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REVMATI^NE BOLEZNI - 

1.1.

Revmatologija je veja interne medicine, ki se ukvarja z boleznimi sklepov, mišic in obsklepnih tkiv. To je zelo raznolika 
skupina bolezni, ki lahko prizadene praktično kogarkoli in v katerikoli starosti. V prispevku se bomo najprej dotaknili 
revmatologije na splošno, nato pa se bomo nekoliko natančneje posvetili eni izmed pogostejših skupin vnetnih revmatičnih 
bolezni, spondiloartritisom; še bolj usmerjeno, ankilozirajočemu spondilitisu. Tako kot velja še za številne druge revmatične 
bolezni, je tudi pri ankilozirajočem spondilitisu bistvenega pomena zgodnje soočanje z boleznijo in kombinacija zdravljenja 
z zdravili ter ustreznih nefarmakoloških ukrepov, kot je redno izvajanje ustreznih vaj.

Rheumatology is a branch of internal medicine that deals with arthritides and other disorders of the joints, muscles, and 
ligaments. This is an extremely diverse group of diseases, that can affect virtually anyone and at any age. In this article, we 
will first touch on rheumatology in general, and then more closely address one of the more common groups of inflammatory 
rheumatic diseases, spondyloarthritis; more specifically, ankylosing spondylitis (AS). Like for many other rheumatic diseases, 
early recognition and combination of pharmacological and non-pharmacological management is essential also in the modern 
management of AS. 

OMEJENA GIBLJIVOST 

Revmatologija je veja interne medi-
cine (torej medicine, ki se ukvarja z 
zdravljenjem bolezni notranjih or-

ganov), ki se ukvarja z revmatičnimi bo-
leznimi sklepov, mišic in obsklepnih tkiv. 

Pri revmatičnih boleznih gre za zelo 
raznoliko skupino bolezni (več kot 200 
različnih bolezni), med katere sodijo npr. 
osteoartroza, zunajsklepni revmatizem, 
različne oblike vnetij sklepov (revmato-
idni artritis, spondiloartritisi, juvenilni 
idiopatski artritis, s kristali povzročeni 
artritisi), sistemske bolezni vezivnega tki-
va (Sjögrenov sindrom, sistemski lupus 
eritematozus, antifosfolipidni sindrom, 
vnetne miopatije, sistemska skleroza), 
vaskulitični sindromi (zanje je značilno 
vnetje in posledična poškodba žil). V ve-
čini držav po svetu revmatologi obravna-
vajo tudi osteoporozo, ki jo pri nas obi-
čajno zdravijo endokrinologi.

Revmatične bolezni lahko prizadene-
jo osebe katerekoli starosti, tako moške 
kot ženske, otroke kot tudi starostnike. 
V industrializiranem svetu predstavljajo 
najpogostejšo skupino bolezni. Kot veči-
noma kronične bolezni močno vplivajo 
na kvaliteto življenja, številne med njimi 
skrajšajo življenjsko dobo.

Najenostavneje jih opredelimo kot 
bolezni, za katere so značilni bolečina, 
omejena gibljivost in funkcija na enem 
ali več delih mišično-skeletnega sistema. 
Osteoartroza je po svetu najpogostejša 
revmatična bolezen, ki prizadene sklepe v 
starosti in ne sodi med vnetne revmatične 
bolezni. Pogosto pa so revmatične bolezni 
posledica vnetja (lokalne reakcije tkiva na 
neko »okvaro«, ki se lahko kaže tudi s sis-
temskim odzivom organizma). Takrat go-
vorimo o vnetnih revmatičnih boleznih, 
ki se praviloma kažejo s klasičnimi znaki 

vnetja; ti so poleg bolečine in okrnjene 
funkcije še toplota, rdečina in oteklina. 
Tipičen primer takšne vnetne bolezni so 
različne oblike artritisa (vnetja sklepov). 
Čeprav so revmatične bolezni pogosto 
poimenovane bolezni mišično-skeletne-
ga sistema, lahko zaradi vnetja prizade-
nejo tudi kožo, čutila, katerikoli notranji 
organ ali živčevje (možgane in/ali peri-
ferne živce). 

Pri revmatični bolezni je vnetje naj-
pogosteje posledica avtoimunskega od-
ziva. O njem govorimo, ko naš imunski 
sistem ne prepozna razlike med lastnim 

in tujim. Nekoliko poenostavljeno pove-
dano, imunski sistem izgubi toleranco 
do lastnih molekul oziroma antigenov 
in se začne proti njim boriti, kot bi bili 
pravi tujki. V normalnih razmerah so za 
limfocite T in B tujki le telesu tuje mo-
lekule (npr. sestavni deli mikrobov), ki 
jih imunski sistem prepozna kot tuje in 
uniči, lastnih molekul pa ne prepozna in 
jih »pusti pri miru«. Pri avtoimunskih 
procesih pa so v telesu limfociti T in B, 

ki prepoznajo lastne antigene in proti 
njim sprožijo imunski odziv. Ta se lahko 
kaže kot aktivacija limfocitov T ubijalk 
(citotoksičnih limfocitov T), ki uničujejo 
lastne celice, in aktivacija limfocitov B, ki 
tvorijo avtoprotitelesa. Praviloma pride 
do avtoimunskega odziva kot posledica 
kombinacije dedne nagnjenosti (ta je lah-
ko večja ali manjša) in vpliva različnih, 
pogosto še nerazjasnjenih dejavnikov 
okolja (npr. okužb, kajenja, ultravijolič-
nih žarkov).

SPONDILOARTRITISI
Spondiloartritisi so poleg revmato-

idnega artritisa med najpogostejšimi 
vnetnimi revmatičnimi boleznimi. Izraz 
izhaja iz grškega izraza za vretence (spon-
dylos) in vnetje sklepa (arthritis) oziroma 
vretenca (spondylitis). Gre za skupino bo-
lezni, ki imajo lahko podobne klinične 
slike, skupni pa so jim tudi odsotnost rev-
matoidnega faktorja, značilne rentgenske 
spremembe, genetsko ozadje in do neke 
mere tudi mehanizmi nastanka. Glede 
na poglavitno mesto vnetja jih delimo na 
spondiloartritise s prevladujočo prizade-
tostjo osnega (aksialnega) skeleta (hrbte-
nice in sakroiliakalnih sklepov) in spon-
diloartritise s prevladujočo prizadetostjo 
perifernih sklepov (artritis malih sklepov 
rok ali stopal, daktilitis – klobasasta ote-
klina prstov itd.). Mednje prištevamo an-
kilozirajoči spondilitis, psoriatični artri-
tis, enteropatski artritis, reaktivni artritis 
in juvenilni spondiloartritis.

Vzroki  nastanka spondiloartritisov 
so v veliki meri še nepojasnjeni, je pa po-
memben medsebojni vpliv dednostnih in 
okoljskih dejavnikov. Bolezni se pojavlja-
jo v družinah zaradi različnih dednih de-
javnikov, med katerimi je gen HLA B27 

KOLIKO JE  
PRIZADETIH V SLOVENIJI?

Spondiloartritisi prizadenejo med 0,6 in 
1,9 odstotka odrasle populacije. V nedavni 
raziskavi, ki je temeljila na podatkih Klinič-
nega centra za revmatologijo, Univerzite-
tnega kliničnega centra Ljubljana, smo v 
triletnem obdobju ugotovili 302 nova pri-
mera oseb s spondiloartritisom (55 % moš-
kih). Ocenjena letna stopnja pojavnosti je 
bila tako 14,3 bolnikov na 100.000 odraslih 
prebivalcev v naši regiji; ob tem 4,6 bolnika 
na 100.000 prebivalcev za aksialni spondi-
loartritis in 9,6 bolnika na 100.000 prebi-
valcev za periferni spondiloartritis.

ZNA^ILNA BOLE^INA IN 
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najpomembnejši, ker do 20-krat poveča 
verjetnost za razvoj spondiloartritisa v 
primerjavi s tistimi, ki tega gena nimajo. 
Med okoljskimi dejavniki pa omenjajo 
okužbe in mehanske obremenitve. Te-
meljni bolezenski proces je vnetje nara-
stišč vezi, kit in ligamentov na kosti, kar 
strokovno imenujemo entezitis. V zgo-
dnjem obdobju se tako poškoduje veziv-
ni hrustanec, kasneje v narastišče vdirajo 
celice vnetnice, to področje prične braz-
gotiniti, kasneje pa se vanj nalaga še kal-
cij in na koncu zakosteni. Zakostenitev 
sklepa strokovno imenujemo ankiloza.

ANKILOZIRAJOČI SPONDILITIS 
Kdaj posumimo, da bi lahko imeli an-

kilozirajoči spondilitis? Ankilozirajoči 
spondilitis je najpogostejši predstavnik 
skupine spondiloartritisov. Je kronična 
vnetna revmatična bolezen, ki prizadene 
hrbtenico (spondilitis – vnetje vretenc) 
in sakroiliakalna sklepa (t. j. sklepa med 
križnico in črevnico v medenici – poe-
nostavljeno rečeno »v križu«).

Najpogosteje se začne v drugem ali 
tretjem desetletju življenja in se kaže z 
bolečinami v spodnjem delu hrbtenice 
in sakroiliakalnem področju (t. j. z bole-
činami »v križu«). Bolečina v hrbtu je na 
splošno ena izmed najpogostejših težav in 
je lahko posledica marsičesa; nepravilnih 
gibov, slabe telesne drže, nepravilnih po-
ložajev na delovnem mestu, telesne nede-
javnosti in ob tem šibkosti obhrbteničnih 
in trebušnih mišic in podobno. Vsaka 
bolečina v hrbtu in križu torej ni anki-
lozirajoči spondilitis. Z revmatološkega 
stališča je zelo pomembno, da prepozna-
mo tako imenovano vnetno bolečino v 
hrbtu. O njej govorimo, ko se pri mlajših 
od 40 let bolečina pojavlja neprenehoma 
več kot tri mesece, nastane postopoma, 
se izboljša v gibanju in je mirovanje ne 
olajša. Prisotna je ponoči in se ob vstaja-
nju izboljša, zato takšni bolniki pogosto 
ponoči vstajajo (tabela 1). Pri številnih 
od zgoraj naštetih težav je ravno obratno: 

gibanje bolečino (vsaj dokler mišic ne ok-
repimo) poslabša in ne izboljša.

Poleg vnetja hrbtenice in drugih delov 
osnega skeleta se lahko pojavijo težave 
tudi zunaj sklepov. Med temi je najpogo-
stejše vnetje oči, običajno gre za sprednji 
uveitis (vnetje sprednje očesne ovojnice). 
Ta praviloma nastane zelo hitro in priza-
dene eno oko. Oko je rdeče, boleče in se 
solzi, bolnika običajno moti svetloba.

Pri postavitvi diagnoze sta najprej 
pomembna pogovor z bolnikom in kli-
nični pregled. Pri tem izmerimo tudi 
gibljivost ledvene hrbtenice in prsnega 
koša. Laboratorijski izvidi pri tej bolez-
ni niso tako pomembni, čeprav lahko 
pričakujemo tudi povečano hitrost se-
dimentacije eritrocitov (žargonsko kar 
»sedimentacija«) in reaktivnega proteina 
C (t.  i. CRP). Pri postavitvi diagnoze je 
zelo uporabna rentgenska oziroma sli-
kovna diagnostika, saj se pri tej bolezni z 
rentgenskim slikanjem običajno pokaže 
eno- ali obojestransko vnetje sakroilia-
kalnih sklepov.

NAČINI ZDRAVLJENJA
Ankilozirajoči spondilitis zdravimo s 

kombinacijo farmakoloških (z zdravili) 
in nefarmakoloških podpornih ukrepov.

Farmakološko zdravljenje: Naravni 
potek bolezni je pri različnih bolnikih 
z ankilozirajočim spondilitisom lahko 
zelo različen. Pri pomembnem deležu 
se bolezen lahko umiri sama ali pa po 
zdravljenju z nesteroidnimi antirevma-
tiki (kot so npr. diklofenak, naproksen, 

ibuprofen, ketoprofen, etorikoksib, ce-
lekoksib, meloksikam). Pri zdravljenju 
se revmatologi prilagojeno vsakemu 
posamezniku opiramo na priporočila 
Evropske lige proti revmatizmu (EU-
LAR). Ves čas zdravljenja spremljamo 
aktivnost bolezni, v Sloveniji je v času 
pisanja prispevka še najbolj razširjen ka-
zalnik aktivnosti bolezni BASDAI (Bath 
Ankylosing Spondylitis Disease Activity 
Index), spremljamo pa tudi vrednosti 
vnetnih parametrov, kot sta prej omenje-
na sedimentacija in CRP. Cilj zdravljenja 
je umirjena bolezen in vrednost indeksa 
BASDAI manj kot 4. Če tega ne doseže-
mo z nesteroidnimi antirevmatiki, so na 
voljo biološka zdravila (trenutno za to 
bolezen registrirana adalimumab, eta-
nercept, certolizumab pegol, golimumab, 
infliksimab, sekukinumab).

Nefarmakološko zdravljenje: Ne-
pogrešljiv del zdravljenja so tudi redna 
telesna aktivnost, zdrav način življenja, 
fizioterapija in delovna terapija. Fiziote-
rapija skrbi za povrnitev, vzdrževanje in 
izboljševanje gibalnih in funkcionalnih 
sposobnosti človeka v vseh starostnih 
obdobjih. Fizioterapevt na osnovi ocene 
bolnikovega stanja načrtuje obravnavo, 
bolnika uči primernih vaj in vrednoti na-
predek obravnave. Bolnik pa mora vaje 
redno izvajati seveda tudi doma. Delov-
ni terapevt mu pomaga pri razvijanju, 
izboljšanju, prilagajanju, nadomeščanju, 
obnavljanju in ohranjanju spretnosti v 
vsakodnevnih življenjskih aktivnostih.

