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Nudimo odgovorno in celostno
zdravstveno oskrbo, ki temelji na izobraževanju, raziskovanju,
učenju ter spoštovanju in razumevanju posameznika, družine in
okolja.

S stalno strokovno rastjo želimo
postati najbolj cenjena ustanova
na področju primarnega zdravstva in učno središče za osveščanje pacientov v regiji o pomenu skrbi za zdravje.

Sočutnost in prijaznost, kolegialnost in prilagodljivost, odgovornost in zanesljivost, spoštovanje
in zaupanje, strokovnost in učinkovitost.
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UVODNIK
Kultura je pesem, ples in zgodba.
Kultura je slika, nasmeh, je lepa beseda, spomin, spoštovanje, tradicija in druženje. 8. februarja praznujemo slovenski kulturni praznik,
Prešernov dan. Na ta dan je leta
1849 umrl France Prešeren, ki velja
za največjega slovenskega pesnika.
O kulturi govorimo tudi v zdravstvu.
Kaj je kultura, kaj so kulturne kompetence in zakaj se usposabljati na
področju kulturnih kompetenc, si
lahko preberemo v februarski številki Zdravih novin, kjer so še drugi
zanimivi članki, tudi o raku materničnega vratu, ki je 4. najpogostejši
rak pri ženskah, pogostost je večja
predvsem v nerazvitem svetu (Afrika).
V Evropi je to 8. najpogostejši rak
pri ženskah in predstavlja 1,5 %
vseh na novo odkritih rakov v Sloveniji oziroma letno v Sloveniji na
novo zboli okrog 120 žensk. V Sloveniji je to 14. najpogostejši rak pri
ženskah. Evropski teden preprečevanja raka materničnega vratu je bil
zadnji teden v januarju, 4 . februarja pa obeležujemo svetovni dan
raka. Po podatkih registra raka RS je
v letu 2016 na novo za rakom zbolelo 15.072 ljudi, kar pomeni, da je za
novo diagnozo raka vsakih 35 minut
izvedel nov Slovenec ali Slovenka,
zato ostaja in postaja zaradi staranja prebivalstva rak v Sloveniji vse
večji in pomembnejši javnozdravstveni problem.

Vir: http://www2.arnes.si/~rzjtopl/rod/zbirka/Preseren/Preseren.htm

Pri nas razsaja gripa, po svetu koronavirus. Število obiskov z gripi
podobno boleznijo (GPB) v ambulantah primarnega varstva narašča.
Najbolj so prizadete starostne skupine do 14. leta. Od začetka sezone 2019/2020 (od 30. 9. 2019) so
v Sloveniji virus influence A laboratorijsko potrdili v 818 in virus influence B v 140 primerih (vir: NIJZ,
9. 2. 2020). Koronavirusa do zdaj v
Sloveniji še niso potrdili. Ker gre za
nov virus, natančnih informacij o
poteku bolezni še nimamo, iz poročanja s Kitajske pa lahko sklepamo,
da pri približno 80 % okuženih poteka v lažji obliki. Težak potek naj bi
imelo približno 20 % zbolelih. Tudi
natančnega podatka o smrtnosti po
okužbi z novim koronavirusom še
ni, ocenjuje pa se na 2–4 %. Večina umrlih je bila starejša in je imela
pridružene kronične bolezni srca,
pljuč, sladkorno bolezen ipd. V januarju in februarju 2020 so zaznali
primere tudi drugje na Kitajskem,
posamezne primere pa še v državah Azije, Avstralije, ZDA in Evrope.

Število potrjenih primerov narašča
in se dnevno spreminja. Evropski
center za preprečevanje in obvladovanje bolezni (European Centre
for Disease Prevention and Control
– ECDC) dnevno posodablja podatke v zvezi s koronavirusom 2019nCov, ki so sicer v angleškem jeziku dostopni na naslednji povezavi:
https://www.ecdc.europa.eu/en/
novel-coronavirus-china. Slovenija
je pripravljena na novi koronavirus.
Izdana so priporočila za potnike,
ki se vračajo z ogroženih območij,
za ravnanje izvajalcev zdravstvene
dejavnosti in vzpostavljena je laboratorijska diagnostika za potrditev
virusa v najkrajšem možnem času
(vir: NIJZ, 5. 2. 2020).
Najbolj učinkovita zaščita pred gripo je cepljenje. V Zdravstvenem
domu Murska Sobota smo v sezoni
2019/2020 cepili 2500 pacientov,
cepivo je še na zalogi, cepljenje
pa se priporoča do konca meseca
maja. Cepiva, ki bi nas zaščitil pred
koronavirusom, še ni. Pri vseh viru-
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snih obolenjih in drugih okužbah
dihal pa velja, da je priporočljivo
ohranjati dobro telesno kondicijo,
se veliko gibati na svežem zraku in
uživati zdravo hrano. V mesecih, ko
je virusnih obolenj in drugih okužb
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dihal veliko, se izogibamo zaprtih
prostorov in si večkrat skrbno umijemo roke.

si zaljubljenci izkazujejo ljubezen,
konec februarja pa nas čaka pustno
rajanje.

Je pa februar tudi mesec, ko postajajo dnevi vse daljši, na Valentinovo

Renata Gorjan, dipl. m. s.,
glavna sestra

OD NAPAKE K IZKUŠNJI
Povzetek predavanja prim. dr.
Mirana Remsa

Po poklicu zdravnik, torej neke vrste
biolog. Biologija pa ni veda, ki bi
hodila z roko v roki s fiziko in matematiko. Torej nepredvidljiva veda.
Prevedeno: če greš na operacijo
žolčnika, je to poizkus na živih ljudeh, ki se običajno konča ugodno,
ne pa vedno.
Pacienti radi gredo k izkušenemu
zdravniku. Zakaj le, če pa je lahko
nekdo zelo izkušen, pa kljub temu
naredi največ napak, in to zaradi velikega števila dnevno obravnavanih
pacientov.
Kakovost se je začela v krimski vojni, ko je Florence Nightingale zapisala, da ne moreš upravljati kakovosti, če je ne meriš. To je bilo sredi
18. stoletja in velja še danes.
»The ultimate goal is
to manage quality.
But you cannot manage it
until you have a way to measure it,
and you cannot measure it until
you can monitor it.«
Florence Nightingale
Kot primer navaja svojo napako,
predpisan recept, na katerem je
farmacevtka napačno prebrala ime
zdravila zaradi težko berljive pisave
in izdala pacientu napačno zdravilo:
Pronison. Pacient je bil star med 50
in 60 let, diabetik, hipertonik in je
imel erektilno disfunkcijo. Voden je

bil pri urologu, ki mu je napisal Proviron (Mesterolon, sintetični androgeni steroid – leta 1982 še ni bilo
viagre). Tako je namesto Provirona
dobil Pronison (Prednison). K sreči
je po tednu dni prišel k zdravniku
in povedal, da mu to zdravilo nič ne
pomaga pri erektilni disfunkciji.

Ali je morda beseda
»izkušnja« lepša beseda za
»napako«?

Izkušnja nam pomaga rasti, napaka
nas zavira.
Izkušnje so nujne, napake neizogibne.
Izkušnje nas definirajo, napake nas
motijo.
Izkušnje ustvarjajo, napake uničujejo, ustvarjajo kaos.
Ali je izkušnja napaka, ki je ne želimo ponoviti?
Napaka se nam zdi pogosto zelo neumna, ko jo naredi kdo drug.
Kdo se še pri svojem delu strokovno
ni zmotil? Hvala za iskrenost.
Ljudje smo zmotljivi. To imamo v
naravi, v genih. Če je motiti se človeško, kje je potem prostor za kakovost? Sistem vodenja kakovosti
še ne pomeni, da se v zdravstveni

Vir: prezentacija Miran Rems, 2020

ustanovi ne bodo dogajale napake.
Hudičevo dejanje pa je, če isto napako ponavljamo (Perseverare diabolicum).
Bi šli na operacijo, če bi pred vhodom v operacijsko dvorano pisalo
Errare humanum est (motiti se je
človeško)?
Idealno zdravstvo bi bilo, če se v
njem ne bi dogajale napake, vendar nobena storitvena dejavnost ni
brez napak. Možno pa je imeti zdra-

Vir: prezentacija Miran Rems, 2020
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vstvo z dobrim sistemom korekcije
napak. In to je sistem vodenja kakovosti.
Napake se dogajajo in so sistemske.
Vzrok se običajno skriva v instituciji, zato mora ta prevzeti vlogo odgovornosti sistema, saj je fokusiranje odgovornosti na posameznika
kontraproduktivno. Vsi se bomo
spomnili primera, ko je bila zdravnica obsojena na 6 mesecev zapora,
ker je bila hkrati razpisana v splošni
ambulanti in na delovišču NMP. Pacient je umrl. Obtožena je bila izvajalka, ne pa tisti, ki je zdravnico razpisal na dve delovišči hkrati.
Da pridemo do izkušnje, moramo
najprej svojo napako prepoznati in
priznati, saj smo šele s tem pripravljeni na spremembo. Le z refleksijo
namreč lahko ugotovimo, zakaj je
šlo kaj narobe, in izdelamo plan izboljšav.

Kako lahko dokažete, da ste
pri svojem delu dobri?

Kakovost stane, a brez tega ne gre.
Kakovost ni enkratno dejanje, ampak je navada. Pogosto slišimo: »Pri
naših se pa vedno nekaj zalomi.«
Zakaj? Ker kakovost največkrat ni
navada. In če pride svojec znane
osebe, pogosto slišimo: »Zdaj bomo
pa boljše naredili.« Ne! Prosim, naredite tako, kot delate vsak dan.
Če naredimo napako, je vedno važen razmislek, kaj je treba spremeniti, da se napaka ne ponovi. Vendar brez akcije ni spremembe, zato
sama ideja za spremembo ni dovolj.
Potrebna je akcija.

