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UVODNIK

Pred nami je najbolj prazničen me-
sec v letu. December je čas luči, 
miru, topline, drobnih pozornosti in 
lepih želja. Če smo iskreni, tudi čas, 
ko se nam vedno kam mudi in ve-
likokrat pomislimo, kako hitro teče 
naš čas. 

In tako hitro bo za nami tudi leto 
2019, lahko rečemo uspešno leto, 
kjer smo si na začetku leta zastavi-
li letne cilje: doseganje programov 
po pogodbi z ZZZS, pridobitev novih 
programov, novih sodelavcev, iz-
vajanje in sodelovanje pri različnih 
projektih, povečanje deleža samo-
plačniških storitev, posodobitev vo-
znega parka, sodelovanje s strokov-
nimi institucijami v občini, regiji in 
državi, vključevanje v raziskovalne 
dejavnosti, strokovno usposablja-
nje in izobraževanje. Nenehno stre-
mimo k izboljševanju zadovoljstva 
pacientov in zaposlenih, zagotavlja-

nju odličnih zdravstvenih storitev 
in optimalnih delovnih pogojev za 
zaposlene.

Mesec december je pester mesec. 
Razveselijo nas dobri možje, 1. 12. 
obeležujemo svetovni dan aidsa, 
10. 12. svetovni dan človekovih pra-
vic, praznujemo Božič in dan samo-
stojnosti. V tem mesecu bo konča-
na gradnja objekta, v katerem bodo 
ambulante in prostori Centa za kre-
pitev zdravja. Prav tako bo v mese-
cu decembru tudi otvoritev splošne 
in zobne ambulante v Bakovcih. 

Svet zavoda je na novembrski seji 
imenoval direktorico Edith Žižek 
Sapač za direktorico Zdravstve-
nega doma Murska Sobota tudi v 
naslednjih štirih letih. Za direktori-
co sta dva uspešna mandata. Časi, 
ki so pred nami, zahtevajo veliko 
požrtvovalnosti, truda in dela, zato 

potrebujemo odločno osebo, kar 
sta že prepoznala tudi KVIAZ in me-
stni svet MO Murska Sobota in dala 
soglasje k njenemu imenovanju.

Ob koncu leta pa je beseda »hvala« 
namenjena vsem vam zaposlenim, 
ki ste pripomogli k temu, da dose-
gamo dobre rezultate, da zagota-
vljamo kakovostne storitve, da so 
pacienti zadovoljni, da smo prepoz-
nani v širši javnosti, da se trudite 
in da smo trdno in varno delovno 
okolje.

Vsem vam in vašim bližnjim vošči-
mo vesele božične praznike in sreč-
no v novem letu. 

Renata Gorjan, dipl. m. s.,
pomočnica direktorice za področ-

je zdravstvene nege
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CEPLJENJE PROTI GRIPI

Gripa predstavlja veliko grožnjo za 
javno zdravje in ima velik vpliv na 
obolevnost in umrljivost. Najučin-
koviteje se pred gripo zavarujemo 
z vsakoletnim cepljenjem, zato je 
cepljenje priporočljivo za vse, ki 
želijo sebe in svoje bližnje zaščititi 
pred boleznijo. 

Cepljenje proti gripi je še zlas-
ti priporočljivo za osebe, ki imajo 
kronične bolezni obtočil, sečil, je-
ter, metabolne bolezni, nekatere 
živčno-mišične in vezivne bolezni, 
zdravljene s kemo- ali radioterapi-
jo, in maligna obolenja, nekatere 
bolezni krvi in krvotvornih organov, 
bolezni, ki slabijo imunski odziv, 
osebe, stare 65 let in več, nosečnice 
ter ekstremno debele osebe (ITM ≥ 
40). Stroške cepljenja za navedene 
skupine populacije letos v celoti 
krije obvezno zdravstveno zavaro-
vanje. Za zdrave osebe je cepljenje 
samoplačniško. Cepljenje je pripo-
ročljivo tudi za osebe, ki so pri svo-
jem delu izpostavljene nevarnosti 
okužbe ali pri delu lahko prenesejo 
okužbo na druge osebe, še poseb-
no to velja za zdravstvene delavce 
in sodelavce ter druge nujne službe.

Virusi gripe se stalno spreminjajo, 
zato se spreminja tudi cepivo, ki je 
vsako leto pripravljeno tako, da šči-
ti pred virusi, ki bodo predvidoma 
krožili v prihajajoči sezoni. Cepiti 
se je treba vsako leto z enim od-
merkom cepiva, za otroke, mlajše 
od devet let, ki se proti gripi cepijo 
prvič, sta potrebna dva odmerka. 
Zaščita se vzpostavi približno dva 
tedna po cepljenju in traja več me-
secev, postopoma upada in je po 
enem letu lahko že prenizka.

Cepljenje proti gripi ščiti tako pred 

boleznijo kot tudi pred morebit-
nimi zapleti, ki gripo spremljajo. 
Bolezen pri mladih bolnikih brez 
kroničnih bolezni večinoma poteka 
kot nekajdnevno vročinsko stanje z 
znaki obolenja dihal in bolečinami 
v mišicah ter sklepih. Pri ogroženih 
skupinah prebivalstva pa bolezen 
lahko poteka s težjo klinično sliko s 
pogostimi zapleti (kot so virusne in 
bakterijske pljučnice) in tudi z višjo 
smrtnostjo. Pri omenjenih skupi-
nah cepljenje zmanjšuje tveganje 
za hospitalizacije in tudi smrt zaradi 
bolezni same ali njenih zapletov.

Hkrati je s cepljenjem proti gripi 
pri starejših osebah in kroničnih 
bolnikih priporočljivo opraviti tudi 
cepljenje proti pnevmokoknim 
okužbam. Namen tega cepljenja je 
zaščititi starejše osebe in bolnike s 
kroničnimi obolenji in stanji, pri ka-
terih obstaja večje tveganje za inva-
zivni potek pnevmokokne okužbe.

Kakšna bo letošnja sezona gripe, je 
nemogoče napovedati. Gripa se v 
Sloveniji največkrat prične v drugi 
polovici decembra, največ zbolelih 
je proti koncu januarja in v prvi po-
lovici februarja. Gripi se vsako jesen 
in zimo pridružijo še drugi povzroči-
telji okužb dihal. Po cepljenju proti 
gripi se zaščita vzpostavi v dveh te-
dnih, zato se cepite pravočasno.

Za preprečevanje širjenja je pripo-
ročljivo upoštevati enostavna pra-
vila:
• poskrbimo in okrepimo zdravje s 

pravilno prehrano in dovolj giba-
nja ter se izogibamo natrpanim 
prostorom,

• cepimo se proti gripi in tako 
zmanjšamo verjetnost, da bi po 
okužbi zboleli,

• če zbolimo, ostanemo doma in 
poskrbimo, da okužbe ne prene-
semo na svoje bližnje,  

• temeljito in pogosto si umivamo 
roke in si pri kihanju ali kašljanju 
usta pokrijemo s papirnatim rob-
čkom za enkratno uporabo ali ki-
hamo oz. kašljamo v rokav,

• redno čistimo površine in pred-
mete in

• redno zračimo prostore.

Približno po 1 do 3 dneh po okužbi 
se pojavijo bolezenski simptomi in 
znaki: mrazenje, izčrpanost, visoka 
temperatura, glavobol, bolečine v 
mišicah in kosteh, dražeč občutek 
v žrelu in suh kašelj. Razen kašlja, 
ki lahko traja več tednov, znaki po 
navadi izginejo v dveh do sedmih 
dneh.

Povzročitelj gripe, virus influence, 
se prenaša s kužnimi kapljicami in 
preko površin, ki so onesnažene z 
izločki dihal obolelega z gripo. Kuž-
ne kapljice nastanejo ob kihanju, 
kašljanju in glasnem govorjenju. 
Prepotujejo razdaljo največ do ene-
ga metra, zato je za prenos virusa 
influence potreben tesnejši stik z 
zbolelim, običajno v zaprtem pro-
storu. Na površinah v posušeni sluzi 
lahko virus influence preživi več ur. 
Če se onesnaženih površin dotak-
nemo s prsti, lahko virus influence 
prenesemo na sluznice nosu in ust 
in se okužimo.

Za gripo smo sprejemljivi vsi. Po 
okužbi z virusom influence pa je 
potek lahko precej različen in od-
visen predvsem od splošnega zdra-
vstvenega stanja, starosti, imun-
skega sistema in tega, ali smo se v 
preteklosti že okužili s podobnim 
virusom influence. Pri mlajših, sicer 
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zdravih, poteka okužba brez simp-
tomov –  kljub okužbi ne zbolimo, 
pri starejših kronično bolnih pa je 
potek lahko težak in zapleten.

Največja kužnost je tik pred poja-
vom bolezni in nekaj dni po začet-
ku gripe (3 do 5 dni). Majhni otroci 
izločajo večje količine virusa, zato 
so kužni dlje časa (7 dni ali še več). 
Dolgotrajnejše izločanje virusa je 
značilno za bolnike z okrnjenim 
imunskim sistemom.  

Če imamo telesno temperaturo po-
višano nad 38 °C, jemljemo antipi-
retike – zdravila, ki znižajo telesno 
temperaturo. Za otroke je primeren 
paracetamol, odrasli pa lahko vza-
mejo paracetamol ali aspirin. Po-
sebno ponoči je zamašen nos zelo 
moteč in povzroči, da dihamo čez 
usta, kar dodatno izsuši sluznico 
zgornjih dihal in poslabša počutje. 
Svetuje se uporaba kapljic za nos, 

da se prehodnost nosu poveča in 
olajša dihanje.

Zaužiti moramo dovolj tekočine, 
saj je zaradi vročine izgubimo več 
kot običajno in lahko v nasprotnem 
nastopi izsušitev, ki še dodatno pos-
labša naše počutje. Svetuje se po-
čitek in izogibanje telesnim napo-
rom, dokler traja vročina.

Jemanje antibiotikov (če ni bakte-
rijskih zapletov) je brez smisla in je 
lahko škodljivo.

Za zdravljenje gripe je že nekaj let 
na voljo več vrst protivirusnih zdra-
vil, ki so različno učinkovita. Zdra-
vila nekoliko skrajšajo trajanje in 
omilijo potek bolezni, če jih zdrav-
nik bolniku predpiše prvi ali drugi 
dan bolezni. Nekatera zdravila niso 
primerna za bolnike z resnimi okva-
rami ledvic, jeter, druga ne za ljudi 
z astmo ali kronično obstruktivno 

pljučno boleznijo. 

Pri starejših, ki se zdravijo zaradi 
kroničnih bolezni, in pri ljudeh s 
slabšo obrambno sposobnostjo je 
gripa lahko težka bolezen. Če v ne-
kaj dneh ni izboljšanja, predvsem 
če vztraja visoka telesna tempera-
tura in kašelj postane vse bolj gno-
jav, pomeni, da se je potek gripe 
zapletel s pljučnico. V tem primeru 
je pregled in nasvet zdravnika nuj-
no potreben. Enako velja za majhne 
otroke – če vročina ne pade, otrok 
pa je zaspan, apatičen, izsušen, je 
potreben pregled v ambulanti.

Cepljenje se izvaja pri izbranih 
zdravnikih in v ambulantah na ob-
močnih enotah NIJZ. Cena cepljenja 
proti gripi za zdrave ljudi je 14 EUR, 
za kronične bolnike in prej omenje-
no populacijo pa je cepljenje brez-
plačno.

