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CENTER ZA KREPITEV ZDRAVJA ZDRAVSTVENEGA DOMA
MURSKA SOBOTA SE PREDSTAVI
Center za krepitev zdravja (CKZ) je
samostojna enota zdravstvenega
doma in spada v podsklop celotnega projekta »Nadgradnja in razvoj
preventivnih programov ter njihovo
izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih«, ki ga izvaja Zdravstveni dom
Murska Sobota.
V tej enoti deluje multidisciplinarni
tim (14): diplomirane medicinske
sestre / zdravstveniki (7), fizioterapevti (2), psihologi (3), dietetik (1)
in kineziolog (1).
Sodelujemo in povezujemo se še z
ostalimi strokovnjaki znotraj zdravstvenega doma:
- z ginekologi in diplomiranimi babicami v programu Priprava na porod in starševstvo,
- s pediatri in timi otroškega in šolskega dispanzerja ter šolami pri
pripravi in izvedbi družinske obravnave za zmanjševanje ogroženosti
zaradi debelosti in zmanjšane telesne zmogljivosti,
- s patronažnim varstvom z aktivnostmi v lokalni skupnosti,
- s timi ambulant družinske medicine,
- z dispanzerjem za pljučne bolezni

in tuberkulozo (sodelujemo pri pilotni izvedbi ambulantne rehabilitacije bolnikov s KOPB) in
- s Splošno bolnišnico Murska Sobota (pri Programu ambulantne
kardiološke rehabilitacije).
Center za krepitev zdravja izvaja
program:

1. VZGOJA ZA ZDRAVJE OTROK
IN MLADOSTNIKOV

Območno se vključujemo v 34
vrtcev, 16 osnovnih šol (od tega
je 1 dvojezična) in 8 podružničnih
osnovnih šol (od tega sta 2 dvojezični), 1 osnovno šolo za otroke s

Vsebine programa Vzgoja za zdravje v vrtcu
ZDRAVE NAVADE – PREHRANA, GIBANJE
VARNOST IN PREPREČEVANJE POŠKODB
PREPREČEVANJE NALEZLJIVIH BOLEZNI IN OSEBNA HIGIENA

posebnimi potrebami in 5 srednjih
šol.
Predstavljene delavnice so večinoma predvidene za izvedbo v dveh
šolskih urah na oddelek. Ker pa
ima večina delavnic tudi podteme
in različne poudarke, se lahko glede
na želje in potrebe šole delavnice
prilagodijo – tako vsebinsko kot časovno. Izvajalci se dogovarjajo tudi
za izvedbo predavanj ali delavnic
za starše in pedagoške delavce –
prav tako glede na aktualne teme
oz. potrebe.

Dodatne vsebine, ki jih ponujamo:
- Moj srček,
- Varno s soncem,
- Joga za otroke.
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Vsebine programa Vzgoja za zdravje v osnovni šoli in v ustanovah za otroke s posebnimi potrebami
Dodatne vsebine za OŠ, ki jih Vsebine, namenjene v ustaZDRAVE NAVADE – 1. razred
novah za otroke s posebnimi
ponujamo:
OSEBNA HIGIENA – 2. razred
- Temeljni postopki oživljanja, potrebami:
- Osebna higiena,
- Najstništvu sem kos,
ZDRAV NAČIN ŽIVLJENJA – 3. razred
- Hrana in jaz,
- Hrana in jaz,
PREPREČEVANJE POŠKODB – 4. razred
- Razvoj telesa,
- Družina,
ZASVOJENOST – 5. razred
- Preprečevanje poškodb,
- Joga za otroke.
- Zasvojenost s tehnologijo,
ODRAŠČANJE – 6. razred
- Odnosi med mladimi,
POZITIVNA SAMOPODOBA IN STRES – 7. razred
- Moj srček.
MEDOSEBNI ODNOSI – 8. razred
VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST – 9. razred
Vsebine programa Vzgoja za zdravje v srednji šoli
OSEBNA HIGIENA IN ODNOS DO TELESA
PREPREČEVANJE RAKAVIH OBOLENJ
MEDSEBOJNI ODNOSI IN SAMOPODOBA
VPLIV SUBSTANC NA TELO
VARNI SPOLNI ODNOSI IN SPOLNO PRENOSLJIVE BOLEZNI
TEMELJNI POSTOPKI OŽIVLJANJA Z AED
Z vrtci in šolami smo povezani tudi
ob številnih njihovih dogodkih (npr.
naravoslovni dan, dan šole, svetovni dan zdravja).

2. PROGRAM ZA KREPITEV
ZDRAVJA (PKZ) odraslih (19+),
ki zajema:

a. 17 nemedikamentoznih obravnav (zdravstvenovzgojnih delavnic, psihoedukativnih delavnic
in individualnih svetovanj – glej
tabelo spodaj),
b. presejanje za funkcijsko manjzmožnost za vse osebe, starejše
od 65 let,

c. individualno svetovanje osebam v duševni stiski,
d. pogovorne ure za krepitev
zdravja, ki so namenjene ciljni
populaciji PKZ za krajše individualne posvete s strokovnjakom iz
CKZ glede ohranjanja in krepitve
zdravja, izvedbe kontrolnih meritev ter za nudenje podpore in
pomoči pri spreminjanju vedenja, povezanega z zdravjem,
e. varno vadbo v nosečnosti,
f. družinsko obravnavo za zmanjševanje ogroženosti zaradi debelosti in zmanjšane telesne
zmogljivosti,

g. povezujemo se z lokalno
skupnostjo, nevladnimi organizacijami, društvi, delovnimi
organizacijami, občinami ter
drugimi institucijami, kjer bomo
izvajali Odprta vrata za zdravje,
h. prav tako pa želimo svoje aktivnosti približati tudi ranljivim
(gibalno in senzorno oviranim,
oddaljenim, tuje govorečim …).
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TEMELJNE OBRAVNAVE
(BREZ NAPOTITVE)
Ime delavnice:
Trajanje:
Izvajalec:
ZDRAVO ŽIVIM
(1 x 120 minut)
dipl. m. s./dipl. zn.
ALI SEM FIT?
(1 x 120 minut)
fizioterapevt + kineziolog + zdravnik ali
fizioterapevt + dipl. m. s./dipl. zn. + zdravnik
TEHNIKE SPROŠČANJA
(1 x 90 minut)
psiholog ali dipl. m. s.
ZVIŠAN KRVNI TLAK
(1 x 90 minut)
dipl. m. s./dipl. zn.
ZVIŠANE MAŠČOBE V KRVI
(1 x 90 minut)
dipl. m. s./dipl. zn.
ZVIŠAN KRVNI SLADKOR
(1 x 90 minut)
dipl. m. s./dipl. zn.
SLADKORNA BOLEZEN TIPA 2
(1 x 90 minut)
dipl. m. s.
TESTIRANJE TELESNE PRIPRAVLJENOSTI ZA (1 x 120 minut)
fizioterapevt + kineziolog
STAREJŠE/ODRASLE
POGLOBLJENE OBRAVNAVE ZA KREPITEV ZDRAVJA (ponekod obvezna NAPOTITEV iz ADM*)
Ime delavnice:
Trajanje:
Izvajalec:
Svetovalnica za zdrav življenjski slog
ZDRAVO JEM *
(4 x 90 minut + 2 x 30 minut/
dipl. m. s. ali dietetik
posameznika)
GIBAM SE *
(14 tednov / 60–120 minut + 2 x
fizioterapevt
individualni posvet)
dipl. m. s./dipl. zn. + fizioterapevt +
ZDRAVO HUJŠANJE *
(18 tednov/15 x 90–120 minut + 16
psiholog + (p. p. dietetik) + zdravnik
vadb 60 minut
+ 3 x ind. posveti z izvajalci + 3
motivacijska srečanja po 3, 6 in 12
mesecih)
S SLADKORNO BOLEZNIJO
(5 x 90 minut)
dipl. m. s. + zdravnik + edukator iz
SKOZI ŽIVLJENJE *
SBMS
Svetovalnica za duševno zdravje
(ponekod obvezna NAPOTITEV iz ADM ali psihiatra*)
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU (4 x 90 minut)
psiholog
Z DEPRESIJO *
PODPORA PRI SPOPRIJEMANJU (4 x 90 minut)
psiholog
S TESNOBO *
SPOPRIJEMANJE S STRESOM
(4 x 90 minut)
psiholog
Svetovalnica za tvegana vedenja
(BREZ NAPOTITVE)
SKUPINSKO SVETOVANJE ZA
(6 x 90 minut)
dipl. m. s./dipl. zn.
OPUŠČANJE KAJENJA
INDIVIDUALNO SVETOVANJE
(6 x 30 minut)
dipl. m. s./dipl. zn.
ZA OPUŠČANJE KAJENJA
Za več informacij o nas in našem
delu vas vabimo, da nas obiščete

