
Managerski pregled 
Mini Clarus ŠČITNICA

Raziskave so pokazale, da 60 % ljudi ne ve, da 
imajo nepravilno delujočo ščitnico.  

Ženske vseh starosti imajo večjo verjetnost za razvoj bolezni ščitnice kot 
moški. Bolezen prizadene 1 od 8 žensk, vendar pa se mnogi simptomi 
pripisujejo drugim bolezenskim stanjem ali odpisujejo kot posledica 
staranja.

Ščitnica je majhna žleza, ki proizvaja hormone s katerimi vpliva na skoraj vse 
presnovne procese v telesu. Bolezni ščitnices so lahko neškodljive kot je Golša 
(povečana žleza) ali smrtonosne kot je rak ščitnice. 
Najpogostejše težave s ščitnico vključujejo nenormarno proizvodnjo ščitničnih 
hormonov. Povečano izločanje ščitničnih hormonov povzroča hipertiroidizem. 
Pomanjšano (premajhno) izločanje ščitničnih hormonov povzroča 
hipotiroidizem. 

Čeprav so učinki nepravilno delujoče ščitnice  neprijetni, je večino težav 
mogoče obvladati, če je diagnoza postavljena v začesnih fazah obolenja. 

Prekomerno aktivna ščitnica
Prekomerno delovanje ščitnice (hipertiroidizem) lahko povzroči širok spekter 
možnih simptomov, čeprav je malo verjetno, da boste izkusili vse.
Simptomi se lahko razvijejo postopoma ali nenadoma. Za nekatere ljudi so 
razmeroma blagi, za druge pa so lahko hudi in znatno vplivajo na njihovo 
življenje.

Hipertiroidizem - simptomi:
• Spreminjanje apetita 

(zmanjšanje ali povečanje)
• Težavno spanje (nespečnost)
• Utrujenost
• Pogosto gibanje črevesja - 

morda driska
• Srčna palpitacija
• Netoleranca toplote
• Povečano potenje
• Razdražljivost
• Šibke menstruacije
• Duševne motnje
• Mišična šibkost

• Živčnost
• Težave s plodnostjo
• Kratka sapa
• Nenadna paraliza
• Tremor / tresenje
• Spremembe vida
• Izguba teže ali povečanje telesne 

teže
• Omotičnost
• Redčenje las
• Srbenje in koprivnica
• Možno zvišanje krvnega sladkorja

Premalo aktivna ščitnica 
Številni simptomi so podobni simptomom drugih bolezenskih stanj, zato 
pogosto spregledamo, da so težave povezane s ščitnico. Simptomi se običajno 
razvijejo počasi in morda se ne zavedate, da imate zdravstveno težavo že več 
let.

Hipotiroidizem - simptomi:
• utrujenost
• občutljivost na mraz
• povečanje telesne teže
• zaprtje
• depresija
• počasni gibi in misli
• mišične bolečine in šibkost

• krči v mišicah
• suha in luskasta koža
• krhki lasje in nohti
• izguba libida
• bolečina, otrplost in mravljinčenje v 

rokah in v prstih
• neredni menstrualni cikli

Pri starejših ljudeh z neaktivno ščitnico se lahko pojavijo težave s spominom 
in depresija. Otroci lahko doživljajo počasnejšo rast in razvoj. Najstniki lahko 
puberteto začnejo prej kot običajno.

VSEBINA PROGRAMA:

1. Ultrazvok ščitnice in vratu ter klinični 
pregled ščitnice
Pri specialistu Tirologu opravite klinični pregled ščitnice in UZ ščitnice. Tirolog 
določi stanje in strukturo ščitnice, bezgavk, ter žleze slinavke. Pregleda 
morebitne tvorbe, ciste in zatrdline, ter določi prekrvavljenost ščitnice. Na 
podlagi preiskav, vam tirolog poda oceno zdravja ščitnice, svetuje in odgovori 
na morebitna vprašanja. 

2. Laboratorijske preiskave krvi
Laboratorijske preiskave krvi so eden najpomembnejših ukrepov, ki ga lahko 
storimo za preprečevanje življenjsko nevarnih bolezni. Rezultati lahko pomagajo 
odkriti skrite zdravstvene težave v zgodnjih fazah, kadar je zdravljenje še vedno 
mogoče in učinkovito.

2.1. TSH
Tirotropin, ščitnico spodbujajoči hormon ali tiroideo stimulirajoči hormon (TSH) 
spodbuja delovanje ščitnice. Merjenje vrednosti TSH nam pomaga podati oceno 
funkcije ščitnice. Prevelike ali premajhne vrednosti THS v krvi so znak nepravilno 
delujoče ščitnice.

2.2. fT3 in fT4
Trijodotironin (T3) in trijodotironin (T4) sta hormona, ki jih proizvaja ščitnica. 
Sta ključna za uravnavanje telesne temperature, srčnega ritma in metabolnih 
procesov. Preiskava pomaga podati oceno o delovanju ščitnice in določiti vrsto 
ščitničnega obolenja.

2.3. Anti TPO 
Laboratorijska analiza protitelesa proti tiroksinski peroksidazi (Anti TPO) pomaga 
pri diagnosticiranju in spremljanju avtoimunskih bolezni ščitnice in jih ločiti 
od drugih oblik ščitničnih bolezni. Zdravniku pomaga določiti najučinkovitejši 
način zdravljenja. Lahko je tudi znak nekaterih drugih avtoimunih bolezni.

2.4. Anti Tg
Laboratorijska analiza krvi za tiroglobulinska protitelesa (Anti Tg) lahko nakazuje 
znak poškodbe ščitnice, v kolikor so ta protitelesa prisotna. Analiza nam 
pomaga določiti avtoimunske motnje ščitnice, na primer Gravesovo bolezen ali 
Hashimotov tiroiditis.

6. Zaključni pogovor in analiza izvidov 
specialista internista
Na osnovi vseh predhodno opravljenih pregledov in preiskav, zdravnik specialist 
opravi zaključni pogovor ter ustno in pisno poda končno oceno oz. mnenje o 
zdravstvenem stanju posameznika in dejavnikih tveganja.

Cena programa: 190 €
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Delovni čas od pon. do pet. v času: 7.00–19.00
Za vsa dodatna vprašanja smo vam na voljo na
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