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Rak je potencialno ozdra-
vljiva bolezen. Zato ne 

odlašajmo s preventivni-
mi pregledi oziroma obi-
skom izbranega zdrav-
nika ob prvih znakih in 

simptomih.

dejstva

Preprečimo anemijo
S hrano lahko preprečimo 
razvoj anemije, ne moremo je 
pa zdraviti. Jemanje prehran-
skega dopolnila z železom 
je dolgotrajno, praviloma ga 
jemljemo še šest mesecev 
po ureditvi slabokrvnosti. 
Bodimo pozorni, kako jem-
ljemo nadomestke železa: na 
prazen želodec in z vita-
minom C, nikakor pa ne s 
kavo, čajem, mlekom.

Vas mučijo boleči sklepi?
Boleče sklepe lahko v veliki meri 
preprečimo sami: z zmanjšanjem telesne 
teže, ukvarjanjem z rekreativnim športom, 
kot sta kolesarjenje ali plavanje, s pripravo 
toplih obkladkov in z ustrezno prehrano, ki 
naj vsebuje omega-3 nenasičene maščobne 
kisline ter antioksidante. 

Vadba joge smeha
Sproščena in radostna naravna-

nost v začetku tedna nam pomaga 
pri lažjem soočanju z izzivi, ki 
jih prinaša življenje, problemi se 
rešujejo dosti enostavneje, ker 
jih ne jemljemo več tako resno 
ali pa se vsaj zavedamo njihove 
minljivosti.  

KDAJ: vsak torek ob 19. uri
KJE: v Centru za nego telesa in 

duha Avrora, Ulica Frankolovskih 
Žrtev 17a – na Hudinji poleg po-
slovalnice Mercator

Obvezna je predhodna najava 
na telefonski številki 041 264 468.

Ko smo utruuujeni …
Slabokrvnost in  
anemije. 
Simptomi so utrujenost, 
zmanjšana odpornost na 
okužbe, pri otrocih pa ne-
mir, motnje koncentracije 
in motnje zbranosti. 

Svetuje: Tanja Zorin,  
mag. farm. spec.

V današnjem času nemalokrat 
občutimo utrujenost, vendar pa ob 
tem ne pomislimo, da lahko vzrok 
te težave tiči v slabokrvnosti. Sla-
bokrvnost se namreč najpogosteje 
izraža z utrujenostjo. Slabokrvnost 
ali anemija je stanje zmanjšane 
sposobnosti krvi za prenos kisika 
do celic. Preskrba tkiv s kisikom je 

slabša, če je eritrocitov premalo, če 
so premajhni, krhki ali vsebujejo 
premalo hemoglobina oz. je le-
-ta funkcijsko nepravilen. Razvoj 
slabokrvnosti je običajno postopen 
in ga zato težje prepoznamo. Vseh 
poznanih različnih vrst anemij je 
več kot 400, nekatere izmed njih 
pa so precej redke.

Pomanjkanje železa 
Železo običajno primanjkuje 

hitro rastočim otrokom, noseč-
nicam, ženskam z menstruacijo, 
vegetarijancem, aktivnim špor-
tnikom, kroničnim bolnikom … 
Med najpogostejše anemije sodi-
jo: anemija zaradi pomanjkanja 
železa, megaloblastna anemija 
(vzrok je v pomanjkanju folne 
kisline ali vitamina B12), anemija 
pri kroničnih boleznih. Vzrokov 

Slabokrvnost ali anemija je stanje zmanjšane sposobnosti 
krvi za prenos kisika do celic.

za slabokrvnost je več: dolgo-
trajne kronične ali ponavljajoče 
se prikrite krvavitve, zmanjšana 
tvorba rdečih krvničk v kostnem 
mozgu, jemanje nekaterih zdravil 
… Simptomi slabokrvnosti so 
utrujenost, zmanjšana odpornost 
na okužbe, pri otrocih pa nemir, 
motnje koncentracije in motnje 
zbranosti. Na znake, kot so gladek 
jezik, težave z ravnotežjem in hojo, 
mravljinci v udih, zmedenost, 
spominske motnje, bodimo pri sta-
rejših še posebej pozorni. V takem 
primeru je nujen takojšen obisk 
pri zdravniku. Z zdravnikom se je 
tudi potrebno posvetovati, kadar 
so težave ob jemanju dodatkov že-
leza (bruhanje, driska, zaspanost, 
zlatenica). S hrano lahko vnesemo 
10–15 mg na dan, iz hrane pa se v 
kri iz črevesa absorbira le od 10 

Trigon s.p. Ul.Savinjske čete 3, 
Žalec, Matjaž Lesjak dr.med.
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do 30 odstotkov zaužitega železa. 
Hrana, ki vsebuje največ železa, je: 
jedilna čokolada, goveje meso, bela 
soja ter mandeljni, leča in sardine. 
Hemsko železo iz mesa in rib se 
nekoliko boljše absorbira kot pa 
nehemsko iz rastlinskih virov.

