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BESEDA DIREKTORICE
Pri načrtovanju vrst in obsega programov zdravstvenih dejavnosti iz obveznega zdravstvenega zavarovanja ter
potrebnih zmogljivosti izhajamo partnerji pri pripravi Splošnega dogovora
za tekoče leto iz usmeritev Resolucije
o nacionalnem planu zdravstvenega
varstva 2016-2025 »Skupaj za družbo
zdravja« (Uradni list RS, št. 25/2016).
Za uveljavljanje pravičnosti razporejanja sredstev, enako dostopnost za vse
državljane, preglednost, čim krajše
čakale dobe, kakovost in učinkovitost
sistema zdravstvenega varstva je pomembno upoštevati usmeritev o pripravi nacionalnega programa promocije
zdravja, v katerem bo predvidena mreža lokalnih skupin za promocijo zdravja
in zagotovljen reden finančni vir.
V letu 2108 smo bili izbrani na razpisu Ministrstva za zdravje »Nadgradnja
in razvoj preventivnih programov ter
njihovo izvajanje v primarnem zdravstvenem varstvu in lokalnih skupnostih« kot eden od 25 zdravstvenih
domov v Sloveniji. Ključni del javnega
razpisa predstavlja vzpostavitev integriranih centrov za krepitev zdravja
kot samostojnih enot v zdravstvenih
domovih in ključnih organizacijskih
struktur na primarni ravni zdravstvenega varstva za zagotavljanje izvajanja
zdravstvenovzgojnih obravnav ter aktivnosti krepitve zdravja in zmanjševanja neenakosti v zdravju pri prebivalcih
vseh populacijskih skupin v lokalnih
skupnostih.
V letu 2018 smo nadaljevali sodelova-

nje v projektih »Razvoj kadrov v športu
2016-2022«, »Več in še več o demenci:
program izobraževanja in osveščanja
za obvladovanje demence v slovenskem prostoru« in v projektu »SOPA«
pri katerem Zdravstveni dom Murska
Sobota kot partner skupaj s Centrom
za socialno delo Pomurje, enota Murska Sobota sodeluje pri pilotni izvedbi
razvojno aplikativnega pristopa s področja tveganega in škodljivega pitja
alkohola med odraslimi prebivalci Slovenije.
Našim uporabnikom omogočamo dostopnost do novih storitev in boljšo
dostopnost do vseh storitev, tako smo
pridobili in začeli izvajati program fizioterapije v Kuzmi, na novo smo vzpostavili splošno ambulanto na Cankovi, v
letu 2019 pa načrtujemo vzpostavitev
splošne ambulante in zobne ambulante še v Bakovcih.
Dodatno smo pridobili še program,
ki predstavlja veliko pridobitev pri
zobozdravstveni oskrbi varovancev s
posebnimi potrebami. Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije je imel
posluh in nam dal finančna sredstva za
izvajanje sanacije zob v splošni anesteziji. Prav tako smo pridobili program
Razvojne ambulante, ki se bo v letu
2019 nadgradil v Center za zgodnjo
obravnavo otrok s posebnimi potrebami.
V letu 2018 smo pridobili finančna
sredstva za izvajanje Enote za hitre
preglede v Urgentnem centru Murska
Sobota, ki deluje pod okriljem našega

zdravstvenega doma, čez teden podnevi.
Občina Rogašovci se je prijavila na
razpis Ministrstva za zdravje za sofinanciranje investicij na primarni ravni
zdravstvene dejavnosti v letu 2018 z
namenom nakupa vozila urgentnega
zdravnika.
Posodobili smo vozni park z reševalnimi vozili in osebnimi vozili.
Diagnostični laboratorij je dobil moderen analizator za uporabo v biokemiji
in imunologiji.
Projekt eZdravje je skoraj v celoti
vzpostavljen.
Naši zaposleni pa so tisti, ki dajejo
vsebino in dodano vrednost naši ustanovi. Veseli smo, da se število zaposlenih veča in nas je bilo ob koncu leta
2018 že 327. Zaposlili smo nekaj novih
zdravnikov v različnih dejavnostih, imamo specializante za različna področja
za katere si želimo, da se po končani
specializaciji vrnejo v naš zavod. Diplomirane medicinske sestre in srednje
medicinske sestre s svojimi dodatnimi
znanji so nepogrešljive sodelavke na
vseh področjih. Prenovljen Center za
krepitev zdravja je prinesel nove zaposlitve, pridobili smo 13 sodelavcev različnih področij.
Poslovno leto smo zaključili z 277.363
eurov presežka prihodkov nad odhodki.

Edith Žižek Sapač,
dr. med., spec., direktorica
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OBVEZNE VSEBINE ZA ZAPOSLENE V ZDRAVSTVENI NEGI
Temeljni postopki oživljanja z vključenim AED
Zdravstveno dejavnost lahko opravljajo zdravstveni delavci, ki
imajo ustrezno strokovno izobrazbo, so strokovno usposobljeni za
samostojno opravljanje dela v
svojem poklicu in izpolnjujejo druge pogoje (kvalifikacija), določene
s tem zakonom in z drugimi predpisi (prvi odstavek 62. člena
ZZDej).
Izvajalec v dejavnostih zdravstvene ali babiške nege lahko
samostojno opravlja dejavnosti
zdravstvene ali babiške nege v
Republiki Sloveniji v okviru svojih
poklicnih kompetenc, če je vpisan
v register, oziroma če je vpisan v
register in ima veljavno licenco.
Obvezne vsebine stalnega izpopolnjevanja za vse zdravstvene
delavce, ki se morajo opraviti
enkrat v sedmih letih so:
- zakonodaja s področja zdravstva in poklicne etike, v trajanju najmanj 6 ur;
- temeljni postopki oživljanja, v
trajanju najmanj 6 ur;
- kakovost in varnost v zdravstvu, v trajanju najmanj 6 ur.
Izobraževanje Temeljni postopki
oživljanja z vključenim AED vsako
leto organiziramo za zaposlene v
Zdravstvenem domu Murska Sobota. Izobraževanje je ovrednoteno z licenčnimi in pedagoškimi
točkami pri Zbornici – Zvezi in je
namenjeno zaposlenim v zdravstveni in babiški negi v Zdravstve-

nem domu Murska Sobota. Letos smo ga organizirali 7.3.2019,
udeležilo se ga je 19 zaposlenih.
Vsi podatki o opravljenih izobraževanjih, licenci, vpisu v register so
dostopni na spletni strani Zbornice-Zveze, portal članov.
Izobraževanje je sestavljeno iz
treh sklopov:
- Teoretična znanja za izvajanje
temeljnih postopkov oživljanja. Predavatelja sta bila Edith
Žižek Sapač, dr.med.,spec. in
Viktor Zrim, dipl.zn..
- Praktične veščine za izvajanje
temeljnih postopkov oživljanja. Delavnice so izvedli Edith
Žižek Sapač, dr.med.,spec.,
Viktor Zrim, dipl.zn., Simon Sedonja,dipl.zn. in Uroš Raščan,
dipl.zn. .
- Preverjanje znanja in veščin za

izvajanje temeljnih postopkov
oživljanja- pisno in praktično.
V drugi polovici leta bomo organizirali še eno izobraževanje iz
Temeljnih postopkov oživljanja z
vključenim AED (obvezne vsebine).
Za vse zaposlene načrtujemo letno izobraževanje iz temeljnih
postopkov oživljanja, ki se bodo
izvajale v vsaki enoti, saj je bila s
strani delavcev izražena želja po
vsakoletnem izobraževanju iz teh
vsebin.
Renata Gorjan, dipl.m.s.
pomočnica direktorice za
področje zdravstvene nege
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KAKO IZBOLJŠATI KORISTNOST IN USPEŠNOST
SISTEMA VODENJA KAKOVOSTI
V letu 2015 je izšla nova verzija
standarda ISO 9001, ki je prinesla poenoteno strukturo, terminologijo in enotne splošne zahteve
standardov za sisteme vodenja
(približevanje
managementu).
Nova verzija je usmerjena predvsem v zahteve na osnovi uspešnosti delovanja in v preventivno
delovanje. Pojavile pa so se tudi
nekatere vsebinske novosti v standardu: kontekst organizacije (pričakovanja in potrebe relevantnih
zainteresiranih strani), delovanje
na podlagi tveganj in priložnosti,
obvladovanje sprememb in organizacijsko znanje.
V letu 2017 je izšla tudi nova verzija standarda 9004, ki vsebuje
smernice v podporo vodjem na
vseh ravneh organizacije pri doseganju trajne uspešnosti v kompleksnem in stalno se spreminjajočem okolju.
ISO 9001: 2015 zagotavlja zaupanje v izdelke in storitve organizacije. Je osnova za integracijo
sistemov vodenja kakovosti in certificiranje.
ISO 9004: 2017 zagotavlja zaupanje v sposobnost organizacije za
trajno uspešnost. To so smernice
razvoja sistema vodenja kakovosti
v smeri trajnostne uspešnosti in
izboljšav rezultatov.
Številne organizacije nadgradijo
svoje poslovanje še z modelom
odličnosti EFQM.
Uspešnost sistema vodenja kakovosti se ocenjuje z notranjimi presojami in sicer z uspešnostjo izvedenih ukrepov ter izboljšavami.
Slabost notranjih presoj je pred-

Načela vodenja kakovosti
(ISO 9001 in ISO 9004)
osredotočenost na odjemalce
voditeljstvo
angažiranost ljudi
procesni pristop
izboljševanje
odločanje na podlagi dejstev
upravljanje odnosov

