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Pomagamo bolnikom
Na Lekovi spletni strani so
vam na voljo bogate vsebine
o srčno-žilnih boleznih.

V pomoč pri zdravljenju smo za
bolnike pripravili tiskane knjižice,
ki si jih lahko ogledate na Lekovi
spletni strani in naročite po
e-pošti: info.lek@sandoz.com
Prehranska priporočila
za uravnavanje holesterola

Zvišan holesterol

Srčno popuščanje

Zvišan krvni tlak
MOJ DNEVNIK
MERITEV KRVNEGA TLAKA
IN SRČNEGA UTRIPA
Ime in priimek

Koronarna srčna bolezen
www.lek.si/srce

Možganska kap

Obiščite spletno stran:
www.lek.si/srce

Življenje

po možganski kapi
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Nagovor predsednika
prim. Janez Poles, dr.med., kardiolog, predsednik ZKDKS
žilja, ledvic in možganov. Ko
sem pred desetletji začel plavati v oceanu medicine, je veljalo,
da je normalna vrednost krvnega tlaka izražena v mm Hg 100
+ starost posameznika. Številne multicentrične raziskave so
skozi desetetja dokazale, da so
takšne vrednosti močno previsoke. Zdaj vemo, da je najboljši
približek svetovani vrednosti
krvnega tlaka v mmHg 100 +
1/2 starosti posameznika.

Za nami so praznični dnevi,
ugasnile so luči, izzvenele
čestitke in številne želje, objelo nas je leto 2022. Še vedno
pa smo kljub upanju in željam
ujetniki pandemije SARS-CoV-2.
Virus se nenehno prilagaja,
spreminja lastnosti in še vedno
močno hromi življenje pri nas
in po svetu. Navadili smo se
mask, razkuževanja, razdalje,
PCT in karantene. Prav slednja
nas pogosto najbolj prizadene.
Ljudje smo socialna bitja in
najbolj pogrešamo prav stike
in druženje. Z maskami smo
si postali tujci, neprepoznavni,
brez nasmeška. Še z očmi ne
najdemo več pravega stika in
pogosto neslišno drvimo drug
mimo drugega.
V koronarnih društvih in klubih
si prizadevamo ohranjati stike,
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tako osebne, če epidemiološke razmereto dovoljujejo, kot
preko telefonov in interneta.
Navadili smo se vadbe preko
računalnika, TV kanalov, videoposnetkov ali zloženk.

Pogosto sem kot zdravnik
razočaran, saj si bolniki ob
vseh dostopnih informacijah in
dosegljivih aparatih za merjenje krvnega tlaka tega ne
merijo. Po pravilu – če nekaj ne
boli, potem že ni pomembno.
Žal zvišan krvni tlak povzroča
bolečine šele takrat, ko so organi, ki jih je dolgo časa okvarjal, močno prizadeti in zabolijo
šele v obliki angine pektoris,
srčnega infarkta, možganske
kapi ali odpovedovanja ledvic.
Zamudili smo čas, ko bi lahko
bolezen obvladovali in si tako
omogočili kakovostno in daljše
življenje.

Zavedamo se, da je prav redna
telesna dejavnost ob ustrezni
varovalni prehrani in sproščanju pomemben segment pri
ohranjanju zdravja in vitalnosti.
Naučili smo se, da je o stvareh
treba poslušati in slišati. Še
vedno je premalo samo slišati in vedeti. Če želimo doseči
zastavljene cilje, moramo spremembe tudi narediti. Sami,
saj tega namesto nas ne more
storiti nihče.

Zato smo se odločili, da današnjo ševilko našega glasila
namenimo arterijski hipertenziji. Prepričan sem, da boste ob
prebiranju našli številne informacije in napotke, kako obvladovati zvišan krvni tlak, kako
spreminjati navade in doseči,
da bo življenje lepše, boljše in
daljše.

Zvišan krvni tlak je pomemben
dejavnik tveganja, saj vodi do
okvare tarčnih organov – srca,

Srečno!

Zavedajte se, da vse stvari počnete le zase!

Arterijska hipertenzija, je to huda bolezen?

doc. dr. Jana Brguljan Hitij, dr.med., predstojnica Kliničnega oddelka za
hipertenzijo pri UKC Ljubljana in predsednica Združenja za arterijsko
hipertenzijo Slovenije
Človeško telo je zelo zapleten
sistem, ki deluje kot celota.
Mehanizmi, ki mu omogočajo
obstoj, so zelo različni, kompleksni in se med seboj prepletajo. Krvni tlak je pomembna
komponenta tega sistema.
Osnovni življenjski parametri,
ki jih pomerimo, ko začnemo
pregledovati bolnika, so krvni
tlak, nasičenost krvi s kisikom
in temperatura.
Kaj sploh pomeni krvni tlak?
To je sila, s katero kri pritiska
na steno žil telesa in je odvisna
od funkcije srca in trdote žilja.
Zakaj je sploh pomembno, da
imamo v telesu določen krvni
tlak? Vse celice v telesu potrebujejo za svoje normalno
delovanje kisik in hranila, ki jim
jih prinaša kri. Ko pride sveža
kri do celice, odloži potrebne
sestavine, ki jih celica potrebuje, in odnese odpadke, ki jih
ta proizvaja. Zato je potreben
pretok krvi. Pretok krvi pa
potrebuje svoj generator, ki ga
predstavlja srce. Brez tega pretoka celice ne bi mogle živeti in
bi odmrle, tako bi človeško telo
umrlo. Ko človek umre, krvni
tlak (KT) ni več merljiv.

srca, so zelo zapleteni in kot
delovanje vsega telesa tudi ne
povsem raziskani. Med seboj
so povezani možgani, ledvice
in srce. Za povezavo skrbijo
signali tako v obliki kemičnih
kot ionskih povezav. Srce se
odziva na potrebe tkiva, glede
na zahtevan volumen krvi. Če
pade KT prenizko, se poveča
frekvenca srca in pride do zoženja žil oziroma vazokonstrikcije. Ti mehanizmi so za delovanje organizma zelo pomembni,
saj omogočajo, da se odzivamo
na naše potrebe in položaje,
v katerih trenutno smo. V tem
primeru gre za hipen odziv
telesa in kratkotrajno povišanje KT, ki se nato, ko potreba
preneha, vrne na normalo. To
je običajen odziv telesa in ni
bolezensko nevaren. Drugače
pa je, ko je KT stalno povišan
nad normalo.

Skozi leta kliničnih raziskovanj
je bilo ugotovljeno, da je najboljše preživetje ob vrednostih
KT 120/80 mmHg, ob vrednostih nad 140/90 mmHgpa
se poveča število srčno-žilnih
dogodkov, zato je nujno, da to
vrednost znižamo.
Ob trajno povišanem krvnem
tlaku je povečan pritisk na
ožilje in v ožilju samem, kar v
organih povzroči poškodbe,
ki so najbolj vidne na srcu, v
ledvicah, možganih. Lahko se
razvije srčni infarkt, odpoved
srca, srčno popuščanje, slabše delovanje in celo odpoved
ledvic, pojavi se lahko možganska kap in pospešen razvoj
demence. Vsak posameznik
ima drugačen KT, ki ustreza
njegovemu delovanju telesa
in zato moramo KT uravnavati
individualno.

V telesu izmerimo na žilju roke
navadno dve vrednosti KT.
Sistolični KT (višja vrednost) je
sila, s katero srce poganja kri
po telesu. Diastolični KT ( nižja
vrednost) pa je upor, ki ga ima
kri v krvnem sistemu. Seveda
mora ta sistem delovati usklajeno, da lahko srce ve, kdaj
mora črpati več in kdaj manj.
Njegovo črpanje je odvisno
od števila utripov in od moči
črpanja. Mehanizmi, ki usklajujejo potrebe telesa in črpanje
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Kakšen je mehanizem za
nastanek AH?
Mehanizmi za nastanek trajno
povišanega KT so zelo različni
in tudi ne v celoti razjasnjeni.
Vemo, da glede mehanizmov
nastanka ločimo dve glavni obliki hipertenzije. Prva je primarna
ali esencialna arterijska hipertenzija (AH) in druga sekundarna AH. Prve oblike je glede na
pojavnost največ okoli 90 %.
Natančnega mehanizma njenega nastanka ne poznamo in se
razlikuje pri različnih ljudeh.
Lahko je hormonski, genetski,
nevrogeni, centralno povzročeni. Pri drugi obliki pa je vzrok
v bolnih ledvicah ali zoženjem
ledvičnega žilja, kar povzroči
slabšo prekrvitev ledvic in slabša njihovo funkcijo. Da bi bila
prekrvitev ledvic ugodnejša, regulacijski center v telesu zviša
KT, kar pa se dogaja v celotnem telesu in ne le v ledvicah.
Drugi vzrok so lahko različne
hormonske motnje, ki jih je treba razpoznati (hiperaldosteronizem, feokromocitom, motnje
delovanja ščitnice). Zakaj je ta
razdelitev sploh pomembna?
Zato, ker to drugo obliko lahko
zdravimo in celo pozdravimo.
Moramo pa jo prepoznati.
Občasno je visok KT lahko tudi
simptom kakšne druge bolezni,
ki se na ta način razpozna.
Zakaj se razvije AH?
Pri sekundarni obliki obstaja
nek vzrok, ki ga je treba zdraviti
in tako normalizirati KT. Pri prvi
najpogostejši obliki natančnega
vzroka ne moremo najti. Obstajajo določeni dejavniki tveganja,
ki večajo možnost nastanka te
oblike AH. Ločimo dejavnike, na
katere ne moremo vplivati, kot
so dednost, starost, moški spol,
in dejavnike, na katere lahko
vplivamo, kot so debelost, stres,
sedeči način življenja, povišana
raven maščobe v krvi, čezmerno uživanje sladkorja in ogljikovih hidratov.
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Kako odkrijemo, da imamo
AH?
Zelo enostavno. Na pravilen
način si izmerimo KT. Preberite
si članek Pravilno merjenje
krvnega tlaka doma – praktični napotki na strani xx.
Ko smo prepričani, da je meritev pravilna, in vidimo, da je
KT stalno povišan, se moramo
posvetovati z zdravnikom. Potrebna bo kontrola krvi in urina,
da bi izločili morebitne sekundarne oblike, ter ocena stopnje
prizadetosti tarčnih organov.
Posneti moramo tudi EKG in
morda tudi oceniti očesno
ozadje.
Najbolj natančno in objektivno
meritev KT nam omogoča celodnevno merjenje KT, kamor
nas lahko napoti osebni zdravnik. Tako vidimo, kakšen je KT
tudi ponoči, kar je zelo pomembno, saj si ga sicer ponoči
ne moremo meriti. Meritev
se opravlja avtomatsko 24 ur
in ni moteča za vsakodnevne
aktivnosti.
Na podlagi vsega omenjenega
se osebni zdravnik odloči za
zdravljenje, če je KT v ambulanti nad 140/90 mmHg. Ciljna
vrednost, ki jo želimo doseči, je
130/80 mmHg, če jo le posameznik dobro prenaša.
Kako se zdravimo?
Najprej si pomagamo z izboljšanjem življenjskega sloga. Pri
tem najbolj pomaga izguba
telesne teže, ki je ne moramo
doseči brez povečanja gibanja
in zmanjšanja vnosa hranil.
Pomembno je, da zmanjšamo
vnos soli, ki jo je največ v kruhu,
suhomesnatih izdelkih, konzervirani hrani, kislem zelju in kisli
repi. Hrane ne dosoljujemo. Ne
smemo razmišljati, da moramo
shujšati takoj 10 kg, pač pa je
že izguba 1 kg ali 2 kg dovolj
za dober začetek. Glede fizične
aktivnosti je najboljša nordijska

hoja, kolesarjenje, plavanje in
drugi aerobni športi.
V večini primerov nefarmakološki ukrepi niso dovolj in se
moramo odločiti za jemanje
zdravil. To pa ne pomeni, da
bomo lahko čez čas, če bomo
uspešno zmanjšali težo in jo
zadržali, tudi zmanjšali ali celo
ukinili zdravila.
Kakšna zdravila lahko dobimo?
Zdravila izbere zdravnik individualno glede na višino KT,
ogroženosti bolnika in pridružene bolezni. Ker gre za
večfaktorsko bolezen, ki se pri
posameznem bolniku razlikuje,
je pomembno, da lahko pričnemo zdraviti s kombiniranimi
tabletami. V eni tabletki je več
sestavin, ki na različno znižujejo KT. Le redko začnemo z
enim samim zdravilom. Izbira
ustreznega zdravila je odvisna
od višine KT posameznika,
značilnosti bolnika in pridruženih bolezni. Navadno začnemo
zdraviti s kombinacijo zaviralcev konvertaze angiotenzina
(ACEi), antagonistov angiotenzinskih receptorjev (ARB),
kalcijevih antagonistov (CCB) ali
dolgo delujočih diuretikov. Če
imamo poleg AH še ishemično
bolezen srca, se navadno zelo
hitro odločimo za dodatek
blokatorjev beta (BB), ker je
pomembno, da imamo srčno
frekvenco med 55/min do 60/
min. Pozorni moramo biti na
ostale pridružene bolezni srca
oziroma ledvic, saj je tudi od
tega odvisna izbira zdravila.
Bolje je, da imamo več zdravil v
manjših odmerkih v eni kombinirani tableti, če je le mogoče.
V Sloveniji imamo na voljo res
veliko število kombiniranih
tablet z različnimi kombinacijami zdravil in odmerkov. S tem
poenostavimo režim jemanja
in tudi možnost nastanka
stranskih učinkov zdravil.
Nekaj mesecev po začetku je-

manja zdravil moramo kontrolirati funkcijo ledvic in elektrolite v krvi.
Kaj je pomembno, ko jemljemo zdravila?
Zdravila moramo jemati redno. Če se morda pojavijo
stranski učinki zdravil, kot so
suh kašelj ali otekline goleni,
je nujno, da se o tem pogovorimo z zdravnikom, da nam
zdravila ustrezno spremeni.
Pomembno je, da zdravil ne
pozabimo jemati redno vsak
dan, zato si skušamo to olajšati
z različnimi opomniki. Zdravila
pospravimo na mesto, kjer jih
bomo gotovo opazili. Lahko
si jih pripravimo za ves teden
vnaprej. Občasno si moramo
KT tudi pomeriti, da vidimo,
ali je dobro nadzorovan in da
dosega ciljne vrednosti 130/80
mmHg. Drugače se moramo
posvetovati z zdravnikom. Ob-

časno je treba zdravila dodati
ali prilagoditi. To je vidno tudi
v poletnih mesecih, ko načeloma KT pade in se potreba po
zdravilih zmanjša.
Kaj, če nam krvni tlak nenadoma iztiri?
KT si najprej izmerimo na pravilen način, da se prepričamo,
kakšne so vrednosti. Pomirimo
se in analiziramo svoje počutje,
izključimo bolečine v prsnem
košu, glavobol ali druge simptome. Smo morda prejšnji dan
pojedli kaj slanega, drugega
kot svoje običajne hrane? Če
nimamo pridruženih simptomov, lahko vzamemo še en
odmerek predpisanega zdravila in počakamo.
Če pa imamo pridružene simptome, se moramo posvetovati
z zdravnikom, ki bo odločil,
kako bomo nadaljevali z zniževanjem KT.

Končajmo tako, kot smo
začeli: ali je arterijska hipertenzija huda bolezen?
Lahko rečemo DA, če je ne
spoznamo, če je ne zdravimo,
ker vodi v odpoved srca, ledvic, možganski in srčni infarkt.
Če jo spoznamo pravočasno,
zdravimo pravilno in dosegamo ciljne vrednosti 130/80
mmHg, lahko s to boleznijo
dolgo in kvalitetno živimo enako kot brez nje. Zato si, prosim,
občasno, vsaj enkrat letno,
pomerite KT, da preverite, ali
je normalen. Vsi, ki imate AH,
pa si boste KT merili pogosteje,
redno jemali zdravila, uživali
varovalno dieto, omejili vnos
soli, poskrbeli za ustrezno
hidracijo, pazili na telesno težo,
ohranjali redno telesno dejavnost in poskrbeli za sproščanje.

Pravilno merjenje krvnega tlaka doma –
praktični napotki
Spremljanje krvnega tlaka
doma je pomemben del učinkovite obravnave hipertenzije ali odkrivanja le-te. Priporočljivo je za vse, ki imate
hipertenzijo že diagnosticirano in se zaradi nje že zdravite,
kot tudi za tiste, ki zvišanega
krvnega tlaka še nimate in
želite vedeti svoje vrednosti.
Zakaj je dobro spremljati svoj
krvni tlak?
Če se zaradi hipertenzije že
zdravite, z rednim merjenjem
lahko spremljate učinkovitost
zdravil za uravnavanje krvnega
tlaka in s tem pripomorete k uspešnosti zdravljenja. Lahko vam
potrdi, da so predpisana zdravila učinkovita, ter vas in vašega
zdravnika opozori na možne

zdravstvene zaplete. Tako lahko
učinkovito in enostavno izboljšate potek svoje bolezni.
Če vam do sedaj zdravniki še
niso odkrili hipertenzije, ne pomeni, da vam ni treba spremljati
svojih vrednosti krvnega tlaka,
saj jo z rednim merjenjem lahko
pravočasno odkrijete in tudi
ukrepate. Nevarnost za zvišanje krvnega tlaka se namreč s
starostjo povečuje. Pri 50 letih
ima zvišan krvni tlak kar polovica
ljudi. Bolezen sčasoma napreduje, saj postajajo žile vse bolj toge.
Na krvni tlak pa vplivajo tudi
drugi dejavniki, kot so kajenje,
debelost, povečane vrednosti
holesterola in sladkorja. Z zgodnjim odkrivanjem in zdravljenjem hipertenzije lahko prepre-

čite škodljive učinke dolgotrajno
zvišanega krvnega tlaka, kot so
poškodbe žil, srca, ledvic, možganov in oči, ki vodijo v hujše
zaplete (srčni infarkt, možganska
kap ali odpoved ledvic).
RAZLOGI, ZAKAJ SI JE
DOBRO MERITI KRVNI
TLAK DOMA
• Zgodnje odkrivanje zvišanega krvnega tlaka.
• Pomoč zdravniku, da lahko pravilno uredi naše
zdravljenje.
• Možna je primerjava z
vrednostmi krvnega tlaka, ki nam ga izmerijo v
ambulanti.
• Izboljšanje nadzora zvišanega krvnega tlaka.
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Za pravilno določitev vrednosti krvnega tlaka so ključne pravilne meritve
Zanesljivost meritve je odvisna
od mnogih dejavnikov, zato je
pomembno, da se držite pravilnega postopka merjenja in si
priskrbite dober merilnik krvnega tlaka. Brez recepta ga lahko
kupite na različnih prodajnih
mestih. Biti mora umerjen in
nepoškodovan, z njim moramo
znati ravnati pravilno oz. kot
piše v navodilih proizvajalca.
Spremljanje krvnega tlaka
doma poteka v okolju, ki ste ga
vajeni. Da bodo meritve pravilne in da so zdravniku v pomoč
pri obravnavi vašega krvnega tlaka ali oceni njegovega
zdravljenja, je treba upoštevati
nekatera navodila, kot je opisano na sliki spodaj. V dnevnik
meritev zapišite datum in čas
meritve, povprečno vrednost
krvnega tlaka (sistoličnega in
Hrbet
naj bo
podprt.
Hrbet
naj bo
podprt.
Hrbet
naj bo
podprt.

diastoličnega) in srčnega utripa.
Dnevnik meritev krvnega tlaka
lahko dobite pri svojem osebnem zdravniku ali v lekarni.
Najdete ga lahko tudi na spletni
strani www.zakajtibije.si in si
ga natisnete.

Video »kako pravilno
merimo krvni tlak«

Normalno povprečje meritev
pri spremljanju krvnega tlaka
doma je < 135/85 mm Hg, optimalno pa < 120/80 mm Hg. Če
je povprečje meritev krvnega
tlaka doma > 135/85 mm Hg, se
o nadaljnjih ukrepih posvetujte
s svojim osebnim zdravnikom.

Dnevnik meritev
krvnega tlaka

Več koristnih informacij,
strokovnih nasvetov in
preventivnih ukrepov v
zvezi s hipertenzijo je na
www.zakajtibijesrce.si. Na
voljo sta tudi video prikaz
pravilnega merjenja krvnega tlaka in spletni dnevnik meritev krvnega tlaka.

PRAVILNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA
PRAVILNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA
PRAVILNO MERJENJE KRVNEGA TLAKA
Med merjenjem ne govorite.
Roka naj bo razgaljena. Velikost
manšete
naj ustreza
obsegu nadlahti1,
Med merjenjem
ne govorite.
pod manšeto naj bo za prst prostora.
Roka naj bo razgaljena. Velikost
Manšeta
naj bo
v višini
srca. Roka
manšete
ustreza
obsegu
nadlahti1,
Med merjenjem
ne govorite.
naj
v udobnem
podpočiva
manšeto
naj bo zapoložaju.
prst prostora.
Roka naj bo razgaljena. Velikost
Manšeta
v višini
srca. Roka
manšete naj
naj bo
ustreza
obsegu
nadlahti1,
naj
v udobnem
podpočiva
manšeto
naj bo zapoložaju.
prst prostora.
Manšeta naj bo v višini srca. Roka
naj počiva v udobnem položaju.

Merilnik krvnega
tlaka2 z nadlahtno
manšeto naj
Merilnik
krvnega
bo umerjen
in
2
z nadlahtno
tlaka
nepoškodovan.
manšeto naj
bo umerjen
in
Merilnik
krvnega
2
nepoškodovan.
z nadlahtno
tlaka
manšeto naj
bo umerjen in
nepoškodovan.
Stopala naj počivajo na tleh.
Noge ne smejo biti prekrižane.

• Krvni tlak si merite
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

v mirnem prostoru,
temperatura naj bo
Krvni tlak si merite
prijetna.
v30mirnem
prostoru,
minut pred
temperatura
bo ne
merjenjem
nenaj
jejte,
Krvni
tlak
si merite
prijetna.
pijte, ne
kadite
in ne
v30
mirnem
prostoru,
minut
pred
bodite
fizično
aktivni.
temperatura
bo ne
merjenjem
nenaj
jejte,
Opravite
fiziološke
prijetna.
pijte,
ne kadite in ne
potrebe.
30
minut
predaktivni.
bodite
fizično
Pred
meritvijo
se 3 do 5
merjenjem
ne jejte, ne
Opravite
fiziološke
minut sproščajte.
pijte,
ne
kadite
in ne
potrebe.
Krvni
tlak
si izmerite
bodite
fizično
aktivni.
Pred meritvijo
seMed
3 do 5
3-krat
zapored.
Opravite
fiziološke
minut
sproščajte.
meritvami
naj mine
potrebe.
Krvni
tlak si izmerite
1
minuta.
Pred
meritvijo
seMed
3 do 5
3-krat
zapored.
Upoštevajte
povprečje
minut
sproščajte.
meritvami
naj mine
vsaj
2 meritev.
Krvni
tlak si izmerite
1 minuta.
3-krat
zapored.
Med
Upoštevajte
povprečje
meritvami
naj mine
vsaj 2 meritev.
1 minuta.
Upoštevajte povprečje
vsaj 2 meritev.

Stopala naj počivajo na tleh.
Noge ne smejo biti prekrižane.
Stopala
naj počivajo
nadotleh.
Pri ročnih merilnikih, pri katerih je treba poslušati žilni šum, mora napihljivi
del manšete
pokriti 75
100 % obsega nadlahti. Pri digitalnih merilnikih
Noge ne smejo biti prekrižane.
uporabite manšeto, ki jo priporoča proizvajalec.
2
Oceno in ustreznost merilnika lahko preverite na spletni strani www.stridebp.org.
1

Pri ročnih merilnikih, pri katerih je treba poslušati žilni šum, mora napihljivi del manšete pokriti 75 do 100 % obsega nadlahti. Pri digitalnih merilnikih
uporabite manšeto, ki jo priporoča proizvajalec.
2
Oceno in ustreznost merilnika lahko preverite na spletni strani www.stridebp.org.
1

8

1

Pri ročnih merilnikih, pri katerih je treba poslušati žilni šum, mora napihljivi del manšete pokriti 75 do 100 % obsega nadlahti. Pri digitalnih merilnikih

226201-2022 Pravilno merjenje krvnega tlaka FOTO SI.indd 3

31. 01. 2022 07:55:25

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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Živeti z arterijsko hipertenzijo
mag. Boris Krajačič, dr. med.

