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Če imate zaradi srčnega popuščanja občutek, da težko dihate, ste opazili, da otekate
ali ste utrujeni, se pogovorite z osebnim zdravnikom. Z ustrezno pomočjo lahko še naprej
delate tisto, kar vam je pri srcu.

KAJ JE SRČNO POPUŠČANJE?
Ko je gospa Suzana dobila diagnozo srčno popuščanje, jo je bilo strah, saj bolezni
ni poznala. Ko je enkrat spoznala in razumela, kaj dejansko pomeni srčno popuščanje, ji je to pomagalo razumeti, kako pomembna sta sprememba življenskega
sloga in obvladovanje bolezni.
Srce je mišica, ki se stisne in sprosti z vsakim srčnim utripom ter tako črpa kri po
telesu. Pri srčnem popuščanju srce ne zmore več učinkovito črpati krvi po telesu.1–3
Zdravnica je gospe Suzani pojasnila, da srčno popuščanje pomeni, da je njeno
srce postalo prešibko ali neprožno in tako ne zmore več učinkovito črpati krvi.2,3
Posledično se lahko težave pojavijo tudi drugje v telesu, saj organi in mišice ne
dobijo dovolj kisika in hranil.
Srčno popuščanje ni ozdravljivo, vendar lahko napredovanje bolezni upočasnimo z
zgodnjo diagnozo, uvedbo optimalne terapije in s spremembo načina življenja čim
prej. Bolezen se s časom slabša, vendar lahko srčno popuščanje danes učinkovito
obvladujemo1,4,5 in tako še naprej delamo stvari, ki so nam pri srcu.

SIMPTOMI, KI JIH MORAMO SPREMLJATI PRI SRČNEM
POPUŠČANJU:
Občutek težkega dihanja
med aktivnostjo ali celo v mirovanju.1,6
Zaradi težkega dihanja ponoči potrebujemo
bolj dvignjeno vzglavje.
Otečeni gležnji, noge ali trebuh, ki so
čez dan pogosto bolj opazni. Ko se ti simptomi
poslabšajo, zaradi bolečin težje hodimo.
Utrujenost in izčrpanost, zaradi katere se
lahko počutimo preutrujeni ali prešibki, da bi
lahko opravljali vsakodnevna opravila1,6 ali se
odpravili na sprehod ali obiske.
Ostali simptomi, ki jih moramo prav tako spremljati, so
dolgotrajen kašelj, povišanje telesne mase, izguba apetita,
zmedenost, omotica, omedlevica in spremembe v srčnem
utripu.6,7

Redni pregledi, tudi ob odsotnosti simptomov,
pa so pri srčnem popuščanju ključni za nadzor
in upočasnjevanje napredovanja bolezni. Prav
tako so ti pregledi pravi čas za pogovor o vseh
pomislekih in skrbeh, ki jih imajo bolniki s srčnim
popuščanjem. Zato je pomembno, da se bolniki
na pregled dobro pripravijo, med drugim tudi z
zapisanimi opažanji glede simptomov in vprašanji
glede predpisanih zdravil in življenjskega sloga.
Ko bolniki opazijo, da se simptomi spreminjajo
oziroma slabšajo, je to znak, da srčno popuščanje
napreduje.5 Tudi če so spremembe zelo majhne,
je treba čim prej obvestiti zdravnika, da lahko
ta po potrebi prilagodi zdravljenje, ki bi najbolj
ustrezalo bolnikovim potrebam.4,5 Primerna terapija
tudi pomembno zmanjša možnosti za sprejem v
bolnišnico zaradi poslabšanja srčnega popuščanja.
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Spoštovane članice in člani!
prim. Janez Poles, dr.med., kardiolog, predsednik ZKDKS
titi pred okužbo. V vsaki vojni
smo poleg utrdb potrebovali
tudi vojake. Brez specifičnih
protiteles, ki jih razvijemo ob
prebolevanju bolezni, še bolj
pa po cepljenju, ni pričakovati
zagotovljene zmage.
Bodimo osveščeni in osveščajmo ljudi. Le cepljenje nas lahko
dolgoročno vrne v mirno in
sproščeno življenje. Zavedati
pa se moramo, da z jesenjo
in zimo prihaja tudi obdobje
gripe. Upam, da bo odziv na
cepljenje vsaj tako velik, kot
je bil lani. Vsem kroničnim in
ogroženim bolnikom pa svetujemo tudi cepljenje proti
pnevmokoku.

V leto 2021 smo vstopili obremenjeni s pandemijo Covida19.
Optimistično smo sprejeli
novico o prihajajočem cepivu
in upali, da bomo uspeli doseči
veliko precepljenost prebivalstva, kar bi zagotavljalo postopno izginotje virusa. Žal smo
daleč od želja in zastavljenih
ciljev.

sveta prihajajo novice o vse
večjem številu novo okuženih
z različico delta, ki je veliko bolj
kužna. Kaj bo prinesla jesen
in kasneje zima z nižjimi temperaturami, ki so prav ugodne
za širjenje virusa? Bomo v
bolnišnicah ponovno odpirali
covid oddelke in nadaljevali z
žalostno statistiko?

Odstotek precepljenosti je še
vedno prenizek, še bolj pa moti
dejstvo, da so se številni cepili
zaradi načrtovanih potovanj in
ne zaradi zavesti, da nas prav
precepljenost lahko zavaruje
pred ponovnim valom. Preseneča dejstvo, da še vedno nismo precepili ogroženih skupin
in da je odstotek cepljenih med
mladimi zelo nizek.

Še je čas, da stopimo do cepilnega mesta in nastavimo
ramo. Prav je, da poskušamo v
razgovorih z vsemi, ki še vedno
dvomijo, razbliniti dvome o
cepivu ter njegovih stranskih
učinkih. Res je, da se pojavljajo
v zanemarljivem odstotku, a so
bistveno manj usodni, kot pa
zapleti ob prebolevanju kovida.
Krepitev imunskega sistema je
še kako pomembna, saj bomo
ob okužbi bolezen lažje preboleli. Ne more pa nas zašći-

Trenutno stanje ni prav nič
obetavno. Iz različnih koncev
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Hkrati pa ne smemo pozabiti,
da so bolezni srca in žilja zadnja desetletja tudi v Sloveniji
najpogostejši vzrok zbolevnosti
in umrljivosti odraslih. Poskrbimo za zdravo prehrano, ostanimo nekadilci, uspešno obvladajmo stres ter bodimo redno
telesno aktivni. Ob vse večjem
številu novo okuženih bolnikov
bomo ob vadbi v koronarnih
društvih morali spoštovati
pravilo PCT. Da se ne bo treba
pred vsako vadbo testirati, je
cepljenje idealna rešitev.
Poznati moramo tudi vrednosti
naših krvnih maščob in krvnega sladkorja ter poskrbeti, da
bodo v svetovanih območjih.
Krvni tlak mora biti urejen in
telesna teža kontrolirana. Čim
prej se moramo spoprijeti z
dejavniki tveganja in poskrbeti
za dobro pretočnost arterij. Ni
potrebno veliko! Malo dobre
volje in spoznanje, da je vredno
živeti in da mora biti življenje
tudi kvalitetno.

STE SE ŽE CEPILI PROTI COVIDU-19?
Zakaj je pomembno, da se cepimo?
S cepljenjem zaščitimo sebe in svoje bližnje.
Cepljenje nas bo zaščitilo pred težjim potekom
bolezni. Z dovolj veliko precepljenostjo bomo
dosegli kolektivno zaščito. To pomeni posredno zaščito, ki nastane, kadar je velik
delež prebivalstva zaščiten pred okužbo, s tem pa so pred okužbo bolj varni tudi
neimuni posamezniki. Bolezen se namreč v populaciji zaradi večjega dela zaščitenih
posameznikov ne more več tako učinkovito prenašati, ker se verige prenosov okužbe
prekinejo oziroma omejijo. Dosežemo jo lahko s cepljenjem.

Kaj lahko pričakujemo po cepljenju?
Tako kot pri drugih cepivih in zdravilih se tudi po cepljenju proti covidu-19 lahko pojavijo
neželeni učinki, ki pa so običajno blagi do zmerni in prehodni. Najpogosteje so poročali
o naslednjih neželenih učinkih: bolečina, oteklina in/ali rdečina na mestu cepljenja,
utrujenost, glavobol, bolečine v mišicah in sklepih, mrzlica, povišana telesna temperatura,
slabost, bruhanje, oteklost bezgavk, ki pa so izzveneli v nekaj dneh po cepljenju. Te
reakcije so pričakovane in kažejo, da se je naš imunski sistem odzval na cepljenje.

Kako vemo, da so cepiva varna?
Cepiva so varna in preverjena. Dovoljenje za promet izda Evropska agencija za zdravila
(EMA), ki skrbno preveri vse podatke o kakovosti, varnosti in učinkovitosti cepiva, ki
podpirajo uradno dovoljenje za promet. Čeprav ima cepivo dovoljenje za promet,
EMA še naprej zbira in analizira podatke o varnosti in učinkovitosti tega cepiva zaradi
varnosti ljudi v EU, ki bodo cepivo prejeli.

Kje se lahko prijavimo na cepljenje?

PRIJAVA

Na spletni strani: www.cepimose.si.
Za pomoč se lahko obrnemo tudi na brezplačno telefonsko številko 080 14 04
ali pokličemo svojega osebnega zdravnika.

Informacije o cepljenju pridobivajmo iz zanesljivih virov.
Obiščite www.cepimose.si.

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.
Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.
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Preiskave v kardiologiji
David Bele, dr. med., spec. interne medicine
Oddelek za kardiologijo, SB Novo mesto
Ljudje so že v antičnih časih
vedeli za obstoj srca, čeprav
njegove natančne funkcije in
anatomije niso mogli povsem
razumeti. Aristotel je tako
menil, da v srcu nastaja kri,
Hipokrat pa je že opažal, da kri
teče ciklično iz srca v pljuča.
Galen je v 2. stoletju že ločil
med arterijsko in vensko krvjo,
je pa zmotno srcu pripisoval
nastajanje toplote v telesu.
Do preboja v razumevanju
srčno-žilnega sistema je nato
minilo tisočletje in pol. Leta
1628 je angleški zdravnik William Harvey izdal delo De Motu
Cordis, v katerem je opisal
krvni obtok in mehansko delo
srca, s čimer je obrnil na glavo
učenje Galena.
Z razvojem znanosti in tehnologije se je v 19. in 20. stoletju
znanje o zgradbi in predvsem o
delovanju srca pričelo naglo večati. Z razvojem tehnologije so
lahko naši predhodniki razvili
različne preiskovalne metode
srca. Tako smo lahko natančno
spoznali zgradbo in delovanje
srca ter spremembe, ki se pojavijo pri različnih bolezenskih
stanjih. Namen prispevka je na
kratko predstaviti preiskave, ki
jih najpogosteje uporabljamo v
kardiologiji.
Anamneza in klinični pregled
Anamneza vsebuje podatke,
ki jih zdravnik pridobi s postavljanjem vprašanj bolniku. Z
njimi ugotavljamo bolnikove
simptome, ki bi lahko kazali na
določeno bolezen. Od bolnika želimo izvedeti, kakšne
so težave, kdaj se pojavijo,
kako jih blaži. Zanima nas tudi
bolnikova zgodovina, bolezni
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v družini, morebitne razvade
(npr. kajenje). Natančno moramo poznati, katera zdravila in
v kakšnem odmerku jih bolnik
jemlje. Natančna anamneza
izkušenega kardiologa že lahko
usmeri k pravi diagnozi, ki jo z
nadaljnjimi preiskavami zgolj
še potrdi.
Bolnika opazujemo že med
pogovorom, ob pregledu v ambulanti opravimo pregled vseh
organskih sistemov, natančneje pa se usmerimo v pregled
srčno-žilnega sistema. K pregledu kardiološkega bolnika
sodita meritev krvnega tlaka in
tipanje pulza. Način pulziranja
nas lahko usmeri k določenim
boleznim srca – tako npr. pri
zožitvi aortne zaklopke opažamo počasi rastoči pulz, saj zožitev zaklopke predstavlja oviro
pri pretoku krvi. S tipanjem
pulza že lahko ocenimo tudi
ritem srca. Pri pregledu kardiolog s stetoskopom avskultira
srce – pri normalnem zapiranju
srčnih zaklopk namreč nastanejo kratke in slišne vibracije,
ki jih slišimo kot dva tona. Pri
določenih bolezenskih stanjih
lahko slišimo dodatne tone ali

šum, ki nastane zaradi vrtinčenja krvi.
Elektrokardiogram (EKG)
Elektrokardiogram je grafični zapis električne aktivnosti
srčne mišice, ki jo zaznamo z
elektrodami, nameščenimi na
določene točke na površini
telesa. Metoda se je razvila konec 19. stoletja, prvo praktično
napravo za snemanje EKG pa
je leta 1901 izdelal Willem Einthoven, za svoj prispevek je leta
1924 prejel Nobelovo nagrado
za medicino.
Krčenje srčne mišice povzročajo električne spremembe, ki
navadno nastanejo v posebej
za to določenih celicah in se
razširijo na vse celice srčne
mišice. Zaradi teh električnih
sprememb nastane v srcu neke
vrste električno polje – srce si
lahko predstavljamo kot baterijo z dvema poloma, smer in
jakost električnega polja srca
pa se s časom spreminjata. Z
elektrodami, ki jih namestimo
na dogovorjena mesta na površini telesa, lahko to električno
polje merimo. Med preiskavo
bolnik mirno leži, da se tako

Slika 1: Einthovnov EKG aparat

izognemo morebitnim artefaktom aktivnosti skeletnih mišic.
Navadno bolniku na površino
telesa namestimo 10 elektrod,
standardni zapis EKG pa vsebuje 12 odvodov.
Z EKG lahko razpoznamo
povečano maso posameznih
delov srca in bolezni prevajanja
električnega impulza v srcu.
Tudi elektrolitske spremembe
v telesu povzročijo značilne
spremembe EKG zapisa. Najbolj nepogrešljiv je EKG pri razpoznavi motenj srčnega ritma
in ishemije miokarda.
Snemanje EKG je neinvazivna,
varna in neboleča preiskava,
zato je navadno sestavni del
vsakega kardiološkega pregleda. V Sloveniji EKG uporabljamo od leta 1933.

tekočem traku ali sobnem
kolesu, navadno se stopnja
obremenitve stopnjuje na 2–3
minute. S preiskavo telo prisilimo v stanje večje nadzorovane
dejavnosti in ob tem merimo
različne parametre (krvni tlak,
srčno frekvenco, snemamo
EKG, analiziramo pline v izdihanem zraku), ki pomagajo pri
oceni delovanja srca in pljuč
ter ugotavljanju morebitnih
bolezenskih sprememb.
Slika 3: Vgradna naprava
za snemanje EKG
srčnega ritma. Če motnje
srčnega ritma v času snemanja
ni, lahko preiskavo ponavljamo
večkrat, v nekaterih primerih
pa si pri odkrivanju motenj
ritma pomagamo tako, da bolniku pod kožo vsadimo aparat,
ki shranjuje EKG posnetek
zadnjih nekaj dni ter posnetke
v času, ko bolnik zazna težave – takrat sproži snemanje s
posebnim daljincem.
Obremenitveno testiranje
Obremenitvno testiranje (cikloergometrija) je neinvazivna
preiskava, pri kateri bolnika
stopenjsko obremenimo na

Preiskava služi za objektivno
oceno zmogljivosti bolnika,
med obremenitvijo poskušamo odkriti morebitne motnje
ritma, preiskave pa uporabljamo tudi ob sumu na ishemijo
miokarda – ob obremenitvi
lahko izzovemo angino pektoris oziroma v ishemične spremembe EKG. Zadnje smernice
za obravnavo bolnikov s kronično koronarno boleznijo
preiskave ne uvrščajo več med
priporočene ob sumu na ishemijo miokarda – nadomeščajo
jo slikovne metode (npr. scintigrafija miokarda in v zadnjem
času magnentnoresonančno
slikanje srca).

Slika 2: Aparat za snemanje
Holter EKG
Holter EKG
Gre za vrsto EKG preiskave,
pri kateri bolniku na prsni koš
namestimo elektrode, ki so
povezane z majhnim prenosnim EKG aparatom. Navadno
snemamo EKG 24 ur, pri iskanju motenj ritma, ki se pojavljajo redkeje, pa uporabljamo
tudi 72-urno in 14-dnevno
snemanje EKG. Aparat sta
razvila Norman J. Holter in B.
Glasscock, v komercialni rabi je
od leta 1962.
Preiskavo uporabljamo predvsem za odkrivanje motenj
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Ultrazvok srca
Ultrazvočna preiskava srca je
neinvazivna in neboleča preiskava, ki omogoča opazovanje
delovanja srca v živo. Posebna
sonda oddaja zvok visokih
frekvenc in lovi odboje, ki se
pojavijo pri prehodu zvoka skozi tkiva, računalnik jih s kompleksno obdelavo nato pretvori
v sliko, ki jo vidimo na ekranu
– podobno kot netopir »vidi«
svet okoli sebe v popolni temi.
Pri preiskavi lahko merimo velikost srčnih votlin, opazujemo
krčenje srčne mišice, gibanje
srčnih zaklopk, z dopplersko
metodo pa nam omogoča tudi
prikaz gibanja krvi v srčnih votlinah in žilah.

omogoča tudi večjo kakovost
slike, je pa preiskava za bolnika
bolj neprijetna kot navadna
transtorakalna ultrazvočna
preiskava.

Standardni pristop je preko
stene prsnega koša (transtorakalni ultrazvok srca). Občasno
želimo posamezne strukture
srca prikazati natančneje,
takrat uporabimo transezofagealno ultrazvočno preiskavo
srca. V tem primeru v požiralnik vstavimo ultrazvočno
sondo, ki je po videzu podobna
endoskopu, ki se uporablja
pri gastroskopiji, le da ima
na koncu ultrazvočno sondo.
Ker je sonda v tem primeru
bližje srcu, lahko uporabljamo
ultrazvok višjih frekvenc, kar

Preiskava poteka v posebnem
prostoru in traja 30–60 minut.
Med preiskavo bolnik leži na
preiskovalni mizi v tunelu MR
aparata. Med preiskavo ga osebje preko kamer spremlja na
ekranu in ga tudi sliši. Zaradi
ozkega tunela, v katerem mora
bolnik ležati, lahko preiskava
pri osebah s klavstrofobijo
sproži občutek tesnobe, ki pa
ga lahko z zdravili ublažimo.
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Magnetnoresonančno (MR)
slikanje srca
Magnetna resonanca je tehnika slikanja telesa z uporabo
močnega magnetnega polja,
radijskih valov in računalnika,
ki signale pretvori v sliko. Pri
slikanju ne uporabljamo rentgenskega sevanja. Magnetno
polje, ki se uporablja pri preiskavi, je precej močnejše od
zemeljskega, vendar do sedaj
nismo opazili morebitnih škodljivih učinkov na organizem.

Zaradi narave preiskave je
izjemno pomembno, da bolnik
izvajalca pred preiskavo opozo-

ri, če ima kje v telesu vstavljene
kovinske predmete z magnetnimi lastnostmi ali elektromagnetne naprave, saj v tem
primeru tovrstnega slikanja ne
moremo opraviti. Če ima bolnik vgrajene umetne materiale,
mora pred preiskavo pridobiti
certifikat o ustreznosti materiala za MR preiskavo. Pri kardioloških bolnikih so v preteklosti
pogosto predstavljali zadržek
za tovrstno slikanje vstavljeni
srčni spodbujevalniki, moderni aparati pa so že primerni
za MR slikanje. Vstavljene
žilne opornice ob koronarni
angioplastiki ne predstavljajo
zadržka za navadno MR slikanje.
Scintigrafija miokarda
Perfuzijska scintigrafija miokarda je oblika funkcijskega
slikanja srca. Z njo prikažemo
viabilnost srčne mišice (ali je na
določenem delu srca prisotna
brazgotina in je količina normalne srčne mišice zmanjšana)
in prekrvitev srčne mišice v
mirovanju in med obremenitvijo. Obremenitev srca lahko
dosežemo s fizikalno obremenitvijo (poganjanje pedal) ali z
aplikacijo zdravil.
Preiskava poteka v dveh delih
dva zaporedna dneva. Pri preiskavi v žilo vbrizgamo poseben
radioaktivni izotop. S slikanjem
s kamero gama prikažemo porazdelitev radioizotopa v srčni
mišici in tako posredno prikažemo prekrvitev posameznih
delov srčne mišice. Prvi dan se
opravi slikanje srčne mišice v
mirovanju, drugi dan pa med
obremenitvijo. S primerjavo
obeh posnetkov ugotavljamo
morebitne izpade v prekrvljenosti srčne mišice, ki usmerjajo
k sumu na pomembno zožitev
koronarnih arterij, to pa navadno potrdimo ali ovržemo s
koronarografijo.

Koronarografija
Koronarografija je rentgenska
preiskava, pri kateri prikažemo
koronarne arterije – tj. arterije,
ki prehranjujejo srce. Preiskava
je invazivna, izvaja se v lokalni
anesteziji. Preko arterije na
zapestju ali v dimljah uvedemo
tanko cevko, ki jo postavimo
na izstopišče koronarnih arterij
iz aorte. V koronarno arterijo
vbrizgamo kontrastno sredstvo
in z rentgenskim aparatom prikažemo pretok kontrastnega
sredstva po žili. Tako si prikažemo odlitek žile ter morebitne
zožitve ali zapore koronarnih
arterij. Ob ugotovljenih zožitvah lahko poseg nadaljujemo
s perkutano koronarno angioplastiko, pri kateri zožitev
koronarne arterije razširimo
z balonom in vstavimo žilno
opornico.

Prvo kateterizacijo srca so opravili že leta 1929, ko je Werner
Forssman vstavil plastično cevko v lastno veno in jo vodil do
desnega preddvora. Leta 1960
je Mason Sones pomotoma
vbrizgal kontrastno sredstvo v
koronarno arterijo namesto v
levi prekat. Preiskavo je nato
pričel izpopolnjevati in velja
za začetnika izvajanja koronarografij. Leta 1977 so opravili
prvo balonsko širitev koronarne arterije, s čimer se je pričel
hiter razvoj interventne kardiologije.
Zaključek
V prispevku so na kratko
predstavljene preiskave, ki jih v
kardiologiji najpogosteje uporabljamo. Pomembno je, da
bolnik preiskave, s katerimi se
srečuje, pozna, saj se tako po
eni strani zmanjša stres, ki ga

predstavlja podajanje v neznano, po drugi strani pa se lahko
na preiskavo ustrezno pripravi
in pri izvedbi preiskave lažje
sodeluje.
Z modernimi preiskovalnimi
metodami lahko dandanes
tako rekoč opazujemo srce pri
delu, vendar osnove pregleda
kardiološkega bolnika ostajajo
enake, kot so bile pred 2000
leti – najpomembneje je vedno bilo in vedno bo prisluhniti
bolniku ter na podlagi tega
izbrati preiskave, s katerimi bo
pot do diagnoze in zdravljenja
najkrajša.