na sami enoti in zunanji enoti Cankova ali pobrskate na spletni strani:

https://ckz.zd-ms.si/. Najdete pa
nas tudi na Facebooku.
Sandra Gaber Flegar, vodja CKZ
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USPOSABLJANJE IZ MEDIACIJE IN MEDIACIJSKIH VEŠČIN
»Življenje je umetnost. Žívi ga v
barvah. Naj bodo tvoje sanje večje
od strahov. Dejanja glasnejša od
besed. Tvoje zaupanje močnejše
od občutkov.«
Mediacija kot alternativna, prostovoljna, spoštljiva, mirna in zaupna
metoda reševanja nesoglasij, si v
našem prostoru že vrsto let utira
pot med ljudmi.
Poznavanje in obvladovanje mediacijskih veščin pa nam pomaga pri
reševanju nesoglasij – velikokrat že
na kraju nastanka – ter izboljša in
na novo ureja medosebne odnose
na vseh področjih našega življenja.
Mediacijskih tehnik in veščin sva se
na 100-urnem usposabljanju v Dornavi v organizaciji mediacijske pisarne Maribor učila Barbara Benko
in Srboljub Čurčić.
V družbi 15 »sošolcev« in enkratnih
predavateljev sva se učila o pomembnosti komunikacije v vsakdanjem življenju, iz ure v uro spoznavala veščine in tehnike, ki jih mora
obvladati vsak mediator, osebnostno rasla in izobraževanje na koncu
z opravljanjem izpita tudi uspešno
zaključila.
Ljudje smo socialna bitja in komunikacija je veščina, s katero ustvarjamo odnose. Pogoj za dobro komunikacijo je prepoznavanje in
obvladovanje lastnih in tujih čustev,
saj dobra komunikacija lahko prepreči mnogo konfliktov.
»NIHČE NI RAD SAM.« Vsi spori in
nesoglasja izhajajo iz želje po bližini, po sprejetju in po povezanosti.
Konflikt nastane zaradi nezdružljivih ciljev, misli, želja, čustev.
Mediacija spore rešuje na miren,
spoštljiv način, saj v mediaciji iščemo resnični primarni interes posameznika, ko v zaupnem, nevtral-

nem okolju poskušamo slišati drug
drugega in najti rešitev, ki je sprejemljiva za vse strani.
Po definiciji je mediacija prostovoljen, zaupen, zunajsodni proces
reševanja sporov, v katerem tretja
nepristranska oseba – mediator –
strankam v postopku mediacije z
dogovarjanji, pogajanji in posebnimi mediacijskimi tehnikami pomaga pri iskanju rešitve spora.
Mediacija pokriva številna področja, v zdravstvu je urejena v:
- Zakonu o pacientovih pravicah in
- Pravilniku o mediaciji v zdravstvu.
Nesoglasja v zdravstvu so pogosta
med:
- zdravstvenimi delavci in pacienti/
njihovimi svojci,
- zaposlenimi,
- zdravstvenimi delavci in nadrejenimi/vodstvom,
- sindikati, občinami, zavarovalnicami itd.

Spori/konflikti velikokrat izhajajo iz:
- pričakovanj družbe, da morajo biti
zdravstvene storitve popolne,
- velikokrat nerealnih pričakovanj
pacientov oz. njihovih svojcev,
- pacientov, ki so izredno ranljiva
skupina družbe,
- hierarhije v odnosih med zdravstvenimi delavci,
- razlike med posameznimi področji
v zdravstvu,
- izgorelosti,
- pomanjkanja zaupanja,
- kulture molka …
Ko se znajdemo v situaciji spora oziroma konflikta in ko se le-ta samo
še stopnjuje, je mediacija tista, ki se
je poslužimo, preden zadeva konča
na sodišču.
V postopku mediacije sprti strani
s pomočjo mediatorja skušata poiskati ustrezno rešitev. Postopek
mediacije je v primerjavi s sodnim
postopkom neformalen, hitrejši in
cenejši, je povsem prostovoljen in
zaupen, pospešuje dobro komuni-
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kacijo med sprtima stranema, se
usmerja v odnose v prihodnosti,
omogoča izražanje interesov, čustev in želja ter se usmerja v iskanje
rešitev, ki so v interesu vseh.

»Veliko težav na svetu bi izginilo, če
bi se ljudje pogovarjali drug z drugim namesto drug o drugem.«

Referenca: T. P. Metelko (2018). Mediacijske tehnike in veščine 1–50.
Ljubljana: Pro Creathor.

Barbara Benko in Srboljub Čurčić

ALERGIJSKE BOLEZNI
V mesecu februarju sem gostovala v oddaji Za zdravje na Murskem
valu. Govorila sem o alergijskih boleznih, katere bom na kratko opisala v spodnjem prispevku.
Alergijske bolezni so bolezni, ki nastanejo kot posledica odziva imunskega sistema proti snovem, ki za
organizem običajno niso škodljive
(cvetni prah, pršice, živalska dlaka,
določena hrana …). Alergijsko bolezen ima skoraj četrtina prebivalstva. Pogostost alergijskih bolezni s
časom narašča skupaj z razvojem in
urbanizacijo.
Alergijske bolezni se lahko kažejo
na različne načine: kot alergijski rinitis oziroma vnetje nosne sluznice,
povzročeno z alergijami, astma je
pogosto povezana z alergijami, težave s kožo, alergija na hrano, alergija na strupe žuželk (čebela, osa,
sršeni, čmrlji) in kot anafilaksija
(najhujša oblika alergijske reakcije).
Alergijski rinitis je vnetje nosne
sluznice, ki jo povzročajo alergeni.
Poznamo dve obliki alergijskega rinitisa:
- sezonski alergijski rinitis, ki nastane kot posledica alergije na
sezonsko prisoten alergen, kot je
cvetni prah oziroma pelod in
- trajni alergijski rinitis, ki je posledica alergije na stalno prisotne
alergene, kot so pršice, dlaka, določene plesni.

Težave v smislu sezonskega alergijskega rinitisa oziroma senenega nahoda so sezonskega značaja, ko poteka sezona cvetenja. Pri bolnikih,
alergičnih na cvetni prah dreves, so
težave izražene spomladi, pri alergijah na cvetni prah trav maja, junija
in začetku julija, pri alergiji na ambrozij in pelin pa ob koncu poletja
in v začetku jeseni. Bolniki v sezoni
cvetenja kihajo, imajo voden izcedek iz nosu, srbita jih nos in žrelo,
vnetju nosne sluznice pa je običajno pridruženo še vnetje očesne
veznice, kar se kaže kot solzenje in
srbečica oči. Pri celoletnem alergijskem rinitisu pa so težave manj
burne, kaže pa se predvsem s stalno zamašenim nosom zaradi otekline nosne sluznice, ki je posledica
stalno prisotnega alergijskega vnetja. Zaradi kroničnega vnetja nosne
sluznice je lahko moteno prezračevanje obnosnih votlin, mašijo se
ušesna tuba in solzevodi. Lahko pride do razvoja sinuzitisa, vnetja srednjega ušesa, solzenja, glavobola in
smrčanja.

