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Holesterol – prijatelj
ali sovražnik?
Abraham Lincoln je nekoč izzivalno vprašal:
»Ali ne uničujem svojih sovražnikov, ko jih
spreminjam v prijatelje?«
Verjetno ima kar prav. Sovražnik, ki ga
spremenimo v prijatelja, ne samo da ni več
škodljiv, ampak nam lahko celo koristi.
Če pa želimo to narediti, moramo poznati sovražnikove šibke točke.
Vedeti moramo, kje je ranljiv in seveda kje je najmočnejši ter kaj ga
krepi.
Naslov tokratne revije V skrbi za vaše zdravje vas izziva k temu, da
se vprašate, ali je holesterol sovražnik ali prijatelj. Če je sovražnik,
kako ga spremeniti v prijatelja? Če je prijatelj, kako takega prijatelja
obdržati? Kaj pa, če je oboje, sovražnik in prijatelj hkrati?
Odgovore na ta in številna druga vprašanja boste našli v reviji, ki je
pred vami. Tudi če se vam zdi, da o holesterolu veste že veliko ali
vse, ima ta sovražnik/prijatelj še kar nekaj točk, na katerih je občutljiv
in za katere je dobro vedeti.
Pa še nekaj boste opazili v tokratni številki. Nekoliko je spremenjena.
Obširnejša je, ima več vsebine in je bolj barvita. K temu ste nas
spodbudili vi, spoštovani bralci in bralke. Pred kratkim smo namreč
med naključnimi obiskovalci lekarn in v čakalnicah zdravstvenih
domov, med naročniki na revijo ter med farmacevti in farmacevtkami
v lekarnah izvedli anketo. Zelo nas je razveselilo, da vam je revija
všeč in da ste nam zaupali, česa si v njej še želite. Nekatere vaše
želje smo upoštevali že v tej številki, druge bomo v naslednjih. Vsem,
ki ste sodelovali, se zahvaljujemo za mnenja in spodbudo. Prepričani
smo, da vam bo revija v prihodnje še bolj všeč.
Prijetno branje!
Metka Miklavič

V skrbi za vaše zdravje: Holesterol – prijatelj ali sovražnik?
Izdajatelj: Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto
Glavna urednica: Nataša Anžič. Uredništvo: Nataša Anžič, Metka Miklavič, Gregor Pleterski, Lili Voušek. Lektorica: Ksenija
Kosem. Urednici 6. številke: Mateja Grošelj, Elizabeta Vrhovec Krevelj. Oblikovanje: Mojca Rebolj. Grafična priprava: Helena
Albreht. Ilustracije: Bojan Sumrak. Fotografije: iStockPhoto. Tisk: Kočevski tisk, 2007. Naklada: 90.000 izvodov. ISSN 18546331. Nosilka vseh avtorskih pravic je Krka, d. d., Novo mesto. www.krka.si.

september 2007



KRKA V SKRBI ZA VAŠE ZDRAVJE
Mateja Grošelj, mag. farm.

Holesterol
– prijatelj ali
sovražnik?

Kaj je holesterol?
Holesterol je vosku podobna snov in je ključna
sestavina celičnih membran. Iz njega nastanejo
tudi različni hormoni – spolni in hormoni nadledvične žleze. Pri razgradnji holesterola se v jetrih tvorijo
žolčne kisline, ki se izločajo v prebavni trakt in so
nujno potrebne za prebavo maščob v hrani.
Telo dobi holesterol na dva načina: večji del ga
nastane v jetrih (endogeni holesterol), v telo pa
ga vnašamo tudi s hrano, predvsem s hrano
živalskega izvora (eksogeni holesterol). V telesu
odraslega zdravega človeka, težkega 70 kg, je
približno 140 g holesterola.
Holesterol je v vodi netopen, zato se po krvi
prenaša vezan v spojine, ki jih imenujemo
lipoproteini. Ločimo:
• lipoproteine z majhno gostoto (LDL),
• lipoproteine z zelo majhno gostoto (VLDL, 		
ostanki VLDL) in
• lipoproteine z veliko gostoto (HDL).
Holesterol LDL imenujemo tudi škodljivi holesterol,
saj se lahko kopiči v žilni steni. Holesterol HDL
pa velja za koristni holesterol, saj iz žilnih sten
odstranjuje škodljivi holesterol. Naš cilj je, da bi
bilo škodljivega holesterola v krvi čim manj,
koristnega holesterola HDL pa čim več. Poleg
holesterola imamo v krvi tudi trigliceride. Njihova
prevelika vsebnost je prav tako škodljiva.

Kdaj govorimo o povečani vsebnosti
holesterola v krvi?

Holesterol je nujno potreben
za normalno delovanje našega
telesa, saj je ključna sestavina
celičnih membran in tudi nekaterih
hormonov. Pa vendar, kadar
slišimo besedo holesterol, večina
od nas najprej pomisli na njegov
škodljiv vpliv. Kdaj se torej ta snov,
ki je za naše telo nepogrešljiva,
spremeni v našega sovražnika?
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Kadar je v krvi preveč holesterola (hiperholesterolemija), se začne kopičiti v žilni steni. Vzroki za
povečano vsebnost holesterola v krvi so različni:
prirojene motnje v presnovi maščob, razne bolezni
(npr. sladkorna bolezen, bolezni ščitnice) in nekatera zdravila. Največkrat so poleg dedne nagnjenosti
za pojav hiperholesterolemije pomembne nezdrave
življenjske navade: mastna in kalorično preobilna
hrana, telesna nedejavnost, kajenje …

Zakaj je povečana vsebnost holesterola
v krvi nevarna?
Hiperholesterolemija je eden od najbolj ogrožajočih dejavnikov za nastanek in napredovanje
ateroskleroze. Ateroskleroza je počasi napredujoč
proces kopičenja holesterola iz krvi v stenah žil odvodnic (arterij), ki povzroči, da se zmanjša premer
žile. S tem se zmanjša pretok krvi skozi žile. Žile

se lahko celo popolnoma zamašijo. Ateroskleroza
se lahko razvije kjer koli v telesu, najbolj pogosta
pa je v koronarnih žilah, kjer lahko povzroči srčni
infarkt, v možganskih arterijah, kjer lahko povzroči možgansko kap, ter v arterijah nog, kjer lahko
povzroči odmrtje (gangreno) dela ali celo cele
noge. Ateroskleroza je v Sloveniji izredno razširjena
in neposredno ali vsaj posredno povzroči skoraj
polovico vseh smrti.

Ali lahko z zmanjšanjem vsebnosti
holesterola zmanjšamo tveganje?
V številnih raziskavah so dokazali, da zmanjšanje
vsebnosti holesterola v krvi bistveno upočasni napredovanje ateroskleroze in s tem zmanjša nevarnost za nastanek srčnega infarkta, možganske kapi
ali pretočnih motenj v arterijah nog. Pokazalo se je,
da z zmanjšanjem vsebnosti holesterola v krvi za
1 % zmanjšamo verjetnost nastanka srčnega infarkta za 2,5 %. Poleg tega zmanjšanje vsebnosti holesterola v krvi zmanjša tudi nevarnost za možgansko
kap in zapore žil (arterij) nog.

