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Skrivnost sreče je v tem,
da zmoreš najti radost v veselju drugega.

Srečno novo leto 2020!

NAŠE
POSLANSTVO

NAŠA VIZIJA

NAŠE
VREDNOTE

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.

Nudimo odgovorno in 
celostno zdravstveno 
oskrbo, ki temelji na 
izobraževanju, 
raziskovanju, učenju ter 
spoštovanju in 
razumevanju 
posameznika, družine in 
okolja.
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AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE IN SPLOŠNA 
ZOBNA AMBULANTA BAKOVCI

V Krajevni skupnosti Bakovci so za-
radi velikega števila prebivalcev ter 
velikega deleža starostnikov zaznali 
potrebo po zdravniku družinske 
medicine in zobozdravniku. Zdra-
vstveni dom Murska Sobota se pri-
lagaja željam, potrebam in pričako-
vanjem uporabnikov, ker želimo, da 
so naše storitve čim bolj dostopne 
in da omogočimo zdravje vsem pre-
bivalcem. Tako je 13. 12. 2019 pote-
kala svečana predaja obnovljenih 
prostorov ambulante družinske 
medicine in splošne zobne ambu-
lante. 

Krajevna skupnost Bakovci je prip-
ravila slavnostni program z nasto-
pom osnovnošolcev Osnovne šole 
Bakovci, pevk Društva upokojencev 
Bakovci, nagovorili pa so nas pred-
sednica KS Bakovci Nives Canjko, 
direktor Doma starejših Rakičan Zo-
ran Hoblaj, direktorica Zdravstve-
nega doma Murska Sobota Edith Ži-
žek Sapač in župan Mestne občine 
Murska Sobota Aleksander Jevšek.

Ambulanta družinske medicine, 
kjer bosta delovali specialistka dru-
žinske medicine Andreja Čičak ter 
medicinska sestra Sandra Kegl, in 
splošna zobna ambulanta, kjer bos-
ta delovala zobozdravnik Sašo Ter-
nar ter zobozdravstvena asistentka 
Marjana Tomas Blagovič, se nahaja 
na Soboški ulici 17 v Bakovcih. Am-

bulanta je svoja vrata odprla 6. 1. 
2020 in je odprta od ponedeljka do 
petka: v ponedeljek, četrtek in pe-
tek v dopoldanskem, v torek in sre-
do pa v popoldanskem času.

Renata Gorjan, dipl. m. s. 
Pomočnica direktorice 

za področje ZN 

POSLOVILA SE JE NAŠA SODELAVKA BRIGITA SINIC

Veliko prezgodaj je svojo knjigo 
življenja končala naša draga sode-
lavka Brigita Sinic.

Vsak od nas je spoznal Brigito na 
svoj način, spoznavali smo jo v 
različnih časovnih in starostnih 

obdobjih njene in svoje knjige živ-
ljenja in vsak izmed nas nosi svoje 
spomine, spomine, ki ne bodo iz-
ginili, kajti kot je napisala Svetlana 
Makarovič:

Glej, zemlja si je vzela, kar je njeno. 
A kar ni njeno, nam ne more vzeti. 
In to, kar je neskončno dragoceno, 
je večno in nikdar ne more umreti.

Sodelavke Diagnostičnega 
laboratorija ZD MS
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ZDRAVLJENJE SLADKORNE BOLEZNI TIPA 2 IN VLOGA 
NOVORAZVITEGA AGONISTA GLP-1

Posvet o uporabi peroralnega 
semaglutida
V Varšavi na Poljskem je od 2. do 
3. decembra potekal internacional-
ni posvet za družinske zdravnike o 
uporabi peroralnega semaglitida. 
Zbrali smo se predstavniki iz Grčije, 
Portugalske, Estonije, Italije, Poljske, 
iz Slovenije pa midva s profesorjem 
dr. Andrejem Janežem, specialistom 
diabetologom.

Govorili smo o smernicah za 
zdravljenje sladkorne bolezni v so-
delujočih državah, omejitvah pri 
predpisovanju in o obravnavi bolni-
ka s sladkorno boleznijo. Zanimivo 
se mi je zdelo to, da v Estoniji slad-
korne bolnike tipa 2 zdravijo izključ-
no družinski zdravniki, le majhen 
delež težje zdravljenih bolnikov s 
sladkorno boleznijo tipa 1 zdravijo 
estonski diabetologi. V Grčiji nimajo 
sistema napotovanja, tako da se lah-
ko bolnik sam odloči, kateri zdravnik 
ga bo zdravil. Opazili smo, da v ne-
katerih državah zdravnikom ni treba 
slediti smernicam oziroma sploh ni 
nujno, da jih poznajo. Ta problem 
je najbolj očiten v Grčiji. Gostilo nas 
je podjetje Novo Nordisk, in to z na-
menom, da nam predstavi zdravilo 
Rybelsus®, ki je prvo peroralno zdra-
vilo – protein v obliki tablete – poleg 
tabletk vitamina B12. Največji pro-
blem tega zdravila je njegova velika 
biorazgradljivost, samo 1 % vsega 
zdravila se absorbira skozi gastroin-
testinalni trak. V Sloveniji trenutno 
še ni na voljo, je pa na voljo podko-
žna oblika semaglutida pod imenom 
Ozempic®.

Sladkorna bolezen tipa 2 je bolezen, 
pri kateri gre za visoke vrednosti krv-
nega sladkorja, relativno pomanjka-

nje inzulina in rezistenco receptorjev 
na inzulin. Najbolj pogosti simptomi 
vključujejo povečan občutek žeje, 
povečano uriniranje in nenamerno 
izgubo telesne teže. Če učinkovito 
urejamo vrednosti krvnega slad-
korja, lahko zmanjšamo pojavnost 
mikro- in makrovaskularnih zaple-
tov. Poleg sprememb življenskega 
sloga in nefarmakoloških ukrepov 
večina bolnikov potrebuje ustrezno 
farmakološko terapijo, da bi doseg-
li zadovoljivo vrednost glikemije. 
Čeprav je na voljo veliko različnih 
zdravil, se ocenjuje, da tretjina do 
polovica bolnikov še zmeraj ne do-
sega svojih ciljih vrednosti krvnega 
sladkorja, ustreznega krvnega tlaka 
in vrednosti LDL-holesterola. Skoraj 
90 % bolnikov s sladkorno boleznijo 

tipa 2 je predebelih, znižanje telesne 
teže pa je pomemben dejavnik pri 
doseganju ciljnih vrednosti krvnega 
sladkorja.

Smernice za zdravljenje sladkorne 
bolezni tipa 2 v Sloveniji trenutno 
zdravljenje bolnikov glede na vred-
nost HbA1c delijo v 4 skupine. Bol-
nike, ki imajo HbA1c pod 7 %, zdra-
vimo z nefarmakološkimi ukrepi; če 
nam kljub temu ne uspe in se HBA1c 
dvigne nad 7 % – oziroma pri bolni-
kih, ki imajo HbA1c med 7 in 9 % –, 
poleg nefarmakoloških ukrepov zač-
nemo z enotirno terapijo, praviloma 
metforminom. Če nam še vedno ne 
uspe znižati HbA1c pod 7 % ali pa ima 
bolnik HbA1c nad 9 %, poleg nefar-
makoloških ukrepov uvedemo dvo-

Slika 1: Utrinki s srečanja. Vir: lastni arhiv
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tirno terapijo, ki praviloma vsebuje 
metformin. Če še zmeraj ne uspemo 
znižati HbA1c pod 7 %, stopnjujemo 
terapijo tako, da dodamo inzulin z 
ali brez agonista GLP-1, zdravimo s 
tremi antiherglikemiki ali z dvema 
in agonistom GLP – 1. Če ima bolnik 
HbA1c nad 9 % in so prisotni izrazi-
ti simptomi, poleg nefarmakoloških 
ukrepov uvedemo dvotirno terapijo, 
ki praviloma vsebuje sulfonilsečnin 
in/ali inzulin. Uvajanje peroralne te-
rapije spremljamo v eno- do trime-
sečnih intervalih.

