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UVODNIK

Organizacijska kultura ima vedno 
večji pomen in zelo veliko moč, 
vendar se nam žal prepogosto zdi 
preveč samoumevna. Ogromno 
govorimo o vrednotah, etiki, ko-
munikaciji, kar so vse sila preproste 
stvari, a za veliko večino še težko 
obvladljive. Hkrati smo izpostavlje-
ni številnim novostim, ki prihajajo 
zelo hitro, zato nam nikoli ne bo 
zmanjkalo snovi za učenje. 

Tudi novembrska številka Zdravih 
novin vam ponuja raznolike vsebine 
za učenje. Laboratorijska medicina 
je področje, kjer je kakovost rezul-
tatov ogledalo medicinskega labo-
ratorija, zato je toliko pomemb-

nejše sodelovanje laboratorijskega 
osebja in naročnikov preiskav, saj so 
laboratorijski rezultati pomembna 
podlaga za nadaljnje korake diagno-
sticiranja in zdravljenja pacientov 
ali tako imenovanih izidov zdravlje-
nja. Da zdravljenje ne bi bilo pot-
rebno, posvečamo veliko pozornos-
ti preventivnim dejavnostim, saj le 
tako lahko omogočimo vključevanje 
ranljivih oseb, zmanjšujemo neena-
kost v zdravju, izboljšamo kakovost 
življenja in ne nazadnje zmanjšuje-
mo stroške zdravljenja. Izboljšanje 
ali vsaj ohranitev trenutnega zdra-
vstvenega stanja in s tem kakovosti 
življenja je namreč najpomemb-
nejša potreba vsakega pacienta in 

osnova uspešnega zdravstvenega 
varstva. V proizvodni industriji so 
potrebe in pričakovanja uporabni-
kov vodilo za izboljšanje kakovosti 
izdelka in s tem preseganje pričako-
vanj uporabnikov. V zdravstvu pa je 
mnenje pacienta obravnavano kot 
laično. Zato nas čaka še dolga pot 
do kakovostnih zdravstvenih stori-
tev.

Vse to in še več v tokratni številki in-
ternega časopisa.

Suzana Šuklar 
odgovorna urednica
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VITALNOST IN SREČA NA DELOVNEM MESTU

Ustavimo se in opazimo dih. Kako je 
biti v tem trenutku življenja? 

24. 10. 2019 smo v Zdravstvenem 
domu Murska Sobota za zaposlene 
organizirali predstavitveno delav-
nico Vitalnost in sreča na delov-
nem mestu. To je nov program, ki 
združuje aktivno vadbo na pros-
tem, jogo in čuječnost z namenom 
zmanjševanja stresa ter rasti zado-
voljstva in boljšega počutja na de-
lovnem mestu.

Gospa Breda Smej, članica Društva 
za razvijanje čuječnosti, kreativna 
terapevtka in učiteljica čuječnosti, 
nam je v dveurni praktični delavni-
ci predstavila čuječnost. Poleg teo-
retičnega ozadja in zgodovine smo 
se posvetili vajam in meditacijam iz 
programa.

Čuječnost (ang. mindfulness) kot 
praksa izvira iz različnih tradicij 
budizma. V sekularni obliki, ki jo 
predstavljajo v Društvu, se je priče-
la razširjati v 80-ih letih prejšnjega 
stoletja s programom obvladovanja 
stresa MBSR (ang. Mindfulness-Ba-
sed Stress Reduction), ki ga je leta 
1979 predstavil Jon Kabat-Zinn na 
University of Massachusetts Me-
dical School, ZDA. Danes je široko 
sprejeta v psiholoških krogih in pod-
prta z znanstvenimi raziskavami, ki 
dokazujejo njeno učinkovitost in 
pojasnjujejo mehanizme delovanja.

Čuječnost je zavedanje lastnega 
doživljanja s sprejemanjem, odpr-
tostjo in radovednostjo. Ko smo 
čuječi, se temu, kar čutimo, ne po-
skušamo izogniti, niti doživljanja ne 
zadržujemo. S čuječnostjo se učimo 
svojo pozornost usmeriti na trenu-
tno izkušnjo, kot se poraja tukaj in 

zdaj. Zavedamo se svojih misli, ču-
stev, telesnih občutkov in namer ter 
zunanjega dogajanja. Je duševna 
sposobnost vsakega človeka, lahko 
pa jo tudi sistematično razvijamo. 
Čuječnost je nabor tehnik in metod, 
s katerimi razvijamo čuječe zave-
danje. Je tudi proces spoznavanja, 
sprejemanja in spremembe.

Praksa čuječnosti zajema širok na-
bor metod in tehnik, s katerimi 
sistematično razvijamo čuječe za-
vedanje. Vaje potekajo v sedeči me-
ditaciji, gibanju in meditativni hoji. 

Predstavitveni delavnici sledijo 
uvodni programi, ki so namenjeni 
vsem, ki se s čuječnostjo formalno 
še niso srečali ali pa bi želeli znova 
začeti s prakso. Osrednji cilj progra-
ma je pridobiti veščine, s katerimi 
lahko udeleženci po zaključku na-
daljujejo samostojno ali v skupinah 
za ohranjanje prakse. Program je 
sestavljen iz 8 srečanj po 2 uri in pol 
ter 1 celodnevnega srečanja (6 ur), 
skupaj 26 ur (35 šolskih ur).

Zavedanje doživljanja v sedanjem 
trenutku nam omogoča, da izstopi-
mo iz ustaljenega načina delovanja 
in si dajemo priložnost za nove iz-
kušnje.

Reference:
Društvo za razvijanje čuječnosti. 
(2019, 28. oktober). Pridobljeno na 
http://www.cujecnost.org.

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

je ZN – glavna sestra
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SREČANJE PARTNERJEV SLOVENSKEGA INŠTITUTA 
ZA KAKOVOST IN MEROSLOVJE (SIQ)

V četrtek 19. septembra je na Brdu 
pri Kranju potekalo že tradicionalno 
srečanje partnerjev SIQ.

V okviru dopoldanskega programa 
smo udeleženci lahko prisluhnili 
predavanjem o uspešnem obvla-
dovanju sprememb, učinkovitem 
komuniciranju za uspešno poslova-
nje in preprečevanju kibernetskih 
napadov. 

Osrednji izziv popoldanskega pro-
grama je bila verodostojnost danes 
za obvladovanje izzivov jutri.

»Za dolgoročen uspeh je treba biti 
brezkompromisno pošten, v celo-
ti pristen, brez izjeme kredibilen, 
vztrajno načelen, z eno besedo – 
verodostojen. Ohranjanje vrednosti 
terja visoko ceno, a ko jo dosežemo, 
je neprecenljiva. Verodostojnost 
ima posebno lastnost – zelo težko 
jo vzpostaviš in zelo lahko zapraviš. 
Nenehno je na preizkušnji. Če smo 
verodostojni danes, ni samoumev-
no, da bomo tudi jutri.«  S temi be-

sedami nas je pozdravil Igor Likar, 
direktor SIQ.

Naslednja govornica je bila Janja 
Božič Marolt, direktorica Inštitu-
ta za raziskovanje trga in medijev 
Mediana, ki je govorila o velikih 
spremembah v družbi v kratkem 
času ter o vplivu teh sprememb na 

delovanje ljudi in njihovo razmišlja-
nje. Ob zaključku svojega govora je 
poudarila, da bi »vsi bili radi vero-
dostojni, a če to želimo, moramo 
najprej imeti znanje, kompetence 
in empatijo. To si, upam, mnogi že-
limo.«

Naslednji govornik je bil Andrej Oro-
žen, ustanovitelj in direktor podje-
tja Dewesoft. Predstavil je zgodbo o 
uspehu svojega podjetja in razkril, 
zakaj je verodostojnost pomembna 
tudi v luči notranjega delovanja in 
kako močno so v to zgodbo vpeti 
zaposleni.

Zadnji med govorci je bil Dejan Ro-
ljić, ustanovitelj podjetja Eligma, ki 
se je osredotočil predvsem na teh-
nološke spremembe, kriptovalute 
in digitalno dobo, ki kroji našo se-
danjost in oblikuje našo prihodnost.

V prvem delu smo prisluhnili preda-
vanjem o komunikaciji, kjer je bil še 
posebej zanimiv primer dobre pra-

Vir: https://www.siq.si/o_institutu/novice/novica/article/2413/index.html?cHash=4f-
872d74e6c06c05ed280cba465865df

Vir: https://www.siq.si/o_institutu/novice/novica/article/2413/index.html?cHash=4f-
872d74e6c06c05ed280cba465865df
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kse Komunikacija v podjetju Iskra-
tel, d. o. o., ki ga je predstavila mag. 
Jelica Lazarević Lajovic, direktorica 
človeških virov in korporativnega 
komuniciranja v Iskratelu, d. o. o.

