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Neoseptolete vsebujejo cetilpiridinijev klorid.

Septolete preprečijo
razvoj hujših obolenj v grlu
pri 96,2 do 100 % bolnikov.
Izberite svoje Septolete:
z močnejšim protibolečinskim
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Septolete vzemite takoj,
ko se pojavijo prve težave v grlu.

Pred uporabo natančno preberite navodilo! O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali s farmacevtom.
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poišče zdravniško pomoč. Nekateri se zatekajo
k naravnim zdravilom, ki so v uporabi že tisočletja in naj
bi spodbujala potenco. Med najbolj znanimi je gotovo
ženšen. Pogosto se uporablja tudi ginko biloba, ki
sprošča arterije in tako izboljša prekrvitev vseh organov.
Skoraj ne bi verjeli, ampak prve poskuse zdravljenja
motnje erekcije zasledimo že v srednjem veku, med
9. in 16. stoletjem. Muslimanski zdravniki in farmacevti
so bili prvi, ki so predpisovali zdravila, razvili pa so tudi
različne terapije. Nekatere so vključevale le zdravljenje
z zdravili, druge pa so kombinirale zdravilo in ustrezno
prehrano.
Danes je zdravljenje drugačno, predvsem preprostejše,
in zdravila so učinkovitejša. To je dokazano s številnimi
raziskavami, predvsem pa z zadovoljnimi uporabniki
po vsem svetu. Tudi v Sloveniji so na voljo sodobna in
učinkovita zdravila. Izbira je dovolj velika, da lahko vsak
najde zdravilo po svojih željah in potrebah. Le odločiti
se mora in storiti prvi korak – obiskati mora zdravnika.
Splača se, kajti z učinkovitim zdravilom je spolna moč
res lahko spet taka kot nekoč.
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AKTUALNO

Motnja
erekcije
Motnja erekcije ni nevarna, a se življenje
zaradi nje zelo spremeni. To ni le težava
moškega, ki se z njo sooča, temveč
prizadene tudi njegovo partnerko.
Spremljajo jo nelagodni občutki,
razdražljivost, slaba volja …
Vendar obstajajo načini, kako si pomagati.

Erekcija

Kaj je motnja erekcije

Erekcija je normalen fiziološki proces, povezan
s kompleksnimi živčnimi in žilnimi interakcijami,
ki so posledica spolnega vzburjenja.
Ob vzburjenju signali iz možganov prek živčevja
v spodnjem delu hrbtenjače potujejo do lokalnih
živcev, ki s posebnimi mehanizmi uravnavajo
dotok in odtok krvi v spolnem udu. Ti mehanizmi
povzročijo sproščanje gladkih mišic v steni dovodnih
žil (arterij) v spolnem udu, zaradi česar se lahko
spolni ud zelo hitro napolni s krvjo ter nabrekne in
otrdi. To stanje imenujemo erekcija.

Motnja erekcije ali erektilna disfunkcija je
nezmožnost doseganja in vzdrževanja erekcije
za uspešen spolni odnos. Včasih so to motnjo
imenovali impotenca, danes pa se ta izraz uporablja
le redko.

Signali iz možganov
vplivajo na to, da se
spolni ud napolni s krvjo.

Motnja erekcije se pojavlja v več oblikah:
• kot trajna nesposobnost doseganja erekcije,
• kot nesposobnost doseganja dovolj čvrste
erekcije za zadovoljivo penetracijo,
• kot nesposobnost vzdrževanja erekcije tako
dolgo, kot je potrebno za uspešno dokončanje
spolnega odnosa.
V svetu se z motnjami erekcije sooča 52 % moških
med 40. in 70. letom starosti. V Sloveniji ima po
ocenah strokovnjakov težave z erekcijo približno
130.000 moških med 18. in 70. letom starosti, torej
vsak peti moški.
Med erekcijo je v spolnem udu šestkrat več
krvi kot takrat, ko je ohlapen.
Zaradi motnje erekcije je prizadeta samozavest
moškega, moški se sooča z občutkom, da izgublja
svojo moč, celo svojo pravo identiteto. Zato se zapira
vase, postane nekomunikativen, razdražljiv, vzkipljiv.
Zaradi tega trpi partnerka, posledično tudi družina,
pogosto pa tudi širša okolica.
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Zakaj nastane
Najpogostejši vzroki erektilne motnje so organske
narave, sledijo psihogeni vzroki in kombinacija obojih.
Približno v 10 % primerov vzroka ni mogoče določiti.
Pogostost vzrokov erektilnih motenj
• organski vzroki (80 %)
– srčno-žilne bolezni (33 %)
– sladkorna bolezen (24 %)
– zdravila (12 %)
– operacije in/ali poškodbe v predelu medenice (5 %)
– nevrološke bolezni (4 %)
– motnje v delovanju endokrinih žlez (2 %)
• psihogeni vzroki (10 %)
• neznani vzroki (10 %)
Tveganje za motnjo erekcije povečujejo tudi
čezmerno pitje alkoholnih pijač, kajenje in
prevelika telesna teža.
Vzroki erektilne motnje
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Kaj storiti v primeru motnje
erekcije
Najbolje je, da se čim prej pogovorite s svojim
zdravnikom. Razlogov za to je več:
• Ponovno se vzpostavi normalno spolno življenje.
• Izboljšata se kakovost življenja in odnos med
partnerjema.
• Prepoznajo se sočasne bolezni.

Zdravnik lahko ob pregledu odkrije še druge bolezni.
Raziskave namreč kažejo, da je motnja erekcije lahko
zgodnji opozorilni znak za sladkorno bolezen ali
srčno-žilne bolezni, ki se lahko stopnjujejo v srčni
infarkt ali možgansko kap. Zdravnik zato preveri, ali
imate katero od teh bolezni in jih, če je potrebno,
začne ustrezno zdraviti.

Zdravljenje
Zdravljenje motnje erekcije se je v zadnjih desetletjih
zelo spremenilo.
• 70. leta: psihoseksualna terapija, vsadki ali proteze
• 80. leta: revaskularizacija, vakuumske konstrikcijske
naprave, intrakavernozne injekcije
• 90. leta: vnos zdravil skozi sečnico, tablete
Pravo prelomnico za bolnike in zdravnike je pomenil
začetek zdravljenja motnje erekcije s tabletami.
Zdravljenje je postalo veliko preprostejše. Ker se
je pokazalo, da so tablete zelo učinkovite in da jih
moški dobro prenašajo, je zanimanje zanje hitro
naraščalo. Za zdravljenje s tabletami so se odločili
tudi številni moški, ki jim prej uveljavljeni postopki
zdravljenja niso ustrezali.
Prvo zdravilo za motnjo erekcije v obliki tablet je bil
sildenafil, ki je že več kot 10 let prva izbira za to težavo.
Danes so tabletke sildenafila, tadalafila in vardenafila
(zaviralcev encima fosfodiesteraze tipa 5) po
priporočilih Evropske zveze za urologijo zdravila
prve izbire za zdravljenje erektilne motnje.
Zdravnik zdravilo za zdravljenje motnje erekcije
predpiše na bel recept, s katerim je mogoče kupiti
učinkovito in varno zdravilo vrhunske kakovosti.
Zdravila za motnjo erekcije, ki se dobijo brez
recepta in niso na voljo v lekarni, so lahko zelo
nevarna ali pa niso učinkovita. Zato ni dobro
jemati zdravil, ki jih ni predpisal zdravnik.
Redko se zgodi, da zdravljenje s sildenafilom ali
drugimi zaviralci encima fosfodiesteraze tipa 5 ni
mogoče ali ni uspešno. Takrat se uporabijo druge
metode zdravljenja, npr. zdravljenje skozi sečnico,
z injekcijami v spolni ud, vakuumske konstrikcijske
naprave, kirurški poseg in psihoseksualna terapija.

Če se zgodi …
Če opazite motnjo erekcije pri sebi ali pri svojem
partnerju, nikar ne obupajte! Težavo zaupajte
svojemu zdravniku. Zdravnik vam lahko hitro
pomaga rešiti težavo in spet se boste počutili tako
vitalni kot nekoč.
Alenka Kmecl
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AKTUALNO

Vprašalnik za oceno erektilne funkcije
Vprašalnik IIEF-5 (mednarodni indeks erektilne funkcije) je mednarodni vprašalnik za
odkrivanje motnje erekcije. Izpolnite ga, preden boste obiskali zdravnika.
Pri vsakem vprašanju izberite tisti odgovor, ki najbolje opisuje vaše stanje v zadnjih
šestih mesecih. Število točk vpišite v okence.

1. Kako ocenjujete zaupanje vase, da lahko dobite in obdržite erekcijo?
zelo šibko					
šibko						
zmerno					
precejšnje					
popolno					

1 točka
2 točki
3 točke
4 točke
5 točk

		

2. Kako pogosto so bile vaše erekcije dovolj močne, da ste lahko prodrli
v partnerko?
nikoli ali skoraj nikoli				
občasno (manj kot v polovici poskusov)		
včasih (približno v polovici poskusov)		
večinoma (veliko več kot v polovici poskusov)		
skoraj vedno ali vedno				

1 točka
2 točki
3 točke
4 točke
5 točk

		

3. Kako pogosto vam je uspelo med spolnim odnosom obdržati erekcijo,
ko ste že prodrli v partnerko?
nikoli ali skoraj nikoli				
občasno (manj kot v polovici poskusov)		
včasih (približno v polovici poskusov)		
večinoma (veliko več kot v polovici poskusov)		
skoraj vedno ali vedno				

1 točka
2 točki
3 točke
4 točke
5 točk

4. Kako težko vam je bilo obdržati erekcijo do konca spolnega odnosa?
izredno težko					
zelo težko					
težko						
dokaj težko					
ni bilo težko					

1 točka
2 točki
3 točke
4 točke
5 točk

5. Kako pogosto ste bili zadovoljni s spolnim odnosom?
nikoli ali skoraj nikoli				
občasno (manj kot v polovici poskusov)		
včasih (približno v polovici poskusov)		
večinoma (veliko več kot v polovici poskusov)		
skoraj vedno ali vedno				

Seštejte točke pri vprašanjih od 1 do 5. 		

