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Tisti, ki si želijo živeti čim bolj zdravo in se zavedajo, da v teh 
precej stresnih časih potrebujejo tudi nekaj pomoči, so se 
gotovo že srečali s podjetjem Frekvenca in ponudbo njihovih 
izdelkov. Na pravi frekvenci z naravo je slogan podjetja, ki 
vztraja pri tem, da so izdelki, ki jih ponuja ljudem, kakovostni, 
naravni, ekološki, varni in neoporečni. Zdaj so si zadali nov cilj: 
Revitalizirajmo Slovenijo je slogan, s katerim med Slovence 
pošiljajo blagovno znamko Vila zdravja, ki združuje njihovo 
najnovejšo ponudbo, v kateri ima pomembno, upajo, da celo 
prelomno mesto, tudi medicinska termografija. 

Medicinska 
termodiagnostika

M edicinska termografija, torej upo-
raba termokamere za zaznavanje in 
merjenje energije, ki jo oddaja telo, 

na podlagi česar se ugotavlja, kje v telesu se 
kažejo težave, ni nova tehnologija. Poznana je 
že kakega pol stoletja, tudi pri nas se že najde-
jo ponudniki te diagnostične metode, ampak 
v Frekvenci so se tega lotili na vrhunski ravni.

Imajo najnaprednejšo certificirano opre-
mo z najboljšo toplotno občutljivostjo v regiji, 
pravijo, poleg tega so edini, ki, znova v širši 
regiji, izvajajo profesionalne in strokovne me-
dicinske preglede po certificiranem protokolu 
s strani IAMT (Institute of Medical Thermo-

Metoda,
ki bolezen prehiti 

za osem let 

graphy), ki edini zagotavlja rezultate, na pod-
lagi katerih je res mogoče dati zdravniško oce-
no stanja človeka, ki se ga slika z infrardečo 
medicinsko termokamero.

Sliši se preprosto, ampak v resnici gre za zares 
zapleteno tehnologijo in natančno predpisan pro-
tokol. Tega se ne da opraviti v nekaj minutah in 

kjer koli, pravijo. Pri njih pregled traja uro in pol, 
človeku, ki se pride slikat, pa je zagotovljena po-
polna zasebnost. Tudi zato, da se čim bolj zmanj-
šajo dejavniki, ki lahko vplivajo na postopek, kot 
so stres, živčnost, zadrega … Protokol natančno 
predpisuje še vrsto drugih dejavnikov, ki jih je 
treba upoštevati, med drugim temperaturo v pro-



2626

Področja uporabe 
medicinske termografije:
¶	preventivni pregledi splošnega stanja 

organizma;

¶	bolezni in obolenja dojk;

¶	bolezni, poškodbe in obolenja 
gibalnega sistema;

¶	bolezni, poškodbe in obolenja 
živčnega sistema;

¶	bolezni, poškodbe in obolenja mišic, 
kit in vezi;

¶	bolezni srca in ožilja, infekcijske 
bolezni, vnetja;

¶	bolezni in vnetja, povezana s 
prehrano;

¶	obolenja zob, zobnih korenin in ustne 
votline;

¶	bolezni, poškodbe in obolenja kože, 
dihal, prebavil in prebavnega trakta;

¶	bolezni, vnetja in obolenja sečil;

¶	pomoč pri kirurških posegih in po njih;

¶	spremljanje uspešnosti poteka 
zdravljenja, terapij …

Kaj je medicinska 
termografija?

Medicinska termografija pomeni 
uporabo infrardeče termokamere 
za merjenje stanj in procesov 
v organizmu, ki jih imenujemo 
termoregulacija metabolizma. 
Povedano preprosteje: s posebno 
kamero se meri energijo, ki jo 
oddaja telo, to energijo pa naprava, 
seveda gre za tehnološko zapletene 
postopke, pretvori v barvni spekter. 
Vzorci toplotne aktivnosti, ki se 
pokažejo, so za usposobljenega 
strokovnjaka nekakšen zemljevid 
človekovega telesa ali dela telesa, iz 
katerega lahko zelo natančno razbere 
opozorila, kje potekajo fiziološki 
procesi, ki nakazujejo potencialno 
obolenje oziroma bolezen. 

Morda je najboljši primer 
za prikaz razlike med 
klasičnimi metodami in 
medicinsko termografijo 
podoba drevesa: klasične 
metode pokažejo sprembe 
v krošnji, ko je ta že bolna, 
medicinska termografija 
pa v koreninah, kjer ta 
bolezen šele nastaja. In 
termodiagnostika lahko 
uradno medicinsko razlago 
prehiti tudi za osem let, 
kažejo dosedanje izkušnje.

