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1. Uvod 

 

   Pri Društvu za dvig kakovosti življenja Sferikon od leta 2015 skozi antropološki vidik raziskujemo 

stanje, pojavnost in doživljanje oziroma vpliv hiperhidroze na kakovost življenja oseb s hiperhidrozo v 

Sloveniji, obenem pa tudi interes glede povezovanja med posamezniki v skupino za samopomoč. Pričeli 

smo s Facebook profilom, ki se je sprva imenoval Hiperhidroza Slovenija, kasneje pa preimenoval v 

Hiperhidroza EU, da bi dosegli tudi tuje sledilce. Leta 2017 smo objavili anketo s 60 vprašanji (na 

povezavi https://www.1ka.si/a/131931) in pričeli z osebno navezavo stikov  preko družbenih 

omrežij, zdravstvenega portala (Zdravstvena.info), nevladne zdravstvene organizacije (društva 

medicinskih sester) ter Inštituta za zgodovino medicine. Od leta 2017, ko smo objavili anketo, in jo 

nato promovirali predvsem v letu 2018, nato pa ohranili kot trajno anketo, da poskusimo zajeti tudi 

tiste, ki niso prej izvedeli zanjo, nam je do leta 2020 uspelo nagovoriti 12 anketirancev , od tega 4 

m oške in 8 žensk . Poleg tega smo navezali osebni stik z 1 m ošk im  in 3 ženskam i, ki so povedali 

svojo zgodbo.  

 

2. Pojavnost hiperhidroze v Sloveniji 

 

   Da bi ocenili, koliko oseb s hiperhidrozo lahko dosežemo, smo pregledali nekaj javno dostopnih 

dokumentov, kjer je navedeno število oseb s hiperhidrozo. Poseben register pacientov ne obstaja, 

nekaj pa pove štev ilo čaka jočih na operacijo sim patektom ije  oziroma število opravljenih 

operacij v UKC Ljubljana. Javnih podatkov o celotnem številu vseh doslej operiranih pacientov za vse 

metode zdravljenja ter njihovi kakovosti življenja po operaciji ni, kljub temu pa je na voljo nekaj 

oprijemljivih informacij iz poročil UKC Ljubljana ter drugih dokumentov. 

 

   Najzgodnejši javno dostopni podatki segajo v leto 2004, ko je bilo operiranih 10 pacientov  

(pri enem se je pojavilo močno nadomestno potenje)1, leto kasneje pa je bilo opravljenih 40 operacij.2 

V revizijskem poročilu o čakalnih dobah v UKC Ljubljana je podatek o 16 operiranih pacientih v letu 

2012 (od tega so bili 3 na ponovni operaciji, nekateri so na poseg čakali že od leta 2008), ob koncu 

leta 2011 pa je nanj čakalo skupno 77 pacientov.3 Leta 2015 je na operacijo čakalo 78 pacientov ter 

leto kasneje 89.4 Leta 2018 se je število nekoliko znižalo na 85 oseb5, a se operacije že vsaj od leta 

2015 praktično niso izvajale. Čakalna doba  za simpatektomijo je namreč s 687 dnevi konec leta 20156 

narasla na 2.820 dni konec leta 20187, od 2019 pa se čaka joči pacienti sploh več ne beležijo .8 

Opustitev operacij je utemeljena z razlago, da gre »v resnici za estetski poseg, ki bi moral biti podobno 

kot drugi estetski posegi samoplačniški, razen kadar obstaja jasna medicinsko-psihološka indikacija zanj«9 

ter da bi bilo potrebno »boljše vrednotenje operacij hiperhidroze, ki jih zadnjih nekaj let ne izvajamo več, 

saj UKC Ljubljana z vsako ustvari približno 1000 evrov izgube«10. Iz teh podatkov ni moč razbrati, ali so 

bile do tedaj na operaciji tudi osebe, katerih kakovost življenja ni bila tako okrnjena zaradi potenja kot 

                                                           
1 Jerman, Perioperativna zdravstvena nega: zbornik XVII., str. 86.  

2 Dolžan, Letno poročilo javnega zavoda – primer Klinični center, str. 41. 

3 Republika Slovenija, Računsko sodišče. Revizijsko poročilo: Čakalne dobe..., str. 49, 53.  

4 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Letno poročilo 2016, str. 87. 
5 Univerzitetni klinični center Ljubljana, Letno poročilo 2018, str. 90  
6 UKC Ljubljana, Letno poročilo 2016, str. 87. 
7 UKC Ljubljana, Letno poročilo 2018, str. 90 
8 UKC Ljubljana, Letno poročilo 2019, str. 92. 
9 UKC Ljubljana, Letno poročilo 2016, str. 200. 
10 UKC Ljubljana, Letno poročilo 2018, str. 215 

https://www.1ka.si/a/131931


pri osebah z izrazito primarno hiperhidrozo in so dejansko iskale zgolj estetsko rešitev, namreč prava 

hiperhidroza ne predstavlja zgolj estetske težave.  