CEPLJENJE PROTI PNEUMOKOKNIM OKUŽBAM 
ZA STAREJŠE IN KRONIČNE BOLNIKE

Starejše osebe in nekateri kronič-
ni bolniki imajo večje tveganje za 
pnevmokokne okužbe. Zato je za-
nje priporočljivo cepljenje proti 
tem okužbam, ki občutno zmanjša 
tveganje za nastanek pnevmokokne 
pljučnice, ki ima lahko za posledico 
resne zaplete, v do 20 % celo smrt. 
Kljub priporočilom strokovnjakov 
se proti pnevmokoknim okužbam 
cepi relativno malo ljudi. 

Pnevmokok je bakterija, ki povzro-
ča predvsem okužbe dihal in je 
eden najbolj pogostih povzročite-
ljev pljučnice. Poleg pljučnice lahko 
povzroča tudi resne okužbe, kot sta 
okužba krvi ali bakteriemija in vne-

tje možganov ali meningitis. Okuž-
be s pnevmokokom se pojavljajo 
pozimi in zgodaj spomladi. Pnev-
mokok se med ljudmi prenaša s 
kužnimi kapljicami, ki nastanejo ob 
kihanju in kašljanju. Kmalu po okuž-
bi s pnevmokokom (v enem do treh 
dneh) lahko zbolimo s povišano 
temperaturo, mrazenjem ali mrzli-
co in kašljem. Ob obsežni pljučnici 
se pojavi bolečina v prsnem košu, 
gnojav ali celo krvavkast izmeček 
ob kašlju in občutek pomanjkanja 
zraka. Če je zdravljenje hitro in us-
pešno, nastopi izboljšanje v nekaj 
dneh. Pri ljudeh z oslabelim imun-
skim sistemom, kronično boleznijo 
dihal ali pri starejših je lahko potek 
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pljučnice dolgotrajen in zapleten 
kljub vsem prejetim zdravilom.

Pred resnimi pnevmokoknimi okuž-
bami, ki so lahko zelo neugodne, 
se lahko zavarujemo s cepljenjem. 
Cepljenje priporočamo vsem, ki jih 
pnevmokokne okužbe bolj ogroža-
jo: osebam, starejšim od 65 let, bol-

nikom s kroničnimi boleznimi pljuč, 
srca, ledvic, z nekaterimi boleznimi 
krvi ali krvnih organov, diabetikom, 
osebam z imunsko pomanjklji-
vostjo, zdravljenim s kemoterapijo 
ali radioterapijo, bolnikom z rakom, 
osebam brez vranice in osebam 
po presaditvi kostnega mozga ali 
notranjih organov. Cepljenje proti 

pnevmokoknim okužbam je možno 
vse leto.

Cepljenje se izvaja tudi v območnih 
enotah NIJZ in je samoplačniško, 
razen ob določenih zdravstvenih 
indikacijah, ki jih utemelji izbrani 
zdravnik.

CEPLJENJE PROTI KLOPNEMU MENINGOENCEFALITISU

Klopni meningoencefalitis je viru-
sna bolezen možganske ovojnice 
in centralnega živčnega sistema, ki 
se prenaša z vbodom okuženega 
klopa. Pojavlja se sezonsko, največ 
od meseca maja do oktobra, kar 
je povezano z biološko aktivnostjo 
klopov. Po vbodu ni opaznih spre-
memb na koži. Bolezen poteka v 
dveh valovih. Prvi znaki klopnega 
meningoencefalitisa so podobni 
gripi ali lažji vročinski bolezni in se 
pojavijo sedem do štirinajst dni po 
okužbi. Nato nastopi obdobje pre-
mora bolezni brez bolezenskih zna-
kov. Drugi val nastopi z zelo visoko 
temperaturo, močnimi glavoboli in 
preide v vnetje osrednjega živčne-
ga sistema. Večinoma je potrebna 
hospitalizacija, vendar so možnosti 
zdravljenja omejene le na lajšanje 
bolezenskih znakov, dokler telo 
virusa ne premaga. Trajne posle-
dice bolezni so lahko stalni glavo-
boli, motnje sluha in razpoloženja, 
zmanjšana delovna sposobnost in 
koncentracija, ohromelost delov te-
lesa in redko tudi smrt.

Tveganju obolelosti za klopnim me-
ningoencefalitisom so izpostavljeni 
ljudje vseh starostnih skupin, še po-
sebej pa tisti, ki se veliko gibljejo v 
naravi oziroma je njihov poklic po-
vezan z delom na prostem.

Edina uspešna pot za dolgotrajno 
zaščito je aktivna imunizacija s tre-
mi odmerki FSME IMMUN in upo-
rabo pravilne sheme poživitvenih 
odmerkov.

Cepijo se lahko vsi, in to ne glede na 
osnovne bolezni (izjema so le neka-
tera nevrološka obolenja) in sta-
rost: od otrok od enega leta starosti 
naprej vse do starostnikov. Ljudje 
pogosto zmotno menijo, da so zaš-
čiteni pred virusom klopnega me-
ningoencefalitisa, če so brez težav 
prestali več vbodov klopa. To ne za-
gotavlja zaščite. Okužen klop in vse 
težave, povezane s tem, nas lahko 
doletijo kadarkoli v življenju. Zača-
sna kontraindikacija za cepljenje 
je prebolevanje akutne vročinske 

bolezni. Cepljenja ne priporočamo 
ljudem, ki so imeli po poprejšnjih 
cepljenjih alergijske reakcije (te so 
sicer izredno redke), in vsem, ki so 
alergični na sestavine cepiva, kar 
velja tudi za osebe s hudo alergijo 
na jajca, saj pri gojenju virusov upo-
rabljajo jajca.

Priporoča se, da se cepljenje s pr-
vima dvema odmerkoma opravi v 
zimskih mesecih z eno- do trime-
sečnim razmakom. Tako se vzposta-
vi zaščita pred boleznijo še pred 
aktivnostjo klopov. Če začnemo s 
cepljenjem kasneje, npr. v poletnih 
mesecih, je priporočljivo dobiti dru-
gi odmerek cepiva že dva tedna po 
prvem, da čim prej dosežemo zašči-
tni nivo protiteles. 
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Cepljenje je treba večkrat ponoviti. 
Osnovno cepljenje torej sestavljajo 
trije odmerki, ki jih človek prejme v 
obdobju enega leta. Cepilnih shem 
je več, osnovna za jesen in zimo po-
teka po naslednjem razporedu: pr-
vemu cepljenju v obdobju od enega 
do treh mesecev sledi drugo in čez 
pet do dvanajst mesecev še tretje. 
Hitra shema za pomlad in poletje 
pa poteka sledeče: po prvem cep-
ljenju damo drugi odmerek po 14-
ih dneh in tretjega prav tako čez pet 
do dvanajst mesecev. Ker cepivo ne 
ponuja trajne zaščite, so potrebni 
tako imenovani poživitveni odmer-
ki: prvi tri leta po zadnjem odmerku 
cepljenja in nato vnovični odmerek 
vsakih pet let, po 60. letu pa znova 
po en odmerek na tri leta. 

Že dva tedna po drugem odmerku 
več kot 90 odstotkov cepljenih tvori 
zaščitna protitelesa, po tretjem od-
merku pa več kot 95 odstotkov cep-

ljenih. Po dveh odmerkih pa človek 
dovolj zaščiten pričaka obdobje, ko 
so klopi že dejavni.

Najbolj priporočljivo je, da se cepi-
mo pozimi, ko so klopi nedejavni, 
vendar to ni nujno – cepiti se je mo-
goče ne glede na letni čas. 

Cepljenje proti klopnemu menin-
goencefalitisu z veliko verjetnostjo 
ščiti proti tej bolezni, ne ponuja 
pa zaščite pred nekaterimi drugi-
mi boleznimi, katerih povzročitelje 
prenašajo klopi. Ker proti tem ni 
cepiva, je nadvse pomembno, da 
se zaščitimo proti vbodom klopov. 
Optimalna zaščita bi seveda bila, 
da bi se jim čim manj izpostavljali, 
vendar to ni vedno možno. Lahko 
pa upoštevamo priporočila, kako 
zmanjšati možnost, da pride do 
vboda. Kadar gremo ven, se odpra-
vimo po poti in ne skozi podrastje:

• bodimo primerno oblečeni – sraj-
ca z dolgimi rokavi in dolge hlače, 
zataknjene za obuvalo, kar pa je 
poleti težko izvedljivo, zlasti pri 
otrocih,

• na zapestja, vrat in gležnje nanesi-
mo repelent; zavedati se je treba, 
da imajo sredstva za odganjanje 
mrčesa omejen čas delovanja in 
da zaščita pred vbodi ni povsem 
zanesljiva, 

• ob prihodu domov se oprhamo, 
preoblečemo in iščemo morebi-
tne prisesane klope,

• če na telesu opazimo klopa, ga 
čim prej odstranimo. 

Cepljenje je samoplačniško.

Za populacijo, ki pa je rojena v letih 
2016 in 1970, letos prve tri odmer-
ke krije obvezno zdravstveno zava-
rovanje.

Tina Jakop, mag. zdr. nege

IZPOPOLNJEVALNO USPOSABLJANJE NOTRANJIH PRESOJEVALCEV

V mesecu oktobru je v Zdravstve-
nem domu Murska Sobota poteka-
lo interno izpopolnjevanje notra-
njih presojevalcev po ISO 9001 in 
EN15224, ki poteka na vsaki dve leti.

Predavatelj, dolgoletni zunanji pre-
sojevalec Tomaž Babnik, nam je 
predstavil osnovne definicije s pod-
ročja kakovosti in varnosti, pred-
vsem kako mednarodne standar-
de brati, razumeti in uporabiti pri 
vsakdanjem delu in presojanju. Del 
internega izobraževanja so bile tudi 
vaje in izmenjava izkušenj: kako se 
pripraviti na notranjo presojo, kak-
šen naj bo način komunikacije med 
presojo in kako pripraviti zapise ugo-
tovitev.

Kakovost je pojem, ki se ga v praksi 
pogosto zlorablja ali nepravilno upo-
rablja. Na kratko bi lahko rekli, da je 
kakovost skladnost z zahtevami (in 

pričakovanji). Definicij kakovosti je 
ogromno. Toliko kot je avtorjev. Zato 
navajamo definicijo, ki je relevantna 
za naše področje delovanja:
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»Uvajanje sprememb, ki bodo pri-
vedle do boljših zdravstvenih izidov 
za paciente, boljše uspešnosti de-
lovanja sistema in boljšega razvoja 
strokovnjakov.« (Robida, 2009, str. 
27).

Uspešnost v zdravstvu bi naj po-
menila doseganje dobrih izidov 
zdravljenja za pacienta. Govorimo 
o   t. i. outcomes, kar pomeni dol-
goročni izid zdravljenja, kot so izbolj-
šanje zdravstvenega stanja, boljše 
počutje, vzdrževanje trenutnega 
stanja in večja kakovost življenja. 
Izide zdravljenja se namreč pogos-
to zamenjuje z rezultati zdravljenja 
(outputs), ki so dejansko kratkoročni 
rezultat postopkov zdravljenja (npr. 
po zdravljenju angine se pacient po-
čuti bolje, laboratorijski izvidi so b. 
p.). Za zdravstvene profesionalce to 
pomeni, da je zdravljenje učinkovi-
to. Vendar je beseda učinkovitost v 
tem primeru neustrezno uporablje-
na, kajti učinkovitost pomeni do-
seganje rezultatov s čim manj viri. 
In tudi sistemi vodenja kakovosti bi 
naj pripomogli k čim uspešnejšemu 
in učinkovitemu vodenju organiza-
cije, kajti beseda sistem že sama po 
sebi pomeni red, urejenost. Torej bi 
lahko govorili o urejenem delovnem 
okolju.

