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Tretjina jih ne ve, da so
okuženi z virusom HIV
Prvega decembra je bil svetovni dan boja proti aidsu.
Suzana P. Kovačič

S

lovenija se uvršča
med države z nizko stopnjo incidence, osebe, okužene z virusom
HIV, imajo pri nas dobro
zdravstveno oskrbo. Skrb
vzbujajoč pa je podatek, da
tretjina oseb z virusom HIV
v Sloveniji ne ve, da je okužena. »To se odraža tudi v
visokem deležu pozno postavljenih diagnoz, ko je
bolezen že razvita. Zgodnejše odkrivanje in zdravljenje
lahko pomembno vplivata
na boljše izide zdravljenja
ter omejujeta prenos okužbe naprej. Aids je namreč
ob zgodnjem odkritju in

Zdravje & Lepota je namenjena vsem, ki skrbijo za svoje zdravje in dobro počutje.
Predstavljamo zdravnike in njihovo delo, najpogostejše bolezni in najnovejša dognanja
na področju zdravljenja in skrbi za zdravje.

rednem zdravljenju popolnoma obvladljiva bolezen,«
je dejala Veronika Jagodic
Bašič iz Zbornice zdravstvene in babiške nege Slovenije – Zveze strokovnih društev medicinskih sester,
babic in zdravstvenih tehnikov Slovenije.
Pomembno je redno testiranje (od 1- do 2-krat letno),
na Kliniki za infekcijske
bolezni in vročinska stanja
UKC Ljubljana deluje ob
ponedeljkih med 12. in 14.
uro Ambulanta za svetovanje in anonimno testiranje
na okužbe s HIV, HBV in
HCV, kjer se lahko zglasite
brez napotnice. Z zgodnjim
zdravljenjem pomembno
vplivamo na zmanjšanje

virusnega bremena in s tem
možnosti za prenos virusa
na partnerja. Sodobna zdravila omogočajo zaščito pred
virusom HIV že pred samo
izpostavitvijo; priporočajo
jih predvsem osebam s tveganim spolnim vedenjem.
Do okužbe najpogosteje pride pri nezaščitenih spolnih
odnosih z okuženo osebo in
ob izpostavljenosti okuženi
krvi, predvsem pri souporabi pribora pri intravenskih
uživalcih drog. Možen je
tudi prenos z okužene
matere na otroka že med
nosečnostjo. Ključna dejavnika pri zajezitvi svetovne
pandemije aidsa ostajata
varna spolnost in redna
uporaba kondomov.

BOLJE SLIŠATI. BOLJE ŽIVETI.

Ker boljši sluh
pomeni več veselja
v življenju.
Neurothovi slušni akustiki so
vaš zvest sopotnik na poti k
boljšemu sluhu.

Ko se mladenič
spremeni v starostnika
Vas zanima, kako se počuti starejša oseba? Slabše vidi, sliši, se težje
giblje ... Na Srednji šoli Jesenice imajo poseben pripomoček, s pomočjo
katerega lahko vsakdo občuti starost ...
Urša Peternel

N

a Srednji šoli
Jesenice imajo
nov simulacijski pripomoček, ki ga
namestijo na človeka, ta pa
z njim dobi občutek, s kakšnimi težavami se srečujejo
starostniki pri najbolj preprostih stvareh, kot so vstajanje s postelje, opravljanje
osebne higiene, hoja po stopnicah, česanje, zavezovanje vezalk ... Pripomoček so
dijaki zdravstvene nege
predstavili na dogodku v
Splošni bolnišnici Jesenice,
na katerem so obiskovalce
tudi seznanjali z dejstvi o
staranju in o tem, kako lahko vsak poskrbi za zdravo,
vitalno staranje. Odgovor je
z gibanjem in zdravo prehrano. Na ta način se namreč zmanjšuje tveganje za
nastanek srčno-žilnih bolezni in srčnega infarkta, izboljša se matabolizem maščob
in ogljikovih hidratov, izboljša se potek sladkorne bolezni tipa 2, nadzoruje zvišan
krvni tlak in telesna masa,
preprečuje zmanjševanje
kostne mase in zlomi kosti,
je povedala mentorica dijakov na Srednji šoli Jesenice
Ljubica Ravnikar, diplomirana medicinska sestra.

Eden od zaposlenih na travmatologiji Maid v posebnem
simulacijskem pripomočku, s katerim je dobil občutek,
kako se počuti starostnik.
hodi, se prepogiba ... Pripomoček je preizkusil tudi
fizioterapevt Dejan, ki je
dejal, da ga je še najbolj
motil slabši vid, prav tako
čepki v ušesih, imel je težave z upogibanjem komolca,

Nepravilna drža, premalo gibanja v naravi na svežem
zraku, neredna prehrana in uživanje različnih opojnih
substanc so dejavniki, ki v našem telesu pustijo
nepopravljivo škodo in preprečujejo vitalno starost.

