delovanja, dolžini in moči
delovanja ter po nekaterih drugih lastnostih.
Zdravila za zniževanje zvišanega krvnega tlaka
se uporabljajo tudi za zdravljenje nekaterih drugih
bolezenskih stanj (npr. pri srčnem popuščanju,
po srčnem infarktu).

Ali je vsako zdravilo primerno za vsakega
bolnika?
NE Ljudje smo različni, zato nekaterim bolj
ustreza eno, drugim pa drugo zdravilo. Jemljemo
samo tista zdravila, ki nam jih predpiše zdravnik.
Nikoli ne jemljemo tujih in tudi svojih nikomur ne
dajemo.
april 2008
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Ali je vedno dovolj jemati samo eno zdravilo
za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka?
NE Pogosto se zgodi, da je krvni tlak zelo visok
in se kljub zdravljenju z enim zdravilom ne
normalizira. V takem primeru nam zdravnik zdravilo
zamenja ali pa predpiše še eno ali celo več zdravil.
Eno samo zdravilo zadostuje le 30 % bolnikov
z zvišanim krvnim tlakom.
Raziskave so pokazale, da zdravila za zdravljenje
zvišanega krvnega tlaka tega učinkovito znižujejo,
s čimer zmanjšujejo obolevnost zaradi srčno-žilnih
zapletov (možganska kap, srčni infarkt …) in
umrljivost, poleg tega pa
zmanjšujejo okvare in
na nekatere organe
delujejo varovalno.

Krka pri zdravljenju zvišanega krvnega
tlaka že več desetletij sledi najnovejšim
smernicam in ima v svoji ponudbi zdravila
iz vseh priporočenih skupin zdravil za
zdravljenje zvišanega krvnega tlaka.

Skrb za zdravje je del nas.
V ta namen smo izdali zbirko knjižic V skrbi za vaše zdravje, med katerimi jih kar sedem
obravnava bolezni srca in žilja. Z njimi želimo izboljšati razumevanje bolezni in spodbuditi
k zavestni skrbi za svoje zdravje in zdravje svojih bližnjih. V tiskani obliki so knjižice na voljo pri
vašem izbranem zdravniku, lahko pa jih poiščete tudi na spletni strani www.krka.si/zdravje.
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POSKRBIMO ZASE
Prim. mag. Daroslav Ivašković, dr. med.,
specialist internist, kardiolog
Terme Šmarješke Toplice

Rehabilitacija
srčnega
bolnika
V Termah Šmarješke Toplice izvajamo obnovitveno
rehabilitacijo, s katero bolniku, ki je osnovno
rehabilitacijo že opravil, pomagamo, da se čim
lažje vrne v aktivno življenje. S tem zmanjšujemo
tudi možnost ponovnih koronarnih zapletov
(npr. srčnega infarkta, angine pektoris) in
spodbujamo samozavedanje o vseživljenjskih
dejavnostih, s katerimi zagotovimo zdravje in
ga utrdimo. Naš celostno oblikovani program
vključuje nadzorovano telesno vadbo, zdravo
prehrano in zdravstveno izobraževanje.
Z združitvijo teh temeljnih prvin srčno-žilnim
bolnikom ponujamo priložnost, da resnično storijo
nekaj za svoje zdravje. Vse programe izvajajo
izkušeni strokovnjaki: od zdravnika kardiologa,
medicinskih sester, fizioterapevtov, maserjev,
nutricionistke vse do kliničnega psihologa.
To bolnikom omogoča najvišjo raven obnovitvene
rehabilitacije.

razgovoru z zdravnikom kardiologom in
z obremenitvenim testiranjem. Osrednje mesto
v programu rehabilitacije ima aerobna telesna
vadba, ki poteka pod skrbnim strokovnim vodstvom
fizioterapevtov.
Ena najpreprostejših in za vsakdanje življenje
najprimernejših oblik telesne vadbe je hitra
hoja. Za nekatere skupine srčno-žilnih bolnikov
so primerne tudi strokovno vodena aerobika,
sprostitvene vaje in vaje na napravah za fitnes.
V sklopu rehabilitacije na okrevanje dobrodejno
vplivajo dodatne fizikalne metode, kot so ščetkanje,
ročna masaža, elektroterapija in presoterapija.