Zdravila za zdravljenje sladkorne bo-
lezni tipa 2 v Sloveniji:
- Metformin: je zelo učinkovit, ima 

nizko tveganje za hipoglikemijo, 
blago znižuje telesno težo, ima 
nizko ceno in dober varnostni pro-
fil, zato je zdravilo prvega izbora. 
Ugotavlja se tudi njegova vloga pri 
srčno-žilni varnosti, stranski učinki 
pa večinoma prizadenejo prebavi-
la.

- Sulfonilsečnine: so tudi zelo učin-
kovita skupina zdravil, poceni in 
enostavna za uporabo, znižujejo 
tudi pojavnost mikrovaskularnih 

zapletov. Nekatere raziskave so 
pokazale, da gre pri njihovi upora-
bi za večjo srčno-žilno umrljivost.

- Zaviralci DPP-4: ta skupina manj 
učinkovito znižuje krvni sladkor 
kot prej opisani skupini, vendar 
predstavlja manjše tveganje za hi-
poglikemijo in ima nevtralni učinek 
na telesno težo. Tovrstni zaviralci 
povečajo tveganje za poslabšanje 
srčnega popuščanja, ne povečajo 
pa tveganja za srčno-žilne dogod-
ke. Predstavniki te skupine pri nas 
so sitagliptin (Januvia®), vildag-
liptin (Galvus®), saksagliptin (On-
glyza®) in linagliptin (Trajenta®).

- Inhibitorji SGLT-2: tudi ta skupina 
manj učinkovito znižuje krvni slad-
kor kot prvi opisani skupini, ven-
dar predstavlja manjše tveganje 
za hipoglikemijo ter pri večini zniža 
telesno težo in krvni tlak. Zdravlje-
nje je učinkovito pri vseh stopnjah 
sladkorne bolezni tipa 2, ker ti in-
hibitorji ne znižujejo glukoze preko 
delovanja na trebušno slinavko. 
Študije so pokazale, da znižujejo 
tveganje za srčno-žilne dogodke in 
imajo ugoden učinek na ledvično 
funkcijo. Stranski učinek je pove-
čano število genitalnih glivičnih 

okužb. Predstavnika te skupine pri 
nas sta empagliflozin (Jardiance®) 
in dapagliflozin (Forxiga®).

- Agonisti GLP-1: semaglutid, ki je 
bil tema našega posveta, spada 
med agoniste GLP-1, zdravila, ki 
delujejo preko inkretinske poti; 
stimulirajo izločanje inzulina in za-
virajo izločanje glukagona iz pan-
kreatičnih otočkov in tako nižajo 
nivo krvnega sladkorja v krvi brez 
nevarnosti za nastanek hipoglike-
mije. Poleg semaglutida poznamo 
pri nas še liraglutid (Victoza®) in 
dulaglutid (Trulicity®). Glavna zna-
čilnost poleg učinkovitega nižanja 
krvnega sladkorja je nižanje teles-
ne teže v povprečju za 2 do 4 kg. 
Nekatere raziskave so pokazale, da 
lahko povečajo tveganje za akutni 
pankreatitis in holecistitis, zato jih 
pri bolnikih, pri katerih obstaja ne-
varnost za to, odsvetujemo. Na za-
četku zdravljenja lahko povzročajo 
gastrointestinalne težave, kot so 
slabost, bruhanje, driska ali zapr-
tje. Posebno učinkovitost so ago-
nisti GLP-1 pokazali pri bolnikih, ki 
imajo visoko ali zelo visoko srčno-
žilno ogroženost, saj zmanjšujejo 
tveganje za miokardni infarkt, mo-

Slika 2: Algoritem za zdravljenje sladkorne bolezni tipa 2. Vir: Slovenske smernice za klinično obravnavo sladkorne bolezni tipa 2, 
leto 2016, dostopno decembra 2019 na: https://endodiab.si/priporocila/smernice-za-vodenje-sladkorne-bolezni/
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žgansko kap ali srčno-žilno smrt. 
Poudarja pa se tudi njihov ugoden 
učinek na ledvično funkcijo.

Ameriške smernice za zdravljenje 
sladkorne bolezni tipa 2 pri osebah, 
ki imajo visoko tveganje za srčno-
žilne dogodke, svetujejo uvedbo 
agonistov GLP-1 ob zdravljenju z 
metforminom. V Sloveniji sicer tem 
priporočilom sledimo, vendar so s 
strani ZZZS-a postavljenje določene 
omejitve. Omejitve za predpisovanje 
so, da bolnik na dveh maksimalnih 
odmerkih peroralnih antidiabetičnih 
zdravil nima urejenega nivoja krvne-
ga sladkorja in da je njegov ITM višji 
od 30 kg na kvadratni meter oziroma 
predpis inzulina ni možen zaradi na-
rave bolnikovega dela. V naslednjih 
šestih mesecih mora njegov HbA1c 
pasti za 1 %, da lahko nadaljujemo 
s terapijo.
Semaglutid ima v 94 % homologno 
aminokislinsko zaporedje kot na-
tivni humani GLP-1, deluje preko 
inkretinske poti in tako znižuje krvni 
sladkor brez nevarnosti za nastanek 
hipoglikemije. Učinki zdravljenja so 
vidni kot znižanje telesne teže preko 
mehanizma, ki še ni čisto razjasnjen, 
vendar lahko podobni GLP-1 preha-
jajo krvno-možgansko bariero, kjer 
delujejo na opiomelanokortinske/
kokainske in amfetaminsko uravna-
vane transkripcijsko regulirane neu-
rone. Tako zmanjšajo apetit in željo 
po hrani ter zmanjšajo energetski 
vnos hranil, predvsem mastnih.
Za semaglutid je bilo opravljenih 
veliko študij: Sustain (1 do 11) za 
zdravilo Ozempic® in Pioneer (1 do 
6) za zdravilo Rybelsus®.Dokazale so 
njegovo učinkovitost in varnost, saj 
pomembno zniža tveganje za srčno-
žilne zaplete, učinkovito zniža HbA1c 
in telesno težo, vendar pa poslabša 
diabetično retinopatijo na račun 
hitrega znižanja krvnega sladkorja, 
zato ga pri bolnikih s to komplikacijo 

uporabljamo previdno. Kljub izjemni 
učinkovitosti pri nižanju telesne teže 
ni registrirano zdravilo za hujšanje. 
Od julija letošnjega leta ga lahko po-
leg diabetologov predpisujemo tudi 
družinski zdravniki.

Ob vseh omejitvah, ki jih je postavila 
ZZZS, je ocenjeno, da je delež pred-
pisanih agonistov GLP-1 5 % vseh 
predpisanih zdravil za zdravljenje 
sladkorne bolezni tipa 2. Odstotek je 
malo višji kot pri uporabi SLGT-2 in 
DPP-4, kjer znaša 7 %. Čeprav so ta 
zdravila draga, so dokazano učinko-
vita predvsem pri osebah s sladkor-
no boleznijo tipa 2, ki imajo visoko 
ali zelo visoko tveganje za srčno-žil-
ne zaplete, in bi tem bolnikom lahko 
zelo koristila ter na dolgi rok zmanj-
šala njihovo breme za zdravstveno 
blagajno.

Viri:
1. Slovenske smernice za klinično 

obravnavo sladkorne bolezni tipa 
2 (2016). Pridobljeno decembra 
2019 na: https://endodiab.si/

priporocila/smernice-za-vodenje
-sladkorne-bolezni/

2. ESC Guidelines on diabetes, pre-
diabetes, and cardiovascular di-
seases developed in collabora-
tion with the EASD (2019). The 
Task Force for diabetes, pre-di-
abetes, and cardiovascular dise-
ases of the European Society of 
Cardiology (ESC) and the Euro-
pean Association for the Study 
of Diabetes (EASD). Pridobljeno 
decembra 2019 na: https://aca-
demic.oup.com/eurheartj/advan-
ce-article/doi/10.1093/eurhe-
artj/ehz486/5556890.

3. Aroda VR, et al. (2019). Compa-
rative efficacy, safety, and cardio-
vascular outcomes with once-we-
ekly subcutaneous semaglutide in 
the treatment of type 2 diabetes: 
Insights from the SUSTAIN 1–7 tri-
als. Diabetes Metab.

asist. Staša Vodička, dr. med., 
spec. druž. med.

