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ReVIJA ZA ZDRAVo ŽIVlJenJe www.viva.si

Živeti z možgansko kapjo: Jernej Sluga – nejc

“JOKAL SEM LE ENKRAT  
V ŽIVLJENJU …” 
A ne, kot bi vsak pomislil, zaradi sebe in svoje neprijazne usode, ker ga je pred enajstimi leti sredi 
najbolj ustvarjalnega in polnega življenja kot strela z jasnega zadela možganska kap. Jernej Sluga 
– nejc je jokal, ko je zagledal starejšo hči, takrat najstnico, s povsem obrito glavo. Danes se temu 
dogodku smeji in s ponosom pripoveduje o vseh treh otrocih, ki so skupaj z njim in ženo pogumno 
hodili po poti, ki jih je čakala. enako ponosen je seveda tudi na svoje dosežke, saj takrat, ko je ležal 
v bolnišnici, obeti niso bili prav nič dobri.
Pri devetintridesetih letih ga je – športnika, nekadilca in zapriseženega privrženca zdravega življenja 
– možganska kap čez noč vrnila na točko, ko je moral začeti znova in povsem od začetka. Vnovič 
se je moral naučiti govoriti, hoditi, samostojno jesti, se oblačiti. Seveda ni bilo lahko. Pravi, da o 
bolezni, ki je zadevala “druge”, ni vedel ničesar. “Bilo je veliko vprašanj, zakaj in zakaj prav jaz, od-
govorov pa je bilo vsaj v tistem času zelo malo. Tudi optimizma, zlasti s strani zdravnikov. Vsi so le 
zmajevali z glavo in pripravljali mojo družino na vse težko, kar jih je čakalo.” 

nejc se spominja, da je bil sprva zelo slaboten, veliko je spal in 
pestili so ga hudi glavoboli. In vendar je verjel, da bo kmalu spet 
vse po starem. Zdaj je njegovo življenje v tirnicah, ki mu jih takrat 
nihče ne bi pripisal, vendar je bila pot do tu naporna in dolga. Po 
odpustu iz bolnišnice so ga čakali dolgi meseci naporne rehabili-
tacije v Soči v ljubljani. Delo z logopedom, fizioterapija, delovna 
terapija in veliko veliko volje, to je bil recept, po katerem je nejc 
dosegel, da je lahko že dobrega pol leta po kapi živel razmeroma 
samostojno. 

Jernej Sluga – nejc ima tudi svojo spletno stran www.cvb.si, 
na kateri lahko preberete več o njegovem življenju, 
razmišljanju in dejavnostih, ki se jim posveča. 

Dejavniki tveganja za možgansko kap:

• arterijska hipertenzija ali zvišan krvni tlak – treba ga je 
vzdrževati pod 140/90 mmHg, idealna vrednost pa je 
nižja od 130/80 mmHg;

• kajenje: zdaj so na voljo tudi farmakološki pripravki, 
s katerimi bo opuščanje kajenja lažje,

• debelost;

• zvišana raven holesterola v krvi;

• srčne bolezni, zlasti atrijska fibrilacija oziroma neenako-
merno trepetanje srca, umetne zaklopke, ateroskleroza 
vratnih arterij (kriva je za kar približno 35 odstotkov vseh 
primerov ishemične možganske kapi);

• moški spol.
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Za dodatna vprašanja:
ZDRAVNIŠKA LINIJA

o GlAVoBolU 
bo specialist nevrologije, doc. dr. Marjan Zaletel, dr. 
med., odgovarjal v ponedeljek, 16. 3. 
od 9. do 10. ure.

S kolesom v novo življenje
nejc se je s posledicami hude bolezni srečal pri devetintridesetih 
letih, sredi strme poti navzgor, kot pravi. Bil je uspešen v službi, 
veliko je potoval, v prostem času je z družino kolesaril, pozimi 
so bili redni obiskovalci domačih in tujih smučišč, saj je bil nejc 
smučarski učitelj, rad je tudi igral hokej in tenis. Z eno besedo, 
bil je dejaven. Verjetno je tudi ali prav to pripomoglo, da se je po 
bolezni lahko vrnil v življenje, kot ga živi danes. Štiri leta je preži-
vel na bolniškem dopustu. “Po bolezni sem se srečal z neprijetno 
realnostjo in vprašanjem, kaj če v novem življenju ne bo več vse 
tako, kot je bilo v prejšnjem. Dnevi so minevali, kratkočasil sem se 
z vsakodnevnimi gospodinjskimi opravili, ki jih je žena z veseljem 

Več na www.viva.si
ne spreglejte še drugih člankov o možganski kapi, ki si jih 
lahko preberete na www.viva.si. Pojdite na meni Utrip zdravja 
in podmeni Arhiv bolezni.

