ZDRAVJE
ZA VSE
DECEMBER 2019 ZD MURSKA SOBOTA

(P)ostanite
zdravi

VAŠE ZDRAVJE JE NAŠE POSLANSTVO!
Skrbimo za zdravje 59.700 prebivalcev
v 12 pomurskih občinah.

Na svetu si, da gledaš sonce.
Na svetu si, da greš za soncem.
Na svetu si, da sam si sonce
in da s sveta odganjaš - sence.
(Tone Pavček)

Želimo vam
srečno in zdravo
leto 2020!
Kolektiv
ZD Murska Sobota

NAGOVOR DIREKTORICE

Vaše zdravje
JE NAŠE POSLANSTVO
Spoštovani!

KOLOFON

Zdravstveni dom Murska Sobota zagotavlja zdravstveno
varstvo na primarni ravni za prebivalce Upravne enote
Murska Sobota. Zavod deluje na območju 12 občin ustanoviteljic in skrbi za 59.700 prebivalcev, naseljenih na 692 km2.

Izdajatelj
Zdravstveni dom
Murska Sobota
Grajska ulica 24
9000 Murska Sobota
Vsebinska zasnova

Osnovno zdravstveno dejavnost opravljamo na sedežu zavoda v Murski
Soboti in 17 dislociranih enotah.
Temeljno poslanstvo Zdravstvenega doma Murska Sobota ostaja zagotoviti vsem uporabnikom naših zdravstvenih storitev celostno, kakovostno, varno, krajevno in časovno dostopno zdravstveno oskrbo na primarni ravni ter na področju specialistične zdravstvene dejavnosti.
Naš zavod je strokoven, napreden, usmerjen v razvoj, preventivo, opolnomočenje pacientov in poučevanje.

Strategija+
Oblikovanje in
priprava za tisk
Orior, Vanja Sapač s.p.
Tisk
Amicus, Marjan Dovidja s.p.
Naklada
15.000 izvodov

Preventivni programi, s katerimi spodbujamo zdrav življenjski slog in
pomagamo pri opustitvi škodljivih vedenj, so posebno pomembno področje,
s katerim se ukvarjamo.

Vprašanja in predlogi
info@zd-ms.com
Izdaja
Murska Sobota,
december 2019

Če aktivno skrbimo za svoje zdravje in dobro počutje, se to kaže na vseh
področjih našega življenja, smo aktivni in ustvarjalni. Preventivno delovanje je manj boleče in cenejše od zdravljenja, zato vam v zloženki, ki
vam jo pošiljamo, predstavljamo del aktivnosti, ki jih izvajamo za ohranitev vašega zdravja.
(P)ostanite zdravi!
Dr. Edith Žižek Sapač, dr. med., spec.
Direktorica ZDMS

ZDMS izvaja projekt
Nadgradnja in razvoj
preventivnih programov
ter njihovo izvajanje v
primernem zdravstvenem
varstvu in lokalnih
skupnostih. Naložbo
sofinancirata Republika
Slovenija in EU iz Evropskega
socialnega sklada.
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ZDRAVJE V POMURSKI REGIJI

Kako zdravi smo?
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POSKRBITE ZA SVOJE ZDRAVJE!

Center za krepitev
zdravja
14

PATRONAŽNO VARSTVO

V skrbi za zdravje ljudi
od rojstva do smrti

KO SE POVEČA DRUŽINA

Vloga patronažne službe
med nosečnostjo in ob
rojstvu otroka

Dr. Edith Žižek Sapač

PROMOCIJA USTNEGA
ZDRAVJA MED OTROKI

Zmagovalci čistih zob
20

MLADOSTNICE

Svetovalnica za
mladostnice

Zdravstveni dom Murska Sobota izvaja projekt »Nadgradnja in razvoj preventivnih programov ter njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem
varstvu in lokalnih skupnostih«. Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada.
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ZDRAVJE V POMURSKI REGIJI

Projekt Zdravje v občini, ki ga izvaja NIJZ,
meri in prikazuje zdravstvene podatke o zdravju
prebivalstva v slovenskih občinah.
Kako zdravi smo torej Pomurci?