Temeljna načela odličnosti
(model odličnosti EFQM)
dodajanje vrednosti za odjemalce
ustvarjanje trajnostne prihodnosti
razvijanje sposobnosti organizacije
spodbujanje ustvarjalnosti in inovativnosti
vodenje z vizijo, navdihom in integriteto
agilni management
doseganje uspehov z nadarjenostjo zaposlenih
trajno doseganje izvrstnih rezultatov

vsem osredotočanje na obstoječe stvari in pomanjkljivo iskanje
neobstoječih stvari. Pomemben
korak naprej v notranji presoji pomeni predvsem osredotočanje na
rezultate posamezne organizacijske enote, saj le na ta način lahko
izmerimo uspešnost in učinkovitost organizacije. Za rezultate posamezne organizacijske enote so
odgovorni vodje enot, pri čemer
jim sistem vodenja kakovosti lahko služi kot odlično orodje.
Ker se uspešnost sistema vodenja
meri na osnovi doseženih rezultatov organizacijske enote, so kazalniki uspešnosti oziroma tako imenovani kazalniki delovanja zelo
pomembni. Gre za pričakovane
rezultate posamezne organizacijske enote, ki jih lahko primerjamo
s plani in na podlagi tega ocenimo
uspešnost posamezne organizacijske enote.
Najpomembneje za organizacije
je usmerjanje v razumevanje okolja, njihovih potreb in pričakovanj
ter sprememb. Le to omogoča organizacijam trajnostni razvoj, saj
le z razumevanjem okolja vodje
pravočasno prepoznajo tveganja
in s tem povečajo uspešnost organizacije in konkurenčnost na
trgu. Zato so strateške usmeritve

v procesih in organizacij temeljne
za uspešnost organizacije, saj le
tako lahko sprejemamo primerne
odločitve za dobre rezultate in obvladujemo spremembe.
Težave v poslovanju se v organizacijah pogosto pojavijo zaradi
pomanjkanja voditeljstva. V takih
primerih ni strateških usmeritev,
nejasne so prioritete, zaposleni so
nemotivirani in ne vključeni, pojavi se neučinkovita raba virov, neučinkoviti procesi in nekakovostne
storitve. Posledica naštetega so
nezadovoljni odjemalci storitev,
nezadovoljni zaposleni, slabi rezultati poslovanja in navsezadnje
ni nobenega prispevka k razvoju
družbe.
Kakovostniki lahko usmerjajo in
motivirajo vodje in ostale zaposlene, direktorji pa določajo možnost
in hitrost izboljšav. Najpomembnejše pri razvoju sistema vodenja
kakovosti v organizaciji pa je zavedanje posameznega zaposlenega,
da mu sistem vodenja kakovosti
omogoča predvsem lastno varnost.
Suzana Šuklar, dipl. m. s.,
univ. dipl. org., predstavnik
vodstva za kakovost
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POSLOVNI BONTON MALO DRUGAČE
Poznavanje ključnih pravil komuniciranja in obnašanja nam omogoča, da se samozavestno znajdemo v zahtevnih poslovnih in
osebnih okoliščinah.
Ošabnost je največji sovražnik
vljudnosti.
Marsikomu pravila lepega obnašanja predstavljajo nadležnost, v
praksi pa nam velikokrat rešujejo
marsikatero dilemo, preprečujejo
nesporazume in olajšajo opravljanje določenih nalog. Vendar se je
pravil najlažje naučiti, težje pa jih
je živeti. Kot pri vožnji. Šele, ko
imamo dovolj vozniških izkušenj,
lahko začnemo uživati v vožnji in
nehamo veš čas razmišljati o tem,
kje je sklopka, kje je zavora in kje
menjalna ročica.

Kako se rešiti iz zadrege ob nepoznavanju pravil?

patično, četudi ni povsem skladno
s pravili.

• Prijaznost. Prijaznost je vrlina,
s katero lažje navezujejo stike.
S prijaznostjo in pripravljenostjo lahko veliko dosežemo.
• Nasmeh. Marsikdo je prepričan, da bi z vedrostjo, nasmehom in prijaznim obrazom
izgubil avtoriteto, vendar se
moti. Nasmeh je eden od
ključnih dejavnikov, s katerim
naredimo ugoden vtis.
• Ljubeznivost. Ljubeznivost je
osnovni pogoj za dobro sodelovanje s sodelavci in strankami. Nikakor ga ne zamenjajmo
za uslužnost. Ljubeznivi smo
lahko tudi, če se trdno držimo
svojih načel, na okolici prijazen
in človeka dostojen način.

Vedenje in pravila se prilagajajo
času, vendar pa so se vrednote izjemno spremenile. Srž ostaja enaka: spoštovanje drugih.

Kar je v skladu z dobrim okusom in
ni žaljivo, je včasih lahko prav sim-

Dotik. Vsi imamo okrog sebe določen premični obroč, ovoj, pros-

Pravila lepega vedenja niso zapovedi, temveč sredstvo, ki nam nje
na izbiro pri komuniciranju.
Prvi vtis o človeku si ustvarimo
v času 30 sekund do 3 minut, ki
ga redko in počasi spremenimo,
čeprav je lahko zelo napačen, saj
si ga ustvarimo na podlagi izgleda (55%), počutja (38%) in govora
(7%). Zato je zelo pomembna naša
urejenost od pet do glave, komunikacija z očmi in mimiko obraza,
nasmeh ter optimizem.

5

tor, ki nam pripada brez dogovorov in ki se premika skupaj z nami.
Širina tega prostora je odvisna od
odnosa, ki ga imamo s človekom s
katerim komuniciramo. Ta prostor
se razlikuje po različnih kulturah,
odvisen je od naseljenosti in vzorcev vedenja na določenih območjih. V Evropi so razdalje sledeče:
- intimna razdalja do 50 cm,
- osebna razdalja od 50 cm do
1,2m,
- poslovna razdaja od 1,2m do
3m,
- javna razdalja od 3 m dalje.
Točnost. Pomembna sestavina poslovnega komuniciranja je čas. Zamujanje brez utemeljenega opravičila je znak nespoštovanja časa
drugega človeka. V mnogih primerih je zamuda neopravičljiva.
Opravičilo mora biti kratko, jasno
in jedrnato. V kolikor se sestanka
ali dogodka ne nameravamo udeležiti, posredujemo pisno ali ustno
opravičilo, kot odgovor na vabilo.
Nekaj osnovnih pravil rokovanja.
Prvi ponudi roko:
- višji po položaju nižjemu,
- starejša oseba mlajši,
- ženska moškemu,
- gostitelj gostu.
Ne rokujemo se čez mizo in ob rokovanju vedno vstanemo.
Načini za pridobivanje naklonjenosti sogovornika:
- za poslovnega partnerja ali
stranko pokažite iskreno zanimanje,
- uporabljajte njegovo ime,
- smehljajte se in glejte v oči,
- govorite o tistem, kar sogovornika zanima,
- izražajte občudovanje in odobravanje,
- izogibajte se tarnanju, godr-

-

njanju in negativnim komentarjem,
bodite optimistični,
ustvarjajte zaupanje,
bodite naravni in prisrčni,
govorite razumljivo.

Neprimernost uporabe mobilnega telefona. Spoštujte ljudi s katerimi ste v družbi, na sestanku,
obedu... Uporaba prenosnega telefona (govorjenje in pisanje sporočil) je znak nespoštovanja časa
vaših sogovornikov. Zvonenje je
neprimerno tam, kjer se zadržuje
veliko ljudi. Če pričakujete nujni
klic, se opravičite in se umaknite
od judi ter pogovor opravite na
čim hitrejši možen način. Možnosti, da se z neprimerno uporabo mobilnega telefona osmešite,
je na pretek. Med sestanki ne bi
smelo biti telefonskih klicev, telefoni pa naj bodo nastavljeni na
tiho in ne na vibriranje.
Elektronska pošta. Ne pišemo
dolgih sporočil. Daljši teksti naj
bodo kot priloga. Ločite med zasebno in službeno/ uradno komunikacijo. Ne uporabljajmo velikih
tiskanih črk, ker to v tem primeru
pomeni kričanje. Prav tako se izogibajmo uporabi klicajev. Če želite
del teksta poudariti, uporabiti zadebeljene črke. Vsak prejet mail
od nas zahteva odgovor v 24 urah.
Zato je uporaba odzivnikov (v primeru naše odsotnosti) v elektronski pošti priporočljiva in zaželena.
Zunanja podoba posameznega
zaposlenega.
V poslovnem svetu, kakor tudi v
različnih organizacijah obstajajo pravila, ki opredeljujejo vrsto
obleke in obutve. V zdravstvu je
to zaščitna delovna obleka, ki jo
uporabljamo za lastno varnost in

varnost pacientov. Prenos intrahospitanih infektov spada med
medicinske napake. Neprimerno je, če ljudje na naših oblekah
opazijo madeže, zaznavajo vonj
po znoju, hrani, alkoholu ali cigaretnem dimu. Zmečkana obleka, manjkajoči gumbi in spuščeni
robovi, pretesne hlače in obleka,
prekratke hlače ali krilo, globoki
dekolteji, prosojne tkanine, pretiravanje z okraski kažejo pomanjkanje čuta za urejenost in nespoštovanje pravil organizacije.
Vsakemu posamezniku je prepuščena izbira meje, do kje je varno in
primerno iti in od kje naprej boste
smešni, žaljivi in slabo razumljeni. Ko pa se pravila ne spomnite,
je najbolje, da ravnate po »zdravi
pameti«, prijazno in sproščeno.
Vir: Ksenija Benedetti, gradivo izobraževanja Poslovni protokol, Planet GV, oktober 2018
Suzana Šuklar, dipl. m. s., univ.
dipl. org., predstavnik
vodstva za kakovost
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SVETOVNI DAN USTNEGA ZDRAVJA

20. marec 2019 je minil v znamenju svetovnega dneva ustnega zdravja. S pomočjo Svetovne
zobozdravstvene
organizacije

(FDI), romske zveze in osnovne
šole Prosenjakovci smo plakat
prevedli v romski in madžarski jezik.