Kaj lahko storimo sami, da zmanjšamo
vsebnost holesterola v krvi?
Povečane vsebnosti holesterola v krvi in s tem
tveganje za nastanek in razvoj ateroskleroze in
posledičnih bolezni srca in žilja lahko uspešno
zmanjšamo z zdravim načinom življenja. Gre za
upoštevanje zdravih navad, ki vključujejo zdravo
prehrano, zmanjšanje prevelike telesne teže, redno
telesno dejavnost, opustitev kajenja in omejeno
pitje alkohola.

Zaželene vrednosti holesterola v krvi

skupni holesterol
holesterol LDL
trigliceridi
holesterol HDL

< 5 mmol/l
< 3 mmol/l
< 1,7 mmol/l
> 1 mmol/l pri moških,
> 1,2 mmol/l pri ženskah

Za bolnike s srčno-žilno boleznijo ali
sladkorno boleznijo so priporočljive še
nižje vrednosti

skupni holesterol
holesterol LDL

< 4,5 mmol/l
< 2,5 mmol/l

iz črevesja so novejša skupina zdravil. Uporabljajo
se zlasti v kombinaciji s statini, kar zmanjšuje nevarnost pojava neželenih učinkov. Kot samostojno
zdravilo se zaviralci absorpcije uporabljajo le, če
bolnik s hiperholesterolemijo ne prenaša zdravljenja s statini. Ionski izmenjevalci, ki jih za zdravljenje
hiperholesterolemije uporabljamo najdlje, se danes
redkeje predpisujejo, saj so njihovi neželeni učinki
pogostejši; zlasti pogoste so prebavne težave. Ker
ta zdravila ne prehajajo v kri (delujejo le v prebavilih), jih dajemo, kadar preostalih zdravil ne smemo
dati (otroci, nosečnice) ali pa sočasno s statini pri
hudih hiperholesterolemijah, ko samo s statini ne
dosežemo zadostnega zmanjšanja vrednosti holesterola v krvi.
Povzeto po knjižicah V skrbi za vaše zdravje

Kako vam lahko pomaga zdravnik?
Če vam z zdravim načinom življenja ne uspe doseči
želenih vrednosti holesterola v krvi, vam bo zdravnik predpisal še ustrezna zdravila. Danes imamo
na razpolago zelo učinkovita zdravila za zmanjšanje holesterola in maščob v krvi. V grobem
jih delimo v štiri skupine: statini, fibrati, zaviralci
absorpcije holesterola in ionski izmenjevalci.
Najučinkovitejši so statini, ki so zdravila prve izbire
za zdravljenje povečanih vrednosti holesterola in
maščob v krvi. Fibrate priporočajo pri povečanih
vrednostih trigliceridov (izolirana hipertrigliceridemija), saj jih zmanjšujejo uspešneje od statinov,
vendar pa v primerjavi s statini pogosteje povzročajo neželene učinke. Zaviralci absorpcije holesterola
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KRKA V SKRBI ZA VAŠE ZDRAVJE
VAŠA ZGODBA
M. Ž., poslovnež srednjih let iz Ljubljane
Dolga leta sem kadil, zaradi narave dela pretežno sedel, zaradi pomanjkanja časa in družinskih
obveznosti pa nisem imel časa za redno telesno dejavnost. Moja prehrana je bila neredna. Otroci so
jedli v šoli, jaz sem čez dan na hitro pojedel kakšen sendvič, saj si nisem vzel časa za reden topli obrok,
zvečer pa sem bil lačen in sem si pozno zvečer privoščil večerjo. Potem sem nekega jutra v prsih
začutil neznosno močno bolečino, hkrati sem težko dihal. Mislil sem, da bo po meni. Žena je poklicala
reševalce. Odpeljali so me na urgentni oddelek, kjer so ugotovili obsežen srčni infarkt. Zdravnik mi je
razložil, da je moje stanje posledica spleta dednih dejavnikov in dolgoletnih napačnih življenjskih navad,
kot so kajenje, nezdrava in neredna prehrana, premalo gibanja. Nad tem sem se globoko zamislil. Ko
sem se po odpustu iz bolnišnice pogovarjal s sosedi in znanci, sem ugotovil, da skupaj poznamo kar
nekaj ljudi, ki so doživeli podobno kot jaz, in da so pravzaprav take bolezni zelo pogoste. Dogodek me
je dovolj streznil, da sem se odločil, da svoje življenjske navade temeljito spremenim in hkrati redno
jemljem še zdravila proti zvišanemu krvnemu tlaku in za zmanjšanje vrednosti holesterola, ki mi jih
je predpisal zdravnik in jih bom moral jemati do konca življenja. Take bolečine kot takrat ob srčnem
infarktu ne želim več doživeti. Pa ne le to, priznati moram, da se ob kakovostnejši in redni prehrani in
vsakodnevnem gibanju počutim celo bolje kot pred infarktom! Res ni bilo treba veliko: v službo
s kolesom namesto z avtom, po stopnicah v drugo nadstropje peš namesto z dvigalom, ob vikendih pa
kakšen daljši izlet v naravo. Med službo solata namesto sendviča. Tobačni dim mi pa smrdi. Življenje je
prelepo, da bi se od njega poslovil že pri teh letih …

Skrb za zdravje je del nas.
V ta namen smo izdali zbirko 19 knjižic V skrbi za
vaše zdravje. V izbranih petih lahko izveste več o holesterolu
kot enem od najnevarnejših dejavnikov, ki vplivajo na hitro napredovanje
ateroskleroze. V tiskani obliki so knjižice na voljo pri vašem izbranem zdravniku, lahko
pa jih preberete tudi na spletni strani www.krka.si/zdravje.
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Mateja Grošelj, mag. farm.

Preizkušena
izbira
za učinkovito in varno
zmanjšanje holesterola
v krvi
Statini so danes najpogosteje
uporabljena zdravila za zmanjšanje vrednosti holesterola v krvi
Z rednim jemanjem statinov lahko zmanjšamo vrednosti holesterola v krvi, še zlasti izrazito škodljivega
holesterola LDL, za skoraj 60 %, vrednosti koristnega
holesterola HDL pa hkrati povečamo za 5 do 15 %.
Z njimi lahko zmanjšamo tudi povečane vrednosti
trigliceridov. Njihov učinek na trigliceride je odvisen
od začetnih vrednosti trigliceridov. Večji je, če so
vrednosti trigliceridov pred zdravljenjem povečane.
Statini delujejo tako, da prek zaviranja encima
reduktaze hidroksimetilglutarila koencima A
(HMG-CoA) zavirajo biosintezo holesterola v jetrih.
Ker jetra potrebujejo za svoje delovanje holesterol,
zaradi prisotnosti statinov povečajo odvzemanje
holesterola LDL iz krvi in s tem zmanjšajo njegovo
vrednost v krvi. Zmanjšanje je odvisno od vrste
in odmerka statina. Na slovenskem tržišču so iz
te skupine zdravil na voljo lovastatin, pravastatin,
simvastatin, fluvastatin, atorvastatin in rosuvastatin.
Statini so varna in preizkušena zdravila, saj jih
milijoni bolnikov jemljejo že 20 let. Poleg tega
je bilo z njimi narejenih izredno veliko obsežnih
raziskav, ki so potrdile njihovo varnost in
učinkovitost tudi pri bolnikih, ki so jih jemali
neprekinjeno deset let in več.
Neodvisno od zmanjševanja vrednosti holesterola
v krvi statini izboljšujejo tudi prožnost žil, zavirajo
aktivacijo in trganje aterosklerotičnih leh, delujejo
antioksidativno in protivnetno ter uravnavajo strje-

