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zaznamovana z najrazličnejšimi odločitvami.
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Slovenska karitas, Javna agencija

RS za varnost prometa in
Zavod Med.Over.Net – so že deveto
leto zapored – pripravili akcijo 40
dni brez alkohola, tokrat pod geslom
Ali si upaš ? biti z manj ali brez
alkohola.

Tokrat še posebno pozornost namenjajo

moškim, ki so po statistiki
najbolj podvrženi prekomernemu
pitju alkohola. Med drugim je v letu
2012 zaradi vzrokov , ki jih je mogoče
neposredno pripisati alkoholu , umrlo
941 oseb, večinoma zaradi ciroze jeter.

Med njimi je tri četrtine moških.
Sicer pa po navedbah organizatorjev
zaradi alkohola v Sloveniji tako ali
drugače trpi vsaj četrtina državljanov.

Menda kar 40 odstotkov moških
in 20 odstotkov žensk pri pitju alkohola

doma daje slab zgled otrokom.

Alkoholiziranost je še vedno eden
izmed glavnih dejavnikov tveganja
pri prometnih nesrečah z najhujšimi
posledicami. V zadnjem desetletju se
delež prometnih nesreč, ki jih povzročijo

vinjene osebe , sicer zmanjšuje

, kljub temu pa je tudi z akcijo
40 dni brez alkohola treba dati jasno
sporočilo , da je alkohol težava.

V Sloveniji vlada zmotno prepričanje ,

da alkohol nima škodljivih posledic
v resnici je dejavnik tveganja za
številne bolezni za mnoga rakava
obolenja , srčno-žilne bolezni, bolezni
prebavil in živčevja. Mnogi sicer mislijo

, da pijejo 'normalno' , da pri tem
ni tveganja za zdravje. » Pitje alkohola

, ki ni tvegano , ne obstaja, « je povedala

Marja Biščak Hafner s katedre
za družinsko medicino Medicinske
fakultete v Ljubljani.

Alkoholizem pri posameznikih ne nastopi

čez noč , torej bi se ga dalo v tem
času tudi omejiti oziroma preprečiti.
A kaj , ko je za Slovenijo značilna tudi
visoka toleranca do pitja alkohola fantovska

ali moška omizja se celo
rada postavljajo, kako so ga na žuru

Postni čas 40 dni brez alkohola

!

5. 3. 2014

Posebna pozornost namenjena moškim

replika

Vsekakor zelo zanimiva akcija, ki
je vredna podpore številnih nevladnih

organizacij v Sloveniji. Da pa
ne bo članek izzvenel kot zgolj še en
dobrodelni dogodek v podporo ' ljudem

v težavah ', se dajmo za trenutek
zazreti v situacijo o porabi alkohola
med mladimi pri nas. 'Žinganje ' že
nekaj časa ni več zgolj moško početje

in žal ' napiti se na mrtvo ' ni več
posledica pitja, ampak velikokrat
cilj današnjih mladostnikov. Na tak
način si želijo sprostitve , odklopa ali
zgolj pozabe, kar se pa, kot že članek
omenja , ne ustavi zgolj pri mačku, ki
nas spremlja naslednji dan. Marketing

alkoholne industrije se namreč
vse bolj usmerja k nežnejšemu spolu
in želi prepričati, da je prvi korak k
enakosti med spoloma ravno to , da
naj tudi ženske pijejo alkohol v velikih

količinah. Deja vu – isti pristop je
imela tobačna industrija pri sufražetkah

v sredini prejšnega stoletja, ko so
punce v podporo svobodi in enakosti
prižgale t.i. ' torches of freedom' oz.
bakle svobode, katere jim je v roke
potisnila ravno tobačna industrija.
Čeprav je torej letošnja kampanja
usmerjena v moške, menim da bi
morali to gibanje podpreti vsi, ne
glede na spol, veroizpoved ali starost.
Nenazadnje 40 dni brez alkohola
pomeni vsaj 40 dni brez kemikalij , ki
so dosti dosti bolj škodljive od kemikalije

BPA , ki se nahaja v plastičnih
proizvodih in zaradi katerih smo vsi
hiteli kupovati BPA-free plastenke.

Jan peloZa
predsednik Brez izgovora

Slovenija

Re

'žingali'. Kljub nekaterim omejitvam
pa je alkohol še vedno (pre )lahko
dostopen.

RR
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Postni čas 40 dni brez alkohola
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Neoposvetovalnica Prvi materinski dan
Od poroda vas loči le še nekaj mesecev morda celo tednov in verjamemo da se že
pripravljate na novo starševsko vlogo sploh če gre za vašo prvo nosečnost ki je
zaznamovana z najrazličnejšimi odločitvami.