Boris Egić, dr. dent. med, spec.

SREČANJE KLINIČNE PREHRANE V PRAKSI
7. strokovno srečanje Klinične
prehrane v praksi, ki ga je organiziralo Slovensko združenje za klinično prehrano dne 1. 2. 2019 v
Ljubljani.
Srečanje SZKP je potekalo v Ljubljani v ustanovi DOMUS MEDICA.
Nagovorila nas je dr. Nada Rotovnik Kozjak, predstavljeno je bilo
združenje in ustanove, kjer potekajo izobraževanja dietetikov. Povabilu se je odzval tudi predsednik
ESPEN-a. V nagovoru in predstavitvi predsednika je bil poudarjen
pomen klinične prehrane in obvladovanje ogroženosti ter osveščenost o podhranjenosti v medicini.
Predstavitve so sledile po programu.
Velik poudarek je bil na kaheksiji,
predvsem, kako obravnavati pacienta pred, med in po obravnavi
v bolnišnici. Opisano je bilo kako
poteka sama prehranska diagno-

stika. Prve presejalne teste opravi dipl. m. s. po vprašalniku NSR
2002. Nadaljnjo ogroženo stanje
spremlja strokovni tim (zdravnik,
dietetik, psiholog).
Predstavljenih je bilo več načinov
meritev sestave telesa in poročanje dobljenih podatkov za začetek
antropometrične meritve, ki niso

100% zanesljive in nam ne dajo
zanesljivega podatka o prehranski
ogroženosti.
BIA (bioimpedanca) je meritev z
električnim tokom, kjer dobimo
podatke razmerja maščobe – mišice. Pri tem je pomembna hidracija. Podobna je še DEXA in CT, kjer
je natančna slika in meritev naj-
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bolj vidna v lumbalnem delu L2. Iz
tega je najbolj razvidno razmerje
mišic, maščob in kosti po plasteh.
Predstavljeni so bili prehranski
dodatki, kot pomoč pri obvladovanju podhranjenosti. Prehranski
dodatki predstavljajo večji kalorijski vnos, večjo vsebnost beljakovin in maščob, vsebnost levcina in
dodatke EPA (ribje olje).
Govora je bilo tudi o etičnem pogledu na prehransko obravnavo.
Cilj obravnave je obvladovati stanje ali ga izboljšati.

Dotaknili smo se tudi prehrane
in hidracije športnikov, predvsem
pomen hidracije na dosežke in izboljšanje rezultatov. Zelo aktiven
športnik lahko med aktivnostjo
izgubi z znojenjem tudi od 10 do
12 litrov tekočine, zato jo je smiselno nadomeščati tudi med vadbo. Najboljši kazalnik izgube in nadomeščanja je, tehtanje športnika
pred in po vadbi in nato izračun
razmerja. Nadomestek tekočine
po aktivnosti je nekje 150%. Na
primer: ob izgubi 2l tekočine je
nadomestek 3l tekočine.

Na koncu je bilo predstavljeno
trenutno stanje podhranjenosti v
Sloveniji in razni načini prehranjevanja ter »diete«. Predstavljena
je bila LCHF dieta, ali je res učinkovita in kako vpliva na rezultate
posameznika. Raziskave so pokazale, da LCHF dieta ne prinese izboljšanj in boljših športnih rezultatov kot uravnotežena prehrana
ali kakšen drugačen vnos.
Zaključek simpozija je bila podelitev potrdil udeležbe in diplom.
Andrej Horvat, dipl. dietetik

IZOBRAŽEVANJE Z NASLOVOM IZZIVI PRI OSKRBI RAN
Društvo za oskrbo ran Slovenije
(DORS) je v Portorožu organiziralo
izobraževanje z naslovom IZZIVI
PRI OSKRBI RAN – lokalno in globalno, ki smo se ga udeležile tudi
kolegice iz Patronažnega varstva.
Izobraževanje se je začelo s
predstavitvijo redke, vendar težke bolezni. Dedna bulozna epidermoliza je posledica prirojene
okvare genov, ki nosijo zapis za
različne beljakovine, katerih naloga je povezovati plasti kožnih celic. Mehurji predstavljajo kopičenje tekočine v epidermisu ali pod
njim. Vzroki za njihov nastanek so
različni. Incidenca vseh tipov bulozne epidermolize (EB) se giblje
med 10 - 40 novorojenčkov na
1.000.000 živorojenih. Dedne bulozne epidermolize so velika, heterogena skupina redkih dednih
bolezni kože, za katere je značilen
pojav mehurjev na koži in sluznicah bodisi spontano ali po manjšem pritisku na kožo. Spremembe
se pojavljajo na nohtih, laseh, zobeh in sluznicah ter potrebujejo

obravnavo ustreznih specialistov.
Pri redni, dnevni negi številnih ran
imajo pomembno vlogo medicinske sestre vseh profilov, ki za pacienta skrbijo v času bivanja v bolnišnici, ter patronažne medicinske
sestre, ki sodelujejo in pomagajo
pacientom v domačem okolju.
Spoznali smo pacientko, ki se že
18 let spopada s to boleznijo. Je
optimistična in kot pravi, rada živi

kot vsak navaden najstnik, čeprav
ve, da bo morda še isti trenutek,
ko naredi kako najstniško neumnost, dobila dodatne rane.
Sledila je predstavitev Oskrba ran
v deželah Tretjega sveta, kjer upoštevanje strokovnih standardov
in kliničnih poti večkrat ni mogoča. Oskrba ran v deželah Tretjega
sveta je še vedno velik izziv. Poleg
pomanjkanja infrastrukture, ma-
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teriala in znanja je problematična
tudi zdravstvena neozaveščenost
prebivalstva, saj le-ti velikokrat
poiščejo strokovno pomoč šele,
ko je bolezen že zelo napredovala,
v poznem stadiju in zdravljenje ni
več možno ali pa ni več tako učinkovito. K problematiki pripomore
tudi splošna nedostopnost zdravstvenih storitev, predvsem revnim, ki si zavarovanja ne morejo
plačati
Bile so predstavljene misije medicinskih sester v deželah Tretjega
sveta, njihovo spopadanje z tamkajšnjimi zdravstvenimi težavami.
Predstavitev delavnice smeha nas
je vse pripravila, da smo se slabo
uro smejali, skakali, se pootročili
in seveda je rezultat tega bil zadovoljstvo, sreča, dobro počutje,
sproščenost (vsaj jaz sem tako
čutila). Povedano je bilo, da bi se
vsak dan morali vsaj deset minut

od srca nasmejati, saj vemo, smeh
je pol zdravja.
Ob koncu prvega dneva je bila
predstavitev in prikaz reševalcev
v predbolnišnični nujni medicinski pomoči, ki so poleg očividcev
in ostalih intervencijskih služb v
večini primerov tisti, ki prvi prispejo na kraj nesreče in pomagajo
poškodovancem preživeti čas od
poškodbe do dokončne oskrbe
v bolnišnici. Pogosto se srečajo z
globokimi in hudo krvavečimi ranami, opeklinami, zlomi in drugimi poškodbami, ki lahko poškodovanca življenjsko ogrožajo, zato
je pomembno, da reševalci z minimalno izgubo časa primerno
oskrbijo poškodovanca in ga brez
dodatnih poškodb pripeljejo do
bolnišnice v nadaljnjo in dokončno oskrbo.

povzroči strela. Strela na isto mesto lahko udari večkrat. Poškodbe
so raznovrstne in odvisne od številnih dejavnikov.
Najpogostejši vzrok smrti je srčni
zastoj, redkeje zastoj dihalnega
centra in poškodbe glave.
Sledila je predstavitev nastanka in
nega RZP in Inkontinenčnega dermatitisa.
Zaključek predavanj so bile delavnice: povijanje s kratko elastičnim
povojem, vrste čiščenja ran in
uporaba nadstandardnih oblog.
Izobraževanje nam je dalo potrditev, da moramo svoja znanja nenehno nadgrajevati.
Gabrijela Gomboc, dipl. m. s.

Naslednji dan je bilo predstavljeno, kakšne posledice lahko

»SVITOV DAN 2018«
Nacionalni inštitut za javno zdravje je 12. decembra 2018, že peto
leto zapored, organiziral strokovno srečanje Programa Svit - »Svitov dan 2018«. Potekal je v Austria Trend Hotelu v Ljubljani. Na
letošnjem strokovnem srečanju so
izpostavili obravnave patologije in
predstavili rezultate kolonoskopij,
nekaj besed pa so posvetili tudi
elektronski izjavi o sodelovanju,
ki bo del prenovljene spletne strani programa. Osrednjo pozornost
srečanja so namenili psihologiji
komuniciranja, s poudarkom na
ljudeh, ki se v program ne odzovejo. V ta namen smo v treh delavnicah praktično obravnavali tehnike komuniciranja in motiviranja