1 točka
2 točki
3 točke
4 točke
5 točk

seštevek točk

Če je seštevek manjši od 21, vam priporočamo, da se pogovorite s svojim zdravnikom.

Literatura
Rosen RC et al. Research instruments for the diagnosis and treatment of patients with erectile dysfunction. Urology 2006; 68 (3 Suppl): 6–16.
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Zanimivost

Bomo zdravila za motnjo erekcije
uporabljali tudi za zdravljenje
drugih težav?
Moški z benigno hiperplazijo prostate (BHP) imajo
težave s prepogostim uriniranjem, nujno potrebo
po uriniranju, nočnim uriniranjem, prekinjajočim
in šibkim curkom urina, ne povsem izpraznjenim
mehurjem, napenjanjem med uriniranjem ali
nekontroliranim uhajanjem urina.
Pri starejših moških se te težave pogosto pojavljajo
skupaj z motnjo erekcije, kar zelo poslabša kakovost
njihovega življenja.
Sočasno pojavljanje obeh motenj kaže, da imata
verjetno skupen izvor. V nekaj raziskavah so zato
preizkusili, ali zdravila za motnjo erekcije (zaviralci
encima fosfodiesteraze tipa 5) pomagajo tudi

Vaša zgodba

Spet kot nekoč
A. Š. iz Dolenjske

Tudi včeraj zvečer se ni obrnil
stran od mene. Še pred nekaj
meseci pa ni bilo tako ...
Legla sem. Dolg dan je bil za
mano, želela sem si bližine,
nežnosti. Pogledala sem proti
možu in se stisnila k njemu. Nič.
Bil je čisto pri miru, kot da me
ni zaznal. Ni še spal, slišala bi
smrčanje. A je dihal tako mirno
in globoko, kot da bi me hotel
prelisičiti. Nič ne bo danes, sem
si rekla. Služba ga zadnje čase
res izmuči. Prišel je šele proti
večeru, tako kot že večkrat zadnje
mesece.
Ko se mi je isto zgodilo še enkrat,
sem bila slabe volje. Naslednjič
pa nisem mogla zaspati. Kaj je
narobe? Saj res nisva več stara 20
let, ampak do zdaj sva se vedno
dobro ujela. Leta so prinesla gube

bolnikom z benigno hiperplazijo prostate, ki imajo
težave z uriniranjem. Izkazalo se je, da so zdravila
učinkovita pri obeh vrstah težav.
Morda bomo v prihodnosti zaviralce encima fosfodiesteraze tipa 5 uporabljali kot profilakso za bolnike
z benigno hiperplazijo prostate ali kot primarno
zdravljenje zanje. Možno je celo, da jih bomo uporabljali za zdravljenje težav z uriniranjem pri ženskah.
Povzeto po prispevku prof. dr. Bojana Tršinarja, dr. med.,
višjega svetnika, Vpliv zdravil za zdravljenje motnje erekcije
(inhibitorjev PDE-5) na motnje uriniranja zaradi
benigne hiperplazije prostate.

in nekaj sivih las (no, moji so
pobarvani, njegovih pa je manj
kot včasih), pa kilograme tudi. To
bo! Nisem mu več všeč. Zato pa
prihaja pozno. Skupaj nisva kaj
dosti. Včasih gre ven s prijatelji ...
Pa gre res s prijatelji? Mogoče pa ...
Ne. Da bi imel drugo?

Razjedalo me je nekaj dni, potem
nisem več zdržala. Težko sem
čakala trenutek, ko sva legla in
ugasnila luč. Začela sem pogovor.
Vprašanja, ki so se nabirala zadnje
tedne, so kar vrela iz mene. Kaj
je narobe? Si me ne želi več?
Sem prestara? Neprivlačna? Ima
drugo? Zakaj se obrne stran ... Kar
tiho je bil. Jokala sem. Potem je
spregovoril: »Ne morem več.«
Dnevi so minevali, veliko sva se
pogovarjala. O naju, o večernih
težavah, o prihodnosti. Spet
sva se zbližala, morda bolj kot
kadarkoli prej. A preteklo je
še veliko dni, preden sem ga
prepričala, naj svojo težavo zaupa
zdravnici.
Domov je prišel bolj zgodaj, ves
zadovoljen. Rekel je: »Danes
sem bil pri zdravnici. Zvečer
bova nekaj poskusila!« In sva
poskusila. In naslednji večer tudi,
pa še velikokrat. Zdaj se zvečer ne
obrne več stran. In tudi dnevi so
lepši!

Kot nekoč ...



NAŠ GOST

Asist. Bojan Štrus,
dr. med., urolog
Klinični oddelek za urologijo
UKC Ljubljana
Sodobna medicina je o motnji erekcije
odkrila že veliko, zato smo se o tem
pogovarjali z urologom asist. Bojanom
Štrusom, dr. med., ki je strokovnjak za
to področje. Predstavil nam je njene
značilnosti in vzroke ter sodobne načine
zdravljenja.

Nekoč impotenca –
danes motnja erekcije
V zadnjem desetletju se
o motnji erekcije govori
pogosteje kot v preteklosti.
Vendar to najbrž ni le težava
sodobnega moškega?

Izraz impotenca je v preteklosti
označeval nezmožnost moškega,
da doseže in/ali ohrani zadostno
čvrstost penisa za normalen
spolni odnos. Bolezen ima zelo
dolgo brado. Že Leonardo da
Vinci je odkril, da je kri tista, ki
omogoča otrditev spolnega uda.
S to težavo so se moški ukvarjali
že dolgo, le govoriti niso želeli
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o njej in niso je znali rešiti. V prejšnjem stoletju pa si je zdravnik
Virag vbrizgal prostaglandin
v brecilo penisa in s tem
vzpodbudil nehotno erekcijo.
To je bil eden prvih korakov
v zdravljenju motnje erekcije.

Na začetku ste uporabili
izraz impotenca, ki ga danes
ne slišimo več pogosto. Kako
to?
V zadnjih 15 letih smo izraz
impotenca zamenjali z izrazom
motnja erekcije ali erektilna

disfunkcija. Izraz impotenca ima
zelo negativen prizvok. Novi
izraz bolje označi del fiziološkega
procesa, za katerega je moški
s to motnjo prikrajšan, in ne zveni
slabšalno.

Ali je motnja erekcije nujna
spremljevalka staranja? Od
katere starosti dalje se je
treba sprijazniti z njo?

Spodnje starostne meje, pri kateri
bi lahko rekli, da je normalen
pojav, ni. Med moškimi, ki imajo to
motnjo, je večina starejših, recimo

nad 65 let, vendar je z raziskavami
potrjeno, da ima skoraj vsak drugi
moški po 40. letu vsaj občasno
neko obliko te motnje.
Vitalen in zdrav moški, ki skrbi
za svoje zdravje, lahko ohrani
erektilno sposobnost v pozno
starost.

morala, in se gladke mišice v njej
ne sproščajo, je onemogočeno
povečano nabiranje krvi
v penisu.

opojne snovi, kot so alkohol,
nikotin, marihuana in opijati,
povzročijo motnjo erekcije, zlasti
pri kronični uporabi.

Vsak poseg, ki je v mali medenici
opravljen zaradi drugih, morda
malignih bolezni na prostati
ali sečniku, lahko poškoduje
oživčenje penisa in privede do
nevrogeno povzročene motnje
erekcije. Vzrok so lahko tudi
poškodbe hrbtenjače in bolezni
živčevja.
Redkejše so hormonske motnje,
predvsem pomanjkanje moškega
hormona, ki je vključen v proces
nabrekanja penisa na nivoju
endotelne celice brecila. Menimo,
da so te težave vzrok za motnjo
erekcije v manj kot 5 % primerov.
Erektilno sposobnost moškega
lahko okrnejo tudi zdravila – med
njimi naj omenim nekatera
zdravila za zdravljenje depresije
in drugih duševnih motenj ter
nekatera zdravila za zdravljenje
zvišanega krvnega tlaka. Tudi

Našteli ste številne vzroke za
težave z erekcijo. In vendar –
ali ne postaja ta težava
v zadnjih letih pogostejša?
Je to morda posledica
našega življenjskega sloga?

Kako pogosto se moški
odločajo za zdravljenje?

Če govorimo o pogostosti te
motnje, ugotovimo, da je veliko
več tistih moških, ki motnjo imajo,
a se ne zdravijo. Le 5 % moških
s temi težavami poišče ustrezno
zdravljenje.

Včasih je veljalo prepričanje,
da je vzrok za težave
z erekcijo »v glavi«. Danes so
vzroki težav najbrž temeljito
raziskani?

Še pred 15 leti so si bili zdravniki
enotni v mnenju, da je motnja
erekcije večinoma psihogenega
izvora, danes pa menimo ravno
obratno. V 80 % jo povzroča organski vzrok. Ostali poznani vzroki
so predvsem psihogeni. Seveda
je lahko motnja zaradi kombinacije organskega in psihogenega
vzroka še potencirana.
Najpogostejši organski vzrok je
nepravilna prekrvitev penisa.
Lahko je prirojena, zato pri mlajših moških vedno iščemo vzrok
v prevelikem venskem uhajanju krvi iz penisa. To je mogoče
kirurško zdraviti s podvezavo
omenjenih žil. Pogostejši vzrok je
premajhen dotok arterijske krvi
v brecilo penisa. To je lahko posledica generalizirane ateroskleroze, zaradi katere so okvarjene
velike in male žile po telesu, tudi
v mali medenici in povirju penisa.
Možne so tudi mešane arterijsko-venske motnje in fistule. Glavni
krivec vsega je endotelna celica
brecila – če ne deluje tako, kot bi

Tega ne moremo z gotovostjo
potrditi niti izključiti. Na erektilno
sposobnost vpliva tudi zmanjšanje
libida in psiho-fizične obremenitve,
ki so posledica naporov in stresa.
Nezdrava prehrana, debelost in
pomanjkanje gibanja pa so smrt za
potenco.