Arterijska hipertenzija (AH)
pomeni bolezensko povišanje
krvnega tlaka. V ambulanti je
ta meja dosežena pri vrednosti
140/90 mmHg, pri meritvah
v domačem okolju pa že pri
135/85 mmHg.
AH največkrat, vsaj v začetnem
obdobju, ne povzroča težav,
neustrezno nadzorovana pa
lahko usodno okvari številne
organe in je eden od najpomembnejših dejavnikov tveganja za nastanek srčno-žilnih
in ledvičnih bolezni ter eden
od glavnih vzrokov umrljivosti.
Rečemo ji tudi »tihi ubijalec«.
Spodnji prispevek obravnava
primarno AH, kako se razlikuje
od sekundarne pa je opisano v
prejšnjem prispevku.
Kakšen je moj ciljni krvni
tlak?
Kot je bilo že razloženo v
prejšnih prispevkih, je krvi
tlak (KT) rezultat srčnega dela
in upora arterij, ki jih srce z
vsakim utripom polni. Gre
za kompleksen mehanizem
nadzora in zelo dinamičen
proces, kar tudi pomeni, da se
KT lahko zelo hitro spreminja.
V bistvu je pomembno, kakšen
je naš KT v povprečju. Ko smo
aktivni, v gibanju, je višji, ko
počivamo ali spimo pa precej
nižji od tiste vrednosti, ki ji
rečemo normalna, kadar si ga
merimo. Dražljaji in vplivi na
spremembe KT so različni in
številni, zato je pomembno, da
si tlak merimo vsak dan približno ob istem času in v enakih
razmerah.
Stalnega, t. i. kontunuiranega
merjena KT v praksi, razen v
intenzivnih enotah, ne izvajamo. Najboljši približek temu
10

je celodnevno avtomatsko
merjenje KT (v praksi pogosto
uporabljamo izraz 24-urni RR
monitoring), na katerega vas
napoti vaš osebni zdravnik,
če presodi, da je to potrebno.
Vrednosti samomeritev KT v
domačem okolju naj bodo v
povprečju pod 130/80 mmHg.
Čeprav je intenzivno zniževanje
KT na vrednosti pod 130/80
mmHg koristno pri zmanjševanju srčno-žilnega tveganja, pa
so raziskave pokazale, da ima
lahko zniževanje KT bistveno
pod 120/70 mmHg tudi škodljive učinke.
Kako je prognoza moje bolezni povezana s tem, da ohranjam ciljne vrednosti krvnega tlaka?
Slabo urejena arterijska hipertenzija ima številne škodljive
posledice. Možganska kap je
pri osebah z neurejenim krvnim tlakom 7-krat pogostejša
kot pri posameznikih z normalnim KT, srčni infakt 3-krat,
popuščanje srca nastopi 2–3

krat pogosteje, pogostejša je
tudi nanadna srčna smrt. AH
je za sladkorno boleznijo drugi
najpogostejši vzrok odpovedi
ledvic. Torej je doseči ciljne
vrednosti krvnega tlaka zelo
pomembno, saj če ima posameznik urejen krvni tlak,
ima skoraj enako tveganje za
omenjene zaplete kot posameznik, ki nima AH. Zaskrbljujoče
je dejstvo, da je prav nadzor KT
na zelo nizki ravni.
V Sloveniji ima povišan KT več
kot polovica odraslih oseb, a je
le pri slabi 1/3 dobro nadzorovan. To so pokazali tudi zadnji
podatki iz kampanje »Mesec
meritev maj«, ki ima namen
povečati zavedanje o nevarnosti zvišanega krvnega tlaka
kot enega od glavnih vzrokov
umrljivosti. Tako od leta 2017
v mesecu maju potekajo po
vsem svetu vsako leto različne
aktivnosti, med drugimi tudi
brezplačna merjenja KT na
javnih mestih, 17. maj pa je
svetovni dan hipertenzije.

Koliko lahko na to, da ohranjam ciljni krvni tlak, vplivam z zdravim življenjskim
slogom in koliko z zdravili
(»Ali so zdravila nujna?, »Ali
bi bilo dovolj, da bi zadosti
shujšal in vsak dan hodil ?«)?
Zdrav življenjski slog je najboljša »tabletka«, saj je najcenejša,
skoraj nima stranskih učinkov,
predvsem pa ima številne druge pozitivne učinke, zaradi katerih bi ga morali živeti tudi, če
nimamo AH. Seveda prispeva k
boljši urejenosti krvnega tlaka,
zmanjša potrebo po številu in
večjih odmerkih zdravil, a navadno pri AH samo to ni dovolj.
Pomembno je, za kakšno stopnjo AH gre. Če gre za blago AH
ali 1. stopnjo in posameznik
nima že vidnih sprememb na
srcu (spremenjenega EKG zapisa ali ultrazvočno ugotovljenih
strukturnih sprememb srca)
ali drugih pridruženih bolezni
(npr. sladkorne bolezni, koronarne bolezni, ateroskleroze
perifernih arterij ...), potem
začnemo najprej z nefarmakološkim zdravljenjem.
To pomeni brez zdravil, z
omejitvijo dnevnega vnosa soli,
redno telesno vadbo, zdravo
prehrano, pri čezmerno prehranjenih znižanjem telesne
teže, osvajanjem antistresnih
tehnik. Če to ni uspešno, uvedemo zdravila, ki bodo potreb-

na prej ali slej, saj je staranje
dejavnik za nastanek AH. In če
ima oseba AH že v nižji starosti in ji uspe normalizirati KT z
nefarmakološkimi ukrepi, bo
pri višji starosti skoraj zagotovo
potrebovala zdravila. Da ne bi
bilo dvoma o tem, kdaj zdravila
in kdaj ne, naj bo enostavno
vodilo vrednost krvnega tlaka,
ki mora biti v mejah normale,
saj bomo le takrat na varni
strani.
Zakaj imam za zniževanje
krvnega tlaka več zdravil ?
Kot je bilo že večkrat omenjeno, je uravnavanje KT zapleten proces. K nastanku AH
prispevajo različni mehanizmi
in procesi in, če hkrati vplivamo na več teh mehanizmov,
učinkoviteje znižujemo KT. V
preteklosti smo višali odmerek
enega zdravila in, če nismo bili
uspešni, dodajali novo zdravilo, a nova dognanja na tem
področju so pokazala, da je
nadzor KT boljši, če delujemo
hkrati z več različnimi zdravili
v manjših odmerkih. S tem se
tudi učinkoviteje izognemo
stranskim učinkom zdravil, saj
so ti močnejši, če so odmerki
večji.
Kaj storiti, če enkrat pozabim vzeti zdravila?
Če pozabite vzeti zdravila, ni
potrebe po pretirani zaskrbljenosti. Enostavno si ta dan

spremljajte KT. In npr., če ste
to ugotovili sredi dneva in jemljete zdravila zjutraj in zvečer,
lahko zaužijete polovični odmerek jutranjega predpisanega in
zvečer običajnega. Če jemljete
zdravila zoper AH le zjutraj, jih
lahko zaužijete kadarkoli tisti
dan, ko ste ugotovili, da ste
pozabili vzeti zdravilo.
Kako naj ukrepam, če imam
kljub rednemu jemanju zdravil povišan krvni tlak? Kdaj
moram k svojemu zdravniku
in kdaj na urgenco?
Predvsem je pomembno, ali
višje vrednosti KT spremljajo
tudi nekateri simptomi, kot
so: hud glavobol, bolečina v
prsnem košu, težko dihanje,
omotica, motnje vida, slabost,
bruhanje, krvavitev iz nosu ...,
saj v takem primeru ne odlašamo z obiskom v urgentni
ambulanti.
Sicer pa so vrednosti KT so zelo
spremenljive in neprestano
nihajo, a v določenih obdobjih
in razmerah nekoliko izraziteje. Če na primer prebolevamo
akutno bolezen ali poškodbo
bodo vrednosti lahko nekoliko večje, drugič spet manjše
(npr. poletni meseci). Če opažamo višje vrednosti, ob tem
pa nimamo težav, si pričnemo
kontrolirati KT pogosteje, npr.
2-krat dnevno. In če KT vztraja
nad ciljnim npr. en mesec, se
posvetujemo z osebnim zdravnikom.
Za zaključek. Arterijska hipertenzija oziroma bolezensko
povišan krvni tlak je bolezen,
ki je obvladljiva in se da ustrezno zdraviti ter uravnavati. S
spremljanjem in z upoštevanjem navodil, ki jih dobimo od
svojega zdravnika, z rednim
jemanjem zdravil, z zdravim
življenjskim slogom ter pozitivno naravnanostjo je lahko naše
življenje kljub arterijski hipertenziji kvalitetno in srečno.
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Brez kompromisov do zdravega življenja z merilniki
krvnega tlaka OMRON

OMRON M4 Intelli IT

OMRON M7 Intelli IT

Klinično validiran
tudi za diabetike

OMRON M6 Comfort

Diafit trgovina Pri polikliniki - Ljubljana
Njegoševa cesta 6k, 1000 Ljubljana
T: 01 / 230 63 90, E: trg4@diafit.si

Diafit trgovina Pri Zmajskem mostu - Ljubljana
Petkovškovo nabrežje 29, 1000 Ljubljana
T: 01 / 431 90 40, E: trg3@diafit.si

Na voljo tudi v vaši lekarni in drugih specializiranih trgovinah z medicinskimi pripomočki.

12

OMRON M3

Diafit trgovina Pri bolnišnici - Maribor
Ljubljanska 1a, 2000 Maribor
T: 02 / 330 35 52, E: trg1@diafit.si

Diafit trgovina Center - Maribor
Ulica talcev 9, 2000 Maribor
T: 02 / 228 64 84, E: trg2@diafit.si

www.diafit.si

Telesna dejavnost in arterijska hipertenzija
prim. Janez Poles, dr. med.

Zvišan krvni tlak ali arterijska
hipertenzija (AH) je pomemben
dejavnik tveganja za zbolevanje tarčnih organov (arterij,
srca, možganov in ledvic) in
posledično umrljivost. Večletna
AH povzroči preoblikovanje
organov. Srce se poveča, stene
levega prekata (LP) zadebelijo
in poveča se masa LP. Vse to je
značilnost hipertoničnega srca,
ki je neodvisen napovednik neželenih srčno-žilnih dogodkov.
S spremembo življenjskega sloga, ustrezno prehrano, redno
telesno dejavnostjo (TD), sproščanjem in zdravili pa lahko AH
ustrezno zdravimo. Tako lahko
preprečimo razvoj in napredovanje hipertrofije LP (HLP) ter
zmanjšamo tveganje za bolezni
srca in žil. Zato so TD in ostale
spremembe življenjskega sloga
pomemben sestavni del evropskih in ameriških smernic za
celovito zdravljenje AH.
Vpliv AH na srce
Prilagoditev srca z zadebelitvijo sten LP je fiziološki odziv
na AH, da se zmanjša stres na
srčni steni in potreba po kisiku.
Kronična preobremenjenost
povzroči razvoj koncentrične
hipertrofije LP ter pogosto
posledično srčno popuščanje.
Preprečevanje ali omejevanje
hipertrofičnega odziva na AH je
zato lahko sestavni del ohranjanja srčne funkcije in preprečevanja napredovanja srčnega
popuščanja in drugih neželenih
srčno-žilnih dogodkov.

merjavi s telesno neaktivnimi
preiskovanci, katerih masa LP
se med študijo ni spremenila.
Aktivni preiskovanci so pokazali precejšnje znižanje sistoličnega in diastoličnega KT na
začetku in v vseh fazah vadbe
ter izboljšanje funkcionalne
zmogljivosti.
Bolniki z AH I. stopnje so imeli
ob rednem izvajanju TD manjše tveganje za razvoj HLP v
primerjavi s telesno neaktivnimi osebami. Tudi indeks mase
LP je bil nižji kot pri neaktivnih.
Manjša masa LP je bila povezana z izboljšanimi srčno-žilnimi izidi (SŽI) – umrljivostjo in
možgansko kapjo v 4,8 letih.
Zahteve po stopnji TD so bile
skromne. Aktivna skupina je
sodelovala v več kot 30-minutnih aktivnostih dvakrat tedensko. Med skupinama ni bilo
pomembne razlike v dimenzijah LP ali iztisnem deležu.
Vpliv telesne dejavnosti na
srce
Veliko znanega o učinkih vadbe na srce izhaja iz študij pri
izvajanju vzdržljivostne športne
dejavnosti (ŠD). Preoblikovanje

srca pri športnikih se razlikuje
glede na vrsto športa. Vzdržljivostna vadba (izotonična)
navadno povzroči ekscentrično
preoblikovanje LP s povečanjem votline LP in odebelitvijo
sten kot odziv na povečano
volumensko obremenitev.
Pri izometrični vadbi (vadbi
za moč) opažamo značilno
koncentrično preoblikovanje
LP brez povečanja votline LP.
Dolgotrajna ultra vzdržljivostna
vadba je bila povezana z neugodnim preoblikovanjem srca
in povečano fibrozo.
Telesna dejavnost in hipertenzija
Visok KT nastane, ker so žile
odvodnice (arterije) preveč
skrčene. Vzrok za to je deloma
v preveliki dejavnosti simpatičnega živčevja. TD zmanjšuje
aktivnost simpatičnega živčevja, žile se razširijo, krvni tlak pa
zniža. Pri TD se iz notranjega
sloja (endotelija) izloča več
dušikovega oksida, ki širi žile,
zato se KT zniža. Poleg tega se
pri redni TD izboljša odzivnost
tkiv na inzulin. To je hormon,
ki je potreben za presnovo
sladkorja.

V raziskavah so dokazali, da je
bila redna aerobna vadba pri
hipertenzivnih osebah povezana s pomembnim zmanjšanjem indeksa mase LP v pri13

Če so tkiva, predvsem mišice, neodzivna na inzulin, kar
je zelo pogosto pri debelih
in telesno nedejavnih ljudeh,
mora trebušna slinavka izločati
več inzulina, da je presnova
sladkorja v mišicah zadostna.
Visoka koncentracija inzulina
pa je škodljiva, saj povečuje
KT. Redna TD boljša odzivnost
na inzulin in s tem znižuje ne
samo KT, ampak odloži tudi
nastanek sladkorne bolezni.

Neposredno po vadbi ugotavljamo takojšnje pomembno
znižanje sistoličnega KT, ki
lahko traja tudi do 24 ur in ga
imenujemo hipotenzija po
vadbi. Najbolj je izražena pri
bolnikih z visokimi vrednostmi
KT. Redna TV povzroči trajnejše znižanje KT, ki se imenuje
odziv na vadbo.

Telesna vadba (TV) je bistvena
za primarno preprečevanje in
zdravljenje AH. Številne študije dokazujejo koristne učinke
vadbe na AH z znižanjem tako
sistoličnega kot diastoličnega
krvnega tlaka.

Znižanje KT s TD je posledica
oslabitve perifernega žilnega
upora, posledično povečanja
premera arterijske svetline
ter številnih drugih fizioloških
mehanizmov. Antihipertenzivni
odziv na vadbo je spremenljiv
ter odvisen od načina vadbe,
osebnostnih, okoljskih in genetskih dejavnikov.

Ob naporu se znojimo, s tem
pa izgubimo nekaj soli (ta v telesu zadržuje vodo in prispeva
k povišanemu KT), kar ima za
posledico znižanje KT. Redna
TD prispeva k vzdrževanju optimalne telesne mase in izboljša
odpornost na stres. Sproščanje ob TD in stabilnejši živčni
sistem nižata in stabilizirata KT.
Tako ima redna TD tudi neodvisni zaščitni učinek pred umrljivostjo za srčnimi boleznimi in
možgansko kapjo.

Vsako izvajanje TV povzroči
prehodno zvišanje KT, odvisno
od intenzivnosti vadbe. Porast
KT pri zdravih osebah preko
210 mmHg pri moških in 190
mmHg pri ženskah ali porast
diastoličnega KT preko 110
mmHg pri obeh spolih govori v
prid vadbene hipertenzije, ki
je dejavnik tveganja za razvoj
AH. TD ima pomembno vlogo
pri preprečevanju in obvladovanju visokega KT. Raziskave
Ameriškega združenja za srce

so ugotovile, da so ljudje, ki so
bili dejavni štiri (ali več!) ur na
teden, imeli 19 % manj možnosti za visok KT kot ljudje, ki
so bili manj aktivni.
Koliko vadbe potrebujemo za
znižanje krvnega tlaka?
Svetovna zdravstvena organizacija za doseganje čim večje
koristi za zdravje (tudi zniževanja KT) priporoča:
• odraslim – izvajanje zmerne
TV vsaj 30 minut dnevno večino dni v tednu (najmanj 150
minut v tednu) ali
75–150 minut intenzivne telesno / gibalne dejavnosti na
teden;
• za starejše od 65 let velja enako priporočilo,
ob poslabšanju zdravstvenega stanja pa naj bodo aktivni,
kolikor zmorejo, da ohranjajo
telesno zmogljivost. Najmanj
3-krat tedensko morajo izvajati
vadbo za moč in ravnotežje ter
preprečevanje padcev;
• pri otrocih in mladini vsaj 1
uro zmerne telesne / gibalne
dejavnosti na dan.
V večini primerov to najlažje
dosežemo z aktivnostmi, ki
jih vpnemo v naše vsakdanje
življenje. Vsem starostnim skupinam svetujemo vsaj 2-krat tedensko izvajanje vaj za mišično
moč, ravnotežje in gibljivost.
Kaj storiti pred začetkom?
Da bi bila TD ob prisotni AH
varna in učinkovita, moramo
poznati posameznikov odziv na
obremenitev, saj pri hipertonikih pogosto opažamo razkorak
med porastom KT in frekvenco
srčnega utripa (FSU) med naporom. Opravili bomo obremenitveno testiranje (OT) ter tako
dobili dragocene podatke o
posameznikovi telesni zmogljivosti, trendu KT in FSU, maksimalnem KT in maksimalni FSU.
Ugotovili bomo, pri kateri FSU,
ki jo bo posameznik ob vadbi
spremljal, bo tudi KT še varen.
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Najprimernejši športi za hipertonike
Že dolgo velja, da so za hipertonike najprimernejši aerobni
(vzdržljivostni) športi – hoja
(običajna, nordijska, pohodništvo, hoja na smučeh),
drsanje, rolanje, rolkanje,
kotalkanje, džoging in kolesarjenje. Izvajamo jih lahko brez
hudih naporov. Športno dejavni bomo vsak dan od 40 do 60
min. Dosegli bomo stabilizacijo
in znižanje KT, zmanjšanje
telesne mase, krvnega slakorja
in krvnih mačob, okrepili bomo
srce, dosegli boljšo pretočnost
žil, predihali pljuča in se sprostili.
Strokovnjaki hipertonikom
pogosto svetujejo vodni džoging kot primerno vadbo za
srce, krvni obtok in mišice.
Voda prestavlja velik upor in
ima ugoden masažni učinek.
Krvne žile se prilagajajo tlaku in
temperaturi vode, kar poveča
prekrvljenost, vodni džoging pa
je najučinkovitejši pri temperaturi vode med 25 ˚C in 32 ˚C.
Z omejitvami so primerni še
jadranje, deskanje, tenis, sproščeno prsno in hrbtno plavanje, trimski tek ter ne preintenzivno kolesarjenje. Dopustne
so tudi blage izometrične vaje.
Aerobika s prezahtevnimi vajami, hitrostjo izvajanja in zahtevano vzdržljivostjo ni primerna
za srčne bolnike. Če bi izbrali
samo lahke vaje, upočasnili hitrost izvajanja in vnesli počitke,
to ne bi bila več telovadba, ki jo
imenujemo aerobika.
Športno dejavnost (ŠD) moramo pričeti izvajati z majhno
intenzivnostjo, ki jo bomo
postopno večali. Da nam ne bo
dolgčas in da ne bomo izgubili
motivacije, menjajmo športne
zvrsti. En dan kolesarimo, drugi
dan opravimo sprehod ali gremo plavat. Izberimo športne
panoge, ki nas bodo sprošča-

le in zadovoljevale, v katerih
bomo uživali in jih bomo lahko
izvajali vse leto. Poleg zdrave
prehrane in redne TD je pomembno tudi vsakodnevno
sproščanje. Med izvajanjem ŠD
moramo biti pozorni na morebitne omotice, vrtoglavice,
slabosti, bruhanje, bolečine,
nenadne pretirane utrujenosti,
motenj vida ali nerednega srčnega utripa. Da bo ŠD koristna
in varna, FSU med izvajanjem
ne sme preseči zgornje varne
meje.
Zdravila, telesna dejavnost
in hipertenzija
Mnoga zdravila spremenijo
odziv KT in FSU na napor. Blokatorji beta, digitalis in številni
antiaritmiki upočasnijo FSU,
nitrati in nekateri kalcijevi antagonisti pa jo nekoliko pospešijo. Diuretiki in zaviralci ACE
lahko povzročijo nižji KT po
treningu. Vsekakor se morate
pred izvajanjem ŠD pogovoriti
s svojim osebnim zdravnikom
ali kardiologom.
Nekatera prehranska dopolnila
ali domača zdravila so lahko
potencialno škodljiva za tiste, ki
uživajo zdravila za znižanje KT:
• Šentjanževec, ki se včasih
uporablja za zdravljenje depresije, pospeši presnovo
nekaterih zdravil, kar lahko

povzroči neučinkovitost zdravil
za znižanje KT.
• Ginseng se včasih uporablja
za povečanje ravni energije,
lahko pa povzroči povišanje
KT.
• Ephedra, nekoč priljubljen
dodatek, je sedaj v ZDA prepovedana, saj povzroča visok KT,
palpitacije in celo srčne napade.
• Echinacea, ki se uporablja
pri prehladu in gripi, spremeni
presnovo zdravil za KT.
Sol in umetni konzervansi v
hrani lahko spodbujajo visok
krvni tlak preko endokrinih
motenj in okvarjenega izločanja natrija, alkohol pa lahko pri
nekaterih posameznikih tudi
zviša KT.
Nikar ne pozabite! Če imate
zaradi AH predpisana zdravila,
jih redno uživajte. KT morate
občasno kontrolirati, hipertoniki pa ga bodo kontrolirali
pogosteje. Vrednosti velja zapisovati, da jih boste lahko ob
poslabšanju pokazali zdravniku. Sicer pa uživajte varovalno
dieto, omejite vnos soli, pazite
na ustrezno hidracijo, telesno
maso, krvne maščobe in krvni
sladkor, izvajajte redno TD,
bodite optimisti in poskrbite za
vsakodnevno sproščanje. Saj
veste, smeh je pol zdravja in
prav tako znižuje K
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Novi pristopi pri zdravljenju bolnikov z debelostjo
izr. prof. dr. Mojca Jensterle Sever dr.med., prof. dr. Andrej Janež dr.med.
Po opredelitvi Evropskega
združenja za proučevanje debelosti (EASO) je debelost progresivna kronična bolezen, ki
močno vpliva na posameznika
in družbo. Igra osrednjo vlogo
pri razvoju številnih dejavnikov
tveganja in kroničnih bolezni,
zato bi moralo biti zdravljenje
debelosti med glavnimi cilji v
boju proti naraščajoči epidemiji
nenalezljivih bolezni.
Na razvoj debelosti vpliva
preplet več dejavnikov. Najenostavnejša razlaga bi bila,
da debelost nastane zaradi
kroničnega energijskega neravnovesja, vzdržuje pa se s stalno
povečanim vnosom energije,
ki zadostuje za izpolnitev z
debelostjo pridobljenih večjih
energijskih potreb. V uravnavanje energijske bilance in zaloge
maščob so vključene zapletene interakcije med biološkimi
dejavniki, vključno z genetskimi
in epigenetskimi, vedenjskimi,
socialnimi in okoljskimi dejavniki, ter s kroničnim stresom.
Hiter porast debelosti v zadnjih
30 letih je predvsem posledica
kulturnih in okoljskih vplivov.
Prehrana z veliko energijsko
gostoto, večje porcije, majhna
telesna dejavnost, sedeč način
življenja in motnje hranjenja so
pomembni dejavniki tveganja
za razvoj debelosti. V Sloveniji
je bilo v letu 2016 po podatkih
nacionalne raziskave z naslovom »Z zdravjem povezan
vedenjski slog«, opravljene pri
odraslih anketirancih, starih
od 25 do 64 let, približno 40 %
prebivalcev čezmerno težkih (z
ITM 25–29,9 kg/m2), približno
17 % pa je bilo debelih (z ITM
30 kg/m2 ali več). Projekcije
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nakazujejo, da bo ob sedanjih
trendih do leta 2025 zaradi
debelosti prizadeta kar ena
četrtina Slovencev.
Debelost predstavlja veliko
tveganje za bolezni srca in
ožilja. Epidemične razsežnosti
debelosti povzročajo stalno
naraščanje števila bolnikov s
srčno-žilnimi boleznimi. Čeprav
je bil z dosedanjimi terapevtskimi pristopi dosežen ogromen napredek pri zmanjšanju
srčno-žilne zbolevnosti in umrljivosti, pomembno oviro za
nadaljnji napredek predstavlja

vrzel, ki bi uspešno premostila
težave pri obvladovanju debelosti, bistvenemu primarnemu
dejavniku tveganja za bolezni
srca in žilja.
Glavni cilji zdravljenja debelosti
ni izguba telesne mase sama
po sebi, pač pa je prednostna
naloga obravnave bolnikov z
debelostjo t. i. »medicinsko«
hujšanje, ki preprečuje oziroma zdravi zaplete in spremljajoče bolezni. Cilje zdravljenja
debelosti je zato treba prilagoditi zapletom, nastalim zaradi
debelosti. Načrtovana izguba

telesne mase mora temeljiti
na prisotnosti spremljajočih
bolezni oziroma želenem
zmanjšanju tveganja za srčne,
žilne in presnovne zaplete.
Ugodne izide je mogoče doseči že z zmanjšanjem telesne
mase za 5 % do 15 %. Trenutno
v strokovnih krogih potekajo
razprave, da bi bili za določene
populacije bolnikov smiselni
še bolj ambiciozni cilji izgube
telesne mase za več kot 15 %.
S tem bi dosegli še boljše izide
na zaplete debelosti.
Pristop k zdravljenju debelosti
vedno vključuje spremembe življenjskega sloga s prilagoditvijo telesne dejavnosti, prehrane
in vedenja. S spremembo
življenjskega sloga navadno v
povprečju lahko izgubimo 5–7
% telesne mase, večje izgube
pa na ta način za večino posameznikov niso dosegljive. Še
večji izziv kot samo hujšanje z
nefaramakološkimi ukrepi se
pojavi po zaključenem hujšanju, saj je takrat zelo težko
obdržati zmanjšano telesno
maso. Večina bolnikov po
hujšanju z dietami v prvih dveh
letih po hujšanu pridobi nazaj
več kot 50 % telesne mase, več
kot 75 % pa v prvih petih letih
po hujšanju.
Vzroki za recidiv po hujšanju
so posledice presnovnih prilagoditev, ki sledijo hujšanju. Po
hujšanju se zmanjša bazalni
metabolizem, kar vodi v manjšo porabo energije. Povišajo
se ravni hormonov, ki spodbujajo apetit in lakoto, nizke ravni
pa obdržijo hormoni, ki apetit
zavirajo. Spremeni se tudi biologija maščevja. Skrčenje maščobnih celic, t. i. adipocitov,
zaradi hujšanja povzroči prilagoditve v maščobnem tkivu, ki
težijo k vzpostavitvi prvotnega
stanja pred hujšanjem.
Prilagoditveni mehanizmi, zlasti hormonski, se med različnimi
načini hujšanja razlikujejo. Če

