V SKRBI ZA VAŠE ZDRAVJE
številka 16, september 2009, Novo mesto, brezplačen izvod, tiskovina, ISSN 1854-6331

Kilogrami ali centimetri?

Naš gost
Doc. dr. Andrej Janež, dr. med.
Presnovni sindrom
Epidemija prihodnosti
Da vam nič ne bo
ušlo iz glave

Hitro
odpravi
bolečino.

v.
Hitra re�ite bolu,

olu, zobo
Pri glavob
h,
ih bolečina
menstrualn
v mišicah
bolečinah
le
in sk pih.

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

Nalgesin S vsebuje naproksen natrij.

XXXOBMHFTJOTJ

VSEBINA

UVODNIK

Aktualno
Epidemija prihodnosti

4

Naš gost
Doc. dr. Andrej Janež, dr. med., specialist
diabetolog
Presnovni sindrom – prepoznati,
opredeliti in seveda zdraviti

7

Poskrbimo zase
Učinkovito nad presnovni sindrom
Kako lahko pomaga zdravnik
družinske medicine?
Gibajmo se!
Kaj naj bo na krožniku?
Nasvet farmacevtke
Vloga farmacevta pri presnovnem
sindromu

10 Kilogrami ali
11 centimetri?
o kilogramih je včasih občutljiva tema.
12 Govoriti
V tokratni reviji pa smo šli še korak dlje: poleg
kilogramov omenjamo še centimetre. In to tiste
pasu. Prepričana sem, da že samo omemba
14 okoli
teh dveh pojmov pri komu vzbudi slabo vest. Če
17

Terme Krka
Hujšanje pod zdravniškim nadzorom

19

Svetovalni kotiček
Da vam nič ne bo ušlo iz glave

20
23

Poskrbimo za svoje lase
Novice iz Krke
Prenovljene spletne strani www.krka.si
20 let Krkinih zaviralcev protonske
črpalke
S Krko je bilo na superdnevu res super!
Nagradna igra

24
25
26
27

V skrbi za vaše zdravje: Kilogrami ali centimetri?
Izdajatelj: Krka, d. d., Novo mesto, Šmarješka cesta 6, 8501 Novo
mesto. Glavna urednica: Metka Miklavič. Uredništvo: Lili Voušek,
Primož Košir, Anja Lesar, Mirijam Černe. Lektorica: Marta Anžlovar.

pa k temu dodamo še trditev, da vitek pas ni samo
modna muha, vam damo več kot zadosten razlog za
prebiranje revije, ki je pred vami.
Od kilogramov in centimetrov v povezavi z zdravjem
namreč ni daleč do presnovnega sindroma, ki je
tema tokratne številke revije V skrbi za vaše zdravje.
Po eni strani je to za marsikoga manj poznano
obolenje, po drugi strani pa ga strokovnjaki včasih
poimenujejo kar epidemija prihodnosti, saj se
povečuje število ljudi, ki jih prizadene. In glavni
dejavnik tveganja za presnovni sindrom je prav
trebušna debelost, ki jo ugotavljamo z obsegom
pasu. Tako je krog sklenjen: kilogrami, centimetri,
obseg pasu, presnovni sindrom.
V reviji smo razložili, kaj je presnovni sindrom, kakšna
je vloga zdravnika in farmacevta pri preprečevanju
te bolezni in pri njenem zdravljenju ter kaj lahko
storimo sami. V povezavi s tem so nam sogovorniki
razložili tudi pomen zdrave prehrane in gibanja.
Poleg tega pa v reviji najdete še nekaj nasvetov za
jesenski čas. Od tega, kako poskrbeti za možgančke,
do nege las ob koncu poletja.
Potrebujete še dodaten razlog za branje? Že veste, ali
ste jabolko ali hruška? Odgovor najdete v reviji.
Prijetno branje!
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AKTUALNO
Presnovni sindrom ima že petina
svetovnega prebivalstva

Ocenjujejo, da bo presnovni sindrom vse pogostejši
zaradi nezdravega načina življenja, za katerega so
značilni stres, premalo telesnega gibanja, neredna in
neustrezna prehrana ter pomanjkanje spanca, pa tudi
zaradi daljšanja življenjske dobe. V Evropi naj bi imelo
presnovni sindrom od 10 do 15 % ljudi, med bolniki
s sladkorno boleznijo tipa 2 pa ga ima več kot 80 %.

Kako ogroženi smo Slovenci?

Epidemija
prihodnosti
Presnovni ali metabolni sindrom,
sindrom X ali sindrom inzulinske
rezistence so različna poimenovanja
za isto obolenje, ki prizadene vedno
več ljudi. Gre za skupino dejavnikov,
ki kažejo na motnje presnove in jih
je mogoče prepoznati kot trebušno
debelost, odpornost telesa proti inzulinu
(inzulinska rezistenca), zvišan krvni tlak
(hipertenzija), motnje v presnovi krvnih
maščob (dislipidemija) in zvišan krvni
sladkor (hiperglikemija). Vsak od teh
dejavnikov je lahko vzrok za srčno-žilne
bolezni in sladkorno bolezen tipa 2, ko pa
se pojavljajo hkrati, je tveganje še večje.

Iz podatkov lahko razberemo, kako pogosto
se posamezni dejavniki tveganja za nastanek
presnovnega sindroma pojavljajo pri odraslih
Slovencih:
• 58 % jih ima čezmerno telesno težo, 18 % pa je
debelih,
• približno polovica ima zvišan krvni tlak,
• dva od treh imata zvišan holesterol v krvi,
• sladkornih bolnikov je več kot 100.000, njihovo
število pa nenehno narašča.

Ste jabolko ali hruška?
Najpomembnejši dejavnik tveganja za nastanek
presnovnega sindroma je trebušna debelost
ali debelost v obliki jabolka, za katero je značilno
nalaganje maščobe okoli pasu. Ljudje s takšno obliko
debelosti pogosteje obolevajo tudi za srčno-žilnimi
boleznimi. Razlog za to so okoli pasu nakopičene
maščobne celice, katerih presnovki sodelujejo pri
nastajanju bolezni, kot sta ateroskleroza in sladkorna
bolezen tipa 2 .

Trebušno debelost lahko ovrednotimo
sami

Trebušna debelost se kaže v povečanem obsegu
pasu, ki ga lahko izmerimo sami.

Maščoba se pri vsakem človeku različno kopiči.
Za trebušno debelost ali debelost v obliki
jabolka je značilno nalaganje maščobe okoli
pasu: trebuh je izbočen, zadnjice je bolj malo,
tudi stegna niso pretirano debela. Pri hruškasti
obliki debelosti, ki je pogostejša pri ženskah, pa
se maščoba kopiči v podkožju zadnjice, bokov
in stegen.
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Merilni trak ovijte okoli pasu v višini popka, sprostite
trebuh, izdihnite in odčitajte obseg. Vrednost primerjajte
z vrednostmi v tabeli.
Obseg pasu pri moških
manj kot 90 cm

normalen obseg pasu

več kot 94 cm

povečana ogroženost

več kot 102 cm

zelo povečana ogroženost

Nevarnosti motenj v presnovi krvnih
maščob

Prevelik in dolgotrajen vnos sladkorjev in maščob
(še posebno maščob živalskega izvora), debelost,
premalo telesnega gibanja, kajenje, čezmerno pitje
alkohola in stres lahko vodijo v nastanek motenj
v presnovi krvnih maščob. Te se kažejo kot zvišanje
»škodljivega« holesterola LDL in trigliceridov ter
znižanje »koristnega« holesterola HDL. Odvečne
maščobe se v procesu ateroskleroze postopoma
nalagajo v stene žil odvodnic (arterij). Sčasoma se
lahko te žile delno ali popolnoma zamašijo, kar
povzroči srčno-žilne zaplete, kot so srčni infarkt,
možganska kap ali periferna arterijska bolezen.

Obseg pasu pri ženskah
manj kot 76 cm

normalen obseg pasu

več kot 80 cm

povečana ogroženost

več kot 88 cm

zelo povečana ogroženost

krvnim tlakom ogroženost za nastanek srčno-žilnih
bolezni bistveno večja kot pri ljudeh z normalnim
krvnim tlakom. Trajno zvišan krvni tlak namreč
nenehno obremenjuje srce in žilje. Višji, kot je krvni
tlak, večja je nevarnost, da bo prišlo do zapletov.
Trajno zvišan krvni tlak pusti nepopravljive okvare na
žilnih stenah.

Kakšne so lahko posledice
presnovnega sindroma?
Presnovni sindrom pomeni povečano tveganje za
nastanek srčno-žilnih bolezni in sladkorne bolezni.
Pri ljudeh s presnovnim sindromom je tveganje za
pojav srčno-žilnih bolezni dva- do štirikrat večje,
tveganje za pojav sladkorne bolezni tipa 2 pa je
petkrat večje.

Če sta hkrati zvišana krvni tlak in krvni sladkor, je
možnost za možgansko kap še večja.

Nevarnosti zvišanega krvnega sladkorja

Organizem po obroku sestavljene ogljikove
hidrate razgradi do enostavnih sladkorjev (npr.
do glukoze). Glukoza, ki iz prebavil pride v kri,
spodbudi trebušno slinavko k izločanju inzulina,
ki uravnava prenos glukoze iz krvi v celice, kjer se
glukoza razgradi ali uskladišči. Če je vnos ogljikovih
hidratov več let povečan, sčasoma raven inzulina

Nevarnosti zvišanega krvnega tlaka

Več kot polovica ljudi s presnovnim sindromom
ima zvišan krvni tlak, ki je eden od pomembnih
dejavnikov tveganja za nastanek srčno-žilnih
bolezni. V večini razvitih držav so te bolezni glavni
vzrok smrti. Dokazano je, da je pri ljudeh z zvišanim

Dejavniki tveganja, po katerih prepoznamo presnovni sindrom
Glavni dejavnik tveganja

trebušna debelost
obseg pasu nad popkom

• pri moških večji kot 94 cm
• pri ženskah večji kot 80 cm

in

vsaj še dva dejavnika tveganja
zvišan krvni tlak
• 130/85 mm Hg ali več
• že uvedeno zdravljenje z antihipertenzivi
zvišani trigliceridi
• 1,7 mmol/l ali več
znižan holesterol HDL
• 1,0 mmol/l ali manj pri moških
• 1,3 mmol/l ali manj pri ženskah
zvišan krvni sladkor na tešče
• 5,6 mmol/l ali več
• že zdravljena sladkorna bolezen tipa 2

Kilogrami ali centimetri?
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ostane zvišana. Celice postanejo neobčutljive za
inzulin, zato se iz krvi privzame le malo glukoze,
kar povzroči stalno visoko raven glukoze v krvi.
Ob dolgoročno povečani vrednosti krvnega
sladkorja se lahko začetna odpornost proti
inzulinu razvije v sladkorno bolezen tipa 2.
Poleg debelosti je poglaviten dejavnik, ki vodi
k temu, premajhna telesna dejavnost.
Pri bolnikih s presnovnim sindromom sta obolevnost
in umrljivost zaradi srčno-žilnih bolezni zelo veliki, zato
je pomembno, da presnovni sindrom prepoznamo in
ga primerno zdravimo.

