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Lepo pozdravljeni
Knjižica, ki je pred vami, je pripravljena z namenom, da – tako kot pozdrav – nagovori 
in zbliža ter izrazi naklonjenost in spoštovanje. 
Namenjena je vam, s katerimi se zaposleni v Pomurskih lekarnah srečujemo ob 
vsakodnevnem delu v lekarni, in vsem, s katerimi so naša pota prepletena. Tako knjižica 
s svojimi informacijami, nasveti in z domačo, toplo besedo pozdravlja slehernega in 
prinaša lep pozdrav iz Pomurskih lekarn.

Knjižica se pridružuje pozdravom kolektiva 84 zaposlenih v Javnem zavodu Pomurske 
lekarne. S svojimi štirinajstimi enotami, razporejenimi v Murski Soboti, Lendavi, 
Ljutomeru, Gornji Radgoni, Svetem Juriju ob Ščavnici, Dobrovniku, Turnišču, Črenšovcih, 
Beltincih in Puconcih, s 36 magistri farmacije in 30 farmacevtskimi tehniki opravljamo 
lekarniško dejavnost na obeh straneh reke Mure in skrbimo za preskrbo okrog 130.000 
prebivalcev. Pomurske lekarne opravljamo v Lekarni Murska Sobota tudi dežurno službo 
in tako zagotavljamo neprekinjeno preskrbo prebivalcev z zdravili na širšem območju 
pokrajine ob reki Muri.

Tako se žuborenju Mure, šelestenju prleško-prekmurskih trav in žvrgolenju ptic 
pridružijo tudi pozdravi mnogih ljudi, ki pomoč poiščejo v lekarni. Takšni, ki se spajajo 
s prekmursko ravnico, prleškimi griči ter razodevajo dobre, poštene in delovne ljudi. 
Pozdravi, ki velikokrat z žuljavo in tresočo se roko krepko stisnejo desnico in potrepljajo 
po rami, pokimajo, globoko pogledajo v oči in vidijo v srce. Takšni se prepletajo s tihimi 
pozdravi, ko govorijo zgolj bolečina in žalost ter na skrivaj utrta solza. In pridružijo 
se jim pozdravi, polni mladostniškega zanosa, veselja in navdušenja. Tam nekje 
opaziš pozdrav, ki sramežljivo pomežikne, in spet nekje zaslišiš nerazločno čebljanje 
zvedavega otročiča.

In tej množici pozdravov, ljudi in pričakovanj, ki pridejo v lekarno bodisi po zdravilo 
bodisi po nasvet, lahko odgovorimo lekarniški farmacevti, ki opravljamo lekarniško 
dejavnost. Ta je opredeljena kot del zdravstvene dejavnosti, ki zagotavlja preskrbo 
prebivalstva z zdravili. Preskrba z zdravili obsega izdajo zdravil na recept in brez 
recepta ter magistralno pripravo zdravil. Poleg tega zagotavljamo še preskrbo s 
pomožnimi zdravilnimi sredstvi, prehranskimi dopolnili, ortopedskimi pripomočki, 
sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja ter svetujemo pri predpisovanju 
in uporabi zdravil. Zagotavljanje odgovornega zdravljenja z zdravili je namreč eno 
izmed temeljnih poslanstev lekarniškega farmacevta.

A ker pozdrav brez odzdrava nima odmeva, oskrbi z zdravilom dodamo še skrb. 
Čeprav je skrb sestavni del oskrbe, je skrb še mnogo več – skrb, da bo izdano pravo 
zdravilo, za pravega bolnika, ob pravem času, za pravi namen, v pravem odmerku ter 
s pravimi nasveti in opozorili. Kajti meja, ki loči zdravilo od strupa, je izjemno ozka in 
tanka, prednosti in tveganja pa moramo velikokrat potežkati z natančno farmacevtsko 
tehtnico. In prav farmacevtska skrb s svetovanjem je tisto, kar  tehtnico prevesi na stran 
zdravila. 
V okviru farmacevtske skrbi in informiranja Pomurske lekarne poleg svetovanja v 
lekarnah uporabljamo tudi tiskane in avdio-vizualne medije in internet. Tako s tedenskimi 
in mesečnimi prispevki v časopisih, revijah, po radiu in televiziji ter na spletni strani 
Pomurskih lekarn javnost seznanjamo z aktualnimi novicami, ozaveščamo o zdravilih, 
zdravljenju in samozdravljenju, varni in pravilni uporabi zdravil in prehranskih dopolnil 
ter o zdravem načinu življenja.

V ta namen smo v Pomurskih lekarnah pripravili tudi projekt predavanj, ki smo ga 
poimenovali Lepo pozdravljeni in s katerim pozdrave ponesemo po celotnem Pomurju. 
Po odzivu sodeč, smo med ljudi ponesli koristne informacije o zdravju in varovanju 
zdravja. Zadovoljstvo ljudi in želja obiskovalcev, da bi iz predavanj nastala tudi knjižica 
z zbrano vsebino, pa je dokaz, da ste naš pozdrav slišali in nanj tudi odgovorili. Tako se 
je na vašo pobudo rodila ideja o nastanku knjižice, ki je pred vami. 

Prve strani namenjamo zvedavim otrokom, nadaljujemo s skeptičnimi mladostniki, 
ustavimo se pri kritičnih odraslih in končamo z modrostjo starejših. Knjižica opisuje 
vsakdanje življenje ljudi v različnih starostnih obdobjih, njihovo medsebojno povezanost 
ter ob tem vpetost in potrebnost lekarniške dejavnosti. Sprehaja se skozi vse leto, kljubuje 
boleznim in nevšečnostim, ponuja nasvete in zahteva čas za razmislek. Zato je knjižica 
namenjena vsakomur in jo kot majhno pozornost poklanjamo slehernemu.

Ko vam jo izročamo, verjamemo, da se vam bodo ob prebiranju postavljala vprašanja. 
Želimo pa, da bi se vam ob njih nizali tudi odgovori in bi vam knjižica z njimi prinesla 
vsaj delček tistega, kar vam želimo podariti. 

Zato vas v tem upanju k prebiranju knjižice pospremimo ne le z »Lepo pozdravljeni«, 
temveč k temu dodajamo tudi: »Dobrodošli!« 

Polonca Fiala, mag. farm.,
urednica
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Tudi Minka je takšna. Majhna, zvedava, z navihanimi očmi, rdečimi lički 
in kodrastimi laski z rdečo pentljo. Kot blisk šviga zdaj sem, zdaj tja, vse hoče 
videti, vse prijeti, in kot bi mignil z drobnimi ročicami ponese k ustom vse, kar 
želi poskusiti. »Minka, pusti zdaj to,« pravi mamica. »Pridi, greva na sprehod, 
zunaj je toplo pomladansko sonce. Spotoma stopiva še v lekarno,« doda in 
jo prime za roko. In se odpravita …
»Koliko škatlic,« vzklikne Minka, ko vstopita v Pomurske lekarne. S prstom 
pokaže na rdečo: »Tisto rdečo bi rada, z bomboni, ki imajo okus po jagodah.« 
In že vleče mamico za rokav. »Počakaj no, Minka,« jo okara mamica, »v 
lekarno sva prišli po zdravila, ki jih je za očka predpisal zdravnik. Pa babica 
kašlja. Si pozabila, Minka, babici si obljubila, da ji boš prinesla sirup.« 
A Minka želi bombone. Tiste rdeče. Nekoč jih je že dobila, a kaj, ko je vsak 
dan lahko pojedla le enega. Zdaj jih spet hoče! Ne samo enega, kar celo 
pest jih bi. Tistih  rdečih …
»To so zdravila,« pojasni mamica Minki. In farmacevtka v beli halji doda: »In 
zdravila niso bomboni!« Nasmehne se Minki in jo povabi, naj gre z njo: »Kaj 
praviš, Minka, bi si ogledali vse te pisane škatlice?« Minka je navdušena. 
Prime farmacevtko za roko in odpravita se po lekarni … 

LEKARNA IN NJEN POMEN
Zakon o lekarniški dejavnosti opredeljuje lekarniško dejavnost kot del zdravstvene 
dejavnosti, ki zagotavlja preskrbo prebivalstva ter zdravstvenih zavodov in 
drugih organizacij z zdravili. Preskrba z zdravili obsega izdajo zdravil na 
recept in brez recepta ter magistralno pripravo zdravil (mazila, kreme, pudri, 
praški, raztopine, sirupi …). Lekarne poleg lekarniške dejavnosti opravljajo še: 
preskrbo s pomožnimi zdravilnimi sredstvi, prehranskimi dopolnili, ortopedskimi 
pripomočki, sredstvi za nego in drugimi sredstvi za varovanje zdravja; izdajanje 
veterinarskih zdravil; izdelovanje in preverjanje kakovosti zdravil in pomožnih 
zdravilnih sredstev ter svetovanje pri predpisovanju in uporabi zdravil. 

Otrok je oseba od rojstva do 12. leta starosti. Rast in razvoj prinašata 
številne spremembe (razvoj, spremembe telesa, delovanje organov ...), 
ki jih moramo ob uporabi zdravil upoštevati. Hkrati je otrok radoveden, 
zvedav in hoc¡e pridobiti izkustvo (hoc¡e prijeti, vonjati in okusiti). Tako 
predvsem v obdobju otroštva prihaja do vec¡je nevarnosti zastrupitve 
z zdravili. 

1. OTROŠTVO
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Iz zakona je razvidno, da ponujajo lekarne poleg zdravil na recept še 
mnogo drugih izdelkov, ki so na voljo brez recepta. To so:

• zdravila brez recepta,

• medicinsko tehnični pripomočki,

• prehranska dopolnila,

• kozmetični izdelki.

In je tudi razumljivo, da zgolj izdelek sam po sebi še nima učinkovitosti! 
To mu vdihnejo nasvet farmacevta, dodatna pojasnila in opozorila. In šele 
takrat, ko je oskrbi dodana skrb, postaneta zdravilo in izdelek varna in 
lahko pokažeta učinkovitost.
Kako te izdelke medsebojno ločiti, za katerega se odločiti in kaj vse je 
potrebno, da se lahko znajdejo na lekarniški polici, so vprašanja, ki se 
porajajo mnogim. Razvrstitev je vsekakor odvisna od sestave, delovanja in 
namembnosti izdelka v skladu z zakonskimi definicijami.

Zdravila
Zdravila so namenjena zdravljenju, preprečevanju ter diagnosticiranju 
bolezni in bolezenskih stanj prek farmakološkega, imunološkega ali 
presnovnega delovanja. Samo izdelki, ki imajo dovoljenje za promet 
z zdravilom, imajo dokazano učinkovitost v skladu s strogimi pravili za 
zdravila. Pogovorno pravimo, da je zdravilo registrirano. Samo pri zdravilih 
pristojni državni organi preverijo dokazila o njihovi kakovosti, varnosti 
in učinkovitosti, preden jih smejo začeti tržiti. Registracija nam torej ne 
zagotavlja le varnosti in kakovosti, pač pa tudi učinkovitost, ki mora biti 
dokazana! Bodisi se je to pokazalo v več letih redne klinične prakse bodisi 
so učinkovitost dokazale kontrolirane klinične raziskave. To velja tudi za 
zdravila rastlinskega izvora.  