Slika 3: Zdravilo Ozempic® v obliki pokožne injekcije. Vir: Novo Nordisk

Slika 4: Zdravilo Rybelsus® v obliki tablete. Vir: Novo Nordisk
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TAVČARJEVI DNEVI 

7. in 8. novembra 2019 so organizi-
rali že 61. Tavčarjeve dneve, tokrat 
izjemoma v Ljubljani in ne v Por-
torožu. Organizirala ga je Medicin-
ska fakulteta Univerze v Ljubljani, 
Katedra za interno medicino. Kot 
veste, gre za osrednje vsakoletno 
izobraževanje na področju interne 
medicine. V zborniku sem naštel 43 
naslovov, torej toliko bolj ali manj 
zanimivih predavanj, in še 46 pos-
terjev. V zborniku so nadalje naš-
teti vsi avtorji prispevkov, njihova 
delovna mesta ter naslovi ustanov, 
kjer delajo. Žal ni navedenih nji-
hovih (službenih) elektronskih na-
slovov, saj se mi to zdi koristen in 
sodoben način komunikacije med 
zdravniki.

Da je izbira kraja strokovnega do-
godka in funkcionalnost preda-
valnic in pomožnih prostorov po-
membna, se zavemo šele takrat, ko 
gre kaj narobe. Glavna predavalnica 
se mi je zdela skrajno neprimerna – 
dolga, ozka, s slabo akustiko –, za-
radi oddaljenosti od predavatelja ni 
vzpodbujala interakcije z govorniki. 
Mislim, da so vsebino na projekci-
jah lahko videli samo v prvi polo-
vici dvorane. Glavni organizator je 
bil profesor Košnik, ki je z veliko 
energije povezoval ves program in 
glasno, z zvoncem v roki, oznanjal 
konec odmorov. Dobrodošla novost 

je bila tudi možnost postavljanja 
vprašanj predavateljem s pomočjo 
aplikacije na pametnem telefonu. 
Moderator je potem izbral tista bolj 
zanimiva, tista, ki so se ponavljala, 
pa strnil v eno.

Sedaj seveda pričakujete poročilo s 
predavanj, torej nekakšne povzet-
ke. Misija nemogoče. Prvič zaradi 
kompleksnosti področij, drugič za-
radi števila predavanj. Bo kar treba 
vzeti zbornik v roke in se samostoj-
no spopasti z vsebino.

Na kar nekaj predavanjih so kolegi 
predavatelji – internisti – zelo eno-
stransko določili, kaj je naloga izbra-
nega osebnega zdravnika, kaj vse 
moramo narediti pred eventualno 
napotitvijo in kako voditi že interni-
stično obdelane paciente. Večkrat 
nisem imel občutka, da res razume-
jo, v kakšnih pogojih delamo. Še po-
sebej vztrajni so na revmatologiji v 
Ljubljani, kjer so v posebnem sklo-
pu pripravili nekakšen test s prime-
ri, pri katerih smo glasovali, ali smo 
bolnike napotili z ustrezno stopnjo 
nujnosti in “pravilno” izpolnili na-
potnico. V njihovo obrambo naj 
povem, da tam vsaj imajo revmato-
loga, ki napotnico pozorno prebere 
in potem ne glede na napotno stop-
njo nujnosti presodi, kako hitro bo 
bolnik sprejet v obravnavo. Lahko 

pa zaradi premalo podatkov na na-
potnici tako napotnico tudi zavrne 
in prosi za dopolnitev podatkov.

Danes je moderno, da predavatelj 
na koncu svoje predavanje strne v 
t. i. “take home message”.

Moje poročilo bom strnil tako: me-
dicina se razvija izjemno hitro, no-
vosti je veliko, pojavljajo se nova 
zdravila (tudi zelo draga) in s tem 
nove možnosti, nove dileme, novi 
stranski učinki, za nas družinske 
zdravnike novi izzivi, kako med vse-
mi temi novostmi spremljati naše 
bolnike. Kronični bolniki živijo dlje, 
dočakajo več zapletov, imajo več te-
rapije, več posegov, na katere jih je 
treba pripraviti in vse to koordinira-
ti. Na nas pa je, ali bomo “ubogali 
navodila”, ki jih dobimo od kolegov 
kliničnih specialistov, ali pa jih prep-
ričali, da skupaj izdelamo smerni-
ce, prijazne do bolnika in do naših 
možnosti.

Tibor Škalič, dr. med. , spec.

OSNOVNI TEČAJ RAZVOJNONEVROLOŠKE OBRAVNAVE 
ZA DELO Z OTROKI IN ODRASLIMI 

V mesecu septembru in oktobru 
sem prisostvovala prvemu delu te-
čaja razvojnonevrološke obravnave 
(v nadaljevanju RNO) za delo z ot-
roki in odraslimi, ki je bil izveden 

v Domu starejših občanov Gornja 
Radgona. RNO-tečaj nudi široko 
paleto znanj in je koncept s tera-
pevtskim pristopom, ki je usmerjen 
k reševanju težav nevroloških pa-

cientov. Temelji na dobri analizi in 
izvedbi terapije posameznikov, ki 
imajo motnje v funkciji, gibanju in 
kontroli drže zaradi okvar central-
nega živčnega sistema.
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Natančneje smo spoznali osnov-
ne značilnosti gibanja, tipičen in 
atipičen razvoj, in sicer teoretično 
kot tudi na podlagi analize gibal-
nih vzorcev in praktičnega prikaza 
gibalnih vzorcev in na primerih po-
sameznih otrok z nevrološko simp-
tomatiko. Praktično je bil prikazan 
in analiziran primer terapije otrok 
s spastično diplegijo in tetraplegijo, 
spastično hemiparezo in primer te-
rapije otrok z diskinetičnim sindro-
mom. Skozi svet RNO-terapije nas 
je vodila in usmerjala senior Bobath 
terapevtka ga. Neda Rotar.

Z vidika nevroznanosti nam je svo-
je znanje podajal nevroznanstvenik 
in nevrolog dr. Goran Ivkić, ki nam 
je dodatno razširil obzorje znanja 
predvsem v celostni obravnavi po-
sameznika. Natančneje je predstavil 
delovanje možganov in delil z nami 
svoje izkušnje s pacienti ter nas sez-
nanil z delovanjem naše podzavesti 
in vplivu le-te na naše delovanje v 
povezavi z različnimi zdravstveni-
mi težavami. Predal nam je ključno 
točko vloge terapevta, da si je zme-
raj dobro pustiti ˝odprta okna˝ pri 
zdravljenju oz. da je naša odgovor-
nost, da iščemo poti za odpravo bo-
lezni in ne omejitev le-te.

Svoje znanje s področja logopedije 
in logopedskega dela RNO-terapije 
je podajala ga. Dore Bloom. Spoz-
nali smo tipični razvoj oralnih funk-
cij in motnje požiranja, normalni 
respiratorni razvoj, načine hranje-
nja posameznikov z nevrološko 
simptomatiko in razvoj aparata za 
komunikacijo.

Prvi del RNO-tečaja je trajal 4 tedne. 
Preko izobraževanja smo pridobili 
ogromno znanja, prenesenih izku-
šenj in informacij. Delo RNO-tera-
pevta zagotovo zahteva celo paleto 
znanj, povezovanja le-teh, izkušenj 

in spretnosti, v osnovi pa stabilnost 
in samozavest terapevta. Najpo-
membnejše pri sami obravnavi pa 
je po mojem mnenju to, da svoje 
delo kot RNO-terapevt opravljaš z 
velikim srcem in predanostjo, kajti 
le tako je lahko RNO-terapija tudi 
uspešna. Sledi delček vseh prejetih 
informacij.

Od Bobath koncepta do RNO
Začetek Bobath koncepta, iz kate-
rega se je z leti razvil RNO-koncept, 
ki je z znanstvenimi dokazi podprta 
praksa, sega v štirideseta leta dvaj-
setega stoletja, ko sta se v Veliki 
Britaniji zakonca Berta in Karel Bo-
bath po vojni prvič srečala z mož-
ganskimi poškodbami. V petdesetih 
letih je bilo veliko ljudi s poliomi-
elitisom, kasneje pa sta srečevala 
vse več otrok s cerebralno paralizo. 
Svoj pristop sta skozi leta razvijala. 
Ta koncept se je prenesel tudi na 
dojenčke, dodatno pa sta ga razvili 
pediatrinja Elisabeth Kong in fizio-
terapevtka Mary Quinton, ki sta ju 
zakonca Bobath pooblastila za izva-
janje Bobath in RNO-tečajev.