 

   Navedeni podatki dajejo hiter, čeprav zelo pomanjkljiv oris pojavnosti primarne hiperhidroze v 

Sloveniji, a izhajajoč iz njih ter drugih predpostavk (npr. število sledilcev na Facebook profilu) smo 

pričakovali nizko število anketirancev. Posamezniki so se v preteklosti ob pojavu spletnih forumov 

občasno javljali preko tovrstnih kanalov, vendar doslej ni bila nikoli ustanovljena nobena skupina ali 

oblikovana iniciativa, kar nakazuje na izostanek neke kritične mase. Verjetno prvo poročanje o 

hiperhidrozi na televiziji se pojavi šele leta 2007 v oddaji Vizita, ko je pacient opisal svojo izkušnjo s 

simpatektomijo.11 Znanstvenih analiz je v COBISS sistemu zelo malo ali ne obstajajo, prednjačijo pa 

članki strokovnjakov na raznih zdravstvenih portalih in v publikacijah, a so informacije, ki bi podajale 

širšo sliko in statistične vzorce, v slovenščini zelo skromne (vseh virov od leta 1998 je v COBISS 

sistemu le 14). Pomanjkanje obsežnejšega strokovnega zanimanja za hiperhidrozo morda tudi nakazuje 

na maloštevilno populacijo. Že v osnovi je težje nagovarjati skupino oseb, ki se trudi prikrivati svojo 

težavo, niti ni zanjo ustrezne oziroma enotne platforme ter je zelo razpršena, hkrati pa nima ustreznih 

informacij o svojem stanju. Predvidevamo tudi, da imajo tisti, ki so rešili ali omilili svojo težavo, manj 

motivacije za udejstvovanje.  

 

3. Analiza anket 

 

   Kljub nizkemu številu informatorjev nam je anketa postregla z nekaterimi ugotovitvami, do katerih 

so prišli tudi tuji preučevalci. Na nekatera vprašanja niso odgovorili vsi anketiranci, še posebej v 

zadnjem delu ankete manjka precej odgovorov, so pa posamični odgovori precej reprezentativni. 

 

3.1. Profil anketiranih: 

Največ anketiranih je v starosti med 21-40 let (7) (nad 40 do 60 let so 3, do 20 let pa 2). Večina jih 

ima višješolsko (5) ter srednješolsko (3) izobrazbo, po eden visokošolsko in osnovnošolsko, dva nista 

odgovorila. Vprašani prihajajo iz skoraj vseh regij, največ iz Osrednjeslovenske (3), nato Savinjske (2), 

ter po eden iz vsake statistične regije, razen iz Gorenjske ter Goriške, za kateri ni nobene izpolnjene 

ankete. Vsi imajo hiperhidrozo od otroštva ali najstništva. Štirje vprašani imajo hiperhidrozo le na enem 

delu telesa, šest pa na več delih (dva odgovora sta neveljavna).  

 

3.2. Vpliv  hiperhidroze na kakovost ž iv ljenja : 

Sedem jih meni, da hiperhidroza vpliva na njihovo kakovost življenja, trije pa, da to delno drži. Na 

lestivci jakosti težav s potenjem v razponu od 1 do 10, pri čemer 1 pomeni »skoraj nimam težav«, 10 

pa »potenje je nevzdržno«, je pet oseb dalo oceno 10, dve osebi 9, ena 8-9 ter dve oceno 7 (dva 

anketrianca nista odgovorila). 

 

3.3. Sprožilci h iperhidroze: 

Šestkrat so anketiranci označili, da se potijo v stresnih situacijah, sedemkrat, da neodvisno od drugih 

dejavnikov, dvakrat pa takoj, ko nastopi toplo vreme, in trikrat podnevi (nočno potenje, ki bi 

nakazovalo morebitno sekundarno hiperhidrozo, ni bilo obkljukano). Sami so našteli tudi dodatne 

naslednje situacije: služba, (nezdrava) hrana, socialne situacije, rokovanje, izvajanje tečaja ter »potenje 

skoraj ves čas«. 