Prehranska dopolnila
Prehranska dopolnila so vrsta živil, katerih namen je dopolnjevati običajno 
prehrano. So koncentrirani viri hranil ali drugih snovi s hranilnim ali 
fiziološkim učinkom, ki so sicer v živilih. Prehranska dopolnila so na videz 
lahko podobna zdravilom (v obliki kapsul, tablet, sirupov ...), a jih ureja 
zakon o živilih, ki je precej ohlapnejši kakor zakon o zdravilih. Zagotavlja 
varnost in kakovost, ne pa učinkovitosti. Prehranskim dopolnilom se zato 
pri označevanju, predstavljanju in oglaševanju ne sme pripisovati lastnosti 
preprečevanja, zdravljenja ali ozdravljenja bolezni. To določilo varuje 
potrošnike pred zavajanjem in lažnimi obljubami. Kadar se prehransko 
dopolnilo prvič daje v promet v Republiki Sloveniji, mora proizvajalec o 
tem obvestiti Ministrstvo za zdravje. 

Medicinsko tehnični pripomočki
Medicinski pripomočki so instrumenti, aparati, sredstva, materiali in drugi 
izdelki, ki so namenjeni diagnosticiranju, preprečevanju, spreminjanju, 
zdravljenju ali lajšanju bolezni, okvar ali invalidnosti. Od zdravil jih loči 
dejstvo, da svojega osnovnega namena v ali na človeškem telesu ne 
dosežejo na podlagi farmakoloških, imunoloških ali metaboličnih lastnosti, 
ampak na podlagi fizikalnih lastnosti. Medicinski pripomoček je ustrezen, 
če je skladen z bistvenimi zahtevami za medicinske pripomočke. Neodvisni 
državni organi izvajajo nadzor nad medicinskimi pripomočki, ki so na trgu.

Kozmetični izdelki
Kozmetični izdelki so snovi ali pripravki, ki so namenjeni nanašanju na 
zunanje dele človeškega telesa ali na zobe in sluznico v ustni votlini z 
namenom, da očistijo, odišavijo ali zaščitijo, jih ohranijo v dobrem stanju, 
spremenijo njihov videz ali odpravijo neprijeten telesni vonj. Dobavitelji 
morajo priglasiti dejavnost in pred prvim dajanjem v promet sporočiti 
podatke o kozmetičnem izdelku Uradu za kemikalije.    



Tako nam postaja vse bolj jasno, da imajo izdelki različno »težo« in da ni 
vseeno, po čem posežemo. Zdaj, verjamem, tudi bolje razumemo, zakaj 
vsega tistega, kar s hvalospevi prikazujejo reklame po televiziji, radiu 
in časopisju, ne moremo najti v lekarnah. Opevanim izdelkom namreč 
velikokrat manjka vse tisto, kar bi jih zavihtelo na lekarniško polico, in imajo 
mnogo preveč balasta, ki jih zadrži na situ, ko izdelke »sejemo« na lekarniški 
tehtnici. Jasno nam torej postaja, zakaj si prav ti izdelki, ki na natančni 
lekarniški tehtnici niso uspeli zamajati posodice, poskušajo utreti pot drugje. 
Trkajo na vrata domov v rokah spretnih prodajalcev, zapolnjujejo internetne 
kotičke in se želijo prevažati v košaricah takšnih in drugačnih trgovin. In 
se širokoustijo, kaj vse da zmorejo, in poudarjajo, da je ni bolezni, ki je 
ne bi ugnali. Takšnim in podobnim neslanostim in lažnim obljubam, ki so 
celo prepovedane, pa, žal, bolan človek velikokrat nasede. Vrtoglave cene 
ga ne zmotijo – kajti zdravje nima cene, znajo opravičiti svoja dejanja 
prodajalci. 

Zato mora postati jasno, da je farmacevt kot strokovnjak za zdravila tisti 
zadnji filter, ki izdelku, ki ga je presejal skozi sito in ga kot varnega in 
kakovostnega uvrstil na lekarniško polico, šele s pravilno in tehtno izbiro ter 
ustreznim nasvetom, morebitnimi opozorili in pregledom interakcij vdihne 
tudi učinkovitost.

Jasnina naj osvetli tudi evforične jogurte in margarine proti holesterolu, 
ustekleničene vode za topljenje maščobe, detergente za pomivanje posode 
s kalcijem za zdrave in lepe nohte,  vzglavnike z aloo vero za lepo kožo, 
odeje proti stresu … 

Še več jasnine pa mora posvetiti v temine tistih, ki želijo zaradi potrošniške 
miselnosti in ekonomske preračunljivosti  tudi zdravila strpati na police med 
paštete in pralne praške, nekaj pa še med jogurte in margarine, ki se jim 
indikacije tako in tako že pripisujejo. Da bi jih lahko iz istega koša ponujal 
kdor koli, komur koli, kjer koli, za kar koli in kadar koli, ne meneč se in 
pozabljajoč, da gre vendarle za zdravje in blagor ljudi. 
Ja, potrebna je jasnina! 

1110 Ko si Minka ogleda lekarno, veliko bolje razume, kaj so tiste pisane škatlice. 
Zdaj tudi ve, da:

- zdravila niso bomboni,
- jih ne smemo uživati, kadar se nam zahoče, 
- zdravilo mora biti pravilno izbrano in svetovano,
- zdravila ne vzamemo sami, ampak počakamo, da nam ga odmeri mamica 

ali očka ali drug odrasel človek, ki ga poznamo,
- je potrebna previdnost pri uporabi, ker lahko imajo tudi stranske učinke,
- moramo vedeti, kdaj in kako zdravilo zaužiti ter kako dolgo ga  uporabljati,
- nam nasvete o vsem tem dajo v lekarni.

Zdaj tudi ve, da so tisti rdeči »bombončki« pravzaprav tablete, ki vsebujejo 
vitamine in minerale. »A zakaj jih uporabljamo?« je spet radovedna Minka ...



1312

VITAMINI IN MINERALI
Vitamini so različne organske spojine, ki so v hrani v majhnih količinah, vendar 
so nujno potrebni za normalno delovanje človeškega organizma. Poljudno jih 
poimenujemo z različnimi črkami: A, B, C, D ... Če je v eni skupini več podobnih, 
jih razlikujemo z dodatnimi številkami (B1, B3, B6 ...). Njihov pomen je predvsem 
v vrsti metabolnih procesov, ki potekajo v telesu in brez katerih bi bil obstoj 
organizma praktično nemogoč. Večine vitaminov organizem ne more sam 
proizvesti, zato jih mora pridobiti s hrano. 

Minerali so anorganski kemijski elementi, ki tvorijo glavni del trdne zemeljske 
skorje. Človeško telo jih vsebuje vsaj 60 od 103, torej večino. So namreč sestavni 
del encimov, hormonov, vitaminov in drugih organskih spojin. Predstavljajo 
približno štiri odstotke teže telesa. Prav tako kot vitamini so nujni za življenje. 
Organizem jih ne zmore sintetizirati sam, zato jih je treba v telo vnesti s hrano. 

Težko je na kratko opisati vlogo vitaminov in mineralov v našem telesu. Če se 
omejimo na najočitnejše, lahko rečemo, da vitamin A ugodno vpliva na kožo. 
Ima pomembno terapevtsko vlogo pri zdravljenju različnih dermatoloških motenj 
(akne, psoriaza). Poleg tega ne smemo zanemariti njegovega ugodnega vpliva 
na vid, saj ima pomembno vlogo pri tvorbi vidnega pigmenta. Vitaminov B je 
več, zato uporabljamo kar naziv vitamini B-kompleksa. Njihova vloga je zelo 
raznovrstna, predvsem moramo omeniti ugoden vpliv na živčevje. Ob omembi 
vitamina C najprej pomislimo na pomočnika v boju z raznimi infekcijami, saj 
nastopa kot antioksidant in poveča odpornost. Podobno vlogo v organizmu 
ima vitamin E, vendar je slednji topen v maščobah. Vitamin D lahko imenujemo 
tudi antirahitični vitamin, saj prepreči in zdravi rahitis. Poimenovanje »vitamin 
sonca« izhaja iz dejstva, da pod vplivom sončne svetlobe nastaja v koži.

Železo je pomemben mineral, ki omogoča, vezan v rdečih krvničkah, prenos 
kisika do celic. Kalcija je največ v kosteh, saj omogoča trdnost le-teh. Magnezij 
je pomemben v encimskih procesih, za prenos dražljajev, mineralizacijo kosti, 
kalij pa pri prenosu živčnih dražljajev, krčenju mišic in za nemoten srčni utrip.
Lekarniški farmacevti poudarjamo, da večinoma lahko zadostimo potrebam 
po vitaminih in mineralih s pravilno prehrano. V določenih primerih, ko trpimo 
pomanjkanje ali so potrebe večje (odraščanje, nosečnost, starost, športniki, 
bolezni), pa je smotrno poseči po nadomestkih. Priporočamo, da se ob nakupu 
posvetujete z lekarniškim farmacevtom, ki bo pomagal izbrati ustrezen izdelek 
(sestava, farmacevtska oblika, oblika spojine). Opozorili bomo na pravilno 
uporabo – vpliv hrane, drugih snovi ali zdravil ipd. Če bomo med pogovorom 
ugotovili katerega izmed resnejših znakov, pa vas bomo napotili k zdravniku, 
saj bolezni zgolj z vitaminsko-mineralnimi pripravki ni mogoče pozdraviti. 

Pravilna uporaba vitaminsko-mineralnih dodatkov
Pazimo, da ne zaužijemo prevelikih količin teh mikroelementov. To še posebno 
velja za v maščobah topne vitamine (A, D, E, K) in minerale. Prevelikemu 
odmerjanju se izognemo z upoštevanjem priporočenega dnevnega vnosa, ki 
ga označuje kratica RDA. Nosečnice morajo biti pozorne pri vnosu vitamina 
A, predvsem njegove aktivne oblike. Tako naj ne bi zaužile več kot 1500 
mikrogramov retinola na dan. Bodočim mamicam pa priporočamo že ob 
načrtovanju nosečnosti in tudi vsaj med prvim trimesečjem folno kislino. 

Starši  otrokom pogosto dodajajo vitamine in minerale v obliki prehranskih 
dodatkov. S tem ni nič narobe, če le upoštevajo načela optimalnega vnosa. 
Čeravno ne gre za zdravila, shranjujte te pripravke tako, da otrokom ne 
bodo dostopni, da preprečite morebitno zastrupitev. Starejši, posebno ženski 
del populacije, pogosto posega po dodatkih kalcija. Če jemljete zdravila za 
nevtralizacijo ali zniževanje izločanja želodčnega soka ali če imate ob dodatkih 
kalcija želodčne težave, posezite raje po taki obliki kalcija, ki ne zahteva kislega 
okolja. Tako se bo kalcij lažje absorbiral iz prebavil (citrat, glukonat, laktat).
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Na optimalen izkoristek pa ne vpliva le kislost želodčnega soka, pač pa tudi 
sočasno zaužitje nekaterih mikrohranil, hrane in celo zdravil. Absorbcija 
železa bo boljša, če ga zaužijete skupaj z vitaminom C, poslabša pa se ob 
sočasnem zaužitju kalcija ali s kalcijem bogate hrane (mleko, mlečni izdelki, 
s kalcijem obogaten pomarančni sok). Ob zdravljenju z nekaterimi antibiotiki 
(fluorokinoloni) teh ne smete zaužiti sočasno z nekaterimi elementi (kalcij, 
železo), saj lahko takrat učinek antibiotika izostane.  Se pa določeni dodatki 
podpirajo. Ob osteoporozi tako s kalcijem priporočamo še vnos magnezija in 
vitamina D. 