Kako zdravi smo?
STOPNJA SPLOŠNE UMRLJIVOSTI JE V POMURJU VIŠJA OD SLOVENSKEGA POVPREČJA, V OSPREDJU STA UMRLJIVOST ZARADI
BOLEZNI SRCA IN OŽILJA TER RAK. MED DEJAVNIKI TVEGANJA JE
PRI ODRASLIH NAJPOGOSTEJŠI ALKOHOL, PRI OTROCIH PA PREKOMERNA PREHRANJENOST V POVEZAVI S PREMALO GIBANJA.

Vir: http://obcine.nijz.si
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ZDRAVJE V POMURSKI REGIJI

01
Prebivalci in skupnost
Pomursko regijo zaznamujeta negativni prirast prebivalstva in velik delež ljudi,
starejših od 65 let, kar se skupaj s preostalimi dejavniki odraža na zdravstvenem stanju populacije.
Pomurje

SLO

-5,2 %

0,8 %

5,1 %

5,0 %

OSNOVNO IZOBRAŽENI ODRASLI (OŠ ali manj)

22,9 %

16,1 %

STOPNJA DELOVNE AKTIVNOSTI

51,3 %

59,5 %

PRIČAKOVANO TRAJANJE ŽIVLJENJA - moški

75,7 leta

78,0 let

PRIČAKOVANO TRAJANJE ŽIVLJENJA - ženske

82,5 leta

83,9 leta

PRIRAST PREBIVALSTVA
STAREJŠE PREBIVALSTVO (nad 80 let)

PRIČAKOVANO

TRAJANJE
ŽIVLJENJA

ŽENSKE

82,5
75,7

LETA

MOŠKI

LETA

02
Zdravstveno stanje Pomurcev
Pomurci v primerjavi z državnim povprečjem pogosteje koristimo bolniško
odsotnost in uporabljamo več zdravil. Prav tako je v regiji več srčnih in možganskih kapi.
Pomurje

SLO

dnevi

16,5

14,4

dnevi

5,6

5,1

sss/100

PREJEMNIKI ZDRAVIL ZARADI POVIŠ. KRVN. TLAKA

27,3

23,4

sss/100

PREJEMNIKI ZDRAVIL PROTI STRJEVANJU KRVI

13,7

11,8

sss/100

SRČNA KAP (35-74 let)

3,5

2,1

sss/100

MOŽGANSKA KAP (35-84 let)

4,2

2,6

sss/100

16,4

15,1

sss/100

BOLNIŠKA ODSOTNOST
PREJEMNIKI ZDRAVIL ZARADI SLADK. BOLEZNI

PREJEMNIKI ZDRAVIL ZARADI DUŠ. MOTENJ

VEČ ZDRAVIL

VEČ SRČNIH in
MOŽGANSKIH
KAPI

POZITIVNO ODSTOPANJE OD SLOVENSKEGA POVPREČJA V POMURJU JE NA PODROČJU
OBOLELOSTI S KLOPNIM MENINGOCEFALITISOM, MANJ PA JE TUDI ZLOMLJENIH KOLKOV
PRI STAREJŠIH.
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ZDRAVJE V POMURSKI REGIJI

03
NAJPOGOSTEJŠI DEJAVNIK TVEGANJA
PRI OTROCIH je prekomerna prehranjenost v povezavi s premalo gibanja
Otroci potrebujejo veliko gibanja in uravnoteženo prehrano. Čeprav se
je v zadnjem letu delež prekomerno prehranjenih otrok v pomurskih
občinah nekoliko zmanjšal, je v vseh pomurskih občinah delež prekomerno prehranjenih otrok večji od slovenskega povprečja.

Pomurje

SLO

TELESNI FITNES OTROK

48,3 %

50,1 %

PREKOMERNA PREHRANJENOST OTROK

30,6 %

24,8 %

PREKOMERNA
PREHRANJENOST
OTROK
V POMURJU

30,6 %
V Pomurju je
delež prekomerno
prehranjenih otrok
večji od slovenskega
povprečja.

