
 

 

KRONIČNI  BOLNIKI  �  OBISKOVALCI  GORA 
Dr. J. S. Milledge 
 

Zdravni�ka komisija UIAA je v Voorburgu sprejela uradno smernico �t. 7: 

Vsebina ni  namenjena le zdravnikom, ampak tudi vsem, ki jih to zanima. 

Vedno več ljudi pre�ivlja svoj dopust v gorskih krajih, vse več tudi starej�ih. Kaj 
naj jim svetujemo pri njihovih obiskih visokogorskega sveta? 
 
Vplivi vi�ine in gorskega sveta 
 
V vi�inah je zračni pritisk ni�ji kot v ni�inah, zato je na vi�ini tudi manj kisika, 
ki ga vdihavamo. To pomeni, da so vsi organski sistemi, ki so vključeni v prenos 
kisika po člove�kem telesu (predvsem srce in o�ilje ter dihala), v gorah �e 
posebno obremenjeni. Kakr�nakoli kronična bolezen ali stanje �e poveča 
obremenitev srca, o�ilja in dihal.  Tako je mo�no, da bodo kronične bolezni 
neugodno vplivale na uspe�nost človeka v gorah. 
 
Poleg neugodnih učinkov vi�ine predstavlja dodatno nevarnost tudi gorsko 
okolje. Mnoga visoka gorstva le�e v  manj razvitih de�elah, v divjini so pogoste 
prebavne te�ave in je poleg tega tamkaj zdravni�ka pomoč oddaljena in 
nezanesljiva.  Počitnice na veliki vi�ini ponavadi pomenijo precej�en telesni 
napor, kar pomeni dodatno obremenitev za sklepe, posebno �e za kolena, kolke 
in hrbtenico. Navsezadnje kulturne razlike in drugačen način �ivljenja prina�ajo 
du�evni pretres. Ta �e posebno obremeni ljudi, ki niso vajeni te�av in zahtev 
tak�nega popotovanja. 
 
Zavedati se moramo tudi, da na gorni�kem popotovanju  ali na odpravi �e bolj 
kot v običajnem mestnem �ivljenju velja rek: »Noben človek ni otok sam zase.« 
(po Johnu Donnu) Posameznik je le člen v verigi. Bolezen posameznega 
udele�enca popotovanja vpliva na celotno skupino in morda celo ogrozi varnost 
preostalih udele�encev. Zaradi tega je etično nujno, da tisti, ki vedo za svoje 
zdravstvene te�ave, katere bi utegnile vplivati na njihovo storilnost in delovanje, 
o svojih boleznih in stanjih prej obvestijo vodjo potovanja, ali pa morebiti 
prisotnega zdravnika.  
 
Nekaj najbolj pogostih stanj in bolezni je predstavljenih po organskih 
sistemih. 
 



 

 

1. Dihala 
 
Kronični bronhitis, pljučni emfizem (kronična obstruktivna pljučna bolezen) 
in druge pljučne bolezni, ki povzročajo te�ko dihanje �e v ni�inah, bodo 
zanesljivo povzročale �e večje te�ave v visokih gorah. V nasprotju s tem pa 
imajo bolniki z astmo pogosto manj te�av. Čeravno vdihavajo hladen in suh 
zrak, ki bi lahko povzročil zo�itev dihalnih poti, pa v tem zraku ni alergenov, 
tako da v večini primerov ne pride do piskanja oziroma astmatičnih napadov. K 
zmanj�evanju astmatičnih napadov lahko pripomore tudi povečana aktivnost 
simpatičnega �ivčevja (to je �ivčevja, na katerega ne moremo vplivati z lastno 
voljo) in povečano izločanje steroidnih hormonov iz nadledvične �leze. 
Astmatični bolniki naj seveda kljub temu nosijo s seboj dovolj�njo zalogo svojih 
običajnih zdravil.  
 
2. Srce 
 
Bolniki s srčnimi boleznimi in stanji, kot sta nestabilna angina pektoris  
(bolečina za prsnico, ki nastopi zaradi nezadostne prekrvitve srčne mi�ice) in 
srčno popu�čanje, naj ne hodijo v visoke gore. Ka�e pa, da za bolnike s 
povi�anim krvnim tlakom, ki ga dobro urejajo z zdravili, pri vzponih nevarnost 
srčne kapi ni večja kot običajno. Enako naj bi veljalo tudi za bolnike, pri katerih 
so bile motnje v prekrvitvi srčne mi�ice odpravljene s kirur�ko operacijo in so 
v ni�inah normalno vzdr�ljivi. Bolniki, ki angino pektoris urejajo z zdravili, naj 
se pred odhodom na potovanja v visoke gore vsekakor posvetujejo s svojim 
kardiologom. Zaenkrat pa �e ni jasno, ali je visoka nadmorska vi�ina tudi eden 
od faktorjev, ki tudi pri ljudeh, ki prej niso kazali znakov zo�enja srčnih �il, 
povzročijo zaporo �il, ki prehranjujejo srce, in s tem srčno kap (infarkt). 
 
