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Priporočila za ravnanje pri 
povišanih koncentracijah 

troposferskega ozona

Zaščitimo mlade pred 
manipulacijo tobačne 

industrije

Nordijska hoja – telesna 
aktivnost za vsakogar!



KOPB je bolezen, ki jo lahko preprečimo in zdravimo.1

1 Zdravljenje1,5

Prenapihnjenost pljuč je glavni 
razlog za težko sapo pri bolnikih 
s pljučnimi boleznimi.

Razširite dihalne poti.
Pri KOPB so dihalne poti 
zožene. Lahko jih razširimo 
z zdravili, ki se imenujejo 
bronhodilatatorji. Vdihnemo 
jih preko inhalatorjev.

O njihovi pravilni uporabi se posvetujte 
z zdravnikom, medicinsko sestro ali 
farmacevtom. Uporabna spletna stran: 
www.vdihovalniki.si

Simptomi 
KOPB: 1

1 Zgodnje odkrivanje 
je nujno!1,3,4

32 Omejitve bolnikov 
zaradi KOPB: 1,2

pri normalni 
fi zični aktivnosti71 %

pri družabnih dejavnostih53 %

pri gospodinjskih delih56 %

pri službi51 %

pri družinskih 
aktivnostih46 %

2 Telesna aktivnost1,6

 raztezanje prsnega koša

 hoja, sprehod

  kolesarjenje, 

tudi sobno kolo

 dihalne vaje

Bodite čimbolj telesno aktivni!
Začnite postopoma in se posvetujte z zdravnikom.
Priporočene aktivnosti:

ega koša



Tajništvo
Uradne ure vsak torek in četrtek od 9. do 13. ure

Telefon: 01 427 44 44
Faks: 01 427 44 43

E-naslov: dpbs@siol.net
Splet: www.dpbs.si

Naslov: Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana

Odprti telefon: 051 66 33 85
Na vaša vprašanja odgovarja zdravnik specialist za pljučne 

bolezni vsak torek od 11. do 13. ure.  
Vprašanje nam lahko pošljete tudi na elektronski naslov 

pomoc.pljuca@gmail.com.
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Drage sočlanice  
in sočlani društva!

Letos smo dobili posebno priložnost, da poletje preživimo v 
slovenskih turističnih krajih ali pa si dopust in počitnice na-
redimo kar doma. To pa nikakor ne pomeni, da ne moremo 
potovati. Fizično res ne, lahko pa doma podoživimo potepa-
nja in dopustovanja iz preteklosti. Zdaj je idealen čas, da iz 
omar potegnemo albume, obrišemo prah s starih spominkov, 
odpremo svoje videoposnetke in jih v senci domačega vrta, 
ob osvežilnih napitkih ali sladoledu, pregledujemo skupaj 
z otroki, vnuki, s prijatelji ali sosedi. Če bo vsak prinesel še 
svojo bero dogodivščin, bomo imeli pravo dopustniško popol-
dne, na katerem ne bo manjkalo smeha in anekdot. Kaj hitro 
bomo ugotovili, da so taka druženja zelo prijetna, in jih bomo 
še večkrat ponovili, mogoče tematsko obarvali in popestrili z 
glasbo in s hrano iz okolja, ki ga podoživljamo. To pa bo že 
prava dopustniška zabava.

Prav tako lahko sami ali v družbi odpotujemo v nove kraje. V 
internetu in knjižnicah je na voljo veliko fotografij, knjig, vi-
deoposnetkov, dokumentarnih filmov in informacij o krajih in 
deželah, ki nas zanimajo. Ob njih nas bo domišljija hitro po-
nesla na prostrana morja, oddaljene plaže, zasnežene vrhove, 
v zgodovinska mesta, na sončne planote ali v zelene doline. Še 
lepše bo, če to naredimo skupaj s prijatelji. Pripravimo osve-
žilno zelenjavno specialiteto tzatziki, na žaru pečene ražnjiče 
souvlaki, zaplešemo v ritmu sirtakija in že bomo v mislih na 
prelepih grških plažah. Če imamo doma še bazen, bo naša 
poletna dogodivščina popolna. Domišljija nas lahko ponese, 
kamor koli želimo, in počutili se bomo skoraj enako, kot bi tam 
v resnici tudi bili. Tudi zato vas želimo v tokratnem glasilu z 
besedo in s sliko izkušenih popotnikov popeljati v oddaljeno 
Patagonijo. Verjamem, da vas bomo spodbudili, da boste sami 
raziskovali naprej ter si nepozaben dopust in počitnice pripra-
vili kar doma. 

Za tiste, ki imete raje aktivnejše počitnice, pa so sveža jutra 
idealen čas za kolesarjenje ali nordijsko hojo. Nordijska hoja, 
podobno kot plavanje, omogoča uravnoteženo vadbo. Krepi 
vse troje: moč, gibljivost in aerobno vzdržljivost. Njena velika 
prednost je, da jo lahko izvajamo kjerkoli in kadarkoli. V pri-
spevku na straneh 28 in 29 smo pripravili nasvete, kako začeti 
z nordijske hojo. Če ob tem poznate še koga, ki nordijsko hojo 
že izvaja, ga prosite, da vam korake pokaže tudi v praksi, da jih 
boste pravilno izvajali.

Želim vam, da si pričarate čim lepše poletje. 

Metka Nežič, urednica



4 Zdrav dih za navdih – julij 2020

Alergije

Pelodni alergeni so v ozračju lahko  
vse leto
Večina pelodnih alergij je prisotna spomladi. Tedaj številni 
ljudje trpijo za alergijskim rinokonjunktivitisom. Dokazali 
smo jim namreč alergijo na cvetni prah zgodaj cvetočih dre-
ves in pozneje trav. Zato so v zgodnji in poznejši pomladi tako 
pogosti alergijski nahod in alergijsko vnete oči.

Zadnja leta pa so omenjene težave pri mnogih navzoče bolj 
zgodaj kot nekoč in se zaključijo šele ob novem letu ali pa 
preidejo kar v težave zgodnje pomladi. Domnevni vzrok teh 
drugačnih sezonskih problemov so klimatske spremembe, 
drugačno vreme, temperaturne razlike okolja in s tem ne-
jasnost prehoda jeseni prek drugačne zime v pomlad. Prav 
tako se tipične spomladanske težave nadaljujejo kar čez po-
letje s cvetenjem trav in plevelov v november in december. 
Tedaj se začne že nov ciklus cvetenja leske, cedre med iglav-
ci, ki so bili nekoč jasni znanilci zgodnje pomladi. Vsekakor 
moramo zadnja leta že od oktobra do decembra misliti na 
možnost alergenske aktivnosti leske, jelše in cedre v sončnih 
in toplejših obdobjih. V blagem vremenu jesenskih mesecev 
opažamo tudi dalj trajajoča obdobja cvetenja plevelov, kot 
so koprive, navadni pelin, loboda, metlika in golšec. Nekate-
re rastline potrebujejo za razvoj cvetenja kratek pojav mraza, 
tako opažamo, da nevihte s točo pogojujejo drugo cvetenje 
neke rastline v istem letu.

 Cvetovi lipe (foto: Warburg/Wikimedia)

Tabela 1: Čas cvetenja alergenih rastlin in dreves našega okolja

Januar leska, jelša, ciprese
Februar leska, jelša, ciprese
Marc leska, jelša, vrba, topol, brest, breza, navadni 

gaber, jesen, tisa in drugi iglavci, ciprese, 
macesen, redkeje tuja, redko že posamezne 
trave

April breza, črni gaber, bukev, hrast, jesen, javor, 
brest, divji kostanj, tudi še vrba, topol, trave, 
še iglavci kot tisa, bori, brin, tuja

Maj breza, trave, črni gaber, bukev, hrast, 
jesen, oljke z znanimi sorodnostmi, kot so 
forzicija, španski bezeg, jasmin, liguster, 
platana, javor, divji kostanj, vrbe, rž, koprive, 
dresnovke, trpotčevke, borovci, smreke, 
jelke, macesen, brin, tuja, pacipresa

Junij trave, rž, breza, gaber, jedilni kostanj, oljka, 
lipa, koprive, dresnovke, trpotčevke, borovci, 
smreke, jelke, brin, začenja že navadni pelin 
– artemizija

Julij trave, navadni pelin, jedilni kostanj, lipa, 
koprive, dresnovke, metlika, loboda, 
trpotčevke, začenja ambrozija

Avgust navadni pelin, ambrozija, trave, koprive, 
dresnovke, metlika, trpotčevke

September navadni pelin, ambrozija, trave, koprive, 
metlika, dresnovke, trpotčevke, cedre

Oktober trave, navadni pelin, ambrozija
November redko še trave, navadni pelin, koprive
December leska, jelša

Vetrocvetke in žužkocvetke

Zelo pomembno je, ali se rastlina razmnožuje s svojim pe-
lodom kot vetrocvetka ali pa pelod prenašajo z moških na 
ženske cvetove žuželke in poskrbijo za razmnoževanje. Ne-
katere rastline, na primer vrba, se razmnožujejo na oba na-
čina. Vetrocvetke imajo manj opazno cvetenje, producirajo 
pa ogromne količine peloda, ki se stresa z navideznih visečih 
črvičkov v veter tudi 100 ali več kilometrov daleč. Njihova 
pelodna zrna so zelo majhna in lahka, zato se z vetrom raz-
širjajo zelo daleč. Tako se razširjajo leska, breza in jelša. Z vet-
rom se razširjajo tudi trave in pleveli, kot so navadni pelin, 
ambrozija, metlika, trpotec, koprive in iglavci.

Z žuželkami ni možna razširitev na velike daljave. Pelodna 
zrna so manj številna, cvetovi pa barvitejši. Alergijska reak-
cija nastane praviloma ob kontaktu z žužkocvetno rastlino, 

Sodobne zasaditve vrtov in parkov vključujejo tujerodna dre-
vesa, ki so prilagojena drugačni klimi, kot je naša. Nekatere 
vrste cedre, ki cvetijo jeseni, lahko razširjajo v ustreznem vre-
menu svoj pelod vse tja do decembra. Primer povzročitelja 
alergij v nam nepoznanem času je škrlatna jelša, ki cveti prej 
kot navadna jelša in je vse pogosteje zasajena v parkih ali 
ob cestah Severne Evrope. Njeno cvetenje je običajno okrog 
božiča, vse pogosteje pa je kot okrasno drevo poznana v par-
kih in ob cestah na Nizozemskem, njen pelod pa s tovornim 
prometom prehaja tudi navzdol v druge evropske države.
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na katere cvetu je žuželka, ki smo jo zmotili pri nabiranju pe-
loda.

Drevesni pelodi in navzkrižne alergije

Poleg specifične alergijske senzibilizacije na drevesne pelode 
spremljajo človeka še senzibilizacija ali pa kar klinična alergi-
ja na delce sorodnih struktur v drugih drevesnih pelodih in 
njihovih sadežih, pa tudi v vrtni zelenjavi. V globaliziranem 
svetu so taki produkti na razpolago vse leto in alergen ne 
vstopa v telo le v določeni sezoni cvetenja. V teh povezavah 
je kar težko bolniku verjeti, kaj mu ob znani alergiji na brezo, 
lesko ali gaber ob spomladanskem cvetenju povzroča težave 
še poleti, jeseni ali celo pozimi, če je zaužil sadež ali zelenja-
vo, ki vsebuje sorodno strukturo v svoji zgradbi, kot je nav-
zoča v pelodu spomladi cvetočega drevesa. To je razlog za 
potrebno natančno razlago bolniku v okviru svetovanja pre-
ventivne prehrane, ki jo izvajamo v specialistični alergološki 
ordinaciji. Pri tem uporabljamo dosežke botanike, imunolo-
gije in sodobne molekularne biologije.

Pri navzkrižnih alergenskih povezavah drevesnih pelodov, 
cvetočega vrtnega grmičevja, uživanja sadja, semen, jedrc 
in zelenjave je veliko možnih pojavov, ki so vzrok bolnikovih 
problemov tudi v sezoni brez kritičnega cvetenja. V praksi je 
najpogostejši osnovni problem alergija na pelod breze in (ali) 
leske ter še jesena. Na drugi strani pa so problemi ob uži-
vanju določenega sadja, semen in vrtne zelenjave pri istem 
bolniku, in to tudi zunaj sezone cvetenja.

Manj poznana je vloga cvetnega prahu iglavcev, od katerih 
posamezni cvetijo tudi jeseni in pozimi ter z vetrom razna-
šajo nepoznani pelod, kot je npr. pojav »rumene megle« v 
bližini cvetoče tise. Pri bolniku pa se pojavijo hudo vnetje oči, 
otekline očesnih vek in nerazložljiv nahod. Taki primeri zelo 
zgovorno kažejo, da klinična alergologija niso samo običajni 
standardni alergološki kožni testi.

Alergeni plevelov

V tabeli 2 so navedeni meseci cvetenja alergenih plevelov in 
zelišč. V praksi je treba razločevati med navadnim pelinom 
in ambrozijo. Ambrozija raste od junija (visoka je 10–20 cm) 
do avgusta ali septembra, steblo je rdečkasto in lahno dla-
kavo. Cveti grozdičasto v rumeno-zeleni barvi konec julija in 
avgusta. Spodnja stran listov ni dlakasta in je svetlo zelena. 
Navadni pelin zraste konec maja do višine 50 cm, steblo je pri 
mladi rastlini zeleno, pozneje rdečkasto in brez dlačic. Cveti 
konec junija z rjavkastimi cvetki. Spodnja stran listov je bel-
kasta in z dlačicami.

V naših okoljih je naslednji zelo pogost plevel ščir, poznan v 
vrtovih z močnimi rdečkastimi koreninami in zelo hitrim ra-
zvojem množice semen. Izruvane rastline ne smemo metati v 
kompost, ker njegovo seme naslednje leto v zemlji tega kom-
posta bogato in neustavljivo obrodi.

Med zelmi na travnikih je alergensko zelo aktiven suličasti 
trpotec, znatno manj pa okrogli trpotec. Alergensko potenco 

ima tudi regrat, vendar ljudi v obdobju njegove vegetacije in 
cvetenja močneje motijo drugi spomladanski alergeni. Med 
drevesnimi zasaditvami vrtov in parkov pa je treba opozoriti 
na zelo invazivno in plodno drevo octovec ali rus. Žensko dre-
vo ima rdeče, moško pa bele cvetove, bogato semenita in se 
spontano zasejeta v svojo okolico, njun pelod raznašajo žužel-
ke. Mleček odlomljene vejice je strupen. Kontakt s kožo ali z 
očmi povzroča vnetje. Delov rastline ne odlagamo v kompost.

Tabela 2: Čas cvetenja alergenih plevelov in zelišč

Pleveli Glavni čas cvetenja

Koprive maj–oktober 

Trpotčevke, zlasti suličasti trpotec maj–oktober 

Dresnovke, zlasti kislica maj–avgust 

Ščirovke – zeli lisičjega repa, npr. 
amarant/ščir

junij–oktober 

Metlika, loboda julij–september 

Navadni pelin, pehtran, pelin julij–september 

Ambrosia artemisiifolia in sorodne 
vrste

julij, avgust–oktober 

Alergeni travnih pelodov

Pelodi trav povzročajo alergije od konca aprila do novembra. 
To pomeni, da imajo alergični na trave nahod in vnete, iriti-
rane oči lahko več mesecev, lahko kar v pozno jesen. Med 
trave botanično spada tudi rž, ki povzroča težave od maja 
do junija. Vsaj šest vrst trav na naših travnikih ima podob-
no strukturo alergenov. Alergene vsebuje tudi drobir suhega 
sena. Sokovi, ki se izločijo iz sveže pokošene vrtne trate, tudi 
vsebujejo dele molekul travnih semen. V pokošeni travi, ki 
obleži na mestu, so idealni pogoji za razvoj plesni, ki so prav 
tako potencialni alergeni. Mnogi ne vedo, da med trave spa-
da tudi koruza. Težave zaradi cvetenja koruze in uživanja iz-
delkov iz koruze neredko ostajajo pri bolniku, ki ima poznano 
alergijo na trave, brez razlage o vzroku teh težav. Ko iz hrane 
izloči koruzne izdelke, kar dokažemo s kožnim testom in z 
laboratorijskim rezultatom specifičnih protitelesih IgE proti 
koruzi v njegovi krvi, je dieta brez koruze odrešilna.