vanje krvi. Vse to prinaša številne ugodne rezultate.
Raziskave so potrdile, da statini zmanjšujejo skupno
umrljivost ter umrljivost in obolevnost zaradi srčno-žilnih zapletov (srčnega infarkta, možganske kapi …).
Cilj zdravljenja s statini ni samo zmanjšanje
povečanih vrednosti holesterola do želenih,
ampak tudi preprečevanje nadaljnjih srčno-žilnih zapletov.
Statini so učinkoviti le, če jih jemljemo redno. Praviloma jih je treba jemati do konca
življenja. Zdravljenje ni uspešno, če jih
jemljemo občasno ali pa le krajše obdobje. Njihova učinkovitost je še večja,
če upoštevamo
tudi priporočila
o zdravem načinu
življenja in se po
njih ravnamo.

Krka ima že več kot 10-letne izkušnje
v proizvodnji visokokakovostnih statinov:
lovastatina, simvastatina in atorvastatina.

Povzeto po knjižicah V skrbi za vaše zdravje
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NAŠA GOSTJA
Prim. Maja Pavlin Klemenc, dr. med., spec. spl. med.

Ko se žile
mašijo
Vsak tretji Slovenec oziroma
Slovenka umre zaradi bolezni srca
in žilja, nekaj manj kot vsak tretji
Slovenec in vsaka tretja Slovenka
zaradi raka, vsak dvanajsti ali
dvanajsta zaradi bolezni dihal.
Zaradi naštetih bolezni umre skoraj
tri četrtine našega prebivalstva.
To so največkrat nepotrebne in prezgodnje smrti,
ki bi jih lahko preprečili, če bi zmanjšali dejavnike
tveganja zaradi nezdravega načina življenja. Ti dejavniki so predvsem kajenje, prevelika telesna teža,
preveč škodljivih maščob in soli v prehrani, čezmerno pitje alkohola, premalo gibanja, premalo počitka
in preveč stresno življenje.
O aterosklerozi smo se pogovarjali z zasebno
splošno zdravnico prim. Majo Pavlin Klemenc,
dr. med., spec. spl. med., ki dela v Novi Gorici.

Bolezni žil, ki jih povzroča ateroskleroza,
spadajo v vrh bolezni, zaradi katerih v razvitem svetu in tudi pri nas obolevajo in umirajo
ljudje od srednjih let dalje.
Res je. Zaradi srčno-žilnih bolezni, ki so posledica ateroskleroze, doleti nenadna smrt vsako leto
okrog 4000 Slovencev. Torej velja živeti zdravo!
Kaj je ateroskleroza in kaj jo povzroča?
To je dolgotrajen proces odlaganja maščob
(holesterola) in kalcija v notranje stene žil odvodnic (arterij). Zaradi tega nastanejo v žilah večje
ali manjše obloge (ateromi, plaki, lehe). Na tako
spremenjene žilne stene se lahko prilepijo krvne
ploščice (trombociti) in nastane krvni strdek, ki
lahko žilo delno ali popolnoma zapre. Zato posamezni organi in organski sistemi ne dobijo dovolj
hranil za nemoteno delovanje.
september 2007



»Če imamo v krvi preveč holesterola,
se začne kopičiti v stenah žil, kar
vodi v nastanek aterosklerotičnih
sprememb žilja.«
prim. Maja Pavlin Klemenc, dr. med.,
specialistka splošne medicine iz Nove Gorice
Danes vemo, da aterosklerozo (mašenje, poapnevanje žil) povzroča splet dednih dejavnikov in
nezdravih življenjskih navad.

Model žile, ki kaže potek ateroskleroze.

Ateroskleroza v zgodnji fazi ne povzroča
težav. Kaj pa kasneje, ko se žile že mašijo?
Kasneje lahko povzroči različne težave, seveda
odvisno od mesta in stopnje poškodovanosti žil.
V ledvičnih arterijah povzroči moteno delovanje
ledvic in visok krvni tlak. V arterijah, ki oskrbujejo
ude in stopala, lahko povzroči bolečine pri hoji,
nastajanje razjed na nogah in celo gangreno
(odmrtje tkiva). Zaradi ateroskleroze koronarnih
žil je del srčne mišice slabo prekrvljen, kar lahko
povzroči angino pektoris, srčne aritmije ali srčni
infarkt. Ateroskleroza v možganskih arterijah lahko
povzroči delno izgubo vida ali govora, nenadno
lokalno paralizo, lahko pa vodi tudi v možgansko
kap, ki ima lahko za posledico trajno invalidnost,
zelo poslabšano kakovost življenja ali celo smrt.

»Če po pol do enem letu zdravega
načina življenja vsebnost holesterola ne
pade na normalno vrednost, uvedemo
še zdravljenje z zdravili za zmanjšanje
vrednosti holesterola v krvi.«
prim. Maja Pavlin Klemenc, dr. med.,
specialistka splošne medicine iz Nove Gorice

Povečan holesterol v krvi in ateroskleroza sta
povezana, mar ne?
Tako je. Če imamo v krvi preveč holesterola, se
začne kopičiti v stenah žil, kar vodi v nastanek
aterosklerotičnih sprememb žilja.
Na povečano vsebnost holesterola v krvi
pomembno vpliva nezdrav način življenja:
nezdravo prehranjevanje, premalo gibanja,
kajenje, čezmerno pitje alkohola in prevelika
telesna teža.
Da. Pri povečani vsebnosti holesterola v krvi je
zato prvi ukrep ravno sprememba načina življenja.
Če po pol do enem letu zdravega načina življenja
vsebnost holesterola ne pade na normalno vrednost, uvedemo še zdravljenje z zdravili za zmanjšanje vrednosti holesterola v krvi.
Vemo pa, da obstajajo ljudje, ki so dedno
nagnjeni k motnjam maščob v krvi.
Res je. Pri teh se zdravnik ob spremembi načina
življenja prej odloči tudi za zdravljenje z zdravili.
Enako se odloči tudi pri osebah, ki že imajo eno
od ateroskleroznih bolezni, kot so angina pektoris
ali stanje po srčnem infarktu, motnje prekrvitve
v spodnjih okončinah itd.
Ali lahko spet ješ nezdravo, če jemlješ
zdravila zoper holesterol?
Če jemljemo zdravila za zmanjšanje holesterola,
to ne pomeni, da se lahko »mastimo« z mastnimi
zrezki, sladicami, smetano itd. Gre za dieto, ki se je
moramo držati do konca življenja.