Lahko moški sam presodi, ali
je z njegovo erekcijo vse
v redu? Je mogoče ugotoviti,
kakšen je vzrok zanjo?
Če ima moški normalno jutranjo
erekcijo, ko se prebuja, menimo,
da ni organskega vzroka za

Kot nekoč ...



NAŠ GOST
nastanek motnje erekcije.
Če bolnik navede, da že več
mesecev niti enkrat ni opazil, da
bi penis spontano otrdel, in če
ne more imeti spolnih odnosov,

seveda posumimo, da gre za
organski vzrok.

Kako pa naj ravna moški, ki
ima težave z erekcijo?

Te težave mora zaupati svojemu
osebnemu zdravniku. Običajno je
prav vzpostavitev zaupanja med
bolnikom in osebnim zdravnikom
precej težka, zato skuša osebni
zdravnik moškemu pomagati
s prvim korakom in besedo v tej
smeri. Nato opravi pogovor in
klinični pregled.
V anamnestičnih podatkih sprva
iščemo spremljajoče bolezni,
način življenja in razvade. Če
moški dlje časa kadi, pije velike
količine alkohola, jemlje opojne
snovi in se predvsem premalo
giblje, to vodi do motnje erekcije.
Z osnovnimi krvnimi preiskavami
skušamo izključiti zvišane krvne
maščobe, sladkorno bolezen
in elektrolitske motnje. Pri
moških, starejših od 50 let,
lahko opravimo tudi hormonske
preiskave in analizo prostatskega
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specifičnega antigena (PSA).
Če sumimo, da gre za endokrino
motnjo, preverimo še količino
moškega spolnega hormona
v krvi.

Na trgu je več zdravil
za zdravljenje motnje
erekcije. Ali so med njimi
kakšne ključne razlike
v učinkovitosti?

Odkritje sildenafila pred 11 leti
je povzročilo pravo revolucijo
v načinu zdravljenja teh težav,
saj je podrlo moški prastrah in
mnoge zadrege v zvezi
s spolnostjo in potenco.
Danes je na voljo več vrst zdravil
(sildenafil, tadalafil, vardenafil),
ki so med seboj primerljiva po
učinkovitosti, različna pa so si
v hitrosti nastopa učinka (od
10 minut do 2 uri) in v trajanju
učinka (od 6 do 36 ur).
Na tem mestu naj omenim, da
je zdravljenje motnje erekcije
razmeroma drago. Cena teh
zdravil je še toliko pomembnejša,
ker jih mora bolnik plačati sam.
Letos se je navedenim zdravilom
pridružilo tudi prvo generično
zdravilo za zdravljenje motnje
erekcije. Bele tabletke Vizarsin
(sildenafil) iz naše farmacevtske

tovarne Krka so cenovno
dostopnejše in omogočajo
diskretno jemanje.

Ali so kakšne omejitve pri
jemanju tablet?

Pomembno je vedeti, da se
različne tablete za zdravljenje
motnje erekcije ne smejo jemati
v istem dnevu in da jih je treba
uporabljati skladno z navodili. Za
nekatere so ta zdravila povsem
neprimerna. Odsvetujemo
jih vsem bolnikom, ki zaradi
angine pektoris jemljejo nitrate
v kakršnikoli obliki. Take bolnike
zdravimo na druge načine –
na primer z vbrizganjem
prostaglandina v brecilo penisa,
kar spodbudi erekcijo. Mogoč je
tudi kirurški poseg oz. vsaditev
proteze v penis. Ta poseg
učinkovito pomaga bolniku
z dokončno motnjo erekcije.
Zavedati pa se moramo, da gre
za kirurški poseg in da vrnitve
v prvotno stanje ni več.

Imate za moške z motnjo
erekcije še kakšen nasvet?

Motnjo erekcije je danes možno
zdraviti. Potrebno pa je, da se
moški o težavah pogovorijo
z osebnim zdravnikom in da
pridejo na ustrezen pregled.
V nobenem starostnem obdobju ni
običajno, da moški nima erektilne
sposobnosti in da nima spolnih
odnosov. Spolna dejavnost je
odraz splošnega zdravja, pomeni
sprostitev in dviga kakovost
življenja. Za dolgotrajno razmerje
in uspešno seksualno življenje
para sta potrebna medsebojno
spoštovanje in veliko vloženega
truda. Če se partnerja spoštujeta in
zaupata, lahko v spolnosti uživata
tudi v visoki starosti. Zato imejte
spolne odnose, izboljšajte kakovost
življenja in se pustite presenetiti
tudi po petdesetem.
Metka Tajnik, Alenka Kmecl

Vprašalnik za oceno
erektilne funkcije

V Krki smo začeli izdelovati zdravilo za zdravljenje motnje erekcije.
Ob tem dogodku smo pripravili poseben listič z vprašalnikom za oceno erektilne
funkcije. Dobite ga lahko v lekarnah in čakalnicah zdravstvenih ustanov.
Na lističu sta tudi Krkina telefonska številka za brezplačno svetovanje specialista urologa
in naslov Krkine spletne strani s podrobnejšimi informacijami o motnji erekcije.
Kot nekoč ...
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Ali motnja erekcije
prizadene samo moškega?
Bi rekli, da to drži? Preverite na novem spletnem mestu www.midva.com, ki ponuja
številne odgovore na vprašanja o motnji erekcije. Poleg tega pa lahko najdete še
mnogo več.
Ponujamo vam uporaben seznam uroloških
ambulant v Sloveniji, kamor lahko pokličete
in se naročite za pregled.

Nova melodija za vaš mobilnik?
Novo ozadje za vaš računalnik?
Najdete jih tu.

Oglejte si kratek filmček,
ki vam razkrije pomen
slogana Spolna moč
kot nekoč.

Ste vedno želeli
vprašati, pa niste vedeli
koga? Bi radi naredili
prvi korak k reševanju
težav z motnjo erekcije?
Pokličite na brezplačno
telefonsko številko, kjer
vam bo prisluhnil in
svetoval urolog.
Uporabne informacije o motnji erekcije – zbirka nekaterih
najpogostejših vprašanj in strokovnih odgovorov nanje.

Spletno mesto se deli na tri glavna vsebinska
področja: erekcija, motnja erekcije in zdravljenje
motnje erekcije. Izveste lahko, kaj je erekcija, zakaj
in kako nastane ter kako pomembna je čvrstost
erekcije. Potem se lahko poučite o motnji erekcije –
kaj je, kaj jo povzroča in kako pogosta je. Vsebino
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zaokrožuje predstavitev zdravljenja motnje
erekcije, kjer lahko preberete, zakaj je zdravljenje
pomembno in kako poteka.
Motnja erekcije zelo spremeni posameznikovo
življenje. Lahko ima tudi različne psiho-socialne
učinke, saj ni povsem ozdravljiva in bolezenski

proces kljub zdravljenju napreduje. Zdravljenje
je simptomatsko in pomembno za izboljšanje
samopodobe in samozavesti bolnika ter za
ohranjanje dobrega partnerskega odnosa, saj
močno olajša posledice motnje erekcije in
upočasni njeno napredovanje.
Motnja erekcije ali erektilna disfunkcija je
nezmožnost doseganja in vzdrževanja erekcije
za uspešen spolni odnos. Te težave ima veliko
moških. Pri nekaterih so redke in blage, pri
drugih pa pogostejše in hujše. Zelo pogoste so
predvsem pri starejših.
Da bi preverili, ali imate morda težave tudi
sami, je na spletnem mestu Midva.com
mednarodni vprašalnik za oceno motnje
erekcije. Priporočamo vam, da ga izpolnite, še
preden se boste o težavah z motnjo erekcije
posvetovali s svojim osebnim zdravnikom. Če
bo potrebno, vas bo vaš zdravnik napotil na pregled
k specialistu urologu. Prav pogovor z njim je včasih
odločilen na poti do rešitve.
Zbirka nekaterih najpogostejših vprašanj o težavah
z motnjo erekcije in strokovnih odgovorov nanje

vam bo pomagala spoznati problematiko bolezni
in predvsem njeno zdravljenje. Morda boste našli
tudi odgovor na svoje vprašanje ali pa vam
bodo odgovori pomagali začeti pogovor
z zdravnikom.
Na strani je tudi zavihek Ali je res?, kjer boste
lahko odkrili, kaj drži in kaj ne za težave
z motnjo erekcije in njeno zdravljenje.

Stran smo poimenovali Midva.com, saj
želimo izpostaviti, kako pomembno je, da
se partnerja o motnji erekcije, ki zagotovo
vpliva na par in njegovo življenje,
odkrito pogovarjata. Sodelovanje med
partnerjema je ključno pri odpravljanju
motnje erekcije.

Anja Lesar

Strokovnjaki menijo, da je motnja erekcije težava para in da se najbolje reši, če sodelujeta oba
partnerja. Obiščite www.midva.com in dovolite, da vam informacije pomagajo. Naj bo vaša
spolna moč znova taka kot nekoč.

Kot nekoč ...
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Najpogostejša spolna motnja pri moških
je prezgodnji izliv, sledi pa ji motnja
erekcije.
prvikrat pridejo v našo ambulanto, velikokrat
spremljajo partnerke. To je dober znak, saj pomeni,
da sta težave že poskušala reševati. Zavedata se
tudi, da sta odprava spolnih težav in izboljševanje
spolnosti skupen projekt. Pridejo pa seveda tudi
moški, ki svojo stisko nosijo sami in z njo ne želijo
(ali ne upajo) obremenjevati partnerke, tudi zaradi
bojazni, da jih bo zapustila.
Ali je bolnikom težko govoriti o svojih težavah?
Bolniki, ki se naročijo na pregled pri nas, v Ambulanti
za spolne motnje, so že vnaprej pripravljeni, da
bo treba odkrito spregovoriti o stiskah v spolnosti.
Velikokrat pa vseeno potrebujejo terapevtovo
spodbudo, da premagajo prvo tremo. Kadar pride
na pogovor par, je precej lažje, saj sta se o težavah že
pogovarjala. Izkaže pa se, da marsikateri par ne zna
izraziti svojih želja ali frustracij, zato v terapiji veliko
prostora namenimo spolni komunikaciji.