SCHILLER d.o.o., Stepišnikova ulica 12a, 2310 Slovenska Bistrica
+386 2 843 00 56, info@schiller.si
www.schiller.si
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Vrste telesne vadbe pri
srčno-žilnih bolnikih
Dr. Marko Novakovič, dr.med.
Telesna vadba dokazano izboljšuje številne kazalnike srčno-žilnega zdravja, kot so telesna
zmogljivost, srčna in žilna funkcija ter kakovost življenja, tako
pri zdravih posameznih, kot
tudi pri različnih vrstah srčno-žilnih bolnikov. Številne študije
in vse sodobne smernice s
področja preventivne kardiologije jo zato priporočajo:
• za preprečevanje nastanka
srčno-žilnih bolezni pri zdravih posameznikih,
• kot del okrevanja po srčno-žilnem dogodku (v stabilni
fazi) in
• kot temeljni del vseživljenjske
rehabilitacije pri bolnikih z
znano srčno-žilno boleznijo.
Osnovna delitev telesne vadbe
je aerobno-dinamična in anaerobna vadba – vadba za moč.
Aerobna vadba
Aerobno telesno vadbo poznamo kot dinamično zaradi
premikanja telesa ali delov
telesa z vzdrževanjem konstantnega tonusa mišic (izotonična
vadba). Primeri aerobno-dinamične telesne vadbe so
kolesarjenje, hitra hoja, tek,
nordijska hoja in druge. Zaradi
usklajenosti in sinhroniziranosti srčno-žilnega, dihalnega
in mišično-skeletnega sistema
je aerobna vadba najbolj priporočljiva vrsta telesne vadbe za
srčno-žilne bolnike, predvsem
zaradi predvidljivega odziva
srca in ožilja nanjo.
Kontinuirana in intervalna
aerobna vadba
Številne študije proučujejo
različne vrste aerobne telesne
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vadbe za srčno-žilni sistem.
Med njimi sta najbolj znani
kontinuirana in intervalna.
Kontinuirano vadbo definiramo kot aerobno vadbo z
vzdrževanjem kontinuirane
intenzivnosti na določeni ravni.
Najbolj pogosto je pri srčno-žilnih bolnikih svetovana raven
intenzivnosti 70–75 % glede na
maksimalno doseženo stopnjo
intenzivnosti na obremenitvenem testiranju ali glede na
maksimalno srčno frekvenco.
Smernice s področja preventivne kardiologije temeljijo na
rezultatih študij, ki so večinoma proučevale kontinuirano
aerobno vadbo, za katero se
meni, da je varna in učinkovita
za srčno-žilne bolnike.
Intervalna aerobna vadba je
nekoliko novejša vrsta, ki se je
v kardiološke vede “preselila”
iz študij na zdravih posameznikih. Pri tej vadbi se izmenično
izmenjujejo intervali večje in
manjše intenzivnosti. V primerjavi s kontinuirano vadbo
so nekatere študije na zdravih
posameznikih pokazale, da je
intervalna vadba bolj učinkovita in manj časovno potratna,

vendar večina študij bistvenih
razlik med omenjenima vrstama ni potrdila. Nekatere
študije so sicer proučevale tudi
intervale s pasivnim odmorom
namesto manj intenzivnega intervala, ampak se takšna vadba
ni izkazala za dovolj učinkovito
v primerjavi z vadbo, ki vsebuje intervale večje in manjše
intenzivnosti. Nizkointenzivna
intervalna vadba se že rutinsko
uporablja v centrih za ambulantno kardiološko rehabilitacijo za bolnike s koronarno
boleznijo. Za bolnike s srčnim
popuščanjem smo za zdaj še
vedno zelo previdni pri uvajanju tistih vrst vadb, ki vsebujejo
intenzivnejše intervale.
Hoja
Številni srčno-žilni bolniki, zlasti
tisti po miokardnem infarktu
ali s postavljeno žilno opornico
ali obvodom (bypasom), imajo
zelo pogosto pridružene še
druge aterosklerotične bolezni,
med katere sodi periferna arterijska bolezen. To je bolezen,
ki nastane zaradi nabiranja
aterosklerotičnih leh (oblog)
v žilah spodnjih okončin, kar
se na začetku kaže z boleči-

nami med hojo, predvsem v
mečih. Idealna vrsta vadbe za
tovrstne bolnike je, mogoče se
sliši ironično, hoja. Vsa strokovna združenja, ki proučujejo
periferno arterijsko bolezen,
poudarjajo, da je “terapija s
hojo” prvi izbor za zdravljenje
te bolezni v začetni fazi. Svetuje se vsakdanja hoja, ki naj
traja 1 uro. Ob pojavu bolečine
naj se bolnik ustavi, počaka, da
bolečina izzveni, in nato s hojo
nadaljuje. Fiziološka podlaga, zakaj bolnikom, ki čutijo
bolečine v mečih med hojo,
svetujemo prav hojo, temelji v
tvorbi naravnih obvodov med
aktivacijo prizadetih mišic ter
izboljšanju njihove žilne funkcije. Zato vsakdanjo hojo svetujemo tudi tistim, ki (še) nimajo
periferne arterijske bolezni, da
bi jo preprečili.
Vadba za moč
Anaerobna, statična oziroma
vadba za moč, katere klasičen
primer predstavljajo dvigovanje uteži in podobne vaje, se že
vrsto let uporablja in raziskuje
predvsem v študijah na zdravih
posameznikih. Zaradi neusklajenosti srčno-žilnega in kostno-mišičnega sistema je odziv
srca in ožilja nepredvidljiv in
lahko pride do naglega skoka
krvnega tlaka in srčne frekvence. To je najpomembnejši
vzrok, da pri srčno-žilnih bolni-

kih, predvsem v začetnih fazah
srčno-žilne rehabilitacije,vztrajamo pri aerobni vadbi, vadbo
za moč pa dodajamo previdno.
Najprej ponavljamo vaje z
določeno maso, nato maso
previdno povečujemo, in ta naj
bo enakomerno razdeljena na
zgornje in spodnje okončine.
Če se pravilno izberejo bolniki,
pri katerih je verjetnost za ponovitev srčno-žilnega dogodka
majhna, je dodatek vadbe za
moč aerobni telesni vadbi zelo
koristen in učinkovit. Izboljšuje
ne le mišično moč, temveč tudi
aerobno telesno zmogljivost,
splošno počutje in kakovost
življenja. Ponovno je treba
poudariti načelo, s katerim se
zaključujejo številna strokovna
priporočila – da je vadba za
moč pri srčno-žilnih bolnikih
lahko le dodatek, nikakor pa ne
zamenjava za aerobno telesno
vadbo.

Vaje za koordinacijo in ravnotežje
Pravilno izvajanje vseh priporočenih vrst telesne vadbe
pri srčno-žilnih bolnikih je
pomembna, toda včasih zelo
kompleksna naloga. Zlasti za
bolnike, ki v preteklosti niso
bili vajeni redne telesne vadbe,
sedaj pa se jim svetujejo številni “neznani” gibi. Vzroki za te
težave pogosto ležijo v koordinaciji mišičnih skupin oziroma
njihovi odsotnosti. Takšni gibi
postajajo avtomatski šele po
določenem številu ponavljanj.
Vaje za koordinacijo in ravnotežje zajemajo večinoma zelo
nizkointenzivne vrste vadbe
za moč, ki imajo torej dvojno
vlogo – poleg izboljšanja mišične moči boljšajo koordinacijo
mišičnih skupin pri izvedbi
določenih vrst vadbe in njihovo
izvajanje.
Vaje za koordinacijo in ravnotežje so se izkazale kot zelo
pomembne pri starejših posameznikih, vključujoč tudi
starejše srčno-žilne bolnike.
Zaradi starostnih sprememb, ki
zajemajo receptorje, centralni
živčni sistem in kostno-mišični
sistem, je pri starejših tveganje za padce značilno večje v
primerjavi z mlajšimi. Ponovno
“učenje” koordinacije pri starejših bolnikih boljša statično
in dinamično ravnotežje ter
nadzor nad izvajanjem gibov.
Telesna vadba ostaja temeljni
del vseživljenjske rehabilitacije po srčno-žilnih dogodkih.
Pravilna izbira in izvajanje
vadbe sta zelo pomembna tako
zaradi varnosti kot tudi zaradi učinkovitosti. Pomembno
je izbrati vrsto vadbe, ki je za
posameznika primerna in zaželena, da zagotovimo izvajanje
na daljši rok in s tem dolgotrajnejše učinke. Pri izboru vadbe
naj bodo vključeni zdravstveni
strokovnjaki in seveda tudi
posameznik.
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Zdravila za koronarne bolnike
prim. Cirila Slemenik Pušnik, dr. med.

Koronarna bolezen je dinamičen proces, ko aterosklerotične lehe funkcionalno ovirajo
pretok po srčnih koronarnih
arterijah. To bolezen poskušamo stabilizirati z zdravim
življenjskim slogom, z zdravili
in, če je potrebno, tudi z revaskularizacijo (širitvijo koronarnih žil, vstavitvijo opornic
ali kardiokiruškim posegom
– obvodi na srcu- bypassi). V to
skupino torej sodijo bolniki s
prebolelim srčnim infarktom, z
angino pektoris, po opravljeni
PCI koronarnih arterij in vstavitvijo stentov ter po kardiokirurški operaciji srčnih žil.
V standardno shemo zdravljenja kroničnega koronarnega
sindroma sodijo zdravila, ki izboljšajo simptome bolezni, in
zdravila, ki preprečujejo napredovanje bolezni ali ponovitve miokardnega infarkta.
Optimalno zdravljenje je tisto,
ki zmanjšuje simptome, učinkuje zaščitno pred ponovnimi
dogodki, ob dobrem sodelovanju bolnika, s čim manj
stranskimi učinki. Nimamo
univerzalne, optimalne terapije, ampak jo moramo prilagajati vsakemu posamezniku. Zelo
pomembno je izobraževanje
bolnikov o njihovi bolezni,
dejavnikih tveganja, strategiji
zdravljenja in pomenu zdravil.
Po priporočilih naj bi 2-4 tedne
po uvajanju zdravil podali bolnikom nadaljnja navodila.
Predpisana zdravila mora bolnik jemati vse življenje. Zdravila, ki jih jemlje, mora poznati in
opozoriti zdravnika na njihove
morebitne stranske učinke.
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Samovoljno prekinjanje terapije je nevarno.
Zdravila, ki izboljšujejo simptome, zmanjšujejo napade
angine pektoris in povečajo
zmogljivost
Nitrati
Če se pojavi značilna prsna
bolečina, je za njeno takojšnjo
prekinitev na mestu nitroglicerinsko pršilo, ki pomaga že
v 1–2 minutah. Pršilo se lahko
v razmaku 5 minut uporabi
3-krat. Če ni učinka, je treba
ob hudi prsni bolečini, s potenjem, takoj poklicati številko
112. Bodimo pozorni na rok
uporabnosti pršila, ki ga lahko
uporabimo tudi za zniževanje
povišanega krvnega tlaka.
Pršilo uporabimo v sedečem
položaju, da preprečimo izrazitejše padce krvnega tlaka.
Za dolgoročno reševanje težav
uporabimo dolgodelujoče
nitrate v obliki tablet, kapsul
ali obližev (Olicard, Monosan,
nitroglicerinski obliž). Omenjena zdravila razbremenijo
srce, ker razširijo žile dovodnice – vene. Povečanje žilnega

prostora upočasni priliv krvi v
desno srce, srce je manj obremenjeno in potrebuje manj
kisika. Omenjena zdravila širijo
tudi koronarne žile in obvodnice – kolaterale, ki oskrbujejo
dele srčne mišice ob zoženih
koronarkah.
Povzročijo lahko glavobole,
znižanje krvnega tlaka (prepovedana je sočasna uporaba
Viagre, Spedre, Tornetisa, Cialisa ...). Stalna uporaba lahko
zmanjša učinkovitost, zato je
treba pri uporabi zdravila upoštevati časovni razmak.
Betaadrenergični blokatorji
(BB) – zaviralci betaadrenergičnih receptorjev
Prva linija zdravljenja koronarne bolezni so betaadrenergični blokatorji (BB) – zaviralci
betaadrenergičnih receptorjev
ali blokatorji kalcijevih kanalčkov, ki zavirajo pretirano aktivacijo avtonomnega
živčnega sistema. Ta zdravila
nadzorujejo, umirjajo srčno
frekvenco in s tem zmanjšujejo
simptome – prsno bolečino,
dušenje. Receptorji beta so v
srčni mišici, ledvicah in drugih

organih. Če so draženi, se poveča moč krčenja srca, hitrost
srčnega utripa, s tem se poviša
krvni tlak, kar še dodatno obremeni že prizadeto srčno mišico
in povečuje njeno prizadetost.
Če so ti receptorji zasedeni z
betaadrenergičnimi blokatorji,
ti škodljive učinke zmanjšujejo.
Pri bolnikih po miokardnemu infarktu (MI) BB za 30 %
zmanjšajo tveganje za srčno-žilno smrt in ponovni MI. Če
moramo odmerek zmanjševati,
to storimo postopno. Zdravila, ki jih imamo na voljo, so
Concor, Byol, Sobycor, Borez,
Dilatrend, Coryol, Carvedigamma, Bloxan, Nebilet, Darob
mite, Ormidol. Imajo lahko tudi
precej redke stranske učinke,
kot so hladne noge, znižanje
krvnega tlaka, srčnega utripa,
poslabšanje astme, nespečnost, impotenca, utrujenost. O
stranskih učinkih poročajmo
zdravniku, saj lahko s prilagoditvijo odmerka ali z zamenjavo s
sorodnim zdravilom te učinke
odpravimo ali zmanjšamo.
Blokatorji kalcijevih kanalčkov
Znižujejo krvni tlak in srčni
utrip ter s tem zmanjšujejo
napade angine pektoris. Sem
sodijo Aldizem, Lekoptin , Lacipil, Amlopin, Lercapress ... Povzročijo lahko znižanja krvnega
tlaka, glavobol, rdečino obraza,
otekanja nog.
Dodatna antianginozna zdravila
Če BB ob hudi astmi, zelo nizkem krvnemu tlaku ni možno
predpisati blokatorjev kalcijevih kanalčkov in je srčni utrip
še previsok (preko 70/min), ima
pomembno mesto Ivabradin –
Procorolan, Bixzebra, Inevica
... Ta zdravila pri pridruženi
oslabeli srčni mišici ob infarktu
zmanjšajo srčno-žilno smrt,
ponovni infarkt ter potrebo po
napotitvi v bolnišnico.

Za izboljšanje zmogljivosti in
zmanjšanje pogostnosti napadov angine pektoris se uporabljajo še dodatna metabolična
antianginozna zdravila, kot so
Trimetazidin – Preductal MR,
ki daje srcu dodatno energijo,
omogoča daljšo prehojeno
razdaljo in intenzivnejše aktivnosti, in Ranolazin – Ranexa,
ki izboljša zmogljivost in deluje
ugodno tudi na preprečevanje
motenj ritma.
Zdravila, ki preprečujejo ponovni srčni infarkt in preprečujejo poslabšanje bolezni
Antitrombotična terapija
Najbolj resen zaplet z maščobnimi lehami obložene srčne
– koronarne žile je raztrganje
takšne obloge, krvavitve na
tem mestu in nastanek strdka
– tromba, ki žilo zapre. Zapora
žile prepreči dotok hranil in
kisika do dela srčne mišice, ki
ga ta žila prehranjuje. Nastane
srčni infarkt – poškodba srčne
mišice. Potreben je čimprejšnji
poseg – koronarografija. Pri
tem postopku z balončkom
razširijo zoženo, obloženo žilo
in vanjo vstavijo žilno opornico – stent. Hujšo prizadetost

mišice, ki lahko vodi do srčnega popuščanja, preprečimo s
hitrim odprtjem koronarne žile
(v 2–3 urah od začetka težav).
Pomembno je, da bolniki prepoznajo značilno prsno bolečino in hitro ukrepajo, saj šteje
vsaka minuta!
Ko je leta 1977 dr. Andreas
Gruntzig opravil prvo perkutano koronarno angioplastiko,
so bile težave zaradi nastajanja strdkov v žili razrešeni. Za
preprečevanje teh dogodkov
imamo zdravila, ki to preprečujejo strjevanje – antiagregacijska zdravila. Ta preprečujejo
zlepljanje krvnih ploščic – trombocitov. Najbolj znano antiagregacijsko zdravilo je Aspirin,
ki ga po akutnem dogodku
kombiniramo še z enim dodatnim, za obdobje 1 leta (Plavix
, Brilique, Efient, Eliskardia).
V prvih 3-6 mesecih je redna
dvotirna antiagregacijska terapija zelo pomembna! Če ima
bolnik s koronarno boleznijo
pridruženo še atrijsko fibrilacijo, najpogostejšo motnjo ritma
pri starejši populaciji, je potrebna še dodatna zaščita pred
nastankom možganske kapi.
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Bolniki dobijo ob antiagregacijski terapiji še antikoagulantna zdravila. Omenjena
zdravila prejemajo še, če imajo
vstavljeno umetno zaklopko
ali strdek v levem prekatu po
obsežnem infarktu. Antikoagulantna zdravila so: Marevan,
Sintrom ali nova antikoagulantna zdravila Pradaxa, Eliquis,
Xarelto. Dajemo jih v prilagojeni dozi glede ogroženosti za
ponovni trombotični dogodek
ali nevarnost krvavitve. O trajanju zdravljenja z omenjenimi
zdravili prejme bolnik navodila
pri odpustu iz bolnišnice ali na
pregledu v kardiološki ambulanti.
Zdravila za preprečevanje
srčno-žilnih dogodkov
Zaviralci angiotenzinske
konvertaze (ACE inhibitorji)
in zaviralci angiotenzinskih
receptorjev (ARB- sartani)
imajo pomembno vlogo pri
preprečevanju ishemičnih dogodkov in izboljšanju prognoze. Delujejo sistemsko, zmanjšujejo odpor proti srčnemu
iztisu, posledično razbremenijo
srce. Preprečujejo preoblikovanje srca po miokardnem
infarktu in preprečujejo srčno
popuščanje. Znižujejo krvni
tlak. To je velika skupina omenjenih zdravil, kot so Tenzopril,
Enap, Olivin, Prenessa, Voxin,
Bioprexanil, Gopten, Tritace ...
in sartani: Aprovel, Atacand,
Candea, Cozaar, Lorista, Diovan, Valsacor, Micardis. Če je
ob infarktu pridruženo hudo
srčno popuščanje z znižanim
iztisnim deležem < 40 %, je
pomembno čimprejšnje uvajanje kombinacijskega zdravila
Sacubitril / Valsartan – Entresto, ki izboljša preživetje,
zmanjša simptome srčnega
popuščanja in zmanjšuje potrebo po hospitalizaciji.
Zdravila za zniževanje maščob
Statini so priporočeni pri vseh
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bolnikih s koronarno boleznijo. Številne študije so potrdile,
da statini za vsako znižanje
LDL holesterola za 1 mmol/l
zmanjšajo miokardni infarkt,
možgansko kap in potrebo po
revaskularizaciji srca za 22 %,
srčno-žilno smrt za 20 %, celotno umrljivost v naslednjih 5
letih za 10 %. Če niso dosežene
ciljne vrednosti LDL holesterola, ki je v sekundarni preventivi
po miokardnem infarktu pod
1,4 mmol/l, je potrebno dodatno zdravilo Ezetimibe (Ezetrola) ali kombinacije statina z
ezetimibom (Rozor, Sorvitimb).
Če kljub maksimalnemu odmerku statina in Ezetimiba še
ne dosežemo ciljnih vrednosti
LDL, moramo čim prej uvesti
PCSK 9 inhibitorje – biološka
zdravila.
Statine bolniki praviloma dobro prenašajo. Pojavijo se lahko
bolečine v mišicah – miopatije,
predvsem pri istočasnem jemanju določenih protiglivičnih
zdravil, antibiotikov, grenivkinega soka … Če bolnik ne prenaša teh zdravil, se lahko takoj
uvede novo potentno zdravilo
za zniževanje LDL holesterola – PCSK9 inhibitor (Repatha,
Praluent, Leqvio).

Zaviralci betaadrenergičnih
receptorjev imajo pomembno
vlogo pri bolnikih s koronarno
boleznijo in srčnim popuščanjem z majhnim iztisnim deležem.
Pomen ambulantne rehabilitacije in koronarnih klubov
za boljši nadzor dejavnikov
tveganja in priporočene
terapije
Omenjena zdravila so zelo
pomembna za vse koronarne
bolnike, ki jih morajo jemati po
navodilu zdravnika. Zelo pomembno vlogo ima ambulantna srčna rehabilitacija, kjer po
vseh priporočilih lahko v času
predvidenih obiskov ustrezno
prilagajamo svetovana zdravila,
izvajamo osveščanje bolnikov
o njihovi bolezni in potrebnih
zdravilih, ki zmanjšujejo njihove težave in izboljšujejo prognozo bolezni. Po zaključeni
ambulantni rehabilitaciji koronarni klubi spodbujajo člane k
zdravemu življenjskemu slogu
in vztrajanju pri rednem jemanju priporočene terapije.
Z aktivnostmi, kot je svetovanje
zdravnikov v koronarnih klubih, lahko izboljšamo pozitiven
odnos bolnikov do njihovega
zdravja in upoštevanja priporočil, ki jim rešujejo življenja.

Zdravo žilje ima pomembne koristi
pri zdravljenju bolezni covid-19

prof. dr. Aleš Blinc, dr. med., specialist kardiologije in vaskularne medicine,
predstojnik Kliničnega oddelka za žilne bolezni, UKC Ljubljana
Bolezni srca in ožilja v razvitem
delu sveta, tudi Sloveniji, že desetletja terjajo visok davek. So
najpogostejši vzrok obolevnosti
in umrljivosti odraslih. Največ
smrti in dolgotrajne prizadetosti povzročata srčni infarkt
in možganska kap, oba pa sta
tesno povezana s predhodnimi
boleznimi žil. Gre za kronične
bolezni, ki jih je v veliki večini
mogoče preprečiti, napredovanje bolezni pa zaustaviti. A
stroka je zelo zaskrbljena, saj
so v zadnjem letu zaradi pandemije novega koronavirusa vse
druge bolezni nekako zasenčene. Zaradi bojazni pred okužbo ljudje opuščajo obiske pri
zdravniku, posledično je manj
kontrol dveh glavnih dejavnikov
tveganja, krvnega tlaka in holesterola, 'tihih ubijalcev', kar
pa ob nezdravljenju privede do
razraščanja aterosklerotičnih
žilnih oblog in resnih zapletov.
Zakaj je tako pomembno, da
imamo urejene vrednosti holesterola in zdrave žile smo vprašali prof. dr. Aleša Blinca, dr.
med., specialista kardiologije in
vaskularne medicine ter predstojnika Kliničnega oddelka za
žilne bolezni na UKC Ljubljana.
Odrasel človek ima v telesu
približno 100.000 kilometrov
žil in le če so zdrave, lahko
pričakujemo dobro delovanje
vseh telesnih organov. Sodobni, nezdrav način življenja žilje
najpogosteje prizadene zlasti
s posledicami nezdravljenih
povečanih vrednosti holesterola. Kako, na kakšen način
konkretno holesterol škoduje
našim žilam? Kakšne spremembe povzroča v njih?
LDL holesterol, ki zaide v žilno
steno, je močen spodbujevalec

vnetnega odziva v njej. Spodbuja makrofage, to je vrsta
belih krvničk, da se preobrazijo
in začno oblikovati aterosklerotične lehe. Na neki način bi
lahko rekli, da je LDL holesterol
za aterosklerozo, kot je kisik za
gorenje. Čim več ga je, tem bolj
bo vzplamtela ateroskleroza.
Prav zato je zelo pomembno,
da je LDL holesterola v krvi čim
manj, posledično ga bo malo
zašlo tudi v žilno steno in manj
bo spodbujanja ateroskleroze.
Vemo, da holesterol prav nič ne
boli, zato zanj sploh ne vemo,
dokler ni že pozno. Kdaj holesterol pravzaprav začne okvarjati naše žile, ob kakšnih simptomih lahko že laiki posumimo
na žilno bolezen?
Vprašanje je zelo dobro, odgovor je pa zelo težaven. Nikakor
ne moremo določiti časovne
točke, ko bi nam začele povišane vrednosti LDL holesterola
nenadoma škoditi. Gre za zelo
tiho in počasno zadevo. Ateroskleroza je nizko aktivno, tleče vnetje. Če imamo na primer
tur ali vneto grlo, to občutimo,
saj gre za akutno vnetje, ki boli.
Tihega, počasi tlečega vnetja
v žilni steni, ki povzroča aterosklerozo, pa sploh ne čutimo.
Vemo, da je LDL holesterol
neke vrste odpadni produkt
presnove lipoproteinov, zadnja faza preobrazbe delcev

VLDL, ki dostavljajo energetsko
bogate maščobne kisline v
mišice in druga tkiva, na koncu
pa ostanejo delci LDL, odpadek. Čim več jih je, tem slabše
je. Trudimo se doseči kolikor
je le mogoče nizke vrednosti
LDL holesterola. Do nedavnega so se sicer kresala mnenja
o tem, ali ima LDL holesterol
tudi kakšno koristno funkcijo,
zdaj pa se vse bolj kaže, da ta
vrsta holesterola telesu pravzaprav ni potrebna. Celice zlahka
same proizvedejo toliko holesterola, kolikor ga potrebujejo
za izgradnjo svojih membran. V
sodobnih raziskavah bioloških
zdravil za zniževanje LDL holesterola se je potrdilo, da tudi
zelo, zelo nizke vrednosti LDL
holesterola človeški organizem
odlično tolerira, saj ne prihaja
do nobenih stranskih učinkov,
na primer pospešene demence, zmanjšanja kognitivnih
spodobnosti, okvar žil, živčevja
ali česar koli drugega. Iz dneva
v dan se bolj potrjuje teza, da
je LDL holesterol snov, ki se je
je treba čim prej znebiti ali jo
držati na čim nižji vrednosti.
Verjetno pa so najnižje vrednosti tudi pri LDL holesterolu
individualno pogojene ...
Absolutno. Te vrednost so do
neke mere že genetsko pogojene, po drugi strani pa odraz
življenjskega sloga.