Zakaj se ljudje tako težko
spreminjamo?

»Možganski hroščki« nam preprečujejo spremembo. To je npr. kognitivna disonanca. Naši možgani ne

Vir: pixabay.com
marajo konfliktov in zato se jih izogibamo. Posledično smo pristranski
do stvari, s katerimi se ne strinjamo, in iščemo hipoteze, da bi potrdili našo miselnost, ter ignoriramo
informacije, ki nasprotujejo našemu stališču.
Vsako jutro delamo vse po istem
vrstnem redu, družimo se s podobnimi ljudmi (isti ptiči letijo skupaj),
ker iščemo vzorce, sisteme. Vedno se grupiramo in opredeljujemo
skupine z »naši« in »oni«. Gre za
kognitivno pristranskost, ker se ob
tem sprošča oksitocin. Slepi smo za
spremembe. Naše opažanje okolice
je zelo slabo. Zato ne vidimo stvari,
ki jih imamo pred nosom.
Torej imajo naši možgani številne
specifike ali »hroščke«: kratkoročna
nagrada, strah prevlada nad razumom (takrat nič ne razmišljamo),
vera prevlada nad kognicijo itd. Ti
»hroščki« nas delajo predvidljive, z
njimi si ustvarimo neko varno okolje. Težko se jih rešimo, ker so naša
navada. Zato je spreminjanje težko.
Pogosto o kakovosti slišimo stališča,
kot so:
• »Še nikoli nismo poskusili narediti
na ta način.«
• »Nismo še pripravljeni na to.«
• »Saj prav dobro delamo tudi brez
tega.«

• »Smo že poskusili, pa ni delovalo.«
• »Preveč stane.«
• »To ni naša odgovornost.«
• »Saj itak ne bo delovalo.«
Temu bi lahko rekli 7 korakov k stagnaciji ali nasprotovanje spremembam.
Mirno morje ne naredi izkušenega
mornarja. Izkušen mornar je tisti,
ki je naredil veliko napak, preživel,
se iz tega nekaj naučil in zato nekaj
spremenil. Kajti preživi tisti, ki se
zna spreminjati.

Suzana Šuklar, dipl. m. s.,
univ. dipl. org., PVK
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Navodila za zdravstvene delavce
Nov Koronavirus 2019-nCoV

Kaj je novi
Koronavirus?
V Vuhanu na Kitajskem
so v decembru 2019
zaznali več primerov
pljučnic. Pri bolnikih
so izključili številne
običajne povzročitelje
pljučnic oz. respiratornih
okužb in potrdili okužbo
z novim koronavirusom.

Kakšni so znaki
bolezni?
Bolezen se kaže z
vročino, kašljem in
oteženim dihanjem, kar
je značilno za pljučnico.

Pri bolnikih z vročino, kašljem, težjim dihanjem
in epidemiološkim podatkom, da so znotraj 14
dni pred pojavom simptomov in znakov bolezni
bivali/potovali na Kitajskem (posebno, če so bili v
provinci Hubei, mestu Vuhan) je potrebno posumiti
na možnost okužbe z novim koronavirusom (2019
nCoV).

• Bolnikom, sumljivim na okužbo z novim
koronavirusom, se odvzamejo kužnine za
potrditev, izključitev okužbe: bris nosnožrelnega prostora, bris žrela, sputuma
ali BAL. Ob odvzemu vzorca je potrebno
uporabljati osebno varovalno opremo
(zaščitno masko, zaščito za oči, rokavice)

Ukrepi:

• Diagnostika se izvaja na Inštitutu
za mikrobiologijo in imunologijo
Medicinske fakultete v Ljubljani. IMI ne
izvaja samoplačniškega testiranja.

• Bolnike prosite, da si nadenejo kirurško masko
takoj, ko posumite na možnost okužbe z 2019
nCoV.
• Pregled naj opravijo v izolacijskem prostoru,
ločeno od ostalih bolnikov. Zdravstveni delavci,
ki vstopajo v izolacijski prostor, mora upoštevati
navodila za preprečevanje prenosa okužbe in nositi
zaščitno masko (IIR) za enkratno uporabo.

• Svetujemo, da se izključuje/potrjuje
ostale običajne povzročitelje pljučnice
(bakterijske povzročitelje, povzročitelje
atipičnih pljučnic, predvsem legionelo)
in virusne povzročitelje pljučnic (viruse
influence, adenoviruse, RSV, virus
parainfluence itd.), ker obstaja možnost
hkratnih okužb.

• Pri hospitaliziranih bolnikih se poleg standardne
izvaja kontaktna, kapljična in aerogena izolacija
(maske N95 oz. FFP3), slednja le v primeru, da je
tveganje za prenos zelo visoko (npr. bronhoskopija).

• Nemudoma
je
potrebno
obvestiti
epidemiologa območne enote NIJZ, ki
bo pridobil dodatne podatke in podatke o
bolnikovih kontaktih.

Obravnava bolnika naj poteka v skladu z dobro klinično prakso – odločitev o hospitalizaciji sloni na kriterijih,
ki se upoštevajo pri bolnikih s pljučnico. Zdravljenje poteka po presoji lečečega zdravnika.

Več informacij na spletni strani Nacionalnega
inštituta za javno
zdravje: www.nijz.si.
Priporočilo
potnikom,

ki prihajajo iz Vuhana in
ostalih predelov Kitajske
Kaj je novi
Koronavirus?
V Vuhanu na Kitajskem
so v decembru 2019
zaznali več primerov
pljučnic. Pri bolnikih
so izključili številne
običajne povzročitelje
pljučnic oz.
respiratornih okužb in
potrdili okužbo z novim
koronavirusom.

Kakšni so znaki
bolezni?
Bolezen se kaže z
vročino, kašljem in
oteženim dihanjem,
kar je značilno za
pljučnico.

Če se vam bodo v obdobju 14 dni po vrnitvi
s Kitajske pojavili naslednji bolezenski znaki
vročina in kašelj ali občutek težkega
dihanja:

1.
2.
3.

Ostanite doma, izogibajte se stikom z
drugimi ljudmi.
Po telefonu se posvetujete z
zdravstveno službo, ob tem navedite
potovanje na Kitajsko.
(izbrani osebni zdravnik v rednem delovnem
času; dežurna zdravstvena služba izven
rednega delovnega časa).

Pogosto si z vodo in milom umivajte
roke in kašljajte v robec ali rokav.

Če pri sebi ne opazite bolezenskih znakov,
ukrepi niso potrebni.

Več informacij na spletni strani Nacionalnega inštituta za javno zdravje: www.nijz.si.

Priporočilo potnikom,
ki potujejo v Vuhan in
ostale predele Kitajske
Izogibajte se stikom z
bolnimi ljudmi in se cepite
proti gripi, ki je v tem
času zelo običajna.

Izogibajte se tržnicam
z živalmi in izdelkom
živalskega izvora.

Pogosto si z vodo in
milom umivajte roke.

Izogibajte se živalim (živim
ali mrtvim).
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8. MEDNARODNA KONFERENCA O KAKOVOSTI
V MEDICINSKIH LABORATORIJIH
Laboratorijska medicina predstavlja
središčno in najbolj frekventno področje zdravstvene dejavnosti. Na
osnovi bolj ali manj podkrepljenih
dejstev lahko sklepamo, da do 70 %
vseh pomembnih kliničnih odločitev temelji na laboratorijskih podatkih. Prav zaradi tega je pomembno celotno obvladovanje
kakovosti v medicinskih laboratorijih – to pomeni zagotavljanje zanesljivih rezultatov laboratorijskih preiskav z zmanjševanjem tveganja
poročanja neustreznih rezultatov, ki
bi potencialno lahko škodovalo preiskovancu.
Pomemben člen procesa obvladovanja kakovosti je vodenje sistema
notranje kontrole kakovosti, o čemer govori tudi standard ISO 15189.
V 5. in 6. točki navaja, da mora
laboratorij zasnovati postopke za
obvladovanje kakovosti, s katerimi
preverja doseganje predvidene kakovosti rezultatov. Za postavitev in
implementacijo celotnega sistema
notranje kontrole kakovosti glede
na standard ISO 15189 in akreditacijske zahteve je treba upoštevati
številna področja.
Po zahtevi standardov vsak laboratorij izvaja notranjo kontrolo kakovosti. To je operativna tehnika v
smislu nadzora znotraj laboratorija
z uporabo stabilnih kontrolnih materialov. Pri notranji kontroli kakovosti analiziramo kontrolni material
na enak način kot vzorce pacientov,
rezultate pa primerjamo s ciljnimi
vrednostmi in vnaprej določenimi
mejami sprejemljivosti. Namenjena
je odkrivanju in preprečevanju napak.
Pri vodenju notranje kontrole je pomembna postavitev lastnih ciljev in
dobro planiranje izvajanja kontrol.