Odkrita
komunikacija
s partnerko
Irena Rahne Otorepec, dr. med., specialistka
psihiatrije, Ambulanta za spolne motnje,
Psihiatrična klinika Ljubljana
Ali je motnja erekcije med bolniki in njihovimi
partnerkami še vedno tabu?
Menim, da so tabuji, povezani s spolnostjo in
spolnimi motnjami, že precej manjši, izginili pa
seveda še niso. K zmanjševanju je veliko pripomogla
tudi farmacevtska industrija z razvojem zdravil za
zdravljenje motnje erekcije, pa tudi mediji, ki so
odkrito pisali o teh težavah in razsežnosti te spolne
motnje po svetu. Bolnike, ki zaradi motnje erekcije

14

Kot nekoč ...

So motnje erekcije pri vaših bolnikih pogoste?
Najpogostejša spolna motnja pri moških je
prezgodnji izliv, sledi pa ji motnja erekcije. Če
pogledamo povezavo med pojavom spolne motnje
in starostjo moškega, lahko rečemo, da so težave
s prezgodnjim izlivom pogostejše pri mlajših.
Težave z doseganjem in vzdrževanjem erekcije pa
so pogostejše pri starejših, saj se takrat pojavljajo
tudi različne bolezni, ki privedejo do težav
z erekcijo.
Kakšen pomen ima spolnost za partnerski
odnos?
Spolnost je pomemben del našega življenja.
Daje nam telesno in duševno ugodje, je izraz
ljubezni, omogoča reprodukcijo. Je pomemben
del partnerskega odnosa. Partnerske težave ali
celo konflikti zelo negativno vplivajo na kakovost
spolnih odnosov in pogosto privedejo do nastanka
spolnih motenj. Lahko pa je tudi obratno, da spolna
motnja enega ali obeh – kar ni tako redko – privede
do partnerskih konfliktov. Zato se par izogiba
spolnim odnosom, kar seveda krepi negativno
doživljanje, občutke lastne nekompetentnosti,
neprivlačnosti ...

Kateri so najpogostejši vzroki spolnih motenj?
Vzroke lahko razdelimo na organske in duševne.
Med organskimi vzroki so najpogostejši sladkorna
bolezen, zvišan krvni tlak, različne bolezni sečil in
perifernega žilja, ginekološke bolezni, poškodbe
v predelu medenice in razne odvisnosti (od alkohola,
nikotina, drugih psihoaktivnih snovi). Ker pa sta telo
in psiha vedno tesno povezana, se bolnik tudi na
spolno motnjo odzove s tesnobo, zaskrbljenostjo,
potrtostjo. Vsaka spolna motnja namreč negativno
vpliva na samozavest, vzbuja negativna čustva (sram,
krivdo), zmanjšuje spolno zadovoljstvo in kakovost
partnerskega odnosa.
Med duševnimi vzroki so najpogostejše anksiozne
motnje, depresija, stresne situacije, spolne travme.
Od trajanja teh motenj je odvisna dolžina zdravljenja.

Spolnost je pomemben del našega
življenja. Daje nam telesno in duševno
ugodje, je izraz ljubezni, omogoča
reprodukcijo.

Kaj se vam zdi pomembno za bolnike
s težavami v spolnosti?
Pomembno se mi zdi, da se z osebnim
zdravnikom pogovorijo o svojih težavah in da
ne oklevajo z iskanjem pomoči. Če so težave
kratkotrajne, jih lahko z ustreznim zdravljenjem
hitro odpravijo. Odkrita komunikacija s partnerko
je nujna, saj trpita oba. Spolne motnje niso
neozdravljive, odprava pa najprej zahteva
temeljit pregled dosedanjega spolnega
funkcioniranja in korekcije spolnega vedenja.
Osvežiti je treba spolno igro in nemalokrat se
je treba učiti mišičnega sproščanja. Na začetku
misel na učenje in terapevtske naloge sicer ni
vabljiva, vendar je to nujno, če je zaradi spolne
motnje prišlo do izogibanja spolnim odnosom.
Kako pa na spolnost vpliva depresija?
Eden od pomembnih simptomov depresije, včasih
lahko celo vodilni in edini simptom, je upad spolne
želje. Če je človek potrt, utrujen, brez energije,
brezvoljen, prav gotovo trpi tudi spolnost.
Lahko pa je tudi obratno. Spolne motnje poglabljajo
negativna čustva, prizadetost, pesimizem in nizko
samovrednotenje. Zaradi teh stisk se človek lahko
začne izogibati spolnim stikom. Posledica je lahko
depresija.
Kateri so najpogostejši neželeni učinki zdravil
za zdravljenje depresije na spolnost in kako jih
odpraviti?
Zdravila za zdravljenje depresije lahko negativno
vplivajo na vsako od faz spolnega odgovora, torej
na spolno željo, vzburjenje in orgazem. Vzroki
izvirajo iz delovanja zdravil. Ključno je, da se bolnik
oz. bolnica ne neha zdraviti z antidepresivi, čeprav
je zaradi njih prišlo do spolnih težav. Možni ukrepi
so zmanjševanje odmerka antidepresiva, dodajanje
novega antidepresiva ali pa uvedba drugega
z ugodnejšim profilom neželenih učinkov. Kadar se
pri zdravljenju depresije pojavijo težave z erekcijo,
strokovnjaki priporočajo dodajanje enega od zdravil
za odpravljanje teh težav, t. i. zaviralce fosfodiesteraze
tipa 5: sildenafila, vardenafila ali tadalafila.

Kot nekoč ...
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težave z erekcijo 50 do 60 % sladkornih bolnikov, po
70. letu pa 95 %.
Kakšna je povezava med sladkorno boleznijo in
motnjo erekcije?
Sladkorna bolezen je stanje trajno povišanega
krvnega sladkorja, zato pride do okvare žil in živcev.
Posledica je slabše delovanje ali celo odpoved
delovanja različnih organov: oči, ledvic, srca, živcev in
žil. Temu rečemo pozni zapleti sladkorne bolezni.
Prizadete so vse žile v telesu, zato sladkorno bolezen
nekateri imenujejo maligna bolezen žil. Ker so
poškodovani tudi živci in žile spolnega uda, nastane
motnja erekcije.

Nekateri strokovnjaki menijo, da je
motnja erekcije znanilka prizadetosti
koronarnih žil in sladkorne bolezni, zato
bi morali zdravniki ob diagnozi motnje
erekcije pomisliti tudi na koronarno in
sladkorno bolezen.

Sladkorni
bolniki in
motnja
erekcije
Iris Marolt, dr. med., specialistka interne medicine,
Specialistična ambulanta za diabetike,
Zdravstveni dom Koper
Moški s sladkorno boleznijo imajo pogosto težave
z erekcijo. Nam lahko poveste kaj več o tem?
Strokovnjaki menijo, da ima 35 do 75 % sladkornih
bolnikov v poteku svoje bolezni motnjo erekcije. Pri
sladkornih bolnikih se razvije po približno 10 do
15 letih sladkorne bolezni in spada med pozne
zaplete bolezni. Lahko pa se pojavi še pred
diagnozo. S staranjem je pogostejša in to seveda
velja tudi za sladkorne bolnike: po 50. letu ima
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Znano je, da sladkorni bolniki v primerjavi z drugimi
štirikrat pogosteje zbolevajo za srčno-žilnimi
boleznimi. Nekateri strokovnjaki menijo, da je
motnja erekcije znanilka prizadetosti koronarnih
žil in sladkorne bolezni, zato bi morali zdravniki ob
diagnozi motnje erekcije pomisliti tudi na koronarno
in sladkorno bolezen.
Kaj pri sladkornem bolniku najbolj vpliva na
nastanek motnje erekcije?
Dlje časa, ko ima moški sladkorno bolezen, večja je
verjetnost, da bo imel motnjo erekcije. Pomembna
je urejenost krvnega sladkorja: vrednosti glikiranega
hemoglobina naj bi bile pod 7,0 %, krvni sladkor na
tešče med 4,0 in 6,0 mmol/l in 2 uri po jedi
pod 8,0 mmol/l. Ob dobri urejenosti krvnega
sladkorja je verjetnost za motnjo erekcije tako kot za
vse druge pozne zaplete sladkorne bolezni manjša.
Tudi zvišan krvni tlak in povečane vrednosti krvnih
maščob slabšajo spolno funkcijo. Prav tako se
verjetnost težav poveča zaradi kajenja.
Poleg tega na motnjo erekcije vplivajo tudi različna
zdravila. Med sladkornimi bolniki jih 80 % zboli za
zvišanim krvnim tlakom, zato jemljejo zdravila za
znižanje krvnega tlaka. Nekatera lahko povzročajo
motnje potence, na primer diuretiki in beta blokatorji.
Enak učinek imajo tudi nekatera zdravila za zdravlje
nje depresije.

Kakšen je diabetologov pristop k obravnavi
sladkornega bolnika z motnjo erekcije?
Diabetolog skrbi za dobro urejenost sladkorne
bolezni, da bi s tem preprečeval pozne zaplete.
Enkrat na leto pa bolnika pregleda, da bi ugotovil
pozne zaplete sladkorne bolezni, kamor spada tudi
motnja erekcije.
Sladkorne bolnike zdravimo celostno: zdravimo tudi
zvišan krvni tlak, ki je pogosto pridružen sladkorni
bolezni, skrbimo za dobro urejenost vrednosti
krvnih maščob, predebelim bolnikom svetujemo,
naj shujšajo (dovolj je že, če v enem letu shujšajo
za 5 % in če novo telesno težo ohranjajo vsaj 2 leti).
Prvi nasvet sladkornim bolnikom pa je zdrav način
življenja, kamor spadajo pravilna izbira živil, sestava
primernih jedilnikov, redna telesna dejavnost
in opustitev kajenja. To so tudi začetni ukrepi
zdravljenja motnje erekcije pri sladkornih bolnikih.
Če to ni dovolj, zdravnik bolniku predpiše enega
od zaviralcev fosfodiesteraze tipa 5, ki spodbujajo
erekcijo. Spolni odnos je kompleksen. Začne se
v možganih, zato je umestno tudi opozorilo, da
zdravilo ne deluje kot pritisk na gumb, ni samodejno,
ampak je njegov učinek odvisen tudi od pomoči
partnerke in spolne stimulacije.