Vsako podjetje ima svojo poslov-
no strategijo, ki pa sama po sebi 
ni dovolj. Ta ne bi smela biti le za-
pis na papirju, predvsem pa ne bi 
smela služiti le kot pripomoček za 
kandidiranje na direktorska mesta. 
Če poslovna strategija ni ustrezno 
»skomunicirana« z zaposlenimi, je 
v takšni organizaciji največkrat or-
ganizacijska kultura zelo nizka. Kajti 
poslovna strategija je tista, ki nam 
daje samo smer delovanja v nasled-
njih letih, organizacijska kultura pa 
nas žene, da se lahko identificiramo 
z organizacijskimi cilji in da vidimo 
smisel same poslovne strategije. 

Če želimo doseči cilje, je treba ve-
liko delati na organizacijski kulturi 
in jo razvijati. Vsak zaposleni mora 
poznati cilje strategije, še posebej 
pa mora prepoznati smisel svojega 
dela v strategiji in vsekakor dobiti 
sproti povratne informacije o ure-
sničevanju le-te.

Poznamo več vrst organizacijske 
kulture:

- korporativna kultura, ki pokaže, 
kako zaposleni razmišljajo, delu-
jejo,

- inovacijska, ki govori, kako podpi-
ramo inovacije v podjetju. Z goto-
vostjo lahko trdimo, da uspešnost 
inovacij v podjetju določa tudi 
organizacijska kultura, zato je še 
toliko pomembneje, da se z orga-
nizacijsko kulturo ukvarjamo.

V poslovnih strategijah je pogosto 
zelo slabo obravnavana kadrovska 
strategija. Po navadi zasledimo le 
število zaposlenih, nič pa o tem, 

kako bomo razvijali kadre in v kate-
ro smer razvoja bomo šli. 

Še pomembnejša pa je komunika-
cijska strategija. Sama beseda ko-
municiranje pomeni sporazumeva-
nje in je sestavljena iz besed z zelo 
različnim pomenom: spor, poraz, 
razum, um, razumevanje …

Upravljanje z uspešnostjo zaposle-
nih je ena najpomembnejših nalog 
vodstva pri oblikovanju organiza-
cijske kulture. Zato je pomembno 
strateške cilje spustiti na individu-
alni nivo, torej nivo posameznega 
zaposlenega, in to skozi dialog z za-
poslenimi, kar je praksa vseh večjih 
uspešnih podjetij. 

Nekatera podjetja v ta namen op-
ravljajo letne razgovore na kvartal-
na obdobja. V Iskratelu, d. o. o., v 
njih prepoznavajo cilje posamezni-
ka, ki prispevajo k izboljšavam v pro-
cesu, predvsem pa stremijo k temu, 
da vsak zaposleni posameznik pre-
pozna smisel in pomen svojega 
dela v odnosu do strateških ciljev. V 
okviru letnega razgovora ocenjujejo 
tudi razvitost kompetenc in izdelajo 

načrt za njihovo izboljšanje. Hkrati 
pri vsakem zaposlenem spremljajo 
obstoječa znanja in definirajo načrt 
za razvoj znanja v prihodnosti. 
Spremljajo tudi motivatorje posa-
meznika, ki veliko povedo o samem 
vodenju. Pri odhodih zaposlenih iz 
podjetja, naredijo odhodni inter-
vju. Največkrat se ugotovi, da tam, 
kjer niso zadovoljeni motivatorji 
posameznika, zaposleni fluktuirajo 
v druga podjetja, z njimi pa tudi or-
ganizacijsko znanje.

Zato je letni razgovor odlično ko-
munikacijsko orodje med vodjem 
in zaposlenim, kjer si zaposleni in 
vodja izmenjata številne povratne 
informacije.

Enkrat letno se zberejo vsi zapos-
leni. Vodstvo na tem dogodku 
predstavi ključne strateške usme-
ritve. Namen tega je, da zaposleni 
dobijo od vodstva enotne infor-
macije o tem, kaj se bo v podjetju 
dogajalo, hkrati pa je to zanje tudi 
motivacija. Zato na ta letni dogodek 
povabijo motivacijske predavate-
lje in tako poskrbijo za popestritev. 
Dan strategije je enoten datum (27. 

Vir: https://pixabay.com/
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9.), ki je že vnaprej določen. 

Vsako kvartalno obdobje zaposle-
nim sporočajo poslovne informaci-
je, predvsem za razumevanje številk 
iz poslovanja (kako uspešni so bili, 
kaj bodo počeli v prihodnosti, ka-
teri ukrepi bodo izpeljani glede re-
zultatov poslovanja). Vabljeni so vsi 
zaposleni, hkrati pa imajo možnost 
video konference. Uporabljajo t. i. 
mentimeter, ki služi za povratne in-
formacije publike. Zaposleni dobijo 
vprašanja, vodstvo pa povratno in-
formacijo, ali so zaposleni razumeli 
predstavitev. Hkrati ta dogodek iz-
koristijo za pohvale zaposlenim po 
zaključenih projektih ali zaključenih 
dodeljenih nalogah, ki so bile dobro 
opravljene.

Da bi znali bolje komunicirati, orga-
nizirajo kontinuirana izobraževanja 
o komunikaciji v podjetju, zato ima-
jo jutranja srečanja na različne vse-
bine o komunikaciji, vzgoji in drugih 
splošnih temah (2 uri zjutraj/1x 
mesečno). Udeleži se jih približno 
80 zaposlenih (od 500), zato ga iz-
vajajo že v dveh terminih in služijo 
kot odličen motivator zaposlenim.

Organizirajo tudi druga formalna in 
neformalna srečanja, saj se zaveda-
jo, da je osebni pristop vodstva še 
vedno najboljši. Eden takih pristo-
pov je tudi video nagovor direktor-
ja (posnetek). Tudi ko na katerem 
področju postavijo novega vodjo, 
se le-ta na kratko predstavi preko 
video nagovora.

Sklenemo lahko, da je moč organi-
zacijske kulture zelo velika, velikok-
rat pa se nam zdi preveč samou-
mevna. Zato pogosto spregledamo 
velik pomen organizacijske kulture. 
Veliko govorimo o vrednotah, etiki, 
komunikaciji, kar so vse sila prep-
roste stvari, a za večino še zelo tež-
ko obvladljive.

Zavedati pa se moramo, da prav vsi 
zaposleni puščamo za sabo sledi, in 
to tako z verbalno kot neverbalno 
komunikacijo.

Suzana Šuklar, PVK

22. SCHROTTOVI DNEVI

15. in 16. marca 2019 so v Ljublja-
ni v Cankarjevem domu potekali že 
22. Schrottovi dnevi. Organizatorji 
so na spored uvrstili 27 tem, izšel 
je tudi dodatek Medicinskih razgle-
dov – zbornik vseh prispevkov tega 
dvodnevnega izobraževanja. Ob-
sega 160 strani in ga priporočam 
vsem, ki želijo o obravnavanih te-
mah podrobnejše informacije.

Na kratko bova povzela poudarke 
najpomembnejših predavanj.

Prof. dr. Marija Petek Šter, dr. med., 
si je za leto 2018 prislužila naziv 
»zdravnik leta«.  V svojem preda-
vanju Ženske v družinski medicini 
je poudarila, da je življenje žensk v 
sodobni družbi zapletenejše od živ-
ljenja moških, saj poleg tradicional-
ne vloge prevzemajo še pomembno 
vlogo v poklicnem in družbenem 
življenju. Izpostavila je feminizacijo 
poklicev v zdravstvu ter prikazala 

svoje osebne izkušnje.

Pri zgodnjem odkrivanju raka v 
družinski medicini so opozorili na 
zamude, ki jih povzročijo bodisi 
bolniki sami bodisi specialist dru-
žinske medicine bodisi slaba orga-
niziranost samega zdravstvenega 
sistema. Veliko težavo povzroča 
tudi prediagnosticiranje. Zdravniki 
družinske medicine se počutimo 
ujeti v primežu pričakovanj bolnika, 
zahtev ZZZS, pričakovanj kliničnih 
specialistov ter morebitnih tožb ob 
prepočasni diagnostiki.

Obstruktivna apneja v spanju je 
najpogostejša motnja dihanja med 
spanjem, pogostejša pri moških 
in pri starejših. Potrdimo jo s po-
lisomnografijo, pomembno je le, 
da na njo pomislimo oziroma jo 
aktivno iščemo. Mladi kolega An-
drej Pangerc je o tej temi pripravil 
predstavitev, ki bi jo zavidali mnogi 

izkušeni in uveljavljeni predavatelji.

Vodenje revmatičnih bolezni v 
dobi materinstva je izziv. V noseč-
nosti so primerni antimalariki, sul-
fasalazin, azatioprin, ciklosporin 
in glukokortikoidi. Med biološkimi 
zdravili so najbolj raziskani zaviralci 
TNF-alfa in se zdijo razumno varni 
v prvem in drugem trimesečju no-
sečnosti.