Opozoril je kar precej, zato previdnost in posvet s farmacevtom nikakor nista in 
ne smeta biti odveč!

Ko Minka z mamico zapušča lekarno, se v njeni glavici podi tisoče 
misli – o lekarni in  o zdravilih. Dobila je tudi tisto rdečo škatlico z vitamini in 
minerali, ki so potrebni za rast in razvoj. Ve tudi to, da jih ne sme biti premalo, 
pa tudi preveč ne. Na to je farmacevtka Minko opozorila in ji je navodilo 
napisala tudi na škatlico. Ko so Minkine drobne ročice iz rok farmacevtke 
prejele rdečo škatlico z vitamini, je na njih pisalo: samo eno tabletko na dan!

Minka se je danes veliko naučila. Koliko pa si se ob Minki naučil ti? 
Preveri s pomočjo igrice. 

KER SI NA 
SKRIVAJ IZPLJUNIL 
TABLETKO, 2-KRAT 
NE MEČEŠ KOCKE!

BOLI TE 
TREBUŠČEK IN 

SI TO TAKOJ 
POVEDAL 

MAMICI. 6 POLJ 
NAPREJ!

TABLETE NISO 
BOMBONČKI IN 

NISO NAMENJENE 
IGRI. KER TO 

UPOŠTEVAŠ, ŠE 
ENKRAT MEČEŠ 

KOCKO!

KER VEŠ, DA TI 
ZDRAVILO SMEJO 

DATI SAMO MAMICA, 
OČKA ALI DRUGA 
ZNANA OSEBA, 

GREŠ LAHKO 5 POLJ 
NAPREJ!

KER SI VZEL 1 
ŽLIČKO SIRUPA 
PREVEČ, GREŠ 7 

POLJ NAZAJ!

KER OB DOLOČENI 
URI NISI POPIL 

ŽLIČKE ZDRAVILA, SE 
VRNEŠ NA ZAČETEK!

KONEC

ZAČETEK

KER SI NA 

KONEC

ZAČETEK

ŽLIČKO SIRUPA 
PREVEČ, GREŠ 7 

POLJ NAZAJ!

BOMBONČKI IN 
NISO NAMENJENE 

UPOŠTEVAŠ, ŠE 
ENKRAT MEČEŠ 

DATI SAMO MAMICA, 

GREŠ LAHKO 5 POLJ 

TREBUŠČEK IN 

MAMICI. 6 POLJ 

VRNEŠ NA ZAČETEK!
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Obdobje mladostništva umestimo med 10. in 19. leto. Je zahtevno 
obdobje tako za starše kot za mladostnike, ki v tem obdobju prehajajo 
iz sveta otroštva v svet odraslosti. Sprejeti je treba številne spremembe 
na telesni, razumski, c¡ustveni in druz¡beni ravni. Mladostnik v tem 
obdobju išc¡e svojo vlogo, odkriva svoje talente in meje svojih 
zmoz¡nosti. Z¡eli biti sprejet in opaz¡en, zato je to obdobje tudi obdobje 
tveganih vedenj. Ta so perec¡ problem ne samo mladostnikov in 
njihovih staršev, pac¡ pa celotne druz¡be.

Iz sobe se razlegata bučna glasba ter smeh prijateljev in sošolcev. Končno 
poletne počitnice! Dominik, Oton, Tajda in Angelika snujejo dopust. »Vau, si 
predstavljaš, nič pridiganja staršev, nobenih omejitev, ne priganjanja k učenju 
in delu. Uživali bomo, spali čez dan, zvečer pa veselo v lajf. Le kaj boljšega 
bi si človek sploh lahko želel!« pravi Dominik in pomežikne Tajdi. »Hja,« pravi 
Oton, »zagotovo bo veselo, a potruditi se moramo, da ta brezskrbnost ne bo 
nepremišljena, naduta in samo trenutna. Da naša brezskrbnost ne bo delala skrbi 
našim staršem in navsezadnje da se nam prevelika mladostniška brezskrbnost 
ne bo izmuznila in se kaj hitro odrazila kot skrb, kako povrniti vse to veselje, 
mladostniško razposajenost in potenciale, ki so nam dani, da jih uresničimo v 
svojem življenju.«  Prijatelji se zamislijo.
»Ugasnimo glasbo,« predlaga Angelika, »in prisluhnimo predavanju o drogah. 
Vedenje in znanje o tem nas lahko obranita ene izmed teh stranpoti življenja …«

DROGE
Marihuana je najpogosteje uporabljana prepovedana droga pri nas in v 
svetu. Običajno je marihuana prva izmed prepovedanih drog, po kateri 
mladostniki posegajo, predvsem zaradi razmeroma lahke dostopnosti in 
tudi razmeroma lahkotnega družbenega pojmovanja o (ne)škodljivosti 
uživanja marihuane.

Razvoj odvisnosti poteka v več stopnjah. Začne se s fazo eksperimentiranja, 
ko mladostnik najprej zaužije dovoljeno drogo (alkohol, tobak) in šele 
nato prepovedano. Tej sledi faza socialne rabe, ko drogo uživa predvsem 
v določenih okoliščinah, kadar se želi zgledovati po skupini vrstnikov. V 
fazi instrumentalne rabe okolica uživanje že prepoznava in tudi vedenje je 
drugačno. Šolski uspeh se poslabša, šolski izostanki so vse pogostejši. V 
habitualni fazi se uživalec zaveda razvijajoče se odvisnosti in si postavlja 
pravila, ki pa se jih ni sposoben držati. V kompulzivni fazi je uživalec že 
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docela odvisen in obseden z željo po drogi. Mladostnik ima različne telesne 
težave, pusti šolo ali službo, ima težave s svojci in dostikrat krši zakone. 
Jemanja drog sploh več ne skriva. V zadnji fazi (odvisnost) ima odvisnik 
težave s policijo, je zanemarjen in večkrat oboleva. Starši ugotavljajo, da 
to ni več tisti otrok, kot je bil včasih. In življenje se ruši ...

Kadar so starši v dvomih glede uživanja drog pri njihovem otroku, si lahko 
pomagajo z naslednjimi vprašanji:

• Ali je otrok vase zaprt, depresiven, utrujen, nezainteresiran za osebno 
higieno ali videz?

• Ali je postal sovražno razpoložen in nesodelujoč?

• So se njegovi odnosi s člani družine poslabšali?

• Je zapustil stare prijatelje?

• Se mu je poslabšal učni uspeh in v šoli ni več pozoren?

• Ali je izgubil zanimanje za konjičke, šport in druge sicer priljubljene 
dejavnosti?

• So se spremenile njegove prehranjevalne in spalne navade?

Pritrdilen odgovor na katero koli navedeno vprašanje lahko kaže na 
čezmerno uživanje alkohola ali drog. Vendar so ti znaki lahko značilni tudi 
za mladostnike, ki ne uživajo drog in imajo drugačne probleme v šoli ali 
družini.

Da bi razjasnili dilemo, ali njihov otrok jemlje droge, pa tudi kot pomoč 
pri vzdrževanju abstinence starši pogosto posežejo po urinskih testih za 
ugotavljanje drog. V lekarni so na voljo hitri imunokemijski testi, ki delujejo 
po principu imunološke kompetitivne vezave na protitelesa določene 
psihoaktivne snovi med konjugati te droge in droge ali njenih metabolitov, 
ki so lahko v urinskem vzorcu. Z njimi lahko dokažemo vsebnost različnih 
drog: opiatov, kokainskih metabolitov, ekstazija, metadona, metabolitov 
kanabinoidov, amfetaminov (amfetamin, metamfetamin), benzodiazepinov 
in buprenorfina.

Ugotavljamo, da poskušajo testiranci na različne načine manipulirati z izidom 
testiranja. Na to pomislimo, če oddani vzorec urina ni topel. Zato moramo 
preprečiti tudi zamenjavo urina. Včasih poskušajo sledove drog prikriti z 
zaužitjem določenih snovi ali celo dodajo v vzorec urina kemikalijo ali ga 
enostavno razredčijo. 
Ne glede na rezultat testiranja pa je takrat, ko posežemo po tej metodi, 
skrajni čas, da se starši z otroki temeljito pogovorijo in poiščejo ustrezno 
strokovno pomoč.

Dominik, Oton, Tajda in Angelika so trdno odločeni:
Življenjske priložnosti ponujajo in bodo ponujale marsikaj,
a izberimo priložnost Življenja!

Dragi prijatelj!
Izberi to tudi Ti – v svoji neponovljivi, izvirni in neprecenljivi osebnosti!
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Nekaj majic, hlač, brisač in kovčki se počasi polnijo. »Dominik, ne 
pozabi na kitaro,« se oglasi Tajda, »jaz pa bom dodala še nekaj CD-jev.« »Kaj 
pa potovalna lekarna?« se zadnji hip spomni Angelika. »Zadnjič sem poslušala 
radijsko oddajo Pomurske lekarne svetujejo, ki je na sporedu vsak prvi petek v 
mesecu in v kateri lahko izveš marsikaj zanimivega. Namenjena je bila bližajočim 
se dopustniškim dnem in je ponudila nasvete, česa ne sme manjkati v počitniškem 
kovčku. Nekaj sem si zapomnila, sicer pa naju  bo farmacevtka v lekarni  dodatno 
spomnila.«
In skupaj z Otonom se odpravita v lekarno – z roko v roki.

POTOVALNA LEKARNA
Nekaterim zdravstvenim težavam se ne uspemo izogniti niti na potovanjih. 
Tako nas pogosto v počitniških dneh zmotijo nevšečnosti, kot so prebavne 
težave, sončne opekline, žulji, bolečine, prehlad in še bi lahko naštevali. 
Kljub široki lekarniški mreži praktično ni gospodinjstva brez zaloge določenih 
zdravil, ki ji pogovorno pravimo domača lekarna. In na to ne smemo pozabiti 
niti na potovanju. Zdravilom, ki jih vzamemo s seboj na potovanje, pa pravimo  
potovalna lekarna.

Vsebina potovalne lekarne je odvisna od več dejavnikov. Če potuje nekdo, ki 
ima predpisana zdravila, ki jih mora uporabljati nepretrgoma, seveda ne sme 
nikamor brez njih. Tako imenovanim kroničnim bolnikom svetujemo predvsem 
takrat, ko zapustijo državo, da s seboj vzamejo tudi pisni dokument svojega 
zdravnika, v katerem je med drugim seznam zdravil, ki jih redno uporabljajo. 
Zdravila morajo biti vedno v originalni ovojnini. Če potujemo z letalom, 
zdravil ne oddamo s prtljago, pač pa jih vzamemo s seboj kot del ročne 
prtljage. Za vsak primer naj bo v ročni prtljagi količina zdravil, ki je večja, kot 
jo bomo potrebovali v okviru načrtovanega potovanja. Vedno lahko namreč 
pride do nepredvidenih dogodkov, ki potovanje podaljšajo.