 

 

                                                           
11 https://www.24ur.com/servisi/vizita/iz-24ur-prekomerno-potenje.html 

https://www.24ur.com/servisi/vizita/iz-24ur-prekomerno-potenje.html


3.4. Inform iranost in poznavanje hiperhidroze: 

Glede vprašanja o tem, kje in kdaj so anketiranci prvič slišali za hiperhidrozo, so tri osebe navedle 

internet/splet in ena preko medijev, nadalje pa ena šele nedavno pri dermatologu ter druga pri 13. letih 

ob diagnozi zdravnika. Ena oseba je sama raziskovala svoje stanje pri 18. letih, saj ji zdravniki niso znali 

pomagati. Iz odgovorov je razvidno, da je več informacij na voljo šele v zadnjih 5-10 letih in predvsem 

na račun spletnih informacij, opazen pa je izostanek uradnih diagnoz. Zanimivi so odgovori, kaj 

anketiranci vedo o hiperhidrozi. Ena oseba je navedla: »Moja hiperhidroza je dedna, podedovana od očeta, 

ki je imel težavo s potenjem nog. V mojem primeru je potencirana zaradi zelo stresnega otroštva. Prebrala 

sem, da so za prekomerno potenje najbrž krivi odzivi bazalnih ganglijev, ki so prekomerni. Potenja ne moremo 

kontrolirati, saj je to avtomatski odzvi telesa.« Ostali odgovori so še »veliko« (2x), »ne veliko« (1x), »to, da 

je zelo moteče pri vsakdanjih opravilih«, »kar piše v medijih, ne želim pa si medicinskih posegov«, »gre za 

prekomerno potenje na določenih področjih« in to, da je hiperhidroza dveh tipov, pri čemer primarna 

hiperihdroza pomeni potenje »ne glede na situacijo«. Le tri od desetih oseb, ki so odgovorile, so že 

spoznale drugo osebo s hiperhidrozo v Sloveniji ali tujini, ena pa pozna le svojega očeta z istim stanjem, 

kar ponovno kaže na veliko redkost.  

 

3.5. Obvladovanje hiperhidroze:  

Večina anketirancev uporablja za obvladovanje hiperhidroze antiperspirante (7), posebna oblačila in 

obutev (4) ter iontoforezo (3), nekateri pa iščejo rešitve tudi v drugih metodah (bioenergija, moxanje 

in grelne vrečke po kitajski medicini, uporaba tkivnih soli, kopeli). Pet oseb od desetih je razmišljalo 

tudi o operaciji, med anketiranimi pa nihče ni označil, da bi že imel operacijo. Dve osebi od desetih 

imata tudi druge zdravstvene težave, kar še povečuje čas ukvarjanja z zdravjem, kot posledico 

hiperhidroze pa je ena oseba navedla dermatitis in ena psihične težave. Štiri osebe od desetih opažajo, 

da se z leti vse več potijo, pri ostalih ostaja potenje enako. V nosečnosti anketiranke niso opazile 

sprememb glede potenja.  

 

3.6. Strošk i h iperhidroze: 

Za lajšanje hiperhidroze so tri osebe navedle, da nimajo dodatnih stroškov, tri pa, da jih imajo s 

pogostejšo menjavo obutve, nakupom posebnih antiperspirantov, nakupom aparata za iontoforezo ter 

drugih sredstev za blaženje težav (ena oseba porabi več intimnih vložkov zaradi prekomernega potenja 

v dimljah). Ena oseba je navedla strošek v višini 100-200 €, a brez podatka, ali gre za mesečni ali letni 

strošek, druga pa dodatnih 30 € stroškov na mesečni ravni. 

 

3.7. Dednost: 

Dve osebi od desetih imata v družini osebo s hiperhidrozo, ravno tako pa sta dve osebi označili, da so 

njuni otroci podedovali hiperhidrozo.  