S pravočasno postavljeno diagnozo 
ter kombinirano nefarmakološko in far-
makološko obravnavo tako bolnikom z 
ankilozirajočim spondilitisom in tudi s 
številnimi drugimi vnetnimi revmatič-
nimi boleznimi v sodobni revmatologiji 
lahko omogočimo neovirano, kvalitetno 
in zadovoljno življenje. 

doc. dr. Katja Perdan Pirkmajer, dr. med.
Klinični oddelek za revmatologijo,  

Univerzitetni klinični center Ljubljana
Katedra za interno medicino,  

Medicinska fakulteta,  
Univerza v Ljubljani

MERILA ZA OPREDELITEV VNETNE BOLEČINE V HRBTU

Pričetek pred 40. letom starosti

Prikrit pričetek bolečine

Nočna bolečina (ki se omili, ko bolnik vstane)

Bolečina se zmanjša s telesno aktivnostjo

Bolečina se ne omili s počitkom

Opomba: O vnetni bolečini govorimo, kadar so prisotna 4 od 5 meril.
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POMEMBNA IZBOLJ[AVA 

2.2.

V prispevku sta predstavljeni 2 najpogostejši vnetni revmatični bolezni (revmatoidni artritis – RA in ankilozirajoči 
spondilitis – AS). Sodobne smernice zdravljenja bolezni narekujejo farmakološko in nefarmakološko zdravljenje. Zdi 
se, da učinek farmakološkega zdravljenja izboljša motivacijo in sodelovanje bolnikov tudi za nefarmakološke ukrepe. 
Kombinacija obeh načinov zdravljenja je popolnoma izvedljiva, združljiva in ima sinergistični učinek. Fizioterapija 
kot samostojna zdravstvena stroka je ena od pomembnih in učinkovitih metod nefarmakološke obravnave. Najbolj 
priporočeni metodi fizioterapije sta edukacija in telesna aktivnost. Redna, pravilno izbrana in pravilno izvajana telesna 
aktivnost pomembno izboljša kvaliteto življenja bolnikov.

KVALITETE ŽIVLJENJA

FIZIOTERAPIJA

In the present article the 2 most common inflammatory rheumatic diseases (rheumatoid arthritis – RA and ankylos-
ing spondylitis – AS) have been presented. Modern treatment guideliness dictate both, farmacological and non-far-
macological treatment. Effective pharmacological therapies seem to motivate and improve the patient compliance. 
Furthermore, the combination of pharmacological and non-pharmacological therapies seems to be easily manageable 
and also have a synergic effect. Physiotherapy as an independent medical field is one of the most important and effec-
tive non-farmacological therapies in the process of treating patients with rheumatic diseases. The most recommended 
methods of physiotherapy are education and physical activity. Regular, properly selected and properly performed phys-
ical activity significantly improves the quality of patients' lives.

Med najpogostejše vnetne rev-
matične bolezni sodita revma-
toidni artritis (RA) in ankilo-

zirajoči spondilitis (AS). RA je kronična 
sistemska vnetna avtoimunska bolezen 
z glavnim bolezenskim dogajanjem na 
sklepni ovojnici. Simetrično prizadene 
zapestja, male sklepe rok in nog, lahko 
tudi druge periferne sklepe (kolena, glež-
nji, ramena, komolci) in organske siste-
me (oči, srce, pljuča …). AS je kronična 
vnetna revmatična bolezen, katere glavno 
bolezensko dogajanje poteka na sklepih 
med hrbtenico in medenico (sakroilitis), 
hrbtenici (spondilitis) ter narastiščih vezi 
in mišic na kost (entezitis). AS je najpo-
gostejši predstavnik spondiloartritisov, 
kamor uvrščamo še psoriatični artritis 
(PsA), reaktivni artritis in enteropatični 
artritis. Najpogostejši simptomi različnih 
revmatičnih bolezni so bolečina, otekli-
na, jutranja okorelost, utrujenost, oteženo 
gibanje, zmanjšana opravilna sposobnost 
… Običajno so bolniki zaradi omenjenih 
simptomov manj telesno aktivni, kar lah-
ko vodi v upad funkcionalnih sposobnos-
ti, zmanjšanje samostojnosti v skrbi zase 
in povečano tveganje za razvoj drugih 
kroničnih bolezni. 

Zdravljenje revmatičnih bolezni je 
uspešnejše, če je bolezen zgodaj odkrita 
ter pravočasno in ustrezno zdravljena. 
Potrebno je zdravljenje z zdravili (zdra-
vijo vnetje, upočasnijo napredovanje 
bolezni, zmanjšujejo bolečine), vendar 
za optimalen rezultat zdravljenja zgolj 
medikamentozna terapija ni zadostna. 
Sama po sebi namreč ne zagotavlja dobre 

sklepne gibljivosti, mišične moči in 
funkcionalne sposobnosti telesa. Za op-
timalen izid zdravljenja je tako nujna 
kombinacija farmakološkega in nefar-
makološkega zdravljenja, najbolje čim 
prej po odkritju bolezni. 

FIZIOTERAPIJA
Fizioterapija je ena od pomembnih 

metod nefarmakološke obravnave bolni-
ka. Je samostojna zdravstvena stroka za 
področje gibanja in priprave vadbenih 
programov v vseh življenjskih obdobjih 
in zdravstvenih stanjih. S postopki fizi-
oterapije razvijamo, ponovno vzpostav-
ljamo in vzdržujemo optimalno zdravje 
posameznika. Njenemu pomenu se v 
praksi pogosto namenja premalo pozor-
nosti. Prepogosto se dogaja, da so bolni-
ki na fizioterapevtsko obravnavo (FTO) 
prvič napoteni prepozno – z več let ali 
celo desetletij trajajočo revmatično bo-
leznijo. Posledice prepozne edukacije in 
telesne aktivnosti so opazne na slabšem 
zdravstvenem in funkcionalnem stanju 
bolnika. Kljub »dobremu« farmakolo-
škemu zdravljenju so namreč prisotne 
deformacije sklepov in funkcionalne ne-
zmožnosti, ki bi jih bilo ob pravočasni 
napotitvi na FTO možno preprečiti ali 
vsaj omiliti njihov razvoj. 

Bolnika na fizioterapevtsko obrav-
navo napoti zdravnik (specialist rev-
matolog, osebni zdravnik ali specia-
list drugih zdravstvenih strok), ki izda 
ustrezno in pravilno izpolnjeno napotno 
listino (delovni nalog za fizioterapijo – 
D. N.). Na njej opredeli stopnjo nujnosti  

napotitve (redno, hitro, zelo hitro), vrsto 
FTO (mala, srednja, velika, specialna), 
cilje obravnave … Delovni nalog za fi-
zioterapijo je treba pravočasno oddati v 
izbrano ambulanto za fizioterapijo. Na 
podlagi opredeljenih kriterijev se nato 
bolnika uvrsti v čakalni seznam in ob-
vesti o datumu prvega obiska. Na prvi 
fizioterapevtski obravnavi fizioterapevt 
na podlagi napotne diagnoze, anamneze 
in ocene funkcionalnega stanja opredeli 
cilje obravnave, izbere najprimernejše 
metode in tehnike FTO za dosego ciljev 
ter začne z izbranimi postopki. Najpo-
membnejši del fizioterapevtske obravna-
ve bolnika s kronično vnetno revmatično 
boleznijo predstavljata edukacija in teles-
na aktivnost. Ostale metode in tehnike 
fizioterapije so termo terapija (obravnava 
s toploto), krio terapija (obravnava z mra-
zom), elektroterapija, magnetoterapija, 
številne tehnike manualne terapije  … 
Te se uporabljajo po potrebi, po presoji 
fizioterapevta glede na indikacije, in si-
cer z namenom čimprejšnje vzpostavitve 
normalnega gibanja. Nekatere tehnike 
manualne terapije prinašajo dobre re-
zultate tudi pri bolnikih z AS (za izbolj-
šanje gibljivosti prsnega koša, hrbtenice 
in izboljšanje telesne drže). Edukacija je 
pomembna, vendar v praksi premalokrat 
uporabljena metoda FTO. Vključuje naj 
svetovanje glede pravilne telesne drže, 
varne uporabe telesa pri vsakdanjih opra-
vilih, poklicnih in prostočasnih dejavno-
stih, svetovanje glede potrebnega dnev-
nega počitka, kvalitetnega spanja ponoči, 
nujnosti redne izvedbe terapevtskih vaj 
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in športno rekreativne dejavnosti ter 
svetovanje glede uporabe pripomočkov, 
če jih bolnik potrebuje. Učinek fiziotera-
pevtske obravnave, zlasti napredek v iz-
boljšanju gibalnih sposobnosti telesa, se 
sprotno spremlja z uporabo ocenjevalnih 
lestvic in meritev. Njihova uporaba pa 
v praksi pogosto ne pokaže želenega iz-
boljšanja, saj je število obravnav omejeno 
z vrsto fizioterapevtske obravnave in je 
za kroničnega bolnika premajhno. To ne 
pomeni, da je fizioterapija neučinkovita, 
ampak da traja prekratek čas! Bolniki 
namreč že po nekaj zaporednih obrav-
navah navajajo subjektivno izboljšanje 
zdravstvenega in funkcionalnega stanja: 
zmanjšanje bolečin, manjša uporaba pro-
tibolečinskih zdravil, lažje in lahkotnejše 
gibanje, krajša jutranja okorelost, boljši 
spanec, boljši nadzor telesne drže, lažje 
izvajanje vsakodnevnih funkcionalnih 
aktivnosti (obračanje v postelji, pose-
danje, vstajanje s stola, hoja po ravnem, 
hoja po stopnicah …).

TELESNA AKTIVNOST JE NUJNA
Svetovna zdravstvena organizaci-

ja opredeljuje telesno aktivnost kot 
kakršnokoli gibanje, ki ga izvaja skeletna 
mišica ob porabi energije nad porabo v 
mirovanju. Je namensko izvajana, pla-
nirana, strukturirana in ponavljajoča se 
aktivnost s ciljem izboljšati ali vzdrže-
vati telesno vzdržljivost, funkcionalnost 
in zdravje. Torej to ni delo na vrtu, ku-
hanje ali pospravljanje po hiši, ampak je 
namensko izvajana aktivnost, ki zdravje 
krepi in izboljšuje. Telesna aktivnost rev-
matičnega bolnika naj vključuje osnovno 
terapevtsko vadbo in športno-rekreativ-
no dejavnost. Terapevtska vadba je pod-
vrsta telesne aktivnosti in je individual-
no prilagojena bolniku glede na njegovo 
zdravstveno stanje, aktivnost bolezni, 
pridružene bolezni ter predhodno teles-
no pripravljenost. Njen cilj je izboljšanje 
manjkajočih gibalnih sposobnosti, ki 
zagotavljajo predpogoj za varno izved-
bo ostalih aktivnosti v življenju bolnika 
(dnevne aktivnosti, poklicna dejavnost, 
prostočasne dejavnosti – rekreacija). 
Program vadbe naj bo količinsko in vse-
binsko (težavnostno) sestavljen tako, 
da bo realno izvedljiv in redno izvajan. 
Vadba se po potrebi prilagaja, spreminja 
in stopnjuje, fizioterapevt naj bolnika 

spodbuja in motivira za redno izvajanje 
doma. Program terapevtske vadbe naj 
vključuje vaje za izboljšanje gibljivosti 
hrbtenice in perifernih sklepov, vaje za 
izboljšanje mišične moči, ravnotežja, 
funkcionalno vadbo in pri bolnikih z AS 
obvezno dihalne vaje. Zelo pomembno 
je, da revmatični bolniki v svoj program 
redne telesne aktivnosti vključijo tudi ae-
robno vadbo, ki krepi srčno žilni sistem 
ter preprečuje možnost nastanka srčno 
žilnih obolenj. Individualno prilagojen 
vadbeni program bolniku omogoča do-
seči večjo samostojnost, izboljšanje soci-
alne interakcije in kvalitete življenja.

Vse športno-rekreativne dejavnosti 
niso primerne za bolnike z revmatično 
boleznijo. Potrebna je premišljena izbira 
in posvet z fizioterapevtom. Svetujejo se 
tisti športi, ki so za bolnika varni in ne 
vključujejo hitrih, sunkovitih, nenadnih 
in nekontroliranih gibov, pri katerih je 
tveganje za poškodbe večje. Ekipni špor-
ti, pri katerih sta v ospredju tekmovalnost 
in rezultat, niso primerna izbira. Pripo-
ročajo se na primer hoja, nordijska hoja, 
plavanje, strokovno vodene skupinske 
vadbe, pilates, joga, taj či … Kolesarjenje 
in tek sta primerna le pod določenimi po-
goji. Priporočila glede količine, trajanja 
in pogostosti izvedbe telesne aktivnosti 
se za kronične bolnike bistveno ne razli-
kujejo od priporočil za vadbo pri zdravi 
populaciji. Pravzaprav bi se morali bol-
niki zaradi negativnega vpliva bolezni na 
telo gibati več kot zdrava populacija in, 
kar je še pomembneje, bolj premišljeno 
izbirati vrsto telesne dejavnosti. 