Rdeča pesa in matični mleček
Zdravljenje anemij  poteka z 

dodajanjem železa v obliki tablet 
ali sirupov, jemanjem folne kisline, 
prejemanjem injekcij vitamina 
B12 in v težjih primerih tudi s 
transfuzijo ali celo z injekcijami 
hormona eritropoetina. Pripravke 
z železom uživamo na prazen 
želodec, običajno pol ure pred 
obrokom. Odsvetujemo sočasno 
jemanje preparatov, ki vsebujejo 
kalcij, magnezij, vitamin E, cink 
ali mangan, saj ta mikrohranila 
zavirajo absorpcijo železa. Ob 
jemanju železovih dodatkov lahko 
pride do črnega obarvanja blata, ki 
je klinično nepomembno.

Samozdravljenje pa lahko pote-
ka z uživanjem pripravkov iz zelišč 
(grenčine), prehranskih dopolnil 
(sok rdeče pese, matični mleček) 
ali z jemanjem posebej sestavljenih 
vitaminsko-mineralnih pripravkov. 
Sokovi in tabletke s posebej izbra-
no sestavo vitaminov in minera-
lov so priporočljivi pri povečani 
potrebi po železu. Železo je v teh 
pripravkih v primerni obliki (dvo-
valentno železo, aminokislinski 
kompleksi), da se lažje in zagotovo 
absorbira v kri. 
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Eden izmed temeljnih 
partnerskih aksiomov 
pravi, da si bo žena 

zelo polepšala lastno 
življenje, če bo vsak dan 
zavestno izpostavila kaj 
pozitivnega pri svojem 

možu.

Pohod ob dnevu zdravja
Medgeneracijski pohod v počastitev dneva zdravja bo na spo-

redu v soboto, 5. aprila. Udeleženci pohoda se bodo zbrali v starem 
mestnem jedru, pri zvezdi na tleh, ob 11.30 uri, od koder bodo kreni-
li po Savinjskem nabrežju do Čopovega mostu in po mestnem gozdu 
proti Petričku. Organizatorji si želijo, da bi se pohoda udeležilo čim 
več občank in občanov, ki bodo naredili nekaj za svoje zdravje ter 
pripomogli pri osveščanju za zdrav način življenja.

Kaj od drugega pričakujeta?
Če rečemo stereotipno: to, kar je za 
žensko čustvena povezanost z drugim, 
občutek, da je on rad ob njej, je za mo-
škega potrditev, sporočilo, da je v redu 
in sposoben. Za oba je pomembno, da 
znata lastne potrebe prepoznati in ube-
sediti. Otrok pride k mami ali očetu, če 
rabi objem, kako pa to storimo odrasli? 
Ko je žena preveč osamljena, bo morda 
povzdignila glas, s čimer lahko moža 
še bolj odrine stran od sebe, moški pa 
morda še tega ne naredi, ampak se 
užali, umakne v delo, šport, alkohol in 
nezavedno upa, da bo ona enkrat od-
krila njegovo bolečino in osamljenost. 
Žal takšne partnerske agonije lahko 
trajajo leta, dokler se vsaj eden od njiju 
ne odloči in zavestno naredi spoštljiv 
korak do drugega. In če je v tem spo-
štljiva in dobronamerna gesta, se tudi 
drugi ne bo dolgo umikal. 

Svetovni dan zdravja 
Ob svetovnem dnevu zdravja v Celju 

potekajo do 5. aprila številne aktivnosti, 
namenjene osveščanju javnosti o pomenu 
zdravega načina življenja. Letos so stro-
kovnjaki opozorili na vektorsko prenoslji-
ve bolezni – bolezni, ki jih prenašajo klo-
pi, komarji, uši, bolhe, muhe. V teh dneh 

so na voljo različna predavanja, razstave, 
animacije za otroke, meritve sladkorja, 
holesterola in krvnega tlaka, dobrodelni 
tek okoli Šmartinskega jezera, medgenera-
cijski pohod in druge športno-rekreativne 
aktivnosti. Organizatorji vabijo tudi na 
strokovni posvet, ki bo 4. aprila, od 9. do 
13.30 ure, v Narodnem domu, udeležba 
je brezplačna.