Ali ste nagnjeni k presnovnemu
sindromu?

• Ali imate jabolčno obliko debelosti?
• Ali je obseg vašega pasu večji od 94 cm (moški)
oziroma od 80 cm (ženske)?

• Ali radi jeste slaščice in ogljikove hidrate (npr.
•
•

testenine, riž)?
Ali se s telesno dejavnostjo ukvarjate manj kot
dvakrat na teden?
Ali se v vaši družini pojavljajo bolezni srca,
sladkorna bolezen, debelost in zvišan krvni tlak?

Če ste na večino vprašanj odgovorili pritrdilno,
se o presnovnem sindromu pogovorite s svojim
zdravnikom.
Mateja Grošelj

Vaša zgodba

Vitek pas ni
samo modna
muha
T. J., 53 let, bančna
uslužbenka z Gorenjske

Odvečne kilograme sem najbrž
podedovala po mami. Na srečo
sem v študentskih letih spoznala
fanta, ki se je veliko ukvarjal
s športom, zato sem se mu
večkrat pridružila pri vadbi.
Ugotovila sem, da je telesna
dejavnost ključ za nadzor moje
telesne teže, zato sem se je lotila
načrtno. Uspeh ni izostal – bolje
sem se počutila in okrepila se
mi je samozavest.
Ko sem začela hoditi
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v službo, mi je za redno telesno
dejavnost zmanjkovalo časa.
Stres in psihično napetost
sem zamenjevala s telesno
utrujenostjo. Zdelo se mi je,
da potrebujem vedno več
počitka ... Tako sem se v dobrem
letu dni spet zredila. Začela sem
tudi kaditi. V službi sem sicer
napredovala, a to je pomenilo,
da sem še več časa preživela za
računalnikom. Da me je občasno
bolela glava in se mi je vrtelo,
se mi ni zdelo nič nenavadnega.
Dokler me niso iz službe napotili
na preventivni zdravniški
pregled, sem vse to pripisovala
pretiranemu gledanju v zaslon.
Zdravnica je ugotovila, da imam
zvišan krvni tlak, kar bi lahko
povzročalo glavobole. Imela
sem tudi zvišan holesterol,
krvni sladkor pa je bil na meji
normalnih vrednosti. Zaradi
neredne in velikokrat tudi
nezdrave prehrane sem se precej
zredila, predvsem se mi je
povečal obseg pasu.
Zdravnica mi je

razložila, da so to značilnosti
presnovnega sindroma. Ker ta
povečuje tveganje za srčno-žilne
bolezni, mi je svetovala, naj za
svoje zdravje najprej poskrbim
z bolj zdravim načinom življenja.
Zatrdno sem se odločila, da je
skrajni čas, da res naredim nekaj
zase. Začela sem bolj zdravo in
redno jesti, po službi pa sem vsaj
trikrat na teden telesno dejavna.
Po treh mesecih mi je zdravnica
spet izmerila krvni tlak, holesterol
in sladkor. Bila sem vesela in
zadovoljna, saj je bil vloženi
trud poplačan. Shujšala sem
za 3 kg, krvni tlak in holesterol
sta se znižala, krvni sladkor pa
je bil povsem normalen. Za
še učinkovitejše zniževanje
krvnega tlaka in holesterola mi je
zdravnica predpisala zdravila, ki
jih jemljem vsak dan. Dogovorili
sva se tudi za redne preglede
in skrben nadzor nad tem, kako
uspešno je zdravljenje.
Ponosna sem nase, da sem po
toliko letih spet telesno dejavna.
Ugotovila sem, da je vsaka stvar
boljša, če sem zdrava in polna
energije. Zato bom še naprej
skrbela za svoje zdravje.

NAŠ GOST

Doc. dr. Andrej Janež,
dr. med., specialist diabetolog,
predstojnik Kliničnega
oddelka za endokrinologijo,
presnovne bolezni in
diabetes, UKC Ljubljana
Dr. Janež je diabetolog, zato se
s presnovnim sindrom v svoji praksi
pogosto srečuje in zdravi številne
bolezni, ki so hkrati dejavniki tveganja za
presnovni sindrom, seveda pa zdravi tudi
njegove posledice.

Presnovni sindrom – prepoznati,
opredeliti in seveda zdraviti
Kako prepoznamo presnovni
sindrom?
Presnovni sindrom sami težko
prepoznamo. Zaradi čezmerne
telesne teže oziroma debelosti
sicer lahko posumimo, da gre za
presnovni sindrom, da pa bi to
potrdili, je treba opraviti krvne
preiskave v laboratoriju (vrednosti
maščob, vrednosti sladkorja na
tešče) in izmeriti krvni tlak. Šele
na podlagi teh rezultatov lahko
ugotovimo, ali gre za presnovni
sindrom.

Kako lahko razlikujemo med
presnovnim sindromom in
debelostjo?
Debelost opredeljuje indeks telesne
mase (ITM), izražen v kg/m2. Če je
ITM več kot 30 kg/m2, govorimo
o debelosti, če je ITM od 25 do 30,
govorimo o čezmerni telesni teži.
Presnovni sindrom pa je skupina
dejavnikov, ki kažejo na motnje
presnove – hkrati se pojavljajo
trebušna debelost, zvišan krvni tlak,
motnje v presnovi krvnih maščob
in povečane vrednosti krvnega
sladkorja.

Debelost je torej le eden od
dejavnikov tveganja za nastanek
presnovnega sindroma, vendar
je najpomembnejši. Ni pa nujno,
da ima človek presnovni sindrom
samo zaradi debelosti.

Zakaj je to razločevanje
pomembno?
Pomembno je zato, da med
ljudmi s čezmerno telesno težo
ali debelostjo odkrijemo tiste, ki
imajo presnovni sindrom. Pri njih
je namreč tveganje za srčno-žilne
bolezni povečano za dva- do
štirikrat, za sladkorno bolezen tipa 2

Kilogrami ali centimetri?
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pa kar za petkrat. Zato jim najprej
svetujemo, naj spremenijo življenjski
slog. S tem lahko zmanjšajo
verjetnost, da bodo nastale srčno-žilne bolezni in sladkorna bolezen.

Ali je presnovni sindrom
pogostejši pri ženskah ali pri
moških?
Presnovni sindrom enako pogosto
prizadene oba spola.
Kako pa je s to boleznijo pri
otrocih?
Presnovni sindrom se lahko pojavi
tudi pri otrocih, kajti vedno več
jih izpolnjuje merila za čezmerno
telesno težo in debelost. Pediatri
ugotavljajo, da ima zaradi čezmerne
telesne teže in debelosti vedno več
otrok sladkorno bolezen tipa 2.
Omenili ste, da je presnovni
sindrom tesno povezan
s sladkorno boleznijo.
Dejavniki presnovnega sindroma
se pojavljajo pri večini sladkornih
bolnikov tipa 2 (več kot 80 %).
Večinoma imajo zvišan krvni tlak in

motnje v presnovi krvnih maščob,
vrednosti pa je težko znižati na
primerne (ciljne). Pristop
k zdravljenju je zelo jasen: ciljne
vrednosti krvnih maščob morajo
biti še manjše kot pri bolnikih
brez sladkorne bolezni. Zato za
uravnavanje krvnih maščob prej
predpišemo zdravljenje z zdravili,
npr. s statini, saj tako občutno
zmanjšamo srčno-žilne zaplete.
Zavedati se moramo, da je pri
obravnavi bolnikov s sladkorno
boleznijo nujen celostni pristop.

Torej presnovni sindrom
povečuje tudi tveganje za
srčno-žilne bolezni?
Vsi dejavniki, ki opredeljujejo presnovni sindrom, pospešijo nalaganje
maščob v žilne stene (ateroskleroza)
in njeno napredovanje. Trebušno
maščevje, nakopičeno okoli pasu, izloča snovi, ki pospešujejo aterosklerozo in nastanek sladkorne bolezni.
Pri aterosklerozi pride do nalaganja
maščob v žilne stene, zato v žilah
nastanejo večje ali manjše obloge.
Na tako spremenjene žilne stene se

Cilj obravnave oseb s presnovnim sindromom je
preprečevanje srčno-žilnih bolezni in sladkorne bolezni.
Potrebna je celostna obravnava z nadzorom vseh
dejavnikov tveganja, ki jih zajema presnovni sindrom.
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lahko prilepijo krvne ploščice in nastane krvni strdek, ki lahko žilo delno
ali popolnoma zapre. Zato posamezni organi ne dobijo dovolj hranil za
nemoteno delovanje, kar povzroči
srčno-žilne bolezni (npr. srčni infarkt,
možgansko kap, periferno arterijsko
bolezen).