Prehrana
Prehrana je v sklopu obnovitvene rehabilitacije
posebej prilagojena koronarnim bolnikom.
Vključuje različne varovalne jedilnike, ki jih pripravi
za to specializirana nutricionistka. Posebnost naše
ponudbe so učne delavnice o zdravi prehrani, kjer
bolnika praktično poučimo o izbiri polnovrednih
živil, sestavi jedilnikov in zdravi pripravi hrane.

Izobraževanje

Telesna dejavnost

Na nastanek koronarnih bolezni močno vpliva vrsta
dejavnikov tveganja. Na dejavnike genetskega
izvora žal ne moremo vplivati, veliko pa lahko
storimo pri dejavnikih, kot so kajenje, zvišan krvni
tlak, zvišane krvne maščobe, debelost, stres in
telesna nedejavnost. In prav to v okviru zdravljenja
zelo poudarjamo.
Bolniki dobro spoznajo naravo prebolele bolezni,
obenem pa jim s strokovno podporo kliničnega
psihologa in vseh ostalih vpletenih omogočimo,
da spet dejavno živijo.

Telesna dejavnost je prilagojena posameznikovi
zmogljivosti, ki se določi po temeljitem uvodnem

Zdravstvena oskrba
Ves proces rehabilitacije spremlja zdravnik
kardiolog, ki bolnika sprejme, pregleda,
po potrebi prilagodi zdravila, predpiše potrebno
fizikalno terapijo in spremlja njegov napredek.

Informacije in rezervacije: 07 38 43 400
booking.smarjeske@terme-krka.si
www.terme-krka.si
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SVETOVALNI KOTIČEK
Nataša Koltak Ferčič, mag. farm., Lekarne Ptuj

Alergije
O alergiji govorimo, kadar se telo
preobčutljivo odzove na sicer
nenevarne snovi (alergene), ki
pri zdravih ljudeh ne povzročajo
nobenih težav. Najbolj znani
alergeni so cvetni prah, pršice,
živila in plesni.
Alergija se lahko pojavi na koži kot rdečina,
oteklina, močnejše srbenje ali izpuščaji. Alergiji na
koži pravimo koprivnica, ker so izpuščaji podobni
kot po stiku s koprivo. Izpuščaji so po vsem telesu
ali le po nekaterih delih (pri kontaktni alergiji).
Vzrokov za koprivnico je več:
• alergija na hrano,
• alergija na zdravila,
• alergija na pike žuželk,
• alergija na cvetni prah, plesni,
• okužbe,
• fizikalni dejavniki, kot so mraz, sonce ali pritisk
na kožo.
Alergija se lahko kaže tudi kot kihanje, nahod
(voden izcedek iz nosu) in pečenje v nosu. Gre za
inhalacijsko alergijo, saj pride alergen (cvetni prah)
na sluznico dihal z vdihanim zrakom. To obliko
pogosto spremlja intenzivno solzenje. Podatki
o količini cvetnega prahu različnih trav in dreves
v zraku so objavljeni na spletni strani Agencije
Republike Slovenije za okolje.
V poletnih mesecih so zelo pogoste alergije na
pike žuželk. Kažejo se kot boleča oteklina, ki se širi
in traja več dni. Posebno pozorni moramo biti, če
pride do koprivnice po celem telesu, do otekanja
mehkih tkiv (ustnic, obraza), dušenja in do padca
krvnega tlaka. V tem primeru moramo nemudoma
poiskati pomoč na oddelku nujne medicinske
pomoči.
Alergija se lahko pojavi tudi po jemanju zdravil.
Nujno je zapisati in vedeti, katero zdravilo je
povzročilo reakcijo in za kakšno reakcijo je šlo.
Poznamo tudi navzkrižne alergije. O navzkrižni
alergiji govorimo, ko se telo podobno odzove na
sorodne alergene. Tako so na primer povezani

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

breza ter jabolka in koščičasto sadje, pršice in
morski sadeži.