Pogostost izvajanja notranje kontrole je odvisno njene stabilnosti.
Vse vrednosti odstopanja kontrol
zadržimo, popravimo in – kar je najpomembneje – ugotovimo vzrok
odstopanja. Uvedemo ukrepe. Vsak
laboratorij si mora sam postaviti
srednje vrednosti in interval ciljnih
vrednosti za izbrane kontrole kakovosti.
V vsakem laboratoriju je več različnih analizatorjev, kar pomeni,
da dnevno dobimo veliko podatkov o notranji kontroli kakovosti.
Prav zaradi obilice podatkov, raznolikosti analizatorjev in njihove
programske opreme ter specifike
posameznega proizvajalca o načinu obvladovanja kontrol kakovosti
so se v Kliničnem laboratoriju Golnik odločili za sodobnejši pristop,
ki so ga tudi predstavili. S programom Unity Real Time (Bio-Rad) so
se analizatorji povezali v en sistem,
preko katerega se enovito obvladuje celotna shema notranjih kontrol kakovosti. V program so bila s
pomočjo metodologije Six sigma
(programsko orodje WestgardAdvisor) vnešena statistična pravila za
posamezne analite, glede na te pa
so ovrednotene vrednosti kontrol

kakovosti. Prav tako so z novim programskim orodjem poleg intervalov
proizvajalčevih ciljnih vrednosti pričeli vpeljevati tudi intervale lastnih
ciljnih vrednosti, s katerimi so želeli
še hitreje zaznati določena odstopanja kontrol kakovosti od ciljnih
vrednosti ter tako še izboljšati analitsko izvedbo.
Verifikacija vnaprej načrtovane kakovosti rezultatov bi morala glede
na zahteve standarda biti glavno
vodilo sodobnega pristopa k vodenju notranje kontrole kakovosti.
To pa zahteva, da vsak laboratorij
najprej definira analitske in klinične
cilje za vsak analizni postopek. Uporaba omenjenih naprednih programov tako omogoča sodoben in napreden pristop k vodenju sistema
notranjih kontrol kakovosti, od postavitve ciljev analiznega postopka
pa vse do ovrednotenja sprejemljivosti rezultatov. Sodobni pristop
standardizira celotno shemo notranjih kontrol kakovosti, olajša vsakodnevno rutinsko delo, hkrati pa
predstavlja izziv h kontinuiranemu
izpopolnjevanju.

Sanja Veindorfer, Sara Varga
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KULTURNE KOMPETENCE V ZDRAVSTVENI OSKRBI
Pod okriljem NIJZ-ja smo se decembra 2019 tri zdravnice družinske
medicine iz našega zdravstvenega
doma udeležile tridnevnega izobraževanja na temo kulturnih kompetenc. Poleg zanimivih predavanj
smo bile priča veliko delavnicam in
delu v skupinah, kar je dalo izobraževanju še večjo težo. Izobraževanje je bilo razdeljeno v tri sklope, in
sicer:
- Zakaj so kulturne kompetence
potrebne? Kulturni in jezikovni
nesporazumi v zdravstvu;
- Različne dimenzije kulture in
zdravja pri izvajanju integrirane
preventive in kroničnih bolezni;
- Družbeno-ekonomski vidik vpliva
na zdravje, oviranost, ranljivost,
nasilje in kultura.
Predavatelji so bili slovenski strokovnjaki na področju medicine, sociologije, antropologije in dva tuja
predavatelja, ki živita v Sloveniji –
mlad zdravnik, ki je bil rojen v Afriki, in albanska kulturna mediatorka.
Dobili smo tudi različne večjezične
priročnike in priročnik Kulturne
kompetence in zdravstvena oskrba
za delo v svojih ambulantah.
Da lahko usvojimo veščino kulturne kompetence, moramo najprej
razumeti, kaj sploh je in zakaj je
potrebna. Kot izrazito naravoslovno naravnavi medicinci včasih težko
razumemo, kaj naj bi ti izrazi pomenili, te veščine pa nevede vseeno
uporabljamo pri svojem delu; eni
bolje, drugi malo slabše. Definicija
kulturne kompetence po Berkeley
Diversity je, da gre za skupek znanj
in veščin v odnosih z ljudmi, ki posamezniku omogočijo, da izboljša svoje razumevanje, občutljivost, sprejemanje, spoštovanje in odzivanje

Večjezični priročniki. Vir: lastni arhiv.

na kulturne razlike in odnose, ki iz
njih izhajajo; omogoča nam nudenje bolj kakovostne oskrbe in boljše
sodelovanje z ljudmi različnih kultur. Kulturne kompetence zajemajo
zavedanje vpetosti v lastno kulturo
(refleksijo lastnih predsodkov in
stereotipov), dojemanje razlik med
kulturami, poznavanje različnih kulturnih praks in svetovnih nazorov,
medkulturne veščine (sposobnost,
da se zavemo razlik in jih upoštevamo), medkulturne izkušnje (osebne
izkušnje z ljudmi različnih okolij) in
motivacijo za razvijanje kulturno
kompetentne zdravstvene oskrbe
(proces, v katerem se posameznik
stalno izpopolnjuje).
Zakon o pacientovih pravicah (3.
člen) pravi, da se pri uresničevanju
pravic pacientov upošteva načelo
spoštovanja vsakogar kot človeka in
njegovih moralnih, kulturnih, verskih, filozofskih in drugih osebnih
prepričanj. Tako so po Halbwach-

su, Lehmanu in Berkeley Diversityju kulturno kompetentni zdravstveni delavci usposobljeni, da s
svojim ravnanjem in obnašanjem
spoštljivo sodelujejo z uporabniki
iz različnih okolij – izvajajo transkulturno zdravstveno oskrbo, ki je
enakopravna, kakovostna, varna,
pravočasna, pravična in osredotočena na uporabnika.
Raziskave kažejo, da zdravstveni
delavci, ki se usposablajo na področju kulturne kompetence, kažejo
boljše razumevanje pomena kulture, prepoznavajo kulturne in druge
ovire med uporabniki in v okolju,
pri komuniciranju znajo ovrednotiti razlike v vrednotah, prepričanjih,
verovanjih in se primerno odzvati
na te razlike ter bolj učinkovito sodelujejo z različnimi zdravstvenimi
delavci.
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Kontinuum kulturnih kompetenc. Vir: Bofulin M, Farkaš Lainščak J, Gosenica K, Jelenc
A, Keršič Svetel M, Lipovec Čebron U et al. Kulturne kompetence in zdravstvena
oskrba. Priročnik za razvijanje kulturnih kompetenc zdravstvenih delavcev. Ljubljana.
NIJZ, 2016

Vsak človek je vpet v različne razsežnosti v svojem življenju, kulturni in
družbeni dejavniki pa močno vplivajo na njegova dejanja in ravnanje;
nanj lahko vplivajo družina, prijatelji, delovni kolektiv in okolica. Poleg
tega, da je oseba del neke kulture,
je tudi edinstven osebek; tako na
eni strani deluje kot pripadnik neke
skupine, na drugi strani pa ravna
na samosvoj način. Zato je zelo po-

membno, da nas pri zagotavljanju
zdravstvene oskrbe ne vodijo stereotipi ali toga splošna priporočila.
Tako obravnava vsakega posameznika zahteva poznavanje kulturno
-družbenih dejavnikov in ukrepanje
v skladu s posameznimi potrebami
uporabnika.
Če želimo izvajati kulturno kompetentno obravnavo in na uporabnika
osredotočeno oskrbo, se moramo

Kulturno kompetentna in na osebo osredotočena zdravstvena oskrba. Vir: Bofulin
M, Farkaš Lainščak J, Gosenica K, Jelenc A, Keršič Svetel M, Lipovec Čebron U et
al. Kulturne kompetence in zdravstvena oskrba. Priročnik za razvijanje kulturnih
kompetenc zdravstvenih delavcev. Ljubljana. NIJZ, 2016

razumno odzivati na nastale situacije, ne pa samo togo upoštevati
pravila. Pri nudenju oskrbe se vrnimo k osnovam: k zavestni skrbi in
ohranjanju dostojanstva človeka
kot psihofizične celote. Čeprav nas
pogosto pesti časovna stiska, je čas,
vložen v razumevanje drugih, dobro vložen čas in bistveno prispeva
k naši učinkovitosti. Vsakogar poskušajmo razumeti kot edinstveno osebnost in upoštevati njegova
prepričanja, predstave, razumevanje, potrebe, želje in jim prilagoditi
zdravstveno oskrbo. Ne nazadnje
pa dojemajmo svoje delo in pomoč
drugim kot tisto, kar nas bogati,
nam nudi zadovoljstvo ter prispeva
k naši osebni in poklicni rasti.

Reference:

1. Bofulin M, Farkaš Lainščak J,
Gosenica K, Jelenc A, Keršič Svetel M, Lipovec Čebron U et al.
(2016). Kulturne kompetence in
zdravstvena oskrba. Priročnik za
razvijanje kulturnih kompetenc
zdravstvenih delavcev. Ljubljana:
NIJZ.

asist. Staša Vodička,
dr. med., spec. druž. med.
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ALERGIJA NA AMBROZIJO
Ambrozija je plevel, ki je prisoten
tudi v Sloveniji. Pri nas je najbolj
razširjena pelinolistna ambrozija
(lat. Ambrosia artemisiifolia), ki je
ena od najbolj alergenih rastlin v
naravi. Izvira iz Severne Amerike. V
Evropi se je začela širiti v šestdesetih letih 19. stoletja, najbolj pa se
je razširila v zadnjih petindvajsetih
letih.
Največkrat jo najdemo na zemljiščih
ob železnicah, avtocestah, rekah in
slabo vzdrževanih oz. opuščenih
kmetijskih zemljiščih. Ta zemljišča
predstavljajo nevarnost za nadaljnje invazivno širjenje te rastline.
Njen pelod potuje z vetrom kilometre daleč, rastlina pa se prenaša celo z avtomobilskimi gumami.
Semena se s prevozi zemlje, predvsem ob gradnjah, prenašajo na
nova območja.
Pelinolistna ambrozija začne vznikati v sredini aprila pri temperaturi
tal od 7 do 10 °C, ob topli pomladi
lahko tudi konec marca. Cvetenje
in sproščanje peloda se začne v
sredini julija in traja do konca oktobra (največ v avgustu in prvi polovici septembra).Vlogo opraševalca
opravlja veter. Količina pelodnih
zrn je odvisna od vremenskih razmer v posameznem letu, v suhih
letih jih je več in obratno. Pelodna
zrna imajo zelo dobre aerodinamične lastnosti, saj lahko s pomočjo vetra prepotujejo tudi večje razdalje
in povzročajo alergijske težave tudi
več kot 200 km od svojega rastišča.
Največja koncentracija pelodnih zrn
je v krogu 1 km okrog rastline.