(asertivno komuniciranje, aktivno
poslušanje in motivacijski pogovor). Srečanje je bilo namenjeno
vsem, ki smo vključeni v izvajanje
Programa Svit, podpornikom programa in širši strokovni javnosti.
Rak debelega črevesa in danke (v
nadaljevanju RDČD) je 3. najpogostejši rak pri ženskah in 4. najpogostejši rak pri moških. Vsako leto
za to obliko raka zboli okoli 1400
Slovencev, več kot 700 jih umre,
čeprav je RDČD ena izmed redkih
rakavih bolezni, ki jo je mogoče
preprečiti s presejanjem. V Sloveniji za to skrbi Program Svit, ki
je državni program presejanja in
zgodnjega odkrivanja predrakavih

sprememb in RDČD. Program na
območju celotne Slovenije organizirano poteka že devet let. Zaradi
delovanja Programa SVIT je bilo
od leta 2009 do sedaj odkritih več
kot 2.600 primerov RDČD in pri
21.000 osebah je bil odstranjen
napredovali adenom, ki predstavlja večje tveganje za raka. Učinki programa SVIT so opazni tudi
na populacijski ravni, saj Register
raka od leta 2011 beleži upad novih primerov. Kar 67 – 70% primerov raka, ki je bilo odkritih v prvih
treh presejalnih krogih Programa
SVIT, je bilo odkritih v zgodnjem
stadiju bolezni, ko bolniki niso
potrebovali dodatnega onkološkega zdravljenja. Navedeni po-
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datek je nedvomno rezultat pravočasne in pravilne interpretacije
histoloških sprememb, saj na tem
temelji vsa nadaljnja obravnava
preiskovanca.
Vizija Programa SVIT je doseči
70% odzivnost oseb za sodelovanje v programu. Zadnji podatki iz
leta 2017 kažejo, da je odzivnost
vabljenih v Program SVIT okrog
62,7%. Najvišja odzivnost je v
zdravstvenih regijah Nova Gorica (65,59%) in Kranju (65,54%),
najnižja pa v zdravstvenih regijah
Kopra (58,8%) in Murske Sobote
(59,64%). Žal se vsaka tretja oseba na vabilo v program ne odzove. Slabša odzivnost je prisotna
pri manj izobraženih osebah, pri
samskih in ovdovelih, pri moških v
starostni strukturi 50 – 59 let in pri
ženskah po 70. letu starosti. Razlogi, ki jih neodzivne osebe navajajo, so sledeči:
• prepričanje, da so zdravi,
• pomanjkanje časa in preobremenjenost z drugimi obveznostmi,
• strah pred odkritjem raka,
• strah pred kolonoskopijo in/ali
že opravljena kolonoskopija,
• negativen odnos do zdravstvenega sistema,
• prisotnost drugih (težjih) zdra-

vstvenih težav.
Razlike v odzivnosti v program povezujemo tudi z vedenjskim slogom, ki močno vpliva na pojavnost
bolezni. Raziskave izpostavljajo
kazalnik, da imajo nižje izobraženi
prisotnih več dejavnikov tveganja,
ki so posledica bodisi pomanjkanja strokovnih informacij in/ali
nizke motiviranosti za prenos teh
priporočil v svoj način življenja.
Pristopi, ki jih testiramo v praksi in
so prepoznani kot učinkoviti, so:
• Pomembni so mnenje in nasveti osebnega zdravnika in
drugih zdravstvenih delavcev.
• Potrebna je sprememba načina komuniciranja, npr. telefonski klic iz ambulante osebnega
zdravnika.
• Razbremenitev neodzivnika z
ugotovitvijo, da vsi pozabljamo in radi odlagamo odločitve
na kasnejši čas.
• Promocija programa v okoljih,
kot so delovna mesta, društva.
Novost v Programu SVIT je elektronska izjava o sodelovanju v
programu. To je pilotni projekt, ki
se bo začel v mesecu marcu 2019
in se bo izvajal 3 mesece. Vanj
bodo vključene osebe, ki bodo v
mesecu marcu dopolnile starost

50 let. Po pošti bodo prejele vabilo, knjižico in papirni dokument,
t.i. izjavo o sodelovanju in dodatnim napotkom – povezavo na
spletno stran za elektronsko prijavo. Vsekakor pa je pri evalvaciji
navedenega pilotnega projekta
potrebno ustrezno ovrednotiti
tudi podatek, da za osebe iz nižjih socialno ekonomskih skupin.
Spletni modeli zaenkrat še niso
direktno uporabni, lahko pa so v
pomoč zdravstvenim delavcem pri
njihovem svetovalnem delu.
Vsi, ki sodelujemo kot izvajalci
ali podporniki Programa SVIT, si
z namenom zmanjševanja razlik v odzivnosti prizadevamo, da
bi s številnimi komunikacijskimi,
promocijskimi aktivnostmi in prilagoditvami izvajanja programa,
dvignili zdravstvenovzgojno prosvetljenost čim večjega števila
oseb iz ranljivih skupin - upoštevajoč dejstvo, da je zdravstvena
pismenost osrednji predpogoj za
odgovorno odločitev vsakega posameznika.
Blanka Dugar, dipl.m.s.
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USPEŠNA KOMUNIKACIJA IN REŠEVANJE NESPORAZUMOV
V ZDRAVSTVU
Mediacijski center ZD Ljubljana
je 25. januarja 2019 organiziral
interaktivno učno delavnico z
naslovom »Uspešna komunikacija in reševanje nesporazumov v
zdravstvu«. Usposabljanje je bilo
namenjeno vsem zaposlenim timom v zdravstvu (zdravnikom,
medicinskim sestram) in ostalim
zdravstvenim delavcem.
Modul usposabljanja je bil praktično naravnan. Uvodni teoretični predstavitvi biopsihosocialnega modela, psihologije konflikta
in čustev, so sledili kratki filmski
vložki. Ti so predstavljali različne
situacije, ki smo jim zdravstveni
delavci (pa tudi drugače v življenju) vsakodnevno izpostavljeni.
Namen teh simulacij je bil opazovati povsem običajen dogodek,
ki zaradi posameznikovih različnih interpretacij dogodka sproži v
njem celo paleto čustvenih občutij – ta pa se izrazijo v bolj ali manj
družbeno sprejemljivem vedenju.
Udeleženci usposabljanja smo kot
»zunanji opazovalci« predlagali
ustreznejše komunikacijske odzive
glede na predstavljeni dogodek.
Ker smo bili tako starostno, kot
tudi glede na strokovne profile in
delovna mesta zelo raznolika skupina, so bili tudi naši komentarji,

mnenja in predlogi precej različni.
Razprava med odmorom za malico je bila izjemno živahna, saj ga
ni bilo med nami, ki se – bodisi
službeno ali v privatnem življenju,
še ne bi bil znašel v podobni situaciji in takrat nanjo odreagiral zelo
podobno »normalno«, kot je bilo
prikazano v filmskem prispevku.
Po odmoru smo nadaljevali s simulacijo uspešne komunikacije v
zdravstvu. Pripravljeni so bili scenariji komunikacije s pacientom s
težavnim oz. zahtevnim vedenjem
in nekateri udeleženci usposabljanja so imeli »možnost« aktivno
sodelovati v dogajanju, drugi udeleženci in seveda »stroka – mediacijski center«, pa so podali svojo
kritično oceno o (ne)primernosti
njihovega odziva. Vodja seminarja je določila, kdo vse se bo v simulacijski sobi pred kamerami
soočil s pacientom s težavnim oz.
zahtevnim vedenjem. Kar kmalu
mi je postalo jasno, kaj je osnovni
kriterij za izbor kandidatov v simulacijsko sobo: delovno mesto! Ker
sem edina prihajala iz Centra za
krepitev zdravja, sem se v mislih
že takoj prestavila na »vroči stol«
in samo upala sem lahko, da bom
preživela! Potem sem bila na vrsti.
Kolena so se mi tresla kot že dolgo

ne. V sobo je privihrala ga. Stres in
začelo se je. V trenutku je prostor
napolnil njen avtoritativen stas in
glas, ki ga nikakor ni bilo mogoče
spregledati in utišati. Njene besede so izražale nepovezano življenjsko zgodbo o nezadovoljstvu, jezi,
razočaranju, strahu, nemoči…in
zdaj je »še« proti svoji volji pristala na stolu pred menoj (in jaz
z nekaterimi podobnimi občutji
pred njo). V trenutku tišine se je
pričakoval moj odziv, a meni je v
telesu odzvanjalo samo še glasno
bitje mojega srca in zavest, da me
v predavalnici budno opazujejo. A
potem se mi je od nekod porodilo rešilno vprašanje, ki sem ga izrekla z empatijo in umirjenostjo:
«Gospa Stres, kako vam lahko pomagam?«
Menim, da lahko svoj prispevek
o tem izobraževanju zaključim
s vprašanjem: »Kako vam lahko
pomagam?« Samo štiri čarobne
besede, ki pomagajo, zdravijo in
tolažijo.
Zato jih IZREČIMO POGOSTEJE IN
JIH NE POZABIMO.
Blanka Dugar, dipl.m.s.

VZGOJA ZA ZDRAVO SPOLNOST
Strokovno izobraževanje je bilo
izvedeno 14. 2. 2019 v Ljubljani,
z naslovom Vzgoja za zdravo spolnost. Namen izobraževanja je bil,
da dipl. m. s./zn. v promociji zdravja in zdravstveni vzgoji nadgradi-

mo svoje znanje za podajanje pravih informacij mladostnikom, na
osnovno življenjsko temo, ki je še
vedno tabu tema - spolnost.
Vsebine izobraževanja so bile na-

menjene mladostnikom 8., 9. razreda in dijakom srednjih šol. To
so: ozaveščanje mladostnikov o
varni spolnosti, kako pristopiti h
komunikaciji z mladimi na temo
spolnost, kontracepcijske meto-
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de, spolno prenosljive bolezni,
spolna zloraba in psihološki vidik
odraščanja.
Namen prispevka je sporočiti vsem bralcem, da spolnost je
(obstaja), kar vsi dobro vemo,
čeprav za zaprtimi vrati in, da mladostnike poučimo o pravilnem
pristopu k spolnemu življenju ter
jih s tem obvarujemo pred negativnimi posledicami spolnosti.
Vse razvite dežele se spopadajo s problemom vstopanja vse
mlajših adolescentov v aktivno
spolno življenje. Do tega prihaja
zaradi časovnega razkoraka med
vse zgodnejšo telesno zrelostjo
in pozno psihosocialno oziroma
odloženo socialno zrelostjo. Pri
spolni vzgoji, kot delu zdravstvene
vzgoje, skušamo mladostnikom
na odprt, sproščen, življenjski in

strokovni način prikazati pravilni
pristop k spolnemu življenju. Najpomembnejšo vlogo imajo starši,
predvsem mati, ki je, pri otrocih
najbolj zaželena spolna informatorka. Bolj so informacije o spolnosti zgodnje in več ko se mladostniki o njej pogovarjajo, bolj je
prvi spolni odnos premišljen in
odložen.

