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UVODNIK

Čas, v katerem živimo, ima več ob-
razov nasilja ali agresivnega vede-
nja. Z njim se srečujemo tudi na 
delovnih mestih, kjer številni drugi 
psihosocialni dejavniki povzroča-
jo doživetje preobremenjenosti in 
stresa, kar lahko privede do razvoja 
težav v duševnem zdravju zaposle-
nih in zmanjšano storilnost. Zato je 
tako pomembno, da psihosocialne 
dejavnike pravočasno odkrijemo, 
obvladujemo oziroma prepreči-
mo njihovo ponavljanje, saj s tem 
posledično zmanjšamo bolniške 
odsotnosti in število nesreč in po-
škodb na delovnih mestih. 

Delovna mesta nam prinašajo tudi 
ogromno pasti v komunikaciji in 
medosebnih odnosih. Odnosi med 
sodelavci izjemno vplivajo na vzpo-
stavitev dobrega vzdušja, kar nam 
na delovnem mestu lahko pomaga 

pri premagovanju ovir, ki se nam 
med delom pojavijo. Če se na de-
lovnem mestu dobro počutimo, z 
večjim veseljem opravljamo zdra-
vstveni poklic, kjer je glavno vodilo 
pomoč sočloveku. Vendar se ob tem 
velikokrat znajdemo na vrtiljaku ču-
stev, tako pozitivnih kot negativnih, 
ki jih je večkrat zelo težko odložiti 
pred vrata zdravstvenega doma in 
oditi domov s prazno glavo. Doma 
nas čakajo svojci, družine, otroci, 
kjer lahko glavo razvedrimo s spre-
hodom, vožnjo s kolesom, z zagre-
tim pospravljanjem stanovanja in 
smo s tem otrokom istočasno vzor 
za izvajanje telesne aktivnosti, saj v 
današnjem času otroci ne dosežejo 
priporočene količine telesne dejav-
nosti. Kakršnakoli telesna dejavnost 
ima večjo korist za zdravje kot števil-
ne škodljive navade (prenajedanje, 
kajenje, sedenje) in nekemične od-

visnosti (mobilni telefoni, internet, 
računalniške igre, igre na srečo, se-
ksualnost), ko postanemo pacient 
ali uporabnik zdravstvenih storitev. 
Takrat je za nas še kako pomembno, 
kakšna je kakovost storitev v zdra-
vstvu. Zato je pacientom po novem 
dana možnost, da sooblikujejo/mo 
celovito kakovost javnega zdravstva 
s pomočjo javno dostopnega sple-
tnega vprašalnika zVem na straneh 
Ministrstva za zdravje RS.

Vse to in še več vas čaka v oktobrski 
številki Zdravih novin.

Suzana Šuklar
odgovorna urednica

METODOLOGIJA ZA UGOTAVLJANJE KAKOVOSTI POSLOVANJA 
Z UPORABNIKI V JAVNEM ZDRAVSTVU

Uvedba spletnega vprašalnika za 
paciente na portalu zVem

Ministrstvo za zdravje RS je 23. 
8. 2019 sprejelo metodologijo za 
ugotavljanje kakovosti poslovanja 
z uporabniki v javnem zdravstvu, in 
sicer v skladu s 14. členom Uredbe 
o poslovanju z uporabniki v javnem 
zdravstvu (Uradni list RS, št.98/08 
in 55/17 – ZpacP-A).

Glavna pridobitev za paciente je 
možnost izpolnjevanja vprašalnika 
v elektronski obliki preko portala 
zVem (https://zvem.ezdrav.si/lime-
survey/index.php/119932/lang-sl). 
Možnost izpolnjevanja vprašalnika 
se pacientom zagotavlja nepreki-
njeno in je na voljo v več jezikih.

Namen določitve metodologije je 
zagotovitev udeležbe uporabnikom 

v javnem zdravstvu pri vrednotenju 
kakovosti poslovanja izvajalcev in 
vzpostavitev enega izmed pogojev 
za učinkovito ciljano ukrepanje na 
vseh raven za izboljšanje celovite 
kakovosti v javnem zdravstvu, kar 
se navezuje na spoštovanje pravic 
pacientov iz 5. člena Zakona o paci-
entovih pravicah.
Vprašalnik je pripravljen na način, 
da omogoča predvsem ugotavljanje 
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zadovoljstva pacientov glede poslo-
vanja z njimi kot uporabniki javnega 
zdravstva, pri tem pa delno pred-
stavlja tudi najbolj splošno oceno 
zadovoljstva pacientov s kakovostjo 
obravnave pri posameznem izvajal-
cu.

Prvi del vprašalnika je namenjen 
identifikaciji izvajalca (posame-
zne ustanove, posamezne službe, 
delovne enote, centra …) in iden-
tifikaciji področja zdravstvene de-
javnosti. Pacient navede, ali je bila 
njegova zdravstvena obravnava na-
črtovana ali nenačrtovana brez na-
ročanja, z nujno napotnico ipd.

Osrednji del vprašalnika vključuje 
ugotavljanje zadovoljstva pacientov 
glede na izbrane kriterije, z izbiro 
ustreznega odgovora in po petsto-
penjski lestvici. Pacient ima mož-
nost izpostaviti navedena področja, 
na katerih vidi priložnost za izbolj-
šanje.

V zadnjem delu vprašalnika pacien-
ti navedejo svoje demografske po-
datke, datum izpolnitve vprašalnika 
in datum obravnave pri izvajalcu. 
Vprašalniki, izpolnjeni po več kot 3 
mesecih od zdravstvene obravnave, 
se iz nadaljnje analize izločijo.

Podatke zbira Ministrstvo za zdravje 
in jih posreduje posameznemu izva-
jalcu. Na podlagi ugotovitev izvaja-
lec ciljano uvaja korektivne ukrepe.

Suzana Šuklar
Predstavnik vodstva za kakovost

Vir: https://www.sb-ms.si/upload/files/Metodologija_24__5__2019_P.pdf

ZASVOJENOST Z MOBILNIMI TELEFONI, INTERNETOM, RAČUNALNI-
ŠKIMI IGRAMI, IGRAMI NA SREČO IN S SEKSUALNOSTJO

Povzeto po zapiskih predavanj na 
kongresu in po zborniku za 12. Za-
dravčeve dneve, Moravske Toplice, 
6. in 7. september 2019

Letošnji tradicionalni 12. Zadravče-
vi dnevi so bili namenjeni tematiki, 
kako se lotevati obravnave osebe, ki 
je zasvojena, oziroma kako obrav-
navati odvisnika. V štirih sklopih 
smo prvi dan kongresa sistematič-
no pregledali odvisnost od alkoho-
la, tobaka, prepovedanih drog in 
nekemične odvisnosti. Zelo zanimi-
vo je področje nekemičnih odvisno-
sti, kjer smo obravnavali zdravljenje 
odvisnosti od novih tehnologij, kot 
so mobilni telefoni, internet in raču-

nalniške igre, zdravljenje odvisnosti 
od iger na srečo in zasvojenost s 
seksom. Zdravniki se zelo pogosto 
srečujemo z osebami, odvisnimi od 
tobaka, alkohola in drog. V zadnjem 
času pa opažamo porast oseb, ki so 
zasvojene z igrami na srečo, raču-
nalniki, s pornografijo in podobnim.

Zdravljenje odvisnosti od 
novih tehnologij, kot so 
mobilni telefoni, internet in 
računalniške igre
(povzeto po predavanju Bernarda 
Spazzapana, dr. med., spec. psihia-
ter, Center za zdravljenje odvisnosti, 
Zdravstveni dom Nova Gorica) Slika 1: Naslovnica zbornika 

vir: lasten arhiv
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Odvisnost od interneta in novih 
tehnologij spada med vedenjske, 
nekemične odvisnosti. Nekateri 
izvedenci menijo, da ne gre za pri-
marno psihično motnjo, ampak za 
sekundarno motnjo kot posledico 
drugih psihičnih bolezni, kot so de-
presija, zgodnja psihoza in podob-
no.

Ločiti moramo med pretirano po-
rabo (rekreativna uporaba preide v 
pretirano, občasno prihaja do izgu-
be nadzora nad obnašanjem), odvi-
snostjo (gre za 4 klasične simptome: 
povečanje tolerance, abstinenčni 
simptomi, več neuspelih poskusov 
za prenehanje, izguba kontrole) in 
zasvojenostjo (simptomi odvisnosti 
in pomembne spremembe v stilu 
življenja).

Poznamo 5 oblik te odvisnosti:
• zasvojenost z virtualnim seksom 

in pornografijo,
• zasvojenost z virtualnimi odno-

si (socialna omrežja omogočajo 
uporabnikom, da imajo socialne 
kontakte, ki jih želijo, in da opusti-
jo tiste, ki jim ne ugajajo),

• zasvojenost z igrami na srečo na 
spletu, zasvojenost z brskanjem 
po spletu,

• zasvojenost s spletnimi igricami.

Pri mladostnikih sta prisotni pred-
vsem IGD in SNS, kar vodi do sta-
nja odtujenosti od realnega življe-
nja, zavračanja stikov s sovrstniki, 
opuščanja šole pri mladostniku, 
ki je do začetka motnje normalno 
funkcioniral, in ni posledica druge 
psihične motnje. Po navadi so ti ot-
roci nadpovprečno inteligentni in 
imajo veliko znanja o funkcionira-
nju računalnika in imajo introverti-
rani značaj.

Posledice zasvojenosti so pomanj-
kanje spanja, pomanjkanje odno-

sov, mentalna disociacija, razprše-
na identiteta, težave v šoli ali na 
poklicnem področju (zamujanje, 
nezbranost, slabi rezultati), težave 
v družini in socialnem okolju (za-
nemarjanje družinskih obveznosti 
ali prijateljskih odnosov) in spolno 
nadlegovanje. Fizični znaki zajema-
jo mišično-skeletni sistem (skolioza, 
kifoza, tendinitis), nevrološki sistem 
(epilepsija, glavobol, nespečnost), 
lahko pride do motenj vida, debelo-
sti ali resnih težav s kardiovaskular-
nim sistemom (več primerov smrti v 
internetnih kavarnah v Koreji). Prav 
v teh azijskih deželah, kjer je razvoj 
tehnologij največji, so se pojavile 
nove entitete te bolezni. Poznajo:

• Nomofobijo: mo-mobile-phone
-phobia oziroma strah, da bi iz-
gubili povezavo s spletom zaradi 
pomanjkanja omrežja, prazne 
baterije, pomanjkanja denarja na 
telef. kartici. Znaki so lahko psihič-
ni ali fizični (tiščanje v prsih, težko 
dihanje, vrtoglavica, tresenje, po-
tenje, tahihardija).