primerjamo nefarmakološke
ukrepe in hujšanje po bariatrični kirurgiji, opazimo razliko v
hormonskem odzivu na hujšanje. Grelin je edini hormon,
ki stimulira apetit in njegova
raven ostaja pri bariatrični
kirurgiji nizka, po hujšanju z
diatemi pa se poviša, ravni
vseh ostalih hormonov, kot so
GLP-1, amilin, holecistokinin,
peptid YY, ki zavirajo apetit,
pa so po bariatrični kirurgiji
višje kot po nefarmakološkem
hujšanju z dietami. Hormonski
prilagoditveni mehanizmi vplivajo na občutek lakote, ki zato
po izgubi telesne mase ostane
povečan še več kot 1 leto po
hujšanju z dietami.
Poznavanje patofizioloških
ozadij, ki vodijo v porušenje
energetskega ravnovesja, ter
poznavanje presnovnih prilagoditev, ki povzročajo ponoven porast telesne mase po
hujšanju, ponujajo nova terapevtska prijemališča, ki omogočajo učinkovitejše zdravljenje
debelosti. Trenutno so se kot
najučinkovitejše prijemališče za
famakoterapijo za zdravljenje
debelosti izkazali agonisti GLP1 receptorjev, ki jih v manjših
odmerkih že nekaj časa uporabljamo v zdravljenju sladkorne bolezni. GLP-1 je polipeptidni hormon, ki se po obroku
izloča iz endokrinih celic L
distalnega ileuma. V odvisnosti
od koncentracije glukoze spodbuja izločanja inzulina in zavira
izločanje glukagona. Poleg tega
zavira jetrno glukoneogenezo,
upočasni praznjenje želodca in
centralno spodbuja sitost ter
zavira lakoto.
Izkazalo se je, da sodobna
farmakoterapija lahko zapolni
vrzel v zdravljenju za tiste, pri
katerih nefarmakološki ukrepi
niso dovolj učinkoviti in pri katerih se za bariatrični poseg še
ne bi odločili. Zdravila proti debelosti so primerna za bolnike

z ITM nad 30 kg/m2 ali nad 27
kg/m2 ob prisotnosti spremljajočih bolezni, ob čemer je treba
upoštevati tudi obseg pasu.
Raziskave so pokazale, da sodobna zdravila proti debelosti
omogočajo večjo in dolgotrajnejšo izgubo telesne mase kot
sama prilagoditev življenjskega
sloga. Ob tem poudarjamo, da
je treba zdravljenje zelo dobro načrtovati, da bodo koristi
večje od tveganj. Zdravila za
zdravljenje čezmerne telesne
mase vedno uporabljamo kot
dodatek prilagojenemu življenjskemu slogu in ne samostojno.
Prvi agonist GLP-1 za zdravljenje debelosti, liraglutid, je učinkovitost potrdil v raziskovalnih
programih SCALE. V dvojno
slepi raziskavi liraglutida proti
placebu so odmerek povečevali do tri miligrame enkrat na
dan in v enem letu v povprečju
dosegli 8-odstotno zmanjšanje
telesne mase, za več kot 10
% pa je shujšala tretjina. Ob
nadaljnjem spremljanju se je
pokazalo, da je padec še vedno
6,1-odstoten, več kot 10-odstoten pa pri četrtini. Zanimivo
je, da je bila pri zelo debelih
učinkovitost nekoliko slabša.
Poznejše raziskave so pokazale
še, da je učinkovitost nekoliko
slabša pri diabetikih kot pri
nediabetikih.
Še učinkovitejši enkrattedenski
dolgodelujoči agonist GLP-1
naslednje generacije semaglutid je učinkovitost dokazal v
programih STEP s podobno
populacijo bolnikov. Ob titraciji
na štiri tedne do odmerka 2,4
miligrama tedensko se je pri
debelih osebah brez sladkorne
bolezni telesna masa po enem
letu v povprečju znižala za 17
%, 54 % se je zmanjšala za več
kot 15 %, 34 % pa celo za več
kot 20 %. Pri diabetikih so bili
odstotki nekoliko manjši, v
povprečje za 9,6 %.
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Obe zdravili sta že registrirani v
odmerkih za zdravljenje debelosti. Teh v odmerkih, predvidenih za zdravljenje debelosti,
v Sloveniji še nimamo na voljo,
v manjših odmerkih pa učinkovini iz skupine agonistov
receptorjev GLP-1, liraglutid
in semaglutid, uporabljamo v
diabetologiji.
Liraglutid in semaglutid v
centru za apetit vplivata na
boljši občutek sitosti, zmanjšata lakoto in vplivata na manjši
energijski vnos. Poleg tega
vplivata na počasnejše praznjenje želodca in daljši občutek
sitosti. Vplivajo na visceralno
debelost in tako tudi na pomembne srčno-žilne dejavnike.
Poleg tega ima GLP-1 dodatne učinke, ki so potencialno
koristni z vidika srčno-žilnega
tveganja, vključno z natriurezo,
diurezo, znižanjem krvnega
tlaka in zmanjšanjem kroničnega vnetja. Učinkovito vplivajo
tudi na zmanjšanje perikardnega maščevja, t. i. »maščobne
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srčne kletke«. Na predkliničnih modelih ateroskleroze je
bilo ugotovljeno, da agonisti
receptorjev GLP-1 stabilizirajo aterosklerotične lehe,
najverjetneje preko protivnetnega učinka. V skladu s tem
so agonisti receptorjev GLP-1
dokazali zmanjšanje tveganja
za aterosklerotični srčno-žilni
dogodek v več preizkušanjih
srčno-žilnih izidov (CVOT) pri
bolnikih s sladkorno boleznijo
tipa 2.
Zdaj pričakujemo odgovor,
kakšen bo vpliv takega zmanjšanja telesne mase na zmanjšanje srčno-žilnih zapletov pri
zelo ogroženih posameznikih
z debelostjo in brez sladkorne
bolezni. Odgovor naj bi dala
raziskava SELECT, ki bo predvidoma zaključena leta 2023.
Ko bo dokazan tudi vpliv na
preprečevanje srčno-žilnih
zapletov pri nediabetikih, bo
verjetno imela posluh za tako
zdravljenje tudi zavarovalnica.

Naj povzamemo, da je hujšanje
težko, vzdrževati ciljno maso
pa nato še večji izziv. Pri zdravljenju debelosti pridobivamo
nova orodja in spoznanja, ki
bodo omogočala sodobnejše
pristope v obravnavi bolnikov
z debelostjo in srčno-žilnimi
boleznimi. Če bo imela študija
SELECT pozitiven izid in bo pokazala na manj nevarnosti za
srčno-žilne bolezni pri visoko
ogroženih osebah z debelostjo,
ki nimajo sladkorne bolezni, bi
moralo zdravljenje s semaglutidom 2,4 mg enkrat na teden
postati nov pristop zdravljenja
pri tej populaciji. Zdravniki
imamo trenutno dostop do
številnih zdravil za zmanjšanje
tveganja za srčno-žilne bolezni,
ki nadzorujejo raven lipidov,
nadzorujejo glikemijo ter boljšajo vnetja in manjšajo trombogenost. Naslednja pomembna meja, ki jo moramo preseči
pri obvladovanju bolezni srca
in ožilja, je nadzorovano »medicinsko« hujšanje.

Znižajmo holesterol LDL in
ohranimo zdravje srca in žilja

Diana Huremović, mag. farm., Oddelek za povezavo
z medicinsko znanostjo družbe Novartis
Zvišane vrednosti holesterola
(hiperholesterolemija) in povišan krvni tlak (arterijska hipertenzija) imajo lahko uničujoče
posledice za delovanje srca in
srčno-žilnega sistema. Pri trajnem povišanju krvnega tlaka
se zaradi mehanskih poškodb
žilne stene okvarijo in v notranjosti žile se začnejo kopičiti
različne sestavine krvi, kot
je holesterol. Z dolgotrajnim
povišanjem krvnega tlaka in
holesterola spremembe v žilni

steni napredujejo in nastanejo
aterosklerotični plaki (lehe), ki
lahko privedejo do aterosklerotične bolezni srca in žilja (v
nadaljevanju ABSŽ).
Poznamo dober in slab holesterol
Holesterol služi za izolacijo
organov in prispeva k strukturi
celičnih membran. Pomembno
je razlikovati med vrstami holesterola, saj so visoke vrednosti
holesterola LDL ali »slabega

holesterola« povezane s srčno-žilnim tveganjem, medtem ko
je videti, da visoke vrednosti
holesterola HDL ali »dobrega
holesterola« ščitijo pred boleznimi srca in žilja.
»Pri posameznikih z visokimi vrednostmi holesterola
LDL v krvi je verjetnost za
razvoj ABSŽ dvakrat večja
kot pri ljudeh z normalnimi
vrednostmi holesterola.«

KLJUČNI DEJAVNIKI TVEGANJA ZA ABSŽ
Dejavnik tveganja

Opis

Hiperholesterolemija Trajno zvišane vrednosti h-LDL povečajo tveganje za pojav ABSŽ.
Hipertenzija

Povečana sila in trenje ob kronično visokem krvnem tlaku lahko poškodujeta
notranjost žilne stene, s čimer se poveča nagnjenost k nastajanju aterosklerotičnih plakov. Trajno povišan krvni tlak dodatno povečuje tveganje za ABSŽ in
lahko oteži uspešno obvladovanje bolezni.

Kajenje

Izpostavljenost dimu poškoduje notranjo steno krvnih žil (zlasti aorte, koronarnih arterij in arterij v nogah), kar lahko poveča tveganje za nastanek
aterosklerotičnega plaka in pospeši njegov razvoj. Kajenje zvišuje ravni holesterola LDL in krvni tlak. Kajenje znižuje raven kisika, ki oskrbuje telesna tkiva.

Sladkorna bolezen

Odpornost proti insulinu pri sladkorni bolezni pripelje do povišanih vrednosti
sladkorja v krvi, kar prispeva k zvišanim vrednostim holesterola LDL, znižanim
vrednostim holesterola HDL in poškodbam arterijske stene.

Debelost

Debelost je povezana z zvišanimi vrednostmi trigliceridov in holesterola LDL
ter z znižanimi vrednostmi holesterola HDL. Debelost lahko vodi do razvoja
hipertenzije in sladkorne bolezni. Pri debelih bolnikih se lahko pojavijo znaki
sistemskega vnetja, kar povečuje tveganje za ABSŽ.

Pomanjkanje telesne Pomanjkanje gibanja pripelje do povečane telesne mase, zviša ravni holesteaktivnosti
rola in poveča tveganje za razvoj ABSŽ. Z rednim gibanjem zvišujemo vrednosti holesterola HDL.
Nezdrava prehrana

Prehrana, bogata s transmaščobami, z nasičenimi maščobami in s holesterolom, lahko zviša ravni holesterola v krvi. Velike količine predelane hrane so
povezane z zvišanimi vrednostmi skupnega holesterola in holesterola LDL.

Starost

Tveganje za ABSŽ se povečuje s starostjo (pri moških, starih ≥ 45 let, in pri
ženskah, starih ≥ 55 let). Ravni holesterola v krvi se s starostjo naravno zvišujejo, saj se učinkovitost izločanja holesterola LDL preko jeter zmanjšuje.

Družinska anamneza Tveganje za ABSŽ je večje, če sta bolnikov oče ali brat diagnosticirana z bolezzgodnje bolezni srca nijo srca pred 55. letom starosti ali če sta bolnikova mati ali sestra diagnosticirani z boleznijo srca pred 65. letom starosti.
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in povečanje telesne aktivnosti.
Poleg znižanja vrednosti holesterola LDL lahko prehranske
spremembe izboljšajo tudi
druge pridružene bolezni, kot
je sladkorna bolezen.

Vsako znižanje ravni holesterola
LDL za 1 mmol/l na katerikoli način v povprečju zmanjša
srčno-žilno ogroženost za 22 %,
zato je pomembno dolgotrajno
zniževanje vrednosti holesterola LDL.
Dejavniki tveganja za razvoj
ABSŽ
Hiperholesterolemija ni le
vodilni dejavnik tveganja za
razvoj ateroskleroze, ampak je
tudi vzrok, povezan z razvojem
ABSŽ. Poleg tega so za razvoj
te bolezni pomembni še drugi
dejavniki tveganja, ki so našteti
v zgornji preglednici. Številni od teh dejavnikov so med
seboj povezani. Več dejavnikov
tveganja kot obstaja, večja je
možnost nastanka zapletov
srčno-žilnih bolezni.
Napredovanje od hiperholesterolemije do ABSŽ
ABSŽ je običajno počasi napredujoča bolezen, ki se razvija
več desetletij. Posamezniki z
ABSŽ so lahko velik del življenja brez simptomov, resni ali
akutni simptomi pa se lahko
pojavijo šele pozneje v življenju, praviloma po 50. letu
starosti. Poleg tega se bolniku,
pri katerem se pojavijo začetni
simptomi, ti lahko zdijo blagi,
zato odlaša z obiskom zdravnika.
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To lahko pripelje do več-desetletne zamude pri preventivnem zdravljenju in številni
bolniki šele po akutnem,
resnem srčnem dogodku
poiščejo pomoč za obvladovanje bolezni. Kot že omenjeno,
hiperholesterolemija predstavlja primarni vzrok za ABSŽ,
druga pomembna dejavnika
tveganja pa sta visok krvni tlak
in kajenje. Čezmerne vrednosti
holesterola LDL v krvi povzročijo kopičenje maščobnih oblog v
krvnih žilah (tj. ateroskleroza).
Nastale aterosklerotične obloge lahko ožijo notranjost žile,
kar privede do ABSŽ. Prizadeti
so lahko različni organi, pri
katerih je moten dotok kisika.
Posledice so lahko srčni infarkt,
možganska kap ali gangrena
udov.
Pomembno je zniževanje holesterola LDL na dolgi rok
Za obvladovanje ravni holesterola LDL so pogosto potrebni doživljenjsko zdravljenje
in spremembe življenjskega
sloga, ki so lahko velik izziv
za bolnike in njihove družine.
Pomemben cilj obvladovanja
ABSŽ pri posameznikih vseh
starosti je odprava nezdravih
vedenj s spremembami življenjskega sloga, kot so prenehanje kajenja, zdrava prehrana

Za vzdrževanje nizkih vrednosti
holesterola LDL našteti ukrepi
za spremembe življenjskega
sloga pri večini koronarnih bolnikov ne zadoščajo, zato je za
obvladovanje tveganja za ABSŽ
zdravljenje z zdravili nujno potrebno. Znižanje vrednosti holesterola LDL za kratek čas ne
odtehta dolgotrajnega znižanja
– ključno je, da se zdravljenja
ne opušča in da se vzpostavi
dolgoročno zniževanje vrednosti holesterola LDL z načini,
ki bolniku ne predstavljajo
nekega bremena. Pomembna
so tudi zdravila proti strjevanju
krvi in zdravila za zniževanje
krvnega tlaka, ki lahko pomagajo stabilizirati aterosklerotične plake in zmanjšati tveganje
za pretrganje krvnih strdkov,
ki lahko pripotujejo v različne
dele telesa in povzročijo zamašitev žile.
Sodelovanje bolnika pri zdravljenju je pomemben vidik,
ki ga je treba upoštevati pri
obravnavi bolnikov, saj nesodelovanje bolnika dokazano
poveča tveganje za ABSŽ in
umrljivost. Bolniki pogosto prenehajo uporabljati zdravila, ker
se njihovo počutje ne spremeni. To obremenjuje zdravnika
in negovalce, saj morajo bolnika spremljati, se z njim pogovarjati o ovirah pri sodelovanju
in ga spodbujati k upoštevanju
navodil.

Urejene vrednosti holesterola v v lipoproteinskih delcih
nizke gostote (ldl) so ključ do boljšega srčno-žilnega zdravja
Prof. dr. Zlatko Fras, dr. med., FESC, FACC
Uvod – kratek povzetek diagnostične obravnave pred
pričetkom zdravljenja
Načrtovanje zdravljenja pri
bolnikih z neprimernimi
vrednostmi krvnih maščob
(dislipidemijami) zahteva
skrbno pripravo, saj je podlaga
za odločitve z dolgotrajnimi posledicami, običajno gre namreč
za doživljenjsko zdravljenje.
Temelj, na katerem gradimo
naše ukrepanje je ocena srčno-žilne ogroženosti, pri čemer je
prva točka odločanja vprašanje, ali ima pacient, ki ga bomo
obravnavali že diagnosticirano
oziroma potrjeno srčno-žilno
bolezen. Pri vseh, kjer je odgovor pritrdilen, bomo v nadaljevanju ravnali kar najbolj odločno, saj sodijo v skupino, ki jo
opredeljujemo kot zelo visoko
ogroženo za pojavljanje prvih
ali ponovnih kliničnih zapletov
bolezni.

Klinična diagnostična obravnava dislipidemije zahteva veliko
več kot le določitev lipidograma (tj. vrednosti celokupnega,
holesterola v lipoproteinskih
delcih LDL (h-LDL) oziroma
HDL (h-HDL), in trigliceridov).
Obsega osebno in družinsko
anamnezo, opredelitev življenjskega sloga, klinični pregled,
dodatne laboratorijske preiskave (zlasti meritve nekaterih
apolipoproteinov (A1, B) in
lipoproteina (a)). Pri navidez
zdravih odraslih z upoštevanjem navzočnosti oziroma
vrednosti nekaterih drugih
poglavitnih dejavnikov tveganja (starost, spol, kajenje, krvni
tlak) na tej podlagi ocenimo
celokupno absolutno srčno-žilno ogroženost.
Ocenimo jo s pomočjo priročnih tabel (na podlagi enačb
ogroženosti iz modelov SCO-

RE2 in SCORE-OP, Framinghamske raziskave, ipd.). Še
posebej se moramo potruditi
in posvetiti vrednotenju morebitnih vzrokov sekundarnih
motenj lipidne presnove in
podrobnemu pridobivanju podatkov iz družinske anamneze.
V kolikor je ocenjena srčno-žilna ogroženost zmerna, torej
na neki vmesni stopnji, so potrebne dodatne diagnostične
preiskave (kot npr. ultrazvočni
pregled vratnih arterij in/ali
določanje kalcijevega premena s CT preiskavo koronarnih
arterij).
Zdravljenje dislipidemije pri
visoko ogroženih posameznikih
Med koncentracijo holesterola
v krvi in ogroženostjo za srčno-žilne bolezni obstaja kontinuirana premo sorazmerna
povezanost brez jasne spodnje
pražne vrednosti.
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Razpolagamo s številnimi kliničnimi in eksperimentalnimi dokazi, da je mogoče z zmanjševanjem krvnega holesterola, zlasti
h-LDL upočasniti napredovanje
in celo spodbuditi nazadovanje
aterosklerotičnih lezij žilne stene, zmanjšati je mogoče število
klinično izraženih oblik bolezni
(pojavnost, obolevnost), pa tudi
srčno-žilno ter splošno umrljivost v populaciji.
Skladno z dokazi iz najnovejših,
obsežnih in dobro nadzorovanih kliničnih raziskav se tudi v
smernicah za preprečevanje,
diagnostiko in zdravljenje z aterosklerozo povezanih srčno-žilnih bolezni “normalna” oziroma zaželena, “ciljna” vrednost
h-LDL postopoma znižuje. Za
osebe, pri katerih na osnovi
tabel koronarne ogroženosti
opredelimo stanje zelo velike
ogroženosti ter pri bolnikih z že
znano, manifestno srčno-žilno
boleznijo glede na najnovejše
mednarodne, pa tudi posodo22

bljene slovenske smernice za
preprečevanje bolezni srca in
žilja soglašamo, da naj bi bile
ciljne ravni h-LDL bistveno nižje
kot v splošni populaciji in mejo
zaenkrat postavljajo na manj
kot 1,4 mmol/l. Sočasno velja
priporočilo, da je treba koncentracijo h-LDL znižati za vsaj
50% glede na izhodišče.
Dosledno in vztrajno svetovanje in spremljanje udejanjanja
zdravega življenjskega sloga je
temelj vsake obravnave dislipidemije, vendar pa s tem pri
velikem deležu pacientov ne (z)
moremo doseči terapevtskih
ciljev. Na srečo imamo v klinični medicini na voljo tudi več
vrst zelo učinkovitih zdravil. V
tem prispevku se bomo glede
zdravljenja z zdravili posvetili
zgolj zdravilom, ki prvenstveno
znižujejo celokupni in h- LDL.
Mehanizmi delovanja najpomembnejših učinkovin iz te
skupine in njihova učinkovitost
so predstavljeni v preglednici.

Temeljno zdravljenje predstavljajo statini, ki so dobro znana,
preizkušena, učinkovita in varna zdravila. Skladno s priporočili v smernicah se trudimo
v prvem koraku uporabiti kar
najbolj učinkovit statin v najvišjem možnem odmerku, ki ga
bolniki še prenašajo. V kolikor
s statinom ne dosežemo ciljne
vrednosti h-LDL (opredelimo
jo glede na ocenjeno absolutno srčno-žilno ogroženost
pacienta) v naslednjem koraku
običajno dodamo zaviralec absorpcije holesterola ezetimib. V
veliki večini primerov, ki potrebujejo zdravljenje z zdravili,
je mogoče na ta način doseči v
smernicah priporočene ciljne
vrednosti.
Napredne oblike zdravljenja,
zlasti zdravila za zaviranje
PCSK9, bodisi monoklonska
protitelesa (evolokumab ali
alirokumab) ali majhno interferenčno RNA (inklisiran) uporabimo v primerih, ko s

prvo ali drugo linijo zdravljenja
(s statinom ali s kombinacijo
statina in ezetimiba) ne dosežemo zastavljenih ciljev.
Zdravila so učinkovita in varna,
preizkušena v obsežnih predkliničnih in kliničnih testiranjih.
Njihovo prosto predpisovanje
vsem, ki bi jih bodisi potrebovali, ali pa si zdravljenje z njimi
želijo, (vsaj trenutno) omejuje
le cena, saj široka uporaba
znatno presega finančne zmožnosti zdravstvenih sistemov.
Dejstvo je namreč, da je hiperholesterolemija (nedoseganje ciljnih vrednosti holesterola
v LDL) tako v splošni populaciji, kakor tudi med bolniki z
že izraženo aterosklerotično
boleznijo zelo pogost dejavnik
tveganja.
Kombinirano zdravljenje z
uporabo več zdravil z različnimi
mehanizmi delovanja je indicirano zlasti pri hudih dislipidemijah, ko z monoterapijo in
nefarmakološkimi ukrepi ne
dosežemo ciljnih vrednosti. V
primerih, ko je jasno, da bodo
potrebna obsežnejša znižanja
h-LDL, je smiselno takoj postopati kolikor je mogoče agresivno. Nekatera nova spoznanja
namreč jasno kažejo, da se
v klinični praksi zdravniki po

začetnem ukrepu le redko odločajo za modifikacijo v začetku
izbranega režima zdravljenja.
Žal se (pre)pogosto dogaja, da
pacienti zdravila po določenem
času prenehajo jemati – bodisi zaradi slabe osveščenosti,
nezaupanja, pomemben del pa
tudi zato, ker jih je bodisi strah
neželenih učinkov, ali pa jih dejansko doživljajo. Po nekaterih
podatkih v literaturi se dogaja,
da že po prvem letu zdravljenja
do 50% pacientov, ki smo jim
predpisali statin, zdravilo preneha jemati (ali pa ga jemljejo
zelo neredno).

ter splošno umrljivost v populaciji.
• Pri bolnikih s klinično izraženo obliko aterosklerotično
pogojene bolezni in osebah,
ki so zaradi prisotnosti in
izraženosti poglavitnih dejavnikov tveganja zanje opredeljene kot zelo visoko ogrožene, je ciljna vrednost h-LDL
pod 1.4 mmol/L, sočasno pa
je priporočeno, da glede na
izhodiščno znižamo vrednost
h-LDL za vsaj 50%.

• Med koncentracijo holesterola
v krvi in ravnijo ogroženosti za
aterosklerotično pogojene srčno-žilne bolezni obstaja premosorazmerna povezanost.

• Temelj zdravljenja zvišanega
h-LDL so statini, ki pa jih je
potrebno z namenom doseganja ciljnih vrednosti pogosto kombinirati z drugimi
učinkovinami; najpogosteje
z ezetimibom, ali zaviralci
PCSK9 (bodisi monoklonskimi
protitelesi (evolokumab, alirokumab) ali majhno interferenčno RNA (inklisiran)).

• Z zmanjševanjem krvnega
holesterola, zlasti h-LDL je
mogoče upočasniti napredovanje in celo spodbuditi nazadovanje aterosklerotičnih
lezij žilne stene in posledično
zmanjšati pojavnost klinično
izraženih oblik srčno-žilnih
bolezni, pa tudi srčno-žilno

• Vsaj enako nujno kot diagnostika in predpis zdravljenja se
zdi tudi spremljanje bolnikov,
številne raziskave so namreč
pokazale dokaj slabo sodelovanje in vztrajanje bolnikov
v doslednem dolgoročnem
zdravljenju motene presnove
maščob.

Na mestu zaključka –
pomembni poudarki
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Premagajmo
srčno-žilno bolezen
Znižajmo holesterol LDL in ohranimo
zdravje srca in ožilja
Naša skrb je seznaniti ljudi s pomenom poznavanja svojih vrednosti holesterola LDL in s tem
ohranjati zdravo srce in ožilje ter preprečiti najhujše zaplete, kot sta srčni infarkt in možganska
kap. V ta namen smo izdali knjižico Premagajmo srčno-žilno bolezen, ki vam bo odgovorila
na naslednja vprašanja:
 Kaj pravzaprav je holesterol LDL?


Kakšna so tveganja zaradi zvišanega holesterola LDL?



V katero kategorijo srčno-žilnega tveganja spadam?



Kako lahko prevzamem nadzor nad zdravjem
m srca in ožilja?

Knjižica je v tiskani obliki priložena tej
številki glasila, kjer so na enem mestu zbrani
najpomembnejši ukrepi, ki vam pomagajo
znižati vrednosti holesterola LDL.