Največkrat potujemo poleti, zato morajo del potovalne lekarne zasedati izdelki, 
ki nas pomagajo zaščititi pred sončnimi opeklinami, ali taki, ki blažijo opečeno 
kožo. Koži ne pretijo le sončni žarki, pač pa tudi insekti, zato ni napak imeti s 
seboj kakega izmed pripravkov, ki odganjajo mrčes. 
Potovanja najpogosteje spremljajo prebavne zdravstvene težave. S probiotiki 
lahko delujemo preventivno z namenom, da preprečimo tako imenovano 
potovalno drisko. Ob tem seveda moramo upoštevati higienske nasvete. 
Nekateri imajo na potovanjih pogosto težave z zaprtjem, zato je priporočljivo 
imeti s seboj tudi odvajalo. Predvsem otroke lahko prizadene potovalna slabost, 
ki jo preprečimo z zdravilom, ki ga zaužijejo že pol ure pred potovanjem. 
Izberemo lahko tudi prehransko dopolnilo ali medicinski pripomoček.
Potovanje naj bi bilo priložnost za sprostitev in uživanje. A prevečkrat postane 
stresno, mučita nas lahko nemir ali nespečnost. V takem primeru je dobro imeti 
s seboj zdravilo, ki te težave odpravi ali vsaj ublaži.
Na koncu ne smemo pozabiti na zdravilo proti bolečinam, ki znižuje tudi 
morebitno povišano telesno temperaturo. Prav tako v potovalni lekarni nikoli ne 
sme manjkati osnovni sanitetni material.
Ko se odpravljate na potovanje, pomislite torej tudi na potovalno lekarno. 
Vsebina je odvisna od tega, kdo vse gre z vami, kam greste, kdaj potujete in 
kako dolgo boste zdoma.
Želimo vam prijetno potovanje in seveda, da bi ostala vsebina potovalne 
lekarne, razen ko je med potniki kronični bolnik, nedotaknjena.

20 21



»Ti,« šepne Oton Angeliki, »kakšna je razlika med zdravilom in 
prehranskim dopolnilom? To mi ni najbolj jasno. In pravzaprav ne vem, kako 
naj se opredelim, ko se odločam med njima.« Skrivni šepet zasliši farmacevtka 
v lekarni in jima ponudi odgovor.

PREHRANSKA DOPOLNILA
Ne le v lekarnah ali specializiranih prodajalnah, tudi v nekaterih trgovinah z živili 
boste na prodajnih policah našli izdelke z napisom »Prehransko dopolnilo«. Za 
kakšne izdelke pravzaprav gre? Kaj jih, kljub enaki farmacevtski obliki (tablete, 
kapsule ...), sploh ločuje od zdravila?
Predvsem za laika zna biti odgovor na to vprašanje precej težek. Brez poznavanja 
stroke, vsaj površnega, in zakonodaje praktično nemogoč. Če začnem s slednjo, 
nam pravilnik o prehranskih dopolnilih predstavlja ta kot živila, katerih namen je 
dopolnjevati običajno prehrano. 
Predvsem gre torej za koncentrirane vire posameznih ali kombiniranih hranil ali 
drugih snovi s hranilnim ali fiziološkim učinkom. Sem spadajo razne aminokisline, 
maščobne kisline, vlaknine, mikroorganizmi in druge podobne snovi. Pojavljajo 
se v različnih oblikah in kombinacijah, a priporočeni odmerki ne smejo biti višji 
od najvišje določenega dnevnega odmerka, predpisanega s pravilnikom. V 
nasprotnem primeru se mora pripravek registrirati kot zdravilo.

Za vsa prehranska dopolnila velja prepoved pripisovanja zdravilnih učinkov. In 
to je tudi odgovor na vprašanje, kaj ločuje zdravila in prehranska dopolnila. Pri 
slednjih proizvajalec namreč zdravilnega učinka odgovornim institucijam ni uspel 
dokazati, zato ga tudi v nobeni obliki ne sme oglaševati. 
Zdaj se nam seveda kar samo po sebi postavlja vprašanje, v čem je sploh 
smisel jemanja prehranskih dopolnil. Kot pove že definicija, gre za nadomestek 
prehrane in je koristen predvsem takrat, ko zaradi določenega vzroka ne moremo 
z uravnoteženo in raznovrstno prehrano zagotoviti vnosa ustreznih količin hranil. 

Razlog uporabe je upravičen tudi zaradi povečanih potreb, recimo ob večjih 
fizičnih obremenitvah (športniki), določenih fizioloških stanjih (nosečnost), v 
določenem življenjskem obdobju (otroci, starostniki) ali v obdobju določene 
bolezni, ko se prav tako poveča potreba po določenih snoveh, recimo vitaminih 
in mineralih ob prehladno-gripoznih obolenjih.
Uporaba prehranskih dopolnil je torej lahko velikokrat povsem upravičena. 
Zavedati pa se moramo, da so namenjena ohranjanju in podpiranju zdravja. 
Predvsem ob pripisovanju zdravilnih učinkov, posebno ob obljubah čudežnega 
ozdravljenja, farmacevti svetujemo previdnost. Iz tega razloga vas ob nakupu 
prehranskega dopolnila vabimo v lekarno, saj vas bo posvet s farmacevtom 
zavaroval pred prikritim oglaševanjem, ki velikokrat izkorišča stisko in naivnost 
laika.

VITAMINI
Vitamini in minerali imajo pomembno vlogo pri oblikovanju in vzdrževanju 
normalnega zdravega organizma. Mnogi viri jih navajajo kot koristen dodatek k 
prehrani v vseh starostnih obdobjih, zlasti za otroke in starejše. Organizem sam 
ne more proizvajati vitaminov. Nekatere lahko sintetizira v manjših količinah, 
vendar izključno iz provitaminov.  Večina vitaminov se vseeno zaužije z dovolj 
raznovrstno hrano. Pomanjkljiv vnos s hrano, pomanjkljiva absorbcija in delno 
ali popolno pomanjkanje vitaminov lahko povzročijo hude motnje metabolizma, 
poškodbe organov, pa tudi številne bolezni.

KOENCIM Q10

Je naravna snov, ki je v vsaki telesni celici. Njegova glavna naloga je, da 
pretvarja energijo iz hrane v telesno energijo v obliki ATP/adenozin trifosfata. 
To energijo naše telo izkorišča za presnovne procese ali mišično delo. V tej vlogi 
ga ne more zamenjati nobena druga kemična substanca. Največ koencima 
Q10 najdemo v srčni mišici, v drugih mišicah v telesu, jetrih in ledvicah. Telo 
proizvaja koencim Q10 samo, vendar z leti količina v telesu proizvedenega 
hitro pada. Največje zmanjšanje količine koencima Q10 je v organih, kjer 
ga je največ (srčna mišica). Nekatera zdravila še dodatno zavirajo njegovo 
nastajanje v telesu (statini), zato je v teh primerih dodatek priporočljiv.
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INULIN
Inulin je vlaknina, ki ugodno vpliva na prebavo, saj mehansko čisti črevesje. 
Pospešuje absorpcijo kalcija.

PROBIOTIKI
Probiotični prehrambeni izdelki vsebujejo mikroorganizme, zlasti iz rodu 
Lactobacillus, in predstavljajo naravno črevesno floro. Sodelujejo pri presnovnih 
procesih – pospešujejo presnovo laktoze, zatirajo patogene klice v črevesju, 
blažijo drisko in uravnavajo črevesno floro.

ANTIOKSIDANTI
Antioksidanti so snovi, ki upočasnijo ali preprečijo oksidacijo pomembnih 
celičnih sestavin na različne načine. V telesu lovijo proste radikale in po reakciji 
z njimi se pretvorijo v stabilnejše in manj škodljive oblike, ki jih telo izloči. 
Raziskave dokazujejo, da antioksidanti pomagajo zavirati razvoj nekaterih 
obolenj. Zmanjšujejo tveganje za razvoj raka, ateroskleroze in bolezni, ki so 
povezane s kajenjem (pljučni rak, bolezni srca in ožilja). Izboljšujejo delovanje 
imunskega sistema, povečujejo telesne sposobnosti pri naporih in ohranjajo 
živčne celice. 
 

Angelika vzame zdravila, Oton prehranska dopolnila. Roke se srečajo, nasmehi 
prav tako. Zahvalita se farmacevtki za nasvete in pojasnila in že se jima mudi. 
»Pa prijeten dopust,« še slišita reči farmacevtko in že odvihrata počitnicam  naproti. 

Torej, razlaga Oton:

- prehranska dopolnila niso zdravila, čeprav so v enakih farmacevtskih 
oblikah (tablete, kapsule, sirupi …),

- samo zdravilom se lahko pripisujejo indikacije,
- zdravilom so dokazane varnost, kakovost in učinkovitost,
- prehranskim dopolnilom učinkovitost ni dokazana,
- tudi prehranska dopolnila lahko medsebojno delujejo z zdravili (interakcije) 

in spremenijo učinek zdravila, ki se lahko zveča, zmanjša, izniči ali se 
potencirajo stranski učinki,

- lekarna je vir verodostojnih informacij o zdravilih in zdravstvenih težavah, 
zato lahko pomoč poiščemo pri farmacevtu v lekarni.

In že se tlačijo v avto. »Pa previdno vozite,« jih opozori oče. »In ne pozabite se 
oglasiti po telefonu,« jih opomni mama. »Takoj, ko pridete, pa še vmes!« jim zabiča 
in zažuga. »Seveda, zagotovo, kar brez skrbi,« se sliši skozi smeh. »Pa saj bomo do 
jeseni nazaj,« še šaljivo dodajo. A mama ve in je prepričana: odgovorni so, gredo 
sicer po svoji poti, a sledijo stopinjam, ki so jih vtisnili starševski koraki. Zato se pota 
prepletajo.
»Postavili smo meje, poskrbeti pa moramo, da jim jih svet ne zabriše,« na glas 
razmišlja mama. 
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Ura je štiri popoldan, utrujeni koraki se vračajo domov – iz šole in 
službe. Mamine roke so obtežene z živili iz trgovine, misli pa obremenjene z 
razmišljanjem, kaj najhitreje pripraviti za kosilo. Oče že snuje urnik vožnje otrok 
na zunajšolske dejavnosti, vmes pa bi moral nekaj postoriti še za službo. Minka 
se že pripravlja na plesne vaje, Oton pod težo učne snovi samo nemočno ječi, 
ob tem pa neusmiljeno zvoni še telefon. 
Vsak s svojim bremenom hoče začutiti toplino, zavetje in sprejetost doma. Ker 
samo ta lahko odvzame težo bremen. Mama pristavi kosilo, oče zamenja 
žarnico, ki je pregorela, in dom zasije v svetlobi. In ko je svetloba razsvetlila 
temo, oče odločno, a ljubeče reče: »Najprej bomo v miru pojedli kosilo, se 
v sebi umirili, drug drugemu pokazali, da smo sprejeti, in tako bomo lahko 
sprejeli tudi bremena in napore vsakdana.  Ker dokler smo obteženi, bomo drug 
drugemu in sebi samo težili,« je bilo povedano na predavanju Pomurskih lekarn. 
»Se spomnite?« pomenljivo vpraša oče.

STRES, PREOBREMENJENOST IN STISKE 
SODOBNEGA ČLOVEKA – TUDI OTROK IN 
MLADOSTNIKOV
S številnih reklam in panojev, iz revij in s televizijskih zaslonov se nam kar 
naprej nasmihajo odlično razpoloženi ljudje, ki dajejo vtis, da vse, česar se 
lotijo, opravijo z lahkoto in mimogrede. Delujejo podjetno, veselo, razigrano, 
vedro; dobro počutje in odlična kondicija kar sijejo iz njih. Videti je, kot da 
s peresno lahkoto premagujejo vsakodnevne skrbi in težave in kot da so v 
življenju vsemu kos. Da bi bili izmučeni? Nikakor! Pod stresom? V dvomih, 
napeti, zamorjeni, razočarani, obupani? To je  povsem nemogoče!