Moj pogled na koncept RNO 
združen s tem, kar filozofija 
RNO je

Splošno gledano, se ljudje svoje-
ga telesa premalo zavedamo. Bolj 
se svojega telesa zavedamo, lažje 
sami vplivamo na spremembe. Ker 
je ena od osnov RNO-obravnave za 
otroka ravno v tem, da mu s svojim 
zgledom in celostnim pristopom 
– pomeni verbalno ali neverbalno 
– podajamo načine, kako razvijati 
gibalne vzorce, je pri RNO-obravna-
vi pomembna dobra analiza najprej 
samega sebe kot terapevta in po-
tem tudi analiza vsakega posame-
znika, ki potrebuje RNO-obravnavo.

»Give life not exercise.« 
Berta Bobath

Analiza posameznika v RNO-obrav-
navi poteka na podlagi opazovanja, 
ocene in ugotovitve glavnega pro-
blema, iz česar si zastavimo cilje 
obravnave, ki so bodisi kratkoročni 
bodisi dolgoročni, plan obravna-
ve, funkcionalni cilj, ki upošteva 
metodo SMART, kar pomeni, da 
je cilj specifičen, merljiv, dosegljiv 
(angl. achievable), realen in točen. 
Zavedati se moramo tudi sprotne 
evalvacije, ki je odvisna od vsakega 
posameznika, ki se namreč po pri-
čakovanjih skozi obravnavo spre-
minja. Vsaka sprememba je – kon-
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ceptualno gledano – dobrodošla in 
vpliva na odzive telesa na različne 
načine. RNO-analiza zajema tudi 
poznavanje gibalnih vzorcev tipič-
nega in atipičnega gibalnega razvo-
ja, kontrolo telesne drže, biome-
hanske komponente in opazovanje 
različnih čutno-gibalnih izkušenj. 
RNO-terapevt s pomočjo interdi-
sciplinarnega pristopa in kliničnega 
razmišljanja gradi delčke v celotno 
sliko.

Gibanje splošno po RNO-
konceptu
Gibanje je – splošno gledano – do-
ločena sprememba, in to je spre-
memba dolžine mišice. Le-ta se 
zgodi s kontrakcijo mišice, ki je lah-
ko koncentrična, ekscentrična in 
izometrična. Sprememba se sproži 
preko dražljaja, ki povzroči aktiv-
nost muskulature.

Za gibanje so potrebni mišični sis-
tem, optimalno delovanje sklepov 
in koordinacija med temi, kar za-
gotavlja sodelovanje osrednjega 
živčevja in skeletnega mišičja. Za 
delovanje mišičnega sistema je po-
treben mišični tonus, kamor spada 
koaktivacija, ki je normalna ali pa 
prekomerna oziroma nenormalna. 
Od tega je odvisno, ali je mišični 
tonus normalen ali nenormalen. 
Pri normalni koaktivaciji gre za is-
točasno napetost vse muskulature 
za stabilnost telesa in omogoča gi-
banje, medtem ko je pri nenormal-
ni prisotne preveč napete musku-
lature – mišice zato ostajajo v isti 
dolžini, ni sprememb in ker teh ni, 
je preprečeno gibanje, kar posle-
dično vodi v kontrakture. Telo se 
tam, kjer so prisotne kontrakture, 
posledično zaščiti pred bolečino s 
tem, da prepreči gibanje. Med sis-
temi, ki so potrebni za gibanje, ima 
pomembno vlogo koordinacija ozi-
roma gibalni vzorci, ki omogočajo 

sposobnost racionalnega izvajanja 
motoričnih nalog, in sicer prostor-
sko, časovno in energetsko. Boljša 
je koordinacija, večja je usklaje-
nost delovanja mišičnih skupin in 
odsotnost vseh nepotrebnih gibov. 
Velik pomen pri gibanju ima tudi 
medmišična koordinacija, ki pred-
stavlja zaporedje, s katerim se dolo-
čene mišice vključujejo v gibanje, in 
sicer se v gibanje vključijo agonisti, 
ki se aktivirajo, antagonisti, ki pred-
stavljajo predvsem pasivno oporo 
mišicam, kar je pomembno pri hi-
trih gibih in pri utrujenosti mišic, 
ter sinergisti, ki pomagajo pri izved-
bi gibov in pri pravilni tehniki.

Gibanje predstavlja osnovni komu-
nikacijski sistem in je prvi univerzal-
ni sistem ter prva aktivnost otroka. 
Sprva je to avtomatska sprememba 
položaja telesa v prostoru. V tem 
primeru je to gibanje dedno po-
gojeno in kasneje še naučeno pod 
vplivi okolja. Je pokazatelj delova-
nja možganskih funkcij in znak de-
lovanja živčevja.

Otroci razvijajo svoje gibanje in se 
ga naučijo s ponavljanjem in uče-
njem, kar jim omogočajo samo 
izkušnje. Do določenih izkušenj, 
ki vodijo v navade, jim pomagajo 
refleksi (npr. večini poznan sesalni 
refleks), ki so določeni avtomatski 
koordinirani odgovori na določene 
dražljaje oziroma stimuluse. Refleks 
se kasneje spremeni v reakcijo. Na 
čutno-gibalne izkušnje se odzove, 
način odziva pa je odvisen od tega, 
ali so njegove osnovne fiziološke 
potrebe, kot so hrana, fiziološke 
potrebe, čustva, zadovoljene ali ne. 
Če npr. otrok joka kljub zadovolje-
nim potrebam, je v osnovi težava 
pri samoregulaciji, kar pomeni, da 
težje regulira svoje počutje in se 
težje potolaži.

Gibanje omogoči izkušnje, sko-
zi katere se otrok uči, in to pred 
rojstvom, skozi porod in takoj po 
rojstvu. Le-te pridobiva z dotika-
njem, določanjem položajev svoje-
ga telesa, telesno shemo, sposob-
nostjo planiranja gibov za določeno 
situacijo, pridobivanjem vidnih in 
slušnih izkušenj, sposobnostjo se-
lektivnega opazovanja in skozi go-
vor. Izkušnje mu torej omogočijo 
refleksi in gibanje, ki je ob rojstvu 
celostno in generirano v osrednjem 
živčnem sistemu, ker centralni 
živčni sistem še ni razvit. Normal-
no celostno gibanje zahteva zdrav 
centralnoživčni sistem in normalno 
delovanje muskulature, kar pome-
ni celostne čutno-gibalne izkušnje. 
Če so le-te normalne, je razvoj ti-
pičen, v nasprotnem primeru pa je 
atipičen. Celostno gibanje pomeni 
celotne obsege gibljivosti sklepov, 
maksimalne spremembe dolžine 
muskulature in spremembe položa-
ja glave, telesa.

Karmen Hanželič, dipl. fiziot.
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9. IZOBRAŽEVALNI DAN PROGRAMA ZORA 
Z MEDNARODNO UDELEŽBO

Predstavljeni so bili rezultati pro
grama ZORA v letu 2018 in o novo-
sti, ki sledijo.

V registru ZORA so v letu 2018 regi-
strirali okoli 212 tisoč izvidov BMV, 
okoli 9 tisoč histopatoloških izvidov 
in okoli 12 tisoč triažnih testov HPV 
s podatkom, da je bil v istem letu 
v 87,1 % rezultat BMV izdan v 21 
dneh. 

V preteklem letu so poslali okoli 60 
tisoč vabil na presejalne preglede 
zamudnicam, ki v registru štiri leta 
niso imele zabeležen bris maternič-
nega vratu.

V obdobju od 1. 7. 2015 do 30. 6. 
2018 je bila pregledanost 70-odsto-
tna. Kot zanimivost: pregledanost v 
vseh slovenskih zdravstvenih regi-
jah, razen v murskosoboški, mari-
borski in koprski regiji, dosega 70 %.

Po evidenci registra ZORA so bile 
vse ženske, stare med 20 in 64 let, 
od začetka programa ZORA vsaj 
enkrat na preventivnem pregledu 
ali vsaj prejele vabilo. To pomeni, 
da so o programu dobro obvešče-
ne.

