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Prgisce � tern� ive
V SLOVENSKIH 
ZDRAVILIŠCIH
Poleg postopkov uradne medicine lahko v nekaterih 
slovenskih termah in naravnih zdraviliščih spoznate in
izkoristite tudi alternativne metode skrbi za zdravje.

Barbara Gavez VolčjakRazvajanje v termah    /

V Sloveniji lahko domačini in tujci poiščemo 
zdravje in sprostitev tudi v katerih od številnih 
naravnih zdravilišč in termalnih kopališč. 
Nekatera so znana že stoletja, nastajajo 
pa tudi še nova. Zdravilni dejavniki, ki jih 
strokovnjaki v njih uporabljajo za zdraviliško 
zdravljenje, so termalna ali mineralna voda, 
blato, zdravilni peloidi in šota, pa tudi bla-
godejna morska in gorska klima. Seveda obisk 
v zdraviliščih ni rezerviran zgolj za bolnike na 
rehabilitaciji po kakšnih boleznih ali poškod-
bah. En dan ali več dni lahko v njih preživijo 
vsi, ki se zavedajo pomena preventivne skrbi 
za zdravje in si lahko zagotovijo preglede in 
tretmaje pri zdravnikih specialistih. Včasih pa 
je za preventivno skrb dovolj že sprostitveni 
vikend ali nekaj dni, v katerih se lahko posa-
meznik posveti sebi, se več giblje kot sicer, 
skrbi za uravnoteženo prehrano, se prepusti 

spretnim rokam maserjev ali drugih strokov-
njakov in si tako obnovi zalogo moči in energije.

OD TRADICIONALNIH METOD ...

V slovenskih zdraviliščih pri zdravljenju in 
preventivi uspešno sledijo smernicam uradne 
medicine. V nekaterih pa jih dopolnjujejo 
tudi s praksami, ki po strokovnih razlagah 
sodijo na področje alternativne medicine. Pri 
tem gre bodisi za starodavne tradicionalne 
metode, ki so kljub pretečenim stoletjem 
ali celo tisočletjem ohranile veljavo, bodisi 
metode, ki temeljijo na novejših spoznanjih 
o ustroju in delovanju človeškega telesa. V 
Thermani Laško denimo so se zaradi vse 
večjega povpraševanja družbe po načelih 
zdravega življenjskega sloga, zaradi zavedanja 
o pomenu lastnega vlaganja v dolgoročno 

Kaj velja za 
alternativo

Po besedah Ivice Flis, dr. med., specialist-
ke fi zikalne in rehabilitacijske medicine, 

zajema izraz “alternativna medicina” široko 
področje in številne pojme ter različne ra-

zlage. “Alternativni načini zdravljenja lahko 
vključujejo akupunkturo z akupunkturnimi 

iglicami, biološke snovi (kot so na primer vi-
tamini) ali pa ročne spretnosti zdravilca (na 

primer manipulacije). Alternativna medicina 
vključuje tudi meditacije in energije, ki se 

uporabljajo za zdravljenje in delujejo tudi na 
daljavo,” pojasnjuje Flisova. 

Po nekaterih defi nicijah k alternativni medi-
cini sodijo tudi naturopatija, kiropraksa, 

zeliščarstvo, tradicionalna kitajska medici-
na, meditacija, joga, homeopatija in številne 

druge terapije, pojasnjuje strokovnjakinja. 
Opozarja pa, naj se ljudje pred odločitvijo 

za obisk alternativnega zdravilca temeljito 
pozanimajo, čigavim rokam se prepuščajo.

ohranjanje zdravja, zaradi potrebe po zdravem 
načinu življenja in zaradi bolezni, ki bi se jim 
želeli izogniti, odločili, da svojo ponudbo obo-
gatijo z ajurvedskim centrom. Novembra 2012 
so v sodelovanju s podjetjem Veda iz indijske 
Kerale, zibelke svetovne ajurvede, odprli Ther-
mana & Veda Ayurveda Center Laško. Je eden 
redkih celovitih ajurvedskih centrov v Sloveniji 
in v tem delu Evrope, poleg certifi ciranih 
ajurvedskih masaž pa ponujajo tudi programe 
bivanja z vključeno individualno celostno 
obravnavo svetovalca ajurvede. Ajurvedsko 
ekipo v Thermani sestavljajo specialist ajurve-
de, mojster joge, štirje terapevti in ajurvedski 
kuhar, vsi pa prihajajo iz Kerale. “Ponudba je 
namenjena sodobnemu človeku, ki ga teži 
vse več zdravstvenih tegob, nevšečnosti in 

Z dinamično nevromuskularno stabilizacijo 
naj bi dosegli čim boljšo držo, vzorec dihanja 
in poravnave sklepov.
(Shutterstock)

Fotografi ji:

Del ajurvedskega načina obravnave človeka 
in vzpostavljanja ravnovesja telesa in duha 
je tudi ajurvedska masaža.
(Shutterstock)
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bolezni. Prav tako je namenjena vsem, ki želijo 
privzeti bolj zdrave življenjske navade ali iščejo 
odmik od običajnega življenja, se želijo raz-
strupiti, v svoje življenje povrniti harmonijo,” 
pojasnjujejo v Thermani.

... DO SODOBNIH SPOZNANJ

V Termah Olimia v Podčetrtku, kjer se med 
drugim osredotočajo na zdravljenje bolnikov 
po poškodbah ali operacijah na gibalnem 
sistemu, pa so fi zioterapevtski pristop utemel-
jili na tako imenovani praški šoli rehabilitacije. 

Gostom med drugim ponujajo celostno in 
individualno obravnavo po metodi dinamične 
nevromuskularne stabilizacije (DNS). Metoda 
temelji na odpravljanju napačnih gibalnih 
vzorcev, ki se najpogosteje pojavijo zaradi 
prisilne drže, stresa, enoličnega (ne)gibanja 
in poškodb.  “Metodo DNS uporabljamo in 
nadgrajujemo že deset let, saj je rehabilitacija 
z njo učinkovita in prinaša vidno izboljšanje 
stanja,” pojasnjujejo v Termah Olimia. “Izvaja-
jo jo zdravniki, fi zioterapevti in kineziologi, in 
sicer tako v preventivnih kot v rehabilitacijskih 
programih.”

2

1