Predavanje o probiotikih je bilo 
nestrpno pričakovano, saj se dokazi 
o koristnih učinkih le-teh na zdrav-
je ljudi kopičijo. Uradnih in splošno 
sprejetih metod za analizo probio-
tičnih izdelkov še vedno ni, na trgu 
pa je na stotine izdelkov, ki se pro-
dajajo kot probiotiki. Vsi probiotiki 
niso primerni za vse težave in vsi 
bolniki se ne odzovejo enako na isti 
probiotik. Odziv je odvisen tudi od 
fenotipa gostitelja ter od gostite-
ljevega mikrobiota. Verjetno bodo 



 7

ugotovili, da ima vsak človek svojo 
specifično sestavo mikroorganiz-
mov v črevesju, tako kot ima vsak 
človek svoj unikaten prstni odtis.

Sev Lactobacillus rhamnosus GG je 
prva izbira pri preprečevanju z an-
tibiotiki povzročene driske, ravno 
tako skrajša čas akutne infekcijske 
driske za en dan.

Predavanje o aterosklerozi pro-
fesorja Blinca je potrdilo, da je za 
uspeh ključno dobro obvladova-
nje vseh reverzibilnih dejavnikov 
tveganja ter upoštevanje navodil 
zdravljenja z zdravili. Združevanje 
več učinkovin v eno tableto je ena 
od takšnih možnosti.

Glede priprave bolnika na načrto-
van kirurški poseg je dr. Janez Rifel 
opozoril, da bodo letos izšla nova 
priporočila oz. navodila, ki bodo 
temeljila na evropskih smernicah. 
Preobsežne predoperativne pripra-
ve lahko povzročijo nepotrebno 
tesnobo in prestavitve operacij.

Prof. Černelč nam je predstavil zelo 
zanimiv algoritem Smart Blood 
Analytics, ki s pomočjo strojnega 
učenja do trikrat bolje kot povpre-

čen specialist interne medicine 
predlaga najverjetnejše bolezni iz 
izvidov celotne krvne slike in osnov-
nih biokemičnih preiskav. Predsta-
vlja torej dragoceno pomoč v dife-
rencialni diagnostiki.

Klinični farmacevti-svetovalci so 
predstavili nekaj zanimivih prime-
rov iz prakse. Pogosto ne najdemo 
idealne rešitve, ampak še sprejem-
ljiv kompromis.

O peroralnih glukokortikoidih je 
imel kratko in zanimivo predava-
nje dr. Đorđević. So varno in dobro 
zdravilo, če jih izberemo za pravo 
bolezen, v pravilnem odmerku in v 
pravem časovnem obdobju.

Dr. Fležar nam je predstavil nov in 
varen pristop pri zdravljenju blage 
astme: kombinacija formoterola in 
budenozida, po potrebi tudi do 12 
vpihov dnevno. Formoterol bo hitro 
vplival na bolnikove simptome, bu-
denozid pa na vnetje dihal.

Dr. Sabina Škrgat nam je predstavila 
težko eozinofilno astmo in upora-
bo bioloških zdravil (omalizumab) 
pri le-tej.

Za konec je bilo na vrsti še predava-
nje o genomiki v zdravstvu z upra-
vičenim naslovom: Dobrodošli v 
prihodnost. Za večino nas je to pov-
sem novo področje, kjer nas čaka 
še veliko učenja, predvsem pa ve-
ščin, kako hitro napredujoča znanja 
umestiti v naše delo. Kritično vre-
dnotiti uporabnost podatkov, s ka-
terimi bodo kmalu na vrata potrkali 
naši pacienti, bo postalo nujno, saj 
se pojavljajo vedno novi ponudniki 
genetskih testiranj, cene testiranj 
pa se znižujejo, s čimer ta postaja-
jo ljudem vse bolj dostopna. Če kje, 
potem v medicini velja, da novosti 
prihajajo izjemno hitro in nam ni-
koli ne bo zmanjkalo snovi za novo 
učenje in nova izobraževanja.

Tibor Škalič, 
dr. med, spec. spl. med. 

Ana Gomboc, 
dr. med., spec. druž. med.

VREDNOTENJE LABORATORIJSKIH METOD

Vrednotenje laboratorijskih metod 
je izredno široko in pomembno po-
dročje, saj so na podlagi laboratorij-
skih analiz mnogokrat izvedeni na-
daljnji klinični koraki, poudarek pa 
je na tem, da oddamo rezultat ob 
pravem času, za pravega pacienta in 
z ustreznim vzorcem.

Predavatelj se je podrobneje posve-
til overjanju (verifikaciji) labora-
torijskih metod in prikazal nekaj 

praktičnih primerov, ki jih izvajajo 
na Kliničnem inštitutu za klinično 
kemijo in biokemijo (KIKKB) na pod-
lagi standarda ISO 15189.

Na predavanju so nam podrobneje 
razložili pojme analit, linearnost, 
merilna negotovost, merilni posto-
pek, merjenje, meritev, merjenec, 
napaka, natančnost, obnovljivost, 
odstopanje, overjanje, ponovlji-
vost, pravilnost, preiskava, razširje-

na negotovost, referenčni material, 
standardni odmik, točnost, valida-
cija.

Predavatelj je poudaril pomen iz-
vajanja notranje in zunanje kon-
trole kakovosti. Obe shemi namreč 
predstavljata temelj kakovosti za 
vsak medicinski laboratorij in je 
zato izvajanje obeh shem kakovosti 
izrednega in bistvenega pomena za 
vsak laboratorij. Pomembna so jas-
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no postavljena pravila in izvajanje 
korektivnih ukrepov ob morebitnih 
izpadih kontrol.

Zanimiva je bila tudi predstavitev 
validacije in overjanja pri uvedbi 
nove opreme in merilnega postop-
ka. Za uvedbo novega merilnega 
postopka ali nove merilne opreme v 
laboratoriju je treba pregledati vse 
potrebne podatke, ki so del vredno-
tenja laboratorijskih metod – ana-
lizno občutljivost, linearnost, inter-
ference, orientacijske referenčne 
intervale, merilno negotovost itd. 

Obrazložili so nam pojma validacija 
in overjanje (verifikacija). Validacija 
je postopek – po navadi proizvajal-
ca opreme in-vitro diagnostike in 
merilnega postopka –, ki s pomoč-
jo objektivnih dokazov potrdi upo-
rabnost opreme oziroma merilnega 
postopka. Če bi spremenili osnovne 
proizvajalčeve nastavitve ali pa raz-
vili lastni preiskovalni postopek, bi 
bili dolžni sami opraviti validacijo. 

Z validacijo namreč potrdimo, ali je 
oprema oziroma merilni postopek 
primeren za predvideno uporabo. 
Da se zadosti validaciji, se prever-
jajo naslednje lastnosti merilnega 
postopka: merilna natančnost, me-
rilna pravilnost, merilna točnost, 
merilna negotovost, analitična ob-
čutljivost, vpliv interferenc, linear-
no območje, meja detekcije, meja 
določljivosti, orientacijski referenč-
ni interval in diagnostična specifič-
nost in občutljivost.

Po validaciji se v laboratoriju pred 
njuno rutinsko uporabo opravi še 
overjanje ali verifikacija opreme in/
ali merilnega postopka. To se opra-
vlja s pomočjo objektivnih dokazov, 
rezultati pa se primerjajo z minimal-
no specificiranimi merili, ki jih v ve-
čini primerov pripravi proizvajalec. 
Obseg overjanja je bistveno manjši 
od obsega validacije, po navadi pre-
verjamo zgolj merilno natančnost, 
merilno pravilnost in merilno nego-
tovost.

Zaključile bi z mislijo, da je kakovost 
rezultatov analiz ogledalo medicin-
skega laboratorija, zato je treba vse 
korake dela v laboratoriju dobro 
preučiti in poznati, da lahko stojimo 
za rezultati, ki smo jih oddali.

Kovač Marijana
Zver Renata

STIMULACIJSKI IN SUPRESIJSKI HORMONSKI TESTI

Tema je obravnavala široko podro-
čje bolnikov s hormonskimi motnja-
mi.

V uvodnem delu smo obnovili zna-
nje o hormonih, o mestih nastaja-
nja žlez, o njihovi kemični zgradbi in 
o njihovem delovanju. Hormoni so 
torej molekule, ki jih izločajo organi 
ali tkiva, vendar delujejo na sose-
dnjih ali oddaljenih tkivih in so del 
sistema, ki ga imenujemo endokrini 
sistem. Princip njihovega delovanja 
je različen. Lahko delujejo na celični 
površini, kjer se vežejo na specifične 
celične receptorje, ali pa vstopajo v 
celico in se vežejo na citoplazem-

ske receptorje. Hormoni se lahko v 
krvni obtok izločajo pulzno, v raz-
ličnih časovnih intervalih, ali stal-
no, kontinuirano. Zanje so značilni 
cirkadiani ritem (ciklično izločanje 
v odvisnosti od dnevno-nočnega ci-
kla; značilno za ščitnične hormone 
in TSH, kortizol), mesečni ritem (LH, 
FSH, progesteron, estradiol), sezon-
ski ritem ali normalne spremembe 
v vrednosti hormonov glede na sta-
nje, npr. pri nosečnicah (βHCG, TSH, 
FT4, progesteron). 