• Hikikomori, kar v japonščini po-
meni “biti na robu, izoliran”, kjer 
prihaja do potrebe, da sredi noči 
uporabnik kontrolira profil Face-
booka. Rajši ostane na chat-line, 
kot da bi šel ven s prijatelji, dom 
mu predstavlja neko zatočišče, 
njegov edini stik s svetom pa je 
splet. Prihaja do tega, da začne 
izostajati od pouka, tudi do izgu-
be normalnega dnevno-nočnega 
ritma lahko pride.

• Vamping: gre za novo, nevarno 
navado med mladostniki, ki se 
aktivirajo ponoči kot vampirji, ko 
starši spijo. V osnovi gre za željo, 
da sredi noči pripadaš ekskluzivni 
spletni skupnosti. Vse se dogaja v 
virtualnem svetu, nimajo nobe-
nega fizičnega kontakta v realno-
sti.

Kar se tiče zdravljenja, je terapija še 
v razvoju. Nemogoče je razmišljati o 
življenju brez interneta, zato popol-
na abstinenca (ki jo zahtevamo pri 
drugih odvisnostih) v tem primeru 
ne pride v poštev. Poseben pro-
blem predstavlja nezavedanje paci-
entov, da gre za patološko stanje. V 
prvi fazi zdravljenja je treba omejiti 
dostop do interneta na največ 2 uri 
dnevno, in to z uporabo družinske-
ga računalnika; ob tem je treba pa-
cientu odvzeti prenosni računalnik 
in pametni telefon. Ti posegi so za 
mladostnika zelo travmatični, ven-
dar jih po navadi sprejme, če se 
vzpostavi dobro sodelovanje med 
terapevtom, starši in pacientom. Is-
točasno je potrebna stimulacija za 
zdravo življenje v naravi, za športno 
udejstvovanje in za konkretne stike 
s sovrstniki. Obstajajo tudi progra-
mi za kontrolo uporabe interneta. V 
terapiji uporabljamo kognitivno-ve-
denjski pristop. Kot pri vseh odvi-
snostih je uspešna skupinska tera-
pija, ki sloni na metodi 12 korakov 
ali podobnih pristopih. Na voljo je 

Slika 1: Naslovnica zbornika 
vir: lasten arhiv
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tudi knjiga Federica Tonionia Ko in-
ternet postane droga – kaj morajo 
starši vedeti.

Zdravljenje odvisnosti od iger 
na srečo
(povzeto po predavanju Bernarda 
Spazzapana, dr. med., spec. psihia-
ter, Center za zdravljenje odvisnosti, 
Zdravstveni dom Nova Gorica)

O zasvojenosti z igrami na srečo lah-
ko govorimo, ko posameznik igram 
na srečo posveča preveč denarja, 
pa tudi energije in časa. Več kot igra 
na srečo, manj ugodja ob tem uži-
va in vedno viša svojo vsoto. Če ne 
more igrati, začuti nemir in postane 
razdražljiv. 

Stopnje odvisnosti potekajo od re-
kreativnega igranja do patološkega 
hazardiranja. Razvoj zasvojenosti je 
prikazan na Sliki 3.

Ločimo:
• aktivne hazarderje: to so po nava-

di moški z narcističnimi potezami 
v značaju, že zgodaj začnejo s ha-
zardiranjem, imajo tudi biološko 
predispozicijo; zmaga jim poveča 
samozavest;  

• pasivne hazarderje: so po nava-
di ženske s čustvenimi problemi, 
nizko samozavestjo, hazardirati 
začnejo kasneje, njihova progno-
za je boljša, igra jim predstavlja 
sredstvo za ravnovesje v počutju, 
lajšanje občutkov krivde, sramu 
ali jeze.

Diagnozo postavimo na podlagi 
naslednjih znakov: oseba izgubi 
kontrolo nad igranjem, igra za več 
denarja, kot bi lahko, hoče nazaj 
pridobiti tisto, kar je izgubila (“teče 
za srečo”), spremeni stil življenja in 
obnašanja, trdno verjame v svoje 
zmožnosti in se ne počuti dobro, če 
ne more igrati.

Zdravljenje mora biti dolgotrajno (v 
Novi Gorici 3 leta), da se vzpostavi 
trajna abstinenca in da pride pa-
cient do prepričanja, da „ne sme“ 
več igrati na srečo, ker bi to spet 
sprožilo nekontrolirano igranje. Po-
membno vlogo igra družinski član, 
ki na začetku prevzame vlogo fi-
nančnega „tutorja“. V prvi fazi je 
terapija individualna. V tej fazi je 
potrebna samoprepoved ali v pri-
meru igranja preko spleta blokira-
nje spletnih strani in po možnosti 
odvzem pametnega telefona; sledi 
priprava finančnega načrta in ugo-
tovitev eventualnih drugih psihič-
nih motenj. Prične se tudi obrav-
nava kognitivnih motenj. V tej fazi 
delajo po programu, ki je prikazan 
v knjižici Zmagovita pot, ki jo je iz-
dal Center za zdravljenje odvisnosti, 
Zdravstveni dom Nova Gorica (Slika 
4). Dober rezultat je abstinenca od 
igranja, ureditev družinskih odno-
sov in angažiranje v pomoči novim 
članom, ki pridejo na zdravljenje.

Zdravljenje odvisnosti od 
seksualnosti
(povzeto po predavanju Petra To-
pića, licencirani seks-terapevt, In-
štitut za zasvojenosti in travme Lju-
bljana)

Človeška spolnost je močna sila in 
nekatera najlepša človeška dožive-
tja so lahko povezana prav s spol-
nostjo. V sodobnem svetu spolnost 
vse pogosteje postaja potrošniško 
usmerjena ali orodje za trženje. Ob 
dostopanju do spleta smo – tudi ko 
jih ne želimo ali ne iščemo – celo 
brez naše privolitve izpostavljeni 
pornografskim vsebinam. Poraja se 
vprašanje, kako gledanje pornogra-
fije in sodelovanje v internetnem 
seksu vpliva na ljudi – še posebej 
mladostnike – in ali se s posledi-
cami strinjamo. Mladostniki so 
najranljivejša populacija predvsem 
zaradi razvoja možganov in obliko-
vanja spolne identitete, na katero 
pomembno vplivajo tudi seksualne 
vsebine. Pogosto prepričanje dela 
javnosti je, da je zasvojenost s se-
ksualnostjo izmišljotina ali poskus 

Slika 3: Stopnje zasvojenosti po Custerju. Vir: lastni arhiv



6

opravičevanja neodgovornega ve-
denja. 

Najpogostejši izrazi v literaturi so: 
• zasvojenost s seksualnostjo, 
• seksualno kompulzivno vedenje, 
• seksualno impulzivno vedenje, 
• hiperseksualnost in 
• kompulzivno seksualno vedenje.

Za kompulzivno seksualno vedenje 
so značilni vztrajni, ponavljajoči se 
seksualni impulzi ali notranje prisi-
le, ki jih oseba ne zmore nadzorova-
ti in vodijo v ponavljajoče seksual-
no vedenje. Oseba lahko zanemarja 
svoje zdravje, skrb zase in druge 
pomembne aktivnosti zaradi pre-
okupiranosti s seksualnostjo. Simp-
tomi se kažejo kot neuspeli poskusi 
nadzora ali zmanjševanja ponavlja-
joče seksualne aktivnosti, nadalje-
vanje seksualne aktivnosti kljub ne-
gativnim posledicam in kljub temu, 
da seksualna aktivnost le malo ali 
sploh ne zadovoljuje osebe, prihaja 
tudi do težav v osebnem življenju in 
družini, družbi, šoli in na delovnem 

mestu ali drugih pomembnih pod-
ročjih delovanja osebe. Da gre za 
zasvojenost, lahko rečemo takrat, 
ko vedenje ni več v skladu z našimi 
vrednotami ter s prepričanji in ko 
pri takem vedenju vztrajamo kljub 
negativnim posledicam. 

Zasvojenost s seksualnostjo je da-
nes veliko težje prepoznati, ker ži-
vimo v družbi, v kateri na seksualne 
vsebine naletimo praktično povsod. 
Ogledovanje pornografskih vse-
bin vpliva na predstavo o človeški 
spolnosti in povečuje tveganje za 
razvoj zasvojenosti. Vendar ni vse-
eno, v kakšni obliki so prikazane te 
vsebine. Tiskani mediji predstavlja-
jo precej manjše tveganje za razvoj 
zasvojenosti predvsem zaradi manj-
šega zasvojitvenega potenciala, ki 
je povezan s ponavljanjem in ome-
jeno vsebino, medtem ko interne-
tna pornografija in internetni seks, 
ki sta v takem porastu predvsem 
zaradi anonimnosti, dostopnosti in 
nizkih stroškov, predstavljata večje 
tveganje. 

Izpostavljenost mladih pornografiji 
je zaskrbljujoč. Povprečna starost, 
pri kateri so mladostniki izpostav-
ljeni spletni pornografiji, je enajst 
let. Čeprav vpliva ogledovanja por-
nografije na možgane mladostni-
kov ne moremo napovedati z go-
tovostjo, se mladi fantje in moški v 
preteklosti zaradi ogledovanja sple-
tne pornografije niso soočali s te-
žavami, kot je erektilna disfunkcija, 
dandanes pa se vse več moških, ki 
redno masturbirajo ob ogledovanju 
pornografskih vsebin na internetu, 
sooča z erektilno disfunkcijo ali s 
težavami z ejakulacijo, ko poskušajo 
imeti spolne odnose z drugo osebo.

Cilj terapevtskega procesa je reše-
vanje globljih težav, ki se odražajo 
kot zasvojenost, in ne spreminjanje 
spolnih praks, razen v primerih, ko 
te ogrožajo zasvojenega ali druge. 
Pomembno je, da zasvojeni spre-
meni svoj pogled na spolnost in živ-
ljenje nasploh, ker je pri njemu seks 
postal osnovno sredstvo in mehani-
zem za reševanje življenjskih stisk, 
zmanjševanje napetosti, tesnobe, 
depresivnosti in posledic travm. Na 
Sliki 5 je prikazana naslovnica knjige 
predavatelja Petra Topića z naslo-
vom Zasvojenost s seksualnostjo v 
digitalni dobi, ki je na voljo v knji-
garnah.

asist. Staša Vodička, dr. med., 
specialist družinske medicine

Slika 4: Zmagovita pot. Vir: lastni arhiv Slika 5: Naslovnica knjige. Vir: lastni arhiv
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8. MEDNARODNI KONGRES PSIHOLOGOV SLOVENIJE

8. mednarodni kongres psiholo-
gov je potekal v Zrečah od 19. do 
21. septembra 2019 v organizaciji 
Društva psihologov Slovenije. Na-
slovna tema kongresa Obrazi nasi-
lja – izzivi psihologije odraža čas, v 
katerem živimo. Letošnja osrednja 
tematika kongresa je bila posve-
čena različnim oblikam nasilja in 
agresivnega vedenja, ki prežemajo 
različne vidike našega vsakdanjega 
življenja, kar zadeva posameznike, 
njihove medosebne odnose, skupi-
ne, medskupinske odnose, družbo 
in kulturo.