15

Koliko bo določena vrednost
LDL holesterola škodila našim
žilam, je odvisno tudi od tega,
koliko so sicer zdrave. Zdravo
žilje tolerira precej višje vrednosti LDL holesterola brez
vidne škode, kakor pa poprej
okvarjeno žilje. Če gre za
okvaro endotelija, ki je denimo povzročena s hipertenzijo,
sladkorno boleznijo in podobnimi kroničnimi obolenji, lahko
že relativno nizke vrednosti
LDL holesterola pospešujejo
razvoj ateroskleroze.
Bolezni žil ne le skrajšujejo
življenjsko dobo, tudi sicer zelo
vplivajo na kakovost življenja.
A k sreči jih lahko zdravimo. Je
zdaj kaj drugače, ko nas ogroža tudi novi korona virus? Kaj
ugotavljate v praksi?
Kovid se je izkazal za zelo
močno trombogeno bolezen,
predvsem povzroča tromboze
v venskem sistemu, do neke
mere pa tudi v arterijskem.
Eden od razlogov je v tem, da
je žilna stena zelo bogata z
receptorji za koronavirus, ki
neposredno vstopa v notranji
žilni sloj. Po drugi strani pa
kovid kvari žilje tudi z vnetnim
citokinskim odzivom, ki sledi
okužbi.
Venske tromboze in pljučne
embolije so najpogostejši žilni
zapleti pri kovidnem obolenju,
opažamo pa tudi poslabšanja
arterijske bolezni v različnih
povirjih, na primer v koronarnem žilju, možganskem,
ali v žilju spodnjih okončin. V
zadnjem času se veliko govori in piše tudi o trombogenih
učinkih cepiv. Če pogledamo
razmerje med zapleti bolezni
in zapleti cepljenja, ugotovimo, da bo ob bolezni deset ali
nekaj deset bolnikov od tisočih
utrpelo trombotične zaplete,
ob cepljenju pa deset ali nekaj
deset oseb na milijon. Torej
lahko pričakujemo kar tisočkrat
več zapletov pri poteku bolezni
kot pa pri cepljenju. Gre za res
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ogromno razliko v prid cepljenja. Seveda pa v življenju ne
moremo prav za nobeno stvar
trditi, da je brez kakršnega koli
tveganja.
V začetku pandemije tudi stroka ni vedela prav dosti o nokvi
skrivnostni bolezni iz kitajskega Wuhana. Doslej pa je bilo
opravljenih že veliko raziskav
in slika postaja bolj jasna. Ali
imata virus SARS-CoV-2 in holesterol kaj skupnega? Bi nam
lahko pojasnili, kako deluje ta
povezava?
Kot sem že prej omenil, bo LDL
holesterol bistveno lažje prodrl
v notranjost žil, če so te okvarjene. Čim bolj je žila oslabljena,
tem večja je vloga tega škodljivca, ki se po njej pretaka. Različni škodljivi vplivi se med seboj
seštevajo ali celo množijo. V
obdobju sedanje pandemije
se škodljivim dejavnikom, ki
okvarjajo žilje, pridružuje tudi
kovid. Prav zato se moramo izogniti vsem škodljivim dejavnikom, na katere lahko vplivamo,
in v dobi pandemije covid-19
nikakor ne smemo ignorirati
visokega LDL holesterola. Prej
obratno. Še toliko bolj moramo
biti pozorni nanj in ustrezno
ukrepati.
V medijih beremo tudi, da koronavirus potrebuje 'pomočnike'
za prehod v celice in povzročitev bolezni. Po vaših odgovorih
sklepam, da mu tudi holesterol
pri tem pomaga. Ali so povišane vrednosti LDL holesterola

lahko neposredno povezane
tudi s težjim potekom bolezni
covid-19?
Vsaj posredno povezava obstaja. Znano je namreč, da imajo
bolniki s hipertenzijo, srčno-žilnimi boleznimi ali diabetesom
bistveno težji potek bolezni
covid-19. Obstajajo tudi hipoteze, da do okužbe lažje pride pri
nekom, ki ima oslabljeno žilje,
oziroma poprejšnjo endotelno
disfunkcijo.
Kaj pa obratno? Ali zdravljenje s statini, najbolj običajnimi zdravili za zniževanje LDL
holesterola, lahko na nek način
zmanjša tveganje za slabše izide zdravljenja in umrljivost teh
bolnikov? Je že kaj več znanega?
Za zdaj ni prepričljivih podatkov, da bi statini pomembno
pomagali pri akutni okužbi s
covid-19. Zelo dobro pa vemo,
da opuščanje profilaktičnih
zdravil ni dobro, zato zdravniki
takšno ravnanje odsvetujemo.
V začetnem obdobju še nismo
natančno vedeli, ali so ACE
zaviralci, zelo pogosta zdravila
za uravnavanje krvnega tlaka,
morebiti škodljivi pri okužbi z
novim koronavirusom. Kasneje
se je pokazalo, da nikakor niso
škodljivi, še več, so kvečjemu
koristni. Nekaj podobnega
velja tudi za statine. Ne gre za
to, da bi s statini lahko zdravili
tudi okužbo s covid-19, vsekakor pa vzdržujejo naše žilje v
boljšem stanju, kar ima gotovo
posredne koristi za zdravljenje
te pandemijske bolezni.

Torej moramo biti zdaj še bolj
pozorni na holesterol. Vrednosti bi morali sprejeti odgovorno. Vsak dan, ko je previsok,
povzroča večjo škodo in pelje
proti srčno-žilnim dogodkom.
To pa lahko ustavimo, upočasnimo. Zakaj je tako pomemben
čimprejšnji začetek zdravljenja,
kakšna je obravnava bolnika in
kakšna najprimernejša terapija?
Slovenija je ena od redkih držav
na svetu, kjer že presejanje
otrok poteka zelo intenzivno.
Pri tem se odkrije precej t. i.
družinskih hiperholesterolemij,
ki lahko že v adolescenci, ali v
aktivni odrasli dobi povzročijo
zamašitve arterij. Za odrasle potekajo programi presejanja pri
družinskih zdravnikih. Lahko bi
rekel, da praktično ni prebivalca
Slovenije, ki ne bi imel izmerjenega holesterola. Tisti, ki imajo
povišane vrednosti, bi se morali
držati smernic. Če imajo prisotnih več dejavnikov tveganja,
denimo sočasno povišan krvni
tlak, moteno regulacijo glukoze,
ali celo sladkorno bolezen, ali
če kadijo, tveganje za zaplete
pri njih zelo hitro raste. Tisti, ki
so visoko ogroženi potrebujejo
poleg zdravega življenjskega
sloga tudi zdravljenje z zdravili. Ko so potrebna zdravila, so
prva izbira statini. Ta zdravila so
neupravičeno na slabem glasu,
saj so v zadnjih desetletjih za
zdravje ljudi storila ogromno
dobrega. V zahodnem svetu
so prepolovila pojavnost srčnega infarkta, kar je ogromen
uspeh. Kadar pa nam s statini
in zdravim življenjskim slogom
ne uspe doseči ciljnih vrednosti
holesterola, potem so na vrsti
zaviralci absorbcije holesterola
v črevesju, če pa še to ni dovolj,
posežemo po bioloških zdravilih, zaviralcih PCSK-9. To so
za zdaj še zelo draga zdravila.
Obstajajo jasni kriteriji, po katerih specializirani konziliji odločajo, ali je uvedba zdravljenja z
biološkimi zdravili za zniževanje
LDL holesterola v breme ZZZS

upravičena.
Danes so torej na razpolago
zelo učinkovita, varna zdravila
za zniževanje holesterola in
maščob v krvi, ki jih predpiše
zdravnik. Ljudje pa včasih opuščajo jemanje, saj imajo vtis, da
nimajo nobenih težav. To gotovo
ni pametno, kajne? Kaj bi jim
sporočili ob takšnem ravnanju?
Za primer lahko povem, da v
Sloveniji, ki ima dva milijona prebivalcev, zadnja leta vsako leto
povprečju umre približno 20.000
ljudi, torej odstotek. S tem
odstotkom sodimo na raven razvitih držav. Lani smo imeli vsaj
4000 presežnih smrti, ki so bile
povezane z okužbo covid-19. Še
vedno pa smo lani zabeležili tudi
8000 smrti na račun srčno-žilnih bolezni in prav toliko zaradi
raka. V normalnih okoliščinah
je 40 odstotkov smrti povezanih z zapleti zaradi srčno-žilnih
bolezni. To je velik odstotek,
zato bi morali storiti vse, kar
je v naši moči, da se izognemo
srčno-žilnim zapletom, najprej s
preventivnim ukrepanjem, nato
pa tudi z zdravljenjem, ki nam
ga predpiše zdravnik. Prepisana
zdravila je smiselno jemati. Tudi
če je dostopnost do zdravnikov
in lekarn otežena, to ne sme biti
izgovor.
Pri starejših ljudeh je nekako
pričakovano, da bodo imeli povišane vrednosti holesterola in
krvnih maščob, a nekatere študije kažejo, da so lahko že precej
ogrožene tudi osebe pri 50. letih.
So imele, po vašem mnenju,
kakšen pomemben vpliv na to
tudi zelo spremenjene in stresne
življenjske razmere v zadnjem
letu?
Ja, seveda. Zdaj smo vsi v dokaj
neprijetnem položaju, ko naša
življenja krojijo ukrepi proti
pandemiji. Pričakujemo, da se
bomo s precepljenostjo vendarle izvili iz primeža epidemije
tam nekje do konca poletja.
Takrat se bomo ponovno začeli
veliko bolj zavedati tudi kro-

ničnih nenalezljivih bolezni.
Ideja, ki jo zastopa marsikateri
preventivni kardiolog, je, da bi
morali aterosklerozo zadržati
v predklinični obliki. Če povem
preprosto, si želimo, da današnji študenti medicine, bodoči
zdravniki, ne bodo pogosto
videvali srčnega infarkta, ishemičnih možganskih kapi in gangrene na nogah. Morda bo to
že v relativno bližnji prihodnosti
zares mogoče.
Dobro se sliši, medtem pa v tem
trenutku prav nihče ne ve, kdaj
se bo pandemija končala. Česa
se moramo ljudje v tem času zavedati, kaj kljub omejitvam javnega življenja lahko storimo za
svoje žile in v kakšnih primerih
moramo na vsak način poiskati
zdravniško pomoč?
Ležanje na kavču in gledanje
televizije gotovo ne gre na roko
preventivi pred boleznimi žil.
Marsikdo pa je spremenjene
razmere vendarle izkoristil tudi
za aktivno rekreacijo v naravi.
Vesel, sem, da se ogromno ljudi
na zelenih površinah sprehaja in
teka. Mislim, da je to najboljše,
kar lahko človek med epidemijo
stori za svoje zdravje, seveda
pa je treba vključiti še zdrav,
mediteranski način prehrane.
Paziti moramo, da med obroki ni
preveč industrijsko predelanih
živil, maščob in soli, veliko pa naj
bo sadja in zelenjave. Recept je
v bistvu precej preprost. Tudi v
obdobju pandemije je mogoče
marsikaj postoriti zase, le pozitivno moramo biti naravnani.
Zdravnika pa je vsekakor treba
obiskati, ko gre za akutna stanja.
To bi moral storiti vsakdo, ki ima
bolečino v prsih, kar lahko kaže
na srčni infarkt, ali če gre za nenaden izpad govora ali gibanja,
pa tudi v primerih, ko nas noga
prične boleti po nekaj korakih
hoje ali že med mirovanjem.
Urgentne ambulante povsod po
državi ves čas delujejo, zato je v
naštetih primerih smiselno brez
odlašanja poiskati zdravniško
pomoč.
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Zvišan krvni tlak in holesterol
sta nevarna.

visok krvni tlak
poškoduje žilo

Ukrepajte zdaj!
holesterol

se nalaga v žilni steni

Več informacij o krvnem tlaku in holesterolu
lahko najdete na www.zakajtibijesrce.si.

Projekt Združenja za hipertenzijo in
Združenja kardiologov Slovenije podpira Krka,
tovarna zdravil, d. d., Novo mesto.
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Motnje dihanja med spanjem– podcenjena,
neprepoznana bolezen z resnimi posledicami
Ljiljana Ledina, dr. med spec. pnevmologije
• Zelo debel človek, ki med
spanjem smrči in periodično preneha dihati, je
bolnik z velikim tveganjem, da ob dnevni utrujenosti povzroči nesreče
pri delu ali v prometu.
• Porušen vzorec spanja
in padci koncentracije
kisika v krvi so podlaga
za nizko stopnjo vnetja v
žilni intimi ter za posledice tega dogajanja.
• Število ljudi, ki smrčijo in
imajo premore v dihanju
med spanjem, narašča.
• Zaradi povečane in neobvladljive dnevne zaspanosti je pri njih tveganje
za razvoj presnovnega
sindroma veliko.
• Večje je tveganje za nesreče pri delu in v prometu. S tem je povezana
pogostejša prezgodnja
umrljivost.
Končni posledici sta manjša kvaliteta življenja zaradi kroničnih bolezni in
prezgodnja smrt.

Bolniki prihajajo k zdravnikom
brez poimenovanja bolezni,
brez diagnoze, prihajajo zaradi
težav, ki jih opisujejo kot težave
z dihanjem med spanjem,
prenehanje dihanja, premori v
dihanju, zaletavanje, hlastanje
za zrakom, zvočno dihanje, občasno tudi kolcanje in najbolj
pogosto smrčanje.
Vemo, da je število prenehanj
dihanja na uro spanja pomembno za odločanje o potrebi po zdravljenju. Normalno se
občasno preneha dihanje ob
spanju do 5-krat na uro. Če se
preneha dihanje od 5- do 14krat na uro, je bolezen blaga
in se odločamo za zdravljenje
glede na simptome dnevne
zaspanosti in utrujenosti. Če se
preneha dihati od 15- do 30krat na uro, je bolezen zmerna
in bolnik potrebuje obvezno
ukrepanje – zdravljenje. Prenehanje dihanja več kot 30krat na uro je resna, pogosto
življensko ogrožajoča bolezen s
tveganjem za prezgodnje umi-

ranje zaradi posledic bolezni.
Bolezni, s katerim se ukvarjamo, ko govorimo o motnjah
dihanja ob spanju, so definirane in zdaj vemo, da obstajajo.
• Obstruktivna apneja v spanju
OSA/S/.
• Centralna apneja v spanju
CSA.
• Hipoventilacija ob debelosti
OHS.
• Hipoksemija v spanju.
• Preklapljajoči se sindromi in
kompleksne motnje ventilacije ob spanju.
Ni zanesljivega testa, s katerim
bi lahko potrdili sum na motnje
dihanja med spanjem, zato je
treba vse, ki navajajo dnevno
utrujenost, dremavico v monotoni situaciji, pred televizijo
ali ob vožnji, naročiti na poligrafsko testiranje. S poligrafijo
najprej opišemo vse dogodke
ob spanju in potem ocenjujemo resnost tveganja za hujše
posledice bolezni.

Tipičen bolnik z motnjami dihanja med spanjem je:
• Moški, debel, alkohol pije
vsak dan “normalno“, pogosto je kadilec, jemlje pomirjevala, ima spremenjen/manjši
libido.
• Lahko je srčni bolnik s hipertenzijo, sladkorno boleznijo
tipa II, hiperlipidemijo, lahko
tudi z hipotireozo.
• Ima pridružene anatomske
nepravilnosti zgornjih dihal
(mikrognatija, povečan jezik
in mandlji, neprehoden nos,
širok in kratek vrat).
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Da bi se nekako izognili nepotrebnemu testiranju in predolgi
čakalni vrsti, si pomagamo z
vprašalniki glede motenj dihanja med spanjem in vprašalnike o dnevni zaspanosti.
Vprašalniki, kot so Epfortova
lestvica zaspanosti, Berlinski
score ali Stop Bang vprašalnik,
nimajo prav visoke senzitivnosti ali specifičnosti, so pa
namenjeni, da določijo osebe,
ki so verjetni bolniki s spalno apnejo. Čeprav so za zdaj
nepopolni, so edino orodje,
s katerim okvirno določimo,
katere osebe so kandidati za
testiranje motenj dihanja med
spanjem.
Pacienti najbolj pogosto prihajajo na posvet, ker ponoči smrčijo. Ne obstaja tipičen smrčač.
Večinoma videvamo debelejše
moške s skrajšano spodnjo
čeljstjo, z debelim in kratkim
vratom, z neprehodnim nosem
in z relativno majhno in ozko
zadnjo ustno odprtino. Vendar
so lahko tudi suhe majhne
ženske s tenkim vratom hudi
smrčači.
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Zakaj je smrčanje s prenehanjem dihanja težava?
Če je dihalna pot zaprta, padec ravni kisika sproži mišični
napor pri vdihu, zato ponoči
prihaja do prebujanja . Počitek
in kontinuirani spanec nista
zadostna, osebe so zjutraj dremave, utrujene, neprespane.
Zaradi utrujenosti so so v službi manj učinkovite, med vožnjo
lahko zadremajo in povzročajo
prometne nesreče. Predlagano
je, da se za poklicne voznike
obvezno opravi tudi testiranje
na motnje dihanja med spanjem.
Smrčanje se definira kot vibracija tkiva nosu, mehkega neba
in grla. Povzroča ga turbulenten pretok zraka skozi zožene
dihalne poti. Zožitev je lahko v
predelu nosu, (polipi, deviacija
nosnega pretina, hipertrofične
nosne školjke, žrelnica), ust (povečan jezik ali mandlji) ali mehkega neba (dolga, debela nebna
resica, znižano meko nebo).
Staranje in dvig telesne teže
poslabšujeta smrčanje, ker se
naravno zmanjšuje napetost

mišic in je vedno več mišičnega
tkiva prežetega z vezivom ali z
maščo, ki, ne more vzdrževati
ustreznega tonusa.
Na smrčanje vpliva faza spanja,
lega telesa v postelji. Smrči se
večinoma v legi na hrbtu zaradi
vpliva gravitacije na mišice
mehkega neba.
Uporaba pomirjeval in alkohola prav tako zmanjšuje mišični
tonus in povzroča zožitev zgornjega dela dihalne poti.
Smrčanje vpliva na zdravje
smrčečega. Če ni zaznano,
lahko povzroča nočne padce
vrednosti kisika v krvi in s tem
povzroča nizko stopnjo vnetja v
celotnem ožilju z vsemi posledicami tega dogajanja. Kisik je
osnovno gorivo za vse celice in
ko ga ponoči zaradi prenehanja dihanja zamanjkuje, celice v
telesu trpijo posledice pomanjkanja energije.
Smrčanje vpliva neugodno tudi
na osebo, ki spi v istem prostoru s smrčečim. Zato je eno od
vprašanj, s katerim razpozna-

vamo resnost problema tudi,
ali se je partner zaradi nemotenega spanca že preselil v drugo
sobo.
Epidemija debelosti, katere
priča smo, je povzročila bolj
kompleksen tip motnje dihanja med spanjem hipoventilacijo ob debelosti. Prav tako
povzroča premore v dihanju
med spanjem, ki pa jih ne
spremljana nujno smrčanje.
Debelost vpliva na dihala in
povzroča dispnejo predvsem
takrat, ko se nabira maščobno
tkivo okrog pasu in v mišicah
mehkega neba. Debelost v spodnjem delu telesa manj vpliva
na dihanje. Zmanjšana sta
premikanje prepone in funkcija trebušnih mišic (pomožne
dihalne mišice).
Propadanje respiratornih mišic
povzroča pri debelih občutek
težke sape, podoben kot pri
KOPB.
Razmerje med dihalnim delom
in porabo kisika, potrebnega za
funkcijo respiratornih mišic, je
preveliko in neadekvatno.
V Bolnišnici Topolšica se že 8
let ukvarjamo tudi z motnjami
dihanja med spanjem. Bolnike
najprej ambulantno pregleda-

mo, opravimo osnovne teste
pljučne funkcije, določimo
indeks telesne mase in nato
testiramo 2 noči.
Prvo noč opazujemo vse dogodke med spanjem, določimo število prenehanj dihanja na uro,
število padcev kisika v krvi na
uro, trajanje teh dogodkov, lego
telesa, v kateri oseba najpogosteje preneha dihati in zapisujemo obseg in trajanje smrčanja.
Drugo noč paciente z blago
apnejo testiramo glede na
dnevno zaspanost, paciente z zmerno in hudo spalno
apnejo pa testiramo obvezno
zato, da ugotovimo, katera
oblika dihalne podpore in v
kakšnem obsegu je primerna za posameznega človeka.
Nekateri bolniki potrebujejo
bolj kompleksno podporo, te
opazujemo še tretjo noč, da se
prepričamo, ali smo jim ponudili najboljše možno zdravljenje
glede na njihovo bolezen. Potem jim predpišemo napravo s
pozitivnim tlakom v dihalnem
sistemu, s katero se ponoči stabilizira vzorec dihanja, bolnik
nima premorov v dihanju in
padcev kisika in se tako izogne
posledicam bolezni. Istočasno
preneha tudi smrčanje.

Osnova terapije je CPAP naprava za dodajanje pozitivnega
tlaka v dihala, s katerim stabiliziramo zgornja dihala in preprečujemo kolaps.
Določanje tlaka, tip naprave in
predvsem dobra izbira maske
so pogoji za dobro komplianco
in redno uporabo aparata.
Bolnike sledimo s spremljanjem podatkov na spominski
kartici iz njihovih predpisanih
CPAP naprav, po potrebi prilagajamo tlake ali spreminjamo
tip maske. Zdravljenje je vseživljenjsko.
Svetujemo spremembo
življenskih navad in prehrane,
več gibanja, zdravljenje spremljajočih bolezni, izogibanje
alkoholu in kajenju.
V zaključku še enkrat poudarjam, da je osnova pravočasna napotitev, potem dobra
diagnostika, terapija in sledenje bolnikov s to razširjeno,
zahrbtno, neprepoznano boleznijo s številnimi posledicami.
Terapija s pozitivnim tlakom v
dihalih med spanjem je rešitev
za osebe, ki nimajo slabih navad in razvad, ampak so resni
polimorbidni bolniki.
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Koencim Q10 – vir energije
prim. Janez Tasič, dr.med.

Si predstavljate snov, ki jo za
svoje delovanje potrebujejo
vse celice v našem telesu?
To je koencim Q10, gorivo za
celice.
Znanstveniki so že v 50. letih
preteklega stoletja raziskovali
beljakovine, pomembne za
tvorbo in izkoriščanje energije
v celicah. Pri tem je med prvimi sodeloval David Green.
Leta 1957 pa je iz jeter goveda
kemik Crane izoliral snov, potrebno za oksidativne procese
v celicah. Njegovo kemično
strukturo so identificirali par
let pozneje in na osnovi te
določitve so lahko pričeli tudi z
izdelavo te substance. Ta koencim je snov, ki aktivira encime
in je enak v vseh celicah rastlin
in živalih; kemijsko gledano gre
za kompleksni kinon.

Kje nastaja in kakšna je njegova vloga
Kot že omenjeno, koencim Q10
nastaja v organizmu vsakega človeka. Za sintezo pa so
potrebni vitamini B kompleksa, vitamin C in folna kislina.
V celici se nahaja na notranji
strani membran, največ pa ga
je v celičnih energijskih centralah mitohondrijih, kjer je nujno
potreben za tvorbo energijskih
molekul adenozin trifosfata
(ATP).

Topi se v maščobah tako kot
vitamin E ter se nahaja v vseh
telesnih celicah. Nastaja v
organizmu spontano, a se
njegova sinteza z leti zmanjšuje. Pomanjkanje se pojavi pri
starejših in bolnih, saj je takrat
produkcija upočasnjena.
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Koncentracija in nastanek
Q10 s starostjo drastično
pada
Zdrav organizem proizvaja
dnevno zadostne količine Q10.
Največ v 20. in 30. letih. S staranjem se ta proizvodnja zmanjšuje. Do 50. leta se zmanjša za
20 %, nato pa je padec še večji.
Zato moramo z leti koencim
Q10 dodajati (hrana, prehranska dopolnila) ali pa pospeševati njegovo proizvodnjo.

Slika: človeška celica

Slika: Kemijska formula ubiqinona

• Pomaga pri zdravljenju bolezni srca in žilja.
• Preprečuje bolezni sluznic.
• Pomaga pri preprečevanju
rakavih bolezni.
• Upočasni starostne spremembe organizma.