Naloga endokrinega sistema in hor-
monov je torej nadzor in vzdrže-
vanje homeostaze. Bolnike s hor-

monskimi motnjami obravnavajo 
različni specialisti. Najbolj razširje-
ne bolezni, kot so sladkorna bole-
zen in bolezni ščitnice, obravnavajo 
diabetologi in tirologi, s preostalimi 
boleznimi žlez z notranjim izloča-
njem se ukvarjajo specialisti en-
dokrinologi.

Določanje hormonov poteka obi-
čajno iz krvi, za določene hormone 
ali pri določenih bolezenskih sta-
njih pa poteka iz vzorca 24-urnega 
urina, punktata telesnih votlin in v 
zadnjem obdobju tudi iz vzorca sli-
ne. Na vrsto odvzema tako vplivajo 
koncentracija hormona v posame-
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zni telesni tekočini, stabilnost mole-
kule v telesni tekočini ob odvzemu 
in možnosti določanja hormona s 
posameznimi metodologijami.

Uveljavljena metoda za določanje 
hormonov je imunokemija. Slabost 
imunokemičnih reakcij je njihova 
primerljivost rezultatov. Različni 
proizvajalci za detekcijo molekul 
uporabljajo različna protitelesa, kar 
pa vodi v različne številčne vred-
nosti, ki jih določimo z različnimi 
reagenčnimi kompleti različnih 
proizvajalcev. Številčnih rezultatov 
tako med seboj ne moremo primer-
jati, saj se metode razlikujejo po 
natančnosti in točnosti določenih 
vrednosti, so različno občutljive na 
posamezne interference, ki lahko 
motijo rezultat. Zato je treba upo-
števati od proizvajalca določena re-
ferenčna območja.

Delovanje žlez z notranjim izloča-
njem opredelimo na različne na-
čine, in sicer tako, da določamo 
koncentracije hormonov v telesnih 
tekočinah ali preverjamo funkcije 
žleze in ciljne žleze s pomočjo t. i. 

stimulacijskih ali supresijskih te-
stov, pri katerih z zunanjo snovjo 
vplivamo na pospeševanje ali zavi-
ranje izločanja iskanega hormona. 

Tako poznamo primarne in sekun-
darne insuficience. Ob izločanju 
enega izmed hormonov, ki preko-
merno spodbuja svojo ciljno žlezo, 
prevladujejo znaki hipersekrecije 
hormona ciljne žleze. Pri pomanj-
kljivem izločanju pa tega spodbuja-
nja ni, zato se razvije klinična slika 
pomanjkanja ustreznega hormona 
ciljne žleze.

V nadaljevanju predavanja smo 
obravnavali funkcionalne hor-
monske teste, ki jih razdelimo na 
supresijske in stimulacijske. 

Najbolj znani supresijski hormonski 
testi so:

• obremenitev s fiziološko raztopi-
no (delovanje skorje nadledvične 
žleze; merimo aldosteron),

• oralni glukozni tolerančni test 
(delovanje hipotalamus-hipofiza; 
merimo rastni hormon),

• deksametazonski test (delovanje 
skorje nadledvične žleze; merimo 
kortizol).

Najbolj znani stimulacijski hor-
monski testi so:
• inzulinski tolerančni test (hipota-

lamus in hipofiza; merimo rastni 
hormon in kortizol),

• hitri ACTH-test (skorja nadledvič-
ne žleze; merimo kortizol),

• oralni glukozni tolerančni test 
(trebušna slinavka; merimo glu-
kozo),

• TRH-test (ščitnica; merimo TSH, 
dogovorno še FT4 in FT3).

Za ustrezno vrednotenje hor-
monskih testov za posameznega 
preiskovanca je potrebno dobro so-
delovanje laboratorijskega osebja 
in naročnikov. Obvladovati je treba 
predanalitsko, analitsko in poana-
litsko fazo, saj le na ta način lahko 
zagotovimo kakovosten rezultat. 

Mesarič Martina
Vučkič Janja

USPOSABLJANJE ZA PSIHODIAGNOSTIČNI INŠTRUMENT: 
VPRAŠALNIK ZA OCENO OSEBNOSTI – OBLIKA ZA MLADOSTNIKE (PAI-A)

18. in 19. oktobra 2019 je na Cen-
tru za psihodiagnostična sredstva 
v Ljubljani potekalo dvodnevno 
usposabljanje za psihodiagnostični 
inštrument, ki sta ga vodila specia-
lista klinične psihologije: mag. Da-
vid Gosar, ki je prvi dan predstavil 
teoretični del, in Vesna Žličar, ki je 
drugi dan predstavila in vodila delo 
na primerih iz klinične prakse.

Omenjeni predavatelj je najprej 
predstavil vprašalnik PAI-A v psiho-

diagnostičnem procesu. Pri klinič-
nopsihološki oceni je PAI-A poleg 
anamnestičnih podatkov, opazova-
nja, vprašalnikov, drugih psihodia-
gnostičnih metod in pregleda paci-
entove dokumentacije pomemben 
inštrument pri presojanju dokazov, 
ki govorijo v prid ali proti postavlje-
nim diagnostičnim hipotezam. Pre-
davatelj je opozoril, da je omenjeni 
inštrument zelo pogosto namenjen 
prepoznavanju resnejše psihopato-
logije ter hkrati – kar je pomembno 

– ni namenjen prepoznavanju de-
lovanja osebnosti splošne popu-
lacije. Oblika za mladostnike (od 
12. do 18. leta) je bila razvita in 
prilagojena iz dobro sprejetega in 
uporabnega vprašalnika, namenje-
nega odrasli populaciji. Tako lah-
ko z vprašalnikom dobro sledimo 
določeni psihopatologiji tudi skozi 
čas, torej iz mladostništva naprej v 
odraslost.  Vprašalnik ima štiri ve-
ljavnostne lestvice, enajst kliničnih 
lestvic (28 podlestvic), pet lestvic, 
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DEN SAVE 2019 – VARNO DELO V DENTALNI MEDICINI

24. in 25. maja sva se z zobozdravni-
kom Angelom Serafimovim udeleži-
la strokovnega srečanja DenSave v 
Portorožu.

Teme so bile zelo raznolike in upo-
rabne v naši praksi. Predstavljene 
so bile specifične teme za področje 
zobozdravstva, kot so: prekomerna 
polnitev koreninskih kanalov, oste-
onekroza in osteoporoza čeljustni-
ce, intraoralno slikanje itd. Med 
drugim so predstavili tudi teme, 
uporabne v vsakdanjem življenju, 
kot so: uporaba zdravila za redčenje 
krvi, uporaba zdravil za zdravljenje 
osteoporoze pri posegih v stomato-
logiji in kako varno izbrati analgeti-
ke v zobozdravniški ordinaciji.

Pri pacientih, ki uporabljajo anti-
agregacijska zdravila, kot so aspi-
rin,plavix, klopidogrel in brilique, 
zobozdravniki ne ukinjajo terapije 
pred ekstrakcijo zoba. Antiagrega-
cijsko zdravljenje se uporablja pri 
koronarni bolezni, akutnem koro-
narnem sindromu, po možganski 
kapi in pri periferni žilni bolezni.

Pri pacientih, ki uporabljajo antiko-
agulacijska zdravila, kot sta Mari-

varin in Sintrom, preverjamo vred-
nost INR, ki mora biti med 2,0 in 
2,5. Atraumatsko pulimo do 3 zobe 
v eni seansi in zagotovimo dobro 
hemostazo. Zdravnik specialist, ki 
kontrolira antikoagulacijsko terapi-
jo, mora dati soglasje za prekinitev 
terapije. Pacient mora nehati upo-
rabljati tovrstno terapijo 12 ur pred 
posegom, ponovno pa lahko z njo 
začne 6 ur po posegu. Sami antikoa-
gulacijske terapije ne ukinjamo, ker 
je tveganje za trombembolijo večje, 
kot je tveganje za krvavitev.

Antikoagulacijsko zdravljenje se 
uporablja pri atrijski fibrilaciji, ven-
ski trombozi, pljučni emboliji in 
pri umetnih zaklopkah. Trajanje 
zdravljenja je individualno – do 3,3 
mesece ali trajno.

Pacienti, ki imajo osteoporozo, 
uporabljajo bisfosfonate za prepre-
čevanje osteoporoznih zlomov. Pri 
teh pacientih je najboljše načrtova-
ti posege v ustih v zadnjem mesecu 
pred naslednjo terapijo. Bisfosfonat 
se uvede šele takrat, ko je zobovje 

ki se nanašajo na obravnavo, ter 
dve medosebni lestvici. Predava-
telj je podrobno predstavil vsebino 
lestvic, zanesljivost le-teh, njiho-
vo medsebojno povezovanje ter 
spremembe, ki se dogajajo v tem 
času. Za konec intenzivnega dneva 
je postregel še z svojim pogledom 
o tem, kako bo možno v prihodno-
sti z uporabo mobilnih tehnologij 
podrobneje spremljati  psihološka 
stanja posameznikov in nanje inter-
venirati.