Na kongresu so teme predstavili 
plenarni predavatelji: izr. prof. dr. 
Katja Košir, Univerza v Mariboru, 
Slovenija; doc. dr. David Modic, 
Univerza v Ljubljani, Slovenija; dr. 
Peter Janjušević, Svetovalni center 
za otroke, mladostnike in starše Lju-
bljana, Slovenija; doc. dr. Aleš Bučar 
Ručman, Univerza v Mariboru, Slo-
venija, in dr. Metka Shawe-Taylor, 
Surrey and Boarders Partnership 
NHS Trust, Velika Britanija. Ostali 
del kongresa je bil razporejen na 
več nivojev. Istočasno so potekale 
delavnice, ustne predstavitve, okro-
gle mize in simpoziji, kjer so preda-
vatelji predstavili različne »obraze« 
nasilja in ostale teme. Udeleženci 
kongresa so se lahko udeležili pro-
grama glede na vsebine, ki so jih 
najbolj pritegnile.

Kot vodilne teme na kongresu so se 
pojavile različne vrste nasilja, npr. 
nasilje v šoli, na delovnem mestu, 
v zdravstvu, nasilje do starejših, na 
spletu in v medosebnih odnosih. 
Prav tako so se pojavile bolj speci-
fične teme nasilja, kot so begunska 
in migrantska problematika, tero-
rizem, izzivi medkulturne družbe, 

sovražni govor, lažne novice in vloga 
medijev v širjenju tovrstnih praks. 
Razen omenjene tematike, vezane 
za nasilje, so se na kongresu našle 
tudi teme o izgorelosti, samomoril-
nem vedenju, žalovanju, psihote-
rapiji, dvojni karieri, predstavljeni 
so bili nekateri psihološki testi ter 
projekt in program za obvladovanje 
in preprečevanje psihosocialnih de-
javnikov tveganj.

Psihosocialni dejavniki tveganja na 
delovnem mestu povzročijo doži-
vetje preobremenjenosti in stresa 
zaradi socialnih in organizacijskih 
pogojev dela. Lahko vplivajo na ra-
zvoj težav v duševnem zdravju za-
poslenih in na njihovo zmanjšano 
storilnost, zato je pomembno, da 
jih pravočasno odkrijemo in obvla-
dujemo oziroma preprečimo nji-
hovo pojavljanje. V okviru projekta 
»Celovita psihosocialna podpora 
podjetjem za aktivno staranje de-
lovne sile (NAPREJ) – Zdravo in ak-
tivno v prihodnost!« je razvit pro-
gram celovite podpore podjetjem 
za obvladovanje in preprečevanje 

psihosocialnih dejavnikov tveganj 
(Program PSDT), ki traja od 1. 10. 
2017 do 30. 9. 2021. Nosilec pro-
jekta je Fundacija PRIZMA, ustano-
va, ki skupaj s socialnimi partnerji 
pospešuje kreiranje delovnih mest 
in zniževanje stopnje brezposelno-
sti v Podravski regiji. Z načrtovani-
mi projektnimi aktivnostmi je bil 
namen izboljšati duševno zdravje 
zaposlenih v pilotskih podjetjih, nji-
hovo obvladovanje psihosocialnih 
dejavnikov tveganj ter medosebne 
odnose na delovnem mestu, kar 
bi se posledično odražalo v nižji 
bolniški odsotnosti, manjšem šte-
vilu nesreč in poškodb pri delu ter 
manjšem številu prezgodnjih upo-
kojitev. Hkrati sta cilja projekta tudi 
motivirati delodajalce ter ostale 
vodstvene kadre za izvajanje ukre-
pov na področju obvladovanja psi-
hosocialnih dejavnikov tveganj in 
ozavestiti delodajalce, zaposlene in 
širšo javnost o pomenu obvladova-
nja psihosocialnih dejavnikov tve-
ganj. V projekt je vključenih 10.000 
zaposlenih iz podjetij s sedežem v 
kohezijski regiji Vzhodna Slovenija. 
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Podjetja, katerih zaposleni so vklju-
čeni v Program PSDT, so: Elektro 
Celje, d. d., Gorenje Surovina, d. o. 
o., Komunala Brežice, d. o. o., Nova 
KBM, d. d., Odelo Slovenija, d. o. o., 
Pošta Slovenije, d. o. o., in Talum, 
d. d. 

V okviru Programa PSDT se izvajajo 
izobraževanja, psihološka svetova-
nja in informiranje zaposlenih na 
področju duševnega zdravja. Tak-
šen celostni pristop k ohranjanju in 
krepitvi duševnega zdravja zaposle-
nih naj bi vplival tudi na izboljšanje 
medosebnih odnosov na delovnem 
mestu ter večjo motiviranost zapo-
slenih, da več pozornosti nameni-
jo skrbi za lastno duševno zdravje. 
Slednje je zelo pomembno, saj je 
posameznik v prvi vrsti sam odgo-
voren za svoje zdravje, delodajalec 
mu lahko pri tem le pomaga, in to 
na način, da mu omogoča delo v 
spodbudnem, urejenem in podpor-
nem delovnem okolju. 

Program PSDT je sestavljen iz treh 
glavnih sklopov aktivnosti: zaupne 
psihološke pomoči za zaposlene in 
njihove ožje družinske člane, izo-
braževanj za različne ciljne skupine 
v podjetju ter promocijskih aktivno-
sti. Največ zanimanja so zaposleni 
pokazali za individualna svetovanja 
(predvsem usmerjena na pomoč pri 
reševanju medsebojnih odnosov na 
delovnem mestu, odnosov doma 
in iskanju rešitev nasploh). Razen 
omenjene oblike svetovanja so sve-
tovanja omogočena še preko tele-
fona in na spletnih portalih. 

V obdobju enega leta pilotskega 
izvajanja programa je med 11.046 
zaposlenimi iz sedmih slovenskih 
podjetij ugotovljeno, da v podje-
tjih obstajata potreba in zanima-
nje za programe ter aktivnosti za 
ohranjanje in krepitev duševnega 
zdravja zaposlenih. Za doseganje 
dobre izkoriščenosti pa je ključnega 
pomena, da so aktivnosti ustrezno 

načrtovane in prilagojene posame-
znemu podjetju ter da imajo aktiv-
no podporo s strani vodstva. Takšen 
način obvladovanja in preprečeva-
nja psihosocialnih dejavnikov tve-
ganj med zaposlenimi pripomore k 
ozaveščanju o pomenu duševnega 
zdravja na delovnem mestu in na-
sploh. Smiselno bi ga bilo uvesti v 
podjetja tudi z namenom zmanj-
šanja absentizma zaradi duševnih 
bolezni. 

Z namenom lažjega in boljšega oza-
veščanja zaposlenih je bil v sklopu 
projekta izdan priročnik, ki je dosto-
pen na naslednji povezavi: https://
www.naprej.eu/gradivo/prirocnik-
programa-psdt/.

Danijela Šunjić Egić,  
univ. dipl. psih.

NAVEZANOST IN TRAVMA

Dne 19. 9. 2019 je Sekcija za psiho-
terapijo Zbornice kliničnih psiholo-
gov Slovenije v Ljubljani organizi-
rala enodnevni strokovni seminar z 
naslovom NAVEZANOST IN TRAV-
MA. Seminar je bil namenjen vsem 
kliničnim psihologom in psiholo-
gom v zdravstvu, ki delajo z odra-
slimi, ki so že ali še bodo postali 
starši, in tistim, ki delajo z otroki in 
njihovimi starši. Seminarja sva se iz 
Zdravstvenega doma Murska Sobo-
ta udeležila Jernej Korenjak, univ. 
dipl. psih. (Dispanzer za mentalno 
zdravje otrok in mladostnikov), in 
mag. Renata Kos Berlak, univ. dipl. 
psih., spec. klin. psih. (Dispanzer za 
mentalno zdravje). 

Seminar je zajemal opredelitve na-
vezanosti in intersubljektivnosti z 
vidika raziskav, praktičnih izkušenj 
in usmeritev za delo. Vsebina je za-
jemala psihične procese, ki obliku-
jejo materinsko/očetovsko identite-
to ter psihološke izzive starševstva. 
Prihod otroka poleg radosti staršem 
prinaša tudi izjemno zahtevne psi-
hične naloge, ob tem se aktivirajo 
njihovi nezavedni delovni modeli, 
kako poskrbeti za otroka. To zgodnje 
obdobje je še posebej težko za tiste 
starše, ki sami niso bili deležni do-
volj dobrih izkušenj v najzgodnejših 
odnosih, niti jih niso uspeli pridobiti 
kasneje v življenju preko reparativ-
nih odnosov ali je bil čas nosečnos-
ti, poroda ali otrokovega zgodnjega 

življenjskega obdobja obremenjen 
s travmatskimi dogodki. Kadar se 
starši soočajo z lastnimi duševnimi 
težavami, postane starševstvo še 
posebej zahtevno in lahko zamaje 
oziroma poruši njihovo notranje 
ravnovesje, kar nadalje vpliva na 
njihovo zmožnost starševstva. 

Otrokovi možgani za svoj optimal-
ni razvoj nujno potrebujejo dovolj 
dober odnos z negujočo osebo. 
Brez določenih socialnih izkušenj 
se posamezne vrojene dispozicije 
pri otroku ne razvijejo. Da bi do-
jenček odrasel v zdravo osebnost, 
potrebuje v najzgodnejšem obdob-
ju veliko pozornosti in usklajenega 
odzivanja s strani drugih oseb, ki so 
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običajno njegovi starši. Primanjkljaj 
in neustreznost starševskih odzivov 
pa lahko povzročata odnosno trav-
mo v razvoju dojenčka in otroka. 

Klinična praksa kaže, da so določe-
ne oblike pomoči, še posebej če so 
ponujene dovolj zgodaj in sistema-
tično, lahko staršem in otrokom v 
pomoč. Preprečijo lahko nadaljeva-
nje transgeneracijskih travmatizira-
jočih odnosov, nastanek razvojnih 
travm, spodbujajo odnos otrok – 
starši ter olajšajo in okrepijo proces 
starševstva. 

V nadaljevanju poglejmo nekaj po-
membnejših teoretičnih konceptov 
iz predavanj.