Za oba zakonca je pomembno, da znata lastne potrebe prepoznati in ubesediti. 

ZAKONSKO ŽIVLJENJE

Kaj lahko naredim 
za lastno srečo?
Zakonca. To, kar je 
za žensko občutek, da 
je on rad ob njej, je za 
moškega potrditev, 
da je sposoben.
 » Svetuje: dr. Drago Jerebic, 

zakonski in družinski terapevt

Kaj lahko naredim za lastno srečo 
v zakonskem življenju? To je vpra-
šanje, ob katerem bi lahko marsikdo 
pomislil, da nič kaj dosti, ker je to 
predvsem odvisno od tvojega soza-
konca in tvoje začetne izbire, ko si 
se zaljubil. Kot na loteriji, če si zadel 
– si zadel, če pa ne, pa potrpi oziroma 
se razveži. 

Povezovalna občutja
Življenje, raziskave in terapevtska 

praksa v veliki meri pričajo o naspro-
tnem. Če moški izraža primarna ob-
čutja, to so povezovalna ali ranljiva 
občutja, se ženske zelo drugače na 
njih odzovejo. Je pa za mnoge mo-
ške takšno izražanje občutij tuje, saj 
se tega doma niso naučili in videli. 
Tako moški redko izražajo, da so ža-
lostni (če ne gre za smrt), da jih je 
sram ali strah (na miren način), in to 
nadomeščamo z afektom jeze, besa, 
cinizma ali celo agresije. Slednja ob-
čutja imenujemo odbijajoča občutja, 

ki vzpostavljajo razdaljo v odnosu. 
Drug primer povezovalnih občutij 
je, če moški govori, o tem, kaj sam 
doživlja, namesto da govori zgolj o 
tem, kaj dela ter kakšni so drugi in 
jih tako kritizira. 

Sprejeti pomoč in nemoč
Pomembno je, da se osebe, ki so 

v procesu okrevanja od posame-
zne odvisnosti, srečajo z dejstvom, 
da morajo sprejeti pomoč, ker se 
počutijo sami nemočni kontrolirati 
lastno odvisniško vedenje. Šele ko 
naredijo korak priznanja nemoči 
in sprejmejo pomoč, se njihovi bli-
žnji lahko polagoma sprostijo in 
avtomatično postanejo do njih bolj 
spoštljivi, naklonjeni in sočutni. To 

potrjujejo tudi življenjske izkušnje, 
ko je nekdo v stiski (zaradi smrti v 
družini, bolezni …), da ponavadi ta-
krat sosedje, sorodniki ali prijatelji 
upajo narediti korak bližje k temu 
človeku, kakršnega prej pogosto ne 
naredijo. V vsakem človeku obstaja 
hrepenenje po tem, da bi mu starši, 
prijatelji, otroci in drugi občasno 
rekli, da je dober človek, da jim ve-
liko pomeni in da so radi v njegovi 
družbi. To je v naravi vseh živih bitij 
– sesalcev, ki imamo limbični del 
možganov. 

Priti do drugega s 
povezovalno držo

Včasih malo za šalo malo za res 
izzovem kakšno ženo na terapiji, za-

kaj vztraja s svojim možem, če pa 
ta nič prav ne naredi. Kako težko je 
takšni ženski najti kaj pozitivnega 
pri možu ali pa mu to povedati, če 
pa toliko stvari naredi narobe ali 
izpusti nujno potrebne stvari. Eden 
izmed temeljnih partnerskih aksi-
omov pravi, da si bo žena zelo po-
lepšala lastno življenje, če bo vsak 
dan zavestno izpostavila kaj pozi-
tivnega pri svojem možu. Ob tem 
mi neredko povejo, da bi, če bi kaj 
bilo. To se zgodi takrat, ko je njen 
pogled zamegljen s stisko in 'odbi-
jajočimi' občutji.  V takšnem stanju 
dejansko težje vidi dobre stvari pri 
možu. Za odnos bi bilo primerneje, 
da v takih primerih govori o svojem 
težkem doživljanju (o povezovalnih 
občutjih), kot pa da ga napada (od-
bijajoča občutja).  

dr. Drago Jerebic, 
zakonski in družinski terapevt