DEFINICIJA ALERGIJE

Alergija je posledica pretirane reakcije človeškega imunskega sistema
na določene snovi (alergene), ki so
same po sebi neškodljive. Imunski

Vir: pixabay.com
sistem senzibilizirane osebe alergen prepozna kot tujek, kar sproži
alergijsko reakcijo.

SIMPTOMI ALERGIJE NA
CVETNI PRAH AMBROZIJE

Alergija na cvetni prah ambrozije se
kaže kot sezonski alergijski rinitis.
Sprožijo jo pelodi, ki pridejo v stik
z nosno in očesno sluznico. Pojavi
se vsako leto v istem letnem času.
V primeru alergije na ambrozijo so
težave običajno najbolj izrazite avgusta in septembra. Znaki alergijskega rinitisa oz. senenega nahoda
so: voden izcedek iz nosu, zamašen

nos, napadi kihanja, srbenje v nosu
in/ali nebu ustne votline, zelo pogosto konjunktivitis (vnetje očesnih
veznic), ki se kaže kot solzenje, pordelost, občutek peska v očeh. Če
ga ne zdravimo, se alergijski rinitis
lahko poslabša in preide v alergijsko
astmo. Simptomi alergijske astme
so težave pri dihanju, občutek stiskanja v prsih, suh kašelj, piskanje
v prsih. Seneni nahod je precej moteča vrsta alergije, ki lahko vpliva na
vsakodnevne dejavnosti v šoli, službi ali v prostem času (motnje spanja, trajna utrujenost itd.).
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Kako si lahko pomagamo sami?
• V času, ko je v zraku največ cvetnega prahu, se izogibamo športnim dejavnostim na prostem in
daljšemu zadrževanju zunaj.
• Med potovanjem (posebno zunaj
mest) naj bodo okna avtomobila
zaprta.
• V prezračevalnih napravah uporabljamo zračne filtre, ki zadržijo cvetni prah (zrna so pri večini
alergenih rastlin velika med 10 in
100 mikrometri).
• Vnos cvetnega prahu v notranje
prostore zmanjšamo tako, da
zračimo stanovanje ponoči ali po
dežju, perila ne sušimo zunaj. Po
sprehodu v naravi se preoblečemo, si umijemo obraz in lase.
• Oblačil, ki smo jih nosili zunaj, ne
odložimo v spalnici.
• Nos spiramo s fiziološko raztopino.
• Ambrozijo zatiramo, preden začne cveteti.

KAKO ZDRAVIMO ALERGIJE

Simptomatsko zdravljenje – lajšamo simptome alergije:
• lokalna: bolnik prejema kapljice
za oči ali uporablja pršilo za nos,
• sistemska: izvajamo jo takrat, ko
se pelodi, ki povzročajo alergijo,
pojavijo v zraku. Primer simpto-

matskega zdravljenja so antihistaminiki (npr.: Flonidan, Claritine,
Aerius …) in kortikosteroidi (npr.:
Medrol).
Ta zdravila delujejo na nadležne
simptome alergijske reakcije (kihanje, nahod, srbeče oči ipd.), samega
vzroka pa ne odpravijo.
Vzročno zdravljenje – specifična
sistemska imunoterapija
Zdravnik alergolog opredeli, kateri
alergen je povzročil alergijsko bolezen. Diagnozo postavi glede na
anamnezo, telesni pregled, opravi kožne vbodne alergološke teste
(izjemoma opravi krvne preiskave
– določitev specifičnih IgE iz vzorca
krvi). Glede na rezultate preiskav se
zdravnik odloči, ali je bolnik primeren za zdravljenje s specifično imunoterapijo (desenzibilizacijo).
Imunoterapija z alergeni je edina
vrsta zdravljenja, ki dejansko zdravi alergijo pri njenem izvoru, ker
deluje neposredno na imunski sistem.
Ugodni učinki imunoterapije, ki prispevajo k izboljšanju kakovosti življenja:
• zmanjša ali odpravi simptome
alergije,

• zmanjša ali odpravi potrebo po
uporabi zdravil za simptomatsko
zdravljenje (antihistaminiki, kortikosteroidi …),
• prepreči pojav novih alergij,
• prepreči napredovanje bolezni,
ko se lahko ob alergijskem rinitisu
pojavi tudi alergijska astma.
Imunoterapija poteka v dveh fazah:
• v začetni fazi zdravljenja bolnik
pod jezik prejema naraščajoče
doze alergena, da se imunski sistem na alergen navadi,
• v fazi vzdrževalnega zdravljenja
je treba tri zaporedne sezone redno jemati dogovorjene odmerke
alergena v dogovoru z zdravnikom.
Imunoterapija za alergen ambrozije
se izvaja sublingvalno (podjezično)
v obliki raztopine ali tablet pred zajtrkom. Zdravljenje se izvaja doma
po navodilih in pod nadzorom
zdravnika alergologa.

Maja Sočič

USPOSABLJANJE ZDRAVSTVENIH KADROV
ZA IZVAJANJE SPIROMETRIJE
Na delavnici so nam predstavili delovanje pljuč s poudarkom na pljučni mehaniki, ki je pomembna za
razumevanje parametrov, ki jih izmerimo pri spirometriji. Ocenjevali
smo kakovost izvedene preiskave in
interpretirali izvide.
Spirometrija je neinvazivna preiskava, ki jo v diagnostiki pljučnih obolenj pogosto izvajamo. S preiskavo

ocenimo kapaciteto in funkcijo
pljuč. Izvajamo jo na različnih aparaturah – od enostavnih mehanskih
spirometrov do elektronsko vodenih senzorjev, ki merijo volumne
in pretoke vdihanega in izdihanega
zraka. Na podlagi rezultatov meritev ugotovimo, za kakšno okvaro
oziroma motnjo dihanja gre.

Izvedba preiskave

Med spirometrijo preiskovanec
najprej globoko zajame zrak, nato
pa ga čim hitreje izdihne. Med preiskavo z ustnicami tesno objame
ustnik, ki je povezan z merilno napravo (spirometrom), in na ta način
prepreči uhajanje zraka mimo senzorja/naprave. Izdih naj traja vsaj
6 sekund. Pri tem spirometer meri
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volumne izdihanega zraka. Opisani
manever ponovimo vsaj trikrat, odvisno od sodelovanja in zmogljivosti preiskovanca.
Največjo količino zraka, ki jo preiskovanec izdihne, imenujemo vitalna kapaciteta (VC).
FVC ali forsirana vitalna kapaciteta
je volumen zraka, ki ga preiskovanec izdihne iz pljuč po maksimalnem vdihu. Ta volumen ni enak dejanskemu volumnu pljuč, saj vsega
zraka zaradi fizikalnih zakonitosti
pljuč nikoli ne more izdihniti. Preostali zrak v pljučih je t. i. rezidualni volumen pljuč. FEV1 je največja
količina zraka, ki jo je preiskovanec
sposoben izdihniti v prvi sekundi
forsiranega izdiha.
Razmerje med izdihanim zrakom v
prvi sekundi in celotnim volumnom
izdihanega zraka nam pove nekaj o
funkciji pljuč. Pri zdravih pljučih lahko človek v prvi sekundi forsiranega
izdiha izdihne večino volumna, zato
je razmerje med FVC in FEV1visoko
(> 0,7). To razmerje imenujemo Tiffneaujev indeks.
Normalne (referenčne) vrednosti
pljučnih volumnov so različne glede
na starost, telesno višino in spol.
Kadar bolezen pljuč povzroči zoženje dihalnih poti, je FEV1 nižji
od normalnih vrednosti. Takšno
motnjo v delovanju pljuč imenujemo obstrukcija. Zaradi zoženih
dihalnih poti v prvi sekundi ne moremo izdihniti enake količine zraka
kot pri zdravih pljučih. O obstrukciji govorimo, ko je FEV1 znižan
pod 80 % normalne vrednosti in je
razmerje med FEV1 in FVC do 0,7
oziroma 70 %. Vitalna kapaciteta
je pri obstruktivni pljučni bolezni
običajno normalna. Najpogostejši
bolezni, ki povzročata obstrukcijo

Vir: https://www.plivazdravlje.hr/aktualno/clanak/33268/Kada-i-kako-napravitispirometriju.html

dihalnih poti, sta astma in kronična obstruktivna pljučna bolezen
(KOPB).
Ko sta znižana tako FVC kot tudi
FEV1 in je razmerje med njima
normalno ali celo nekoliko višje od
pričakovane vrednosti, govorimo o
restrikciji. Takšno motnjo ventilacije zasledimo pri boleznih, ki prizadenejo elastičnost oz. podajnost
dihalnega sistema (brazgotinjenje
pljuč, bolezni plevre, deformacije
prsnega koša). Najdemo jo pri boleznih, kot so: fibroza pljuč, sistemske
vezivnotkivne bolezni, ki prizadenejo tudi pljuča, fibrotoraks (brazgotinjenje plevre), bolezni hrbtenice, ki
spremenijo anatomijo in dinamiko
prsne stene (skolioza in kifoza), in
še nekatere druge.
Vzorci motene ventilacije se lahko
pri določenih boleznih (npr. cistična
fibroza) ali pri več različnih obolenjih pljuč prekrivajo. Takrat govorimo o restriktivno-obstruktivni
motnji.