Prednosti medicinske 
termografije:
¶	zgodnje odkrivanje (do 8 let prej kot 

metode uradne medicine);
¶	splošna uporabnost (celo telo in vsi 

sistemi);
¶	natančnost (jasno vidno območje 

težav);
¶	brez bolečin (ni niti stika z napravo niti 

s terapevtom) 
¶	brez tveganja (ni sevanja ali drugega 

škodljivega vpliva).

storu in podobno, zato da so povsem odstranjene 
vse motnje, ki bi lahko vplivale na rezultate. Ka-
mera stoji na popolnoma avtomatiziranem, da-
ljinsko vodenem stojalu, termografist pa foto-
grafiranje usmerja iz sosednjega prostora.

Rezultatov (za zdaj) še ne interpretirajo 
sami, ampak  jih pošljejo partnerjem v Ame-
riko, skupini zdravnikov specialistov s 35 leti 
izkušenj z medicinsko termografijo (Physici-
ans Insight Clinical Intertpretation), ki izvide 
strokovno razčlenijo in pošljejo zelo podrobno 
in natančno razlago ter priporočila za nadalj-
nje ukrepe. 

Ampak toliko znanja na tem področju pa že 
imajo tudi sami, pravijo v Frekvenci, da zna-
jo brati termograme, čeprav si jih še ne drzne-
jo interpretirati, da lahko usmerijo človeka. 
Predvsem pa da vidijo, ali se v telesu kaj do-
gaja ali pa morda ne, v tem primeru svetujejo, 
da se izvidov ne pošilja v Ameriko, saj za to ni 
potrebe, stane pa. Ne, nočejo služiti s tem, pra-
vijo, »želimo pomagati narodu.« 

No, ta narod je do medicinske termografije 
za zdaj še precej zadržan. V Sloveniji medicin-
ska termodiagnostika ni uradno priznana me-
toda diagnosticiranja. Tisti, ki se je lotevajo, 
pa, kot rečeno, navadno nimajo niti dovolj do-
bre tehnologije niti znanja. A to nikakor ne po-
meni, da imajo vsi slabe namene in iščejo zgolj 
zaslužek. Milan Urbič iz Frekvence je prav v 
zvezi s tem dejal, da si močno želijo sodelova-
nja. Z zdravniki, s tistimi, ki si želijo delati na 
področju medicinske termodiagnostike, ker 
verjamejo vanjo, pa s terapevti, ki se ukvarjajo 
z alternativnimi metodami zdravljenja …   

»Naša želja in težnja je, da našim strokovnja-
kom približamo to tehnologijo, zato da bi jo 
bolje razumeli. Nismo konkurenca, ampak do-
polnilna možnost za ljudi, ki bi šla v idealnih 
razmerah z roko v roko z medicino. V dobro 
ljudi. Če mi s to metodo postavimo diagnozo, 
da se na fiziološki ravni človeka nekaj dogaja, 
njegov zdravnik, morda tudi zdravilec, pa tega 
potem ne upošteva, potem nismo naredili nič. 

Naše delo je razvrednoteno, človek, ki smo ga 
fotografirali, zmeden …,« poziva k sodelova-
nju za dobro ljudi Milan Urbič.

Medicinska termografija ne more reči, tako 
kot tega ne more niti mamografija, na primer, 
da ima človek raka, lahko pa opozori na proce-
se, ki morda vodijo tja.

»Razlika od klasičnih diagnostičnih metod 
je ta, da te, ki jih poznamo, na primer mamo-
graf, magnetna resonanca in podobno, merijo 
anatomske spremembe v telesu, torej to, kar 
se je že zgodilo. Kar pomeni, da je bolezen ta-
krat že prisotna, da je že napredovala, in edi-
na rešitev je agresivno zdravljenje. Medicinska 

termografija pa ima poleg tega, da prav tako 
meri anatomske spremembe, to prednost, da 
je detektor fizioloških procesov v telesu, ki se 
trenutno dogajajo in ki bodo morda nekoč iz-
bruhnili v bolezen. Na podlagi toplotnih mar-
kerjev lahko predvidimo, kako se bo stvar raz-
vijala, imamo možnost, da preventivno ukre-
pamo, nekaj spremenimo v življenju …« 

V tem je prednost medicinske termografije. 
Pa tudi v tem, da zajame celo telo, različne sis-
teme v telesu in da se lahko postopek, ker pri 
njem ni nikakršnega tveganja, ponavlja, koli-
korkrat je potrebno, kar omogoča redno spre-
mljanje oziroma primerjanje stanja organiz-
ma. (sf)