Pri astmi gre za vnetje dihalnih poti
v pljučih, ki ga lahko prisotnost alergena ojača ali sproži. Predvsem vdihani alergeni lahko močno ojačajo
astmatsko vnetje in s tem ojačajo
simptome in znake astme.
Z alergijami povzročene težave s
kožo se lahko kažejo kot atopijski
dermatitis, kontaktni dermatitis,
urtikarija oziroma koprivnica in angioedem (otekanje globljih delov
kože).
Alergije na strup žuželk se lahko kažejo v blagi obliki kot večja lokalna
reakcija na mestu pika ali pa kot sistemska reakcija, ki se lahko kaže kot
generalizirana urtikarija, angioedem, težave z dihanjem ali kot smrtno nevarna anafilaktična reakcija.
Alergija na hrano se lahko kaže kot
lokalna reakcija, ko je hrana še v ustih, kot sindrom alergije v ustih, in
sicer s srbežem in oteklino v ustih,
običajno po zaužitju svežega sadja in zelenjave, ali pa se kaže kot
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slabost, bolečina v trebuhu, krči,
bruhanje, driska, lahko pa tudi kot
kožne spremembe – urtika, angioedem ali kot najhujša oblika alergijske reakcije – anafilaksija.
Anafilaksija je resna, življenje ogrožajoča generalizirana preobčutljivost, ki se običajno razvije v nekaj
minutah po izpostavitvi alergenu in
se kaže s simptomi in znaki prizadetosti dihal in kardiovaskularnega
sistema. Največkrat anafilaktično
reakcijo povzročajo alergeni v hrani, zdravila in piki žuželk.
Na alergijsko bolezen posumimo
ob značilnih simptomih in znakih.
Testi, ki jih opravljamo, pa so namenjeni opredelitvi vzroka.
Takojšnjo preobčutljivost najpogosteje potrjujemo s kožnimi vbodnimi testi (kar izvajamo tudi v Zdravstvenem domu Murska Sobota).
Testiramo jo s standardiziranim
setom alergenov, lahko pa tudi z
vbodno-vbodno metodo, kadar želimo potrditi alergijo na alergen,
za katerega nimamo standardiziranega pripravka. Običajno testiranje
izvajamo na koži podlahti, lahko
tudi na hrbtu. To poteka tako, da
na označene dele kože kapnemo
kapljico alergena, kožo pa nato prebodemo z lanceto. Rezultat pa preverimo po 15–30 minutah. Lahko
določimo tudi koncentracijo specifičnih protiteles IgE v krvi, vendar je
ta metoda manj senzitivna in specifična kot kožno testiranje. V določenih primerih izvajamo tudi provokacijske oziroma obremenitvene
teste, pri katerih bolnik vdahne ali
zaužije alergen, kar se opravlja v
strogo nadzorovanih okoliščinah,
običajno v bolnišnici.
Najpomembnejši korak pri zdravljenju alergijskih bolezni je odstraniti

alergen iz bivalnega okolja, ko je to
možno (npr. pri alergiji na živalsko
dlako). Pri alergiji na pršico je pomembno zmanjšati njeno koncentracijo v bivalnem okolju. Največ
pršic najdemo v blazinah, vzmetnicah, preprogah, oblazinjenem pohištvu, oblekah in igračah iz blaga.
Za zatiranje pršice je treba izvajati
vrsto ukrepov v celem stanovanju.
V sobah naj bo čim manj predmetov, ki jih je težko čistiti, najboljša
talna obloga je parket, odsvetujemo pa preproge in tapison. Blazine in odeje naj bodo iz umetnih
vlaken, ki jih je možno prati na 60
°C (nižja temperatura namreč pršic
ne uniči). Stanovanje je treba pogosto zračiti in počistiti hišni prah.
Pri alergijah na cvetni prah pa naj
bolnik v času, ko je koncentracija
peloda visoka, ostane v zaprtem
prostoru. Prostorov naj se ne zrači
zjutraj in zvečer, ampak svetujemo
zračenje po dežju.
Alergijske bolezni lahko zdravimo
tudi z zdravili, ki lahko delujejo sistemsko (npr. tablete proti alergiji)
ali pa lokalno (npr. protialergijske
kapljice za oči, pršila za nos).
V hujših primerih, ko imajo bolniki
kljub zdravljenju z zdravili dosti težav, ali pri pridruženi blagi alergijski
astmi se pogosto odločimo še za
imunoterapijo, ki jo izvajamo tudi

v ZD MS, in sicer s pripravki alergenov cvetenega prahu dreves, trav,
ambrozije in pršice. Pri imunoterapiji podkožno ali v obliki podjezičnih kapljic ali tablet vnašamo v
telo alergen. S tem postopkom postopoma zmanjšamo odziv telesa
na alergen in vplivamo na naravni
potek bolezni. Imunoterapija lahko
zmanjša ali celo odpravi simptome
alergije, zmanjša se tudi možnost
razvoja astme in pojava senzibilizacije z novim alergenom. Zahteva veliko sodelovanje bolnika. Imunoterapijo začnemo z majhnimi odmerki
alergena v kratkih časovnih razmakih, odmerke pa nato povečujemo
do vzdrževalnega, ki ga bolnik prejema 3–5 let.

Maja Sočič, dr. med., spec.
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NUJNA STANJA V ZOBOZDRAVSTVENI AMBULANTI
V soboto, 9. 3. 2019, smo se
zobozdravniki iz Zdravstvenega
doma Murska Sobota udeležili strokovnega izobraževanja Nujna stanja
v zobozdravstveni ambulanti, ki je
potekalo v Domus Medici v Ljubljani. Predavatelji so nam predstavili
zanimive in za klinično prakso pomembne teme.
Ob lanskoletnem strokovnem izobraževanju 17. marca 2018 je
Zdravniška zbornica Slovenije izdala drugo izdajo priročnika z naslovom Nujna medicinska stanja
v zobozdravstveni ambulanti, po
katerem sem povzel strokovni del
tega poročila.
Zobozdravniki znanje na tem področju nujno potrebujemo, saj se
lahko v svoji ordinaciji z nujnimi stanji kadarkoli srečamo. Ker teh znanj
v praksi ne uporabljamo vsak dan,
je zelo pomembno njihovo stalno
obnavljanje, dopolnjevanje in preverjanje.

tjih, ki se širijo v okolico, pri sistemskih znakih vnetja, pri vnetjih, ki
vztrajajo, pri hudi imunski oslabelosti, reimplantaciji izbitega zoba in v
nekaterih primerih pri parodontalni
bolezni.

Pomembno je, kdaj antibiotike
predpisujemo, ali izberemo pravega in ali je odmerek primeren,
trajanje zdravljenja primerno, in to
predvsem zaradi njihovih stranskih
učinkov, med katerimi sta najbolj
zaskrbljujoča vpliv na odpornost
bakterij in pospeševanje nastanka
okužb z odpornimi mikroorganizmi.

Velik poudarek je bil na razlogih
proti prepogostemu predpisovanju širokospektralnih antibiotikov
(amoksicilina s klavulansko kislino)
in spodbudah k pogostejšemu predpisovanju ozko- in srednjespektralnih antibiotikov (penicilina in
amoksicilina) za zdravljenje vnetij v
ustni votlini. Za zdravljenje obzobnih vnetij je najbolj primerno zdravilo amoksicilin, pri hujših vnetjih
pa predpišemo kombinacijo amoksicilina z metronidazolom ali amoksicilina s klavulansko kislino. Pri
preobčutljivih bolnikih predpišemo
klindamicin.

Pred vsakim antibiotičnim zdravljenjem je treba narediti temeljito
zobozdravniško zdravljenje in šele
nato po potrebi razmišljati o uvedbi
antibiotika. Antibiotično zdravljenje
v stomatologiji je indicirano pri vne-

Indikacije za antibiotično profilakso
za preprečevanje bakterijskega vnetja srčnih zaklopk so se zelo zožile
zaradi premalo dokazov, da bakteriemija, ki jo sproži stomatološki
poseg, res lahko povzroči vnetje

Preventivna in kurativna
uporaba antibiotikov v
stomatologiji

zaklopk, stranskih učinkov rabe antibiotikov in prehodne bakteriemije
v vsakdanjem življenju. Predstavili
so nam tudi, kateri bolniki so v posebni nevarnosti za endokarditis in
pri katerih posegih v ustni votlini je
profilaksa indicirana.

Obravnava rizičnega (kužnega)
pacienta in prenos nalezljivih
bolezni

Število rizičnih pacientov, ki prihajajo v zobozdravstveno ordinacijo,
narašča. Rizične paciente razdelimo
v dve skupini:
- v prvi so tisti, pri katerih lahko zaradi zobozdravniškega posega pride do poslabšanja že tako slabega
splošnega zdravstvenega stanja,
- v drugi pa so pacienti, pri katerih
obstaja zelo velika možnost prenosa bolezni na terapevta.
Ali je pacient rizičen in na kateri
stopnji rizičnosti se nahaja, ugotavljamo s pomočjo anamneze, kliničnega pregleda in drugih preiskovalnih metod. Ugotovimo resnost
ogrožajoče bolezni, dokončnost
ali začasnost bolezenskega stanja,
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nujnost zdravljenja akutnih stanj v
ustni votlini in izdelamo optimalen
načrt stomatološke oskrbe.
Pacienti s povečanim tveganjem za
okužbo so tisti, ki imajo dokazano
infekcijo z virusom Hepatitisa B, C
ali D, HIV-1, HIV-2 in aktivno obolenje z Mycobacterium tuberculosis.
Ob sumu na infekcijsko bolezen je
treba bolnika napotiti v ustrezno
ustanovo, kjer opravljajo ustrezne
serološke preiskave in testiranja.
Zobozdravniki so ena izmed najbolj
izpostavljenih skupin zdravstvenih
delavcev glede možnosti okužbe od
pacienta, prevalenca pa je najvišja
pri oralnih oziroma maksilofacialnih
kirurgih.
S pravilno pripravo (zaščita osebja
in priprava ordinacije), načrtovanjem (načrtovanje terapije in dela)
in izvedbo zdravljenja ter postopki
po končanem zdravljenju moramo
zagotoviti varnost sebe, pacienta,
zdravstvenega osebja in tudi ostalih
pacientov, ki prihajajo v našo ordinacijo.
Predstavljeni so bili tudi ukrepi ob
incidentu z inficirano telesno tekočino ter posebnosti pri zdravljenju
pacientov z endokrinimi in pulmonalnimi obolenji.