Zastavili so tudi naslednje cilje, ki 
naj bi jih države do leta 2030 ures-
ničile: 

- da bi 90 % deklet bilo polno 
cepljenih proti HPV do 15. leta,

- da bi bilo 70 % žensk pregleda-
nih v kakovostnih presejalnih 
programih

- in 90 % žensk s patološkimi 
spremembami ustrezno zdrav-
ljenih.

Predstavljen je bil tudi učinek cep-
ljenja proti HPV na patološke spre-
membe visoke stopnje in raka ma-
terničnega vratu ter rezultati držav, 
ki so cepljenje uvedle med prvimi.

SZO opozarja, da je cepljenje pro-
ti HPV izjemno učinkovito, vendar 
samo ne zadošča za eliminacijo. 
Zato poziva države, da še naprej 
vlagajo finančna sredstva v orga-
nizirane presejalne programe in 
uvedbo presejalnega testa HPV, saj 
bo le s kombinacijo cepljenja in ka-
kovostnega presejanja možno do-
seči eliminacijo.

Predstavljeno je bilo uvajanje teko-
činske tehnologije v program ZORA 
(s predstavitvijo pilotne raziska-
ve), ker je Slovenija še ena redkih 
držav v presejalnem programu za 
rak materničnega vratu, ki tega še 
ni uvedla v terapijo. Ob spremembi 

presejalne politike je namreč nu-
jen prehod na terapijo, ki omogoča 
odvzem enega vzorca, iz katere-
ga nato v laboratoriju opravijo vse 
potrebne teste (presejalne in triaž-
ne) brez dodatnih pregledov ženske 
pri ginekologu. Študija se je uradno 
začela septembra 2019 z delavnico 
Diagnostika predrakavih in rakavih 
sprememb materničnega vratu v 
vzorcih tekočinske citologije. Na de-
lavnici so se presejalci in citopato-
logi iz vseh slovenskih laboratorijev 
začeli usposabljati za pregledovanje 
brisa materničnega vratu v tekočin-
skih vzorcih.

Izobraževanje ZORA je bilo zelo po-
učno, z veliko vsebine in novitet, ki 
sledijo, ter ciljev, ki so zastavljeni za 
prihajajoča leta.

Sanja Geld Smodiš

Uvodni govorci, tuji predavatelji, moderatorji in organizatorji 9. izobraževalnega dne 
programa ZORA, 12. november 2019, Brdo pri Kranju. Vir: zora.onko-i.si
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SUPERVIZIJSKO SREČANJE ZA IZVAJALCE SVETOVANJA 
ZA OPUŠČANJE KAJENJA V CKZ 

V mesecu novembru je potekalo 
supervizijsko srečanje za izvajalce 
svetovanja za opuščanje kajenja, 
ki se izvaja v centrih za krepitev 
zdravja. Organizator vsakoletnega 
srečanja je NIJZ v Ljubljani. Udeleži-
li sva se ga Blanka Dugar in Simona 
Emri. Osrednji vsebinski temi sta 
bili osvetlitev pomembnih vidikov 
svetovanja in vodenja udeležencev 
skozi proces opuščanja kajenja ter 
predstavitev najnovejših izsledkov 
vpliva e-cigaret na zdravje.  Sledi-
la je skupinska supervizija, ko smo 
izvajalci predstavili svoje izkušnje z 
izvajanjem omenjenega svetovanja 
Vsem izvajalcem je pomembno, 
da udeleženci preoblikujejo svoje 
navade zasvojenosti in da ustva-
rijo nov tip vedenja, pri katerem 
vztrajajo. Udeleženci tako za spre-
membo potrebujejo razloge, ve-
ščine, kako se tega lotiti, in dovolj 
energije, da spremembo izpeljejo. 
Udeleženci so tekom skupinske-
ga ali individualnega svetovanja za 
opuščanje kajenja deležni zaupa-
nja, podpore, strokovnega svetova-
nja in motiviranja. Povedano nam 
je bilo, da so zdravju zelo škodljive 
tudi elektronske cigarete. Elektron-
ska cigareta ima v praksi različna 
poimenovanja, kot npr. e-cigareta 
ali vape, e-hookahs, vape svinčnik, 
ENDS, uporaba pa se imenuje va-
ping. E-cigarete delujejo tako, da 
segrevajo tekočino. Pri tem nastaja 
aerosol, ki ga uporabniki inhalirajo 
v pljuča. Tekočina, ki je glavna se-
stavina e-cigarete, vsebuje nikotin, 
vlažilce, visoko koncentracijo ultra-
finih delcev, ki se lahko vdihujejo 
globoko v pljuča in krvožilni sistem, 
različne arome (s temi se cilja pred-
vsem na mlade!!!), topila in aditive, 
ki so pri običajnih cigaretah pre-

povedani, rakotvorne snovi, težke 
kovine ipd. Uporabniki navadno ne 
vedo, kaj vse vsebuje aerosol. To ni-
kakor ni neškodljiva »vodna para«! 
Trenutno se v e-tekočinah prodaja 
približno 8000 čudovitih in pogos-
to otrokom prijaznih arom. Mnoge 
od teh so bile odobrene za zaužitje 
kot aditivi za živila, vendar niso bile 
odobrene za vdihavanje (npr. cimet, 
okus po maslu, aroma angleške če-
šnje itd.). Prvo žrtev kajenja e-ciga-
ret so v ZDA zabeležili 24. avgusta 
2019. Center za preprečevanje in 
zdravljenje bolezni (CDC) je 5. 11. 
2019 poročal o 2015 primerih hu-
dih poškodb pljuč uporabnikov e-ci-
garet in 39 umrlih v 49 zveznih drža-
vah. Žrtve so večinoma mladostniki 
in mlade odrasle osebe. 

In kaj je JUUL? To je blagovna znam-
ka e-cigaret, ki ima obliko USB-klju-
ča. Po navedbah proizvajalca vse-
buje en sam JULL-nastavek toliko 
nikotina kot pakiranje 20 navadnih 
cigaret. Trenutno je to najbolj pro-
dajana znamka e-cigaret v ZDA. In-
dija, Brazilija in Singapur so že pre-
povedale prodajo e-cigaret.

Kako je pri nas? V raziskavi iz leta 
2017, kjer so bili anketirani 17-letni 
dijaki iz vse Slovenije, je bilo ugoto-
vljeno, da je 37 % mladostnikov že 
kadilo e-cigareto in da začnejo e-ci-
garete uporabljati že zelo zgodaj – 
že v 6. razredu osnovne šole!

Ko razmišljamo o elektronskih pri-
pomočkih kot o načinu za odvajanje 
od tobaka, se je potrebno zavedati, 
da je to SAMO VZDRŽEVANJE NIKO-
TINSKE ODVISNOSTI!

Sledila je skupinska supervizija, 

ko smo izvajalci predstavili, kako 
nam gre z izvajanjem svetovanja za 
opuščanje kajenja. Vsem nam je po-
membno, da udeleženci preobliku-
jejo svoje navade zasvojenosti in da 
na novo ustvarijo nov tip vedenja, 
pri katerem vztrajajo. Udeleženci 
tako za spremembo potrebujejo 
razloge, veščine, kako se tega lotiti, 
in dovolj energije, da spremembo 
izpeljejo. Pri teh veščinah jim po-
magamo mi izvajalci z našim zna-
njem, podporo in motivacijo. Za kar 
najboljšo pomoč pri spreminjanju 
vedenja oziroma opuščanju kaje-
nja moramo izvajalci dobro poznati 
osnovna načela motivacijskega in-
tervjuja. Sledil je zaključek super-
vizijskega srečanja. Izpostavljeno 
je bilo, da izkušnje kažejo, da je 
svetovanje, ki združuje več različ-
nih aktivnosti, udeležencem dobro 
dostopno in učinkovito. Svetova-
nje je tako učinkovita pomoč pri 
odvajanju od kajenja in pripomore 
k boljšemu zdravju ob zmanjšanju 
zbolevnosti in umrljivosti zaradi bo-
lezni, ki so povezane s kajenjem. 

Blanka Dugar, dipl. m. s. 
Simona Emri, dipl. m. s.
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60 LET POLIVALENTNEGA PATRONAŽNEGA VARSTVA 
V RAVNAH NA KOROŠKEM 

Patronažna služba ZD Ravne na 
Koroškem je praznovala 60. oble-
tnico polivalentnega patronažne-
ga varstva. V sklopu obletnice sta 
bila organizirana strokovni semi-
nar in slavnostna akademija.