Drugi dan usposabljanja je bil na-
menjen delu s kliničnimi primeri. 
Kar nekaj jih je imela predavatelji-
ca pripravljena sama, nekaj pa smo 
jih prispevali udeleženci. Delo na 
primerih je bilo zelo zanimivo in do-
brodošlo pri umeščanju teoretične-
ga znanja prejšnjega dne.

Usposabljanje je bilo intelektual-
no intenzivno, vendar bodo znanja 
zelo koristila pri delu in opravljanju 
specializacije. Verjamem, da bom 

znanja podelil in jih bodo vesele 
tudi kolegice, ki se izobraževanja 
tokrat niso udeležile.

Usposabljanja sem se udeležil in 
prispevek zabeležil

Jernej Korenjak, 
specializant klin. psih.
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sanirano (žal se zdravnik specialist 
pred uvedbo zdravil redko obrne 
na zobozdravnika). Pacienti morajo 
imeti dobro ustno higieno, ne sme-
jo kaditi in ne uživati alkohola. Pri 
teh pacientih se po posegu v ustih 
lahko pojavi osteonekroza čeljusti – 
MRONJ (medication related osteo-
necrosis of the jow). Zdravljenje je 
konzervativno (antibiotiki in izpira-
nje), včasih se lahko pojavi tudi pot-
reba po kirurški odstranitvi nekro-
tične kosti. V vsakem primeru se 
antibiotik ne uporablja pri puljenju.

Daniela Trajanovska, 
dr. dent. med.

NOVOSTI V DENTALNI MEDICINI

Ideja Odbora za zobozdravstvo je, 
da se zobozdravniki stalno izobra-
žujemo in seznanjamo z najnovej-
šimi tehnologijami in metodami 
zdravljenja na področju dentalne 
medicine. Izbrane so bile teme s 
področja endodontije, kirurgije, or-
todontije in protetike.

Predstavljeni so bili posegi, ki nam 
lahko olajšajo delo, ter moderna 
tehnologija. Predavanja so bila na 
temo pojasnilne dolžnosti, pri če-
mer smo pridobili znanja in veščine, 
kako pristopiti k bolniku in prepre-
čiti zaplete v komunikaciji z njim.
Cilj je, da se v našo strokovno skup-
nost pazljivo uvajajo moderna teh-
nologija, materiali in metode, ki jih 
seveda lahko ponudijo proizvajalci. 
Tu vidimo možnost in nujnost pove-
zovanja tako stroke na najvišji ravni, 
proizvajalcev, zobozdravnikov in ne 
nazadnje naših pacientov.  
Dr. Igor Križnar je predstavil temo 
Osnove spiranja koreninskih ka-
nalov v endodontiji. Cilj delavnice 
je bil zobozdravnikom olajšati od-

ločitev o tem, katero kombinacijo 
metod za irigacijo naj v svoji vsa-
kodnevni praksi uporabljajo za čim 
bolj učinkovito dezinfekcijo kore-
ninsko-kanalskega sistema in večjo 
uspešnost zdravljenja.

Dr. Jože Križnar je predaval o digi-
talizaciji. V dentalni medicini so se 
v procesu digitalizacije razvili novi 
materiali, tehnologije in orodja, 
ki vnašajo v delo zobozdravnika in 
njegovega tima spremembe pri di-
agnostiki, načrtovanju zdravljenja, 
komunikaciji med terapevtom in 
pacientom, izvedbi zdravljenja ter 
tudi administraciji v zobozdravstve-
ni ordinaciji. Digitalizacija postop-
kov v stomatološki protetiki vnaša 
v delo zobozdravnika in njegovega
tima veliko spremembo, ki omogo-
ča tudi nove možnosti uporabe in 
izražanje kreativnosti, pacientu pa 
nudi možnost kakovostnejše, traj-
nejše in bolj estetske protetične 
oskrbe.

Dr. Marko Božič je predstavil ciste 

maksile in mandibule, ki neredko 
predstavljajo tudi glavno težavo 
bolnika pri zobozdravniku, in njiho-
vo pogosto naključno odkrivanje na 
rentgenskih posnetkih.
Dr. Dime Sapundžiev je predstavil 
možne zaplete pri puljenju zob.
Puljenje zob je najbolj pogosto izva-
jan oralnokirurški poseg v vsakda-
njem delu zobozdravnika. Orodja, 
ki se danes uporabljajo v sodobnem 
zobozdravstvu, se od prvotnih oro-
dij, uporabljenih v ta namen, razli-
kujejo le v materialih in dizajnu.

Sodobni razvoj zobozdravstva in na-
raščajoče estetske zahteve pri na-
domeščanju izgubljenih zob so pri-
peljali do oblikovanja paradigme pri 
puljenju zob. Nekoč je bilo puljenje 
zoba sestavni del doktrine »Odstra-
ni vzrok čim prej, pot do zmage ni 
pomembna in zmagovalcem nihče 
ne sodi!«

Teodora Popova Serafimova, 
dr. dent. med.

Angel Serafimov, dr. dent. med.
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ODDAJA ZA ZDRAVJE

19. julija sem bila gostja v odda-
ji Za zdravje na Murskem valu. 
Predstavila sem izvajanje dodatnih 
preventivnih aktivnosti v patro-
nažnem varstvu v okviru projekta 
„Nadgradnja in razvoj preventivnih 
programov ter njihovo izvajanje v 
zdravstvenih domovih in lokalnih 
skupnostih“.

Namen izvajanja dodatnih preven-
tivnih aktivnosti patronažne službe 
je prispevati k vključevanju ranlji-
vih oseb v preventivne programe, 
zmanjševanju neenakosti v zdravju 
ter nadgradnji preventivnega dela v 
patronažnem varstvu.

Patronažne medicinske sestre (v na-
daljevanju PMS) v okviru projekta 
izvajamo obravnave novorojenčkov, 
dojenčkov in otročnic na domu po 
posodobljenem programu – nad-
gradnje preventivnih patronažnih 
obiskov otročnice, novorojenčka in 
dojenčka.

Tako bi se naj posodobila in poe-
notila časovna razporeditev izvaja-

nja obiskov v Sloveniji, posodobile 
pa naj bi se tudi strokovne vsebine 
obiskov. Za ranljivejšo populacijo 
otročnic in dojenčkov oziroma dru-
žin imamo možnost dodatnih pre-
ventivnih obiskov, v kolikor prepo-
znamo »kriterije ranljivosti«.

Ključne nove in nadgrajene vse-
bine te aktivnosti so odkrivanje 
obporodne depresije pri otročnici 

na obisku v 4.–6. tednu po poro-
du. Otročnice podčrtajo postavko, 
ki je najbližje njihovemu počutju 
v zadnjih sedmih dneh, izpolnijo 
EPDS-vprašalnik (10 vprašanj) in po 
tem na podlagi rezultata PMS ukre-
pa v skladu z navodili. Pri rezultatu 
13 točk in več je potrebna napoti-
tev k psihiatru ali psihologu. PMS 
obvestimo osebnega zdravnika in 
priskrbimo napotnico (pod nujno). 
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Ponudimo tudi možnost kontakta s 
psihiatrom ali psihologom in se do-
govorimo za termin.

S starši se pogovorimo o tem, kako 
preprečiti poškodbe pri otrocih – se 
pravi o varnosti otroške opreme in 
doma –, ter jim po potrebi svetuje-
mo (izročimo jim seznam za prever-
janje varnosti doma). Svetujemo in 
spodbujamo zgodnje branje otro-
ku. Na preventivnem obisku v 4.–5. 
mesecu starosti otroka staršem v 
dar izročimo knjižico, slovensko 
ljudsko pesmico Moja koklja špiklja 
špoklja z ilustracijami. Starše sez-
nanimo s spletno stranjo ZDAJ.NET, 
kjer lahko najdejo še več informacij.

Druga dodatna aktivnost je vzpo-
stavitev stika diplomirane medicin-
ske sestre iz patronažnega varstva z 
neodzivniki na preventivne pregle-
de v ambulantah družinske medici-
ne. 

O osebi, ki se trikrat ni odzvala vabi-
lu na preventivni pregled (PP), nas 
obvesti DMS iz ambulante družin-
ske medicine in PMS v dveh tednih 
po prejemu obvestila opravi obisk. 
Na obisku ugotavljamo vzrok neod-
zivnosti in potem izvajamo inter-
vencije glede na ugotovljeni vzrok.

Pri posameznikih, ki niso zmožni 
obiska v ambulanti družinske me-
dicine (npr. osebe z različnimi obli-
kami oviranosti, osebe z motnjami 
v duševnem zdravju, geografsko 
dislocirane osebe, potencialno 
migranti), izvedemo PP na domu. 
O rezultatih obvestimo osebnega 
izbranega zdravnika pacienta (pi-
sno poročilo) ali DMS v ambulanti 
družinske medicine in se po potrebi 
povežemo s timom Centra za krepi-
tev zdravja.

