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G i b a j t e  s e  z  n a m i  ( 2 5 )Samopomoč pri poškodbah
Velika večina nas uživa v 

»zunanjih« aktivnostih in 
vsak prosti trenutek izkoris
timo za kakšno fizično dejav
nost. Včasih se te ne zaklju
čijo, kot bi si želeli, in potre
bujemo pomoč druge osebe. 
Ob takih trenutkih bi še kako 
koristilo vedenje o prvih ko
rakih samopomoči – in prav 
o teh bo govora v današnjem 
članku.

Zagotovo je ena od nevar
nosti ob povečani fizični ak
tivnosti dehidracija. Ne uri
nirate več kot dvakrat dnev
no, ima urin močno barvo 
in vonj, se vam vrti, se poja
vijo glavoboli in imate obču
tek, da imate premalo sline? 
Vse to bi lahko bili znaki de
hidracije, ki jo boste prepre
čili z vnosom zadostne koli
čine tekočine – vsaj pol litra 
vode na uro fizičnega trenin
ga ter seveda optimalno koli
čino čez dan (2–3 litre). Izoto
nični napitki so priporočljivi 

zgolj ob naporni fizični ak
tivnosti, po vsakem treningu 
pa se obrestuje nadomestitev 
mineralov in vitaminov, iz
menično prhanje s hladno in 
toplo vodo pa bo stimuliralo 
mehanizme dobre termore
gulacije.

Kakšni pa so koraki v pri
meru akutnih poškodb, kot 
so razni zasuki in izpahi? 
Pri lažjih tovrstnih poškod
bah lahko kot obliko samo
pomoči uporabite metodo, 
imenovano RICE, če pa je 
pri poškodbi prišlo do pre
velike dislokacije kosti, de
formacije na mestu bolečine 
ali pa se na poškodovani del 
ne morete nasloniti oziro
ma se pri tem pojavi preveli
ka bolečina, potem bo obisk 
zdravnika zagotovo odloči
tev na mestu. Pogosto na
mreč razne zvine zanema
rimo in zdravimo napačno, 
zato se nam lahko tudi pre
pogosto ponavljajo.

Kot sem omenila, lah
ko pri različnih akutnih po
škodbah gibalnega sistema, 
kot so zasuki, izpahi, sveži 
hematomi in druge boleči
ne, ki so posledica udarcev 
ali druge mehanične sile, 
uporabimo metodo RICE. 

RICE uporablja štiri kora
ke: počitek (ang. rest) – po po
škodbi takoj prenehajte z ak
tivnostjo; led (ang. ice) – upo
rabite ga takoj po poškodbi, 
vendar ne za več kot 15 mi
nut; zmanjšal bo bolečino 
in vnetje; pritisk (ang. com
pression) – prizadeto podro
čje povijte z elastičnim po
vojem, s čimer boste zmanj
šali oteklino in spodbudili 
zdravljenje; dvig poškodova
nega dela v višji položaj glede 
na trup (ang. elevation) – vsaj 
za nekaj ur, kar bo še dodat
no pripomoglo k zmanjšanju 
otekline. 

Metoda je učinkovi
ta prvih 72 ur po nastanku 

poškodbe. Po tem času kr
vavitev praviloma preneha, 
hematom ne raste več, zato 
je ta čas primeren za dru
ge oblike samopomoči, kot 
so tople obloge, blage ma
saže okoliškega tkiva in po
dobno – z namenom, da se 
hematom čim preje razgra
di in omogoči polno giblji
vost sklepa. Velja pa še eno 
opozorilo: če je mesto otekli
ne kljub temu preveliko, pri 
zdravniku preverite, da ni 
poškodba resnejša (zlom ...)

In še nasvet o toplih in 
hladnih obkladkih ter kako 
izbrati pravega. Pri akutnih 
poškodbah, ki sem jih opisa
la zgoraj, ter svežih krvavi
tvah, vnetnih stanjih npr. te
tive ali mišice, ki so se posle
dica prenaprezanja pri fizič
ni aktivnosti, boste uporabi
li hladen obkladek. Potrebo 
po hladnem obkladku boste 
prepoznali po oteklini in/ali 
prisotnosti hematoma. A ne 

pozabite, da hladnih oblog 
ne uporabljajte blizu hrbte
nice, še zlasti ne na vratnem 
delu, saj si ne želite dodatnih 
težav s podhladitvijo živcev.

Tople obloge v prime
ru akutne boleče poškod
be začnite uporabljati 3–4 
dni po poškodbi, uporabljaj
te jih pri mišičnih krčih, pri 
mišičnem hipertonusu (iz
razito »trdih« mišicah) in 
podobno.

V vsakem primeru ve
lja, da takšnih metod samo
pomoči ne uporabljajte, če 
se bolečina ali oteklina ne 
zmanjšata, saj je poškodba 
lahko hujša, kot ste mislili, 
in bo zdravniška pomoč nuj
no potrebna. Vsekakor pa se 
mogoče lahko na naslednjo 
fizično aktivnost odpravite 
mirnejši, saj veste, da ste se 
zopet naučili nečesa nove
ga, nečesa, kar lahko koristi 
vam, vašemu zdravju in do
bremu počutju.