Ali zdravila za zdravljenje motnje erekcije
sladkornim bolnikom vedno pomagajo?
Kot smo že prej omenili, je prvi ukrep zdravljenja
motnje erekcije zdrav življenjski slog, urejen krvni
sladkor, urejene krvne maščobe, urejen krvni tlak
z zdravili, ki ne povzročajo motnje erekcije, opustitev
kajenja ...
Zdravilo je uspešno v 75 %, če pa ne pomaga, imamo
na voljo tudi druge pripomočke: vakuumsko črpalko
ali podkožne injekcije za penis, ki si jih bolnik da pred
spolnim odnosom in jih lahko predpiše diabetolog.
Če vse to ne zadošča, lahko specialist urolog bolniku
pomaga z operativno vstavitvijo penilne proteze.

Ob dobri urejenosti krvnega sladkorja
je verjetnost za motnjo erekcije tako kot
za vse druge pozne zaplete sladkorne
bolezni manjša.
Za sladkornega bolnika je torej zelo pomembno,
da se o motnji erekcije pogovori s svojim
zdravnikom.
Seveda, vse se začne s pogovorom – s partnerjem,
z zdravnikom.
Motnja erekcije lahko prizadene tudi mlajše sladkorne bolnike, njena pojavnost pa se veča s staranjem.
Pri mlajših je zdravljenje še pomembnejše zaradi
želje po potomcih.
Če vas zdravnik ne povpraša o težavah s potenco,
a jih imate, kar sami začnite pogovor.

Spoštovani bralci!
Ob prenovi naše in vaše revije V skrbi za vaše zdravje
smo naročnikom poslali anketo o zadovoljstvu
z vsebino in obliko revije. Dobili smo prek 4000
izpolnjenih anket, za kar se vam zahvaljujemo.
Veseli nas, da vam je revija všeč in da jo z veseljem
prebirate. Tudi vnaprej se bomo trudili, da boste
z njo zadovoljni, upoštevali pa bomo tudi čim več
vaših predlogov in idej.
Med poslanimi anketami smo izžrebali 10 srečnežev,
ki so prejeli praktično Krkino nagrado.
Vse, ki še niste naročniki, vabimo, da se na revijo
naročite. Naročilnica je priložena vsaki reviji.
Uredništvo

Kot nekoč ...
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druge specialnosti ugotovi, kaj bi bil lahko vzrok
težav. Motnja erekcije je namreč lahko posledica
nekaterih organskih bolezni in duševnih stanj, ki jih
osebni zdravnik lažje poveže z omenjeno težavo.
Pozna tudi bolnikove družinske in socialne razmere,
ki prav tako lahko vplivajo na spolno življenje. Osebni
zdravnik lahko z natančnim in zaupnim pogovorom,
pregledom in nekaterimi enostavnimi preiskavami
ugotovi vzrok in začne zdravljenje motnje erekcije.
Le v redkih primerih je potrebna napotitev k drugemu
specialistu. Pogovor o zelo osebnih zadevah je mogoč
le v primeru medsebojnega zaupanja. To je lažje
vzpostaviti v »domačem« okolju kot pa ob enkratnem
obisku v manj znanem ali sploh neznanem okolju.
Pomembno pa je, da moški o svoji težavi spregovori.

Pogovor
z osebnim
zdravnikom
je zelo
pomemben
Jana Plavc, dr. med., specialistka splošne medicine,
Zdravstveni dom Kamnik
Ali se vam zdi pomembno, da se moški z motnjo
erekcije o težavah pogovori s svojim osebnim
zdravnikom?
Da, pogovor z osebnim zdravnikom je zelo
pomemben. Osebni zdravnik pozna bolezni in
zdravila svojega bolnika, zato lažje kot zdravnik
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Kdo pogosteje začne pogovor o motnji
erekcije – zdravnik ali bolnik?
Mislim, da pogovor tako ali drugače začne
bolnik. Zdravniki po motnji erekcije vprašamo, če
zaslutimo, da bi bilo tudi na spolnem področju
lahko kaj narobe. Morda smo bolj pozorni in
zares vprašamo po njej le pri tistih boleznih, pri
katerih zelo pogosto pride tudi do teh težav,
npr. pri sladkorni bolezni ali po operaciji prostate.
Pogosto pa zaradi pomanjkanja časa sami ne
načenjamo teme, za katero bi potrebovali kaj več
kot od zavarovalnice določenih sedem minut
časa. Res pa je, da se v zadnjem času moški
vedno pogosteje sami odločijo in potožijo
o težavi, pogosto imajo že oblikovan, konkreten
predlog za zdravljenje. Očitno se pozna vpliv
medijev, tudi elektronskih, kjer se najde vedno
več informacij o motnji erekcije in o zdravilih, ki
so na razpolago. Včasih sem prav presenečena
nad dobrim poznavanjem zdravil za motnjo
erekcije, saj npr. o zdravilih za zdravljenje
nekaterih drugih pogostih bolezni ne vedo nič
ali zelo malo.
Ali o tej težavi spregovorijo moški sami ali
pridejo do vas tudi partnerke?
Kot vedno so si tudi v tem ljudje različni. Nekateri
moški nimajo prav nobenih težav in zadržkov pri
pogovoru o težavah s spolnostjo. Drugi se zaupajo
po daljšem odlašanju in pogovoru o nepomembnih
stvareh. Nekaterim se motnja erekcije ne zdi moteča,
čeprav povedo, da ni več vse, kot je bilo. Vedno
pogosteje pa o težavah s partnerjevo erekcijo
potožijo ženske. Seveda me prosijo, naj jih ne izdam

partnerju. Potem ob primerni priložnosti moškega
povprašam o morebitnih težavah in nato ukrepam
kot pač lahko. Težje je, če moški zanika težave. Se pa
zgodi, da me potem ob katerem naslednjih obiskov
le prosi za pomoč.

Osebni zdravnik lahko z natančnim in
zaupnim pogovorom, pregledom in
nekaterimi enostavnimi preiskavami
ugotovi vzrok in začne zdravljenje motnje
erekcije.
Jim predpišete zdravilo? Za koliko časa?
Seveda jim predpišem zdravilo, potem ko se
o težavi pogovorimo in razjasnim vzrok za motnjo
erekcije. Na kratko jim razložim način delovanja in
morebitne neželene učinke zdravila. Predstavim
jim različne vrste zdravil in predpišem tisto, ki se zdi
najprimernejše glede na njihove potrebe in navade.
V zadnjem času je izbira kakovostnih zdravil za
zdravljenje motnje erekcije dovolj velika, da lahko
vsak najde zdravilo po svojih željah in potrebah.
Prvič vedno predpišem le eno škatlico tablet.
Naslednjič se pogovorimo o izkušnjah z zdravilom.
Če želijo, zdravilo predpišem na ponovljiv,
samoplačniški (bel) recept, za šest do dvanajst
mesecev. Tako predpisovanje je tudi za bolnika
ugodnejše, saj se mu ni treba vračati v ambulanto,
ampak lahko z istim receptom v lekarni večkrat kupi
zdravilo.
Katero zdravilo najpogosteje predpišete?
Najpogosteje se predpisujejo zdravila, ki so bila
prva na trgu, ker so najbolj poznana in imamo
dobre povratne informacije o učinku. Pri zdravilih
za motnjo erekcije se odločam glede na potrebe in
navade moškega, ki zdravilo potrebuje. Upoštevam
njegove želje; včasih želi preizkusiti različna zdravila,
njihov učinek primerja med sabo in se nato odloči,
kaj bo jemal. Za nekatere je pomembna dolžina
učinkovanja zdravila, za druge hitrost nastopa učinka,
spet za tretje čvrstost erekcije, ne glede na druge
lastnosti zdravila. Veliko vlogo pri izbiri pa igra tudi
cena zdravila.
Ali moški tudi sami predlagajo zdravljenje?
Kot sem že prej omenila, se to dogaja vedno
pogosteje. Moški poiščejo informacije v revijah in
v elektronskih medijih, včasih gre informacija od ust

do ust. Dobre izkušnje prijatelja ali znanca olajšajo
odločitev. Včasih imam občutek, da moški prosi za
konkretno zdravilo, da bi se čim manj pogovarjal
o težavi. V vsakem primeru mu skušam prikazati
lastnosti vseh razpoložljivih zdravil. Ko pretehta,
pa se odloči, katero zdravilo je po lastnostih najbolj
v skladu z njegovimi pričakovanji.
Ali se bolniki pogosto vračajo v vašo ambulanto?
Kolikšen delež bolnikov potrebuje spremenjen
odmerek zdravila?
Moški, ki jim predpišem zdravila za motnjo erekcije,
se po izteku recepta večinoma vračajo v ambulanto,
da jim zdravilo spet predpišem. V nasprotju
z večino drugih zdravil zdravilo za motnjo erekcije
že na začetku zdravljenja predpišem v polnem
terapevtskem odmerku. Če je doseglo svoj namen,
se mnogokrat zgodi, da je čez čas za dober učinek
potreben manjši odmerek kot na začetku. Dober
učinek zdravila in s tem uspešen in zadovoljujoč
spolni odnos namreč poveča samozavest in izboljša
samopodobo, kar še dodatno ugodno vpliva na
kakovost erekcije.

V zadnjem času je izbira kakovostnih
zdravil za zdravljenje motnje erekcije
dovolj velika, da lahko vsak najde
zdravilo po svojih željah in potrebah.
Težko je govoriti o deležu moških, ki potrebujejo
spremenjen odmerek zdravila, vsekakor pa odmerek
zmanjšamo do najmanjšega, ki še pomaga pri
doseganju in vzdrževanju kakovostne erekcije.

Kot nekoč ...
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povečujejo. Pri tretjini debelih moških zmanjšanje
telesne teže s telesno aktivnostjo izboljša erektilno
sposobnost.