Prim. Maja Pavlin Klemenc, dr. med., spec. spl. med.:
»Velja živeti zdravo!«

Enostaven napotek, kako zmanjšati količino
maščob in holesterola v prehrani, je …
S hrane odstranimo vso vidno maščobo, mesa in
sirov ne jejmo vsak dan, ampak le kot priboljšek,
dvakrat na teden jejmo ribe. Pri pripravi hrane
maščob ne pregrevajmo pri visokih temperaturah.
Med vrstami mesa je najbolj zdrava perutnina,
najmanj pa svinjina. Tudi drobovina ne spada med
zdravo hrano.
Poleg izbire maščob je pomembna tudi
priprava hrane, kajne?
Da. Rastlinskih olj ne smemo segrevati pri visokih
temperaturah, ker se njihova kemična sestava spremeni, v spremenjeni obliki pa niso več zaščitna.
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NAŠA GOSTJA
Prim. Maja Pavlin Klemenc, dr. med., spec. spl. med.
Olja dodajmo hrani, ko je že kuhana, saj s tem izboljšamo njen okus, ali pa jih uporabljajmo hladna.

Torej odsvetujete ocvrto hrano?
Odsvetujem. Če že ne moremo brez nje, jo jejmo
enkrat na mesec in jo dobro odcedimo, olje na njej
pa popivnajmo s papirnatim prtičkom.
Kaj bi pa rekli o alkoholu?
Pri alkoholu velja velika zmernost. Za manj tvegano
pitje gre, če moški ne spije več kot 2 enoti, ženska
pa ne več kot 1 enoto alkohola na dan. Enota je
1 dl vina ali malo pivo. Če spijemo več ali preveč,
alkohol deluje škodljivo: okvari jetra, srčno mišico,
povečuje vrednosti trigliceridov v krvi, pri ljudeh, ki
so nagnjeni k zvišanemu krvnemu tlaku, pa povzroča njegovo zvišanje.
Kaj nam bo svetoval zdravnik, ko bo ugotovil,
da imamo aterosklerozo?
Svetoval bo ustrezno prehrano z manj nasičenimi maščobami. S tem se bo zmanjšalo nadaljnje nastajanje
žilnih oblog. Če imate previsok krvni tlak in povečan
holesterol, ga morate zmanjšati z zmanjšanjem
telesne teže in redno telesno dejavnostjo. Če kadite,
morate kajenje opustiti. Če imate sladkorno bolezen,
mora biti vaš krvni sladkor ustrezno nadzorovan.
Kakšne pa so vaše izkušnje z zdravljenjem s statini?
Statini so zdravila, s katerimi zmanjšamo
vrednosti holesterola v krvi, še zlasti škodljivega holesterola LDL, in to tudi do 60 %. Statini
v jetrih blokirajo encim, ki tvori škodljivi holesterol, zato ga telo tvori manj. Vendar pa ta
zdravila dokazano ne zmanjšujejo le vrednosti
holesterola, ampak izboljšujejo tudi prožnost
žil, zavirajo vnetje in trganje aterosklerotičnih
leh ter tako zmanjšujejo skupno umrljivost in
umrljivost zaradi srčno-žilnih zapletov.
V večini primerov so neželeni učinki teh
zdravil blagi in prehodni.
Res je. Vendar nekateri bolniki zaradi strahu pred
neželenimi učinki zdravil pogosto ne jemljejo redno
in si s tem delajo veliko škodo. Velikokrat je izjemno težko doseči zaželene vrednosti holesterola
zgolj z dieto. Naj poudarim, da so statini varna in
zelo učinkovita zdravila.
september 2007

10

Je treba tudi statine jemati do konca
življenja?
Statine je treba jemati redno, praviloma zvečer.
Ob tem pa seveda ne gre pozabiti na vse druge
že omenjene ukrepe, ki se nanašajo na zdrav
način življenja. Izjemno redki so primeri, da
bi bolniki z drugimi ukrepi tako zelo zmanjšali
vrednosti holesterola kot ravno s statini. Jemati
pa jih je treba praviloma do konca življenja.
Se poleg zdravil uporabljajo še kakšni drugi
načini zdravljenja?
Možno je tudi kirurško zdravljenje. Kirurg lahko
očisti žile, tako da odstrani aterosklerotične obloge.
V žile pa lahko vstavi tudi posebne opornice ali
pa s kirurškim posegom napravi obvode. Tudi
v Sloveniji želimo ob nenadnem srčnem infarktu
čim prej odkriti zaporo žile s preiskavo, ki se imenuje koronarografija, nato pa v zoženi predel vstaviti
žilno opornico in tako čim prej normalizirati prehrano srčne mišice. Še vedno pa velja, da je bolje
preprečevati kot zdraviti!

Mnenja zdravnikov specialistov
Kaj o povečanem holesterolu v krvi, z njim povezano aterosklerozo in
pomenu zdravljenja povečanega holesterola menijo zdravniki specialisti?
Za mnenje smo vprašali kardiologa, diabetologa, nevrologinjo in
angiologa.
»Zmanjšanje vrednosti
holesterola za 10 %
zmanjša smrtnost
zaradi srčno-žilnih
bolezni za 15 %,
celotno smrtnost pa
za 11 %. 50-odstotno
zmanjšanje vrednosti holesterola
zmanjša pojav pomembnih srčno-žilnih
dogodkov za 75 %.«
prim. Janez Poles, dr. med., spec. internist
kardiolog, Bolnišnica Topolšica

»Delci holesterola LDL so pri
sladkornih bolnikih manjši in gostejši
kot pri osebah brez sladkorne bolezni
in ob enakih vrednostih v krvi močneje
okvarijo žilno steno. Posledično imajo
sladkorni bolniki pogostejše in resnejše
srčno-žilne zaplete kot tisti brez
sladkorne bolezni. Zaradi tega moramo
pri sladkornih bolnikih zdravljenje
s statini začeti zgodaj in z odmerki,
ki omogočajo doseganje čim manjših
vrednosti skupnega holesterola in
holesterola LDL.«
prim. Milivoj Piletič, dr. med., spec. internist
diabetolog, Bolnišnica Novo mesto, Interni
oddelek

»Ateroskleroza karotidnih
arterij je pomemben dejavnik
tveganja za ishemično možgansko kap. Zožitve notranjih
karotidnih arterij nad 70 % so
povezane z 20- do 30-odstotnim
tveganjem za možgansko kap
v naslednjih 5 letih. 20 do
50 % prehodnih ishemičnih
dogodkov in možganskih kapi
je posledica karotidne bolezni.«
mag. Marija Menih, dr. med., spec.
nevrologinja, Splošna bolnišnica
Maribor, Nevrološki oddelek

»Pri uravnavanju holesterola do ciljnih
vrednosti
ne smemo
delati razlik
med bolniki s koronarno
boleznijo, možganskožilno
boleznijo ali periferno arterijsko boleznijo.«
prof. dr. Aleš Blinc, dr. med., spec.
internist angiolog, Univerzitetni
klinični center Ljubljana, Klinični
oddelek za žilne bolezni
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POSKRBIMO ZASE
Mateja Grošelj, mag. farm.