Prekomerna prehranjenost otrok, starih od 6 do 14 let,
v %, leto 2019
Tišina
Šalovci
Rogašovci
Puconci
Murska Sobota
Moravske Toplice
Kuzma
Hodoš
Gornji Petrovci
Grad
Cankova
Beltinci
Slovenija
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PREHRANJEVANJE IN ŽIVLJENJSKI SLOG OTROK STA TESNO POVEZANA Z NAVADAMI IN VZORCI STARŠEV.
NA DELAVNICI ZDRAVO ŽIVIM, KI JO IZVAJAMO V OKVIRU CENTRA ZA KREPITEV ZDRAVJA, STARŠI PRIDOBITE POTREBNE
INFORMACIJE IN SPODBUDO ZA ZDRAV ŽIVLJENJSKI SLOG, KI BO KORISTIL VAM IN VAŠIM OTROKOM.

i
PRIJAVE: 030 641 514
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ZDRAVJE V POMURSKI REGIJI

04
NAJPOGOSTEJŠI DEJAVNIK TVEGANJA
ZA ZDRAVJE PRI ODRASLIH je alkohol
Tvegano in škodljivo pitje alkohola je eden od glavnih preprečljivih
dejavnikov tveganja za kronične bolezni, poškodbe, nezgode ...

PROMETNE NESREČE Z ALKOHOLIZIRANIMI
POVZROČITELJI
BOLEZNI, NEPOSREDNO PRIPISLJIVE ALKOHOLU
(15 let in več)

Obiščite spletno stran www.sopa.si in
odgovorite na vprašalnik o vaših
pivskih navadah.

i
SVETOVALNICA ZA TVEGANA VEDENJA
Center za krepitev zdravja Murska Sobota
mobilni telefon: 041 644 918
e-pošta: ckz@zd-ms.si
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Pomurje

SLO

11.3 %

9.0 %

2.2 %

2.0 %

PROMETNE
NESREČE
Z ALKOHOLIZIRANIMI
POVZROČITELJI

11,3 %
BOLEZNI,
PRIPISLJIVE ALKOHOLU

2,2 %

ZDRAVJE V POMURSKI REGIJI

05
KAKO SE PREHRANJUJEMO?
Raziskava Zdravje v občini zajema tudi podatke o
prehranskih navadah prebivalstva.
V Pomurju vsakodnevno zajtrkuje 66,5 % prebivalcev, kar
je največ v primerjavi z drugimi slovenskimi regijami. Prav
tako pozitivno odstopamo od slovenskega povprečja pri
uživanju sveže zelenjave in rib, ki jih vsaj enkrat tedensko
uživa tretjina Pomurcev.
Še vedno uživamo preveč ocvrte hrane in sladkih pijač.
Slednje so prave energijske bombe, zato njihovo uživanje
odsvetujemo odraslim, še posebej pa otrokom.

V POMURJU
VSAKODNEVNO
ZAJTRKUJE

66,5 %
PREBIVALCEV

PREKOMERNO
UŽIVANJE
ocvrte hrane in
sladkih pijač

URAVNOTEŽENA PREHRANA,
DOVOLJ GIBANJA in
IZOGIBANJE ŠKODLJIVIM
RAVNANJEM
so dolgoročno najboljša preventiva za
vzdrževanje ali izboljšanje
zdravstvenega stanja.

NE SMEMO PA POZABITI NA PRISTNE MEDOSEBNE ODNOSE,
KI DOKAZANO POZITIVNO VPLIVAJO NA POČUTJE LJUDI.
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POSKRBITE ZA SVOJE ZDRAVJE!

Pri tem ti lahko pomagamo!
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POSKRBITE ZA SVOJE ZDRAVJE!

izvaja številne programe za KREPITEV ZDRAVJA posameznikov.

Poleg programov, ki so namenjeni specifičnim skupinam – nosečnicam,
mladim družinam, otrokom in mladostnikom, zaposlenim, ranljivim
skupinam, starejšim -, so na voljo tudi PROGRAMI ZA KREPITEV
ZDRAVJA, ki so namenjeni najširšemu krogu prebivalstva.
Udeležijo se jih lahko vsi odrasli (starejši od 19 let), ki želijo narediti
nekaj dobrega za svoje zdravje in poskrbeti za dobro počutje.
Delavnice in svetovanja izvaja multidisciplinarni tim
strokovnjakov: diplomirane medicinske sestre/zdravstveniki, fizioterapevti, psihologi, dietetik in kineziolog. Po potrebi se vključujejo tudi drugi strokovnjaki, zaposleni v ZD Murska Sobota: ginekologi, pediatri, patronažna služba in strokovnjaki družinske medicine.

i
https://ckz.zd-ms.si/
www.facebook.com/ckz.murska.sobota
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POSKRBITE ZA SVOJE ZDRAVJE!