Izvajamo tudi oceno dejavnikov 
tveganja preiskovane osebe za pad-
ce (pri starejših od 65 let) in časov-
no merjeni »Vstani in pojdi« test.  
Izročimo jim seznam z naslovom 
»Poglejmo in preverimo ali je naš 
dom varen«. Namenjen je odkriva-
nju nevarnosti, za katere starejše 
osebe doslej morda niso vedele. 
Tretja aktivnost je, da posamezna 
diplomirana medicinska sestra iz 
patronažnega varstva enkrat letno 
pripravi analizo terenskega obmo-

Vir: Power Point prezentacija NIJZ

Vir: Power Point prezentacija NIJZ
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čja, na katerem deluje. Ta analiza je 
sestavljena iz opisa terenskega ob-
močja, analize opravljenega dela, 
predlogov ukrepov in načrta izvaja-
nja preventive. Naša prednost je v 
dobrem poznavanju terena, dejav-
nikov tveganja za zdravje populaci-
je v lokalni skupnosti, saj tako lažje 
rešujemo zaznane probleme in se 
povezujemo z drugimi deležniki (lo-
kalno skupnostjo, nevladnimi orga-
nizacijami ipd.).

V sklopu projekta pa diplomirane 
medicinske sestre iz patronažnega 
varstva med drugim izvajamo tudi 
posvetovanje v lokalnih skupnostih.

Diplomirana medicinska sestra po-
svetovanje izvaja na geografsko 

opredeljenem območju (terenskem 
območju), kjer sicer izvaja patro-
nažno varstvo, in to ob vnaprej do-
ločenih terminih. Lokacije posve-
tovalnic so lahko (po predhodnem 
dogovoru s predstavniki lokalnih 
skupnosti) prostori mestnih četrti, 
vaški domovi in drugi podobni javni 
prostori.

Urnik prisotnosti v lokalnem okolju 
se predhodno objavi na oglasni de-
ski, spletnih straneh občine, občin-
skem glasilu in/ali drugih sredstvih 
obveščanja javnosti.

V posvetovalnicah izvajamo indi-
vidualna svetovanja (pomoč pri 
izbiri osebnega zdravnika, pedi-
atra, ginekologa …), pomagamo 

pri ureditvi obveznega zdravstve-
nega zavarovanja, predstavljamo 
in usmerjamo v delavnice v CKZ, 
izvajamo meritve (KS, RR), krajša 
predavanja na teme, kot so ceplje-
nje proti gripi, cepljenje proti klop-
nemu meningoencefalitisu, samo-
pregledovanje dojk, mod,  zaščita 
pred soncem, in krajše delavnice v 
sodelovanju s CKZ na temo zdrave-
ga življenjskega sloga.

»Samo skupaj lahko naredimo oko-
lje, v katerem smo se rodili, v ka-
terem odraščamo, živimo, delamo, 
ustvarjamo in se staramo, prijaznej-
še in boljše.« (Buzeti et al., 2011)

Martina Panker, dipl. m. s.

IZ PRAKSE ZA PRAKSO: DVIG GRIZA

Pacienti s patološko obrabo zob so 
postali izziv, s katerim se zobozdrav-
niki in tehniki vedno bolj pogosto 
srečujemo. Etiologija patološke 
obrabe zob je multifaktorialna in 
je povezana s procesi, kot so: atri-
cia, abrazija in erozija. Patološka 
obraba zob lahko vodi do občutne 
izgube zobne strukture. Pacienti s 
tovrstnimi težavami pogosto potre-
bujejo protetični poseg, kombiniran 
z dvigom okluzije. Dvig je ključnega 

pomena za optimizacijo nekaterih 
kompleksnih protetičnih posegov. 
Prikazani primer predstavlja pro-
tetično oskrbo močno obrabljenih 
zob z dvigom griza, ki je posledica 
agresivnega bruksizma. Griz je bil 
dvignjen za 5 mm, zato da se lahko 
zagotovi dovolj prostora za obno-
vo močno obrabljenih zob in da se 
vzpostavi nov maksilo-mandibular-
ni odnos. Poseg je bil načrtovan in 
izveden s pomočjo diagnostičnega 

navoska, ki je služil kot osnova za iz-
delavo direktnega provizorja. Konč-
ne restavracije so bile zaradi dobrih 
mehaničnih lastnosti, enostavne 
izdelave in nizke stopnje komplika-
cij izdelane iz cirkonijeve oksidne 
keramike.

Gabriela Anželj in Darinka Matiš
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S SODELOVANJEM IN POVEZOVANJEM DO KREPITVE 
ZDRAVJA ODRASLIH 

Redno letno strokovno srečanje 
izvajalcev preventivnih obravnav 
za odrasle iz ambulant družinske 
medicine, zdravstvenovzgojnih 
centrov, centrov za krepitev zdrav-
ja in patronažnega varstva, ki ga 
organizira Nacionalni inštitut za 
javno zdravje (NIJZ), je potekalo v 
Termah Zreče 25. in 26. 9. 2019. Iz 
Zdravstvenega doma Murska Sobo-
ta smo se srečanja udeležili Marti-
na Panker iz patronažnega varstva 
(PV) ter Mitja Dišič in Sandra Gaber 
Flegar iz CKZ.

Vsebine plenarnega dela prvega 
dne so se nanašale na osrednjo 
temo starejših oseb in preventive 
(vloga starejših v današnji družbi, 
kakšni so izzivi pri izvajanju pre-
ventive v tretjem življenjskem ob-
dobju, kako je z ravnotežjem sta-
rejših, kakšen pomen ima prehrana 
na zdravje starostnika – da dočaka 
zdravo starost – in področje dušev-
nega zdravja starejših). Večkrat je 
bil izpostavljen termin krhkost (sta-
nje povečane ranljivosti, ki sovpa-
da z upadom fizične in psihične 

moči kot posledice staranja). Vzpo-
redno s predavanji so bile na razpo-
lago stojnice, kjer so se predstavile 
nevladne organizacije.
Sledilo je delavnično delo po sek-
cijah, udeleženci smo lahko izbirali 
med petimi. Mitja Dišič, mag. kin., 
je aktivno vodil delavnico »Vadba s 
palicami« v sekciji 1: Telesna dejav-
nost. 

Martina Panker se je udeležila sek-
cije 3: »Promocija zdravja v lokalni 
skupnosti«. Sama sem se udeležila 
sekcije 5: »Uspešna komunikaci-
ja in reševanje nesporazumov v 
zdravstvu«. Pri tej delavnici smo 
spoznali ABC-korake učinkovitega 
sporazumevanja (čustva, zgodba in 
dogovor) in se po teh korakih tudi 
preizkusili v igri vlog, ko pride zelo 
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jezna pacientka v delavnico, kamor 
jo je usmeril zdravnik, in v drugem 
primeru, ko pride jezna pacientka 
v ambulanto družinske medicine 
»samo« po recept, zdravnik je v 
tem času moral na hišni obisk in 
medicinski sestri dal navodila, ki jih 
naj prenese pacientki, če bo slučaj-
no v tem času prišla. Oba primera 
sta bila zaigrana po resničnih do-
godkih.

Po končanih delavnicah je bil zain-
teresiranim na voljo tudi rekreativ-
ni program (obrazna joga, vodna 
aerobika, Country line plesi in Tai 
chi).

Drugi dan izobraževanja je bil na-
menjen etičnim dilemam in varo-
vanju osebnih podatkov pri delu v 
preventivi. Vzporedno sta potekali 
dve delavnici: Testiranje telesne 
pripravljenosti in Delo s prenosno 
zvočno zanko. 

Delavnico »Delo s prenosno zvoč-
no zanko« je izvedel predstavnik 
Zveze društev gluhih in naglušnih 

Adem Jahjefendić, strokovni de-
lavec v Svetovalnem centru – teh-
nično informacijski pisarni. Izkazala 
se je za zelo koristno tako za delo 
v okviru Centra za krepitev zdravja 
kot v patronažnem varstvu, saj smo 
iz naslova projekta »Nadgradnje 
preventivnih programov« v ZD Mu-
rska Sobota bogatejši za nekaj nove 
opreme, med drugim za mobilno 
slušno zanko, ki omogoča lažjo ko-
munikacijo z naglušnimi, in tudi 
to nas vodi bližje k cilju projekta – 
zmanjševanju neenakosti v zdravju 
zdravstvu?.
Po podatkih Svetovne zdravstvene 
organizacije ima 7–10 % populacije 
okvaro sluha. V Sloveniji je približ-
no 75000 uporabnikov slušnih apa-
ratov. Naglušnost je nevidna okvara 
(ne opazimo je, dokler ne pridemo 
v stik z naglušno osebo). Naglušna 
oseba zvok sprejema le delno, kva-
liteta in razumevanje pa sta odvisna 
od okolja in govorca. Oseba z zdra-
vim sluhom sliši govor z razdalje 6 
metrov, srednje naglušna oseba z 
razdalje 1–4 metra, hudo naglušna 
oseba pa z razdalje 1 metra. Nag-

lušna oseba za sporazumevanje z 
okolico uporablja govor, za razume-
vanje pa se naslanja na ostanke slu-
ha in odčitava z ustnic (Jahjefendić, 
2019). 