 

3.8. Dostop do zdravstvenih storitev :  

Pri sedmih osebah od desetih osebni zdravnik pozna njihovo težavo. Pet oseb od sedmih pri zdravniku 

ni prejelo pomembnejših nasvetov, kako si lahko pomagajo, eni osebi je zdravnik rekel, da »to ni 

bolezen«. Nekateri so iskali pomoč pri drugih strokovnjakih: dermatologu (3x), kirurgu (1x), psihiatru 

(1x) in zdravilcu kitajske medicine/naturopatu (1x). Ena oseba je odšla na pregled ščitnice, kjer pa niso 

bile zaznane težave. Posebnih testiranj na hiperhidrozo anketiranci, razen ene osebe, ravno tako niso 

bili deležni. Podobno poročajo preko družbenih omrežij tudi pacienti iz drugih držav: zdravstvena 

stroka nemalokrat zmanjšuje pomen njihovih težav ali ne pozna pravih rešitev, niti ne dobijo diagnoze.  

 

 

 



3.9. Izobraževa lni sistem : 

Od sedmih anketirancev je pri dveh učitelj poznal in razumel motnjo, štirje niso imeli težav v šoli z 

učitelji ali sošolci, tri osebe pa so navedle negativne izkušnje: 

»Učiteljica mi je ves čas vihala rokave, ker sem jih vlekla preko dlani, da sem lahko pisala v 

zvezek z nalivnim peresom.«  

»Čudenje in zafrkavanje.«  

»Večkrat. Zmerjanje, nelagodje.«  

 

3.10. Pok licno živ ljenje: 

Zanimalo nas je tudi, kakšne poklice opravljajo anketiranci oziroma če so se zaradi hiperhidroze odrekli 

morebitnim želenim poklicem ter kako jih hiperhidroza ovira na trenutnem delovnem mestu. Med 

anketiranci so: inženir logistike, kozmetičarka, ekonomski tehnik, medicinska sestra, inženir strojništva, 

delovni terapevt, poslovni sekretar in komercialni tehnik. Osem oseb je navedlo, da jih hiperhidroza 

ovira pri poklicu, nekaj izjav kaže, pri čem imajo težave:  

»Da. Samozavest...Sestanki.« 

»Kar primem, je mokro.« 

»Zoprno je vodenje preko rok, če so te mokre.«  

»Da, pri rokovanju, ob zelo tesnem stiku s stranko.« 

»Zelo, papir je ves premočen, moram paziti, kako pišem po papirju, da se ga dlan ne dotika, 

tipkovnica in miška je ves čas mokra.«  

 

Tri osebe ne morejo nemoteno nositi poklicnih oblačil, dve pa imata težave s tem občasno. Na 

vprašanje, če so že kdaj izgubili službo zaradi hiperhidroze, je večina anketirancev odgovorila ne, ena 

oseba pa, da tega ne ve. Zanimiv je odgovor glede vpliva hiperhidroze na izbiro študija oziroma poklica, 

saj sta le dve osebi odgovorili pritrdilno. 

 

3.11. Medosebni odnosi in družabno živ ljenje:  

 

 Hobiji 

Glede odrekanja aktivnostim zaradi hiperhidroze je šest oseb odgovorilo, da so se odrekle naslednjim 

dejavnostim: šport (2x), družabni ples/ples v paru oziroma plesni tečaj (2x) in vse tiste aktivnosti, »kjer 

je kontakt« oziroma »kjer bi lahko kdo videl ali se dotikal mojih rok«. Po drugi strani so anketiranci navedli 

kot hobije največ ravno šport (tek, vadba z lastno težo, zumba, aerobika, kolesarjenje, nogomet), 

branje, ples – line dance (kjer ni držanja za roke), petje, glasbo, ročna dela, ustvarjanje dogodkov in 

druženje s prijatelji. Odgovori nakazujejo, da so nekatere osebe s hiperhidrozo precej aktivne kljub 

omejitvam, vendar bi bil za podrobnejši uvid potreben osebni intervju. Na vprašanje glede neprijetnih 

dogodkov v zvezi s hiperhidrozo jih dve osebi nista zaznali, pet oseb pa je odgovorilo pritrdilno, njihove 

izjave so precej povedne: 

»Da, veliko.«  

»Da, na tečaju, ko že nihče ne želi biti več v paru s tabo.«  

»Da, veliko. Najhuje je bilo, ko se je neznanec na ulici zaletel v mojo roko in si potem svojo roko 

obrisal v hlače.«  

»Nekajkrat (madež pod pazduho), nič takega, povem, da je to hiperhidroza, da antiperspirant ne 

pomaga.« 

 

 

 

 



 Oblačiln i v idez  

Težave z oblačilnim videzom in sledenjem modnim trendom sta potrdili le dve osebi od sedmih, od 

ostalih je ena oseba opisala svoj oblačilni videz kot bolj športni in neformalni (kavbojke, viskozne majice 

in doma bombažna oblačila), druga ima težave le z obutvijo, pri tretji pa je težava le obraz. 

