
Ozdravimo bolečine hrbta 
Študijski oddelek 616.4/.7 SARNO 
 
Nova vadba za zdrav hrbet: kako se hitro 
znebimo bolečin 
Študijski oddelek 615.82 FROBÖSE 
 
Progresivno sproščanje mišic 
Študijski oddelek 613 HAINBUCH 
 
Popolni priročnik za lajšanje bolečin na 
naraven način: varna in učinkovita 
samopomoč pri pogostih bolezenskih 
težavah 
Študijski oddelek 616 THOMAS 
 
Za zdrav hrbet: znebite se bolečin v hrbtu s 
preprostim revolucionarnim programom 
Študijski oddelek 616.4/.7 WHARTON 
 
Telovadba za hrbtenico:  
mimogrede in na potovanju 
Študijski oddelek 616.4/.7 SCHMAUDERER 
 
Kako živeti z revmatizmom:  
bolečina, samopomoč, zdravljenje 
Študijski oddelek 616 GOLJA 
 
Vaje za zdravo hrbtenico 
Študijski oddelek 616.4/.7 SCHMAUDERER 
 
Hrbtenica: nov način zdravljenja hrbtenice 
Študijski oddelek 616.4/.7 WOHLMANN 
 
Ne trpimo molče!: napotki za bolnike s 
kronično bolečino 
Študijski oddelek 616 SOFAER 
 

Premagajmo bolečine v hrbtu 
Študijski oddelek 616.4/.7 COHEN 
 
Glavobol:  
priročnik za bolnike in njihove svojce 
Študijski oddelek 616.8 KOBAL 
 
Kako uspešno odpravimo bolečine 
Študijski oddelek 616 MCLAUGHLIN 
 
Kako živeti z artritisom in revmatizmom 
Študijski oddelek 616.4/.7 BARNARD 
 
Revmatizem: prepoznavanje, 
preprečevanje, zdravljenje 
Študijski oddelek 616 RENTSCHLER 
 
Pogovori z revmatologom:  
priročnik za revmatične bolnike 
Študijski oddelek 616 FRANOVIĆ 
 
Živeti z revmatizmom: revmatske bolezni, 
preventiva in zdravljenje, vaje za 
razgibavanje, vaje za hrbtenico 
Študijski oddelek 616.4/.7 FRANOVIĆ 
 
Diete pri artritisu, putiki in osteoporozi 
Študijski oddelek 616.4/.7 DIETE  
 
Zdravniško preizkušeno domače 
zdravljenje artritisa 
Študijski oddelek 616.4/.7 CAMPBELL  
 
Resno in manj resno o osteoporozi 
Študijski oddelek 616.4/.7 RESNO 
 
Resnice in zmote o osteoporozi 
Študijski oddelek 616.4/.7 RESNICE 

Vse kar moram vedeti o osteoporozi 
Študijski oddelek 616.4/.7 KOCJAN 
 
Hrana, čudežno zdravilo. Del 5 
Študijski oddelek 613.24 CARPER 
 
Osteoporoza 
Študijski oddelek 616.4/.7 COMPSTON 
 
Osteoporoza: kaj lahko storimo sami: 
prehrana, telesna vadba 
Študijski oddelek 616.4/.7 OSTEOPOROZA 
 
Obvladajmo osteoporozo:  
telesne dejavnosti in vaje 
Študijski oddelek 616.4/.7 GAŽIĆ 
 
Osteoporoza: izginevanje kostne mase: 
pravilna preventiva, načrtno zdravljenje 
Študijski oddelek 616.4/.7 DIENSTIL 
 
Ustavite osteoporozo, preden ona ustavi 
vas: zdrave kosti za zdravo življenje 
Študijski oddelek 616.4/.7 USTAVITE 
 
Osteoporoza:  
100 izvrstnih receptov za močne kosti 
Študijski oddelek 641.5 SZWILLUS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
Splošne internetne strani: 
 
www.ezdravstvo.si 
www.ezdravje.com 
www.krka.si 
www.fidimed.si 
www.goriskalekarna.si 
www.nasa-lekarna.si 
www.bolezen.si 

www.ivz.si 
www.cindi-slovenija.net 
 
 
Internetne strani –  
osteoporoza, revmatizem: 
 
www.osteoporoza.si 
www.revma.net 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Svetovni dan osteoporoze = 20. oktober 
 

Osteoporoza je bolezen kosti, ki postanejo 
krhkejše. Tveganje za zlome se poveča, zlasti v 
kasnejših letih. Glavni vzroki za osteoporozo 

so: družinska nagnjenost k osteoporozi, 
pomanjkanje kalcija v prehrani, pomanjkanje 

gibanja, kajenje, pretirano pitje alkohola in 
zgodnja menopavza. 

Revmatska obolenja spremljajo bolečine v 
sklepih, ki so največkrat posledica 

degenerativnih sprememb v sklepih (prstov, 
zapestja, komolcev, ramen, kolkov in kolen), 

redkeje tudi vnetnih dogajanj. Povzročajo 
večjo ali manjšo togost telesa, oteženo gibanje, 

pogosto pa tudi otekle in boleče sklepe. 

Vir: www.ezdravje.com 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

www.nm.sik.si        knjiznicanm@nm.sik.si 

 
 
 
 

OSTEOPOROZA,  
REVMATIZEM  
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BOLEČINE 

 
 
 
 
 
 
 
 

Knjižnica Mirana Jarca Novo mesto 
Študijski oddelek 
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