Prepoznava in preprečevanje
osteonekroze čeljustnic

Z zdravili povzročena osteonekroza
čeljustnic (MRONJ) je stanje, pri katerem je značilna več kot 8 tednov
trajajoča razgaljenost kosti ali fistula, skozi katero se sondira kost pri
pacientih, ki se zdravijo ali so se
zdravili z antiresorptivnimi zdravili
in niso bili obsevani v območju glave in vratu. Pojav osteonekroze se
najpogosteje povezuje z izvajanjem

invazivnih oralnokirurških posegov,
draženjem neustreznih protetičnih
nadomestkov ter luščenjem in glajenjem zobnih korenin.
Bolniki jemljejo antiresorptivna
zdravila za preprečevanje kostnih
zlomov pri osteoporozi in pri metastatskih procesih v kosteh pri
pljučnem raku, raku dojke, prostate
ali multiplem mielomu. Za preprečevanje kostnih zlomov pri bolnikih
z osteoporozo so najpogosteje uporabljena antiresorptivna zdravila
bisfosfonati. Poleg bisfosfonatov se
za preprečevanje kostnih zlomov pri
bolnikih z osteoporozo uporabljajo novejša biološka zdravila – denosumab, ki vsebuje monoklonska
protitelesa. Glavna razlika med
bisfosfonati in monoklonskimi protitelesi je, da se slednja ne kopičijo
v kosteh. Po prenehanju uporabe
njihova koncentracija upada, zaradi
kratke razpolovne dobe osteoklasti
postanejo ponovno aktivni in kostna presnova se ponovno vzpostavi. Pojavnost MRONJ je zato pri
bolnikih, ki prejemajo denosumab,
manjša, zdravljenje MRONJ pa bolj
predvidljivo in uspešno v primerjavi
z bolniki, ki jemljejo bisfosfonate.
Onkološki bolniki, ki se zdravijo z
antiresorptivnimi zdravili, spadajo
v bolj ogroženo skupino za razvoj
MRONJ, in sicer zaradi narave in
poteka osnovne bolezni, večjega
odmerka antiresorptivnih zdravil
ter pogostejše aplikacije.
Etiologija MRONJ: Okrnjena funkcija osteoklastov, odsotnost kostne
presnove, prisotnost vnetnih procesov v mehkih tkivih in kosti zaradi
vdora bakterij normalne ustne flore, vpliv antiresorptivnih zdravil na
mikrocirkulacijo ter celice krovnega
epitelija. Skozi rano ustne sluznice
vdrejo bakterije normalne ustne

flore in povzročijo vnetje kosti, ki se
zaradi odsotnosti remodelacije ne
zmore v celoti demarkirati.
Diagnostika MRONJ: Anamneza,
natančen pregled ustne votline,
kjer iščemo izpostavljeno kost. Lokacija je pogosto na jezični strani
v območju mandibularnega torusa
in tuber maksile. Obvezen je ortopantomogram, na katerem vidimo
za MRONJ značilno marmorizirano
strukturo kosti, v kasnejših stadijih
pa se opazi demarkiran sekvester
ali patološki zlom.
Simptomi in znaki MRONJ: Značilnih
simptomov in znakov ni. Najpogostejši simptomi so bolečina, senzibilitetne motnje, neprijeten zadah.
Od znakov najpogosteje opazimo
izpostavljeno kost, oteklino, gnojni
izcedek, demarkiran sekvester, antrooralno komunikacijo, nazooralno
komunikacijo, intra- ali ekstraoralno fistulo, patološki zlom.
Preprečevanje MRONJ: Po začetku zdravljenja z antiresorptivnimi
zdravili mora lečeči zdravnik bolnika usmeriti k njegovemu izbranemu zobozdravniku, ki naj bi odslej
takega bolnika spremljal in ustrezno obravnaval. Na predavanju so
bili predstavljeni algoritmi obravnave bolnikov na zdravljenju z antiresorptivnimi zdravili zaradi osteoporoze in obravnave onkoloških
bolnikov na zdravljenju s tovrstnimi
zdravili.
Zdravljenje MRONJ: Zdravljenje je
konservativno in kirurško, najpogosteje pa kombinirano konservativno-kirurško. Predstavili so nam
algoritme zdravljenja MRONJ.
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Lokalna anestezija in
anafilaktična reakcija

Anafilaksija je akutna, potencialno smrtno nevarna sistemska preobčutljivostna reakcija, ki nastane
zaradi obilnega sproščanja mediatorjev iz aktiviranih mastocitov in
bazofilcev po stiku z alergenom ali
psevdoalergenom. Najpogostejši
vzroki anafilaksije v zobozdravstvu
so zdravila (penicilin, cefalosporini,
kinoloni, analgetiki, mišični relaksanti) in lateks.
Simptomi se začnejo pojavljati nekaj minut po izpostavitvi alergenu,
najbolj pa so izraženi po 30 do 60
minutah in trajajo nekaj ur. Bolnik
čuti grozo, začnejo ga srbeti dlani in
podplati ter predel za ušesi. Pojavijo se kožni znaki, vendar je za anafilaksijo ključna prizadetost dihal
in/ali obtočil. Pulz je hiter in šibek,
krvni tlak nizek, najbolj pa nas skrbi
oteklina grla, zaradi katere se bolnik lahko zaduši.
Na predavanju so predstavili, kako
ločimo anafilaksijo od vazovagalne
sinkope, hiperventilacijskega sindroma, epileptičnega napada in
akutne urtikarije, saj se pri teh stanjih pogosto simptomi in znaki prepletajo in so si podobni.
Anafilaksija zahteva takojšnje in
ustrezno zdravljenje. Ukrepi prvega
reda so intramuskularna aplikacija
0,5 mg adrenalina v zgornjo lateralno stran stegna. Če se odločamo,
ali bolnik adrenalin rabi ali ne, mu
ga damo, in sicer 0,3 mg, saj vsaka zamujena minuta pomeni večjo
možnost, da bo anafilaksija postala
odporna na zdravljenje. Pri otrocih
je odmerjanje glede na telesno težo
0,01 mg na kg telesne teže do maksimalnega enkratnega odmerka, ki
je 0,5 mg. Aplikacija adrenalina se
po potrebi lahko ponavlja na 5 do

10 minut. Za uporabo adrenalina
pri anafilaksiji ni nobene absolutne
kontraindikacije. Sledijo ukrepi drugega in tretjega reda.
Predstavljene so bile tudi skupine
zdravil v zobozdravstvu, pri katerih
se pojavlja preobčutljivost.
Lokalni anestetiki – prevalenca neželenih učinkov je pod 0,1 %. Pri
skoraj vseh teh bolnikih so testi, namenjeni ugotavljanju protiteles IgE
proti lokalnim anestetikom, negativni. Zapleti so zaradi drugih mehanizmov med lokalno anestezijo: psihogenih reakcij, toksičnih učinkov
lokalnega anestetika, ki se je absorbiral v krvni obtok, simptomov zaradi adrenalina, dodanega lokalnemu
anestetiku, neprenašanja sulfidov,
ki so dodani kot stabilizator adrenalinu, ali antimikrobnega konzervansa parabenzena in drugo. Pravih
takojšnjih preobčutljivostnih reakcij
po lokalnih anestetikih je malo.