Ker je vpleten v tvorbo energije
za življenje, je seveda nujno
potreben za ohranjanje vseh
življenjskih funkcij. Učinkuje
antioksidativno, stimulira
rast celic in zavira njihovo
propadanje. Veliko ga je in
najbolj ga potrebujejo zelo
aktivni organi. To so srce, jetra,
ledvica in skeletne mišice.
Vloga koencima Q10
• Pomemben je za izgorevanje
maščob.
• Koristen je za srce in krvni
obtok.

Hrana, bogata s Q10, je govedina, sardele, postrv, soja, orehi,
sezam, zelenjava, kot je grah,
leča, bob, pistacije, sezam in
pomaranče . Zelo malo ga pa je
v mleku, solati ...
Tvorbo koencima Q10 povečajo različni izvlečki iz rastlin oziroma snovi iz gloga, npr. Ganoderma lucidum (Reishi goba),
olje žitnih kalčkov, črni ribez,
aronija in mandeljni … Najlažje
pa ga uživati kot prehransko
dopolnilo -,kot koencim Q10
samostojno ali v kombinaciji z
drugimi pomembnimi snovmi
za telo.
Normalne vrednosti v krvi so
okrog 1 mikrograma/ml. Da
bi vplivali na dvig, pa moramo
dodati dnevno 100 mg Q10, za
vzdrževanje pa je potem dovolj
30 mg Q10.

Upad CoQ10 skozi leta – pogled po organih
100 %

100 %

95,3 %

83 %

72,6 %
65,3 %

62,8 %

Pljuča
Jetra

srce
20 let

40 let

51,7 %

Ledvice

42,9 %

Srce

80 let

Slika. Padec Q10 z leti
Koristi koencima Q10
• Ohranja zdravje srca.
• Zmanjšuje nivo LDL holesterola.
• Dviguje nivo energije in izboljša počutje.
• Zmanjšuje krče in bolečino.
• Povečuje libido in plodnost
pri moških in ženskah.
• Zmanjšuje stres.
• Izboljša mentalne funkcije,
spomin …
• Zmanjšuje glavobole in migrene.
• Zmanjšuje intenzivnost alergičnih reakcij.
• Izboljša ustno zdravje.
• Pomlajuje kožo (mehka, gladka).
Zakaj je koencim Q10 varovalo srca?
Kardiologi že več kot 20 let
raziskujejo vpliv na srce. Pri
srčnem popuščanju izboljša
srčno funkcijo! V skupini, ki je
uživala Q10, je bilo v primerjavi
s placebo skupino dokazano
zmanjšana
• kardiovaskularna umrljivost
(9 % proti 16 %),
• umrljivost zaradi vseh vzrokov (10 % proti 18 %).
V testni skupini je bilo ugotovljeno tudi izboljšanje zdravstvenega stanja po dveh letih
(Symbio).

Delovanje Q10 in ateroskleroza
Veliko vlogo se mu pripisuje
tudi pri preprečevanju ateroskleroze. Predvsem pri
preprečevanju nastanka slabega oksidiranega LDL holesterola. Povečal naj bi tudi učinkovitost makrofagov, kar je ugodno
za potek vnetnih procesov.
Praktično ni opaženih pomembnih stranskih učinkov,
se ga pa vseeno ne priporoča
nosečnicam in med dojenjem.
Prav tako ga ne priporočamo
bolnikom, ki so na antikoagulantni terapiji z varfarinom ali
podobnimi novejšimi zdravili.
Pri sladkornih bolnikih v večjih
količinah lahko povzroči lažjo
hipoglikemijo.
Med fizično obremenitvijo se
poveča produkcija Q10, so pa
koncentracije v krvi precej nižje
pri vegetarijancih kot pri vsejedcih!
Koencim Q10 kot dodatek
Danes se proizvaja s sintezo,
tako da je lahko dostopen
vsem, ki ga potrebujejo.
V specializiranih trgovinah
in lekarnah se dobi več oblik
koencima Q10. Prodaja se
kot oljna emulzija v kapsulah,
dobimo tudi topnega v vodi,
kar lahko izboljša njegovo

absorpcijo. Pripravlja se tudi v
kremah za zaščito kože in lajšanje revmatičnih težav. Številne
ženske so navdušene zaradi
preprečevanja staranja kože.
Pa staranja ne ustavi, le upočasni spremembe na koži.

Komu priporočamo jemanje Q10?
• Pri uživanju zdravil za zniževanje holesterola.
• Po 50. letu, ko proizvodnja
Q10 v telesu znatno upade
• Ko so povečane energetske zahteve – športniki.
• Pri izpostavljenosti stresu.
• Povečan vnos alkohola in
tobaka.
• Dolgotrajno jemanje
zdravil in pri nekaterih
boleznih.
• Pri vegetarijanski in veganski prehrani …

Kakšna koncentracija Q10 se
svetuje?
Priporočilo! V primeru hudih
težav priporočamo jemanje
100 mg Q10 dnevno tri mesece, nato pa 30 mg dnevno kot
vzdrževalno dozo. Koristi enako
ženskam kot moškim, saj izboljša vitalnost in kvaliteto življenja.
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Skrbite za svoje srce
in ožilje?
Povišan krvni tlak, povišane vrednosti trigliceridov v krvi, kajenje, prekomerna telesna teža,
srčno-žilna obolenja v družini ... Vse to so dejavniki tveganja za nastanek in razvoj srčno-žilnih težav.
Omega-3 maščobne kisline
Omega-3 maščobne kisline so vrsta večkrat nenasičenih
maščobnih kislin, ki jih naše telo ne more tvoriti samo,
ampak jih moramo nujno vnesti v telo s hrano ali prehranskim dodatkom. Najpomembnejši omega-3 maščobni kislini sta EPK (eikozapentaenojska kislina) in
DHK (dokozaheksaenojska kislina), ki imata vlogo pri
delovanju srca1, vzdrževanju normalne koncentracije trigliceridov2 in pri vzdrževanju normalnega krvnega tlaka3.

Kardio3Aktiv za mlado srce in ožilje

Starost srca in ožilja
»Starost srca« je izračunana starost vašega srčno-žilnega
sistema, ki temelji na vašem profilu dejavnikov tveganja.
Vaše srce je lahko starejše od vas – in to ni dobro. Tudi
vaše ožilje je lahko starejše od vas, kar prav tako predstavlja dejavnik tveganje in vodi do težav. Zato je redna
podpora s hranili izjemnega pomena.

Kardio3Aktiv je prehransko dopolnilo, razvito v Sloveniji, ki vsebuje edinstveno kombinacijo naravnih hranil
za podporo vašemu srcu in ožilju. Vse so združene v eni
majhni kapsuli, tako vam ni več potrebno kupovati 3 ali
več dopolnil. Kardio3Aktiv vsebuje namreč visoko koncentracijo omega-3, Abigenola, koencima Q10 in izbranih vitaminov za srce in ožilje. Ne povzroča spahovanja
ali neprijetnega okusa po ribah.
1 Koristni učinek se doseže z dnevnim vnosom 250 mg EPK in DHK. 2 Z dnevnim
vnosom 2 g EPK in DHK. 3 Z dnevnim vnosom 3 g EPK in DHK. Dnevni vnos EPK
in DHK naj ne presega 5 g.

S čim lahko pomagate vašemu srcu in ožilju?
Koencim Q10
Koencim Q10 je prisoten v vsaki celici našega telesa. Še
posebej veliko ga je v celicah, ki sestavljajo srce. Koencim Q10 ima pomembno vlogo, ki omogoča celicam, da
presnovijo hrano v celično energijo. Vaše telo nekaj koencima Q10 tvori samo, ostalo morate vnesti s hrano. Že po
25. letu starosti začne vaša lastna ‘notranja’ proizvodnja
koencima Q10 upadati. Zato je smiselno dopolniti vašo
prehrano s koencimom Q10.
Polifenoli
To so naravne molekule, ki imajo zelo močno zaščitno
delovanje na vaše telo, vključno s srčno-žilnim sistemom.
V dolgotrajnih raziskavah se je izkazalo, da je redno uživanje večje količine polifenolov koristno za zdravje. Eno
najučinkovitejših zmesi polifenolov iz narave najdemo
prav v Sloveniji. Gre za Abigenol, izvleček iz kočevske
bele jelke.
24

Za več informacij pokličite 080 87 66 in naročite Kardio3Aktiv
s 15 % popustom. Poštnina je brezplačna.
Na voljo tudi v lekarnah, specializiranih prodajalnah in na
www.arspharmae.com.
Ars Pharmae, d. o. o. Litostrojska cesta 46A, 1000 Ljubljana
Prehransko dopolnilo ni nadomestilo za uravnoteženo in raznovrstno prehrano.

Limfna drenaža
Zdenka Kočivnik Lesjak, dipl. med. ses.,
limfterapevtka po dr. Voddru
Kaj je sploh limfa, je limfna
drenaža masaža, je to alternativna tehnika, je namenjena le
bolnim, je koristna za zdravega
človeka, je primerna tudi za
koronarnega bolnika …? Vse to
sem se spraševala, preden sem
jo spoznala in se zaljubila vanjo.
Dr. Emil Vodder je z ženo Estrid
v 30-tih letih 20. stoletja intenzivno proučeval zgradbo in
delovanje limfnega sistema ter
postavil osnove limfne drenaže. Bil je na francoski obali
in zdravil bolnike, ki so zbolevali za migrenami, kroničnimi
prehladnimi boleznimi ter imeli
povečane bezgavke. Z izvajanjem svoje metode polkrožnih,
črpalnih gibov je pri bolnikih
opazil veliko izboljšanje. Torej
ročna limfna drenaža je posebna ročna tehnika, pri kateri z
rokami z nežnimi, polkrožnimi,
črpalnimi gibi spodbujamo
delovanje limfnega sistema.
Metodo je raziskoval, dopolnjeval, metodološko opredelil
in jo leta 1936 predstavil na
mednarodnem simpoziju
zdravnikov v Parizu. Doživel je
velik uspeh in metoda ročne
(manualne) limfne drenaže je
bila sprejeta kot revolucionar-

ni kožni tretma. Leta 1971 sta
njegova prijatelja Gunther in
Hildegard Wittlinger, ki ju je
metodo naučil izvajati, ustanovila dr. Vodder Academie na
Tirolskem v Avstriji. Nastal je
velik terapevtski in učni center,
ki prijazno sprejema paciente
in željne uka z vsega sveta.
Svoje izpostave ima ta šola že
po vsem svetu.
Limfni sistem je prav tako žilni
sistem, enako kot krvni žilni
sistem. Razlik med njima pa je
veliko. Srce je črpalka, ki poganja kri po žilah, limfni sistem
pa je drenažni sistem in takšne
črpalke nima.
Limfne žile se začnejo prosto v
tkivu, potekajo skozi bezgavke,
v katerih se limfa prečisti, in od

tam preko centralnih limfnih
vodov naprej do srca, v katerega se izlije na dan približno dva
litra tekočine. Limfna tekočina
se po žilah premika s pomočjo
mišic v limfnih žilah, razlike v
tlaku v prsni votlini med dihanjem, peristaltike črevesja,
gibanja skeletnih mišic in pulzacije arterij.
Venski sistem vrača srcu kri in
odstranjuje iz tkiva odpadne
snovi z manjšimi molekulami.
Naloga limfnega sistema je, da
odstrani iz tkiva odvečno tekočino in snovi z večjimi molekulami
(beljakovine, maščobe, viruse,
tekočino ...). To je čistilna naloga.
Poleg te naloge ima še nalogo
vzdrževanja ravni tekočine (vračanje prečiščene tekočine nazaj
v kri) ter imunološko nalogo
(prenos mikroorganizmov v
bezgavke in prenos protiteles v
tkiva).
Kadar limfni sistem zaradi različnih vzrokov ne deluje normalno,
tekočina in odpadni metabolični
produkti začnejo zastajati v tkivu, kar vodi v nastanek otekline
oziroma edema. Včasih se nam
zdi, da je oteklina pač oteklina,
a temu ni tako. Več vrst oteklin
je glede na vzrok, več vzrokov za
otekline okončin.
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Ročna limfna drenaža ni alternativna tehnika, temveč temelji na znanstvenih dokazih,
zato jo pri nas izvajamo tudi v
sklopu uradne medicine, tudi
na delovni nalog za določene
indikacije.

V nasprotju z limfedemom je
edem le simptom osnovne
motnje. Prihaja do kopičenja
intersticijske tekočine z nizko
vsebnostjo beljakovin, kar je
lahko simptom različnih bolezni (srčnih, ledvičnih, žilnih
itd.). Torej oteklina nog zaradi
bolezni srca ni enaka, kot je
otekanje nog zaradi motenj v
odtoku limfne tekočine, v kateri je veliko beljakovin.
Limfedem je kronična bolezen,
ki nastane pri primarni (prirojeni) ali sekundarni (pridobljeni)
motnji limfnega transporta.
Bolj poznan in pogostejši je sekundarni, ki nastane po odstranitvi bezgavk (pri operaciji na
dojki ali v trebušni votlini).
Z ustreznim zdravljenjem
limfedema je mogoče doseči
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stanje brez simptomov (brez
vidnega edema kljub omejeni
transportni zmogljivosti) ali
vsaj preprečevanje napredovanja in zapletov. Pomembno
pri vzdrževanju limfedema je,
da opravljamo celostno limfno terapijo, ki zajema poleg
ročne limfne drenaže še kompresijsko povijanje, dihalne in
telesne vaje, metodo terapevtskih trakov in nego kože. Zelo
pomembno je, da celostno
ročno limfno drenažo izvaja za
to usposobljen in izšolan limfterapevt. Seznam in kontakt
večine limfterapevtov v Sloveniji je na spletni strani Slovenskega strokovnega združenja
za limfedem. Na spletni strani
Vodderakademie pa je seznam
vseh limfterapevtov sveta, ki
redno vsaki dve leti obnavljajo
svojo licenco.

Pomembno izboljšanje zdravstvenega stanja po limfni
drenaži lahko pričakujemo
tudi pri oteklinah po različnih
ortopedskih operacijah, pri
poškodbah sklepov, mišic in
kosti, pri revmatizmu, sistemskih boleznih vezivnega tkiva,
osteoporozi, glavobolih, parezah obraznega živca, tinitusu,
glavkomu, migrenah, kroničnih
vnetjih sinusov, bronhitisih,
pri zdravljenju aknaste kože,
kožnih alergijah, pri kroničnem
venskem popuščanju. Stres,
jeza in napetost sproščajo
stresne hormone, kar povečuje srčno frekvenco in krvni
tlak. Glede na to, da z ročno
limfno drenažo spodbujamo
tisti del avtonomnega živčevja,
ki zmanjša frekvenco srca in
dihanja ter znižuje krvni tlak,
se priporoča tudi koronarnim
bolnikom. Ta metoda izboljša
tudi imunski sistem in poskrbi
za hitrejšo regeneracijo. Limfna drenaža je zelo cenjena
metoda tudi v kozmetiki, kjer
se lahko uporablja tudi strojna
metoda.
Pri vseh zdravstvenih stanjih
ter indikacijah, kjer bezgavke
niso odstranjene, lahko limfno
drenažo opravljajo tudi tisti
zdravstveni delavci in maserji,
ki še niso limfterapevti a imajo
dodatno stopnjo znanja, ki ga
pridobijo na ustreznih izobraževanjih.
Limfnemu sistemu lahko
pomagamo tudi s prehrano.
Izkazalo se je, da debelost
povečuje tveganje za nastanek
limfedema. Uživanje dolgoverižnih maščobnih kislin povzroči porast, uživanje srednje-

verižnih maščobnih kislin pa
zmanjšanje limfedema. Čeprav
limfna tekočina vsebuje beljakovine, ni priporočljivo omejevanje njihovega vnosa, ampak
uživanje beljakovin z manj maščobami. Čezmeren vnos soli
neposredno učinkuje na slabše
delovanje limfnih žil. Vnetje
je osnovni proces limfedema,
zato ima protivnetna prehrana
pomemben terapevtski učinek.
Kot eden izmed primernih načinov prehranjevanja se priporoča mediteranska prehrana,
odsvetuje se uživanje predelanih živil.

V začetku članka je omenjen
pomen mišic in trebušnega
dihanja. Trebušno oziroma
diafragmalno dihanje (dihalne
vaje) spodbuja globoke limfne strukture, ki pospešujejo
pretok limfne tekočine nazaj v
krvni obtok. Gibanje trebušne
prepone boljša tudi splošno
počutje, sprošča, pospeši peristaltiko. Vaje za moč povečajo
mišično moč, moč vezi, kit in
kosti ter omogočajo lažji nadzor telesne teže. Prilagojena
aerobna vadba ima dolgoročne
koristi, kot so zmanjšanje srč-

nega utripa v mirovanju, izboljšanje mišične moči, nadzor nad
telesno težo ter povečan donos
venskih in limfnih tekočin.
Koristne aerobne dejavnosti
za pospešitev pretoka limfe so
hoja, plavanje, vodna aerobika
in kolesarjenje. Dejavnosti, pri
katerih se uporabljajo sunkoviti gibi (golf, tenis, nogomet
in tek), niso priporočljive, saj
povečajo tveganje za razvoj
limfedema.
Kljub vsem koristim se limfna
drenaža pri nekaterih stanjih
odsvetuje. Pri odpovedi ledvic,
nezdravljenih rakavih boleznih,
trombozi in pri akutnih vnetjih
je limfna drenaža prepovedana. Prepovedana je tudi pri
hujšem srčnem popuščanju
(NYHA III. stopnje), če je bolnik
že pri minimalnem naporu
utrujen in zadihan, v mirovanju
pa nima težav.
Previdnost, izogibanje določenim predelom telesa in postopen začetek pri izvajanju limfne
drenaže so potrebni pri funkcijskih motnjah ščitnice, bronhialni astmi, nizkem krvnem
tlaku, TBC, tromboflebitisu in
trombozah, kroničnih vnetjih,
predrakavih spremembah na
koži, na obsevani koži in pri
nekaterih kroničnih vnetjih.
Limfna drenaža in covid
Cepljenje proti COVID-19 je
torej varno pri osebah z limfedemom in deluje na enak način

kot pri ostalih osebah. Pri tistih
osebah, ki imajo limfedem
zgornjega uda oziroma predizpozicijo za njegov nastanek,
je priporočljivo, da se cepivo
injicira na zdravi zgornji ud.
Kako se izvaja limfna drenaža?
Med limfno drenažo navadno
ležimo na masažni mizi. Soba
je prijetno topla, v njej gorijo ne premočne luči, morda
kakšna svečka, prostor napolnjuje umirjena glasba. Že samo
okolje prijetno in sproščajoče
deluje na vegetativni živčni sistem in s tem na relaksacijo bolnika. Ročna limfna drenaža se
izvaja na koži, praviloma brez
uporabe olj ali krem (izjemoma
na kakšnem mestu dve do tri
kapljice), da ne drsi po koži. Če
je bolnikova koža zelo vlažna,
uporabimo otroški puder. Če
terapevt začne z limfno drenažo na vratu, bolnik pa je prišel
zaradi bolne noge, se ni zmotil,
tako je prav in strokovno. Med
izvajanjem terapije se pogovor
odsvetuje, ne pa prepoveduje.
V tišini se doseže boljša sprostitev. Včasih pa potrebujemo
pogovor in prav zardi njega
odidemo domov bolj pomirjeni
in zadovoljni. Po tretmaju se
priporoča 15–30-minutni počitek, saj se takrat učinek drenaže še nadaljuje in krvni tlak se
normalizira.
Pri limfedemu sledi limfni drenaži kompresijsko povijanje ali
pa oblačenje kompresijskega
oblačila, lahko pa tudi izvajanje oziroma učenje dihalnih
in telesnih vaj ter motivacijski
pogovor.
V slovenskem prostoru je
limfna drenaža še vedno precej
nepoznana in zapostavljena
tehnika. Kako učinkuje na vas,
boste najbolje izvedeli tako, da
jo preizkusite. Mene s svojimi
učinki vsak dan znova preseneča in navdušuje.
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Prehrana v tretjem
življenjskem obdobju
Irena Volk, spec. klin. dietetike
Hrana je za človeško telo nujno
potrebna skupina različnih
hranil, ki zagotavljajo ustrezno
preskrbo in normalno delovanje človeškega organizma.
Vsako obdobje človekovega
življenja je nekoliko posebno,
predvsem glede potreb po količini in tudi po sestavi hranil, ki
jih z zaužitjem hrane vnesemo
v organizem. Tretje življenjsko obdobje človeka imamo v
mislih, ko govorimo o obdobju
človeka po 65. letu.
To je obdobje, ko se s staranjem organizma spreminja
tudi sestava telesa, s tem pa
tudi prehranske potrebe in
presnova. Zmanjšuje se delež
funkcionalne mase (mišična in
kostna masa) in povečuje se
delež maščobnega tkiva. Zato
se v procesu staranja pogosto
razvijejo debelost, sarkopenija
(zmanjšanje mišične mase)
in druge bolezni. Primerna

prehrana je lahko eden izmed
dejavnikov, ki te procese lahko
nekoliko upočasnijo, nikakor
pa hrana ni glavni dejavnik za
vrsto bolezni, ki se najpogosteje pojavljajo v tem življenjskem
obdobju. Hrana tudi ni glavni
in edini krivec za slabo počutje,
utrujenost, nespečnost, bolečine, slabosti, težave z odvajanjem in še bi lahko naštevali. V
to obdobje vstopajo ljudje, ki
že lahko imajo kakšne bolezni,
in je to obdobje, v katerem se
določene bolezni in stanja že
sama po sebi pojavljajo pogosteje kot v mladosti. Prav tako
vemo, da ne moremo enačiti
vseh ljudi v tej starostni skupini, saj so lahko znotraj te skupine izjemno različni, tako glede
bolezni kot fizične zmogljivosti
in podobno (npr. 65-letnik, ki
se že nekaj let zdravi zaradi
bolezni pljuč in zmore samo še
nekaj korakov po stanovanju
ali pa zdrav 80-letnik, ki še hodi

po hribih). Za njiju nikakor ne
morejo veljati enaka priporočila.
Pri svetovanju glede prehrane
je treba razumeti, da določena
hranila dejansko lahko škodijo
zdravju, ampak seveda le, če
gre za dolgotrajno in pretirano
uživanje. Niso pa ta živila nevarna, če jih uživamo v priporočenih količinah. Takšna živila
so skoraj vsa tista živila, ki jih
zdaj »obtožujejo« kot nevarna
živila. Govorimo o beli moki,
sladkorju, soli, rdečem mesu.
Ta živila nikakor niso nevarna,
če jih zaužijemo v primernih
količinah. In tudi popolna
izločitev iz prehrane je povsem
nepotrebna.
Debelost je zelo pogosta
bolezen, ki je najpogosteje
povezana z neprimernim prehranjevanjem. Zato je vsaka
sprememba prehranjevanja
dobrodošla, če se bomo uspešno znebili odvečnih kilogramov. Vendar je v tem starostnem obdobju treba razumeti,
da hujšanje priporočamo
samo pri debelosti nad ITM 30,
še posebej, če ima oseba že
pridružene kakšne bolezni. To
je še posebej nevarno, saj prav
ljudje z določenimi boleznimi
ali težavami še bolj verjamejo
v obljubljene učinke in izboljšanja stanja, ki jih navajajo v
številnih reklamah, če bomo
zaužili določen izdelek ali spremenili prehrano.
Omenjeni so bili predvsem
možni škodljivi dejavniki zaradi
preseženega vnosa, na drugi
strani pa imamo lahko tudi
slabšanje stanja hranjenosti
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pri premajhnem ali hranilno
neuravnoteženem vnosu, kar
je najpogosteje povezano z
akutno ali kronično boleznijo.
Takrat je zelo pomembno, da
je prehransko svetovanje individualno.
Poleg zdravstvenega stanja
so lahko pomembni dejavniki
primerne prehranjenosti v tem
obdobju še drugi vzroki, ki so
s staranjem mnogo pogostejši.
Prisotnost bolezni, stanje zobovja, socialni, ekonomsko-finančni, psihični dejavniki lahko
celo bolj kot sam izbor živil
prispevajo k neustrezni prehranjenosti. V tem obdobju se pogosteje dogaja, da ljudje zaradi
smrti partnerja ostanejo sami,
finančno morda težje shajajo,
imajo omejene socialne stike,
so bolj osamljeni. Priprava
obroka samo za eno osebo ali
dve osebi marsikoga napeljuje
k poenostavljanju hranjenja in
izbiri predpripravljenih obrokov, ki so lahko energijsko bogati, vendar hranilno revni ….
Splošna priporočila, ki jih lahko
brez skrbi napišemo in so še

vedno aktualna, so, da jejmo
čim več lokalno pridelanih živil,
še posebej naj to velja za sadje, zelenjavo, mleko in mlečne
izdelke in meso, in jejmo sezonska živila v največji možni meri.
Živila iz posamezne skupine živil
naj bodo raznolika (s tem mislim uživanje vseh predstavnikov
živil iz posamezne skupine, ne
samo motovilec od listnate
zelenjave, rdečo peso, korenje
in papriko od zelenjave, samo
grozdje, banane in jabolka od
sadja, ter samo perutnino od
mesa). S tem nikakor ne bomo
prejeli celotne palete hranil,
ki jih ima vsako živilo in zaradi
česar je vsako posamezno živilo
posebno, dobro in hranljivo.
Tudi količine živil so še vedno
razmeroma enake kot pred
desetletji, torej okoli polovico
kilograma sadja, vsaj 300 g zelenjave (še bolje več), 100 g mesa
(ni potrebno vsak dan!) ali ribe
(ne samo ocvrte ali iz konzerve).
Če bomo še pri škrobnih živilih
(kruh, riž, testenine in krompir)
zmerni, po različnih slaščicah
pa posegali samo občasno, smo
skoraj vse znanje zdravega prehranjevanja že osvojili.