 

 Dopustovanje 

Le dve osebi od sedmih se izogibata dopustovanju v vročih krajih zaradi hiperhidroze, glede priprav na 

potovanje/dopust pa sta ravno tako dve osebi pritrdili, da se morata posebej pripraviti na potovanja, 

tretja s seboj vzame aparat za iontoforezo.  

 

 Vpliv  na prosti čas 

Količina časa, ki ga anketirancem dnevno vzame ukvarjanje s hiperhidrozo, je različna: ena oseba porabi 

40 minut za izvajanje terapije iontoforeze, druga 20 minut za večkratno tuširanje/preoblačenje, tretja 

3 ure za pisanje/izvajanje terapije in četrta 2 uri, peta pa spotoma med vsakodnevno higieno oziroma 

odvisno od opravkov.  

 

 Odnosi  

Nadalje smo anketirance spraševali, ali pred kom še posebej skušajo prikriti hiperhidrozo, označili so: 

4x pred strankami, 3x pred nadrejenimi, 3x pred sodelavci, 2x pred prijatelji, 1x pred znanci, 2x pa 

tudi, da vprašani ne skriva oziroma ne more posebej prikriti hiperhidroze. Iz označenega izhaja, da je 

hiperhidroza še posebej obremenjujoča na delovnem mestu. Podali so tudi naslednje načine za 

skrivanje hiperhidroze: skrivanje rok, nošenje zaprtih obuval in poleti natikačev s slamnatim podplatom, 

uporaba rokavic, pudra, nošenje ustreznih oblačil, brisanje obraza, čim manj dotikanja z rokami in 

dvigovanja rok ter ves čas umivanje rok s hladno vodo. Med razlogi za skrivanje hiperhidroze je bil 

trikrat naveden sram, hkrati pa še »ne zgleda in ne želim dodatno zbujati pozornosti«, »občutek 

manjvrednosti«, »slab občutek, nelagodje« in tudi »ne vem«.  

 

Reakcije drugih ljudi na hiperhidrozo anketirancev so zelo različne: od tega, da je ne poznajo ali da jih 

gledajo čudno/nenavadno, se celo zgražajo (»Navadno je reakcija zgražanje, ko vidijo, da sem potna.«), pa 

do pozitivnih odzivov. Ena anketiranka je izjavila, da ne pove nikomur, druga pa je zapisala: »Ker mi je 

osebni zdravnik ni označil kot diagnozo, se delam, da sem normalna.«  

 

Prijatelji štirih anketirancev sprejemajo njihovo hiperhidrozo brez težav, ena oseba pa je izjavila, da 

nanjo ne gledajo »preveč dobro«. Pri treh osebah izmed sedmih je hiperhidroza vplivala na intimne 

odnose z drugimi (med ostalimi, pri katerih hiperhidroza ni vplivala na intimne odnose, pa sta tudi dve 

pojasnili: »ne veliko, morda malo, če sem imela potne dlani, noge bolj v smislu mojega nelagodja« ter »sem 

poročena, moža ne moti«). Pet oseb od šestih je pritrdilo, da zaradi hiperhidroze gledajo na svet drugače.           

 

4. Ostale izkušnje  

 

   Dve inform atork i, ki sta delili svoje izkušnje v živo, prihajata iz tujine in živita v Sloveniji že več 

kot 10 let, hiperhidrozo pa imata od najstništva. Ena izmed njiju je želela opraviti operacijo, vendar bi 

morala nanjo čakati več let, poleg tega je preko podporne skupine na Facebooku prebrala, da ima 

operacija lahko tudi stranske učinke v obliki nadomestnega potenja. Zdaj potenje dlani obvladuje z 

dom a narejeno iontoforezo , katere postopek za izdelavo je ravno tako našla v Facebook skupini, 

za pazduhe naroča posebno močan antiperspirant iz tujine, poleg tega pa se je povezala z lokalnim 

proizvajalcem športnih oblačil, ki ji priskrbi ustrezne majice. Ker dela na področju zdravilnih masaž in 



kozmetike, je zanjo nadvse pomembno, da ima suhe dlani in pazduhe, saj je v neposrednem stiku s 

strankami.  