Najpomembnejša pa je ugotovitev, da so
dejavniki tveganja za srčno-žilne bolezni
in za motnjo erekcije isti. Sladkorna
bolezen, zvišan krvni tlak, motnje
presnove maščob (zvišan holesterol),
kajenje in debelost so dejavniki tveganja
za motnjo erekcije in za koronarno
bolezen (za angino pektoris, akutni
miokardni infarkt in srčno popuščanje).

Motnja
erekcije pri
srčno-žilnih
bolnikih
Prim. Herbert Bernhardt, dr. med., internist kardiolog,
Kardiološka ambulanta, Nova Gorica
Motnja erekcije se pojavlja pri 39 do 64 % srčno-žilnih bolnikov. Ker spolno življenje močno vpliva
na dobro počutje, samozavest in s tem tudi na
življenjsko uspešnost, je pomembno, da jim
pomagamo.
Različne raziskave v zadnjih dvajsetih letih so
pokazale, da telesna aktivnost zmanjšuje verjetnost
za motnjo erekcije, medtem ko jo debelost, kajenje,
sedenje pred televizorjem in bolezenska stanja
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Raziskave so tudi pokazale, da pogostost spolnih
odnosov napoveduje motnjo erekcije. Moški, ki imajo
že v mlajših letih spolne odnose manj kot enkrat na
teden, imajo po 40. letu dvakrat pogosteje motnjo
erekcije.
Najpomembnejša pa je ugotovitev, da so dejavniki
tveganja za srčno-žilne bolezni in za motnjo erekcije
isti. Sladkorna bolezen, zvišan krvni tlak, motnje
presnove maščob (zvišan holesterol), kajenje in
debelost so dejavniki tveganja za motnjo erekcije
in za koronarno bolezen (za angino pektoris,
akutni miokardni infarkt in srčno popuščanje). To
je razumljivo, saj motnja erekcije in srčno-žilne
bolezni nastanejo zaradi motenj v delovanju celic
na notranji steni žil (disfunkcije endotelnih celic).
Srčno-žilne bolezni tako s svojimi dejavniki tveganja
napovedujejo motnjo erekcije, motnja erekcije pa
napoveduje težave s srcem in ožiljem. Zato moramo
moškega, pri katerem motnja erekcije ni posledica
poškodbe medenice, raka prostate ali nevrološke
bolezni in ki je brez očitnih znakov koronarne ali
kake druge žilne bolezni, preventivno pregledati in
izključiti prikrito srčno-žilno bolezen in dejavnike
tveganja zanjo.
Kot smo že omenili, je motnja erekcije pri srčno-žilnih
bolnikih pogosta. Da bi jim lahko ustrezno pomagali,
moramo najprej ugotoviti, kako nevaren je zanje
spolni odnos. Na podlagi statističnih podatkov so
ugotovili, da je pri normalnem, zdravem 50-letnem
moškem 1 % možnosti, da bo v letu dni prišlo do
miokardnega infarkta. Če ima zdrav moški spolne
odnose enkrat na teden, se stopnja nevarnosti skoraj
ne poveča (z 1 % na 1,01 %). Pri srčno-žilnem bolniku
je osnovna letna nevarnost za miokardni infarkt

10-odstotna, pri spolnih odnosih enkrat na teden
pa se prav tako le malo poveča (z 10 % na 10,1 %).
Ustrezno zdravljenje srčno-žilnih bolezni zmanjša
predvideno nevarnost za miokardni infarkt.

Spolna aktivnost je telesna aktivnost, ki jo merimo
z MET-i. En MET predstavlja porabo kisika, ko človek
miruje in sedi. Izrazimo ga v ml/kg/min. Bolj, ko
smo telesno aktivni, višji je MET. Med spolnim
odnosom pred orgazmom porabimo 2 do 3 MET-e,
ob orgazmu pa 3 do 4 MET-e; vse skupaj traja 5 do
15 minut. Številke so lahko malo drugačne, odvisno
od intenzivnosti in oblike aktivnosti, od tega, ali se
odvija doma ali drugje, z zakonskim partnerjem ali
ne. Med aktom srčna frekvenca v povprečju zraste na
117 utripov na minuto, redko pa preseže 130 utripov
na minuto. Sistolični krvni tlak se zviša do 170 mm Hg.
Frekvenca dihanja se pospeši in poglobi.
V povprečju je spolna aktivnost po porabi kisika
enaka kot pri hoji po ravnem s hitrostjo 4 do 6 km/h.
Enako kot ocenjujemo telesno zmogljivost
z obremenitvenim testom, lahko ocenimo telesno
pripravljenost za spolni odnos. Če srčno-žilni bolnik
zmore obremenitev, enako 5 do 6 MET-om, brez
znakov slabe prekrvitve srčne mišice in brez nevarnih
motenj srčnega ritma, je fiziološko sposoben za
spolni odnos, saj ni omembe vredne nevarnosti.

Motnjo erekcije pri srčno-žilnih bolnikih zdravimo
s sildenafilom (podobni zdravili sta vardenafil,
tadalafil). Sildenafil uspešno zdravi najpogostejši, žilni
vzrok motnje erekcije. Deluje na ravni endotelnih celic
in povzroča razširitev žil v moškem spolnem udu,
v manjši meri tudi drugje v organizmu. Posledica sta
zadostna čvrstost spolnega uda in erekcija, tako da je
spolni odnos lahko uspešen. Če moški nima očitnih
znakov srčno-žilne bolezni, lahko uporablja sildenafil.
Situacija je drugačna pri srčno-žilnih bolnikih, pri
katerih so znaki bolezni že vidni. Ti jemljejo različna
zdravila: za znižanje krvnega tlaka (tiazidne diuretike,
beta blokatorje, kalcijeve antagoniste, zaviralce
ACE, centralno delujoče antihipertenzive), za srčno
popuščanje (digitalis, spironolakton), za znižanje
holesterola (statine), psihoaktivna zdravila (triciklične
antidepresive, antipsihotike, selektivne serotoninske
zaviralce). Večina od teh zdravil lahko zmanjša
erektilno sposobnost. Če zmanjšamo odmerek
ali zdravilo zamenjamo z drugim, se zmanjša tudi
negativni vpliv na erektilno sposobnost. Sildenafil, ki
odpravi motnjo erekcije, bolniki lahko jemljejo hkrati
s temi zdravili, vendar je na začetku nujna zdravniška
kontrola.
Sildenafila nikoli ne smemo kombinirati
z nitrati. Njihovo delovanje je do neke mere
podobno kot delovanje sildenafila. Povzročijo
razširitev žil in znižajo krvni tlak, s čimer
zmanjšajo porabo kisika v srčni mišici. Ker nitrat
in sildenafil širita žilje, lahko pride do nevarnega
znižanja krvnega tlaka, kar lahko zmanjša
prekrvitev srca in povzroči srčni infarkt. Takih
zapletov je malo, do njih pa pride predvsem
zaradi napačne uporabe sildenafila. Če pride do
takega zapleta, bolniku nikakor ne smemo dati
nitroglicerina ali drugih nitratnih preparatov,
ki jih sicer damo pri infarktu. Teh zdravil ne
smemo dati še 24 ur po zaužitju sildenafila ali
vardenafila in 48 ur po zaužitju tadalafila.
Bolnikom z obstruktivno hipertrofično miokardiopatijo in bolnikom z zmerno ali hudo aortno
stenozo odsvetujemo uporabo sildenafila.
Strokovne smernice priporočajo, da se vsak bolnik
z motnjo erekcije individualno obravnava, šele
potem zdravi s sildenafilom in podobnimi zdravili.
To je pomembno zlasti za srčno-žilne bolnike. Če je
potrebno, naj jih pregleda tudi specialist za srce in
ožilje. Tako vodeno zdravljenje je uspešno in varno.

Kot nekoč ...
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Naslovi uroloških ambulant
Javni zavodi
Univerzitetni klinični center Ljubljana, Poliklinika
Naročanje je osebno ali po pošti z napotnico.
Splošna bolnišnica Slovenj Gradec
Naročanje na (02) 88 23 465 od 8.00 do 14.00.
Splošna bolnišnica Izola
Naročanje na (05) 66 06 344 od 8.00 do 14.00.
Splošna bolnišnica Novo mesto
Naročanje na (07) 39 16 402 in (07) 39 16 403.
Splošna bolnišnica Maribor
Naročanje na (02) 32 11 527 in (02) 321 15 26.
Splošna bolnišnica Celje
Naročanje na (03) 42 33 562 od 13.00 do 14.00 ali
osebno od 9.00 do 10.00.
Splošna bolnišnica Murska Sobota
Naročanje na (02) 51 23 289, ponedeljek, sreda, petek
od 8.00 do 13.00.
Splošna bolnišnica F. Derganca, Šempeter pri
Novi Gorici
Naročanje na (05) 33 01 040, torek od 8.30 do 10.00,
sreda in četrtek od 8.30 do 9.30.
Psihiatrična klinika Ljubljana, Center za
mentalno zdravje
Ambulanta za spolne motnje
Naročanje na (01) 58 74 943.
Zasebne ordinacije
Urologija, d. o. o.
Ažbetova 4, Ljubljana
Naročanje na 041 976 000, ponedeljek in sreda
od 15.30 do 19.30.
Medur, d. o. o.
Kotnikova 29, Ljubljana
Naročanje na (01) 23 21 261 in (01) 23 21 262.
Dia Vita, ordinacija
Stara cesta 10, Škofja Loka
Naročanje na (04) 51 54 068 in 040 468 494 po 15.00.
www.diavita.si
Medicoconsulting, d. o. o.
Glavni trg 2, Maribor
Naročanje na (02) 25 21 245 od 16.00 do 18.00
(dopoldne avtomatski odzivnik).
Medicinski center Septum, d. o. o.
Šmartinska cesta 53, Ljubljana
Naročanje na (01) 28 09 670 od 8.00 do 16.00.
www.septum.si
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Cardial, d. o. o.
Dvorec Sela, Zaloška 4, Ljubljana
Naročanje na (01) 54 84 080.
Barsos-MC, Splošna in specialistična medicina
Diagnostični center, splošne in specialistične
ordinacije
Gregorčičeva 11, Ljubljana
Naročanje na (01) 24 20 700.
Terme Zreče, Ambulanta za prostato in erekcijske
motnje, UZ prostate
Kovaška cesta 10, Zreče
Naročanje na (03) 75 76 270 in
ambulante@terme-zrece.si.
Medicinsko termalni center Fontana, urološka
specialistična ambulanta
Koroška cesta 172, Maribor
Naročanje na (02) 23 44 102 in
zdravstvo@termemb.si.
Pacient, Center za diagnostiko in zdravljenje,
urološka specialistična ambulanta
Savska cesta 3, Ljubljana
Naročanje na (01) 280 30 52.