Naglušno osebo prepoznamo po 
tem, da:
- natančno opazuje okolico,
- pri pogovoru natančno ogleduje 

usta,
- med pogovorom pogosto reče: 

»kaj, prosim ali oprostite«,
- obrne glavo/objame uhelj, sploh 

hudo naglušen (Jahjefendić, 
2019).

Pri komunikaciji z naglušno osebo je 
pomembno, da so izpolnjeni pogoji, 
ki omogočajo boljše razumevanje:
- miren in tih prostor,
- govorimo frontalno obrnjeni proti 

naglušni osebi,
- med pogovorom ne hodimo po 

prostoru,
- ne obračamo hrbta naglušni ose-

bi med razlago,
- ne govorimo med tem, ko si nekaj 

zapisuje,
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- govorimo z normalno jakostjo 
glasu in si ne pokrivamo ust,

- omogočimo odčitavanje z ustnic,
- poskrbimo za primerno osvetljen 

prostor,
- uporabljamo čim enostavnejšo 

terminologijo, brez dolgih stavkov 
in tujk,

- ob nerazumevanju si pomagamo 
s pisanjem,

- govori naj le ena oseba in ne več 
hkrati,

- uporabljamo pantomimo, de-
monstracijo, izrazno živahnost,

- vzamemo si čas in se sogovorcu 
posvetimo (Jahjefendić, 2019).

Težava za naglušne je tudi hrupno 
okolje (npr. polna čakalnica), ven-
dar za to obstaja tehnična in prak-
tična rešitev – prikazovalnik številk. 
Razumevanje pa dodatno izboljšajo 
tudi nameščene indukcijske slušne 
zanke (npr. za predavalnice, spreje-
mne ambulante, informacijske pul-
te, domofoni) (Jahjefendić, 2019). 
Objektov z indukcijsko slušno zanko 
je v Sloveniji 125 (glej spletno stran 
Zveze gluhih in naglušnih Sloveni-
je). V Pomurju se tovrstna podpo-

ra nahaja na naslednjih lokacijah: 
soboški grad, Zavarovalnica Triglav, 
evangeličanska cerkev v Murski So-
boti, prostori Društva gluhih in nag-
lušnih Pomurja, okrožno sodišče v 
Murski Soboti, cerkev Sv. Nikolaja 
v Murski Soboti, počitniški apartma 
v M. Toplicah (2), Hotel Vivat, Dom 
starejših Gornja Radgona in cerkev 
Sv. Petra v Gornji Radgoni.

Pred zaključkom dvodnevnega sre-
čanja je potekala še okrogla miza 
z naslovom »Priložnosti preventi-
ve pri odraslih na primarni ravni«. 
Sodelovali so: Sladjana Jelisavčić 
(Zavod za zdravstveno zavarovanje 
Slovenije), Jožica Maučec Zakotnik 
(NIJZ), prim. asist. Jana Govc Er-
žen (Ambulanta družinske medi-
cine, ZD Celje), Jošt Torkar (vodja 
CKZ, ZD Kranj), mag. Andreja Krajnc 
(dipl. m. s. v patronažnem varstvu) 
in Barbara Bukovnik (dipl. m. s. v 
Ambulanti družinske medicine, ZD 
Kranj). Vsi sodelujoči so bili enotni 
v ideji, da je naložba v preventivne 
dejavnosti naložba v skupno dobro 
– v zdravo družbo – in da je skrajni 
čas, da se primarnemu zdravstve-

nemu varstvu povrne njegova prio-
ritetna vloga.
Namesto zaključka podelim z vami 
misel irskega pisatelja: »Stari ljud-
je vse verjamejo, ljudje srednjih let 
nad vsem dvomijo, mladi ljudje pa 
vse vedo« (Oscar Wilde) in ameri-
ške slepe in gluhe pisateljice: »Če 
človeku vzameš vid, si mu vzel slike, 
če pa mu vzameš sluh, si mu vzel 
ljudi« (Keller Helen).

Viri:
1. Adem Jahjefendić, A. (2019). 

Komunikacija z naglušno osebo. 
Zveza društev gluhih in naglušnih 
Slovenije.

2. Inštitut A. Trstenjaka za geronto-
logijo in medgeneracijsko sožitje. 
(2019, 4. oktober). Izbor citatov 
o starosti. Pridobljeno na  http://
www.inst-antonatrstenjaka.si/
tisk/kakovostna-starost/clanek.
html?ID=823

Sandra Gaber Flegar, vodja CKZ
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NEJEŠČNOST PRI OTROCIH IN ODRASLIH/STAREJŠIH

Z vidika prehranske stroke je zdrava 
prehrana za otroke in mladostnike 
zelo pomembna, saj je v teh letih 
potreba po energiji, beljakovinah, 
vitaminih in mineralih – glede na 
otrokovo telesno težo – še posebej 
velika.

Neješčnost ali dnevna nihanja v ko-
ličini zaužite hrane so torej pri otro-
cih povsem normalen pojav. Tudi če 
otrok občasno malo je, ni nevarnos-
ti za pomanjkljivo preskrbljenost s 
potrebnimi snovmi. Podobno velja, 
da enkratno prekomerno hranje-
nje ne bo povzročilo prekomerne 
telesne teže. Pomembno je, da je 
prehrana tedensko uravnotežena, 
kar pomeni, da otrok z zdravim na-
činom prehranjevanja zadovolji vse 
svoje energijske potrebe in potrebe 
po vseh hranilnih snoveh. Če otrok 
normalno raste in se razvija, pome-
ni, da se verjetno tudi zdravo pre-
hranjuje.

Neješčnost in težave nastopijo, ko 
otrok dlje časa zavrača hrano in s 
tem posledično izgublja na telesni 
masi. Možni vzrok neješčnosti/iz-
birčnosti pri otrocih je NEOFOBIJA, 
ki je normalen psihološki pojav v 
razvoju otroka v obliki strahu pred 
novimi, neznanimi vrstami hrane. 

Starši po navadi k neješčnosti pris-
topajo bolj subjektivno. To pome-
ni, da otroku večkrat, ko ne je ali 
česa noče jesti, damo tisto, kar ima 
rad. Po navadi so to nezdrave izbi-
re, zato je v velikih primerih diete-
tik tisti vmesnik, ki potem s svojim 
pristopom oblikuje dobre prehran-
ske navade družine.

Na drugi strani pa so odrasli/starej-
ši. V zvezi s temi je bilo omenjeno, 

da je njihovo področje dokaj neraz-
iskano. Pri njih ne gre za motnjo 
hranjenja, ampak je neješčnost bolj 
pogojena z anksioznostjo, ki je eden 
od simptomov pri motnjah hranje-
nja.

Prestavljeno je bilo, kako bi naj v 
praksi merili izbirčnost pri odraslih: 
zaznavanje jedi, raznolikost hrane, 
nezanimanje za hrano, odpor do 
hrane in nezmožnost hranjenja za-
radi bolezni.
Vloga dietetika je, da ugotovi pre-
hranske navade, režim prehranje-
vanja doma, število obrokov, koli-
čino, ali so prisotne kakšne alergije 
ali druge omejitve.

Prehranska intervencija pri neješč-
nosti: ozaveščanje in izobraževanje 
staršev in otrok ali morebitnih svoj-
cev, definiranje primernega števila 
obrokov in velikosti le-teh, omeji-
tev in ne prepoved vnosa sladkor-
ja, seznanitev s tem, da hrana ni 
sredstvo za nagrajevanje/kaznova-
nje, kalorična obogatitev obrokov 
(predvsem pri bolnikih s kaheksijo, 

npr. dodatek rastlinskih olj pred 
drugimi dodatki) ter uporaba ente-
ralnih pripravkov.
Razpoloženje je v povezavi s hra-
no za nas pogosto nerazumljivo, 
vendar pa zaradi tega ne bodite v 
skrbeh. Pomembno je, da je ustre-
zno celotno ravnovesje, npr. rav-
novesje vnosa hranilnih snovi na 
teden. Ne izoblikujte si prehitro 
lastnih prepričanj o zdravi prehra-
ni ter ne pripisujte prevelikega po-
mena posameznim živilom, temveč 
poskušajte zdrava živila ustvarjalno 
vključiti v jedilnik. Verjemite: zdrav 
otrok ali odrasel/starejši jé toliko, 
kot potrebuje, in ve, kdaj ima dovolj 
– četudi se nam kak dan zdi, da je 
pojedel zelo malo.

Viri:
Battelino, T. (2000). Debelost in 
motnje hranjenja. Zdrava prehrana 
dojenčkov, otrok in mladostnikov. 
Pediatrična klinika, Klinični odde-
lek za endrokrinologijo, diabetes in 
presnovne bolezni: Ljubljana.