Tema seminarja so bili izzivi vsak-
dana patronažne medicinske 
sestre. Le-teh je pri našem delu 
veliko. Vedno več je novosti, novih 
in hitrih sprememb, tehnologij, 
smernic, raznih nevšečnosti na te-
renu v različnih vremenskih in dru-
gih pogojih.

Dotaknili smo se različnih tem: 
od zdravstvene nege novorojenč-
ka, poporodne depresije, dojenja, 
težav, ki spremljajo prve dneve in 
mesece novorojenčka oz. dojenč-
ka, do različnih bolezni, novih pris-
topov pri zdravljenju bolnika tako 
v odrasli dobi kot v starosti. 

Prvo predavanje je bilo namenje-
no prepoznavanju poporodne de-
presije in vlogi patronažne medi-
cinske sestre pri tem. Patronažne 
medicinske sestre smo prve, ki po 
prihodu otročnice in novorojenčka 
iz porodnišnice pridemo v domače 
okolje. S pomočjo presejalnega te-
sta poporodne depresije (edinbur-
ški vprašalnik) lahko prepozna-
mo prve simptome le-te ter tako 
ustrezno in pravočasno ukrepamo. 
Po ugotovitvah je mreža strokovne 
pomoči še vedno preslabo razvita. 
Trenutno se to stanje izboljšuje, 
saj se ustanavljajo centri za dušev-
no zdravje. 

V nadaljevanju je sledilo preda-
vanje o najpogostejših napakah 
doječih mamic in napačnih nas-
vetih patronažnih medicinskih 
sester pri obravnavi otročnice in 
novorojenčka. Dojenje je najbolj 

naraven način prehranjevanja 
dojenčka in najboljša povezava z 
mamico. Občutek čustvene pove-
zanosti, varnosti, mirnosti je naj-
bolj pomemben del dojenčkove 
blaginje. Najpogostejša vprašanja 
doječih mamic se nanašajo na do-
jenje točno na tri ure. Tu ne pride 
v poštev dojenje točno na določen 
čas, ampak je treba upoštevati in 
prepoznati dojenčkovo lakoto ter 
jo upoštevati ne glede na to, ali je 
to na tri ure oziroma več ali manj. 
Znaki, ki jih lahko opazimo pri lako-
ti, so obračanje glavice, odpiranje 
ust, jok, vnašanje prstkov v usta. 
Otroka je treba pristaviti k prsim 
umirjenega, le tako bo dojenje 
normalno steklo. Tolažilne dude 
potešijo le otrokov sesalni refleks, 
ta pa bi se naj potešil pri dojki. Za-
radi preutrujenosti in nesigurnosti 
pri dojenju se mamice prevečkrat 
zatečejo k mlečnim formulam, ki 

Vir: ravne.si
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jih je na tržišču ogromno. S tem ko 
otrok dobi mlečno formulo, mami-
ce mislijo, da bo dlje časa spal in 
da bo bolj pomirjen, vendar pa to 
posledično lahko vodi v zmanjšano 
nastajanje mleka. Za patronažno 
medicinsko sestro je ključnega 
pomena pravilna komunikacija z 
mamico, vzpostavitev pozitivne 
klime in zagotovitev samozavesti. 
Vstopajmo v njihov dom pozitiv-
ni, nasmejani, pozorni pa bodimo 
tudi na neverbalno komunikaci-
jo. Tudi govorica telesa marsikaj 
pove. Najpogostejša napaka, ki 
se pri našem delu pojavlja, je, da 
preveč omenjamo številke glede 
teže novorojenčka in njegovega 
pridobivanja na teži. Normalno je, 
da otrok izgubi nekaj teže v prvih 
dneh po rojstvu, zato ne smemo 
delati panike med starši, ne teh-
tajmo ga takoj prve dni po priho-
du iz porodnišnice, ne puščajmo 
tehtnic doma, pustimo otroku čas, 
da pridobi na teži. Težo lahko kon-
troliramo na druge načine, kot so 
mokrenje pleničk, odvajanje bla-
ta, živahnost, prehranjevanje. Ne 
svetujmo nakupa mlečne formu-
le. Prav tako ne svetujmo upora-
be nastavkov. Poučimo mamice, 
kako se dojenček pravilno pristavi 
k prsim. Tako se vzpostavi dobra 
stimulacija dojke, s čimer bo pro-
dukcija mleka boljša. Mamice naj 
dojijo tudi ponoči. 

Koža novorojenčka je bila na-
slednja tema srečanja. Koža zdra-
vega novorojenčka potrebuje 
nego takoj po rojstvu. Redno umi-
vanje z vodo in blagim milom za-
dostuje. Starše je treba poučiti, da 
ne potrebujejo raznoraznih krem. 
Potrebna je vsakodnevna nega 
kože, posebno v predelih, kjer pri-
de v stik z izločki (blato, urin, sli-
na). Najpogostejše težave s kožo 
pri novorojenčkih so iritativni der-

matitis, kar pomeni, da je vnetje 
kože omejeno na predel pleničke 
(rdeča koža, lahko je prisotno ro-
senje). Ukrepi so: do sledna nega, 
pogostejša menjava pleničk, zaš-
čita kože z negovalnim mazilom v 
kombinaciji s cinkom, ki suši. Koža 
naj ostane čimvečkrat odkrita, 
brez pleničke, mazila, ki se moč-
no oprimejo kože, se odsvetujejo, 
lahko uporabljamo olivno olje. Gli-
vični dermatitis se pojavi pri okuž-
bi novorojenčka s sorom v ustih. 
Okužba je vedno prisotna tudi v 
kožnih gubah. Redna nega kože z 
olivnim oljem, lokalnimi antimiko-
tiki večkrat na dan v kombinaciji 
s cinkovo pasto čez noč ublažijo 
glivični dermatitis. Zdrava koža ne 
potrebuje posebne nege, poučimo 
starše o pravilnem ravnanju, če se 
pojavijo zgoraj naštete oblike vne-
tja kože.

Pomen cepljenja v zgodnji otroški 
dobi in vlogo medicinske sestre v 
patronažnem varstvu pri edukaciji 
staršev nam je predstavila ga. Ve-
sna Amon Prodnik, dr. med., spec. 
ped. Starši naj bi se zaradi pre-
obilice nepreverjenih informacij v 
današnjem času neobremenjeno 
in suvereno odločali o cepljenju 
svojih otrok, kar je ključnega po-
mena za vzpostavitev zaupljivega 
odnosa z zdravstvenim osebjem. 
Kar je pri cepljenju pomembno, je, 
da opozorimo starše na morebitno 
povišanje telesne temperature in 
možnosti zniževanja le-te (hlaje-
nje s hladnimi obkladki, hlajenje 
mesta vboda s fiziološko raztopi-
no, opazovanje otroka). Nedvom-
no je vloga patronažne medicinske 
sestre tu zelo pomembna, saj je 
prva, ki vzpostavi stik z novonas-
talo družino v njenem domačem 
okolju.

Nadaljevali smo s predavanjem o 

telemedicini zdravstvene nege, ki 
označuje dejavnost, ki so jo bolni-
ki v preteklosti poznali kot sveto-
vanje po telefonu. Telenursing ali 
področje zdravstvene nege na da-
leč je v razvoju in še ni dovolj celo-
vito, narašča pa v mnogih državah, 
in sicer zaradi potrebe po znižanju 
stroškov zdravstvenega varstva, 
povečanja števila starih in kronič-
no bolnih prebivalcev in poveča-
nja pokritosti v oddaljenih krajih, 
podeželju, v manjših ali redko 
naseljenih  območjih. Medicinske 
sestre naj bi podpirale razširjeno 
vlogo nege na daleč.