NE OPUSTITE TELESNE VADBE
Bolniki z revmatoidnim artritisom 

so značilno manj aktivni kot njihovi 
zdravi vrstniki. V nekaterih deželah 
je neaktivnih več kot 80 % bolnikov z 
RA, kar pa dodatno prizadene njihovo 
zdravje in bolezen hitreje napreduje. Pri 
kar 2/3 bolnikov z RA je prisotna rev-
matična kaheksija, to je izguba telesne 
mase na račun skeletnih mišic. Ta vodi 
v večjo utrujenost in posledično izogi-
banje gibanju. Prav telesna aktivnost pa 
je tista, s katero lahko utrujenost učin-
kovito zmanjšujemo. Nekatere študi-
je kažejo, da se bolniki z RA izogibajo 
vsakršni telesni aktivnosti zaradi strahu 
pred povečanjem bolečine, negativnega 

vpliva na aktivnost bolezni in dodatnih 
poškodb sklepov. Ves ta strah pa je od-
več, kajti tudi visoko intenzivna vad-
ba, ki vključuje aerobno vadbo, vadbo 
za povečanje mišične moči, gibljivosti 
in funkcionalnosti telesa, dokazano ne 
povzroči povečanja stopnje poškodbe 
sklepov in ne poveča aktivnosti bolezni. 
Aerobna in funkcionalna zmogljivost se 
celo povečata. Le primerno izbrana ter 
pravilno in dovolj pogosto izvajana te-
lesna aktivnost prinaša želene učinke. 
V praksi je opaziti, da bolniki po kon-
čani FTO sicer še nekaj mesecev izvajajo 
priporočene, naučene terapevtske vaje, 
vendar jih sčasoma opustijo. Zato bi k 
redni telesni aktivnosti bolnike morali 
spodbujati vsi zdravstveni delavci, ne le 
fizioterapevti, saj smo v proces zdravlje-
nja revmatičnega bolnika pogosto neza-
dostno ali prepozno vključeni. Smotrno 
bi bilo kroničnim bolnikom zagotoviti 
tudi večjo in pogostejšo dostopnost do 
fizioterapevtske obravnave. 

Če revmatični bolnik postane telesno 
aktiven, se pozitivni vpliv vadbe izraža 
tudi na drugih organskih sistemih, ne 
zgolj na mišično-skeletnem, zaradi ka-
terega je pravzaprav z gibanjem začel. Z 
doslednim upoštevanjem in izvajanjem 
priporočil stroke se pomembno izboljšajo 
simptomi bolezni, preprečuje razvoj prid-
ruženih kroničnih obolenj (srčno žilna 
obolenja, diabetes, osteoporoza …), izbolj-
ša telesno in psihično zdravje, kvaliteta 
življenja ali se življenje celo podaljša. 

Bolezen je vseživljenjska spremlje-
valka bolnika. Ko jo dobi, jo ima za vse 
življenje. Bolezen nikoli ne odide na do-
pust, četudi bi si to želeli. Z njo in njeni-
mi simptomi je treba živeti, jo sprejeti, 
z njo sodelovati in jo razumeti. Aktiven 
pristop bolnika v procesu zdravljenja 
bolezni je izrednega pomena za čim 
boljši izid zdravljenja. Prej ko je bolnik 
informiran o možnih načinih obvlado-
vanja bolezni in jih tudi dosledno izva-
ja, uspešneje živi z boleznijo in jo manj 
»čuti«. Kajti niso pomembna le leta, ki 
jih doživimo, ampak kako kvalitetno 
smo vsa ta leta živeli!

Anita Jaklič, dipl. fiziot.
Klinični oddelek za revmatologijo,  

Univerzitetni klinični center Ljubljana
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3.3.

Propriocepcija je sposobnost telesa, da zaznava telo v prostoru. Poteka na zavedni in nezavedni ravni. Namen proprio-
ceptivne vadbe je z različnimi vrstami terapevtskih vaj vzpodbujanje stabilnosti in koordinacije v prizadetem delu telesa. 
S pomočjo treninga propriocepcije izboljšamo držo telesa, izboljšamo ravnotežje (zmanjša se možnost padca), preventiva 
pred poškodbami (skrajša se odzivni čas refleksov) in posledično omogočamo učinkovitejše in uspešnejše gibanje.

Proprioception is the ability of the body to perceive the body in space. It takes place on a conscious and unconscious 
levels. The purpose of proprioceptive exercise is to promote stability and coordination in the affected part of the body 
through various types of therapeutic exercises. Proprioception training improves body posture, improves balance (re-
duces the chance of falling), prevents injury (as the response time of reflexes is shortened) and consequently allows for 
more efficient and successful movement.

PROPRIOCEPCIJA TELESA  
KAJ JE TO 

Propriocepcija zagotavlja zavedanje 
gibanja, drže in spremembe rav-
notežja, ki se jih lahko zavedamo 

ali pa so nezavedni. Zavedni del propri-
ocepcije pomaga pri zavedanju položaja 
ter gibanja telesa in udov. Nezavedni del 
pa nam omogoča refleksno uravnavanje 
mišičnega tonusa in nadzor ravnotežja 
oziroma drže. Možgani dobivajo različne 
informacije iz receptorjev (»senzorjev«), 
ki so v tkivih: mišicah, kitah, sklepih … 
Na podlagi dobljenih informacij nato 
centralni živčni sistem odgovori na sti-
mulus tako, da omogoči ustrezno izvaja-
nje giba in vzdrževanje drže telesa.

»Normalna« oz. zdrava oseba z nepo-
škodovanim proprioceptivnim sistemom 
je zmožna oceniti težo, upor in položaj 
predmeta v odnosu do telesa. Medtem ko 
oseba z motenim, oslabljenim ali poško-
dovanim proprioceptivnim sistemom ni 
sposobna take ocene. To se izrazi kot te-
žava z ravnotežjem in koordinacijo. 

Za lažje razumevanje propriocepcije 
navajam nekaj primerov iz vsakdanjega 
življenja: kako dolg korak naredimo, ko-
liko je pokrčen naš komolec, kako veli-
ka je žogica, ki jo držimo v pesti, koliko 
moči potrebujemo, da dvignemo skodeli-
co kave in si jo varno prinesemo do ust, s 
kolikšno močjo je treba pritisniti na sto-
palko v avtu …

Revmatološke bolezni (RB) so kro-
nične bolezni, pri katerih je pogosto 

prisotna kronična bolečina (to je boleči-
na, ki traja več kot tri mesece). Osebe s 
kronično bolečino se pogosto izogibajo 
vsakršni aktivnosti zaradi prisotnega 
strahu, da bi se ob gibanju bolečina pove-
čala; to imenujemo strah pred gibanjem 
oz. kineziofobija. Dolgoročna neuporaba 
telesa pripelje do poslabšanja tako teles-
nega kot tudi duševnega zdravja.

Za učinkovito in uspešno gibanje je 
pomembna pravilna mehanika telesa, ki 
omogoča optimalno uporabo sil v telesu 
ter vzvodnih sistemov.

Nepravilna mehanika telesa namreč 
pripelje do napačnih obremenitev in po-
java kompenzatornih gibov, poruši pa se 
tudi mehanika telesa. To vodi do nega-
tivnih vplivov na telo in spremenjenih 
vzorcev gibanja.

MOTNJE PROPRIOCEPTIVNEGA 
SISTEMA

Bolezni torej prizadenejo različne 
sklepe, obsklepne strukture in posledič-
no njihovo delovanje. Pri okvarah gibal-
nega aparata pride do motenj proprio-
ceptivnega sistema.

Motena ali okvarjena propriocepcija 
se lahko pojavi pri:
– pacientih z okvaro živčevja (bolezni 

osrednjega ali perifernega živčevja),
– pacientih z okvaro mišično-kostnega sis-

tema (vsaka poškodba npr. zvin gležnja, 
okvare križnih ligamentov v kolenu … 

ali pa spremenjeno stanje sklepa kot 
posledica kronične bolezni (RB, npr. 
AS, RA, psoriatični artritis),

– akutnih/kroničnih bolečinah,
– starejših (zaradi staranja upada delova-

nje sistemov, ki uravnavajo ter nadzi-
rajo držo in ravnotežje),

– utrujenostjo.

Včasih pride do priučene nerabe do-
ločenega sklepa ali mišičnih skupin, na 
primer zaradi bolečin, kar ima za posle-
dico slabšo funkcijo vseh dejavnosti skle-
pa, sklepne okolice ali celotnega uda.

Najpogostejši simptom oslabljene 
propriocepcije je slabo ravnotežje. Te-
žave z ravnotežjem in koordinacijo po-
gosto privedejo do pojava padcev. Padci 
so zelo resen problem, ki se s staranjem 
prebivalstva povečuje, razlogi zanje pa so 
različni. Strah pred ponovnim padcem, 
ki se razvije kot posledica prvega padca, 
povzroči opuščanje telesne aktivnosti. 

Ravnotežje je sposobnost posamezni-
ka, da ohranja stabilen položaj telesa pri 
izvajanju različnih gibalnih nalog. Rav-
notežje se pri ljudeh razvija postopoma. 
V prvih letih življenja predstavlja nauče-
no spretnost, kasneje pa postane avtoma-
tizirano. Najbolj učinkovito ravnotežje je 
pri mlajših odraslih osebah in osebah sre-
dnjih let, pri starejših pa postaja slabše.

Oslabitev in motnje ravnotežja se lah-
ko pojavijo ne glede na starost zaradi 

www.enlarge.si - 051 801 801

na voljo v lekarnah

Kapsule vsebujejo L-arginin in ginseng, ki 
pomaga ohranjati dobre spolne odnose.

Za moške
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različnih vzrokov: neaktivnost (zmanj-
šanje mišične moči), poškodbe in ne-
kateri bolezenski vzroki. Za učinkovito 
sposobnost ohranjanja ravnotežja vpli-
vajo naslednji dejavniki: intakten živč-
no-mišični in mišično-skeletni sistem, 
taktilni priliv, vid, starost, propriocepci-
ja, sluh, vidno-prostorska zaznava, vesti-
bularni sistem …

NAČINI VADBE
Pri vadbi je treba upoštevati tudi 

okvaro oz. slabše delovanje propriocep-
tivnega sistema, ki ga lahko poskusimo 
ponovno izboljšati s pomočjo proprio-
ceptivne vadbe. Namen takšne vadbe je 
vzpodbujanje stabilnosti in koordinacije 
prizadetega dela telesa. Z različnimi vr-
stami terapevtskih vaj poskušamo izz-
vati kontrakcije mišic, ki stabilizirajo 
položaj sklepa. S krčenjem mišic se na-
mreč povečuje zavedanje in sposobnost 
koordiniranega krčenja in ravnotežja v 
posameznem obravnavanem položaju. 
Posledica tega je večja stabilnost obrav-
navanega sklepa, kar je eden glavnih ci-
ljev proprioceptivne vadbe.

Fizioterapevt izbere varne, primerne/
ustrezne in učinkovite terapevtske vaje, 
ki jih nauči pravilno izvajati, določi šte-
vilo ponovitev, intenzivnost, trajanje, 
odmore in pogostost. Za doseganje čim 
večje učinkovitosti programa terapev-
tskih vaj moramo upoštevati posame-
znikove potrebe in zmožnosti. Tako tera-
pevtski program vaj načrtno in postopno 
stopnjujemo ter s tem dosežemo zastav-
ljene cilje.

Proprioceptivna vadba se stopnjuje na 
različne načine: 
– z manjšo ali večjo podporno površino 

(izvedba vaje na eni ali obeh nogah), 
– izbira različne trdote podlage, na kateri 

izvajamo vaje, 
– izvajanje vaj s spreminjanjem višine te-

žišča telesa, 
– različno število udeleženih sklepov, 
– izključitev vida (izvedba z zaprtimi ali 

odprtimi očmi), 
– dodajanje dodatnih nalog (gibanje z ro-

kami, nogami, glavo) itd.

Vedno pa pri sestavljanju programa 
upoštevamo načela proprioceptivne vad-
be: od lažjega k težjemu, od majhne k vi-
soki hitrosti izvajanja vaje, od krajših k 
daljšim ponovitvam.

Proprioceptivno vadbo lahko izvaja-
mo brez kakršnihkoli pripomočkov, lah-
ko pa se odločimo za različne pripomoč-
ke, kot so ravnotežne blazine (različnih 
trdot), ravnotežni krožniki, ravnotežne 
deske, ravnotežne polžoge …

Proprioceptivno vadbo lahko izvaja-
mo kot samostojno vadbeno enoto ali kot 
del vadbene enote.

Rezultati so doseženi tako kot pri 
vsaki drugi izvedbi terapevtske vadbe, 
če se vadba izvaja dosledno oz. redno in 
se obremenjevanje postopno povečuje. 
Vadba je prilagojena posamezniku glede 
na njegovo splošno zdravstveno stanje, 
pridružene bolezni, stanje RB (akutno/
kronično), starost, motiviranost … 

Ker gre pri proprioceptivni vadbi za 
stalno izzivanje sklepnega sistema, kar 
pomeni vedno znova in znova vzpostav-
ljati ravnotežje, je treba poskrbeti za var-
nost. To je pomembno še zlasti takrat, ko 
proprioceptivno vadbo stopnjujemo na 
način, da zapremo oči. Takrat se je tre-
ba za ohranjanje ravnotežja še toliko bolj 
potruditi in zagotoviti primerno oporo z 
rokami, ki se kasneje postopno opušča.

Pomembno vlogo pri varnosti ima-
ta tudi oprema in prostor, kjer se izvaja 
proprioceptivna vadba. Prostor naj bo 
dobro osvetljen, zračen, tla pa naj ne dr-
sijo. Prav tako mora biti posameznik pri-
merno oblečen in obut.

Vse vaje morajo biti izvedene na pravi-
len način, tako da gib izvedemo pravilno 

in v želenem sklepu ter ga ne nadome-
stimo z uporabo drugega dela telesa. Če 
posameznik ne more opraviti vaje na 
pravilen način, jo prilagodimo na takšno 
stopnjo, da dosežemo pravilno izvedbo. 
Dopuščanje izvajanja nepravilno izvede-
ne vaje zmanjšuje uspeh/cilj, ki ga želimo 
doseči (izboljšanje propriocepcije). Teles-
na aktivnost, ki je ozaveščena, je učin-
kovitejša in omogoča najučinkovitejšo 
uporabo telesa.

Čeprav izboljšanje propriocepcije po-
maga zmanjšati tveganje za nastanek 
padca in izboljša delovanje gibalnega 
aparata, je treba upoštevati, da obstajajo 
zdravstvena stanja (akutno vnetje skle-
pov, pooperativna stanja …), ko je propri-
oceptivna vadba manj primerna in mora 
biti še bolj skrbno izbrana, sicer lahko 
dejansko povzroči več škode kot koristi. 