ŽELITE NAREDITI NEKAJ
DOBREGA ZA SVOJE ZDRAVJE?
Odraslim, ki želijo poskrbeti za svoje zdravje in dobro počutje, so namenjene
TEMELJNE DELAVNICE in SKUPINSKA SVETOVANJA s področja zdravega
življenjskega sloga, prehrane, dobrega počutja in gibanja.
Delavnice so BREZPLAČNE in zanje NE POTREBUJETE NAPOTNICE oziroma napotitve zdravnika.
Udeležite se jih, če želite izvedeti več o posamezni tematiki, se naučiti različnih tehnik in vaj.

TEMELJNE DELAVNICE in SKUPINSKA SVETOVANJA

SLADKORNA
BOLEZEN TIPA 2

ZDRAVO
ŽIVIM

ALI SEM FIT?

ZVIŠAN
KRVNI SLADKOR

TESTIRANJE TELESNE
PRIPRAVLJENOSTI
za odrasle/starejše

ZVIŠANE
MAŠČOBE V KRVI

i
ZVIŠAN
KRVNI TLAK
TEHNIKE
SPROŠČANJA
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TERMINE IN PODROBNO
VSEBINO RAZPISANIH
DELAVNIC NAJDETE NA:
https://ckz.zd-ms.si

POSKRBITE ZA SVOJE ZDRAVJE!

KJE NAS NAJDETE?

Vsem, ki bi želeli v svoje življenje vnesti trajne spremembe, so na voljo
POGLOBLJENE OBRAVNAVE s področja ZDRAVEGA ŽIVLJENJSKEGA
SLOGA, DUŠEVNEGA ZDRAVJA ali TVEGANIH VEDENJ.
Gre za dlje trajajoče obravnave, na katere vas bo napotil osebni zdravnik po lastni

(stavba Dispanzerja za
medicino dela, prometa in
športa)
KMALU SE BOMO PRESELILI
V NOVE PROSTORE: Gradimo
prizidek ob severni strani
otroškega in mladinskega
dispanzerja ter ginekološkega
oddelka ZDMS.

presoji ali na vašo željo.

POGLOBLJENJE OBRAVNAVE

Grajska ulica 24
9000 Murska Sobota

Svetovalnica za zdrav življenjski slog

m
m
t
e

1. Zdravo jem
2. Gibam se

030 641 514
041 396 413
(02) 534 13 94
ckz@zd-ms.si

3. Zdravo hujšanje
4. S sladkorno boleznijo skozi življenje

CKZ, ENOTA CANKOVA

Svetovalnica za duševno zdravje

Cankova 65
9261 Cankova

(stavba Splošne ambulante
Cankova)

		

1. Podpora pri spoprijemanju z depresijo

m 041 644 908
t (02) 540 90 23
e ckz.cankova@zd-ms.si

2. Podpora pri spoprijemanju s tesnobo
3. Spoprijemanje s stresom

CKZ, ENOTA ROGAŠOVCI
(Gasilski dom Rogašovci)

Svetovalnica za tvegana vedenja
1. Skupinsko svetovanje za
opuščanje kajenja
2. Individualno svetovanje za
opuščanje kajenja

i
STE V DUŠEVNI STISKI?
V okviru CKZ vam je na voljo
PSIHOLOG, dodatno strokovno
usposobljen za pomoč osebam
v duševni stiski. Pokličite nas
na 041 396 192 ali se zaupajte
svojemu zdravniku.

Rogašovci 14/b
9262 Rogašovci
m 041 644 918
t (02) 621 36 74
e ckz.rogasovci@zd-ms.si
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PATRONAŽNO VARSTVO

PATRONAŽNO VARSTVO

V SKRBI ZA
ZDRAVJE LJUDI
od rojstva do smrti

V PATRONAŽNEM VARSTVU obravnavamo posameznike v različnih življenjskih
obdobjih, vse od rojstva do smrti, na njihovem domu, v družini in v lokalni skupnosti.
Obsega preventivno in kurativno dejavnost.
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PATRONAŽNO VARSTVO

V PATRONAŽNEM VARSTVU Zdravstvenega doma Murska
Sobota je zaposlenih 26 patronažnih medicinskih sester.
Sedež naše enote je v Zdravstvenem domu Murska Sobota,
imamo pa še štiri dislocirane enote, in sicer na Zdravstveni
postaji Grad , v Beltincih, Gornjih Petrovcih in Rogašovcih.