Spirometrija je neinvazivna preiskava, ki ima izjemno nizek odstotek tveganja za zaplete, vendar pa
je pri določenih bolezenskih stanjih
ne smemo opraviti, saj lahko poslabšamo zdravstveno stanje preiskovanca. Spirometrije ne opravimo po nedavni srčni ali možganski
kapi, ko preiskovanec izkašljuje kri,
pri bolniku z nestabilno angino pektoris, po nedavnem pnevmotoraksu (ujetje zraka med pljuča in steno
prsnega koša) in nedavni operaciji.
Spirometrijo uporabljamo ne le za
odkrivanje bolezni pljuč (in nekaterih drugih bolezni), temveč tudi za
spremljanje napredovanja bolezni
in za oceno uspešnosti zdravljenja.

Tina Jakop, mag. zdr. nege
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RAK MATERNIČNEGA VRATU IN PROGRAM ZORA
POGOSTOST RAKA
MATERNIČNEGA VRATU V
SVETU IN DOMA

Rak materničnega vratu je 4. najpogostejša oblika raka pri ženskah,
pogostost je večja predvsem v nerazvitem svetu (Afrika).
V Evropi je to 8. najpogostejša oblika raka pri ženskah.
Predstavlja 1,5 % vseh na novo odkritih oblik raka v Sloveniji, letno torej pri nas za to obliko na novo zboli
okrog 120 žensk, kar pomeni, da je
to pri nas 14. najpogostejša oblika
raka pri ženskah.
Incidenca raka materničnega vratu
se v Sloveniji uspešno zmanjšuje z
vsakim letom, čemur veliko zaslugo pripisujemo uvedbi programa
ZORA. Za primerjavo: v preteklosti,
na primer med leti 1962–65, je bila
to druga najpogostejša oblika raka
pri ženskah.

ZNAKI RAKA MATERNIČNEGA
VRATU

Zgodnjih simptomov ni. Znaki se
pojavijo dokaj pozno:
• nenavadna krvavitev ali rjav izcedek,
• krvavitev v pomenopavzi,
• dolgotrajni smrdeč izcedek,
• boleč spolni odnos,
• bolečine v križu,
• pogosto in boleče uriniranje,
krvav urin.

DEJAVNIKI TVEGANJA

• začetek spolnih odnosov v zgodnjih letih,
• številni spolni partnerji,
• neuporaba kondoma,
• okužba s HPV – predstavlja najpogostejši dejavnik,
• vedenjski nevarnostni dejavniki
(kajenje, mnogorodnost, dolgotrajno jemanje oralne kontracep-

cije, zmogljivost imunskega sistema, odklonilen odnos do cepljenja
proti HPV).

OKUŽBA S HUMANIM
PAPILOMA VIRUSOM (HPV)

Humani papiloma virus se prenaša
s stikom kože na kožo ali s spolnimi
odnosi.
Okuženih je 30–60 % žensk, mlajših
od 30 let.
85 % okužb izgine spontano, in sicer
v obdobju dveh let – temu pravimo
samozdravljenje telesa.
5–10 % žensk ostane okuženih dlje
časa in predvsem pri teh ženskah se
lahko v obdobju 6–10 let (latentno
obdobje) pojavijo predrakave spremembe oziroma rak materničnega
vratu.

TIPI HPV

Poznamo 100 različnih tipov HPV,
od tega se jih 30–40 prenaša s spolnimi odnosi.
Ločimo nizkorizične tipe, ki povzročajo genitalne bradavice, in visokorizične tipe, ki so odgovorni za nastanek raka materničnega vratu.

PRESEJALNI TEST – DRŽAVNI
PROGRAM ZORA

Državni program ZORA je namenjen
zgodnjemu odkrivanju predrakavih
sprememb materničnega vratu.
Cilj programa je zmanjšati obolevnost in umrljivost za to boleznijo.
Namen programa je doseči najmanj
70-odstotno pregledanost žensk
med 20. in 64. letom starosti.
Gre za sistem triletnih intervalov
med PAP-brisi.
V zadnjih treh letih je pregledanost
večja od 70 % v šestih od devetih
regij, premajhna pa je še vedno v
Mariboru, Kopru in Murski Soboti.

KAKO POTEKA NAROČANJE
NA PREGLEDE

Vse ženske od 20. leta starosti se
lahko enkrat na tri leta na pregled
z odvzemom PAP brisa naročijo
same. Zgornja starostna meja več
ne obstaja.
Če ženska v treh letih nima odvzetega brisa, ji vabilo pošlje osebni
ginekolog.
Če ženska nima v štirih letih odvzetega brisa, vabilo dobi iz registra
ZORA.

KAKO POTEKA ODVZEM PAPBRISA

Odvzame se bris z materničnega
vratu. Naredi se razmaz na objektno stekelce.
V citološkem laboratoriju ocenijo
bris in ga vrnejo izbranemu ginekologu.
Vse skupaj v povprečju traja en mesec.

KAKO POVEČATI USPEŠNOST
PROGRAMA ZORA

To lahko dosežemo z:
• rednim udeleževanjem pri presejalnih testih za zgodnje odkrivanje
raka materničnega vratu – posebej to velja za ženske med 50. in
64. letom starosti;
• s cepljenjem proti HPV, ki z 9-valentnim cepivom pokriva 9 visokorizičnih tipov – cepljenje se
prične pri deklicah v 6. razredu
osnovne šole, torej z 12. letom
starosti; to poteka že 12 let, številne države pa poročajo o drastičnem upadanju števila predrakavih sprememb;
• z uvedbo cepljenja proti HPV tudi
za dečke. Pilotski projekti v Sloveniji že potekajo.

ZDRAVE NOVINE

UVAJANJE SPREMEMB,
NOVOSTI V PROGRAMU ZORA

Uvedba tekočinske citologije, kjer
lahko iz enega vzorca naredimo več
testov – za predrakave spremembe, okužbo s HPV, določena vnetja,
spolno prenosljiva obolenja.
S tem se izognemo napakam pri
odvzemu, pripravi vzorca, fiksaciji,

barvanju, napačni interpretaciji.
S krtačko se s predela materničnega
vratu vzame bris in se ga da v posodico s tekočinskim medijem ter
pošlje v citopatološki laboratorij. Ta
oceni in po potrebi določi istočasno
še druge dejavnike. V Sloveniji trenutno že potekajo pilotski projekti.
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CILJ PROGRAMA ZORA:

Izkoreninjenje raka materničnega
vratu v naslednjih 100 letih oziroma v najkrajšem času.

Petra Schnabl Banfi, dr. med.,
spec. ginekologije in porodništva

2. IZOBRAŽEVALNI DAN BOLNIŠNICE ZA GINEKOLOGIJO
IN PORODNIŠTVO KRANJ (BGP)
Glavna tematika letošnjega izobraževalnega dne je bilo sodelovanje vseh treh ravni zdravstvenega
varstva pri obravnavi nosečnice z
ugotovljenim zastojem rasti ploda.
Med odmori pa so nam omogočili
tudi ogled prenovljenega porodnega bloka.
V prvem sklopu je bila predstavljena obravnava nosečnice na primarnem nivoju, se pravi pri izbranem
ginekologu. Izpostavljeno je bilo,
kako pomembno je pravilno vnašanje podatkov in izpolnjevanje materinske knjižice ter pravilno merjenje
razdalje fundus–simfiza (razdalja
med vrhom maternice in sramno
kostjo). Pri merjenju razdalje F/S pa
lahko pride tudi do odstopanj: pri
nosečnicah s prekomerno telesno
težo, pri prečna legi ploda in ko je
plodova glavica zelo nizko.
Opozorili so nas, da moramo biti pri
nosečnicah s kroničnim obolenjem
še posebej pozorni, da ne pride do
zastoja rasti ploda (povišani krvni pritisk, AFS, ledvično obolenje,
srčno obolenje ...). Seveda so izpostavljene tudi nosečnice, ki kadijo.
V drugem sklopu je bilo predstavljeno vodenje nosečnosti z zasto-

jem plodove rasti na sekundarnem
in terciarnem nivoju, vodenje poroda v takšnem primeru ter predstavljen vidik dela s strani patronažne
sestre.
V Sloveniji trenutno ni nobenih
enotnih smernic za obravnavo nosečnic s sumom na zastoj plodove
rasti. Zato naj bi se nosečnice gledalo vedno na istem UZ-aparatu,
vedno pa naj je naročena nazaj k
istemu ginekologu. Ugotovili so namreč, da so odstopanja med UZ-aparati lahko tudi do 20-odstotna.
Na sekundarni nivo pošljemo nosečnico, ko izbrani ginekolog smatra, da bo dokončanje nosečnosti
uspešno.
Na terciarnem nivoju se vodijo nosečnice v dnevnem perinatalnem
centru – PDC. V PDC so stalni timi,
enaki standardi in enaki UZ-aparati.
To pomeni dodatne obravnave in
psihično obremenitev za nosečnico
samo in njenega partnerja. Hospitalizacija je potrebna v primeru, ko
se oceni, da ima novorojenček več
možnosti za preživetje, če se rodi.
Pomembno predavanje je bilo podano s strani patronažne službe. Na
primeru je bilo predstavljeno, kako

se pripravimo na stik s starši, ki se
jim rodi novorojenec z zastojem
rasti, nega novorojenca, koliko obiskov je potrebnih s strani patronažne službe ipd.
S strani anesteziologov je bila predstavljena epiduralna analgezija,
kakšna je ozaveščenost nosečnic,
na koncu pa je bil predstavljen tudi
primer iz prakse.
Tudi tokrat je bilo skozi vsa predavanja večkrat poudarjeno, kako pomembno je sodelovanje med vsemi
strokovnjaki, da se pravočasno prepozna zastoj rasti ploda in se tudi
pravočasno ukrepa.