6 vprašanj in 6 nasvetov
za vas
Na nastanek in hitro napredovanje ateroskleroze vpliva več
dejavnikov. Čeprav so vplivi teh
dejavnikov različno pomembni,
predstavljajo nevarnost za nastanek kroničnih bolezni srca in
žilja. Na nekatere dejavnike ne
moremo vplivati, veliko pa je
takih, na katere lahko odločilno
vplivamo sami.
Pomembne dejavnike, na katere
lahko sami vplivamo, vam razkriva
naslednjih šest vprašanj.
Pri vsakem vprašanju najdete tudi
nasvet, kako jih zmanjšati
oz. odpraviti.
1. Ali veste, koliko holesterola
imate v krvi?
S povečevanjem vrednosti holesterola v krvi
narašča tveganje za umrljivost in obolevnost zaradi
bolezni srca in žilja. Zato bi bilo prav in koristno, da

bi vsak odrasli vedel, koliko holesterola ima v krvi.
Če bi bila vrednost ustrezna, bi si moral holesterol
kontrolirati vsakih pet let, če bi bila povečana,
pa pogosteje, o čemer bi se moral dogovoriti
z osebnim zdravnikom. Pri povečanih vrednostih
holesterola v krvi bo osebni zdravnik svetoval, kako
ukrepati. Pogostejše kontrole so potrebne tudi pri
vseh, ki imajo enega ali več nevarnih dejavnikov
tveganja za aterosklerozo.
Vpišite svoje vrednosti holesterola v krvi

skupni holesterol
holesterol LDL
trigliceridi
holesterol HDL

2. Ali ste pretežki?
Prevelika telesna teža
je dokazano povezana
s koronarno boleznijo
in možgansko kapjo.
Izračunajte, kakšen je
vaš indeks telesne teže.

indeks telesne teže =

teža (kg)
višina2 (m2)

Priporočljiv je med 18,5 in 25 kg/m2. Če je
večji od 25 kg/m2, je treba shujšati.
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3. Ali se pravilno prehranjujete?

5. Ali kadite?

Posledici nezdravega in
nerednega prehranjevanja
sta povečana vrednost
holesterola in prevelika
telesna teža. Jesti je treba
večkrat na dan, v skladu
z ritmom življenja in dela.
Veliko koristnih
nasvetov o zdravi
prehrani lahko
preberete na
straneh 14–16.

Pri kadilcih je koronarna bolezen vsaj dvakrat
pogostejša kot pri nekadilcih. Tveganje narašča
s številom pokajenih cigaret. Kar 80 %
bolnikov s periferno arterijsko boleznijo
kadi ali pa so včasih kadili. Kajenje
je dejavnik tveganja, ki ga je treba
nujno odpraviti. Škodljivo je tudi
pasivno kajenje, zato se
izogibajte zakajenih
prostorov.

4. Ali se dovolj gibljete?

6. Ali pijete preveč alkohola?

Redna telesna dejavnost je zelo pomembna za
vzdrževanje normalne telesne teže, zmanjšanje
vrednosti škodljivega holesterola LDL in povečanje
vrednosti koristnega holesterola HDL. Poskušajte
biti telesno dejavni vsaj 30 minut
na dan petkrat na teden.
Primerne so zlasti aerobne
telesne dejavnosti:
hitra hoja, plavanje,
kolesarjenje, počasen
tek, tek na smučeh
ipd. Intenzivnost vadbe
naj bo taka, da se vmes
lahko pogovarjate.
Koristna je že zmerna
telesna dejavnost, na
primer namesto da se
v prvo nadstropje peljete
z dvigalom, pojdite peš.

Povezava med aterosklerozo in čezmernim pitjem
alkoholnih pijač je nedvomna. Za tvegano pitje gre,
kadar popije moški več kot 2 enoti,
ženska pa več kot 1 enoto
alkohola na dan. Enota je
1 dl vina ali malo pivo. Zato
omejite pitje alkoholnih pijač.

Povzeto po knjižicah V skrbi za vaše zdravje

za zaščito žilja
Vsebuje oljni izvleček česna.
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KRKA
POSKRBIMO
V SKRBIZASE
ZA VAŠE ZDRAVJE
Mateja Grošelj, mag. farm.

Zdrava
prehrana pri
povečanem
holesterolu
»Kaj pa sploh še lahko jem?«
je prav gotovo zelo umestno
vprašanje, ko zdravnik ugotovi,
da imate povečane vrednosti
holesterola, in vam zato
priporoči, da spremenite način
prehranjevanja.
Brez strahu, ni se vam treba odreči prav vsemu, kar
imate radi. Je pa dobro, da o prehrani veste kaj več
in da ji namenite več pozornosti. V nadaljevanju
vam ponujamo nekaj koristnih nasvetov.
Zdrava prehrana je uravnotežena prehrana.
Le hrana z uravnoteženo sestavo namreč da
telesu dovolj energije ter vse potrebne hranilne
in zaščitne snovi. Vsebovati mora čim manj
nasičenih maščobnih kislin in soli ter čim
več zelenjave, sadja in v vodi topnih vlaknin.
Taka hrana zmanjšuje vsebnost maščob v krvi
in s tem ščiti žile. Maščobe niso prepovedane,
zavedati pa se je treba, da so izredno kalorične
in jih je zato treba uživati le v omejenih količinah,
zlasti kadar želimo z dieto zmanjšati tudi telesno
težo. V zmernih količinah smemo uživati večkrat
nenasičene maščobne kisline, ki tudi zmanjšujejo
vsebnost holesterola v krvi. Te maščobne kisline
so v rastlinskih oljih (sončničnem, koruznem …),
oreških (lešnikih, orehih, mandeljnih …) in semenih
(bučnih, sončničnih …). Zelo koristne so tudi ribe,
ki vsebujejo veliko maščobnih kislin omega 3, saj
te maščobne kisline zaščitno delujejo na srce. Ribe
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bi morali jesti najmanj enkrat na teden. V zmernih
količinah so koristne mononenasičene maščobne
kisline, ki so v oljčnem olju in v avokadu. Škodljive
so nasičene maščobne kisline, ki jih vsebujejo
meso in mesni izdelki, siri, maslo in polnomastno
mleko, ter transnenasičene maščobne kisline, ki
so v margarini, saj povečujejo vsebnost holesterola
in s tem koronarno ogroženost. Teh prehranskih
izdelkov se je treba izogibati. Zaželeno je uživanje
živil, ki vsebujejo več vlaknin (žita, zelenjava, sadje,
stročnice in razni oreški).

Zdrava hrana je …
• PRAVILNO IZBRANA hrana
Pri zdravem načinu prehranjevanja se je
treba izogibati presoljeni hrani, mastni hrani,
koncentriranim sladkorjem in živilom oz. jedem,
ki vsebujejo veliko holesterola in maščob, kot
so rumenjak, vsa drobovina, možgani, piščančja
koža, paštete, hrenovke, krvavice, mesni sir,
pečenice, kranjska klobasa, vse salame z veliko
vidne maščobe, vsi polnomastni siri. Prav tako ni
priporočljivo piti večjih količin alkoholnih pijač.