Sklepna misel

V ambulantni praksi srečujemo ljudi z alergijskimi simptomi, 
katerih vzroka nam ne uspe odkriti z rutinskim alergološkim 
kožnim testiranjem. Težave tudi niso samo med aktivnim cve-
tenjem in razvojem rastlin in dreves. Z usmerjenim alergolo-
škim pogovorom in s sodobno diagnostiko pa pogosteje kot 
nekoč težave opredelimo in razjasnimo diagnozo, ki ni vedno 
alergija v preprostem ožjem smislu. Tudi diferencialna dia-
gnoza je internistično zahtevna. In klimatske spremembe ob 
splošnem segrevanju ozračja spreminjajo do zdaj poznane 
koledarje cvetenja.

Ema Mušič
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Bolezni dihal

Ozon 

Ozon (O3) je pri standardnih pogojih (temperaturi 0 °C, tlaku 
1013 hPa) plin bledo modre barve. Molekula ozona je sesta-
vljena iz treh atomov kisika in je zelo nestabilna. Zaradi tega 
je ozon zelo reaktiven in v prevelikih koncentracijah škodljiv.

V ozračju sta dve plasti z večjo koncentracijo ozona, in sicer:
1. Ozon v ozračju na višini okoli 20 km nad tlemi je stra-

tosferski ozon (ali »koristen« ozon), ki nastaja naravno. 
Stratosferski ozon absorbira večino škodljivih ultravijo-
ličnih (UV) žarkov v sončni svetlobi. S tem ščiti vso živo 
naravo, vključno s človekom.

2. Ozon v plasti ozračja od tal do višine nekaj kilometrov 
nad površjem Zemlje je troposferski ozon (ali »škodljiv« 
ozon). Troposferski ozon je posledica emisij onesnaževal 
v zrak zaradi človekove dejavnosti in je v preveliki kon-
centraciji škodljiv za zdravje ljudi in okolja.

Troposferski ozon
Troposferski ozon nastaja s kemijskimi reakcijami iz dušikovih 
oksidov in lahko hlapnih ogljikovodikov ob prisotnosti sonč-

Priporočila za ravnanje pri povišanih 
koncentracijah troposferskega ozona

ne svetlobe (fotokemična reakcija). Vir dušikovih oksidov je 
predvsem promet, lahkohlapne ogljikovodike pa v ozračje 
prispevajo gospodinjstva, industrija, promet, bencinske čr-
palke, kemične čistilnice in v znatni meri tudi naravni viri.

Snovem, iz katerih nastane ozon, pravimo predhodniki ozo-
na. Ozon nastaja, dokler je dovolj predhodnikov. Reakcije so 
intenzivnejše, čim višja je temperatura zraka in čim močnej-
še je sončno sevanje, zato so koncentracije troposferskega 
ozona običajno najvišje poleti.

Koncentracije ozona so zelo odvisne tudi od meteoroloških 
pogojev. Višje so predvsem ob stabilnem jasnem vremenu 
z močnim sončnim sevanjem, visokimi temperaturami in s 
šibkim vetrom, zlasti na območjih v bližini virov emisij pred-
hodnikov ozona. Dež spere ozon in tudi njegove predhodni-
ke iz ozračja, ob oblačnem vremenu pa je moč UV-sevanja 
manjša. Ob takih pogojih zaradi manjše intenzivnosti fotoke-
mijskih reakcij praviloma nastaja manj ozona.

Na merilnih mestih, ki so izpostavljena prometu, so koncen-
tracije ozona nižje, ker ozon reagira z dušikovim monoksi-
dom iz izpušnih plinov, pri čemer nastane dvoatomni kisik 

Tabela 1: Priporočila za ravnanje glede na kakovost zraka zaradi onesnaženosti z ozonom

Kakovost 
zraka

Urna 
koncentracija 
ozona (μg/m3)

PRIPOROČILA ZA RANLJIVE SKUPINE
(odrasle z boleznimi pljuč in z boleznimi srca, starejše in 
otroke)

PRIPOROČILA ZA SPLOSNO 
POPULACIJO

ZELO 
DOBRA < 60 Brez omejitev, uživajte v svojih običajnih aktivnostih na 

prostem.
Brez omejitev, uživajte v svojih 
običajnih aktivnostih na prostem.

DOBRA 61–100 Uživajte v svojih običajnih aktivnostih na prostem. Uživajte v svojih običajnih aktivnostih 
na prostem.

MEJNA 101–180
Priporočamo zmanjšanje intenzivnejših fizičnih 
aktivnosti, še zlasti na prostem in še posebej, če opazite 
simptome, kot so vneto oko, kašelj in (ali) vneto žrelo.

Razmislite o zmanjšanju intenzivnejših 
fizičnih aktivnostih na prostem, če 
opazite simptome, kot so vneto oko, 
kašelj in (ali) vneto žrelo.

SLABA 181–240

Priporočamo izogibanje fizičnim aktivnostim na prostem 
in umik v notranje prostore, v katerih so koncentracije 
ozona praviloma nižje.
Pri odraslih in otrocih, ki so srčni bolniki ali imajo težave 
z dihali, vključno z astmo, ter starejših je verjetnost za 
nastanek težav večja. Zanje velja, da naj vedno sledijo 
napotkom zdravnika glede terapije in morebitnih 
omejitev ter skrbijo za kondicijo.

Razmislite o izogibanju fizičnim 
aktivnostim, še zlasti na prostem 
in še posebej, če čutite težave, 
kot so bolečine v žrelu in kašelj. 
Priporočamo umik v notranje 
prostore pri koncentracijah ozona nad 
180 μg/ m3.

ZELO 
SLABA > 240

Priporočamo umik v notranje prostore, v katerih so 
koncentracije ozona praviloma nižje.
Pri odraslih in otrocih, ki so srčni bolniki ali imajo težave 
z dihali, vključno z astmo, ter starejših je verjetnost za 
nastanek težav večja. Zanje velja, da naj vedno sledijo 
napotkom zdravnika glede terapije in morebitnih 
omejitev ter skrbijo za kondicijo.

Priporočamo umik v notranje 
prostore, v katerih so koncentracije 
ozona praviloma nižje.

Vir: Povzeto po okoljsko-zdravstvenem indeksu za zrak Evropske agencije za okolje (EEA): https://www.eea.europa.eu/themes/air/air-quality-index.
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(O2). Na merilnih mestih na višjih legah in na ruralnih obmo-
čjih je neposredni vpliv predhodnikov ozona manjši, vendar 
pa je hkrati sevanje sonca močnejše, zato so koncentracije 
ozona praviloma višje. 

Vpliv ozona na zdravje ljudi
Stopnja onesnaženosti zraka z ozonom lahko v poletnih me-
secih pomembno vpliva na zdravje ljudi. Ozon vdihujemo z 
zrakom, zato je poglavitna pot vstopa v telo z dihali, ki jih 
ozon tudi najbolj prizadene. Mehanizmi poškodbe dihal z 
ozonom so zapleteni, vendar je osrednje dogajanje vnetje, ki 
je lahko akutno in prehodno, pri dolgotrajni izpostavljenosti 
pa lahko vnetje povzroči trajne strukturne patološke spre-
membe pljučnega tkiva oz. dihal.

V dihalih ozon povzroči tudi zmanjšanje pljučne funkcije, 
poveča odzivnost dihal, oslabi obrambni mehanizem dihal, 
povzroči poslabšanje astme. Novejše raziskave so pokazale 
tudi sistemske škodljive učinke ozona, ki se med drugim ka-
žejo z vplivi na delovanje srca in razvoj ateroskleroze. Ozon 
povezujejo z večjo obolevnostjo (dihal, obtočil in srca) ter 
večjo umrljivostjo zaradi teh vzrokov.

Škodljivi učinki ozona so odvisni od:
• časa izpostavljenosti (večji učinek pri daljši 

izpostavljenosti);
• koncentracije ozona v zraku (večji učinek pri višjih 

koncentracijah ozona);
• fizične aktivnosti (večji učinek pri večji fizični 

obremenitvi).

Ranljive skupine ljudi

Ozon škodljivo deluje na vse ljudi, še posebej pa so za njego-
ve učinke ranljive naslednje skupine:

• otroci;
• starejši;
• ljudje z astmo, s kronično obstruktivno pljučno 

boleznijo (KOPB) in bolniki z drugimi kroničnimi 
pljučnimi boleznimi;

• ljudje z boleznimi srca;
• vsi, ki so fizično aktivni na prostem (delavci v 

gradbeništvu, gozdarji, rekreativni športniki …);
• nekateri občutljivejši zdravi posamezniki.

Ciljne, opozorilne in alarmne vrednosti za ozon

Ciljna vrednost za varovanje zdravja ljudi znaša 120 μg/m3 
in se izračuna kot največja povprečna osemurna drseča kon-
centracija ozona za vsak dan. Dovoljeno število preseganj CV 
je 25 dni v koledarskem letu, računano v drsečem povprečju 
treh let.

Opozorilna vrednost znaša 180 μg/m3 in je definirana kot 
urna koncentracija. OV je postavljena z namenom zaščite pre-
bivalstva pred kratkotrajno izpostavljenostjo visokim koncen-
tracijam ozona. Pri tako visoki koncentraciji je treba izdati opo-
zorilo o preseganju in pričakovanem trajanju take situacije.

Z namenom zaščite zdravja je postavljena še alarmna vred-
nost, ki znaša 240 μg/m3 in je ravno tako definirana kot urna 

koncentracija. Pri tako visoki koncentraciji je treba poleg 
opozorila o preseganju in pričakovanem trajanju take situ-
acije izvesti tudi določene ukrepe, npr. prepoved prometa. 
Opozorila pripravi in izda Agencija RS za okolje (ARSO).

Slovenija spada (tako kot vsa Južna Evropa) med območja z 
visokimi vrednostmi koncentracij ozona v zunanjem zraku. 
Na večini merilnih mest, tudi na podeželju in v višjih legah, z 
izjemo tistih, ki so izpostavljena izpustom dušikovih oksidov 
zaradi prometa, prihaja do presežene ciljne vrednost za varo-
vanje zdravja ljudi. Na Primorskem in zlasti na Obali je zaradi 
ugodnejšega vremena in drugih pogojev za nastanek ozona 
ter zaradi transporta ozona in njegovih predhodnikov iz se-
verne Italije onesnaženost zunanjega zraka z ozonom večja 
kot na drugih območjih Slovenije.

Stopnja onesnaženosti zraka z ozonom je največja v vročih, 
jasnih, sončnih dneh, predvsem od maja do vključno sep-
tembra oziroma ob povišanih koncentracijah ozona. Koncen-
tracije ozona so najvišje med 12. in 16. uro, na Primorskem 
in ob Obali pa med 12. do 18. uro. Takrat je moč sončnega 
sevanja največja in so temperature zraka najvišje. V dopol-
danskem in poznopopoldanskem času ter ponoči so koncen-
tracije ozona praviloma nižje.

Priporočila za zaščito zdravja

Splošna priporočila, ki veljajo za vroče, jasne, sončne dni, 
predvsem od maja do vključno septembra oziroma ob povi-
šanih koncentracijah ozona, so: 

• Prostore zračimo v jutranjih urah in delu dopoldneva.
• Popoldne se zadržujemo v zaprtih prostorih, kjer so 

koncentracije ozona nižje. Koncentracije ozona so v 
dnevu običajno najvišje med 12. in 16. uro, na Primor-
skem in Obali pa med 12. in 18. uro.

• Izogibamo se fizičnim aktivnostim na prostem (tudi v 
hribih so poleti koncentracije ozona visoke). Aktivnosti 
na prostem izvajamo v jutranjih urah, ko so koncentraci-
je ozona praviloma nižje.

• Od maja do septembra redno spremljamo napovedi in 
obvestila Agencije RS za okolje v zvezi z onesnaženostjo 
zunanjega zraka z ozonom. 

• Pri načrtovanju dnevnih aktivnosti na prostem (še zlasti, 
če načrtujemo intenzivnejšo fizično aktivnost) upošte-
vamo dnevne napovedi maksimalnih urnih koncentracij 
ozona in redno spremljamo urne ravni ozona ter preve-
rimo indeks kakovosti zunanjega zraka na spletnih stra-
neh Agencije RS za okolje.

Priporočila veljajo za celotno populacijo, predvsem pa za 
ranljive skupine prebivalcev. Natančneje so priporočila za 
ravnanje glede na kakovost zraka zaradi onesnaženosti z ozo-
nom podana v tabeli 1.

Simona Uršič in Agnes Šömen Joksić 

Popoldne se zadržujemo v zaprtih prostorih, kjer 
so koncentracije ozona nižje. Koncentracije ozona 
so v dnevu običajno najvišje med 12. in 16. uro, na 

Primorskem in Obali pa med 12. in 18. uro. 
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Intersticijske pljučne bolezni
Intersticijske pljučne bolezni (IPB) so velika in heterogena 
skupina bolezni, od katerih jih kar nekaj spada v skupino 
redkih bolezni. Med njimi so sarkoidoza (kot najpogostejša 
znotraj skupine granulomatoz), z zdravili povzročene intersti-
cijske spremembe (amiodaronska okvara pljuč, pnevmonitisi 
po raznih kemoterapevtikih, bioloških zdravilih), posebno 
skupino predstavlja prizadetost intersticija pri sistemskih bo-
leznih veziva in skupina s kajenjem povezanih bolezni (histio-
citoza Langerhansovih celic, respiratorni bronhiolitis – inter-
sticijska pljučna bolezen). Pomembno skupino predstavljajo 
idiopatske intersticijske pljučnice, najpogostejša med njimi 
je idiopatska pljučna fibroza (IPF).

Znanje na področju diagnostike in zdravljenja teh bolezni se 
je v zadnjih letih pomembno povečalo, predvsem po zaslu-
gi novega znanja o vzrokih in nastanku posameznih bolezni 
in novih diagnostičnih tehnik, predvsem visokoločljivostne 
računalniške tomografije (HRCT). Skupina IPB obsega več 
kot 200 različnih diagnoz znanega in neznanega vzroka, s 
sistemskimi manifestacijami bolezni ali brez njih, z akutnim 
ali s kroničnim pojavom, benignega ali hitro napredujočega 
poteka ter zelo različnih možnosti in uspešnosti zdravljenja. 
Klasifikacije IPB so zelo zapletene, zajemajo vzroke, klinični 
potek in prognozo posameznih bolezni.

Klinična slika

Pulmolog, ki se ukvarja z intersticijsko pljučno prizadetostjo, 
potem ko z veliko verjetnostjo izključi okužbe in maligno 
naravo sprememb, največkrat prepozna klinični sindrom:

• težko dihanje pri naporu; 
• kašelj; 
• obojestranske zgostitve na rentgenogramu prsnih 

organov; 
• ob poslušanju pljuč sliši inspiratorno pokanje. 

Nekateri avtorji imenujejo to kot klinikov indeks suma na in-
tersticijsko prizadetost pljuč. Težko dihanje pri intersticijskih 
pljučnih boleznih je posledica prizadetosti parenhima pljuč, 
ki nastane počasi (v tednih in mesecih). Izjema je akutni 
zagon preobčutljivostnega pnevmonitisa. Težko dihanje se 
postopno stopnjuje (na začetku je prisotno samo ob fizični 
obremenitvi, pozneje tudi v mirovanju), večinoma ni odvisno 
od določenih položajev telesa, spremljajo pa ga lahko tudi 
drugi simptomi in znaki osnovne bolezni, ki so pri posame-
znih boleznih lahko tudi sistemski (zvišana temperatura in 
sklepne bolečine pri akutnem zagonu alergijskega bronhio-
loalveolitisa, sklepna simptomatika in kožne spremembe pri 
sarkoidozi, sistemskih boleznih veziva), pri posameznih pa v 
glavnem vezani na pljuča (izkašljevanje krvi – hemoptize pri 
vaskulitisih pljuč).

Bolniki z intersticijskimi pljučnimi boleznimi največkrat kaš-
ljajo suho. Kašelj nakazuje možno sočasno prizadetost di-
halnih poti, ki jo najdemo pri respiratornem bronhiolitisu 
– intersticijski pljučni bolezni (RB-ILD), sarkoidozi, preobčut-

ljivostnem pnevmonitisu. Pri boleznih s fibrozirajočim alveo-
litisom je vzrok kašlja vračanje vsebine iz najbolj oddaljenih 
delov pljuč – alveolov v dihalne poti in oteklina – edem sten 
bronhiolov.