Novartis Pharma Services Inc., podružnica v Sloveniji
Verovškova ulica 57, 1000 Ljubljana, telefon: 01/300-75-50
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v sodelovanju z

Preprečevanje bolezni srca in žilja: Smernice
Evropskega združenja za kardiologijo 2021
prof.dr. Borut Jug, dr.med.

Jeseni 2021 je Evropsko združenje za kardiologijo izdalo nove
smernice za preprečevanje
bolezni srca in žilja. Združenje
obdobno — približno vsakih
pet let — prevetri obstoječe
znanje z izsledki znanstvenih
raziskav, spoznanji stroke,
mnenji bolnikov in zdravstvenih delavcev ter vsakdanje
prakse. Skupina strokovnjakov
— med njimi tudi predsednik
Združenja kardiologov Slovenije prof. dr. Zlatko Fras — je
zbrana spoznanja po sistematičnem pregledu in recenziji
povzela v priporočilih za učinkovito preprečevanje srčno-žilnih bolezni. Izdaja smernic
sredi koronavirusne pandemije
prinaša tudi pomembno spročilo, da kljub pandemiji srčno-žilne bolezni in njihovo preprečevanje ne izginejo; kvečjemu
se okrepijo, saj sta se dostopnost in zmožnost zdravljenja
pomembno okrnili, preventiva
pa je vse bolj pomembna pri
obvladovanju bremena bolezni.

področjih ocenjevanja ogroženosti, možnosti preventivnega
zdravljenja in stremljenja k bolj
ambicioznim ciljem; predvsem
pa se v skladu s trendi v medicini in družbi nasploh vse
bolj pomikajo od vsesplošnih
zapovedi k vse bolj personaliziranemu pristopu— to je pristopu, ki je prilagojen slehernemu posamezniku in njegovim
specifičnim potrebam.
Ocenjevanje ogroženosti –
preglednice SCORE2 in SCORE2-OP
Ukrepi za preprečevanje bolezni srca in žilja so razmeroma
univerzalni. Zdrav življenjski
slog — opuščanje kajenja pri
kadilcih, redna telesna vadba,
sredozemski tip varovalne
prehrane, vzdrževanje zdrave
telesne teže — priporočamo
vsakomur; so namreč nesporno učinkoviti in skorajda brez
neželenih učinkov.

Podobno velja tudi za obvladovanje dejavnikov tveganja,
zlasti za zdravljenje povišanega
krvnega tlaka ali krvnih maščob, saj gre za zelo pogosti
motnji, ki okvarjata žilje in
sčasoma lahko privedeta do
srčnega infarkta, možganske
kapi ali drugih zapletov.
Intenzivnost ukrepov — na
primer, za koliko naj znižamo previsok krvni tlak ali
“slabi” LDL-holesterol —
že vrsto let prilagajamo
ogroženosti posameznikov.
Čim bolj je posameznik ogrožen za bolezni srca in žilja, tem
nižje vrednosti krvnega tlaka in
LDL-olesterola želimo doseči
pri njem, saj bo imel od tega
največ koristi.

Smernice navadno nadgrajujejo prejšnje izdaje z razmeroma
majhnimi popravki. Najpogosteje gre za posodobitve ciljev
in načinov zdravljenja v luči vse
večjih zmožnosti, ki jih preventivna medicina z leti postopno
pridobiva. Letošnje smernice
so precej drugačne od prejšnjih
izdaj. S seboj prinašajo namreč
kar nekaj sprememb v preventivnem razmišljanju, in sicer na
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Isti vrednosti sistoličnega
krvnega tlaka in LDLholesterola — 150 mmHg oziorma 3
mmol/L — bosta pri različnih
posameznikih sprožili drugačno ukrepanje: pri navidezno
zdravem rekreativnem športniku bomo priporočili spremembe v prehrani in spremljanje;
pri kadilcu s sladkorno boleznijo bomo vztrajali pri opustitvi
kajenja in verjetno že uvedli
tablete; pri bolniku po nedavnem srčnem infarktu pa bomo
“streljali z vsemi topovi” — takoj bomo uvedli kombinacijo
tablet za krvni tlak in holesterol, zdravila proti strjevanju
krvi in nadzorovani program
ambulantne kardiološke rehabilitacije, če vse to ni dovolj, pa
tudi biološka zdravila.
Pred sleherno odločitvijo o
preventivnih ukrepih zato
družinski zdravnik ali kardiolog
oceni srčno-žilno ogroženost.
Ogroženost je zelo velika, če je
posameznik že prebolel npr.
srčni infarkt ali možgansko
kap, saj gre za “kronski dokaz,” da je močno dovzeten za

aterosklerotično okvaro srca in
žilja. Sladkorna bolezen je tudi
povezana z velikim tveganjem,
saj gre za presnovno motnjo,
ki izrazito okvari žilje. Pri vseh
ostalih, navidezno zdravih
posameznikih pa upoštevamo
klasične dejavnike tveganja:
krvni tlak, maščobe v krvi, kajenje, starost in spol.
Čeprav so dejavniki tveganja
na videz zelo preprosti, njihovo kopičenje precej natančno
napove, kakšna je verjetnost,
da bo posameznik utrpel srčni
infarkt ali možgansko kap. Gre
namreč za dejavnike, ki se ne
seštevajo, pač pa se njihov
škodljivi učinek na srce in
žilje skorajda množi. Ob vseh
teh podatkih pri ocenjevanju ogroženosti upoštevamo
tudi druge značilnosti, kot so
družinska obremenjenost z
boleznimi srca in žilja, telesna
neaktivnost, debelost, stres
in drugo; včasih, ko še vedno
nismo prepričani, pa posegamo po preiskavah, ki odkrivajo
zgodnje žilne naplastitve in s
tem dovzetnost posameznika
za bolezni srca in žilja.
Najnovejše smernice so posodobile oceno tveganja za
navidezno zdrave posameznike
(tj. tiste, ki še nimajo žilne ali
sladkorne bolezni). Prejšnje
ocenjevanje je temeljilo na
spoznanjih iz prejšnjega stoletja; ustrezno je ovrednotilo
posameznike med 50. in 70.
letom starosti. Nove smernice
ponujajo posodobljene sisteme ocenjevanja (razpredelnice
ogroženosti SCORE2 in SCORE2-OP za starejše posameznike),
ocena je sedaj zanesljiva za
posameznike od 40. do 95. leta
starosti.
Starost je namreč najpomembnejši dejavnik tveganja
— zelo poenostavljeno, pomeni čas, ko je posameznik
izpostavljen vsem znanim in
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(še) neznanim dejavnikom, ki z
leti kvarijo srce in žile. S staranjem prebivalstva postaja zato
vse bolj pomembno, da imamo
na voljo prilagojena orodja, ki
ustrezno prikažejo tveganje
tudi pri starejših posameznikih;
prav tako pa je pomembno,
da se preventivni ukrepi prilagodijo posameznikovi starosti,
saj se razmerje med želenimi
in neželenimi učinki preventivnega zdravljenja s starostjo
spreminjajo.
Ocena ogroženosti je pomembna, da lahko pravilno priporočimo ukrepanje.
Zniževanje “slabega” LDL-holesterola je, na primer,
pogojeno s srčno-žilno
ogroženostjo; pri na videz
zdravih posameznikih smo
zadovoljni, če je raven
LDL-holesterol nižja od 3
mmol/L, pri bolnikih po
srčnem infarktu pa idealno razmerje med koristnimi in neželenimi učinki
zdravljenja dosežemo šele,
ko se raven LDL-holesterola spusti pod 1,4 mmol/L.
Nova zdravila
Za doseganje ciljev zdravljenja
imamo na voljo tudi vse več
orodij. V zadnjem desetletju
smo največji napredek dosegli
pri zdravljenju sladkorne bolezni in krvnih maščob, zlasti pri
bolnikih po srčnem infarktu ali
možganski kapi.
Pri sladkorni bolezni se je za
nekatera zdravila (zaviralci
SGLT2 in GLP1) izkazalo, da
zmanjšajo napredovanje oziroma zaplete ateroskleroze, zato
jih prednostno priporočamo
pri sladkornih bolnikih, ki so že
utrpeli srčni infarkt. Pri moteni
presnovi krvnih maščob smo
poleg statinov in ezetimiba
pridobili biološka zdravila —
zaviralce beljakovine PCSK9.

žilne bolezni, za posameznike
s pridruženimi boleznimi. Slika
seveda nikoli ne bo “popolna”,
je pa veliko bolj dodelana kot
poprej.
Smernice poskušajo to kompleksnost prevesti v čim bolj
usmerjen in posamezniku
prilagojen pristop. Stremijo k
temu, da sleherniku poskušamo ponuditi priporočila in
zdravljenje, ki so najprimernejši za njegove potrebe. Prejšnje
smernice so razmeroma togo
priporočale obvladovanje srčno-žilnega tveganja v takšni in
tolikšni meri, kot se je izkazalo
za učinkovito pri preprečevanju ali upočasnjevanju bolezni.
Pri bolnikih po srčnem infarktu to pomeni npr. zniževanje
krvnega tlaka na vrednosti
med 120/70 mmHg in 130/80
mmHg oziroma zniževanje
slabega (LDL) holesterola pod
1,4 mmol/L.

Beljakovina PCSK9 je vpletena
v presnovo slabega LDL-holesterola, njeno zaviranje z biološkimi zdravili (injekcijami) pa
zmanjša tveganje za srčni infakrt ali možgansko kap, zlasti
pri skrbno izbranih posameznikih, ki imajo ekstremno visoke
vrednosti holesterola (huda ali
družinska hiperholesterolemija) oziroma so že utrpeli srčni
infarkt.
Personalizacija preventive
Personalizacija ni novost v
medicini. Individualni pristop
je vrednota, h kateri stremimo
v medicini in v preprečevanju
bolezni srca in žilja. Res pa je,
da sčasoma pridobivamo vse
več podatkov o učinkovitosti

preventive pri vse bolj pestri
populaciji posameznikov; s tem
lahko ukrepanje tudi vse bolj
približamo posameznikovim
specifičnim potrebam. Še pred
30 leti smo v preventivni kardiologiji imeli na voljo pretežno
podatke za moške po srčnem
infarktu med 50. in 65. letom
starosti; te podatke smo nato
poskušali po najboljši moči
posplošiti oziroma prilagoditi drugim posameznikom in
posameznicam. Zdaj imamo
na voljo zanesljive podatke za
ženske, za starejše in mlajše
posameznike, za posameznike
z različnimi in različno izraženimi dejavniki tveganja, za
bolnike z različnimi oblikami in
posledicami aterosklerotične

Vendar te vrednosti niso primerne ali dosegljive za vsakogar; nekateri posamezniki imajo lahko za ceno zelo nizkega
krvnega tlaka ali nizke ravni holesterola precej neželenih učinkov, pri drugih takšne stroge
vrednosti niti niso dosegljive,
pri tretjih bi tako zelo strogo
ukrepanje razmeroma malo
pripomoglo k skupnemu zdravju. Pri starejših posameznikih,
na primer, zniževanje krvnega
tlaka sicer prepreči napredovanje srčno-žilnih bolezni, vendar
je tveganje neželenih učinkov
(npr. hude omotice, padcev in
zlomov) preveliko, da bi pristopali tako agresivno, zato smo
zadovoljni tudi z nekoliko višjimi vrednostmi krvnega tlaka.
Lovimo tako imenovano “zlato
sredino” med pričakovanimi
koristmi in tveganji za zdravje in počutje posameznika.
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Drugi vidik personaliziranega pristopa je usposobljenje posameznika. Posameznik mora vedeti, kaj
mu omogoča preventivna
medicina oziroma kaj lahko stori sam; le ozaveščen
posameznik lahko aktivno
sodeluje v skrbi za lastno
zdravje. Pozna vzroke za
bolezni srca in žilja; zaveda
se tveganja, ki ga prinašajo
kajenje, telesna neaktivnost, nezdrava prehrana,
povišan krvni tlak in povišana raven holesterol,
sladkorna bolezen; seznanjen je z možnostmi za
učinkovito obvladovanje
teh dejavnikov tveganja.
Pomemben pripomoček za posameznikovo usposobljenje so
tudi projekcije tveganja — gre
za oceno, koliko let zdravega
življenja lahko pridobimo, če
“popravimo” posamezni dejavnik tveganja.
Če, na primer, 50-letna kadilka
z zmerno povišanim krvnim tlakom in zmerno povišano ravnjo holesterola opusti kajenje,
pridobi 4 leta zdravega življenja
brez bolezni srca in žilja; z vsakim mmol/L LDL-holesterola ali
z vsakimi 10 mmHg sistoličnega krvnega tlaka, ki ga uspemo
znižati, pridobi dodatno leto
zdravega in kakovostnega
življenja.
Personaliziran pristop se ne
nanaša zgolj na zdravljenje,
pač pa tudi na življenjski slog.
Pri telesni vadbi, na primer,
je “ideal” 150 minut zmerne
oziroma 75 minut živahne
vadbe na teden, vendar vsi
posamezniki tega ne zmorejo.
Za slabše zmogljive, slabo pomične ali prej neaktivne posameznike bo še tako majhen
dvig telesnih aktivnosti — npr.
15-minuti dnevni sprehodi, raz28

gibavanje ali integrirana vadba
v okviru vseživljenjske rehabilitacije — pomembno izboljšal
zdravje in počutje.
Po drugi strani smernice posegajo tudi v širša vprašanja
družbe. Če gre pri preprečevanju bolezni srca in žilja pri
posamezniku za vse bolj personaliziran pristop, se smernice
lotevajo tudi okoljskih in družbenih vplivov na srčno-žilno
zdravje celotnega prebivalstva.
Posebno poglavje se ukvarja s
tako imenovano populacijsko
preventivo — preprečevanje
bolezni srca in žilja na ravni
celotne populacije.
Smernice priporočajo različne
zdravstvene in okoljske politike, kot so regulacija tobačnih
izdelkov in škodljivih hranil
(npr. transmaščob ali pijač z
dodanim sladkorjem), uravnavanje socialne depriviligiranosti
oziorma okoljskih sprememb.
Vse več raziskav namreč potrjuje, da je onesnaženost okolja
tesno povezana z zvečanim
tveganjem za srčno-žilne bolezni in smrti.
Kardiološka rehabilitacija
Ob koncu velja opozoriti na
pomen rehabilitacije. Vse bolj
zapleteno in personalizirano
udejanjanje preventive zahteva
postopno in dolgotrajno ukrepanje. Evropski zdravstveni
sistemi v svoji sedanji organiziranosti — sploh v luči zmanjšane dostopnosti in okrnjene
oskrbe za časa pandemije —
ne morejo ponuditi izčrpnih
informacij in vzdržnega spremljanja v “idealni” obliki, kot to
priporočajo smernice. Smernice tudi zato stopajo korak
nazaj — univerzalnih ukrepov
ne priporočajo vsepovprek,
pač pa z boljšim ocenjevanjem
ogroženosti in personalizacijo
pristopa med vrsticami sporočajo tudi, da se intenzivno
ukrepanje usmerja v tiste

posameznike, ki imajo od tega
največ koristi in hkrati najmanj
zapletov.
Pomembna izjema so posamezniki, ki so že utrpeli srčni
infarkt ali možgansko kap
oziroma imajo drugo obliko
aterosklerotične žilne bolezni.
Pri bolnikih po srčnem infarktu, ki so najbolj ogroženi in
najbolj potrebujejo obvladovanje dejavnikov tveganja oziroma spremembe življenjskega
sloga, ohranja rehabilitacija
glavno vlogo pri krepitvi zdravja in kakovosti življenja.
Smernice zato znova poudarjajo pomen rehabilitacije srčnih
bolnikov v zgodnjem obdobju bolezni. Prvič eksplicitno
priporočajo tudi organiziranost
ambulantne rehabilitacije, kot
smo jo že pred desetletji zastavili v Sloveniji. Pri nas pa imamo v tem pogledu že presežek
— organizirano vseživljenjsko
rehabilitacijo v okviru Koronarnih klubov in društev. Koronarni klubi in društva zagotavljajo,
da se načela zdravega življenja,
redne telesne vadbe, optimalnega zdravljenja in usposobljenosti udejanjanjo vse življenje,
in sicer v obliki in obsegu,
kot ju priporočajo najnovejše
evropske smernice.
Vseživljenjska rehabilitacija namreč zagotavlja
tiste vidike preventive, ki
jih zgolj zdravstvo ne zna
oziroma ne more zajeti —
redno telesno vadbo, sprotno posredovanje preverjenih informacij in spoznanj
iz stroke, psihosocialno
podporo in združevanje
posameznikov s podobno življenjsko zgodbo, ki
skupaj zmorejo storiti več
za svoje zdrave in za uveljavljanje svojih potreb v
družbi.

Pandemija covida-19 je poslabšala
življenjski slog prebivalcev Slovenije

Ada Hočevar Grom, dr.med.spec., Petra Mikolič, mag.psih.,
Maruša Rehberger, mag.posl.ved., Nacionalni inštitut za javno zdravje
Nacionalni inštitut za javno
zdravje je decembra 2020 začel
izvajati raziskavo o vplivu pandemije covida-19 na različna
področja življenja prebivalcev
Slovenije. Raziskava, poznana
pod imenom SI-PANDA, nudi
vpogled v boljše poznavanje
in razumevanje vedenja ljudi v
povezavi s pandemijo ter ocenjuje pandemsko izčrpanost
odraslih prebivalcev Slovenije.
l
Z izrazom pandemska izčrpanost označujemo pričakovan
in naraven odziv ljudi na dolgotrajno javno-zdravstveno
krizo, ki bistveno posega v naša
vsakdanja življenja. Pandemija
covida-19 in z njo povezano
uvajanje ukrepov za preprečevanje in omejevanje širjenja
okužbe imata velik vpliv na naš
vsakdan, tudi pri posameznikih, ki jih virus ni neposredno
prizadel. Pandemska izčrpanost pri posameznikih povzroča upad motivacije za upoštevanje samozaščitnih priporočil
in s tem zmanjšanje uspešnosti
izvajanih ukrepov. Informacije
o pandemski izčrpanosti prebivalcev, ki jih ponuja raziskava
SI-PANDA, so ključne za iskanje
rešitev, ki bi zmanjšale breme
covida-19 na individualni in
družbeni ravni v Sloveniji.
Raziskava, ki je potekala prek
spletnega panela, se je izvajala
v 19 ponovitvah. V vsakem valu
raziskave je sodelovalo približno 1000 odraslih oseb, starih
med 18 in 74 let. Raziskava je
zajemala vprašanja o vplivu
pandemije, uvedenih ukrepov
ter priporočil in odločitev, ki
jih sprejema vlada, na naše
življenje. V članku prikazujemo
izsledke 18. vala spletne razi-

skave, ki je potekala med 9. in
12. novembrom 2021.

pandemske izčrpanosti v vseh
starostnih skupinah.

Podatki raziskave potrjujejo,
da je zaupanje v zdravstveno
stroko in institucije glede ustreznega obvladovanja pandemije
povezano z odločitvijo o cepljenju. Ob tem že ves čas raziskave anketirane osebe najbolj
zaupajo svojim osebnim zdravnikom – v 18. valu je povprečje zaupanja na 7-stopenjski
lestvici 5,3.

Pandemija covida-19 je postala dlje časa trajajoča negotova situacija, ta pa pri ljudeh
običajno poviša doživljanje
stresa oziroma povzroči trenutno prilagoditev na višjo raven
stresa. Izsledki 18. vala spletne
raziskave kažejo, da so stres
najpogosteje doživljale osebe,
stare med 18 in 49 let, kjer je
bil delež okoli 28 odstoten. Z višanjem starosti se je pogostost
stresa zmanjševala. Najpogostejši poročani razlogi za občutenje stresa so obremenitve na
delovnem mestu in zaskrbljenost zaradi neresničnih informacij glede virusa SARS-CoV-2.
Sledijo zaskrbljenost zaradi
negotove finančne prihodnosti,
zaskrbljenost zaradi morebitnih novih omejitev in ukrepov
ter zaskrbljenost zaradi zdravja
domačih in prijateljev.

Več kot 60 odstotkov vprašanih je izrazilo utrujenost od
razprav o covidu-19 v medijih,
skoraj 40 odstotkov osebam
gre tudi na živce, če slišijo kaj o
covidu-19. Petina oseb izgublja
voljo do boja proti covidu-19.
Pandemsko izčrpanost v največji meri doživljajo najmlajši
anketiranci, stari od 18 do 29
let, vendar lahko v primerjavi
s prejšnjimi valovi, ki so merili
isti kazalnik, opazimo znižanje

Slika 1: Vzroki za občutenje stresa
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Slika 2: Vpliv pandemije covida-19 na življenje
Rezultati kažejo, da je večina
anketiranih (81,7 %) obvladala
napetosti, stres in pritiske zlahka ali z nekaj truda, 14,7 % jih
je imelo večje težave, 3,6 % pa
je imelo hude težave ali stresa
ni obvladalo.
Anketiranci so poročali o povečanju nezdravih navad oz.
poslabšanju življenjskega sloga
v zadnjih dveh tednih. Največji
delež (35,7 %) oseb je poročal,
da so v zadnjih dveh tednih
preživeli več časa pred televizijo, računalnikom ali drugimi
elektronskimi napravami kot
pred pandemijo. Prav tako so
poročali o manjši fizični aktivnosti kot pred pandemijo (33,7
%), izogibanju obiska zdravnika
zaradi težave, ki ni povezana z
novim koronavirusom (29,5 %),
prehranjevanju z več nezdrave
hrane (15,6 %) ter povečanju
kajenja (12,6 %) in pitja alkohola (10,2 %). O nezdravih navadah življenjskega sloga so v
največji meri poročali najmlajši
anketiranci (18 do 29 let), razen
v primeru izogibanja obiska
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zdravnika zaradi težave, ki ni
povezana s koronavirusom,
kjer je bil še posebno visok
delež oseb, starih od 50 do 64
let (32,7 %).
Raziskava sprašuje tudi o
vplivu pandemije na posamezna področja življenja. Pričakovano je največji delež oseb
opazil poslabšanje na področju
socialnih stikov s širšo družino
in prijatelji, sledila sta poslabšanje na področjih finančne
varnosti in telesne aktivnosti. Po drugi strani je največ
oseb, ki so navajale pozitiven
vpliv pandemije, poročalo o
izboljšanju telesne aktivnosti,
zdrave prehrane in družinskih
odnosov. Nekatere osebe so
se zaradi pandemije morda
lahko bolj posvetile tem dejavnostim in svojim najbližjim, saj
so bile druge aktivnosti, ki bi
se jih morda udeleževale pred
pandemijo, izvajane v precej
manjšem obsegu.
Pandemija covida-19 in poslabšanje finančnega stanja sta

pomembno vplivala tudi na
duševno zdravje ljudi in povečanje ovir pri posameznikih,
ki so že imeli duševne motnje.
Rezultati raziskave SI-PANDA
kažejo na poslabšanje duševnega blagostanja prebivalcev in
višjo pojavnost težav v duševnem zdravju (npr. doživljanje
anksioznih in depresivnih
simptomov) kot v času pred
pandemijo.
Raziskava osvetljuje vpliv pandemije covida-19 na življenje
ljudi, še posebej na področju
zdravja in življenjskega sloga
prebivalstva, in nudi podlago usmeritvam za nadaljnje
ukrepanje. Rezultati potrjujejo
korenite spremembe v naših
življenjskih navadah, ki jih
lahko razumemo kot posledice pandemije covida-19 in se
bodo izražale tudi v obdobju,
ko bo pandemija za nami.

Z vstopom v digitalizacijo smo omogočili
kontinuirano izvedbo programa vseživljenjske
rehabilitacije v Koronarnem klubu Ljubljana

Petra Simpson Grom

Vseživljenjska rehabilitacija je kontinuiran in celovit
proces
Rehabilitacija je eden od bistvenih ukrepov v procesu zdravljenja srčno-žilnih bolezni in od
bolnika zahteva predanost in
motivacijo za odgovoren odnos
do zdravja vse življenje. Poslanstvo koronarnih klubov in
društev je podpora bolnikom
in nudenje neposredne pomoči, predvsem pa spodbujanje
članov, da vztrajajo pri prvinah
zdravega življenjskega sloga
vse življenje. Storiti je treba,
kar je v naši moči, da ohranimo
poslanstvo koronarnih klubov
in društev.
Največji izziv v procesu vseživljenjske rehabilitacije se je
pojavil v času epidemije, ko se
je bilo treba uspešno soočiti
z novimi okoliščinami .V KKL
smo v ospredje postavili člane
– bolnike in iskali rešitve, kako
jim pomagati ter omogočiti
kontinuirano podporo s celovito obravnavo. Skrbelo nas je,
kako bi prekinitev vplivala na
njihovo počutje in zdravje, ker
je vsak posameznik izjemno
dragocen in ranljivi potrebujejo
še dodatno pomoč.

e-pošti, telefonske interakcije
vaditeljev z bolniki, telefonsko
zdravstveno in psihoterapevtsko svetovanje, vsakodnevna
vodena telesna vadba preko
družbenih omrežij Facebook
in Microsoft Teams, spodbujanje socialne mreže s pomočjo
vodij vadbenih skupin (IPO SŽ
bolnikov, str. 32). Članom smo
pred vadbo omogočili tehnično
pomoč za uporabo programa
MS Teams.
Po uspešnem začetnem odzivu na izvajanje programa
na daljavo, smo z razvojem
Modela Covid-19 nadaljevali. V
vrhuncu poletja smo energijo
usmerili v prijavo MJU za digitalizacijo nevladnih organizacij,
saj želimo članom omogočiti
neprekinjen proces vseživljenjske rehabilitacije tudi v težjih
razmerah in omejitvah.
V času »lockdowna« se je
namreč pokazala pomembna
razlika med tistimi člani, ki so
uporabljali digitalna orodja in
se vključili v vadbo na daljavo
ter med tistimi, ki te možnosti
niso imeli. To nas je spodbudilo, da najdemo pot, ki bo
vseživljenjsko rehabilitacijo

na daljavo omogočala vsem
članom. Mnogi starejši se bojijo
uporabljati ‘neznano’ tehnologijo. Nimajo dovolj znanja in
spretnosti za uporabo osnovne
IKT opreme (računalnik, tablica,
pametni telefon) in osnovnih
kanalov digitalnega komuniciranja, informiranja in koordiniranja.
Digitalno pismenost naših
članov bomo izboljšali s projektom »Digitalna preobrazba
Koronarnega kluba Ljubljana
(KKL)«, ki je nadgradnja Modela
Covid-19in zajema digitalizacijo
spremljanja zdravstvenega stanja koronarnih bolnikov v KKL
ter omogoča izobraževati za
učinkovito uporabo digitalnih
orodij. Nabavili smo 10 tablic,
ki bodo pomagale pri izobraževanju in uvajanju članov v
digitalizacijo. Napori za pridobivanje sredstev in vzpostavljanje procesa digitalizacije
so nagrajeni s hvaležnostjo in
zadovoljstvom naših članov.
Zbrali smo nekaj mnenj
članov, da bi s svojimi izkušnjami pomagali spodbuditi
še ostale člane k udeležbi na
daljavo.