Kako pa je s presnovnim
sindromom povezan zvišan
krvni tlak?
Zvišan krvni tlak je pogost
spremljevalec presnovnega
sindroma. Če ima bolnik hkrati
še sladkorno bolezen, bomo prej
začeli zniževati zvišan krvni tlak.
Tudi vrednosti, ki jih želimo doseči,
so manjše kot pri bolnikih, ki imajo
samo zvišan krvni tlak.
Kakšne pa so lahko nevarnosti,
ki jih prinašajo morebitne
motnje v presnovi maščob?
Za presnovni sindrom je značilna
dislipidemija, to je povečana
vrednost trigliceridov, povečana
vrednost »škodljivega« holesterola LDL in zmanjšana vrednost
»koristnega« holesterola HDL. Delci
holesterola LDL so gostejši in še
bolj povečajo verjetnost za razvoj in
napredovanje ateroskleroze.
Kaj moramo najprej storiti,
če nam odkrijejo presnovni
sindrom?
Pri čezmerno težkih in debelih bolnikih je prvi ukrep zmanjšanje telesne
teže. Treba je biti telesno dejaven,
se pravilno prehranjevati, prenehati
kaditi … Vemo, da lahko bolnik
s presnovnim sindromom in moteno inzulinsko rezistenco s temi ukrepi zmanjša tveganje za sladkorno
bolezen za 58 %. Preventivni ukrepi
so nujni in dokazano učinkoviti.
Študije dokazujejo, da bo nekdo, ki
je eno uro na dan telesno dejaven
tri mesece, shujšal za 8 kg, obseg
pasu se mu bo zmanjšal za 8 cm in
s tem bo za 30 % zmanjšal trebušno
maščevje. Telesna dejavnost in

pravilna, zdrava prehrana oslabita
dejavnike tveganja za nastanek
presnovnega sindroma. Seveda
pa se ugodni učinki izničijo takoj,
ko bolnik preneha s telesno
dejavnostjo, spet začne jesti
preveč in nezdravo. Ne glede na
to je zdravljenje z zdravili nujno pri
boleznih, kot sta na primer zvišan
krvni tlak in sladkorna bolezen.

z nadzorom vseh dejavnikov
tveganja, ki jih zajema presnovni
sindrom.
Ciljna vrednost krvnega tlaka
pri osebah s presnovnim
sindromom je podobna kot
pri sladkornih bolnikih, to je
manj kot 130/85 mm Hg. Med
zdravili za zniževanje zvišanega

tveganje za velike srčno-žilne
zaplete, predvsem za srčni infarkt,
ugodno vpliva tudi na vrednosti
maščob v krvi in preprečuje
nastajanje krvnih strdkov. Poleg
tega je treba opustiti kajenje in
jemati zdravila za preprečevanje
nastajanja krvnih strdkov (npr.
acetilsalicilno kislino).

krvnega tlaka (antihipertenzivi)
se priporočajo predvsem zaviralci
angiotenzinske konvertaze, zaviralci
angiotenzinskih receptorjev
in zaviralci kalcijevih kanalov.
Ta zdravila namreč nimajo
neugodnega vpliva na vrednosti
krvnega sladkorja, medtem ko ga
nekateri drugi antihipertenzivi,
npr. tiazidni diuretiki in nekateri
zaviralci receptorjev beta, imajo.
Prva izbira med zdravili za
zdravljenje motenj v presnovi
krvnih maščob so statini. Osnovni
cilj je znižanje »škodljivega«
holesterola LDL, kar lahko
učinkovito storimo s katerimkoli
statinom. Za učinkovito
znižanje trigliceridov in zvišanje
»koristnega« holesterola HDL se
statinom pogosto dodaja še fibrat,
predvsem fenofibrat.
Če ima oseba s presnovnim
sindromom tudi sladkorno bolezen,
je navadno zdravilo prve izbire
metformin. Dokazano zmanjša

Kaj je pomembno upoštevati
pri jemanju omenjenih zdravil?
Bolnik se mora pri jemanju zdravil
natančno držati zdravnikovih
navodil in ne sme opustiti
zdravljenja, ko doseže ciljne
vrednosti krvnega tlaka, maščob in
sladkorja.

Kakšna je torej vloga prehrane
in prehranjevalnih navad pri
preprečevanju presnovnega
sindroma?
Držati se je treba načel zdravega
prehranjevanja: jesti večkrat na
dan, omejiti vnos enostavnih
maščob, ogljikovih hidratov in
soli. Pomembni sta tudi vrsta in
količina hrane. Diete ali stradanje
ne pridejo v poštev. Tudi gibanje
bistveno izboljša možnosti, da
ne bo prišlo do presnovnega
sindroma, in hkrati pomaga pri
nadzoru telesne teže.
Kakšna pa so priporočila za
zdravljenje presnovnega
sindroma z zdravili?
Cilj obravnave oseb s presnovnim
sindromom je preprečevanje srčno-žilnih bolezni in sladkorne bolezni.
Potrebna je celostna obravnava

Knjižica iz zbirke V skrbi za vaše zdravje

In morda še vaš nasvet za
konec?
Zdi se mi, da je ključen nadzor nad
telesno težo. Redno tehtanje ima
močan psihološki učinek – morda
ne vsak dan, pa vseeno dovolj
pogosto, da ima bolnik nadzor nad
svojo telesno težo. Pomembno
pa je seveda tudi spreminjanje
nezdravih življenjskih navad in
razvad pri prehranjevanju ter
predvsem dovolj vsakodnevnega
gibanja. Skratka, treba je zdravo
živeti. Če pa to ni dovolj, je treba
poleg tega redno in po navodilih
jemati ustrezna zdravila.
Anja Lesar

Kilogrami ali centimetri?



POSKRBIMO ZASE
Pomembna je prava izbira zdravila za
zniževanje zvišanega krvnega tlaka

Učinkovito
nad presnovni
sindrom
Najprej zdrava prehrana in več gibanja

Prvi ukrepi za zmanjševanje vpliva dejavnikov
tveganja presnovnega sindroma so v naših rokah.
Najpomembnejše je, da se odločimo za zdravo prehrano
in več gibanja. Ker je trebušna debelost najpomembnejši
dejavnik tveganja za nastanek presnovnega sindroma, je
treba najprej zmanjšati telesno težo.

Zdravljenje z zdravili

Bolnikom, ki jim kljub zdravemu načinu življenja ne uspe
doseči ciljnih vrednosti krvnega tlaka, krvnih maščob
in sladkorja, zdravnik predpiše ustrezno zdravilo za
zdravljenje posameznega dejavnika tveganja. Zdravljenje
presnovnega sindroma tako vključuje zdravila:
• za zniževanje zvišanega krvnega tlaka (antihipertenzive),
• za zdravljenje motenj presnove krvnih maščob
(npr. statine),
• za zniževanje zvišanega krvnega sladkorja (antidiabetike).
Za učinkovito zdravljenje je pomembno, da se natančno
držimo zdravnikovih navodil za jemanje teh zdravil in da
ne opustimo zdravljenja, tudi ko smo že dosegli ciljne
vrednosti krvnega tlaka, maščob in sladkorja.

Zvišan krvni tlak pomeni večjo obremenjenost srca in povzroči okvare na žilnih stenah. Znižujemo ga z zdravili
(antihipertenzivi), ki bodisi zmanjšajo količino krvi v žilah
ali pa žile razširijo. Večinoma je zadostno znižanje zvišanega krvnega tlaka mogoče doseči šele z uporabo dveh
ali več antihipertenzivov. Pri izbiri zdravila je pomembno,
kako dobro ga bolnik prenaša in kakšen je končni učinek.
Antihipertenzivi lahko različno vplivajo tudi na vrednosti
holesterola, trigliceridov in krvnega sladkorja. Za osebe s presnovnim sindromom je zato treba izbirati med antihipertenzivi, ki so presnovno nevtralni. Ker zdravljenje večinoma traja
do konca življenja, je priporočljiv stalen nadzor krvnega tlaka.

• Krka ima v svoji ponudbi zdravila iz vseh po

•

smernicah priporočenih skupin za zdravljenje
zvišanega krvnega tlaka. Zdravila za zdravljenje
zvišanega krvnega tlaka imajo različne mehanizme
delovanja, nekaterim bolnikom bolj ustreza eno,
drugim drugo zdravilo. V skrbi za bolnike
z zvišanim krvnim tlakom Krka ponuja širok izbor
visokokakovostnih, učinkovitih in varnih zdravil.
S Krkinimi zdravili za zniževanje zvišanega krvnega
tlaka se uspešno zdravi že 6 milijonov ljudi.

Statini – zanesljiva izbira za učinkovito in
varno uravnavanje vrednosti krvnih maščob
Statini so najpogosteje uporabljana zdravila za
uravnavanje vrednosti krvnih maščob. Delujejo tako,
da zavirajo ključno stopnjo v sintezi holesterola v jetrih.
Zaradi tega se količina holesterola v jetrih zmanjša in se
nadomesti s »škodljivim« holesterolom LDL iz krvi. Redno
jemanje statinov torej zniža holesterol v krvi, zlasti izrazito
»škodljivi« holesterol LDL, in sicer v največjih odmerkih za
skoraj 60 %, »koristni« holesterol HDL pa se hkrati zviša za
5 do 15 %. S statini lahko znižamo tudi trigliceride. Učinek
je odvisen od začetnih vrednosti trigliceridov – večji je,
kadar so trigliceridi pred zdravljenjem bolj zvišani. Statini
so učinkoviti le, če jih jemljemo redno. Praviloma jih je
treba jemati do konca življenja. Zdravljenje ni uspešno,
če jih jemljemo občasno ali le krajše obdobje. Njihova
učinkovitost je še večja, če upoštevamo priporočila
o zdravem načinu življenja.

• Krka ima že več kot 12-letne izkušnje v proizvodnji
visokokakovostnih statinov.

Ciljne vrednosti

• krvni tlak: manj kot 130/85 mm Hg
• trigliceridi: manj kot 1,7 mmol/l
• holesterol HDL: več kot 1 mmol/l pri moških in
več kot 1,3 mmol/l pri ženskah

• krvni sladkor na tešče: manj kot 5,6 mmol/l
10
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• Krkini statini atorvastatin, simvastatin in lovastatin
uspešno uravnavajo vrednosti krvnih maščob.

• Krkino paleto zdravil za uravnavanje vrednosti

krvnih maščob smo dopolnili z novim zdravilom,
ezetimibom.
Mateja Grošelj

Kako lahko
pomaga zdravnik
družinske
medicine?
Asist. Vojislav Ivetić, dr. med., specialist družinske medicine,
Ambulanta družinske medicine Sava, Spodnji Duplek
Vsi bolniki imajo ne glede na naravo zdravstvenih težav
najprej stik z zdravnikom družinske medicine, ki odpravi
okoli 70 % zdravstvenih težav.
V ambulantah družinske medicine je največ možnosti
za preventivo, saj približno 80 % ljudi obišče svojega
zdravnika vsaj enkrat v treh letih in prav ti obiski so
priložnost za promocijo zdravja in zdravega
življenjskega sloga, odkrivanje dejavnikov tveganja
ter preprečevanje nastanka in razvoja bolezni.