Kašelj pogosteje spremlja bronhocentrične bolezni, npr. pre-
občutljivostni pnevmonitis, sarkoidozo in bronhiolitis oblite-
rans organizirajočo pljučnico. 

Hemoptize so lahko posledica sindroma difuzne alveolarne 
hemoragije v sklopu pljučnega kapilaritisa ali sistemskega 
vaskulitisa (npr. Wegenerjeva granulomatoza, Goodpastur-
jev sindrom). Odsotnost hemoptiz ne izključuje možne mi-
kroskopske krvavitve, npr. pri sistemskem lupusu.

Plevritične bolečine (prsne bolečine ob vdihu) opažamo pri 
sistemskih boleznih veziva, npr. sistemskem lupusu – SLE, ki 
so posledica nabiranja tekočine v plevralnem prostoru. 

Piskanje se pojavlja pri boleznih, ki prizadenejo tudi dihalne 
poti, kot so alergijska bronhopulmonalna aspergiloza, ki se 
klinično kaže kot težka astma, in nekateri vaskulitisi.

Čas in hitrost nastopa ter trajanje simptomov

Akutna simptomatika (dnevi do nekaj tednov) kašlja, najpo-
gosteje spremljanega s težkim dihanjem – dispnejo in z vro-
čino, zahteva najprej izključevanje okužbe pljuč. 

Subakutni nastop kašlja (tedne do mesece) je lahko značilen 
za kriptogeno organizirajočo pljučnico, akutni preobčutljivo-
stni pnevmonitis, kronično eozinofilno pljučnico, z zdravili 
povzročen pnevmonitis ali prizadetost pljuč v sklopu nekate-
rih sistemskih bolezni veziva (SBV).

Kronični simptomi – kašelj, spremljan z dispnejo (mesece 
do leta), običajno nakazuje idiopatsko pljučno fibrozo (IPF), 
nespecifično intersticijsko pljučnico (NSIP), kronični preob-
čutljivostni pnevmonitis, kronične poklicne bolezni (npr. az-
bestozo) in prizadetost pljuč v sklopu SBV. 

Sistemske bolezni veziva
Prizadetost pljuč pri sistemskih boleznih veziva (SBV) se lah-
ko pojavlja v poteku že poznane SBV, redkeje je prizadetost 
pljuč prva manifestacija katere od njih. Ob postavitvi diagno-
ze SBV se je treba vedno opredeliti do možne pljučne pri-
zadetosti: opravimo dve osnovni preiskavi (rentgenogram 
prsnih organov in preiskavo pljučne funkcije, vključno z me-
ritvijo difuzijske kapacitete za CO), ki v primeru normalnih 

Težko dihanje pri intersticijskih pljučnih boleznih je 
posledica prizadetosti parenhima pljuč, ki nastane 

počasi (v tednih in mesecih).
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izvidov in odsotni pljučni simptomatiki z veliko verjetnostjo 
izključujeta pomembno pljučno patologijo. 

HRCT

HRCT je standardna preiskava v diagnostiki intersticijskih 
pljučnih bolezni. V primerjavi z rentgenogramom pljuč je bi-
stveno bolj senzitivna in jo je treba izvesti tudi v primerih, 
ko na rentgenogramu pljuč ne najdemo prepričljivih znakov 
za intersticijsko prizadetost pljuč, pa v smer intersticijske 
patologije kažejo anamnestične, klinične ali funkcionalne 
ugotovitve. HRCT omogoča tudi ugotavljanje mešanih vzor-
cev bolezni (npr. pridružen emfizem), dodatne plevralne, hi-
larne ali mediastinalne patologije. HRCT je nepogrešljiv tudi 
pri določitvi optimalnega mesta odvzema vzorcev tako pri 
bronhoskopiji kot tudi pri kirurški pljučni biopsiji.

V skladu z veljavnimi smernicami ima HRCT pri diagnostiki 
idiopatske pljučne fibroze ključno mesto: v primeru skla-
dnosti kliničnih in ugotovitev pri HRCT (definitivne spremem-
be, skladne s fibrozo tipa UIP (angl. usual interstitial pneu-
monia) se na tej stopnji diagnostika zaključi.

Bronhoskopija

Z bronhoskopijo želimo potrditi diagnozo pljučne prizade-
tosti, ki smo jo postavili z vsemi do takrat opravljenimi pre-
iskavami. Med bronhoskopijo z upogljivim bronhoskopom 
opravimo bronhoalveolarni izpirek (BAL), bronhoskopsko 
pljučno biopsijo, vključno z odvzemom vzorca za imuno-
histološko preiskavo, če je treba, še bronhialno biopsijo ali 
perbronhialno punkcijo. Odvzamemo tudi izpirke za mikrobi-
ološke preiskave, tudi izpirek z zaščitenim katetrom za bak-
teriološko preiskavo. 

Kako BAL razlagamo? Vedno v kontekstu kliničnih, rentgen-
skih in histoloških izvidov. BAL je redko diagnostičen, lahko 
poveča ali zmanjša stopnjo zaupanja v določeno diagnozo. 
BAL skupaj z radiološkimi in s kliničnimi izvidi lahko pomaga 
pri odločitvi o potrebnosti histološke potrditve diagnoze – ki-
rurške pljučne biopsije. 

Pri fibrozirajočih intersticijskih boleznih je možen tudi 
odvzem vzorca pljuč med bronhoskopijo s kriobiopsijo – maj-
hen vzorec pljučnega tkiva vzamemo s kriosondo – namesto 
s kleščicami s kriosondo odščipnemo (zamrznemo) košček 
pljučnega tkiva.

Kirurška pljučna biopsija

Kirurška pljučna biopsija (KPB) je preiskava, ki jo večinoma 
opravimo, če biopsija med bronhoskopijo ni diagnostična. 
Zanjo se najpogosteje odločamo v diagnostiki difuznih inter-
sticijskih bolezni pljuč, pri katerih je predvsem v skupini idi-
opatskih intersticijskih pljučnic zaželen odvzem vzorca tudi 
z več različnih mest, za postavitev histološke diagnoze pa je 
pomembna tudi primerna velikost vzorca. 

Dokazano je, da je obravnava bolnika v multidisciplinarnem 
timu, ki se redno srečuje in preverja svoje odločitve, pripo-
ročen in najboljši način obravnave. Vedno bolj postaja jasno, 
da je število KPB pri bolnikih z IPB odvisno od usposoblje-
nosti (ta zajema tako klinične izkušnje kot zaupanje) klinikov, 
radiologov in patologov. Na odločanje o KPB vplivajo še ti-
pičnost ali netipičnost prezentacije bolezni, dosedanji potek 
bolezni, pogostnost bolezni in dosegljivost posega. 

Nujno je, da se pred KPB posvetujemo: najprej v okviru in-
tersticijskega konzilija (klinika, radiologa, patologa, funkcio-
nalista), ki sprejme odločitev o pristopu h KPB, in nato še s 
kirurgom, ki bo KPB opravil. Tako zagotovimo vzorčenje na 
pravem mestu, s primernim številom vzorcev in pravim nači-
nom transporta vzorca v histološki in, če je treba, mikrobio-
loški laboratorij. 

KPB je indicirana, če vpliva na način zdravljenja, za oceno 
prognoze bolezni pa ni smiselna. KPB je smiselna pred uved-
bo zdravljenja in čim bolj na začetku bolezni.

Vloga intersticijskega konzilija

Intersticijski konzilij omogoča do podrobnosti preučiti zna-
ne ugotovitve (izvide opravljenih preiskav) in soočiti mnenja 
klinika, radiologa, patologa, funkcionalista in revmatologa. 
Kliniku je v pomoč pri odločitvah o dodatnih preiskavah, od-
ločitvah o uvedbi, ukinitvi ali dodatnem zdravljenju, simpto-
matski terapiji, kliničnem spremljanju ter pri oceni učinkovi-
tosti terapije in njenih stranskih učinkov.

Zaključek

Za čim hitrejšo postavitev pravilne diagnoze intersticijskih 
pljučnih bolezni je pomembna natančna anamneza, s poseb-
nim poudarkom na prejšnjih boleznih (sistemskih boleznih 
veziva, malignih boleznih …), delovni (rudarji, kmetje …), 
družinski in socialni anamnezi, prostočasnih aktivnostih (sav-
na, kmetovanje, reja ptic …), razvadah (kajenje, inhaliranje 
opojnih substanc) ter natančen pregled jemanja zdravil, 
vključno z alternativnimi zdravili, rastlinskimi preparati in 
zdravili v prosti prodaji. Zelo pomembni so podatki o predho-
dnih zdravljenjih, npr. kemoterapijah, ki so včasih lahko vzrok 
za nastanek intersticijskih sprememb na pljučih.

Posebno pozornost je treba posvetiti oceni hitrosti napredo-
vanja simptomov (kašlja, težkega dihanja, vročine, hemopti-
ze), ki je ob prvem stiku z bolnikom vedno retrogradna in v 
primerih akutno nastalih in hitro napredujočih simptomov 
lahko življenjsko pomembna.

Katarina Osolnik

 Foto: Freepik
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Spirometrija – pomen, izvedba in 
vrednotenje meritev
Dihanje je osnovna človekova potreba, brez katere preživetje 
ni mogoče. Dihamo nezavedno, vendar le, če z dihali nima-
mo težav. Pljuča zdravega človeka imajo veliko funkcijsko re-
zervo, kar pomeni, da v pogojih, ko ni nobene telesne obre-
menitve, izrabljamo le eno dvajsetino maksimalne funkcijske 
sposobnosti pljuč.

Čeprav pljuča opravljajo življenjsko pomembno funkcijo, se 
jih običajno zavemo šele, ko nas na to opomni neka težava 
ali motnja. Pljuča in dihanje sta lahko prizadeta zaradi različ-
nih dejavnikov in bolezni, med najpogostejše vzroke za zapo-
ro dihalnih poti pa spadata astma in kronična obstruktivna 
pljučna bolezen (KOPB).

Meritve mehanike dihanja so osnovne preiskave v sklopu 
preiskav delovanja pljuč, med katerimi ima spirometrija naj-
pomembnejšo vrednost. Pravilna interpretacija spirometrije 
omogoča zgodnje odkrivanje obstruktivnih pljučnih bolezni 
in ustrezno zdravljenje. Preiskava je tudi diagnostični kriterij 
za postavitev diagnoze KOPB (Fležar, 2012).

Kakovostna izvedba spirometrije zahteva izobraženo in mo-
tivirano zdravstveno osebje, dobro sodelovanje bolnika, 
ustrezno opremo in okolje. Posledica nezanesljivih rezulta-
tov (slabo sodelovanje, neizpolnjeni kazalniki kakovosti) lah-
ko pripelje do napačno postavljene diagnoze.

Pomen spirometrije

Zdravniki vedno bolj poudarjajo pomen zgodnje spirometrije 
v diagnostiki pljučnih bolezni. Spirometrija je preiskava, ki jo 
je pred dobrimi 150 leti prvič opisal Hudchinson v Kanadi in 
zanjo opredelil normalne vrednosti za zdravo populacijo. Še 
danes je to temeljna funkcijska preiskava vsakega bolnika s 
pljučno boleznijo. Je osnovna preiskava meritve mehanike 
dihanja, s katero dobimo vpogled v maksimalno ventilatorno 
sposobnost dihalnega sistema. Izmerjeni parametri (volumni 

in pretoki) dobro korelirajo s stopnjo okvare dihalnega sis-
tema in tudi s prognozo nekaterih bolezni. Največji pomen 
meritve mehanike dihanja imajo obstruktivne bolezni pljuč 
(astma, KOPB), manjši pomen je pri restriktivnih pljučnih bo-
leznih (prav tam).

Preiskava je neinvazivna. Pogosto jo uporabljamo ne le za 
odkrivanje bolezni, temveč tudi za spremljanje napredovanja 
bolezni in za prilagajanje odmerkov zdravil. Izvajamo jo na 
različnih aparaturah – od preprostih mehanskih spirometrov 
do elektronsko vodenih senzorjev, ki merijo volumne ter pre-
toke vdihanega in izdihanega zraka (Topole, 2010).

Osnovna pravila za izvajanje te preiskave so:
1. Skrb za aparat in umerjanje
2. Evidenca in nadzor kakovosti dela
3. Ustrezna priprava bolnika, kontraindikacije
4. Pravilna izvedba meritve 
5. Prikaz in izpis rezultata, komentar izvajalca
6. Interpretacija izvida

Izvedba spirometrije

Pri spirometriji je največji poudarek na izmeri vitalne ka-
pacitete (VC), ki predstavlja ves zrak, ki ga po predhodnem 
maksimalnem vdihu lahko izdihnemo iz pljuč skozi ustnik v 
aparat. Izmerimo počasno (SVC) in hitro forsirano (FVC). Če 
preiskovalec izdahne zrak z maksimalnim naporom, lahko 
ocenimo tudi pretok zraka. Kot merilo pretoka vzamemo vo-
lumen zraka, ki ga preiskovalec izdihne v prvi sekundi – forsi-
ran ekspiratorni volumen v prvi sekundi (FEV1). 

Za uspešno izvedbo je pomembno dobro sodelovanje bol-
nika. Pri eni preiskavi je treba izvesti vsaj tri in največ osem 
ponovitev meritve. Izdih naj traja vsaj šest sekund. Manevre 
lahko ponavljamo po 30 sekundah premora. Kriterij za dobro 
izveden test je, da se dve najboljši krivulji FVC in FEV1 ne 
razlikujeta za več kot 100 ml (Fležar, 2011).

 Normalni krivulji volumen-čas (levo) in pretok-volumen (desno)  Oblika spirometričnih krivulj pri obstrukciji
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Spirometrične vrednosti so izražene v odstotkih normalne 
vrednosti, ki jih določimo glede na zdrave osebe istega spola, 
starosti in višine. Če ocenimo, da preiskovanec ne sodeluje, 
ne razume navodil, kašlja, vpišemo pod opombe komentar, 
da so rezultati nezanesljivi oziroma orientacijski.

Navodila za izvajanje spirometrije

Splošna navodila za izvajanje spirometrije so:
• počitek deset minut pred testom,
• nič alkohola štiri ure pred testom,
• 24 ur (nujno eno uro) pred snemanjem brez cigarete,
• brez telesne obremenitve pol ure pred testom,
• brez tesnih oblačil,
• dve uri po obroku,
• brez kratkodelujočega bronhodilatatorja štiri ure pred 

testom (Ventolin, Berodual) ali 12–24 ur,
• brez dolgodelujočega bronhodilatatorja,
• zobne proteze ne odstranjujemo,
• preiskavo izvajamo sede,
• uporabljamo nosni stišček,
• bolnik naj ustnika ne drži sam.

Spirometrija je neinvazivna preiskava z izjemno nizkim od-
stotkom tveganja za zaplete. Vendar pa obstajajo situacije, 
pri katerih testiranje ni dovoljeno oziroma lahko z njim pos-
labšamo zdravstveno stanje pacienta (Topole, 2010).

Kontraindikacije za spirometrijo so:
1. Hemoptiza (izkašljevanje krvavega izpljunka) 
2. Akutni srčni infarkt
3. Akutna zmedenost (bolnik ne razume postopka)
4. Glavkom (povečan pritisk v očeh; redna uporaba glav-

komskih kapljic za oči)
5. Bolečina v prsnem košu (po operacijah ipd.)
6. Krvni tlak nad 210/120 (sistolna/diastolna vrednost)

Vrednotenje meritve

Spirometrija je preiskava, ki je osnovna za iskanje in vodenje 
obstruktivnih bolezni pljuč (predvsem astme in KOPB). Z njo 
lahko poiščemo bolnika med kadilci in potrdimo obstrukcijo 
pri astmi.

Obstruktivna motnja ventilacije je definirana, kadar razmerje 
med hitrostjo izdiha in izdihom pade – to izračunamo kot in-
deks Tiffeneau (FEV1/VC ali FVC), ki se s starostjo spreminja 
(niža). Poenostavljeno povedano pri obstrukciji ne moremo 
izdihati zraka iz pljuč tako hitro kot zdrava oseba, zato je izdih 
podaljšan. Vsak spirometer že ponudi normalno vrednost 
tega indeksa za določeno starost, višino in spol. Odstopanja 
za več kot 12 odstotkov navzdol pomenijo obstrukcijo. Pri 
bolnikih s KOPB je FEV1 tudi absolutno zmanjšan pod 80 od-
stotkov norme, razen pri zelo blagi obliki bolezni.