Pri izvajanju proprioceptivne vadbe je 
tako kot pri drugih oblikah vadbe treba 
poznati svoje omejitve in se posvetovati s 
primerno usposobljeno strokovno osebo 
(fizioterapevt). Ta izbere različne vrste 
terapevtskih vaj, ki so najprimernejše, 
individualne prilagojene zdravstvenemu 
stanju posameznika in ciljno usmerjene. 

Glavni učinki proprioceptivne vad-
be so izboljšanje drže telesa, izboljšanje 
ravnotežja (zmanjša se možnost padcev), 
preprečevanje poškodb (saj se skrajša 
odzivni čas refleksov) in posledično bolj 
učinkovito in uspešno gibanje, saj se iz-
boljša zavedanje telesa v prostoru.

Pozitivni učinki telesne aktivnosti se 
odražajo na vseh področjih človekovega 
življenja (telesno in duševno zdravje), ne 
glede na starost. Tudi v primeru, če v živ-
ljenju niste bili aktivni oz. če so se poja-
vile zdravstvene težave.

Če želite izboljšati kakovost svojega 
življenja, da boste lažje izvajali vsako-
dnevna opravila in tudi aktivnosti, ki jih 
imate radi, ostanite/postanite aktivni!

Maja Fatur, dipl. fiziot.
Klinični oddelek za revmatologijo,  

Univerzitetni klinični center Ljubljana

DVE OBLIKI RAVNOTEŽJA

Statično ravnotežje je zmožnost 
ohranjanja ravnotežnega položaja 

v mirovanju.

Dinamično ravnotežje je  
zmožnost ohranjanja ravnotežnega 

položaja v gibanju.
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4.4.

Ankilozirajoči spondilitis je vnetna revmatična bolezen, ki prizadene predvsem mlajšo populacijo. Bolezen in simptomi, 
ki jih ta povzroča, imajo vpliv na praktično vsa področja bolnikovega življenja. Prav zato je ključnega pomena, da je 
revmatični bolnik čim bolj informiran tako o zdravstvenih vidikih bolezni, simptomih in učinkovitih načinih zdravljenja 
kot tudi o svojih pravicah, ki jih lahko na podlagi svojega zdravstvenega stanja uveljavlja. Za lažje spopadanje z bolez-
nijo se bolniki lahko včlanijo tudi v Društvo revmatikov Slovenije, kjer jim nudijo številne storitve in aktivnosti v okviru 
programov društva.

Ankylosing spondylitis is an inflammatory rheumatic disease that primarily affects younger population. The disease 
and the symptoms it causes have an impact on virtually every area of the patient's life. It is for this reason that it is 
crucial for the rheumatic patient to be as informed as possible about health aspects of the disease, symptoms, effective 
treatments and about their rights, which they can claim on the basis of their medical condition. In order to facilitate 
the management of the disease, patients can also join the Slovenian Association of Rheumatic Patients, where they can 
receive numerous services and join activities within the framework of the Association's programs.

DOBRO INFORMIRAN BOLNIK
KLJU^NEGA POMENA

Ankilozirajoči spondilitis (v na-
daljevanju: AS) je kronična, 
imunsko posredovana vnetna 
revmatična bolezen iz skupine 

aksialnih spondiloartritisov, ki vključu-
jejo tako obliko z vidnimi radiografskimi 
spremembami na sakroiliakalnih sklepih 
(sklepi med črevnico in križnico), to je 
AS, kot tudi  predstopnje, kjer radiograf-
ske spremembe ob rentgenskem slikanju 
niso vidne. Med spondiloartritise uvr-
ščamo AS, psoriatični artritis, artritis pri 
kronični vnetni črevesni bolezni in reak-
tivni artritis. Lahko se razvije tudi vnetje 
perifernih sklepov in tetiv, tedaj govori-
mo o perifernih spondiloartritisih. 

»Ankilozirajoči« pomeni tak, ki spa-
ja oz. zatrdeva, »spondilitis« pa pomeni 
vnetje v predelu vretenc. AS prizadene 
predvsem sakroiliakalna sklepa (sak-
roiliitis) in hrbtenico (spondilitis), pri-
zadeti pa so lahko tudi periferni sklepi, 
predvsem veliki (kolčni, ramenski in 
kolenski) ter zunajskeletne strukture 
(oči, koža, prebavila, redko tudi srce in 
pljuča). Najpogostejši zunajsklepni pojav 
pri AS je sprednji uveitis (vnetje srednje 
očesne ovojnice), ki se pojavlja pri četr-
tini bolnikov. 

Vzrok nastanka bolezni zaenkrat še ni 
znan, se ga pa tesno povezuje z genskim 
označevalcem, človeškim levkocitnim 
antigenom HLA-B27, ki ga ima kar 90 od-
stotkov bolnikov z AS. V celotni popula-
ciji je ta marker prisoten pri 10 odstotkih. 
Poleg genetskih dejavnikov (HLA-B27) 
so za izbruh bolezni pomembni tudi 
dejavniki iz okolja (mikroorganizmi) in 
mehanični stres. Posebnost AS je, da pri-
zadene predvsem mlajšo populacijo med 
15. in 40. letom. Moški zbolijo do trikrat 
pogosteje kot ženske in imajo praviloma 

hujšo obliko oziroma potek bolezni. Gre 
za kronično bolezen, kar pomeni, da bol-
nike (podobno kot nekatere ljudi astma 
ali povišan krvni tlak) spremlja skozi 
celo življenje. Bolezen je sicer redka (ima 
jo manj kot odstotek prebivalstva).

Za postavitev diagnoze aksialne-
ga in perifernega spondiloartritisa se 
uporabljajo razvrstitvena merila ASAS 
(Assessment of SpondyloArthritis inter-
national Society). Ta merila upoštevajo 
vnetne spremembe na sakroiliakalnih 
sklepih, vidne na magnetni resonanci, 
tudi pri bolnikih, ki še nimajo razvitih 
strukturnih lezij, vidnih z rentgenskim 
pregledom. Za postavitev diagnoze AS 
pa morajo biti opazne rentgensko vidne 
spremembe na sakroiliakalnih sklepih.

Najbolj prevladujoč in moteč simptom 
je vnetna bolečina v spodnjem delu hrb-
tenice in v predelu ritnic (sakroiliakalna 
sklepa), ki se pojavi postopoma in jo je 
težko ločiti od mehanske bolečine v križu, 
ki je pogosta med splošno populacijo. Bo-
lečine lahko izžarevajo v stegna in prsni 
koš, postanejo stalne in prisotne pred-
vsem ponoči in ob mirovanju, ob gibanju 
pa se praviloma zmanjšajo. Z boleznijo so 
povezane tudi jutranja okorelost, zmanj-
šana gibljivost in kronična utrujenost. Fi-
zične omejitve in z njimi povezana slabša 
kvaliteta življenja so tesno povezane tudi 
z omejitvami, s katerimi se bolniki spo-
padajo v svojem poklicnem, družabnem 
in družinskem življenju. Vse to lahko 
povzroči slabše psihološko zdravje bolni-
ka in njegove družine.

Nezdravljen ali ne povsem ustrezno 
zdravljen AS praviloma vodi v invalidnost 
(hrbtenica se upogne, okosteni) in krajšo 
življenjsko dobo v primerjavi s sploš-
no populacijo. Za sodobno zdravljenje  

bolnikov z AS je zato zelo pomembno 
zgodnje diagnosticiranje in zdravljenje 
ter redno spremljanje aktivnosti bolezni 
s prilagajanjem zdravljenja, da se dose-
že glavni cilj, in sicer umirjena bolezen 
in preprečitev nastanka funkcionalnih 
okvar sklepov.

RAZMERE ZA OBRAVNAVO  
IN ZA ZDRAVLJENJE

Zadnji dve desetletji sta prinesli izje-
men napredek na področju zdravljenja 
vnetnih revmatičnih bolezni, povečal pa 
se je tudi nabor zdravil, ki so zelo učinko-
vita. Poleg zdravljenja s klasičnimi pro-
tivnetnimi in protibolečinskimi zdravili 
(nesteroidni antirevmatiki), glukokor-
tikoidi in konvencionalnimi sinteznimi 
zdravili se je pred leti pričela uporaba z 
genetskim inženiringom pridobljenih 
bioloških zdravil. Ta se sedaj nadaljuje z 
vpeljevanjem t. i. tarčnih sinteznih zdra-
vil, ki jim je skupno, da spreminjajo po-
tek bolezni. Z njimi dosežemo umiritev 
vnetnega dogajanja in zaustavimo napre-
dovanje deformacij sklepov.

V Sloveniji imajo tako bolniki z vne-
tnimi revmatičnimi boleznimi dober 
dostop do najsodobnejših zdravil. Bolni-
ku, ki je zavarovan in vključen v dopol-
nilno zdravstveno zavarovanje, strošek 
zdravil v celoti pokrije zavarovalnica. 
Večina revmatologov v Sloveniji tudi re-
dno meri aktivnost bolezni in zdravi bol-
nike do cilja, če se ti s tem strinjajo. 

A ni vse popolno. Zatika se še vedno pri 
pomanjkanju števila revmatologov in s 
tem dostopnosti ambulantnih pregledov, 
čeprav se stanje sedaj postopno izboljšuje 
z večjim številom specializacij s področ-
ja revmatologije. V Sloveniji imamo 21,4 
odstotka manj zdravnikov od povprečja 
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Evropske unije. Podobno je tudi na po-
dročju revmatologije. In tudi zato imajo 
revmatični bolniki manj pogoste in tudi 
krajše preglede pri revmatologu, kot bi 
si to želeli revmatologi in bolniki. Nujno 
bi potrebovali tudi več časa za kontrolne 
ambulantne preglede; sedaj je na voljo le 
15 minut, kar je premalo tako z vidika 
bolnika kot revmatologa. 

REZULTATI RAZISKAVE EMAS 
V nedavni evropski raziskavi EMAS 

(Evropska mapa aksialnega spondilo-
artritisa), ki prikazuje celovito analizo 
stanja aksialnega spondiloartritisa in v 
kateri so sodelovali bolniki iz trinajstih 
držav (2846 bolnikov), med njimi tudi 
slovenski, se je izkazalo, da je AS »nevi-
dna« bolezen, ki se prikrade potihoma, 
zato pogosto prihaja do zakasnitev pri 
postavitvi diagnoze. Rentgenska prei-
skava sakroiliakalnih sklepov na začetku 
bolezni običajno ne pokaže sprememb, 
prav tako so laboratorijski izvidi na za-
četku pogosto brez posebnosti. Pa tudi 
sami bolniki ob pojavu prvih simptomov 
ne pomislijo na revmatično bolezen, zato 
se postavitev diagnoze pri nas in v tujini 
pogosto zamakne. 

Prikrita narava bolezni je lahko zava-
jajoča, saj je obdobje navidezne neaktiv-
nosti bolezni (ko se ta »ne vidi«) že po-
vezna z izrazito bolečino, okorelostjo in 
utrujenostjo. Zaradi tega bolniki pogosto 
naletijo na nerazumevanje in o svojih te-
žavah ne govorijo niti z zdravnikom. To 
lahko vpliva na odnos med bolnikom in 
zdravnikom in na skupno sprejemanje 
odločitev o nadaljnjem zdravljenju ter 
celo poslabša potek bolezni.

Raziskava EMAS je pokazala, da v 
Sloveniji od začetka pojavljanja težav do 
postavitve diagnoze mine 7,78 leta, kar je 
slabše od povprečja vseh držav (7,44 leta). 
Več kot polovica bolnikov je poročala o 
zakasnitvi diagnoze več kot 5 let. Pri 
mlajših slovenskih bolnikih (med 18. in 
34. letom) je bil povprečen čas diagnosti-
ciranja krajši (1 do 5 let od pojava simp-
tomov), kar kaže na določen napredek pri 
diagnosticiranju. Če se bolečine v skle-
pih in/ali hrbtenici pojavijo med mlajšo 
populacijo (pod 40 let), se najpogosteje 
pripišejo mehanskim poškodbam, rasti, 
športnim aktivnostim ali pa pomanjka-
nju gibanja, kar pa ni vedno ustrezno. V 
prihodnje je zato treba še več pozornosti 
usmeriti v osveščanje in izobraževanje 
bolnikov in zdravnikov družinske me-
dicine za zgodnje prepoznavanje simpto-
mov te bolezni ter ločevanje med vnetno 
in nevnetno bolečino v hrbtenici. 

Raziskava je tudi pokazala, da nekate-
re potrebe bolnikov niso povsem naslov-
ljene. Umirjenost oz. aktivnost bolezni se 
meri z vprašalnikom BASDAI (Bath An-
kylosing Spondylitis Disease Activity In-
dex). Če je skupna vrednost pri odgovo-
rih na šest vprašanj (pri katerih bolniki 
ocenjujejo svoje težave na lestvici od 0 do 
10) manj kot štiri, pomeni, da je bolezen 
zadovoljivo urejena in vodena. A raziska-
va v okviru projekta EMAS je pokazala, 
da ima več kot polovica (57,8 odstotka) 
slovenskih bolnikov, vključenih v razi-
skavo, aktivno bolezen (BASDAI nad 4), 
kar pomeni, da bolezen pri teh bolnikih 
ni ustrezno obvladovana in da še vedno 
trpijo zaradi bolečin. Slovenija je imela 
sicer med vsemi državami najnižji BAS-
DAI, tj. 4,41, medtem ko je bil povprečni 
BASDAI pri vseh sodelujočih bolnikih iz 
vseh držav precej višji, tj. 5,48. 

Primerna gibalna dejavnost (usmer-
jena fizikalna vadba, dihalne vaje in vaje 
za raztezanje ter primerna športna ak-
tivnost) in redna terapija z zdravili sta za 
bolnike z AS ključni za boljšo kakovost 
njihovega življenja. A na podlagi izsled-
kov raziskave ima vsak šesti od desetih 
bolnikov prekomerno težo oz. visok in-
deks telesne mase (indeks ITM). In ker k 
dobremu nadzoru bolezni pripomoreta 
tudi ustrezna telesna teža ter zdrav ži-
vljenjski slog, pomeni, da je treba dodat-
no motivirati in opolnomočiti bolnike 
tudi v teh segmentih.