Zdravstvena vzgoja staršev 
v zvezi z akutno ogroženim 
novorojenčkom in dojenčkom 
na domu
Staršem predstavimo napot-
ke prve pomoči v zvezi z akutno 
ogroženim novorojenčkom in do-
jenčkom. S tem jim pomagamo 
pridobiti samozavest, ki jo potre-
bujejo, da rešijo življenje otrok. 
Predstavljena so bila tri stanja, 
ki povzročajo precej skrbi in star-
še spravljajo v stresen položaj: 
tujek v dihalnih poteh, poškod-
be glave ter vročinski krči. Do za-
pore v dihalnih poteh pri otrocih 
večinoma pride med igro ali pre-
hranjevanjem. Ko tujek vstopi v 
dihalno pot, otrok takoj reagira s 
kašljem. Poznamo učinkovit ka-
šelj, pri čemer otroka vzpodbu-
jamo, da kašlja, ga spremljamo 
in opazujemo. Pri neučinkovitem 
kašlju takoj pokličemo pomoč in 
določimo stanje otrokove zavesti. 
Pri zavestnem dojenčku, ki neu-
činkovito kašlja, izvedemo udarce 
po hrbtu (5-krat). Če to ne zados-
tuje, se izvedejo pritiski na prsni 
koš (5-krat). Nezavestnega otroka 
z zaporo dihalne poti položimo na 
trdo podlago in pokličemo pomoč. 
Sledijo naslednji koraki: sprostitv 
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dihalne poti, vpihi, stiski prsnega 
koša in kardio-pulmonalno oživlja-
nje. Ukrepi pri poškodbi glave so 
naslednji: ocenimo, ali gre za lažjo 
poškodbo glave, kot so buške. Te 
hladimo s hladnim obkladkom, ot-
rok je pri zavesti in joka. Če gre za 
hujšo poškodbo glave, se to kaže 
z znaki zaspanosti, glavobolom, 
omotico, bruhanjem, krči, krvjo iz 
ušes in nosu, neodzivnostjo. Takoj 
pokličemo 112.  Vročinski krči so 
najpogostejši problem v otroštvu, 
ki prizadene 3–5 % otrok v sta-
rosti od 6 mesecev do 5 let. Naj-
pogosteje se pojavljajo v starosti 
od 14 do 18 mesecev. Pojavljajo 
se v dveh oblikah. Prva oblika so 
preprosti vročinski krči. Pri teh so 
prisotni trzljaji v vseh okončinah, 
otrok zavije z očmi, lahko je moder 
v obraz, izgubi zavest in navidezno 
preneha dihati. Ti krči trajajo do 
15 minut in večinoma niso nevar-

ni. Če trajajo manj kot 2 minuti, 
zajamejo celo telo in se ne pono-
vijo v naslednjih 24 urah. Redko 
(pri 1–2 %) se pojavi febrilni status 
epilepticus, ki je definiran kot dol-
gotrajni (več kot 30-minutni) vro-
činski krč in lahko povzroči trajne 
možganske poškodbe zaradi po-
manjkanja kisika ali delne onespo-
sobitve dihal. Otroka s krči položi-
mo v položaj s pokrčenimi koleni. 
Napad prekinemo z zniževanjem 
telesne temperature z ohlajanjem 
otroka in z zdravili proti vročini, 
odstranimo vsa odvečna oblačila, 
pomirimo otroka. Takšnega otroka 
mora nujno pregledati zdravnik. 
Druga oblika so kratkotrajni vro-
činski krči. Ti za otroka niso nevar-
ni in ne puščajo posledic za otro-
kovo zdravje. Posledica je lahko 
ponovitev vročinskega krča, ki se 
lahko pojavi pri 30–40 % otrok, in 
pa seveda febrilni status. Pri prib-

ližno 3 % otrok se lahko pojavi ka-
snejša epilepsija.

Oskrba kronične rane in 
primeri iz prakse
Rane moramo zdraviti sistem-
sko in lokalno, prav tako je treba 
odstraniti ali zmanjšati vzroke, ki 
so povzročili nastanek razjede. Pri 
tem je pomembno sodelovanje 
pacienta, potem tudi pravilna oce-
na kronične rane in pravilna izbira 
sodobne obloge. Čistimo jih s fizi-
ološko raztopino ali tekočo pitno 
vodo (tekoče pitne vode ne upo-
rabljamo za čiščenje ran pri paci-
entih, ki so imunokompromitirani, 
pri ranah, v katerih je izpostavlje-
na kost, pri ranah, ki imajo tunele 
in je dno rane neznano, in pri aku-
tni kirurški rani). Za obkladke se 
uporabljajo antiseptične raztopine 
(Prontosan, Actimaris, Dermacin). 
Polivanje in izpiranje ran z njimi 

Vir: ravne.si



ZDRAVE NOVINE
14

nima pričakovanega učinka. Prav 
tako je pomembna zaščita kože in 
okolice. V uporabi so olja, nego-
valne kreme za nepoškodovano 
kožo in  kreme s cinkom, tekoči 
zaščitni filmi, obkladki iz prevretka 
hrastovega lubja za poškodovano, 
pordelo in vneto kožo. 

Na kaj mora biti patronažna medi-
cinska sestra pozorna pri Zakonu o 
arhiviranju?

Dokumentacijo, ki se uporablja v 
patronažni dejavnosti, razvrstimo 
v skupino 6 – temeljna zdravstve-
na dejavnost, podskupino 61 – 
evidence o bolnikih, porodnicah, 
boleznih, preiskavah, posegih in 
drugih zdravstvenih storitvah. Ra-
zred 616 – ambulantni kartoni:

• patronažni karton družine Obr. 
8,88,

• kartoni otročnic,
• kartoni nosečnic,
• kartoni novorojenčkov.

Našteti dokumenti imajo v EKN 
rok hrambe označen z zvezdico, 
kar pomeni, da se hranijo 10 let 
po smrti bolnika ali najmanj 100 
let od njegovega rojstva, če da-

tum smrti ni znan. Podskupina 66 
– zdravstvena nega, Razred 666 – 
patronaža:

• evidenca rojstev,
• listi starčkov,
• socialna anamneza družine,
• bolniški list,
• preventivni obiski,
• listi novorojenčkov.

Rok hrambe za našteto dokumen-
tacijo je 15 let. V okviru patronaž-
ne dejavnosti se srečujemo tudi 
z dokumentacijo Podskupine 63 
– preiskave in pregledi z izvidi, sli-
kami, spremnimi listi, napotnicami 
in naročilnicami. Pomen obvlado-
vanja zdravstvene dokumentacije 
so kakovost zdravljenja, pravna 
varnost, učinkovitost, pacientove 
pravice, analize, razvoj novih mo-
delov zdravljenja, varstvo kultur-
nega spomenika. 

Zaključili smo s predavanjem Paci-
ent s Pleur-X katetrom na domu. 
Vstavitev katetra predstavlja us-
pešno in varno zdravljenje pri 
bolnikih z malignim plevralnim 
izlivom. Tu imamo pomembno 
vlogo tudi patronažne medicinske 
sestre, da je oskrba na domu ne-

motena in učinkovita. Le na ta na-
čin bolniku prihranimo nevšečnos-
ti pogostega obiskovanja klinike in 
morebitnih zapletov ter učinkovi-
to olajšamo njegove simptome.

Kot gost presenečenja se je 
predstavil domači kantavtor Adi 
Smolar. Izrazil je globoko spošto-
vanje do dela, ki ga opravljamo 
medicinske sestre. Skupaj z njim 
smo tudi zapeli znano pesem »Je 
treba delat'« in s tem zaokrožili 
praznovanje 60. obletnice. 

Pridobile smo si tudi nekaj novega 
znanja, elan in motivacijo za na-
daljnje opravljanje našega častne-
ga dela.

Ivanka Jerebic, dipl. m. s. 
Monika Jakob, dipl. m. s.

PROGRAM STARŠEVSTVA »NEVERJETNA LETA«

Od 2. do 4. decembra 2019 je v 
Ljubljani potekalo izobraževanje 
za voditelje programa starševstva 
Neverjetna leta. Neverjetna leta 
(angl. »The Incredible Years®«) je 
na dokazih temelječ program star-
ševstva. Glede učinkovitosti pro-
grama so bile izvedene številne 
študije. Program se izvaja v več kot 
dvajsetih različnih državah, med 
njimi so Kanada, Anglija, Wales, 
Škotska, Norveška, Nova Zelandi-
ja, Irska, Avstralija, Finska, Šved-

ska in številne druge. 