Antikoagulacijsko zdravljenje
in posegi v stomatologiji

Število bolnikov, ki prejemajo antikoagulacijska zdravila, v zadnjih
letih strmo narašča zaradi širjenja
indikacij kot tudi zaradi staranja
populacije. Bolniki večinoma antikoagulacijsko zdravljenje prejemajo zaradi atrijske fibrilacije, venske
trombembolije in umetnih srčnih
zaklopk. Najpogosteje se uporabljajo peroralna (zaviralci vitamina K in
neposredna peroralna antikoagulacijska zdravila – NOAK) ter parenteralna antikoagulacijska zdravila (nefrakcionirani in nizkomolekularni
heparini – NMH).
Zdravljenje z zaviralci vitamina K
zahteva reden laboratorijski in klinični nadzor. Laboratorijski nadzor
izvajamo z merjenjem protrombinskega časa (izrazimo ga kot INR).

Ciljno območje INR je za večino bolezni med 2,0 in 3,0. Najpogosteje
se uporablja varfarin. Bolnikom z
atrijsko fibrilacijo in vensko trombembolijo pa danes pogosteje kot
varfarin predpišejo NOAK (dabigatran, rivaroksaban, apiksaban).
Vsak invazivni poseg pri bolniku z
antikoagulacijskim
zdravljenjem
zahteva posebno pripravo. Pretehtati je treba posledice nadaljevanja
ali ukinitve zdravljenja.
Najprej opredelimo vrsto antikoagulacijskega zdravila, nato opredelimo tveganje za trombembolični dogodek, opredelimo vrsto in datum
posega, nato pa ocenimo, ali gre za
majhen ali velik stomatološki poseg, in temu primerno prilagodimo
antikoagulacijsko zdravljenje.
Majhni stomatološki kirurški posegi: enostavno izdrtje do 4 zob hkrati,
luščenje in glajenje zobnih korenin,
gingivoplastika, reženjska operacija
do 4 zob, biopsije, enostavna vstavitev vsadka in incizija abscesa.
Veliki stomatološki kirurški posegi:
zapleteno izdrtje enega ali več zob,
gingivektomija, reženjska operacija
celega kvadranta, apikotomija in
vstavitev enega ali več vsadkov z
dograditvijo čeljustnega grebena.
Večino majhnih stomatoloških
posegov opravimo brez prekinjanja antikoagulacijskega zdravljenja. 4 do 5 dni pred predvidenim
majhnim stomatološkim posegom
se mora bolnik zglasiti v svoji antikoagulacijski ambulanti z opisom in
datumom posega, da se antikoagulacijsko zdravljenje prilagodi. Tudi
pred vsakim velikim stomatološkim
posegom se mora bolnik zglasiti v
svoji antikoagulacijski ambulanti z
opisom in datumom posega zaradi
natančnega načrta začasne prekinitve zdravljenja.
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Vedno je nujno in zelo pomembno
dobro sodelovanje med zobozdravnikom in zdravnikom, ki vodi antikoagulacijsko zdravljenje.

Nekatera nujna stanja s
področja srčno-žilne medicine

Enostavni kolaps (vazovagalna sinkopa, omedlevica) je najpogostejše
medicinsko nujno stanje, ki smo mu
priča v zobozdravstveni ordinaciji.
Stanje lahko spodbudijo bolečina,
čustveni stres, spreminjanje položaja telesa ali hipoksija. Ukrepamo
tako, da bolnika poležemo z dvignjenimi nogami, preverimo vitalne
znake, skrbimo za prehodnost dihalnih poti, če ne pride hitro do izboljšanja, apliciramo kisik (10–15 l/
min) in razmislimo o drugih možnih
vzrokih izgube zavesti.
Posturalna hipotenzija je posledica nenadnega vstajanja iz ležečega
ali sedečega položaja oziroma predolgega vztrajanja v stoječem položaju. Pomembno je, da si bolnik
vzame čas ob vstajanju. Ukrepanje
je podobno kot pri vazovagalni sinkopi.
Hiperventilacija (panični napad)
privede do omotičnosti in omedlevice, vendar običajno ne povzroči
izgube zavesti. Pojavijo se lahko krči
obraznih mišic in rok. Bolnika pomirimo in/ali mu svetujemo, da diha v
plastično vrečko.
Akutni srčni infarkt in angina pektoris: Klasično je anginozna bolečina
opisana kot topa, stiskajoča bolečina v prsnem košu, ki lahko izžareva
v levo roko ali spodnjo čeljust. Bolečina ob srčnem infarktu je podobna, le da je močnejša in običajno ne
popusti bistveno po aplikaciji nitroglicerina pod jezik.
Pri prsni bolečini moramo ukrepati
ustrezno in hitro (takoj). Zobozdravnik naj nemudoma prekine obravnavo. Ukrepanje ob akutnem srčnem infarktu: ostanemo mirni,

takoj pokličemo NMP (112), bolnike
obravnavamo v sedečem položaju,
tiste, ki čutijo omotičnost pa poležimo, osnovni algoritem zdravljenja
je MONA (morfij, kisik, nitroglicerin, aspirin).
Srčni zastoj: Možni vzroki so aritmija, srčni infarkt, zadušitev, krvavitev,
hipoksija, čezmerna količina zdravil.
Čim prej po ugotovitvi pričnemo
s temeljnimi postopki oživljanja.
Prvih 5 minut lahko izvajamo le zunanjo masažo srca. Takoj oziroma
čim prej pokličemo 112 in čim prej
zagotovimo možnost defibrilacije.
Zadušitev/zapora dihalne poti s
tujkom: Bolnike v zobozdravstveni
ordinaciji ogrožajo aspiracija in zapora dihalne poti s tujkom s posledično zadušitvijo. Lokalna anestezija lahko oslabi sicer zaščitne žrelne
reflekse. Simptomi in znaki so kašelj, težko dihanje, glasno dihanje
s piski ali stridorjem, paradoksno
gibanje prsnega koša in trebušne
stene, pojavita se lahko cianoza in
nezavest. Če je bolnik aspiriral večje
koščke (zob, amalgam), ga moramo
napotiti v bolnišnico na rentgensko
slikanje prsnega koša in po možnosti odstranitev tujkov. Če simptomi
po aspiraciji vztrajajo, moramo bolnika napotiti v bolnišnico kot nujni
primer.
Kadar gre za blažjo zaporo dihalne
poti, spodbujamo kašelj in preverjamo, ali je kašelj še učinkovit, vse
dokler zapora ni popolnoma sproščena.
V primeru, da gre za hudo zaporo
dihalne poti, damo pri bolniku, ki
je pri zavesti, 5 udarcev po hrbtu
med lopaticami oziroma 5 pritiskov
na trebuh (Heimlichov prijem). Pri
nezavestnem bolniku pa takoj pričnemo s temeljnimi postopki oživljanja.

Možganska kap in prehodna možganska ishemija (TIA): Glede na
vzrok je lahko možganska kap ishemična, embolična ali hemoragična.
Simptomi in znaki se razlikujejo
glede na predel možganov, ki je prizadet z zmanjšanjem dotoka oksigenirane krvi. Bolniki pogosto izgubijo zavest, udi na eni strani telesa
oslabijo (hemipareza, hemiplegija),
oslabela je ena stran obraza, govor
postane nerazumljiv.
Začetno zdravljenje: vzdrževanje
prehodnosti dihalne poti, klic NMP
112, kisik (10–15 l/min), pazljivo
spremljanje bolnika.
V vseh zobozdravstvenih ambulantah mora biti dostop do zdravil in
opreme za nujna medicinska stanja
hiter in enostaven. Spravljeni morajo biti na enem, vedno istem mestu,
po možnosti v prenosnem kovčku. S
tem mora biti seznanjeno vso osebje. Določiti je treba osebo, ki bo
zdravila in opremo redno (tedensko
ali mesečno) preverila po seznamu,
preverila rok uporabnosti zdravil
in po potrebi zamenjala ali dodala
manjkajoče ter vse preglede tudi
pisno zabeležila.
Čeprav so nujna medicinska stanja
v zobozdravstveni ambulanti precej
redka, moramo biti nanje zmeraj
ustrezno pripravljeni, saj so nekatera izmed njih lahko tudi življenje
ogrožajoča. Ta stanja je treba čim
prej prepoznati in nemudoma začeti nuditi ustrezno oskrbo.
Referenca: Zdravniška zbornica
Slovenije (2018). Nujna medicinska
stanja v zobozdravstveni ambulanti, zbornik predavanj.