Opravili smo tudi tri delavnice in
sicer na tri teme:
- živeti in ljubiti,
- HPV,
- kontracepcijske tablete.
Tomaž Čarni dipl. zn.
Katja Lebar dipl. m.s.

»EPACTT 2018«
EVROPSKI AKREDITIRANI UČNI
NAČRT ZA ZDRAVLJENJE ODVISNOSTI OD TOBAKA
Slovenska zveza za javno zdravje, okolje in tobačno kontrolo
(SZOTK) je v mesecu decembru
2018 organizirala Delavnico EPACTT 2018, na kateri je bil predstavljen Evropski akreditirani učni
načrt za zdravljenje odvisnosti od
tobaka. Program podpira Ministrstvo za zdravje RS. Predstavitev so
vodili strokovnjaki evropske mreže za preventivo kajenja (ENSP),
ki so program oblikovali. Program
je potrdil Evropski akreditacijski
svet za stalno medicinsko izobraževanje (EACCME). Cilj programa
EPACTT je ustvariti mrežo zdravstvenih strokovnjakov, ki bodo

akreditirani na področju zdravljenja odvisnosti od tobaka.
Učni načrt EPACTT je oblikovan
kot spletni izobraževalni program, do katerega se lahko dostopa preko računalnika ali pametnega telefona. Zasnovan je
tako, da zdravstvenim strokovnjakom zagotavlja strokovne nasvete, ki temeljijo na smernicah za
zdravljenje odvisnosti od tobaka
in jim ponuja najnovejše učinkovite prakse, s katerimi lahko
svojim pacientom pomagajo pri
odvajanju od kajenja. Dokazano
dolgoročno najučinkovitejša je
kombinacija izobraževanja pacienta, kognitivno vedenjske terapije (KVT) in primerne rabe farmakoterapije.

Program spletnega izobraževanja
zdravstvenih strokovnjakov zajema osem vsebinsko ločenih modulov, ki zajemajo vsa področja
zdravljenja odvisnosti od tobaka,
kakor tudi video posnetke in možnost prenosa orodij za pomoč pri
izvajanju intervencij za opuščanje kajenja. Ob zaključku vsakega
uspešno opravljenega modula se
pridobi certifikat akreditacije.
Da je bilo oblikovanje omenjenega programa EPACTT še kako neobhodno potrebno, dokazujejo
podatki ocene rabe tobaka in odvisnosti od tobaka. Uporaba tobaka je vodilni krivec za prezgodnjo smrt in invalidnost v Evropi.
Vsako leto podleže boleznim, ki
so povezane z rabo tobaka, več
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kot 700 000 Evropejcev. Dokazano je, da je kadilčevo življenje za
10 let krajše od nekadilčevega in
da bo polovica uživalcev tobaka
izgubila dvajset let zdravega življenja, ker bodo trpeli za boleznimi, ki so povezane z uporabo
tobačnih izdelkov.
V Sloveniji letno zaradi rabe tobaka umre 3600 ljudi, kar pomeni,
da zaradi bolezni, ki jih pripisujemo rabi tobaka, dnevno umre
10 ljudi. Po podatkih poročila
Svetovne zdravstvene organizaci-

je (WHO) iz leta 2016 o nadzoru
nad tobakom je bilo ocenjeno,
da bo število smrti zaradi rabe
tobaka do leta 2030 narastlo s 6
na 8 milijonov. To je več smrti na
leto kot jih povzročijo HIV/AIDS,
TBC in malarija skupaj. V skladu
s sprejetimi smernicami WHO je
odvisnost od tobaka vključena v
Mednarodno klasifikacijo bolezni
– označena s kodo F17. In kot bolezen jo je potrebno tudi obravnavati. Problema rabe tobaka bi
se morali lotiti z isto vnemo in
klinično pomembnostjo, kot bi se

lotili katerekoli druge večje kronične bolezni. Nič od tega, kar
lahko storimo za svoje paciente kadilce, ni pomembnejše od
tega, da jim pomagamo opustiti
kajenje.
Menim, da imamo zdravstveni
strokovnjaki pomembno vlogo v
promociji zdravega načina življenja tudi z lastnim vzgledom.
Blanka Dugar, dipl.m.s.

PRAVLJIČNA JOGA KOT DEL PREVENTIVNE VZGOJE
Zdravje je vrlina, ki si jo vsak izmed nas želi. Kot dipl. m. s. v promociji zdravja in zdravstvene vzgoje predšolskih in šolskih otrok sem
zagovornica posvetitve telesu kot
celoti, saj le tako lahko zaživimo
zdravo življenje. V skrbi za zdravo
telo je potrebno pozornost posvetiti fizičnemu, duševnemu in umskemu stanju. Joga je tista, ki zajema telo kot celoto.
Šestega in sedmega oktobra 2018
sem se udeležila izobraževanja
za učitelje joge za otroke, pod
vodstvom učiteljice joge Tatjane
Baligač. Jogo za otroke izvajam v
sklopu vzgoje za zdravje v šolah in
vrtcih. S šolskim letom 2018/2019
sem začela izvajati delavnico »Moj
srček« v vrtcih in šolah. Delavnica
zajema: pogovor o čustvih, sprostitev z dihalnimi vajami, otroško
meditacijo, pravljično jogo in pozitivne afirmacije.

KAJ JE PRAVLJIČNA JOGA

Pravljična joga poudarja nenasilen
in spoštljiv odnos do sveta, soljudi in samega sebe ter poudarja

Foto: Delavnica Moj srček, lastni vir

prisotnost v danem trenutku. Pomaga razvijati gibljivost in moč
ter povečuje koncentracijo. Skozi
igro na kreativen način vzpodbuja otrokovo domišljijo in izražanje
čustev.

ODZIV OTROK NA PRAVLJIČNO
JOGO

Otroci hrepenijo po sprostitvi,
občutkih povezanosti, varnosti in
toplini. Zato je odziv prijeten, v
očeh otrok se začuti umirjenost in

hvaležnost. Svet v katerem sedaj
odraščajo naši otroci je poln zunanjih motečih dejavnikov. So žrtve
virtualnega sveta, skoraj vsak
drug otrok je ločen med dvema
staršema, ali pa je žrtev nasilja. Če
se otroci naučijo prepoznavati in
pravilno ukrepati s svetom znotraj
telesa (s čustvi in miselnostjo), se
to izraža skozi telo, ki zažari v vsej
lepoti, moči in zdravju.
Katja Lebar, dipl. m. s.
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POGOVOR V RADIJSKI ODDAJI ZA ZDRAVJE
28. januarja 2019 sem sodelovala v oddaji Za zdravje na Murske
valu. Oddajo je vodila novinarka
ga. Simona Špindler.
Glede na to, da je bil evropski Teden boja proti raku na materničnem vratu in ker je pregledanost
žensk v presejalnem programu
ZORA v pomurski regiji nižja kot
drugod v Sloveniji, sem se odločila, da bom govorila predvsem o
presejalnem programu.
Po kratki predstavitvi sem opisala smisel programa ZORA. To je

zgodnje odkrivanje pred rakavih
in rakavih sprememb na materničnem vratu. Aktivno presejemo
ženske stare od 20 do 64. let., kar
pomeni, da jih aktivno vabimo na
pregled s pisnim vabilom. Poudarila sem, da odvzamemo bris tudi
ženskam po 64. letu, če pridejo na
kontrolni pregled, vendar jih aktivno ne vabimo.

Omenila sem tudi velik pomen
cepljenja deklic v 6. razredu
osnovne šole, kar povzroči zelo
učinkovito zaščito pred okužbo s
humanimi papiloma virusi (HPV),
ki dokazano povzročajo raka na
materničnem vratu. Napovedala
sem tudi, da je eden izmed kratkoročnih ciljev stroke ta, da začnemo cepiti tudi dečke.

Če je bris normalen, svetujemo
kontrolni bris čez 3 leta, če pa
je nenormalen, se ravnamo po
smernicah, ki jih je izdal Onkološki
inštitut.

Sonja Lepoša Korenjak, dr. med.,
spec. gin. in por.