KRKA V SKRBI ZA VAŠE ZDRAVJE
• PRAVILNO PRIPRAVLJENA hrana
Priporočljivo je kuhanje nad soparo, v majhni
količini vode, aluminijasti foliji, pod zvišanim
tlakom in dušenje v lastnem soku. Pri pečenju
se priporoča uporaba posebnih folij, namenjenih
za pečenje, saj ni treba dodajati maščobe. Živilo
lahko pred pečenjem zavijete tudi v aluminijasto
folijo. Pri uporabi olja bodite zmerni in živilo
popecite le v majhni količini olja. Začimbe, zelišča
in dišavnice jedem izboljšajo okus, pospešijo
izločanje prebavnih sokov in olajšajo prebavo
nekaterih sestavin hrane. Izogibati se morate raznih
koncentratov in industrijsko pripravljenih omak, ki
vsebujejo veliko soli (natrija).

Obroki naj bodo primerno razporejeni prek
celega dneva
Pojesti pet manjših obrokov je veliko bolj zdravo
kot pojesti tri obilne. Obilni obroki delujejo utrujajoče, obremenjujejo prebavne organe in krvni
obtok. Zajtrk je eden od pomembnejših obrokov in
ga nikakor ne smete izpustiti. Zadnji obrok hrane
pojejte najmanj dve uri pred spanjem. Izogibajte se
prigrizkov.
Povzeto po knjižicah V skrbi za vaše zdravje

Več o zdravi prehrani lahko preberete v knjižici iz zbirke V skrbi za vaše zdravje Zdrava
prehrana pri zvišanem holesterolu, ki jo lahko
dobite pri svojem izbranem zdravniku ali si jo
ogledate na spletni strani www.krka.si/zdravje.
V knjižici boste našli tudi nekaj receptov za
pripravo okusnih in zdravih jedi, kakršen je
naslednji:

Juha iz brokolija
za 1 osebo

100 g brokolija
80 g krompirja
žlica sesekljane čebule
10 g sončničnega olja
4 dl čiste zelenjavne juhe
bazilika
Na olju na hitro popražimo sesekljano čebulo,
dodamo narezan brokoli, na kocke narezan
krompir, dolijemo čisto zelenjavno juho,
začinimo z baziliko, solimo in kuhamo pol ure.
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POSKRBIMO ZASE
Živila in pijača, ki so priporočena, manj priporočena ali odsvetovana

Tabelo najdete na dietnem lističu, ki ga dobite pri svojem izbranem zdravniku.
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Tina Cigler, univ. dipl. nov.

Med glavnimi krivci za povečanje škodljivega ter
zmanjšanje koristnega holesterola sta predvsem
neustrezna prehrana in prevelika telesna teža.
V centru Vitarium Spa&Clinique v Krkinih Termah
v Šmarjeških Toplicah vam v boju s holesterolom
in kilogrami ponujajo učinkovito rešitev – program
SlimFit.
SlimFit je na medicinskih spoznanjih zasnovan
program hujšanja in vzdrževanja normalne telesne
teže, ki ne obljublja čudežnih mer v čudežno
kratkem času. Namesto tega zagotavlja učinkovito
spremembo načina življenja s pomočjo zdrave
prehrane in redne telesne dejavnosti, kar ščiti
pred nastankom bolezni srca in žilja, povečanjem
holesterola, vodi do zdravega telesa, ob tem pa
prinaša tudi trajno lepo postavo.

Preplet stroke z željami vsakega
udeleženca
SlimFit se začne s celostnim pristopom in
individualno obravnavo vsakega udeleženca.
Strokovnjakinja za prehrano in osebni trener
s pomočjo vrhunskih diagnostičnih postopkov
(futrex, kardiotest in fotoanaliza) na podlagi
začetne analize zdravstvenega, prehranjevalnega
in kondicijskega stanja za vsakogar posebej
pripravita predlog osebnega jedilnika in programa
telesne vadbe.

Foto: arhiv Term Krka

Učinkovito v boju
proti kilogramom
in holesterolu

Udeleženec nato predlog dopolni s svojimi željami
glede (ne)priljubljene hrane in telesnih dejavnostih,
kar je bistvenega pomena za dobro počutje in s tem
boljši končni rezultat. SlimFit se nadaljuje z vodno
aerobiko, pilatesom in v Sloveniji manj znanim,
a najbolj dodelanim fitnes sistemom na svetu pace.
Vse to spodbuja porabo maščob kot vira energije in
enakomerno obremenjuje vse mišične skupine, kar
omogoča oblikovanje lepega telesa.
Ker je vsak začetek težak, so na voljo posebne
terapevtske storitve, ki pomagajo pri »kurjenju«
maščob. Z infrardečo lipolizo jih globinsko
ogrevajo in pospešujejo njihovo razgradnjo,
z biokibernetsko stimulacijo celicam na podlagi
računalniškega izračuna njihove energijske ravni
dovajajo potrebno energijo, z aromamasažo
spodbujajo presnovo, z naravnimi izdelki za nego
telesa pa ob pomoči grelne blazine izboljšujejo
prekrvitev podkožnega tkiva.

Foto: arhiv Term Krka

SlimFit po SlimFitu
Postopno kakovostno hujšanje in hkratno
izobraževanje gosta, kako z zdravim življenjem
nadaljevati tudi doma, zagotavljata dolgoročni
uspeh, ki dokazuje, da je za zmago v boju
s kilogrami in holesterolom včasih treba zamenjati
zgolj pristop.
Terme Šmarješke Toplice, tel. 07/38 43 438
vitarium@terme-krka.si, www.terme-krka.si
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SVETOVALNI KOTIČEK ZA ZDRAVJE IN LEPOTO
Želite izvedeti več o tem, kako poskrbeti za svoje zdravje ter lep in zdrav videz? S pomočjo našega
bogatega farmacevtskega znanja, znanstvenih raziskav ter najnovejših medicinskih spoznanj vam bomo
odslej v novi rubriki svetovali, kako skrbeti za zdravje in kako ukrepati pri lažjih bolezenskih stanjih. Ne
bomo pozabili tudi na lepoto, saj vam bomo pomagali izbrati ustrezno nego za kožo in lase.
V tokratni številki vam predstavljamo korake za celovito nego zrele kože.

Ste opazili še eno gubo?
Ob pogledu v ogledalo nas velikokrat preseneti
kakšna nova guba, rdečica, mozolj, suha koža in
druge neprijetnosti, zaradi katerih lahko postanemo nejevoljni. Ženske želimo imeti zdrav in lep
videz, zato nenehno iščemo nasvete za ustrezno in
učinkovito nego obraza. Večino nepravilnosti je mogoče z ustrezno nego omiliti ali celo odpraviti. Ko
se pojavijo gube, se zavemo, da procesa staranja
ne moremo zaustaviti. Lahko pa z ustrezno nego in
zdravim načinom življenja vidnost gub zmanjšamo
in celo pomagamo zavirati nastajanje novih. Da bi
dolgo ohranili mladosten in zdrav videz in upočasnili prezgodnje staranje, se je treba izogibati številnim negativnim zunanjim in notranjim dejavnikom.