Tilen Strupi, dr. dent. med.
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KONGRES ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE
9. in 10. 5. 2019 sem se udeležila
12. kongres zdravstvene in babiške
nege z naslovom Medicinske sestre
in babice, zagovornice zdravja
za vse. Kongres je potekal v sklopu globalne kampanje NURSING
NOW. Kampanja je namenjena
izboljšanju zdravja s povečanjem
ugleda in statusa zdravstvene nege
po vsem svetu.
Kongres je potekal v dveh sklopih:
predavanja in različne delavnice o
vseh aktualnih temah v zdravstvu.
Po vseh pozdravnih nagovorih so
se takoj na začetku zvrstili tuji predavatelji, ki so predstavili delo v tujini, svoje poglede na zdravstvo in
soočanje s pomanjkanjem kadra.
Predstavili so, kako naj bi potekalo
šolanje mladega kadra (medicinska sestra uči mlado medicinsko
sestro).
Sledili so domači predavatelji, ki
so predstavili aktualno dogajanje v
zdravstveni negi.
Zaposleni v zdravstveni negi predstavljajo največjo skupino zaposlenih v zdravstvenem sistemu, ki
svoje storitve neprekinjeno opravljajo ob pacientu. Tako pri nas
kot po svetu pa opozarjajo na pomanjkanje kadra. V nekaterih državah so bile izvedene raziskave,
kako pomanjkanje kadra vpliva na
paciente. Prišli so do ugotovitev,
da so mnoge temeljne potrebe
pacientov zato neizpolnjene (zdravstveni delavci se prilagajajo glede
na razpoložljiv čas in ostale kadrovske vire). Po zadnjih podatkih
v Sloveniji (glede na kategorizacijo
ZN) v bolnišnicah primanjkuje več
kot 20 % kadrov, tako tehnikov ZN
kot diplomiranih izvajalcev ZN.

Predstavljen je bil tudi pomen
negovalnih diagnoz za zdravstvene delavce (prednosti in koristi).
Ob uporabi negovalnih diagnoz je
obravnava pacienta bolj celostna,
zmanjša se število zapletov in
skrajša dolžina hospitalizacije.
V zadnjem času v Evropi prihaja
do demografskih sprememb, zato
se je v predavanje vključila tudi Filozofska fakulteta. Predavateljica
nam je predstavila izzive večkulturnosti v ZN – v teoriji in praksi.
Svetujejo dodatno izobraževanje
za posameznike, in to z namenom,
da bi bolje razumeli tujo kulturo
in njihove običaje, kar je nujno za
boljše načrtovanje in izvajanje ZN
tujcev (npr. beguncev).
Prvemu sklopu predavanj so sledile različne delavnice. Najbolj so
me pritegnile delavnice, ki so mi
po stroki bližje: o nosečnosti in
večkratno odpornih bakterija, o
poslušanju plodovih srčnih utri-

pov na androidu, o slovenskem
porodništvu danes in trendih za
prihodnost, o ambulanti za dojenje in o odnosu študentov ZN do
cepljenja. Izjemno zanimiva je bila
predstavitev, kako poslušati plodove srčne utripe preko različnih
aplikacij na telefonu. To samo še
dodatno potrjuje, kako je sodobna
družba odvisna od tehnologije. Na
voljo so različne mobilne aplikacije
za poslušanje plodovih srčnih utripov (zastonj, plačljive – ponudnik
je lahko zavajajoč). Kot zdravstveni
delavci smo nosečnice dolžni opozoriti, da so te aplikacije namenjene samo za zabavo in ne nadomeščajo redne preglede pri osebnem
ginekologu ali babici in da mobilna
aplikacija ne nadomešča CTG-ja.
Poleg tega si lahko zastavimo vprašanje, ali bo v prihodnosti ženska
še znala prisluhniti sebi in svojemu
telesu.
Sledila je delavnica Slovensko porodništvo danes in trendi v priho-
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dnosti, po kateri se je razvila zanimiva razprava med predavateljico
samo in babicami, ki delajo v porodni sobi in patronaži.
SZO že nekaj let opozarja, da
mnoge ženske po svetu pri rojevanju v porodnišnicah doživljajo
nespoštljiv odnos, da so v podrejenem položaju, izpostavljene nasilju, zato so v porastu alternativne
metode poroda: doula – ženska
spremljevalka pri porodu, porod
v porodni hiši (Postojna), svobodni porod (ki je lahko nevaren za
žensko in otroka).
Sodobni svet se vrti okoli mobilnih
telefonov, družabnih omrežij, televizije itd. Pojavlja se vprašanje,
kako uporabiti družabno omrežje,
da ne kršimo etičnih načel.

Obstajajo različne pasti interneta
in tudi meja, ki jo nehote prestopimo. Na žalost se po javnih omrežjih pojavljajo različni komentarji
(tudi med zdravstvenimi delavci),
ki so žaljivi, nestrpni in vsebujejo
celo grožnje. Zavedati se moramo,
da smo zdravstveni delavci tudi v
domačem okolju, v privatnem življenju, da nas na socialnih omrežjih
in drugod opazujejo pacienti, kolegi, delodajalci in širša javnost.
Javna podoba sester v medijih je
predstavljena pozitivno. O njihovem profesionalnem razvoju se
zelo malo govori, zato je poznavanje dela medicinske sestre ali babice v javnosti zelo slabo.

be za babice, ki delajo v dispanzerjih in porodnih sobah),
- doživljanju spolnosti para v času
nosečnosti,
- morebitnem vplivu plačljive oralne hormonske kontracepcije na
njeno uporabo med mladostnicami (obe raziskavi sta bili opravljeni s pomočjo vprašalnika),
- kakovosti življenja para, ki se sooča z neplodnostjo.
Kongres sem zapustila polna vtisov
in novega znanja.

Polonca Juričinec, dipl. m. s.

Sledile so še delavnice o:
- vaginalnih pregledih in spolni
zlorabi (navodila v primeru zlora-

AVTIZEM V PRVIH LETIH ŽIVLJENJA:
ODKRIVANJE IN TERAPEVTSKI PRISTOPI
Konferenca je potekala 24. 5. 2019
v Ljubljani. Glavna govornica pa je
bila dr. Hanna A. Alonim iz Mifne
centra v Izraelu, ki je vodilna svetovna strokovnjakinja na področju
obravnave otrok z avtizmom v najzgodnejšem obdobju. Je ustanoviteljica in direktorica Mifne centra
v Izraelu od leta 1987 in vodja izobraževanja za terapevte na Univerzi
Bar-Ilan v Tel Avivu. Od leta 2005 dr.
Alonimova razvija skrining lestvico
ESPASSI za odkrivanje napovednih
znakov za avtizem v prvem letu življenja. S sodelavci razvija edinstven
koncept družinske obravnave in pomoči, ki bistveno spreminja prihodnost otrok z avtizmom.
Naslednja strokovnjakinja Esther
Thomas iz Anglije je predstavila

uporabno vedenjsko analizo oziroma pristop ABA (Applied Behaviour
Analysis), ki je kot vedenjski pristop
v pomoč pri različnih težavah oziroma motnjah, kjer želimo doseči
spremembo vedenja ne le pri otrocih z avtizmom.
Raffaella Devescovi iz Trsta je
predstavila Denverski model z zgodnjim začetkom ESDM (Early Start
Denver Model). Gre za vedenjsko
terapijo za otroke, stare 12–48 mesecev, kjer starši in terapevt preko
igre gradijo pozitiven odnos z otrokom. Preko igre in skupnih aktivnosti se spodbuja razvoj otrokovih
jezikovnih, socialnih in kognitivnih
sposobnosti.
Doc. dr. Jasmina Stošić iz Zagreba
je poudarila pomen dela s starši in

celotno družino, Ana Bezenšek pa
je predstavila izobraževanje in podporo za specialne in rehabilitacijske
pedagoge.

Iva Trplan, univ. dipl. psih.
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SPODBUJANJE IN PODPORA DOJENJU V ZDRAVSTVENIH USTANOVAH
dojenja, vse nosečnice morajo biti
že poučene o prednostih in tehniki
dojenja, v ustanovi je treba spodbujati izključno dojenje do 6. meseca starosti, ustanove ne smejo
promovirati adaptiranega mleka ali
druge prehrane, v ustanovi morajo
biti na voljo prostori za dojenje ipd.