Juričinec, dipl. babica
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RAZVOJNO-NEVROLOŠKE MOTNJE
V sklopu obveznih teoretskih izobraževanj (OTI), ki jih organizira
Združenje za otroško in mladostniško psihiatrijo, smo se zaposleni
v Centru za duševno zdravje otrok
in mladostnikov udeležili decembrskega izobraževanja, ki se je navezovalo na razvojno-nevrološke
motnje. Program je zajemal naslednje teme: duševna manjrazvitost,
nevrološke motnje s psihiatrično
simptomatiko, epilepsija, enureza
in enkopreza ter spektroavtistična
motnja (značilnosti, prepoznavanje, diagnostična obravnava, terapevtske obravnave, spremljajoče
duševne motnje, farmakoterapija).
V nadaljevanju predstavljamo nekaj
iztočnic z vsakega predavanja.

Duševna manjrazvitost =
zmanjšanje intelektualne
zmožnosti

Doc. dr. Jana Kodrič, spec. klinične
psihologije, je predstavila novejšo
in ustreznejšo terminologijo za duševno manjrazvitost, to je zmanjšane intelektualne zmožnosti. Izraz duševna manjrazvitost namreč
implicira motnjo posameznikovega
duševnega razvoja v celoti, medtem ko stroka ugotavlja, da so lahko
taki posamezniki na čustvenem ali
socialnem področju povprečno ali
celo nadpovprečno sposobni. Izraz
manjrazvitost bi naj zamenjal izraz
manjzmožnost, saj gre za do neke
mere spremenljiv konstrukt, kjer
lahko z ustreznimi intervencijami in
podporo vplivamo na učinek okvare
in posameznikovo funkcioniranje.
Taka definicija je tudi manj žaljiva za
osebe same in tudi bolj konsistentna z mednarodno terminologijo.
Prevalenca: 1 % v splošni populaciji
odraslih oseb, imajo slabše zdravje
ter krajšo pričakovano življenjsko

dobo. Druge duševne motnje so pri
teh osebah 2- do 4-krat pogostejše,
pri otrocih so to večinoma motnje
pozornosti/hiperaktivnosti, moteča
vedenja, depresivnost in anksioznost, pri odraslih pa psihoza, depresija in anksioznost, moteče vedenje ter demenca (15 let prej kot
v splošni populaciji).
Predstavljen je bil tudi priročnik
AAIDD (The American Association
of Intellectual and Developmental
Disabilities), ki definira zmanjšanje
intelektualne zmožnosti kot pomembne omejitve na področju intelektualnega funkcioniranja in prilagoditvenih spretnosti, ki se kažejo
kot konceptualne, socialne in praktične ter se pojavijo pred 18. letom
starosti. Medtem ko pri inteligentnosti govorimo o sposobnosti, ki
je sicer nujni pogoj za učinkovito
opravljanje dnevnih dejavnosti, gre
pri prilagoditvenih spretnostih za
spretnosti, ki se jih lahko naučimo
ter jih učinkovito uporabimo takrat, ko je to potrebno. Delimo jih
na praktične (neodvisnost v vsakdanjem življenju, poklicne spretnosti,
skrb za zdravje in varnost, upoštevanje rutin in urnikov, raba denarja
in telefona), socialne (izpolnjevanje
soc. pričakovanj, samopodoba, naivnost, upoštevanje pravil in zakonov, reševanje soc. problemov) in
konceptualne (šolske spretnosti,
govor, branje in pisanje, številski,
časovni in denarni koncepti). Izraza inteligentnost in prilagoditvene
spretnosti sta zmerno povezana
konstrukta, kjer ob težji stopnji motnje ugotavljajo višjo povezanost.
Pomembno je ozaveščanje, da pri
posamezniku ob njegovih šibkih
področjih sočasno obstajajo tudi

močna področja. Temeljni cilj opisa
profila šibkih področij je razvoj profila potrebne podpore, saj s tako
individualizirano podporo lahko posameznik dolgoročno napreduje.

Nevrološke motnje s
psihiatrično simptomatiko v
otroštvu in mladostništvu

Mirjana Perković Benedik, dr. med.,
spec. pediatrije in otroške nevrologije, izpostavlja, da večina motenj v
otroštvu, ki so vodene pedopsihiatrično, nimajo nevrološke podlage,
tako tudi nevrološka diagnostika
ni v pomoč pri postavitvi diagnoze.
Netipična prezentacija psihiatrične
bolezni pa je pogosto tista, ki narekuje nadaljnjo nevrološko obravnavo. Kar 8–21 % otrok naj bi do 11.
leta starosti izkusilo neko vrsto halucinacije, ampak 2/3 od teh naj ne
bi kasneje imelo nobene diagnoze
glede na DSM-priročnik. Take halucinacije bi naj bile v otroštvu povezane z razvojem, pri otrocih pa so
pogostejše tudi iluzije, domišljija in
namišljeni prijatelji. Pozorni moramo biti v primeru zgodnejšega pojava psihoze pri mladostnikih ali celo
v otroškem obdobju ob pridruženih
bolezenskih znakih, kjer gre lahko
za organsko psihozo, ter v primerih, ko je psihoza le eden začetnih
simptomov nevrološke, presnovne
ali genetske bolezni.
Izpostavljene so bile nekatere od
bolezni, kjer so prisotni znaki ADHD
(motnja pozornosti in aktivnosti):
anemija (Fe), motnje ščitničnih hormonov, epilepsija, prirojene možganske anomalije, fragilni X ter nenormalnosti spolnih kromosomov,
Tourettov sindrom. Avtizem sam
po sebi ni indikacija za napotitev k
nevrologu, razen ob pridruženem
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zaostanku v duševnem razvoju ali
regresiji v razvoju, ob epilepsiji z
zelo zgodnjim začetkom ter nihanju avtističnih simptomov. Pogosto
se pojavlja težava pri prepoznavi
Landau-Kleffnerjevega sindroma,
ki je pogosto zamenjan za elektivni
mutizem. Gre namreč za pridobljeno epileptično afazijo in avditorno
agnozijo, kaže se lahko v obliki žariščnih motoričnih napadov ali atipičnih absenc, opazni so znaki vedenjskih motenj ter avtizma.

Epilepsija

Tudi to področje je predstavila Mirjana Perković Benedik, dr. med.,
spec. pediatrije in otroške nevrologije, ki po Krumholzu (2015)
povzema tri različne vrste prvega
napada: prožen/simptomatski (časovno neposredno vezan na sprožilec: ob intoksikaciji, elektrolitnem
neravnovesju, motnjah homeostaze, febrilnem stanju, lahko pa tudi
povzročen z akutno boleznijo: ob
meningitisu, meningoencefalitisu,
kapi), neprožen (brez neposrednega sprožilca, neznane etiologije)
in neepileptični paroksizmalni dogodek. V splošnem so dogodki, ki
oponašajo epileptične napade, pogostejši kot dejanski epileptični napadi. Epilepsija se zdravi s protiepileptičnimi zdravili (PEZ), ob prvem
zdravilu jih je 47 % brez epileptičnih
napadov, ob drugem dodatnih 13 %
ter tretjem še 4 %. Ob neuspešnosti zdravljenja z dvema standardnima protiepileptičnima zdraviloma
govorimo o trdovratni epilepsiji,
ki prizadene 30 % ljudi z epilepsijo
(imajo kljub zdravljenju epileptične napade). Ob pogostih napadih
ter električni epileptični aktivnosti
prihaja do zastoja ali nazadovanja v
kognitivnem razvoju. Najpogostejšo
nevropsihiatrično komorbidnost pri
epilepsiji predstavljajo: zaostanek v
duševnem razvoju (33 %), motnja

Vir: https://images.app.goo.gl/zJtCK6sQnm4MD6pE7

pozornosti (33 %), vedenjske težave (28 %), depresija (30 %), anksioznost (19 %), motnje spanja (33–50
%), avtizem (30 %) in neepileptični
napadi (20–30 %).