Standardi kakovosti med drugim 
opredeljujejo tudi načela kakovosti 
v zdravstvu, ki pa izhajajo že iz leta 
2006, ko jih je opredelil že OECD  
(Health Working Paper). To so:
• varnost,
• uspešnost,
• učinkovitost,
• dostopnost,
• odzivnost,
• pravičnost.

Ta načela bi morale zdravstvene 
organizacije upoštevati pri načrto-
vanju in izvajanju svojih dejavno-
sti (ter drugih delih Demongovega 
PDCA-kroga), da bi bila zdravstvena 
obravnava prilagojena njegovim po-
trebam in pričakovanjem. Temu na-
menu, torej varni in kakovostni zdra-
vstveni obravnavi za pacienta in tudi 
večji varnosti zaposlenih, naj bi slu-
žili tudi sistemi vodenja kakovosti. 
Vendar se ob doseganju ciljev po-
javljajo številna tveganja. Tveganje 
namreč pomeni vpliv negotovosti na 
doseganje cilja. Glavni namen pre-
poznavanja tveganj v organizacijskih 
enotah in nasploh v organizaciji so 
preventivni ukrepi, s katerimi zmanj-
šamo verjetnost tveganja ali tako 
imenovanih neželenih škodljivih do-
godkov ali t. i. medicinskih napak. 
Študije so namreč pokazale, da vsak 
deseti pacient v bolnišnici doživi na-
pako s škodo za zdravje in vsak 500. 
do 1000. zaradi napake umre (Insti-
tute of Medicine v Robida, 2013, str. 
IV), kar bi v Sloveniji znašalo 350 do 
700 nepotrebnih smrti na leto (Robi-
da, 2013, str. IV). 

Medicinske napake so torej bolj 
smrtonosne kot AIDS, nesreče z 
motorjem ali rak dojke. Zato je iz-
boljšanje varnosti bolnikov eden od 
glavnih izzivov predvsem v smislu 
zmanjšanja medicinskih napak.

In tudi notranje presoje so neke 
vrste preventivni ukrep, da se iste 
napake ne ponavljajo v različnih 
okoljih, predvsem pa je njihov glavni 
namen ozaveščanje zaposlenih o ka-
kovosti in varnosti ter prenos dobrih 
praks med organizacijskimi enotami.

Reference:
1. Babnik, T. (2019). Delovno gradi-

vo za interno izobraževanje. Siste-
mis, Ljubljana.

2. Kelley, E., & Hurst, J. (2006). Health 
Care Quality Indicators Project: 
Conceptual Framework Paper. 
OECD Health Working Papers, No. 
23, doi: 10.1787/440134737301.

3. Robida, A. (2009). Pot do odlične 
zdravstvene prakse. Ljubljana: GV 
Planet.

Suzana Šuklar, 
dipl. m. s., univ. dipl. org., 

predstavnica vodstva za kakovost
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ZAUPANJE V VAROVANJE OSEBNIH PODATKOV

Tematiko je v okviru Letne konfe-
rence kakovosti predstavil Matija 
Jamnik, univ. dipl. pravnik.

Uporabniki zdravstvenih storitev 
v okviru zdravstvenih obravnav 
v zdravstveni sistem posreduje-
mo veliko osebnih podatkov. Te-
kom zdravstvene obravnave se s 
podatki marsikaj dogaja, zato je 
potrebno zaupanje, da so podatki 
pravi. Npr.: da je administratorka 
pravilno pretipkala diagnozo, ki 
jo je zdravnik diktiral, da je pravo 
zdravilo in prava doza le-tega na e 
–receptu ipd. Skratka, pomembno 
je, da so podatki točni. Prav tako 
je pomembno zaupanje pacienta, 
da so podatki hranjeni, varovani 
in tudi obdelovani na način, da ni 
ogrožena njihova zasebnost.

Praksa žal dokazuje nasprotno. 
Zdravstvo ni pri tem nobena izje-
ma, v bistvu je še bolj izpostavlje-
no, ker so lahko podatki zelo deli-
katni.

Zato je pomembno razumeva-
nje imena GDPR. To je uredba o 
varstvu posameznikov pri obdela-
vi podatkov. Fokus so posamezni-
ki, ne podatki. Glavno vprašanje 
je namreč, kako z varovanjem in 
obdelavo posegamo v pravico do 
zasebnosti posameznika, kajti v 
zdravstvu obdelujemo posebno 
občutljive podatke o zdravstvenem 
stanju.

Večina zavezancev/organizacij si 
GDPR že od maja 2018 predstavlja 
precej enostavno. Npr.: sprejeli 
bomo nove dokumente in direktor 
jih bo podpisal. Organizacije tako 
pogosto v pravilnik zapišejo, da bo 
v primeru varnostnega incidenta 

odgovorna oseba obvestila infor-
macijskega pooblaščenca. Ko pa do 
incidenta pride, običajno ni znano, 
kdo je odgovorna oseba, kdo bo in 
v kakšni obliki napisal obvestilo in-
formacijskemu pooblaščencu. Ne 
smemo pozabiti, da je treba obve-
stiti tudi prizadete posameznike, 
in to nemudoma. Pogosto se torej 
izkaže, da gre le za pravilnik, za ka-
terim pa ne poteka noben proces, 
ki je v pravilniku naveden. Tu odi-
gra pomembno vlogo GDPR, ki se 
spušča v procese organizacije. Po-
membno je, da ne obstaja le zapis/
pravilnik, ampak predvsem proces, 
ki teče v primeru incidenta.

Organizacije velikokrat navajajo, 
da IT poskrbi za varovanje podat-
kov, kar je informacijska varnost, 
ampak med GDPR in informacijsko 
varnostjo ni enačaja. Organizacija 
mora vedeti, katere podatke hra-
ni, koliko časa, kdo ima dostop do 
njih, ali poteka sledenje dostopa-
nja do podatkov itd. Že hramba 

podatkov je obdelava podatkov 
(četudi so samo nekje na strežniku 
ali v arhivu). 

Zato je v organizacijah treba najprej 
izobraziti kader iz pravne službe, 
da jim je poznano izrazoslovje 
GDPR. Priporočljiv je zapis, kako 
pridejo podatki v organizacijo, kaj 
se z njimi zgodi, kdo in kaj z njimi 
dela, kam se shranijo, kako zapuš-
čajo organizacijo, ali se na koncu 
izbrišejo ali shranijo itd. Nato or-
ganizacija opravi analizo vrzeli, iz-
dela akcijski plan aktivnosti in šele 
nato sledi implementacija, stalno 
preverjanje in stalno izboljševanje 
varovanja osebnih podatkov.

Suzana Šuklar, 
dipl. m. s., univ. dipl. org., PVK

Vir: Pridobljeno na http://szko.si/2019/06/27/28-letna-konferenca-2019/, dne 6. 12. 
2019
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PREDSTAVNIKI ZDRAVSTVENEGA DOMA MURSKA SOBOTA 
NA 4. KONGRESU PNEMOFTIZIOLOGOV MAKEDONIJE

Kongres pnevmoftiziologov Makedo-
nije z mednarodno udeležbo se je 
odvijal od 12. do 14. septembra 2019 
v hotelu Drim v mestu Struga ob Oh-
ridskem jezeru. 

Makedonski pulmologi so nam pos-
lali vabilo, mi pa smo se na vabilo z 
veseljem odzvali. Na omenjenem 
kongresu smo predstavili rezultate 
ambulantne rehabilitacije bolnikov 
s kronično obstruktivno pljučno bo-
leznijo (KOPB) in rezultate retrospek-
tivne analize bolnikov z alergijskim 
rinitisom in/ali astmo, ki prejemajo 
specifično imunoterapijo.
Ambulantna rehabilitacija bolnikov s 
KOPB je plod zglednega sodelovanja 
med Pulmološko ambulanto in Cen-
trom za krepitev zdravja v Zdravstve-
nem domu Murska Sobota. Leta 
2017 smo združili znanje in našli do-
volj časa in energije, da smo ob na-
šem rednem delu pričeli z ambulan-
tno rehabilitacijo bolnikov s KOPB. 
Oblikovali smo multidisciplinarni tim, 
v katerem so sodelovali: Nadja Triller, 
Maja Borovič, Sandra Gaber Flegar, 
Simona Emri, Vladimira Bavčar Cvet-
ko, Blanka Dugar, Mitja Dišič, Marko 
Smodiš, Janja Lebarič, Tadeja Lončar, 
Danijela Šunjić Egić, Nataša Gjura, 
Andrej Horvat, Tomislav Lilek in kot 
zunanji sodelavec Anton Lopert. 
Bolnike, ki so bili vključeni v ambu-
lantno rehabilitacijo, smo spremlja-
li šest mesecev. Prve tri mesece so 
na rehabilitacijo prihajali enkrat te-
densko, nato enkrat mesečno. Na 
srečanjih so pod nadzorom fiziotera-
pevta in kineziologa izvajali dihalne 
vaje in vaje za krepitev mišic rok in 
nog. Naučene vaje so nato ponavljali 
doma, kar so dokumentirali v dnev-
nikih telesne vadbe. Vadbo smo, ka-
dar je dopuščalo vreme, dopolnili z 

nordijsko hojo. Vsako srečanje smo 
pričeli s poučnimi predavanji pulmo-
loginje, psihologinje, dietetika in me-
dicinskih sester. Bolniki so poslušali 
tudi predavanje o škodljivih učinkih 
kajenja, kadilce pa smo povabili v de-
lavnice skupinskega ali individualne-
ga opuščanja kajenja. Učinke telesne 
vadbe smo spremljali s šestminu-
tnim testom hoje, s testom upogiba 
komolca in testom vstajanja s stola. 
Kakovost življenja smo spremljali 
z dvema vprašalnikoma CAT (angl. 
COPD Assesement Test) in SGRQ 
(angl. St George Respiratory Questi-
onnarie). Vse omenjene teste smo 
izvedli na začetku rehabilitacije, po 
treh mesecih in po šestih mesecih. 
Rezultate smo primerjali s kontrolno 
skupino, ki omenjene rehabilitacije 
ni bila deležna.
Z analizo rezultatov meritev smo 
dokazali, da lahko trimesečna aktiv-
na ambulantna multidisciplinarna 
obravnava bolnikov s KOPB, ki vklju-
čuje zdravnike, medicinske sestre, 
fizioterapevta, psihologa, kinezio-
loga in dietetika, izboljša bolnikovo 
telesno zmogljivost, zmanjša število 
poslabšanj bolezni in tako izboljša 

njegovo kakovost življenja. V primer-
javi s kontrolno skupino so bile razli-
ke statistično značilne. 
Rezultate našega dela smo na kon-
gresu prikazali v okviru predavanja 
pulmologinje Nadje Triller, individu-
alno obravnavo bolnikov z najtež-
jo obliko KOPB, ki so že na trajnem 
zdravljenju s kisikom na domu, pa so 
s posterji prikazali fiziterapevt Marko 
Smodiš, kineziolog Mitja Dišič in die-
tetik Andrej Horvat. 
Na kongresu smo prikazali tudi učin-
ke specifične imunoterapije pri bol-
nikih z alergijskim rinitisom in astmo. 
Retrospektivno analizo naših bolni-
kov je na posterju predstavila DMS 
Maja Borović. Rezultati omenjene 
raziskave so pokazali, da bolniki z 
alergijskim rinitisom in/ali z blago in 
srednje težko astmo že po enem letu 
prejemanja specifične imunoterapije 
potrebujejo značilno manj protialer-
gijskih zdravil  (antihistaminikov, in-
halatornih kortikosteroidov, inhala-
tornih olajševalcev, kortikosterodnih 
pršil za nos in kapljic za oči). Tudi 
kakovost življenja teh bolnikov, mer-
jena z ACT-testom, je značilno boljša.
Tako predavanje kot posterske pre-
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zentacije so med udeleženci kon-
gresa zbudila veliko zanimanje. Ob 
posterjih in po predavanju smo bili 
deležni živahne strokovne razprave, 
predsednica strokovnega odbora 
kongresa prof. Biljana Ilievska Po-
poska pa se nam je zahvalila za naš 
prispevek na kongresu.
V času bivanja ob Ohridskem jezeru 
so nas organizatorji popeljali na kraj-
ši popoldanski izlet, na katerem smo 
uživali ob lepotah tega prostranega 

jezera in ob zgodovinskih znamenito-
stih ob njem.  Mesto Ohrid in Ohrid-
sko jezero sta pod zaščito Unesca, saj 
je Ohridsko jezero eno izmed najsta-
rejših na svetu (ob Bajkalskem jezeru 
v Rusiji in jezeru Titicaca v Peruju). S 
svojimi 300 metri je eno najglobljih 
v Evropi. Okolica jezera je bila pose-
ljena že v prazgodovinskem času. Ob 
Ohridskem jezeru je kar 365 pravo-
slavnih cerkva oz. svetih mest.  
Vsi smo bili enotnega mnenja, da se 

bomo na Ohrid vrnili kot dopustniki. 
V času kongresa pa je bilo seveda 
premalo časa, da bi si ogledali vse, 
kar jezero in okolica tega bisera po-
nujata.