PREVENTIVNA ZDRAVSTVENA NEGA NOSEČNIC,
OTROČNIC IN NOVOROJENČKOV:
MAMICO SPREMLJAMO OD NOSEČNOSTI DO
POPORODNEGA OBDOBJA (OBISK PRI NOSEČNICI, OBISK PRI OTROČNICI). Prvi obisk
novorojenčka opravimo v 24 urah po odpustu
iz porodnišnice in tudi pozneje spremljamo njegov razvoj (obisk novorojenčka, obisk dojenčka,
obisk v drugem in tretjem letu starosti).

KJE NAS NAJDETE?

PATRONAŽNA IN BABIŠKA SLUŽBA
ZDRAVSTVENI DOM MURSKA SOBOTA

Grajska ulica 24
9000 Murska Sobota
t (02) 53 41 324 ali
m 051 301 511 ( dežurni telefon)
DOSEGLJIVOST
V prostorih patronažne službe smo
dosegljivi od ponedeljka do petka
(7.00-8.00 in 12.00-15.00)

24ur

PO PRIHODU
IZ PORODNIŠNICE

i
ZA NUJNE PRIMERE IN ZDRAVSTVENO NEGO NOVOROJENČKA je patronažna
služba organizirana tudi ob sobotah, nedeljah in praznikih (dežurstvo). Za
potrebe tovrstnih obiskov pokličite Patronažno in babiško službo Murska
Sobota na telefon: 051 301 511 ali (02) 534 13 24.

PATRONAŽNA IN BABIŠKA SLUŽBA
ZP BELTINCI

Cvetno naselje 1
9231 Beltinci
t

(02) 54 22 573

DOSEGLJIVOST
Od ponedeljka do petka
(7.00-7.30 in 13.00-15.00)

PATRONAŽNA IN BABIŠKA SLUŽBA
ZP ROGAŠOVCI

PREVENTIVNI OBISKI NA DOMU

Rogašovci 14/a
9262 Rogašovci
t (02) 55 88 612
DOSEGLJIVOST

Preventivne obiske opravljamo pri OSEBAH Z
MOTNJAMI V RAZVOJU, INVALIDIH, KRONIČNO BOLNIH OSEBAH in OSEBAH, STARIH VEČ
KOT 65 LET, ki so osamele in socialno ogrožene. Spodbujamo tudi odzivnost v preventivne
programe SVIT, ZORA in DORA.

Od ponedeljka do petka
(7.00-7.30 in 13.00-15.00)

PATRONAŽNA IN BABIŠKA SLUŽBA
ZP GRAD

Grad 186/c
9264 Grad
t (02) 621 36 79

i

DOSEGLJIVOST

Na podlagi pisnega naročila osebnega zdravnika izvajamo ZDRAVSTVENO
NEGO PACIENTA NA DOMU, ko ta zaradi zdravstvenega stanja ne zmore do
izbranega zdravnika.

Od ponedeljka do petka
(7.00-7.30 in 13.00-15.00)

S PROMOCIJO ZDRAVJA SPODBUJAMO LJUDI, DA ZDRAVJE POSTAVIJO NA
NAJVIŠJE MESTO NA LESTVICI ČLOVEKOVIH VREDNOT IN AKTIVNO SKRBIJO ZANJ.
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KO SE POVEČA DRUŽINA

VLOGA PATRONAŽNE SLUŽBE
med NOSEČNOSTJO in ob
ROJSTVU OTROKA
Intervju s patronažno sestro

Dan, ko novorojenček in mamica prideta iz porodnišnice,
je za družino prav gotovo zelo poseben, poln lepih čustev, a
tudi skrbi. Patronažne medicinske sestre imajo v tem za družino občutljivem obdobju zelo pomembno vlogo: pomagajo
pri negi novorojenčka in mamice ter prepoznavajo stanja, ki
zahtevajo dodatne zdravstvene obravnave. Nekaj koristnih
nasvetov iz prve roke je z nami delila patronažna medicinska sestra ZD Murska Sobota Martina Panker, dipl. m. s.

KAKO POTEKA OBISK PATRONAŽNE
MEDICINSKE SESTRE NA DOMU OB
ODPUSTU NOVOROJENČKA IN MAMICE IZ
PORODNIŠNICE?