Enureza in enkopreza

Strokovnjakinja, mag. Valentina
Stefanova Kralj, spec. klinične psihologije, zaposlena na Pediatrični
kliniki v Ljubljani, poudarja, da je s
toaletnim treningom priporočljivo
začeti po 2. letu starosti oz. takrat,
ko so otroci telesno in miselno dovolj zreli, kar pomeni, da morajo
zaznati polnost mehurja, uspeti zadržati odvajanje, se zmorejo usesti
na kahlico/školjko ter samostojno
povedati, da jih tišči, in se sleči. Če
začnemo s treningom prezgodaj, ta
ne bo stekel nič hitreje kot sicer.
O enurezi govorimo pri otrocih, starejših od 5 let, ko gre za ponavljajoče odvajanje urina na neprimernem
mestu (v oblačila ali v posteljo), ko

Vir: interno gradivo iz izobraževanja OTI

se tako močenje pojavlja vsaj 2-krat
tedensko v času vsaj 3 mesecev ali
pa povzroča klinično pomemben
stres ter spremembe na področju
socialnega, akademskega ali drugega funkcioniranja. Težave ne smejo
biti posledica zdravstvenega stanja,
odvajanje pa je lahko prostovoljno
ali neprostovoljno.
Enkopreza je nehoteno ali zavestno
ponavljajoče izločanje blata na neprimernih mestih (v hlače, na tla), ki
se pojavlja vsaj 1-krat mesečno in
najmanj 3 mesece, starost otroka
pa mora biti več kot 4 leta. Težave
pa niso fiziološka posledica odvajal
ali drugih zdravstvenih težav, razen
konstipacije (zaprtja). Ločimo enkoprezo s konstipacijo in uhajanjem
blata ter enkoprezo brez konstipacije in uhajanja blata.
Obravnava tovrstnih težav poteka
multidisciplinarno. Najprej pediater
izključi organske vzroke, nato pote-
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Vir: interno gradivo iz izobraževanja OTI

kata zdravljenje (pri zaprtju klizma,
mehčalec blata, pri enurezi nadomestek hormona vazopresina),
starši dobijo navodila glede pitja in
odvajanja (vključevanje dietetika s
prehranskimi navodili ob zaprtju)
ter psihološka obravnava (vedenjski pristop, učenje navad izločanja,
reševanje čustvenih in vedenjskih
težav ter morebitnih konfliktov v
družini).
Pomembno je zavedanje, da otrok
ni kriv za močenje, da ima veliko
otrok enake težav ter da bo slej ko
prej postal suh (s terapijo mnogo
prej). V veliko pomoč je podporno
družinsko okolje, starševska sporo-

Vir: interno gradivo Vir: https://images.
app.goo.gl/sfVn1SBFkBzKzXX38 iz izobraževanja OTI

čila otroku, da ga imajo radi kljub
težavam, da ga spoštujejo, da se je
sposoben naučiti novih stvari. Izogibati se je treba kritikam in kaznovanju, okrepiti pa pohvale ter urediti
ritem hranjenja, spanja in gibanja.

Avtizem = spektroavtistična
motnja (SAM)

Področje avtizma je predstavila doc.
dr. Jerneja Maček, spec. otroške in
mladostniške psihiatrije. Pogled v
zgodovino pokaže, da se avtizem
od 1981. leta naprej (Lorna Wing)
opredeljuje kot avtistična motnja
na spektru. Ne gre torej za kategorični pristop, ampak za opredelitev
težav glede na njihovo intenzivnost oz. stopnjo izraženosti. Okrog
1 % otrok bi naj bilo opredeljen na
spektru avtističnih motenj, od tega
več dečkov kot deklet. Cilj je čim
zgodnejša prepoznava takih otrok,
saj študije kažejo, da zgodnja obravnava izboljša prognozo in funkcioniranje otroka, kar pa je v praksi težko izvedljivo, saj zgodnji znaki SAM
pomenijo odsotnost normalnega
vedenja in ne pojav nenormalnega vedenja, zaradi česar jih je težko odkriti. Včasih so lahko zgodnji
znaki SAM napačno razloženi kot
pokazatelji »pridnega« otroka (tih,

nezahteven, samostojen otrok). Podatki kažejo, da do 2. leta starosti
otroka s SAM okrog 80 % staršev iznaša zaskrbljenost zaradi njegovega
razvoja, vendar se diagnoza postavi
običajno precej kasneje, v povprečju po 4. letu starosti. Zaostanek je
opazen na različnih področjih razvoja (govor, igra, komunikacija z
drugimi), razvoj kliničnih znakov pa
je postopen. Vsi posamezniki, diagnosticirani s SAM, imajo težave na
področju komunikacije (verbalne
in neverbalne), socialne interakcije
z drugimi in stereotipnimi interesi
ter rigidnim vedenjem, kar se pojavi pred 36. mesecem starosti.

ZGODNJI ZNAKI SAM

• Ne vzpostavlja očesnega kontakta.
• Nasmeha ne vrne.
• Se ne odzove na svoje ime ali na
poznan glas.
• Predmetom ne sledi z očmi.
• Ne kaže s prstom ali pomaha v
pozdrav ter ne uporablja drugih
gest v namen komunikacije.
• Ne sledi s pogledom našim gestam.
• Ne dela hrupa, da bi pridobil našo
pozornost.
• Ne želi ali ne odgovarja na crkljanje.
• Ne oponaša gibov ali obraznih izrazov drugih.
• Ne steguje rok, da bi ga pobrali.
• Ne igra se z drugimi ali ne deli z
njimi zanimanja in zadovoljstva.
• Ne prosi za pomoč ali ne izraža
drugih osnovnih zahtev.
Na področju govorno-jezikovnih
sposobnosti in komunikacije se kažejo težave predvsem pri rabi jezika
v socialnem kontekstu, t. i. neverbalna raba jezika. Osebe z Aspergerjevim sindromom imajo sicer
lahko bogat besedni zaklad, ampak
pretirano formalen način govora
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ter specifike v intonaciji. Nekateri
otroci s SAM radi veliko govorijo,
vendar je pogovor enosmeren –
bolj kot monolog – ter izključno na
teme, ki jih zanimajo.
Na socialnem področju se primanjkljaji kažejo v skupni vezani pozornosti, pomanjkanju zanimanja in
težavah v vzpostavljanju medosebnih odnosov. Te osebe se kažejo kot
samozadostne, očesni stik redko
vzpostavljajo, težko prepoznavajo čustva pri sebi in drugih. Težave

imajo pri skupinski igri ter vzdrževanju prijateljskih odnosov, imajo pa
tudi slabše razvito empatijo.
Pogosto imajo nenavadne in omejene interese, kompulzije in rituale. Tipične preokupacije so npr.
prometni znaki, rojstni datumi, pri
omejenih interesih pa gre za sicer
običajna zanimanja, ki pa so pretirano intenzivna in ne vključujejo drugih ljudi, npr.: številke, knjige, vlaki
… Težave imajo pri prepoznavanju,
izražanju in obvladovanju lastnih

čustvenih stanj in tudi pri prepoznavanju čustev drugih (razbiranje
mimike obraza, načina govora). Izredno priporočljivo je učenje prepoznavanja in obvladovanja čustev
preko samoocenjevalnih lestvic, s
pomočjo dnevnika razpoloženja, s
termometrom čustvenih stanj ter
z ABC shemo, kjer prepoznavajo
sprožilce svoje jeze.

Iva Trplan, univ. dipl. psih.

MED DELOVNIM ČASOM:
• sedenje
prekinite
vsako uro ali dve, in
to za vsaj minuto ali
dve,
• čim več hodite oziroma pešačite,
• vpeljite
AKTIVNE
ODMORE (individualno ali skupinsko),
• ko je možno, raje
stojte.

SKLOP KREPILNIH VAJ –
izvedite 3 serije vsake vaje in vajo izvajajte
20 do 40 sekund z 20- do 40-sekundnim
odmorom med serijami.

Cilj redne telesne dejavnosti je preprečevanje kroničnih nenalezljivih
bolezni,
izboljšanje kvalitete
življenja in lažje obvladovanje prisotnih
bolezni.

SKLOP VAJ ZA RAZGIBAVANJE –
vsako vajo izvajajte 30 sekund

AKTIVNI ODMOR NA DELOVNEM MESTU
Podaljšan čas sedenja,
neodvisno od telesne
dejavnosti, je povezan
z različnimi boleznimi.
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SKLOP VAJ ZA RAZTEZANJE – počasi dosezite največji obseg giba in zadržite položaj vsaj 30 sekund.

OSNOVE ZDRAVIH OBROKOV
ZAJTRK
Zajtrk je prvi dnevni obrok in količinsko drugi največji obrok. Izberimo živila, kot so: polnozrnati kruh, ovseni
ali drugi kosmiči z rozinami in lešniki ali žličko medu, sadje, sadna solata, kruh z marmelado, medom, sirom ali
zelenjavo. Naj bo čim bolj pestro sestavljen.
PRIMER 3. OBROKOV

MALICA
Malica pri odraslih ni nujen dnevni obrok, lahko pa pomaga prebroditi lakoto med
zajtrkom in kosilom. Za malico si lahko privoščimo sadje, manjši košček kruha s
sirom, zelenjavo, mlečni izdelek. Ne posegajmo po sladkih pijačah in sladkih živilih.
Če smo po delovnem času telesno dejavni (športne aktivnosti, težje fizično delo), si
privoščimo malico tudi popoldan. Lahko je podobna dopoldanski – količina zaužite
hrane naj bo zmerna.

KOSILO
Kosilo je po količini zaužite hrane največji dnevni obrok. Bodite pozorni na to,
da prevelika porcija lahko povzroči slabo počutje, zaspanost in manjšo delovno
storilnost.
PRIMER 5. OBROKOV

PRIMER 4. OBROKOV

VEČERJA
Večerja je po količini hrane za zajtrkom. Izogibajmo se prevelikim obrokom, saj so
lahko za telo obremenjujoči in poslabšajo kakovost spanja. Zadnji obrok naj bo 3 do
4 ure pred počitkom.

VSAKA ZAUŽITA HRANA MED POSAMEZNIMI DNEVNIMI OBROKI JE PRIGRIZEK!