Kako se alergiji izognemo?
Če poznamo alergen, je najbolje, da se mu čim bolj
izognemo. To je najtežje pri alergiji na cvetni prah,
pršice in plesni. Naj opozorim, da tudi sušenje
perila na prostem ni dobrodošlo, ko cvetijo rastline,
na katere smo alergični. Alergenu se ne moremo
vedno v celoti izogniti, zato si znake alergij lajšamo
z zdravili. Glede na različne tipe alergijske reakcije
se odločimo, ali bomo težave blažili z zdravili
v obliki gelov, mazil, sirupov, tablet, pršil za nos
ali kapljic za oči. Nekatera zdravila so v lekarnah
na voljo brez recepta, za večino pa je potreben
zdravniški recept.
Pri izbiri in nakupu vam bomo v lekarni svetovali, če
gre za manjše težave (npr. za pike komarjev, blago
obliko koprivnice). Poleti, ko so pogoste alergije
na pike insektov in alergije na sonce, naj bo
sestavni del vaše domače lekarne gel, ki bo ublažil
srbenje. Veliko ljudi je preobčutljivih za pelode.
Njihove koncentracije v zraku so od januarja do
konca septembra tako visoke, da pri preobčutljivih
ljudeh povzročajo kihanje, voden izcedek iz nosu
in solzenje. Pri takih težavah vam bomo v lekarni
svetovali zdravilo v obliki tablet.
Če se težave ponavljajo in stopnjujejo,
poiščite pomoč svojega zdravnika. Pri
hujši obliki alergije morate nemudoma
poiskati pomoč na oddelku nujne
medicinske pomoči.
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SVETOVALNI KOTIČEK
Maja Oblak

Lepota kože
prihaja tudi
od znotraj
Ali ste vedeli, da naše telo sestavljajo
milijarde celic in za svoje delovanje
nujno potrebujejo določeno vrsto
in količino mikrohranil, ki jih naše
telo ne proizvaja?
Ta mikrohranila imajo pomembno vlogo tudi pri
ravnovesju in staranju kože, saj večina vidnih
starostnih sprememb nastane zaradi dogajanja
v globljih plasteh kože.

Kako lahko nadomestimo primanjkljaj
mikrohranil?
Ker s pomanjkljivo prehrano pogosto ne dobimo
dovolj vseh potrebnih vitaminov, oligoelementov
in mineralov, si lahko pomagamo z uporabo
nutrikozmetičnih izdelkov. Ti nadomestijo
primanjkljaj ter na naraven in zanesljiv način
pomagajo ohranjati zdrav videz in lepoto kože.

Soja kot pomemben vir mikrohranil
Soja zagotavlja mnoga pomembna mikrohranila
in ima zaradi svoje biološke, varovalne, zdravilne,
hranilne in energijske vrednosti v človekovi prehrani
izjemen pomen. Na podlagi epidemioloških
in znanstvenih raziskav ji številni zdravniki in
nutricionisti pripisujejo pomembno vlogo pri
preprečevanju nastanka nekaterih bolezni, zlasti
srčno-žilnih bolezni, raka in osteoporoze. Blaži tudi
simptome menopavze.
Izvleček soje je bogat naravni vir izoflavonov, ki
jih imenujemo rastlinski estrogeni. Prav sojini
izoflavoni so pomembni tudi pri zaviranju procesa
staranja kože, saj sodelujejo pri tvorbi kolagena
in pri ohranjanju trdne kolagenske mreže. Manj
estrogenov namreč pospeši zmanjševanje količine
kolagena v usnjici, ki daje koži napet in mladosten
videz.
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Raziskave dokazujejo, da se debelina usnjice
pri odrasli osebi vsako leto zmanjša za 1 %. Pri
ženskah po menopavzi pa se količina kolagena
v usnjici zmanjša kar za 2 % na leto.
Nutrikozmetični izdelki, ki so obogateni s sojinimi
izoflavoni, vitamini in minerali, globljim plastem
kože priskrbijo potrebne snovi, ki uravnavajo
notranjo prehrano. Tako pomagajo ohranjati
čvrstost, prožnost in mladosten videz zrele kože.