Kadar izmerimo obstrukcijo, lahko z aplikacijo bronhodila-
tatorja v pršilu (400 mcg salbutamola) preverimo, ali se ta 
zmanjša (reverzibilnost testiranja ali bronhodilatatorni test). 
Pacient ponovi spirometrijo 20 minut po aplikaciji pršila. Test 
vrednotimo kot pozitiven, če se FEV1 poveča za 12 odstotkov 
referenčne vrednosti in 200 ml izhodne vrednosti. Čim bolj 
je test pozitiven, tem večja je verjetnost, da gre za bolnika 
z astmo, negativen test pa je značilnejši za bolnike s KOPB 
(Fležar, 2011).

Poleg izpisa rezultata (številk) je treba vedno pregledati tudi 
obliko krivulj volumen – čas in pretok – volumen, saj tudi 
oblika lahko razkrije bolezensko dogajanje v dihalnih poteh 
(prav tam). Na sliki 1 sta prikazani normalni krivulji volumen 
– čas in pretok – volumen. Na sliki 2 pa je oblika spirometrič-
nih krivulj pri obstrukciji. Prikazana sta dva testa – dve krivulji 
na izpisu spirograma (volumen – čas) in v obliki krivulje pre-
tok – volumen.

V primerjavi z obstruktivnimi boleznimi pride pri restrikciji 
dihal do zmanjšanja pljučnih volumnov, brez zoženja dihal-
nih poti. Takrat sta znižana tako FVC kot tudi FEV1 in je TI 
(indeks Tiffeneau) normalen ali celo višji od pričakovanega. 
Za dokončno potrditev je treba opraviti pletizmografijo, s ka-
tero izmerimo totalno pljučno kapaciteto (TLC), ki mora biti 
zmanjšana (Topole, 2010).

Vzroki za obstruktivne motnje ventilacije so:
• bolezni velikih dihalnih poti (tumorji, edemi ali vnetje 

grla, tujki, zožitve ali kolaps traheje);
• bolezni perifernih dihalnih poti (bronhitis, bronhiektazi-

je, bronhiolitis, astma);
• bolezni pljučnega parenhima (emfizem).

Vzroki za restriktivne motnje ventilacije so:
• bolezni pljučnega intersticija;
• tumorji, ciste;
• bolezni plevre;
• bolezni prsne stene.

Kakovostna izvedba spirometrije zahteva izobraženo in moti-
virano zdravstveno osebje, dobro sodelovanje bolnika, ustre-
zno opremo in okolje. Zaradi pogostega izvajanja spirome-
trije na različnih ravneh zdravstvene dejavnosti bi bilo treba 
izvesti usposabljanje in tudi preverjanje znanja izvajalcev 
spirometrije. Fležar (2011) meni, da je treba za vzdrževanje 
znanja in spretnosti tedensko opraviti vsaj 20 spirometrij.

Marjana Bratkovič
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spirometrija najpomembnejšo vrednost.
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Pri babici in dedku

Bila sem še majhna in ura je zvonila sredi sna. Zunaj je bila še 
trda tema, nobeno drugo okno še ni bilo razsvetljeno. Odeta 
v topla oblačila sem komaj lovila očetov korak. Si mislim, da 
mu ni preostalo drugega, kakor da me je vzel v naročje, da 
smo lahko ujeli avtobus. Mnogo let pozneje sem od odraslih 
dobila nauk, da za tistim, ki ti uide, vselej pride drugi – avto-
bus in moški. V tistih časih še ni bilo tako in obstajala je ne-
varnost, da bi pot do bice in dedija trajala dva dni z vmesno 
nočitvijo. Peš smo drveli tako hitro, da se mi je mraz zalezel 
v nosnice. Spomnim se, da je pod stopali tanko škripalo in 
ježila se je koža. Avtobus smo pa le ujeli in prispeli celo do 
Maribora. Mama pravi, da smo na Grobelnem presedali in 
čakali na vlak kar tri ure. Ni bilo mobilnih telefonov, niti ta-
bličnih računalnikov, niti priročnih potovalnih iger. Le kako 
sta naju z bratom zaposlila? Nikoli nisem slišala, da bi bila 
naporna za potovanje, če odvzamem, da je brat slabo pre-
našal vožnjo z avtobusom in je bilo dobro imeti vrečke za 
odpadne snovi. Zato je tudi imel vedno privilegij, da je on 
sedel skupaj z mamo. Očitno oče ni imel vrečk. V štajerski 
prestolnici smo ponovno lovili vlak in leta pozneje avtobus, 
dokler se nismo po dolini Drave, ki se lenobno vije navzdol, 
sami vozili navzgor v oddaljeno deželo kralja Matjaža. Črna 
na Koroškem – majhen kraj velikih spominov in ljudi.

Mraz in sneg v Rogaški Slatini nista bila nič v primerjavi z go-
rami snega v Črni. Odkopana pot je bila globoko skrivališče, 
še dobro, da sem se od nekdaj glasno smejala, da so me lah-
ko odrasli našli. Za gazenje pa sem bila čisto prelahka. Lahko 
smo skakali in tolkli po zaledeneli snežni skorji, zgodilo se ni 

nič. Posmehljivo se je v soncu lesketala odeta v snežne krista-
le. V resnici bi pozimi Črno lahko klicali Bela. Tam sredi nje, 
čisto ob potoku, sta v res majhni leseni hišici, kriti s skodlami 
na starodavni način, bivala bica in dedi. Ona v mojih očeh 
mogočna, močna in velika, on droben, majhen, z brčicami 
in Dravo v ustih, oba delovna, skrbna in vključujoča, lahko 
smo se jima pridružili, a hkrati sta nas vnuke pustila v svo-
bodi, da smo svet domovanja »na trati«, kot se je Tam pri 
njima reklo, raziskovali sami. Dober teden pozimi, en mesec 
poleti, pa tudi za oba praznika na prvi dan v mesecu maju 
in novembru. Še danes poznam Ta vonj, ki je opajal, danes 
lahko po njem diši čisto na drugem koncu lepe Slovenije, a 
moji možgani (po)vedo. Potem telo v hipu zažubori, začutim 
hvaležnost, blagost, mehkobo in ljubezen.

Vsi trije njuni otroci so šli za kruhom in družina ni več živela 
skupaj, tako kot je bilo to značilno v davnih časih. Spremembe 
opažamo tudi danes, pari se ali ne poročijo, ustvarijo svoj dom 
ali vsaj ločene družinske enote z ločenim gospodinjstvom. Vse 
redkeje v skupnem gospodinjstvu živijo družine več generacij. 
Morebiti bo današnja situacija še dodatno otežila odhajanje 
mladih na svoje, saj je pridobivanje stanovanj zelo zahtevno, 
prav tako zaposlitve, ki je predpogoj stalnosti dohodka. Za 

nekatere mlade družine je tako pri-
ložnost, da ostanejo doma, rešitev, 
čeravno začasna, za druge lahko (p)
ostane trajna.

Položaj starejših v družbi

Sčasoma se spreminja tudi položaj 
starejših v družbi. Ti so vse dejav-
nejši, imajo višjo izobrazbo, vse več 
je takih, ki si tudi v starosti želijo 
zagotoviti večjo kakovost bivanja, 
kar lahko omogoča praviloma bolj-
ša raven življenjskega standarda in 
zdravstvenega stanja v primerjavi s 
preteklimi leti. Starejši se povezu-
jejo v različna društva, skrbijo za 
kakovostno preživljanje prostega 
časa, za medsebojno povezova-
nje, ponovno izobraževanje med 
prostočasnimi dejavnostmi in na 
tretji življenjski univerzi. Negova-
nje medsebojne povezanosti in os- Foto: Freepik

Da bi stari starši lahko imeli mesto, ki je pomembno 
in nepogrešljivo pri razvoju vnukov, je nujno, da 
dopustijo svojim otrokom, da se osamosvojijo, 
prevzamejo odgovornost za lastno življenje in 

življenje svojih otrok.

O starih starših
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mišljanje svojega bivanja starejše podpira, čutijo se bolj vpeti 
v skupnost, zaželeni in koristni. Toliko bolj, če jim zdravje do-
pušča, da v današnjem tempu vseh obvez nudijo nepogrešlji-
vo roko tudi v svojih družinah, tako v odnosu do lastnih otrok 
kot tudi svojih vnukov.

Tukaj pa se znajdemo na stičišču ali križišču, ki povezuje ali 
oddaljuje. Na eni strani so stari starši, ki jih je oklestilo življe-
nje, izkušeni in nepogrešljivi rešitelji, na drugi pa težko spuš-
čajo potrebo po nadzoru, vodenju in (čezmernem) usmerja-
nju mladih. Kar je v nekaterih primerih darilo in blagostanje, 
lahko v drugih okoliščinah postane vir neprijetnih izkušenj, 

tekmovalnosti, čezmernega poseganja v vzgojo 
staršev in naraščajočih medgeneracijskih kon-
fliktov, ki razdvajajo odrasle med seboj, s tem pa 
tudi vnuke in stare starše.

So stari starši cvet ali trn v peti družinskih 
odnosov? 

Da bi stari starši lahko imeli mesto, ki je po-
membno in nepogrešljivo pri razvoju vnukov, je 
nujno, da dopustijo svojim otrokom, da se osamo-
svojijo, prevzamejo odgovornost za lastno življe-
nje in življenje svojih otrok. Pokroviteljska, vseve-
dna, oblastna ali posesivna drža staršev do otrok 
je leglo virusov spora in konfliktnih odnosov ne le 
med mlajšo in starejšo generacijo, pogosto tudi 
med partnerjema. Že predhodna vzgoja staršev, 
ko so ti bili še otroci, je lahko potekala na način, 
da se pozneje kot odrasli ne znajo postaviti zase 
in se na konstruktiven način soočati z življenjski-
mi izzivi. V takih družinskih odnosih so zmagoval-
ci zgolj navidezni, žrtve pa otroci in odraščajoči, 
ker so prikrajšani za starše, ki bi jim predstavljali 

avtoriteto, posledično so prikrajšani tudi za dobre, prave sta-
re starše. Bogdan Žorž v knjigi Stari starši in njihovo vzgojno 
poslanstvo (2006) opisuje, da se stari starši lahko vedejo še 
na druge načine: kot kritizerji, nezmotljivi nadzorniki, nad-
ležni obiskovalci, brezplačen servis. V očeh mlajše generacije 
lahko dobijo vlogo dežurnega krivca. Vnuke lahko jemljejo 
kot igračke, nekateri delajo celo večje razlike med njimi – do-
ločenega vnuka čezmerno nagrajujejo, drugega »odpišejo«. 
V očeh vnukov ne ostane skrito.

Na drugi strani stari starši v življenju vnukov predstavljajo po-
membno zavetje za hude čase, lahko so tudi tisti, ki odigra-
jo pomembno vlogo, ko starši odpovedo. Ne nazadnje, med 
njimi so tudi taki, ki postanejo nadomestni starši, ker starši 

ne zmorejo prevzeti svoje vloge ali ker so umrli. 
Stari starši tako postanejo tudi rejniki vnukom, 
ki so zaradi bolezni ali prometne nesreče izgubili 
svoje starše. To so še posebej zahtevni položaji, 
saj v ospredje stopajo predvsem odgovornosti, 
ki jih imajo sicer starši, da pripravijo odraščajo-
čega za samostojno življenje v dobi odraslosti. 
Poleg soočanja z razvojnimi posebnostmi odraš-
čajočih so v takih primerih posredi tudi druga 
močna čustva tako pri otrocih kot starih starših, 
vezana na morebitno izgubo svojcev.

Spomnim se babice, rejnice, ki je skrbela za 
vnukinjo. Bila je že srednješolka, povsem samo-
stojna, uspešna in samosvoja. Babici ni dovoli-
la, da hodi v šolo na govorilne ure. Očeta v tej 
zgodbi ni bilo. Mama je umrla za rakom, pred 
tem je hčerko naučila, kako naj skrbi zase, kuha, 
pere … Vnukinja je živela na podstrešju pri starih 
starših, kjer je bil sicer tudi »njun dom«. Nekega 
dne je v čustvenem izbruhu, ki je babico močno 
prestrašil, burno razbila lep mamin jedilni ser-
vis. Babica je bila med pogovorom z mano še 

 Foto: Freepik

 Foto: Freepik
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vedno močno vznemirjena, zaskrbljena, čeprav je od takrat 
minilo že nekaj časa. Skrušena je bila v svoji bolečini. Ne zara-
di razbitih krožnikov in skodelic, zaradi nedostopnosti vnuki-
nje, ki odriva babico, se odmika od njene bolečine in dobro-
namernih naukov. Nihče v tej družini še ni prebolel izgube. V 
babičini bolečini vnukinja nehote vidi tudi svojo. Komu se naj 
izpove vnukinja? Komu naj potoži babica? Kako naj babica 
sama odžaluje izgubo, ki je še ne more sprejeti? Kdo bo ded-
ku odprl oči? Jih je pripravljen sam? Narava je obrnila vrstni 
red, hčerka je umrla pred mamo, babica je dobila vnukinjo z 
zavezo, da jo pospremi v odraslost. Da je situacija še težja, k 
njej dejavno prispeva tudi dedek, dokaj pasiven v odnosu do 
vnukinje, ki je prezgodaj odrasla. V odnosu do žene je kriti-
zerski in jo, kakor sama pove, neposredno krivi za hčerkino 
bolezen. Že več let je minilo od tega pogovora in še večkrat 
se spomnim na to babico, njeno neizmerno ljubezen do vnu-
kinje, ki je ona takrat ni zmogla doživeti kot take, ker je bila 
ta skrb prepojena s čezmerno odgovornostjo, z žalostjo, osa-
mljenostjo in s samostjo babice. Je bilo narejenega dovolj za 
podporo starim staršem? V opisani zgodbi je bilo dobro to, 
da je vnukinja gradila samopodporo v udejanjanju samostoj-
nosti in doseganju šolskega uspeha, ki ji je omogočal boljšo 
perspektivo, kot bi jo zatekanje v neprimerna, odvisniška ve-
denja.

Kako zgraditi dobre odnose

Ohranjanje kakovostnega stika med starimi starši, njihovimi 
otroki in vnuki je proces ter nenehno raziskovanje. Zahteva 
zrelost in notranjo trdnost odraslih, da razmejujejo, kaj je 
naloga koga pri vzgoji odraščajočih. Dobrodošlo je, da starši 
uvidijo, da ljubeča prisotnost in nekoliko razvajanja s stra-
ni starih staršev ne prinašajo vzgojne katastrofe, da je nji-
hova naloga, da stike omogočajo in da predvsem tudi sami 
pokažejo spoštljiv odnos do starejših, ne le svojih staršev, 
tudi do drugih starejših oseb v družbi. To je vidno na vsa-
kem koraku skozi način, kako se vedejo do njih na cesti, v 
avtu, trgovini, kakšne komentarje dajejo pred televizijskim 
sprejemnikom ... Otroci in mladostniki nas opazujejo in se 
učijo iz zgledov. Kakšen je, je izbira in odgovornost odraslih, 
staršev. Nekoč mi je študentka, ki je po dolgih letih le uspela 
sprejeti in se pomiriti z očetovim odhodom iz družine – star-

ši so se razvezali, ko je bila šele na začetku osnovne šole – 
rekla: »Hvaležna sem mami, ki je znala ohraniti dober stik z 
očetovimi starši. Tako sva s sestro ves čas imeli tudi drugega 
dedija in babico.« Oče, ki je odšel, ni bil tisti, ki bi zmogel, 
znal ali hotel poskrbeti za kakovosten stik z otrokoma takoj 
po razvezi niti z njuno mamo niti s starši glede stikov z vnuki. 
Njuna mama je bila tista, ki je pokazala, da lahko ohraniš ka-
kovostne stike s tastom in taščo tudi v drugačnih okoliščinah. 

Ohranjanje kakovostnega stika med starimi starši, 
njihovimi otroki in vnuki je proces ter nenehno 

raziskovanje. Zahteva zrelost in notranjo trdnost 
odraslih, da razmejujejo, kaj je naloga koga pri vzgoji 

odraščajočih.