Maja Borović, Mitja Dišič, 
Andrej Horvat, Marko Smodiš 

in Nadja Triller

12. ZADRAVČEVI DNEVI, MORAVSKE TOPLICE, 6. IN 7. 9. 2019 

Kako se lotiti obravnave odvisnosti 
od kajenja v ambulanti družinske 
medicine

Med ostalimi odvisnostmi je bila 
predstavljena odvisnost od kaje-
nja in možnosti, ki jih kot družinski 
zdravniki imamo, da pomagamo 
pacientom, ki se želijo odvaditi od 
kajenja in tako zmanjšati možnosti 
razvoja številnih kroničnih bolezni, 
povezanih s kajenjem.
Kajenje dokazano vpliva na različne 
vrste raka, bolezni srca in ožilja, kro-
nično obstruktivno pljučno bolezen 
ter na možnost zanositve in impo-
tenco.
Kajenje je legalno in socialno spre-
jemljivo v številnih državah ter se 
je vrsto let pojmovalo kot razvada. 
Danes je povsem jasno in z dokazi 
podprto, da je kajenje tobaka od-
visnost in da nikotin povzroča za-
svojenost, ki je enaka zasvojenosti 
s heroinom.
Nikotin se v možganih veže na ni-
kotinske acetilholinske receptorje, 
pri čemer se sprošča dopamin, kar 
vpliva na občutje ugodja in nagraje-
vanja, podobno kot pri zlorabi hero-
ina, kokaina in alkohola.
Sproščajo se tudi drugi nevrotrans-
miterji: noradrenalin povzroča bud-

nost in je prisoten pri reakciji telesa 
na stres, serotonin spodbuja razpo-
loženje in apetit.
Ponavljajoče se izpostavljanje niko-
tinu kot psihoaktivni substanci vodi 
do nevroadaptacije. Če se dodaja-
nje droge nenadoma prekine, se 
lahko pojavijo telesni odtegnitveni 
simptomi. Lahko pride do zaspa-
nosti, nemira, nestrpnosti, nespo-
sobnosti koncentracije, depresije 
ipd.
Tveganje za zasvojenost z nikoti-
nom se poveča, če oseba začne ka-
diti zgodaj v mladosti.
Pri ženskah se nikotin v povprečju 
presnavlja hitreje kot pri moških, 
kar razloži njihovo večjo dovzetnost 
za zasvojenost.
Zasvojenost z nikotinom je opre-
deljena kot bolezen, ki je v MKB 10 
pod šifro F 17, v skupini    »Duševne 
in vedenjske motnje zaradi uživanja 
psihoaktivnih snovi«.
Zdravnice in zdravniki imajo zelo 
velik vpliv pri preprečevanju kaje-
nja. Začetno točko za zdravnikovo 
ukrepanje predstavljajo situacije, 
ko bolniki želijo prenehati kadi-
ti, prihraniti denar, ne želijo, da bi 
njihovi otroci začeli s kajenjem, 
imajo že določene simptome (ka-
šelj, zmanjšana pljučna funkcija) in 

druge dejavnike tveganja za bolezni 
srca in ožilja.
Kratki posegi za prenehanje kajenja 
so pogosto uspešni, zato se izpla-
čajo. Vendar pa niso učinkoviti pri 
vseh bolnikih. Med kratke posege 
sodijo nasveti, informacije in sveto-
vanja ter priporočila za kratke pose-
ge 5A:
Ask – vprašati, Advice – svetovati, 
Asses – oceniti, Aid – pomagati, Ar-
range – urediti spremljanje.
Zelo pomembno je pacienta vpra-
šati, ali je zainteresiran, da bi takoj 
prenehal s kajenjem (sistematično 
spraševati bolnike pri vsakem obi-
sku ambulante).
Ali se bolnik, ki kadi, zaveda po-
membnosti prenehanja kajenja?
Oceniti je treba kadilčevo motivaci-
jo za prenehanje kajenja.
Uporabiti je treba vprašalnik po Fa-
gerströmu, s katerim zdravnik ugo-
tavlja stopnjo zasvojenosti z nikoti-
nom.
Kadar je pacient pripravljen pre-
nehati s kajenjem, si mora nare-
diti osebni načrt, določiti točen 
dan prenehanja kajenja, najbolje 
kakšna dva tedna vnaprej. O tem 
obvesti tudi svoje bližnje in prija-
telje. Odstrani cigarete iz okolice. 
Predvidi ovire, ki se bodo pojavile 
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pri prenehanju kajenja, posebej v 
prvih dveh tednih. To vključuje tudi 
odtegnitvene simptome.
Informacije o tem, kako naj prene-
ha s kajenjem, je treba podpreti z 
zloženkami, knjižicami in drugim 

materialom za samopomoč. Pri ka-
dilcih, ki dnevno pokadijo deset in 
več cigaret, je potrebna tudi infor-
macija o farmakoterapiji.

Cilj: popolna abstinenca je zelo po-

membna, bolnik ne sme potegniti 
niti enega dima!

Miriam Jelen Anđelić, dr. med.

MULTIDISCIPLINARNI SIMPOZIJ O EPILEPSIJI 

Nekaj iztočnic s simpozija, ki je pote-
kal dne 11. 10. 2019 v dvorcu Raki-
čan.
Epilepsija je pogosta nevrološka 
motnja. Postavitev pravilne diagnoze 
se začne z dobro (hetero) anamnezo, 
ki pomaga razločiti med epileptični-
mi napadi in ostalimi motnjami, ki 
lahko posnemajo epi napade.
Najpogostejše motnje, ki so lahko 
podobne epileptičnemu napadu, 
so sinkopa, migrena, TIA, prehodna 
globalna amnezija, določene motnje 
spanja, paroksizmalne ekstrapirami-
dne motnje in psihogeni neepileptič-
ni napadi.
Dobro opazovanje in testiranje pre-
iskovanca med paroksizmalnim do-
godkom je ključnega pomena, da 
ugotovimo, ali gre v resnici za epi 
napad.
Razvrstitev epi napada pomaga pri 
odločitvah za zdravljenje. Pri bolnikih 
s trdovratno epilepsijo lahko poleg 
zdravljenja z zdravili iščemo tudi dru-
ge kirurške možnosti.
Epi napad je prehodni pojav simpto-
mov ali znakov zaradi nenormalne 
prekomerne nevronske aktivnosti 
možganov.

Epilepsija je bolezen možganov, za 
njeno diagnozo mora biti izpolnjen 
eden od naslednjih kriterijev:
- vsaj dva nesprožena epi napada v 

razmaku več kot 24 ur,
- en nesprožen napad in verjetnost 

za ponovitev napada (dejavniki 
tveganja, ki povečujejo možnost za 

ponovni napad, meja je postavlje-
na na deset let),

- diagnoza epileptičnega sindroma.

Epilepsija se smatra kot ozdravljena, 
če v zadnjih desetih letih oseba ni 
imela napada.
EEG preiskava je v diagnostiki epi-
lepsije dobro uveljavljena in prever-
jena. Pomaga pri postavitvi diagnoze, 
klasifikaciji ter spremljanju učinkovi-
tosti terapije.

EPILEPTIČNI STATUS je nujno stanje v 
nevrologiji, kadar epi napad traja dlje 
kot pet minut in ne preneha sponta-
no ali pa si napadi sledijo, med njimi 
pa ni popolne povrnitve zavesti.
Zdravilo izbora so benzodiazepini i.v. 
ali i.m. oziroma intranazalno/rektal-
no. V napredovalnem statusu, ki tra-
ja več kot deset minut, pa je zdravilo 
izbora fosfenitoin.
Zdravljenje epilepsije z zdravili je še 
vedno velik izziv za zdravnika. Izbrati 
je treba zdravila glede na to, kate-
rim neželenim učinkom se je treba 
izogniti v posameznih primerih, ter 
tudi glede na enostavnost uporabe, 
stroške in izkušnje zdravnika. Poznati 
je treba, na kakšen način protiepilep-
tična zdravila delujejo in pri katerih 
vrstah napadov so učinkovita.
Protiepileptična zdravila so teratoge-
na. Tveganje za kongenitalne malfor-
macije je odvisno od tega, katero pro-
tiepileptično zdravilo bolnik jemlje in 
v kolikšnem odmerku. VALPROAT je 
neugodno zdravilo za ženske v rodni 

dobi. Če se mu ni mogoče izogniti, je 
treba poiskati najmanjši še učinkovit 
odmerek. Pri ženskah v rodnem ob-
dobju je potrebno prenatalno sveto-
vanje in – če je mogoče – zamenja-
va bolj teratogenega zdravila z manj 
teratogenim. Če je možno, lahko tudi 
zmanjšamo odmerek zdravila, sicer 
pa je potrebno redno jemanje folne 
kisline pred zanositvijo in prve tri 
mesece nosečnosti ter redno spre-
mljanje nosečnice z epilepsijo. Nujno 
je redno jemanje predpisanih zdravil, 
saj epi napadi otroka in mater ogro-
žajo bolj kot samo zdravilo.

EPILEPSIJA IN VOŽNJA 
MOTORNIH VOZIL
Epileptolog ugotovi specifični epi-
leptični sindrom voznika oz. vrsto 
napada, oceni verjetnost tveganja za 
nadaljnje napade ter poda mnenje o 
zmožnosti voznika za varno vožnjo. 
Seznam epileptologov je objavljen 
na spletni strani ministrstva.
Voznik, ki je imel prvi ali en neizzvan 
napad, se lahko glede zmožnosti za 
vožnjo oceni po preteku šest mese-
cev brez napada.