Uravnotežena kombinacija izbranih
sestavin v eni kapsuli
V Krkinih laboratorijih smo na podlagi dolgoletnega
farmacevtskega znanja, znanstvenih raziskav
in najnovejših spoznanj v dermatologiji razvili
nutrikozmetični izdelek VITASKIN PHARMA
Age Formula. Te kapsule vsebujejo uravnoteženo
kombinacijo sojinih izoflavonov, vitaminov
skupine B, vitamina A in C, naravnega
antioksidanta beta karotena in cinka. Izbrane
sestavine delujejo v globljih plasteh kože in tako
pripomorejo k ohranjanju trdne kolagenske mreže.
Tako lahko koža postane bolj čvrsta in prožna,
vidnost gub pa se zmanjša.
Za celovito glajenje gub priporočamo sočasno
uporabo kapsul in dermokozmetičnih izdelkov
VITASKIN PHARMA Age Formula (učvrstitvene
dnevne in obnovitvene nočne kreme proti gubam
in pigmentnim madežem).
Izdelke VITASKIN PHARMA Age Formula lahko
kupite samo v lekarnah. Več informacij poiščite
na www.krka.si, kjer lahko brezplačno naročite
tudi testne vzorce dermokozmetičnih izdelkov.

Kapsule Vitaskin Pharma Age Formula prehranjujejo globlje plasti zrele kože od
znotraj, kjer nastaja kolagen. Izbrane sestavine* pomagajo ohranjati čvrstost in
prožnost kože ter tako zmanjševati vidnost gub. Kapsule celovito dopolnjujejo
delovanje dermokozmetike.
Na voljo samo v lekarnah.

Uravnotežena kombinacija
izbranih sestavin v eni kapsuli*

preizkušanja v Franciji.

* Kapsule vsebujejo sojine izoflavone, vitamine A, C, E in skupine B, naravni antioksidant beta karoten in cink.

** Dermatološka raziskava učinkovitosti dermokozmetičnih izdelkov je potekala v Centru za klinična

Glajenje globokih gub zdaj tudi od znotraj!

Za celovito glajenje gub priporočamo
sočasno uporabo nutrikozmetičnega izdelka
v obliki kapsul in dermokozmetičnih izdelkov
Vitaskin Pharma Age Formula**.

znanost, predana lepoti

1

Izbrane
sestavine*
delujejo od
znotraj.

2

Pripomorejo
k ohranjanju
trdne
kolagenske
mreže.

3

Koža tako lahko
postane bolj
čvrsta in prožna,
vidnost gub pa
se zmanjša.

NOVICE IZ KRKE
Maja Oberstar Falkner

Krkina dneva
odprtih vrat
privabila
okoli 3000
obiskovalcev
V Krki smo v začetku aprila na
stežaj odprli svoja vrata članom
Zveze društev upokojencev
Slovenije in zaposlenim v slovenskih zdravstvenih ustanovah.
Njihov odziv dokazuje, da si ljudje
želijo spoznati farmacevtsko
dejavnost, kar je brez dvoma
rezultat vse večje ozaveščenosti
ljudi glede skrbi za kakovost
življenja in ohranjanje zdravja.
Krka je močno vpeta v življenje Novega mesta,
Dolenjske in Slovenije, zato ni naključje, da vezi
z okoljem spletamo tudi tako, da odpremo svoja
vrata in pokažemo, kje, kaj in kako delamo.
Obiskovalci so izvedeli, kako poteka farmacevtska
proizvodnja. Ogledali so si del proizvodnega
procesa v sodobni tovarni za proizvodnjo

trdnih oblik zdravil Notol in del laboratorijev
v Razvojno-kontrolnem centru. Spoznali so
posamezne delovne procese, seznanili pa so se
tudi s Krkinim sistemom kakovosti, ki zagotavlja,
da so izdelki kakovostni, učinkoviti in varni. Poleg
tega so medicinski strokovnjaki obiskovalcem
na njihovo željo izmerili krvni tlak in vrednosti
holesterola v krvi.

Veliko Slovencev uporablja naša zdravila,
zato želimo pokazati, da se izdelujejo
v odličnih razmerah z najsodobnejšimi
tehnologijami. Tako zagotavljamo, da so
naša zdravila kakovostna, učinkovita in varna.