1 obisk

MED NOSEČNOSTJO

NOSEČNICA IMA
PRAVICO DO
ENEGA
PATRONAŽNEGA
OBISKA MED
NOSEČNOSTJO
(V PRAKSI PO 28.
TEDNU).
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KAKO IN KDAJ NAJ STARŠI OBVESTIJO PATRONAŽNO SLUŽBO, DA STA NOVOROJENČEK
IN MAMICA ŽE DOMA?
»Obveščanje o odpustih iz porodnišnic se

»Standard našega dela zahteva, da obravnavamo
novorojenčka v 24 urah po odpustu iz
porodnišnice, ne glede na to, ali gre za običajen
delovni dan, konec tedna ali praznike. Tako zgodnja
obravnava je zelo pomembna za novorojenčka
in otročnico, saj tako zagotovimo neprekinjeno
strokovno nego tudi po odpustu iz porodnišnice.
Ker se je v zadnjem času skrajšala ležalna
doba po porodu in domov prihajajo vse mlajši
novorojenčki, najpogosteje stari le tri dni, so
ti odvisni od strokovne nege, ki jo patronažne
medicinske sestre nudimo.

po Sloveniji razlikuje. V naši murskosoboški

Prvemu sledijo ponovni obiski. Te načrtujemo
glede na stanje in starost novorojenčka ter
potrebe matere. Obiski so v prvem tednu po
odpustu iz porodnišnice pogostejši, pozneje pa so
presledki med obiski daljši.«

kartončku preverijo pravilnost naslova in po

porodnišnici na patronažno službo opozori
osebje pred odpustom. Ob odpustu iz
porodnišnice mamica prejme poseben kartonček
– Prijava poroda –, ki je namenjen patronažni
medicinski sestri. Poleg tega prejmejo še našo
zloženko z vsemi potrebnimi informacijami in s
kontakti naše službe.
Tako lahko že na poti iz porodnišnice starši
prinesejo kartonček »Prijava poroda« k nam in
ga spustijo v nabiralnik pred vrati (starši naj na
potrebi dopišejo nov naslov) ali pa nas pokličejo
na dan odpusta in naročijo obisk. Vse dokumente
potem mamica odda patronažni medicinski sestri
na prvem obisku.

KO SE POVEČA DRUŽINA

Če je prvi obisk ob koncu tedna ali prazniku,
opravi prvi obisk dežurna patronažna
medicinska sestra, naslednje obiske pa
potem opravi patronažna medicinska
sestra, ki dela na tem terenu in so jo
mamice že spoznale, če jih je obiskala kot
nosečnico. Če starši kartonček spustijo v
nabiralnik na zunanjih – dislociranih enotah
patronažnega varstva (Beltinci, G. Petrovci,
Grad, Rogašovci), naj obvezno pokličejo
na telefonsko številko, ki se nahaja na
nabiralniku ali vhodnih vratih. Med dežurstvi
je namreč delovni čas zunanjih postaj
drugačen.«

POLEG NOVOROJENČKA POMAGATE
TUDI MLADI MAMICI, OTROČNICI.
KAKO?
»Veliko ljudi misli, da je obisk patronažne
medicinske sestre namenjen le
novorojenčku, pa ni tako. Patronažna
medicinska sestra skuša otročnici zagotoviti
dobro psihofizično počutje, da bo ta pri
oskrbi novorojenčka povsem samostojna,
da se bo dobro počutila in da v poporodnem
obdobju pri njej ne bo prišlo do zapletov.
Tudi sicer je v tem obdobju za mamice
pomembno, da dobijo spodbudo, pohvalo
ali tolažbo, če je potrebno.
Patronažna medicinska sestra pri mamici
spremlja tudi vitalne funkcije, opazuje
čiščo, rano na presredku ali po carskem
rezu, krčenje maternice, ožilje na nogah,
pregleda dojke in bradavice ter pomaga pri
morebitnih težavah, spremlja uriniranje in
odvajanje ter prisotnost hemoroidov.«

S KATERIMI TEŽAVAMI SE
NAJPOGOSTEJE SREČUJEJO
NOVOPEČENI STARŠI V TEM
NAJZGODNEJŠEM OBDOBJU?
»Prihod prvega otroka za starše pomeni
izpolnitev sanj, toda nastanek družine ima
na partnerski odnos pogosto nasproten
učinek od pričakovanega, saj prinaša tudi
številne spremembe, kar v začetku povzroča
težave. Poporodno obdobje je občutljivo
za vso družino, saj se v njem vzpostavljajo
nove vezi in odnosi.
Seveda pa se v začetku pojavljajo težave
tudi z nego novorojenčka; pojavlja se skrb
o tem, kaj delajo prav in kaj ne. Težave so
pogoste tudi pri vzpostavljanju dojenja.
Naša prisotnost v družini je prve dni po
odpustu ključnega pomena.«