 Foto: Freepik

 Foto: Freepik

Tudi sami bomo nekoč na mestu starejših v družbi. Odnos 
do njih, do vsakega od nas v tretjem življenjskem obdobju, 
ustvarjamo že danes. Kot posamezniki in družba kot celota. 
Ozrite se k sebi, odprite oči, najdite svoje mesto in voljo za 
odnos, ki bo povezoval, vzgajal in ohranjal spoštljive meje. 
Starejši imajo izkušnje in modrost življenja, prispevali so k 
našemu blagostanju. Vedimo se odgovorno in odgovori-
mo, ko zaznamo vedenje, ki ga sami ne bi želeli doživljati, 
ko bomo na njihovem mestu. Zavedajmo se, da postavlja-
nje temeljev, kako postati in biti dovolj dobri stari starši, ne 
vznikne z rojstvom prvega vnuka, vnukinje, za to vlogo se 
pripravljamo skozi lasten osebnostni razvoj, s sposobnostjo 
uravnavanja lastnih čustev, prepoznavanjem pričakovanj, z 
razreševanjem odnosa s svojimi starši in otroki ter uspešnim 
krmarjenjem med čermi, ki jih prinaša iskanje ravnovesja na 
tej čudoviti poti, ki ji pravimo biti stari starši. Hvaležna sem 
staršem, da so ohranjali tak odnos do svojih staršev, njim, 
da so nas sprejeli in vključevali v njihov vsakdan. Hvaležna 
sem hčerki in njenemu možu, da smem biti blizu v skupnem 
pričakovanju novega življenja. Sebi, da soustvarjam odnose, 
ki vse to omogočajo. 

Julija Pelc
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Zdrav dih  

Zaščitimo mlade pred 
manipulacijo tobačne 
industrije
31. maj – svetovni dan brez tobaka
Svetovni dan brez tobaka je letos potekal pod geslom Zaščiti-
mo mlade pred manipulacijo tobačne industrije. Preprečimo 
rabo tobaka in nikotina med mladimi. Otroci, mladostniki in 
mladi odrasli so tisti, ki začnejo z uporabo tobačnih in nikotin-
skih izdelkov. V Sloveniji namreč po 25. letu ne beležimo več 
začetkov kajenja, večina pa prvič kadi pred polnoletnostjo. 
Prav zato so otroci, mladostniki in mladi odrasli posebej po-
membni za industrijo, saj brez pridobljenih novih generacij 
potrošnikov svojih izdelkov ta ne more biti uspešna.

Na Nacionalnem inštitutu za javno zdravje (NIJZ) in Mini-
strstvu za zdravje RS (MZ) so zato letošnji svetovni dan brez 
tobaka posvetili ozaveščanju o delovanju tobačne industrije, 
razbijanju mitov in razkrivanju taktik, ki jih industrija usmerja 
na mlade s ciljem, da postanejo uporabniki tobačnih in ni-
kotinskih izdelkov, ter predstavitvi učinkovitih programov za 
preprečevanje uporabe tobačnih in nikotinskih izdelkov med 
mladimi. Pod istim naslovom je potekal tudi nacionalni sim-
pozij, na katerem so o pereči problematiki razpravljali doma-
či in tuji strokovnjaki.

Tobačna industrija meri na mlade
Svetovna zdravstvena organizacija (SZO) opozarja, da indu-
strija že desetletja uporablja skrbno načrtovane taktike za 
pridobivanje novih generacij kupcev tobačnih in nikotinskih 
izdelkov. Aiga Rurane, predstavnica in vodja urada SZO v 
Sloveniji je pojasnila, da industrija uvaja nove izdelke, ki jih 
promovira kot manj škodljive, čeprav za to ni osnove v znan-
stvenih dokazih. V različne tobačne in nikotinske izdelke do-
daja številne, še posebej za mlade privlačne arome. Izdelke z 
aromami mladi napačno zaznavajo kot manj škodljive. Izdelki 
so privlačne oblike in lahko zavajajo, na primer kot izdelki 
v obliki USB-ključka. V promocijo svojih izdelkov industrija 
vključuje vplivneže, družabna omrežja, tudi filme, glasbene 
videe, različne šove. 

»Nihče se ne rodi s potrebo po nikotinu,« je bil nazoren To-
maž Čakš z NIJZ. »To potrebo umetno ustvarja tobačna indu-
strija s svojimi marketinškimi akcijami in iz nje kuje ogromne 
dobičke. Ko enkrat zasvojijo mladega človeka, bo ta sam no-
sil denar industriji, do svoje prezgodnje bolezni in smrti. Za 

vsakega umrlega kadilca mora tobačna industrija rekrutirati 
vsaj enega novega, čim mlajšega, da ohrani ali poveča svoj 
dobiček. Tobačna industrija porabi milijarde dolarjev za ogla-
ševanje in promocijo tobačnih izdelkov z namenom prikazati 
tiste, ki uporabljajo te izdelke, kot svobodne in uspešne. Dej-
stvo pa je, da kdor je odvisen od neke snovi, v tem primeru 
nikotina, ne more biti svoboden in je tudi redko uspešen. Ko 
enkrat človek postane zasvojen z neko snovjo, praviloma iz-
gubi vso svobodo samoodločanja, izgubi svojo svobodo.«

Zaskrbljujoče ponujanje novih izdelkov
Ponujanje novih ali netradicionalnih izdelkov, ki jih promovi-
rajo kot manj škodljive, čeprav za to ni osnove v znanstvenih 
dokazih, je eden od pristopov industrije v obdobju močnih 
omejitev marketinga tobačnih izdelkov. Med te izdelke spa-
dajo elektronske cigarete, tobačni izdelki, v katerih se tobak 
segreva, brezdimni tobačni izdelki in tudi vodne pipe idr. »V 
Sloveniji beležimo višje odstotke uporabnikov teh izdelkov 
med mladostniki kot med splošno populacijo, kar je še po-
sebej zaskrbljujoče ob dejstvu, da uporaba teh izdelkov med 
mladostniki pomembno zviša tveganje za začetek kajenja in 
da uporaba nikotina v obdobju mladostništva poleg nastanka 
zasvojenosti povzroča tudi škodljive učinke na hitro razvijajo-
če se možgane v tem obdobju. Pri novejših izdelkih še niso 
raziskani učinki dolgoročne uporabe na zdravje, vemo pa, da 
elektronske cigarete med mladostniki privedejo do več težav 
z dihali (piskanje pri dihanju, kašelj), pogostejših poslabšanj 
astme in lahko tudi hujših obolenj pljuč,« je povedala Helena 
Koprivnikar z NIJZ.

Temu pritrjuje tudi Miha Lovše iz Slovenske zveze za javno 
zdravje, okolje in tobačno kontrolo, ki pravi, da se je z upo-
rabo elektronskih cigaret ponovno vzpostavila nova genera-
cija uporabnikov nikotina in tobaka, saj je dokazano, da se 
vzpostavi zasvojenost, s katere se hitro preide na navadne 
cigarete. Dodaja, da je v srednjih šolah v tujini uporaba ele-
ktronskih cigaret zelo narasla v zadnjih treh letih, in sicer za 
135 odstotkov na svetovni ravni. Pri promociji tobačnih izdel-
kov in elektronskih cigaret sodelujejo tudi vplivneži in znani 
ljudje v družbenih omrežjih. Strokovnjaki opozarjajo na nove 
taktike tobačne industrije, ki zdaj v nebo kujejo elektronske 
cigarete ter druge izdelke, povezane s tobakom.

Z uporabo elektronskih cigaret se je ponovno 
vzpostavila nova generacija uporabnikov 
nikotina in tobaka, saj je dokazano, da se 

vzpostavi zasvojenost, s katere se hitro preide 
na navadne cigarete.
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Sprejetih je bilo že veliko ukrepov
Vesna Kerstin Petrič, v. d. generalne direktorice Di-
rektorata za javno zdravje na MZ, je poudarila, da 
so ključna ciljna skupina zakonodaje na področju 
nadzora nad tobakom v Sloveniji otroci, mladostni-
ki in mladi odrasli. Na tem področju je bilo sprejetih 
že veliko ukrepov. Novi Zakon o omejevanju upo-
rabe tobačnih in povezanih izdelkov prepoveduje 
vsakršno doniranje ali sponzoriranje in kakršnokoli 
posredno ter neposredno oglaševanje in promoci-
jo, vključno s prepovedjo razstavljanja teh izdelkov 
na prodajnih mestih. Spomnila je tudi na uvedbo 
enotne embalaže za cigarete in tobak za zvijanje 
ter nedavno prepoved arome mentola v cigare-
tah in tobaku za zvijanje. Pomemben ukrep je tudi 
uvedba dovoljenj za prodajo, ki so bila uvedena z 
namenom boljšega nadzora nad prepovedjo pro-
daje tobačnih in povezanih izdelkov mladoletnim. 

Helena Koprivnikar ugotavlja, da so prvi rezultati 
po uvedbi novega zakona pokazali, da se zniževa-
nje razširjenosti kajenja med mladostniki nadalju-
je, znižal se je tudi delež kadilcev med mladimi od-
raslimi, torej do 25. leta starosti. Po drugi strani pa 
rezultati raziskav, ki so jih izvedli v Mladinski zvezi 
Brez izgovora Slovenija, kažejo, da vsi ukrepi v pra-
ksi še niso povsem zaživeli. Kot je povedala predse-
dnica zveze, Nina Rogelj Peloza, se je večkrat izkazalo, da je 
prodajalcem nerodno vprašati za osebni dokument, ki bi iz-
kazal starost kupca, ter da se počutijo pod močnim pritiskom 
tako s strani kupcev kot tudi nadrejenih. 

Nujni so ozaveščanje in preventivne aktivnosti
V okviru primarnega zdravstvenega sistema potekajo v okvi-
ru centrov za krepitev zdravja oz. zdravstvenovzgojnih cen-
trov preventivne aktivnosti in programi za vse ključne ciljne 
skupine (nosečnice, otroke, mladostnike, starše, pedagoške 
delavce) v okviru sistematskih pregledov predšolskih otrok, 
učencev in dijakov, obiskov zdravstvenih delavcev v vrtcih, 
osnovnih in srednjih šolah (izvajanje delavnic in drugih ak-
tivnosti) ter v sodelovanju z lokalno skupnostjo. V programu 
Slovenska mreža zdravih šol, v katerem sodeluje skoraj 400 
osnovnih in srednjih šol ter dijaških domov, se prav tako iz-
vajajo številne preventivne aktivnosti. Številne preventivne 
programe in aktivnosti pa v različnih okoljih izvajajo tudi 
nevladne organizacije. Tudi naše društvo v okviru državnega 
tekmovanja Zdrav dih za navdih že 21 let ozavešča in izobra-
žuje učence in dijake o škodljivosti kajenja. 

Tomaž Čakš z NIJZ je poudaril, da je treba mlade ozavestiti 
tudi o tem, kako deluje industrija, kakšni so njeni cilji, kako 
vpliva nanje, in jih opolnomočiti, da se manipulaciji zopersta-
vijo. Treba jih je tudi spodbuditi, da so aktivni in sami prevza-
mejo vlogo vplivnežev v svojem okolju in pomagajo drugim 
mladim pri tem. Pravi, da rešitve niso zgolj v zanašanju na 
to, da bosta vzgoja in ozaveščanje prebivalstva učinkovita pri 
zmanjšanju uporabe tobačnih izdelkov, treba je uvesti pre-

 Vir: Svetovna zdravstvena organizacija

verjeno učinkovite ukrepe, ki preprečujejo začetke kajenja. 
Ocenjuje, da so napori tobačne industrije, da bi zaustavila 
že uzakonjene ukrepe za zmanjšanje uporabe tobačnih izdel-
kov, sami po sebi dovolj zgovorni. Ob tem opozarja, da je že 
v preteklosti tobačna industrija poskušala ustaviti različne 
aktivnosti Slovenije pri omejevanju uporabe tobačnih izdel-
kov in celo na podlagi ponudb za financiranje preventivnih 
aktivnosti uveljavljati svoje interese. 

Državna sekretarka na MZ Tina Bregant pa je ob svetov-
nem dnevu brez tobaka spomnila še na pomoč kadilcem pri 
prenehanju kajenja. Okrepljeno in razširjeno je delovanje 
brezplačne telefonske številke, ki je objavljena na embalaži 
tobačnih izdelkov in zdaj deluje vsak dan, tudi ob nedeljah 
in praznikih. Ministrstvo pa vsako leto skupaj s policijo in z 
nevladnimi organizacijami izvede tudi kampanjo za ozave-
ščanje o škodljivosti kajenja v avtomobilu v prisotnosti otrok.

Metka Nežič

Viri
• NIJZ. 2020. 31. maj – svetovni dan brez tobaka: Zaščitimo mlade pred 

manipulacijo tobačne industrije, preprečimo rabo tobaka in nikotina 
med mladimi. Dostopno na https://www.nijz.si/sl/31-maj-svetovni-
dan-brez-tobaka-zascitimo-mlade-pred-manipulacijo-tobacne-industri-
je-preprecimo-rabo, dostop 15. 7. 2020.

• Ministrstvo za zdravje RS. 2020. 31. maj – svetovni dan brez tobaka. 
Dostopno na https://www.gov.si/novice/2020-05-28-31-maj-svetovni-
dan-brez-tobaka/, dostop 15. 7. 2020.
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 O koprivnici in alergijski reakciji po piku kožokrilca je predavala 
alergologinja asist. dr. Maja Skerbinjek Kavalar, dr. med., spec. 
pediatrije.

Aktivnosti Projektne 
skupine za otroke 
Maribor DPABS  
v letu 2019
V letu 2019 smo bili člani Projektne skupine za otroke Mari-
bor Društva pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije ponov-
no zelo dejavni in uspešni.

Dne 23. aprila 2019 smo izvedli ustaljeno in zelo dobro obi-
skano Šolo za otroke z astmo. Pediatrinja Špela Žnidaršič 
Reljič, dr. med., spec., in Selma Prejac, dipl. m. s., iz Zdra-
vstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor sta s predavanji 
in praktičnimi vajami uporabe pripomočkov za zdravlje-
nje astme prispevali k boljšemu poznavanju, zdravljenju in 
preprečevanju te najpogostejše kronične bolezni otrok. 

O koprivnici in alergijski reakciji po piku kožokrilca smo ime-
li 30. maja 2019 zanimivo in takrat zelo aktualno predavanje 
alergologinje asist. dr. Maje Skerbinjek Kavalar, dr. med., 
spec. pediatrije. Izvedli smo tudi praktične vaje – delavnico 
uporabe samoinjektorja adrenalina, ki je nujno zdravilo ob 
anafilaktični reakciji.

O anafilaksiji in uporabi avtoinjektorja adrenalina za otroke, 
ki ga potrebujejo, so celo leto na Kliniki za pediatrijo UKC 
Maribor in v ambulanti Čebelica asist. dr. Maje Skerbinjek 
Kavalar, dr. med., spec. pediatrije, poučevali številne otroke, 
mladostnike, njihove starše, skrbnike in druge sorodnike ter 
vzgojitelje in učitelje.

Dne 29. novembra 2019 je o atopijskem dermatitisu izvrstno 
predavala Simona Senegačnik, dr. med., spec. dermatovene-
rologije. Izvedli smo tudi zelo poučne praktične vaje nege in 
pravilnega nanosa zdravilnih preparatov na kožo pri tej bo-
lezni. Ta oblika izobraževanja bo postala tradicionalna na pri-
hodnjih srečanjih.

 O atopijskem dermatitisu je izvrstno predavala Simona 
Senegačnik, dr. med., spec. dermatovenerologije.
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Tradicionalno praznično obarvano novoletno srečanje s Šolo 
za otroke z astmo smo izvedli 19. decembra 2019. Druženje 
sta s čudovitim glasbenim nastopom polepšala dijaka Sre-
dnje zdravstvene in kozmetične šole Maribor. O značilnostih 
astme, njenem preprečevanju in zdravljenju sta predavali ter 
nazorno s praktičnimi vajami predstavili alergologinja Maja 
Tomazin, dr. med., spec. pediatrije, in Andreja Vidmar Glo-
bovnik, dipl. m. s., iz Klinike za pediatrijo UKC Maribor. Zelo 
smo bili počaščeni in veseli, da so nas obiskali tudi naši dragi 
sodelavci in kolegi iz vodstva DPABS s predsednikom Mirkom 
Trillerjem. Udeležence srečanja pa smo razveselili tudi s pri-
ložnostnimi darilci ob novem letu.