Vstop v digitalizacijo
Vzpostavili smo prilagojen
model podpore srčno-žilnim
bolnikom – Model Covid-19, ki
smo ga začeli razvijati v začetku
epidemije in omogoča neprekinjeno izvedbo programa z
digitalnimi orodji.
Prilagojeni model je na začetku
vključeval dejavnosti, kot so:
pošiljanje strokovnih in informativnih gradiv po pošti in
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»Vadba po internetu obeh vaditeljic mi je zelo všeč. Tako ohranjam
stik, predvsem pa dobim motivacijo za vadbo, ker poteka v živo.
Ni mi treba iti na avtobus in s tem
se manj izpostavljam možnosti
okužbe, pa še čas prihranim.
V začetku sem se malo bala, ali
bom znala uporabljati računalnik. Po nekaj srečanjih je to
postalo rutina. Sama bi se težko
pripravila k vadbi, vsaj redni ne
in tako raznovrstni, kot jo nudita
vaditeljici.
Klubu in vaditeljicama se zahvaljujem za ta način vadbe.« Rozi
»V teh neprestanih COVID časih
ali pri poslabšanju bolezni, kot je
npr. popuščanje srca, se večkrat
dogaja, da se ne morem udeležiti vaj v klubu. Moram priznati,
da kljub najboljšim namenom,
da bom vaje pač redno izvajala
doma, mi to ne uspeva najbolje.
Ni pravega sosledja vaj, ni pravega ritma, ni pravega dihanja,
pa čeprav sem članica kluba in
telovadim že 20 let. Zavedam se,
da pri moji visoki starosti (92) hitreje prihaja tudi do poslabšanja
gibalne sposobnosti, do propadanja mišic itd. in tudi do opuščanja
zelo dobrodošlih stikov z ljudmi
in predvsem s člani našega kluba.
Veliko tega nam omogoča prebroditi moderna tehnologija z on-line
vadbo, ki jo toplo priporočam, saj
nabava potrebne opreme in delo
z njo ne more in ne sme biti ovira
za tako koristno uporabo modernih tehnoloških rešitev.« Eva
»Dovolite, da se vam še enkrat
zahvalim za možnost telovadbe
na daljavo. Zame je to velika dobrina, prednosti vadbe na daljavo
je kar nekaj: pot do koronarnega
kluba je za nekatere zelo dolga –
jaz potujem več kot 1 uro. Vaje so
krasne, prirejene starosti in zdravstvenemu stanju udeležencev v
»najlepših letih«. Ni nobenega ekstremnega spreminjanja položaja
stoje, leže, kleče … Vaditeljica nas
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ljubeznivo opozarja na napake, ki
jih delamo pri določeni vaji.
Zelo spodbuden je tudi opozorilni
alarm pred vadbo – težko je reči
ne, če te nekdo povabi.
Največja prednost pa je gotovo
ta, da se z vadbo doma izognemo
okužbi. Lepe pozdrave v upanju,
da vadba še vedno ostaja tudi na
daljavo.« Zlata
»Poleg vadbe v telovadnici 2-krat
tedensko vadim tudi preko »teamsa«. Zakaj?
• Ker je 'pri roki' – greš samo v
sosednjo sobo, prižgeš računalnik
in že lahko vadiš.
• Ker je skoraj kot vadba 'v živo' –
vidiš in slišiš vaditelja v realnem
času, vaditelj vidi tebe, lahko nas
'kontrolira', pokomentira, popravi
...
• Vidim (in slišim) ostale udeležence – včasih pred vadbo ali po
njej celo malo poklepetamo, kar
je v teh koronskih časih omejitev
druženja prav lepo.« Slavi
»Zaradi novih družinskih obveznosti bi z vadbo v KKL izgubil
preveč časa. On-line vadba je
zato v mojem primeru idealna
rešitev, saj vadim doma in po potrebi lahko vadbo tudi prekinem,
zaradi omenjenih obveznosti, kar
na lokaciji KKL ne bi mogel. Če
vadba ne bi bila tako organizirana, dvomim, da bi samoiniciativno redno vadil.
Želim, da ta vadba poteka še
naprej in hvala vsem za njeno
izvedbo.« Boštjan
»Vadba on-line je zelo prijetna
in razgibana, nikoli dolgočasna.
Posvetim se dihanju in predvsem
svojemu telesu. Naučite nas
pokončnosti in tudi hitrejšega
koraka na sprehodih. S to vadbo
si izboljšujem zdravje in podaljšujem življenje.« Marjeta
»Možnost, da redno telovadimo on-line ob 9. uri, je koristna
zaradi:
• redne in usmerjene vadbe v
zgodnji uri dneva,

• prihranka časa za prihod in
povratek,
• izogibanja stresu v prometu ali
na mestnem avtobusu,
• izogibanja vsem nevarnostim
okužb in prehladov, saj starejši
očitno nismo zaščiteni kljub trem
odmerkom,
• možnosti, da izkoristimo sončne
dneve še za individualne sprehode v naravi.
Resda manjkajo osebni stiki, a so
danosti on-line vadbe v ozračju
virusnih okužb več kot dobrodošle. Računam, da bomo, ko mine
ta epidemija, vse nadomestili s
skupinskimi pohodi v naravo.
Hvala za trud pri organizaciji kvalitetne on-line vadbe.« Dušan
Koronarni klub Ljubljana
letos praznuje 40 let
Vztrajnost, trdna volja, strokovnost, dobri medsebojni odnosi
in premagovanje vseh ovir nas
je pripeljalo do čudovitega jubileja – 40 let delovanja. V duhu
digitalizacije smo pripravili promocijski film, katerega nastanek
je z donacijo podprl Lions klub
Ljubljana Iliria.
Film je že zaokrožil po nekaterih
medijih in upamo, da se bomo
z njim dotaknili mnogih, ki naš
program potrebujejo. Prejeli
smo številne pohvale, eno bi
podelili tudi z vami:
»Super filmček ste pripravili, zelo
mi je všeč, kako celovito, strokovno in privlačno je predstavljeno
delo kluba, še posebno zanimive
so izjave članov in strokovnega
osebja.
Tudi po filmski plati je lepo oblikovan, premišljen, s pravo mero
razumljivih informacij za slehernika in s prijaznim vabilom k
članstvu. Čestitke vsem, ki v klubu
prispevate k zdravju ljudi, starejših in mlajših. Zdaj vem, kam
moram iti, če se mi srce začne
pritoževati.«
Ida Mlakar Črnič

Kriv je stres
Andreja Petrovčič, mag. psih., specializantka klinične psihologije
Besedo stres vsak od nas
redno uporablja in večinoma ji
pripisujemo negativen prizvok.
Na vsakem koraku lahko najdemo mnogo nasvetov, »kako
se znebiti odvečnega stresa in
zaživeti polno življenje«. Je to
sploh mogoče in potrebno?
Kaj je stres?
Stres je naš vsakdanji spremljevalec, ni pa kuga moderne
dobe. Gre za povsem normalno
odzivanje v okoliščinah, v katerih zaznamo neskladje med
zahtevami in svojimi zmožnostmi, da bi se spoprijeli z njimi.
Trik torej ni v tem, da se stresu
poskušamo izogibati, temveč,
da se naučimo, kako se z njim
uspešno spopasti in se prilagoditi novemu položaju.
Prav tako ni vsak stres negativen. Mnogo pozitivnih
sprememb od posameznika
zahteva drugačen, prilagojen
odziv in jih zato ocenjujemo kot
stresne. Kar zamislite si npr.
rojstvo otroka, poroko, selitev
v novo stanovanje ali upokojitev. Čeprav gre za pozitivne
dogodke, se spremenijo vloge,
pojavijo se nove ali drugačne
obremenitve, kar zamaje naše
ravnovesje. Za novo vzpostavitev ravnovesja je naše telo
načeloma dobro opremljeno.
Težava nastane takrat, ko je
stresnih okoliščin za posameznika preveč, so preveč
zgoščene, premočne ali trajajo predolgo. V tem primeru
stres lahko resnično postane
naš sovražnik, saj lahko vodi
v bolezen (depresijo, bolezensko tesnobo, dolgotrajen stres
tudi v hipertenzijo, srčno-žilne
bolezni ali raka).

Kako vemo, da smo pod stresom?
Obstajajo različni znaki, ki
nam sporočajo, da smo pod
stresom. Simptomi reakcije na
stres se odražajo na telesu, v
vedenju, mislih ali razpoloženju. Vse reakcije razumemo
kot prilagoditev in povečevanje
zmožnosti preživetja posameznika. Na telesu se te reakcije
lahko kažejo kot pospešeno
bitje srca, glavobol, potne dlani, prebavne motnje, hitro, plitko, nepravilno dihanje, povišan
krvni tlak, slabost, zakrčene
mišice ipd. Naše spremenjeno
vedenje se lahko kaže npr. kot
pomanjkanje volje, neorganiziranost, jokavost, nespečnost
ali preveč spanja. V mislih je
posameznik pod stresom osredotočen samo na tisto, kar je
nevarno.
Značilne misli so »tega ne
zmorem«, »težko mi je«, »vsi
pritiskajo name«, »zmešalo

se mi bo« ipd. Spremembe v
mišljenju se kažejo tudi preko
pozabljivosti, zmanjšani koncentraciji, težav v razmišljanju,
neracionalnosti in slabi presoji.
Spremeni se tudi naše razpoloženje, in sicer so značilne izguba smisla za humor, napetost,
živčnost, razdražljivost, lahko
tudi potrtost. Pomembno se
je zavedati, da so omenjeni
znaki normalni in z njimi ni nič
narobe. Naše telo nas varuje in
ščiti ter nam takrat, ko energije
zmanjkuje, pove, da potrebujemo nekaj miru in počitka. Telo
na svoj način sporoči, da potrebuje čas za ponovno vzpostavitev ravnovesja. Le naučiti se ga
moramo poslušati.
Kako obvladati stres in na
novo vzpostaviti ravnovesje?
Pri obvladovanju stresa igrajo
zelo pomembno vlogo naše
izkušnje. Če smo podobno
težavo v preteklosti že rešili,
vemo, da bo verjetno rešljiva
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še enkrat. Nekatere stresne
okoliščine lahko tudi vnaprej
predvidimo (npr. zamenjava
službe, odselitev otroka od
doma) in se pripravimo na
naše možne reakcije. Vnaprej
lahko naredimo načrt (na podlagi preteklih dobrih izkušenj
in spominov), kako se mirno
odzvati.
V stresnih okoliščinah je pomembno tudi pretehtati, kaj
lahko nadzorujemo in na katere dejavnike lahko vplivamo.
Ukvarjanje s stvarmi, na katere
nimamo vpliva, nam le dodatno jemlje moči. Težave ne
moremo rešiti, posledično pa
pridobivamo slabe izkušnje s
svetom in s seboj. Primer – ne
moremo vplivati na to, da bodo
drugi do nas vedno prijazni in
pošteni.
Pogosto se nam zgodi, da nas
v stresnih situacijah obremenjujejo misli, ki so moreče,
nesmiselne, nelogične in jih
nikakor ne zmoremo odgnati. Ena od možnosti, kako jih
utišati, je preusmeritev pozornosti. To lahko naredimo
npr. s pozornim opazovanjem
nekega predmeta ali prostora,
osredotočanjem na čutila (kaj
vidim, slišim, tipam, okušam
in voham), miselnimi vajami
(odštevanje npr. 1000 – 7,
poštevanka števila 13, naštevanje živali na črko M, osebna
imena na določeno črko ipd.),
osredotočanjem na aktivnosti,
ki zahtevajo vso pozornost
(npr. igre z žogo, šivanje).
Za nekatere je učinkovito tudi
odlaganje negativnih misli. To
naredimo tako, da misli nekam
zapišemo (»Sedaj ni pravi trenutek, se bom s tem ukvarjala,
ko pridem domov«). Pogosto
zapisane misli vsaj delno izgubijo svojo moč. Dobro je, če si
v dnevu rezerviramo poseben
termin (npr. 10 minut po kosilu), ko si dovolimo premlevati
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te misli. Preostali čas dneva pa
negativne misli odlagamo in se
s premišljevanjem ne ukvarjamo.
Pri boljšem obvladovanju stresa je treba poskrbeti tudi za
dovolj počitka, uravnoteženo
prehrano, redno telesno vadbo
in kvalitetno spanje. Za sprostitev lahko največ naredimo
sami. Učinkovito je lahko že
ukvarjanje s stvarmi, ki jih radi
počnemo (rekreacija, hobiji,
glasba, druženje,ustvarjanje
…), lahko pa se sproščamo s
tehnikami sproščanja, ki so
usmerjene neposredno za
sprostitev (npr. dihalne vaje,
vizualizacija prijetnega kraja,
avtogeni trening, progresivna
mišična relaksacija).
S tem, ko se naučimo novih
strategij in načinov obvladovanja stresa, lahko pomembno
vplivamo na celotno zdravje.
Ko krvni tlak pri zdravniku
poskoči …
Ena izmed stresnih okoliščin,
s katero se v življenju vsi srečamo, je tudi obisk zdravnika.
Zdravim posameznikom se ob
takem kratkotrajnem akutnem
stresu krvni tlak prehodno poviša, čez nekaj časa pa se spet
uravna na normalno vrednost.
Kljub temu se pogosto zgodi,
da so vrednosti meritve krvnega tlaka v ambulanti višje kot
pri samomeritvi doma. Če ima
posameznik navadno normalne vrednosti krvnega tlaka, v
ambulanti pa izmerimo višje
vrednosti, govorimo o hipertenziji bele halje. Podoben
fenomen se pojavlja tudi pri
bolnikih s hipertenzijo, in sicer
so njihove ambulantne vrednosti krvnega tlaka prav tako
višje kot doma. Temu pojavu
pravimo učinek bele halje.
Najpogosteje uporabljana
razlaga učinka bele halje je
psihološki stres, zlasti domne-

va, da so zvišanja krvnega tlaka
rezultat reakcije na zdravstveno ustanovo. Nekatere raziskave ugotavljajo tudi, da so
posamezniki, ki se zaznavajo
kot bolniki s hipertenzijo, bolj
anksiozni in nagnjeni k bolj
izraženemu učinku bele halje
v primerjavi z osebami, ki se
dojemajo kot osebe z normalnim krvnim tlakom, ne glede
na točnost njihovih dojemanj.
Bolj kot dejansko stanje našega
krvnega tlaka torej na učinek
bele halje vplivajo naša (negativna) prepričanja glede bolezni
(hipertenzije).
Zavedanje, da lahko krvni tlak
v ordinaciji poskoči, lahko za
nekatere postane samouresničujoča se prerokba. Če boste
glede tega zaskrbljeni, bo povečana tesnoba tudi dejansko
povzročila višji krvni tlak. Pred
naslednjim merjenjem krvnega
tlaka v ambulanti se poskusite
čim bolj sprostiti in premagati
nelagodje. Pomagajo lahko različne tehnike sproščanja, npr.
globoko trebušno dihanje.
Nekaterim pomagatudi preusmerjanje pozornosti v okolico
(stran od telesnih senzacij),
npr. s pogovorom, natančnim
opazovanjem, štetjem, računanjem ipd. Priporočam, da
preizkusite različne metode
in najdete tisto, ki vam najbolj
ustreza. Če je nelagodja preveč, se lahko za pomoč obrnete tudi na psihologa ali drugega ustrezno usposobljenega
strokovnjaka.
Predvsem pa ne pozabite
– naši možgani so zelo prilagodljivi in veščine soočanja s
stresom lahko nenehno izboljšujemo. Nekaj, kar se nam zdaj
zdi izjemno stresno in nepredstavljivo težko, lahko sčasoma
postane le še manjša nevšečnost.

Srčno-žilni bolnik in debelost
Berta Jež, dipl.medicinska sestra
Debelost je resna grožnja
naši civilizaciji. Pojavlja se že
v otroštvu in zaznamuje vse
življenje. Maščobne celice, ki se
oblikujejo v otroštvu, ostanejo
ves čas in se pridno povečujejo.
Starši morajo pomagati in otroka pravilno hraniti, a kako, ko
imajo sami težave s težo. Gibanja na prostem je vedno manj,
otrok ne vidimo na igriščih. Neurejena prehrana, zlasti hitra
hrana, vsebuje veliko maščob
in premalo balasta. Vedno več
strokovnjakov se sprašuje, kje
smo napravili napako.
Moja generacija je imela veliko
časa za igro pred hišo, majhna
zelenica nam je nudila prostor
za druženje in igre. V zimskem
času pa možnost smučanja po
bregu. Zdaj le redki starši dovolijo igro na prostem, raje jih
gledajo doma pred računalniki
ali tablicami, da se sami odpočijejo od napornega delovnega
dne.
Vse to poleg nepravilne prehrane in neaktivnosti vodi v
začaran krog in debelost je
tu. Ljudje nekaj časa ne čutijo
obremenjenosti, ko pa potrka bolezen, zvišan krvni tlak,
sladkorna bolezen, bolečine v
križu in težave s srcem, je treba
poiskati pomoč pri zdravniku.
Zdravnik bolnika postavi pred
dejstvo, da bo treba shujšati, če
hoče, da se bodo težave zmanjšale.
Veliko se jih odloči za hujšanje
v lastni režiji in to z raznimi preparati, ki jih ponujajo po spletu.
Nekateri poskusijo s stradanjem, raznimi beljakovinskimi
dietami, hujšajo z luno in še
kaj. Več takih oblik hujšanja

pokvari metabolizem in telo
se navadi varčevati takrat, ko
hujšamo, ob normalni prehrani pa začne pretirano kopičit
zaloge. Torej nismo naredili nič
in zopet smo razočarani.
Hujšanja se moramo lotiti
sistematično in najlažje je v organizirani skupini. Tako obliko
hujšanja ponujajo zdravstvenovzgojne delavnice. Prične se
sistematična priprava, jasna
opredelitev ciljev, ki morajo biti
merljivi in dosegljivi. Določiti
si treba, koliko kilogramov je
treba izgubiti v pol leta in s to
težo opraviti za vselej.
V delavnici se udeleženci
seznanijo s sestavo živil, kaj so
beljakovine, ogljikovi hidrati,
maščobe, vitamini in kje najdemo balastne snovi, skratka,
z zdravo prehrano. Zelo pomembni so redni obroki, vsaj
pet jih mora biti, količina zaužite hrane mora biti majhna in
pri vseh obrokih pravilna zastopanost živil. Priprava hrane je
še bolj pomembna, ne cvremo,
ampak jo pripravimo z malo
maščobe in z veliko zelenjave.
Pravilno načrtovanje obrokov
zahteva od vsakega, da že v
trgovini preveri, kaj kupi. Ne
kupujemo na zalogo, kupimo
manj mastno meso in manjšo
količino, kot smo bili vajeni
prej. Uporabljamo olivno olje
in zmanjšamo količino masla,
mleko naj vsebuje 0,5 maščobe in kruh naj bo črn ali polnozrnat, prav tako tudi ostale
testenine. Pomembno vlogo
ima tekočina, ki ne sme vsebovati dodatnih kalorij. Žeja je
edini signal, ki zamuja, takrat
telesu že primanjkuje tekočine.

Najbolj zaželena je voda brez
dodatkov in pijemo jo pogosto
in vsaj 1,5 litra na dan. Alkohol
vsebuje dodatne kalorije. Kozarec piva, 1 dcl vina vsebujeta
7 kal, pa še navadimo se ga,
kar ni dobro. Še veliko drugega
boste izvedeli na sestankih in
spodbujali vas bodo še ostali
udeleženci. Pomembno pri
vsem tem je, da si zapisujete,
kaj ste jedli in koliko obrokov
na dan. Vmesni obroki niso
zaželeni, ker ne moremo kontrolirati zaužite hrane. Pravilna
prehrana predstavlja najpomembneši korak do zdravja in
normalne telesne teže pozno v
starost.
Istočasno poteka tudi delavnica telesne dejavnosti in tudi tu
vas poučijo o aerobni telesni
vadbi. Sem spada hoja, hoja
s palicami, tek, kolesarjenje,
plavanje. Nordijska hoja je
hoja s palicami, omogoča večjo
porabo kalorij, ker je med hojo
aktivnih 90 % mišic. Plavanje
je primerno za tiste, ki imajo
težave s kolki, koleni ali gležnji.
Ponovno je treba postati aktiven vsak dan in vse aktivnosti
si moramo zapisovati, npr.
koliko časa so trajale, kakšna
oblika vadbe je bila. Sodobni
telefoni in ure imajo to možnost, da vodijo naše aktivnosti
in že izračunajo, koliko kalorij
smo porabili, koliko korakov
smo naredili.
Čudovita narava malo stran
od našega doma ponuja obilico lepih sprehodov, poti za
kolesarjenje, tek in še mnogo
rekvizitov za krepitev mišic.
Vstanite od mize in od TV
ekranov, računalnika in se
odpravite na svež zrak. Začnite
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počasi, najprej peš v službo
ali v trgovino, sprehod na dan
odžene maščobo vstran. Čas
svoje dnevne aktivnosti povečujte od 15 minut na dan na
30 minut. Pomembna je tudi
intenzivnost hoje, na začetku
je pogovor možen, kasneje naj
bo izgovorjenih le pet besed
(primer: Trajanje pohoda pravilno načrtujem).
O tem, kako določiti primerno
obremenitev, je nujno vedeti,
da spremljate svoje počutje.
Po aktivnosti ne smete občutiti
močne utrujenosti, glavobola
ali vrtoglavice, tedaj zmanjšajte
intenzivnost. Poleg tega morate krepiti tudi svoje mišice,
pridružite se vadbam v koronarnem društvu. Veliko oblik te
vadbe vam ponujajo tudi klubi
v vašem kraju, samo voljo morate pokazati in se vključiti.
Nikar ne obupajte po enem
mesecu. Telesna teža vam ni
zrastla v enem letu, za to ste
potrebovali več let. Tudi sedaj boste rabili leto, da toliko
uskladite telesno težo in telesno aktivnost, da vam teža ne
bo nihala navzgor in navzdol.
Več takih hujšanj pokvari
metabolizem in telo se navadi
varčevati takrat ko hujšate, ob
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normalni prehrani pa kopiči
zaloge za hude čase. Enkrat za
vselej odpravite viške kilogramov in telo vam bo hvaležno.
Dan začnite s trdnim prepričanjem, da uspeh ne bo izostal.
Jutranjo gimnastiko opravite že
v postelji. Pretegnite se, napravite nekaj rahlih dvigov glave
in ramen ob pokrčenih nogah,
razgibajte tudi hrbtne in zadnjične mišice z dvigovanjem
bokov iz istega položaja nog.
Enostavne vaje lahko izvajamo
tudi doma, napravimo počepe
ob stolu in ne dvigujemo pet
od podlage, s sklecami pa si
okrepimo prsne mišice, roke in
ramenski obroč. Vse te aktivnosti si zapisujte, prav tako si
redno zapisujte kontrolo teže.
.
Kako obdržati telesno težo po
končani šoli hujšanja je vprašanje marsikaterega udeleženca.
Vedeti morate, da ne smete
opustiti novih navad o prehranjevanju in telesni aktivnosti
in da o tem odločate sami. Od
mize se odpravite, ko je krožnik
z manj hrane prazen. Ne jejte
več, kot potrebujete, po obroku ne iščite prigrizkov in sladic.
Hrano, ki vam je ostala, shranite za naslednji obrok, če je

to možno. Bolje je, da pričnete
kuhati manj in vsak obrok naj
vam bo v veselje. Če je mogoče, si pripravite svežega.
Izbirajte zdrava živila, ki ne
vsebujejo skritih maščob in
nezdravega sladkorja. Vaše
telo je vredno prizadevanja za
zmanjšanje telesne teže, srce
bo manj obremenjeno, prav
tako vaši sklepi. Ob pravilni
prehrani si marsikdo pozdravi
starostno sladkorno bolezen,
tudi krvni tlak se normalizira in
pridobimo na samozavesti in
pozitivni samopodobi.
Redna telesna aktivnost vam
bo povečala mišično maso.
pPoraba kalorij se poveča, če
izvajate redne pohode in dovolj gimnastičnih vaj. Vsekakor
najdite ustrezno aktivnost, v
kateri boste uživali in našli ljudi, ki vas bodo spodbujali. Najbolje je navdušiti partnerja in
izvajati aktivnosti skupaj z njim.
Vzemite si čas in vse aktivnosti zapisujte v beležko, tudi
telesno težo in obseg trebuha
si zapisujte. Samo tako boste
vedeli, kaj ste napravili prav in
kaj narobe. Napake hitro analizirajte in pogumno naprej.
Ostanite zdravi in tudi v času
kovida hodite v naravo in
uživajte v njeni lepoti.

SOL. Nekoč privilegij kraljev, za srečo in modrost, danes pa
- v želji živeti zdravo - težimo k njeni čim manjši uporabi.
Janja Strašek, univ. dipl. inž. živilske teh., svetovalka za prehrano v Termah Krka
tveganja za povišan krvni
tlak ter posledično za možgansko kap in druge bolezni srca
in žilja, ki so med najpogostejšimi vzroki smrti pri nas in v
svetu. Čezmeren vnos natrija
je posredno povezan tudi s
pojavom in poslabšanjem drugih kroničnih bolezni: bolezni
ledvic, sladkorne bolezni tipa 2,
osteoporoze, debelosti in nekaterih vrst raka. (NIJZ, 2016)
DVA KOSA KRUHA - DOVOLJ
SOLI ZA VES DAN
S hrano, ki jo zaužijemo zunaj doma (npr. v restavraciji),
presežemo dnevno priporočljivo količino soli. S kosom
pice ali petimi rezinami salame
ali dvema kosoma kruha že
zaužijemo toliko soli, kolikor je
potrebujemo za ves dan.