Miriam Jelen Anđelić, dr. med., 
spec. druž. med.
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12. MEDNARODNI KONGRES NOVIH TEHNOLOGIJ 

Potekal je v prostorih Zdravniške 
zbornice Slovenije v Ljubljani. Orga-
nizator je bil Odbor za zobozdravstvo 
Zdravniške zbornice Slovenije v so-
delovanju z zbornicami kolegov iz 
Severne Makedonije, Bosne in Her-
cegovine ter Hrvaške.
Rdeča nit seminarja, ki je bil v tok-
ratni izvedbi prvič dvodnevni, je bila 
uporaba novih tehnologij v dentalni 
medicini.
Na srečanju so izbrani mednarodni 
predavatelji predstavili teme z vseh 
področij stomatologije. Program 
prvega dne je bil popoldne opleme-
niten s poučnimi delavnicami, na 
katerih so si prijavljeni pridobili tudi 
nekaj praktičnega znanja, v soboto 
pa je bil poudarek predvsem na več 
vidikih implatološke oskrbe. Tekom 
dneva so se predavatelji posvetili 
tudi temam iz endodontije, stoma-
tološke protetike in oralne kirurgije. 
Vmes je bilo dovolj časa za druženje 
in izmenjavo mnenj ter izkušenj s ko-
legi.
Posebej bi izpostavil sobotni nagovor 
oziroma krajše predavanje dr. Mar-
ca Landija, predsednika Council of 
European Dentists, ki je razmišljal o 
svojem videnju prihodnosti stroke v 
Evropi.
Regijsko povezovanje zdravnikov in 
zobozdravnikov je izrednega pome-
na za razvijajočo se stomatološko 
stroko, da se lažje izogne mnogim 
oviram na poti njenega razvoja.
Podrobneje bom opisal predavanje 
z naslovom Antiresorbtivi in osteo-
nekroza čeljusti – prepoznati in pre-
prečiti, ki ga je pripravil  Dime Sapun-
džiev, dr. dent. med.
Osteonekroza čeljustnice, povzroče-
na z zdravili, je bolezen, s katero se 
srečujemo pri bolnikih na zdravljenju 
z antiresorptivnimi zdravili (ARZ). Za-
njo je značilna razgaljena kost ali fi-

stula, skozi katero se sondira kost in 
ki traja več kot 8 tednov, ne da bi pri 
tem bolniki bili obsevani na območju 
glave in vratu.
Bisfosfonati (BF) so pirofosfatne spo-
jine, ki imajo lastnost vezave v kos-
teh, posebej v tistih s povečano pre-
snovno aktivnostjo. Pri zdravljenju 
osteoporoze se uporabljajo v pero-
ralni obliki. Pri hujših oblikah se apli-
cira v intravenski obliki v mesečnih 
ali polletnih intervalih. Pri onkoloških 
bolnikih se BF-ji uporabljajo v večjih 
odmerkih in pogostejših intervalih v 
intravenski obliki. To povečuje njiho-
vo koncentracijo, ki povzroča večje 
kopičenje v kosteh, s tem pa se po-
veča tveganje za razvoj osteonekroze 
čeljusti. Razgradnja BF-ja je dolga, 
razpolovna doba je 11 let. Zaradi 
tega so bolniki, ki so na zdravljenju 
z intravenskimi BF-ji, v rizični skupini 
za razvoj osteonekroze.
Denosumab (DEN) je monoklonsko 
protitelo, ki je po svoji zgradbi po-
dobno IgG. Razpolovna doba DEN-a 
je krajša kot pri BF, in sicer približno 
26 dni. Po poteku razpolovne dobe 
osteoklasti postanejo spet aktivni, 
ponovno se vzpostavlja njihova nor-
malna funkcija in kostna remodela-
cija. DEN se uporablja pod imenom 
Prolia.
Dejavniki tveganja za razvoj osteo-
nekroze so izvajanje oralnokirurških 
posegov, luščenje in glajenje zobnih 
korenin, draženje neustreznih prote-
tičnih nadomestkov.  Najbolj pogosta 
mesta za razvoj so tuberje zgornje 
čeljustnice in lingvalnih torusov v 
spodnji čeljustnici.
Najpogostejši simptomi so bolečina, 
oteklina, gnojni izcedek, senzibilite-
tne motnje, neprijeten zadah in pri-
sotnost intra- ali ekstraoralnih fistul. 
Najpogosteje opazimo prisotnost 
izpostavljene kosti, oteklino, demar-

kiran sekvester, antraoralno komu-
nikacijo, nazooralno komunikacijo, 
intra- ali ekstraoralno fistulo, patolo-
ški zlom.
Pri bolnikih, ki potrebujejo zdravlje-
nje z ARZ-jem zaradi osteoporoze, je 
pomembno, da se to zdravljenje čim 
prej začne. Po začetku zdravljenja 
mora lečeči zdravnik bolnika usmeriti 
k izbranemu zobozdravniku, ki ga na-
dalje spremlja in ustrezno obravna-
va. Pomembno pa se je zavedati, da 
je tveganje za razvoj MRONJ-a večje 
po 5. letu od začetka zdravljenja z 
ARZ-jem.
Zdravila, ki preprečujejo skeletno po-
vezane dogodke pri bolnikih z oste-
oporozo in onkoloških bolnikih, so 
učinkovita in pozitivno vplivajo na 
kakovost življenja. Uporaba je pove-
zana s stranskimi učinki, razvojem 
osteonekroze čeljustnice, ki nega-
tivno vpliva na kakovost življenja. Bi-
stvenega pomena pri preprečevanju 
je ustrezna in pravočasna priprava 
ter sanacija ustne votline pred začet-
kom zdravljenja.

Sašo Ternar, dr. dent. med.
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ODVZEM VENSKE IN KAPILARNE KRVI

Izobraževanje je potekalo 14. junija 
2019 v UKC Ljubljana. Predstavljena 
so bila nova nacionalna priporočila 
za odvzem venske krvi, ki so priprav-
ljena v skladu z najnovejšimi medna-
rodnimi priporočili.

Priporočila vsebujejo postopek zapr-
tega vakuumskega načina odvzema 
krvi in praktične usmeritve za uspeš-
no premagovanje morebitnih težav 
pri odvzemu.
Zaposleni, ki so vključeni v proces 
odvzema krvi, morajo biti seznanje-
ni s tem, kako se lahko širijo okužbe 
in kako se zaščititi pred njimi ter tudi 
kako ravnati s krvjo, telesnimi tekoči-
nami in izločki. V Sloveniji je leta 2013 
izšla Uredba o varovanju delavcev 
pred tveganji zaradi poškodb z ostri-
mi pripomočki (URL RS, št.46/13; 
3.9.2013), ki nas obvezuje uporab-
ljati varne pripomočke, opremljene 
z varnostno zasnovanimi zaščitnimi 
mehanizmi. Pomembno je namreč, 
da je odvzem krvi varen tako za bol-
nika kot za osebo, ki odvzem vrši.
Ker je odvzem krvi invaziven poseg v 

človeško telo, ga lahko izvaja le stro-
kovno usposobljena oseba, ki ima za 
to potrebno znanje in spretnost. Biti 
mora urejenega videza, pri svojem 
delu mora biti suverena, prijazna in 
potrpežljiva, ker si le na ta način pri-
dobi zaupanje bolnika. Hkrati mora 
biti mirna, mora znati razsodno raz-
mišljati in hitro ukrepati ob nepred-
videnih dogodkih.
Za odvzem se uporablja zaprti va-
kuumski sistem, z uporabo katerega 
je ob pravilni izvedbi verjetnost okuž-
be minimalna. Vedno odvzamemo 
natanko toliko krvi, kolikor je potreb-
no (do oznake na epruveti), in skoraj 
nemogoče je, da bi uporabili napač-
ne epruvete. 
Postopek odvzema krvi je določen 
s 23-stopenjskim protokolom, ki za-
jema postopke od priprave bolnika 
na sprejem in identifikacije bolnika 
preko odvzema krvi do transporta 
vzorca in navodil bolniku po odvze-
mu krvi. Vseh korakov ne bova našte-
vali, bi pa posebej omenili postopek 
priprave bolnika na odvzem krvi, ki 
mu pogosto posvečamo premalo 

pozornosti. Pred vsakim odvzemom 
bi moral bolnik vsaj nekaj minut po-
čivati in se umiriti, 12 ur pred odvze-
mom krvi ne bi smel uživati hrane, 
24 ur pred odvzemom bi se moral 
izogibati fizičnim naporom. Prav tako 
je izrednega pomena identifikacija 
bolnika. Velja pravilo 2 ID – vsak pre-
iskovanec mora sam povedati ime in 
priimek ter datum rojstva. Preisko-
vancu moramo na kratko pojasniti 
postopek odvzema krvi in pridobiti 
njegovo ustno privolitev. 
Za laboratorijske analize je primeren 
le kakovosten in biološko reprezenta-
tiven vzorec, zato mora biti postopek 
standardiziran, vsak laboratorij ozi-
roma zdravstvena ustanova pa mora 
imeti jasno postavljena merila, kdo 
lahko jemlje kri, komu in kje. Osebje, 
ki izvaja odvzeme, mora biti ustrezno 
izobraženo, omogočeno mora ime-
ti ustrezno teoretično in praktično 
usposabljanje ter obnavljanje zna-
nja. 

Pripravili: Fras Vida 
in Kovač Marijana

DEMENCE IN LIKVORSKA DIAGNOSTIKA

Izobraževanje, ki je potekalo 5. junija 
2019 v UKC Maribor, je obravnavalo 
vse bolj aktualno temo demence in 
za nas, laboratorijske delavce, zani-
mivo temo laboratorijska diagnosti-
ka Alzheimerjeve bolezni.

V uvodnem predavanju nam je zdrav-
nik specialist nevrologije predstavil 
demenco, ki je za glavoboli druga 
najpogostejša skupina nevroloških 
bolezni ter najpogostejša med vsemi 
nevrodegenerativnimi boleznimi. Od 
leta 1990 do 2015 se je prevalenca 

demence na svetovni ravni zvišala za 
2,4 %.

Demenca je definirana kot upad ko-
gnitivnih sposobnosti do te mere, da 
bolnik ne more samostojno opravlja-
ti vsakodnevnih aktivnosti. Odvisno 
od stopnje prizadetosti ločimo blago, 
zmerno in hudo demenco. Demen-
ce se etiološko delijo na primarne 
in sekundarne. Med primarne de-
mence spadajo Alzheimerjeva bole-
zen, demenca z Leweyjevimi telesci, 
demenca pri Parkinsonovi bolezni 

itd. Večina sekundarnih demenc je 
reverzibilna, če se pravočasno od-
krijejo. Primer je tu demenca zaradi 
pomanjkanja ščitničnih hormonov 
pri hudi hipotirozi.

Alzheimerjeva bolezen poteka v več 
stopnjah – predklinična, blaga kogni-
tivna motnja in demenca. Predklinič-
no obdobje se prične vsaj deset let 
pred prvimi težavami s spominom 
in jo na tej stopnji lahko in vivo dia-
gnosticiramo le z biooznačevalci ali 
genetskimi preiskavami. Pri nasled-
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nji stopnji, to je pri blagi kognitivni 
motnji, ima bolnik predvsem motnje 
na področju spomina, vendar še lah-
ko opravi vsa običajna opravila. Pri 
naslednji stopnji, demenci, bolnik 
ne zmore več opraviti vseh opravil in 
ima težave predvsem s kratkoročnim 
spominom. V zmerni fazi demence 
se manifestirajo okvare na drugih ko-
gnitivnih področjih – težave s časov-
no orientacijo. Krajevna orientacija 
je na začetku še ohranjena, potem 
jo bolnik izgubi. Vedno več je težav 
pri govoru, besedni zaklad je boren, 
zmanjša se slušno razumevanje. Bol-
niki se spremenijo tudi osebnostno, 
lahko postanejo agresivni, depresiv-
ni, imajo motnje hranjenja in spanja.