55 % jih ima čezmerno telesno težo, 17 % je kadilcev, 42 %
jih ima zvišan krvni tlak, 41 % zvišan krvni sladkor, 68 % pa
zvišan holesterol v krvi.

Pogovor z bolnikom je temeljna naloga
zdravnika družinske medicine

Motivacija za spremembo življenjskega sloga je še
posebno pomembna, saj je uspeh naših ukrepov v celoti
odvisen od bolnikove pripravljenosti za sodelovanje. Zato
posvet zaradi kakšne akutne težave radi izkoristimo tudi za
pogovor z bolnikom o boleznih in smrti družinskih članov
in o pričakovani življenjski dobi.
Bolnik lahko vpliv številnih dejavnikov tveganja
prepreči ali vsaj zmanjša s spremembo življenjskega
sloga. Pomembno pa je vedeti, da pri nekaterih dejavnikih
žal nimamo te možnosti, zato se moramo z njimi naučiti
živeti in jih čim bolje nadzorovati.
Ogroženost za srčno-žilne bolezni povečajo tudi stres,
depresija in čezmerno pitje alkoholnih pijač.
Bolniki niso vedno pripravljeni spremeniti življenjskega
sloga, nekateri o spremembah sploh ne razmišljajo. Drugi
pa potrebujejo le malo spodbude. Skušamo jih spodbuditi
k redni telesni dejavnosti in jim priporočamo po pol ure
aerobne aktivnosti vsaj trikrat na teden. Pomagamo jim
pri izbiri primerne hrane, spodbujamo jih, naj jedo več
zelenjave in sadja in naj si redno merijo krvni tlak.
Pri vseh bolnikih, pri katerih je srčno-žilno tveganje več kot
20-odstotno, so te spremembe nujne.

Organizirane oblike zdravstvene vzgoje
Navadno potekajo v majhnih skupinah, v t. i. učnih
delavnicah. Obravnavajo teme, kot so:
• zdrav življenjski slog,
• opuščanje kajenja,
• čezmerna telesna teža,
• zmanjševanje pitja alkohola,
• telesna nedejavnost,
• zvišan krvni tlak.

Kako v ambulanti družinske medicine
prepoznamo presnovni sindrom?

V Sloveniji že od leta 2002 izvajamo preventivni program
za preprečevanje srčno-žilnih bolezni. Cilj programa
je odkriti posameznike, ki so zaradi dejavnikov tveganja
bolj ogroženi, poleg tega pa tudi zmanjšati obolevnost,
invalidnost in umrljivost zaradi srčno-žilnih bolezni.
Kot zdravnik družinske medicine v enem letu opravim
sistematične preventivne preglede pri 20 % ljudi, ki so
me izbrali za osebnega zdravnika, torej lahko v petih letih
pregledam vse. Pri teh pregledih odkrijem največ ljudi
s presnovnim sindromom. Z njimi se pogovorim,
opozorim jih na dejavnike tveganja in jim svetujem, kako
lahko nanje vplivajo sami.
V moji ambulanti so podatki za leto 2008 podobni
podatkom, ki veljajo za Slovenijo: 61 % pregledanih se
nepravilno prehranjuje, 55 % jih je telesno nedejavnih,

Za svoje zdravje lahko veliko storite sami

Vsakič, ko nekdo naredi vsaj nekaj malega zase, je
naredil veliko! Začnite razmišljati o svojem življenjskem
slogu, vzemite si čas, premislite, kaj ste do zdaj naredili zase.
Obiščite svojega zdravnika družinske medicine, da vam
bo pomagal in vas bo napotil v programe svetovanja
za zdravje. Udeležba je brezplačna, plačnik je ZZZS.
Za dodatno branje vam priporočam knjižico Presnovni
sindrom iz Krkine zbirke V skrbi za vaše zdravje.

V SKRBI ZA VAŠE ZDRAVJE
Kilogrami ali centimetri?
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Tip in intenzivnost telesne
dejavnosti izbirajte glede na:
• cilje, ki jih želite doseči,
• oceno telesne dejavnosti,
• dosedanjo telesno dejavnost,
• zdravstveno stanje,
• starost,
• življenjski slog in želje.

Kako pogosta naj bo
telesna dejavnost?

Gibajmo se!
Metod Prašnikar, dr. med., specialist interne medicine, Terme Šmarješke Toplice
Jernej Rošker, prof. športne vzgoje, Terme Šmarješke Toplice

Sprememba življenjskega sloga je možna le z motivacijo.
Vključuje redno telesno dejavnost in zdravo prehrano,
kar izboljša telesno in duševno zmogljivost.
Program telesne dejavnosti mora biti
prilagojen posamezniku. Svetujemo
vam, da pred začetkom redne
telesne dejavnosti skupaj s svojim
družinskim zdravnikom izdelate
oceno telesne pripravljenosti. Zase
morate izbrati optimalno vadbo, pri
kateri ne boste tvegali, da bi prišlo
do poškodbe.
Redna telesna dejavnost ima
veliko neposrednih koristnih
učinkov na telo, saj izboljša
samopodobo, telesno pripravljenost,
kakovost življenja in podaljša
življenje. Zdravniki jo priporočajo kot
preventivo in kot prvi ali dopolnilni
ukrep pri zdravljenju presnovnega
sindroma, ker:
• znižuje zvišan krvni tlak in pomaga
dosegati in ohranjati ciljni krvni
tlak pri bolnikih, ki se že zdravijo
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•
•
•

z zdravili za zniževanje zvišanega
krvnega tlaka;
zmanjšuje vrednosti »škodljivega«
holesterola LDL in povečuje
vrednosti »koristnega« holesterola
HDL v krvi;
zmanjšuje povečane vrednosti
sladkorja v krvi in povečuje
izločanje inzulina;
zmanjšuje delež maščevja
v telesu in pomaga zmanjšati
čezmerno telesno težo in
debelost.

Telesna dejavnost mora postati del
vašega življenja. Dobro je, da zraven
povabite tudi svoje družinske člane ali
prijatelje. Tip vadbe pa mora ustrezati
vašim sposobnostim in željam.
Nekoga, ki nikoli ni kolesaril, je težko
prepričati, da je to zanj najprimernejša
oblika telesne dejavnosti.

Karkoli je bolje kot nič! Izberite tisto
dejavnost, ki vam je dosegljiva, vam
omogoča ohranjanje dosedanjega
življenjskega ritma in vam daje
zadovoljstvo in užitek. Glavni ključ
za doseganje pozitivnih učinkov je
predvsem redna vadba. Zdravilne
učinke zagotavlja že dejavnost, ki
traja vsaj 30 minut vsaj 3 do 5 dni
na teden.
Pred vadbo bodite pozorni tudi
na prehrano. Če se odločite za
dejavnosti, ki trajajo več kot dve uri
ali so nekoliko intenzivnejše, naj od
zadnjega obroka mineta vsaj dve uri.
Če boste vadili zjutraj na tešče, naj
vadba ne bo intenzivna.

Kako intenzivna
naj bo telesna
dejavnost?
Telo obremenitev premaguje
z naporom. Glede na zadihanost,
znojenje in rdečico lahko subjektivno
določite, kolikšen je vaš napor pri
telesni dejavnosti. Poleg tega lahko
štejete utripe zapestne ali vratne
arterije. Navadno se pri intenzivnejših
naporih frekvenca bitja srca meri
10 do 15 sekund, nato se število
utripov pomnoži s 6 oz. 4. Danes pa
so na razpolago tudi bolj dovršeni
načini spremljanja napora. Med
najlažje dostopnimi je merilnik
srčnega utripa, s katerim je
spremljanje frekvence bitja srca
veliko preprostejše.
Za premagovanje telesnega napora
telo potrebuje energijo, ki jo
dobi s sladkorjem, maščobami ali

beljakovinami. Med naporom porabi
predvsem sladkorje in maščobe. Kateri
vir energije bo prevladoval, je najbolj
odvisno od intenzivnosti napora. Pri
manjšem naporu je večja možnost, da
bo telo porabilo maščobe.
Telesna dejavnost je primerno
intenzivna, kadar se počutite
dobro, ste le rahlo zadihani in se
ne znojite pretirano (pri normalnih
temperaturah). Poleg zahtevnosti
je pomembno tudi trajanje vadbe.
Dobro je, da je čim daljša, saj se
izgorevanje maščob začne šele po
dobrih 20 minutah zmerne aktivnosti.

Kakšna telesna
dejavnost je
priporočljiva?
Telesna dejavnost navadno
poteka v nekem časovnem
obdobju, ki je odvisen od izbrane
telesne dejavnosti, pripravljenosti,
razpoložljivega časa in drugih
dejavnikov. V stroki govorimo
o vadbeni enoti ali treningu.
Vadbena enota je sestavljena iz treh
delov. V uvodnem se ogrejete
z lahkotnim tekom, kolesarjenjem ali
plavanjem. Traja naj vsaj 10 minut.
Sledi glavni del, v katerem hodite,
tečete, kolesarite ali preplavate
želeno dolžino. Ogrevalni del lahko
združite z glavnim tako, da je prvih
10 minut kolesarjenja ali kakšne
druge telesne dejavnosti lahkotnejših,
potem pa nadaljujete tako intenzivno,
kot ste si prej določili.
Ob koncu vadbene enote si vzemite
še 10 minut za ohlajanje in sprostitev.
Tako telesu omogočite, da se umiri.

Hoja

Med najprimernejše zvrsti telesne
dejavnosti vsekakor spada hoja.
Primerna je za ljudi v vseh
starostnih obdobjih. Tisti, ki sicer
niso pretirano telesno dejavni, bodo
veliko naredili že z daljšim sprehodom,
medtem ko si bodo tisti, ki si želijo
večjih naporov in so jih tudi sposobni,
izbrali pohodništvo in gorništvo. Za
hojo zadostujejo navadni športni
copati, trenirka, kratka majica, če nas

preseneti muhasto vreme, pa pride
prav vetrovka. Hoja večinoma poteka
v nižjih območjih telesnega napora,
kjer je poraba maščob večja. Zaradi
nezahtevnosti lahko hodimo dalj
časa, lahko se posvetimo okolici. Hoja
pozitivno vpliva tudi na srčno-žilni in
dihalni sistem, pri bolj strmih vzponih
na ravnotežje, krepi pa tudi osnovno
moč nog in trupa.