Namen delovanja društva je čim boljše informiranje bolni-
kov ter njihovih sorodnikov o bolezni in izmenjava izkušenj 
med člani, saj vemo, da s poznavanjem bolezni in zdravljenja 
ter z znanjem o preprečevanju težav bistveno izboljšamo ka-
kovost življenja tako bolnih otrok kot njihovih družin. Veseli 
smo tudi prijetnih druženja in pogovorov med člani društva, 
ki med nami tkejo neprecenljive vezi.

Špela Žnidaršič Reljič
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Zaključek 21. tekmovanja Zdrav dih za navdih

 Eva Plešnik, 7. a, Osnovna šola Karla Destovnika - Kajuha Šoštanj

V letošnjem letu je Društvo pljučnih in alergijskih 
bolnikov Slovenije organiziralo že 21. tekmovanje 
Zdrav dih za navdih na temo Skrbimo za zdravje di-
hal.

Tekmovanja se je tokrat udeležilo kar 370 učen-
cev in dijakov iz 32 šol, 19 osnovnih in 13 srednjih. 
Prejeli smo več kot 300 izjemnih izdelkov. K temam 
so sodelujoči učenci in dijaki pristopili na raznolike 
načine ter nas, kot vsako leto, navdušili z ustvar-
jalnostjo in izjemnim likovnim izražanjem. Med iz-
delki so prevladovali prispevki o škodljivosti kajenja 
in drugih negativnih vplivih na dihala. Tekmovalci 
pa niso pokazali le odličnega poznavanja izbranih 
tem, temveč so izkazali tudi kritičnost do pogosto 
zavajajočih informacij, dostopnih v spletu. Na tem 
mestu velja omeniti zlasti na trgu vse bolj prisotne 
elektronske cigarete, ki so jih mnogi izmed sodelu-
jočih kritično obravnavali v svojih izdelkih.

Poleg zavedanja pomembnosti preventive pri 
preprečevanju odvisnosti od kajenja so sodelujoči 
pokazali izjemno občutljivost tudi za druge proble-
me na področju varstva zdravja in okolja. Tako so 
letos tekmovalci pogosto poudarjali probleme one-
snaževanja in globalnega segrevanja, kar kaže na njihovo zave-
danje aktualne problematike in izjemno angažiranost. Mnogi 
izmed njih so v svojih izdelkih predlagali konkretne ideje, kako 
skrbeti tako za okolje kot tudi ohranjati zdrava dihala.

Interpretacije izbranih tem so se sodelujoči lotili v raznoli-
kih medijih in tehnikah – prejeli smo veliko likovnih izdelkov, 
raziskovalne in seminarske naloge, plakate, spise, pesmi, ma-

kete, križanke in videopredstavitve. Prav vsak izmed prejetih 
izdelkov nas je navdihnil in razveselil. 

Ocenjevalna komisija je glede na število doseženih točk med 
tekmovalce podelila 250 odličij, od tega 139 zlatih, 57 sre-
brnih ter 54 bronastih trstik, drugi udeleženci pa so prejeli 
priznanja za sodelovanje. Na tem mestu bi radi poudarili iz-
jemno pomemben prispevek vseh mentorjev, ki so učence in 
dijake spodbudili k sodelovanju na našem tekmovanju in jih 

pri ustvarjanju podprli.

Letošnje srečanje ob zaključku tekmovanja naj bi 
se odvilo maja na Debelem Rtiču, a smo ga morali 
zaradi epidemiološke situacije na našo veliko žalost 
odpovedati. Odličja in priznanja tekmovalcem ter 
potrdila mentorjem, ki jih sicer podeljujemo na na-
ših srečanjih, so sodelujoči zato prejeli na naslove 
svojih šol. 

Cilj naših tekmovanj je že od začetkov na ustvarja-
len način spodbuditi mlade k boljšemu poznavanju 
dihal in škodljivih vplivov nanje ter učence in dijake 
naučiti, kako skrbeti za zdravje dihal. Z izdelki nam 
sodelujoči vsako leto znova dokažejo, da je cilj tek-
movanja Zdrav dih za navdih dosežen, in nas tako 
spodbujajo, da projekt nadaljujemo. Člani projektne 
skupine upamo, da se bo tekmovanje prihodnje leto 
odvilo nemoteno, predvsem pa, da se ob njegovem 
zaključku znova srečamo na zaključni prireditvi.

Nuška Guid

 Zoja Šporn, 1. b, Gimnazija Jesenice
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Kajenje škoduje
Zdaj je napočil čas, da si pogledamo v oči.
Ampak res, kaj pri tem vam tako diši?
Kaj me briga, si mislijo vsi,
A tukaj smo mi.
Ja, tudi nam življenje na nitki visi.

Kolikokrat vam naj še povem,
A res mislite, da to vsem ustreza?
Dokler zdravje je tu, vseeno je vsem.
In kaj naslednja je poteza?
Še več? Alkohol, droge? Še sam ne vem.

Svet res lep lahko bi bil,
A kaj, ko ta dim ga v temo je ovil,
Moj svet postaja vedno bolj siv.

Saj vsi vemo, da kaditi ni zdravo.
Enkratno! Zakaj potem uničujemo naravo?
Bolniki s črnimi pljuči, brez glasu in las,
Izbrali svojo so si usodo, niso upoštevali nas.

Še res hočeš si to?
Kajenje slej ko prej ponovilo se bo.
Odpri oči in poglej naokoli, vidiš isto kot mi?
Daruj naravi in sebi, ker drugače slabo se nam godi.
Uresniči sanje, pred tabo je še vse!
Jaz ne lažem, verjemi mi,
Enkrat te še vprašam:
Še zmeraj kaditi hočeš ti?

Luka Potnik, 1. d 
Srednja zdravstvena šola Celje

Moja zgodba o rinitisu in astmi
Moje ime je Katjuša. Danes sem stara štirinajst let. Ko sem 
bila stara le osem let, so ugotovili, da imam rinitis in astmo.

Vse se je začelo meseca aprila, ko sva s sestro šli v park. Tam 
sva spuščali zmaja in imeli piknik. Nenadoma so se mi zače-
le solziti oči in začela sem kihati. Sestro je takoj zaskrbelo 
zame, zato sva odšli domov. Z mamo sva najprej mislili, da je 
samo prehlad, zato nekaj dni nisem šla v šolo. Moje stanje se 
po enem mesecu ni nič izboljšalo. Poleg naštetih simptomov 
sem začela še kašljati, dobila sem tudi vodni izcedek iz nosu, 
zato me je mama peljala k zdravniku.

Ker je bila pomlad in so cvetele različne rastline, je zdravnica 
posumila, da imam rinitis. »Rinitis?« sem vprašala zdravnico. 
Zaskrbelo me je, zato sem nadaljevala z vprašanji: »Ali je to 
zelo nevarna bolezen?« Zdravnica mi je prijazno odgovorila: 
»Rinitis ni nič strašnega. V času pomladi, ko začnejo cvete-
ti različne rastline, ti te povzročajo težave, zaradi katerih si 
danes prišla na pregled. Priporočam ti, da se naslednje dni 
izogibaš odpiranju oken, se večino časa zadržuješ v hiši, na 
poti domov pa se z mamo odpravita v lekarno, kjer boš dobila 
posebna zdravila.«

Ta ideja z lekarno mi ni bila ravno všeč, saj nisem rada jemala 
zdravil. Vsa zdravila, ki sem jih do takrat poznala, so se mi 
zdela groznega okusa, ki se ga nisem mogla znebiti.

V lekarni nama je prijazna gospa razložila, kako bom morala 
jemati zdravila. Dobila sem razpršilo za nos, ki sem ga morala 
jemati večkrat dnevno od enega do dva vpiha v nosnico, ma-
zilo za nos, ki mi je pomagalo pri draženju cvetnega prahu, in 
Sinupret v obliki tablet.

Moje stanje se je čez nekaj dni izboljšalo. Bil je lep sončen 
dan, zato sta se mama in moja starejša sestra odpravili kole-

sarit. Da pri potenju ne bi zaudarja-
li, sta uporabili dezodorant. Šla sem 
mimo in takoj ko sem ga zavohala, 
sem začela močno kašljati in dihanje 
je bilo oteženo. Mamo je zaskrbelo. 
Pomagala mi je, da sem se ulegla, in 
mi skuhala čaj, ker je mislila, da je to 
poslabšanje rinitisa. Reakcija se je 
umirila.

Naslednji dan sta na obisk prišla ba-
bica in dedek. Mama je pred tem oči-
stila mizo in uporabila čistilo. Spet. 
»Zadel« me je še hujši napad kot na-
zadnje. Mama je posumila, da nekaj 
spet ni dobro, zato sva znova odšli k 
zdravniku.

Glede na vse simptome, ki sem jih 
imela, je lahko predvideval le eno – 
astma. Z mamo naju je napotil na te- Elma Ljubijankić, 2. c, Srednja zdravstvena šola Ljubljana
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ste. S PF-merilnikom mi je medicinska sestra izmerila PF izdiha-
nega zraka. Potem sem prejela inhalacije z zdravilom Ventolin. 
Po petnajstih minutah mi je medicinska sestra ponovno izme-
rila vrednost izdiha izdihanega zraka. Ker je bila po inhalaciji 
vrednost bistveno višja, je zdravnica potrdila svoje predvide-
vanje in mi povedala, da zdaj obstaja resen sum, da imam ast-
mo. Predpisala mi je terapijo. Dobila sem zdravila, ki delujejo 
protivnetno, v obliki inhalacij in jih prejemam dvakrat na dan, 
zjutraj in zvečer. V primeru poslabšanja stanja imam predpisa-
no drugo zdravilo, ki med poslabšanjem širi dihalne poti. Zaradi 
tega zdravila lažje diham in tudi manj kašljam.

Ko sem hodila v šolo, me je pogosto bilo sram, ker imam ast-
mo, saj je drugi niso imeli in sem bila drugačna. Danes ni tako, 
saj so me sprejeli takšno, kot sem. Začela sem se ukvarjati z 
raznimi športi, pogosteje hoditi v hribe in igrati flavto.

Danes je moja astma zaradi uporabe primerne terapije stabi-
lizirana. Kadar sem močno prehlajena, me še vedno skrbi, da 
bo prišlo do poslabšanja astme. Zdaj hitreje prepoznam zna-
ke poslabšanja in začnem pravočasno jemati zdravila. Zaradi 
tega si moje telo hitro opomore.

Taja Oderlap, 8. a 
OŠ Črna na Koroškem

Elektronska cigareta – nova nevarnost za zdravje

O tobaku in njegovem vplivu na zdravje ljudi je bilo že og-
romno povedanega. Ves svet vlaga veliko sredstev v raziska-
ve njegovih negativnih učinkov na ljudi. Kljub temu da vsa 
svetovna javnost dnevno opozarja in svari pred uničujočimi 
posledicami tobaka na zdravje, se vseeno še vedno veliko 
mladih odloči za kajenje. Za ozaveščanje o nevarnosti tobaka 
je tudi naša država sprejela kar nekaj zakonov, ki bi lahko pri-
spevali k odvračanju ljudi od kajenja. Kar na bruhanje mi gre, 
ko v trgovini zagledam škatlice cigaret, ki na svojih ovitkih 
nosijo naravnost grozljive fotografije uničenih pljuč, rumenih 
nohtov in izpadlih zob, 
razjed v ustih in po-
dobno. Obenem so na 
škatlicah tudi različna 
opozorila, ki se nana-
šajo na posledice, ki jih 
prinaša kajenje. Še ne-
davno pa so tobačne 
tovarne kar tekmovale 
med seboj, katera si bo 
omislila privlačnejšo 
embalažo. Seveda to 
ni nič čudnega, saj je 
večina držav na svetu 
tobačno industrijo ve-
likodušno sprejemala, 
bila je odličen sponzor 
za različne športe in še 
druge aktivnosti.

Pred nekaj leti pa se je na trgu v zvezi s kajenjem pojavila no-
vost – elektronske cigarete. Na začetku so jih proizvajalci ogla-
ševali kot zdravju neškodljive in jih celo priporočali kot pripo-
moček pri odvajanju od kajenja, a to ni povsem tako. Ker je 
elektronska cigareta dokaj nova zadeva, učinki na zdravje ljudi 
še niso dovolj raziskani, da bi lahko tako teorijo zagovarjali.

Danes obstaja okrog 470 različnih proizvajalcev, ki proizvaja-
jo elektronske cigarete z okoli 7700 aromami. Dokazano je, 
da vsebujejo zdravju škodljive snovi, zato nikakor ne bi smeli 
verjeti trditvi, da so zdravju varne. Delujejo tako, da s segre-
vanjem tekočine v njej nastaja aerosol, ki je viden kot fina 
meglica, ki jo kadilec vdihuje. Glavna sestavina tega aerosola 
je nikotin, ki so mu dodane številne arome in druge snovi. 
Nikotin uporabnika zasvoji in škodljivo učinkuje na zdravje. 
Med nosečnostjo lahko privede do prezgodnjega poroda, 
lahko pa vpliva tudi na poškodbe pljuč pri še nerojenem 
otroku, prav tako lahko privede do poškodb možganov pri 
njem, pri mladostnikih pa zelo slabo vpliva tudi na miselne 
sposobnosti. Večja količina zaužitega nikotina je lahko tudi 

vzrok zastrupitve in 
smrti. Vlažilci, ki so v 
tekočini elektronske 
cigarete, lahko draži-
jo oči in pljuča kadil-
ca. Tekočina vsebuje 
rakotvorne snovi, 
vendar nekaj manj 
kot navadne cigarete. 
Elektronske cigarete 
so dostopne vsem, 
tudi otrokom in mla-
dostnikom, kar je še 
posebej zaskrbljujoče. 
Raziskave držav, kjer 
je uporaba teh med 
mladimi velika, kaže-
jo, da verjetno večina 
mladostnikov sploh 
ne bi začela kaditi na-

 Nana Robič, Srednja šola Jesenice

 Lara Kramljak, 1. k, Srednja zdravstvena in kozmetična šola Maribor
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 Aleksandra Mohorko, 1. f, Prva gimnazija Maribor

 Aleksandra Mohorko, 1. f, Prva gimnazija Maribor

vadnih cigaret, kajti uporaba elektronske cigarete po-
veča verjetnost, da bo do tega prišlo.

Svetovna zdravstvena organizacija se trudi v boju pro-
ti tej novi nadlogi in naproša vse države na svetu, naj 
prepovedo ali nekako zakonsko uredijo uporabo elek-
tronskih cigaret, da bi tako zaščitili največje število lju-
di pred nevarnostmi, ki jih prinašajo.

Dino Pušnik, 7. a  
OŠ Črna na Koroškem

Nekaj me duši
Nekaj me duši …
Duši me spoznanje,
da se vsako jutro prebudim
in sprašujem, zakaj tako živim.
So mi res odvzete sanje?

Zakaj se to godi?
Me sploh lahko kaj reši?
Še vedno me nekaj duši,
le Ventolin mojo astmo umiri.

Kako lahko nekdo kadi,
če s tem sebe in bližnje ogrozi?
Zakaj se pušča v laži,
ko skrivaj kadi v garaži?

Kaj ga je do tega privedlo,
ali ne zna drugače?
Kaj ga je zmedlo,
da zavestno ogroža domače?

Je zdravje dihal res nepomembno?
Zakaj ga jemljemo kot samoumevno?
So bolezni dihal res le miti?
Na žalost ne,
ko astmo imaš, ji je težko uiti.

Boš poskusil, ni slabo –
je pogosto vprašanje.
Nekateri ne znajo zavrniti
in to je usodno zanje.

Nikomur ne privoščim te nesreče,
saj kajenje ni za tiste visokoleteče,
pa tudi ne za tiste, ki ne najdejo sreče.

Morda kajenje zmanjša stres,
a to je le začasno,
na koncu odvisnost premaga človeka
in to je najbolj strašno.

Manca Peklar, 4. c 
Srednja zdravstvena šola Celje
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Chiesi je največje 
farmacevtsko podjetje, 
ki je prejelo 
certifikat B Corp

Chiesi je mednarodno farmacevtsko podjetje s 
sedežem v Parmi, več kot 80 letnimi izkušnjami 
in močnim poudarkom na raziskavah, razvoju, 
proizvodnji in trženju inovativnih zdravil za zdravljenje 
bolezni dihal, bolezni na področju neonatologije ter 
redkih in posebnih bolezni. Podjetje je ustanovil 
Giacomo Chiesi, katerega sta nasledila njegova 
sinova Alberto in Paolo, danes pa je zaposlena že 
tretja generacija družine Chiesi. 