Kliknite na www.ezdravje.com
Veste, kaj je erektilna disfunkcija ali motnja
erekcije? Kako nastane in zakaj pride do nje?
Kako jo je mogoče zdraviti? To vam odkrivamo
tudi v novem E-mesečniku.
Ga želite dobivati na svoj e-naslov? Naročite se
nanj in hkrati sodelujte v nagradni igri.
Seveda pa vas na vaši poti do zdravega
življenja čakajo tudi sveže zdravstvene
novičke, ki jih za vas redno pripravljamo.
Ne pozabite prebrati vsebine na zavihku
Prehlad in gripa. Našli boste številne
uporabne informacije in nasvete, kako ravnati
ob okužbah, ki sta v tem letnem času pogosti.
Vse to najdete na www.ezdravje.com.

NASVET FARMACEVTKE

Alenka Podgornik, mag. farm.
Lekarna Domžale
Mestne lekarne

Po nasvet in
zdravilo v lekarno
Farmacevti v lekarnah se z zdravili za zdravljenje motnje
erekcije v zadnjih letih vse pogosteje srečujemo. Čedalje
več moških se zaveda, da pri teh težavah zdravila
učinkovito pomagajo in da lahko pomembno izboljšajo
kakovost njihovega življenja. Vsa zdravila za zdravljenje
motnje erekcije so dostopna samo na zdravniški recept.
Začetek učinkovitega zdravljenja
je prinesel sildenafil, za njim pa so
se pojavile še sorodne učinkovine.
Rečem lahko, da je sildenafil
vsekakor najbolj preizkušena
in uveljavljena učinkovina, tudi
največ receptov je predpisanih
prav zanj. Zdravilo je varno in
učinkovito, moški so zadovoljni
z njegovim delovanjem, zato se
radi vračajo ponj. Izdaja se na bel
recept, tako da lahko moški
z istim receptom večkrat pride
po zdravilo. Vedno pa ga je treba
plačati.
Pogosto se zgodi, da moški, ki
začutijo zdravstvene spremembe,
v lekarni samo povprašajo, ali

imamo kakšno zdravilo. Včasih
pobudo prevzamejo partnerice.
Nekateri se na začetku odločijo
za samozdravljenje s čebeljimi
pripravki, večini pa svetujemo
zdravljenje z zdravili. Opozorimo
jih, naj zdravila ne naročajo po
internetu, ker je njegov izvor
lahko sumljiv. Kupiti ga morajo
v lekarni. V pogovoru jih
seznanimo, da njihove težave
lahko povzroča kakšna
kronična bolezen ali pa so
posledica jemanja nekaterih
zdravil. Te informacije so zelo
dobrodošle. Mislim, da z njimi
moške opogumimo, da hitreje
poiščejo zdravniško pomoč in

ustrezno zdravljenje. Imamo tudi
informativne brošure, ki olajšajo
pot do pravih informacij.
Farmacevti moškim ob izdaji
zdravila svetujemo, naj tableto
vzamejo z nekaj vode, ne
z alkoholom, eno uro pred spolno
aktivnostjo. Večina zdravilo
dobro prenaša. Zelo redko se kot
neželeni učinek pojavita glavobol
ali rdečica obraza, ki sta blaga in
prehodnega značaja. Opozorimo
jih, da zdravila ne smejo jemati,
če jemljejo zdravila za lajšanje
angine pektoris, ker vsebujejo
nitrate. Povemo jim tudi, da
lahko pride do medsebojnega
delovanja hrane in zdravila.
Čedalje več moških se zaveda,
da pri teh težavah zdravila
učinkovito pomagajo in da lahko
pomembno izboljšajo kakovost
njihovega življenja.
Mlajši moški hitreje oz. lažje
vprašajo za nasvet, starejši pa so
bolj zadržani in zdravilo pogosto
vzamejo kar brez nasveta. Ker
so to zelo osebna vprašanja in
zahtevajo večjo zasebnost pri
pogovoru, imamo v lekarni ločen
prostor za svetovanje.
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Knjižica o benigni hiperplaziji prostate in
vprašalnik za oceno simptomov te bolezni
Številni moški v zrelih letih se soočajo
s težavami pri uriniranju. Mnogi menijo,
da so težave del staranja in da jih je
treba preprosto sprejeti kot del življenja.
Vendar ni tako. Pogosto je vzrok teh težav
povečanje prostate, imenovano tudi
benigna hiperplazija prostate.
To bolezen danes uspešno zdravimo
z zdravili. Več o njej lahko preberete
v knjižici Benigna hiperplazija prostate,
ki jo lahko dobite pri svojem osebnem
zdravniku, v elektronski obliki pa je
dostopna na Krkini spletni strani
www.krka.si.

Za oceno, kako hudo benigno hiperplazijo prostate ima bolnik, uporabljamo mednarodni
vprašalnik za vrednotenje simptomov, ki ga bolnik izpolni pri zdravniku.
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TERME KRKA
Refleksoterapija ima številne učinke:
• pospešuje krvni obtok in s tem oskrbo s kisikom,
kar okrepi imunski sistem in vpliva na revitalizacijo
tkiv, organov in organskih sistemov;
• spodbuja delovanje limfnega sistema, kar pospeši
razstrupljanje organizma, zato je odlična pomoč
v drugih programih, npr. za odvajanje od kajenja
in za hujšanje;
• zmanjšuje stres in pomaga pri težavah z nespečnostjo, ki nastanejo zaradi preobremenjenosti in
napačnega odziva na stres;
• spodbuja ustvarjalnost, storilnost in zbranost.
Refleksoterapija je učinkovita tudi pri glavobolih,
migrenah in drugih bolečinah, uravnavanju
krvnega tlaka, težavah v klimakteriju, predvsem pa
omogoča globoko sprostitev in lažje spopadanje
z vsakodnevnimi izzivi.

Vzemite si čas
za sprostitev –
z refleksoterapijo
Danes je že tako, da tudi vsak navaden
dan zahteva celega človeka. Velika
nevarnost je, da v tem dirjajočem tempu
pozabimo nase. V Krkinih termah
v Dolenjskih Toplicah smo v zadnjem
letu ponudbo Wellness centra Balnea
nadgradili s sprostitvenimi programi, ki
temeljijo na priznani in učinkoviti metodi,
na refleksoterapiji.
Refleksoterapija je starodavna terapevtska metoda,
ki blagodejno in celovito vpliva na posameznikovo
počutje. Terapevt s pritiskanjem na posamezne točke
stopala ali dlani, ki odražajo stanje posameznih delov
telesa, sprosti in uravnovesi njihovo delovanje, s tem
pa tudi celotno telo. Zaradi izjemno sproščujočega
učinka je zelo primerna oblika preventive, saj pomiri
telesne in duševne napetosti ter blagodejno vpliva
na zdravje telesa in duha.

Individualne storitve
v Wellness centru Balnea
•
•
•
•
•
•

refleksoterapija za moč (50 min.)
refleksoterapija za poživitev (30 min.)
refleksoterapija za razstrupljanje (30 min.)
refleksoterapija za razstrupljanje forte (30 min.)
refleksoterapija dlani (30 min.)
refleksoterapija za otroke (30 do 45 min.)

Sprostite se, prepustite se razvajanju, zadihajte
s polnimi pljuči – še preden vas na skrb zase
opozorijo telo, duša ali zdravnik.

Informacije in rezervacije: 07 39 19 400
booking.dolenjske@terme-krka.si
www.terme-krka.si
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* vir: oceni učinkovitosti dermatološkega šampona, Center za klinična preizkušanja v Franciji, in dermatološkega losjona, dermatološka klinika v Italiji

** testi in vitro

Vaša formula
za goste in močne lase.

FITOVAL
PROTI IZPADANJU LAS
Zmanjšano izpadanje las, povečan volumen in bolj vitalni lasje so
dokazani z dermatološko raziskavo.*
Aktivne sestavine v izdelkih lasem takoj vračajo polnost in poskrbijo za
dolgotrajno rešitev težav z izpadanjem las.

PREJ

Glikogen in pšenični peptidi
globinsko obnavljajo las.

POTEM

Glikogen spodbuja rast lasnih
mešičkov. Pšenični peptidi
krepijo lasna vlakna.**

Na voljo v lekarnah in specializiranih trgovinah.

Izdelki proti izpadanju las:
dermatološki šampon,
dermatološki losjon in
kapsule.

SVETOVALNI KOTIČEK

Močni, gosti,
zdravi – takšni
so lahko tudi
vaši lasje!
Lasje pomembno zaznamujejo našo identiteto, različne
legende jim pripisujejo celo čudežno moč. Le kdo ne
pozna zgodbe o Samsonu in Dalili? Lasje veliko povedo
o posameznikovi osebnosti. Pravijo, da lahko nekatere
človekove lastnosti povežemo z določeno barvo las,
pričeska pa velikokrat razkriva naš življenjski slog.