Od poroda vas loči le še nekaj mesecev morda celo tednov in verjamemo da se že pripravljate na

novo starševsko vlogo sploh če gre za vašo prvo nosečnost ki je zaznamovana z najrazličnejšimi
odločitvami. Ena izmed teh odločitev je prav gotovo tudi odločitev o shranitvi matičnih celic vašega
novorojenčka. Ob poplavi vseh informacij in ponudnikov je težje objektivno in brez pritiskov določiti
pomembnost shranitve matičnih celic zato so se v družbi Neocelica odločili da vsak mesec
pripravijo Neoposvetovalnico namenjeno vsem vašim morebitnim vprašanjem ki se porajajo okrog
odvzema in shranjevanja matičnih celic. Enourni predstavitvi vsakokrat prisostvuje tudi mag. Stanko
Pušenjak ginekolog in porodničar ki je spremljal veliko število nosečnosti in prisostvoval pri mnogih
porodih ter se zaveda pomembnosti odvzema in shranjevanja matičnih celic več informacij o
aktualnih datumih posvetovalnic na www.neocelica.si in družabnih omrežjih

Družba Neocelica vas vabi na Praznovanje prvega materinskega dne ki bo v četrtek 27. marca ob

17. uri na sedežu Neocelice na Bravničarjevi ulici 13 v Ljubljani. Praznovanja se bo udeležil tudi dr.
Stanko Pušenjak ki bo poskusil odgovoriti na vprašanja s katerimi se srečujete bodoči starši
hkrati pa bo predstavil kako lahko že ob rojstvu obdarite svojega otroka.

Najnovejši članki

Najnovejše galerije

0 0 0 Natisnite

Neoposvetovalnice Neocelica

Pravilna izbira otroškeobutve1026

Za zdravo nosečnost0958

Didaktične igrače in razvoj0950

Kateri otroški voziček izbrati09 45

Torta iz palačink0825

Napake ki jih delajo vsistarši0730

Prikaži več

Petek 21. marec 2014 10 36Petek 21. marec 2014 10 36

Pet
4 do 20 C

Sob
4 do 16 C

Ned
5 do 14 C

vnesite iskano besedo
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Neoposvetovalnica – Prvi materinski dan

SPLETNI ČLANEK

http://www.zurnal24.si/neoposvetovalnica-prvi-materinski-dan-clanek-227152

www.zurnal24.si
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Matične celiceMatične celice popkovnična kripopkovnična kri novorenjčeknovorenjček trebuščektrebuščekOznake

OGLAS OGLAS OGLAS OGLAS

Pustite se razvajati še preden vas bitjece ki ga nosite pod srcem pokliče mama Svoj prvi
materinski dan preživite skupaj z ostalimi bodočimi mamicami in praznujte skorajšnji prihod novega
družinskega člana.

Baby Center in Philips Avent za vsako udeleženko Prvega materinskega dne pripravljata
simpatično presenečenje.

Prijave zbirajo na telefonski številki 080 88 48 na elektronskem naslovu info neocelica.si ali
preko Facebooka.

Mag. Stanko Pušenjak dr. med. specialist ginekolog in porodničar z Ginekološke klinike UKC
Ljubljana je ugleden strokovnjak za perinatalno medicino. Spremljal je na stotine nosečnosti in
pomagal na svet mnogo dojenčkom. Dobro pozna bodoče matere in očete njihov pogum in njihove
skrbi. Že vrsto let aktivno sodeluje s spletno stranjo Med.over.net kjer je moderator foruma ABC
ginekologije in porodništva.

Vsebine ki bi vas morda zanimale

Mobilni Internet
Že od 5 na mesec + akcijski
nakup opreme.

Mobilni Internet Mobi
Zakupite količine podatkov in
prihranite.

ADpartner

Pridruži se da vidiš kaj je všeč tvojim prijateljem.Všeč mi jeVšeč mi je Deli z ostalimiDeli z ostalimi

0 0 0 Natisnite

Sporočite nam napako ali prijavite sporni komentar

NOVO

Znani Slovenci ki
so shranili matične
celice svojih otrok

NOVO

Napredek na
področju
zdravljenja
cerebralne

NOVO

Program
brezplačnega
shranjevanja
matičnih celic

NOVO

Matične celice 
zavarovanje za
zdravje vašega
otroka

Morda vas še zanima Slovenija Svet Šport Magazin Zame Avto Jaz poročam

Pravilna izbira
otroške obutve

Razkrite skrivnosti
Bangkoka

Za zdravo
nosečnost

Didaktične igrače
in razvoj

Kateri otroški
voziček izbrati

Kombinacija
dneva petek
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Zurnal24.si uporablja piškotke z namenom zagotavljanja boljše uporabniške izkušnje funkcionalnosti in prikaza
oglasnih sistemov zaradi katerih je naša storitev brezplačna in je brez piškotkov ne bi mogli omogočati. Če boste
nadaljevali brskanje po spletnem mestu zurnal24.si sklepamo da se z uporabo piškotkov strinjate. Za
nadaljevanje uporabe spletnega mesta zurnal24.si kliknite na Strinjam se Nastavitve za piškotke lahko nadzirate
in spreminjate v svojem spletnem brskalniku. Več o tem si lahko preberete tukaj.

Želim vsebino
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