Kaj pospeši proces staranja kože in
nastanek gub?
• Pretirano izpostavljanje UV-žarkom.
• Onesnaženost okolja.
• Stres.
• Neprimeren način prehranjevanja.
• Alkohol in kajenje.
• Hormonsko neravnovesje v obdobju menopavze.
Poleg zdravega načina življenja potrebuje zrela
koža tudi ustrezno nego. Preberite nekaj nasvetov
za vsakodnevno celovito nego zrele kože, na kateri
se pojavljajo gube in pigmentni madeži.

1. korak – UČVRSTITE KOŽO
Na očiščeno kožo obraza in vratu vsako jutro
nanesite dnevno kremo, namenjeno prav zreli koži.
Priporočamo vam Učvrstitveno dnevno kremo
proti gubam in pigmentnim madežem Vitaskin
Pharma Age Formula iz nove dermokozmetične
linije Vitaskin Pharma, ki koži vrača izgubljeno
gostoto. Aktivna oblika sojinih izoflavonov
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pospešuje nastajanje
kolagena in elastina,
preprečuje pa tudi
njuno razgradnjo in
s tem krepi
kolagensko mrežo.
Hkrati izvleček
rastline Bellis
perennis ohranja enakomeren ten kože in zavira
nastajanje pigmentnih madežev. Krema je primerna
tudi za nego okrog oči.

2. korak – VRNITE KOŽI MOČ IN ENERGIJO
Zvečer na očiščeno kožo nanesite Obnovitveno
nočno kremo proti gubam in pigmentnim
madežem Vitaskin Pharma Age Formula,
ki dopolnjuje delovanje dnevne
kreme. V koži je treba namreč
predvsem ponoči spodbuditi procese
obnavljanja. Dnevna in nočna krema
se odlično dopolnjujeta in učinkovito
delujeta proti izgubljanju gostote kože,
hkrati pa ohranjata njen enakomeren
ten. Vrneta ji napet in čvrst videz.

3. korak – NEGA KOŽE OD ZNOTRAJ
Novost za resnično celovito
nego zrele kože so Kapsule
Vitaskin Pharma Age Formula,
ki učinkovito dopolnjujejo
vsakodnevno nego in
z delovanjem v globljih plasteh
kože dodatno pripomorejo
k ponovnem vzpostavljanju
naravne kolagenske mreže. Koža
znova postane bolj čvrsta,
vidnost gub pa se zmanjša.

Poleg gub se na zreli koži pogosto pojavijo
pigmentni madeži, ki so posledica starostnih
sprememb in tudi dolgoletnega izpostavljanja
soncu. Za posvetlitev pigmentnih madežev vam
priporočamo Intenzivni serum proti pigmentnim
madežem Vitaskin Pharma Age Formula, ki ga
nanašamo neposredno na pigmentni madež dva
meseca zapored.

S celovito nego z izdelki Vitaskin Pharma Age
Formula boste svoji koži vrnili mladosten, čvrst in
napet videz.
Več informacij o izdelkih Vitaskin Pharma
poiščite na spletni strani www.krka.si, kjer lahko
naročite tudi vzorce izdelkov.
Izbor pripravila Biljana Šimić

Pogosto pozabljate in se težko
zberete?
Gotovo se je tudi vam že kdaj zgodilo, da ste
se težje skoncentrirali ali pa pozabili na kakšno
pomembno opravilo. Nič nenavadnega. To je
posledica hitrega tempa življenja in poplave
različnih informacij, številnih vsakodnevnih
opravkov, naglice, ki nas spremlja na vsakem
koraku našega vsakdana … Vse to predstavlja
za naš organizem stres, ki nas izčrpa in lahko
vodi v številne bolezni. Zato je pomembno, da
poskrbimo zase, da znamo kdaj reči »ne«. Pomoč
in strokoven nasvet o lajšanju težav s koncentracijo
in spominom pa lahko poiščemo tudi v lekarni.

zbranosti in boljšemu opravljanju vsakodnevnih
aktivnosti. Bilobil in Bilobil forte sta kot nalašč
za prezaposlene, aktivne ljudi, študente, ki se
pripravljajo na izpit, pa tudi za starejše, ki se zaradi
starostnih sprememb soočajo z motnjami spomina
in koncentracije. Pred jemanjem zdravila pa se
obvezno posvetujte s farmacevtom. Ta vam bo
svetoval glede pravilne in varne uporabe zdravila,
kar je pogoj za uspešnost terapije.
Mihaela Tršinar, mag. farm., spec.
Lekarna Ljubljana, p. e. Lekarna Tabor

Za večjo koncentracijo pri delu ter boljši
spomin si lahko pomagate z Bilobilom in
Bilobilom forte.
Bilobil in Bilobil forte sta učinkoviti in varni
zdravili, ki vsebujeta standardiziran izvleček listov
ginka (Ginkgo biloba). Standardizacija pomeni,
da so učinkovine v kapsulah Bilobil in Bilobil forte
v skladu z zahtevami evropskih monografij in v skladu
z monografijo Svetovne zdravstvene organizacije.
S tem je zagotovljena kakovost zdravila in
posledično tudi učinkovitost in varnost.
Izvleček ginkovih listov vsebuje učinkovine,
ki izboljšujejo preskrbo možganov s kisikom
in hranilnimi snovmi, kar pripomore k večji
Pred uporabo natančno preberite navodilo!
O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
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Krkini statini
so plod lastnega znanja
in izkušenj.

Krka – v 10 letih
do vodilne proizvajalke statinov
Široka poraba Krkinih statinov in zaupanje vanje
Krko uvrščata na vodilno mesto med proizvajalci
statinov na tržiščih srednje, vzhodne in jugovzhodne Evrope. Krkina statina simvastatin in atorvastatin sta na teh tržiščih najpogosteje uporabljena
generična statina (po podatkih za leto 2006).
Krka se je v zdravljenje dislipidemij s statini vključila že konec leta 1996, ko smo slovenskim bolnikom
ponudili prvi Krkin statin lovastatin. V naslednjih
letih smo jim ponudili Krkin simvastatin, pred petimi
leti pa še tretji statin, Krkin atorvastatin. V letu 2007
tako praznujemo 10. obletnico Krkinih statinov in
5. obletnico Krkinega atorvastatina.
• Krkini statini so registrirani kar v
različnih celinah.

44

• Z njimi se vsak dan zdravi več kot
bolnikov.

državah na

1.500.000

• Terapevtske koristi zdravljenja z njimi potrjujemo
s številnimi poregistracijskimi kliničnimi raziskavami in spremljanji več kot
bolnikov.

150.000
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Krkini statini so in
ostajajo vaši zanesljivi
partnerji.

Ker v Krki želimo prispevati h kakovostnejšemu obravnavanju bolnikov,
smo ob svetovnem dnevu zdravja
zdravstvenim ustanovam po Sloveniji
podarili 52 aparatov za 24-urno
merjenje krvnega tlaka.
Ti aparati omogočajo, da dobimo podatke
z večkratnimi meritvami v različnih urah dneva in
v različnih življenjskih okoliščinah. Preiskava je za
bolnike prijazna, neboleča in povsem nenevarna.
Na roko pritrjena manšeta je z gumijasto cevko
povezana z aparatom, ki si ga bolnik zatakne za
pas. Aparat zaradi svoje majhnosti in lahkosti
ni v napoto. To je v bistvu majhen računalnik, ki
v intervalih od 15 do 30 minut ponavlja meritve

Dnevnik je na voljo pri
vašem izbranem zdravniku,
lahko pa ga poiščete tudi
na spletni strani
www.krka.si/zdravje.