Pred skoraj 85 leti je bilo farmacevtsko podjetje 
Chiesi ustanovljeno z željo, da skrbimo za zdravje 
ljudi. Danes si z inovativnim poslovnim pristopom 
prizadevamo tudi za pozitiven vpliv na družbo in 
okolje. Ponosni smo, da smo julija lani prejeli B Corp 
certifikat. S tem smo postali največje farmacevtsko 
podjetje na svetu, ki je od B laboratorija, vodilnega 
globalnega neprofitnega organa za trajnostni razvoj, 
kot priznanje za trajnostno delovanje, prejelo B Corp 
certifikat. Certificirane B korporacije izpolnjujejo 
najvišje standarde na področju družbe in okolja, 
transparentnosti in odgovornosti. 

Naredimo 
svet boljši.

CHIESI SLOVENIJA, d.o.o., Ljubljana, www.chiesi.si 
Datum priprave informacije: julij 2020  CHI 3/20

Dogaja se v društvu

26. srečanje članov DPABS z zborom 
članov
Spoštovane članice in člani Društva pljučnih in alergijskih 
bolnikov Slovenije!

Žal smo morali letošnje, že 26. srečanje z zborom članov 
DPABS, ki je bilo načrtovano za 5. september 2020, odpo-
vedati. Razlogi so seveda popolnoma razumljivi – epidemija 
koronavirusa.

V društvu se zavedamo, da nas je večina članov obravnava-
na kot rizična skupina prebivalstva, tako zaradi zdravstvene 
diagnoze kot tudi zaradi starosti. Bolj smo dovzetni za vse 
okužbe, ki nas že skoraj dnevno ogrožajo.

Zaradi navedenega si vodstvo DPABS ne želi, da bi se na tem 
množičnem srečanju članov iz vseh krajev Slovenije kdorkoli 
okužil. Naše poslanstvo je pomoč bolnim, zato moramo biti 
še posebej pozorni, da ne ogrožamo zdravja članov.

Kako bomo izvedli tako imenovani uradni del zbora, ki je ved-
no sledil v drugem delu srečanja, še ni odločeno. Vsekakor 
bomo članom posredovali poročilo in načrt za nadaljnje delo 

društva, vsa priznanja zaslužnim pa bodo podeljena na sre-
čanju v letu 2021.

Na izvršnem odboru DPABS smo se že lani odločili, da bomo 
srečanja društva prestavili iz jesenskega obdobja v prijetnej-
še, vremensko stabilnejše obdobje. Predvideno je, da bi se v 
prihodnje srečevali na začetku junija.

Sproti vas bomo obveščali, bodisi v našem zvestem glasilu ali 
pa na spletne strani in strani v Facebooku, kako in kdaj se bo 
odvijalo naše naslednje, še vedno 26. srečanje DPABS.

Spoštovane članice, člani, dragi prijatelji društva, želim vam 
prijetne poletne dni, obilo sonca, ne previsoke vročine in se-
veda toplo vodo za kopanje.

Zahvaljujem se za vaše razumevanje trenutne situacije, bo 
pa tako naše srečanje v mesecu juniju 2021 veselejše, težko 
pričakovano in sproščeno.

Vaš predsednik Mirko Triller

 Posaditev spominskega drevesa v Lipici, 2012  Posaditev spominskega drevesa v Dolenjskih Toplicah, 2015

 Posaditev spominskega drevesa v Cerkljah na Gorenjskem, 2016  Posaditev spominskega drevesa v Topolšici, 2019
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Dogajanje v DPABS od 11. marca  
do 10. julija 2020
V obdobju karantene zaradi epidemije koronavirusa je de-
lovanje društva potekalo od doma na relaciji tajništvo – go-
spa Magda, sekretarka društva – gospa Suzana in predse-
dnik društva – gospod Mirko. Delo je temeljilo na sprotnem 
poslovanju (pripravi položnic, plačevanju računov, vodenju 
evidenc, odgovarjanju na vprašanja članov ipd.) ter na uskla-
jevanju in sklepanju dogovorov o sodelovanju s sponzorji in 
z donatorji.

Kar nekaj dogodkov smo začrtali in upamo, da se bodo tudi 
uspešno odvijali. Med njimi je zelo zanimiv projekt z delov-
nim naslovom Kašelj, ki se nanaša na ozaveščanje o pljučnem 
raku, pogovor s pljučnimi bolniki, z onkologinjo iz naše pro-
jektne skupine za raka pljuč, dogodki, posvečeni težki astmi 
in še in še. 

Žal so bile zaradi prepovedi združevanja odpovedane vse di-
halne vadbe in prav tako tudi naše septembrsko srečanje z 
zborom članov DPABS. 

Opravili pa smo tudi nekaj videokonferenc s sponzorji in z 
donatorji, tudi mednarodno v organizaciji podjetja Boehrin-
ger Ingelheim. Sodelovali smo voditelji društev bolnikov iz 
Avstrije, s Slovaškega, Hrvaškega in iz Slovenije, in sicer na 
temo, povezano z boleznijo KOPB, tudi v obdobju covida-19.

MAJ
25. maj 2020
Šola I za astmatične bolnike v Mariboru
JUNIJ
1. junij 2020
Šola II za astmatične bolnike v Mariboru
8. junij 2020
Šola I za astmatične bolnike v Mariboru
9. in 10. junij 2020
Videokonferenca KOPB-covid-19
11. junij 2020
Sestanek sekretariata DPABS 
15. junij 2020
Šola II za astmatične bolnike v Mariboru
16. junij 2020
Šola za astmatične bolnike v Kočevju
18. junij 2020
Šola I za astmatične bolnike v Mariboru
22. junij 2020
Šola II za astmatične bolnike v Mariboru

Pripravil: Mirko Triller
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Društveni rehabilitacijski oddih 
STRUNJAN 2020

Letos se bomo že osmič odpravili na skupni društveni rehabilitacijski oddih v Strunjan. Kot vsako leto bo osebje 
Talasa Strunjan tudi tokrat pripravilo pester in zanimiv teden. Tudi lani je bil izbor moderatorjev odličen, izleti, 
ogledi, sprehodi, poleg tega pa še prijetni večeri v družbi glasbenikov, komedijantov, okoličanov, ki so predsta-
vili svoje pridelke in umetnine, ter seveda ne nazadnje, obilo dobrega, svežega, morskega zraka. Manjkalo ni 
niti sonca in najhrabrejši so se podali na kopanje v morje. Upamo, da nam bo tudi letos vreme naklonjeno, saj 
prav slabo ni bilo nikoli v teh letih. 

Nikdar ne manjka rekreacije, ki je prilagojena za vsakega od nas; za nekatere malo hitrejša nordijska hoja, za 
vse pa vaje v bazenu pod vodstvom izvrstnih, strokovno usposobljenih fizioterapevtov, jutranje dihalne vaje na 
svežem zraku, prepojenem z vonjem po borovcih in morju, ter dopoldansko razgibavanje ob obali, ki se običajno 
zaključi z glasbenim vložkom in s plesom simpatične animatorke Klavdije.

Komaj čakamo mesec oktober, saj se radi vračamo v naš Strunjan in vsako leto nas je več!

27. 9.–4. 10. 2020 5 noči 7 noči

Hotel Svoboda **** 320 € 448 €

Vile *** 235 € 329 €

Ponudba za obnovitveno rehabilitacijo za člane Društva pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije ter njihovih 
spremljevalcev je pestra, saj vključuje polpenzion v dvoposteljnih sobah, kopanje v hotelskih bazenih z ogre-
vano morsko vodo, vsakodnevni animacijski program, vsakodnevno vodeno respiratorno fizioterapijo, vodene 
sprehode, tečaj nordijske hoje, razna predavanja in družabne dogodke. Vse to vsako leto spodbudi več članov, 
da se nam pridružijo. Ko odhajamo, si želimo, da leto čim prej mine, da se vrnemo v naš Strunjan.

Navedene cene že vključujejo popuste in nanje ni mogoče uveljavljati dodatnih popustov. 

Doplačila: turistična taksa 2,50 €/dan, polni penzion 12 €/dan,  
enoposteljna soba (Hotel Svoboda 36 €/dan, Vile 20 €/dan).

Možno je obročno plačilo na tri obroke in plačilo z državnim turističnim bonom.

PRIJAVE SO MOGOČE NAJPOZNEJE DO 4. 9. 2020. 
Naslov: DPABS, Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana 

E-naslov: dpbs@siol.net

Odpoved prijave sprejemamo do 18. septembra 2020.
V primeru odpovedi od 1 do 7 dni pred odhodom vas bomo bremenili z 20 % vrednosti 

rezerviranega bivanja. V primeru odpovedi na dan prihoda oz. če se ne oglasite v recepciji 
navedenega dne, vas bomo bremenili s 50 % vrednosti rezerviranega bivanja.
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Živimo zdravo

Nordijska hoja – telesna aktivnost  
za vsakogar!
Nordijska hoja je ena najučinkovitejših, najcelovitejših in 
najvarnejših oblik telesne aktivnosti, prav za vse starostne 
skupine in ravni telesne kondicije. Je specifična pojavna ob-
lika hoje s palicami, pri kateri človek hodi naravno (gibanje 
rok je tako kot pri hoji brez palic, le koraki so nekoliko daljši), 
kar mu omogočajo posebej za to oblikovane lahke in ergo-
nomske palice. Hitrost hoje, dolžino in obremenitev na telo 
si določate sami.

Največji pomen nordijske hoje je v namerni dodatni obre-
menitvi zgornjega dela telesa, tako da so aktivne skorajda 
vse mišice. Končno smo našli športno-rekreativno zvrst za 
365 dni v letu, s katero na prijazen način skrbimo za zdravje 
in dobro počutje.

Nordijska hoja pa ni hoja s katerimikoli palicami in predvsem 
ne na kakršenkoli način. Pravilne tehnike se je treba naučiti. 
Če hodimo napačno, namreč hitro naredimo več škode kot 
koristi. Nordijske hoje se prav tako ne da izvajati s klasičnimi 
planinskimi/pohodnimi palicami. 

Prednosti nordijske hoje

Prednosti nordijske hoje so naslednje: 
• V gibanje je vključeno vse telo, to je 90 odstotkov vseh 

mišic.
• Izrazita je dodatna aktivnost mišic trupa, ramenskega 

obroča in rok (in to krepitev tistih, ki so preveč šibke, ter 
raztezanje nasprotnih, v katerih je prevelika napetost ali 
so celo že skrajšane).

• V primerjavi s hojo brez palic se pri nordijski hoji porabi 
več energije, poveča se poraba kisika in višja je frekven-
ca srčnega utripa za približno 20–25 odstotkov.

• Nordijska hoja je ena najboljših aktivnosti za ohranjanje 
sposobnosti, ki določajo raven telesne pripravljenosti: 
zlasti vzdržljivosti, moči, gibljivosti in ravnotežja ter ko-
ordinacije.

• Z nordijsko hojo se izboljša vzorec hoje – koraki posta-
nejo aktivnejši in daljši, nihanje rok izrazitejše, hoja na 
splošno je bolj gotova in uravnotežena oziroma ritmična.

• Z nordijsko hojo za približno 30 odstotkov razbremenimo 
skočni sklep, koleno, kolk in hrbtenico ter sklepe s tem 
varujemo pred obrabo.

• Nordijska hoja je idealna telesna aktivnost za hujšanje.
• Primerna je tudi za starejše ljudi oz. za vse tiste, ki že 

imajo določene zdravstvene težave (npr. bolečine v hrb-
tenici, bodisi v vratu, križu, bolezni srca in ožilja, diabe-
tes, osteoporozo, artrozo, kronično obstruktivno pljučno 
bolezen idr.), prav tako je primerna za vse, ki so v fazi 
rehabilitacije po poškodbah gibalnega aparata.

• Vpliva na zmanjšanje utrujenosti in stresa ter izboljša 
splošno počutje.

• Schiffer in sodelavci (2006) menijo, da so učinki nordijske 
hoje večji kot pri hoji ali teku. Je pa nordijska hoja obe-
nem lažja, varnejša in prijetnejša.

Nordijska hoja nudi kakovosten užitek in zabavo v naravi ter 
predstavlja neposredno vlaganje v lastno zdravje in počutje. 
Ohranja in izboljša ravni delovanja pljuč, srca in ožilja ter 
varuje pred upadanjem aktivne mišične mase, kar pomeni 
ohranjanje ali izboljševanje največje porabe kisika. Posledice 
so tudi močnejše mišice – čvrsto, zdravo telo, lepša postava, 
lepša drža in bolj usklajeno gibanje telesa, več energije in ži-
vljenjske moči.

Začetki nordijske hoje 

Idejo so razvili na Finskem, in sicer so bile povod zimske olim-
pijske igre v francoskem Chamonixu leta 1924, ki so spod-
budile razvoj teka na smučeh. Tako so razvili nordijsko hojo 
zaradi potreb smučarjev, ki so iskali podobno aktivnost, ki bi 
jo lahko izvajali tudi v poletnih mesecih, da bi ostali zdravi in 
ustrezno pripravljeni na zimsko sezono. Od takrat do danes 
se je zanimanje za nordijsko hojo močno povečalo. Na Fin-
skem se s tako obliko športa ukvarja približno 15 odstotkov 
prebivalcev (Kocur in Wilk, 2006), v svetovnem merilu pa naj 
bi se zanjo navdušilo že več milijonov ljudi.

V Sloveniji je obdobje izvajanja nordijske hoje veliko krajše. 
Kot nova oblika telesne aktivnosti se je prvič pojavila leta 
1997 (Ažman, 2006). V Sloveniji se spodbuja zaradi zdra-
vstvenih učinkov na telo in se uporablja za preprečevanje 
srčno-žilnih in drugih obolenj. Prvi park z označeno potjo 
za izvajanje nordijske hoje je v zdravilišču Šmarješke Toplice 
(prav tam; Ažman in Švent, 2006).  Foto: Dmitry Erokhin/Wikimedia
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Živimo zdravo

Uporaba nordijskih palic
Prve korake naredimo kot vajo gibanja, da razvijemo koordi-
nacijo (aktiviramo nasprotno roko in nogo), ne da bi zabadali 
palice. Palice pustimo, da ohlapno visijo na zapestnih trako-
vih (ki so prave dolžine) in potujejo ob zamahu rok ob telesu. 
Noge sledijo gibanju rok. Vsak korak začnemo tako, da posta-
vimo peto na tla. Ko nam koordinirano gibanje ne povzroča 
več težav, pritisnemo na zapestni trak vodilne palice, ki ob 
odrivu samodejno podaljša korak. 

Ko smo vešči, palico mimo boka potisnemo daleč nazaj. Ak-
tivnost in tempo hoje se povečata glede na to, koliko moči 
vlagamo v odriv (lahko prenesemo četrtino svoje telesne 
teže). Palice ob pravilni uporabi nikoli ne ovirajo gibanja, saj 
je vbod palice vedno za peto čevlja na tisti strani, kjer izvaja-
mo odriv. Cilj nordijske hoje je, da hodimo sproščeno in dina-
mično (Schmid in sod., 2006; Norden, 2009).

Opazovanje srčnega utripa

Pri vsaki vadbi in tudi pri nordijski hoji je pomembno nadzo-
rovati tempo. Za preprosto orientacijo vadbe se lahko ravna-
mo po tem, kako zadihani smo med vadbo. Velja pravilo, da 
dokler hodimo tako hitro, da se med hojo lahko normalno 
pogovarjamo, smo v zelenem območju – aerobnem območju 
vadbe. Ko med vadbo ne moremo več normalno govoriti ozi-
roma lovimo sapo, smo v anaerobnem območju, kar pomeni, 
da se je srčni utrip povečal. Pri povečani obremenitvi mora 
srce hitreje delovati, da lahko oskrbi mišice s kisikom. S tako 
intenziteto mora telo priskrbeti energijo zelo hitro, zato črpa 
energijo iz sladkorjev, maščob, ki so naložene v telesu, pa v 
tem primeru skoraj ne načenja (Norden, 2009).