V mesecu aprilu se nas je pet diplomiranih sester iz Zdravstvenega doma Murska Sobota udeležilo
modularnega tečaja Spodbujanje
in podpora dojenju v zdravstvenih
ustanovah, ki ga je za Slovenijo organiziral Nacionalni odbor za spodbujanje dojenja pri Slovenski fundaciji za UNICEF.
Vsi že poznamo naziv novorojencem prijazne porodnišnice (NPP), ki
jih je v Sloveniji že 12 (od vseh 14).
Ker se pri nas skrajšujejo ležalne
dobe v porodnišnicah in so matere
z novorojenci odpuščene domov že
po dveh ali še manj dneh, se je pojavila logična pobuda za razširitev
principov NPP tudi na druge zdravstvene ustanove, ki po odpustu iz
porodnišnic oskrbujejo doječe matere in njihove otroke. Ta pobuda se
imenuje pobuda za dojenju prijazne
zdravstvene ustanove in se izvaja že
od leta 2003.
Dojenju prijazna ustanova mora
imeti napisana in objavljena pravila o dojenju, vse osebje v ustanovi
mora biti izobraženo na področju

Na tečaju so nam večinoma predavale svetovalke IBCLC – mednarodno pooblaščeni svetovalci za
dojenje. V Sloveniji je trenutno 38
svetovalcev IBCLC, ki opravljajo različne poklice: zdravniki, babice in
medicinske sestre. Naziv „IBCLC“
označuje izkušenega zdravstvenega
delavca, ki je pridobil specialistična znanja, pridobljena pri poglobljenem študiju dojenja in laktacije.
Svetovalka IBCLC svetuje in pomaga
doječim materam s svojim strokovnim znanjem.
V Pomurski regiji je le ena svetovalka:
ANITA SOBOČAN,
diplomirana babica
Splošna bolnišnica Murska Sobota,
Ginekološko-porodni oddelek
Tel.: 02 512 3356
GSM: 031 668 009
Vse doječe matere, ki se soočajo s
problemi pri dojenju, se lahko obrnejo na svetovalko s telefonskim
klicem.
Zelo pomembno je načelo »hranjenje na željo otroka«. Novorojenčka
je treba nahraniti že, ko kaže zgodnje znake lakote, ki so:
• hitro premikanje oči,
• odpiranje ust in obračanje glave,
• nežno godrnjanje,
• sesanje in žvečenje prstov ali odeje.

• hranjenje s kozarčkom

• hranjenje z brizgalko in sondo

• hranjenje s suplementerjem

• hranjenje z brizgalko

Novorojenčka, ki glasno joka, bo zaradi nemira mamica zelo težko pristavila k dojki.
Poškodovane bradavice nastanejo
zaradi napačnega pristavljanja in
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ne zaradi prepogostega ali predolgega dojenja.
Treba se je izogibati nepotrebnemu dodajanju dodatkov in vode.
Dodatki lahko prenapolnijo želodec
novorojenčka, ki posledično ne želi
sesati pri dojki, zmanjšajo količino
materinega mleka, vnos zaščitnih
dejavnikov materinega mleka, povečajo možnost razvoja alergij, poslabšajo materino samopodobo. Pri
dodajanju vode ali čaja pa lahko zavirajo pridobivanje na teži.

Matere je treba seznaniti o nevarnostih uporabe stekleničk, cucljev
in dud. Fiziologija sesanja na dojki
je zelo drugačna kot pitje po cuclju,
zato lahko pride do težav pri dojenju. Če se lačnemu otroku ponudi
duda namesto obroka, le-ta pri dojenju popije manj mleka. Poleg tega
– če je slabša stimulacija dojk – to
vodi v zmanjšano laktacijo. Dude,
stekleničke in cuclji so lahko vir
okužbe in dejansko niso potrebni.

Svetovna zdravstvena organizacija
priporoča izključno dojenje prvih
šest mesecev življenja, nato pa se
dojenje priporoča vsaj do dopolnjenega drugega leta starosti oziroma
dokler to želita doječa mati in otrok. Po dopolnjenem šestem mesecu starosti se svetuje, da se prične
z uvajanjem ustrezne mešane prehrane.

Hranjenje otroka z izbrizganim mle-

Anja Ternar, dipl. m. s.

kom lahko poteka na več načinov:

SVETOVALNE IN MOTIVACIJSKE TEHNIKE ZA DELO S PACIENTOM
18. in 19. aprila 2019 je v Rogaški
Slatini potekalo dvodnevno strokovno izobraževanje z naslovom
Svetovalne motivacijske tehnike za
delo s pacienti. Tovrstno srečanje je
potekalo že sedmič, in sicer preko
ZZBNS – ZSDMSBZTS in pod okriljem Sekcije medicinskih sester in
zdravstvenih tehnikov v psihiatriji.
Prvi dan izobraževanja so potekala
predavanja na naslednje teme: Priložnosti in pasti v motivacijskem intervjuju, Vedenja se naučimo, zakaj
ga ne bi spremenili v željeno smer?
in Kako poskrbeti zase.
V popoldanskem času so potekale
tudi delavnice po skupinah. Udeležili sva se delavnice z naslovom
Kako misliti bolj asertivno v delovnem okolju: prvi korak k asertivnemu vedenju in Supervizija – težave
in izzivi v delovnem okolju.
Drugi dan izobraževanja pa so potekala predavanja na naslednje teme:

Asertivno mišljenje in vedenje v
delovnem okolju in Opolnomočenje strokovnjakov za učinkovito in
kakovostno poklicno delo ter zasebno življenje: ali se je mogoče
izuriti v žilavosti? Po predavanjih so
potekale delavnice. Udeležili sva se
delavnic na temo Krepitev žilavosti
– Kako? Kdaj? Zakaj pa ne? in Kako
komunicirati bolj asertivno v delovnem okolju.

Tekom tega dvodnevnega izobraževanja sva se izpopolnili in poglobili
svoja znanja, ki jih lahko uporabiva
pri svojem vsakdanjem delu.

Darja Šandor, dipl. m. s.,
in Martina Mekiš, dipl. m. s.
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»SODELOVANJE KLINIČNO OKOLJE – IZOBRAŽEVALNE INSTITUCIJE«
7. 3. 2019 sem se udeležila izobraževanja z naslovom »Sodelovanje
klinično okolje – izobraže-valne institucije«, ki je potekalo v Brezovici
pri Ljubljani. Seznanila sem se s kliničnim uspo-sabljanjem študentov
ZN in babištva. Eden izmed študentov pa je predstavil tudi raziskavo v
kliničnem okolju in delovne naloge
ter dolžnosti študentov, sprejetje v
tim, sodelovanje med študenti in
mentorji in spodbujanje k samostojnemu delu.
Sledila je predstavitev negovalnih
diagnoz NANDA in njena umestitev
v klinično okolje. Go-vora je bilo
tudi o prenovi celotne študijske
dokumentacije, spremljanju kazalnikov kakovosti ter usposabljanju

zaposlenih dipl. med. sester z diagnozami NANDA.
Sledilo je predavanje o generacijskih pogledih na kariero, kjer se je
predstavila URI Soča.
Tekom predavanja z naslovom
Učinkovito mentoriranje študentov
v kliničnem okolju pa smo se udeleženci seznanili z uvodnimi razgovori, sodelovanjem med mentorji in
študenti, z načr-tom dela, potekom
izvedbe, pričakovanji študentov,
morebitnimi omejitvami, nadomeščanji, odsotnostmi in raznimi dilemami.
Sledilo je predavanje o praktičnem
izobraževanju dijakov SZŠ Ljublja-

na in predavanje z na-slovom Interakcija teorije, znanosti in prakse
v akademskem izobraževanju medicinskih sester, na katerem je bil
predstavljen razvoj ZN kot profesije
in discipline, razlike zaposlovanja
medi-cinskih sester po Evropi, etični vidiki, pomen in ovire mentoriranja.
Srečanje je bilo zaključeno z okroglo
mizo, na kateri je potekala razprava glede priložnosti so-delovanja v
kliničnem okolju ter glede pripravništva tehnikov zdravstvene nege in
dipl. medi-cinskih sester.