MAYER McCANN

Arterijska hipertenzija (visok krvni
tlak) je ena od bolezni, ki danes
najpogosteje ogrožajo človeka.
Po zadnjih znanih podatkih za
Slovenijo ima zvišan krvni tlak več
kot 40 % prebivalcev, starejših od
40 let, med starejšimi od 60 let pa
že več kot 60 %.

Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo mesto, www.krka.si

Skrb za vaš krvni tlak je del nas

Naše poslanstvo je omogočiti ljudem
zdravo in kakovostno življenje.
Ker se zavedamo svoje družbene odgovornosti, smo
ob svetovnem dnevu zdravja
slovenskim zdravstvenim ustanovam
podarili 52 aparatov za 24-urno merjenje
krvnega tlaka.

Živeti zdravo življenje.

krvnega tlaka in jih shranjuje. S pomočjo
rezultatov merjenja lahko zdravnik preveri
nekatera klinična vprašanja, ki so pomembna za
nadaljnje zdravljenje bolnika.
S podarjenimi aparati se bo čakalna doba za
preiskavo zmanjšala, pomembno pa je tudi to,
da bo zlasti bolnikom iz oddaljenih krajev olajšan
dostop do nje.
Tudi s tem dejanjem Krka dokazuje, da ob
svoji pestri paleti dejavnosti nikoli ne pozabi na
človeka, torej tistega, kateremu so njeni dosežki
in razvoj ter rezultati namenjeni. Odgovorna je
do širše družbene skupnosti, kar vedno znova
dokazuje z dejanji, kakršno je bila tudi donacija
aparatov za 24-urno merjenje krvnega tlaka.
september 2007
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Svetovni dan hipertenzije
Namen svetovnega dneva hipertenzije je širiti znanje o krvnem tlaku.
Cilj je splošno javnost seznanjati s pomenom rednega merjenja krvnega
tlaka in opozarjati na nevarnosti, ki so povezane z njim.
Vaš današnji krvni tlak je:

mm Hg

Kaj to pomeni?
pod 140/90

Vaš krvni tlak je normalen. Priporočamo vam, da si krvni
tlak izmerite enkrat na leto. Če se že zdravite zaradi visokega krvnega tlaka ali kakšne druge žilne bolezni, upoštevajte navodila izbranega zdravnika.

140/90 ali več

Vaš krvni tlak je zvišan. Z dodatnimi meritvami je treba
ugotoviti, ali gre za prehodno ali trajno visok krvni tlak.
Priporočamo vam, da se v naslednjih dneh oglasite pri
izbranem zdravniku.

180/110 ali več

Vaš krvni tlak je zelo visok. Čim prej se oglasite pri izbranem zdravniku.

Akcijo je Krka ob letošnjem svetovnem dnevu
hipertenzije pripravila že tretjič zapored. Vključili
smo deset mest: Ljubljano, Maribor, Novo mesto,
Celje, Koper, Novo Gorico, Bled, Jesenice, Brežice
in Mursko Soboto. Utrinek je iz Novega mesta.

Ugotovljeno je, da je tveganje za pojav usodnih ali
neusodnih srčno-žilnih zapletov majhno (razen
v posebnih primerih), če je krvni tlak nižji od
139/89 mm Hg. Zato je dogovorjeno, da je treba
krvni tlak začeti zdraviti pri vrednostih 140/90 mm Hg.

Čim več ljudi želimo
seznaniti s pomenom
poznavanja svojega
krvnega tlaka, z ukrepi
ob visokem krvnem
tlaku in s pomenom rednega jemanja zdravil
za zdravljenje visokega krvnega tlaka.
september 2007
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V vseh krajih smo postavili šotore, v katerih so medicinske sestre in dijakinje zdravstvenih šol merile
krvni tlak.

Cepitev delnic
Skupščina Krke je 5. julija 2007
sprejela sklep o cepitvi delnic
v razmerju 1:10, kar pomeni
delitev ene obstoječe delnice na
deset novih delnic. S tem želi Krka
povečati likvidnost in dostopnost
delnic širšemu krogu vlagateljev.
Krka je prva javna delniška družba v Sloveniji, ki
se je odločila za cepitev delnic. Cepitev je opravila
v začetku septembra letos, pri čemer je zagotovila
kar najmanj motenj pri trgovanju z delnicami.
Vlagatelji lahko od ponedeljka, 3. septembra 2007,
trgujejo s povečanim številom Krkinih delnic na
Ljubljanski borzi.

Po cepitvi ima vsak delničar desetkrat več Krkinih
delnic kot pred cepitvijo, vrednost ene delnice pa
je približno desetkrat manjša kot pred cepitvijo.
To pomeni, da se zaradi cepitve delničarjem
vrednost naložb v Krkine delnice ni spremenila.

Razlogi za cepitev
Vrednost Krkine delnice na borzi je bila pred
cepitvijo okoli 1000 evrov, kar je bilo za fizične
osebe, ki so največja skupina vlagateljev v Krkine
delnice, veliko. Povprečna neto plača v Sloveniji je
namreč nižja, kot je bila cena ene Krkine delnice.
S cepitvijo so delnice vlagateljem postale bolj
dostopne, lažje pa je tudi upravljanje z naložbami
v Krkine delnice.

NAGRADNA IGRA
Vabimo vas, da odkrijete rešitev nagradne igre. Odgovorite na spodnja vprašanja. Odgovore vpišite v tabelo. Oštevilčene
in označene črke vam bodo dale rešitev. Rešitev vpišite na priloženi kupon, ga odtrgajte, dopišite še svoje podatke
in nam ga pošljite do 15. oktobra 2007. Izžrebali bomo deset dobitnikov nagrad, ki bodo prejeli knjižice na temo
holesterola.
1. Katera začimba preprečuje nastajanje žilnih oblog ter zmanjšuje količino holesterola in trigliceridov v krvi?
2. V katerem Krkinem izdelku je oljni izvleček česna?
3. Kateri dve vrsti holesterola poznamo? Tako imenovani škodljivi holesterol in ….... holesterol.
4. Katera so danes najpogosteje uporabljena zdravila za zmanjšanje vsebnosti holesterola v krvi?
5. Kako imenujemo proces kopičenja holesterola iz krvi v stenah žil odvodnic?
2

1
2
3
4
5

1

7

4
3
5
6

Pravilna rešitev nagradne igre iz 5. številke revije je 91. Nagrajenci iz 5. številke so: Melita Budič, Brežice; Helena Smodiš,
Ljubljana; Nataša Plavc, Žabnica; Anica Poredoš, Celje; Suzana Žura, Novo mesto; Nada Kodrin, Podčetrtek; Sonja Šavora,
Središče ob Dravi; Metka Potočnik, Grosuplje; Karin Malnar, Pobegi; Magda Rajer, Nova Gorica.
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ne uide iz glave!
Bilobil in Bilobil Forte.
Razvili strokovnjaki iz Krke.