Zgodnji odnos med materjo in ot-
rokom je v implicitno nezavednem.
• Raziskave na polju nevroznanosti 

potrjujejo zaključke iz raziskova-
nja navezanosti: pacientom manj-
kajo besede za opis najpomemb-
nejših izkušenj, ker:
- so te izkušnje razvojne – pred 

pojavom govora;
- obrambne – se ne more o njih 

misliti ali čutiti, ker ogrožajo vi-
talne odnose.

• Raziskave na nevrološkem polju 
kažejo, da centri za govor Broca 
v levi hemisferi in avtobiografski 
spomin, predvsem hipokampus, 
niso učinkovito povezani do sta-
rosti 18–36 mesecev.

• Doživljanje preplavljajočih ču-
stev in travme blokira razvoj teh 
nevroloških povezav.

Želja in potreba biti noseča
• Nosečnost doživljanje ženske za 

vedno spremeni.
• Kot adolescentka nikoli več ne 

more biti otrok.
• Ko je ženska menopavzalna, nikoli 

več ne more imeti otroka.
• Ko je mati, nikoli več ne more biti 

samska enota.
• Nosečnost ženske v drugih ljudeh 

sproži fantazijo o spolnosti. Nose-
ča ženska sporoča, da je seksala. 
Vsi to vidijo (Marija devica nose-
ča).

• Vprašanje moškim, na koga po-
mislijo ob noseči ženski, s kom se 
identificirajo – vsi z dojenčkom, 
nihče z žensko.

Nosečnost je zmes treh prepletajo-
čih se sistemov: biološkega, psiho-
loškega in socialnega (J. Raphael 
Leff). 

Komponente dovolj dobrega star-
ševstva
• zmožnosti mentalizacije,
• zmožnost zrcaljenja in uglaševa-

nja,
• podpiranje otrokove izkušnje,
• zmožnost ponovne vzpostavitve 

prekinjenega kontakta,
• zmožnost toleriranja ambiva-

lentnih občutij do otroka,
• podpora v procesu separacije,
• primarna materinska preokupira-

nost.

Kaj v odnos z otrokom prinesejo s 
seboj starši?
Prinesejo:
• izkušnje, čustva in predstave gle-

de zanositve, nosečnosti in poro-
da,

• lastno preteklost,
• svoj svet notranjih predstav,
• širši socialni kontekst.

Kaj v odnos s staršem prinese ot-
rok?
Prinese:
• razvojni potencial,
• izkušnje prenatalnega življenja in 

rojstva,
• zdravje,
• temperament,
• značilnosti razvojne stopnje.

Regulacija čustev
• Razvoj kapacitete za regulacijo 

čustev se odvija skozi igro z obrazi 
v času otrokovega prvega leta sta-
rosti.

• Igra z obrazi pomembno vpliva na 
razvoj možganov in na regulacijo 
afektov.

• Regulacija afektov je odvisna od 
tega, kako so se povezali dojenč-
kovi nevronski krogotoki tekom 
prvega leta.

• Skozi proces diadne regulacije, ko 
starš na specifični način pomirja 
vznemirjenega otroka in mu po-
maga, da regulira čustva, ki so 
preveč strašljiva ali preplavljajo-
ča. In postopoma se otrok nauči 
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to početi sam s sabo.

Mentalizacija je kapaciteta za ra-
zumevanje lastnega vedenja in 
vedenja drugih glede na notra-
nja mentalna stanja in intence. Ali 
preprosteje: zmožnost razumeva-
nja sebe in drugih glede na to, kar 
se dogaja znotraj nas. 

Je sposobnost razmišljanja o čustvih 
in imeti občutek o razmišljanju: za-
jema kognitivne (metakogntivna 
sposobnost spreminjanja perspek-
tive, metakognitivni nadzor) in ču-
stvene komponente (kapaciteta za 
holding, regulacijo in polno izkuša-
nje čustev).

Je ključna človeška kapaciteta za 
notranjo regulacijo afektov in pro-
duktivne socialne odnose.

Mentalizacija 
• osmišlja raziskovanje in poime-

novanje vitalnih aspektov subjek-
tivnih izkušenj in s tem omogoča 
globoko in široko vedenje o sa-
mem sebi,

• vodi k razvoju struktur, ki so ključ-

ne za samoregulacijo in regulacijo 
čustev,

• tvori podlago za razvoj socialnih 
odnosov, sodelovanja in obstoja 
kot takšnega,

• razvoj mentalizacije se odvija v 
zgodnjem odnosu navezanosti 
med otrokom in staršem,

• enako kot za razvoj varne nave-
zanosti je tudi za razvoj dobrih 
mentalizacijskih sposobnosti pot-
rebna uglašena nega (skrbnikova 
občutljiva odzivnost, njegovo re-
flektivno funkcioniranje in spo-
sobnost čustvene regulacije),

• kapaciteta za mentalizacijo je vro-
jena.

Intersubjektivnost je način, kako 
oseba razume druge in je poveza-
na z drugimi.
• Psiha ne nastaja v pogojih izolaci-

je, izvor naše psihe leži v diadi in 
dialogu.

• Intersubjektivnost je fenomen, s 
katerim delimo izkušnje z drugi-
mi.

• Običajno termin intersubjektiv-
nost uporabljamo, da bi zajeli 
rezultat medsebojnih interakcij, 

ki se pojavljajo od zgodnjih začet-
kov, ko dojenčki in malčki skušajo 
razumeti čustva in misli drugega.

• V prvem obdobju poteka izključ-
no neverbalno, in sicer skozi pre-
poznavanje perceptivnih značil-
nosti.

• Prvi korak na poti v intersubjek-
tivnost je to, da starš prepozna 
otroka kot intencionalno, ločeno 
bitje.

• Predstavlja dobro koordiniran 
»ples«, ki se lahko dogaja v vsaki 
senzorni modaliteti.

• Bistvena sta timing in ritmična ko-
ordinacija v procesu komunikaci-
je.

Jernej Korenjak, univ. dipl. psih., 
mag. Renata Kos Berlak, univ. 

dipl. psih., spec. klin. psih.

WECHSLERJEVA LESTVICA INTELIGENTNOSTI ZA ODRASLE – WAIS-IVSI

Četrta izdaja Wechslerjeve lestvice 
inteligentnosti za odrasle (WAIS-IV) 
je glede na drugo izdajo posodo-
bljena tako v gradivih in podtestih 
kot v načinu interpretacije. O njego-
vi uporabi nas je poučila in z nami 
delila bogato znanje in izkušnje dr. 
Eva Tideman, specialistka klinične 
psihologije in nevropsihologije z 
Univerze Lund na Švedskem. Uspo-
sabljanje je potekalo v ponedeljek 
17. in torek 18. junija 2019 na Cen-
tru za psihodiagnostična sredstva v 
Ljubljani. Namenjeno je bilo univ. 
dipl. psih. po starem programu oz. 
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magistrom psihologije (2. bolonjske 
stopnje). Potekalo je v angleškem 
jeziku, vendar je bilo urejeno tudi 
prevajalstvo.

WAIS-IV je psihološki inštrument, s 
katerim pridobimo obsežno oceno 
splošnega kognitivne-ga delovanja 
mladostnikov in odraslih oseb (za 
mladostnike od 16. leta dalje in od-
rasle do 85. leta). Zgradba WAIS-IV 
je urejena v štiri indeksne lestvice: 
Besedno razumevanje, Zaznavno 
presojanje, Delovni spomin in Hit-
rost obdelave. Vsaka od teh lestvic 
prispeva k celotni lestvi-ci, iz kate-
re je izpeljan IQ celotne lestvice ali 

celotni IQ. Lestvica Besedno razu-
mevanje vsebu-je tri glavne pod-
teste (Poučenost, Podobnosti in 
Besednjak) in en dodatni podtest 
(Razume-vanje). Lestvica Zaznavno 
presojanje obsega tri glavne pod-
teste (Sestavljanje kock, Matrike, 
Sestavljanke) in dodatna podtesta 
(Uteži, Dopolnjevanje slik). Lestvica 
Delovni spomin vklju-čuje dva glav-
na podtesta (Razpon številk, Ra-
čunanje) in dodatni podtest Zapo-
redje črk in številk. Lestvica Hitrost 
obdelave ima dva glavna podtesta 
(Iskanje simbolov, Šifriranje) in do-
datni podtest Iskanje simbolov.

Lahko ga uporabimo kot del ocene 
za ugotavljanje zmanjšane inte-
lektualne zmožnosti, intelek-tual-
ne nadarjenosti, kognitivne moči 
in šibkosti pri osebah z različnimi 
nevrološkimi okvarami in poškod-
bami. Pridobljeno znanje in razu-
mevanje rezultatov nam pri ambu-
lantnem delu lahko služi kot vodilo 
za načrtovanje obravnave, nepre-
cenljiva klinična informacija za šol-
ske in ne-vropsihološke evalvacije 
ter zanesljiv in veljaven vir podat-
kov za raziskovalne namene.

Nataša Gjura Planko, 
mag. psihologije

DELO REŠEVALCA V SLUŽBI NUJNE MEDICINSKE POMOČI

Kdor me dobro pozna, ve, da sem 
po naravi človek akcije. V življenju 
me je vedno pritegnil adrenalin in 
prav tako je bilo tudi pri izbiri mo-
jega življenjskega poslanstva. Pred 
leti sem se odločil svoje življenje in 
delo posvetiti človeku, zato sem si 
izbral poklic na področju zdravstva. 
Ves čas sem si srčno želel pomaga-
ti hudo obolelim, poškodovanim, 
ostarelim in vsem ljudem, ki so 
pomoči potrebni. Svojo poklicno 
pot sem začel v Splošni bolnišnici 
Murska Sobota, kjer sem deloval 
na različnih oddelkih. Zadnja leta 
predvsem v enotah intenzivne te-
rapije. A v meni in mojem srcu se 
je vedno znova oglašala moja velika 
želja iz otroških let. Kot otrok sem 
namreč velikokrat gledal reševal-
na vozila, ki so z modrimi lučmi in 
sireno drvela mimo mene ter ob 
večerih poslušal strica (prav tako 
reševalca), ki mi je pripovedoval o 
njihovih najrazličnejših prigodah na 
terenu. Zelo živo se spominjam, kaj 
mi je takrat, ob zvokih sirene, rojilo 
po glavi: »Upam, da ni kdo od mo-