Odzivi obiskovalcev
Mateja Kožuh Novak, predsednica Zveze
društev upokojencev Slovenije: »Zelo veseli smo
bili Krkinega povabila. Starejše ljudi izjemno
zanima, kako nastajajo zdravila, saj jih tudi veliko
uporabljajo. Krka je z dnevom odprtih vrat naredila
odlično marketinško potezo.«
Ana Kotnik, upokojenka Splošne bolnišnice
Novo mesto: »Navdušena sem nad ogledom, vtisi
so nepozabni. Proizvodnja je izjemno moderna.
Skratka, vse za pet – odlično.«
Jože Bučar, Društvo upokojencev Celje: »Krko
sem nazadnje obiskal pred 20 leti, kar pa sem videl
danes, je presenečenje vseh presenečenj. Nisem
še videl tako avtomatizirane in skrbno vodene
proizvodnje. Prijetno sem presenečen tudi nad
urejenostjo okolja. O Krki in njenih izdelkih lahko
govorim le pohvalno.«
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Marjana Pertljič, Društvo upokojencev Zgornjega
Podravja: »Pozitivno sem presenečena nad
ogledom vaše proizvodnje. Nisem pričakovala take
urejenosti. Z ostalimi člani društva smo najprej
ostali kar brez besed, nato pa smo se razgovorili
in izvedeli marsikatero zanimivost o farmacevtski
proizvodnji. Naše zaupanje v Krkine izdelke se je
s tem ogledom nedvomno še povečalo.«

nivoju in da spremljate vse novosti. Pri laični
javnosti se je zaupanje v Krkina zdravila s temi
ogledi zagotovo povečalo, strokovna javnost pa
že sicer zaupa Krkinim zdravilom in to skušamo
prenesti tudi pacientom.«

Mojca Mohar, Novo mesto: »Na revijo V skrbi za
vaše zdravje sem naročena in jo vedno preberem
od začetka do konca, saj je polna zanimivih
informacij. Vesela sem bila sporočila, da sem
nagrajenka križanke v reviji in da se lahko udeležim
ogleda Krke. Enkratno je bilo videti obrat Notol,
saj sem dobila možnost videti, kako se proizvajajo
zdravila, katerih uporabnica sem tudi sama.«
Antonija Primc, Kostanjevica na Dolenjskem:
»Kot naročnica revije V skrbi za vaše zdravje in
nagrajenka sem bila vesela povabila na ogled
Krke. Tukaj v Krki je vse zelo lepo. Po ogledu
proizvodnje se je moje zaupanje v Krkina zdravila
še povečalo. Sicer pa je ogromno zanimivih vsebin
tudi v reviji, ki jo izjemno rada prebiram.«
Irena Preložnik Zupan, specialistka
hematologinja, Klinični oddelek za hematologijo
v Univerzitetnem kliničnem centru Ljubljana:
»Prijetno sem presenečena nad ogledom
proizvodnje in laboratorijev. Nisem si predstavljala,
kako zahtevni so postopki, ki pripeljejo do
končnega izdelka. V Krko zaupam, saj so Krkina
zdravila izjemno kakovostna, varna in učinkovita. In
seveda najraje predpisujem preizkušena zdravila.«
Alenka Koritnik Dular, koncesionarka lekarne
Na Vidmu v Krškem: »Med ogledom sem se
prepričala, da je Krkina tehnologija na visokem

Danica Rotar Pavlič, predsednica Društva za
zdravje srca in ožilja Slovenije: »Najbolj so me
razveselili izredno visoka kakovost priprave zdravil,
natančnost in vsi nadzori, ki preprečujejo, da
bi prišlo do kakršnekoli okvare, ki bi vplivala na
zdravje. Dodana vrednost Krkinih zdravil je prav
gotovo njihova varnost. Lepo je, da smo se na
ogledu Krke srečali tako zdravniki kot tudi pacienti.
Lepa gesta je, da Krka vsem ponudi možnost
videti, kako nastaja Krkino zdravilo, saj je to zelo
pomembno za življenje.«
Dionizij Petrič, direktor javnega zavoda Mestne
lekarne Kamnik: »Po 30 letih sem bil ponovno
v Krki. Izredno sem presenečen nad enormnim
napredkom, ki se je zgodil v treh desetletjih. Zdi se mi
pomembno, da je Krka odprla vrata tako strokovni
kot laični javnosti. Kot predstavnik strokovne
javnosti bom lahko odslej vsakemu obiskovalcu
lekarne še z večjo gotovostjo zatrdil, da so Krkini
izdelki visokokakovostni, varni in učinkoviti.«