3. Kri 
 
Slabokrvni bolniki bodo imeli v velikih vi�inah večje te�ave z dihanjem. Zlasti 
nekatere gornice, ki imajo nizko količino �eleza v krvi, lahko te�ave z dihanjem 
zmanj�ajo s pravočasnim jemanjem �elezovih zdravil. Za večino ljudi jemanje 
teh zdravil in vitaminov ni potrebno. Bolniki, ki imajo te�ave s krvavenjem 
oziroma motnjo strjevanja krvi, naj bi ne hodili v visoke gore. Povezave med 
vi�ino in strjevanjem krvi niso dokazane, vendar za tak�ne bolnike oddaljenost 
zdravni�ke pomoči v visokih gorah pomeni omejitev. Prav tako naj bi bolniki, ki 
uporabljajo zdravila proti strjevanju krvi (imajo antikoagulacijsko terapijo), 
hodili v visoke gore le tedaj, ko je neprestano na voljo zdravni�ka pomoč. Pri 
anemiji s srpastimi eritrociti je 20 do 30 % mo�nosti, da vi�ina nad 2000 metri 
spro�i krizo.  
 



 

 

Mnogi gorniki jemljejo aspirin kot sredstvo za preprečevanje nastanka krvnih 
strdkov (tromboze), ki so pogostej�i v velikih vi�inah zaradi gostej�e krvi 
(povi�anega hematokrita). Zaenkrat ni dokazanih razlogov za jemanje aspirina v 
ta namen. Pri jemanju aspirina in drugih podobnih zdravil (nesteroidna 
protivnetna zdravila - NSAID) je potrebno upo�tevati običajna opozorila.  
 
4. �leze z notranjim izločanjem 
 
Sladkorna bolezen � Mnogi diabetiki lahko u�ivajo med počitnicami v gorah, 
saj velika nadmorska vi�ina sama ne vpliva na sladkorno bolezen. Pri tem pa 
morajo upo�tevati, da je zaradi povečane telesne dejavnosti potrebna manj�a 
količina inzulina kot običajno in je temu ustrezno potrebno prilagoditi terapijo. 
V nasprotnem primeru lahko pride tudi do hipoglikemične krize. Bolnik in 
njegovi sopotniki na turi se morajo zavedati nevarnosti hipoglikemije in 
hiperglikemije, vedeti morajo, kako prepoznati ti dve stanji in kako pomagati 
bolniku, če je zdravni�ka pomoč daleč. 
 
Zdravljenje s steroidi � Vi�inska obremenitev predstavlja stres za človeka. 
Bolniki, ki se zaradi nepravilnega delovanja nadledvične �leze zdravijo s 
steroidi, naj bi običajni odmerek teh zdravil povečali, ko gredo v gore.   
 
5. Prebavila 
 
Najpogostej�e zdravstvene te�ave med gorskimi popotniki so driska (diareja) in 
njej podobne te�ave. Bolniki, ki imajo kronično vnetje črevesja, kot npr. 
Chronov oziroma ulcerativni kolitis, naj ne bi načrtovali tak�nih potovanj. 
Rano na �elodcu ali na dvanajstniku (ulkus) je potrebno pozdraviti pred 
odhodom na gorsko potovanje. Tudi stanja, ki jih v običajnem okolju �tejemo za 
nenevarna, kot so npr. hemoroidi, razpoka zadnjične odprtine in podobno, lahko 
v gorah povzročijo resne te�ave in bi jih zato morali pozdraviti pred odhodom 
na turo. 
 