Patološki vzrok nastanka in napredo-
vanja Alzheimerjeve bolezni je mote-
na funkcija in propad živčnih celic za-
radi nalaganja dveh vrst proteinskih 
agregatov: β-amiloidala 1—42 zunaj 

celic v obliki senilnih leh in tau pro-
teina v živčnih celicah kot fibrilarne 
pentlje. V likvorju se lahko določata 
oba proteina in tudi fosforilirana ob-
lika tau proteina, čeprav predstavlja 
potrditveno diagnozo Alzheimerje-
ve bolezni zaenkrat le mikroskopski 
pregled možganskega tkiva po smrti, 
pri katerem v histopatološkem pre-
paratu najdemo senilne lehe (amilo-
idni plaki) in nevrofibrilarne pentlje. 
Številne študije pa so kljub temu do-
kazale uporabnost likvorskih ozna-
čevalcev pri diagnozi Alzheimerjeve 
bolezni. Tako nekatera mednarodna 
priporočila za diagnostiko Alzheimer-
jeve bolezni že vključujejo določanje 
β-amiloida in tau proteina v likvorju. 
Označevalci so povezani s samim 
patološkim procesom v možganih 
in z njimi lahko napovemo razvoj 
bolezni ter spremljamo učinkovitost 
zdravljenja.

Slabost metod določanja označeval-
cev so pomanjkanje standardizacije 
metod, slaba primerljivost med la-
boratoriji, razlike med različnimi pro-
izvajalci in celo loti reagentov istega 
proizvajalca. Prav tako je zelo zahtev-
na predpriprava vzorca.

Ker je Alzheimerjeva bolezen najpo-
gostejša demenca in ker v naslednjih 
letih lahko pričakujemo, da bo števi-
lo bolnikov s to boleznijo še naraslo, 
bo tudi laboratorijska diagnostika 
omenjene bolezni najbrž prav tako 
napredovala in se razvijala.

Pripravili: Draškovič Marjeta 
in Peršić Mojca

GOLNIŠKI SIMPOZIJ 2019

DELAVNICA ZA IZVAJANJE 
POMOČI PRI OPUŠČANJU 
KAJENJA V BOLNIŠNICAH
S prim. Nadjo Triller, dr. med., sem se 
dne 14. 11. 2019 udeležil Golniškega 
simpozija 2019, na katerem je bila 
predstavljena delavnica za izvajanje 
pomoči pri opuščanju kajenja v bol-
nišnici.

Na simpoziju so potekala številna 
predavanja in predstavitve podatkov 
glede problematike kajenja. Prim. 
Nadja Triller, dr. med., je predstavila 
podatke glede kajenja v Pomurju za 
leto 2016 in svoja opažanja pri delu z 
bolniki, ki imajo KOPB in so ali so bili 
kadilci. Prav tako je predstavila stati-
stiko naših delavnic individualnega in 
skupinskega svetovanja za opuščanje 
kajenja od leta 2016 do 2019 (do 1. 

11.). Tekom simpozija so poteka-
le številne diskusije glede kajenja. 
Omenjene so bile številne težave, s 
katerimi se soočamo delavci, ki se s 
to problematiko ukvarjamo. Tobač-
na industrija je kljub ostri zakonski 
regulativi še vedno kar inovativna 
pri promoviranju svojih izdelkov. Iz-
postavljena je bila tudi problematika 
drugih proizvodov za uživanje nikoti-
na, katerih uporaba raste. Tu je bilo 
omenjeno zaskrbljujoče naraščanje 
uporabe elektronskih cigaret, tudi 
pri mladih. Elektronske cigarete so 
na trgu prekratek čas, da bi se lahko 
preučil njihov dolgotrajni učinek na 
zdravje. 
Zaposleni v Kliniki Golnik so predsta-
vili svojo obravnavo opuščanja ka-
jenja. Tekom hospitalizacije skušajo 
motivirati kadilca, da se odloči za 

opustitev kajenja. Prav tako bolnika, 
ki mu ni uspelo opustiti kajenja, v 
bolnišnici vzpodbudijo za vključitev v 
zdravstvenovzgojne centre in centre 
za krepitev zdravja v njihovem okolju. 
Po končani hospitalizaciji svetovalci 
za opuščanje kajenja iz Klinike Golnik 
pri udeležencu bolnišnične obravna-
ve za izvajanje pomoči pri opuščanju 
kajenja po telefonu preverijo kadilski 
status. Po potrebi izvedejo tudi tele-
fonsko svetovanje. Termini teh klicev 
se izvajajo po dogovoru v obdobjih 3 
mesecev, 6 mesecev in 1 leta ali pa 
večkrat po potrebi in dogovoru.  
Ker v Centru za krepitev zdravja te-
lefonskega svetovanja ne izvajamo in 
se mi je ta tema predavanja zdela še 
posebej zanimiva, sem se odločil, da 
vam jo podrobneje predstavim.



 15

TELEFONSKO SVETOVANJE – 
SPLOŠNI PRINCIPI
Telefon se je v zadnjem stoletju izka-
zal za odličen medij pri pomoči v raz-
ličnih človeških stiskah. Čeprav je v 
zadnjem času na voljo mnogo drugih 
načinov in sistemov, kako najti po-
moč (splet, razne terapevtske delav-
nice, psihoterapija vseh vrst), ostaja 
telefon priročen in hitro dosegljiv 
način, kako priti do ustrezne, hitre in 
strokovne pomoči.
Tudi svetovalni telefoni za pomoč 
pri opuščanju kajenja (in ob njih 
svetovalci) klicanim kadilcem (KK) 
omogočajo hitro in individualizira-
no pomoč pri nudenju informacij o 
škodljivosti kajenja, svetovalci pa s 
svojim znanjem klicanim predstavijo 
načine, kako ga opustiti. Dopuščajo 
tudi možnost spremljanja uporabni-
ka, ko se ta odloči za prenehanje ka-
jenja in potrebuje pomoč in oporo v 
času vzdrževanja abstinence. Pa tudi 
v primeru – in takrat še posebej –, 
ko uporabnik zdrsne nazaj v zasvoje-
nost, kar povzroči dodatne stiske in 
razočaranja. 
Prav zaradi zapletenosti tovrstnega 
dela na svetovalnem telefonu, ki ima 
svoje posebnosti, prednosti in po-
manjkljivosti, je potrebno posebno 
znanje ne le s področja komunikacije, 
pač pa tudi nekaj znanja o medčlo-
veških odnosih, različnih osebnostih, 
ki različno obvladujejo težave in ovire 
v življenju, in razumevanju tega, kako 
lahko okolje spodbudno ali zaviralno 
vpliva na odločitev kadilca, da bi se 
spopadel s svojo odvisnostjo. 

PREDNOSTI IN 
POMANJKLJIVOSTI 
TELEFONSKEGA SVETOVANJA
Največja prednost telefona je ano-
nimnost, torej možen umik svoje 
podobe in identitete tako svetoval-
cu kot tudi instituciji, kjer se pomoč 
sicer odvija. Seveda svetovalec, ki 
pokliče KK, pozna njegovo identite-

to, vendar pa ostaja njegov kontakt 
še zmeraj nekoliko drugačen, kot je v 
ambulanti, ko imamo osebni stik. KK 
ima možnost delne odmaknjenos-
ti, ki mu omogoča občutek svobode 
ob pogovoru. Telefon omogoča, da 
kadilec ostane tam, kjer se poču-
ti varnega, kjer ima mir in se lahko 
povsem osredotoči na svoj problem, 
odstranjene so vse siceršnje admini-
strativne ovire (čakanje v čakalnici, 
izpostavljanje administrativnemu 
osebju, identifikacija, stik z več ljud-
mi, preden pride do strokovnjaka, 
čakalne dobe).
Seveda ima telefonska pomoč tudi 
pomanjkljivosti. Morda največja je 
pomanjkanje različnih neverbalnih 
znakov, kot so izraz obraza, grima-
se, drža telesa, gestikulacija. Ti zna-
ki nam običajno olajšujejo pogovor, 
nam dodajo mnogo pomembnih in-
formacij o posamezniku in dajejo ob-
čutek, da lažje prepoznamo čustva in 
doživljanje osebe, s katero se pogo-
varjamo.
Upoštevati moramo, da na telefonu 
običajno lahko računamo le na nekaj 
pogovorov, za vsak naslednji klic je 
pomembno, da se dogovorimo. Te-
lefonskega svetovanja ne vsiljujemo. 
Zato je čas vzajemnega sodelovanja 
omejen, kar seveda predpostavlja, da 
mora imeti pogovor vse pomembne 
vsebinske elemente – spoznavanje 
klicanega in njegovega problema, 
skupno iskanje rešitev, dogovor, za-
ključek –, ki jih morata svetovalec in 
KK v tem pogovoru opraviti in zaklju-
čiti.
Način vodenja pogovora je nedirek-
tiven, svetovalec preko ciljanih vpra-
šanj poskuša pomagati KK iskati re-
šitve njegovih problemov. Običajno 
ne ponuja rešitev, ampak jih skupaj 
s KK skuša iskati. Vsakdo, ki je ude-
ležen v telefonskem svetovanju, bo 
moral med pogovorom (in še kasne-
je po pogovoru) najti sebi lastne in 
dostopne rešitve, ki bodo upoštevale 

njegovo osebnost, izkušnje, prepriča-
nja, način življenja, okoliščine, ener-
getsko raven, njegove moči in načine 
reševanja problemov. Upoštevati 
pa bo treba tudi njegovo zgodovino 
(npr. pretekle izkušnje z opuščanjem 
kajenja), njegove težave, šibkosti in 
obrambne mehanizme.
Vsak pogovor svetovalca z različni-
mi KK je zato drugačen, unikaten in 
upošteva povratne informacije, ki 
jih daje KK. Fokusirano poslušanje 
kadilčevega načina komunikacije in 
specifičnega načina mišljenja bo sve-
tovalcu omogočil ujeti tisto vsebino, 
ki bo prinesla usmeritev svetovanja, 
ki bo koristno za klicalca.
V tem, kaj potrebujemo v pogovoru 
in kako komuniciramo, se ljudje razli-
kujemo po mnogih dejavnikih: spolu, 
starosti, izobrazbi, prepričanjih, ver-
balnih veščinah, obvladanju jezika, s 
katerim se sporazumevamo, civiliza-
cijskih in socialnih običajih. 
Poleg vsebinskih informacij o kajenju 
in načinih opuščanja je eden bistve-
nih delov pogovora po telefonu tudi 
sprejemanje KK, njegovih posebno-
sti, njegovega načina čustvovanja, 
njegovih težav in nemoči. Poleg zna-
nja mora svetovalec omogočiti KK 
čustveno razbremenitev, pomiritev 
in sprejemanje lastnih omejitev.

Referenca:
Tekavčič Grad, O. (2019). Pomoč pri 
opuščanju kajenja v bolnišnicah. Pri-
ročnik za svetovalne delavce. Golnik

Tomislav Lilek, dipl. zn.
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STROKOVNI POSVET: SOUSTVARJAJMO OKOLJE, 
KI SPODBUJA TELESNO DEJAVNOST

V sredo, 25. septembra, sem se 
udeležila strokovnega posveta z 
naslovom: Soustvarjajmo okolje, 
ki spodbuja telesno dejavnost. Or-
ganiziran in izpeljan je bil v sklopu 
evropskega tedna športa s strani 
Ministrstva za zdravje ter Fakulte-
te za šport. Posveta so se udeležili 
športni pedagogi, zdravstveni de-
lavci, predstavniki občin, športnih 
društev ter drugih društev, ki delajo 
z mladimi. Rdeča nit vseh govorni-
kov je bila, kako pozitivno vplivati 
na razvoj zdravega življenjskega slo-
ga pri otrocih in mladih. Med dru-
gim je predstavnica NIJZ Polonca 
Truden Dobrin predstavila delova-
nje 25 centrov za krepitev zdravja, 
ki v tem trenutku izvajajo programe 
za krepitev zdravja po vsej Sloveniji. 
Izpostavila je uspešnost programov 

ter ključnost sodelovanja vseh stro-
kovnjakov (družinskih zdravnikov, 
fizioterapevtov, kineziologov, psi-
hologov, dietetikov in medicinskih 
sester) za celostno obravnavo dolo-
čene problematike in spodbujanje 
zdravega življenjskega sloga. 

