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VPRA�ANJA, KI SI JIH ZASTAVLJATE 
 
V zadnjem letu je bilo zdravnikom in poznavalcem zastavljenih nekaj 
vprašanj, odgovori nanje pa še niso popolni. Zato naj najprej ponovimo 
nekaj že objavljenih vprašanj in odgovorov, ki jih je leta 1991 objavil inž. 
Pavle Šegula v svojem prevodu francoske knjižice Gore in zdravje.  
 
 

1. vpra�anje:  
Odpravljamo se v La Paz, kjer se bomo nepripravljeni zna�li 
na veliki nadmorski vi�ini. 
 
 
Okoli�čine 
 
- Petnajst ur vo�nje z letalom 
- Pristanek na vi�ini 4000 metrov 
- Bivanje na vi�ini med 3500 in 4000 metrov 
 
Posledice 
 
  - ob prihodu:       - zadihanost 
                              - občutek slabosti 
 
  - po �tirih do �estih urah: - glavobol 
                                           - pomanjkanje teka 
                                           - nespečnost 
                                           - nekateri imajo te�ave z 
                                             dihanjem 

 
Nasveti 
 
- Vzemimo dve tableti acetazolamida (Diamox) na dan; z zdravljenjem 

začnemo �e osemin�tirideset ur pred potovanjem, saj bomo v La Pazu 
ostali samo kratek čas.  

- Ne podcenjujmo nenadne (akutne) vi�inske bolezni; posvetujmo se, 
�e preden nastanejo večje te�ave. 

- Prve tri dni omejimo svojo dejavnost, ne preobremenjujmo se!  
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2. vpra�anje   
Ali smemo v gore vzeti tudi otroke? 
 
 
O kom je govora: 
 
- novorojenčki: od poroda do prvega tedna starosti; 
- dojenčki: od enega meseca starosti do enega leta; 
- otroci do dveh let; 
- pred�olski otroci do sedem let; 
- �olarji do dvanajst let; 
- mladostniki od dvanajst do �estnajst let. 
 
 
Posledice 
 
O bivanju zdravih otrok v gorah je precej nejasnosti, vemo pa: 
 
- da je v gorah večja mo�nost nenadne smrti novorojenčkov in 

dojenčkov; 
- da novorojenčki in najmlaj�i hitreje omrznejo in se podhladijo, saj so 

v kro�nji na hrbtu star�ev obsojeni na negibnost; �e posebno so v 
nevarnosti roke in stegna, ki jim vezi preprečujejo normalno 
prekrvitev; 

- otroci in mladostniki so bolj občutljivi za vi�insko  bolezen in vi�inski 
edem. 

 
 
Nasveti 
- Preden otrok dopolni osemnajst mesecev, ga ne nosimo v gore, če so 

vi�je od 1800 metrov. 
- Če otroka nosimo, moramo večkrat pogledati, kako se počuti. 
- Če smo na poti v gorah z odraslimi otroki in mladostniki, se večkrat 

ustavimo (vsakih trideset minut); počitek  izkoristimo, da kaj 
popijemo. 

- Ko dose�emo cilj oziroma najvi�jo točko, naj mladina ne skače in ne 
teka preveč. 
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3. vpra�anje 
Ali se noseča �enska sme zadr�evati v vi�ini? 
 
 
Posledice 
- Otroci, ki se rodijo v visokogorju (4300 metrov), so  la�ji, �ibkej�i in 

manj zreli za �ivljenje. Kar zadeva obseg lobanje, se ne razlikujejo 
od novorojenčkov, ki privekajo na svet v dolini. 

- Zaradi vi�ine se čas nosečnosti ne spremeni, �ivljenje na vi�ini ne 
povzroča niti jalovosti niti splavov; opazna pa je večja smrtnost 
novorojenčkov ob porodu. 

- Precej več je otrok s srčno napako. 
- Mati se razmeram v veliki vi�ini prilagaja z različnimi mehanizmi, ki 

vplivajo na posteljico, dihanje in kri  (hemoglobin). 
 
Zaključek 
 
Če �e obvelja mnenje, da je z rojstvom otroka bolje nekoliko počakati, je 
to bolj zaradi lokalnih zdravstvenih razlogov kot zaradi zmernega 
fiziolo�kega tveganja. 
 