JESENSKO SREČANJE ZDRUŽENJA PNEVMOLOGOV SLOVENIJE
Na pobudo prim. dr. Nadje Triller
sem se kot soizvajalec raziskave
Ambulantna rehabilitacija bolnikov
s kronično obstruktivno pljučno boleznijo (KOPB), v kateri načrtujem
in vodim vadbo, udeležil delavnice
z naslovom Test vstajanja s stola
kot alternativa 6-minutnemu testu

hoje (6MTH), ki jo je vodil Tomaž
Hafner, dr. med., spec., vodja Oddelka za respiratorno fizioterapijo,
rehabilitacijo in dietetiko iz Klinike
Golnik.
Test vstajanja s stola 60 s je zanesljiv,
veljaven in odziven test za merjenje

funkcionalne sposobnosti bolnikov
s KOPB. Dandanes predstavlja zlati standard za oceno funkcionalne
sposobnosti bolnikov s KOPB 6-minutni test hoje. V praksi se kaže, da
ima izvedba 6MTH v ambulantah
nekatere pomanjkljivosti tako za
merjence kot merilce. Od merjen-
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ca zahteva maksimalni 6-minutni
napor, kar lahko povzroči strah in
zavračanje testa. Za merilce predstavlja oviro z vidika organizacije,
saj izvedba testiranja zahteva dodatni čas za pripravo posameznika, t.j.
meritev krvnega tlaka, razlago testa
in pripravo prostora – 30 m dolg,
miren prostor z dvema stoloma, ki
omogoča hojo v ravni liniji. Takšnim
zahtevam v manjših ambulantah
večkrat ni mogoče ustreči.
Raziskave kažejo, da dobro alternativo za testiranje funkcionalne sposobnosti bolnikov s KOPB predstavlja test vstajanja s stola 60 s (VST)
(Crook, Büsching idr., 2017, in Bohannon idr., 2010). Razliko med 6
MTH in VST 60 s predstavljajo organizacijski vidik, trajanje in obremenitev za merjenca. Prednosti VST 60
s so, da je preprost, kratek in zahteva manj prostora kot 6MTH. Pred
testom je treba izmeriti vsebnost
kisika v krvi, srčni utrip, merjenec
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pa mora odgovoriti tudi na vprašanje, ki predstavlja subjektivno
oceno glede utrujenosti spodnjih
okončin in stopnje zadihanosti po
Borgovi skali.

Ocena moči, funkcionalne
zmogljivosti in vzdržljivosti
mišic spodnjih udov

Manever izvedbe vstajanja s stola zahteva izteg kolena in kolka in
s tem aktivacijo velikih mišičnih
skupin spodnjih okončin, katerih
funkcija je iztegovanje kolka (m.
»Gluteus maximus«) in kolena (m.
»Quadriceps femoris«). Kaže se povezava med testom vstajanja s stola in močjo spodnjih okončin, ki je
pomemben dejavnik funkcionalne
sposobnosti, preprečevanja padcev
in samostojnosti (Bohannon idr.,
2010).
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ODPRTA VRATA ZA ZDRAVJE V CENTRU ZA KREPITEV ZDRAVJA NA CANKOVI
17. 12. 2019 je v Centru za krepitev
zdravja enote Cankova potekal dogodek z naslovom »Odprta vrata za
zdravje«, ki smo ga organizirali zaposleni v enotah Cankova in Rogašovci. Dogodek smo pripravili z namenom promocije novih enot
Centra za krepitev zdravja, ki sta se
vzpostavili v letu 2019.
V prvem delu dogodka smo vrata
odprli za predstavnike okoliških občin, šol in drugih organizacij, s katerimi smo sodelovali v letu 2019.
Pridružili so se nam predstavniki
vodstva Zdravstvenega doma Murska Sobota in sodelavci iz drugih
enot Zdravstvenega doma ter zaposleni iz Centra za krepitev zdravja Gornja Radgona. Skupaj smo si

ogledali naše nove prostore in se
pogovarjali o možnostih nadaljnjega sodelovanja.
Drugi del dogodka je bil namenjen
pacientom, ki so imeli možnost individualnega posveta z diplomirano
sestro in zdravstvenikom, psihologinjo in kineziologinjo. Paciente smo
ozaveščali o pomenu preventive
pred kroničnimi nenalezljivimi boleznimi. Poudarek smo dali povišanemu krvnemu tlaku in ozaveščanju
o najpogostejših duševnih motnjah.
Tako smo pacientom merili krvni
tlak in svetovali o posledicah, če je
ta povišan. Lahko so se preizkusili v
kvizu o duševnem zdravju. Na voljo
so bile informacije o delavnicah in
individualnih obravnavah ter pro-

Vir: lastni arhiv

mocijski material. Za udeležence
dogodka smo pripravili pogostitev z
zdravimi sladicami in namazi.

Tadeja Lončar, mag. psih.
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REFERENČNA AMBULANTA
Referenčne ambulante družinske
medicine (RADM) so se s 1. 1. 2018
preimenovale v ADM (ambulanta
družinske medicine) z razširjenim
timom zdravstvenega osebja: poleg zdravnika in srednje medicinke
sestre je vključena še diplomirana
medicinska sestra z dodatnimi specialnimi znanji za polovični delovni
čas. Trenutno deluje 812 tovrstnih
ambulant v Sloveniji.

KAJ JE VLOGA REFERENČNE
SESTRE V AMBULANTI?

Delo je razdeljeno na preventivo in
kurativo.
V preventivno dejavnost spadajo
vsi pacienti, starejši od 30 let, brez
kroničnih bolezni. Te osebe so vsakih pet let vabljene na preventivni
pregled za kronične nenalezljive
bolezni.
V okviru kurativne dejavnosti RA
spremlja paciente z urejenimi kroničnimi obolenji, to so ASTMA,
KOPB, SLADKORNA BOLEZEN,
HIPERTENZIJA,
BENIGNA
HIPERPLAZIJA PROSTATE, DEPRESIJA,
OSTEOPOROZA – namen je vzpostavitev registrov prej naštetih kroničnih nenalezljivih bolezni.
Za vse te bolezni so izdelani protokoli vodenja. Izdelani so tudi vprašalniki za presejanje na vse te naštete kronične bolezni.
Na pregled v RA vabimo paciente
preko pisnega vabila, lahko jih napoti zdravnik ali pa sami pokličejo in
se naročijo v referenčno ambulanto. Najpomembnejše je timsko delo
– dobro sodelovanje z zdravnikom,
srednjo medicinsko sestro in diplomirano medicinsko sestro.
Še preden pride pacient v RA je napoten v laboratorij za odvzem krvi.
Za osnovni preventivni pregled potrebujemo lipidogram in vrednost

krvnega sladkorja na tešče,
ki nam omogočata izračun
koronarne
ogroženosti.
Diplomirana
medicinska
sestra skozi anamnezo pridobi demografske podatke
pacienta (spol, starost, kraj
bivanja), podatke o izobrazbi in zaposlenosti, družinski
anamnezi (srčno-žilni dogodki, sladkorna bolezen,
rakavo obolenje ipd.), o življenjskem slogu pacienta (prehrana,
gibanje, razvade,…), o znakih stresa in depresije. Paciente obvezno
povprašamo, ali se udeležujejo preventivnih programov (DORA, ZORA,
SVIT). S pacienti moškega spola po
50. letu starosti izpolnimo tudi IPPS
vprašalnik (simptomi prostate).
Po pogovoru izmerimo krvni tlak,
telesno težo in višino (za izračun
ITM), obseg trebuha in naredimo
EKG.
Prvi pregled kroničnega bolnika
– npr. sladkornega bolnika – nam
vzame največ časa. Pri tem se s pacientom pogovorimo o njegovem
življenjskem slogu, družinski anamnezi, izmerimo TT, TV, obseg pasu,
opravimo pregled nog, stopal, tipamo periferne pulze, skupaj s pacientom pregledamo, kakšno terapijo
jemlje, in pogledamo zadnje izvide
laboratorija.
Največ časa in pozornosti namenimo pacientom, pri katerih na novo
odkrijemo dejavnike tveganja: morebitni povišan krvni tlak, povišan
holesterol in krvni sladkor. Veliko
časa namenimo zdravstveni vzgoji
in edukaciji o spremembi življenjskega sloga. Vemo pa vsi, kako
različno smo ljudje dojemljivi za
nasvete, predvsem za spremembo
življenjskega sloga.
Način življenja, ki pomembno vpliva
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na naše zdravje, je tesno povezan s
socialnim položajem. Ker je pri nas
slab, je slabše tudi zdravje ljudi. V
našem okolju sta ravno nezdravo
prehranjevanje in pomanjkanje gibanja največja problema. Veliko je
primerov čezmerne telesne teže in
debelosti. Iz anamnez ugotavljamo
veliko tveganega pitja alkoholnih
pijač.
V začetku delovanja RA je bilo treba vložiti veliko energije v to, da so
ljudje sploh razumeli namen obravnave v njej. Prve prepreke smo
prešli tako, da je pacienta sprejel
zdravnik in ga usmeril k diplomirani medicinski sestri. Tako se je lahko prepričal, da je pristop enega in
drugega drugačen in da se medsebojno dopolnjujeta.
Anketa o zadovoljstvu pacientov z
obravnavo v RA v Slovenji kaže, da
so le-ti z njo zelo zadovoljni. Ta za
pacienta dejansko predstavlja višjo
kakovost obravnave in dostop do
več storitev.
Naloga RA je tudi napotovanje pacientov v CKZ (Center za krepitev
zdravja), kjer nudijo uporabnikom
brezplačne delavnice: Zdravo hujšanje, Gibam se, Zdravo jem, Psihoedukativne delavnice.

Suzana Maučec, dipl. m. s.,
mag. zdr. nege