jih prijateljev. Le kaj se je spet zgo-
dilo? Upam, da bo s človekom vse v 
redu.« Drage kolegice, cenjeni kole-
gi, verjetno se tudi sami sprašujete 
podobno. Morda se kdo od vas celo 
spomni vaših osebnih izkušenj, ko 
ste potrebovali moje kolege iz služ-
be za nujno medicinsko pomoč. Ali 
so prišli po koga od vaših prijateljev 
na katero izmed srednješolskih za-
bav? Ali morda po vašega očeta, ker 
ga je bolelo v prsih? Ali po sestrič-
no na travnik, ker jo je pičila čebela 
in je dobila alergično reakcijo? Ste 
morda naleteli na prometno ne-
srečo? Ali ste bili celo sami udele-
ženi v njej? Se še spomnite minut, 
ki so se vlekle kot dnevi, medtem 
ko ste čakali na še kako potrebno 
pomoč? Vsi, ki ste že bili deležni 
pomoči reševalcev, ste si sigurno 
močno želeli, da bi do vas prišli čim 
prej. Verjemite mi, tudi mi reševal-
ci si želimo enako. Takoj ko zazvoni 
rdeči telefon v naši dispečerski pi-
sarni, podzavestno v prostoru nas-
tane tišina. Sliši se samo dispečerja, 
ki postavlja vprašanja in si podatke 

zapisuje v računalnik. Takoj ko odlo-
ži slušalko, se vsi prisotni v prostoru 
zastrmimo vanj in polni adrenalina 
pričakujemo, kaj bo povedal. Naš 
srčni utrip se pospeši, nasmeški od 
zabavnega štosa, ki ga je malo prej 
povedal sodelavec, izginejo z naših 
obrazov, naše misli so zbrane. Čim 
prej se odpravimo v reševalno vo-
zilo in odpeljemo z dvorišča zdra-
vstvenega doma ali bolnišnice. Tudi 
med vožnjo na prizorišče v reševal-
nem vozilu največkrat vlada tišina. 
Sliši se samo glasno tuljenje sirene 
in morda tu in tam kak komentar 
glede neumikanja udeležencev v 
prometu, ki v našem modernem 
svetu zelo radi med vožnjo brskajo 
po mobilnih telefonih, pišejo spo-
ročila in niso pozorni na to, kaj se 
dogaja okrog njih. Med vožnjo si 
vsi v reševalnem vozilu skušamo iz 
podatkov, ki jih je pridobil dispe-
čer, v glavi orisati situacijo na tere-
nu. Razmišljamo o tem, kaj nas bo 
čakalo na prizorišču, ko stopimo iz 
reševalnega vozila. Kaj vse od naše 
opreme bomo potrebovali? Ali so 
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očividci dispečerju res povedali 
vse, kar moramo vedeti, ali nas bo 
na terenu spet kaj presenetilo? Vsa 
ta vprašanja nam rojijo po glavi. 
Že med samo vožnjo na prizorišče 
si ponavadi skušamo pripraviti čim 
več stvari, za katere smatramo, da 
jih bomo na prizorišču potrebovali. 
Pripravljamo si infuzijske tekočine, 
obvezilni material, aparature, zdra-
vila, vratne opornice in podobno. 
Skratka vse, da bi lahko ponesre-
čenca ali hudo obolelega čim hitre-
je oskrbeli in po potrebi odpeljali v 
bolnišnico. Če se le da, si po poti do 
prizorišča izpolnimo tudi del doku-
mentacije s podatki, ki so nam do 
takrat na voljo. Takoj ko pridemo na 
kraj, oskrbimo obolelega ali poško-
dovanega ter od očividcev ali svoj-
cev pridobimo čim več podatkov, 
ki so za nas in nadaljnje zdravljenje 
pomembni. Prav tako je zelo po-
membno, da nam svojci pripravijo 

vso medicinsko dokumentacijo z 
zdravstveno kartico, ki jo ponavadi 
skupaj s poškodovanim ali obolelim 
vzamemo v bolnišnico, v kolikor je 
to seveda potrebno. Med transpor-
tom bolnika se je večkrat treba pos-
vetiti kakemu posegu in ga v čim 
krajšem času izpeljati. To z vidika 
cestnoprometnih predpisov sicer ni 
najbolj pametno, ampak včasih dru-
gače ne gre. Lahko si predstavljate, 
kaj bi se lahko zgodilo s katerim iz-
med nas, če bi se med nujno vožnjo, 
ko stojimo ali hodimo po zadnjem 
delu reševalnega vozila, zaleteli. Ve-
likokrat ob vnemi in veliki želji, da bi 
nekomu pomagali ali mu celo rešili 
življenje, pozabimo, da smo tudi re-
ševalci samo ljudje, da imamo tudi 
mi doma družine. Nekoga, ki nas 
zvečer čaka, da pridemo iz službe. 
Po možnosti zdravi in živi, medtem 
ko mi na terenu večkrat in na raz-
lične načine izpostavljamo svoja 

življenja, da bi ga lahko rešili neko-
mu drugemu. Vsaka izmena v službi 
reševalca je popolnoma unikatna, 
nabita z adrenalinom, poleti vro-
ča, pozimi mrzla, skratka drugačna. 
Lahko žalostna, lahko vesela. Pove-
dano po domače: naše delo iz dne-
va v dan spremlja vrtiljak čustev, 
tako pozitivnih kot negativnih, ki jih 
je po oddelani izmeni večkrat zelo 
težko odložiti pred vrata zdravstve-
nega doma in oditi domov s prazno 
glavo. Ne glede na vse to skušamo 
s kolegi reševalci naše poslanstvo 
oddelati profesionalno, pozitivno, 
odgovorno, prijazno in strokov-
no. Vsakokrat skušamo dati vse od 
sebe, tako fizično kot tudi psihič-
no. Trudimo se stremeti k temu, da 
vsakič, ko pridemo na prizorišče, za 
ljudi, ki nas potrebujejo, storimo 
največ, kar je v naši moči.

Uroš Raščan, dipl. zn.

TEHNIČNO REŠEVANJE - POSTOJNA

PGD Postojna je v sodelovanju z 
ZD dr. Franca Ambrožiča Postojna 
in občino Postojna v mesecu maju 
2019 organiziralo seminar z naslo-
vom TEHNIČNO REŠEVANJE. Semi-
nar je bil multidisciplinaren, s pou-
darkom na sodelovanju javnih služb 
na terenu. Teoretičnemu delu je 
sledil praktični del, ki je bil izrazito 
terenske narave.

V teoretičnem delu, v okviru pre-
davanj, smo se pogovarjali o delo-
vanju gasilcev, torej o pristopu in 
pomoči, ki jo nudijo nam in poško-
dovancem, ter o stabilizaciji vozila.

Sledil je govor predstavnika polici-
je, ki je omenil pomembnost zašči-
te dokazov v prometnih nesrečah v 
smislu neuničevanja le-teh. 

Zdravnica, ki deluje v urgentnem 
vozilu, nam je podajala informacije 
o mehanizmih v prometnih nesre-
čah in poškodbah, ki sledijo določe-
nemu tipu trka vozila.

Vloga gasilcev pri prometnih ne-
srečah je, da nam zaščitijo neak-
tivirane zračne blazine, odklopijo 
akumulator, stabilizirajo vozilo, ki 
je nestabilno, s podporniki in – kar 



 13

je najpomembnejše – vozilo v pri-
meru, da so poškodovanci ujeti oz. 
vkleščeni, razrežejo. 

Mehanizem poškodbe, ki je pri 
določenem trku prisoten, nam je 
predstavila ena od zdravnic: 
- pri čelnem trčenju so najpogo-

stejše poškodbe zlom vratne hrb-
tenice, nestabilni zlom prsnega 

koša, udarnina srca, rupture aor-
te, pnevmotoraks, raztrganina 
vranice ali jeter, poškodbe kolka;

- pri bočnem trčenju so to kontra-
lateralni zvin vratu, zlom vratne 
hrbtenice, lateralni nestabilni 
prsni koš, rupture aorte, pnev-
motoraks, diafragmalna ruptura, 
raztrganina vranice, jeter, ledvic, 
zlom medenice;

- pri trčenju zadaj pride do poškodb 
vratne hrbtenice;

- pri katapultu (poškodovanec je 
“izstreljen” iz vozila) so prisotni 
vsi mehanizmi, povečana smr-
tnost;

- pešci imajo poškodbe glave, tre-
buha, črevesja, zlome spodnjih 
okončin in medenice.

Predstavila nam je še posebno po-
škodbo, ki se imenuje COUP/CON-
TRACOUP.

To je pogost in zelo nevaren tip 
travmatske poškodbe možganov 
in prizadene obe strani možganov 
(trčijo v lobanjo). Poškodba je udar-
nina oziroma podplutba možganov. 
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Najpogostejši znaki in simptomi 
so: izguba zavesti, koma, zmede-
nost, glavobol, napadi, amnezija, 
vrtoglavica, slabost in bruhanje, 
izguba ravnotežja in koordinacije, 
utrujenost, zamegljen vid, zvonje-
nje v ušesih itd. Poškodba nastane 
zaradi pospeševanja in zaviranja 
vozila pri trku. Omenjena poškod-
ba lahko nastane tudi pri zlorabi 
otrok (“shaken baby syndrome”). 
Pomembno je, da od poškodovan-
cev, ki so udeleženi v trkih z velikimi 
silami premikanja, zahtevamo, da 
popolnoma mirujejo, in da tudi mi 
zdravstveni delavci aktivno sodelu-
jemo pri vodenju, če smo očividci 
in vzdržujemo vratno hrbtenico, da 
bo popolnoma pri miru in v fiziolo-
škem položaju.

Pri praktičnem delu, na različnih 
deloviščih, smo se naučili prijemov 
v različnih situacijah z zajemalnimi 
nosili, ki so nepogrešljiv pripomo-
ček pri izvlekih poškodovancev iz 
vozila v različnih položajih.

Predvsem so nas soočili s pravočas-
nostjo izvajanja postopkov oživlja-
nja, pri čemer ne smemo izgublja-
ti časa z izvlekom poškodovanca 

iz vozila, ki nemudoma potrebuje 
masažo srca z ventilacijo in vso os-
talo potrebno terapevtsko podpo-
ro. Šele ko je nenadoma oboleli ali 
poškodovanec vitalno stabiliziran, 
ga izvlečemo iz vozila (v našem pri-
meru avtobusa).