Sanja Sečko Raduha, dipl. m. s.,
mag. zdr.-soc. manag.
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ŠOLA KLINIČNE PREHRANE
V mesecu aprilu, maju in juniju
je potekala tretja izvedba Šole za
klinično prehrano. Šolo organizira Slovensko združenje za klinično
prehrano in se izvaja v sodelovanju
z Enoto za klinično prehrano Onkološkega inštituta v Ljubljani. Šola je
bila namenjena izključno zdravnikom. Izvaja se v treh eno-dnevnih
modulih, v katerih smo se udeleženci teoretično in praktično seznanili z osnovnimi znanji in veščinami
klinične prehrane.
V proces učenja so se vključevali
strokovnjaki različnih specialnosti
(od dietetikov, internistov, kirurgov,
anesteziologov, družinskih zdravnikov do psihiatrov in psihologov).
Na prvem modulu v mesecu aprilu smo se seznanili z osnovnimi
izhodišči in terminologijo klinične
prehrane. Ponovili smo osnovne
koncepte presnove: homeostazo,
homeorezo, energijsko in beljakovinsko bilanco. Spoznali smo metode za merjenje telesne sestave,

predvsem njihove slabosti in prednosti. Osvojili smo osnovna znanja
v procesu prehranske obravnave
vsakega posameznika: zdravega in
bolnika. Spoznali smo klinično pot
prehranske obravnave na primarni,
sekundarni in terciarni ravni zdravstvenega sistema. Podrobneje smo
obravnavali klinični pomen podhranjenosti in sindrom vnovičnega hranjenja (refeeding sindrom).
Na drugem modulu v mesecu maju
smo obravnavali osnove klinične
prehrane in modulacije presnove.
Udeleženci smo tudi predstavili seminarske naloge, ki smo jih pripravili v vmesnem času med dvema izobraževanjema. Seznanili smo se s
prehransko podporo in terapijo ter
podrobneje obravnavali debelost
(pomen prehrane, telesne dejavnosti, samopodobe in vedenjskih
sprememb).
Na tretjem, zadnjem modulu, je bil
na vrsti specialni del. Obravnavali

smo prehransko terapijo pri kirurških bolnikih, prehransko podporo
pri poškodovancih, kritično bolnih
in septičnih bolnikih.
Pogovarjali smo se o motnjah hranjenja in o prehranski podpori pri
hudi podhranjenosti. Kot rdeča
nit tega modula je bila prehranska
podpora in terapija pri prizadetosti
in odpovedi prebavil. Vmes smo
udeleženci predstavljali primere
pacientov, ki so potrebovali prehransko podporo ali terapijo.
Vsak modul smo zaključili s preverjanjem znanja.
Večkrat je bilo med predavanji poudarjeno nekaj, kar smo sami pozabili, našim prednikom pa je bilo samoumevno: HRANA JE ZDRAVILO!

Sabina Fujs Kuhar, dr. med. spec.
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VPRAŠALNIK PAI
Psihologinje, zaposlene v Centru
za krepitev zdravja, smo se udeležile usposabljanja za uporabo
vprašalnika PAI. Izobraževanje je
potekalo na Centru za psihodiagnostična sredstva v Ljubljani, in
sicer od 8. do 10. aprila.
Vprašalnik PAI se uporablja za ocenjevanje osebnosti odraslih in je
namenjen pridobivanju informacij o kritičnih kliničnih spremenljivkah. Rezultati vprašalnika nam
dajo informacije, pomembne za
klinično diagnozo in so v pomoč
pri načrtovanju svetovalnega dela
s posameznikom. Vprašalnik nam
služi kot presejalni pripomoček za
odkrivanje psihopatologij.

Vprašalnik PAI ima 344 postavk, ki
nam dajo rezultate na 22 neodvisnih lestvicah. Na izobraževanju
smo podrobno spoznali razvoj
vprašalnika, način uporabe vprašalnika na pacientih, vrednotenje
in izračunavanje rezultatov. Velik
del izobraževanja je bil namenjen
interpretaciji. Pregledali smo pomen lestvic in podlestvic ter različne kombinacije med njimi. Predavateljica je podala veliko poučnih
primerov rezultatov vprašalnika iz
prakse.
Psihologi v okviru Centra za krepitev zdravja delamo individualno in
skupinsko z osebami, ki imajo težave v duševnem zdravju. Pri svojem

delu uporabljamo tudi vprašalnike
in teste, ki nam dajo poglobljene
informacije o posamezniku. Zato
se nam pridobljeno znanje uporabe in interpretacije vprašalnika
PAI zdi zelo uporabno pri delu.

Danijela Šunjić Egić, Nataša Gjura
in Tadeja Lončar
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ZDRAVSTVENA OSKRBA NOVOROJENČKOV NA DOMU
17. in 18. maja 2019 sta Univerzitetni klinični center
Ljubljana – Pediatrična klinika in Društvo za pomoč bolnim novorojenčkom organizirala delavnice z naslovom
Zdravstvena oskrba novorojenčkov na domu.
Z željo po poglabljanju in pridobivanju znanja, izmenjavi mnenj in izkušenj iz omenjenega področja sva se s
kolegico patronažno medicinsko sestro udeležili učnih
delavnic na Pediatrični kliniki v Ljubljani.
V zadnjih letih namreč na področju slovenske neonatologije prihaja do strokovnih in organizacijskih sprememb: narašča število živorojenih otrok, porodnišnice
zmanjšujejo ležalno dobo mater z novorojenčki, kar
predstavlja dodatno obremenitev za zdravstveno službo na terenu, narašča tudi povprečna starost nosečnic
in s tem obstaja tudi teoretično večja verjetnost zdravstvenih zapletov pri materah in novorojenčkih.
Zato je nujno potrebno izobraževanje na tem področju,
kjer tesno sodelujejo starši tako na primarnem kot sekundarnem nivoju.

Ivanka Jerebic, dipl. m. s.
Livijana Mešič, dipl. m. s.

PREDSTAVITEV MODELA KAWA V DELOVNOTERAPEVTSKI PRAKSI
»Kawa« je japonski izraz za reko.
Kawa model uporablja metaforo
reke za opis življenjske poti posameznika in njegovih vsakodnevnih
izkušenj. Modelu lahko rečemo tudi
»vaja: reka življenja«. Ob vodenju
terapevta uporabnik oziroma pacient nariše reko, ki vsebuje naslednje elemente: tok reke (življenjski
tok in prioritete), rečne brežine (socialno in fizično okolje), skale (ovire, izzivi, težave), kose lesa oziroma
naplavine (osebnostne lastnosti),
ribe (pozitivne stvari v življenju),
tok vode (delovnoterapevtska intervencija). Preko tega lahko uporabnik identificira svoje probleme,

na katere se v nadaljnji obravnavi
usmerja delovnoterapevtski proces. V praksi se kaže, da je ta model
primeren posebej pri osebah s težavami v duševnem zdravju.

Danijela Čurič
Skupnostna psihiatrična
obravnava
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UVODNO USPOSABLJANJE STROKOVNEGA KADRA
CENTROV ZA DUŠEVNO ZDRAVJE
Tim Skupnostne psihiatrične obravnave (SPO) se je udeležil 5-dnevnega Uvodnega usposabljanja
strokovnega kadra Centrov za duševno zdravje (CDZ), katerega smo
se poleg zaposlenih v novonastalih
Centrih za duševno zdravje udeležili
tudi vsi zaposleni v že obstoječih timih SPO. Obravnavane so bile naslednje teme:
- področje etike, politike in zakonodaje (državni preventivni mehanizem in obiski oddelkov pod
posebnim nadzorom psihiatričnih
bolnišnic, zakonodaja na področju socialnega varstva, Resolucija
o nacionalnem programu duševnega zdravja, Zakon o duševnem
zdravju, Zakon o pacientovih pravicah, antistigma, zagovorništvo
in samozagovorništvo),
- protokoli sodelovanja in klinič-

-

-

ne poti v CDZ na primarni ravni
(predstavitev primerov skupnostne obravnave – primeri dobre
prakse, sodelovanje pri obravnavi
v skupnosti in skupnostni pristop
pri krepitvi duševnega zdravja),
znaki duševnih motenj,
ocena duševnih motenj in mednarodna klasifikacija bolezni in
funkcioniranja, posledice duševni
motenj,
psihoterapija,
psihosocialna rehabilitacija in
okrevanje,
učenje socialnih in vsakdanjih veščin,
samopomoč,
krizne intervencije,
uporaba zdravil, uporaba deeskalacijskih tehnik,
sodelovanje v timu in interdisciplinarno delo v skupnosti,

- ocena potreb – področje zdravstva in področje socialnega
varstva,
- načrtovanje obravnave in evalvacija,
- varovanje osebnih podatkov.
Poleg navedenih predavanj je bilo
izvedenih tudi nekaj delavnic na
omenjene teme, predstavljene so
bile tudi nekatere izkušnje obolelih za duševnimi motnjami ter izkušnje svojcev, vsakodnevno pa je
potekala tudi okrogla miza, kjer so
udeleženi izmenjali svoje poglede
in izkušnje, vezane na obravnavano
problematiko. Tudi naša služba je
aktivno sodelovala s predstavitvijo
primera dobre prakse.

Tim Skupnostne
psihiatrične obravnave