Torej, če se tudi v obdobju
po upokojitvi prehranjujemo
v okviru splošnih priporočil
(če nimamo prevelike ali premajhne telesne teže ali ne
bolehamo za katero od kroničnih bolezni) in če tudi do zdaj
prehranjevanje ni bilo katastrofalno neustrezno, potem ne
potrebujemo drastičnih sprememb, temveč samo izločitev
ali zmanjšanje tistih prepogostih in največjih prehranskih
prekrškov.
Trenutno aktualna priporočila
svetujejo rutinsko uporabo
samo za vitamin D, številnih
prehranskih dodatkov in specialnih živil za splošno vsakodnevno uporabo zdravstvena
stroka ne priporoča. Njihova
velika potrošnja je zgolj posledica močnega oglaševanja z
namenom pospešiti prodajo
teh izdelkov. Pri vseh stanjih,
pri katerih bi lahko šlo za pomanjkanje posameznih hranil
in slabo stanje hranjenosti, pa
je potrebna natančnejša prehranska obravnava posameznika.
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Zadosten vnos beljakovin je potreben
tudi v tretjem življenjskem obdobju
Janja Strašek, svetovalka za prehrano v Termah Šmarješke Toplice
Za ohranjanje krepkih mišic
in dobrega počutja je tudi v
tretjem življenjskem obdobju
primerna prehrana eden
ključnih dejavnikov. V okviru
uravnotežene prehrane pa je
treba veliko pozornosti nameniti tudi zadostnemu vnosu
beljakovin.
Uravnotežena prehrana
Pojem uravnotežena prehrana
je v strokovni literaturi opredeljen z naslednjimi besedami
prof. dr. Pokorna: »Uravnotežena prehrana vsebuje vse esencialne hranilne snovi v takih količinah
in razmerjih, da zadoščajo za
maksimalno delovanje organizma. Nobene hranljive snovi ne
sme vsebovati v tolikšni količini
ali koncentraciji, da bi bilo kadar koli zmanjšano ali ogroženo
posameznikovo dobro počutje ali
zdravje. Uravnotežena prehrana
tudi ne sme vsebovati nobenih
škodljivih snovi. Uravnotežena
prehrana se ne nanaša na populacijo, temveč na posameznika,
zato tu ni šablon. Priporočila za
oskrbo s hranljivimi snovmi, so le
nepogrešljivo orodje uravnotežene
prehrane. Ne moremo se jih slepo

držati, upoštevati je treba še vrsto
drugih zakonitosti, ki vplivajo na
izkoristek hranljivih snovi in na
hranitvene potrebe človeka.«
ENERGIJSKE POTREBE SE V
TRETJEM ŽIVLJENSKEM OBDOBJU SPREMENIJO
Hrana nam daje energijo za
bazalni metabolizem: dihanje,
presnovo, obtok krvi, prebavo,
spanje, delovanje vseh organov, pa tudi za razmišljanje,
učenje, govorjenje, gibanje …
Na posameznikovo potrebo
po energiji vplivajo spol, telesna masa, starost, fizična
aktivnost in zdravstveno
stanje.
Bazalni metabolizem pri običajni fizični obremenitvi predstavlja največji del porabe
energije. Stopnja bazalnega
metabolizma je odvisna od
ne-maščobne telesne mase
(puste telesne mase oz. mišic), ki se z leti zmanjšuje. Po
30. letu starosti se potrebe po
energiji počasi znižujejo. Moški

imajo zaradi večje ne-maščobne mase (več mišic in manj maščob) za okoli 10 % večji bazalni
metabolizem, kar pomeni, da
so za njih v priporočilih navedene višje energijske vrednosti
kot za ženske. Če dolgoročno
vnašamo s prehrano premalo
ali preveč energije oziroma
hranil, je lahko zdravje ogroženo.
Primerjava iz tabele referenčnih vrednosti za energijski vnos (NIJZ, dopolnjena
izdaja 2020):
Moški, od 25 do 50 let, z nizko
ravnjo telesne aktivnosti, potrebuje 9623 kJ/dan (2300 kcal/
dan)
Moški, nad 65 let, z nizko ravnjo telesne aktivnosti, potrebuje 8786 kJ/dan (2100kcal/
dan)
Ženska, od 25 do 50 let, z nizko
ravnjo telesne aktivnosti, potrebuje 7531 kJ/dan (1800 kcal/
dan)
Ženska, nad 65 let, z nizko
ravnjo telesne aktivnosti, potrebuje 7113 kJ/dan
(1700Kcal/dan)
HRANILNE SNOVI
Prehranski načrt za KREPKE
MIŠICE, TRDNE KOSTI, BISTRE
MOŽGANE, DOBRE ŽIVCE,
ZDRAVO SRCE, VITALNO PREBAVO in MOČAN IMUNSKI
SISTEM temelji na uravnoteženi
prehrani.
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Naše telo potrebuje HRANILNE SNOVI iz RAZLIČNIH
ŽIVIL (žita, sadje, zelenjava,
stročnice, mleko, mlečni
izdelki, meso, ribe, zdrave
maščobe).
Vključuje živila, ki jih uživamo
z vsakdanjo prehrano in so
sestavljena iz temeljnih makro- in mikrohranil. Beljakovine,
ogljikovi hidrati, prehranske
vlaknine, maščobe, vitamini, minerali, voda … V tem
prispevku pa se bomo bolj
posvetili beljakovinam.
BELJAKOVINE so gradniki
mišičnega tkiva.
Beljakovine človeško telo nujno
potrebuje: iz njih se tvorijo
številne snovi, potrebne za
normalno delovanje telesa –
so gradniki mišičnega tkiva,
beljakovine so vsi hormoni in
encimi, potrebni za prebavo in
presnovo, prav tako hemoglobin, ki skrbi za prenašanje kisika
po krvi, in imunoglobulini ali
protitelesa, ki so osnova imunskega sistema. Beljakovine so
odgovorne tudi za krčenje srčne
mišice in številne druge naloge.
Beljakovine oziroma proteine
proizvaja telo samo, gradnike
zanje pa dobimo s hrano.
Največ beljakovin živalskega izvora se nahaja v
mesu, ribah in jajcu, mleku
in mlečnih izdelkih. Beljakovine rastlinskega izvora
najdemo v stročnicah,
semenih, žitih, oreščkih in
nekaterih vrstah zelenjave.
Koliko beljakovin na dan
potrebujemo?
V literaturi lahko najdemo
različne priporočene vrednosti
za zadosten vnos beljakovin: za
ljudi v tretjem življenjskem
obdobju se svetuje v okviru 1
do 1,5 g beljakovin/kg telesne teže na dan.

PRIMER:
• Ženska s TT 60 kg potrebuje
60 do 90 g B na dan.
• Moški s TT 75 kg potrebuje od
75 do 112 g B na dan.
Vsebnost beljakovin v nekaterih živilih (na 100 g živila)
(OPKP, 2016).
Živilo
Soja zelena (kuhana)
Puranje meso
Polnomastni sir
Piščančje meso
Svinjsko meso
Telečje meso
Riba
Pšenica
Jajca
Koruza (kuhana)
Čičerika (kuhana)
Beli fižol (kuhan)
Beli riž (kuhan)
Brokoli
Polnomastno mleko
Solata ledenka
Jabolko

B (g)
12
24
24
23
22
21
21
13
13
2
9
7
2
4
3
1
0,2

Primer primernega jedilnika za gospo (50 kg), ki mora
vzdrževati mišično maso:
• Zajtrk: 1 jajce = 9 g B + 30 g
sir lahki edamec = 8 g B + 80 g
polnozrnat pirin kruh = 8 g B.
Skupaj pri zajtrku B = 25 g.
• Kosilo: 80 g piščančjega fileja
= 18 g B + 50 g kuhan fižol = 5 g
B + 120 g kuhane prosene kaše
= 5 g B + 50 g brokoli = 2 g B +
80 g regrat = 2,5 g B
Skupaj pri kosilu B= 33,5 g.

Z leti pogosto prihaja do upada
mišične mase, še posebej takrat, ko zbolimo in dlje časa ne
izvajamo telesnih aktivnosti oz.
ležimo v postelji. Zato je dobra
prehranska podpora nujna in
je ne smemo zanemariti.
Starejši ljudje se pogosto soočajo s prebavnimi težavami,
napihovanjem, tiščanjem v
želodcu, neredno prebavo …
Tudi na to lahko vplivamo s
pravilno sestavljenimi obroki
(z dovolj vlakninami in lažje
prebavljivimi beljakovinami ter
izločanjem jedi, če ugotovimo,
da nam škodijo). Pogost vzrok
za prebavne težave je tudi slabo prežvečena hrana. Nekateri jedo hitro in iz navade hrane
ne prežvečijo. Mnogi pa imajo
težave s slabimi zobmi. V takih
primerih svetujemo, da hrano
zrežete na majhne koščke, več
hrane pojeste v obliki juh, ki
so obogatene tako z beljakovinskimi živili kot kakovostno
maščobo. Maščobe so bogate z
energijo, hkrati pa so tudi nosilec v maščobi topnih vitaminov.
Priporočljiva so predvsem
rastlinska olja. Pomembno
je zaužiti tudi veliko omega 3
maščobnih kislin.
Praktičen nasvet: ko sestavljate svoj obrok, se pri izbiri
živil najprej vprašajte, kaj v
vašem obroku predstavlja vir
beljakovin. Temu dodajte še
obilico zelenjave in polnovreden vir ogljikovih hidratov
(ajdova kaša, krompir, polnozrnate testenine, ješprenj
…) in nekaj maščob.

• Večerja: 200 g navadni jogurt
= 7 g B + 70 g kuhane prosene
kaše = 3,5 g B + 15 g mešanice
semen = 3,5 g B
Skupaj pri večerji B = 14 g.
SKUPAJ BELJAKOVIN V DNEVNEM JEDILNIKU = 72,5 g
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PRIMER URAVNOTEŽENEGA JEDILNIKA ZA
ŽENSKE NAD 65 LET Z ZMERNO TELESNO
AKTIVNOSTJO:
Zajtrk
200 g
120 g
15 g
200 g
Malica
150 g
15 g
Kosilo
100 g
140 g
100 g
100 g
150 g
150 g
10 g
Malica
80 g
100 g
Večerja
150 g
100 g
100 g
1 kom 60 g
50 g
5g

kefir
ajdova kaša (kuhana)
laneno seme (mleto)
borovnice
jabolko
oreh
dušen piščančji file
polnozrnate testenine (kuhane)
fižol v zrnju (kuhan za solato)
bučke (dušene)
cvetača (kuhana)
zelje (belo, za solato)
olivno olje
skuta (albuminska)
korenček (surov, nariban v skuti)
paradižnik (sveži)
paprika (zelena)
kumare (sveže)
jajce (kuhano)
ajdov kruh
olivno olje

Energijska vrednost
1644 kcal
6879 kJ

Beljakovine

Količina
90,0 g

Delež
22 %

Maščobe
Ogljikovi hidrati
Alkohol
Skupna vlaknina

55 g
164 g
1,0 g
54,1 g

30 %
41 %
0%
6%
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PRIMER URAVNOTEŽENEGA JEDILNIKA ZA
MOŠKE NAD 65 LET Z ZMERNO TELESNO
AKTIVNOSTJO:
Zajtrk
1 kom 60 g
40 g
30 g
250 g
120 g
Malica
100 g
10 g
Kosilo
120 g
180 g
20 g
50 g
100 g
150 g
50 g
10 g
Malica
150 g
150 g
Večerja
80 g
150 g
120 g

jajce
skuta (albuminska)
olive
pomarančni sok (sveže stisnjen)
polnozrnati kruh
grozdje
mandeljni
govedina (file, dušen)
polnovredni riž (kuhan)
čebula (za omako)
korenček (kuhan)
brokoli (kuhan)
radič (solata)
čičerka (kuhana, v solati)
olivno olje
navadni jogurt
maline
tuna v olivnem olju (olje odlito)
paradižnik
polnovredni kruh

Energijska vrednost
2032 kcal
8506 kJ

Beljakovine

Količina
112,0 g

Delež
23 %

Maščobe
Ogljikovi hidrati
Prehranska vlaknina

68 g
212 g
42,7 g

30 %
43 %
4%

Recepti za zdrave in uravnotežene jesenske obroke
Kolerabina kremna juha
Sestavine za 4 osebe: 10 g
oljčnega olja, 20 g čebule, 5 g
česna, 15 g rumenega korenčka,
15 g zelene, 400 g rumene kolerabe, 125 g krompirja – moknatega, 2 g sveže mete, sol, beli
poper, limonin sok
Čebulo in česen grobo nasekljamo, ravno tako vso zelenjavo. Vse skupaj podušimo na
olju, dodamo krompir, kratko
prepražimo in zalijemo z jušno
zelenjavno osnovo. Kuhamo
okoli pol ure, dodamo del zelišč, zmiksamo s paličnim mešalnikom, popravimo okus, potresemo z zelišči in serviramo.
Telečji zvitki z brokolijem v
zelenjavni omaki
Sestavine za 4 osebe: 4 telečji
zrezki po 100 g, 250 g brokolijevega pireja, 0,5 kom jajca,
50 g čebule, 50 g korenčka,
50 g bučk, 50 g zelene, 1 strok
česna, 2 dl goveje juhe, sol,
mleti črni poper, timijan, majaron
Telečje zrezke potolčemo in
obrežemo v pravokotno obliko.

Solimo in popramo jih po obeh
straneh. Na sredino zrezka položimo brokolijev pire, ki smo
ga predhodno začinili s soljo in
poprom, povezali pa z jajčkom.
Zrezke zvijemo v zvitke in jih
spnemo z zobotrebcem. V
kozici segrejemo nekaj olja in
na njem zrezke po vseh straneh hitro opečemo. Vzamemo
jih iz kozice in na preostanku
maščobe osteklenimo čebulo,
dodamo na kocke narezano zelenjavo, česen, narahlo prepražimo in zalijemo z zelenjavno
osnovo. Nato v omako preložimo zrezke, začinimo in še malo
podušimo.
Dušena pira z jurčki
Sestavine za 4 osebe: 3 dl
kuhane pire, 200 g jurčkov,
50 g sesekljane čebule, 200 g
paradižnika, 2 dl jogurta, 0,3 dl
belega vina, 3 stroki sesekljanega česna, timijan, bazilika,
muškatni orešček,
sol, poper, 3 žlice olivnega olja,
parmezan za okus
Na olju prepražimo čebulo,
dodamo na lističe narezane
jurčke in še popražimo. Ko so

gobe prepražene, dodamo strt
česen, paradižnikov konkase,
piro, nariban parmezan ter
zalijemo z vinom in jogurtom.
Začinimo po okusu.
Polnovredna korenčkova
pita s skuto in jabolki
Sestavine za testo za 8 oseb:
300 g polnovredne moke, 100
g sladkorja, 150 g masla, 2 jajci,
1/4 vrečke pecilnega praška
Sestavine za nadev: 150 g
jabolk, 100 g albuminske skute,
150 g korenja, 50 g rjavega
sladkorja, cimet
V moko, v katero je vmešan
pecilni prašek, nadrobimo
maslo, dodamo jajce in sladkor
ter zgnetemo testo. Tri četrtine
testa razvaljamo in z njim obložimo model. Po testu razporedimo nadev. Nadev: očiščen
korenček in jabolka naribamo
ter rahlo podušimo. Dodamo
pretlačeno skuto in okus izboljšamo s sladkorjem in cimetom.
Iz preostalega testa naredimo
dekorativno mrežico. Pečemo
na 180° C.
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Terme Šmarješke Toplice

REHABILITACIJSKI CENTER
ZA KORONARNE BOLNIKE
• Skupinska obnovitvena rehabilitacija za društva – z izobraževalnim
programom in aktivnostmi za koronarne bolnike
• Rehabilitacija bolezni srca za individualne koronarne bolnike
• 5-dnevna obnovitvena rehabilitacija za mlade koronarne bolnike
(prvi razpisan termin: 2.-7. 11. 2021)

Pomagamo vam skrbeti za vaše srce.
Za vse programe z nastanitvijo lahko unovčite tudi turistični bon.
Več informacij o programih in njihovi vsebini:
08 20 50 300 I booking@terme-krka.eu I www.terme-krka.si
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Kratek pregled dela Zveze v
preteklih šestih mesecih
Alenka Babič, Lilijana Žerdoner, Peter Kordež
Naše delo je v preteklih šestih
mesecih potekalo v okoliščinah nenehnega prilagajanja
epidemičnim razmeram in
hkratnega prizadevanja, da
ohranimo kar največ rednih
aktivnosti v društvih in tudi na
Zvezi. V začetku marca smo ob
doslednem upoštevanju omejitvenih ukrepov uspeli »v živo«
izvesti dvodnevni posvet predsednikov. Ponovno se je izkazalo, kako zelo pomembna so
naša redna srečanja, osebna
izmenjava mnenj in izkušenj pa
tudi pozitivne spodbude dobrih praks v posameznih okoljih.
Polovica delovnega časa srečanja je bila namenjena implementaciji novega programa
»Srce in zdravje« v društva, o
čemer poročamo v posebnem
prispevku. Izobraževalni del
našega srečanja smo tokrat
namenili prilagajanju dela
društev preko elektronskih
medijev, našemu sodelovanju
s Centri za krepitev zdravja
ter potrebnim prilagoditvam v
finančnem poslovanju.
Novo vodstvo Zveze se je zas-

tavljenih nalog odločno lotilo,
predstavljamo vam povzetek
najpomembnejših aktivnosti.
Delovanje naših društev preko spletnih aplikacij
Čeprav v večini naših društev
ponovno izvajamo redno
vadbo tudi v živo – seveda ob
upoštevanju vseh predpisov
NIJZ in v manjših skupinah
– smo bili primorani ostale
aktivnosti v preteklih mesecih
še vedno izvajati tudi preko

različnih spletnih aplikacij. To
velja predvsem za predavanja
za bolnike, pa tudi za sestanke
aktivov vaditeljev, upravnih
odborov društev. Enako smo
morali izpeljati tudi nekatere
občne zbore društev.
Večina naših članov, ki so vključeni v vodenje društev, sicer
obvlada delo z računalnikom, a
z delom na spletnih aplikacijah,
kot so zoom ali teams, pa je
veliko težav. Na zvezi smo v ta
namen na aplikaciji zoom zakupili potreben prostor ter sklenili pogodbo z računalniškim
podjetjem AlpPeca, ki nam je
pomagalo pri prvih korakih
prenosa dela naših organov
na splet. Pripravili so tudi zelo
uporaben priročnik za uporabo
te aplikacije, na kolegiju predsednikov pa izvedli praktično
izobraževanje o delu z s spletnimi orodji. Za nekatera bolj
oddaljena društva smo izvedli
te delavnice tudi v njihovih
domačih okoljih. O zavzetosti
udeležencev govorijo spodnje
fotografije …
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Volilni zbor in novo vodstvo
Zveze
Sredi aprila smo izvedli volilni
zbor Zveze in zaključili postopke rednih volitev v organe
Zveze. Ti so letos že potekali
po novo sprejetem Poslovniku o volitvah in imenovanjih v
ZKDKS. Za mandatno obdobje
2021–2025 so bili izvoljeni naslednji člani:
• za predsednika Zveze prim.
Janez Poles, dr. med.
• za podpredsednico Zveze
Alenka Babič,
• za člane izvršilnega odbora:
Lilijana Žerdoner, Marjeta Jančič, prim. Janez Tasič, dr. med.,
Lidija Zadel, Alojz Ovnič, Mitja
Skarlovnik in Ivan Barba
• za člane nadzornega odbora:
Metka Okršlar, predsednica,
in Metka Kržan ter Marjan
Ternik člana, namestniki pa
so: Edvard Metličar, Majda
Mihoček in Franc Mandeljc.
Nagovor novoizvoljenega
predsednika
Spoštovane članice in člani!
Epidemija Covid 19 je močno
spremenila naše življenje. Navaditi smo se morali na omejujoče ukrepe, sprejeti maske,
varnostno razdaljo in redno
razkuževanje. Stvari, ki so nas
še včeraj izpolnjevale in polnile
z navdušenjem, srečo in zdravjem, so sedaj omejene ali celo
prepovedane.
Ob kronični koronarni srčni
bolezni nas kardiologi in epidemiologi opozarjajo in učijo,
da je, poleg ustrezne prehrane,
spremembe življenjskih navad,
opuščanja kajenja, urejenosti
krvnega tlaka, sladkorja in
maščob ter sproščanja, redna
telesna dejavnost zelo pomembna. V zadnjem letu smo
z ukrepi izgubili prav slednje.
Prepovedali so nam druženje,
vadbo v telovadnicah, prehodno celo na prostem.
Včasih nas zajame malodušje,
negotovost, bojazen ali strah.
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Nikar ga ne tiščite v sebi, da bo
iz iskre nastal požar. Pokličite
prijatelja, vaditelja v društvu ali
stopite do svojega zdravnika.
Skupaj bo lažje najti rešitev,
prehodno bodo morda morala
pomagati zdravila.
Navaditi smo se morali na
druženje preko elektronskih
naprav. Vadimo v dnevi sobi
pred računalnikom ali televizorjem. Sicer pa moramo
zbrati voljo in sami izvesti
naučeno vadbo. Zase, za srce,
za boljše zdravje in lepše življenje. Ni nam lahko, saj pogosto
pogrešamo neposreden razgovor, stisk roke, prijateljski
objem. Prepričan sem, da se
bo epidemija umirila in precepljenost dosegla želeni učinek.
Do takrat pa moramo ohraniti
sebe, zdravje, vitalnost, močno
in živahno srce.
Nikar ne obupajte! V življenju
smo že mnogokrat morali
preko brzic in brezen, doletele
so nas naravne katastrofe in
vojna. Pa smo zmagali, se pob-

rali in znova zaživeli. Prepričan
sem, da bo tudi tokrat tako!
Tukaj smo, z vami in za vas,
člani Zveze koronarnih društev in klubov Slovenije. Da se
družimo, pa čeprav na daljavo,
izmenjamo izkušnje, premagamo bojazni in strahove ter
ohranjamo zdravo srce in kakovostno življenje. Vadili bomo
na daleč, pa vendar skupaj.
Nekaj časa še pred računalnikom ali televizorjem, v naslednjih mesecih pa ponovno v
nam znanih telovadnicah ali v
naravi. Ponovno bomo uživali
na naših »Srčnih poteh«, široko
razprli pljuča, pognali srce in
spustili veter v lase.
Vrata koronarnih društev in klubov so široko odprta. Pridružite
se nam, da skupaj poskrbimo
za naša srca, boljše počutje,
daljše in bolj kakovostno življenje. Prijazno vabljeni med nas,
na vadbo, za zdravje srca!
Le eno srce imamo, ga varovati
znamo?