   Druga informatorka je najprej naročala posebne vložke za pazduhe iz tujine, stroški zanje pa so bili 

tudi do 100 € mesečno. Nato je iskala informacije o operaciji v svoji domovini, saj bi v Sloveniji ravno 

tako čakala nanjo približno 3 leta, ker imajo, kot je dobila pojasnilo, na torakalnem oddelku, kjer se 

operacija opravlja, prednost bolniki z rakom oziroma življenjsko ogrožujočimi stanji. Sogovornica se je 

pred tremi leti odločila za sam oplačnišk i poseg v Sloveniji, potem ko ji je tukajšnji kirurg 

predstavil, blokada katerih živcev predstavlja najmanjše tveganje za zaplete, kar se je razlikovalo od 

predloga, ki ji ga je dal kirurg v tujini. Zaenkrat je z rezultati zadovoljna, njene težave pa so bile 

lokalizirane le na pazduhe. Ker dela na IT področju, ni tako izpostavljena v poslovnih stikih, vendar je 

bila njena težava vseeno tako moteča, da je poiskala opisano rešitev.  

   Tretja  inform atorka  ima hiperhidrozo od 8. leta starosti, začelo se je na dlaneh in kmalu na 

stopalih, danes pa ima probleme tudi na področju pazduh. Preizkusila je iontoforezo na dlaneh in 

stopalih, ki ji je pomagala, vendar se ji je zdelo, da ima po njej povečano potenje na drugih delih telesa, 

poleg tega se je koža na dlaneh začela precej luščiti in tudi sama terapija ji je dokaj neprijetna, zato je 

trenutno ne izvaja. Drugih metod se ne poslužuje, saj se boji stranskih učinkov. Hiperhidroza obvladuje 

njeno celotno življenje: vsak nakup oblačila in odhod od doma je premišljen, veliko energije terja izbor 

dodatnih oblačil in pripomočkov. Profesionalno čuti ogromno oviro, najtežje ji je pri stikih in mreženju 

ter tem, kako napraviti samozavesten vtis. Konstantno dajanje pozornosti hiperhidrozi ji jemlje 

koncentracijo in čas, vse to pa je vplivalo tudi na odnos do svojega telesa. Ko nastopi poletje, se prične 

največji boj, izogiba pa se tudi dopustovanju v vročih krajih, saj po nekaj dneh nenehno prepotene kože 

ta postane tako otečena in občutljiva, da ji je neprijetno hoditi in prijemati stvari. Kako je imeti 

hiperhidrozo, ponazori z ujetostjo v večno vlago: »Večni občutek vlage na koži je podoben občutku, kot 

da ves čas stojiš v vodi in ne moreš iz nje.«  

   Inform ator, k i se je jav il po em ailu , je zaposlen v zdravstvu in je ves čas v tesnem stiku s 

pacienti, zato je moral še v času študija nujno poiskati trajno rešitev: »Jaz sem imel celo življenje težave 

s prekomernim potenjem dlani in pazduh, malenkost tudi stopal. To je izgledalo tako, da sem se potil pri 

vseh aktivnostih prekomerno, kar bi človek še razumel, potil pa sem se tudi ob vseh stresnih situacijah - testi, 

izpiti, nastopi... Vedno je bil papir, po katerem sem pisal, moker in naguban in črnilo razmazano, tako da 

sem si moral podlagati dodatni papir pod roko. Kar je bilo najbolj moteče, pa je bilo to, da sem se potil, tudi 

ko me je zeblo, pozimi, kar je še poslabšalo zadevo in me je bolj zeblo in sem se še bolj potil. Za operacijo 

pa sem se odločil na fakulteti, ker delo opravljam z orokavičenimi rokami in je bilo potenje v dlani tako 

močno, da mi je pot tekel iz rokavic do komolcev in kapljal na tla. Odločil sem se za pretisnjenje vseh 3 vej 

simpatičnega živca, se pravi 1 za dlani in 2 za pazduhe. Okrevanje po operaciji je kar zoprno, ker boli, ko 

dihaš, kakšen teden in ko dviguješ roke kakšen mesec. Na žalost se je po operaciji pojavilo močno 

nadomestno potenje. Občutno se je povečalo potenje v stopala - ki je sedaj skozi prisotno. Pojavilo se je 

potenje po trebuhu in hrbtu in v dimljah, kjer prej ni bilo nič bolj izrazito kot drugje. Najbolj pa me je 

presenetilo potenje na čelu in glavi ob pekoči hrani - sedaj me čisto zalije v glavo, če pojem kaj pekočega. 