Pristop po smernicah, kot jih pozna-
mo, je v prvi vrsti varnost. Izločiti je 
treba vse morebitne nevarnosti, ki 
nas lahko naredijo žrtve. K vsakemu 
poškodovancu oziroma nenadno 
obolelemu pristopimo od spredaj, 
da ne bi glave premikal nazaj, saj 
bi ob morebitni poškodbi glave v 
nasprotnem tvegali hujšo poškod-
bo le-te in poslabšanje zdravstve-
nega stanja poškodovanca. Vodja 
od spredaj prime glavo in nagovori 

poškodovanca ter preda varovanje 
glave z vratno hrbtenico drugemu 
reševalcu. Prvi reševalec ima vlogo 
iskanja nepravilnosti in takojšnjega 
predajanja rešljivih situacij druge-
mu in tretjemu reševalcu. Vodja 
pregleda poškodovanca od glave do 
petá, vse skupaj se popolnoma (ne-
zavest, zastoj dihanja, zastoj srca, 
nekontrolirane masovne krvavitve) 
ali deloma ustavi, da preda zahtevo 
(aplikacija kisika, zaprtje ran prsne-
ga koša, stabilizacija nestabilnega 
prsnega koša, dekompresija tenzij-
skega pnevmotoraksa, stabilizacija 
vbodnega predmeta).
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URGENTNI IZVLEK (urgent extrica-
tion) / HITER IZVLEK (rapid extricti-
on)

Pri prometnih nesrečah se znajde-
mo v različnih situacijah, v katerih 
je naš odziv v smislu “varnosti” lah-
ko oziroma je kritične narave. Prej 
smo govorili o varnosti, da sami ne 
postanemo žrtve, ampak včasih se 
znajdemo v situaciji, ki je neizogib-
na za naše obnašanje in zalet na 
pomoč. V tem primeru imamo dve 
možnosti izvleka poškodovanca, ki 
je odvisen od zdravstvenega stanja 
le-tega.

Pri urgentnem izvleku si pomagamo 
z RAUTKOVIM PRIJEMOM, ki se ga 
poslužujemo v naslednjih situaci-
jah:
- NEPOSREDNA OGROŽENOST (ne-

varne snovi, požar, nevarnost ek-
splozije …),

- NEPOSREDNA ŽIVLJENJSKA 
OGROŽENOST (zastoj dihanja, za-
stoj srca, nekontrolirane krvavitve 
…).

Pri hitrem izvleku pa si pomagamo z 
ZAJEMALNIMI NOSILI in vsaj štirimi 

reševalci (pomagajo tudi gasilci, če 
nas je premalo):
- POTENCIALNA OGROŽENOST 

(nezavesten poškodovanec, šok, 
potencialne nevarnosti: velika ne-
varnost vžiga, eksplozije …).

Za reševalce je pomembno, da ne 
poslabšujemo zdravstvenega stanja 
poškodovanca in da posledično ne 

daljšamo nadaljnje zdravljenje in 
okrevanje ter v končni fazi vpliva-
mo na končni izid, ki bi zaradi nas 
in v nekaterih neizogibnih situaci-
jah lahko bil slabši, kot bi vsi hote-
li. Moramo se zavedati, da vse ni 
rešljivo, primeri se vsi razlikujejo, 
ampak stremimo pa k temu, da je 
pristop pri vseh enak – ne glede na 
primer – torej glede na mehanizem 
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poškodbe z naprej naučenim pris-
topom.

Seminar je bil zelo aktiven, zahte-
ven in je ponudil več možnosti pri-
stopa, pri čemer se je pokazalo, da 
je možnih izvlekov več in so skoraj 

vsi dobri (razlika je v času izvleka). 
Pomembno je bilo, da je premika-
nja poškodovanca bilo čim manj, 
ampak videlo se je oziroma vemo, 
da je premikanje neizogibno, zato 
ga skušamo minimizirati. Vse je od-
visno od komuniciranja s kolegi re-

ševalci, ki jih nisva poznala. Na nek 
način smo se morali znajti in uspeš-
no izpeljati določeno intervencijo.

Rdeča nit seminarja in delavnic je to-
rej bila komunikacija med reševalci, 
kjer se je najprej izločil vodja, ki je 
vodil celotno operacijo in predajal 
informacije o poškodbah in izpadih, 
ki jih je našel pri poškodovancu, za 
prihajajoče reševalne ekipe. Kar se 
je videlo oziroma opazilo, je, da se 
vsak (z)najde v določeni situaciji in 
pri tej dominira. Niso vsi rojeni vod-
je, ki bi vodili zahtevne primere re-
ševanja, ampak smo na dobri poti 
učenja, kar je ta seminar na koncu 
tudi potrdil. Torej, da so taka sreča-
nja nujno potrebna in da vsak dobi 
glas v vodenju svojega dosegljivega 
polja premikanja poškodovanca in/
ali dajanja navodil.

Simon Sedonja, dipl. zn.

IZ PRAKSE ZA PRAKSO

Zadnji vikend v maju smo se Barba-
ra Benko, Teodora Popova in Ivana 
Perkič udeležile 44. srečanja stoma-
tologov Slovenije »Iz prakse za pra-
kso« v Portorožu. 

Poleg strokovnega dela, ki je zajel 
vsa področja dentalne medicine, je 
največ zanimanja občinstva poželo 
predavanje psihiatra Damijana Per-
neta z naslovom Lepote in pasti ko-
municiranja s pacientom.

V zobozdravstvenih ambulantah se 
vsakodnevno srečujemo s prestra-
šenimi, zaskrbljenimi, občutljivimi, 
prizadetimi, lahko pa tudi težavnimi 
pacienti, ki od nas pričakujejo, da 
jih poleg tega, da rešimo njihovo 

težavo v zvezi z zobmi in ustno vot-
lino, prijazno sprejmemo, jih pos-
lušamo, jim pojasnimo, kaj bomo 
delali, in jih pomirimo ter na kon-
cu njihovo težavo tudi strokovno 
odpravimo. Že s prijaznim, korek-
tnim in strokovnim odnosom lahko 
rešimo marsikatero težavo, ki paci-
enta pripelje k nam. Pacienti želijo 
biti slišani, zato jih ne smemo igno-
rirati, ker ignoranca lahko pripelje 
do konfliktnih situacij in v skrajnih 
primerih celo do agresivnega vede-
nja, čeprav smo tudi mi samo ljudje 
in lahko imamo slab dan ali strokov-
no dilemo, kako rešiti obstoječo pa-
cientovo težavo, ali pa nimamo po-
gojev in dovolj časa za vse paciente, 
ki k nam prihajajo. A to posame-

znega pacienta, ki pride k nam, ne 
zanima. On želi vso našo pozornost, 
vse naše znanje in trud, da težavo, s 
katero je prišel, strokovno odpravi-
mo in mu s tem pomagamo.

Zato mora odnos med pacientom 
in zdravnikom temeljiti na medse-
bojnem spoštovanju in zaupanju. 
Zavedati pa se moramo, da sta v 
tem odnosu potrebna oba in svo-
jega deleža odgovornosti ne smeta 
prenašati na drugega. 

Ivana Perkič, dr. dent. med.
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DENSAFE – VARNO DELO V DENTALNI MEDICINI

Zadnji vikend v maju sva se Metka 
Gibičar in Leonida Gačević udeležili 
zanimivega in strokovno bogatega 
seminarja v Portorožu z naslovom 
DenSafe – Varno delo v dentalni 
medicini. 

V petek so potekala predavanja za 
vse udeležence, ki so obsegala teme 
iz dentalne medicine in vseh njenih 
specialnih področij: od nujnih stanj, 
ortodontije, oralne kirurgije in en-
dodontskega zdravljenja zob, pa 
vse do sodelovanja med dentalno 
medicino in splošno medicino pri 
pacientih, ki imajo pridružene kro-
nične bolezni. 

Zanimiv pa je bil sklop predavanj 
z naslovom Pasti komunikacije in 
odnosov v službi, kjer je bilo s psi-
hološkega vidika poudarjeno, kako 
pomembni so odnosi med sodelav-
ci in kako nam vzpostavitev dobre-
ga vzdušja v službi zelo pomaga pri 
premagovanju ovir, ki se nam med 

delom pojavijo, v veliki meri pa tudi 
pripomore, da se v službi dobro 
počutimo in z veseljem opravljamo 
poklic, pri katerem je glavno vodilo 
pomoč sočloveku.  

V soboto je bil sklop predavanj na-
menjen samo zobozdravstvenim 
asistentom in ustnim higienikom. V 
sodobni dentalni medicini se upo-
rablja štiriročno delo, kar pomeni, 
da je tudi zobozdravstveni asistent 
pomemben člen tima. Pacient je 
nameščen v ležeč položaj, ki obe-
ma omogoča dobro vidljivost in 
neovirano delo. Instrumenti in ma-
teriali se pripravijo pred začetkom 
posega, asistent jih med posegom 
podaja zobozdravniku. Podaja in-
strumentov mora potekati varno 
in usklajeno nad prsnim košem in v 
bližini pacientovih ust. Komunikaci-
ja med zobozdravnikom in asisten-
tom pa mora biti profesionalna in 
razumljiva. 

Usklajen zobozdravstveni tim z 
upoštevanjem ergonomskih na-
čel in uvedbo štiriročnega dela v 
zobozdravstveni ambulanti zmanj-
šuje nevarnost nastanka poklicnih 
okvar gibalnega aparata, posege 
opravi v krajšem času in z dobro or-
ganizacijo pripomore k zmanjšanju 
stresa na delovnem mestu.

Metka Gibičar 
Leonida Gačević

DVIG GRIZA – OPIS PRIMERA

Med 31. 5. in 1. 6. 2019 je v Porto-
rožu potekalo srečanje stomatolo-
gov in zobnih tehnikov Slovenije z 
naslovom Iz prakse za prakso, ki ga 
je pripravila stomatološka sekcija.                                                                                                                                

Zobozdravnik Matej Kuliš je 
predstavil primer dviga 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-
cija, abrazija in erozija. Patološka 
obraba zob lahko vodi do občutne 
izgube zobne strukture. Takšni paci-

enti pogosto potrebujejo protetični 
poseg, kombiniran z dvigom okluzi-
je (dvig zagriza). Dvig je ključnega 
pomena za optimizacijo nekaterih 
kompleksnih protetičnih posegov. 
Prikazani primer, ki smo si ga ogle-
dali, predstavlja protetično oskrbo 
močno obrabljenih zob z dvigom 
griza, ki je posledica agresivnega 
bruksizma. Griz je bil dvignjen za 5 
mm, da se tako lahko zagotovi do-
volj prostora za obnovo močno ob-
rabljenih zob in da bi se vzpostavil 
nov odnos med zgornjo in spodnjo 
čeljustjo. Poseg je bil načrtovan in 
izveden s pomočjo diagnostične-
ga navoska, ki je služil kot osnova 

za izdelavo direktnega provizorja. 
Končni izdelek je bil izdelan iz cir-
konijeve oksidne keramike, in sicer 
zaradi dobrih mehaničnih lastnosti, 
enostavne izdelave in nizke stopnje 
komplikacij.

Izobraževanje je bilo zanimivo in 
koristno za naše nadaljnje delo.