Zahvala dosedanji predsednici prof. dr. Ireni Keber
Na volilnem zboru, so se
prisotni predsedniki društev
s posebno izjavo zahvali dosedanji predsednici prof. dr.
Ireni Keber.
”Dobro se zavedamo, kako
velik pomen je imelo za Zvezo to, da je njeno vodenje
prevzela ugledna kardiologinja, ki je vse svoje poklicno
delo posvetila zdravljenju
in rehabilitaciji koronarnih
bolnikov in bila tudi ustanoviteljica prvega koronarnega
kluba v Sloveniji. Pod njenim
vodenjem je zaživel strokovni svet Zveze, imela je pomemben vpliv tudi na našo
vse večjo prepoznavnost
predvsem v strokovni javnosti. Pod njenim uredništvom
so nastale prve pomembne
tiskovine naše Zveze – od
Priročnika za koronarne bolnike do naše revije, ki jih je
obogatila tudi z lastnimi prispevki. Aktivno je sodelovala
v programih usposabljanja
vaditeljev in se z veseljem
odzvala tudi na povabila
za predavanja bolnikom v
posameznih lokalnih okoljih.
Člani Zveze se ji v imenu koronarnih bolnikov vseh naših
društev in klubov zahvaljujemo za vse, kar je v svojem
mandatu storila za nas.”
Sodelovali smo na 22. Forumu o preventivi bolezni srca
in žilja
V začetku maja je potekalo
letošnje 22. zasedanje slovenskega Foruma o preventivi
bolezni srca in žilja, ki ga vsako
leto organizira Združenje kardiologov Slovenije. Tudi letos so
kot partnerje povabili k sodelovanju združenja bolnikov in
tako tudi nas. Delo Zveze v tem
zelo posebnem letu je predstavil predsednik prim. Janez

Poles, dr. med., naš prispevek
je objavljen tudi v Zborniku
srečanja.
Aktivna udeležba na tem strokovnem srečanju je za nas zelo
pomembna. Poznavanje naše
dejavnosti v strokovnih krogih
je bistveno za napotitve novih
bolnikov na programe vseživljenjske rehabilitacije, ki jo
izvajamo v društvih po vsej Sloveniji. In prav pri tem je beseda
podpore zdravnikov in medicinskih sester v ambulantah
zelo pomembna. Prim. Poles
je svojo predstavitev zaključil z
naslednjim sporočilom: »Vrata
koronarnih društev in klubov
so široko odprta. Pridružite se
nam, da skupaj poskrbimo za
naša srca, boljše počutje, daljše
in bolj kakovostno življenje.
Prijazno vabljeni med nas, na
vadbo, za zdravje srca!«
Srčna kap. Se lahko zgodi
tudi meni?
Z veseljem smo se odzvali
povabilu zavarovalnice Triglav Zdravje k sodelovanju na
okrogli mizi »Srčna kap. Se
lahko zgodi tudi meni?«
Srčna kap ali infarkt, kot jo
najpogosteje imenujemo, v
Sloveniji letno doleti 5000 ljudi.
Kakšno je življenje po infarktu? Se lahko zgodi tudi meni?
Dogodek, ki je potekal preko
spleta, je bil zelo odmeven, v
pogovoru so sodelovali ugledni
strokovnjaki in gosti, ki imajo
tudi osebno izkušnjo s srčnim
infarktom: poleg prof. dr. Marka Noča, dr. med., in dr. Damijana Perneta, dr. med., tudi naš
predsednik prim. Janez Poles,

dr. med., ter član izvršilnega
odbora Mitja Skarlovnik.
Posvet s strokovnimi mentorji društev in klubov
Na junijskem posvetu strokovnih mentorjev društev in
klubov so bili sprejeti naslednji
dogovori:
Poročilo o izvajanju projekta
»Srce in zdravje«
Alenka Babič in Lilijana Žerdoner sta predstavili priprave
na implementacijo in potek
projekta v posamezna društva.
Projektna skupina ja strokovne
vodje društev in klubov redno
informira o poteku rehabilitacijske vadbe in izvedbi delavnic
psihologov na področju aktivnosti v točki 3.3. Psihosocialna
podpora bolnikom. Aktivnosti
osebnega svetovanja bolnikom, ki potekajo kot del tega
projekta, uskladi projektna skupina s predsednikom in posameznimi strokovnimi vodji.
Osebno svetovanje strokovnih vodij v društvih in klubih
Prim. Slemenikova in prim.
Bombek sta poročala o izvedbi
osebnega svetovanja v njunih
društvih, ki je bilo izvedeno kot
del projekta Srce in zdravje, dr.
Mojca Savnik Iskra je oddala
pismeno poročilo. Prim. Tasić
je predstavil način in izkušnje
svetovanja v KK Celje. Sprejet
je bil naslednji dogovor: treba
je ohraniti osebno svetovanje
strokovnega vodje v društvih
vsaj 1-krat letno, društva naj
izvajajo to skladno s svojimi
možnostmi (v posameznih
skupinah, v prostorih društva,
preko zooma). Izkušnje s tega
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svetovanja bodo strokovni
vodje enkrat letno izmenjali na
delovnih sestankih.
Spremljanje kazalcev kakovosti
Prisotni so pregledali kazalce
kakovosti, ki jih je opredelil
strokovni svet v prejšnjem mandatu ter sprejeli sklep, da se jih
kljub težavam pri pridobivanju
podatkov v enakem obsegu
spremlja tudi v prihodnje. Vodje
aktivov vaditeljev se na to posebej opozori, presečni datum za
oddajo podatkov je 31.1.2022,
aktivnosti koordinira vodja
aktiva vaditeljev Lilijana Žerdoner. Na referenčne ambulante
in Združenje zdravnikov družinske medicine se naslovi dopis
predsednika Zveze, v katerem
jih pozivamo, da bolnikom
posredujejo njihove osebne
podatke o krvni sliki. Ponovno
se opozori tudi na postopke
varovanja osebnih podatkov, ki
jih v Zvezi s temi aktivnostmi
striktno izvajamo.
Določitev nabora vsebin
osnovnega izobraževanja za
srčno-žilne bolnike
Predsednik je predstavil svoj
predlog nabora vsebin, ki naj bi
jih upoštevali pri pripravi letnih
načrtov predavanj v posameznih
društvih. Dokončen izbor vsebin
bo pripravila delovna skupina v
sestavi prim. Poles, prim. Slemenikova in prim. Žuran.
Priprava rehabilitacijskega
kartona oziroma »rehabilitacijskega potnega lista«
Predlog za izdajo te listine je
predstavil prim. Poles, prisotni
so to idejo, o kateri se razpravlja že nekaj let, podprli.
Dokončno vsebino te listine
bo pripravila skupina, ki jo bo
vodil prim. Poles, vanjo pa se
povabi še prof. dr. Juga, mag.
Krajačiča in doktorico Pušnik
Vrčkovnik. O tisku in distribuciji
kartona bomo razpravljali na
naslednji seji.
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Projekt »Naše srčne poti«
Prim. Poles in A. Babič sta prisotne informirala o poteku aktivnosti na tem področju. Prim.
Tasič je predstavil svoje izkušnje
in tudi model »Evropskih srčnih
poti«. Strokovne vodje društev
in klubov bomo redno informirali o izboru poti in delu na projektu. Sprejeli smo priporočilo,
da pri izboru poti upoštevamo
načelo, da morajo biti to poti, ki
so lokalno uveljavljene in redno
vzdrževane.
Naslednji sestanek skupine
bo v jeseni, sklicali ga bomo
ob načrtovanih promocijskih
aktivnostih Zveze ob strokovnih
dogodkih v kardiologiji.
Srečanja sta se udeležila
tudi nova strokovna vodja
in sicer prim. Ivan Žuran, dr.
med., ki je prevzel strokovno mentorstvo KK Savinjske
doline Žalec, ter Dejan Sosič, dr.med., ki je strokovni
vodja KD Postojna.
Podpisali smo pogodbo za
letošnja sredstva iz Fundacije
FIHO
Letos smo precej kasneje kot
prejšnja leta prejeli odločbo
o sredstvih Fundacije FIHO in
podpisali zanje tudi letno pogodbo. Konec maja je namreč
Svet Fundacije je namreč šele
konec maja potrdil izvolitev
Mirjam Kanalec za predsednico Sveta. Obenem pa je Vlada
RS za v. d. direktorja Fundacije
imenovala Vilka Kolbl-a, in ga
zadolžila, da v letu dni odgovorno izpelje naloge za normalizacijo razmer v fundaciji.
Kanalčeva je ob potrditvi poudarila, da je »vodenje Sveta
FIHO odgovorna naloga, ki pa
bo glede na porušen dialog
predstavljalo pravi izziv. Upam,
da bo uspelo umiriti strasti ter
preseči nesoglasja in zamere, ki
so se nakopičile v zadnjih letih.
To od nas pričakujejo številni
uporabniki posebnih social-

nih programov, ki zaradi svoje
invalidnosti živijo izključeno
in diskriminatorno. To od nas
pričakujejo nenazadnje tudi številni posamezniki, ki so se znašli
v socialnih stiskah, kakor tudi
država, ki je fundaciji dodelila
izjemno pomembno funkcijo
za trajne in splošno koristne
namene pri financiranju dejavnosti invalidskih in humanitarnih organizacij na celotnem
območju Republike Slovenije.
Samo z usklajevanji in strpnim
dialogom bo mogoče zopet
vzpostaviti zaupanje, da bo Svet
FIHO, kljub različnim interesnim
skupinam deloval enotno in v
skladu s poslanstvom fundacije. «
Vilko Kolbl, ki je sicer generalni sekretar Socialne zbornice
Slovenije, prevzema funkcijo
vodenja FIHO v izjemno zahtevnih razmerah, v kateri se je znašla fundacija v zadnjem času.
Marsikatera organizacija se je
namreč v tem obdobju znašla
v resnih finančnih, organizacijskih in strokovnih težavah. Ob
nastopu je poudaril: »Prav zato
si bomo na FIHO še v naprej
prizadevali ohranjati in izvajati
temeljni imperativ s podporo
delovanju humanitarnim in
invalidskim organizacijam. FIHO
je namreč dolžna prvenstveno
slediti transparentni in namenski razporeditvi in porabi
sredstev v zasledovanju koristi
uporabnikov socialnih programov vseh humanitarnih in
invalidskih organizacij in krepiti
družbeni ugled FIHO«.
Naša Zveza je prejemnik
sredstev FIHA že 20 let in bi
brez teh sredstev težko izvajala
svoje programe. Zato smo zelo
veseli, da so se razmere uredile,
veselimo se tvornega sodelovanja s strokovno službo in vodstvom Fundacije še vnaprej.

Delo pri projektu Srce in zdravje v
obdobju marec–avgust 2021
Alenka Babič, Lilijana Žerdoner, Peter Kordež
V mesecu marcu smo zaključili
postopke za implementacijo
integriranega programa opolnomočenja srčno-žilnih bolnikov v naša društva in klube. Že
v januarju so vodje strokovnih
svetov, vodje aktivov vaditeljev
in predsedniki društev prejeli
osnovno gradivo za implementacijo – brošuro s povzetki novega programa, ki jo je pripravila
projektna skupina iz KK Ljubljana, zadolžena za razvoj IPO.
Petra Simpson Grom, vodja te
projektne skupine, je novosti
v programu predstavila tudi v
prejšnji izdaji našega glasila.
Informacija je tako dosegla vse
naše člane, saj glasilo pošiljamo neposredno na njihove
osebne naslove. Tako predsedniki društev kot tudi vaditelji
so se v velikem številu udeležili
posveta, ki ga je ob zaključku
razvoja tega programa pripravil Koronarni klub Ljubljana
(preko aplikacije teams 18. in
20. 2. 2021).
Naslednji korak je bilo oblikovanje kriterijev za implementacijo in priprava internega
razpisa. O tem smo se pogovorili najprej na aktivu vaditeljev
Zveze, na katerem so bili prisotni vodje vaditeljev iz večine
društev. Na podlagi predloga
besedila, ki smo ga prejeli iz
aktiva vaditeljev Koronarnega
društva Ilirska Bistrica, smo
pripravili skupen predlog za
nadaljnje odločanje na izvršilnem odboru in dokončno potrditev na kolegiju predsednikov
4. marca 2021.
Priprave na implementacijo
v društvih so potekale v opti-

mističnem vzdušju in pričakovanju, da bomo lahko izvajali
rehabilitacijsko vadbo v živo
in v vadbenih skupinah, kot so
bile oblikovane do sedaj. Koordinatorka projekta, tudi vodja
aktiva vaditeljev na Zvezi, Lilijana Žerdoner, aktivno spremlja
epidemiološko situacijo in na
podlagi navodil NIJZ pripravlja navodila za varno vadbo v
društvih. V številnih med njimi
so z vadbo pričeli že v aprilu in
jo nadaljevali tudi v poletnih
dneh. Pripravili smo se tudi
na manj optimističen scenarij,
zato smo vodstva društev in
aktiv vaditeljev opolnomočili za
delovanje preko elektronskih
medijev. Pripravili smo tudi
podrobnejša navodila za varno
izvajanje vadbe v domačem
okolju ter za izvajanje dihalnih
vaj, ki so jih prejeli vsi člani
društev.
V drugi polovici marca in prvi
polovici aprila smo izvedli
obnovitveno izobraževanje
vaditeljev, ki je bilo namenjeno
predvsem tistim vaditeljem
iz društev, ki bodo nosilnici
implementacije novega programa. Na tem izobraževanju so
prejeli tudi podrobnejši priročnik, v katerem smo povzeli ne
samo opise nove vadbe, pač pa
tudi natančnejša navodila za
poenotenje spremljanja kazalcev kakovosti vadbe (navodila
za merjenje krvnega tlaka,
spremljanje srčne frekvence,
natančen opis postopka za
izvedbo testa hoje in nekatera
druga navodila, ki jih vaditelji
potrebujejo za izvedbo vadbe (npr. spremljanje težav ob
obremenitvah bolnika po t. i.
Borgovi lestvici).

ZVEZA KORONARNIH
DRUŠTEV IN KLUBOV SLOVENIJE

Priročnik za vaditelje
rehabilitacijske vadbe
v koronarnih
društvih in klubih

Iz sredstev projekta imamo v
letošnjem letu zagotovljena le
sredstva za izvajanje telesne
vadbe. Na zvezi pa si prizadevamo, da bi v društva vpeljali
tudi ostali dve sestavini novega
programa – zdravstvene posvete in psihosocialno podporo
– in se za to trudimo pridobiti
dodatna sredstva. Pri tem smo
uspešni, v letošnjem letu bomo
v društvih izvedli osem delavnic na temo prepoznavanja in
obvladovanja tesnobe oziroma
anksioznosti pri koronarnem
bolniku. Za kritje stroškov teh
delavnic smo pridobili dodatna
sponzorska sredstva družbe
Servier.
Ob tem pa potekajo tudi
aktivnosti za realizacijo dodatne točke iz tega projekta
– vzpostavljanje mreže srcu
prijaznih točk v Sloveniji. V
projektni skupini smo pripravili
preglednico obstoječih načinov
sodelovanja s partnerji v lokalnem okolju in mreženja posameznih društev s sorodnimi
organizacijami. To bo osnova
za vzpostavitev mreže sodelavcev, s katerimi bomo izvajali
skupne projekte.
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Na zadnjem kolegiju predsednikov društev smo kot posebnega
gosta povabili predstojnika Centra za upravljanje programov
preventive in krepitve zdravja
na NIJZ, dr. Rada Pribakovič Brinovec. Podrobneje je predstavil poslanstvo, načine dela in

vsebino delavnic Centrov za
krepitev zdravja in Zdravstveno- vzgojnih centrov, pogovorili
smo se tudi o nekaterih možnostih našega sodelovanja.
Projekt izvajamo ob podpori
sredstev Ministrstva za zdravje.

»Ko stiska (psihična) stiska in me zato stiska pri srcu – tesnoba ali že bolezenska anksioznost pri srčnem bolniku?«
Prve tri delavnice na to temo je izvedel Jakob Filip Tamše, specialist klinične psihologije in psihoterapevt, zaposlen v Bolnišnici
Topolšica. Namenjene so bile prepoznavanju in obvladovanju
tesnobe oziroma anksioznosti pri koronarnih bolnikih. Z zanimanjem smo prisluhni razlagi
• kako čustva (predvsem strah) vplivajo na naše telo in um,
• kaj je še normalno,
• kaj je v resnici nevarno,
• kako prepoznati, kdaj gre že za simptome anksioznih motenj
in
• kdaj je treba poiskati strokovno pomoč.
Naučili smo se, kako ločiti med telesnimi simptomi tesnobe in
simptomi bolezni srca. Spoznali smo tudi, kako poteka psihoterapevtska pomoč, kadar je ta potrebna, in kje jo lahko poiščemo. Največ vprašanj ob koncu delavnice je bilo namenjeno
temu, kaj lahko za obvladovanje strahov storimo sami.
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Posveti s strokovnimi vodji
društev in klubov
Projekt Srce in zdravje vključuje
tudi to področje, ki si ga prizadevamo okrepiti v vseh sodelujočih društvih.
V prvem četrtletju letošnjega
leta smo osebno svetovanje
bolnikom – skladno z navodili
projekta – izvedli v treh društvih, KK Mežiške doline, KK
Maribor in KD Brežice, do konca septembra pa načrtujemo
podobne aktivnosti še v petih
društvih.
Vsebina zdravstvenih posvetov
je bila navezana na vprašanja,
ki so zanimala bolnike in so jih
pripravili vnaprej. Dr. Mojca
Savnik Iskra, strokovna vodja iz
KK Brežice je pripravila kratek
povzetek vsebin, ki so najbolj
zanimale naše člane:
• Bistrica ob Sotli: zdrava prehrana, vzdrževanje normalne
telesne teže, zdravo hujšanje,
angina pektoris, zdravljenje
visokega krvnega tlaka, doseganje ciljnih vrednosti krvnega
tlaka, vpliv betablokatorjev na

krvni tlak in srčno frekvenco,
pomen uravnavanja srčne
frekvence, priporočila glede
cepljenja proti covidu-19;
• Brežice: pogovor o kirurški
revaskularizaciji miokarda, zgodnja in zdraviliška rehabilitacija
po operaciji na srcu, sekundarna preventiva po perkutanem posegu na koronarnem
žilju, alergije in cepljenje proti
covidu-19, varnost cepljenja
proti covidu-19 pri bolnikih s
pridruženimi boleznimi, kako
jemati diuretik, ali lahko s čaji
nadomestimo jemanje diuretika, kdaj in ali se sploh lahko
opustijo zdravila po operaciji
na srcu, kako je s sposobnostjo
za delo po operaciji na srcu,
kdaj ponoviti koronarografijo
po operaciji na srcu;
• Dobova: periferna arterijska bolezen – prepoznavanje,
dejavniki tveganja, zdravljenje,
sekundarna preventiva, pomen
večtirne antihipertenzivne terapije , stranski učinki statinov,
kdaj predpisati statine, varnost
cepljenja proti covidu-19.

Kratek pregled aktualnega
dogajanja implamentaciji
projekta v društva
Konec junija smo se preko Zooma sestali vaditelji, ki vodimo
vadbo po novem programu iz
projekta Srce in zdravje. Vaditelji so poročali o poteku vadbe
po društvih, izmenjali smo tudi
izkušnje o izvajanju vadbe in
zbiranju kazalnikov kakovosti.
Z vadbo so po večini društev
pričeli že v mesecu maju.
Vadba poteka večinoma na
prostem. Ob slabem vremenu
v nekaterih društvih vadijo v telovadnicah, če lahko zagotovijo
varnostno razdaljo in upoštevanje priporočil NIJZ. Vadba
poteka 2-krat tedensko, v skupinah je do 15 vadečih, včasih
tudi več, do 25 udeležencev. V
poletnem času zaradi dopustov
vadi manj članov, nekateri pa
so z vadbo v času počitnic prekinili in bodo z njo nadaljevali v
mesecu septembru.
Vaditelji so optimistično poročali o poteku vadbe. Večinoma
so se v skupinah dobro orga-

nizirali, vadeči so vadbo dobro
sprejeli.
Nekateri vaditelji so poudarili
problem spremljanja krvnega
tlaka (KT). Problem jim predstavlja čas, ki ga porabijo za
meritve, higienske razmere
– Covid. Vprašljivi se jim zdijo
tudi rezultati meritev pri merjenju KT vadečih v domačem
okolju. Spet drugi so poročali,
da spremljajo krvni tlak brez
težav, manšeto sproti razkužujejo ali pa zapisujejo rezultate, ki jih sporočajo vadeči, ko
pridejo na vadbo. Nekaterim se
ne zdi smiselno, da se tlak meri
tudi na koncu vadbe.
Med kazalnike kakovosti, ki jih
spremljamo, spada tudi test
6-minutne hoje, ki so ga vadeči
po večini opravili. Postavljalo
pa se je vprašanje, koliko je
smiselno spremljati test 6-minutne hoje v tako kratkem časovnem obdobju. Sklenili smo,
da bodo vaditelji poskušali po
najboljših močeh izvajati meritve KT, kako jih bodo izvajali
(izmerjeni na vadbi, izmerjeni
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doma …), pa bodo napisali ob
oddanem končnem poročilu.
Tudi test 6-minutne hoje bomo
ob zaključku izvedli in ugotavljali smiselnost spremljanja
vadečih s testom v krajšem
časovnem obdobju.
Po enourni razpravi smo sestanek zaključili in se dogovorili,
da se po počitnicah ponovno
vidimo in izmenjamo izkušnje
glede poteka vadbe.
V končnem poročilu, ki ga moramo posredovati na Ministrstvo za zdravje, bi bilo smiselno
navesti tudi povprečno starost
vadečih v skupinah in glede na
čas epidemije Covid 19 raziskati prebolevnost in precepljenost vadečih.

Seznam društev in vaditeljev, ki sodelujejo v projektu
»Srce in zdravje«
KK MISLINJSKE DOLINE
KK MISLINJSKE DOLINE
KK MISLINJSKE DOLINE
KK MISLINJSKE DOLINE
KK MEŽIŠKE DOLINE
KK MEŽIŠKE DOLINE
KK BREŽICE
KK BREŽICE
KD POSTOJNA
KD POSTOJNA
KD ILIRSKA BISTRICA
KK LJUBLJANA
KK LJUBLJANA
KK LJUBLJANA
KK SAVINJSKA DOLINA ŽALEC
KK SAVINJSKA DOLINA ŽALEC
KK DRAVSKE DOLINE
KK DRAVSKE DOLINE

ANDREJA ŠAVC
PETRA KAMNIK
DORIS MEŽNARC
KATJUŠA MRAVLJAK
BARBARA KOREN
NEVENKA LEDNIK
CVETKA STRAJNAR
MILENA TOPORIŠIČ
MONIKA DOLES
ŠPELA PURKART
MAGDA VALENČIČ
TANJA ANDREJA KOPČAR
TINA MAGDALENIČ
PETRA ALENKA SIMPSON GROM
MAJ MRŠIČ
SLAVKO IVEZIČ
MITJA ČEH
STAŠA PEKLAR

Izvedli smo temeljno in obnovitveno
usposabljanje vaditeljev
Lilijana Žerdoner
Naša Zveza si je med svoje najpomembnejše naloge zapisala
podporo društvom pri izvajanju celovite vseživljenjske rehabilitacije koronarnih bolnikov,
ena glavnih nalog pri tem pa je,
da organizira in vodi temeljno
in obnovitveno usposabljanje
vaditeljic in vaditeljev.
Temeljno usposabljanje vaditeljev (TUV) vključuje osnovne
vsebine o srčno-žilnih bolezni,
dejavnikih tveganja in vsebine
o telesni vadbi in gibanju, ki jo
priporoča združenje kardiologov.
Zveza je do sedaj usposobila
več kot 350 vaditeljev. Nekaj
jih je še vedno aktivnih, nekateri pa so z vodenjem vadbe
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v društvih iz različnih vzrokov
prenehali. Trenutno je aktivnih
145 vaditeljev, ki sledijo novim smernicam telesne vadbe
srčno-žilnih bolnikov in svoje
znanje nadgrajujejo s spremljanjem literature ter svojo prisotnostjo na strokovnih srečanjih
kardiologov, medicinskih sester, fizioterapevtov in kineziologov. V zadnjih letih Zveza
enkrat letno organizira tudi
Obnovitveno usposabljanje
vaditeljev (OUV). Vsebine OUV
so nadgradnja strokovnega
znanja o srčno-žilnih boleznih
in novih smernicah priporočenih aktivnosti.
V spomladanskem času smo
uspeli izpeljati temeljno in
obnovitveno usposabljanje
vaditeljev. Teoretični del usposabljanja smo skoraj v celoti
izvedli preko Zooma, praktični
del pa smo v obliki delavnic
izvedli v Šmarjeških Toplicah.
Temeljno usposabljanje vaditeljev ZKDKS
TUV smo izvedli v 4-ih delih,
v obsegu 17 ur. 8 ur je bilo
izvedenih preko spleta in 9 ur v
obliki delavnic. Spletno izobraževanje je potekalo v 3 delih,
vsebine izobraževanja so bile
naslednje:
• Optimalna rehabilitacija koronarnega bolnika – osebna
izkušnja
• Prsna bolečina v očeh kardiologa