Odraslost je obdobje med 19. in 65. letom. Je c¡as izpolnitve 
zastavljenih z¡ivljenjskih ciljev in samostojnosti. Vsem lepotam 
navkljub pa je to c¡as mnogih pritiskov, odgovornosti, spoprijemanja 
z osebnostnimi tez¡avami in tez¡avami druz¡be. Velikokrat pot izgubi 
sledi, na pomembnih kriz¡išc¡ih z¡ivljenja ni smerokazov, postavljajo pa 
se vprašanja zagotavljanja ekonomske in eksistenc¡ne varnosti zase 
in za svoje najbliz¡je.  

3. ODRASLOST
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Res bi bilo lepo, če bi bilo tako  tudi v naših vsakdanjih življenjih. A je velikokrat 
popolnoma drugače. Le redko kdo se lahko pohvali s popolnim duševnim in 
telesnim počutjem. Opaža se namreč, da vse bolj narašča število bolnikov, 
ki se oglasijo v lekarni ali pri zdravniku zato, ker je njihovo duševno počutje 
slabo. 
Ko nas preplavlja čustvo svetobolja ali obupa, se velikokrat vprašamo, ali 
gre res že za bolezen. Nikakor ne! Ljudje smo pač včasih tudi nekoliko slabše 
razpoloženi. Med duševnim nerazpoloženjem in stresnimi dejavniki, ki so 
del življenja, in dejansko duševno boleznijo je velik razkorak. Zato ne gre 
vsakogar, ki trpi zaradi malodušja, potrtosti in duševne utrujenosti, označiti 
za depresivnega. Kajti v življenju je treba izpreči in vzpostaviti tudi »prazen 
tek«, da se duša razbremeni in odpočije. 
Tisti, ki je v življenju utrpel hudo izgubo ali veliko življenjsko spremembo, 
zagotovo potrebuje določen čas, da njegova psiha predela nedavne 
dogodke. Tudi hormonske spremembe v  nosečnosti ali v meni pri ženskah 
povzročajo spremembe psihičnega stanja in počutja, hkrati pa vsakodnevni 
napori doma in v službi ter prenatrpani urniki otrok vse bolj kažejo svojo 
ostrino. 

Ko se duša upre in zboli …
Obremenjeni smo vsi, brez izjeme, od brezposelnih do tistih, ki imajo službe, 
tako ljudje na vodilnih mestih kakor ljudje za tekočim trakom. Obremenjene 
so družine, samohranilci, otroci, starejši ljudje – praktično ne more skoraj 
nihče zadovoljivo streči zahtevam neizprosnega vsakdanjega tempa. 
Preobremenjenost, stres in nenehna naglica spremljajo naša življenja, in če k 
temu dodamo še občutljivost posameznika, neredko tudi osebne spodrsljaje, 
nezadovoljstvo, nerazumevanje in premalo opore, pade senca na življenje, 
duša se upre in zboli … 

Medtem ko kratkotrajni stresi spodbujajo učenje, prispevajo k napredovanju, 
osebni rasti in tudi povečujejo možnost posameznika za preživetje, vodi 
dolgotrajen, ponavljajoč se stres v bolezen. Kronični stres povečuje tveganje 

za nastanek obolenj srca in ožilja, vodi v sladkorno bolezen, vpliva na 
nihanje krvnega tlaka in vodi v duševne težave (depresije, panične napade, 
motnje spanja, razdražljivost …), privede do izčrpanosti, alkoholizma, motenj 
hranjenja in poslabša ali sproži zdravstvene težave, h katerim smo nagnjeni, 
pa se dotlej še niso razvile. 

Ko duša zaboli…
Obdobje čezmernih obremenitev in stresa, čas žalovanja in otožnosti ali 
stanje malodušja je za prizadeto osebo zelo obremenjujoče. Zato je še zlasti 
hudo, če takrat ni nikogar, ki bi znal podati roko, ponuditi ramo, da se izjoče 
bolečina, in si vzeti čas, da prisluhne. Kajti takrat duša tudi zaboli!

Kaj storiti?
Da se izognemo vsemu temu, je pomembno, da znamo in se naučimo stres 
obvladati. Tako postane izziv in gibalo na poti razvoja in ne breme, ki prinaša 
bolezen. Zato poskusimo odpraviti vir težav, pomagajmo si s sprostilnimi 
tehnikami, naučimo se reči »ne«, ko česa ne zmoremo ali ne obvladamo. 
Prav tako so v lekarni brez recepta na voljo pripravki, ki so dodatna pomoč 
pri uspešnejšem premagovanju psihofizične izčrpanosti (vitaminsko-mineralni 
pripravki, magnezij, antioksidanti, koencim Q10, ginseng …). 
Zagotovo pa je pomembno, da znamo na življenje pogledati s svetle plati. 
Kolikor se le da, ublažimo čezmerni stres in si vzemimo čas tudi za sprostitev 
in počitek. Počnimo tudi tisto, kar nas veseli, ne pozabimo na gibanje, smeh in 
veselje, na druženje in predvsem ne pozabimo na pogovor, ki odlično zdravi 
in blaži stiske.
In navsezadnje, nikoli ne dopustimo, da bi kogar koli duša zabolela zaradi 
nas …
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Še dobro, da je danes sobota. Veliko lažje je. Nekoliko dlje smo spali, v miru 
pozajtrkovali in poklepetali. Popoldne bomo spravili v kašče ozimnico. Jutri pa, 
če bo jesensko vreme dopuščalo, bi lahko odšli na izlet in vzeli s seboj še babico.  
Kaj pravite?

»Navdušenju ni videti konca,«  ugotavlja oče.  »Pa tudi pobiranju jabolk ne,« 
pravi Oton in v košaro doda nove sočne sadeže. Pridruži se še Minka, ki se 
je mudila ob potočku. V rokah drži rastlino in jo zvedavo opazuje. »To bi 
lahko bila alergena ambrozija, ki cveti prav jeseni,« se iz šole spomni Oton. 
»Pripravljal sem referat o alergijah, pa sem pobrskal tudi po spletni strani 
Pomurskih lekarn, kjer vedno najdem koristne informacije,« še doda. 

ALERGIJE IN AMBROZIJA
Ljudi z alergijami je vsako leto več. Po predvidevanjih alergologov naj bi imela 
do leta 2020 tovrstne težave že polovica svetovnega prebivalstva. Napovedi 
temeljijo na dveh dejstvih – verjetnost, da se bo razvila alergija pri otroku 
alergičnih staršev, je zelo visoka, hkrati pa je znanih zelo veliko in vedno več 
različnih snovi, ki povzročajo alergijo. 

Nevarnost iz narave, ki nam v zadnjem času vse bolj preti, je prav gotovo 
pelinolistna ambrozija (Ambrosia artemisiifolia), pojavljajo pa se že tudi druge 
vrste.
Rastlina zraste od metra do metra in pol visoko. Steblo je pokončno, razvejeno 
in poraslo z gostimi dlačicami. Listi so deljeni in prav tako odlakani. Moški 
cvetovi so v obliki grozdastega socvetja na vrhu stebla in stranskih vej, ženski 
cvetovi se nahajajo v pazduhah listov. Ambrozija cveti od konca julija do konca 
septembra, odvisno od vremenskih razmer. Vlogo opraševalca opravlja veter. 
Na eni rastlini lahko nastane več kot 60.000 semen in nekaj milijonov, po 
nekaterih podatkih pa tudi do nekaj milijard pelodnih zrn. Količina pelodnih 
zrn je odvisna od vremenskih razmer v posameznem letu (v suhih letih jih je več 
in obratno). Pelodna zrna imajo zelo dobre aerodinamične lastnosti, saj lahko 
s pomočjo vetra prepotujejo tudi razdalje, večje od sto kilometrov. Največja 
koncentracija pelodnih zrn je v krogu enega kilometra okrog rastline. Seme 
ambrozije ostane kalivo v tleh tudi več kot 30 let. 

Ambrozija je predvsem plevel zapuščenih, neobdelanih površin. Največ 
je najdemo ob cestah, železniških progah, ob bregovih rek in potokov, na 
zapuščenih njivah itd. V zadnjem času se pojavlja tudi pri nas v Sloveniji kot 
plevel v okopavinah. Največje potencialno žarišče ambrozije so zapuščene 
njive in travniki. 

Pelod ambrozije je eden najmočnejših znanih alergenov. Ljudje, občutljivi za 
cvetni prah ambrozije, velikokrat obolevajo za alergijskim rinitisom in astmo. 
Prag, ki izzove reakcijo, je zelo nizek in je v nekaterih primerih tudi pri manj kot 
20 pelodnih zrnih na kubični meter. V povprečju se prve reakcije pojavijo, ko je 
v kubičnem metru zraka vsaj 200 ali več pelodnih zrn ambrozije.

Alergeno reakcijo prepoznamo po simptomih, kot so: kihanje, ščemenje v nosu, 
voden izcedek iz nosu, otečene veke, ščemenje v očeh, oteženo dihanje. 
Simptome alergijske reakcije je treba zdraviti. Če jih prepoznate pri sebi, pridite 
po nasvet v lekarno, kjer vam bomo na podlagi težav lahko svetovali ustrezno 
samozdravljenje ali vas napotili k zdravniku. 
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Poleg ustreznega zdravljenja je v času največje koncentracije pelodnih zrn 
koristno izvajati naslednje preventivne ukrepe:

• izogibajte se dejavnostim na prostem,
• zapirajte okna in vrata stanovanja,
• prosti čas preživljajte na območjih, kjer ni ambrozije,
• dela zunaj hiše opravljajte neposredno po dežju, ki izpere pelodna zrna iz 

zraka,
• pogosto si umivajte roke in pred spanjem si operite lase,
• oblačil in čevljev ne sušite na prostem.

Največ pa bomo za svoje zdravje naredili z zatiranjem te rastline, 
ki smo jo v Sloveniji tudi z zakonom opredelili kot škodljivo. 

»Torej ob alergiji na ambrozijo smrkaš in kihaš, podobno kot pri 
prehladu,« ugotavlja oče. »Kaj pa gripa? Nima podobnih simptomov?« Na 
to vprašanje pa je odgovorila mama, ki se je nedavno ustavila v Pomurskih 
lekarnah. Potrebovala je namreč nasvet, kako se izogniti gripi in prehladu. In 
tako je izvedela še veliko več.

GRIPA IN PREHLAD
Jesen velikokrat prinese tudi pogostejše bolezenske težave, zlasti prehlad in gripo. 
Raziskave so pokazale, da mrzlo vreme pravzaprav ni krivo za večjo obolevnost, 
pač pa je ta posledica oslabljene telesne odpornosti, ker ne zaužijemo dovolj 
svežega sadja in zelenjave in ker se nekoliko manj gibljemo na svežem zraku. 
Seveda se prehlad in gripa pogosteje pojavljata pri ljudeh, ki so utrujeni ali 
čustveno izčrpani. 
Prehlad spada med najpogostejše virusne okužbe zgornjih dihal. Običajno se 
začne z bolečinami v žrelu. Oteženemu požiranju sledijo še izcedek iz nosu 
ali zamašen nos, kihanje, hripavost in suh kašelj. Zaradi prevelikega števila 
raznovrstnih prehladnih virusov (več kot 200) telo ne more zgraditi obrambe proti 
vsakemu posebej, prav tako ne moremo razviti ustreznega cepiva. Prehladna 
obolenja se pojavljajo vse leto, najpogostejša so jeseni in pozimi.