STE VEDELI?
Odrasli prebivalci Slovenije presegamo zaužito priporočeno dnevno količino
soli v povprečju za dobrih 130 %. V naši prehrani
so največji vir soli kruh in
krušni izdelki, mesni izdelki, vložena zelenjava, siri
ter polpripravljeni in pripravljeni izdelki.
Naše telo je zgrajeno iz beljakovin, maščob in ogljikovih
hidratov, da pa dobro deluje,
nujno potrebuje še določene
vitamine, minerale, elemente v
sledovih, nekatere aminokisline
in maščobne kisline ali drugače
rečeno - esencialne snovi. Minerali so rudninske snovi, ki jih
telo ne more ustvarjati samo in

jih moramo v telo vnesti s hrano. Med zelo pomembne minerale poleg natrija uvrščamo
še magnezij, kalcij, kalij, železo,
jod, fluorid, cink in selen.
Natrij je prisoten povsod v
naravi, v največji količini v obliki
natrijevega klorida (NaCl) oziroma kuhinjske soli. Ljudje ga v
telo vnašamo s soljo, iz telesa pa
se izloča z urinom in blatom, pa
tudi s potenjem. Potrebe po soli
so povečane pri večjih telesnih
naporih (športniki, težki fizični
delavci), pri določenih bolezenskih stanjih (bruhanje, driska,
povišana telesna temperatura)
in ob zelo močnem potenju (povišana temperatura zraka).
VENDAR … Kot glavni vir natrija je sol pomemben dejavnik

Inštitut za javno zdravje zato
priporoča zmerno uživanje
živil, ki vsebujejo izredno veliko soli. To pa so: prekajeno
meso, suhomesnati izdelki,
klobase, salame, hrenovke,
mesne konzerve, slan kruh
in krušni izdelki, nekatere
vrste sirov, predpripravljene jedi, hitra hrana in slani
prigrizki.
Strokovnjaki še priporočajo, da
pri nakupu živil na deklaraciji
preverimo, koliko soli oziroma
natrija vsebujejo. Svetujejo,
naj namesto s soljo hrano
začinjamo s svežimi ali zmrznjenimi začimbami ter dišavnicami, ki obogatijo vonj
in okus jedi. Dokazano je, da
se človek, ki začne uživati manj
slano hrano, na ta okus navadi
po osmih do dvanajstih tednih
in mu kasneje preslana hrana
ne tekne več.
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Enostavni prehranski ukrepi
za zmanjšanje soli v prehrani
(povzeto po NIJZ, 2016):
• uživajte v naravnih okusih
hrane;
• vsakodnevno uživajte dovolj
zelenjave in sadja, ki vsebujeta
veliko kalija, saj s tem »nevtralizirate« učinek soli;
• na embalaži živil spremljajte
podatke o hranilni vrednosti
in se seznanite, koliko soli je v
izdelku; izbirajte tiste, ki imajo
manj soli;
• posegajte po manj slanih kruhih in krušnih izdelkih;
• redko in v manjših količinah
uživajte prekajeno meso in
mesne izdelke;
• pri ponudnikih hrane opozarjajte na slanost jedi; večina
ponudnikov se z veseljem prilagodi željam gostov;
• že pripravljeno hrano poskusite, preden jo »na pamet«
dosolite;
• za izboljšanje okusa uporabljajte sveža ali posušena
zelišča in začimbe;
• izogibajte se instantnim juham, jušnim kockam in omakam, ker vsebujejo zelo veliko
soli.
KOLIKO NATRIJA PA SPLOH
LAHKO ZAUŽIJEMO?
Odrasli in otroci po 13. letu starosti potrebujejo dnevno okoli
1,4 g soli, kar ustreza 550 mg
natrija. V Sloveniji smo sprejeli
priporočila, ki sledijo priporočilom Svetovne zdravstvene
organizacije (WHO) in organizaciji združenih narodov za
prehrano in kmetijstvo (FAO),
ki kot maksimalen dnevno
vnos soli navajata 5 g dnevno,
kar ustreza 2 g natrija.
ZIMSKE NAVADE …
V zimski prehrani je kislo zelje
zelo priljubljena jed. Pogosto
se ljudje z zvišanim tlakom
sprašujejo, koliko kislega zelja
lahko zaužijejo v svoji prehrani.
Če se držimo priporočil, da je
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lahko v naši prehrani največ
2 g natrija na dan, se iz prikazanega jedilnika vidi, da lahko
dosežemo 1600 kcal z vsemi
potrebnimi hranili, tudi ko
omejimo natrij na priporočeno
vrednost. V jedilnik zato raje
vključujmo sveža živila in jih
kuhajmo z minimalnim dodatkom soli. V primeru, da je v
jedilniku konzervirano živilo ali
npr. kislo zelje, pa moramo biti
pri dodajanju soli še toliko bolj
skromni.
URAVNOTEŽEN JEDILNIK
(1600 Kcal) S PRIPOROČENO
KOLIČINO SOLI (2070 mg
natrija)
Zajtrk
150 g kuhane prosene kaše,
150 g navadnega jogurta, 100
g kakija, 10 g mletih lanenih
semen
Malica
150 g jabolka, 10 g orehov
Kosilo
1 krožnik zelenjavne juhe, 120
g pečene svinjske ribice, 160 g
kuhanega krompirja, 80 g kislega zelja, 50 g kuhanega fižola v
zrnju, 10 g olivnega olja, 1 g soli

Malica
100 g puste albuminske skute,
100 g surovega naribanega
korenčka, 15 g bučnih semen
Večerja
1 kuhano jajce, 100 g kuhane
špinače, 100 g kuhane cvetače,
50 g ajdovega kruha, 5 g oljčnega olja, 1 g soli
V nadaljevanju pa vam predstavljam na videz zelo zdrav
in pogosto zelo priljubljen
jedilnik. Jedilnik vsebuje 1800
Kcal in uravnoteženo vrednost
hranilnih snovi. Glede soli pa
vidimo, da zelo hitro preseže
priporočene vrednosti, kljub
temu, da smo pri pripravi jedi
dodali zelo malo soli - le pri
kosilu.
URAVNOTEŽEN JEDILNIK
(1800 Kcal) S POVEČANO KOLIČINO SOLI (2900 mg natrija)
Zajtrk
100 g polnovrednega kruha, 30
g sira edamec s 30 % mm, 50
g piščančjih prsi v ovitku, 50 g
rdeče paprike
Malica
150 g jabolka, 30 g crispy kruhka

Kosilo
1 krožnik goveje juhe z 20 g
rezancev, 120 g fileja brancina,
100 g kuhanega divjega riža,
različna sezonska sveža zelenjava, 100 g zelene solate, soli
1,5 g
Malica
40 g polnovrednega toasta, 30
g sirnega namaza, 50 g korenčka
Večerja
50 g piščančje hrenovke, 50
g polnovrednega kruha, 50 g
motovilca, 5 g oljčnega olja

DOBRO JE VEDETI …
Solni cvet je najdragocenejši pridelek solin. Pridobivajo ga po posebnem
postopku – vsebuje veliko mineralov, ima izrazit
okus in vonj. Sladokusci in
kuharski mojstri ga uporabljajo kot nepogrešljiv dodatek, saj s svojim okusom
harmonično dopolni jedi,
ki se jih soli šele na krožniku. Le tako namreč jed pridobi okus in rahlo aromo
krhkih kristalov.

Pripravite sami …
FILE BRANCINA – PEČEN Z ZELENJAVO V PERGAMENTNEM PAPIRJU,
Z DUŠENIM DIVJIM RIŽEM
Sestavine za 2 osebi:
240 g filejev brancina (4 fileji), 100 g korenčka, 100 g rdeče redkvice, 80 g jajčevcev, 160 g rezin svežega paradižnika, 100 g pivske repe, piranski solni cvet, poper, majaron, bazilika, 30 g oljčnega olja,
4 kose pergamentnega papirja velikosti 25x25 cm
Priloga:
200 g na pol kuhanega divjega riža
Zelenjavo očistimo in razrežemo na kolobarje. Pergamentni papir namažemo z oljčnim oljem in
v sredino položimo očiščeno zelenjavo, dodamo divji riž in file ribe, posolimo s solnim cvetom,
pokapamo z olivnim oljem in zavijemo v culico. Pečemo 20 minut v srednji vroči pečici. Ribo
ponudimo v papirju.
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Prim. Janez Tasič, dr. med.
Zdravnik s srčnim poslanstvom
Simona Šolinič, Novi tednik
»Človeka moraš obravnavati celostno, poiskati vzrok za njegovo
težavo. Ne le izmeriti krvni tlak
ali sladkor v krvi, ampak se moraš z njim pogovoriti in ugotoviti,
kaj je izvor njegovega stanja,«
med drugim pravi prim. Janez
Tasič, dr. med., eden najuglednejših kardiologov v Sloveniji. Pred desetletji, ko je medicina vzporedno s tehnološkim
razvojem dobivala nove razsežnosti, je v Sloveniji ob peščici
kardiologov skrbel za napredek
na področju kardiologije. Ena
njegovih največjih značilnosti je tudi skrb za kardiološke
bolnike v Koronarnem klubu
Celje, ki deluje v okviru Zveze
koronarnih društev in klubov
Slovenije.

In temu moraš slediti vse življenje. Skozi mladost sem opažal
v takšnem okolju visoke etične
in moralne vrednote, ki so se iz
poklica prenašale tudi v medosebne odnose. Da, zdravniki so
mi bili zgled od otroštva. Tudi
sosed je bil ugleden zdravnik, s
katerim sem se kot gimnazijec
veliko pogovarjal, nakar sem
se odločil za študij medicine,«
dodaja sogovornik. Pravi, da
je medicina zanj konkretno,
merljivo delo, ne imaginarno.

»To pomeni, da moraš videti
rezultate svojega dela v ljudeh,
rezultatih zdravljenja in predvsem v podaljšanju življenjske
dobe bolnikov,« pojasni svoje
navedbe. Po študiju je specializiral na področju interne
medicine in kardiologije, v
Splošni bolnišnici Celje pa je bil
prvi kardiolog specialist, ki je
v delo uvajal sodobne metode
zdravljenja. Delo kardiologa je
zahtevno, a pri Tasiču se več
kot očitno vidi, da ima do kardiologije izjemno ljubezen.

To je samo delček tistega, kar
je storil in še vedno počne za
bolnike. Ko ga vprašamo, ali
se sploh zaveda, kaj je v svoji
zdravniški karieri dosegel in kaj
predaja ljudem, koliko življenj
je rešil ali jih podaljšal, skromno pravi, da »ni storil veliko«.
Vsak, ki je kadar koli sodeloval
z njim, pa ve, da je tudi zdaj,
ko kot upokojeni zdravnik dela
prostovoljno, nepogrešljiv na
področju ohranjanja zdravja
oziroma zdravega življenjskega
sloga.
Zdravstvo v srcu od otroštva
Tasič je odraščal v družini in
okolju ves čas v stiku z zdravniki in pravniki. »Res je, odraščal
sem v takšnem okolju in opažal, da kot zdravnik – pa tudi
kot pravnik, seveda – moraš
imeti tudi čut za humanitarnost. Zato, ker s svojim delom
koristiš ljudem, saj delaš zanje.
Ne gre samo za korist bolnika,
ampak služiš celotni družbi.
40

(Foto: Arhiv Splošne bolnišnice Celje)

»Tudi do dvanajstkrat na mesec sem dežural. Bilo je obremenjujoče, ampak vedno sem
delal z veseljem. Toda z leti se
je tak tempo poznal tudi na
meni, zato sem se na neki točki
odločil preiti iz kardiološkega
oddelka v ambulantno delo v
celjskem zdravstvenem domu,«
dodaja.
Tasič je bil tudi ustanovitelj
interne medicine v celjski
bolnišnici in zdravniki zdaj zelo
dobro vedo, da je začrtal nadaljnjo pot celjske bolnišnice.
Pravi, da je kardiologija velik
del pri obravnavi bolnikov –
tudi na intenzivnem oddelku je
namreč kardiolog nepogrešljiv
pri zdravljenju.
Celostna preventiva
Prim. Tasič je v Sloveniji, predvsem pa na Celjskem, gradil
osnove preventive. »V preventivi zdrave ljudi spodbujaš k
zdravemu življenja, bolnim in
tistim, ki so preživeli infarkt, pa
svetuješ o spremembi sloga
življenja. Pred leti zavarovalnice niso razumele, da je treba
delovati na področju preventive in da se da z vlaganjem
v preventivo privarčevati do
50 odstotkov sredstev v zdravstvu,« je jasen kardiolog.
Kot dodaja, je primarna preventiva celostni pogled na
človeka in traja od začetka do
smrti. »V tem času je treba
poznati vsa stanja osebe, jo
izobraževati, reševati probleme tako osebne kot službene,
vedeti, kaj oseba misli in čuti.
Osem minut za zdravniški pregled, kolikor predvideva zavarovalnica, je mnogo premalo.
Zdravnik potrebuje eno uro, da
se s človekom dobro pogovori.
Veliko težav je psihosomatskih,
kar povzroči dvig krvnega tlaka,
motnje srčnega ritma, bolečine
v želodcu. Zdravnik bi moral
iskati vzroke, ki privedejo do
zdravstvenih težav,« razloži
Tasič.

Prvi mož celjskega koronarnega kluba
Prav skrb za preventivo ga je
leta 1983 pripeljala do ustanovitve koronarnega kluba Celje,
ki je član Zveze koronarnih
klubov Slovenije. »Čutil sem,
da ljudje potrebujejo skupinsko psihosocialno podporo pri
spremembi življenjskega sloga.
Informacije o organizaciji rehabilitacije na Dunaju ter kontakti
s prof. Kebrom, ki je podobno
razmišljal in v Ljubljani že ustanovil koronarni klub, je privedla do ustanovitve koronarnega
kluba tudi v Celju. Na začetku
smo tako imeli 120 bolnikov, ki
so se začeli družiti, sestajati v
okviru kluba, in ugotovili, da je
tak način srečanj in strokovne
podpore ob vadbi pozitiven.
Pod strokovnim nadzorom
zdravnika in medicinske sestre
so telovadili in začeli spreminjati svoj slog življenja,« pojasni
Tasič.
V Celju je koronarni klub
dobro zaživel tudi ob podpori
obrtnikov, ki so klubu odstopili
svoje prostore. Prim. Tasič je
v celjskem koronarnem klubu
vsa leta strokovni vodja, zdravnik, ki usmerja delo in je članom ves čas na voljo.
Pomoč tudi v epidemiji
V zadnjih dveh letih, ko je
družbo prizadela epidemija,
delovanje koronarnega kluba
ni zamrlo. »V začetku epidemije, ko je bila popolna karantena v državi, klub ni deloval
v takšnem obsegu, ves čas pa
smo bili našim članom na voljo
in ves čas smo imeli redne
pohode ob upoštevanju epidemioloških ukrepov. Ob četrtkih
je tudi redna posvetovalnica,
ko lahko v naše prostore pride
vsak, ki potrebuje pomoč ali
nasvet, v času popolnega
zaprtja pa smo bili na voljo po
telefonu. Takšna povezava je
zelo pomembna, bolniki namreč čutijo, da niso sami in da
je vedno nekdo tu za pogovor,

informacijo,« pojasnjuje Tasič.
Koronarni klub deluje samo
v Celju, Laškem, Zrečah, Šentjurju in Vojniku. V teh krajih
ima prostore, telovadnice, kjer
skrbijo za zdrav življenjski slog
svojih članov pod strokovnim
vodstvom.
Pomemben za razvoj
ultrazvočne diagnostike
Sogovornik je tudi pomagal
graditi področje ambulantne
kardiološke diagnostike. Pred
leti je bilo treba veliko pozornost nameniti predvsem
nabavi specialne opreme za
diagnosticiranje bolezni. Prim.
Tasič je pri tem opravil izjemno
nalogo tudi kot podpredsednik
Združenja kardiologov Slovenije, kjer je bil vodja delovne
skupine za preventivo in ultrazvok.
Skupaj s kolegi so pripravili več
učbenikov na področju preventive, obremenitvenega testiranja in rehabilitacije. S kolegi
strokovnjaki so se zavedali, da
je zelo pomembno izobraževanje in usposabljanje mladih
zdravnikov.
Veliko sled je pustil pri uvajanju
ultrazvočne diagnostike, ki je
preboj dosegla sredi 70 let. »V
zadnjih dvajsetih letih so se z
izjemno hitrostjo razvijale vse
slikovne diagnostične tehnike v
kardiologiji in na ostalih področjih medicine, ultrazvok pa je
samo ena metoda med njimi.
Vnos sodobne ultrazvočne
metode v diagnostiko je velik
korak naprej tako za zdravnike,
predvsem pa za bolnike« pravi
Tasič.
»Zavedal sem se, kako je diagnostika pomembna«. Podprli
so multicentrični razvoj in tako
sodobne ultrazvoke dobili v
vseh delih Slovenije in ne samo
v kliničnih centrih v Ljubljani in
Mariboru.
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Do medalje tudi zaradi njega
Tasičevo znanje je povezano
tudi s športom. Z drugimi priznanimi zdravniki je v Sloveniji
oral ledino na področju športne medicine. Bil je del prvega
slovenskega centra za športnike. V njem so športnike obravnavali celovito, preverjali njihove psihofizične sposobnosti,
jim svetovali in jih usmerjali. V
Tasičevi ambulanti so se tako
znašli vrhunski športniki, ki so
okoli vratu kasneje v različnih
disciplinah dobivali tudi olimpijske kolajne.
»Spominjam se, da je prišla ekipa mladih študentov veslačev.
Pri ocenjevanju smo natančno
ugotavljali, ali so vsi sposobni
za veslanje. Če kdo od njih za
to ni bil najboljši, ampak je imel
sposobnosti za druge športe,
smo mu v dogovoru s trenerjem svetovali zamenjavo discipline in ukvarjanje s športom,
v katerem bo lahko dosegal
boljše rezultate,« dodaja Tasič.

Pogled v prihodnost
Ob koncu pogovora se dotakneva še razvoja kardiologije
v naslednjih letih. Tasič pravi,
»da je tudi razvoj medicine
odvisen od ljudi, ki vodijo
ministrstvo za zdravje. Javno
zdravstvo mora ostati javno, se
neprestano razvijati in biti blizu
bolnikom.
Zavarovalniški del pa bi moral
biti naravnan tako, da bi ljudi
spodbudil k zdravemu življenju. Torej, če nekdo živi zdravo
in zato ne potrebuje zdravnika
in ne troši zavarovalniškega denarja, bi moral plačevati nižjo
zavarovalno premijo kot stimulacijo za nadaljevanje zdravega
načina življenja,« razmišlja
sogovornik.
V pogovoru izpostavlja, da je
podaljševanje življenjske dobe
ljudi tudi posledica sodobne
medicine: organizacije, preventive, zdravil, rehabilitacije in tehnologije. »Če samo pogledava

srce. To z leti popušča ne samo
zaradi bolezni, ampak tudi zaradi manjše energije v srcu.
Srčne mišice se ne morejo več
dobro obnavljati. Medicina gre
v različne smeri iskanja, kako
to energijo obnoviti, kako izboljšati prekrvitev srčne mišice,
kako podpreti delovanje srca s
sodobnimi metodami. Tudi slovenski raziskovalci veliko delajo
na področju ustvarjanja novih
celic srčne mišice, ki bodo delovale namesto starih. Vprašanje
je, kako te celice vsaditi v tisti
del srca, ki je po infarktu prizadet. Zadnji način je denimo
preko kapilar,« razloži Tasič.
Omenja, da se veliko raziskuje
na področju novih tehnologij, metod presaditve srca in
razvoja umetnega srca. »Izziv je
tudi, kako presaditi srce živali
v človeka in kakšna mora biti
genska kompatibilnost src.
Slovenija je pri presaditvah v
primerjavi z ostalimi svetovnimi državami zelo uspešna.
Imamo največ presaditev srca
na število prebivalcev v svetovnem merilu,« še omeni.
Ob pomenu razvoja pa Tasič
zaključi s tistim, kar vse življenje predaja ljudem – s preventivo: »Mislim, da bo razvoj zdravstva šel tudi v smer še večjega
spodbujanja preventive.
Ljudi moramo motivirati, da
bodo bolj skrbeli za svoje
zdravje, da se bodo srčni bolniki še bolj odločali za vadbo v
koronarnih klubih in društvih,
da bo zavarovalnica to spoznala in morda tudi sofinancirala,
saj gre za vseživljenjsko rehabilitacijo bolnikov.«
»Brez podpore družine,
zlasti pa žene, ki je vsa leta
pomagala tudi v koronarnem
klubu, verjetno ne bi vzdržal
vsa desetletja pri tem
humanitarnem delu.«
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Srce me je spodbudilo za ustanovitev
koronarnega kluba na Koroškem!
Portret Ivana Žagarja - Alojz Ovnič
Ivan, lahko na kratko opišeš,
kakšno je bilo tvoje življenje,
preden si se opogumil in
začel ustanavljati Koronarni
klub Mežiške doline? (V
nadaljevanju KKMD)
Po težkem srčnem infarktu,
pogostim napadom angine
pektoris, poinfarktni depresiji, operaciji na odprtem srcu,
napornem in dolgotrajnem
okrevanju sem začutil potrebo,
da se spet vrnem v aktivno
življenje.
Najprej sem se vključil v Društvo za srce, a mi njihova organizacija in program dela nista
ustrezala. Odločil sem se, da
poiščem drugo možnost ali pa
ustanovim samostojno društvo
za občino Rvne. Na spletu sem
hitro vzpostavil stik z Aleksandro Gorup, predsednico Zveze
Koronarnih klubov in društev
Slovenije. Če bi se tedaj srečala
osebno, bi me gotovo poljubila, saj si je zelo prizadevala za
čim prejšnjo ustanovitev KK po
vseh regijah.

Pušnik, ki je seveda pristala
in nas takoj začela usmerjati
pri delu. V Črni na Koroškem
in Mežici sta vodenje skupin
prevzela moja osebna prijatelja
iz mladosti Franc Pumpas in
Adi Breznik.
Potem pa se je naš klub začel
razvijati kar sam od sebe in
vsako leto je bilo več članov in
skupin. Samoiniciativno sta se
nam pridružili tudi skupini Dravograd in Črneče. Na pobudo
Aleksandre smo čez leto ali dve
pomagali ustanoviti tudi KK
Mislinjske in Dravske doline.

Kaj so bili tisti poglavitni
vzroki, ki so te pripeljali k
ustanavljanju KKMD in kje
si dobil idejo za ustanovitev
kluba?
Predvsem sem čutil potrebo po
druženju z ljudmi s podobnimi
zdravstvenimi težavami, organizaciji zdravstvenih predavanj,
redne telesne vadbe in raznih
organiziranih oblik druženja.
Ideja za ustanovitev koronarnega kluba je dozorela takoj
po prvem pogovoru s predsednico Zveze, Aleksandro.Takoj
pozačetku dela v skupinah sem
bil bogato nagrajen za ustanovitev kluba.

Takoj nam je priskočila na
pomoč z nasveti, akti, nekaj
zagonskimi sredstvi in predlagala, da klub ustanovimo za
celotno Mežiško dolino. Na
Ravnah smo sklicali ustanovni
občni zbor, ustanovili klub,
sprejeli potrebne akte in izvolili
odbor. Potem smo k delu v
klubu povabili Jano Kordež Mager in Petra Kordeža za razvoj
redne telesne vadbe.
Alojz Mager je postal vodja
prve skupine članov na Ravnah. Za strokovno mentorico
smo povabili mojo kardiologinjo prim. Cirilo Slemenik
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Spet sem se srečal s starimi
prijatelji in znanci ter spoznaval
nove ljudi s podobnimi zdravstvenimi težavami. Kar kmalu
smo zaznali potrebo po širitvi
mreže javno dostopnih AED.
Ustanovili smo delovno skupino, ki jo še vedno vodi Peter
Kordež, vsebinsko pa usmerja
prim. Cirila. Prvi AED smo namestili v Mežici, dobili smo ga
od Zveze koronarnih društev iz
sredstev FIHA. Že dva meseca
po namestitvi so občani s tem
AED moškemu rešili življenje.
Čez čas smo v naši krajevni
skupnosti na pobudo našega
kluba zbrali sredstva za AED.

vili skupino, se je povsod takoj
vključilo nekaj članov. V veliko
podporo nam je bil Interni oddelek Slovenjgraške bolnišnice.
Vsakega srčnega bolnika so
seznanili z delom koronarnega
kluba in jim predali naše gradivo s predstavitvijo in urnikom
dela skupin.

Čez približno dva meseca sem
bil spet nagrajen. Štirje sosedi
so mi z njim rešili življenje, ko
sem doživel težek srčni zastoj.
Skupina je bila izjemno uspešna, saj smo do konca leta
2021 v Koroški regiji namestili
kar 154 javno dostopnih AED
in izvedli ogromno število
izobraževanj z več deset tisoč
udeleženci, od šolske mladine,
članov našega kluba do gasilcev in zainteresiranih občanov.

Kakšne pa imaš izkušnje
z zagotavljanjem zunanje
strokovne pomoči pri delu v
klubu?
Ne spomnim se, da bi kdaj ali
kje naleteli na negativen odziv
ali zavrnitev, pa čeprav smo
se obnašali, kot da imamo vsa
vrata odprta. Seveda so nam
zelo pomagali organi Zveze z
informacijami in usmeritvami.