• Spremljanje krvnega tlaka in
srčne frekvence pri srčno-žilnem bolniku
• Telesne vadbe za srčno-žilne
bolnike
• Nordijska hoja v rehabilitaciji
srčno-žilnega bolnika
• Koronarna bolezen, dejavniki
tveganja, znaki in zdravljenje
• Telesna vadba v koronarnih
klubih, strokovna izhodišča
• Ocenjevanje obremenitve in
telesna vadba pri srčno-žilnem bolniku
• Depresija in koronarna bolezen
• Neželeni dogodki med vadbo
• Nefarmakološki ukrepi pri
srčno-žilnih bolnikih in
• Teoretična predstavitev vaj
G-I-O.
Vsebine praktičnega dela izobraževanja, ki je potekalo 9. 5.
2021 v Šmarjeških Toplicah, pa
so bile:
Pravilno merjenje krvnega
tlaka; Dihalne vaje; Priprava na
vadbo, ogrevanje in raztezne
vaje; Vaje za moč in koordinacijo; Nordijska hoja; Demonstracija ure vadbe za srčno-žilne bolnike; Demonstracija
ure vadbe za manj zmogljive
srčno-žilne bolnike; G-I-O vaje;
Neželeni dogodki med vadbo z
vključenimi TPO.
TUV je uspešno zaključilo 12
novih vaditeljev. Po izobrazbi
so fizioterapevti, dipl. medicinske sestre, kineziologi, prof.

pedagogike. Njihova povprečna starost je bila 40 let (21–73).
Napoteni so bili iz KK Maribor,
KK Celje, Šaleškega KK, KD
Ilirska Bistrica, KD Postojna, KK
Savinjske doline, KK Sevnica in
KK Mežiške doline.
Udeleženci so prejeli potrdila in
letos prvič Priročnik, ki jim bo v
pomoč pri izvajanju vadbe.
Obnovitveno usposabljanje
vaditeljev
Tudi to usposabljanje je potekalo v dveh delih, prvi del je
potekal preko Zooma in smo
ga izvedli skupaj za udeležence
temeljnega usposabljanja vaditeljev. Drugi del pa je potekal v
Šmarjeških Toplicah 16. in 17.
4. 2021. Vsebine izobraževanja
so bile naslednje:
Teoretični del: Ocenjevanje
obremenitve in telesna vadba
pri srčno-žilnih bolnikih ter Neželeni dogodki med vadbo.
Praktični del v obliki delavnic:
Dihalne vaje; Test 6-minutne
hoje; Nordijska hoja; Ohranjanje fizične pripravljenosti preko
spleta; Ples – celovita telesna
vadba; Spremljanje vadečih v
naravi; Prikaz vadbe srčno-žilnih bolnikov, ki izvajajo trikotni
model A–D; Samostojna izvedba
rehabilitacijske vadbe, ki vključuje program IPO; Neželeni dogodki med vadbo vključno s TPO.
43

Obnovitvenega usposabljanja
se je udeležilo 29 vaditeljev iz
KK Celje, KD Gorenjske, KD Postojna, KK Sevnica, KKSD Žalec,
KK Mežiška dolina, KK Maribor,
KK Mislinjske doline, KK Brežice, Šaleškega KK, KK Dravske
doline, DKB Dolenjske in Bele
Krajine.
Ob zaključku so udeleženci
prejeli potrdila o izobraževanju
in Priročnik, ki jim bo v pomoč
pri izvajanju vadbe. Priročnik vsebuje tudi vsebine, ki
jih bodo vaditelji potrebovali
zavodenje vadbe iz projekta
Integrirani program opolnomočenja srčno-žilnih bolnikov,
ki je delno financiran s strani
Ministrstva za zdravje.
Ob zaključku TUV in OUV smo
udeležencem razdelili vprašalnik z namenom, da bi ovrednotili ustreznost izobraževanja ter
znanje in zadovoljstvo udeležencev. Udeleženci TUV so
• zadovoljstvo z ustreznimi vsebinami ocenili z oceno 4,8;
• učinkovitost predavateljev z
oceno 4,7;
• pridobljeno znanje bodo lahko uporabili pri vadbi, ocena
4,9;

• kraj, trajanje in prostor 3,5
(slabša ocena predvsem na
račun trajanja – prekratko);
• organizacija usposabljanja 4,9
• trajanje usposabljanja je bilo
za večino ravno prav dolgo
(za 2prekratko, za 2 predolgo)
• na splošno so bila predavanja
ocenjena z oceno 4,9.
Večina je menila, da je bilo
usposabljanje ravno prav
dolgo.
Vaditelji Obnovitvenega usposabljanja so vsebine izobraževanja, ustreznost usposabljanja
in organizacije dobro ocenili – s
povprečno oceno 4,9. Rezultat
OUV smo izboljšali glede na rezultat izpred dveh let, iz ocene
4,6 na 4,9.
Večina udeležencev OUV je zapisala, da je bilo izobraževanje
odlično pripravljeno in si želijo
še več podobnih izobraževanj.
Prepoznali so tudi prepletanje
teorije s prakso.
Visoko oceno pripisujemo
strokovnosti naslednjih predavateljev:
Prim. Janez Poles, dr. med.,
Boštjan Rožič, dr. med., prim.

Cirila Pušnik, dr. med., Marko
Novaković, dr. med., dr. Tjaša
Vižintin, dr. med., Pia Hren,
mag. fth., Nina Vene, dr. med.,
Peter Kordež, inštruktor TPO,
Renata Losič, dipl. m. s., Petra
Simpson Grom, prof. športne
vzgoje.
In vodjem delavnic:
mag. Petra Poznič, kineziolog,
Polonca Lebar, fth., Marko
Klemenc, prof. športne vzgoje,
prim. Janez Poles, dr. med.,
Polonca Pokleka, prof. športne
vzgoje, Petra Simpson Grom,
prof. športne vzgoje, Peter
Kordež, inštruktor TPO, Peter Kovač, inštruktor TPO, Pia
Hren, mag. fth., Džoni Kočivnik
Lesjak, plesni vaditelj, Brane
Bon, inštruktor telesne vadbe,
Primož Krajnc, mag. zdr. nege,
inštruktor TPO, Lilijana Žerdoner, mag. zdr. nege.
Zasluga gre tudi ustreznemu
izboru in organizaciji izobraževanja. Seveda pa brez sodelovanja udeležencev in podpore
Šmarjeških Toplic ne bi dosegli
takšnega zadovoljstva udeležencev.

V Društvu Koronarnih bolnikov Dolenjske in Bele Krajine
so v začetku junija pričeli z
novo aktivnostjo s katero
poskušajo vsaj deloma nadomestiti odsotnost predavanj, ki jih zaradi omejitev
ne morejo organizirati. Vsak
prvi ponedeljek v mesecu
ima njihov strokovni vodja
mag. Boris Krajačič, dr. med.
»mesečne govorilne urice »,
ki potekajo na spletni aplikaciji zoom. Pogovorov se udeležuje med 10 in 15 članov,
teme so zanimive, odgovori
na vnaprej postavljena vprašanja pa koristni tudi za tiste,
ki jim zgolj prisluhnejo.

44

RAZLIČNI OBRAZI ANGINE PEKTORIS –
prevalenca simptomov
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Zzzz

Tiščanje v prsih

Bolečina v prsih

Težave z dihanjem

Utrujenost

Stres/anksioznost/
depresija

67 %

55 %

47 %

53 %

29 %

66 %

61 %

55 %

58 %

34 %

moški

ženske

Ambrosio G et al. Angiology. 2019;70(5): 397- 406. Raziskava BRIDGE. Podatki, pridobljeni z vprašalnikom pri 318 kardiologih in 341
zdravnikih družinske medicine (opis 954 in 1023 bolnikov). Namen raziskave je bil oceniti zdravnikovo percepcijo glede vpliva stabilne
angine pektoris na kakovost življenja bolnika in njegovih potreb ter oceniti način zdravljenja.
Servier Pharma d.o.o., Podmilščakova ulica 24, 1000 Ljubljana, www.servier.si
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V spomin Mihi Randl-ju
1950-2021

Na posvetu predsednikov, ki
smo ga imeli prve dni marca,
med nami ni bilo našega dragega prijatelja, spoštovanega
dolgoletnega predsednika Koronarnega kluba Savinjske doline Miha Randla. Vedeli smo, da
se bori z boleznijo, zato smo
se dogovorili, da se še pred
koncem zberemo in mu skupaj
s pozdravi pošljemo prešerno
skupinsko fotografijo v bolnišnico. Tik pred tem pa smo
prejeli žalostno novico, da je
Miha Randl tokrat svojo bitko
z boleznijo izgubil. In namesto
veselega skupinskega fotografiranja smo se mu poklonili z
minuto molka in žalostnimi
besedami slovesa.
Dolgo bo trajalo, da bomo
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resnično dojeli, da našega
dragega Miha res ni več med
nami. Zelo smo ga spoštovali in
pogosto povprašali za nasvet.
Bil je predsednik z bogatimi
izkušnjami, preudarno besedo
in s posebno skrbnostjo do
slehernega člana društva. Ves
čas svojega skoraj dvajsetletnega delovanja v koronarnem
klubu je bil aktiven tudi v Zvezi.
S številnimi predsedniki in tudi
s člani aktualnega izvršilnega
odbora nas je povezovalo dolgoletno iskreno prijateljstvo.
Bil nam je vzor in motivacija
za naše delo. Zelo ga bomo
pogrešali.
Alenka Babič
Objavljamo še nekaj besed
slovesa, ki so jih Mihu zapisali člani KK Savinjske doline
Žalec:
Miha se je rodil kot najmlajši
otrok v družini Randl. Že zelo
zgodaj, bilo mu je komaj dve
leti in pol, je ostal brez očeta.
Oba bratca in sestrica so bili
mami v času otroštva in tudi
še potem v veliko oporo in
pomoč. Tako je Miha že v rani
mladosti izkusil težko pot življenja. Družina mu je podarila vse
najboljše: veder značaj, poštenost, prijaznost, delavnost,
skromnost in hvaležnost.
Vse svoje življenje je preživel v
Savinjski dolini, otroštvo v Šempetru, kot mlada družinica so
nekaj časa živeli na Polzeli in si
na njihovi domačiji v Šempetru
ustvarili prijazen in topel dom
za mamo, ženo Anico in sina
Vojka. Kot sonce sta v njegovo
življenje kasneje posijala vnukinja Tajda in vnuk Urban.
Dolga leta je bil zaposlen v

podjetju AERO . Potem ga je
življenje popeljalo v samostojno podjetniško okolje, v avtoprevozništvo in v gostinsko
dejavnost.
Stresno življenje podjetnika je
pripomoglo k njegovim zdravstvenim težavam. Leta 2000
je doživel hud infarkt in nadaljevale so se težave s srcem. Te
izkušnje so ga spodbudile, da
je želel pomagati mnogim tistim, ki se srečajo s srčno-žilno
boleznijo. Pridružil se je organizaciji koronarnih bolnikov
v Savinjski dolini. V letu 2003
je postal predsednik Koronarnega kluba Savinjska dolina v
Žalcu.
Njegovo privatno življenje se je
prepletlo z vodenjem Koronarnega kluba Savinjske doline Žalec, bil je dolgoletni predsednik
Koronarnega kluba Savinjske
doline, vse do prerane smrti v
letošnjem marcu.
V domačem kraju je bil aktiven:
v Turističnem društvu Šempeter, pri Šempetrskih folkloristih, Polzelskem mešanem
pevskem zboru, kot prostovoljni gasilec in ves čas strasten
ribič v Ribiški družini Šempeter.
Spomini se vrstijo drug za drugim, veliko jih je.
Premišljujemo o naših srečanjih, o njegovi neizmerni zavezanosti Koronarnemu klubu,
o izjemnih idejah, o prodornih
potezah in vztrajnosti, zaradi
katere je Koronarni klub postal
prepoznaven daleč naokoli, po
vsej Sloveniji. Tudi zaradi njega
so predavatelji radi hodili v

predavalnico Kluba v Žalcu in
v zadnjem času na predavanja
v Hišo sadežev družbe Žalec,
ki deluje v okviru Slovenske
filantropije. Zaradi njega smo
vadeči člani kluba težko čakali
tista dva dneva v tednu, ko
smo se razgibali, predvsem pa
nasmejali šalam, ki jih je vedno
mimogrede stresal iz rokava.
Njegova prisotnost, pa naj bo
to v klubskih prostorih, na pohodih ali družabnih srečanjih,
je bila pika na i. Srčen človek,
dober človek, veder človek,
človek, ki si je iskreno vzel čas
za sočloveka. Človek, katerega
beseda je zvenela umirjeno in
bila izgovorjena s pomenom
in z vso težo. Spil je kavico,
pokramljal z mimoidočimi in se
vedno znova vračal v zavetje

svojega ljubečega doma, svoje
Anice, svoje družine. Ni obupal,
tudi ko je bil v bolnišnici. Verjel
je, da bo spet hodil okoli hiše
po sončku, ki je vsak dan bolj
toplo sijalo. Verjel je v Koronarni klub, v njegovo širitev, v
njegov obstoj tudi v prihodnje,
kljub kriznim časom, v glavi so
mu kipele ideje. A na žalost je
njegovo, tako zelo utrujeno
srce, omagalo.
Zamrle so besede, ostali bodo
spoštovanje, ljubezen, hvaležnost in neizmerno lepi spomini, da smo bili skupaj.
Koronarni klub Savinjske doline
Žalec

V poletnih mesecih smo se
poslovili tudi od dveh funkcionarjev iz naših partnerskih
humanitarnih organizacij
kroničnih bolnikov - zapustila sta nas predsednik
Društva pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije Mirko
Triller in podpredsednik
Zveze društev diabetikov Slovenije Alojz Rudolf. Z obema
nas povezuje tvorno sodelovanje v koordinaciji HO bolnikov Slovenije, Alojz Rudolf
je bil tudi naš predstavnik
v svetu Fundacije FIHO.
Svojo vlogo je zelo zavzeto
opravljal in si prizadeval za
interese naše skupine prejemnikov sredstev. Pogrešali
ga bomo !
Alenka Babič

Pohod po poteh Prežihovega Voranca
Mitja Skarlovnik

Skupina mlajših bolnikov iz
Koronarnega kluba Mislinjske
doline je drugi poletni dan
izkoristila za pohod po sledeh
Prežihovega Voranca. Bil je
topel junijski dan. Ogledali smo
si njegovo rojstno hišo in jo potem mahnili v Vorančev Pekel
po solzice. Do tja je bilo treba
premagati tudi nekaj strmin,
eni hitreje, drugi pa s pomočjo palic. V Peklu smo prebrali
odstavek iz knjige, utrgali nekaj
solzic in jo mahnili nazaj na
sonce. Pridružila se nam je tudi
strokovna mentorica dr. Maja
Vrčkovnik Pušnik. Bil je prijeten popoldanski pohod. Bili bi
veseli, če bi se nam v prihodnje
pridružilo še več članov.
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Koronarno društvo Ilirska Bistrica je prejelo
spominsko občinsko plaketo za leto 2021
Jože Valelnčič
»Koronarno društvo« je bilo
ustanovljeno 15. oktobra
2011. 209 članov je razdeljenih v devet skupin, ki delujejo v Kuteževem, Jelšanah,
Podgradu, Knežaku, Jasenu
in na Pregarjah, tri pa v Ilirski Bistrici.

oblikam svetovanja in podpore
pri premagovanju stisk, v katerih se znajde koronarni bolnik,
če nima možnosti za redne
stike s kardiologom, in usposablja člane za samopomoč ter
skupinske oblike medsebojne
pomoči.

Društvo združuje bolnike s
srčno-žilnimi zapleti in zanje
organizira program vseživljenjske rehabilitacijske podpore, ki
vključuje redno telesno vadbo po programu kardiološke
stroke, usposabljanje bolnikov
in njihovih svojcev za varno življenje s koronarnimi boleznimi,
ozaveščanje javnosti o pomenu
dejavnikov tveganja za nastanek in razvoj srčno-žilnih bolezni, usmerjanje v zdrave načine
življenja s programi gibanja v
naravi, pohodništva, druženja
in zdravega načina prehranjevanja.Posebno pozornost
društvo namenja tudi vsem

Koronarno društvo Ilirska Bistrica je za občanke in občane
izpeljalo že številne akcije, kot
so ureditev in označitev Srčkove
pohodne poti, ki je zanimiva za
številne pohodnike; predstavitev
in promocija glavnih javnih služb
na Črnih njivah ter sodelovanje
v različnih humanitarnih akcijah. Koronarno društvo je bilo
med prvimi aktivno v akciji za
vzpostavitev mreže javnih AED
defibrilatorjev, s projektom S
plesom po zdravje pa je v letu
2019 mesečno organiziralo dobro obiskana plesna srečanja za
srednjo generacijo, ki so potekala vse do začetka epidemije.
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Koronarno društvo Ilirska Bistrica ima zelo bogat program
dejavnosti, ki so namenjene
vsem občanom s težavami na
področju srčno-žilnih bolezni in
vsem, ki so se odločili za zdrav
način življenja. S svojim razvejenim in uspešnim delovanjem v preteklem desetletju je
društvo pomembno prispevalo
h kvaliteti življenja velikega
števila občanov in utrjevanju
zdravja za vse in za splošno
korist vseh, ki živimo v bistriški
občini.
V ta namen so vodstvo društva
in številni njihovi člani opravili
na tisoče ur prostovoljnega
dela. Z inovativnimi pristopi
in vedno novimi projekti, ki jih
predstavljajo širši slovenski
javnosti, pa promovirajo tudi
preostala prizadevanja v občini
Ilirska Bistrica na področju
zdravja.

Dobre strani preživljanja skupnega
rehabilitacijskega druženja
Alojz Ovnič
Po težkem letu in pol izoliranosti zaradi COVIDA-19 smo
se uspeli ves teden nekoliko
več družiti tudi na rehabilitacijskem oddihu v Portorožu.
Kot vsa društva po Sloveniji je
tudi nas, Korošce, preganjala
misel o popolni izolaciji in kako
rešiti to zagato. Leto 2020 je
bilo zaradi epidemije, mislim,
da se strinjate z menoj, eno
najtežjih let. Podzavestno je
zamiralo družabno življenje
med članstvom. Dogajalo se
je, da smo se srečevali vedno
manj ali skoraj nič. Nekateri
člani so celo izjavljali, da nima
več smisla biti član koronarnega društva ali kluba. Kljub vsej
apatiji lahko rečem, da nismo
opazili osipa članstva, nasprotno, v letu 2020 smo zaznali
kar precejšen porast članstva.
Povedati je tudi treba, da so
to člani, ki ne iščejo osebnih
koristi, temveč iščejo dobre
vsebine delovanja klubov.

Ko smo že pri vsebinah, naj poudarim, da je ena od teh šola
zdravega življenja, ki jo tradicionalno organiziramo vsa leta
delovanja kluba. Vsa pretekla
leta je bila naša destinacija šola
zdravega življenja v Strunjanu
v sklopu hotela TALASO, ki ga
vodi Zdravilišče KRKA. Zanj je
značilno dobro osebje, ki je
pripravljeno prisluhniti ob vsakem problemu in ga pomagati
razrešiti.

možnost v kapacitetah SAVA
TURIZMA v Portorožu, kjer so
nam dali na voljo trideset sob.
Pa še več bi jih rabili, če bi jih
bilo. Povedati moram, da so to
bile sobe v HOTELU VILE PARK.
Na naše veselje smo bili zaradi
njihovih potreb premeščeni v
hotel HISTRION, hotel s štirimi
zvezdami ali drugače povedano, razkošje za naše razmere in
pričakovanja, za ceno bivanja v
VILAH.

Kljub vsem naporom so se v
letu 2021 pojavljala neskladja
glede potreb in razpoložljivih
kapacitet. Da je bila zmešnjava še večja, je posegla vmes
koronakriza, ki je pomaknila
pričetek sezone v čas, ko naj bi
se naš termin v Strunjanu že
končal. In, kaj narediti? Želja po
letovanju je bilo ogromno, kapacitet pa minimalno. Prisiljeni
smo bili iskati alternativne rešitve. Lahko seveda z veseljem
ugotavljamo, da je bila druga

Nič še nisem povedal o našem
sedemdnevnem življenju v
Portorožu. Med nami so bile
tri naše »punce«, Berta, Nevenka in Elica, ki so aktivne
kot vaditeljice in so seveda
strokovno usposobljene za
vodenje rehabilitacijske vadbe.
Poskrbele so, da smo zjutraj
zgodaj vstajali, in so nas že ob
7. uri pospremile na obalo,
kjer smo se razgibavali in kurili
pridobljene kalorije, ki smo jih
pridobili pretekli dan.
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Pozabili nismo niti na izobraževalni del dopustovanja.
Lep večer smo preživeli na
predavanju, ki nas je vpeljalo
v poznavanje depresije, anksioznosti in psihičnih stisk
vseh vrst, ki se nam pojavljajo
po dolgotrajni osamitvi zaradi
koronavirusa in posledicah
prisilne izolacije. Da smo lahko
spoznali omenjeno problematiko, je poskrbela psihologinja
mag. Andreja Petrovčič, po
letih mlada, po znanju pa zelo
sposobna ne samo kot psihologinja, temveč tudi izvrstna
predavateljica. Vsekakor moram omeniti še našo podpredsednico Alenko Babič, ki nas je
počastila s svojim obiskom in
je bila organizatorka predavanja. Alenka Babič je tudi lepo
prikazala pomen, namen in vlogo Zveze koronarnih društev in
klubov Slovenije. Moja dolžnost
je, da se v tej obliki javno zah-
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valim obema v imenu Koronarnega kluba Mežiške doline in
v imenu vseh 59 prisotnih na
predavanju.
Doživeli smo tudi otvoritev družabnega življenja v Portorožu.
Namreč, dovolili smo si povabiti zelo dobrega glasbenika, ki je
glasbeni učitelj, dirigent, zborovodja in pevec v eni osebi. To je
Marko Kavtičnik Oneman band,
ki je spravil na ulice okrog Hotela Histrion veliko poslušalcev.
Na naše povabilo so bili prisotni tudi člani društva diabetikov
Mežiške doline, ki so v tem
času prav tako letovali v VILAH
PARK v Portorožu.

jih je predpisovala bolj politika
kot stroka. Vsem sodelujočim
pa iskrena zahvala za prijetno
družbo in dobro sodelovanje.
Kot dodatek moram povedati
tudi naslednje: Že pred izidom
te številke je naš Koronarni
klub Mežiške doline organiziral dve skupini letovanja,
eno v Šmarjeških toplicah s
petindvajsetimi člani in eno v
Zdravilišču Radenci s petnajstimi člani, v skupnem seštevku
nas je letovalo 109 članov. To
je več kot 20 % vsega članstva,
kar je glede na število članov
kluba še vedno malo, saj nas je
skoraj petsto.

Naj zaključim z mislimi: Razpoloženje in udeležba sta
pokazala, kako potrebni smo
bili »normalnega« življenja,
življenja kot civilizirana družba
brez nemogočih in včasih tudi
nerazumljivih omejitev, ki nam

Pa še čisto za konec: Najlepša
hvala vsemu osebju hotela
HISTRION, še posebej gospe
Martini Makovini, ki je bila popolna režiserka našega bivanja
v njihovem prelepem hotelu.

Kaj smo uspeli realizirati v letu 2021
Alojz Brajkovič
Leto 2021 smo pričeli z omejitvami, ki so se nadaljevale
iz leta 2020. UO je uspešno
spremljal vse dogodke glede korone, koordiniral delo,
upošteval smernice in navodila
NIJZ. Spodbujali smo člane naj
se cepijo v čim večjem številu.
Januarja, februarja smo vadili
vsak po svoje, eni s pomočjo
zloženk, drugi so spremljali
vadbo in vadili pred televizorji,
bolj računalniško opremljeni
in vešči uporabe računalnikov
so spremljali spletno vadbo in
sproti vadili.
S prvim marcem smo v koronarnem klubu Brežice pričeli
izvajati vseživljenjsko rehabilitacijsko vadbo in pohode
v naravi in bili aktivni vse do
konca meseca junija, ko smo,
kot vsako leto, po vadbenih
skupinah zaključili spomladanski del vadbe s prijetnim druženjem, ob prijetni hrani, pijači in

sproščenem vzdušju.
Na te pohode in druženja smo
povabili tudi ožje družinske člane. Ohranjali smo stike s člani,
jih spodbujali, naj se pridružijo
katerikoli od oblik vadbe, naj
ne zanemarijo telesne aktivnosti. Jesenski del vadbe bomo
pričeli predvidoma s prvim
septembrom.
Poleg redne vseživljenjske
rehabilitacijske vadbe smo
uspeli izpeljati »v živo« tri
strokovna predavanja na temo
srčno-žilnih bolezni, prav tako
so se naši člani preko spletnih
aplikacij udeleževali predavanj,
ki so jih organizirali ZKDKS ter
sorodna društva. Uspeli smo
izvesti nekaj skupinskih in
individualnih posvetov s člani
po nekaterih vadbenih skupinah. V eni skupini smo izpeljali
6-minutni test hoje.