Gripa (influenca) je zelo nalezljiva bolezen in pogosta okužba dihalnih poti. 
Povzročajo jo virusi, ki prizadenejo nos, žrelo in pljuča. Običajno jo spremljajo 
povišana telesna temperatura, mrazenje, suh kašelj, glavobol, bolečine v mišicah 
in sklepih ter utrujenost. Povzročitelji gripe so le trije virusi (tip A, B in C), a mutirajo, 
zato je potrebno vsako leto novo cepljenje. Gripa se pojavlja sezonsko (od konca 
oktobra naprej, predvsem pa spomladi do sredine aprila).

Načeloma velja, da imamo v povprečju desetkrat več možnosti, da zbolimo za 
prehladom kot za gripo. Virusna okužba zgornjih dihal (tako gripe kot prehlada) 
se lahko sprevrže v bakterijsko okužbo, najpogosteje sinusov, srednjega ušesa ali 
spodnjih dihal. V tem primeru je nujen obisk pri zdravniku, ki predpiše ustrezno 
zdravljenje. Vendar pa lahko z dovolj zgodnjim zdravljenjem in preventivo 
preprečimo zaplete. 

Kako pride do okužbe in kako dolgo prehlad traja?
Očiščevalni mehanizmi v nosu so sicer zelo učinkoviti pri odstranjevanju tujkov, ki 
pridejo v nos z vdihanim zrakom, žal pa niso učinkoviti pri odstranjevanju virusov. 
Viruse najpogosteje prenesemo na nosno sluznico ali na očesno veznico z rokami 
in tako povzročimo obolenje. Na predmetih, kot so svinčnik, knjiga, skodelica, 
preživijo virusi celo nekaj ur. Prav tako s kašljanjem in kihanjem okužimo naše 
sogovornike in tiste, ki so v naši bližini. Prehlad se lahko pojavi že naslednji dan 
po okužbi ali najpozneje tri dni po njej. Najbolj smo kužni 24 ur pred izbruhom 
simptomov, virus pa je v telesu še deset dni po pojavu bolezenskih znakov. Prehlad 
običajno mine v štirih do desetih dneh, kašelj pa lahko traja tudi  mesec ali več.

Zdravljenje 
Zdravljenje gripe in prehlada je simptomatsko, to pomeni, da blažimo trenutne, 
moteče simptome. Še posebno je zdravljenje pomembno v prvih treh dneh. V 
lekarni je na voljo veliko pripravkov za samozdravljenje, ki se dobijo brez recepta, 
in vam jih na podlagi vaših težav ustrezno svetujemo. 
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Pri povišani telesni temperaturi in bolečinah svetujemo analgetik in antipiretik 
(sredstva za blaženje bolečine in za zniževanje povišane telesne temperature) ali 
kombiniran pripravek, ki hkrati blaži več simptomov gripe in prehlada. Ob težavah 
z bolečim žrelom dodamo pastile, ki delujejo antiseptično in protibolečinsko. 
Kadar tudi kašljamo, moramo kašelj najprej ustrezno opredeliti. Če je kašelj suh, 
dražeč, izberemo antitusik (pripravki za pomiritev kašlja). Kadar pa je kašelj 
vlažen, produktiven z izločkom, pa ga nikar ne zavirajmo, pač pa posezimo 
po pripravkih za izkašljevanje. Pogoste so težave z zamašenim nosom ali pa iz 
nosu neprestano teče. V tem primeru lahko uporabimo nosne dekongestive, ki 
bodo odmašili zamašen nos ali preprečili neprestano curljanje iz nosu. Pri teh 
pripravkih bodimo pozorni, da jih ne uporabljamo več kot tri do pet dni, saj lahko 
sicer prihaja do povratnega efekta ireverzibilne dekongestije (stalno zamašen 
nos) in čezmerne izsušitve sluznice. Nosno sluznico lahko dodatno vlažimo s 
fiziološko raztopino. 
Seveda pa nikar ne pozabimo na dodatek vitaminov in mineralov (predvsem 
vitamina C), privoščimo si dovolj počitka, uporabljajmo le papirnate robčke, 
pogosto si umivajmo roke, zračimo prostore in zaužijmo dovolj tople tekočine. 
To je lahko kamilični, bezgov, lipov ali šipkov čaj. Priporočljive so tudi čajne 
mešanice iz slezenovca, materine dušice, sladkega korena in komarčka. Na voljo 
je tudi prsni čaj, ki je mešanica več zelišč in blagodejno deluje na dihala. Čaj 
lahko sladkamo z medom (če nismo sladkorni bolnik ali alergični na med) in 
dodamo sok limone in pomaranče.

Kdaj obiskati zdravnika?
Zdravnika morajo obiskati starejši od 65 let, dojenčki in mlajši otroci ter nosečnice 
in doječe matere. Seveda pa ne pozabimo na zdravnika, kadar prehlad traja 
več kot sedem dni, pri povišani temperaturi, ki traja več kot tri dni, ob oteženem 
požiranju in dihanju, pri hujših bolečinah v žrelu, pri bolečinah v ušesih ter pri 
hujšem glavobolu in bolečinah v predelu sinusov.

In kaj storiti, da ne zbolimo?
Prehlad in gripo lahko odženemo z zdravim načinom življenja, ki je odločilen 
za normalno delovanje imunskega sistema. Poskrbimo za dovolj vitaminov in 

mineralov. Če potrebam ne zadostimo z uravnoteženo prehrano, dodajmo 
vitaminsko-mineralne pripravke. Za dvig odpornosti pa lahko posežemo tudi 
po pripravkih z ameriškim slamnikom. Ti so dobrodošli kot preventiva, pa tudi 
za skrajšanje in omilitev bolezni. In ker se virusi prenašajo s telesnim stikom, si 
pogosto umivajmo roke in se ne dotikajmo nosu in oči, izogibajmo se javnim 
mestom, kjer je veliko ljudi, in zračimo prostore. 

Kakor koli že, ljudje v življenju povprečno prebolimo 200 prehladov. Letos 
upam, da se mu vsi skupaj izognemo! Nam bo uspelo?

Kašče so polne dobrot in tudi zima počasi trka na vrata. »A mi smo 
pripravljeni,« se pohvali oče. Pripravljeni z ozimnico in nasveti:

- alergija, prehlad in gripa imajo nekatere navidezno podobne 
simptome, vendar zahtevajo različno zdravljenje,

- po katerih zdravilih poseči za samozdravljenje, nam bodo ustrezno 
svetovali v lekarni,

- če samozdravljenje ni smiselno, nas bodo napotili k zdravniku,

- v lekarno lahko gremo tudi zgolj po nasvet.
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V peči prasketa ogenj. Prijetno toplo je in omamno diši. Babica odloži 
pletilke in postreže  s čajem. Tistim pravim, domačim, s pristnim okusom in 
vonjem, ki ga znajo pripraviti samo spretne roke naših babic. Kljub letom 
se še vedno spretno zavrtijo po kuhinji in postorijo zdaj to, zdaj ono, da 
na koncu omamno zadiši. Kakor nikoli več, nikjer drugje. In zraven vedno 
ponudijo nasmeh in prijazno besedo. S svojo žuljavo roko nam pripravijo 
domač čaj iz zelišč, ki so jih same nabrale, posušile in skrbno shranile. 
Ob ognjišču poiščemo kotiček, pozabimo na čas, dlani pogrejemo ob pikčasti 
skodelici z nekoliko okrušenim robom, srknemo požirek opojno dišečega čaja 
in se prepustimo babičinim božajočim zgodbam o zeliščih. 
 

ZDRAVILNE RASTLINE
Zdravilno moč rastlin človek pozna in uporablja že tisočletja. Njihovo učinkovitost 
potrjujejo izkušnje in znanstvena dognanja. Kljub hitremu razvoju farmacije 
sintezna zdravila niso izkoreninila zdravilnih rastlin in zdravilnih pripravkov 
rastlinskega izvora. Ravno nasprotno, z razvojem novejših analiznih metod so 
lahko po kriterijih uradne medicine dokazali zdravilne učinke rastlinam ljudske 
medicine.

Zaupanje ljudi v naravna zdravila se v zadnjem času povečuje. To postaja 
zdaj, ko se mnogi zatekajo k naravnemu načinu življenja, vse bolj in morda celo 
pretirano priljubljeno. Čeprav so to resnično naravna zdravila, zdravilnih rastlin 
ne smemo uporabljati pretirano in na slepo. 

Področje zdravilnih rastlin je zakonsko urejeno s Pravilnikom o razvrstitvi 
zdravilnih rastlin (Ur. l. RS št. 103/2008). Ta določa razvrstitev zdravilnih 
rastlin za peroralno uporabo. 

4. STAREJŠE 
Z¡IVLJENJSKO 
OBDOBJE
Starost je opredeljena po 65. letu in je obdobje, ko c¡lovek dozori do 
popolne c¡loveške uresnic¡itve. Staranje je naraven proces, za katerega 
so znac¡ilne številne biološke, psihološke in socialne spremembe 
posameznika. S starostjo se povec¡ujeta pogostost bolezni in zdravljenje 
z zdravili. Procesa staranja ne moremo preprec¡iti, lahko pa vplivamo 
predvsem na sprejemanje in doz¡ivljanje starosti, kakovostno prez¡ivljanje 
ter na dejavnike, ki povzroc¡ajo bolezenska stanja, povezana s starostjo. 
Prav tako ne smemo pozabiti, da je za doseganje aktivne starosti treba 
uravnotez¡iti ne samo telesno in duševno zdravje, pac¡ pa zagotoviti 
tudi ugodno ekonomsko stanje, socialno okolje ter ustrezne druz¡bene 
in zgodovinske razmere. Zato imata na staranje in doz¡ivljanje starosti 
vpliv celotna druz¡ba in sleherni posameznik.
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Zdravilne rastline so razvrščene v kategorije: 
• kategorija H – zdravilne rastline, ki se lahko uporabljajo kot živila,
• kategorija Z – zdravilne rastline, ki se razvrstijo med zdravila, za 

katera ni potreben zdravniški recept,
• kategorija ZR – zdravilne rastline, katerih uporaba zahteva zdravniški 

nadzor,
• kategorija ND – uporaba ni dovoljena, tveganje za zdravje ljudi je 

večje od možne koristi.

Seznam zdravilnih rastlin, ki se spreminja v skladu z novimi izsledki in dognanji, 
je v Prilogi, ki je sestavni del omenjenega pravilnika.

Prepričanje, da so vse zdravilne rastline in rastlinski pripravki varni, ker izvirajo 
iz narave, je lahko včasih povsem napačno. Tudi uporaba rastlinskih pripravkov 
je lahko povezana s tveganjem za zdravje, ki ga je mogoče pripisati:

• slabi ali neustrezni kakovosti rastlin, spremenljivosti rastlinskih sestavin,
• neustrezni pridelavi, slabi kakovosti rastlinskega pripravka,
• onesnaženju s težkimi kovinami, pesticidi, mikroorganizmi,
• neustreznemu (premajhnemu ali pretiranemu) odmerjanju, neželenim 

učinkom, neželenim medsebojnim delovanjem s sinteznimi zdravili,
• shranjevanje pri nabiranju ali neustrezen proces obdelave lahko 

zdravilne snovi spremeni v manj učinkovite ali celo toksične.

Slovenski pregovor pravi, da za vsako bolezen rož’ca raste. Zaradi tega je 
nabiranje zdravilnih rastlin na splošno zelo priljubljeno. Vendar pa klub vsemu 
ni tako preprosto.