Korak bližje k temu, da ustvarimo 
okolje, ki spodbuja telesno dejav-
nost, je tudi projekt Aktivna šola, ki 
jo izvajajo že na skoraj 100 osnov-
nih šolah. Gre za prizadevanje za 
zdrav življenjski slog in samostoj-
nost osnovnošolcev. V sklopu tega 
je učencem omogočeno, da gredo 
v šolo s Pešbusom, pri čemer se 
učenci odpravijo peš v organizira-
nih skupinah po domišljeno začrta-
nih poteh in po stalnem urniku, ali z 
Bicivlakom, kar pomeni, da skupina 

učencev (ki še nimajo opravljenega 
izpita za kolo) gre v šolo s kolesom v 
spremstvu odgovorne osebe.

Zakaj je sploh pomembno, da ot-
roke spodbujamo h gibanju? Ker 
gibanje (lovljenje, skrivanje, igre 
z žogo ipd.) pozitivno vpliva na ra-
zvoj mišic in okostja otroka, kar zelo 
pomembno vpliva na otrokov nor-
malni razvoj in ne nazadnje lahko 
danes pomeni tudi prevencijo pred 
nastankom kroničnih nenalezljivih 
bolezni, uporabo drog, cigaret, uži-
vanjem alkohola, saj otrok zaradi 
zadovoljenih potreb preko gibanja 
ne čuti želje po dokazovanju s po-
močjo prej omenjenih substanc. 

Špela Vogrin, dipl. kin.

11. EVROPSKI KONGRES ŠPORTNE MEDICINE

Evropski kongres športne medicine 
je letos organiziralo Slovensko zdru-
ženje športne medicine. Potekal je v 
Portorožu, in sicer od 3. do 5. okto-
bra.

Udeležilo se ga je okoli 400 specia-
listov in strokovnjakov iz 42 držav s 
področja medicine prometa, dela in 
športa, pediatrije in  družinske me-
dicine ter strokovnjaki vseh drugih 
strok, ki prihajajo v stik z bolniki s 
kroničnimi nenalezljivimi boleznimi. 
Srečanje je potekalo v Grand hotelu 
Bernardin v treh različnih dvoranah, 
ki so bile tematsko smiselno orga-
nizirane. Predavanja so potekala 
strnjeno in so se odvijala sočasno. 
Prvič letos so na kongresu tudi prak-
ticirali aktivni odmor – to pomeni, 

da je glasba iz zvočnikov prekinila 
predavanje za 3 do 5 minut in nazna-
nila telovadbo. Naprej sta prišla dva 
ali trije kineziologi, ki sta/so odvodili 

kratko vadbo, in sicer z namenom, 
da se udeleženci razgibajo ter na ta 
način pospešijo krvni obtok po tele-
su. S tem so poskrbeli tudi  za to, da 
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5. KONFERENCA ZDRUŽENJA ASERTIVNEGA 
SKUPNOSTNEGA PRISTOPA: 

OBLIKOVANJE PRIHODNOSTI 
SKUPNOSTNE PSIHIATRIČNE 
OBRAVNAVE
V začetku septembra sem imela 
priložnost, da se udeležim 5. Konfe-
rence združenja asertivnega skupno-
stnega pristopa z naslovom »Obli-
kovanje prihodnosti skupnostne 
psihiatrične obravnave«. Konferenca 
je bila mednarodna, s predavatelji in 
poslušalci iz skoraj 50 različnih držav, 
organizirala ga je Evropska fundacija 
za asertivni pristop v skupnosti v so-
delovanju z Univerzo v Veroni.
Dan pred pričetkom predavanj sem 
imela priložnost obiskati Center za 
duševno zdravje za južni predel Ve-
rone in spoznati njihov pristop k 
obravnavi duševnih motenj. V Italiji 
je leta 1978 – s pomočjo Zakona o 
duševnem zdravju – stekla reforma, 
ki je omogočila, da se je v nekaj letih 
po vsej državi skrb za ljudi z dušev-
no motnjo preselila iz psihiatričnih 
bolnišnic in zavodov v centre za du-
ševno zdravje, ki nudijo ambulantno 
oskrbo, oskrbo v skupnosti, dnevne 
bolnišnice, določeni centri tudi sta-
novanjske skupine za ljudi z različni-

mi duševnimi motnjami v določeni 
regiji oz. lokalnem področju. Psihi-
atričnih bolnišnic, kot jih poznamo 
pri nas, v javnem sistemu ni. Omeje-
no število psihiatričnih postelj je na 
voljo v splošnih bolnišnicah, kjer so 
hospitalizacije večinoma le v akutnih 
fazah in trajajo le nekaj tednov. Stre-
mi se k temu, da se posameznika čim 
prej vrne v domače okolje, kjer tudi 
nadaljuje zdravljenje in rehabilitaci-
jo. Način dela v teh centrih je multi-
disciplinaren. 

Preostale tri dni sem preživela na 
predavanjih in delavnicah, kjer sem 
imela možnost poslušati strokovnja-
ke različnih poklicnih profilov s pod-
ročja skupnostne obravnave v psi-
hiatriji. Večina predavateljev je bila 
iz Italije, Nizozemske in pa Severne 
Evrope, kjer je skupnostna psihiatrija 
že v polnem zamahu in se na račun 
tega bistveno zmanjšuje število in 
pa trajanje hospitalizacij. Opisani in 
ovrednoteni so bili različni principi 
obravnave v skupnosti, tudi takšni, 
ki so namenjeni ljudem s specifični-
mi težavami, npr. z odvisnostjo od 

drog, s prvo psihozo, brezdomcem z 
duševno motnjo, mladostnikom itd. 

Veliko je bilo povedanega o pristopu 
FACT – flexible assertive community 
treatment – ali v prevodu skupnostni 
obravnavi s prilagojenim pristopom, 
ki postaja standard obravnave tudi 
v slovenskem prostoru in po načelih 
katerega delamo tudi v skupnostni 
psihiatrični obravnavi našega zdra-
vstvenega doma. Pristop je bil razvit 
na Nizozemskem in izhaja iz ACT-pri-
stopa – assertive community tre-
atment, ki se že približno 10 let izvaja 
v sklopu naših psihiatričnih bolnišnic. 
FACT omogoča čim bolj celostno in 
multidisciplinarno oskrbo osebam s 
hudimi in/ali ponavljajočimi se du-
ševnimi motnjami na nekem določe-
nem lokalnem območju za določeno 
število prebivalcev.  Večinoma so to 
osebe, ki imajo zaradi svoje bolezni 
težave na več področjih svojega živ-
ljenja, njihova funkcionalnost pa je iz 
različnih razlogov okrnjena. Te težave 
so večinoma kronične narave, tako 
kot njihova bolezen. Multidiscipli-
narni tim, ki je sestavljen iz različnih 

koncentracija med poslušanjem pre-
davanj ni upadala. 
Podatek, ki se mi zdi precej zaskrblju-
joč, je ta, da so kronične nenalezljive 
bolezni odgovorne za približno 41 
milijonov smrti vsako leto, kar je 71 
% vseh smrti letno. Od tega gre v 44 
% primerov za srčno-žilne bolezni, 
v 22 % za rakava obolenja, v 9 % za 
pljučna obolenja, v 4 % za sladkorno 
bolezen ter v 21 % za druge bolezni.
Velikokrat je bilo tudi poudarjeno (s 
študijami podkrepljeno), kako zelo 
pomembno je, da smo vsak dan 

aktivni – kar pomeni čim manj dol-
gotrajnega sedenja. Pretežno sedeči 
in neaktiven slog življenja namreč 
zvišuje srčno-žilno ogroženost, kar 
lahko privede do možganskega in-
farkta ali srčne kapi, zvišanega krv-
nega tlaka, sladkorne bolezni tipa 2, 
povišanega holesterola, debelosti, 
nekaterih vrst raka (rak na dojki, rak 
debelega črevesa, rak trebušne sli-
navke, rak na prostati), osteoporo-
ze in druge vrste obolenj. Nekatere 
študije so tudi pokazale, da dnev-
no zmanjšanje časa sedenja lahko 

zmanjša tveganje za nastanek kro-
ničnih nenalezljivih bolezni.
Redna telesna aktivnost, kot so ae-
robna vadba (tek, hitra hoja, pla-
vanje, ples ipd.), vadba za moč in 
proprioceptivna vadba, ima izredno 
pomemben vpliv tudi na zdravje in 
delovanje možganov. Že ena sama 
kratka vadba je dovolj, da pripravi 
možgane na učenje.   

Špela Vogrin, dipl. kin.
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poklicnih profilov (dipl. med. sestra, 
soc. delavec, psiholog, delovni tera-
pevt, psihiater), za vsakega vključe-
nega naredi oceno stanja in potreb, 
ki je osnova za načrt obravnave. Ta je 
popolnoma prilagojen posamezniku 
in vsebuje tako načrt zdravljenja kot 
tudi načrt psihosocialne rehabilita-
cije, delo s svojci in pa seveda krizni 
načrt v primeru poslabšanja. Vsake-
mu pacientu se določi koordinatorja 
obravnave oz. nosilca primera, ki je s 
posameznikom v intenzivnejšem sti-
ku in je odgovoren za izvajanje načr-
ta obravnave, ostali člani tima pa se 
vključujejo le v začetku z namenom 
ocene stanja, pozneje pa glede na 
potrebe. Bistvo prilagojenega pristo-
pa je v tem, da se pacienta v vsakem 
obdobju obravnava glede na njego-
vo trenutno stanje in fazo bolezni. To 
pomeni, da je ob poslabšanju obrav-
nava bolj intenzivna in se vanjo vklju-
či več članov tima, takrat so kontakti 
tudi večkrat tedensko. Kadar pa so v 
bolj stabilnem obdobju oz. obdob-
ju remisije, pa je ta obravnava manj 
intenzivna in so kontakti mogoče le 
mesečni. 

Kar nekaj je bilo povedanega o sti-
gmatizaciji in samostigmatizaciji lju-
di s težavami v duševnem zdravju in 
kako le-to obravnavati in zmanjševa-
ti. Ameriški klinični psiholog Patrick 
W. Corrigan, ki ima tudi sam diagno-
sticirano duševno motnjo in je bil 
eden izmed plenarnih predavateljev, 
je govoril o vzrokih stigme v družbi in 
njenih posledicah ter o tem, kako se 
v različnih okoljih tega bolj ali manj 
uspešno lotevajo. Sam je razvil pro-
gram Honest Open Proud (Iskren 
Odprt Ponosen), ki pomaga ljudem 
z duševno motnjo zmanjševati sa-
mostigmatizacijo (selfstigma), ki je 
po njegovem mnenju ključna tudi 
za zmanjševanje stigme v družbi na 
splošno.

Moje zanimanje je pritegnila tudi 
obravnava in psihoterapija travme 
pri ljudeh s psihotično motnjo, saj 
so raziskave pokazale, da ima velik 
odstotek ljudi, ki zbolijo za psihozo, 
travmatske izkušnje, ki so pogosto 
vezane tudi na njihove simptome. 
Le-ti so se praviloma po ustrezni te-
rapiji tudi zmanjšali.

Zanimiva je bila tudi predstavitev 
raziskave spolnosti pri osebah s težjo 
duševno motnjo, ki je pokazala, da se 
težave v spolnosti pri teh osebah zelo 
pogosto pojavljajo. Po drugi strani pa 
so s strani strokovnjakov, ki delajo na 
področju duševnega zdravja, iz različ-
nih razlogov zelo redko naslovljene. 
Sporočilo za domov je bilo, da mora-
mo biti tukaj mi strokovnjaki tisti, ki 
ponudimo prostor za razgovor o tem 
in nenazadnje tudi pomoč in usme-
ritev pri reševanju teh težav, saj so 
vzroki različni (stranski učinki zdravil, 
težave s socialnimi stiki, travmatske 
izkušnje ipd.).