V zadnjih treh letih smo dneve odprtih
vrat organizirali za zaposlene in njihove
družinske člane, za upokojene krkaše, člane
Društva za zdravje srca in ožilja Slovenije,
zdravstvene delavce in za dijake.
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NOVICE IZ KRKE

Krka – vodilna proizvajalka
zdravil za zdravljenje zvišanega
krvnega tlaka
Zaupanje v Krkina zdravila za
zdravljenje zvišanega krvnega
tlaka nas uvršča na prvo mesto
med proizvajalci v Sloveniji in
na eno izmed vodilnih mest
med proizvajalkami teh zdravil
na tržiščih srednje, vzhodne in
jugovzhodne Evrope. Z našimi
zdravili se namreč vsak dan zdravi
več kot 6 milijonov bolnikov.
Letos mineva 20 let, odkar smo začeli uspešno
pot zdravljenja zvišanega krvnega tlaka na zelo
pomembnem področju na RAAS (renin-angiotenzin-aldosteron sistem) zasnovanega zdravljenja.
Prvo zdravilo iz te skupine je bil enalapril – zlati
standard. V kasnejših letih pa smo paleto zdravil
dopolnjevali in nadgrajevali.
Sedaj imamo v svoji ponudbi v Sloveniji tri
zaviralce angiotenzinske konvertaze (enalapril,
ramipril, perindopril) in dva antagonista receptorjev
angiotenzina II (losartan, valsartan). To sta
najpomembnejši skupini zdravil, ki delujeta
na RAAS. Zdravniki imajo tako možnost,
da za vsakega svojega bolnika izberejo
najustreznejše zdravilo.
Vsa zdravila za zdravljenje krvnega tlaka so, kot
ostala Krkina zdravila, varna in učinkovita, kar
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potrjujejo tudi redna postregistracijska klinična
preizkušanja. Zdravila so na voljo v različnih
koncentracijah, v kombinacijah z diuretiki in so
dostopna v številnih pakiranjih, kar zdravnikom
omogoča, da zdravljenje prilagodijo bolniku.

Visoko kakovost naših zdravil dokazujejo
podeljeni certifikat ustreznosti z evropsko
monografijo, patentne zaščite in tudi
prestižne nagrade, ki jih Krka prejema
za svoja zdravila, namenjena zdravljenju
zvišanega krvnega tlaka. Zadnja, najbolj
odmevna nagrada je bilo zlato priznanje
Gospodarske zbornice Slovenije za
inovativni postopek stabilizacije Krkinega
perindoprila.

Z lastnim znanjem in najsodobnejšo tehnologijo,
ki celo presega visoke zahtevane standarde, Krka
proizvaja učinkovita in varna zdravila vrhunske
kakovosti.
Krka je in ostaja zanesljiv partner na področju
zdravil za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka.

NAGRADNA IGRA
V rešetu se v vrstici ali stolpcu nahaja pojem, povezan
z vsebino te številke revije V skrbi za vaše zdravje.
Rešitev vpišite na priloženi kupon, dopišite svoje
podatke in nam ga pošljite do 19. maja 2008.
Izžrebali bomo deset dobitnikov nagrad, ki bodo prejeli
izdelke iz kolekcije Sun Mix.
Pravilna rešitev nagradne igre iz 8. številke revije je
NALGESIN S.
Nagrajenci iz 8. številke so:
Jožefa Pucelj, Vladislav Štravs, Doroteja Kos, Antonija
Božič, Marija Plantan, Mojca Torkar Pahor, Sabina
Poredoš, Majda Štimec, Ivanka Lunka, Boštjan Petek.
Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti.
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ne uide iz glave!
Bilobil in Bilobil Forte.
Razvili strokovnjaki iz Krke.