DOBRA TELESNA DRŽA
Izobraževanje je bilo izvedeno
na temo dobre telesne drže in je
v glavnem namenjeno diplomiranim medicinskim sestram, ki
ob sistematskem pregledu v 3.
razredu izvedejo delavnico Pokončna drža/dobra drža. Vsebine
delavnice so v glavnem namenjene osnovnošolski populacija 3.
razreda. Glavni namen delavnice
je ozaveščanje otrok o nujnem in
obveznem minimumu vsakodnevnih aktivnosti, ki bodo orodje za
(samo) korekcijo pokončne drže
hrbtenice in celotnega telesnega
ter duševnega počutja.
V Zdravih novinah želimo s tem
prispevkom vsem bralcem sporočiti, da na zdravje hrbtenice in
svojo dobro držo lahko vplivamo
sami z ozaveščenostjo o pravilni
drži telesa, ki jo lahko sami kontroliramo in izboljšujemo z izbranimi vajami. Cilj našega prispevka
je razjasniti kaj je dobra drža, od
česa je odvisna in kaj je slaba drža

ter kaj jo povzroča. Predstavili
bomo osnovno anatomijo, fiziologijo in psihološki vpliv na držo ter
razjasnili vpliv drže na naše psihofizično počutje.
Fiziološka telesna drža je predpogoj za zdravo gibanje. Ob telesnih obremenitvah so namreč
vsi deli telesa, ki so v fiziološkem
položaju, optimalno obremenjeni. V nasprotnem primeru prihaja
do preobremenitev posameznih
delov telesa in posledično večje
možnosti poškodb. V fiziološkem
položaju so stopala v širini bokov.
Kolena so rahlo pokrčena. Medenica v fiziološkem položaju omogoča dobro podporo hrbtenici,
spodnjim udom in notranjim organom. Hrbtenica ima v fiziološkem
položaju štiri normalne krivine:
prsno in križnično kifozo (ukrivljenost hrbtenice navzven) in vratno
ter ledveno lordozo (ukrivljenost
hrbtenice navznoter). Fiziološki
položaj prsnega koša omogoča
optimalno delovanje dihalnih or-

ganov, glava je vzravnana in uravnotežena, kar preprečuje preveliko obremenitev vratu.
Dobro držo (statično ali v gibanju)
je težko definirati. Najboljši približek razlage govori, da dobra drža
povzroča čim manjšo obremenitev za kosti, sklepe in njihove podporne strukture.
Dobra drža zagotavlja, da se spodbuja in vzdržuje postopen in kontroliran razvoj mišic, ki nas ohranjajo pokončne.
Dobra drža:
- Pomaga ohranjati vsesplošno
telesno pripravljenost/ telesni
fitnes, tako da je telesna aktivnost učinkovita in dobro koordinirana.
- Pomaga pri zaščiti hrbtenice
ob ravnanju z bremeni.
- Pomaga kompenzirati pri skeletnih spremembah, ki se lahko pojavijo s starostjo in bolez-
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nijo.
- Ščiti hrbet in preprečuje poškodbe v nosečnosti ter v poporodnem obdobju.
- Vsesplošno dviguje občutek
dobrega počutja, samozavest,
držo med sedenjem, stojo, gibanjem in med dnevnimi aktivnostmi.
Kaj je hrbtenica?
Hrbtenica z medenico povezuje
naše celo telo, zgornji del s spodnjim, levi del z desnim.
Hrbtenico sestavlja 24 vretenc,
križnica in trtica. Zdrava hrbtenica ima tri naravne krivine: v
vratnem delu se krivi naprej in je
sestavljena iz 7 vretenc, v prsnem
delu se krivi nazaj in je sestavljena iz 12 vretenc, v ledvenem delu
se krivi naprej in je sestavljena iz
5 vretenc. Pravimo, da je v obliki podaljšane črke »S«. Vretenca
so povezana med seboj z mehko
ploščico (iz hrustančevine) in dvema malima sklepoma na vsakem
nivoju. Skupno število malih sklepov v hrbtenici je okrog 100. Zato
je hrbtenica gibljiva, da pa stoji
pokonci, skrbijo mišice, ki držijo
vretence za vretencem v pravilni legi. Če mišice neenakomerno vlečejo ali se neenakomerno
raztegnejo, se hrbtenica upogne
v napačno smer. Za vzdrževanje
naše dobre pokončne drže so pomembne močne in prožne trebušne, hrbtne, prsne in vratne mišice ter mišice ramenskega obroča,
kolkov in nog.
Hrbtenico nosi medenica, lahko si
jo predstavljamo kot skledo, v katero je vsajena hrbtenica tako kot
deblo drevesa. Medenica je povezana z nogami preko dveh velikih
sklepov. To sta kolka. Ko hodimo,
tečemo, plešemo, izvajamo športne aktivnosti ali ko smo v kate-

rem koli stoječem položaju (recimo vprašani pred tablo ali delamo
stoje za pultom), za ohranjanje
dobre drže skrbijo tudi noge.
Dobra drža pomeni, da ko stojimo,
nevidna ravna črta poteka od vrha
glave po sredini telesa in se konča
med stopali.
Od zadaj vidimo da sta hrbtenica
in glava v eni liniji in nista ukrivljeni levo ali desno.
Od strani vidimo ravno črto, ki povezuje uho, ramo, kolk in gleženj.
Takrat lahko vidimo »S« hrbtenice.
Od spredaj vidimo, da sta obe
rami, oba kolka in obe koleni na
enaki višini. Pogled je usmerjen
naravnost, ne dol, ne gor, ne v
stran.

Kosti hrbtenice so opora mišicam
in nudijo zaščito živčevju, ki oživčuje med drugim tudi naše notranje organe (srce, pljuča, prebavila,
sečila, rodila …). Telesna drža seveda ne vpliva zgolj na našo hrbtenico, ampak na celo telo, tudi na
naša čustva in misli.
Na gibčnost naših misli vpliva gibčnost našega telesa in obratno.
Bolje mislimo, če smo dobro razgibani in v dobri drži.

NUJNA SPOROČILA:

Cilj našega dela in prenašanja vsebin iz izobraževanj je privzgojiti
dnevno rutino in miselnost, da
smo za dobršen del dobre in pokončne drže odgovorni sami ter da
lahko z vsakodnevno redno vadbo
(2x/dan 6 do 9 minut) vzdržujemo
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in ohranjamo pokončno držo ter
dobro psihofizično ravnovesje.
Analogija temu je zdravje zob in
ustne votline, ki je vezano na rutinsko, pravilno in redno higieno.
Osnovna ustna higiena pomeni
redno umivanje zob 2–3 x/dan. O
smiselnosti tega se ne sprašujemo. Tako spadajo redne dnevne,
enostavne dihalne vaje, vaje raztegovanja ter krepitve aksialnega
skeleta, v osnovno higieno vzdrževanja zdrave pokončne drže in
dobrega počutja.
Dobra drža pomeni dobro razmerje opravljenega dela telesa in
duha. Včasih lahko telo z dobro
držo pomaga, da se bolje počutimo, včasih pa z voljo in znanjem
pomagamo telesu, da vzdržujemo svojo pokončnost. S pravilno
telesno držo lahko izzvenijo tudi
bolečine v hrbtenici in hrbtu,
izgledamo samozavestnejše, naše
dihanje je učinkovitejše in posledično se izboljša tudi počutje
Slaba drža najprej v telesu poruši
ravnotežje med kostmi in sklepi,
zakrči mišice in povzroča bolečino. Slaba drža ustavi jasno, zbrano
mišljenje in povzroči izkrivljenost
ne le naše hrbtenice temveč tudi
naše predstave o sebi, dogodkih
in svetu okoli nas. S slabo držo
podpiramo navezanost (npr: na
elektronske naprave, udobne kavče,… ), razdražljivost, nestrpnost,
popadljivost …
Slaba drža vpliva na slabo prezračenost pljuč in skupaj s premalo
gibanja pripomore k razvoju različnih bolezenskih stanj. Vsako
slabo počutje ali telesna bolezen
povzroča občutke negotovosti,
strahu, brezvoljnosti, zaskrbljenosti …itd. Največkrat smo za na-

A - normalna drža / b - lordotična drža / c - ploski hrbet / d - okrogel hrbet

stanek slabega počutja krivi sami.
Zato je zdrava, prava dobra drža
nekaj najbolj osnovnega, česar se
moramo naučiti vzpostaviti, negovati in s pravilno vadbo vzdrževati
sami. Za njo smo odgovorni sami
in nihče je ne more narediti ali
vzdrževati namesto nas, tako kot
nihče ne more namesto nas čistiti
zob.
Če skušamo na kratko definirati slabo držo, potem rečemo, da
obsega vse nepravilnosti in nenormalnosti v položaju in obliki
hrbtenice, ramen in spodnjih ekstremitet, ki niso posledica okvar
na kostnem ali živčno mišičnem
sistemu, temveč posledica nezadostne in nepravilne funkcije mišic
in se dajo hote, z voljo, popolnoma odpraviti. Treba je poudariti,
da moramo ločevati nepravilno
oziroma slabo držo od telesnih napak oziroma deformacij. Pri slabih

držah gre samo za funkcionalne
motnje, medtem ko gre pri deformaciji za strukturne spremembe,
ki se ne morejo hote, to je s silo
mišic popraviti. Nadalje je treba
še posebej poudariti, da v dobi
rasti vsaka funkcionalna motnja,
ki je zadosti močna in traja dovolj
dolgo, postopno lahko vodi do
strukturnih sprememb – torej do
deformacije. To je eden od glavnih
vzrokov, da je slaba drža tudi medicinski problem (Srakar, 1986).
Slaba drža deformira telesno povezanost in naravne krivine hrbtenice. Dobra drža je samo ena,
slabih drž pa je veliko.
Nepravilno telesno držo opredeljujejo nenormalnosti v položaju
in obliki hrbtenice, ramen in spodnjih okončin, ki niso posledica
okvar na kostnem in živčno-mišičnem sistemu, temveč izhajajo
iz nezadostnega in nepravilnega
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delovanja mišic in se jih da hote
povsem popraviti. Gre za t.i. funkcionalne motnje, za razliko od deformacij, kjer gre za strukturne
spremembe kostno in živčno-mišičnega sistema.
V ozadju funkcionalnih nepravilnosti človekove drže se nahaja
porušeno ravnovesje določenih
mišičnih skupin, ki nadzirajo položaj trupa pri pokončni stoji. Vsaka
funkcionalna motnja, ki traja dlje
časa, lahko preide v deformacijo.
Oseba, ki ima deformacijo, le-te z
lastno telesno aktivnostjo ne more
popraviti. Zato je pomembno da
vsako motnjo v telesni drži dovolj
zgodaj prepoznamo in s tem preprečimo nastanek trajne okvare –
deformacije.
Za nastanek slabe drže je najbolj
rizična lega telesa sedenje. V sedanjem času večina prebivalstva
opravlja sedeča dela in večino
časa v budnem stanju presedi.
Zato je znanje in obvladovanje vaj
sede osnovno orodje in veščina, ki
jo mora sedanji človek od otroštva
dalje osvojiti in vgraditi v svoje
osnovne, samoumevne življenjske
navade.
Spremljevalci in fiziološke spremembe zaradi slabe drže so oslabljeno dihanje, krvni obtok in
presnova. Ni potrebna popolna
slika raznih oblik slabe drže – ta ali
oni znak lahko manjka. Hrbtenica se lahko izmaliči tudi drugače:
z enostransko stalno obtežitvijo,
npr. nošenje težje šolske torbe ali
s poševno držo. Pri sedenju se izbočeni hrbtenici lahko pridruži še
izkrivljenost vstran. Slabost drže
lahko nastane le pri utrujenosti ali
pa je trajna. Lahko pa se pri naporu mišičja hrbtenične krivine začasno izravnajo, lahko pa končno