AS je resna, največkrat napredujoča 
kronična bolezen, ki ima močan negati-
ven vpliv na kakovost življenja bolnika, 
ki se sooča s fizičnimi, psihičnimi in 
socialnimi izzivi. Rezultati raziskave so 
med drugim pokazali, da ima kar 44,58 
odstotka slovenskih bolnikov tveganje za 
pojav psihološkega stresa (razvoj depresi-
je in anksioznih motenj). Kar zadeva AS, 
torej še vedno obstajajo določeni izzivi 
kljub evidentnemu napredku pri diagno-
stiki in zdravljenju.

PRAVNE MOŽNOSTI  
BOLNIKOV IN INVALIDOV 

Oseba, ki zboli za kronično bolezni-
jo, se mora z zdravstvenimi in social-
nimi posledicami te bolezni spopadati 
celo življenje. Zato je pomembno, da zna 
svojo bolezen sprejeti in da se z njo na-
uči karseda kakovostno živeti. Prav zato 
je ključnega pomena, da je revmatični 
bolnik čimbolj informiran tako o zdra-
vstvenih vidikih bolezni, simptomih in 
učinkovitih načinih zdravljenja kot tudi 
o svojih pravicah, ki jih lahko na podlagi 
svojega zdravstvenega stanja uveljavlja. 

Revmatične bolezni zdravijo specialisti 
revmatologi, zdravljenje in terapije pa so 
kriti iz obveznega in dopolnilnega zdra-
vstvenega zavarovanja. Kroničnih bo-
lezni ni mogoče ozdraviti, je pa mogoče 
omiliti njihove simptome. Zato eno naj-
bolj uporabnih pravic za revmatičnega 
bolnika omogoča prav zdravstveno zava-
rovanje, in sicer je to pravica do zdravili-
škega zdravljenja. Gre za zdravljenje, ki 
obsega zahtevnejšo medicinsko rehabili-
tacijo s souporabo naravnih zdravilnih 
sredstev v naravnih zdraviliščih. Terapije 
izmed ostalega prinesejo izboljšanje gib-
ljivosti in zmanjšanje bolečin, prepreči se 
slabšanje zdravstvenega stanja, s tem pa 
se zagotovo dvigne tudi kakovost življe-
nja. Zdravljenje se lahko izvaja na način, 
da oseba biva v zdravilišču (stacionarni 
način), takšno zdravljenje lahko traja do 
14 dni, pacient pa lahko tudi dnevno pri-
haja na terapije v zdravilišče (ambulantni 
način), kar lahko traja do 10 dni. Odrasli 
bolniki lahko pravico do zdraviliškega 
zdravljenja uveljavljajo vsaki dve leti, ot-
roci do dopolnjenega 18. leta starosti pa 
vsako leto. Za uveljavljanje pravice je tre-
ba pridobiti novejši izvid specialista (rev-
matologa), nato osebni zdravnik poda 
predlog za priznanje pravice do zdravi-
liškega zdravljenja, o čemer odloči Zavod 
za zdravstveno zavarovanje Slovenije (v 
nadaljevanju: ZZZS) z odločbo. V prime-
ru, da bolnik ni zadovoljen z odločitvijo, 
se lahko zoper odločbo pritoži; pritožbo 
je treba vložiti v 5 delovnih dneh od pre-
jema odločbe. 

DELOVNE ZMOŽNOSTI  
POSAMEZNIKA 

Revmatične bolezni, kakor vse druge 
kronične bolezni, pa ne prinesejo s sabo 
sprememb za pacienta samo na zdra-
vstvenem področju. Bolezen in simpto-
mi, ki jih ta povzroča, vplivajo  praktič-
no na vse sfere bolnikovega življenja. Še 
posebej težavne so lahko spremembe v 
delovni zmožnosti posameznika. V ne-
katerih primerih simptomi bolezni niso 
tako hudi, da bi trajno spremenili delov-
no zmožnost in jih bolnik lahko obvla-
duje s terapijami ter občasnimi bolniški-
mi odsotnostmi, ko je bolezen v zagonu 
in je delavec le začasno nezmožen za 
delo. Velikokrat pa je vpliv bolezni na de-
lovno zmožnost trajen in takrat je treba 
razmisliti o postopku ocene invalidnosti 
na Zavodu za pokojninsko in invalidsko 
zavarovanje (v nadaljevanju: ZPIZ). Ta 
lahko delavcu prinese pravice do prilago-
ditev in omejitev v delovnem procesu, ki 
omogočajo, da lažje opravlja delo ter čim 
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dlje ohranja delovno zmožnost in pre-
preči njeno poslabšanje. Invalidnost po-
meni, da oseba ni več zmožna v polnem 
obsegu opravljati delovnih obremenitev 
svojega poklica in delovnega mesta ali 
dejavnosti, kjer je (samo)zaposlena. Zato 
ji je treba priznati določene omejitve, 
bodisi v vsebinskem smislu (npr. dvigo-
vanje bremen, ugodno klimatsko okolje, 
sedeče delo, brez prisilnih drž in podob-
no), omejitve pa so lahko podane tudi v 
časovnem smislu, torej prizna se pravica 
do dela s krajšim delovnim časom od 
polnega. V primeru, da delavec ne more 
več opravljati dela v svojem poklicu, lah-
ko pridobi tudi pravico do poklicne reha-
bilitacije in se v tem postopku usposobi 
za drugo delo oziroma drug poklic. Po-
klicna rehabilitacija se lahko izvaja v raz-
ličnih oblikah in lahko traja le krajši čas 
v obliki krajšega usposabljanja za delo na 
točno določenem delovnem mestu, lah-
ko pa gre za daljši (večletni) proces, ko 
se oseba šola in usposobi za popolnoma 
drug poklic. V najbolj izjemnih primerih 
pa bolezen lahko pripelje tudi do popol-
ne izgube delovne zmožnosti in takrat 
oseba pridobi pravico do invalidske upo-
kojitve. Postopek za oceno invalidnosti 
lahko sproži oseba sama, vendar je bolj 
smiselno, da se to stori v sodelovanju 
in po posvetu z osebnim zdravnikom, 
ki lahko izpolni obrazce in po potrebi 
napoti pacienta na dodatne preglede ter 
nato poda vlogo na ZPIZ. V postopku se 
pregleda vsa medicinska dokumentacija 
in opravi osebni pregled pred invalid-
sko komisijo, ki nato poda mnenje, ali 
je oziroma kakšna invalidnost je podana 
pri osebi. Po Zakonu o pokojninskem in 
invalidskem zavarovanju se invalidnost 

razvršča v tri kategorije odvisno od tega, 
koliko je delovna zmožnost posamezni-
ka omejena oziroma zmanjšana. S prido-
bitvijo ene od kategorij invalidnosti pa 
oseba pridobi status delovnega invalida. 
V I. kategorijo se razvrstijo osebe, ki so 
izgubile delovno zmožnost in se invalid-
sko upokojijo. V II. in III. kategorijo pa 
se razvrstijo osebe, ki še imajo preostalo 
zmožnost za delo, le da jim je treba priz-
nati določene omejitve pri delu, pravico 
do premestitve na drugo delovno mesto 
ali poklicno rehabilitacijo. Glede na pra-
vice, ki so priznane invalidu, pa mu pri-
padajo tudi nadomestila iz invalidskega 
zavarovanja. Vse pravice, ki jih invalid 
pridobiva na ZPIZ, so podeljene z odloč-
bo, zoper katero je vedno mogoča pritož-
ba, in sicer v 15 dneh od vročitve. Seveda 
ni odveč omeniti, da lahko status delov-
nega invalida, kot je pojasnjeno zgoraj, 
pridobi le oseba, ki je oziroma je bila 
vključena v obvezno pokojninsko in in-
validsko zavarovanje. Če oseba ne izpol-
njuje pogojev za pridobitev invalidnosti 
po Zakonu o pokojninskem in invalid-
skem zavarovanju na ZPIZ, potem lahko 
pridobi status invalida po Zakonu o za-
poslitveni rehabilitaciji in zaposlovanju 
invalidov na Zavodu RS za zaposlovanje. 
Status se podeli osebi, ki ima manjše 
možnosti, da se zaposli oziroma ohrani 
zaposlitev ali v zaposlitvi napreduje in je 
na tej podlagi vključena v storitve zapo-
slitvene rehabilitacije, da se ji omogoči-
jo boljša konkurenčnost na trgu dela in 
večje možnosti za ustrezno zaposlitev. Za 
razliko od statusa delovnega invalida pa 
statusu invalida, pridobljenem na zavodu 
za zaposlovanje, ne pripadejo posebna 
nadomestila zaradi invalidnosti.

POLOŽAJ NA DELOVNEM MESTU
Kronična bolezen sama po sebi to-

rej še ne pomeni nastanka invalidnosti, 
lahko pa kljub temu posredno vpliva na 
delavčev položaj na delovnem mestu. V 
primeru, da ZPIZ delavcu podeli status 
invalida in omejitve pri delu, je delodaja-
lec o tem seznanjen (celo sodeluje lahko 
v postopku) in mora te pravice spoštova-
ti ter delavcu zagotoviti delo, ki ustreza 
njegovi invalidnosti. Vendar se je treba 
zavedati, da delavčeve pravice niso ab-
solutne, ampak so lahko omejene glede 
na dejanske možnosti delodajalca. Tako 
lahko pride do izjemno neugodne situ-
acije v primeru, ko delodajalec ne more 
delavcu invalidu zagotoviti ustreznega 
dela, saj lahko v tem primeru sledi odpo-
ved pogodbe o zaposlitvi. Zato svetuje-
mo, da se delavec dobro pozanima o svo-
jih pravnih možnostih in varstvu, ki ga 
lahko uveljavlja, oziroma kako je najbolj 
smiselno postopati v konkretnem pri-
meru, posvet s pravnikom pa je smiseln 
še pred sprožitvijo postopkov za prido-
bitev invalidnosti. Društvo revmatikov 
Slovenije za svoje člane nudi brezplačno 
pravno svetovanje s tega področja. Vsak 
primer je namreč drugačen in dela-
vec ima glede na svoj status, starost ali 
druge okoliščine možnost morebitnega 
dodatnega pravnega varstva. Poleg tega 
je vedno smiselno, da se posameznik 
posvetuje o svojem pravnem položaju, 
še preden nastanejo (neugodne) pravne 
posledice, kot so recimo znižanje plače, 
nezagotavljanje ustreznega dela ali celo 
odpoved pogodbe o zaposlitvi. Po drugi 
strani pa Zakon o zaposlitveni rehabili-
taciji in zaposlovanju invalidov omogo-
ča spodbude za zaposlovanje invalidov 
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in lahko delodajalci v primeru nastan-
ka invalidnosti delavca, v skladu s temi 
predpisi, uveljavljajo subvencije, nagrade 
in oprostitve plačil za novo ali obstoječo 
zaposlitev za invalida. Enako pa lahko 
navedene ugodnosti uveljavljajo samoza-
posleni invalidi.

Kako pa je z delavci, pri katerih sicer 
ni podane invalidnosti, kljub temu pa 
se borijo s kronično boleznijo? Deloda-
jalec sicer nima pravice biti seznanjen 
z delavčevim zdravstvenim stanjem ali 
diagnozo. Vendar v primeru, ko bolezen 
oziroma simptomi pomembno vplivajo 
na delavčevo sposobnost opravljati delo 
in je posledično celo lahko ogroženo živ-
ljenje delavca ali drugih, pa mora delavec 
o teh okoliščinah obvestiti delodajalca. 
Delodajalec je namreč ves čas dolžan 
zagotavljati varnost in zdravje pri delu, 
delavec pa je to dolžan spoštovati. V pri-
meru kronične bolezni lahko delodajalec 
delavca napoti na pregled k izvajalcu me-
dicine dela, ki oceni delavčevo zmožnost 
za delo ter predlaga ukrepe, da se zavaru-
je zdravje delavca in zagotovi varnost na 
delovnem mestu. Prav tako ima delavec 
možnost, da ne opravlja nadurnega dela, 
če bi mu takšno delo lahko poslabševalo 
zdravstveno stanje, pri čemer je za uve-
ljavitev te pravice treba pridobiti pisno 
mnenje izvajalca medicine dela, obliko-
vanem ob upoštevanju mnenja osebnega 
zdravnika. Ni pa odveč omeniti, da velja 
absolutna prepoved opravljanja nadur-
nega dela za delavca, ki zaradi invalidno-
sti, bolniškega staleža ali starševskega 
varstva dela krajši delovni čas od polne-
ga. Nekatere pravice delavcev so odvisne 
od kolektivne pogodbe, ki zavezuje delo-
dajalca, oziroma njegovih internih aktov. 
Tako lahko delavec pod pogoji, določeni-
mi v kolektivni pogodbi, v primeru daljše 
bolezni uveljavlja solidarnostno pomoč, 

ki mu jo izplača delodajalec. Prav tako 
nekatere kolektivne pogodbe omogoča-
jo dodatne dni letnega dopusta že zaradi 
obstoja kronične bolezni pri delavcu (to 
na primer velja za javne uslužbence). 

Delavec, ki je soočen s kronično bo-
leznijo, se bo najverjetneje srečal še z 
dodatnimi ovirami pri vključevanju v 
delovne procese. Ne glede na možnos-
ti pravnih sredstev v obliki pritožb ali 
tožb pa je vedno najbolj smiselno najprej 
dobro razmisliti o situaciji in morebitne 
težave reševati mirno ter v dogovoru z 
delodajalcem. V primeru, da to ni mogo-
če, ima seveda delavec možnost, da svoje 
pravice uveljavlja in zavaruje s pomočjo 
inšpektorata, sodišča ali drugih pristoj-
nih organov. Vedno pa je predpogoj za 
učinkovito varstvo pravic posamezni-
kova dobra in pravočasna obveščenost o 
svojih pravicah.