Je bilo naporno pričeti z delom, kdo ti je bil v največjo pomoč pri ustanavljanju KKMD?
Na začetku seveda Aleksandra,
predsednica Zveze, z nasveti
in izkušnjami drugih. Peter
Kordež je takoj prevzel organizacijo in izvedbo redne telesne
vadbe in seveda prim. Cirila
Slemenik Pušnik, ki je prevzela
zdravstveno vzgojo in svetovanje pri našem delu. Formalno
nam je ustanovitev kluba in
vse potrebne akte uredil žal že
pokojni Rudi Lenasi. Imeli smo
tudi podporo v občinah, ki so
nas podprle tudi finančno itd.
Ivan, povej nam, je bilo težko
prepričati srčne bolnike, da so
pristopali v KKMD, če vidimo,
da se je klub hitro širil po vsej
Mežiški dolini?
Niti ne. Ko smo v kraju ustano44

Pomembno je bilo tudi dejstvo,
da so vse aktivnosti organizirane v kraju bivanja članov. Veliko je naredil tudi dober zgled.
Seveda se veliko preveč srčno-žilnih bolnikov ne vključuje,
kar je velika škoda za njihov
obvladovanje bolezni.

Veliko nam je pomagal Jurij
Repič pri izpolnjevanju razpisov
in poročil za FIHO, svetovali so
nam strokovnjaki za področje
telesne vadbe itd. Sodelujemo
z drugimi nevladnimi organizacijami, posebej z društvi diabetikov itd.
Vemo, da je osnovni namen
izobraževanje in vseživljenjska
rehabilitacija SŽB, na kašen
način si pridobival vaditelje
in ostale sodelavce, so ti
pristopili na pomoč tudi
zdravstveni delavci?
Imeli smo veliko srečo. Vaditelje pridobiva in organizira zdravstveni tehnik PeterKordež, ki
jih je seveda lažje pridobil kot
bi jaz.
Sam se zato sploh nisem
vključeval v njihovo delo. Glede
predavateljev za zdravstveno
vzgojo pa je glavna seveda

prim. Cirila, ki je za sodelovanje z nami pridobila skoraj ves
interni oddelek Bolnišnice Sl.
Gradec.
Tvoje delo ima osemnajstletno
zgodovino, kaj si želiš pri delu
KKMD v prihodnje?
Prva velika želja se mi je že
izpolnila. Imamo odličnega
predsednika kluba, Alojza Ovniča, predanega, prodornega in
uspešnega. Z njim pa so ostali
vsi moji sodelavci. Torej ni
vzroka za skrb.
Želiš še kaj povedati?
Dve stvari pa res. Sedaj ko sem
v obdobju srčnega popuščanja in atrijske fibrilacije, so me
vključili v sistem telemedicine.
Dobil sem vso opremo in sedaj
vsak dan v bolnico pošiljam
podatke o krvnem tlaku, utripu, telesni teži in kisiku v krvi.
Zaradi tega se počutim varnega, saj me ob morebitnem
odstopanju pokličejo in svetujejo. In drugo: nekaj o koroni.
Pred prvim cepljenjem sem šel
na testiranje na protitelesa. Rezultat je bil 300 protiteles, kar
je pomenilo, da še nisem bil
okužen. Po dveh cepljenjih sem
imel nekaj manj kot 10.000
protiteles, po treh pa 111.730.
Čeprav sem prepričan, da smo
vsi člani koronarnih klubov in
društev cepljeni, kljub temu
poudarjam, da je cepljenje edina pot iz te vražje virusne krize.

Magda Valenčič že 15 let uspešno skrbi za
koronarne bolnike na Ilirskobistriškem
Tjaša Kaluža
V tokratni številki
objavljamo pogovor s
predstavnico Koronarnega
društva Ilirska Bistrica, ki
mu je v svoji kratki zgodovini
obstoja uspelo uspešno
povezati koronarne bolnike
in druge občane v skrbi za
zdravje. Medicinska sestra
Magda Valenčič, vodja
aktiva vaditeljic v društvu,
ki sodeluje v programu
vseživljenjske rehabilitacije
koronarnih bolnikov že
15 let, nam je v krajšem
intervjuju predstavila
začetke delovanja kluba in
inovativne programe, ki so v
njihove vrste privabili okrog
200 aktivnih članic in članov.

dodatnih vadbenih skupinah.
Dejavnosti društva smo želeli
približati koronarnim bolnikom
in tudi drugim uporabnikom,
zato smo že na začetku naša
prizadevanja usmerili v ustanavljanje skupin v vsakem od
občinskih lokalnih centrov. Vse
tri takratne bistriške skupine
so idejo takoj podprle in 15.
oktobra 2011 je bil ustanovni
občni zbor društva, na katerem
je sodelovalo že več kot sto
udeležencev, ki so čakali na
včlanitev.

Konec leta 2011 smo imeli že 7
dobro organiziranih skupin, v
dobrem letu in pol po ustanovitvi društva pa je delovalo že 9
vadbenih skupin, kolikor jih je
še zdaj. Skupine štejejo od 14
do 25 članov. Največ nas je bilo
214, zadnji dve leti se število
članstva giblje okoli 200. Kljub
nekaterim poskusom nam ne
uspe v naše vrste pridobiti več
moških, čeprav je po podatkih
osebnih zdravnikov število
ogroženih med njimi zelo veliko.

Kdaj ste se prvič srečali s
koronarnim društvom?
Po upokojitvi sem se kot članica vključila v skupino Koronarnega društva Postojna, ki
je delovala na OŠ Dragotina
Ketteja v Ilirski Bistrici. Moje
pretekle izkušnje in nekaj vedenja o zdravju so bile krive, da
sem morala po kratkem prepričevanju v razmeroma kratkem
času prevzeti nalogo vodenja
vadbene skupine.
Ker sem imela veliko »koristnih
predlogov«, sem kmalu postala vodja vaditeljic celotnega
postojnskega društva. Razdalja
med Postojno in Ilirsko Bistrico
je bila pri izvajanju programov
in pri krepitvi občutka pripadnosti društvu resna ovira,
zato je bila ideja po oblikovanju domačega društva zelo
vabljiva. Še posebej, ker smo
imeli na Ilirskobistriškem že
dovolj usposobljenih vaditeljic,
ki bi lahko prevzele delo še v
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Vse preteklo obdobje tudi vsebinsko širimo naše dejavnosti
in ni minilo leto, v katerem ne
bi standardnemu programu
dodali nove vsebine. Prepričani smo, da je to eden od
razlogov, da je društvo dobro
prepoznano med ljudmi.
Najpomembnejša dejavnost
v koronarnem društvu je
telesna vadba. V času korone
ste poskrbeli za inovativno
vadbo preko tv zaslona. Kako
ste prišli na idejo, da bi vaš
vadbeni program ponudili
gledalcem lokalne televizijske
postaje?
Redno izvajanje programa
rehabilitacijske vadbe je za
koronarnega bolnika zelo
pomembno, zato smo že na
začetku koronskih razmer iskali
možnosti za njegovo prilagajanje. Spodbujali smo individualno vadbo na domu ter posamezne članice in člane opremili
z vadbenimi pripomočki in z
brošurami za vsakdanjo rabo, a
kot so sporočali, to ni bilo isto
kot »naša vadba«.
To je bil razlog, da smo se za
hude čase lotili projekta Za
naše zdravje gre, s katerim
smo želeli vključiti čim več
naših članov v organizirano vodeno vadbo na domu. Večina
naših članov nima možnosti
dostopa do spleta in priročna anketa je pokazala, da so
skoraj vsi zvesti gledalci lokalne
televizijske postaje.
Sama sem zasnovala štiri
sklope telesnih vaj, prilagojenih koronarnim bolnikom in
drugim gibalno oviranim. S
sodelovanjem TV Galeja in s
profesionalnim trenerjem smo
vse štiri sklope posneli skupaj
z navodili in komentarji za
potrebe sodelujočih. Preko TV
zaslonov so vaje na sporedu
od 23. marca 2021 dalje trikrat
tedensko v naprej določenih
terminih. Odziv med udeležen46

ci je zelo ugoden in že načrtujemo dodatna snemanja.
Na srečo smo lahko od 15.
septembra 2021 dalje za vse
vadbene skupine organizirali
vadbo po prilagojenem programu tudi »po starem« in jo tv
oddaje le dopolnjujejo.
Pred leti ste na vašo pobudo
v društvu pričeli s projektom
S plesom po zdravje. Kako
so članice in člani sprejeli
plesno rekreacijo? Kako je bila
tovrstna vadba videti?
Projekt S plesom po zdravje
smo uvrstili v redni program
društva, potem ko smo bili
presenečeni nad ugodnimi
izkušnjami iz preteklih občasnih prireditev s plesom, npr. na
letnih druženjih članstva ali po
organizaciji pustovanja. Projekt smo dopolnili v zaključeno
celoto in ga nekoliko »modernizirali«.
Sedaj predstavlja predvsem
zrelejši generaciji prilagojeno
rekreacijo s plesom. Gre za
vodeno obliko telesnih aktivnosti z druženjem in s programi
sprostitve za člane društva in
za ostale občane, ki nimajo
drugih možnosti za kakovostno
preživljanje prostega časa.
Pomemben je tudi nov vidik
preprečevanja osamljenosti
in spodbujanja socialne vključenosti posameznikov, da bi
preko programov družabništva
izboljšali svojo kakovost življenja v zrelejših letih.
Program smo izvajali enkrat
mesečno ob živi glasbi in je
trajal po štiri ure. Število udeležencev je bilo omejeno na 70,
da smo lahko vsem zagotovili
spremljanje počutja, opazovanje, stopnjevanje telesnih
obremenitev, možnost počitka
itd., saj je posebna skrb namenjena varnemu preživljanju
skupnega večera.

Program je odlično uspeval vse
do zaostritve epidemioloških
razmer in čaka na novo nadaljevanje v novih časih. Številni
člani in članice društva komaj
čakajo na tovrstno telesno vadbo in jo še posebej pogrešajo.
Katero novo vsebino
pripravljate za letošnje leto?
Najbolj aktualno področje, ki
ga je treba pospešeno organizirati v našem okolju, je
svetovalna dejavnost, saj imajo
članice in člani društva zelo
veliko vprašanj ter morda tudi
strahov v zvezi s svojo boleznijo, za katere ne najdejo celovitih odgovorov.
Te stiske se kažejo na pogovorih, ki jih bolniki zaupajo
vaditeljici ob merjenju krvnega
tlaka pred vsako vadbeno uro
ali po njej. V takih okoliščinah
resno svetovanje ni mogoče. Vse kaže, da bomo lahko
že v prvem četrtletju začeli s
programom, poimenovanim
Podpora in svetovanje, ki bo
članicam in članom društva
dvakrat mesečno omogočal
osebno svetovanje.
Svetovalnico bosta vodili po
dve medicinski sestri, ki poznata problematiko koronarnih
bolnikov in imata ustrezne
izkušnje. Poleg pogovora bo na
voljo še svetovanje za pravilno merjenje krvnega tlaka na
domu in evidentiranje vrednosti, kontrola krvnega tlaka
in srčnega utripa, merjenje
vrednosti kisika v krvi, merjenje
vrednost sladkorja v krvi ter
meritve gleženjskega indeksa.
Na podlagi omenjenih meritev
bo vsak obiskovalec svetovalnice prejel list rezultatov, ki ga
bo hranil sam in ga bo lahko
predložil na vpogled svojemu
zdravniku. Računamo, da bo to
pomemben prispevek pri spremljanju bolezenskega stanja, ki
bo koristil bolniku in zdravniku.

vodenje take skupine bolnikov,
vedno pa se opiram tudi na
objektivne okoliščine.
Redno merjenje vrednosti
krvnega tlaka in srčnega utripa
pred pričetkom vsake vadbene ure, pa merjenje srčnega
utripa po fazi ogrevanja in
skrbno opazovanje telovadečih
so edini kazalec, s katerim si
vaditeljica lahko pomaga pri
načrtovanju vadbe in pri doziranju intenzivnosti.
Ob morebitnih zapletih pokažem svojo zanesljivost s pravilnimi strokovnimi postopki.
Skrbim, da vadbena ura sledi
strukturi: uvodne informacije,
ogrevanje, osrednji del in sproščanje ter da so vaje pestre, a
uravnotežene in ravno prav intenzivne za večino telovadečih.
Včasih se le zalotim pri misli,
da morda ne posvečam dovolj
pozornosti ciljem, ki jih bolje
obvladajo npr. fizioterapevt
ali kineziolog ali profesionalni
športni strokovnjak, a ocene
zadovoljstva , ki jih izvedemo
med članstvom, me pomirijo.
Kakšni so vaši načrti za novo
desetletje? Kakšno pot nameravate prehoditi v prihodnje in
kakšne cilje ste si zadali?
Prehojeno desetletje nam
je dalo mnogo izkušenj in z
veseljem jih bomo izkoristili
tudi v naslednjem. Cilji so jasni:
želimo še naprej povezovati
koronarne bolnike in druge
občane z dejavniki tveganja
ter delovati za njihovo dobro.
Želimo prispevati k osveščanju javnosti na področju skrbi
za lastno zdravje in ponujati
premišljene programe vsem, ki
jim je mar za njihovo zdravje.
Posebno pozornost bomo namenili tudi svojcem koronarnih
bolnikov.
Dosedanjim programom želimo dodati nove, zlasti tiste, ki
na splošno prispevajo h kvaliteti življenja ter se bolj vključiti

tudi na področja skupnostne
skrbi za stare. Več bomo naredili za preprečevanje socialne
izključenosti ranljivih skupin,
čaka pa nas tudi ponoven
poskus pridobivanja članov
moške populacije.
S srčno-žilnimi boleznimi in
zapleti se srečuje vedno več
mlajših ljudi. Morda je to izziv
tudi za kak nov program našega društva.
Kot dolgoletno vaditeljico
vas ob koncu tega pogovora
prosim še za vašo oceno
vloge in mesta vaditeljice v
koronarnem društvu.
Biti vaditeljica v koronarnem
društvu mi predstavlja osebni
in strokovni izziv. Ugotavljam,
da sem kot medicinska sestra z
izkušnjami opremljena z znanji
in veščinami, potrebnimi za

V tem desetletju so se mi že
nekajkrat postavljala vprašanja
o tem, kateri strokovni profili
so najboljši vaditelji v koronarnih društvih. Moja ocena je, da
vsi, ki se zadeve lotijo s pravim
namenom in s srcem.
Morda bi kljub temu kazalo
program usposabljanja prihodnjih vaditeljev in vaditeljic
nekoliko dopolniti tako, da
bi kandidatom zdravstvenih
usmeritev ponudil nekaj več
znanj in veščin iz kineziologije
oziroma fizioterapije in športa, drugim (fizioterapevtom,
športnikom, kineziologom) pa
iz zdravstveno-medicinskega
področja. To bi koristilo vsem,
najbolj pa koronarnim bolnikom pri rehabilitacijski vadbi.
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OBNOVITVENA REHABILITACIJA IN
ODDIH ZA MLADE KORONARNE BOLNIKE
Po infarktu brez strahu – namenite svojemu srcu pet dni rehabilitacije in
zmanjšajte tveganje za ponovitev bolezni!
Program obnovitvene rehabilitacije je prilagojen bolnikom, ki so doživeli koronarni dogodek ali bolezen najmanj pred enim letom, so pa še delovno
aktivni. Organiziran je v okolju, ki zagotavlja udobje in tretmaje za sprostitev in okrepitev, in to za majhne skupine, kar je nadvse dobrodošlo za
izmenjavanje izkušenj med udeleženci.
Program se začne in konča s posvetom s specialistom kardiologom. V začetku ima gost EKG in obremenitveni test, opravljene meritve pa so osnova
za določitev intenzivnosti in načina vadbe. Z ultrazvočnim pregledom srca se preveri njegova trenutna funkcionalnost.
Sledijo aktivnosti za povečanje telesne zmogljivosti in moči in za izboljšanje razpoloženja, in sicer vsakodnevno v naravi in v telovadnici, pod
nadzorom usposobljenega vaditelja in z nadzorovano intenzivnostjo. Ker namenjamo poseben poudarek celostni edukaciji, bolnike izobražujemo
tudi o zdravi prehrani in varni vadbi.

Terme Šmarješke Toplice
(od 29. marca do 3. aprila 2022 in od 8. do 13. novembra 2022)
Vsebina programa:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

5 nočitev s polpenzionom, z zdravo varovalno dieto (za srce in žile),
uvodni posvet pri kardiologu z EKG-jem,
obremenitveno testiranje,
ultrazvočni pregled srca,
3 x telemetrijsko spremljana vadba,
1 x netelemetrijska vadba, pod strokovnim vodstvom,
4 x nordijska hoja z vodnikom,
5 x vodena hidrogimnastika ali vodna aerobika,
kopanje v termalnih bazenih,
predavanje o prehrani za koronarne bolnike,
osebni posvet pri prehranski svetovalki (20 min),
predavanje fizioterapevta o vadbi in aktivnostih, primernih za koronarne bolnike,
1x dihalne vaje v skupini,
zaključni pregled pri kardiologu in izvid.

Cena programa: z ultrazvočnim pregledom srca 558,00 EUR
brez ultrazvočnega pregleda srca 482,00 EUR
Cena velja na osebo, v dvoposteljni sobi hotela Šmarjeta 4*.
Doplačila (na dan): polni penzion 15 EUR, turistična taksa 2,50 EUR. Enoposteljna soba – v hotelu Toplice 15 EUR, v hotelu
Šmarjeta 20 EUR. Doplačilo za bivanje v hotelu Vitarium na dan: 15 EUR v dvoposteljni sobi in 35 EUR v enoposteljni sobi.
Za marčevski termin lahko unovčite turistični bon. Vse aktivnosti se izvajajo v skladu z usmeritvami NIJZ.
Priporočamo dodatne storitve, za katere vam priznamo 15 % popusta:
•
•
•

analiza sestave tkiv (mišice, maščoba, voda),
dodatne dihalne vaje za sproščanje,
dodatni individualni posvet s prehransko svetovalko.
Marjan Menger: »Ob infarktu sem bil star 49 let; zgodil se je dobra dva meseca pred abrahamom. Tak dogodek, ko se zaveš, da
si bil z eno nogo že na onem svetu, zagotovo pusti posledice – pri tem, ki je infarkt preživel, in pri njegovih bližnjih. Ni enostavno.
Zdaj je moj moto »brez gibanja ni življenja« in že nekaj let se redno udeležujem pregledov in obnovitvene rehabilitacije v Termah v
Šmarjeških Toplicah.«

Gost lahko pride na diagnostične storitve z napotnico ZZZS. Potrebno se je pravočasno naročiti na storitve - po telefonu
07 38 43 582 ali na e-naslov narocanje.smarjeske@terme-krka.si. V tem primeru bo cena programa ustrezno nižja.
Ob rezervaciji programa navedite kodo 'Mladi koronarci'
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Novice o aktivnostih na Zvezi in v društvih
Alenka Babič, Lilijana Žerdoner, Peter Kordež
Oteženo izvajanje rehabilitacijske vadbe v naših društvih
Optimističnim začetkom vadbe v naših skupinah širom po
Sloveniji je kmalu sledila »trda
streznitev« zaradi vse slabših
epidemioloških razmer. Predsednik prim. Poles in vodja
aktiva vaditeljev Lilijana Žerdoner sta v pomoč vaditeljem in
vodstvom društev pripravila
navodila za vadbo v spremenjenih razmerah.
Ob doslednem spoštovanju
pogojev PCT smo nato v večini
društev nadaljevali z vadbo.
Vse dokler so vremenske razmere to dopuščale, smo vadili
na prostem in vadbo nadome-

ščali z razgibavanjem in hojo.
V društvih, kjer so prostorske
razmere omogočale medosebno razdaljo najmanj dva metra,
smo nadaljevali tudi z vadbo v
zaprtih prostorih. Tam, kjer to
ni bilo mogoče, smo povabili
člane, da se pridružijo internetni vadbi ali vadbi preko TV
sprejemnikov.
Dolgotrajna izolacija je bila za
koronarne bolnike zelo škodljiva, naši prostovoljci poročajo
o številnih stiskah, ki so pestile
predvsem starejše bolnike.
Obenem smo bili priče številnim novim pobudam, s katerimi v društvih ohranjajo stik s
člani, jih motivirajo za gibanje

in vadbo in poskušajo na nove,
inovativne načine obnoviti
naša organizirana druženja.
Predstavili smo se na strokovnem srečanju “Uporabna
kardiologija”
Na enem od prvih strokovnih
srečanj zdravnikov, ki so potekala v živo, simpoziju Edumedic »Uporabna kardiologija«,
smo strokovni javnosti po
daljšem času znova na samostojnem razstavnem prostoru
predstavljali našo dejavnost.
Priporočilo zdravnika in medicinske sestre je ob odločanju
bolnika o vključitvi v redno
vadbo in druge aktivnosti v
naših skupinah pomembno,

Vso pestrost spreminjajočih se razmer najbolje odraža prispevek, ki smo ga prejeli iz Koronarnega kluba Dravske doline:
»Za nami je obdobje negotovosti, strahu, nenehno spreminjajočih se ukrepov, prilagajanja in novih
zamisli. Ko smo že mislili, da smo po poletju zopet zakorakali v normalnost, smo se pošteno zmotili. V
septembru bi morali začeti z našo, že vrsto let utečeno telesno vadbo, v prostorih kulturnega doma v
Podvelki. Pa je g. župan na našo prošnjo rekel NE. Ostali smo pred zaprtimi vrati s kopico novih ukrepov in dvomov, ali sploh začeti? Po posvetu z našo vaditeljico Petro Čurin smo sklenili, da upoštevamo
vsa zdravstvena priporočila in s telovadbo začnemo zunaj, na prostem. Telovadili smo na igrišču v
Gotjenku, nato pa nadaljevali z nordijsko hojo. Naša srečanja so bila zelo drugačna, kot smo jih bili
vajeni, a kljub temu smo bili veseli skupnega druženja in vzdrževanja telesne kondicije, dokler je bilo to
mogoče. Ko pa so nam z omejitvami prepovedali tudi tovrstno druženje, smo si obljubili, da nadaljuje
vsak sam zase.
Vera Osvald
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težo), elementov za gibljivost
hrbtenice in sklepov ter elementov G-I-O. V vadbo so bili
uvedeni tudi elementi ravnotežja in koordinacije. Pri udeležencih vadbe smo spremljali
kazalnike kakovosti (test 6-minutne hoje, krvni tlak, srčno
frekvenco) in spremljali oceno
utrujenosti in prsne bolečine
po Borgovi skali. Rezultati so
pokazali, da smo izboljšali
fizično zmogljivost, kar smo
dokazali s primerjalnimi testi
6-minutne hoje pred pričetkom
vadbe in po 6 mesecih izvajanja vadbe po IPO programu.

pogosto tudi odločilno. Zato so
za nas takšne priložnosti zelo
dragocene, iskrena zahvala dr.
Marku Gričarju in ekipi Edumedic, da nam je to omogočil. Ob
tej priložnosti smo se predstavili tudi z novima razstavnima
panojema z obnovljenimi
podatki in logotipom Zveze.
Med udeleženci srečanja je
bilo za našo aktivnost veliko
zanimanja in upamo, da se bo
to odrazilo tudi v novih članih v
društvih.
Delo pri projektu Srce in
zdravje
V novembru smo zaključili prvi
del implementacije novega integriranega programa opolnomočenja srčno-žilnih bolnikov
(IPO ) v redno vadbeno dejavnost društev. Potekala je v 12
vadbenih skupinah, in sicer v
tistih društvih in klubih, ki so
se za to prijavili na internem
razpisu Zveze. V to novo obliko
vadbe so bili vključeni srčno-žilni bolniki iz Koroške regije
(vadba je potekala v Mežiški
dolini, Dravski dolini in Slovenj
Gradcu), v Spodnji Savinjski dolini (v Žalcu), v osrednji Sloveniji
(v Ljubljani), na Dolenjskem
(v Novem mestu), v Brežicah
(v Dobovi), v Ilirski Bistrici in v
Postojni.
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Vadbo je izvajalo 19 izkušenih
vaditeljev, ki so po izobrazbi diplomirani fizioterapevti, kineziologi, profesorji športne vzgoje,
diplomirani zdravstveniki in
diplomirane medicinske sestre.
Vsi so v marcu in aprilu opravili dodatni obnovitveni tečaj
za vaditelje in posebej opravili
tudi usposabljanje za vadbo po
programu IPO, ki ga je razvil
Koronarni klub Ljubljana.
Vadba je potekala v 50 % na
prostem, 25 % v telovadnicah
in 25 % preko digitalnih orodij
v času slabih epidemioloških
razmer (MS Teams, Zoom, FB,
lokalne TV ), od meseca maja
do novembra in je potekala
2-krat tedensko. V skupinah
je bilo udeleženih od 10 do
15 vadečih. Povprečna starost
vseh vadečih je bila 67,5 let, po
spolu so prevladovale ženske.
Struktura vadbene ure je bila
sestavljena iz tako imenovanega trikotnega modela aerobno dinamične (A-D) vadbe in
sinhronizirane kardio respiratorne rehabilitacije za izboljšanje vzdržljivosti srčno-žilnih
bolnikov. Model temelji na
integraciji elementov za krepitev telesne moči (z uporabo
uteži do 1kg ali z lastno telesno

Ob tem je ocena utrujenosti pri
tistih vadečih, ki so jo opisovali
ob začetnem testu, pri večini
ob končnem testu izginila ali pa
se je zmanjšala za 2–3 točke.
Še posebej so se izboljšali rezultati pri fizično manj zmogljivih. Da pravilno vodena vadba
dobro vpliva na kardio respiratorni sistem, smo dokazali tudi
s spremljanjem krvnega tlaka,
ki se je znižal ob zaključku vadbe za 10–30 mm Hg.
Vaditeljice in vaditelji poročajo,
da je takšen način vadbe zelo
dober in pripomore k ohranjanju ali izboljšanju zdravstvenega stanja vadečih. V
času epidemije je bilo izvajanje
vadbe zaradi številnih omejitev
in previdnostnih ukrepov zelo
oteženo. Udeleženci so bili z načinom vadbe zadovoljni, vendar
jih je oviral strah pred okužbo.
Vsi tudi niso izboljšali svojih
rezultatov, so jih pa ohranili
na podobni ravni, kot je bila
pred začetkom vadbe. Gre za
udeležence, ki so bili tudi pred
začetkom programa IPO zelo
telesno dejavni in visoko motivirani za ohranjanje in izboljšanje svojega zdravja.