Gabriela Anželj
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KAKO SKRBIMO ZA ZDRAVJE   –  
SPREMEMBA VEDENJSKEGA SLOGA ODRASLIH

13. 6. 2019 je v Ajdovščini, v Dvora-
ni 1. slovenske vlade, potekalo sre-
čanje z naslovom »KAKO SKRBIMO 
ZA ZDRAVJE – sprememba vedenj-
skega sloga odraslih«, ki ga je orga-
nizirala Sekcija medicinskih sester 
v promociji zdravja in zdravstveni 
vzgoji skupaj z Zbornico – Zvezo.

Srečanje je bilo namenjeno izvajal-
cem promocije zdravja za odraslo 
populacijo v zdravstvenovzgojnih 
centrih/centrih za krepitev zdravja 
(ZVC/CKZ), v ambulantah družinske 
medicine (ADM) ter patronažnem 
varstvu.

Klara Ramovš (Elite izobraževanje, 
d. o. o.) je otvorila srečanje in za 
udeležence pripravila predavanje 
na temo Kako poskrbeti  zase  ob 
skrbi  za  druge. Izpostavljam le ne-
kaj utrinkov: »ostre predmete nosi 
previdno, nežno; majhne, drobne 
stvari nas delajo velike; človek je kot 
ledena gora – kar dajemo ljudem, 
je samo vrh ledene gore; nikogar ne 
morem prepričati, da me bo spoš-
toval, lahko se pa sam spoštujem in 
postavim zase – vem, česar nočem 
več; veličina je v preprostosti; moč 
besede te zdravi in rani; pohvala 
je temeljno orodje vodenja sebe in 
drugih«.

Tamara Kofol iz CKZ Nova Gorica 
je predstavila Program integrira-
ne preventive kroničnih bolezni v 
javnem zdravju – kje smo in kam 
želimo? Govorila je o primeru dob-
re prakse ob izvajanju projektnih 
aktivnosti, pa tudi o izzivih, ki se ob 
tem pojavljajo, ter ciljih za naprej.

Sledila je praktična predstavitev s 
strani tima CKZ Piran z naslovom 

Motivacija udeležencev za vklju-
čitev v programe CKZ. Pripravili so 
nastop z igranjem vlog in predsta-
vili pot pacienta od prvega obiska 
v diabetološki ambulanti, nato 
pri diplomirani medicinski sestri v 
ADM in vse do uspešne obravnave 
– vključenosti v programe CKZ.

V predzadnjem sklopu srečanj smo 
prisluhnili še fizioterapevtki Uli Ka-
terle iz CKZ Piran, ki je predavala 
na temo Vaje za zdravo hrbtenico, 
ki smo jih tudi praktično opravili na 
prostem.

Po razpravi in kosilu smo za konec 
strokovnega srečanja poslušali dr. 
Alenko Rebula na temo Čuječnost. 
Najprej je podala nekaj odgovorov, 
zakaj zaidemo v škodljive navade 
(vsaka slaba navada ima obrambne 
razloge) in izpostavila tri najbolj ak-
tualne škodljive navade: prenajeda-
nje, kajenje in sedenje. Nadaljevali 
smo s pristopi izvajalcev. Med dru-
gim je izpostavila, da je dober izva-
jalec/mentor tisti, ki ne pričakuje 
uspehov zaradi sebe (oz. da »pote-
ši« sebe). Prav tako nas je opozorila 
– kot sama pravi – na »nacionalni 

šport« – siljenje drugih v »njihovo 
dobro« – in pravi: »Ne sili, podpri!« 
Zagovarja, da je uspešen pristop 
tisti, ki ne izzove odpora, kjer se 
človeku ni potrebno braniti pred 
nikomer, in da sta ključ do uspeha 
poslušanje in razlaga, kar je posa-
meznik mislil. 

Za konec je vse strnila še v slednje: 
»Sebe občutimo, samo če se počuti-
mo varne; samo do tja lahko pelješ 
ljudi, kjer si tudi sam«.

Sandra Gaber Flegar, mag. zdr.
nege
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SLOVENSKE SMERNICE ZA TELESNO DEJAVNOST OTROK IN MLADOSTNIKOV

Redna telesna dejavnost otrok in 
mladostnikov ima ugodne učinke 
na zdravje, pomembno pripomore k 
preprečevanju debelosti pri mlado-
stnikih in odraslih ter lahko zmanjša 
obolevnost in smrtnost v odraslosti. 
V smernicah o telesni dejavnosti ot-
rok in mladostnikov predstavljamo 
priporočila o primernosti, intenziv-
nosti, trajanju in pogostosti vadbe 
za otroke in mladostnike različne 
starosti. Otroci naj bi se vsak dan v 
tednu udeležili zmerno- do visoko-
intenzivne telesne dejavnosti, ki naj 
traja vsaj 60 minut. Pred pričetkom 
vadbe je vedno potrebno ogreva-
nje, po koncu pa umirjanje in spro-
ščanje. Otroci se lahko 2- do 3-krat 
na teden udeležujejo tudi vadbe za 
moč, saj dodatno in pomembno iz-
boljša učinkovitost aerobne vadbe.

Kako lahko otrokom pri doseganju 
priporočil pomagajo starši?

Priporočamo, da starši otrok, ki ne 
dosežejo priporočene količine te-
lesne dejavnosti, motivirajo otroke 
s tem, da so jim vzor in izvajajo te-
lesne dejavnosti skupaj z njimi. Za 
začetek je to lahko sprehod, vožnja 
s kolesom, zagreto pospravljanje 
sobe/stanovanja in čim več različne 
igre. Čez čas naj poskušajo povečati 
količino telesne dejavnosti in vklju-
čiti vaje/igre za povečanje telesne 
moči. Pri tem sta pomembna var-
nost in postopnost. Kakršnakoli te-
lesna dejavnost ima večjo korist za 
zdravje od nobene.

Znano je, da otroci najraje povečajo 
telesno aktivnost z igro ali pripo-
vedovanjem/vživetjem v pravljice. 
Iz izkušenj pa vemo, da pri gibanju 
radi posnemajo živali in rastline, kar 
je dober način za povečanje moči 
stabilizatorjev trupa, spodnjih in 
zgornjih okončin.

ZAKLJUČKI
Najnovejše smernice namenjajo 
pozornost tudi regeneraciji/spa-
nju in zmanjšanju zaslonskega časa 
oziroma sedenja. Zapomnimo si jih 
lahko kot nadzor štirih S-jev (4S): 
S – step (koraki, doseganje pripo-
ročil za zmerno telesno aktivnost), 
S – sweat (potenje, doseganje pri-
poročil za visokointenzivno telesno 
dejavnost, pri kateri se otrok poti, 
S – sleep (primerna količina spanja) 
in S – sit, screen (čim manj sedenja 
in zaslonskega časa).

Otroci in mladostniki naj vsak dan 
v tednu izvajajo zmerno- do visoko-
intenzivno telesno dejavnost, ki naj 
traja vsaj 60 minut. Pred začetkom 
vadbe je vedno potrebno ogreva-
nje, po koncu pa umirjanje in spro-
ščanje. Otroci se lahko udeležujejo 
tudi vadbe za moč, saj dodatno in 
pomembno izboljša učinkovitost 
aerobne vadbe. Ugodni učinki vad-

Nekatere primerne vsebine telesne dejavnosti glede na starost otrok in mladostnikov (vir: Battelino, Hadžić, Pistotnik idr., 2014)
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be bodo prisotni le ob ustrezni izbiri 
vsebin in obremenitve. Menimo, da 
mora biti spodbujanje telesne de-
javnosti med otroki in mladostniki 
že na državni ravni bolj agresivno 
in izrazito kot do zdaj, saj bomo le 
tako lahko uresničili napotke sicer 
dobro zamišljenih smernic o strate-
giji promoviranja telesne dejavnosti 
in cilje predlaganega nacionalnega 
programa športa (17). Izsledki raz-
iskave VERB, v kateri je Center za 
nadzor bolezni preko različnih me-
dijev skušal promovirati telesno de-
javnost pri otrocih, kažejo, da lahko 
šele po dveh letih precej agresivne-
ga promoviranja ugotavljamo pozi-
tivno povezanost med pogostostjo 
gledanja promocijskih programov 

in stopnjo telesne dejavnosti otrok 
(62). Oblikovanje populacije telesno 
dejavnih otrok in mladostnikov naj 
bosta zahteva in cilj družbe kot ce-
lote, vadba pa naj poteka v skladu s 
priporočenimi smernicami o inten-
zivnosti in obsegu telesne vadbe.

Viri:

V. Hadžić, T. Battelino, B. Pistotnik, 
M. Pori, D. Šajber, M. Žvan, B. Škof 
, G. Jurak, M. Kovač, E. Dervišević, 
N. Bratina (2014). Slovenske smer-
nice za telesno dejavnost otrok in 
mladostnikov. Slovenian guidelines 
for physical activity in children and 
adolescents. Slov Pediatr 2014; 21: 
148–163.

Mark S. Tremblay, Valerie Car-
son, Jean-Philippe Chaput, Sarah 
Connor Gorber idr. (2016). Canadi-
an 24-Hour Movement Guidelines 
for Children and Youth: An Integra-
tion of Physical Activity, Sedentary 
Behaviour, and Sleep. Appl. Physiol. 
Nutr. Metab. 41: S311–S327 (2016) 
dx.doi.org/10.1139/apnm-2016-
0151.

Mitja Dišič, mag. kin.

»SKUPAJ SMO USPEŠNEJŠI: KREPITEV JAVNOZDRAVSTVENIH PRISTOPOV IN DO-
STOPNOSTI DO ZDRAVSTVENEGA VARSTVA NA PODROČJU ROMSKE SKUPNOSTI«

V Ljubljani je v Centru za poslovno 
usposabljanje dne 3. 9. 2019 pote-
kala Nacionalna platforma za Rome 
z usmerjeno razpravo »Skupaj smo 
uspešnejši: krepitev javnozdra-
vstvenih pristopov in dostopnosti 
do zdravstvenega varstva na podro-
čju romske skupnosti«.

Na srečanju smo se zbrali različ-
ni deležniki iz vse Slovenije – iz 
zdravstva, socialnega varstva, mi-
nistrstev, Rdečega križa, romske-
ga društva Romani Union, Nacio-
nalnega inštituta za javno zdravje 
in romski svetniki. Iz ZD Murska 
Sobota smo se srečanja udeleži-
li Sandra Gaber Flegar (Center za 
krepitev zdravja – CKZ), Boris Egić 
(Specialistična zobna ambulanta za 
otroško in preventivno zobozdra-
vstvo), Maja Koudila in Andreja Kos 
(Zobozdravstvena vzgoja in preven-
tiva – ZZVP).