Znaki ishemične možganske kapi

• Nenadna mišična oslabelost ali ohromelost, odrevene-
lost, omrtvičenost ali mravljinčenje polovice obraza ter 
okončin, navadno na eni polovici telesa;

• otežena izgovarjava in/ali razumevanje; 

• težave z vidom; 

• vrtoglavica, bruhanje;

• izguba sluha;

• izguba ravnotežja. 

Če začutite večino od naštetih znakov ali vam o njih po-
roča svojec, ne odlašajte in ne čakajte, da bodo težave 
morda minile samo od sebe. Pomislite tudi na možnost 
možganske kapi. Predvsem pa ukrepajte TAKoJ. Pokličite 
112. Pri možganski kapi, ki jo povzroči strdek (ishemična 
možganska kap), lahko dandanes bolnikom zelo učinko-
vito pomagajo, vendar le, če pridejo k zdravniku v štirih 
urah od nastopa kapi. Strdek lahko s posebnim postop-
kom, trombolizo, stopijo in tako preprečijo posledice, ki so 
lahko pri možganski kapi usodne, v zelo visokem odstotku 
pa zapustijo težke in trajne posledice.
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spet predala meni. Bil sem zelo samostojen, vendar sem kljub 
vsemu čutil praznino. Želel sem si vsaj košček svojega pravega 
življenja, takega, kot sem ga živel prej. Utrnila se mi je misel na 
kolo.”

od zamisli do izvedbe je bil le korak, stvarnost pa kruta. “Staro ko-
lo, s katerim sem prevozil ničkoliko kilometrov, zdaj ni bilo več pri-
merno. Izgubljal sem ravnotežje in nekajkrat celo padel. Sprevidel 
sem, da izzivam usodo, zato sem s serviserjem poiskal vmesno 
rešitev: pomožni stranski kolesi.” Skupaj z njima je dobil potrebno 
varnost in tako želen košček prejšnjega življenja. S kolesom se 
je tako rekoč dnevno vozil naokrog in kavica v središču mesta na 
sončen dan je naredila življenje toliko lepše.

Nazaj na smuči …
nejc o sebi pravi, da je bil od nekdaj bolj zimski človek. led, sneg 
in mraz so ga napolnjevali z energijo in vsak prosti dan je skupaj 
z družino preživel na snegu. Želja po njem je bila močna, omejitve 
velike. Toda “ko se človeku mojega kova začnejo porajati takšne 
misli, do izpolnitve načrtov ne mine veliko časa. Prve dni sem se 
zgolj sprehajal ob smučišču in nabiral pogum. naslednji korak je 
bil spraviti desno nogo, ki ni povsem normalna, v smučarski če-
velj. Ko mi je to ob pomoči družinskih članov uspelo, sem bil pre-
več utrujen za smučanje. Končno sem zbral pogum tudi za vožnjo 
z otroško vlečnico. Dva od treh spustov sta se končala s padcem.” 
Vendar ni obupal. Izkušeni smučarski učitelj iz “prejšnjega življe-
nja” je opremo prilagodil novim okoliščinam, enako je ob pomoči 
prijateljev, učiteljev smučanja, storil s smučarsko tehniko. Bil je 
neizmerno srečen, ko mu je po petih letih uspelo vnovič zavijugati. 

… in v službo!
neizmerne zaloge energije, ki v nejcu prekipeva že od nekdaj, 
so ga pripeljale tudi nazaj na delovno mesto. Seveda je bila to 
njegova želja, ki pa so ji zdravniki sprva nasprotovali. V Špici, 
podjetju, ki ga je pred boleznijo pomagal postaviti na noge, že ves 
čas dela po štiri ure na dan. Ima dve glavni zadolžitvi: je prokurist 
in skrbi za notranje veselje podjetja, kot pove z nasmehom. Za 
veselje, ali po domače žur, je zadolžen tudi v Združenju bolnikov 
s cerebrovaskularno boleznijo Slovenije, katerega član je že vrsto 
let. S skupino kapistov, kot so se poimenovali ljudje, ki so preživeli 
možgansko kap, pripravlja redna srečanja in izlete, ki so seveda 
vsi športno-žurersko obarvani. Kako smelo se lotevajo majhnih 
in velikih podvigov, priča tudi naslednja anekdota: nevrolog prof. 
Grad je nekoč prišel na Pohorje, kjer so imeli kapisti smučarsko 
srečanje, da bi se na lastne oči prepričal, da tudi v resnici lahko 
smučajo. Druženje s kapisti je za nejca še posebno pomembno, 
saj “ste zdravi ljudje za nas prehitri. Mi laže razumemo drug dru-
gega, imamo potrpljenje in se lahko počakamo.”
Kjer je volja, tam je pot, je le eno od njihovih vodil. Med najpo-
membnejšimi sporočili, v katere verjame nejc, je tudi misel, da je 
vsak dan lep in da je treba živeti za danes, ne za jutri. 

Maja Južnič Sotlar
Foto: Diana Anđelić