Izvedba prvega dela tega projekta je za sodelavce na Zvezi
tudi velik organizacijski izziv.
Vodja aktiva vaditeljev Lilijana
Žerdoner, ki je tudi koordinatorica tega projekta, je bila v
rednem stiku z vsemi vaditelji,
ki so izvajali to novo obliko
vadbe. Kljub vsem težavam,
ki jih je tudi ob tem projektu
povzročalo nenehno prilagajanje razmeram epidemije, se
je med vaditelji spletlo veliko
dobrih delovnih povezav, sodelovanja in medsebojne podpore, ki bo ostala tudi vnaprej.
Velik zalogaj je bil ta projekt
tudi za »zakladnika« Petra
Kordeža, ki je skrbel za pravočasne podpise vseh pogodb z
vaditelji, izstavljanje računov
in njihovo poravnavo. Polletno
poročilo projekta je bilo tako
sestavljeno iz več kot 20 pogodb in dvakrat toliko računov,
vse je bilo izvedeno pravočasno in seveda prav tako tudi
poročanje na Ministrstvo za
zdravje. To je bilo prvič, da smo
iz finančnih virov Zveze neposredno pokrivali stroške vadbe v
društvih in izkazalo se je, da je
to izvedljivo.

o osnovah obeh bolezni, njuni
povezanosti, njunih skupnih
ukrepih za ohranjanje zdravja
ter razložiti pomen doslednega jemanja zdravil, njihovega
delovanja predvsem pri članih
, ki so koronarni bolniki in tudi
diabetiki.
Dr. Živa Kavčič Tršinar je
predstavila izsledke raziskav o
pričakovani življenjski dobi, ki
za koronarne bolnike, ki imajo tudi diabetes, niso najbolj
prijazne – 60-letni sladkorni
bolnik s srčno-žilno boleznijo
umre povprečno 12 let prej kot
njegov zdravi vrstnik!
A ob tem je predstavila tudi
rezultate raziskav , ki govorijo o tem, da obe odlično
zdravljeni bolezni lahko pripomoreta k enako dolgemu in
kvalitetnemu življenju oseb, t
diabetesom kot tudi koronarno
boleznijo. Pogovorili smo se
o nekaterih vzrokih za nedosledno jemanje zdravil ali celo
opuščanje posameznih zdravil, za kar se včasih odločijo
posamezni bolniki. Posebej je
predstavila izsledke raziskave

Steno 2, ki dokazujejo, da bolniki ob doslednem jemanju več
vrst zdravil, s katerimi intenzivno zdravijo obe bolezni, živijo
dlje.
Javno opozorilo o problematiki izostankov kontrolnih
pregledov in ostalih rednih
diagnostičnih storitev pri
koronarnih bolnikih
V začetku decembra smo
organizirali spletni pogovor z
našimi člani, vodili so ga prim.
Janez Poles, dr. med., prim. Cirila Slemenik Pušnik, dr. med.
in mag. Boris Krajačič, dr. med.
Pokazal je vso razsežnost težav, s katerimi se srečujejo naši
člani zaradi izostanka rednih,
njim namenjenih zdravstvenih
storitev, predvsem kontrolnih
pregledov in redne funkcionalne diagnostike. Kakšno je
realno stanje na tem področju,
bomo poskušali izmeriti tudi
s posebno anketo, ki smo jo v
januarju naslovili na vse člane
naših društev. Tako bomo dobili najboljši odraz dejanskega
položaja na tem področju, o
tem bomo poročali na prihajajočem Forumu preventivne
kardiologije v začetku marca.

Predavanja Srce in diabetes
Predavanja, ki smo jih imeli
v treh naših društvih ob svetovnem dnevu srca (29. 9.) ter
svetovnem dnevu diabetesa
(14. 11.), so bila kot naša skupna aktivnost z društvi diabetikov načrtovana pred vnovično
zaostritvijo razmer. Izvedli smo
jih deloma v živo ob strogem
upoštevanju pogojev PCT,
deloma pa tudi preko zooma. V
Novem mestu je predavala dr.
Živa Kavčič Tršinar, v Brežicah
dr. Irena Zlatanovič in v Postojni dr. Ajda Urbas.
Namen predavanj je bil osvežiti
vedenje članov obeh društev
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Pridružili smo se vseslovenski akciji cepljenja
O pomenu cepljenja proti koronavirusni bolezni smo v Zvezi
koronarnih društev in klubov
spregovorili že ob samem
začetku cepljenja, saj je zelo
pomembno, da se vedenje o
pomenu in koristih cepljenja
razširi med našimi člani, saj
sodimo namreč med ogrožene
skupine.
O tem so spregovorili številni kardiologi – naši strokovni
vodje, bodisi na predavanjih ali
pa na spletnih straneh društev.
Tej temi smo namenili poseben prispevek prim. Janeza
Tasiča, dr. med., v 3. številki
glasila. Pridružili smo se tudi
obema akcijama Ministrstva za
zdravje »Tedna oziroma dnevi
cepljenja« konec decembra in
v začetku januarja. Ob tem je
naš predsednik zapisal:
»Le ob zadostni precepljenosti se bomo lahko poslovili od
grozečega virusa in ponovno
prosto zaživeli. Ne more in ne
sme nam biti vseeno! Uporabimo razum, zberimo pogum in
zavihajmo rokav. Tako je prav!
Zase in za druge ljudi«
Vadba po društvih v trenutnem epidemiološkem stanju
Redna telesna dejavnost je
poglavitni del zdravega življenjskega sloga, ki jo svetujemo
vsem ljudem. Še posebej je
priporočljiva za bolnike s koronarno boleznijo, saj preprečuje
napredovanje bolezni. Zato je

za naše člane redna vadba v
društvih posebno »zdravilo«,
kot so to v pogovorih po spletu
nekateri zelo lepo povedali.
V zelo posebnih razmerah zadnjih dveh let so se številni naši
člani težko vključevali v različne
oblike telesnih dejavnosti, ki
vključujejo vodeno gibanje in
vadbo v skupinah. Nenehno
prilagajanje trenutnim razmeram je od nas terjalo veliko
iznajdljivosti, pa tudi vloženega
truda v osvajanje novih znanj
komuniciranja po elektronskih medijih. A pristni osebni
stiki, ki smo jih gradili skozi
leta, so se tudi tokrat izkazali
kot najpomembnejši. Podatki
o stotinah rednih telefonskih
pogovorov, ki so jih imeli tako
predsedniki kot tudi vaditelji
ali vodje vadbenih skupin, so
navdušujoči.
V aktivu vaditeljev smo se
redno posvetovali, delili dobre
izkušnje in tudi številne skrbi. V
tem času so med posameznimi
društvi nastale povezave, preko katerih smo skupaj izvajali
vadbo preko zooma, teamsa
ali TV oddaj, ki jih prej nismo
imeli.
Kratek pregled trenutnih
razmer po društvih (v mesecu
januarju ) kaže naslednjo sliko:
• v Koronarnem klubu v Ljubljana poteka vadba v živo in
preko elektronskih medijev v
vseh skupinah, njihov pristop k
vadbi v teh razmerah je predstavljen v posebnem prispevku,

• v Koronarnem društvu Gorenjske vadijo prek elektronskih medijev skupaj s Koronarnim klubom Ljubljana, v dveh
skupinah pa tudi v živo,
• v Koronarnem društvu Ilirska
Bistrica vseh devet skupin vadi
v živo, kdor pa ima pomisleke o varnosti vadbe v živo ali
nima PCT potrdila, vadi prek TV
Galeja,
• v Koronarnem društvu Slovenska Istra od 19 skupin v
živo vadi 13 skupin,
• v Koronarnem klubu Mežiške
doline vadijo v vseh skupinah v
polni sestavi v živo in po elektronskih medijih,
• v Koronarnem klubu Savinjske doline Žalec vadijo 3-krat
tedensko preko elektronskih
medijev,
• v Koronarnem klubu Maribor
vadi ena skupina v živo,
• v Koronarnem klubu Mislinjske doline vadijo 3 skupine v
živo, njihovi vadeči vadijo tudi
preko Avstrijske TV,
• v Koronarnem društvu Postojna pet skupin vadi v živo,
• v Šaleškem koronarnem
klubu poteka vadba 1-krat
tedensko preko elektronskih
medijev,
• v koronarnem klubu Brežice
in Društvu koronarnih bolnikov
Dolenjske in Bele krajine se
pridružujejo vadbi KD Ilirska
Bistrica prek TV Galeja,
• v društvih v Celju, Radencih,
Sevnici in v Dravski dolini vadbe trenutno ni, vzdržujejo pa
redne stike z vadečimi.

Konec lanskega leta smo izdali našo novo publikacijo – trganko »Vseživljenjska rehabilitacija srčno-žilnega bolnika«. Gre za posebno obliko opomnika o vsebini in pomenu naših programov, ki na eni strani z grafičnim prikazom povzame bistvo vseživljenjske rehabilitacije
srčno-žilnih bolnikov, na zadnji strani pa ima kontaktne podatke Zveze in društev. Trganko
bomo razdelili v Centre za ambulantno rehabilitacijo, specialistične ambulante in tudi nekatere ambulante družinske medicine, kjer imajo referenčne ambulante. Njen namen je
pospremiti bolnika z osebnim nasvetom o tem, kako nadaljevati zdravljenje bolezni, in mu
ponuditi tudi konkretno informacijo za vključitev v naša društva. Vsebinski koncept trganke je pripravil prim. Janez Poles, dr. med., oblikovala jo je Zala Babič. Trganko smo natisnili
s podporo podjetja Novartis, ki se mu za to iskreno zahvaljujemo.
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Vseživljenjska rehabilitacija za
mlajše koronarne bolnike
Alenka Babič in Mitja Skarlovnik
Prve dni novembra je v Termah
Šmarješke toplice potekal sestanek o razvoju programov
vseživljenjske rehabilitacije
za mlajše koronarne bolnike, na katerem sva sodelovala
tudi Mitja Skarlovnik in Alenka
Babič. Tu se namreč že vrsto
let srečuje skupina mlajših
koronarnih bolnikov iz vse Slovenije, ki niso vključeni v stalno
vadbeno skupino v svojem
domačem okolju (razen neformalne vodje ga. Tatjane Žagar,
ki vadi v skupini mladih koronarnih bolnikov v KK Ljubljana).

skupino mlajših bolnikov, ki si
želijo organizirane in strokovno
vodene vadbe.

Pogovor je tekel o tem, kako
organizirati primerne oblike rehabilitacijske vadbe za
mlajše bolnike v vsaj še nekaj
naših društvih. Mitja Skarlovnik
je predstavil svoje dosedanje
izkušnje pri organizaciji vadbenih srečanj za njegovo skupino
v Slovenj Gradcu. Tudi g. Marjan Menger iz Novega mesta
se po zaključku ambulantne
rehabilitacije redno srečuje s

Takoj, ko nam bodo epidemične razmere to omogočale,
bomo organizirali enodnevno
izobraževalno rekreacijsko
srečanje za mlade bolnike.
Nosilne teme tega srečanja
bodo vključevale vsebine, ki
so jih predlagali udeleženci
sestanka (predvsem več informacij o infarktih, vstavljenih
stentih, zdravilih proti strjevanju krvi, kako se boriti proti po-
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Naša Zveza si že nekaj let
prizadeva, da bi v več društvih
vzpostavili ločene vadbene
skupine mlajših bolnikov.
Takšne skupine so trenutno
le v KK Ljubljana, želimo pa
jih vzpostaviti vsaj še v tistih
društvih, kjer delujejo Centri
za ambulantno rehabilitacijo.
Dogovorili smo se o nadaljnjih
konkretnih korakih, ki vodijo
do zastavljenih ciljev.

-infarktni anksioznosti….). Vrsto
vprašanj imajo tudi o načrtovanju in obremenitvah pri telesni
aktivnosti, želijo si tudi stalna
oblike izmenjave medsebojnih
izkušenj.
V vodstvu Zveze razumemo, da
ti bolniki potrebujejo drugačen
pristop in želijo tudi več povezovanja na nivoju vse Slovenije,
a menimo, da bi morale te vadbene skupine ostati del lokalnih društev. Te skupine mlajših
bolnikov prinašajo v društva
nov zagon, predvsem pa vrsto
znanj in veščin, ki bodo zelo
dobrodošle, npr. na področju
elektronskega komuniciranja,
pomoči pri razpisih in podobno. Zavedamo se tudi tega, da
je vodenje te vadbe zahtevno
in terja posebej usposobljene
vaditelje, zato smo na Zvezi to
področje že finančno podprli,
to nameravamo tudi v letošnjem letu s pomočjo podpore
sponzorja podjetja AstraZeneca.

Zdaj vemo, kako pomembni so
naše druženje in osebni stiki!
Alojz Ovnič
Obdobje koronavirusa v vseh
petih, ne vemo pa še v koliko
drugih oblikah, nas postavlja v
položaj, ko smo postali bojazljivci celo sami pred seboj.
Leti 2020 in 2021 sta globoko
zarezali v družabno življenje
na celi črti. Resno me navdaja
misel, da je stopila med nas
hujša epidemija tesnobe, kot
pa sama epidemija COVID-19,
ki se je nikakor ne moremo
otresti. Variante na varianto,
vedno nekaj novega, tako da
človek malo podvomi, kaj sploh
je še res od vseh teh variant.
Eno je gotovo; številke, ki jih
navajajo strokovnjaki, so zgovorne, seveda, če so resnične.
Upam, da so. Porodila in utrdila se mi je misel, da nas iz vsega tega lahko odpeljeta samo
samozavest in prepričanje, da
obstajajo možnosti za druženja v naravi, na razdaljo! Če
pa to ne gre, imamo še možnost povezati se preko raznih
TEAMS-ov, Skayp-ov, Zoom-ov
in ne vem česa še. Moje priporočilo je: Najdimo si možnosti
za druženja na rehabilitacijskih
vadbah v naravi, na skupnih
letovanjih ali čisto spontano na
ulici ali sprehodu. Vsako srečanje in prijazen nasmeh nam
da nove moči in lepši pogled v
naslednje korake. Zato, dragi
moji: »Veselo v lepši jutri«.
V času od izdaje prejšnje številke glasila ste nam posredovali
številna poročila o vaših izletih,
letovanjih, pohodih in drugih
oblikah druženja s fotografijami, iz katerih sijejo zadovoljni
obrazi naših članov. Naj bodo
spodnje fotografije prijazna
popotnica v pomlad, ko se
bomo spet srečevali v živo.

Člani Koronarnega kluba Maribor na nordijski hoji z
Branetom Bonom iz Term Šmarješke Toplice

Člani Koronarnega kluba Mežiške doline v Termah Šmarješke Toplice

Članice in člani Koronarnega kluba Savinjska dolina
na zdraviliškem oddihu v Talasu Strunjan.
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Člani Koronarnega društva Gorenjske pred »svojim« drevesom v Zdravilišču Radenci

Člani KK Celje so praznovali Svetovni dan srca na Konigundi.

Obvezna skupinska fotografija z izleta KD Postojna
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Naše srčne poti:
pešpot Strunjan – Piran – Portorož - Strunjan
Alenka Babič
Naši organizirani pohodi so
še posebej dragoceni pozimi
in zgodaj spomladi, ko je zunaj še mraz, sneg ali megla.
V tem času je tudi sicer na
Slovenski obali navadno že
precej topleje in bolj sončno,
zato vam tokrat predstavljamo del Piranskih krožnih poti in sicer pot med
Strunjanskimi solinami in
Piranom.
Pot začenjamo na parkirišču
strunjanske plaže, nadaljujemo
ob strunjanski stjuži, čez soline
in nato mimo Pacuga do Fiese,
zaključimo pa z rahlim vzponom
čez piranske klife do cerkve Sv.
Jurija. Sledi prijazen spust do
Tartinijevega trga ter obvezna
kavica na toplem soncu.

Plaža in restavracija Pinija v Strunjanu (foto: Terme Krka)

Po predahu ali pa ogledu
katere od piranskih znamenitosti se potem podamo mimo
Bernardina do glavne promenade mondenega Portoroža. V
strunjansko dolino se vrnemo
po skrivnostnem predoru Valeta, po katerem je bila še pred
stotimi leti speljana ozkotirna
železnica Parenzana, sedaj pa
je namenjen le pohodnikom in
kolesarjem.
Celotna pot je dolga 12 kilometrov, samo do Pirana je 5
kilometrov. Vzemite si čas za
številne postanke, lepe razglede in fotografiranje, ne prezrite
tudi informativnih tabel z opisi
znamenitosti ob poti.
Zmoglivejši se v Strunjanu
lahko povzpnejo še nad klif
in si ogledajo Vidin gaj, križ in
čaroben Mesečev zaliv.

Sledimo modrim in oranžnim oznakam.
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Zanimivosti ob poti
Pot nas najprej vodi ob
strunjanski stjuži, plitvi morski
laguni, ki je danes povezana z
morjem le preko kanala. Nekoč
so tu gojili ribe, danes pa so
njene tople plitvine dom številnih redkih vrst ptic.
Čez prave nekdanje soline,
najsevernejše še delujoče
soline na Jadranskem morju in
v Sredozemlju. nas vodi lepo
urejena pot, ki ob robu zaliva
prečka vodotok Roja, imenovan tudi Strunjanska reka.
Zaliv Fiesa je najbolj poznan
po dveh slikovitih jezerih, ki sta
nastali kot posledica odkopavanja gline za nekdanjo opekarno. Malo jezero se nahaja
v zatišni legi tik pod pobočji in
je sladkovodno. Drugo jezero
je večje in globje ter je od leta
1963 povezano z morjem, zato
se v njem mešata sladka in
slana voda. Tudi ti dve jezeri
sta danes zaščiteni in namenjeni mirnemu gnezdenju ptic,
mnogi med nami pa smo v njih
v mladih letih še plavali.

Soline (foto: kraji.eu)
Predor Valeta je kamnit cestni
predor, ki poteka pod hribom
Lucan in je del sprehajalno
kolesarske poti Parenzana - Pot
Zdravja in Prijateljstva. En konec
predora se nahaja v Strunjanu,
drugi pa v Portorožu in predstavlja eno najbolj priljubljenih
povezav med Strunjanom in
Portorožem. Predor je dolg 550
metrov in je s tem najdaljši predor na trasi Parenzane. Speljan
je v blagem ovinku, poteka pa
skoraj točno pod krožnim kro-

Mesečev zaliv (foto: Terme Krka)
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žiščem na Valeti. Med letoma
1902 in 1935 je služil kot železniški predor nekdanje ozkotirne železnice med Trstom in Porečem, po kateri je vozila parna
lokomotiva. Po ukinitvi proge
je bil predor nekaj let zaprt, po
drugi svetovni vojni pa je služil
kot skladišče in za gojenje gob.
Po letu 2000 je predor prenovljen, vanj so namestili luči za
razsvetljavo, očistili zidove, makadam v predoru pa asfaltirali.

ZVEZA KORONARNIH
DRUŠTEV IN KLUBOV SLOVENIJE

Koronarni klub
Mežiške doline

Koronarno
društvo Radenci

Koronarni klub
Dravske doline
Koronarni klub
Maribor

Koronarni klub
Mislinjske doline

Koronarno društvo Gorenjske

Koronarno društvo Zgornje
Savinjske doline
Koronarni klub
Savinjska dolina Žalec

Šaleški koronalni klub

Koronarni klub
Celje

Koronarni klub
Ljubljana
Koronarni klub Sevnica

Koronarni klub Brežice
Društvo koronarnih bolnikov
Dolenjske in Bele krajine

Koronarno društvo Postojna

Koronarno društvo
Slovenske Istre

Koronarno društvo
Ilirska Bistrica

kraji, v katerih poteka vodena
rehabilitacijska vadba
sedeži društev in klubov

Zveza koronarnih društev in klubov Slovenije, Gledališki trg 7, 3000 Celje; www.zkdks.si, info@zkdks.si, 041 602 216
Smo reprezentativna organizacija cca 127.800 koronarnih bolnikov v Sloveniji, v kateri se izvaja tretja faza sodobne celostne
rehabilitacije koronarnega bolnika. Skrbimo za širitev mreže vadbenih skupin in društev po Sloveniji ter si prizadevamo zagotoviti
možnosti celovite vseživljenjske rehabilitacije čim večjemu številu koronarnih bolnikov.
Koordiniramo in usmerjamo rehabilitacijsko vadbo, ki poteka v 150 vadbenih skupinah in 81 krajih po vsej Sloveniji.

Koronarni klub Ljubljana

Koronarni klub Celje

Koronarno društvo Slovenske Istre

Koronarno društvo Gorenjske

Koronarno društvo Postojna

Koronarni klub Sevnica

Koronarno društvo Radenci

Koronarni klub Savinjska dolina Žalec Koronarni klub Mežiške doline
koronarni.klub.zalec@gmail.com
031 721 676
www.koronarni-zalec.si

info@srce-si.si
040 799 690
www.srce-si.si

Koronarni klub Maribor

Koronarni klub Brežice

Šaleški koronarni klub Velenje

Koronarno društvo Ilirska Bistrica

Koronarni klub Mislinjske doline

Koronarni klub Dravske doline

Društvo koronarnih bolnikov
Dolenjske in Bele krajine

Koronarno društvo Zgornje
Savinjske doline

info@koronarni-klub-lj.si
059 962 711
www.koronarni-klub-lj.si

info@koronarno-drustvo.si
031 742 278
www.koronarno-drustvo.si

edvard.metlicar@telemach.net
02 560 10 43, 041 645 365

koronarni.klub.maribor@siol.net
051 440 551
www.koronarni-klub-maribor.si
joze.valencic@prival.si
040 364 133, 040 45 99 55
www.koronarno-ilbistrica.si

info@koronarnodrustvo-dbk.si
www.koronarnodrustvo-dbk.si

lucfranjo@gmail.com
03 548 41 85
www.koronarni-klub-celje.com
koronarnodrustvopostojna@siol.net
040 874 447
www.koronarno-postojna.si

koronarni.klub.brezice@gmail.com
031 380 714
www.koronarni-klub-brezice.si
kklub.mdoline1@gmail.com
02 884 30 14, 031 638 747
www.kk-mislinjskedoline.com

pisarna@kdsi.si
051 628 931
www.kdsi.si

kksevnica@gmail.net
041 527 095
www.zd-sevnica.si/koronarni-klub-sevnica

info@koronarni-klub-velenje.si
070 745 835
www.koronarni-klub-velenje.si
drustvo.src.bol.dd@gmail.com
031 331 662
www.zd-radlje.si

kd.zg.savinjskadolina@gmail.com
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KRONIČNA LEDVIČNA BOLEZEN

Pri kronični ledvični
bolezni (KLB) se
delovanje ledvic
sčasoma poslabšuje.1

Kaj je kronična
ledvična bolezen?

PRITISK NAJ BO NA
ODKRIVANJU KLB,
NE NA LEDVICI.

Filtriranje krvi ter odstranjevanje
odpadkov in odvečne vode iz telesa.2
Vsako minuto se prefiltrira pol
skodelice krvi in tako nastaja urin.2

Kaj je glavna
vloga ledvic?

OCENJUJEJO, DA 9 OD 10 LJUDI S KLB NE VE ZA SVOJO BOLEZEN.3
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10 % bolnikov s KLB stopnje 3 ima potrjeno diagnozo.
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ETNIČNA
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Povezani zapleti
2 od 3 primerov KLB
sta posledica sladkorne
bolezni in visokega
krvnega tlaka.7

KLB je znana kot
»pomnoževalka
bolezni«, saj se pogosto
pojavlja v sklopu več
sočasnih bolezni.8

Z nadaljnjim slabšanjem
delovanja ledvic se bolniki
soočajo s povečanim
tveganjem za pojav drugih
zapletov, vključno z anemijo
in hiperkaliemijo.9

Napredovanje bolezni se
lahko upočasni, vendar je
ni mogoče pozdraviti.10

KLB-kronična ledvična bolezen
oGF-ocena glomerulne filtracije (merilo delovanja ledvic in pomeni oceno, koliko krvi se prefiltrira skozi ledvične glomerule v minuti)
Reference: 1. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. What Is Chronic Kidney Disease?; Na voljo na naslovu: https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/chronic-kidney-dis- ease-ckd/what-is-chronic-kidney-disease. (dostopano januar 2022) 2. National Institute of Diabetes and
Digestive and Kidney Diseases. Your Kidneys & How They Work. Na voljo na naslovu: https://www.niddk.nih.gov/health-information/kidney-disease/kidneys-how-they-work (dostopano januar 2022). 3. GBD Chronic Kidney Disease Collaboration, Lancet. 2020;395(10225);709-733. 4. Ravera M, Noberasco G, Weiss U, et al.
CKD awareness and blood pressure control in the primary care hypertensive population. Am J Kidney Dis. 2011;57(1):71–77. 5. National Kidney Foundation. Estimated glomerular filtration rate (eGFR). Publicirano14 September 2020; Na voljo na naslovu: https://www.kidney.org/ (dostopano oktober 2021). 6. Brück K et al.
CKD Prevalence Varies across the European General Population.J Am Soc Nephrol. 2016;27(7):2135–2147. 2016 July 27(7); Na voljo na naslovu:https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4926978/#s1title (dostopano oktober 2021) 7. National Kidney Foundation. Kidney Disease: The Basics. Na voljo na naslovu: https://
www.kidney. org/news/newsroom/factsheets/KidneyDiseaseBasics (dostopano januar 2022) 8. National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases. Kidney Disease Statistics for the United States: National Institutes of Health. Na voljo na naslovu: https://www.niddk.nih.gov/health-information/ health-statistics/
kidney-disease (dostopano januar 2022) 9. National Kidney Foundation. What is Hyperkalemia?. Na voljo na naslovu: https://www.kidney. org/atoz/content/what-hyperkalemia (dostopano januar 2022) 10. National Health Service. Chronic kidney disease. Na voljo na naslovu: https://www.nhs.uk/con- ditions/kidney-disease
(dostopano januar 2022)
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