z zakrčenostjo mišic in vezi tako
otrpne, da se ne da več popolnoma popraviti, ne pasivno, ne aktivno, ne pri ležanju.
Če povzamemo. Drža pri sedenju
je samo na videz statično dogajanje, saj zahteva precejšen napor.
Najbolj se utrujajo živčne celice in
mišice hrbtenice, ki po dolgem sedenju zaradi utrujenosti popuste.
Pasivni elementi sami ne morejo
obdržati normalnega položaja telesa, zato iščemo oporo na mizi.
S tem sicer nastaja občutek sprostitve v nekaterih mišicah, so pa
s tem druge mišice in vezi nenormalno napete.
Če je aktivni element - mišica, preveč utrujen, ne morejo niti pravilno (ergonomsko) pohištvo, niti
opozorila vzgojiteljev preprečiti
okvare v drži telesa. Tu pomaga
samo eno sredstvo. To je gibanje.
Gibanje okrepi mišice, pospeši
krvni obtok in dihanje. S tem se
poboljša oksigenacija in metabolizem v živčnih – mišičnih celicah.
Občutek utrujenosti izgine. Izboljša se drža, otrok pa je sposobnejši, da sodeluje pri pouku.
To je delo, ki ga lahko opravimo
samo sami. Nihče ne more namesto nas biti pokončen, tako kot
nihče ne more imeti čistih in zdravih zob namesto nas.
Dobro držo z razgibano, čvrsto
hrbtenico vzdržujemo vsak dan,
najmanj 2x/dan – vse življenje.
Gibljivost in oblika hrbtenice
omogočata udobno gibanje telesa, saj podpira in nosi telesno težo
posameznika. Zaradi razširjenosti
sedečega načina življenja, se naravna S oblika hrbtenice počasi izgublja, kar se kaže z bolečinami v

hrbtu in povešenimi rameni.
V nadaljevanju vam bomo predstavili vadbeni program sestavljen iz
9 vaj, s katerimi vplivamo na ravnovesje mišičnih skupin. To pomeni, da krepimo in raztezamo
ključne mišice za dobro, pravilno
telesno držo. Vaje za otroke so prikazane skozi pravljico oz. zgodbo.
Vsekakor jih odrasli lahko prilagodimo za lastno uporabo.
9 VAJ NA STOLU se med seboj
povezuje v celoto, izvajanje s pravilnim dihanjem in ustrezno intenziteto pa omogoča postopno
zavedanje lastne pokončnosti.

OPIS DEVETIH VAJ ZA DOBRO
DRŽO :

Vaje potekajo sede, s pričetkom
pokončne drže na stolu. Hrbet je
vzravnan, zadnjica potisnjena v
stol, noge so v kolenih pravokotno upognjene, roke položene na
kolena. Začutimo mir in zapremo
oči, glavo vzravnamo visoko v
nebo, ramena potiskamo navzdol
in nazaj.
1. Vaja DREVO
Roke potujejo od kolen mimo
popka navzgor po sredini glave in
se razširijo v krošnjo drevesa nad
glavo, ta del poteka z vdihom. Skozi izdih roke razširimo in raztegnemo. S spontanim dihanjem roke
razširimo vstran navzdol močno in
čvrsto.
2. Vaja PLEZANJE
Roke ob straneh zaokrožimo visoko navzgor, z vzdihom sklenemo
roke nad glavo in zadržimo. Z vdihom se primemo za »vejo«, brado in vrat potegnemo navzgor. Z
vdihom dvignemo levo koleno in
z desno dlanjo močno pritiskamo
koleno navzdol. Vajo izvedemo
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tudi z drugo roko in nogo. »Kdo je
močnejši?« Koleno ali roka?
3. Vaja ODLAGAJE
Usedemo se na rob stola, rahlo
razširimo noge, z vdihom zvrnemo medenico naprej. Z izdihom
hrbtenico upognemo naprej v
čvrstem loku. Trup je na nogah,
glava sproščena med koleni, roki
sproščeno spuščeni navzdol. Z
vdihom dvignemo medenico in
postopno dvigujemo vretence po
vretence, glava se dvigne zadnja
in se vzravnamo.
4. Vaja VRTINČENJE
Kolena in stopala so skupaj, pravokotno na tla, medenica je
čvrsto v stolu, to izvedemo skozi
vdih. Obrnemo hrbtenico nazaj z
izdihom, pogled usmerimo nazaj.
Kolena ostajajo nepremična in
hrbtenica pokončna. Z vdihom se
obrnemo v prvotni položaj, glavo
obrnemo zadnjo. Ponovimo še v

drugo stran.
5. Vaja LETENJE
Noge rahlo razširimo narazen, z
vdihom stisnemo popek, hrbet je
napet. Z izdihom roke odročimo in
ramena vlečemo nazaj. Skozi vdih
se nagnemo na desno stran kolikor zmoremo in skozi izdih izvedemo nagib še na drugo stran. Roke
odročimo in z iztegnjeno desno
roko se dotaknemo levega stopala
in obratno.
6. Vaja OBJEM
Roke imamo odročene in z izdihom se objamemo z rokami vse
do lopatic, z brado se dotaknemo prsnega koša. Skozi izdih se s
trupom nagnem naprej. Stisnemo
popek in z vdihom dvigujemo vretence po vretence, glavo dvignemo zadnjo. Mehko razpremo roke
in izdihnemo, medtem roke položimo ob telo.

7. Vaja POGUM
Skozi vdih zaokrožimo z rokami
in se oprimemo stola pod stegni,
napnemo telo in se z izdihom dvignem v zrak, vztrajamo 5 sekund. Z
vdihom se počasi spuščamo nazaj
na stol.
8. Vaja MOST
Noge prestavimo rahlo naprej,
zadnjica je na robu stola, z rokami se oprimemo stola pod stegni.
Skozi vdih boke potiskamo naprej,
glavo spuščamo nazaj. V tem položaju vztrajamo 5 sekund s celotnim izdihom. Počasi se spuščamo
nazaj na stol.
9. Vaja K SRCU
Globoko vdihnemo in z rokami
počasi zaokrožimo navzgor, z izdihom jih sklenemo in z rokami potujemo do srca. Zapremo oči, ter
globoko vdihnemo in izdihnemo.
Slike: lastni vir
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VSE KAR STE HOTELI VEDETI O MOTNJAH POŽIRANJA
PA SI NISTE UPALI VPRAŠATI
25. 1. 2019 sem se udeležila strokovnega srečanja z naslovom »Vse
kar ste hoteli vedeti o motnjah požiranja, pa si niste upali vprašati.«.
Srečanje je potekalo pod okriljem
Združenja za pediatrijo na Pediatrični kliniki v Ljubljani. Na predavanjih so nam predstavili delovanje interdisciplinarnega konzilija
za otroke z motnjami hranjenja in
požiranja, ki se sestane približno 4
do 6-krat letno in takrat obravnava približno 8 otrok. Otroke z motnjami požiranja glede na potrebe
obravnavajo različni specialisti:
pediatrični gastroenterolog, pediatrični pulmolog, nevrolog, radiolog, otorinolaringolog, fiziater,
dietetik, logoped. Ocenjujejo, da
se motnje požiranja pojavljajo pri
približno 1 % otrok. Od slednjih
poišče zdravniško pomoč le 13
%. Vzroke za motnje požiranja v

grobem razdelimo na strukturne,
nevrološke,
kardiorespiratorne
motnje in vnetne vzroke.

Pogoste pljučnice vodijo v razvoj
kroničnega aspiracijskega sindroma.

Ritem požiranja se pri plodu
vzpostavi po dopolnjenem 32.
tednu gestacije. Pri požiranju je
udeleženih več kor 30 različnih
mišičnih skupin in živcev. Hranjenje dojenčka je učinkovito, kadar
dojenček zaužije zadosten obrok
v 20 do 30 minutah in je ob tem
brez znakov stresa, obrok pa nasiti
otroka za 2 do 3 ure. Strokovnjaki
ugotavljajo, da pri 80 % otrok, pri
katerih se sprva razvijejo motnje
hranjenja, se kasneje izrazijo tudi
motnje v razvoju. Problem hranjenja otrok z motnjami požiranja
je, da pri njih pogosto prihaja do
aspiracije hrane. V 100 % primerov so te aspiracije tihe, torej brez
kašlja, vodijo pa v razvoj pljučnice.