Prej sem lahko jedel pekoče, tako da so mi tekle solze, pa se nisem potil zaradi tega. Torej posledice operacije 

so suhe dlani - kar je ključno in načeloma odtehta ostale nevšečnosti, pazduhe pa se potijo normalno, ne 

morem reči, da se je kaj občutno zmanjšalo... Če bi se lahko še enkrat odločil o operaciji, bi se odločil samo 

za pretisnjenje ene veje živca za dlani, ostalo bi pustil, saj bi bila verjetnost za nadomestno potenje veliko 

manjša.« 

    

5. Sk lep in nadaljn ji korak i 

 

   Raziskava nam je, kljub malo virom, ponudila razgiban vpogled v dogajanje na področju hiperhidroze 

v Sloveniji od leta 2004. V prejšnjem desetletju je bila operacija simpatektomija prepoznana kot rešitev 



za prekomerno potenje in na voljo preko zdravstvenega zavarovanja, v zadnjem desetletju pa je postala 

predvsem samoplačniška. Osebam s hiperhidrozo tako ostajajo na voljo, če izvzamemo zgolj delno 

učinkovite pripravke z aluminijevimi solmi, ki so na voljo v dermatoloških klinikah, le samoplačniške 

storitve, ki niso poceni (npr. cena za botoks terapijo, ki deluje od 3 do 9 mesecev, stane med 400-500 

€ za posamezen del telesa, aparat za iontoforezo pa od 400 € dalje, posebne antiperspirante je 

potrebno naročiti v tujini, oblačila za potenje so že v osnovi dražja itd.). V letu 2019 smo sicer prejeli 

podatek s strani pacientke, da naj bi ji bil omogočen botoks za prekomerno potenje dlani preko 

zavarovanja, vendar informacije nismo preverjali naprej, zagotovo pa gre morda za novost, saj doslej 

pri drugih informatorjih tega nismo zabeležili. Preko družbenih omrežij so bila v zadnjih letih objavljena 

navodila za lastno izdelavo naprave za iontoforezo, česar se poslužuje ena informatorka, ki je tako zelo 

znižala stroške zanjo. 

 

   Vsi udeleženci raziskave so potrdili vpliv hiperhidroze na njihovo kakovost življenja, med odgovori 

pa je še posebej izstopalo poklicno življenje. Danes imajo na voljo več informacij kot v preteklosti, 

vendar je hiperhidroza zaradi redkosti še vedno na obrobju v smislu dostopa do zdravstvenih storitev 

oziroma podpornih mehanizmov. Na mestu bi bila vsaj uporaba vprašalnikov, kot je dermatološki 

indeks kakovosti življenja, boljše svetovanje glede prilagoditev učnega in delovnega okolja, spremljanje 

kakovosti življenja pacientov, morebitna psihološka podpora ter še posebna pozornost otrokom in 

mladostnikom s hiperhidrozo, ki lahko v šoli doživljajo veliko nerazumevanja in se odrečejo aktivnostim 

ter poklicnim potem.  

 

   Vprašanj v anketi je razmeroma veliko in pri analizi je opazno, da niso bili vsi anketiranci vztrajni do 

konca, morda tudi zaradi dolžine, vendar smo želeli zajeti vse aspekte hiperhidroze in spodbuditi 

anketirance k retrospektivnemu pogledu ter čim temeljitejši oceni lastne situacije. V letošnjem letu 

smo želeli organizirati srečanje, na katerem bi lahko zasnovali podporno skupino, ki bi se redno 

srečevala, vendar so nam ukrepi za zamejitev epidemije preprečili načrte. V nadaljnjih korakih raziskavo 

lahko razširimo na krajše ankete ter poizvedbo pri zasebnih klinikah in za druge vrste metod lajšanja 

hiperhidroze, vsekakor pa bomo še naprej vztrajno nagovarjali osebe s hiperhidrozo, da povedo svojo 

zgodbo z namenom izboljšanja kakovosti življenja vseh, ki se soočajo s hiperhidrozo.   
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