Plavanje in
hidrogimnastika

Že samo s tem, da se potopite
v vodo, telesu naredite uslugo,
saj voda blaži bolečine, sprošča
napetost v mišicah, povečuje
prekrvitev tkiv in tako krepi
obrambne mehanizme telesa. Med
plavanjem se učinek še poveča. Zaradi
razbremenitve se lahko v vodi veliko
bolj sproščeno gibljejo tudi ljudje,
katerih gibanje je na suhem omejeno.
Med osnovne vaje v vodi spadajo
hoja, poskoki na mestu ter zamahi
z rokami in nogami. Globina bazena
naj bo tolikšna, da nam gladina vode
sega do prsi.

Nordijska hoja

Vse bolj priljubljena oblika
rekreacije temelji na hoji, pri kateri
si pomagate z dvema palicama,
s čimer dosežete, da se giblje
tudi zgornji del telesa. Natančno

usklajeno gibanje rok in nog ter zasuk
hrbtenice v osi zaposli skoraj vse vaše
mišice – ko spodnji in zgornji del
telesa enakomerno nihata
v nasprotni si smeri, aktivno trenirate
ramenski obroč, mišice rok, trupa in
bokov. Nordijska hoja je za 40 do
50 % učinkovitejša od hoje, saj pri njej
porabite 20 do 25 % več kalorij, precej
povečate srčni utrip, porabite več
kisika in več maščob. Hkrati
s palicami razbremenite kolena,
kolke in hrbtenico, s čimer omilite
morebitne bolečine. Kako domiselna
je ta vadba, dokazuje dejstvo, da jo –
vsak za dosego svojih ciljev – lahko
uporabljajo prav vsi: od profesionalnih
športnikov do bolnikov s srčno-žilnimi
obolenji in celo degenerativnimi
obolenji sklepov in hrbtenice. Njena
prednost je predvsem v tem, da ne
zahteva posebnega predznanja niti
zapletene in drage opreme, dejavni pa
smo na svežem zraku.

Kolesarjenje

Med primernejše oblike vadbe spada
tudi kolesarjenje, posebno
v krajih, kjer so urejene poti.
Primerno je za ljudi, ki so različno
telesno pripravljeni, pa še lepe
izlete omogoča. Tudi pri kolesarjenju
pa velja, da morate paziti na stopnjo
napora. Ne pozabite na čelado in
bodite pozorni na cesti.

Aerobika

Aerobika je že nekaj desetletij znan in
priznan način aerobne vadbe.
Z domiselnimi koreografijami razvija
vzdržljivost, moč in gibljivost. Na
voljo je veliko oblik in izpeljank, ki
uporabljajo različne pripomočke
(steperje, trampoline, trenažerje za
razvoj moči, proste uteži, elastike
ipd.). Izbira je velika in lahko zadovolji
še tako zahtevnega človeka. Če
želite razviti predvsem vzdržljivost
ali pa nimate izkušenj z aerobiko ali
plesom, se boste vsekakor najbolje
počutili na osnovnih programih
aerobike ali pace vadbi. Če uživate
v glasbi in plesu, pa bodo za vas
primernejše druge oblike aerobike,
npr. z latino koraki.

Kilogrami ali centimetri?
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vsaj začasno prežene neugodje, človeka potolaži,
pomiri in sprosti. Včasih se izgovarjamo, da so za
naše odvečne kilograme krivi geni. Res lahko vplivajo
na osnovno presnovo in na razporeditev maščobe,
vendar se samo zaradi njih ne moremo zrediti. Veliko
ljudi se zredi tudi zato, ker nimajo občutka, koliko
kalorij pojedo, in nimajo pregleda nad maščobami in
sladkorjem, skritimi v hrani in pijači.

Pravilna sestava jedilnika
Ko načrtujemo zdrav dnevni jedilnik, moramo
vedeti, kako, kdaj in kolikokrat na dan bomo
jedli. Jedilnik mora biti energijsko in hranilno
uravnotežen glede na starost, spol in telesno
obremenitev. Sestavljen naj bo iz treh glavnih
obrokov (zajtrk, kosilo in večerja) in dveh malic.

Kaj naj bo
na krožniku?
Janja Strašek, univ. dipl. inž. živ. tehnol.,
Terme Šmarješke Toplice

Človek bi mislil, da bo ob poplavi
informacij o zdravem prehranjevanju
in življenju v časopisih, knjigah, na
internetu, radiu in televiziji ter ob množici
strokovnjakov vedno manj težav
z debelostjo, sladkorno boleznijo,
zvišanim krvnim tlakom in motnjami
v presnovi maščob. Pa je res tako? Vse
statistične raziskave kažejo, da imamo
v Sloveniji čedalje več težav zaradi bolezni
sodobnega časa.
Je vzrok za presnovni sindrom tudi
neustrezna prehrana?

Preprosto je povedati ali napisati: »Držite se
priporočil o zdravi in uravnoteženi prehrani, pa
bo vaše zdravje kljub podedovanim nagnjenjem
manj ogroženo.« Težje pa se je tega držati. Prijeten
občutek zadovoljstva, ki je povezan s hranjenjem,
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Obrok

Dnevni vnos
energije (%)

zajtrk

30

dopoldanska malica

10

kosilo

30

popoldanska malica

10

večerja

20

Pomembna je pravilna razdelitev hranilnih
snovi

Hranilne snovi telesu zagotavljajo potrebno energijo,
gradijo nove celice in obnavljajo tkiva. So zaščita
pred okužbami in pospešujejo kemijske reakcije.
Hranilne snovi so ogljikovi hidrati, maščobe,
beljakovine, vitamini in mineralne snovi. Hrana
mora biti bogata tudi z vlakninami.

Ogljikovi hidrati

Ogljikovi hidrati so glavni vir energije za telo.
Ločimo jih več vrst. Med enostavne sladkorje
uvrščamo monosaharide (glukozo ali grozdni
sladkor, fruktozo) in disaharide (saharozo ali beli
sladkor, laktozo, maltozo). Sestavljena sladkorja
ali polisaharida sta škrob in glikogen. Za človeka
so koristni zlasti tisti ogljikovi hidrati, ki po
zaužitju ne povzročajo hitrega zvišanja krvnega
sladkorja. Taka so predvsem škrobna živila.
Ogljikovi hidrati so v sadju, zelenjavi, mleku, žitih
in žitnih izdelkih ter gomoljih. Vsak dan naj bi jih
zaužili toliko, da pokrijemo od 40 do 60 % dnevnih

energijskih potreb. Od 5 do 15 % naj jih bo v obliki
enostavnih sladkorjev, ki so v sadju, zelenjavi in
mleku.
Pomembna je tudi enakomerna porazdelitev
ogljikovih hidratov čez ves dan. Če jih veliko
zaužijemo naenkrat, povzročijo visoko raven krvnega
sladkorja in veliko potrebo po inzulinu. Če pa jih
zaužijemo v več manjših obrokih, se količina krvnega
sladkorja ne poveča veliko.

rdeče moka, beli riž,
meso, sladkor, krompir,
maslo beli kruh, testenine
mleko in mlečni izdelki
ribe, perutnina, jajca
stročnice, oreščki
zelenjava
polnozrnati žitni izdelki

sadje
rastlinsko olje z več enkrat
nenasičenimi m. k.

redna telesna aktivnost, nadzor telesne mase
Vir: Willet in Stampfer, 2003

Beljakovine

Beljakovine so vir energije in surovina za telesne
beljakovine. Biološko zelo polnovredne
beljakovine so v mleku, mlečnih izdelkih (v jogurtu,
siru, skuti, kefirju), jajcih, ribah ter v mesu in mesnih
izdelkih (v piščančjih in puranjih prsih brez kože,
pusti teletini in govedini, kunčjem mesu).
Te beljakovine lahko kombiniramo z rastlinskimi
beljakovinami. Najdemo jih v stročnicah (soji, leči,
čičeriki, fižolu, bobu, grahu, žitu), tofuju, sejtanu.
Vsebujejo tudi veliko ogljikovih hidratov v obliki
škroba in vlaknin. Oreščki (npr. orehi, lešniki, mandlji,
indijski oreščki) imajo precej beljakovin, pa tudi
maščob, zato se lahko energetska vrednost obroka
bistveno poveča, če jih pojemo veliko. Priporočljivo
je, da ne glede na spol na dan zaužijemo 0,83 g
biološko bogatih beljakovin na kg telesne mase. To
pomeni, da bi morala oseba, težka 60 kg, zaužiti 50 g
beljakovin na dan.

Maščobe

Maščobe predstavljajo vir energije in so nujne tudi
kot vir nekaterih esencialnih maščobnih kislin.
Po izvoru ločimo rastlinske in živalske maščobe.
V zdravi prehrani se zaradi aterogenosti izogibamo
živalskim maščobam. Pazimo predvsem na
nevidne maščobe v mleku in mlečnih izdelkih, zato
priporočamo hrano s posneto maščobo. Prav tako so
nevarne skrite maščobe v mesnih izdelkih
(v hrenovkah, posebnih salamah, paštetah).
Maščobe naj predstavljajo manj kot 30 % dnevne
energijske vrednosti hrane. Zato se je treba izogibati
hrani, ki je pripravljena z veliko maščobe (npr.
omakam, mastnemu kremastemu pecivu, piškotom
na osnovi margarine ali masla, ocvrtim jedem).
Priporočljivo je uporabljati kakovostno rastlinsko
olje, koristno je npr. hladno stiskano oljčno olje.
Kakovostne maščobe dobimo tudi z oreščki in
semeni, vendar jih je treba zaradi velike energijske
vrednosti jesti v manjših količinah.

Vitamini in minerali

V prehrani naj bo glavni vir vitaminov, mineralov
in antioksidantov različna zelenjava. Čim več naj
bo surove, v obliki solat. Tudi kuhana je pomembna,
ker lahko telo nekatere antioksidante izkoristi le, če je
hrana kuhana. Zelenjavo (npr. juhe, prikuhe, priloge,
omake, solate) je dobro uvrstiti vsaj v dva glavna
obroka.