Za zagotovitev učinkovitega, kakovostnega in varnega rastlinskega pripravka 
je treba:

• dobro poznati zdravilne rastline,
• vedeti kdaj, kaj in kje nabirati,
• kako jih sušiti,
• pravilno shranjevati,
• kako jih pripraviti,
• na kakšen način in za kakšne namene uporabiti.

Širok izbor zdravilnih rastlin za različne zdravstvene težave vam lahko 
ponudimo v lekarni. Te so lahko samostojno pakirane ali kot mešanice različnih 
zelišč v zeliščnih ali zdravilnih čajih. Zdravilne rastline v teh čajih ustrezajo vsem 
strogim predpisom glede kakovosti in vsebnosti učinkovin.

Pri izdaji rastlinskih pripravkov vam bomo v lekarnah tudi svetovali, kako jih 
pravilno in varno uporabljati, ter vas opozorili na možnost neželenih učinkov in 
medsebojnega delovanja s sinteznimi zdravili. 

»Kako vse to veš, kako poznaš vsa ta zelišča?« je nad babičinim 
znanjem navdušena Angelika. »Veš, draga Angelika, leta dajo znanje in 
izkušnje. In modrost. A velikokrat v današnjem svetu ni ne časa in ne posluha 
za modrosti, ki so skrite, pa ne samo v človeku, pač pa tudi v naravi,« 
odgovori babica. »Babica, povej no, ali misliš, da lahko ta čaj res pomaga?« 
»Da, Angelika, zagotovo pomaga. A ne zgolj naključno izbran, pač pa iz 
natančno določenih zelišč, za določeno težavo, pravilno pripravljen in tudi 
pravilno popit.« »Veliko dodata tudi tvoja ljubezen in dobrota, ko nam ga 
tako lepo pripraviš,« babico pohvali Oton. In babica skromno doda: »Nekaj 
že, seveda. Predvsem pa pomagajo zelišča, ki so dar narave. In tudi iz zelišč 
so narejena zdravila – zanje pa vemo, da zdravijo, kajne?« 

FITOFARMAKI
Fitofarmaki so zdravila oziroma zdravilni pripravki, ki kot učinkovino vsebujejo 
nadzemne ali podzemne dele rastlin ali drug rastlinski material ali njihovo 
kombinacijo v surovem ali predelanem stanju v ustrezni farmacevtski obliki. Od 
drugih izdelkov iz rastlin se razlikujejo po tem, da morajo ustrezati kriterijem o 
varnosti, kakovosti in učinkovitosti, ki veljajo za vsa zdravila.
Kakovost izdelka nam zagotavlja odsotnost raznovrstnih strupov in težkih kovin, 
pa tudi prisotnost enake količine učinkovin. Učinkovitost je najpomembnejši kriterij 
razlikovanja med zdravili in drugimi pripravki iz rastlin, ki spadajo med prehranska 
dopolnila. Le pri zdravilih je učinkovitost znanstveno potrjena, torej dokazana. 
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Zaradi prej omenjene kakovosti, ki zagotavlja vedno enako sestavo, lahko le pri 
fitofarmakih pričakujemo vedno enak učinek. Ponovljivost sestave nam zagotavlja 
tudi varnost, saj ob upoštevanju navodil za uporabo ne pride do predoziranja. 
Varnost dodatno zagotavlja spremljanje učinkov. Če bi se pokazali za zdravje 
škodljivi učinki, se izdelek izloči. Farmacija je namreč spoznala nekatere zdravilne 
rastline, katerih uporaba bi bila za človeški organizem preveč nevarna.

Zavedati se moramo, da uporaba fitofarmakov, čeprav so učinkovine naravnega 
izvora, ni brez nevarnosti. V procesu samozdravljenja je zato nujna prisotnost 
lekarniškega farmacevta, ki bolniku pomaga oceniti stanje in izbrati ustrezno 
zdravilo ter svetuje uporabo ali priporoča obisk pri zdravniku.

Uporaba fitofarmakov je precej široka. Tisti, ki vsebujejo izvleček baldrijana, 
nam pomagajo ob živčnosti, nemiru, premagovanju stresa, pa tudi nespečnosti. 
Ob depresiji lahko posežemo po zdravilih, ki vsebujejo izvleček šentjanževke. 
Pojemanje spomina in intelektualnih sposobnosti lahko poskušamo ustaviti z 
zdravilom, ki vsebuje izvleček listov ginka. Kašelj lahko blažimo z naravnimi 
zdravili, ki vsebujejo jeglič, bršljan, trpotec, islandski lišaj itd. Žajbelj blaži boleče 
žrelo, medtem ko izvleček iz več zdravilnih rastlin v kapljicah ali tabletah odmaši 
zamašen nos. Ob težavah s prebavo si prav tako lahko pomagamo z izvlečkom 
kombinacije več zdravilnih rastlin, ki je registriran kot zdravilo v obliki kapljic 
in ki ga zaužijemo skozi usta. Ob zaprtju je dobrodošlo zdravilo, ki vsebuje 
izvleček sene ali skorje krhlike, vednozeleni gornik uporabljamo pri vnetjih sečil, 
izvleček korenike severnoameriške zdravilne rastline cimicifuge pa ob težavah v 
menopavzi. Zdravilo iz gloga podpira pešajoče srce in še bi lahko naštevali.

Fitofarmaki so zdravila, ki jih je sicer izdelala narava, farmacevtska industrija pa 
jim je dala le prijaznejšo, uporabnejšo in za pravilno odmerjanje primerno obliko. 
Farmacevti jih postavljamo ob bok vsem drugim zdravilom. Gre namreč za 
zdravila z dokazano učinkovitostjo. In če jih primerjamo s prehranskimi dopolnili, 
bo uspeh ob dodanem nasvetu farmacevta verjetnejši, zdravljenje pa predvsem 
varnejše. 
  

Angelika in Oton sta se skupaj z babico naučila: 

- tudi zdravila in pripravki iz zelišč  imajo lahko stranske učinke,

- zeliščni pripravki lahko vstopajo tudi v interakcije (medsebojno delovanje) 
z zdravili in prehranskimi dopolnili, posledica pa je lahko spremenjen ali 
toksičen učinek zdravila, prehranskega dopolnila in zeliščnega pripravka, 

- nekatera zelišča pri določenih težavah, obolenjih in zdravljenju z zdravili 
niso primerna za uporabo,

- preden posežemo po zeliščnih pripravkih in zdravilih za samozdravljenje, 
se moramo posvetovati s farmacevtom v lekarni,

- če zelišča nabiramo sami, jih moramo dobro poznati, ustrezno nabrati, 
posušiti in shraniti.
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Pogled na police babičine shrambe razkrije lično zložene, rahlo 
porumenele papirnate vrečke z zavihanim robom in zapognjenim na obeh 
koncih. In širi se omamen vonj po zeliščih.  »Kdaj pa vse te čaje tako lepo 
zaviješ?« zanima Minko. »Oh, saj čas se najde; zvečer, ko ti zaspiš,« je 
jasna babica. »Kdaj pa potem greš spat?« je še naprej radovedna Minka. 
»Noč je zame velikokrat še predolga in spanca takrat ni in ni od nikoder,« 
potarna babica. 

NESPEČNOST
Spanje je ena izmed človekovih prijetnih potreb. Je fiziološki proces, med 
katerim se naše telo spočije, obnovi in okrepi. Pravila, ki bi določalo, koliko 
ur moramo spati, ni. Nekaterim zadostujejo štiri ure, drugi se po osmih urah 
spanja zbudijo neprespani.  

V različnih raziskavah so ugotovili, da je spanje aktiven proces in ne počitek, 
kot so menili nekoč. Spanje tudi ni enovito, ampak se ponoči izmenjujejo 
različne faze. V posameznih fazah so deli živčevja različno aktivni, v nekaterih 
celo bolj kot med budnostjo. 

Motnje spanja so različne. Nekateri nikakor ne morejo zaspati, drugi se 
prebujajo, tretji se zbujajo prezgodaj. O nespečnosti govorimo, kadar ima 
človek občutek, da je premalo ali preslabo spal. Kot posledica nočnih motenj 
se pojavijo težave tudi podnevi. Nespečni ljudje so utrujeni, zaspani ali 
razdražljivi. Težje se skoncentrirajo, imajo težave s pomnjenjem in s težavo 
izpolnjujejo svoje vsakdanje obveznosti.

Katere vrste nespečnosti poznamo?
• Prehodna nespečnost traja le nekaj dni. Vzroki zanjo so različna 

stresna stanja, npr. akutna obolenja, poškodbe, kirurški posegi, spalne 
navade partnerja, hrup, svetloba in drugi moteči dejavniki. 

• Kratkotrajna nespečnost traja največ tri tedne. Nastane npr. po smrti 
družinskega člana, po razvezi ali odhodu svojcev ... Po odstranitvi 
vzroka ali po prilagoditvi novim razmeram se moten spanec vrne v 
normalnega. 

• Kronična ali dolgotrajna nespečnost traja več kot tri tedne. Prizadeta 
oseba ne more zaspati, se večkrat zbudi, spanec je utrujajoč in ni 
dovolj krepčilen. To se dogaja vsaj trikrat na teden en mesec ali dlje. 

Zaradi prehodne nespečnosti trpi od deset do 26 odstotkov ljudi, za kronično 
pa boleha sedem do 20 odstotkov ljudi.

Kaj lahko storite sami?
Ustrezne spalne navade imajo pri zdravljenju nespečnosti vsekakor prednost 
pred zdravili.
Že preprosti ukrepi, kot so izogibanje poživljajočim pijačam (kava, čaj, 
kokakola ...) in sadju z veliko vitamina C (kivi, limone, pomaranče) v 
popoldanskem času, lahko pripomorejo k lažjemu uspavanju zvečer. 

Za dobro nočno spanje je pomembno, da smo čez dan telesno aktivni. Pred 
spanjem pa se moramo telesnemu naporu izogniti, saj ta vpliva na dvig telesne 
temperature, ki spremeni krivuljo budnosti in spanja. 

Na dnevni ritem spanja in budnost pomembno vpliva svetloba. Prav zato 
je priporočljivo več časa preživeti na dnevni svetlobi v jutranjem času in 
podnevi, medtem ko v urah pred spanjem svetloba ne sme biti premočna 
(svetloba namreč zavira izločanje hormona melatonina, ki pomaga pri 
uspavanju in spanju). 
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Čas ležanja v postelji naj bi se čim bolj približal času, ki ga v resnici prespimo. 
Zato poležavanje v postelji ni priporočljivo. Tudi ob nočnih prebujanjih naj bi 
vstali, zapustili posteljo in odšli v drug prostor, kjer naj bi se posvetili mirnim, 
sproščujočim opravilom. Takrat, ko bi spet čutili zaspanost (in ne le utrujenost!), 
naj bi se ponovno vrnili v posteljo. 
Kratko popoldansko spanje je priporočljivo, vendar ne smemo spati pozno 
popoldne (po 16. uri) in praviloma ne več kot pol ure. Dolgotrajno popoldansko 
dremanje lahko povsem poruši ritem spanja. 
Postelja je namenjena spanju. Hranjenje v spalnem prostoru in gledanje 
televizije v postelji kvarno vplivata na ritem spanja.  
  