Jelena Justin

V triglavskem kraljestvu, 
ki leži tik ob romarski ma
gistrali na slovenskega oča
ka, ležijo prenekatere gore, 
katerih poti niso markira
ne in so zato zapostavljene, 
a v zadnjem času vse večkrat 
obiskane. Eden takih lepo
tcev je Veliki Draški vrh, ki 
je s svojo ošiljeno piramidno 
obliko pravi maneken. 

Skozi Bled se zapeljemo 
do Pokljuke. Mimo Mrzlega 
Studenca nadaljujemo pro
ti vojašnici na Rudnem po
lju, kjer zavijemo desno, pe
ljemo mimo smučišča in na 
razpotju zavijemo desno ter 
parkiramo na primernem 

mestu. Vse tja do Studor
skega prevala hodimo po 
eni najbolj obljudenih poti v 
Sloveniji, po poti, ki vodi na 
Triglav. Sledimo makada
mu in markacije nas usme
rijo v gozd. Pot se vije v ok
ljukih dokaj strmo, a le ne
kaj minut, nato se pot sko
rajda položi, vmes tudi rahlo 
spusti. Pot po Pokljuki se kar 
vleče, na levi strani, globoko 
pod nami je planina Konjšči
ca. Hodimo pod Sivimi poli
cami, ko se pot obrne desno 
in se strmo vzpne do Jezerc 
pod Studorskim prevalom. 
Čaka nas vzpon na preval. 
Predlagam, da se držimo 
markirane poti, saj bo vzpon 
lažji. Pot najprej poteka po 

levi strani, nato pa preči v 
desno in se po robu dolinice 
v okljukih dvigne do prevala, 
na višini 1892 m. 

Ko stojimo na prevalu in 
gledamo proti Toscu, je Ve
liki Draški vrh na naši des
ni strani. Zaradi gostega ru
ševja slabo vidna stezica pe
lje po levi strani rušja. Pone
kod je resnično gosto, kar da 
vedeti, da vrh ni ravno pre
tirano obiskan. Gostota ruš
ja je prva težava na poti, na
slednja pa je skalni skok, 
ki ga je treba premagati. Še 
dobro, da so v pomoč koreni
ne rušja, kajti skala je krušlji
va. Nad skalno zaporo je vse 
težko že za nami. Z vsakim 
pridobljenim višinskim 

metrom se nam bodo odpi
rala nova obzorja. In ko mis
limo, da smo že blizu vrha, 
ugotovimo, da je do vrha še 
kar nekaj poti. Sprehodimo 
se skozi grebenski pas ruš
ja, ki kot pomol štrli z vršne
ga grebena Velikega Draške
ga vrha. Pod vrhom je nekaj 
skalovja, ki ga prečimo, in že 
smo na vrhu, ki nudi razgled 
za bogove. Na dosegu roke 
so njegovi sosedje: Viševnik, 

Mali Draški vrh, Ablanca in 
Tosc, streljaj stran pa trigla
vsko kraljestvo z Očakom. 
Rjavina ima s te strani dru
gačno podobo, v daljavi se 
nam nasmiha Kanjavec pa 
Mišelj vrh itd.

Možnosti sestopov je več. 
Lahko sestopimo po poti 
vzpona, moj predlog pa je 
naslednji: Z vrha Velikega 
Draškega vrha sestopimo 
po vzhodni strani gore, ki 

je prekrita s travo in kamni, 
na sedlo med Malim in Veli
kim Draškim vrhom. Z vrha 
sedla sestopimo nekaj me
trov po grebenu, kjer smo se 
povzpeli, nato pa skrenemo 
levo in preko trave. Udoben, 
travnat sestop se drži roba 
stene. Po dežju ta sestop 
odsvetujem, saj je mokra 
trava preveč nevarna. Ste
zi lahko sledimo, v pomoč 
so nam tudi možici. S sed
la se po markirani poti lahko 
povzpnemo na Srenjski pre
val, se od tam povzpnemo na 
Viševnik ali pa se čez Kačji 
rob vrnemo nazaj na Rudno 
polje. 

Možno je tudi, da se s sed
la med Velikim in Malim 
Draškim vrhom preko dobro 
shojene stezice, ki vodi pre
ko melišča, spustimo na Je
zerce ter od tam na planino 
Konjščica, od koder se ponov
no povzpnemo na vezno pot, 
ki pelje nazaj na Pokljuko.  

Nadmorska višina: 2243 m
Višinska razlika: 900 m
Trajanje: 5 ur
Zahtevnost: ★★★★★

Planinski izlet: Veliki Draški vrh (2243 m)

Piramidni lepotec
Legendarni Tine Mihelič ga je označil za mladostniško vitkega in 
elegantnega. Gora vrhunske oblike, na katero ne vodi nobena markirana pot. 
Idilični razglednik.

Veliki Draški vrh z Malega Draškega vrha / Foto: Jelena Justin

Razgled z vrha proti Toscu, Vernerju, Mišelj vrhu, Kanjavcu itd. / Foto: Jelena Justin Draški vrh s Triglavom v ozadju s sestopne poti na Jezerca 
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