Na pobudo UO in članov smo v
soboto, 10. 7. 2021 odšli na pohod in druženje na prečudovito
Roglo. Natančneje, na tamkajšnjo novo pridobitev, imenovano »Sprehod med krošnjami«.
Po ogledu stolpa in čudovite
narave s ptičje perspektive
smo se malo okrepili v bližnjih
restavracijah, si nato ogledali
okolico hotelov, po ogledu
smo se odpravili do koče na
Pesku. Ogledali smo si kočo, se
osvežili in nato sprehodili do
bližnjega jezerca, bolj korajžni
so se odpravili na ježo s konji.
Po ogledu koče in okolice na
Pesku smo si ogledali še kočo,
žičnico in okolico na Jugovem,
kjer smo imeli skupno kosilo.
Ob veselem vzdušju in prijetnem druženju smo poklepetali
o vseh trenutnih dogodkih. Pot
nazaj je v dobrem vzdušju hitro
minila.

51

Delovanje Koronarnega kluba
Ljubljana v poletnih mesecih
Petra Simpson Grom
Pomen kontinuirane rehabilitacijske vadbe
V procesu rehabilitacije srčno-žilnih bolnikov je kontinuiran
proces vadbe izjemnega pomena, saj že kratka prekinitev
telesne aktivnosti dokazano
vpliva na zmanjšanje telesnih
sposobnosti. Poleg vzdrževanja telesnih sposobnosti
je dragoceno ohranjanje
pozitivnih življenjskih navad
in obvladovanje dejavnikov
tveganja za srčno-žilne bolezni.
Večtedenska prekinitev strukturiranega programa zahteva
ob ponovni vzpostavitvi daljše
obdobje prilagajanja bolnikov,
večja je verjetnost, da se pojavijo kardiovaskularni zapleti,
pogosto zasledimo tudi več težav v lokomotornem sistemu.
V KKL članom omogočamo
neprekinjen proces celovite
obravnave vse leto. Zavedamo
se, da je treba za ohranjanje
dobrega počutja in rezultatov, ki jih bolniki dosežejo ob
podpori strokovnega kadra
preko leta, po prekinitvi vložiti
mnogo več napora in ener-

gije, kot če bi proces izvajali
kontinuirano. Pri starejših in
bolj ranljivih je padec telesnih
sposobnosti še hitrejši, slabšanje psihofizičnih sposobnosti
pa je kompleksnejše. Zato smo
v času epidemije neprekinjeno
izvajali naš program na daljavo in z njim nadaljevali v živo,
predvsem na prostem, tudi v
poletnih mesecih.
Aktivnost KKL v obdobju
maj–avgust 2021
Proces v živo smo vzpostavili 3.

maja, še vedno pa smo ohranili
vadbo preko digitalnih orodij,
kar se je izkazalo za uspešno,
saj se številni člani udeležujejo
te vadbe zaradi različnih vzrokov (začasno bivanje v drugem
kraju, varstvo otrok, odlašanje
z vključitvijo v skupinsko vadbo idr.). V živo vadi 26 skupin.
Izvajamo trikotni model aerobno-dinamične (A-D) vadbe,
program G-I-O, vadbo sede
za SŽ bolnike z omejitvami v
lokomotornem sistemu in nordijsko hojo. Organizirali smo
tudi prevoz na vadbo za bolj
ogrožene in starejše.
Skladno s projektom MZ Srce
in zdravje ter pogodbo z ZKDKS
izvajamo implementacijo integriranega programa opolnomočenja srčno-žilnih bolnikov
(IPO) v treh skupinah bolnikov.
Zdravstveni posveti potekajo
ob sredah in četrtkih z dipl.
medicinsko sestro, s kardiologinjo ob torkih 1-krat mesečno.
Prav tako smo vzpostavili v živo
individualno realitetno psihoterapijo.

52

Druge aktivnosti KKL
• V okviru raziskovalne naloge
ugotavljamo učinke Modela
Covid-19 na daljavo, predvsem
želimo ugotoviti, kako uspešen
je bil naš model v času epidemije in kakšne posledice so bile
pri bolnikih, ki se niso mogli
vključiti v program na daljavo.
V okviru raziskave spremljamo funkcionalne sposobnosti,
kakovost življenja, vrednosti
skupnega holesterola, LDL,
HDL in trigliceridov. Rezultate
bomo primerjali z meritvami,
ki smo jih opravili leta 2019 v
okviru zbiranja kazalnikov tveganja za SŽ bolezni v procesu
vseživljenjske rehabilitacije.
• Z Inštitutom Jožef Stefan smo
opravili 3-dnevno izobraževanje strokovnega kadra KKL za
izvajanje meritev, s katerimi
bomo ugotavljali učinkovitost
programa G-I-O in primernost
metode rehabilitacijske vadbe
pri posamezniku. Uporabljali
bomo inštrumente za merjenje
sinhronizacije EKG in frekven-

ce dihanja, moor - OXY, moor
• NIRS in lasersko dopplersko
metodo. V pomoč nam je
doktorand IJS, ki nam bo 3 leta
pomagal pri izvajanju meritev.
• Za izboljšanje digitalne pismenosti in omogočanje večjemu
številu naših članov vključitev
v proces vadbe na daljavo se
je KKL v juliju prijavil na Javni
razpis MJU za digitalno preobrazbo nevladnih in prostovoljskih organizacij ter povečanje
vključenosti uporabnikov v informacijsko družbo 2021–2023.
• V okviru programov s področja socialnega varstva in varovanja zdravja – Ljubljana – zdravo
mesto, 12 mesecev izvajamo
projekt UTRIP ZDRAVJA – Osveščanje in svetovanje v MOL.
• Junija in julija smo v sodelovanju s pooblaščenim diagnostičnim laboratorijem na sedežu
KKL organizirali odvzem krvi za
spremljanje kazalnikov tveganja za srčno-žilne bolezni pri
naših članih.

• V juliju smo v sodelovanju s
Slovensko filantropijo in andragoginjo Mašo Stavanja izvedli
izobraževanje prostovoljcev za
okrepitev prostovoljske mreže
KKL.
• Pripravljamo promocijski film
za bolnike, za katerega smo
avgusta posneli prve kadre o
naši dejavnosti. Končan bo v
začetku oktobra.
Vsi potrebujemo oddih in
dopust, vendar je pomembno,
da se zaradi dolgotrajne prekinitve ne porušijo rezultati
dela, ki ga bolniki in strokovni
sodelavci ustvarjajo preko leta.
Za društvo je lahko zamujena
marsikatera priložnost, ki se
pojavi v toplih poletnih mesecih, kar lahko pusti negativne
posledice, včasih nepopravljivo škodo, zato je za nas v
Koronarnem klubu Ljubljana
pomembno vzdrževanje aktivnosti skozi vse leto.
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Naj za konec navedem nekaj
misli članice našega kluba:
»KKL obiskujem že več kot 20
let. Kontinuiranost vadbe mi
veliko pomeni, zelo se veselim
tudi, da se lahko videvam z

ostalimi člani skupine, z veseljem se vadbe udeležujem
skozi vse leto. KKL je bil članom
v času epidemije neprekinjeno
v oporo, poleg velike predanosti vaditeljev so bili zelo aktivni

tudi vodje vadbenih skupin.
Srečna sem, da smo program
ponovno vzpostavili v »živo« in
se lahko videvamo, pogovarjamo in izmenjujemo izkušnje.«

Naši vaditelji imajo besedo
Petra Poznič

MOJI ZAČETKI
Šport me spremlja že od malih
nog, predvsem atletika, s katero sprva nisva bili prijateljici.
Otroški teki ob vikendih, ko je
mama tekmovala v različnih
tekaških disciplinah, so bili
stalnica naše družine. V osnovni šoli sem preizkusila vse
atletske discipline; teke, skoke
in mete. Najbolj me je navdušil skok s palico, ki je kasneje
postal tudi moja glavna disciplina. Kljub težkim treningom
sem uživala in se imela lepo.
Bolj kot tekmovalnost mi je bilo
pomembno druženje. Posegala
sem po stopničkah na državnih prvenstvih, vendar rezultati v tistem trenutku niso bili
tako pomembni. Na enem od
državnih prvenstev mi je trener
iz Združenih držav Amerike ponudil športno štipendijo za študij na Southeastern Louisiana
University in s tem se je začela
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moja pot v ZDA. Barve univerze
sem zastopala v mnogoboju
(100 m ovire, met krogle, skok
v višino, 200 m, skok v daljino,
met kopja, 800 m) in skoku s
palico.
Naporni treningi so imeli posledice na moje telo, ki ni zdržalo
vseh pritiskov. Prišlo je do
raznih poškodb in v zadnjem
letniku študija sem zaradi poškodbe hrbtenice prenehala z
aktivnim tekmovanjem. V štirih
letih sem z odliko diplomirala
iz kineziologije. Na pobudo
trenerjev in profesorjev sem se
odločila nadaljevati magistrsko
pot in še dve leti ostala v ZDA.
Svoje izobraževanje sem nadaljevala na univerzi Fort Hays
State University v zvezni državi
Kansas. Pod trenersko okrilje
sem prevzela skupino atletov za skok s palico in šprint,
predavala sem kot asistentka
na univerzi dodiplomskim
študentom in kot prostovoljka
delovala v nevropsihološkem
laboratoriju.
Z atleti mi je v dveh letih dela
uspelo doseči vidne rezultate
na vseameriškem tekmovanju, kamor se uspejo uvrstiti
le najboljši. Istočasno sem z
odliko magistrirala iz znanosti
o zdravju in človeških zmogljivostih (Healthand Human
Performance). S tem se je moja
zgodba preko oceana zaključila. Vse znanje, izkušnje in
disciplino do dela sem prinesla
nazaj v Slovenijo.
ŠPORTNO DRUŠTVO TELOVADNICA ATLET
Odkar sem se vrnila domov v
Velenje, delujem na mnogih
področjih. Največ svoje energije, znanja in časa posvečam
Telovadnici Atlet. To je moja
strast in najljubši projekt. Skozi
poškodbe, ki sem jih utrpela
kot aktivna športnica in izkušnje, ki sem jih pridobila kot
asistentka na fakulteti, sem

dobila nov zagon za razvoj
telovadbe, ki je primerna za
vse starosti. Moj cilj je približati
gibanje in zdrav način življenja
vsem, ki so pripravljeni narediti dolgoročno spremembo v
svojem življenju.
Svojim članom predstavljam
gibanje kot nekaj zanimivega, koristnega in zabavnega.
Kljub bolečinam ali omejitvam
prilagodim vadbo po potrebi.
Verjamem v to, da je telovadba
namenjena izboljšanju motoričnih sposobnosti, gibčnosti,
krepitvi mišično-skeletne pripravljenosti in vzdržljivosti. V veselje mi je delati in sodelovati z
vsemi, ki si želijo po zdravi poti
do dolgoročnih sprememb na
bolje. Moj cilj je približati šport
in pravilno gibanje kot zdrav
način življenja.
ŠALEŠKI KORONARNI KLUB
IN ZKDKS
V svojem natrpanem urniku
najdem čas tudi za sodelovanje z različnimi organizacijami,
podjetji in društvi. Pretekla štiri
leta uspešno sodelujem tudi v
Šaleškem koronarnem klubu,
kjer dvakrat tedensko vodim
vadbo. Treningi so namenjeni
izboljšanju fizičnih sposobnosti
naših članov, poseben poudarek pa dajemo GIO vajam,
predvsem pa se radi družimo.
V preteklem letu smo uspešno prestavili vadbo na splet
in smo s tem poskusili omiliti
zdravstvene posledice fizične
neaktivnosti, ki so jih prinesle
omejitve. V tem času sem se
povezala tudi z KD Postojna, za
katerega sem enkrat tedensko
izvajala vadbo preko spleta.
Na začetku je bilo potrebnega
nekaj prilagajanja in motivacije
za vadbo preko spleta, vendar
smo tudi ta izziv vsi uspešno
prestali.
Hitro smo se navadili na
novo vadbeno okolje domačih dnevnih sob in kuhinjskih

pripomočkov, ki so jih nekateri
uporabljali za vadbo. V tem
času sem veliko razmišljala
o tem, kako zagotoviti vadbo
prav vsem. Želela sem, da tudi
naši najstarejši člani, ki niso
imeli dostopa do interneta in
vodenih vadb preko spleta,
ostanejo aktivni in vsaj malo
ohranijo svoje fizične sposobnosti. S tem namenom je
nastala zloženka s prikazom in
opisom vaj, ki so se mi zdele
najprimernejše za vse vadeče.
V sodelovanju z ZKDKS in ŠKK
smo se v tem času lotili tudi
snemanja promocijskega videa
o tem, kako se soočiti z boleznijo in živeti kvalitetno življenje
s svojimi najbližjimi. Za vse
srčne bolnike sva s prim. Polesom na RTV SLO govorila in
prikazala vaje, ki so primerne
za koronarne bolnike, in hkrati
poudarila pomembnost fizične aktivnosti pred nastankom
bolezni in še bolj pomembno v
rehabilitacijskem procesu.
Ker je znanje treba ves čas
obnavljati in pridobivati, smo
v juniju uspešno izpeljali temeljno in obnovitveno izobraževanje za vaditelje iz vse
Slovenije. Vedno je lepo sodelovati z ljudmi, ki ti dajo možnost napredka in te podpirajo
v tem, kar te veseli. Hvaležna
sem za celotno povezovanje in
sodelovanje s ŠKK in z ZKDKS
v tako negotovih časih, kot je
bilo preteklo leto. Upam, da
bo prihodnost bolj prijazna do
nas vseh, saj je prisotnost na
vadbi zelo pomembna tako iz
psihološkega kot tudi fizičnega
napredka vseh sodelujočih.
Želim, da izkoristite možnosti
vadb in predavanj, ki jih za vas
organizirajo društva in klubi
po Sloveniji, predvsem pa, da
se spodbujate in ste si v oporo, ves čas, ne samo takrat, ko
nastopi bolezen.
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Srčna pot Koronarnega kluba
Savinjska dolina Žalec

Koronarni klub Savinjska
dolina Žalec je med prvimi v
Sloveniji postavil Srčno pot
septembra 2011 ob ribniku
Vrbje pri Žalcu. To je bilo ob
12. Svetovnem dnevu srca.
Tako smo se pridružili več kot
100 državam po vsem svetu
z željo okrepiti javno zavest
in spodbuditi k preventivnim
ukrepom, ki vodijo v zmanjšanje števila bolezni srca in ožilja.
»En svet, en dom, eno srce« je
bilo tisto leto geslo Svetovnega dneva srca. Skrb za zdrav
način življenja, za lastno zdravje in zdravje srca, se začne v
najzgodnejših letih življenja, v
krogu družine, kasneje vrtca,
šole in traja skozi vse življenje.
Srčna pot je speljana ob ribni56

ku Vrbje, oddaljenem 1,5 km
od Žalca. Pričetek poti je pri
informacijski točki ribnika Vrbje
in se nadaljuje po delu zavarovanega krajinskega parka,

po čudovitem obrobju ribnika
Vrbje, delu območja Natura
2000, delu učne ekološke poti
Vrbje ter delu pešpoti ob Savinji do Šeškega mostu.

S sprehodom po Srčni poti
boste uživali v neokrnjeni
zaščiteni naravi ribnika Vrbje,
spoznavali floro in favno tega
območja, hkrati pa opazovali
reko Savinjo ter se seznanjali z
zgodovino hmeljarstva. Po isti
trasi namreč poteka tudi Hmeljarska pot. Ob zaključku poti
se lahko okrepčate v prijetnem
lokalu ob ribniku.
Srčna pot je označena s 16
tablami, ki so razporejene po
celotni poti. Na vsaki tabli so
narisane vaje z navodili za
izvedbo.
Vaje je treba izvajati počasi,
umirjeno, gibanje naj bo lahkotno, brez napetosti. Kot pri
vseh naših dejavnostih je tudi
tu treba upoštevati osebno
zmogljivost in ne tekmovati.
Ob poti so tudi klopi za počitek.
Pot je dolga okoli 2 km, odsek
do Šeškega mostu okoli 3,5
km. Pot je nezahtevna, brez
višinskih razlik in z majhno
obremenitvijo za srčne bolnike.
Del poti je osenčen, del poti
osončen.

Projekt Srčna pot so nam v letu
2011 pomagali realizirati Občina Žalec – župan Janko Kos,
Zavod za kulturo, šport in turizem Žalec (ZKŠT), vaje in strokovni opis vaj je pripravila naša
vaditeljica Barbara Holcer.
ZKŠT je v vseh letih tudi skrbnik
projekta, da je Srčna pot dobro
ohranjena in vzdrževana.
Po Srčni poti imamo člani Koro-

narnega kluba Savinjske doline večkrat letno organizirane
pohode z vadbo ali nordijsko
hojo. Že nekaj let se pridružujemo povabilu Slovenske filantropije in s pohodom po Srčni
poti zaznamujemo njihov Dan
za spremembe.

57

Popoln oddih za zdravje
v deželi mehurčkov

4 naravni zdravilni dejavniki in srčno osebje
V Zdravilišču Radenci z več kot 135-letno tradicijo vas pričakuje termalna oaza z notranjimi in zunanjimi bazeni. Če termalni vodi dodate še druge tri naravne zdravilne dejavnike – mineralno vodo, bogato s CO2, zdravilno blato in ugodno
klimo z več kot 250 sončnimi dnevi v letu – boste našli recept za oddih za zdravje! Vitamin D, ki se ga boste naužili v
sončnih počitniških dneh, zaščita dihal z inhalacijami mineralne vode in mineralne kopeli pripomorejo k krepitvi imunskega sistema. Dobro počutje si lahko pričarate tudi z vsakodnevnim kozarčkom mineralne vode neposredno iz vrelca.

Strokovna zdravstvena oskrba
Zdravstveni center Zdravilišča Radenci
ima dolgoletno tradicijo in je specializiran za bolezni srca in ožilja. Za paciente 24 ur na dan z uporabo sodobne
medicinske tehnologije skrbi vrhunsko
usposobljeno strokovno osebje. Bolnikom nudimo tako osnovno rehabilitacijo po operaciji srca kot tudi obnovitveni program, ki zmanjšuje možnost
ponovnih koronarnih zapletov ali poslabšanja srčno-žilne bolezni, spodbuja
zdrav način življenja in krepi zdravje.

Čudežna moč mineralnih
mehurčkov
Kopel v mineralni vodi, ki je s
CO2 ena najbogatejših vod na
svetu, blagodejno vpliva na srce,
kožo in splošno počutje. Mehurčki CO2 pronicajo v telo, tako
izboljšajo prekrvavitev in s tem
pripomorejo k hitrejšemu razstrupljevanju organizma. Kopeli
prispeva tudi k uravnavanju krvnega tlaka.

Blagodejni holistični pristop
Prednost obeh udobno opremljenih in
zdravstvenim gostom prilagojenih hotelov v Zdravilišču Radenci je, da sta povezana tako z zdravstvenim in wellness
centrom kot termalno oazo. Kopanje v
termalnih bazenih je poleg mineralnega wellnessa, zdravega kulinaričnega
programa pod taktirko nutricistke ter
vodene rekreacije del našega holističnega pristopa k dobremu počutju.

Sava Hotels & Resorts

Higienski
s ta n da r d
PLUS

HIGIENSKI
STANDARD PLUS

EPIDEMIOLOŠKA
GARANCIJA

nadstandardni set
varnostno zaščitnih
ukrepov

100 % brezplačna
odpoved glede
na epidemiološko
stanje

02 512 22 00 | rezervacije@shr.si | www.sava-hotels-resorts.com
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BREZPLAČNA
SPREMEMBA
REZERVACIJE
brezplačna sprememba
termina ali odpoved
rezervacije v roku

POSTANITE
AMBASADOR
S članstvom v
programu zvestobe
Ambasador do
brezplačnih nočitev

Kontaktni podatki za društva, klube in
Zvezo koronarnih društev in klubov Slovenije
Koronarni klub Ljubljana
Štepanjsko nabrežje 38, 1000 Ljubljana
info@koronarni-klub-lj.si
059 962 711
www.koronarni-klub-lj.si

Koronarni klub Maribor
Partizanska cesta 24, 2000 Maribor
koronarni.klub.maribor@siol.net
051 440 551
www.koronarni-klub-maribor.si

Koronarni klub Celje
Gledališki trg 7, 3000 Celje
lucfranjo@gmail.com
03 548 41 85
www.koronarni-klub-celje.com

Koronarni klub Mislinjske doline
Trstenjakova 2, 2380 Slovenj Gradec
kklub.mdoline1@gmail.com
02 884 30 14, 031 638 747
www.kk-mislinjskedoline.com

Koronarno društvo Gorenjske
Jezerska cesta 41, 4000 Kranj
info@koronarno-drustvo.si
031 742 278
www.koronarno-drustvo.si

Koronarni klub Brežice
Černelčeva cesta 15, 8250 Brežice
koronarni.klub.brezice@gmail.com
031 380 714
www.koronarni-klub-brezice.si

Koronarno društvo Slovenske Istre
Vrtna ulica 6, 6000 Koper
pisarna@kdsi.si
051 628 931
www.kdsi.si

Šaleški koronarni klub Velenje
Vodnikova c. 1, 3320 Velenje
info@koronarni-klub-velenje.si
070 745 835
www.koronarni-klub-velenje.si

Koronarno društvo Postojna
Prečna ulica 2 , 6230 Postojna
koronarnodrustvopostojna@siol.net
040 874 447
www.koronarno-postojna.si

Koronarno društvo Ilirska Bistrica
Jurčičeva 1, 6250 Ilirska Bistrica
joze.valencic@prival.si
040 364 133, 040 45 99 55
www.koronarno-ilbistrica.si

Koronarni klub Sevnica
Trg svobode 12, 8290 Sevnica
kksevnica@gmail.net
041 527 095
www.zd-sevnica.si/koronarni-klub-sevnica

Koronarni klub Dravske doline
Mariborska cesta 37, 2360 Radlje ob Dravi
drustvo.src.bol.dd@gmail.com
031 331 662
www.zd-radlje.si

Koronarno društvo Radenci
Zdraviliško naselje 12, 9252 Radenci
edvard.metlicar@telemach.net
02 560 10 43, 041 645 365

Društvo koronarnih bolnikov Dolenjske in
Bele krajine
Rozmanova 10, 8000 Novo Mesto
info@koronarnodrustvo-dbk.si
www.koronarnodrustvo-dbk.si

Koronarni klub Savinjska dolina Žalec
Hmeljarska 3, 3310 Žalec
koronarni.klub.zalec@gmail.com
031 721 676
www.koronarni-zalec.si
Koronarni klub Mežiške doline
Ob Suhi 11, 2390 Ravne na Koroškem
info@srce-si.si
040 799 690
www.srce-si.si

Društvo koronarnih bolnikov
Zgornje Savinjske doline
Praprotnikova ulica 7, 3330 Mozirje
kd.zg.savinjskadolina@gmail.com
Zveza koronarnih društev in klubov
Slovenije
Gledališki trg 7, 3000 Celje
info@zkdks.si | 041 602 216
www.zkdks.si
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Približno 64 milijonov ljudi po vsem svetu trpi zaradi srčnega popuščanja.1
Ta bolezen ogroža življenja v enaki meri kot nekatere najpogostejše vrste raka,
na primer rak dojk, vendar zavedanje o srčnem popuščanju in njegovo
razumevanje nista niti približno na takšni ravni kot pri raku.2

Skupaj si prizadevamo osvetliti problem srčnega popuščanja
in spodbuditi zdravje srca po vsem svetu.

Skupaj bomo:
1

2

3

4

zmanjšali število novih
primerov srčnega
popuščanja;

zmanjšali število smrti
zaradi srčnega popuščanja;

zmanjšali pogostnost
hospitalizacij ljudi, ki živijo
s srčnim popuščanjem;

izboljšali življenja ljudi,
ki trpijo zaradi srčnega
popuščanja, in tistih, ki
skrbijo zanje.

Reference: 1. GBD 2016 Disease and Injury Incidence and Prevalence Collaborators. Global, regional, and national incidence, prevalence, and years lived with disability for 328 diseases and injuries for 195
countries, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. Lancet.2017;390(10100):1211-1259. 2. Mamas MA, Sperrin M, Watson MC, et al. Do patients have worse outcomes in
heart failure than in cancer? A primary care-based cohort study with 10-year follow-up in Scotland. Eur J Heart Fail. 2017;19(9):1095-1104.
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