Dietne vlaknine

Dietne vlaknine so snovi, ki jih človek s svojimi
prebavnimi encimi ne more prebaviti. Bolj jih
poznamo kot balastne snovi. Najdemo jih predvsem
v zelenjavi, sadju, stročnicah in različnih semenih.
Zaužiti bi jih morali vsaj 50 g na dan.
Zmanjšajo lahko energetski izkoristek hrane, ker
upočasnijo praznjenje želodca, pospešijo gibanje
črevesja in upočasnijo absorpcijo hranil. Dodatek
dietnih vlaknin k jedem zniža njihov glikemični
indeks in upočasni porast krvnega sladkorja,
s čimer zmanjša potrebo po inzulinu.
Otrobi znižajo skupni holesterol v krvi in celo zvišajo
»koristni« holesterol HDL.

Glikemični indeks živil
V preventivni (zdravi) prehrani in za zmanjšanje
tveganja za inzulinsko rezistenco je nujno upoštevati
glikemični indeks (GI) živil. Pomeni stopnjo,
s katero posamezna hranila neposredno vplivajo

Kilogrami ali centimetri?

15

POSKRBIMO ZASE
na spremembo ravni krvnega sladkorja po
njihovem zaužitju. Glikemični indeks živila nam pove,
kako hitro in koliko se bo po zaužiti hrani raven
krvnega sladkorja zvišala in nato padla. Hitrejša je
sprememba, višji je GI, slabše je. In obratno,
počasnejša je sprememba, nižji je GI, bolje je.
Živila glede na GI razvrščamo na lestvici od 0 do 100.
• GI pod 50 → hrana z nizkim GI
• GI nad 50 → hrana z visokim GI

Kako pravilno jesti?
Preden možgani dobijo signal, da je želodec poln,
traja od 15 do 20 minut. Zato moramo jesti počasi.
Hrano moramo dobro prežvečiti, saj se presnova
začne že v ustih. Vsi poznamo koga, ki obrok »zbaše«
v usta v nekaj minutah. Takšni ljudje niso nikoli siti,
jedo preveč, verjetno
pa imajo tudi težave
z debelostjo.

Če jemo živila z nizkim GI, se kažejo številni dobri
učinki. Pomagajo nam pri preprečevanju, zdravljenju
in nadzorovanju sladkorne bolezni in pri čezmerni
telesni teži.
Če želimo nekemu živilu dodatno znižati GI, ga jemo
skupaj z živili, ki so bogata z dietnimi vlakninami
(npr. solata, otrobi). Na vrednost GI vpliva tudi način
priprave živil: pire krompir ima višji GI kot kuhan
krompir v kosih, al dente pripravljene testenine in riž
imajo nižji GI kot prekuhane.

Glikemični indeks (GI) nekaterih živil
GI NAD 60
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GI MED 40 IN 60

GI POD 40

ŽIVILO

GI

ŽIVILO

GI

ŽIVILO

GI

glukoza

100

otrobi

60

jabolko

36

francoski kruh

95

bele testenine

60

hruška

36

pečen krompir

85

pecivo

60

čokoladno mleko

34

koruzni kosmiči

84

pomarančni sok

57

sladkan jogurt

33

krof

76

kuhan krompir

56

posneto mleko

32

prosena kaša

75

beli riž

56

sojino mleko

31

slani keksi

74

rjavi riž

55

suhe marelice

31

med

73

marmelada

55

polnomastno mleko

27

smoki

72

koruza

55

leča

25

korenček

71

grobo polnozrnati kruh

53

grenivke

25

beli kruh

70

banana

52

breskve

25

lešniki

67

ovseni kosmiči

49

slive

24

ananas

66

čokolada

49

fruktoza

23

kuhinjski sladkor

65

laktoza

46

češnje

22

rozine

64

grozdje

43

soja

18

rdeča pesa

64

polnozrnati misliji

42

arašidi

14

sladoled

61

polnozrnati kruh

41

jogurt, 0,1 % mlečnih maščob
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NASVET FARMACEVTKE

Marjeta Selak, mag. farm.,
Dolenjske lekarne, Novo mesto

Vloga farmacevta
pri presnovnem
sindromu
Lekarniški farmacevti se pri delu pogosto srečujemo
z vprašanjem, ali je treba še vedno redno jemati zdravila
za zniževanje zvišanega krvnega tlaka, maščob in
sladkorja, čeprav ima bolnik sedaj vrednosti v mejah
normale in se počuti dobro.
Farmacevti skušamo v boju s čezmerno telesno težo bolnika motivirati, da spremeni svoj življenjski
slog. Skupaj načrtujemo telesno
aktivnost, ki je primerna njegovi
starosti, kondiciji in zdravstvenemu
stanju. Zmerno telesno aktivnost
(hojo, tek, plavanje, kolesarjenje,
aerobiko) izvajajte vsaj 30 minut
trikrat na teden. Skrbno načrtujte tudi prehrano. Celodnevno
količino hrane enakomerno
razdelite na 4 do 5 obrokov. Vsak
glavni obrok naj vsebuje zelenjavo in jedi iz neoluščenih žit ali

prehranske vlaknine. Hrana naj bo
pripravljena s čim manj maščobe
in soli (5 gramov soli na dan, kar
je ena čajna žlička). Izogibajte
se štirim živilom bele barve, in
sicer soli, moki, sladkorju in masti.
Dovolj pijte.
Hujšanje z zdravili je lahko pomoč
v prvih mesecih hujšanja, ni pa
nadomestilo za zdravo prehrano
in telesno aktivnost.

Kdaj je potrebno
zdravljenje z zdravili?

Farmacevti želimo prispevati
k preprečevanju razvoja,
pravilnemu nadzoru in zdravljenju
presnovnega sindroma z zdravili.
Kadar so vrednosti krvnega
tlaka, holesterola, trigliceridov
in krvnega sladkorja prevelike,
je nujno zdravljenje z zdravili.
Optimalni učinek dosežete,
če zdravilo jemljete po
zdravnikovih in farmacevtovih
navodilih. Vzamete ga z vodo
(2 dl) in ne z mlekom, pravim
čajem, kavo, alkoholom ali
sadnim sokom. Včasih lahko
jemanje z nekaterimi vrstami
pijače spremeni učinek
zdravil. Farmacevti ob izdaji
zdravila opozorimo na možno
medsebojno delovanje hrane
in zdravil. Nekatera zdravila so
učinkovitejša, če jih jemljete
na prazen želodec, običajno to
pomeni eno uro pred obrokom
ali dve uri po obroku. Druga
zdravila so učinkovitejša, če jih
jemljete pred obrokom, med

Potrebne so redne kontrole dejavnikov tveganja presnovnega sindroma in
dosledno jemanje zdravil po zdravnikovih in farmacevtovih navodilih.

Kilogrami ali centimetri?
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»Pomembno je, da farmacevtu poveste za vsa zdravila, ki
jih jemljete, in da preberete priložena navodila.«
njim ali po njem. Na začetku
lahko zdravila povzročajo
pričakovane neželene učinke, ki
so bolj ali manj izraženi, vendar
po določenem času izginejo.
Pri uvedbi zdravil za zniževanje
zvišanega krvnega tlaka se
lahko pojavijo vrtoglavica, rahel
glavobol in zaspanost. Pri zdravilih
za zniževanje krvnega sladkorja se
pogosto pojavijo slabo počutje,
bolečine v trebuhu, izguba teka.
Če neželeni učinki ne izginejo
oziroma se pojavijo novi, se
pogovorite z zdravnikom ali
s farmacevtom.

Pri presnovnem sindromu
zdravljenje običajno
poteka z različnimi zdravili
hkrati

Več, kot je različnih zdravil, več je
možnih medsebojnih interakcij.
Te se ne pojavljajo le med zdravili
na recept, temveč tudi med njimi
in zdravili brez recepta. Zato
je pomembno, da farmacevtu
poveste za vsa zdravila, ki jih
jemljete, in da preberete priložena
navodila.

18
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Zavedati se morate, da je
izboljšano bolezensko stanje
(urejen krvni tlak, vrednosti krvnih
maščob in krvnega sladkorja)
posledica jemanja zdravil, ne pa
razlog za prenehanje zdravljenja.
Poleg doslednega jemanja zdravil
so potrebne tudi redne kontrole
pri zdravniku in samokontrole.

V lekarni v okviru
farmacevtske skrbi merimo
krvni tlak

krvnega sladkorja doma, pisanje
dnevnika meritev in jemanja
zdravil). Tako boste v zdravljenju
bolje sodelovali, hitreje boste
dosegli ciljne vrednosti, bolje
nadzorovali bolezen in zmanjšali
verjetnost bolezenskih zapletov.
Priporočamo, da krvni tlak
s preverjenim nadlaktnim
merilnikom merite tudi doma. Pri
urejenem krvnem tlaku zadoščata
meritvi zjutraj in zvečer enkrat
na teden. Med
uvajanjem ali
spreminjanjem
terapije pa ga
merite vsak dan,
po potrebi tudi
večkrat. Tudi pri
sladkorni bolezni
je samokontrola
smiselna.
S sodobnimi
Dnevnik meritev
napravami in
pravilnim merjenjem lahko
določite okvirne vrednosti krvne
ga sladkorja, na podlagi katerih
določimo odmerek inzulina. Tako
boste najbolje obvladovali sladkorno bolezen. Pisanje dnevnika
samokontrole vam bo omogočilo
večji nadzor dejavnikov tveganja
za presnovni sindrom, zdravniku
pa optimalno načrtovanje terapije.

Svetujemo, kako lahko
pravilno izvajate samokontrolo
(merjenje krvnega tlaka in

Knjižici in dietni listič iz zbirke V skrbi za vaše zdravje

TERME KRKA
pregled arterijskega ožilja in srca ter obremenilni
test. Tako se lahko odločimo za optimalno in varno
telesno vadbo ter za ustrezno dieto.
Osnova našega programa je prepletanje telesnih
aktivnosti, diete, fizikalnih metod in motivacije. Le
tako lahko dosežete želeni cilj, to je trajno znižanje
telesne teže in izboljšanje psiho-fizične zmogljivosti.
Program je individualen in je primeren za znižanje
čezmerne telesne teže in za zdravljenje bolnikov
s presnovno motnjo pri stabilni srčno-žilni bolezni.
Po programu prejmete zdravniški izvid z rezultati
opravljenih preiskav in nasveti za ohranjevanje
zdravja in dobrega počutja.