Preprečevanje zanositve 
 
1. Z jemanjem estroprogestativov  povzročimo zakasnitev či�če, hkrati se 

poveča mo�nost tromboze. 
2. Sredstvo za preprečevanje zanositve lahko izgubi nekaj svoje 

učinkovitosti, če jemljemo aspirin in sredstva proti vnetjem. 
3. Mikroprogestativi so problematični, ker jih je treba  jemati natanko ob 

določenem času, kar v visokogorskih razmerah ni vedno mo�no. 
4. V visokogorskih razmerah priporočamo progestative,  ki le rahlo 

vplivajo na zaustavitev menstrualne krvavitve. 
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4. vpra�anje 
Odpravljamo se na treking do  baznega tabora pod Mount 
Everestom (5350 metrov) 
 
 
Okoli�čine 
 
- Z letalom od Katmanduja (1300 metrov) do Lukle (2800  metrov). 
- Sedem do devet dni pe� v Lobuče (najvi�ja nočitev na 4930 metrih). 
- Nujno je zmerno pridobivanje vi�ine. 

 
Posledice 
 
Nenadna (akutna) vi�inska  bolezen prizadene vsaj polovico udele�encev, 
v tem primeru pa svoj dele� prispeva tudi to, da se udele�enci do 
sorazmerno visoko le�ečega izhodi�ča (2800 metrov) pripeljejo z letalom, 
nato pa (v dolgih  dnevnih pohodih) hitro pridobivajo vi�ino.  
Če zagotovimo premi�ljeno napredovanje do vi�je le�ečih območij (�e 
pred odhodom se pri organizatorju zanimamo o poteku trekinga in 
kritičnih vi�inah), bodo znaki vi�inske bolezni (glavobol, nespečnost in 
neje�čnost) zmernej�i, morda bodo pre�li, če bomo vzeli aspirin. 
 
Nasveti 
 
Preden odidemo, se posvetujemo z zdravnikom. Ne priporočamo  
preventivega jemanja zdravil proti nenadni vi�inski bolezni. Najbolj�a bo 
prilagoditev z zmernim vzponom (nekako 400 metrov) med dvema 
zaporednima nočitvama. Tistim, ki so �e posebno občutljivi na vi�ino, 
priporočamo,  da med Luklo in baznim taborom jemljejo acetazolamid. 
Pogovorimo se o tem s svojim zdravnikom. 
Na pot vzemimo vrečko za prvo pomoč. V njej imejmo vsa tista zdravila, 
ki jih tudi sicer uporabljamo in s čimer si bomo pomagali, če bomo imeli 
te�ave. Pozanimajmo se, ali je v skupini zdravnik in ali ima skupina  s 
seboj zdravila, ki jih bomo na zahtevnem pohodu najbr� potrebovali. 
Nadvse koristno bo, če bo v skupni opremi tudi prenosna visokotlačna 
celica.   
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5. vpra�anje 
Kak�ne te�ave nas čakajo, če se odpravimo na visokogorsko 
turo, naprimer na Mont Blanc? 
 
 
Izhodi�čni podatki 
 
- Vzpon s smučmi do 4800 metrov 
- Najmanj ena nočitev na vi�ini nad 3500 metrov 
- Prvi dan vzpon 1600 metrov 
- Drugi dan vzpon 1000 metrov, sestop 2600 metrov 
 
Posledice 
 
Mi bo vi�ina delala te�ave? 
Vi�ina je ena glavnih ovir med vzponom na vrh Mont Blanca. Nenadna 
akutna vi�inska bolezen prizadene vsaj polovico vseh tistih, ki se 
odpravijo na njegov vrh. Bolezenska znamenja v glavnem niso huda: 
glavobol,  nespečnost, neje�čnost in slabost. Te�ave bomo kar dobro 
premagovali z aspirinom. 
 
Nasveti 
 
Ali je kje zdravilo, ki bi obvarovalo pred nenadno vi�insko boleznijo? 
Acetazolamid (Diamox, dvakrat na dan tableta po 250 mg) ima  
zanesljivo preventivni učinek. Preparat vzamemo �e �tiriindvajset ur pred 
začetkom ture. Ne pozabimo, da je treba povečati količino zau�itih 
tekočin (acetazolamid je diuretik!). 
Obiskovalci Mont Blanca morajo vedeti, da ta znani, tehnično nezahtevni 
vzpon poteka visoko na gori in da terja veliko naporov, ki trajajo precej 
časa. Tudi vremenske razmere se kdaj pa kdaj hitro spremenijo. Vse to 
terja od nas, da se �e pred turo dobro seznanimo z razmerami na gori, da 
imamo primerno opremo, da smo zdr�ljivi in dobro pripravljeni. 
 
Gore in zdravje, ARPE � Sandoz in FFME, prevod Pavle �egula, GRS pri PZS, Ljubljana 
1991 
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