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Družba Bayer HealthCare je 
predstavila svetovno kampa-
njo, ki naj bi moškim z erek-
cijskimi motnjami pomagala 
narediti prvi preprost korak: 
spregovoriti s svojo partner-
ko in zdravnikom ter spet za-
živeti normalno spolno življe-

nje. Ocenjuje se, da erekcijske 
motnje prizadenejo več kot 
polovico moških v starosti nad 
40 let, tako da po vsem svetu 
zaradi njih trpi 152 milijonov 
moških. Do leta 2025 naj bi se 
število več kot podvojilo. Kljub 
tolikšni razširjenosti spolnih 

težav strokovnjaki ocenjujejo, 
naj bi se trenutno zdravilo le 
15 do 20 odstotkov moških z 
erekcijskimi motnjami.
Program z imenom Zanetimo 
pogovor temelji na raziskavi, 
ki je zajela več držav, in obse-
ga izobraževalni in drug ma-
terial, namenjen moškim, nji-
hovim partnerkam in zdravni-
kom. »Erekcijske motnje so za 
par lahko uničujoče. Vemo, da 
se pari pogosto ne pogovarja-
jo o spolnih problemih in da 

TEHTNICA 

Pred vami je zelo umirjeno in 
spokojno obdobje. Pozabili bo-
ste na strese in težave ter se pre-
dali uživanju in stvarem, ki jih radi opravlja-
te. Kar prehitro bo minil ta čas lenarjenja.

ŠKORPIJON 

Občutili boste neke zavore pri 
komuniciranju, kar vam nekako 
ne bo uspelo povedati tistega, 
kar bi želeli. Težave bodo še najbolj izrazite 
na poslovnem in ljubezenskem področju.

STRELEC 

Znašli se boste pred spremem-
bami in novimi izzivi na delo-
vnem mestu. Sprejmite jih le, če 
ste prepričani, da nove sodelavce dobro 
poznate, sicer utegnete imeti obilo težav.

Danes se vedno več žensk po 
svetu odloča za dokončanje 
nosečnosti s carskim rezom, 
predvsem zaradi strahu pred 
porodno bolečino. Ta je sicer 
naravna, za njeno zaznava-
nje in dojemanje pa je zelo 
pomembna psihološka pripra-
va na porod. 
Bolečinam ob porajanju je so-
dobna medicina kos na raz-
lične načine. Med nefarma-
kološke ukrepe prištevamo 
psihološko pripravo na porod, 
fiziološke tehnike za zmanj-
šanje bolečinskih dražljajev, 
kot so gibanje porodnice in 
spreminjanje položaja telesa, 
masaža, transkutana električ-
na stimulacija, akupunktura in 
akupresura, hipnoza in razne 
sprostitvene tehnike. Farmako-
loško lahko porodne bolečine 
lajšamo s sistemsko analgezi-
jo ali s tako imenovano po-
dročno analgezijo. Sem so-
di epiduralna blokada. Na 
Ginekološki kliniki v Ljubljani 
je ta način v rabi od leta 19-
82. Prednost te metode je, da 
ne vpliva na zavest in porod-
nica ves čas sodeluje pri po-
rodu. Zdravilo proti boleči-
nam vbrizgavamo porodnici 
sproti ali pa teče v trajni in-
fuziji po posebni črpalki. Od-
stotek epiduralnih blokad na 
število porodov je v Sloveniji 
bistveno manjši kot v razvitej-
ših državah. Zahteva namreč 
anestezista, ki je porodnici na 
voljo ves čas porajanja. Zara-
di organizacijskih razmer to 
uspeva v Sloveniji le maloka-
teri porodnišnici.
Zatorej bodoče mamice, ki ste 
morda imele slabe porodne iz-
kušnje, zahtevajte pri svojem 
ginekologu informacijo, kako 
in kje si lahko privoščite po-
rod z epiduralnim lajšanjem 
bolečine.

Porodna boleči-

na - preteklost

Zdravnik

Zdravo

Zanetimo pogovor je kampanja, ki naj bi moškim 
z erekcijskimi motnjami pomagala narediti prvi 
preprost korak: spregovoriti s svojo partnerko 
in zdravnikom ter spet zaživeti normalno spolno 
življenje

Uničujoče erekcij ske motnje
Piše: doc. dr. Adolf 

Lukanovič, ginekolog

zdravnik@dobrojutro.net

SPIRALA
Center za kvaliteto življenja

Rimska 24, LJUBLJANA Mariborska 86, CELJE•

TEDENSKI INTENZIVNI TEČAJ
v naravnem okolju Bohinja

a

a

19.3. - 25.3. 2005

ZA NOV, KVALITETNEJŠI NA
ŽIVLJENJA, KOMUNIKATIVNOST

IN USPEŠNOST V POSLU

ČIN

V centru se naučiš, kako
razrešiti mnoge probleme

(zdravstvene, čustvene, trpljenje
v medsebojnih odnosih,

zasvojenosti,... ) in kako te
rezultate obdr .žati

ZA PRVI OBISK JE VSTOP PROST!

Število ljudi, ki jih pesti aler-
gija, v zadnjem desetletju sko-
kovito narašča. Cvetni in hišni 
prah, pršice, hrana, zdravila, 
mraz, sonce in morska voda 
povzročajo ljudem številne 
nevšečnosti. Stalno zamašen 
nos in ovirano dihanje, peko-
če in srbeče oči, neznosno sr-
benje po koži, otekline, peko-
če bolečine in izpuščaji so naj-
pogostejše nevšečnosti, ko iz-
bruhne alergija. V posamez-
nih primerih tablete in mazi-
la lajšajo simptome, ne zmo-

rejo pa bolezni resnično od-
praviti. Kajti korenine alergij 
so v naši življenjski energiji, te 
pa ni možno spremeniti z ma-
terialnimi sredstvi, ampak le 
z dotokom sveže energije.
Tudi ustrezno prehranjeva-
nje pomaga, a alergije se tako 
ni mogoče znebiti. Nekateri 
kupujejo drugačne vzmetni-
ce, globinske sesalce ter raz-
ne priprave in pripomočke, 
ki preprečujejo nastanek pr-
šic oziroma odstranjujejo pr-
šice. To pomaga in ublaži te-

žave, a resničnega zdravja ne 
prinese. Pri nekaterih ljudeh 
ne pomaga nobeno znano 
sredstvo. Taki ljudje pogosto 
zelo trpijo za posledicami, ki 
jih povzroča alergija. 
Kaj je tisto, kar pri nekaterih 
ljudeh prepreči alergijo, pri 
drugih pa ne? To je imunski 
sistem vsakega posameznika. 
Kadar imunski sistem ne de-
luje dobro, se lahko pojavi-
jo alergije. Najbolj zanesljivo 
in učinkovito sredstvo za laj-
šanje težav in tudi za odpra-
vo alergij je sveža življenjska 
energija. Ta avtomatično bla-
ži težave, ki jih povzroča aler-
gija, in uredi imunski sistem 
do te stopnje, da alergija po-
polnoma izgine. Energijska 
terapija traja od nekaj ted-
nov do nekaj mesecev, odvis-
no od človekove odprtosti za 
sprejemanje sveže življenjske 
energije in od stopnje motenj 
imunskega sistema.
Lea in Dušan Zgonik, sve-

tovalca in vodji Centra za 

kvaliteto življenja Spirala

Moteče alergije