Izpadanje las
Na lasišču imamo od 100.000
do 150.000 las, ki se nenehno
obnavljajo. Normalen lasni cikel
sestavljajo tri faze: faza rasti, ki

traja od 2 do 6 let, faza prehoda,
ki traja od 1 do 2 tedna, in faza
mirovanja, ki traja od 5 do 6
tednov. Las potem izpade in
cikel se ponovi. Normalno je, da
na dan izpade okrog 80 do 100

las. Različni dejavniki pa lahko
povzročijo skrajšanje lasnega
cikla, zaradi česar začnejo lasje
bolj izpadati. Čezmerno izpadanje
las lahko prizadene tako moške
kot ženske vseh starosti. Podatki
kažejo, da prizadene 30 % moških
do 30. leta in 50 % do 50. leta ter
50 % žensk do 60. leta.
Čezmerno izpadanje las je lahko
začasna (reverzibilna) ali trajna
(ireverzibilna) težava. Trajnega
izpadanja v večini primerov ne
moremo zaustaviti. Začasno
izpadanje las, ki ga povzročajo
različni zunanji in notranji
dejavniki, pa lahko ustavimo
in stanje normaliziramo, če
odpravimo vzroke. Rast las lahko
spodbudimo in pospešimo
z izbiro ustreznih dermatoloških
izdelkov za nego las in lasišča.

Fitoval, strokovnjak
za težave z lasmi in
lasiščem
Je čezmerno izpadanje las tudi
vaša šibka točka in vas spravlja
v obup? Naj bo Fitoval vaša
formula za goste in močne lase.
Formula Fitoval poskrbi
za popolno zunanjo nego
las in lasišča in za ustrezno
prehrano lasnih korenin. Izdelki
proti izpadanju las Fitoval
so dermatološki šampon,
dermatološki losjon in kapsule
Fitoval formula. Kombinacija vseh
treh izdelkov, ki se v delovanju
dopolnjujejo in nadgrajujejo,
zagotavlja učinkovito in
kakovostno nego las, nagnjenih
k izpadanju. Aktivne sestavine
v šamponu lasem takoj vrnejo
polnost, losjon in kapsule pa
poskrbijo za dolgotrajno rešitev
težav z izpadanjem las.
Izdelke Fitoval poiščite v lekarnah
in specializiranih trgovinah.
Branka Cencelj
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RUBRIKAIZ KRKE
NOVICE

Krkina zdravila v novi podobi
Krkina zdravila že dobivajo novo podobo. Ker imamo v Sloveniji na trgu zdravila z več
kot 100 zdravilnimi učinkovinami v več kot 250 farmacevtskih oblikah, zamenjava
zunanje ovojnine poteka postopoma.

Ključne novosti zunanje ovojnine
barvno ločevanje zdravil

barvno ločevanje različnih
jakosti zdravila

poseben abstrakten znak
za terapevtsko skupino

Nekateri uporabniki Krkinih zdravil ste v lekarnah
svoje zdravilo že dobili v novi zunanji ovojnini, drugi
pa ga še boste, zato vas seznanjamo s ključnimi
novostmi.
Z novostmi želimo izboljšati razlikovanje med zdravili
in tako zagotoviti še lažjo in predvsem še varnejšo
uporabo Krkinih zdravil.
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prepoznavno
ime proizvajalca

osnovni podatki na treh
nenasprotnih stranicah

zapis
v Braillovi pisavi

Zdravila v novi ovojnini pridejo na trg, ko so za to
izpolnjeni vsi regulatorni in drugi pogoji.
Z zamenjavo ovojnine posameznega zdravila bomo
seznanjali zdravnike in farmacevte, ki vam bodo
ob predpisovanju oz. izdaji zdravila posredovali še
dodatne informacije.
Barbara Kruhar Lorger

Nov priročnik o depresiji
V Krki smo podprli izdajo slovenskega prevoda priročnika Depresija za telebane. Krkino
temeljno poslanstvo je omogočati ljudem zdravo in kakovostno življenje ter ob tem
skrbeti tudi za njihovo duševno ravnovesje, zato razvijamo in ponujamo široko paleto
izdelkov za zdravljenje bolezni osrednjega živčevja. Več o teh boleznih lahko preberete
tudi v Krkinih knjižicah iz zbirke V skrbi za vaše zdravje.

Nova knjiga iz znamenite in priljubljene zbirke
Za telebane je vodič po depresiji in je namenjena
vsakomur, ki se želi poučiti o depresiji in načinih
spopadanja z njo. Kot enostaven priročnik za
samopomoč bo marsikomu osvetlila dejstva o tej
bolezni in olajšala pot iz nje. Poleg zdravil namreč
opisuje številne preverjeno uspešne pristope
k zdravljenju depresije ter ponuja obilo vaj za
spreminjanje zakoreninjenih škodljivih načinov
mišljenja in vedenja.

Knjigo Depresija za telebane je izdalo Društvo DAM,
društvo za pomoč osebam z depresijo in anksioznimi
motnjami.
Knjiga je na prodajnih policah od 10. septembra
in je pravo bogastvo za slovenski prostor, saj tako
obsežnih in kakovostnih priročnikov za samopomoč
močno primanjkuje. Depresija je tako pri nas kot
v svetu najpogostejša duševna bolezen. Vsaj enkrat
v življenju prizadene približno petino prebivalstva,

oboleli in njihovi najbližji pa vselej z velikimi napori
iščejo poti iz stiske. Ponekod je še vedno trdno
zasidrano prepričanje, da je depresijo mogoče kar
odmisliti. To seveda ni res. Gre namreč za bolezen, ki
obolele tako čvrsto stisne v primež obupa, da je pot
iz nje neizogibno trnova in polna ovir.
Knjiga bralce neposredno nagovarja in ne obljublja
nemogočega. Vsebuje tudi številne resnične primere,
ki še olajšajo razumevanje vsebine. Zato bo gotovo
dobrodošla na knjižnih policah pri vseh tistih, ki
potrebujejo več informacij o depresiji, predvsem pa
nasvete, kako jo preprečevati oziroma zdraviti.
Anja Lesar
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NOVICE IZ KRKE
Sloveniji. To so: Čaven, Viševnik, Raduha, Peca,
Jezerski vrh, Murska Sobota, Boč, Lisca, Planina
v Podbočju, Trdinov vrh, Šmarna gora, Polhograjska
Grmada iz doline Ločnice,
Polhograjska Grmada iz
Polhovega Gradca, Slavnik
in Strunjan. Prepričani
smo, da bomo s tem
prispevali k ozaveščanju in
usmerjanju ljudi v gibanje
in v zdrav način življenja.
Kartice za zbiranje žigov
so na voljo na sedežu
družbe Krka, d. d., Novo
mesto, v vseh hotelih in
sprostitvenih centrih Term
Krka, na sedežih lokalnih
planinskih društev ter
na Krkinih planinskih poteh. Žigi so na voljo na
mestih, ki so navedena v opisu posameznih poti.
Podrobnejše opise poti najdete na spletni strani
www.krka.si.
V skrbi za vaše zdravje

Skupaj osvajamo
vrhove
Krkine planinske poti
V Krki svoje poslanstvo živeti zdravo življenje
uresničujemo z vrhunskimi izdelki in storitvami,
spodbujamo pa tudi druge aktivnosti, ki
pripomorejo h kakovostnemu in bolj zdravemu
življenju.
Skupaj s Planinsko zvezo Slovenije smo označili
in uredili 15 priljubljenih planinskih poti po
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Mateja Vukšinič Kozoglav, Anja Lesar

Ko boste zbrali določeno število žigov ali vse
žige, nam na naslov
Krka, d. d., Novo mesto,
Služba za odnose z javnostmi,
Šmarješka cesta 6,
8501 Novo mesto,
pošljite svojo kartico in prislužili si boste eno od
nagrad:
• za 3 zbrane žige majico in čepico Krka,
• za 5 zbranih žigov pohodne palice in kremo
za obraz Sun Mix,
• za 10 zbranih žigov nahrbtnik in napitek
Vitanova Izomaratonik,
• za 15 zbranih žigov vstopnico za enkraten
vstop v bazene in savne v Termah Krka.
Kartico vam bomo vrnili skupaj z nagrado. Na
svetovni dan hoje, 15. oktobra 2010, pa bomo
med vsemi prispelimi karticami izžrebali tri
nagrajence, ki jim bomo
podarili vikend paket
v Termah Krka. Nagrajenci
bodo obveščeni po e-pošti
in objavljeni na Krkini
spletni strani.

NAGRADNA IGRA
Geslo križanke sestavljajo črke v oštevilčenih poljih. Vpišite ga na priloženi kupon, dopišite svoje podatke in
nam kupon pošljite do 14. 1. 2010. Izžrebali bomo deset dobitnikov nagrad, ki bodo prejeli praktično nagrado.
Vodoravno
1. Vpišite manjkajočo besedo. »V Sloveniji ima po ocenah strokovnjakov težave z erekcijo približno vsak ...
moški med 18. in 70. letom starosti.«
2. Kateri mesec je listopad?
3. Kaj je najpogostejši organski vzrok motnje erekcije?
4. Kateri Krkini izdelki so prava rešitev pri vnetju in bolečini v grlu?
Navpično
1. Kateri Krkin izdelek v obliki sirupa in tablet pomaga pomiriti in odpraviti suh, dražeč, neproduktiven kašelj?
2. Kaj je s samoplačniškega vidika pomembno pri izbiri zdravila za zdravljenje motnje erekcije?
3. Kateri izraz je včasih uporabljal za motnjo erekcije, danes pa se le redko uporablja?
4. Kateri Krkin izdelek deluje na več simptomov prehlada in gripe hkrati?
5. Kakšna je barva tablet Krkinega zdravila za zdravljenje motnje erekcije?
6. Vpišite manjkajočo besedo. »Vprašalnik za oceno motnje erekcije lahko dobite v čakalnicah zdravstvenih
domov in v ...«
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Pravilna rešitev nagradne igre iz 16. številke revije je ŽIVETI ZDRAVO ŽIVLJENJE.
Nagrajenci iz 16. številke so: Dražen Semenič, Avgust Špilak, Irena Žvan, Anuška Špacapan, Božena Blazetič,
Jožica Blagojevič, Bronislava Kozamernik, Leonida Brezovec, Milka Nabernik, Silva Ivnik.
Nagrajenci bodo nagrade prejeli po pošti.
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Se te
nekaj
loteva?
Ne zamudi prazničnega
decembra, hitro vzemi
Daleron COLD3!
Pomaga pri gripi in prehladu.

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

