
Norice
Primarij Krofa razlaga:
Norice so nalezljiva bolezen z me-
hurčastim izpuščajem, za katero na-
vadno zbolijo otroci. Bolezen je zelo 
kužna, povzroča pa jo virus. Ko no-
rice enkrat prebolimo, virus ostane v 
našem telesu vse življenje in nam ne 
dela nobenih težav, če pa nam oslabi 
odpornost, se virus zbudi in povzroči 
pasavec, pri katerem se izpuščaj, kot 
ga vidimo pri noricah, pojavi le na 
delu telesa. Norice sicer niso težka 
bolezen, huje potekajo pri imunsko 
oslabelih bolnikih, pri odraslih in pri 
nosečnicah. Za te bolnike imamo na 
voljo tudi precej učinkovita zdravi-
la, lahko pa norice preprečimo tudi s 
cepljenjem. Norice zelo srbijo. Ta-
krat si pomagamo z zdravili proti 
srbenju, če se boste preveč pra-
skali, vam bodo ostale na koži 
brazgotine.

Gospod Debevc komentira:
Jest sm meu take hude norice, d 
bom znoru od noric! Ceu sm biu 
pokrit s tistimi mehurčki in me je 
srbel, d bi najrajš u mrzu bazen sko-
ču. Pa je Franja rekla, da se ne smem 

Jetra
Primarij Krota razlaga:
Jetra so osrednji organ presnove v te-
lesu. Ležijo pod desnim rebrnim lo-
kom. Kri iz prebavil, ki je polna hrane 
iz črevesja, priteče v jetra in tam se 
hrana predela in uskladišči v obliki 
glikogena.
 Jetra tudi izločajo žolč, ki v pre-
bavilih olajša razkroj maščob. Poleg 
tega v jetrih nastaja veliko pomemb-
nih snovi, ki sodelujejo v številnih 
procesih v telesu.

Naša mala klinika
Iz revije PIL, dr. Marko Pokorn, uredila Maja Žugič

praskat. Pa sm reku, d če me srbi, se bom 
prasku. Najblj sm biu pa užaljen, k so rekl, d 
sm k en otrok! So mi rekl, d mam otroško bolezen 
jest sm pa biu star že čez štrdeset let!
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Gospod Debevc komentira:
Jest mam z jetri ful težave! Skoz me 
neki ščiple pod rebri. Pa rečem Jar-
cu, d mam najbrž žoučne kamne. Pa 
mi nardi Vrabec ultrazvok pa prav, 
d jih nimam. Ampak mene še zmeri 
neki tišči, učas pa še mal špika. Vam 
povem, d mi gre zvo na jetra to, d tele 
dohtarji ne znajo pogruntat, zakva 
me tko  jetra matrajo.

Primarij Krota pripominja:
Mogoče vas pa jetra ravno matrajo 
zato, ker vam gre na jetra to, da nam 
ne uspe ugotoviti, kaj je narobe.

Kolonoskopija
Primarij Krota razlaga:
Je pregled, pri katerem zdravnik s po-
sebno cevjo z optičnimi pripomočki 
pregleda notranjost debelega čreve-
sa. Sliko v notranjosti črevesa lahko 
vidimo na televizijskem ekranu. S to 
preiskavo najlaže odkrijemo bolezni 
v črevesju, kot so kronično vnetje, po-
lipi (posebni izrastki) ali rak.

Gospod Debevc komentira:
Kolonoskopija ni nič posebnga. Čreva 
kot čreva. Vidu si ena, vidu si use. Saj 
pravjo, d mora človk učasih pogledat 
vase, ampak do črev pa ni treba it. 
Loh se sam pogledate u špegu, je to 
čist dost. Ampak d svoja  čreva na te-
leviziji vidš, to tudi ni slabo. Enkrat 
so mi to nardil, pa so mi dal pol kr 
na videokaseti posnetek mojih črev. 
Sej veste, eni snemajo poroke, drugi 
snemajo otroke al pa punce, men so 
posnel pa moja črevesa.
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