DRUŠTVO  
REVMATIKOV SLOVENIJE

Društvo revmatikov Slovenije je bilo 
ustanovljeno leta 1983 in uspešno deluje 
že 37. leto. Je enovito nacionalno društvo 
s statusom reprezentativne invalidske or-
ganizacije, ki deluje na državni ravni pre-
ko trinajstih podružnic, razporejenih po 
vsej Sloveniji. Združuje bolnike in invali-
de z diagnozo vnetne revmatične bolezni 
(revmatoidni artritis, spondiloartritis, 
juvenilni idiopatski artritis, protin in 
psevdoprotin, vaskulitis, sistemsko ve-
zivnotkivne bolezni npr. lupus in Sjӧgre-
nov sindrom ter druge vnetne revmatič-
ne bolezni) ter njihove družinske člane. 
Trenutno je v društvu včlanjenih okrog 
1.850 članov.

Glavno poslanstvo društva je dose-
či dolgoročno kvalitetno in neodvisno 
življenje bolnikov in invalidov, katerih 
invalidnost je posledica vnetne revma-
tične bolezni, ter njihovo polnopravno 
vključenost v družbo. V ta namen izvaja-
jo osem posebnih socialnih programov, 
s katerimi poskušajo bolnikom in inva-
lidom pomagati na vseh področjih, kjer 
jim življenje z revmatičnimi boleznimi 
povzroča težave, ter tako preprečevati in 
blažiti fizične, psihične in socialne po-
sledice bolezni in invalidnosti. Bolniki 
in invalidi z vnetnim revmatizmom se 
lahko vključijo v naslednje programe: 
rehabilitacija in ohranjanje psihofizične-
ga zdravja (tedenska strokovno vodena 
fizioterapevtska vadba, možnost najema 
3 apartmajev); izobraževanje in usposa-
bljanje za aktivno življenje in delo odra-
slih revmatikov in njihovih družinskih 
članov (vikend seminarji s predavanji, 

delavnice, strokovna srečanja, druga iz-
obraževalna srečanja itd.); izobraževanje 
in usposabljanje otrok in mladostnikov z 
juvenilnim idiopatskim artritisom (JIA) 
ter njihovih družin (vikend seminarji s 
strokovnimi predavanji, družinska sre-
čanja); svetovanje za aktivno in neod-
visno življenje (SOS telefon, brezplačna 
pravna pomoč, svetovalne delavnice in 
samopomočne skupine); obiski na domu; 
fizična in druga pomoč za starejše in težje 
obolele ter invalide; informativna dejav-
nost (glasilo »Revmatik«, drugi informa-
tivni materiali in video vsebine, kam-
panje osveščanja javnosti, spletna stran 
www.revmatiki.si, dve Facebook strani 
in društveni YouTube kanal); šport in re-
kreacija revmatikov (pohodništvo, tečaj 
teka na smučeh) ter kulturna in interesna 
dejavnost (kreativne delavnice, krožek 
klekljanja, ekskurzije ipd.). 

Dejavnosti društva obsegajo tudi za-
stopanje interesa revmatikov v dialogu z 
državnimi in drugimi pristojnimi insti-
tucijami ter deležniki na področju zdra-
vstvenega, socialnega in invalidskega 
varstva. Vključeni so tudi v Nacionalni 
svet invalidskih organizacij Slovenije 
(NSIOS) in se povezujejo z drugimi so-
rodnimi organizacijami bolnikov ter in-
validskimi organizacijami na nacionalni 
in evropski ravni. Na področju uresniče-
vanja skupnih interesov za zmanjšanje 
bremen revmatičnih bolezni na posame-
znika in družbo so aktivni v Evropski ligi 
za boj proti revmatizmu (EULAR). So 
tudi člani ASIF (Mednarodna federacija 
za aksialni spondilitis) in LUPUS EU-
ROPE. Sodelujejo pa tudi s Slovenskim 
združenjem zdravstvenih so/delavcev v 
revmatologiji in Revmatološko sekcijo 
Slovenskega zdravniškega društva. 

In nenazadnje, v društvu bolnikom 
predstavijo lastne izkušnje. Bolniku in 
njegovim svojcem izkušnja nekoga, ki je 
vse, kar ga čaka, že prestal in mu je us-
pelo bolezen obvladati, resnično veliko 
pomeni. V društvu je veliko pozitivno 
naravnanih ljudi, pripravljenih pomaga-
ti, nuditi oporo, nasvet, motivirati, po-
nuditi roko ali uho, ko je revmatiku ali 
njegovemu svojcu težko. 

Sanja Jablanović, univ. dipl. pravnica, 
strok. sodelavka PIC  

(Pravno informacijski center  
nevladnih organizacij).

Petra Zajc, univ. dipl. pravnica, 
strokovna sodelavka DRS  

(Društvo revmatikov Slovenije)

Kontaktni podatki:

Društvo revmatikov Slovenije,  
Nacionalna invalidska organizacija

Parmova ulica 53, 1000 Ljubljana
Telefon:  
059 075 366
Uradne ure:  
torek in četrtek med 10.00 in 14.00
E-naslov:  
drustvo@revmatiki.si
Splet:  
www.revmatiki.si
Facebook:  
www.facebook.com/revmatiki
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5.5.

Po vsem svetu so srčno-žilna obolenja eden glavnih razlogov za smrt. Po statističnih rezultatih NIJZ v Sloveniji so vzrok 
smrti v kar 38 %. Po podatkih SZ0 je 80 % prezgodnjih smrti mogoče preprečiti z zdravim življenjskim slogom, v ka-
terega spada redna telesna aktivnost, ki ji bomo v članku namenili več besed. Z redno vadbo preprečujemo nastanek 
kroničnih bolezni ter vzdržujemo in izboljšujemo zdravstvo stanje. Tako kot pri zdravi populaciji je tudi pri osebah s 
srčno-žilnimi obolenji pomembno gibanje, ki mora biti varno in nadzorovano. Upoštevati je treba previdnostne ukrepe, 
kontraindikacije, vrste in načine telesne vadbe, pogostost in intenzivnost ter pridružene bolezni. V članku smo se osredo-
točili predvsem na rehabilitacijo po srčnem infarktu in srčnem popuščanju.

Worldwide, cardiovascular disease is one of the leading causes of death. According to the statistical results of NIJZ of Slo-
venia, the cause of death is as high as 38%. According to WHO, 80% of premature deaths can be prevented by a healthy 
lifestyle that includes regular physical activity, which we will describe in the article. Regular exercise prevents the onset 
of chronic diseases as well as maintains and improves the medical condition. As in the healthy population, movement in 
patients with cardiovascular disease is important and must be safe and controlled. Precautions, contraindications, types 
and mode of exercise, frequency and intensity, and associated diseases should be taken into account. The article focuses 
on rehabilitation after a heart attack and heart failure.

SR^NO–ŽILNA OBOLENJA
V Evropi in po svetu so srčno-

-žilna obolenja še vedno med 
poglavitnimi vzroki za smrt. 

Srčno-žilna obolenja predstavljajo 45 % 
vseh smrti v Evropi, v Evropski uniji pa 
37 % (SZO – Svetovna zdravstvena orga-
nizacija). Glede na statistiko NIJZ v Slo-
veniji 38 % ljudi umre zaradi srčno-žil-
nih obolenj (srčni infarkt, možganska 
kap, odpoved srca in drugo). Glede na 
spol pa v vseh regijah v Sloveniji moški 
pogosteje umirajo za srčno-žilnimi obo-
lenji kot ženske.

Srčno-žilna obolenja so bolezni, ki pri-
zadenejo srce in krvne žile. Srčno-žilna 
obolenja obsegajo številne bolezni, med 

katerimi so najpogostejša ishemična bole-
zen srca ali srčni infarkt, srčno popušča-
nje, bolezni srčnih zaklopk in motnje srč-
nega ritma ter bolezni možganskega žilja. 
Ena izmed izredno pomembnih je tudi 
arterijska hipertenzija ali zvišan krvni 
tlak, ki pa je tudi eden izmed dejavnikov 
za razvoj srčno-žilnih bolezni.

Po podatkih SZO je mogoče 80 % 
prezgodnjih bolezni srca in možganov 
preprečiti. Pri preprečevanju pojava 
omenjenih bolezni je pomemben zdrav 
življenjski slog. Za doseganje le tega je 
izredno pomembna uravnotežena pre-
hrana, redna telesna aktivnost, izogiba-
nje številnim razvadam (alkohol, tobak 

…) in, kolikor je mogoče, tudi stresu. 
Telesna dejavnost je kakršnokoli telesno 
gibanje, ki ga ustvarijo skeletne miši-
ce in pri katerem je porabljena energija 
nad ravnjo mirovanja. Poznamo več vrst 
telesne dejavnosti, kot so telesna vadba, 
šport in dnevne aktivnosti (hoja, tek, 
plavanje, joga, kolesarjenje, vrtnarjenje 
in podobno).

Leta 2016 je bilo približno 56 % pre-
bivalcev Slovenije primerno telesno de-
javnih v skladu s priporočili za telesno 
dejavnost za krepitev zdravja odraslih 
SZO (NIJZ – Zdravstveni statistični leto-
pis Slovenije 2018). Delež telesno dejav-
nih je bil nekoliko višji pri moških kot 
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pri ženskah. Telesna dejavnost posame-
znikov je v veliki meri odvisna od soci-
alno- ekonomskih razmer. Redna telesna 
dejavnost ima številne pozitivne učinke 
na zdravje, ki se kažejo na različnih ni-
vojih. Izboljša se delovanje srčno-žilnega 
sistema in znižajo krvni tlak, holesterol, 
maščobe in krvni sladkor ter izboljšajo 
dihalna funkcija, telesna zmogljivost, 
duševno zdravje … Z redno telesno de-
javnostjo tako preprečujemo nastanek 
kroničnih bolezni (srčno-žilna obolenja, 
diabetes, debelost …) in tudi vplivamo 
na vzdrževanje ali izboljšanje stanja po 
prebolelih boleznih.

Ne glede na to, da je vadba za srčno-
-žilne bolnike varna in koristna, pa jo 
odsvetujemo bolnikom z nestabilno srč-
nomišično ishemijo, s hudimi motnjami 
ritma, z napredovalim srčnim popušča-
njem, hudo okvaro srčnih zaklopk, pri 
določenih bolnikih s prirojenimi srčnimi 
hibami in ob pojavu akutnih bolezni.

Telesno dejavnost prekinite oziroma 
sploh ne pričnite, če nastopi: bolečina za 
prsnico, dušenje oziroma huda zadiha-
nost, hitro ali neenakomerno utripanje 
srca, visok krvni tlak že v mirovanju, 
vrtoglavica ali slabost, prevelika utruje-
nost, zvišana telesna temperatura, novo-
nastale bolečine, neorientiranost. 

PRIMARNA IN SEKUNDARNA  
PREVENTIVA 

Z vidika srčno-žilnih obolenj telesno 
dejavnost razdelimo na primarno in se-
kundarno preventivo. 

Za krepitev zdravja (primarna pre-
ventiva) je za zdravo osebo priporočeno 
(priporočila SZO), da se ukvarja z zmerno 
intenzivno aerobno vadbo 150 minut na 
teden ali z visoko intenzivno aerobno vad-
bo 75 minut na teden. Zdrave osebe lahko 
vadbo tudi stopnjujejo, in sicer do 300 mi-
nut zmerne in 150 minut visoke intenziv-
ne aerobne vadbe na teden. Zmerno inten-
zivna vadba je tista oblika vadbe, pri kateri 
se nam poveča srčni utrip in se nekoliko 
zadihamo. Visoko intenzivna vadba je 
vadba, pri kateri se zasopemo, oznojimo 
in se nam pospeši presnova. Poleg aerob-
ne vadbe izvajamo tudi vadbo za mišično 
moč in vadbo za gibljivost. Priporočljivo 
je, da aerobna vadba poteka večkrat te-
densko (4–5-krat) vendar naj traja vsaj 10 
minut nepretrgoma. Vadba naj bo sesta-
vljena iz vaj za ogrevanje, aerobnega dela 
in vaj za ohlajanje.

Cilj sekundarne preventive je zmanj-
šati napredovanje srčno-žilnega obolenja 
ter obvladovanje obstoječe bolezni srca 
in ožilja. 

SRČNI INFARKT
Srčni infarkt je odmrtje celic v srčni 

mišici, ker zaradi prekinjenega doto-
ka krvi ne prejmejo dovolj kisika. Med 
najpogostejše dejavnike tveganja sodijo 
dednost, stres, visok krvni tlak, poviša-
ne vrednosti holesterola, trigliceridov, 
povišan srčni utrip, sladkorna bolezen, 
kajenje, nezdrava prehrana, prekomerna 
telesna teža in telesna nedejavnost. Srčni 
infarkt se ponavadi začne z nenadno bo-
lečino v prsih. Bolečina je v veliki večini 
spontana, neodvisna od napora, položa-
ja telesa, dihanja ali kašljanja. Običajno 
se pojavi za prsnico in se tipično širi v 
levo ramo in roko do komolca, zapestja 
ali celo prstov. Poleg bolečine se pojavijo 
slabost, bruhanje, znojenje, občutek du-
šenja, nereden srčni utrip ali motnja za-
vesti. Pri sladkornih bolnikih, starostni-
kih in ženskah ni nujno, da se bolečina 
pojavi, ali pa je njen potek atipičen.

Pri srčnem infarktu je izredno po-
membna čimprejšnja intervencija, ustre-
zna obravnava in zdravljenje, kajti največ 
srčne mišice odmre v prvih urah po na-
stopu simptomov. Ko je bolnik ustrezno 
obravnavan in stabilen, se lahko vključi v 
celostno vseživljenjsko rehabilitacijo. Ce-
lostna rehabilitacija zajema različna pod-
ročja od ocenjevanja ogroženosti, redno 
telesno vadbo, obvladovanje dejavnikov 
tveganja, zdravljenje z zdravili, izobraže-
vanje in psihosocialno podporo.