KATERE NAPAKE PA
NAJPOGOSTEJE DELAJO?
»V tem zgodnjem poporodnem obdobju
staršem pridejo prav nasveti strokovnjakov.
Mladi starši pa včasih delajo napake, tako da
iščejo informacije in nasvete vsepovsod, na
primer na različnih forumih, in tako pogosto
dobijo nepreverjene oz. nestrokovne
informacije.«

OTROČNICA IN NOVOROJENČEK
IMATA PRAVICO DO
PATRONAŽNEGA OBISKA
V PRVIH 24 URAH PO ODPUSTU
IZ PORODNIŠNICE.

KAKŠNA SO VAŠA
PRIPOROČILA
GLEDE DOJENJA?
»V prvih šestih mesecih otrokovega
življenja se priporoča izključno dojenje,
po dopolnjenem šestem mesecu starosti
pa Svetovna zdravstvena organizacija
svetuje dojenje ob dodajanju druge hrane.
Patronažne medicinske sestre se držimo
teh priporočil. Seveda pa mamice naprej vsa
navodila glede dojenja in uvajanja mešane
prehrane dobijo tudi pri izbranih pediatrih v
posvetovalnicah.
Naša naloga je, da svetujemo glede
hranjenja novorojenčka in mlade mamice
spodbujamo k dojenju. Poleg tega
pomagamo pri uporabi primernih tehnik
za uspešno dojenje in svetujemo ob
morebitnih težavah v povezavi z dojenjem.
Sicer je treba poudariti, da ni povsem
samoumevno, da bo vsaka mati dojila.
Obstajajo lahko različni razlogi pri materi ali
otroki, zaradi katerih se otrok ne sme ali ne
more dojiti ali pa se mati iz osebnih razlogov
odloči, da ne bo dojila. V tem primeru so na
voljo primerni mlečni nadomestki.«

24ur
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PROMOCIJA
PROMOCIJA USTNEGA
USTNEGA ZDRAVJA MED OTROKI
ZDRAVJA MED OTROKI

Lepi in zdravi zobje so ogledalo našega zdravja.
Najpreprostejši in najučinkovitejši ukrep za zdrave zobe je
redna, temeljita in pravilna ustna higiena.

POD OKRILJEM SPECIALISTIČNE ZOBNE AMBULANTE ZA OTROŠKO IN PREVENTIVNO ZOBOZDRAVSTVO TER ZOBOZDRAVSTVENE VZGOJE IN PREVENTIVE ŽE
VRSTO LET POTEKA AKCIJA »ZMAGOVALCI ČISTIH ZOB«, S KATERO OTROKE OZAVEŠČAMO O POMENU USTNE HIGIENE.
PROMOCIJO USTNEGA ZDRAVJA IZVAJAMO NA 16 OSNOVNIH ŠOLAH, ŠOLI S POSEBNIMI POTREBAMI IN NA 8 PODRUŽNICAH.
ZMAGOVALNI RAZRED PREJME POSEBNO NAGRADO – UČENCI SE UDELEŽIJO
ZAKLJUČNE PRIREDITVE, KI VSAKO LETO POTEKA V LJUBLJANI IN NA KATERI SE
ZBEREJO ZMAGOVALNI RAZREDI IZ VSE SLOVENIJE.
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ZDRAVJE ZA VSE

V ŠOLSKEM LETU 2018/19
SMO PRVIČ ORGANIZIRALI
REGIONALNO PRIREDITEV,
na katero smo povabili
zmagovalni razred iz vsake
od sodelujočih pomurskih šol.

Otroci od drugega do petega razreda tekmujejo za naziv zmagovalnega
razreda za najbolj čiste zobe. Čistost zob se preverja s pomočjo tabletk,
ki obarvajo zobne obloge. Teh naj bi bilo na zobeh čim manj.

Več kot 450 učencev zmagovalnih razredov
smo 4. junija 2019 obdarili z glasbeno-gledališko otroško predstavo Zmagovalci čistih zob.
Imeli smo se izvrstno!
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