19.000
izvodov

A3
format

Največ zanimanja pa je
vzbudil simulacijski pripomoček o starostniku, ki si
ga posameznik lahko namesti na telo in tako dobi
občutek, kako se počuti starejša oseba: ima slabši vid,
sluh, okorele sklepe, težje

Neuroth: 14 poslovalnic
po vsej Sloveniji!
Brezplačen telefon: 080 5076

večkrat
letno

WWW.NEUROTH.COM

Posvetujte se o najnovejši tehnologiji slušnih aparatov
in jih testirajte brezplačno.
// SLUŠNI APARATI
// SVETOVANJE

// ZAŠČITA SLUHA
// OD 1907

bil pa je tudi okorel zaradi
dodatne teže.
Eden od zaposlenih na travmatologiji Maid je imel največ težav, ko je s pripomočkom skušal hoditi po stopnicah, motil ga je tudi slab
vid. "Zdaj bi se pa kar nazaj

v mladeniča spremenil," je
dejal po nekaj minutah ...
Mentorica s Srednje šole
Jesenice Ljubica Ravnikar
je ob tem dejala, da je pripomoček dragocen zlasti zato,
ker dijaki na ta način razvijajo empatijo do starejših,
saj lahko preizkusijo, kaj
občutijo in kako se počutijo
starejše osebe. Največji problem hitro starajoče se družbe je namreč, da izgubljamo občutek za starejše.
Na dogodku so sodelovali
dijaki tretjega letnika zdravstvene nege v sklopu predmeta geriatrija, ki so pripravili tudi plakate in zgibanke
za obiskovalce z naslovom
Zdrav življenjski slog mladih je naložba za vitalno
starost.

Delavnice za zdrav življenjski slog

Pogovorne ure

Vsak petek od 10. ure do 11.30 so na Ljudski univerzi Tržič
delavnice in predavanja na temo Zdrav življenjski slog v sodelovanju z Zdravstvenim domom Tržič. Še posebno je zanimiv
sklop z naslovom Spoprijemanje s stresom; dve delavnici sta
že bili, naslednji dve bosta 6. in 13. decembra. Udeleženci se
seznanijo s tem, kako stres dejansko vpliva na fizično počutje
in katere bolezni so tiste, ki jih stres najbolj povzroča. Delavnice vodi diplomirana medicinska sestra Simona Kiphut. Udeležba je brezplačna, prijave sprejemajo na info@lu-trzic.si.

V Centru za krepitev zdravja
v Zdravstvenem domu Kranj
so na voljo pogovorne ure, ki
jih izvajajo člani tima Programa za krepitev zdravja odraslih osebno, po telefonu ali
elektronski pošti. Svetujejo,
da se na pogovorne ure predhodno najavite.
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Cenikoglasnega
Šolski glasprostora
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Dimenzija
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POPUSTI
IN DOPLAČILA
POPUSTI
IN DOPLAČILA
1. Popusti:
1. Popusti
Na objavljene
priznavamo
• popusticene
na število
objav: ponudbene
popuste.
Za različne
paketnega
5 objav
– 20 %,oblike
8 objav
– 25 % ali
letnegainsodelovanja
vam
11 objav – 27
% ponujamo spodbudne
količinske
popuste. Popusti
veljajo
tudi za glede
• pogodbenim
poslovnim
partnerjem
vlaganje
in reklamnih
letakov.
natiskovin
dogovorjeni
letni obseg
poslovanja
odobrimo pri vsaki objavi dogovorjen
2. Doplačila
popust, kar velja tudi za vlaganje tiskovin
• prva stran
spodaj +letakov
100 %
oz. reklamnih
• zadnja stran + 50 %
2. Doplačila
• izbrana
bralna stran + 20 %
• edini
oglas načasopisne
strani + 50priloge
% (najmanjša
Tematske
dimenzija
je 1/8spodaj
strani) + 100 %
• prva stran
• zadnja stran + 80 %
• izbrana bralna stran + 20 %
• edini oglas na strani + 50 % (najmanjša
dimenzija je 1/8 strani)
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NAVODILA ZA
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TEHNIČNA
ODDAJO GRADIVA
GRADIVA
ODDAJO
Oglase in
in PR
PR članke
članke vv digitalni
digitalni obliki
obliki lahko
Oglase
lahko dostavite
USB ključku
ali CD-jupreko
dostavite
na USBnaključku
ali jih pošljete
ali jih pošljete
preko
elektronske
pošte.
elektronske
pošte.
Slike
morajo biti
shranjene v
Slike morajo
biti ali
shranjene
v formatu TIF,
formatu
TIF, JPG
EPS, z ločljivostjo
najmanj
JPGdpi
ali EPS,
z ločljivostjo
250 biti
250
(v velikosti
100 %).najmanj
Oglasi morajo
dpi (v velikosti
100barvnem
%). Oglasi
morajo vbiti
shranjeni
v CMYK
prostoru,
EPS ali
shranjeni
v CMYK
barvnem
v PDF,
PDF
formatu.
Oglasi,
izdelaniprostoru,
v formatu
EPS ali biti
PDFshranjeni
formatu.sČe
pošiljate
oglase ki je
morajo
stopnjo
kompresije,
v odprti datoteki
(CDR
ali AI),
morajo biti
sprejemljiva
za tisk
(Press
Optimized).
fonti obvezno v krivuljah. Oglasi, izdelani
v formatu PDF, morajo biti shranjeni s
ROKI ZA ODDAJO GRADIVA
stopnjo kompresije, ki je sprejemljiva za
Časopis
Gorenjski
glas – za petkovo izdajo v
tisk (Press
Optimized).
sredo do 8. ure in za torkovo objavo v petek
ROKI
ZA ODDAJO
GRADIVA
do
8. ure.
Priloge Gorenjskega
glasa: sedem
Časopis Gorenjski
glas – posamezne
za petkovo izdajo
delovnih
dni pred izidom
edicije
v sredo do 8. ure in za torkovo objavo
v petek do 8. ure. Priloge Gorenjskega
glasa: sedem delovnih dni pred izidom
posamezne edicije

Gorenjski glas, d. o. o., Kranj, Nazorjeva ulica 1, 4000 Kranj, t: 04/201 42 00, e: info@g-glas.si