REHABILITACIJA
Postinfarktno rehabilitacijo razdeli-

mo na tri faze: zgodnja ali bolnišnična 
rehabilitacija, nadaljevalna ali ambu-
lantna rehabilitacija in vseživljenjska 
rehabilitacija. Pred vsako vrsto rehabi-
litacije je treba bolnika oceniti in vadbo 
prilagoditi glede na njegove zmožnosti in 
stanje. Vadbo načrtujemo skupaj z bolni-
kom. Prva faza oz. bolnišnična rehabili-
tacija se prične ob prihodu v bolnišnico 

in opravljenih preiskavah, pri katerih se 
jasno vidi stopnja okvare srca. Cilj prve 
faze rehabilitacije je zgodnja mobilizacija 
– gre za preprečevanje posledic nemobil-
nosti ob zdravljenju akutne ali kronične 
bolezni. Praviloma traja nekaj dni, lahko 
pa tudi do nekaj tednov. Rehabilitacijo 
izvaja za to usposobljeni fizioterapevt. 
Ko pristopimo do bolnika, najprej na-
redimo oceno funkcionalnega stanja in 
respiratorne funkcije. Na podlagi ocene 
in na podlagi stopnje rehabilitacije, ki jo 
določi zdravnik, pričnemo s telesno vad-
bo nizke stopnje intenzivnosti, ki vklju-
čuje telesne vaje večjih mišičnih skupin, 
postopno mobilizacijo od hoje po sobi, 
hoje po hodniku do hoje po stopnicah 
ter dihalne vaje. Pred in po telesni vadbi 
fizioterapevt izmeri srčni utrip in krvni 
tlak, da se oceni, kako srce odgovori na 
dovoljeni napor. Vadba mora biti varna 
in učinkovita. Poleg telesne vadbe je iz-
redno pomembna tudi zdravstvena vzgo-
ja bolnika, kajti vsi bolniki niso vključeni 
v nadaljnjo rehabilitacijo. Bolnika pouči-
mo o učinkih redne telesne vadbe, sto-
pnjah in vrstah telesne vadbe ter o kon-
traindikacijah za vadbo.

Po zaključeni bolnišnični rehabilitaciji 
se bolniki lahko vključijo v ambulantno 
rehabilitacijo. Ta trenutno poteka v UKC 
Ljubljana, UKC Maribor, Slovenj Gradcu, 
Murski Soboti, Celju, Izoli, Ptuju, Topol-
ščici in Šmarjeških Toplicah. Na Jeseni-
cah in v Novi Gorici pa je v fazi načrtova-
nja. Rehabilitacija poteka pod strokovno 
nadzorovanim medicinskim vodstvom 
ter zagotavlja varno in učinkovito okre-
vanje. Najbolj učinkovita je, kadar traja 
tri mesece trikrat na teden. 

Tretje obdobje je vseživljenjska rehabi-
litacija, ki se začne, ko je bolnik stabilen, 
diagnostika zaključena, dejavniki tvega-
nja obvladani, zdravljenje pa vzpostav-
ljeno do ravni kronične terapije. Bolniki 
jo lahko izvajajo sami v domačem okolju 

NYHA razred I Brez omejitev telesne aktivnosti. Normalni telesni napori ne 
povzročajo prekomerne utrujenosti ali težav z dihanjem. V mi-
rovanju ni težav.

NYHA razred II Blaga omejitev telesne aktivnosti. Normalni telesni napori 
povzročajo hitro utrujenost ter prekomerno zadihanost in utru-
jenost. V mirovanju ni težav.

NYHA razred III Pomembna omejitev telesne aktivnosti. Že minimalni napori 
povzročajo hitro utrujenost in prekomerno zadihanost. V miro-
vanju ni težav.

NYHA razred IV Težave z dihanjem se pojavljajo že v mirovanju in se okrepijo že 
pri minimalni telesni aktivnosti.

Tabela 1: Razredi srčnega popuščanja

Srčno popuščanje razdelimo v 4 NYHA (New York Heart Association) razrede:
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ali v koronarnih klubih in društvih, kjer 
poteka vadba v skupini pod strokovnim 
vodstvom.

Po srčnem infarktu se pri telesni de-
javnosti upošteva načelo zmernosti s 
postopnim podaljševanjem in večanjem 
obremenitve med vadbenim procesom. 
Najbolj učinkovita in varna vadba za 
srčno žilne bolnike je aerobna vadba. 
Aerobni del predstavlja temelj vadbe. 
Priporoča se 150 minut na teden zmer-
ne telesne dejavnosti v območju 65–75 % 
maksimalne srčne frekvence ali 75 minut 
bolj intenzivne oz. živahne. Telesno de-
javnost poskušajte vključiti v svoje vsa-
kodnevno življenje. Poleg aerobne vadbe 
so izredno pomembne tudi vaje za kre-
pitev mišic in povečanje gibljivosti skle-
pov. Vaje za krepitev izvajajte 2–3-krat 
na teden. Upoštevajte načelo postopnega 
povečevanja obremenitve. Ko z lahkoto 
izvedete 12–15 ponovitev, lahko poveča-
te obremenitev. Vključene naj bodo vse 
večje mišične skupine. Vaje za gibljivost 
oz. raztezne vaje izvajate 2–3-krat na te-
den, 10–15 ponovitev.

Ustrezno intenzivnost vadbe lahko 
posameznik na najlažji način določi z 
odstotkom maksimalne srčne frekvence, 
ki jo dobimo po naslednji formuli: 

Hrmax= 220 - leta

Natančnejši objektivni podatek, ki 
nam predstavlja vodilo za predpis jako-
sti telesne vadbe, se določi na podlagi 
obremenitvenega testiranja, ki ga opravi 
zdravnik. 

SRČNO POPUŠČANJE
Srčno popuščanje je bolezensko sta-

nje, pri katerem je oslabljeno delovanje 
srčne mišice. Srčna mišica ne zmore več 
učinkovito črpati krvi po telesu. Posle-
dično pride do zastajanja tekočin pred-
vsem v predelu nog in trebuha ter v plju-
čih in žilah. Zaradi slabše prekrvavitve 
so prizadeti številni organi in tkiva. Te-
žave se kažejo predvsem v zmanjšani te-
lesni zmogljivosti, najprej ob večjih tele-
snih naporih (hoja v hrib, po stopnicah), 
kasneje pri vsakodnevnih aktivnostih, 
v končni fazi pa že v mirovanju. Bolni-
ki imajo težave z dihanjem, prisotna je 
dispnea (kratka, hitra sapa). Zaradi tega 
pogosto spijo z vzdignjenim vzglavjem.

Glavni vzroki srčnega popuščanja 
so: preboleli srčni infarkt (odvisno od 
obsežnosti infarkta, večji ko je, večja je 
možnost razvoja srčnega popuščanja), vi-
rusne okužbe srčne mišice (miokarditis), 
dolgotrajno povišan krvni tlak, bolezni 
srčnih zaklopk, dolgotrajno prekomerno 
uživanje alkohola ali zloraba drog, stanje 
po porodu, neznani vzroki in prirojene 
srčne anomalije. 

Za bolnike s srčnim popuščanjem se 
je nekdaj predvidevalo, da jim telesna 
vadba škoduje, zato so jim zdravniki 
svetovali počitek. Z leti pa so ugotovili, 
da je tudi za te bolnike ustrezna telesna 
vadba izredno učinkovita, saj jim prina-
ša mnoge pozitivne učinke na telo. Da-
nes telesna vadba poleg ostalih načinov 
zdravljenja srčnega popuščanja pred-
stavlja pomemben del obravnave takih 
bolnikov. V vadbo so vključeni stabilni 

kompenzirani bolniki v NYHA funkcij-
skih razredih I-III. Kadar pa imajo bol-
niki težave z dihanjem že v mirovanju, 
so prisotne otekline ali imajo motnje 
ritma, se priporoča mirovanje, dokler z 
zdravljenjem ne dosežejo izboljšanja. In-
tenzivnost vadbe je prilagojena glede na 
posameznikovo zmogljivost, izmerjeno 
pri obremenitvenem testiranju. Pri manj 
zmogljivih osebah se priporoča manj 
intenzivna vadba večkrat dnevno po 15 
minut. Pri bolj zmogljivih vadba lahko 
poteka dalj časa z večjo intenzivnostjo. 
Intenzivnost vadbe naj bo med 40–80 
% maksimalne srčne frekvence. Trajanje 
vadbe in pogostost povečujemo glede na 
simptome in klinični status.

Gibanje je za človeka izredno po-
membno, saj ima številne pozitivne 
učinke na telesni in duševni ravni. 
Srčnožilni bolniki se morajo zaveda-
ti pomembnosti rednega gibanja. Za 
učinkovito in varno vadbo morajo biti 
ozaveščeni o svoji bolezni, kontraindi-
kacijah in previdnostnih ukrepih pri 
vadbi, vrstah in načinih telesne vadbe, 
pogostosti in intenzivnosti vadbe, učin-
kih vadbe in možnostih. Priporočila jim 
poleg zdravnika posreduje tudi fiziotera-
pevt, ki ima dodatna znanja s področja 
srčno-žilne rehabilitacije in je v proces 
rehabilitacije vključen na vseh nivojih 
zdravstvenega varstva. 

Tatjana Peterle, dipl. fiziot.
Suzana Vindiš, dipl. fiziot.

Vsaka vaja se izvaja počasi in nadzorovano. Pazimo, da med dihanjem ne zadržujemo diha!  
Vsako vajo ponovimo 10-12x, počasi povečujemo število ponovitev.

Vzravnano sedimo na stolu. V rokah  držimo žogo, roke imamo 
iztegnjene.  glava je pokrčena, na vdih stisnemo žogo z rokami in jo 

dvignemo nad glavo. Na izdih jo počasi spustimo. Z očmi spremljamo 
potek giba. Izdih je lahko enkrat daljši kot vdih.  

Vajo lahko uporabimo tudi kot dihalno vajo.

Vzravnano sedimo na stolu.  Trak zavijemo okrog dlani. Na vdih v 
diagonali raztegnemo elastični trak. 

1. VAJA 2. VAJA
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Vzravnano sedimo na stolu. 
Stopala v širini bokov. Roke 

iztegnjene, 90 stopinj. Zadržuje-
mo položaj. Vajo lahko otežimo z 

izvajanjem počepov.

Vzravnano sedimo na stolu. 
Stopala v širini bokov. V rokah  
držimo žogo, naredimo vdih, na 
izdih primaknemo desno roko k 

levemu kolenu. Delamo izmenič-
no, desna roka-levo koleno, leva 

roka-desno koleno.

Vzravnano sedimo na stolu. Čez kolena zavežemo elastični trak. Na 
izdih odmaknemo kolena. Zadržimo 3-5 sekund. Počasi vračamo v 

začetni položaj.

Vzravnano sedimo na stolu. V rokah držimo uteži  0,5 kg. Komolci 
ob telesu , dlani obrnjene navzgor. Pokrčimo oba komolca in počasi 

spustimo v začetni položaj.

Stojimo. Stopala so v razkoraku v širini bokov, roke iztegnjene 90 
stopinj na steni. Na izdih, pokrčimo desno nogo v kolenu, raztezamo 

leva meča. Pazimo, da je peta ves čas v stiku s podlago. 

3. VAJA 4. VAJA 5. VAJA

6. VAJA 7. VAJA

8. VAJA 9. VAJA

Vzravnano sedimo na stolu. Med koleni imamo žogo. Na vdih stisne-
mo kolena skupaj in iztegnemo desno nogo v kolenu, pri tem stopalo 

pritegnemo k sebi. Počasi vračamo v začetni položaj.

Vzravnano sedimo na stolu. Roke prekrižamo na prsnem košu. 
Stopala so v širini bokov, hrbtenica poravnana. Na vdih se dvignemo 
v počep, pri tem pazimo, da hrbtenica ostane poravnana, da ne pove-
čujemo ledvene lordoze. Kolena naj ne segajo čez rob prstov. Na izdih 

se počasi spustimo z začetni položaj.
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6.6.

Kronična bolečina je najpogostejši sindrom, zaradi katerega bolniki iščejo zdravstveno pomoč, predstavlja pomemben 
zdravstveni problem ter medicinsko in tudi negovalno diagnozo. Pomembno vpliva na splošno kakovost življenja bolnika 
in njegovih svojcev. Članek obravnava posebnosti revmatološkega bolnika s kronično bolečino ter možnosti in priložnosti 
obvladovanja bolečine z različnimi farmakološkimi in nefarmakološkimi metodami zdravljenja bolečine.

Chronic pain is the most common syndrome and reason for seeking medical attention, it is an important health problem 
and presents both medical and nursing diagnosis. It has an important influence on the overall quality of life of the pa-
tient and his relatives. The article deals with the specificities of the rheumatological patient with chronic pain, and the 
possibilities and opportunities of pain management with various pharmacological and non-pharmacological methods of 
pain treatment.

OBVLADOVANJA BOLE^INE
MOŽNOSTI

Milijoni ljudi po vsem svetu 
vsako leto doživljajo akutne 
ali kronične bolečine, ki od-

ločilno vplivajo na splošno kakovost 
njihovega življenja in življenja njihovih 
svojcev, prav tako pa pomenijo večje 
stroškovno breme za bolnišnice, veliko 
število ponovnih hospitalizacij, obiskov 
v specialističnih in splošnih ambulantah 
ter nenazadnje zmanjšano sposobnost 
bolnikovega delovanja v več življenjskih 
situacijah. Kronična bolečina je najpo-
gostejši sindrom, zaradi katerega bolniki 
poiščejo zdravstveno pomoč, predstavlja 
pomemben zdravstveni problem in me-
dicinsko ter tudi negovalno diagnozo. 
Pomembno vpliva na splošno kakovost 
življenja bolnika in njegovih svojcev. Na-
men prispevka je predstaviti možnosti in 
priložnosti obvladovanja in zdravljenja 
bolečine pri revmatološkem bolniku, da 
bo v zdravstvenem procesu ustrezno pre-
poznana in obvladovana. Revmatološki 
bolnik ima običajno manjše probleme z 
revmatološkim obolenjem v primerjavi 
s težavami, ki takšno bolezensko stanje 
spremljajo. Bolečina je vodilni simptom 
v zvezi s kronično boleznijo. 