Program

• pregled pri specialistu kardiologu:
•
•

Hujšanje pod
zdravniškim
nadzorom
Debelost je presnovna motnja, ki je vzrok
za številna obolenja, kot so sladkorna
bolezen, prezgodnje staranje ožilja, zvišan
krvni tlak, možganska kap in srčni infarkt,
kronične degenerativne bolezni sklepov.
V Termah Šmarješke Toplice smo pripravili program,
s katerim lahko vsi, ki imate presnovno motnjo, na
zdrav način izgubite odvečne kilograme in zaživite
bolj zdravo.
Osebe s povečano telesno težo lahko ogrožajo
srčno-žilne bolezni, zato najprej opravimo pregled
pri kardiologu, ki poleg osnovnih kliničnih in
laboratorijskih preiskav obsega tudi ultrazvočni

•
•
•

•
•
•

ultrazvočni pregled srca in ožilja, ergometrijsko
testiranje in osnovne laboratorijske preiskave
načrt telesne vadbe z osebnim trenerjem
telesne aktivnosti: nordijska hoja oz. pace
vadba, vodna aerobika v termalni vodi, pilates,
plavanje, kardio vadba
analiza strukture tkiv
posvet in navodila strokovnjaka za prehrano
prehrana: dieta z varovalnimi živili z znižano
energetsko vrednostjo, ki omogoča varno
telesno aktivnost ter izgubo čezmerne telesne
teže brez negativnih vplivov na imunološki in
beljakovinski sestav telesa
predavanje o pomenu preventivnih ukrepov
za ohranitev zdravja
dodatne terapije (možnost): lifting
z biokibernetsko stimulacijo, IR-lipoliza,
hipobarična terapija, aroma masaža
zaključni pogovor s specialistom
kardiologom ter izvid in analiza rezultatov
preiskav

Cena 7-dnevnega programa (brez namestitve) je
485 EUR.

Informacije in rezervacije: 07 38 43 400
booking.smarjeske@terme-krka.si
www.terme-krka.si
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Kaj je spomin?

Cicero, ki je po mnenju mnogih največji rimski
govornik in prozni pisec, je dejal, da je spomin
zakladnica in varuh vseh reči. V današnjem času
pa strokovnjaki ocenjujejo, da spomin pomeni
marsikaj. Pomeni sposobnost ohranjanja naučenega
gradiva (ima dober spomin) ali količino ohranjenega
gradiva (spomni se veliko stvari). Pomeni tudi
proces zadržanja (ohranjam v spominu), obnavljanja
(spominjam se) in včasih posamezne spominske
sledi (imam ga v spominu).
Spomin je zapleten sistem, ki temelji na številnih
možganskih procesih. Skrbi, da miselni mehanizmi
delujejo, in nam tako omogoča, da informacije
v možganih ohranimo in kasneje obnovimo. Če bi
ga izgubili, bi se morali učiti vsako stvar znova, od
začetka. Da pa bo dolgo ostal učinkovit, moramo
zanj skrbeti in ga varovati.

Kaj je koncentracija?

Koncentracija je usmerjanje in osredotočanje
vseh umskih moči na en postopek ali zamisel.
Pri usmerjanju vseh miselnih procesov proti cilju
sodelujejo tudi pozornost, zaznavanje, spomin,
razmišljanje, inteligenca ... Potrebni so tudi opažanje,
interes, motiviranost in sistematično delo.

Da vam nič
ne bo ušlo
iz glave
Jesen nam po brezskrbnem poletju,
ko navadno počitnikujejo tudi naši
možgani, postreže z novimi miselnimi
izzivi. Začenja se novo šolsko in študijsko
obdobje, pa tudi v službi nas čakajo
številne delovne obveznosti. Zato je
pomembno, da znamo za svoje možgane
poskrbeti tudi tako, da krepimo svoj
spomin in koncentracijo.
20
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Bilobil – za boljši spomin in
večjo moč koncentracije
Bilobil in Bilobil forte sta kakovostni naravni
zdravili, pripravljeni iz danes najbolj preučevane
in raziskane zdravilne rastline na svetu, iz ginka
(Ginkgo biloba). Bilobil vsebuje 40 mg izvlečka
ginkovih listov, Bilobil forte pa vsebuje večji odmerek,
in sicer 80 mg ginka.
Redno jemanje Bilobila in Bilobila forte izboljša
prekrvitev in oskrbo možganov s kisikom in
z energijo.

sta se ravno tako odlično izkazala pri bolnikih
z vrtoglavico in šumenjem v ušesih.
Vse raziskave so tudi pokazale, da je uporaba Bilobila
in Bilobila forte zelo varna.

Nekaj nasvetov, kako si snov lažje
zapomniti

• Naloge se lotite z optimizmom.
• Določite si cilj.
• Obsežnejše naloge razporedite v manjše.
• Uporabljajte vsa čutila.
• V mislih tvorite podobe in nenavadne miselne
Z uravnavanjem presnove možganskih celic
Bilobil in Bilobil forte krepita spomin in povečata
koncentracijo ter tako izboljšata intelektualno
storilnost. Večje odmerke ginka priporočamo
predvsem pri večjih miselnih naporih, saj takrat
potrebujemo hitro spodbudo za boljšo koncentracijo.

Preverjena kakovost izvlečka ginka
v kapsulah Bilobil

Spoznanja o učinkovinah izvlečka ginka kažejo,
da k terapevtski učinkovitosti prispevata dve
skupini učinkovin, in sicer ginkoflavonglikozidi in
terpenlaktoni.
Pridobivanje kakovostnega izvlečka iz ginkovih
listov je zahteven proces. Izvleček v kapsulah
Bilobil je pripravljen po tehnološkem postopku,
ki zagotavlja, da je izjemno kakovosten in
prečiščen. Vsebuje tako količino glavnih
učinkovin, kot jo zahtevajo evropske in svetovne
smernice. V Krki vsebnost glavnih učinkovin
v izvlečku ginka in v končnem izdelku dokazujemo
s posebnimi analiznimi metodami.
Kakovost kapsul Bilobil je skrbno nadzorovana.
Ponovljiva kakovost pa je ključnega pomena za
varno in učinkovito zdravljenje.

Učinkovitost in varnost Bilobila potrjeni
z lastnimi kliničnimi raziskavami

povezave.

• Ponavljajte.
• Snov si zapisujte.
• Če si morate zapomniti neko informacijo,
občasno preverite svoj napredek.

• Nagradite se za uspeh.

Mirijam Černe

Novo na www.ezdravje.com
Vsem se nam je že zgodilo, da smo kdaj na kaj
pozabili (rojstni dan, pomemben datum) ali da
se nismo mogli zbrati na zelo pomembnem
sestanku.
Na srečo za take težave obstaja rešitev. Pomoč
in odgovore poiščite v novem eMesečniku, ki
obravnava spomin in koncentracijo.
Ga še niste prejeli na svoj e-naslov? Čim prej se
naročite nanj in sodelujte tudi v nagradni igri.
Seveda pa vas na vaši poti do zdravega
življenja čakajo tudi sveže zdravstvene
novičke, ki jih za vas redno pripravljamo.
Vse to najdete na www.ezdravje.com.

Z lastnimi kliničnimi raziskavami smo potrdili, da sta
Bilobil in Bilobil forte učinkovita pri ljudeh
z motnjami spomina in koncentracije ter
z vrtoglavico in šumenjem v ušesih.
V raziskave so bili do danes vključeni 804 bolniki.
Bilobil in Bilobil forte sta izboljšala njihov spomin
in koncentracijo, saj so ob koncu zdravljenja
bistveno bolje reševali naloge, ki merijo spomin in
koncentracijo, kot na začetku. Bilobil in Bilobil forte
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Vaša formula
za gladke in sijoče lase.

FITOVAL
ZA POŠKODOVANE LASE

* vir: ocena učinkovitosti dermatološkega šampona, Center za klinična preizkušanja v Franciji

** testi na aktivnih sestavinah

Manj poškodovani in suhi lasje, manj razcepljene konice in bolj mehki
lasje so dokazani z dermatološko raziskavo.*
Aktivne sestavine v izdelkih obnavljajo površino poškodovanih las in jim
vračajo lesk.

PREJ

Lecitin in pšenični proteini naredijo
na površini poškodovanega lasu
zaščitni film.**

POTEM

Las je spet bolj gladek in sijoč.

Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah.

Izdelka za
poškodovane lase:
dermatološki šampon
in kapsule.

SVETOVALNI KOTIČEK
las, lasem povrnejo naraven lesk in
zgladijo njihovo površino, kapsule
pa jim zagotavljajo prehrano od
znotraj.
Premišljeno izbrane aktivne
sestavine v dermatološkem
šamponu za poškodovane in
suhe lase Fitoval intenzivno
obnavljajo lase in lasišče. Lecitin
in pšenični proteini se vežejo na
poškodovane lase in jih s tem
okrepijo, hkrati pa zaščitijo pred
škodljivimi zunanjimi vplivi in
premočno izsušitvijo. D-pantenol
ustvarja zalogo vlage v globljih
plasteh las in lasišča, pomaga pa
tudi izboljšati odpornost las proti
mehanskim obremenitvam.

Poskrbimo za
svoje lase
Jesen je čas obdarovanja, saj nam narava postreže
s svojimi plodovi in se nam tako zahvali za skrb in trud.
Je pa tudi čas novih začetkov – brezskrbni počitniški
dnevi so za nami, v službi nas čakajo novi izzivi in
priložnosti, za šolarje, dijake in študente pa se začne
novo šolsko leto.
Jesen je barvita, za kar je v veliki
meri zaslužno sonce. Če ga je bilo
v poletnih mesecih ravno prav,
nas listi na drevesih pozdravljajo
v vseh odtenkih rumene, oranžne
in rdeče barve, če pa ga je bilo
preveč, so se listi verjetno že
zdavnaj posušili in odpadli
z vej. Podobne negativne vplive
poletnega sonca lahko kažejo
tudi naši lasje.