Da izvemo, katero je varno in zdravo območje srčnega utripa, 
naredimo test hoje na dva kilometra. Uporabimo lahko tudi 
formulo za izračun maksimalnega srčnega utripa, nato izbe-
remo območje, v katerem želimo spremembe ali vzdržujemo 
svojo kondicijo. Srčno frekvenco kontroliramo z merilnikom 
srčne frekvence, ki ga nosimo med vadbo. Če se gibljemo 
pod 55 odstotki maksimalnega utripa, je to lahka obremeni-
tev, kar je sicer dobro za naše počutje, toda s tako intenziteto 
naše srce in krvni obtok delujeta z zelo majhnim zagonom in 
tudi obremenitev mišic je zelo majhna. Če pa z obremenitvi-

jo presežemo mejo 85 odstotkov, moramo biti pazljivi, saj s 
tem ne dosežemo zdravstvenih učinkov vadbe in v mišicah se 
začenja sproščati čezmerna količina mlečne kisline.

Oprema za nordijsko hojo 

Oprema za nordijsko hojo je zelo preprosta, vendar je treba 
izbrati pravilno dolžino in kakovost palic. Dolžina palic naj bi 
bila taka, da je kot roke v komolcu, ko palico primemo za 
ročaj ob telesu, 90 stopinj. Palice so opremljene s paščkom, 
ki mora biti nastavljiv po dolžini in se mora tesno prilegati 
roki. Biti mora dovolj širok, da je udoben in omogoča prost 
pretok krvi pri odrivanju. Kakovostna palica za nordijsko hojo 
je oblikovana ergonomsko, saj je pri hoji nekakšna uporab-
nikova podaljšana roka. Palica naj bo čim lažja, obenem pa 
čvrsta in vzdržljiva. Zaradi omenjenih zahtev so palice za no-
rdijsko hojo večinoma izdelane iz mešanice steklenih vlaken 
in karbona. Pri tem velja načelo: čim višji je delež karbona, 
tem kakovostnejši je material, iz katerega je palica izdelana 
(Ažman, 2006). Pri izbiri čevljev ni težav, saj uporabimo teka-
ške ali pohodne čevlje, pomemben je le podplat čevlja, saj je 
idealno, da ima profil za razgibane podlage.

Šport za vse letne čase

Nordijska hoja je šport za vse vremenske razmere in za vse 
letne čase. Vadbene površine za nordijsko hojo so vsepovsod 
okoli nas, saj z njo lahko začnemo kar izpred domačega praga 
in se podamo na pločnike ali asfaltne poti v urbanem okolju, 
dodaten doživljajski užitek pa gotovo nudi čim manj okrnje-
na narava – poljske in gozdne poti, travniki. Če iščemo vzpe-
tine, so idealni bližnji griči, ki jih v večjem delu naše dežele ne 
manjka. Uporaba palic seže tja do sredogorja oziroma dokler 
pot ne postane preveč skalnata.

Jožica Mesarič
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Največji pomen nordijske hoje je v namerni dodatni 
obremenitvi zgornjega dela telesa, tako da so aktivne 
skorajda vse mišice. V gibanje je vključeno vse telo, 

to je 90 odstotkov vseh mišic.

 Foto: Andrea Bohl/Pixabay
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Utrinki

Patagonija
Pokrajina v Južni Ameriki (v Argentini in Čilu), v kateri se člo-
vekovo bivanje še ne pozna preveč, je raj. Hitre spremembe 
podnebja so preprečile prenaselitev te pokrajine. Španci, ki 
so prevzeli vsa ta južna območja, so se osredinjali predvsem 
na velika mesta in plovne poti, tako da je Patagonija vse do 
odkritja turističnih poslovnežev ostala nedotaknjena. Kontra-

stno podnebje, med dežjem in son-
cem, vetrom in zatišjem, ledeniki in 
stepo, jagodami in lišaji, je v težko 
doseženem naravnem ravnovesju 
zaradi bližine dveh oceanov. Veli-
ka količina padavin v Andih in hla-
dne temperature morja ob zahodni 
obali prispevajo k hladnim zračnim 
tokovom, kar se odraža v velikih in 
raznobarvnih jezerih ter ledenikih 
in največjih zalogah ledu na svetu. 
Med ledeniki je samo Perito More-
no dostopen obiskovalcem z lepo 
urejenimi potmi in razgledišči. Ob 
stene ledenika, ki se dvigajo do 80 
metrov v višino in zaključujejo v 
jezeru Lago Argentina, obiskovalce 
popeljejo turistične ladje.

Vrhovi Patagonije

Naravna kulisa Torresov, Cuerno-
sov, Cerra Torreja in Fitz Roya, ki so 

nastali s spremembami v zemljini skorji, se močno razliku-
je od naših Alp. Dokaj ravna podnožja vrhov so kot mamilo 
za pohodnika. Med suhimi travami in zelenimi, kot bonsaj 
velikimi gabri so poti preproste in lahke za hojo. Velika po-
sebnost strmih patagonskih vrhov je kontrastna obarvanost 
posameznih delov zgradbe. Tako so Torresi kot falusi in Cu-

ernosi kot korneti sladoleda, 
paša za oči. Le ob lepem vre-
menu, ki pa ni prav pogosto, 
se popotniku prikažejo kot 
nagrada.

Popotniški cilji niso vsem 
skupni. Prva želja po osvo-
jitvi vrha je v Patagoniji do-
segljiva le izbrancem, zato 
navadnim smrtnikom osta-
ne zadovoljstvo že z dose-
go razglednikov. Teh pa je v 
Patagoniji veliko. Za Torrese 
sta značilni dve obliki po-
hoda, okrog vseh vrhov ali 
v južnem delu, obisk vseh 
dolin v obliki črke W. Oboje 
zahteva nekajdnevno hojo. 
Napor popotniku ne prema-
ga misli, ki se mu lahko spro-
ščeno vrtijo okoli preprostih 
vsebin.

 Slika 1: Gora Fitz Roy v večerni zarji

 Slika 2: V osrčju Torresov
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Utrinki

Pohodništvo, primerno za 
odklop

Patagonijo civilizacija in tu-
ristična industrija še nista 
pokvarili. Ni lepšega, kot pri-
ti z večurne poti in imeti v 
nahrbtniku rezervno obleko, 
se pogreti v kuhinji, kjer se 
za obiskovalce že pripravljajo 
slastne tople jedi, in se okrep-
čati s pivom Calafate. 

Prav patagonsko pohodništvo, 
se zdi, je najprimernejše za 
odklop. Mobilni telefoni na-
mreč ne delujejo, v zraku ni 
letal, tudi helikopterjev nismo 
videli. Koče oskrbujejo s konji. 
Čilski parkovni nadzorniki lepo 
skrbijo za red, zato pohodniku 
ni dano brezpotje. Argentin-
ski del Patagonije je dosegljiv 
iz vasi El Chalten, kjer so poti 
razgledno speljane in primer-
ne za dnevne obiske.

Kalafate (Berberis buxifolia) 
velja za neke vrste simbol Pa-
tagonije. Iz jagod tega zim-
zelenega grma pripravljajo 
marmelado. Po legendi naj 
bi uživanje teh jagod jamčilo 
vrnitev v Patagonijo. 

Patagonija je v primerjavi z 
drugimi pohodniškimi cilji 
dosegljiva posameznikom in 
manjšim skupinam. Večje sku-
pine so prej ovira kot prednost. 
Označenost poti, napoved raz-
dalj in natančni zemljevidi so 
zagotovilo, da je vsaka skrb, 
da bi se izgubili, odveč. Taka 
brezskrbnost omogoča resnič-
no pohodniško kakovost. Dob-
ra volja odtehta vse kilograme 
prepotenih cunj, pošvedranih 
in premočenih čevljev, ožga-
nih nosov in kosmatih brad. 
Žal je Patagonija tri dni daleč 
z letalom in tako dosegljiva le 
enkrat v življenju, saj bi nam 
drugače bilo prelepo.

Miran Bratkovič, Ivo Oman

 Slika 3: Ledenik Perito Moreno

 Slika 5: Koničasti Cerro Torre

 Slika 6: Kalafate za vsakodnevni obrok
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Zdrav dih za navdih

Prof. dr. Ema Mušič, dr. med., je specialistka pulmologije in 
alergologije na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni in aler-
gijo Golnik. Je profesorica na Medicinski fakulteti Univerze v 
Ljubljani ter avtorica številnih člankov in publikacij, med dru-
gim tudi avtorica knjige Živimo z alergijo.

Prim. mag. Simona Uršič, dr. med., je specialistka higiene in 
javnega zdravja, zaposlena na Nacionalnem inštitutu za jav-
no zdravje. V okviru strokovnega dela se ves čas ukvarja s 
proučevanjem okoljske problematike, z ozaveščanjem prebi-
valstva in izobraževanjem. Izkušnje ima z različnih področij 
okolja in zdravja. Ves čas službovanja je sodelovala z vrtci in 
osnovnimi šolami. Je soavtorica in vodja preventivnega pro-
grama za otroke in mladino Varno s soncem. Sodelovala je 
tudi v projektih EU o onesnaževanju zraka.

Prim. Katarina Osolnik, dr. med., je specialistka pulmologije 
in interne medicine na Univerzitetni kliniki za pljučne bolezni 
in alergijo Golnik. Strokovno se največ posveča diagnostiki in 
zdravljenju bolezni pljučnega intersticija in njihovim posledi-
cam na srcu ter okužbam dihal.

Julija Pelc je specialistka za psihološko svetovanje in psiho-
terapevtka, z dolgoletnimi izkušnjami na področju šolstva, 
zdravstva in sodelovanja s centri za socialno delo. Pri svojem 
delu se srečuje z otroki, mladostniki, odraslimi, družinami in 
s pari. Pomaga ljudem v stiski in vodi supervizijske skupine 
za strokovne delavce na različnih področjih delovanja. Izvaja 
tudi predavanja, seminarje in delavnice za strokovnjake, la-
ično javnost, aktivno sodeluje v različnih društvih, deluje kot 
prostovoljka.

Doc. dr. Agnes Šömen Joksić je zaposlena na NIJZ kot naci-
onalna ekspertinja na področju javnega zdravja in kot stro-
kovno usposobljena visokošolska učiteljica za področje okolj-
skega izobraževanja na Univerzi na Primorskem. Ukvarja se s 
proučevanjem vplivov okolja na zdravje ljudi, s poudarkom 
na spremljanju (humani biomonitoring) okoljskih onesnaže-
val v človeškem organizmu ter spremljanju vplivov onesnaže-
nega zraka. Sodeluje pri več nacionalnih in mednarodnih raz-
iskovalnih projektih, na strokovnih in znanstvenih srečanjih 
ter objavlja svoja dela v domačih in mednarodno priznanih 
revijah. 

Avtorice strokovnih prispevkov
Špela Žnidaršič Reljič, dr. med., specialistka pediatrije, z do-
datnim znanjem iz otroške pulmologije, je zaposlena v službi 
za šolske otroke in mladino ZD Maribor, kjer je ustanovila in 
vodila šolo astme ter zatem pulmološko ambulanto za ot-
roke. Od leta 2015 je predsednica Sekcije za otroke DPABS 
Maribor.

Mag. Jožica Mesarič, prof. zdr. vzg., profesionalno deluje na 
področju zdravstvene vzgoje. Pripravlja in izvaja zdravstve-
novzgojne aktivnosti za različne skupine uporabnikov. Vodi in 
koordinira delo v Zdravstvenovzgojnem centru v enoti Mo-
ste - Polje Zdravstvenega doma Ljubljana.

Marjanca Bratkovič je dipl. med. sestra v pokoju. Vso delav-
no dobo je bila zaposlena na Univerzitetni kliniki za pljučne 
bolezni in alergijo Golnik. Delala je na različnih bolniških od-
delkih kot vodja tima, zadnjih petnajst let pa opravlja delo vo-
dilne medicinske sestre bolniškega oddelka. Je dobitnica pri-
znanja zlati znak (2010), ki ga podeljuje Zbornica zdravstvene 
in babiške nege Slovenije – Zveza društev medicinskih sester, 
babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije, in priznanja častna 
članica DMSBZT Gorenjske (2014). Štiri mandate je bila člani-
ca izvršilnega odbora Pulmološke sekcije medicinskih sester 
in zdravstvenih tehnikov Slovenije. Aktivno je sodelovala pri 
izvedbi strokovnih srečanj, pri pripravi programov in bila sve-
tovalka sekcije pri pripravi strokovnih smernic na področju 
pljučnih bolezni. Njena stalnica pri delu s kroničnimi bolniki 
je zdravstvenovzgojno delo, še posebej pri bolnikih s tuber-
kulozo in kronično obstruktivno pljučno boleznijo. V ta na-
men je izdelala zloženki V boju s tuberkulozo in Življenje s 
KOPB. Je tudi dolgoletna aktivna članica DPABS.

MALI OGLASI
Po ugodni ceni prodamo praktično nov prenosni koncentra-
tor Caire FreeStyle Confort, težak 2,2 kg z vso opremo: dve 
16-celični bateriji, polnilnik baterije, polnilnik za v avto, 12 V, 
torbico. Aparat je rabljen le 20 ur. 

Kontaktni podatki: Andrej, tel.: 031 685 735.



Literatura: Raghu G et al. Diagnosis of Idiopathic Pulmonary Fibrosis.An offi  cial ATS/ERS/JRS/ALAT clinical practice guideline. Am J Respir Crit Care Med. 2018; 198(5):e44-68.

Za vse morebitne informacije se lahko obrnete na Boehringer Ingelheim RCV GmbH&Co KG, Podružnica Ljubljana, tel: +386 1 586 40 00. 
Informacijsko gradivo za javnost.  Datum priprave informacije februar 2020  MPR-SL-100033

Za vZa vZaZZa vZZaZZa se mm mmmse mmmmmoreboreborebboreboreboreborebore itnitntnitnitniitn

Vam želijo vaša pljuča 
nekaj povedati?

Čeprav se ti simptomi zdijo manjši, lahko kažejo na resno stanje pljuč, ki je lahko idiopatska 
pljučna fi broza, kjer sta zgodnja diagnoza in začetek zdravljenja ključnega pomena.

Če opazite katerega od teh simptomov, 

povejte svojemu zdravniku,
da boste lahko dobili potrebno pomoč.

povejte 
svojemu 

zdravniku.

zadebeljene 
konice prstov

težka sapa

kašelj
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Izdajatelj
Društvo pljučnih in alergijskih bolnikov Slovenije – DPABS 
Koprska ulica 94, 1000 Ljubljana
E-naslov uredništva: dpbs.urednistvo@gmail.com
Urednica: Metka Nežič
Uredniški odbor:
•	 Breda Prunk Franetič – zdravje otrok in mladine
•	 Ema Mušič – alergologija
•	 Metka Nežič – društvena dejavnost
•	 Nadja Triller – pulmologija
•	 Neda Luznar – zdravo življenje
•	 Tanja Redja – zdravo življenje

Lektoriranje: Megamoment, d. o. o. (Za jezikovno pravilnost oglasov odgovarjajo oglaševalci.)
Grafična priprava in tisk: Salve, d. o. o., Ljubljana
Fotografija na naslovnici: Nensuria/Freepik
Druge fotografije, če ni navedeno drugače: avtor prispevka ali arhiv DPABS 
Prostovoljne prispevke in donacije lahko nakažete na transakcijski račun SI56 0204 5001 8294 003, ki je odprt pri Novi Ljubljanski banki. 
Davčna številka DPABS: 80238955
Julij 2020
Programe in delovanje sofinancira FIHO. 



Novartis Slovenija

Novartis Pharma Services Inc., Podružnica v Sloveniji,
Verovškova 57, 1000 Ljubljana, Telefon: 01 300 75 50

Datum priprave informacije: avgust 2019
SI-2019-NVS-48

Medicino usmerjamo 
na nove poti
V Novartisu uporabljamo moč inovacij v znanosti za iskanje rešitev 
nekaterih najzahtevnejših zdravstvenih izzivov sodobne družbe.
Naši raziskovalci premikajo meje znanosti, da bi izboljšali razumevanje 
bolezni in razvili nova zdravila na področjih z velikimi neizpolnjenimi 
zdravstvenimi potrebami. Stremimo k odkrivanju novih poti do 
boljšega in daljšega življenja.



msd.si
Pripravljeno v Sloveniji, julij 2020. SI-NON-00131 EXP 07/2022

Soustvarjamo prihodnost.
V sodelovanju z različnimi deležniki, organizacijami bolnikov, zdravstvenimi 
delavci, odgovornimi organi in vlado sooblikujemo zdravstveni sistem.

Prizadevamo si za opolnomočenje bolnikov in zadovoljevanje njihovih potreb 
ter jim s skupnimi močmi pomagamo neobremenjeno ustvarjati,  
živeti in uživati svoje življenje.