6. �ivčevje 
 
Migrena � Mnogi bolniki z migreno so ugotovili, da jim vzpon na večjo vi�ino 
spro�i migrenski napad, ki ga pogosto spremljajo tudi nevrolo�ki znaki. Te 
migrenske napade je večkrat te�ko ločevati od vi�inske bolezni ali celo otekline 
(edema) mo�ganov zaradi vi�ine, čeprav glavoboli zaradi vi�ine ponavadi niso 
enostranski, kar je značilno za migrenske glavobole. Bolniki z migreno naj s 
seboj vzamejo zadostno zalogo zdravil, ki jim običajno pomagajo. Začnejo naj 
jih jemati ob prvih znakih migrenskega napada. Če ostaja dvom, ali gre res za 
migreno, ali pa te�ave ostanejo tudi po zau�itju zdravil, ki migrenske glavobole 



 

 

običajno omilijo, je treba bolnika obravnavati, kot da ima vi�insko bolezen ali 
vi�inski mo�ganski edem. 
 
Mo�gansko-�ilne te�ave � Bolniki, ki vedo za svoje te�ave s krvnim pretokom 
v mo�ganih (cerebrovaskularne te�ave), kot so prebolela mo�ganska kap, 
zo�itev glavne arterije, ki dovaja kisik mo�ganom (stenoza karotidne arterije), 
ali prehodne motnje prekrvitve mo�ganov (tranzitorni ishemični napadi), naj bi 
zaradi nevarnosti tromboze ne hodili v visoke gore. Na velikih vi�inah postane 
namreč kri gostej�a (hematokrit je povi�an) in je zato večja nevarnost nastanka 
krvnih strdkov.  
 
Epilepsija � Ni dokazano, da bi povečana nadmorska vi�ina vplivala na 
pogostnost bo�jastnih napadov, čeprav bi verjetno pričakovali nasprotno. 
Bolniki, pri katerih je bolezen dobro vodena, lahko varno potujejo po visokih 
gorah, če nimajo te�av pri hoji po ni�jih hribih. 
 
7. Sklepi in vezi 
 
Gorsko potovanje, posebno �e dolgotrajni spusti, bodo pokazali in stopnjevali 
tudi manj�e okvare v tistih sklepih, ki nosijo večino te�e. Te te�ave se ne 
pojavijo zaradi vi�ine same, zato naj vsi, ki so namenjeni na tak�no popotovanje, 
�e prej preskusijo  vzdr�ljjivost svojih sklepov. Za odpravljanje manj�ih te�av s 
sklepi so dragocena nesteroidna protivnetna zdravila. Gornik naj bi jih vzel s 
seboj na popotovanje in jih po potrebi začel uporabljati dovolj zgodaj in v 
primerni količini, da ne bi brez potrebe juna�ko prena�al bolečin. Tak�na 
zdravila je treba zau�iti po obroku. 
 
8. U�esa, nos, �relo in zobovje 
 
Nosni polipi ovirajo dihanje in dobro je, da si jih gornik da odstraniti pred 
potovanjem. Zobovje naj bo zdravo. Zobni granulomi so v večjih vi�inah 
pogosti in so najverjetneje posledica poslab�anega odgovora imunskega sistema. 
Bolniki z granulomi naj dobivajo antibiotike, dokler se ne vrnejo domov. 
 
9. Du�evno stanje 
 
Za večino ljudi, ki gredo na popotovanje po visokih gorah, to predstavlja 
čudovito do�ivetje, čeravno so okoli�čine včasih neprijetne in zahtevne. Večina 
ljudi se na tak�na popotovanja pripravlja dolgo časa s postopnim stopnjevanjem 
zahtevnosti tur, z dru�inskimi izleti, taborjenji, hojo in plezanjem. Nekateri 
ljudje pa se na visokogorsko popotovanje odpravijo iznenada, brez predhodnih 
izku�enj in z nerealnimi predstavami o svojih sposobnostih. Včasih se tudi takim 
ljudem vse dobro izide in se prilagodijo zelo drugačnemu načinu �ivljenja. 



 

 

Drugič pa se poka�e, da so nepripravljeni ljudje du�evno povsem neprimerni za 
zahtevno pot in se pri njih pojavijo du�evne te�ave, ki njim in njihovim 
sopotnikom grenijo potovanje. 
 
Povzetek 
 
Smernice te vrste se nujno osredotočajo na temno stran gorskega popotovanja. 
Mnogi ljudje s kroničnimi boleznimi in stanji pa lahko ravno tako u�ivajo na 
gorskih počitnicah kot ljudje brez bolezni. Pomembno je, da svoje stanje ocenijo 
realno, upo�tevajo nasvete in so po�teni do sebe in do svojih tovari�ev ter da 
prilagodijo ture in popotovanje svojim sposobnostim. 
 
Prevedla in priredila dr. Toma� Vrhovec in dr. Polona Jaki, PV 1999, �t. 6, stran 267. 
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