Jesen naj bo čas za
razvajanje las s Fitovalom
Neposredna izpostavljenost
soncu lahko poškoduje naše

lase. Izgubijo lahko svoj sijaj in
prožnost, postanejo izsušeni in
krhki. Poškodovanim, suhim in
razcepljenim lasem primanjkuje
medceličnih gradnikov, zato so
tanki, grobi in suhi na dotik.
Da bi jih okrepili in jim povrnili
njihov sijaj in zdrav videz, jih
moramo ustrezno negovati.
Dermatološki šampon in kapsule
Fitoval zagotavljajo učinkovito in
krepilno nego poškodovanih las.
Aktivne sestavine šampona
obnavljajo poškodovano površino

Dermatološki šampon za
poškodovane in suhe lase
Fitoval hitro, že v sedmih dneh,
obnovi strukturo las.
Lasje spet postanejo mehki,
bleščeči in svilnati na otip.
Kapsule Fitoval so biološka
prehrana za lase. Lasne korenine
oskrbujejo s hranilnimi snovmi, ki
so potrebne za rast in obnavljanje
las. Vitamini in minerali, posebno
aminokislina cistin, lase krepijo,
izboljšujejo njihovo strukturo,
pospešujejo obnavljanje in
zavirajo čezmerno izpadanje.
Jesensko razvajanje las
s Fitovalom začnite čim prej.
Šampon za poškodovane in suhe
lase Fitoval je blag, ima nevtralen
pH in ne draži lasišča, zato ga
lahko uporabljate vsak dan. Po
eno kapsulo Fitoval na dan pa
jemljite 2 do 3 mesece zapored.
Privoščite svojim lasem le
najboljše!

Branka Cencelj
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RUBRIKAIZ KRKE
NOVICE

Prenovljene
spletne
strani
www.krka.si
Krka, d. d., Novo mesto se uvršča
v vrh generičnih farmacevtskih podjetij
v Evropi. Zanesljive in strokovne
informacije o našem podjetju, o naših
izdelkih in o drugih vsebinah so odslej
lažje in hitreje dostopne na prenovljenih
spletnih straneh www.krka.si.
Spletne strani so nam v pomoč, ko iščemo nove,
zanimive ali uporabne informacije, ki jih
potrebujemo za svoje življenje ali delo. Na
www.krka.si so objavljene raznovrstne informacije.
Da bi jih lažje našli, so pregledno razdeljene na
različna področja. Posebno vas želimo opozoriti
na rubriki Zdravila in izdelki ter V skrbi za vaše
zdravje.

Zdravila in izdelki
Pogosto iščemo več informacij o tem, kateri izdelek
bi potrebovali, kakšne so njegove lastnosti in
podobno. Zato smo pripravili pregleden iskalnik
zdravil za samozdravljenje in kozmetičnih izdelkov.
Z njim izdelek najdete, spoznate več njegovih
lastnosti, preberete navodila za uporabo ali poiščete
druge povezane izdelke. Iščete lahko po imenu
izdelka ali po njegovi uporabi (npr. izdelke in zdravila
za alergijo, kašelj, bolečino, nego kože).

V skrbi za vaše zdravje
Skrb za zdravje je del nas vseh. Na tem mestu
ponujamo različne vsebine in publikacije (knjižice,
revijo), ki so uporabne za vsakega, saj med njimi

24

Kilogrami ali centimetri?

najdemo številne zdravstvene teme ter nasvete
za zdravo življenje in za samozdravljenje. Rubrika
bo zagotovo odgovorila na marsikatero vprašanje,
povezano z boleznijo ali njenim zdravljenjem, saj so
v njej objavljeni aktualni članki, revija V skrbi za vaše
zdravje in knjižice.
Pripravili smo zbirko aktualnih člankov, razvrščenih
po bolezenskih področjih (npr. bolečina, prebavila,
duševno zdravje), ki bodo zagotovo zanimivo
branje.

Revija V skrbi za vaše zdravje izhaja nekajkrat
na leto. Številke obravnavajo aktualne zdravstvene
teme, pri njihovi izbiri pa upoštevamo letni čas in
interes bralcev.
Knjižice iz zbirke V skrbi za vaše zdravje (izšlo
jih je že 31) nastajajo v sodelovanju s priznanimi
slovenskimi strokovnjaki. Predstavljajo različne
bolezni, predvsem pa svetujejo, kako bolezen
preprečevati, zdraviti in kako živeti zdravo. Trenutno
sta najbolj pokriti področji srčno-žilnih bolezni in
živčevja, najdete pa tudi knjižice o boleznih prebavil
in sečil ter o drugih temah. Dobite jih pri svojem
družinskem zdravniku, najdete in preberete pa jih
lahko tudi na naših prenovljenih spletnih straneh.
Na Krkinih spletnih straneh boste seveda našli še
številne druge aktualne novice o dogajanju v Krki in
zanimive spletne povezave, med drugim na
www.ezdravje.com ter na spletne strani Term Krka.
Ker so spletne strani zagotovo zelo uporabno orodje
za komunikacijo, se prek njih lahko naročite na
različna elektronska obvestila (npr. eMesečnik) ali
nam pošljete elektronsko pošto s svojimi vprašanji.

20 let Krkinih
zaviralcev
protonske
črpalke
Zaviralci protonske črpalke (ZPČ)
zmanjšajo izločanje želodčne kisline
in tako preprečijo njeno škodljivo
delovanje na izpostavljeno sluznico
zgornjih prebavil.
ZPČ so najučinkovitejša zdravila za zdravljenje
zgage in razjed na želodcu, ki so zelo pogoste
bolezni sodobnega časa. Omogočajo tudi varno
zdravljenje s protibolečinskimi zdravili (nesteroidnimi
antirevmatiki) in zdravili za preprečevanje strjevanja
krvi (antiagregacijskimi zdravili). Krka je skupaj
s slovenskimi gastroenterologi omogočila številne

Poslanstvo Krke je narediti vaše dragocene
trenutke še lepše in bogatejše. Sodelujte z nami
tudi prek prenovljenih spletnih strani
www.krka.si. Obiščite jih!
Anja Lesar

Z uporabo zaviralcev protonske
črpalke so nekatere kronične
bolezni zgornjih prebavil
postale zgodovina.

Krkini ZPČ so izboljšali kakovost življenja
številnih bolnikov z želodčnimi težavami. Letos
praznujejo 20 let, saj je Krka že pred dvema
desetletjema slovenskim zdravnikom in seveda
bolnikom omogočila zdravljenje s prvim ZPČ –
z omeprazolom. Leta 2003 mu je sledil lansoprazol, pred dvema letoma pa še pantoprazol.
raziskave z ZPČ, katerih izsledki so pripomogli
k razumevanju uporabe teh zdravil.
Anja Lesar
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NOVICE IZ KRKE
živalskega vrta. Strokovna vodja živalskega vrta
gospa Irena Furlan je redkim srečnežem omogočila
čisto neposreden stik z živalmi. Pobliže so spoznali
činčilo, glodavca iz Južne Amerike, ki ima čudovito
mehak kožušček, in rdečega ameriškega goža, ob
katerem so ugotovili, da stereotipi o kačah nimajo
veliko skupnega z resničnostjo. V medvednjaku so
trem simpatičnim kosmatincem skrivali priboljške.
Medvede so prej seveda umaknili. Obiskovalci so si

S Krko je bilo
na superdnevu
res super!
Zadnjo junijsko soboto je bilo
v ljubljanskem živalskem vrtu še bolj
veselo kot običajno. Potekal je superdan,
dan, ko so otroci in njihovi starši živalski
vrt lahko obiskali brezplačno.
Pričakalo jih je polno dogodivščin, saj so lahko
raziskovali in odkrivali skrivnosti narave. Pokroviteljica
superdneva je bila tudi Krka s svojim izdelkom
Pikovit, vitamini in minerali za otroke.
Poleg ogleda čudovitih živali, ki jih večina izmed nas
v njihovem naravnem
okolju nikoli ne bi videla,
je Krka obiskovalcem
omogočila brezplačno
fotografiranje. In to ne
s katerokoli živaljo,
ampak s čisto pravo kačo.
Obiskovalci so fotografijo
lahko shranili v prav za to
priložnost izdelan okvir.
Izbrani obiskovalci so
si privoščili tudi prav
poseben vodeni ogled
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ogledali tudi prostor, kjer hranijo tigra. Skozi ograjo
sta se pustila pobožati brez godrnjanja. Potem so
poskrbeli, da je do svojega kosila prišla slonica, in
ugotovili, da je slonji rilec pri jemanju hrane iz rok
natančen kot pinceta. Za konec so se srečali še
z družino žiraf. Tudi te ob obisku niso ostale lačne,
razen Iva, ki je na posebni dieti.

Tudi Pikovit je številnim otrokom in njihovim staršem omogočil res superdan!
Anja Lesar

NAGRADNA IGRA
Geslo križanke sestavljajo črke v oštevilčenih poljih. Vpišite ga na priloženi kupon, dopišite svoje podatke in
nam kupon pošljite do 20. 10. 2009. Izžrebali bomo deset dobitnikov nagrad.
Vodoravno
1. Kako imenujemo hojo, pri kateri si pomagate z dvema palicama in usklajenim gibanjem rok in nog?
2. Kaj pomeni kratica ITM?
3. Kako imenujemo odpornost telesa proti inzulinu?
4. Kako imenujemo skupek različnih dejavnikov tveganja, ki se kažejo kot trebušna debelost, zvišan krvni tlak
in povečane vrednosti krvnega sladkorja ter motnje v presnovi maščob, ki povečajo tveganje za srčno-žilno
in sladkorno bolezen?
Navpično
1. Katera Krkina blagovna znamka ponuja celostni pristop k reševanju težav z lasmi in lasiščem?
2. Katere hranilne snovi so surovina za telesne beljakovine?
3. Kako imenujemo hranilne snovi, ki jih človek s svojimi prebavnimi encimi ne more prebaviti (balastne snovi)?
4. Kaj opredeljuje ITM, višji od 30 kg/m2?
5. Kako se imenujejo najpogosteje uporabljana zdravila za zniževanje krvnih maščob?
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Pravilna rešitev nagradne igre iz 15. številke revije je SEPTOLETE.
Nagrajenci iz 15. številke so: Biserka Hasičevič, Ingrid Colja, Igor Simovič, Tanja Zupančič, Štefanija Fartek,
Marica Pernek, Silvin Šurk, Marijan Kolenc, Danica Kavčič, Janez Kamnik.
Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti.
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Bilobil. In nič vam
ne uide iz glave!

Za boljši spomin in večjo moč koncentracije.
Redno jemanje Bilobila izboljšuje prekrvitev. Vaši možgani bodo bolje oskrbljeni
s kisikom in energijo. Za trajnejši učinek priporočamo vsaj trimesečno zdravljenje.

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