OPREDELITEV PROBLEMA BOLEČINE 
IN UMESTITEV V ZDRAVSTVO 

Bolečina je neprijetna čutna in čustve-
na izkušnja, običajno povezana s trenu-
tno ali dolgotrajno okvaro tkiva, lahko 
pa je prisotna tudi, če tkivo ni okvarjeno. 
Bolečino skoraj vedno čutimo in doživ-
ljamo na telesnem in duševnem nivoju, 
pogosto pa vpliva na medosebne odnose 
v družini, med sodelavci na delovnem 
mestu in v širšem socialnem okolju. 

Bolečina je ključna prilagoditvena, 
preživetvena funkcija. Opozarja nas na 
škodljive dogodke in situacije, spodbuja 
nas, da se jim izogibamo, ter k vedenju, 
ki olajša okrevanje. Bolečina je močno 
odvisna od številnih dejavnikov, zlasti 

spoznavnih, čustvenih, izkustvenih, kul-
turnih, družbenih in ekonomskih. Bole-
čina ni enotno, diskretno občutenje, tudi 
če jo izkusite samo v določenem hipu. Iz 
življenjskih izkušenj vemo, da ima lahko 
različne značilnosti. Pri opisovanju za-
znavnih/senzoričnih značilnosti boleči-
ne ljudje uporabljajo izraze, kot so ostra, 
kljuvajoča, prebliskavajoča, pekoča, šče-
meča, topa, krčevita, silovita in pikajoča. 
To so nekateri najpogostejši opisi bolni-
kov za občutenje njihovih bolečin v kli-
nični praksi. 

Bolečina je stanje, ko oseba doživlja 
in izraža močno neugodje ter neprije-
tne občutke. Vsako bolečino, akutno in 
kronično, je treba lajšati. Nezdravljena 
ali slabo zdravljena bolečina ima ško-
dljive učinke na organizem. Najboljši 
način lajšanja bolečine je tisti, ki odpravi 
vzrok. Kadar vzroka kljub izčrpanim di-
agnostičnim posegom ne odkrijemo ali 
pa ga ni mogoče odpraviti, se odločimo 
za simptomatske načine lajšanja boleči-
ne. Razdelimo jih na medikamentozne 
in na nemedikamentozne. Pri bolniku z 
bolečino najprej razmišljamo o tem, kaj 
je bolečino povzročilo, in šele nato, kako 
jo bomo omilili. Bolečina kaže na pore-
klo in vzrok, redko pa je toliko značilna, 
da že sama po sebi sugerira dokončno 
diagnozo. Diagnozo lahko postavimo 
glede na spremljajoče podatke o počutju, 
spremljajoče okoliščine in glede na najd-
be pri pregledu ter nadaljnjih preiskavah. 
Vsi zdravstveni delavci morajo imeti do-
volj znanja, da bolečino prepoznajo in 
hkrati upoštevajo princip: VPRAŠATI, 
VERJETI in UKREPATI. Poleg osvoje-
nega znanja mora imeti zdravstveno ose-
bje pri ocenjevanju bolečine izpostavljen 
takten in zaupljiv odnos ter dvosmerno 
komunikacijo z bolnikom, predvsem pa 
mora biti izurjeno v veščinah poslušanja, 
da bolečino pri bolniku ustrezno prepoz-
na ter tako realno oceni.

TIMSKI PRISTOP KOT NAČIN  
OBVLADOVANJA BOLEČINE

Problem zdravljenja kronične boleči-
ne je kompleksen, zato zahteva tudi šir-
šo obravnavo. Pri obravnavi bolečine je 
potreben multidisciplinarni pristop, ki 
zajema: biološke, psihološke, sociokul-
turne, duhovne in etične dejavnike ter 
se osredotoča na ponovno vzpostavitev 
osnovnih življenjskih funkcij. Potrebna 
je odgovorna in strokovna odločitev o 
zdravljenju, pri katerem naj bolnik sode-
luje kot partner. V zdravstvenem timu, 
ki obravnava revmatološkega bolnika 
s kronično bolečino delujejo: zdravnik 
specialist anesteziolog – algolog, zdrav-
nik specialist revmatolog, zdravniki 
drugih specialnosti iz pripadajoče speci-
alizacije primarne patologije (nevrolog, 
ortoped, travmatolog, onkolog, fiziater, 
farmakolog), psihiater, klinični psiholog, 
fizioterapevt, delovni terapevt, socialni 
delavec, specialist za biofeedback, diplo-
mirana medicinska sestra/zdravstvenik 
s specialnimi znanji o zdravljenju bole-
čine. Medicinska sestra/zdravstvenik je 
v zdravstvenemu timu v odnosu s sode-
lavci in je zagovornik/-ca bolnika, ki ima 
bolečino, ter koordinator/-ka, s čimer 
pripomore k boljšemu interdisciplinar-
nemu pristopu, okrevanju in rehabilita-
ciji ter boljši kakovosti življenja bolnika z 
bolečino in njegovih svojcev.

METODE IN NAČINI  
OBVLADOVANJA BOLEČINE  

Vsako bolečino, akutno in kronično, 
je treba lajšati. Najboljši način lajšanja 
bolečine je tisti, ki odpravi vzrok. Načini 
lajšanja in obvladovanja bolečine so od-
visni od vrste bolečine, njene intenzitete 
ter trajanja, posledic vzrokov nastanka 
in medicinske diagnoze. Cilj protibo-
lečinskega zdravljenja je v najkrajšem 
možnem času (v nekaj dneh) doseči, da 
bolnik nima hujših bolečin in je bolečina 
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vzdržna, da ima čim manj neželenih 
učinkov in da se mu izboljša kakovost 
življenja. Kadar vzroka kljub izčrpnim 
diagnostičnim posegom ni mogoče 
odkriti ali pa ga ni mogoče odpraviti, so 
na mestu simptomatski načini lajšanja 
bolečine. Razdelimo jih na medikamen-
tozne/farmakološke in nemedikamen-
tozne/nefarmakološke metode.

Farmakološke metode zdravljenja bo-
lečine zajemajo zdravljenje z zdravili, 
imenovanimi analgetiki. Pri akutni bo-
lečini, ki je pričakovana, ima omejen čas 
trajanja in je znak bolezni ali poškodbe 
tkiva, ki mine z zacelitvijo operiranih ali 
poškodovanih tkiv, uporabljamo nasled-
nje farmakološke načine lajšanja bolečine: 
jemanje analgetika skozi usta, v mišico, v 
žilo, transdermalno, epiduralno, dajanje 
analgetikov po katetru direktno v rano 
ali sklep ter rektalno. K farmakološkim 
metodam zdravljenja bolečine uvrščamo 
tudi homeopatijo. Za obravnavo težko 
obvladljive bolečine se uporabljajo tudi 
invazivni postopki zdravljenja bolečine. 
Interventni postopki omogočajo alterna-
tivne poti dajanja analgetikov in lokalnih 
anestetikov, ki delujejo na mestu, iz kate-
rega izhaja močna neobvladljiva bolečina. 
Med invazivne postopke zdravljenja bole-
čine sodijo periferne in centralne živčne 
blokade, blokade v sklep, blokade bolečih 
točk, t. j. trigger blokade. Za izvajanje blo-
kad se uporablja ultrazvočni aparat, ki 
predstavlja dodatno oko zdravniku speci-
alistu anesteziologu za kontrolirano apli-
kacijo anestetika na tarčno živčno struk-
turo. Prav tako z ultrazvokom specialist 
anesteziolog z asistenco izkušene diplo-
mirane medicinske sestre/zdravstvenika 
izvaja trigger blokade, blokade sklepov in 
sklepom pripadajočih struktur. Ultrazvok 
se v ambulanti uporablja kot diagnostični 
in terapevtski pripomoček, ki nadomešča 
možnost aplikacije lokalnega anestetika s 
slepo metodo ali z uporabo elektrostimu-
latorja. Če želi specialist anesteziolog za 

izvedbo perifernih ali centralnih živčnih 
blokad videti še kostne strukture, uporab-
lja rentgenski aparat. 

Nefarmakološke metode zdravlje-
nja bolečine predstavljajo zdravljenje z 
akupunkturo, TENS terapijo (transku-
tano električno živčno stimulacijo) in 
terapijo s svetlobo oz. fotobiomodulacijo. 
Možni ostali načini nefarmakološkega 
zdravljenja bolečine so: fizioterapija; te-
lesne vaje, zlasti vaje za raztezanje; biofe-
edback; hipnoza; kognitivne vaje; psiho-
terapija (kognitivno-vedenjska); masaža 
z akupresuro; topli in/ali hladni obklad-
ki; muzikoterapija; apiterapija ali čebelja 
terapija; kiropraktika; osteopatija.

Akupunkturne igle bolniku aplicira 
zdravnik specialist algolog (akupunk-
turolog) in jih pusti na mestu do 30 mi-
nut, občasno jih vrti s prsti ali stimuli-
ra z električnim tokom, kar imenujemo 
elektroakupunktura. Cilj akupunkture 
je obnovitev energijskih tokov in hkrati 
ponovna vzpostavitev harmonije v tele-
su. Učinki akupunkture se pri bolniku v 
klinični praksi kažejo kot zaspanost, ut-
rujenost, pomiritev, sproščenost, toplina, 
boljša kakovost spanja, večja gibljivost 
in perfuzija tkiv, hitrejše okrevanje in 
rehabilitacija, boljše celjenje ran in za-
dovoljstvo nad postopnim izboljšanjem 
brez neprijetnih stranskih učinkov, ki jih 
lahko povzročajo zdravila.

Transkutana električna živčna sti-
mulacija (TENS) je najbolj raziskana 
metoda elektroterapije in je znanstveno 
dokazano učinkovita za protibolečinsko 
delovanje pri bolnikih z mišičnokostno 
bolečino in celo s postamputacijsko fan-
tomsko bolečino.

V Ambulanti za terapijo bolečine 
UKC Ljubljana uporabljamo barvno sve-
tlobno terapijo Bioptron. Kot fizikalno 
in protibolečinsko sredstvo ima fotobio-
modulacija naslednje skupne značilnosti: 
obnavlja in optimizira moteno delovanje 
celic; razširi arterije in omogoči dostavo 

večje količine življenjsko pomembnega 
kisika in hranilnih snovi do poškodova-
nega in/ali bolečega tkiva ter s tem olajša 
bolečine in pospešuje celjenje ran; spod-
buja telesu lastne obrambne in regenera-
cijske sposobnosti.

Bolečino je treba jemati resno, jo ra-
zumeti in jo v vsakem primeru z različ-
nimi metodami obvladovati. Pri bolniku 
je bolečina pogosta izkušnja, pri čemer 
moramo biti pri svojem delu pozorni, 
da bolnike, ki trpijo za bolečino, prepo-
znamo ter ustrezno multidisciplinarno 
obravnavamo. Slabo lajšana ali celo ne-
lajšana akutna bolečina je vedno glavni 
vzrok za nastanek in razvoj kronične 
bolečine, ki sama po sebi predstavlja 
dodatno samostojno kronično bolezen. 
Danes ni glavni problem v dosegljivosti 
različnih medikamentoznih pristopov 
pri zdravljenju bolečine, temveč v večji 
meri osveščenosti bolnikov o možnostih 
zdravljenja bolečine s spodbudo poroča-
nja o bolečini. Vsakemu bolniku se je tre-
ba posvetiti individualno in preizkusiti 
vse možnosti lajšanja bolečine, ki so nam 
na razpolago. Vsekakor so za učinkovito 
obvladovanje bolečine pri bolniku pot-
rebni ustrezna strokovna usposobljenost, 
znanje in motivacija za delo celotnega 
zdravstvenega kadra. Da je učinek obvla-
dovanja bolečine optimalen, je potrebno 
aktivno sodelovanje tako bolnika kot 
tudi njegovih svojcev.

asist. Viki Kotar, mag. zdr.nege, 
dipl. zn, zt.

Ambulanta za terapijo bolečine, 
Klinični oddelek za anesteziologijo in 
intenzivno terapijo operativnih strok, 

Univerzitetni klinični center Ljubljana; 
Katedra za javno zdravje,  

Zdravstvena fakulteta, UL

KUPUJETE, PRODAJATE 
NEPREMIČNINO

AB Nepremičnine

Potrebujete nekoga, ki vam bo olajšal prodajo vaše nepremičnine  
in vam pomagal pri nakupu nove primerne nepremičnine?

Nepremičninsko svetovanje: posrednik vam pomaga skozi  
celoten proces nakupa ali prodaje nepremičnine. 

Aline Belinger s.p., 041 677 212

vita_92_final.indd   18vita_92_final.indd   18 28.7.2020   11:30:3828.7.2020   11:30:38



vita_92_final.indd   19vita_92_final.indd   19 28.7.2020   11:30:3928.7.2020   11:30:39



20 letnik XXVII, julij 2020

glivična okužba nohtov ni le estetski problem

Zdravilo za zdravljenje blagih 
do zmernih glivičnih 
okužb nohtov

ENOSTAVNA UPORABA BREZ PILJENJA,
LAKA NI TREBA ODSTRANJEVATI

FORMULACIJA OMOGOČA DOBRO 
PREHAJANJE CIKLOPIROKSA V NOHT

BREZ BARVE, PRIMEREN ZA ŽENSKE 
IN MOŠKE

Odgovoren za trženje:
Bonifar d. o. o.

PR/BSI/CIC/2020/039

BREZ PILJENJA
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