Program je osnovala Carolyn 
Webster-Stratton, klinična psiho-
loginja in profesorica na Univerzi 
v Washingtonu. Temelji progra-
ma segajo več kot 30 let nazaj. 
Webster-Strattonova je izvedla 
številne študije, v katerih je eval-
virala učinkovitost intervencij 
pri razvoju socialnih in čustvenih 
kompetenc otrok, pripravljenosti 
otrok na vstop v šolo, prav tako pa 

kot preventive pri otrocih, ki imajo 
visoko tveganje za razvoj raznovr-
stnih motenj. Številne študije so 
bile izvedene tudi na populaciji 
otrok z vedenjskimi motnjami in 
ADHD. 

Program treningov starševstva 
Neverjetna leta na enostaven, ra-
zumljiv in prijazen način staršem 
predstavlja veščine pozitivnega 
starševstva, kar vzpodbuja otro-
kov kognitivni, socialni in čustveni 
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DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV 
PSIHOLOŠKA AMBULANTA

Telefon za naročanje: 
(02) 534 13 37

E-mail za naročanje: 
dmz.narocanje@zd-ms.si

Zaposleni: 
Jernej KORENJAK, univ. dipl. psih., 
specializant klin. psih.
Tina MERKLIN, mag. psih.
Iva TRPLAN, univ. dipl. psih. 
Jožica SINIC, m. s.

Delo psihologa na dispanzerju za 
mentalno zdravje otrok in mla-
dostnikov zajema preventivno in 
kurativno dejavnost. Preventivna 
dejavnost zajema sistematične psi-
hološke preglede triletnih otrok, 
pri katerih ugotavljamo ustreznost 
njihovega spoznavnega, osebno-
stnega in govornega razvoja, hkrati 

pa nudimo svetovanje in podporo 
staršem. Ob ugotovljenih odstopa-
njih otroka napotimo k ustreznim 
strokovnjakom ali pa ga sprejme-
mo v obravnavo.

 V okviru kurativne dejavnosti izva-
jamo psihodiagnostiko in obravna-
vo otrok ter mladostnikov z učni-
mi, vedenjskimi, psihosocialnimi 
in čustvenimi težavami, ob tem pa 
nudimo svetovanje in podporo tudi 
staršem. Pri našem delu se prav 
tako ukvarjamo z obravnavo ču-
stveno-vedenjskih motenj (fobije, 
depresivna motnja, anksioznost, 
posttravmatske stresne motnje, 
psihosomatske težave), hiperkine-
tičnih motenj (vključno z motnjami 
koncentracije), pervazivnih razvoj-
nih motenj (vključno z motnjami 
avtističnega spektra), tikov idr.

Ob svojem delu se nenehno pove-
zujemo s šolami, vrtci, zavodom za 
šolstvo, centrom za socialno delo, 
vzgojnimi zavodi, mladinskimi do-
movi ter drugimi institucijami. Z 
namenom celostne obravnave so-
delujemo s strokovnjaki in speci-
alisti drugih strok: pedopsihiatri, 
pediatri, specialnimi pedagogi, lo-
gopedi, socialnimi delavci in drugi-
mi.

Medicinska sestra skrbi za admi-
nistrativne storitve, vodi sistem 
naročanja (tudi prenaročanja) in 
čakalnih knjig ter sodeluje pri sis-
tematskih pregledih otrok.

razvoj, prispeva k boljšim učnim 
dosežkom ter omogoča bolj var-
no in zdravo odraščanje. Pozitivno 
starševstvo krepi vez med otrokom 
in starši, deluje zaščitno in izboljša 
že nastalo težavno vedenje otrok. 
Cilj programa je pomagati staršem 
pri vzgoji tako, da omogočijo ot-
rokom učinkovit razvoj čustvenih, 
socialnih in akademskih temeljev, 
kar dolgoročno pomeni manjše 
tveganje za prezgodnje opuščanje 
šolanja, nasilno vedenje, zlora-
bo drog in delinkventnost ter ra-
zvoj motenj, kot je depresija. Cilj 
je izboljšati otrokovo sposobnost 
postati socialno, čustveno in učno 
kompetenten posameznik. 

Obstajajo številni programi, ki se 
izvajajo v okviru Neverjetnih let. 
V prvi polovici leta 2020 bomo v 

Zdravstvenem domu Murska So-
bota pričeli z izvajanjem progra-
ma starševstva Neverjetna leta 
za predšolske otroke (starosti od 
2 do 8 let). Program bo potekal v 
manjših skupinah enkrat tedensko 
in bo trajal približno 3 mesece ozi-
roma 12 srečanj. Srečanja poteka-
jo v obliki delavnic za starše, kar 
pomeni, da je udeležba aktivna. 
Zaželeno je, da se programa ude-
ležita oba starša. 

Menimo, da bo program velika pri-
dobitev tako za našo ustanovo kot 
tudi za naše okolje. Število otrok, 
ki se spopadajo z vedenjskimi in 
čustvenimi motnjami, ADHD ter 
učnimi težavami je vedno večje, 
kar povečuje stisko tako pri star-
ših kot tudi pri otrocih, učiteljih in 
drugih osebah, ki se s takšnimi ot-

roci vsakodnevno srečujejo. Pro-
gram Neverjetna leta predstavlja 
izjemno oporo za starše otrok s 
težavami ter tudi za ostale starše, 
ki si želijo dodatna znanja o tem, 
kako se soočiti z vsakodnevnimi 
preprekami, ki jih prinaša starše-
vstvo. 

Staša Marko, mag. psih.,
Tina Merklin, mag. psih., in

Iva Trplan, univ. dipl. psih.
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DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE OTROK IN MLADOSTNIKOV 
LOGOPEDSKA AMUBLANTA

Zaposleni: 
Miljana Slak, dipl. def., logoped
Ana Novak, dipl. def., logoped
Barbara Šumak, univ. dipl. prof. 
spec. in reh. ped., logoped
Jožica Sinic, m. s.

Delo logopeda v Zdravstvenem 
domu Murska Sobota zajema pre-
ventivo, logopedsko detekcijo, lo-
gopedsko diagnostiko, logopedsko 
terapijo in svetovanje.

Opravljamo preventivne logoped-
ske preglede za ugotavljanje go-
vorno-jezikovnih in komunikacij-
skih zmožnosti petletnih otrok. 
V primeru, da ugotovimo odsto-
panje na enem ali več področjih, 
svetujemo poglobljen logopedski 
diagnostični pregled, ki potrdi ali 
ovrže ugotovljeno odstopanje. 

V okviru kurativnega delovanja 
obravnavamo govorno-jezikov-
ne motnje predšolskih in šolskih 
otrok. Z logopedsko diagnostiko 
ugotavljamo prisotnost govor-
no-jezikovnih motenj, vzroke in 
posledice njihovega nastajanja. V 
skladu s strokovnimi standardi in 
kriteriji opredelimo posamezno 
govorno-jezikovno motnjo in na-
črtujemo logopedsko obravnavo. 
Logopedska obravnava predšolskih 
in osnovnošolskih otrok poteka in-
dividualno v logopedski ambulanti. 
Z uporabo terapevtskih tehnik pre-
ko prirejenega didaktičnega mate-
riala za spodbujanje komunikacije 
pri otroku spodbujamo govorno
-jezikovna področja, na katerih se 
izraža njegov največji primanjkljaj. 
Pogostost obravnav je odvisna od 
vrste in stopnje motenj v govor-
no-jezikovni komunikaciji. Motnje 

se pojavljajo na kontinuumu od 
lažje do težke motnje na enem ali 
več področjih, in sicer: fonologija, 
semantika, sintaksa, pragmatika, 
artikulacija, fluentnost govora. 
Eden najpomembnejših členov lo-
gopedske obravnave so vsekakor 
starši, s pomočjo katerih lahko do-
sežemo želen terapevtski učinek. 
Za potrebe celostne diagnostike in 
obravnave sodelujemo s strokov-
njaki in specialisti drugih strok: s 
specialnimi pedagogi, kliničnimi 
psihologi, pedopsihiatri, otorinola-
ringologi, foniatri, ortodonti, s šolo 
in z vrtcem. 

Cilj logopedske obravnave je 
odpraviti govorno-jezikovne mo-
tnje in omogočiti vsakemu otroku, 
da optimalno razvije govorno-je-
zikovne sposobnosti. Pravočasna 
logopedska obravnava omogoča 
posamezniku učinkovitejši razvoj 
govorno-jezikovne komunikacije in 
celotne osebnosti ter uspešnejše 
vključevanje v ustrezne oblike izo-
braževanja in socialno okolje.