Če otrok ni sposoben požirati oz.
se pri njem pogosto pojavljajo
aspiracijske pljučnice, se poskuša
zagotoviti zadosten vnos kalorij z
enteralno prehrano preko hranilne cevke. Pri otrocih, ki potrebujejo hranjenje po cevki manj kot
mesec dni, se uporablja hranjenje
po nazogastrični sondi. Otroke, ki
potrebujejo enteralni način prehrane dlje časa, hranimo skozi
gastrostomo, ki jo vstavijo skozi
trebušno steno v želodec. Starši
teh otrok se morajo priučiti tehnike hranjenja skozi gastrostomo in
vzdrževanja tega sistema.
Mojca Hrustek, dr. med., spec.
pediater

PREPOZNAVANJE RANLJIVIH SKUPIN ŽENSK
V OBPORODNEM OBDOJU
Dne 17.1.2019 se nas je večina zaposlenih v Dispanzerju za ženske
udeležila izobraževanja z naslovom Prepoznavanje ranljivih skupin žensk v obporodnem obdobju,

ki so ga organizirali Združenje za
perinatalno medicino, Slovensko
društvo za psihosomatiko v ginekologiji in porodništvu, Porodnišnica Ljubljana in Ministrstvo za

zdravje Republike Slovenije.
Gre za ženske, ki so izpostavljene
nasilju, doživljajo obporodne duševne stiske ali so odvisne od al-
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kohola, kajenja ali prepovedanih
drog.
Celodnevno izobraževanje je bilo
razdeljeno na dva dela.
V prvem, teoretičnem delu so nas
predavateljice seznanile predvsem s vprašalniki, s katerimi
lahko ob delu z nosečnicami in
ženskami po porodu zaznamo tiste, ki potrebujejo pomoč.
Osnova za lažjo prepoznavo takih
žensk je razpredelnica Prepoznavanje ranljivih skupin nosečnic in
mater (PODN).
Seznanili smo se z Edinburško lestvico poporodne depresije, vprašalnikom za preverjanje nasilja

(WAST) in vprašalnikom NADO, s
katerim ugotavljamo ali je ženska
morda odvisna od alkohola, kajenja ali prepovedanih drog.
Pregledali smo tudi Edinburški
vprašalnik za nosečnice in mlade
mame, ki ga ženska izpolni sama.
Odgovori na vprašanja o svojem
počutju v zadnjem tednu. Na podlagi odgovorov ginekolog določi
morebitno stopnjo duševne stiske in žensko po potrebi napoti k
ustreznemu strokovnjaku po pomoč.
V drugem, praktičnem delu smo
se učili uporabe posameznih vprašalnikov. Na primerih smo se učili kako prepoznati žensko z morebitnimi težavami. Igranje vlog

zdravstvenih delavcev in pacientk
nam je prineslo nova znanja o
tem, kakšen stik vzpostaviti s pacientko, da nam bo zaupala, kdaj
in kakšna vprašanja postavljati,
da bomo dobili iskrene odgovore,
kako pomagati pacientki s težavami in kam jo usmeriti po dodatno
pomoč.
Zavedamo se, da se pri delu v
Dispanzerju za ženske lahko vsakodnevno srečujemo z pacientkami, ki so v določenih duševnih
stiskah, ki so izpostavljene nasilju
ali so morda odvisne od alkohola,
kajenja ali prepovedanih drog. Še
posebej bi se tega morali zavedati
v obporodnem obdobju.
Urška Sinic, v. m. s.

POMEMBNOST SODELOVANJA MED ZOBOZDRAVNIKOM V ŠOLSKI
ZOBNI AMBULANTI IN SPECIALISTOM OTROŠKEGA IN PREVENTIVNEGA ZOBOZDRAVSTVA
Delo zobozdravnika v šolski zobni
ambulanti je preventiva na področju ustnega zdravja in izvajanje
kurativnih posegov. To je sanacija
mlečnega in stalnega zobovja od
prvega leta do dopolnjenega 19.
leta starosti.

CILJI NA PODROČJU
PREVENTIVE

Zobozdravniki v šolski zobni ambulanti sodelujejo že vrsto let z
osnovnimi šolami, ki spadajo na
območje delovanja Zdravstvenega doma Murska Sobota. Izvajamo sistematske preglede ustne
votline in zobovja učencev od
1. – 9. razreda. Ugotovitve nato
posredujemo pedontologu (Boris
Egić), t. j. specialistu otroškega in
preventivnega zobozdravstva. Na
podlagi teh podatkov se ugotavlja

zdravstveno stanje ustne votline
in zobovja celotne populacije otrok v osnovnih šolah.
Namen ni samo posredovanje
ugotovitev oralnega zdravja in
nadaljnja obdelava teh podatkov,
kar opravi pedontolog Glavni cilj
je, da se kontinuirano opravljajo
preventivni ukrepi in sanacija zobovja.
Sistematski pregledi so tudi priložnost za otroke (predvsem nižjih
razredov), ki se bojijo naših ambulant, da pridejo skupaj s sošolci in
si med sabo dajejo pogum.

NAČIN IZVAJANJE PREVENTIVE

To je timsko delo. Gre za sodelovanje zobozdravnika z zobno
asistentko, preventivno sestro in

pedontologom. Zobozdravstveno
vzgojo izvajata preventivni medicinski sestri, ki obiskujeta vrtce in
šole. V vrtcih z zanimivimi igricami
pokažeta pomen zdravih zobkov,
nato si otroci z njuno pomočjo
učijo ščetkati svoje zobke. V šolah
obiskujeta učence od 1. – 5. razreda, kjer si le-ti z njuno pomočjo
poščetkajo zobe. Pred sistematskimi pregledi, ki jih zobozdravnik
opravi v šolski zobni ambulanti v
zdravstvenem domu, učenci od
1. – 5. razreda najprej poslušajo
predavanje o razvoju zob, prehrani in skrbi za ustno zdravje. Nakar
si poščetkajo zobe pod budnim
očesom preventivne medicinske
sestre, nato pa z barvili, ki obarvajo slabo očiščene predele zob,
ugotavljajo uspešnost ščetkanja. Preventivni medicinski sestri
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(Maja Koudila in Andreja Kos)
vodita kabinet za ustno zdravje,
kjer pa gre za individualni pristop
obravnave.

segov, se svetuje izbira osebnega
zobozdravnika po tretjem letu starosti. V šolski zobni ambulanti jih
obravnavamo do 19. leta.

POMEN KABINETA ZA USTNO
ZDRAVJE

ALI POTEKA SODELOVANJE
MED ZOBOZDRAVNIKOM IN
PEDONTOLOGOM SAMO NA
PODLAGI NAPOTNIC?

Ko zobozdravnik pri pregledu ugotovi, da ustna higiena ni zadostna
in ima lahko le ta negativne posledice za zdravje zob in dlesni,
predlaga staršem obisk preventivnega kabineta, kjer se otroku
v prisotnosti staršev pokažejo vsi
pripomočki in pravilne tehnike
ščetkanja zob. Tako se otroka še
bolj motivira, kajti ob pravilnem
ščetkanju so tudi vidni uspehi.

KAJ PA KURATIVA?

Pri pregledu ustne votline
zobozdravnik ugotavlja stanje zob
in dlesni ter razvojne anomalije.
Nakar se izvajajo ukrepi kot so
zalivanje fisur mlečnih in stalnih
ličnikov ter kočnikov in aplikacija
floura na zobe. Če je pa prisoten
karies, torej zobna gniloba se take
zobe sanira.
Otroci, ki imajo obsežne kariozne
lezije na večih zobeh in niso sposobni sodelovati, otroci s posebnimi potrebami in s poškodovanimi
zobmi, kjer je potrebna obravnava na specialističnem nivoju, le
te z napotnico napotimo k specialistu pedontologu. Za to mora
imeti otrok izbranega osebnega
zobozdravnika.

IZBIRA OSEBNEGA
ZOBOZDRAVNIKA – KDAJ?

Priporočamo preventivno posvetovanje in pregled pri pedontologu v prvem letu starosti pa do
tretjega leta. Otroke napoti pediater. Če pedontolog ugotovi potrebo po zdravljenju zob, predvsem
zaradi izvajanja preventivnih po-

V naši šolski zobni ambulanti zagotovo ne. V cilju, da otroku čimprej
pomagamo, mi sodelujemo tako,
da skupaj pogledamo rentgenske
posnetke in se posvetujemo glede
terapije.
S prihodom specialista pedontologa dr. Egića smo dobili možnost
sanacije zobovja v splošni anesteziji. Do sedaj so to opravljali le v
Mariboru in Ljubljani.

KATERI PACIENTI PA SO
PRIMERNI ZA OBRAVNAVO V
SPLOŠNI ANESTEZIJI?

To so otroci s posebnimi potrebami, majhni otroci z obsežnimi
kariesi na večih zobeh, otroci s
poškodbami zob ter otroci, kjer se
ne da vzpostaviti sodelovanja, je
pa obravnava nujno potrebna.
Ob tej priložnosti bi rada povedala, da je dr. Egić s svojo ekipo, to je
z zobno asistentko Sonjo Kutoš in
preventivnima sestrama Majo Koudila in Andrejo Kos na razpisu, ki
ga je Zdravniška zbornica Slovenije v akciji s časopisom Vestnik letos prvič pripravila, bil prejemnik
Medicinskega dosežka leta 2018,
po strokovnem izboru za: Medresorsko sodelovanje v izvajanju
zobozdravstvene preventive in izvajanje sanacije zobovja v splošni
anesteziji.
Iskrene čestitke kolegu dr. Egiću za
ta izjemni dosežek.

POMEN TIMSKEGA DELA ZA
DOSEGANJE SKUPNIH CILJEV
GLEDE ZDRAVIH ZOB IN
DLESNI OTROK

Naše delo je timsko: med
zobozdravnikom in zobno asistentko ter dnevno sodelovanje
med preventivno sestro in pedontologom. Glede na starost populacije je zelo pomemben še vidik
sodelovanja s starši, vzgojitelji in
učitelji, kajti brez njih ne moremo
doseči nasmejan in zadovoljen
obraz.
Zahvala tudi staršem, vrtcem in
šolam za dosego naših skupnih ciljev.

REDNI OBISKI PRI
ZOBOZDRAVNIKU

Obiski pri zobozdravniku naj ne
bodo le obiski ob bolečinah, temveč k zobozdravniku prihajamo
na redne kontrolne preglede tudi
takrat, ko nič ne boli.
Kornelia Pustai, dr. dent. med.