Ali je nespečnost, ki traja le nekaj noči, 
treba zdraviti z zdravili?
Kratkotrajne nespečnosti, za katero lahko najdemo vzrok v okolju (npr. slabo 
spanje v noči pred izpitom ali drugim pomembnim dogodkom), ni treba in ni 
smiselno zdraviti z zdravili. 

Pri blagi nespečnosti se lahko odločimo za uporabo uspavala na zeliščni 
osnovi, ki ga lahko kupite v lekarni brez recepta. Uspavala so v obliki tablet, 
kapljic in čajnih mešanic. Ponavadi vsebujejo baldrijan, zdravilno špajko in 
hmelj ali njune izvlečke. 

Kadar vse to ne pomaga, in če zdravnik presodi, da je potrebno tudi zdravljenje 
z zdravili, lahko na zdravniški recept predpiše uspavala. A potrebna je 
previdnost! Vedeti moramo, da dolgotrajna uporaba uspaval vodi v odvisnost. 
To pomeni, da se na uspavala navadimo in da brez njih ne moremo več zaspati! 
Prav tako lahko redna uporaba uspaval vodi do večanja odmerka za dosego 
istega učinka. 
Zato previdno! Če nam jih zdravnik predpiše, jih jemljimo le nekaj dni zapored, 
upoštevajmo nasvet farmacevta ob izdaji zdravila in hkrati povprašajmo tudi za 
druge možnosti, ki obstajajo v boju z nespečnostjo. 

»In potem vendarle lahko zaspiš, ali ne, babica?« je v skrbeh Minka. »Oh, 
seveda, sicer si pripravim čaj, vzamem v roke časopis in berem. Zelo mi 
je všeč rubrika Pomurske lekarne razkrivajo zdravilne skrivnosti, kjer vsak 
teden izvem kaj novega in koristnega – o zdravju, zdravljenju, zdravilih in 
še o marsičem. Seveda ne pozabim na rubriko Na lekarniški tehtnici, kjer z 
natančno lekarniško tehtnico tehtajo ugotovite in razmišljanja.  In velikokrat se 
me kaj globoko dotakne,« jo pomiri babica. 
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DOBRO JE BITI POMEMBEN, A 
POMEMBNEJŠE JE BITI DOBER
Nedavno se mi je ob listanju dnevnega časopisa pogled ustavil ob mogočnem 
naslovu, ki je kar vabil k prebiranju. Prispevek je ponujal nadvse pomembno 
novico o izumu robota, ki zmore simulirati čustva, primerljiva s čustvi enoletnega 
otroka. Smeje se, joče in se naveže na človeka, če zanj ustrezno poskrbimo. 

Prispevek sam po sebi ne bi bil »pretresljiv«, saj smo, roko na srce, takšnih in 
drugačnih izumov že vajeni, a razmišljanje človeštva je tokrat šlo še za korak 
naprej. Na  novo izumljen robot, pravijo, je kot nalašč za to, da bo v prihodnosti 
»boljše«, predvsem pa enostavnejše poskrbljeno za starejše ljudi. Prepričani 
so, da bodo prav takšni roboti dobrodošla in zaželena družba za zapolnitev 
praznine starostnikom v domovih za ostarele, pa tudi povsod tam, kjer bodo 
bivali starejši! V prispevku je bilo evforično ponujenih še precej »rešitev«, ki jih 
bo prinesel izum, a sem, ker me je spreletel srh, časopis odložila. Zatopljena v 
misli, ki so budile nove misli, sem se prepustila razmišljanju. Kajti izum robota za 
nadomestitev bližine, topline, pomoči in človečnosti je zastrašujoč ter vreden in 
potreben razmisleka …

Pa saj izuma še dolgo ne bo mogoče uporabiti, sploh ne pri nas, bodo  porekli 
mnogi. Verjamem, da res ne, a brezglavo hitenje in razmišljanje o neslutenih 
višinah, ki to sploh niso, nas pravzaprav omejuje skorajda na vseh področjih. In 
to je tisto, kar nas lahko skrbi!

Tudi lekarniško poslanstvo je v današnjem času zelo razburljivo in mikavno tistim, 
ki s farmacijo ne morejo potegniti vzporednice. Tako se nemalokrat (pogosto) 
dogaja, da prodajalci po medmrežju in od vrat do vrat po domovih ponujajo 
»čudežne izdelke«. Ponujajo zapestnice in drug nakit z močjo, ki po prodajalčevih 
besedah z učinki presega dolgoletno znanje, raziskave in razvoj zdravil, ki so v 
rokah strokovnjakov. Prodajalci ponujajo mazila, tablete, kapsule, sirupe, ki z v 
nebo vpijočimi vrtoglavimi cenami obljubljajo zdravje in dobro počutje. Ker so 
torej v enakih farmacevtskih oblikah kot zdravila, dajejo lažen občutek pristnosti. 

In seveda so ljudje v želji po zdravju pripravljeni seči tudi globoko v žep. To pa 
je tistim, ki so prišli z lažnim nasmehom trkat na vrata s popolnim neznanjem 
o zdravstvenih težavah, zdravilih in prehranskih dopolnilih, tudi edini namen. 
Uporaba takšnih pripravkov pa je poleg škode, ki jo utrpi denarnica, predvsem 
zelo nevarna za uporabnika. Kajti pripravkom manjkata tako kakovost kot varnost, 
o učinkovitosti pa seveda sploh ni ne duha ne sluha. Zavedati se namreč moramo, 
da je učinkovitost preplet kakovostnega izdelka, ki mora biti varen, in šele ko mu 
je dodan ustrezen nasvet, postane tudi učinkovit. 

Pred tovrstnimi prevarami  nihče ni popolnoma imun, predvsem pa so jim podvrženi 
starejši ljudje. Pri njih je namreč pogosteje in izraziteje izražena bolezen, zato v 
želji po zdravju hitreje nasedejo prodajalcem. Svoje dodata tudi prepričljivost 
prodajalcev in  neskladje  svetov oziroma časov, v katerih so  starejši odraščali, in 
ki se precej razlikujejo od današnjih dni. Kajti  živeli so v časih, ko  zaupanje še ni 
potrebovalo varovala. Danes je varovalo nujno! 

Kje ga najti, tisto pravo, ki ne popusti času in ki nosi v sebi še tiste tradicionalne 
vrednote, ki so zmeraj aktualne in nikoli izživete? Zagotovo to moramo najti v 
človeku, ki je dober, ker je vzgoja to položila vanj in se zato zaveda, da je dobro 
biti dober. Iz nobenega drugega nagiba. In vsekakor moramo  najti zaupanje 
v institucijah, ki so zaupanje obdržale kot blagovno znamko. Zagotovo so to 
lekarne! Take ne iščejo zgolj novih blagovnih znamk, pač pa v poplavi izdelkov 
zmorejo zagotoviti varne, kakovostne in učinkovite pripravke. In ker je v lekarnah 
samoumevno, da je oskrbi dodana skrb z dodanim nasvetom. Pa tudi tolažba, 
stisk roke in velikokrat na skrivaj utrta solza, ki prihaja iz človeškega vzgiba. A 
četudi solza velikokrat boli, prihaja iz srca, ne iz oči robota, zato je bolečina 
veliko manjša in se nam ni treba bati! 
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Da bomo to zmogli doseči, ohraniti, živeti in izžarevati, je potrebna skupna moč 
vseh nas – torej vsakega posameznika. Zato se včasih ustavimo in se vprašajmo: 
»Le kam drvimo?« In zakaj v življenju pomembne stvari, odločitve, predvsem 
pa vrednote bolj ali manj zgolj potežkamo, le redko pa pokličemo na pomoč 
natančnost lekarniške tehtnice?! 

Kot odgovor na to in kot dokaz, da je natančnost velikokrat sicer zamudna in 
dolgočasna, a dolgoročno zelo prijetna, varna in zaupanja vredna, Pomurske 
lekarne enkrat na mesec v rubriki Na lekarniški tehtnici tehtamo razmišljanja, 
ugotovitve, novosti in nasvete. Žalost skušamo prevesiti v veselje, tegobe in težave 
v boljše počutje, bolezen v zdravje, potrtost pa omilimo s tolažbo. 

Tako nas, verjamem, roboti zlepa ne bodo prekosili, kljub navidezni pomembnosti 
napredka. In zato lahko končamo z mislijo, ki se mi je prikradla, ko sem odložila 
časopis s pomembnim sporočilom o robotu: Da, velikokrat je dobro biti pomemben, 
a veliko pomembnejše je biti dober! 
 

»Misel tako rodi novo misel in …« govori babica. »In to je rojevanje tiste 
modrosti, ki jo prenašaš na nas, kajne?« jo prekine Oton. »Ja, vesela sem, da jo 
lahko  prelivam na vas. V vas pa je odločitev, ali jo boste vsrkali ali pustili, da 
spolzi mimo,« pravi babica. 

»Ko se takole počasi v mislih sprehajam po poteh življenja, vedno znova 
ugotavljam, da je življenje kot nit, ki povezuje vse v nas in vse okrog nas. Med 
tem sprehodom, branjem in razmišljanjem se prikrade še spanec in me zaziblje 
v prijeten sen. In ko zjutraj zaslišim žvrgolenje ptic in ko me skozi polkna 
pozdravi sonce, vstanem in grem novemu dnevu naproti,« pripoveduje babica, 
»in pogledam …«  »In pogledaš, če bomo tudi mi prišli, kajne,« mehko doda 
Oton in jo prime za roko! 

»Seveda,« smeje odgovori babica, »naša življenja so prepletena in zato ste 
vedno dobrodošli!«



50 51

Vzpostaviti in najti ali obuditi in ohraniti? To so vprašanja, ki kljujejo v 
mnogih. 

Kot odgovor na to smo v knjižici ponudili nekaj utrinkov iz Pomurskih lekarn. 
Med pisanjem smo svoja razmišljanja in aktivnosti delili z vami. Podali smo 
namige, nakazali poti, ponudili roko, pokimali v pozdrav in odprli vrata. 
Vsakemu ob vsakem času! Kajti samo v prepletenosti in sožitju generacij, 
strok, znanj, talentov in izkušenj bomo lahko rasli v globino, se odpirali v 
širino in se vzpenjali v višino. Vsak zase in vsi skupaj!

In samo tako bo knjižica lahko kljubovala času in bo tudi tam nekoč nekomu 
na porumenelih straneh kazala sledi in mu med prebiranjem potrdila tisto 
staro modrost, ki pravi:  Pozdrav je lahko kratek in preprost. A če je prijazen 
in dobronameren, kakršen je naš, je odmev neskončen in ostane!

 

Lepo pozdravljeni in dobrodošli

Leto za letom se tako budijo novi dnevi in nove pomladi, na videz tako 
podobne, pa vendar tako drugačne, kot so bile nekoč. Življenje se spreminja, 
zdi se nam, kot da čas prehitro teče, ostrina ljudi postaja boleča in vedno 
bolj je čutiti hiter tempo življenja, ki spreminja nas in vse, kar nas obdaja. 

A v bistvu ostajamo enaki. Čutimo povezanost in željo po pripadnosti in 
sodelovanju, zgrajeni na zaupanju in človečnosti! Iščemo toplino kot nekoč, 
hrepenimo po že tisočkrat slišanih prijaznih pozdravih in ničkolikokrat 
izrečenih ohrabrujočih besedah, modrih nasvetih in pravih usmeritvah. To 
pričakovanje in hrepenenje sta zasidrana globoko v človeku in sta iz leta v 
leto, iz roda v rod enako veličastna in enako pomembna. 