Horvat Andrej, dipl. diet.
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SODOBNO REŠEVANJE DIHALNIH TEŽAV 
S KREPITVIJO INSPIRATORNIH MIŠIC

Z izvajanjem ciljane krepitve dihal-
nih mišic se dosegajo naslednja bi-
stvena izboljšanja: 

- povečanje moči trebušne prepone 
(zmanjšanje in zakasnitev zadiha-
nosti),

- izboljšanje kvalitete življenja (po-
večana toleranca na vadbeni na-
por),

- nižji stroški zdravljenja,
- občutno zmanjšani problemi pri 

astmi, dispneji, KOPB, srčnem po-
puščanju in cistični  fibrozi,

- uspešno odvajanje od mehanske 
ventilacije,

- občutno boljši športni rezultati.

METABOREFLEX
To pomeni, da si diafragma, če je 
utrujena, vzame oz. porabi več ki-
sika za sebe in s tem posledično 
pride manj kisika do ostalih mišic. 
Diafragma se pri teku utrudi za 10 
%. V procesu dihanja so najbolj za-
postavljene dihalne mišice, zato 
lahko pride tudi do metaboreflexa. 
Ko diafragma ni tako utrujena, gre 
lahko več kisika še za ostale mišice. 
Poraba kisika pa je odvisna od sta-
rosti, genetike, kondicije, kroničnih 
pogojev, dihal (difuzija, prefuzija) in 
kroničnih ali akutnih pogojev.

KOPB-BOLNIKI
Ti bolniki imajo težave zaradi napih-
njenosti pljuč in imajo težave pri iz-
dihu. KOPB lahko preide v emfizem, 
takrat se lahko dihalne poti zoožijo 
za 15 %, pri kroničnem bronhitisu 
pa kar za 50 %. Kot so povedali na 
seminarju, so bolniki s KOPB hudi 
garači, kar se tiče dihalnih mišic, 
zato je še kako pomemben trening 
teh mišic. Trening dihalnih mišic bi 
prav tako bil dobrodošel pri debelih 

ljudeh. Diafragma ni samo dihalna 
mišica, ampak je tudi posturalna, 
kar pomeni, da dokazano tudi vpli-
va na telesno držo.

MEHANSKA VENTILACIJA
Do povzočitve atrofije preponske 
mišice (atrofija mišičnih vlaken) 
pride, če je bolnik priklopljen na 
mehansko ventilacijo več kot 12 ur. 
Mehanska ventilacija okvarja tre-
bušno prepono in ima precejšen 
vpliv na preživetje. Okvaro trebu-
šne prepone lahko preprečimo že 
s tem, da bolnik samostojno diha 
vsaj 4 ure na dan (lahko z minimal-
no podporo). Dolgotrajni ventilirani 
bolniki najbolj napredujejo s krepit-
vijo dihalnih mišic (izvajanje trenin-
ga le-teh). 

SRČNI BOLNIKI
Zanimivost, ki nam jo je zaupal 
prim. Janez Poles, dr. med., spec. 
int. med., je ta, da ko slišimo, da 
srčni bolniki stokajo, lahko sklepa-
mo, da se jim je izboljšala polni-
tev preddvora. Srčni bolniki imajo 
najprej težave s težko sapo ob na-
poru, kasneje pa v ležečem položaju 
(hemodinamika). Pri srčnih bolnikih 
je telesna dejavnost omejena za-
radi utrujenosti in dušenja (vzroki: 
utrujenost, slabša dihalna musku-
latura, slaba oksigenacija). Navedel 
je, da vadba inspiratornih mišic pri 
bolnikih s kroničnim popuščanjem 
pozitivno vpliva na povečanje spo-
sobnosti za vadbo do 19 %, izbolj-
šanje vadbene tolerance za 19 % in 
izboljšanje kakovosti življenja za 16 
%.

NAPRAVA POWERBREATH
Monika Jeruc Tanšek, dipl. fiziot. iz 
Klinike Golnik, je na kratko predsta-

vila, na kakšen način lahko njihovi 
bolniki dobijo napravo PowerBre-
ath za domačo uporabo. Najprej 
ocenijo, ali je bolnik oz. kandidat 
perspektiven za to napravo, naučijo 
ga pravilne izvedbe in mu nato na-
pravo izročijo za domačo uporabo. 
Bolnik napravo doma uporablja 30 
dni, 2-krat na dan po 30 vdihov, in 
si na ta način krepi inspiratorne mi-
šice.

Na seminarju je bil predvsem pou-
darek na uporabi in predstavitvi te 
naprave, s katero se krepijo spo-
sobnosti inspiratornih mišic s klinič-
no dokazanimi učinki. Pri KOPB-ju, 
astmi, dispneji in srčnih bolnikih se 
je ob uporabi te naprave z dokaza-
nimi raziskavami v Angliji izboljšala 
kvaliteta življenja za 21 % in dihanje 
(dispneja) za kar 36 %. Uporablja se 
brez dodanega zdravila. Nudi roč-
no nastavljiv odpor pri vdihu, ki ga 
uporabnik sam s časom povečuje. 

Predstavili so tudi raziskavo, ki so 
izvajali pri športnikih, s katero so 
dokazali, da se je tem z uporabo te 
naprave regeneracija povečala za 
14 %, med drugim so bili tudi med 
samo aktivnostjo veliko bolj zbrani 
in osredotočeni. Ob uporabi te na-
prave so dosegli neverjetna izbolj-
šanja na svojih področjih.

Marko Smodiš, dipl. fiziot.
Mitja Dišič, mag. kin.
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DISPANZER ZA MENTALNO ZDRAVJE 

Strokovni tim Dispanzerja za men-
talno zdravje sestavljamo: dva 
zdravnika specialista psihiatrije, 
dve specialistki klinične psihologije, 
psihologinja pripravnica, socialna 
delavka, dve diplomirani medicinski 
sestri in medicinska sestra. 

Predstavitev področja dela klinič-
nega psihologa na Dispanzerju za 
mentalno zdravje odraslih
Na kliničnopsihološki pregled pa-
ciente napotijo osebni zdravniki, 
zdravniki psihiatri, nevrologi, kirur-
gi, ginekologi in drugi specialisti. 
Podlaga za psihološko obravnavo je 
izdana napotnica. 

Delo kliničnega psihologa je usmer-
jeno v zmanjševanje psihičnih stisk 
in podporo človekovemu blagosta-
nju. Ljudje iščejo psihološko pomoč 
zaradi številnih razlogov, med kate-
rimi so zlasti:
• anksioznost,
• strahovi,
• depresija,
• akutne stresne situacije in z njimi 

povezane prilagoditvene težave,
• upad na področju kognitivnega 

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

• nizka samopodoba,
• telesne bolezni (npr. kronične bo-

lezni, kronična bolečina, onkolo-
ške bolezni ...),

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

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

otrok,

• težave na delovnem mestu in
• razna psihopatološka doživetja 

(npr. blodnje, halucinacije).

Področje dela je kliničnopsihološko 
ocenjevanje, suportivna psihotera-
pija, relaksacijske tehnike in reha-
bilitacija ljudi z različnimi oblikami 
duševnih motenj oz. težav.

Kliničnopsihološka ocena vključuje 
oceno:
• osebnosti (doživljanje sebe in 

drugih ljudi, čustvovanje, preso-
janje realnosti, mišljenje, sposob-
nost spoprijemanja s stresom),

• kognitivnih funkcij (pozornost, 
spomin, jezikovne funkcije, vidno
-prostorske sposobnosti, izvršilne 
funkcije) in

• različnih oblik psihopatologije.

Predstavitev psihiatrične ambu-
lante na Dispanzerju za mentalno 
zdravje
Telefon za naročanje: 
(02) 620 84 16
E-mail za naročanje: 
dmz.narocanje@zd-ms.si

Zaposleni:
V okviru psihiatrične ambulante sta 
trenutno zaposlena dva specialista 
psihiatrije:
- Zlatko Horvat, dr. med., spec. 

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

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

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

V naši ambulanti izvajamo diagno-
stiko, medikamentozno in nemedi-
kamentozno obravnavo duševnih 
motenj. Medicinski sestri skrbita 

za sprejem in ustrezno napotitev 
pacientov, vodita sistem naročanja 
in čakalnih knjig, pisanje in pošilja-
nje ambulantnih izvidov, aplikaci-
jo depo terapije, merjenje vitalnih 
funkcij itn. Pacienti se lahko na pre-
gled naročijo preko elektronskega 
naročanja, elektronske pošte, tele-
fona ali osebno. Pregled je možen 
z napotnico izbranega zdravnika, 
lahko pa tudi brez napotnice. V tem 
letu je predvidena reorganizacija 
psihiatrične službe z vzpostavitvijo 
regijskih centrov za duševno zdrav-
je. 

Socialni delavec v DMZ opravlja:
- pomoč posameznikom in druži-

nam z osebnimi in socialnimi pro-
blemi,

- individualno svetovanje posame-
znikom ali parom s težavami s 
prekomerno rabo, zlorabo in od-
visnostjo od alkohola in prepove-
danih drog,

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