Na kongresu so si bili strokovnjaki 
enotni v tem, da je prihodnost psi-
hiatrične oskrbe ljudi z najtežjimi 
duševnimi motnjami v skupnostnem 
pristopu v širšem pomenu besede, ki 
je bliže lokalni skupnosti in bliže lju-
dem. Hkrati je bilo večkrat poudar-
jeno, da je bilo veliko že narejenega, 
zmanjšuje se število postelj v psihia-
tričnih bolnišnicah, velik del poti pa 
bo še treba prehoditi. Pomembna je 

implementacija skupnostne oskrbe, 
kjer le-ta še ni široko dostopna (med 
drugim tudi v Sloveniji). V obravnavo 
bo treba vključevati novejše, z doka-
zi podprte terapevtske intervence, 
nove, na okrevanju temelječe pristo-
pe in pa delati na še večji integraciji 
različnih storitev, ki so že na voljo. 
Zelo pomembno je tudi vključevanje 
ljudi z izkušnjo in njihovih svojcev, ki 
so ponekod v tujini že enakopravni 
člani tima. Ne smemo seveda po-
zabiti tudi na pomoč novodobne 
tehnologije in digitalne psihiatrije. 
Skupnostni pristop pa ima ne nazad-
nje pomembno mesto tudi pri pre-
ventivi duševnih motenj.

Referenca:
Van Veldhuizen, J. R.  Priročnik za 
skupnostno obravnavo v CDZO, (pre-
vod in priredba V. Švab)

Izročki predavanj 

Katja Sraka, dr. med., spec. psih. 
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MOTNJE GOVORNO-JEZIKOVNE KOMUNIKACIJE PRI MOŽGANSKI KAPI 

Svetovni dan možganske kapi smo 
obeležili 28. oktobra. Letos pote-
ka pod geslom: Naj se možganska 
kap ne zgodi tebi. Možganska kap 
povzroča številne spremembe, ki 
praviloma nastanejo tako rekoč čez 
noč. Tretjina ljudi se po možganski 
kapi sreča z motnjami govora in jezi-
ka oziroma afazijo. Beseda »afazija« 
izhaja iz grške besede »phasis«, ki 
pomeni »govor«, predpona »a-» pa 
pomeni odsotnost (Afifi in Bergman, 
2016).  

Pri afaziji so prisotne težave z bese-
dami. Teh ni ali pa jih je preveč. Obi-
čajno je besed premalo in pogosto 
jih človek išče z velikim naprezanjem 
ter jih zelo težko izgovarja. Večkrat 
pride do vsebinsko napačnih poi-
menovanj, ki imajo z iskano besedo 
malo opraviti. Za besedo sladoled bo 
npr. uporabil izraz „šauča“, za avto pa 
„motorna stvar“. Nekdo drug bo be-
sedam zamenjeval zloge ali glasove 
in bo npr. namesto telefon povedal 
»letefon«.  Mnogi trpijo za motnjami 
iskanja besed (Zaletel, 2014). Ne mo-
rejo poimenovati določenega pred-
meta, čeprav natanko vedo, za kateri 
predmet gre. Podobno kot takrat, ko 
imamo »besedo na koncu jezika«. 
Zdravim ljudem se to pripeti le od 
časa do časa, ljudem z afazijo pa se 
to dogaja neprestano. 

Pri logopedski obravnavi osebe z 
afazijo logoped najprej ugotovi vrsto 
afazije in naredi načrt, kako okrepi-
ti motene govorne sposobnosti ter 
kako uporabiti ostanke ohranjenih 
sposobnosti, ki jih pri posamezni-
ku prepozna. Govorno-jezikovne 
sposobnosti se po možganski kapi 
vračajo zelo počasi (Žemva, 2006). 
Spremembe so povezane z okreva-
njem možganov po bolezni, ki afazijo 

povzročijo. Ločimo okrevanje takoj 
po nastanku sprememb v možganih 
in popravljanje delovanja možga-
nov skozi daljše obdobje. Med po-
sebnostmi, ki jih opazimo, so dobro 
ohranjene sposobnosti petja, prekli-
njanje in razumljiv govor v nekaterih 
situacijah. (Žemva, 2007). Zanimivo 
je, da lahko človek, ki ne govori, zab-
runda melodijo ali pa čisto razločno 
zapoje pravo besedilo s pravo melo-
dijo.

Za večjo ozaveščenost in hitrejše 
prepoznavanje možganske kapi med 
prebivalstvom je Društvo za zdravje 
srca in ožilja Slovenije predstavilo šti-
ri bistvene elemente za prepoznava-
nje znakov možganske kapi pod ak-
ronimom »GROM«: govor – pojavi se 
prizadetost govora, posameznik izka-
zuje motnje govora in ni zmožen po-
noviti preprostega stavka; roka – del-
na ali popolna ohromelost ene roke; 
obraz – asimetrija obraza, povešen 
ustni kot; minute – potrebno je čim 
prejšnje ukrepanje. Po odpustu iz 
bolnišnice je bolnik preusmerjen v 
proces rehabilitacije, kjer strokovnja-
ki skrbijo za pacientovo optimalno 
okrevanje in ponovno pridobivanje 
izgubljenih veščin.

Afazija je povezana z boleznimi in 
poškodbami možganov, zato ne izbi-
ra, kdo jo bo doživel. Z njo se sreču-
jejo ljudje vseh starosti: mladostniki, 
očetje, mame, babice in dedki. Za 
človeka, ki ima težave pri sporazu-
mevanju, pogosto pomeni veliko 
prikrajšanost pri sporočanju vsega, 
kar bi rad povedal, zato je predvsem 
pomembno, da se z osebo z afazijo 
pogovarjamo, jo pri poskusih spora-
zumevanja spodbujamo, znamo pris-
luhniti in si za pogovor vzamemo čas. 

Viri in literatura: 
Afifi, A. K., Bergman, R. A. (2016). The 
nervous system. Aphasia, Dysphasia. 
Anatomy: An Encyclopedic Referen-
ce to the Language of Anatomy and 
Neuroanatomy. It Provides the Fasci-
nating Origin of Terms and Biograp-
hies of Anatomists/Physicians Who 
Originated Them (str. 317). Združene 
države Amerike: Outskirts Press.

Zaletel, M. (2014). Možganska kap: 
Kako jo prepoznamo? Kako ukrepati 
po njej? Ljubljana: Lek.

Žemva, N. (2006). Poti do izgublje-
nega govora za bolnike z afazijo in 
njihove svojce v času rehabilitacije. 
V B. Žvan (ur.), E. Bobnar Najžer (ur.), 
Spoznajmo in preprečimo možgan-
sko kap (str. 183–188). Ljubljana: 
Društvo za zdravje srca in ožilja Slo-
venije.

Žemva, N. (2007). Možganska kap, 
govor in sporazumevanje. V J. Kel-
nerič (ur.), Po možganski kapi (str. 
91–102). Ljubljana: Združenje bol-
nikov s cerebrovaskularno boleznijo 
Slovenije.

Barbara Šumak, prof. spec. 
in reh. pedag, specializantka 

 klin. logopedije
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DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE 

Strokovni tim Dispanzerja za men-
talno zdravje sestavljamo: dva 
zdravnika specialista psihiatrije, 
dve specialistki klinične psihologi-
je, psihologinja pripravnica, social-
na delavka, dve diplomirani medi-
cinski sestri in medicinska sestra. 

Predstavitev področja dela klinič-
nega psihologa na Dispanzerju za 
mentalno zdravje odraslih
Na kliničnopsihološki pregled pa-
ciente napotijo osebni zdravniki, 
zdravniki psihiatri, nevrologi, kirur-
gi, ginekologi in drugi specialisti. 
Podlaga za psihološko obravnavo 
je izdana napotnica. 
Delo kliničnega psihologa je 
usmerjeno v zmanjševanje psihič-
nih stisk in podporo človekovemu 
blagostanju. Ljudje iščejo psiholo-
ško pomoč zaradi številnih razlo-
gov, med katerimi so zlasti:
• anksioznost,
• strahovi,
• depresija,
• akutne stresne situacije in s tem 

povezane prilagoditvene težave,
• upad na področju kognitivnega 

funkcioniranja (npr. motnje po-
zornosti in koncentracije, spo-
minske motnje),

• nizka samopodoba,
• telesne bolezni (npr. kronične 

bolezni, kronična bolečina, onko-
loške bolezni ...),

• izguba in žalovanje, travma,
• odvisnost od alkohola in z odvi-

snostjo povezane težave,
• motnje hranjenja,
• motnje v spolnosti,
• halucinacije,
• težave v medosebnih odnosih,
• težave v družini,
• težave, povezane z odraščanjem 

otrok,
• težave na delovnem mestu,

• razna psihopatološka doživetja 
(npr. blodnje, halucinacije).

Področje dela je kliničnopsiholo-
ško ocenjevanje, suportivna psi-
hoterapija, relaksacijske tehnike in 
rehabilitacija ljudi z različnimi obli-
kami duševnih motenj oz. težav.

Kliničnopsihološka ocena vključu-
je:
• oceno osebnosti (doživljanje 

sebe in drugih ljudi, čustvovanje, 
presojanje realnosti, mišljenje, 
sposobnost spoprijemanja s stre-
som),

• oceno kognitivnih funkcij (pozor-
nost, spomin, jezikovne funkcije, 
vidno-prostorske sposobnosti, iz-
vršilne funkcije) in

• različnih oblik psihopatologije

PREDSTAVITEV PSIHIATRIČNE 
AMBULANTE NA 
DISPANZERJU ZA MENTALNO 
ZDRAVJE
Telefon za naročanje: 
(02) 620 84 16
E-mail za naročanje: 
dmz.narocanje@zd-ms.si

ZAPOSLENI:
V okviru psihiatrične ambulante 
sta trenutno zaposlena dva speci-
alista psihiatrije:
- Zlatko Horvat, dr. med., spec. 

psih.,
- Katja Sraka, dr. med., spec. psih.,
ter dve diplomirani medicinski se-

stri:
- Sanja Sečko Raduha, dipl. m. s., 

mag. zdr. – soc. manag.,
- Martina Mekiš, dipl. m. s. 

V naši ambulanti izvajamo diagno-
stiko, medikamentozno in nemedi-
kamentozno obravnavo duševnih 

motenj. Medicinski sestri skrbita 
za sprejem in ustrezno napotitev 
pacientov, vodita sistem naroča-
nja in čakalnih knjig, pisanje in 
pošiljanje ambulantnih izvidov, 
aplikacijo depo terapije, merjenje 
vitalnih funkcij itn. Pacienti se lah-
ko na pregled naročijo preko ele-
ktronskega naročanja, elektronske 
pošte, telefona ali osebno. Pregled 
je možen z napotnico izbranega 
zdravnika, lahko pa tudi brez na-
potnice. V tem letu je predvidena 
reorganizacija psihiatrične službe z 
vzpostavitvijo regijskih centrov za 
duševno zdravje. 

Socialni delavec v DMZ izvaja:
- pomoč posameznikom in dru-

žinam z osebnimi in socialnimi 
problemi,

- individualno svetovanje posa-
meznikom, parom s težavami s 
prekomerno rabo, zlorabo in od-
visnostjo od alkohola in prepove-
danih drog

- skupinsko obravnavo oseb s te-
žavami z odvisnostjo od alkohola 
in prepovedanih drog in njihovih 
svojcev.