V prvem delu nas je najprej nago-
voril mag. Stanko Baluh, direktor 
Urada Vlade RS za narodnosti, nato 
pa Damijan Jagodic (Ministrstvo za 
zdravje) in na primeru osebne izku-
šnje izpostavil ovire, s katerimi se je 
sam srečal ob vstopu v zdravstveni 
sistem. Namen njegovega prispevka 

je bil opomniti, na kakšne dodatne 
ovire naletijo še ranljive skupine. 
Sledile so naslednje predstavitve:

- Poglobljeno razumevanje situa-
cije na terenu 

 Predstavitev rezultatov raziskave 
»Prikaz koriščenja zdravstvenih 
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storitev Romov v sistemu zdra-
vstvenega varstva Slovenije«, Vi-
ctoria Zakrajšek (Nacionalni inšti-
tut za javno zdravje).

- Prestavitev strokovne monogra-
fije »Javnozdravstveni pristopi, 
namenjeni romski etnični skup-
nosti v Sloveniji« in priporočil za 
izboljšanje zdravja Romov, Tatja-
na Krajnc Nikolić (Nacionalni inšti-
tut za javno zdravje).

- Izkušnje pri delu z romsko popu-
lacijo na področju zdravja, Bar-
bara Ozimek (Območno združe-
nje RKS Novo mesto).

- Predstavitev terenskih izkušenj s 
področja zdravja Romov v okvi-
ru projektov RD Romani Uni-
on, Janja Rošer (Romani Union). 
Predstavila je delo na terenu, ki 
sta ga izvajala CKZ in ZZVP z različ-
nimi delavnicami in predavanji. 

- Primeri dobrih praks javnozdra-
vstvenih pristopov na področju 
zdravja Romov, 

 Romana Miklič in Helena Žulič 
(Zdravstveni dom Krško).

Sledila je aktivna razprava, med ka-
tero je Boris Egić izpostavil pomen 
ustnega zdravja za celotno zdravje 
posameznika ter predstavil številne 
aktivnosti (izvajajo jih od leta 2015), 
ki jih je opravil skupaj s sodelav-
kama (zloženke v romskem jeziku, 
delavnice v naseljih – sodelovanje 
v 3 projektih za Rome). Na terenu 
so izvajali anketiranje udeležencev 
(o ustnem zdravju, navadah ipd.) in 
predstavili rezultate raziskave.

V drugem delu srečanja je poteka-
lo aktivno delo v mešanih skupinah 
v povezavi z nekaterimi aktualni-
mi problemi (npr. prezgodnje no-
sečnosti in poroke, dostopnost do 
zdravstvenih storitev, kako okrepiti 

vključenost Romov v zdravstvene 
storitve, kako jih približati romskim 
naseljem itd.), pri čemer smo iskali 
ukrepe, ovire in rešitve zanje.

Naše dobro sodelovanje z društvom 
Romani Union in redna prisotnost 
zdravstvenih delavcev v romskih 
naseljih, ki območno spadajo pod 
okrilje ZD Murska Sobota, sta tako v 
preteklosti kot danes primer dobre 
prakse in poti k lažjemu premošča-
nju ovir pri vstopanju tu živečih Ro-
mov v zdravstveni sistem pri nas v 
prihodnje. Zagotovo nas čakajo še 
izzivi, prav tako imamo nove ideje, 
za katere si obetamo, da jih bomo 
lahko čim prej udejanjili za skupno 
dobro.

Sandra Gaber Flegar, Boris Egić, 
Maja Koudila in Andreja Kos

LETNA KONFERENCA SLOVENSKEGA INŠTITUTA ZA KAKOVOST

V mesecu septembru smo na kon-
ferenci Slovenskega inštituta za 
kakovost in meroslovje Slovenije v 
skupinah obravnavali smernice APG 
(Auditing Practices Group) za pre-
sojo in po skupinah podali kratke 
predstavitve:
• povzeli smo vsebino smernice 

(kaj smernica obravnava),
• pregledali in komentirali poveza-

vo z zahtevami ISO 9001:2015,
• primerjali zapisano z našo pra-

kso (kako navedeno upoštevamo 
pri pripravi in izvajanju presoj ter 
oblikovanju ugotovitev),

• navedli možnosti izboljšav.

Obravnavali smo smernico z naslo-
vom NESKLADNOST – dokumenti-
ranje.

Vsebina navedene smernice 
po APG
Vsaka presoja mora ugotoviti, ali je 
sistem vodenja kakovosti razvit, se 
učinkovito izvaja in vzdržuje. Pre-
soja nam mora dati odgovor, ali 
organizacija izpolnjuje zahteve ISO 
9001.
Pomemben poudarek je torej na 
preverjanju skladnosti z ISO 9001 
in ne dokumentiranje neskladnosti. 
Presojevalec mora iskati dejstva in 
ne »napak«. 

Neskladnost = neizpolnjevanje 
zahteve.
Korekcijski ukrep = ukrep za od-
pravo neskladnosti.
Korektivni ukrep = odprava vzroka 
neskladnosti.

Vsaka dobro dokumentirana neskla-
dnost ima 3 dele:

- dokaze za podporo ugotovitve 
presojevalca,

- zapis zahteve, na katero se nave-
zuje neskladnost,

- izjavo o neskladnosti.

Presojevalski dokaz je vedno tre-
ba dokumentirati, saj lahko opazi-
mo situacije, ki bi lahko pomenile 
neskladnost, vendar presojevalec 
v to ni 100-odstotno prepričan. Če 
presojevalec nima dokaza, neskla-
dnosti ni. Če pa dokaz za neskla-
dnost obstaja, pa naj se ta nikakor 
ne »mehča« v priporočilo, saj to po-
večuje varnostna tveganja za upo-
rabnike storitev in ne omogoča iz-
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vedbe korektivnih ter preventivnih 
ukrepov.

Zelo pomembno je zabeležiti in 
prepoznati zahtevo, na katero se 
neskladnost nanaša. Če zahteve 
ne moremo določiti, pomeni, da 
neskladnosti ni. Kriterij presoje pa 
niso le zahteve ISO 9001 ali dru-
gega mednarodnega standarda, 
ampak med kriterije presoje sodijo 
tudi zahteve iz organizacijskih pred-
pisov, navodil itd.

Zapis neskladnosti mora biti zelo 
natančen, saj se iz njega določajo 
vzroki in korektivni ukrepi. Zapis/
izjava o neskladnosti mora biti po-
vezana s sistemskim vprašanjem, 
samoumevna, v jedrnati obliki in 
brez ponavljanja presojevalskih do-
kazov. Iz tega sledi, da mora zapis 
o neskladnosti vsebovati: preso-
jevalski dokaz, zahtevo in izjavo o 
neskladnosti.

Ob neskladnosti, kakor tudi pri pri-
poročilu, se moramo vedno vpra-
šati, kakšna je dodana vrednost 
za organizacijo. Kajti organizacija 
po izdani neskladnosti pristopi k 
analizi vzrokov, k odpravi le-teh, s 

čimer lahko posledično povečuje 
zadovoljstvo uporabnikov stori-
tev. Zato je zelo pomembno, kako 
organizacija določa resnični vzrok 
neskladnosti (5x zakaj), saj je ravno 
od tega odvisna vrsta korektivnega 
ukrepa. Če je neskladnost obravna-
vana kot naključni dogodek, korek-
tivni ukrep ne bo uspešen, neskla-
dnost pa se bo ponavljala (dober 
primer za to so zdravila s preteče-
nim rokom uporabnosti v ambu-
lantah – ponavljajoča neskladnost, 
ki je največkrat obravnavana kot 
naključni dogodek, vzrok pa je sis-
temski).

Presojevalci smo dolžni na nasled-
njih presojah preveriti tudi reali-
zacijo ukrepov iz neskladnosti ali 
priporočil prejšnjih presoj. Pozorni 
moramo biti na to:

- da so izjave o dejanjih jasne, jedr-
nate,

- da se ukrepi sklicujejo na doku-
mente, postopke,

- da je uporabljen preteklik (to po-
meni, da je realizacija zaključena),

- da so označeni datumi realizacije 
iz preteklosti, ne prihodnosti (že 
izvedeno),

- da najdemo dokaze o izvedbi ko-
rektivnih ukrepov.

Učinkovit korektivni ukrep je tisti, ki 
z odpravo vzroka prepreči ponovi-
tev neskladnosti. Zato je toliko po-
udarkov na analizi vzrokov neskla-
dnosti, saj ima tako organizacija 
možnost preventivnega ukrepanja 
in možnost zmanjševanja tveganj.

Ko poročamo o neskladnosti, mora-
mo upoštevati:

- stopnjo zrelosti organizacije,
- stopnjo zaupanja v sistem vode-

nja kakovosti,
- tveganja in potencialne posledi-

ce,
- odnos/zavzetost organizacije do 

presoje,
- pozitivne ugotovitve,
- ali bodo ukrepi koristni in
- prilagoditi poročanje slušateljem.

Dober presojevalec ničesar ne 
predvideva. Njegove ugotovitve te-
meljijo na dokazih.

Suzana Šuklar, PVK

PREDSTAVITEV CENTRA ZA PREPREČEVANJE IN ZDRAVLJENJE 
ODVISNIH OD PREPOVEDANIH DROG ZDRAVSTVENEGA DOMA 

MURSKA SOBOTA (CPZOPD)

CPZOPD je del zdravstvene dejav-
nosti v Zdravstvenem domu Mur-
ska Sobota, ki obravnava specifično 
populacijo odvisnih od prepoveda-
nih drog. Je del mreže osemnajstih 
CPZOPD v Republiki Sloveniji.  

Vsaka odvisnost je drugačna, vsako 
zdravljenje je drugačno, tako je tudi 
naša pomoč prilagojena različnim 
potrebam. Spremembe v življenju 

se ne dogajajo same po sebi. Na 
njih se je treba pripraviti, jih izpe-
ljati ter vzdrževati. Z uporabniki, ki 
poiščejo pomoč v CPZOPD, se te-
meljito pogovorimo, skupaj pripra-
vimo najustreznejšo obliko pomoči 
in podpišemo terapevtski dogovor.

V CPZOPD izvajamo nizko- in viso-
kopražne programe zdravljenja od 
kemičnih in nekemičnih odvisnosti.

PRI OBRAVNAVI UPORABNIKA SO-
DELUJEJO strokovnjaki, ki so uspo-
sobljeni za delo na tem področju:

- zdravnik specialist družinske me-
dicine,

- zdravnik specialist psihiater,
- psiholog,
- socialni delavec,
- diplomirana/srednja medicinska 

sestra.
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PROGRAM: 
- psihoterapevtska obravnava pri 

boleznih odvisnosti od prepove-
danih drog in ostalih kemičnih in 
nekemičnih odvisnosti,

- substitucijski program z zdravili 
(metadon, buprenorfin in morfin 
s podaljšanim sproščanjem) pod-
prto rehabilitacijo,

- ambulantna detoksikacija,
- napotitev v drug terapevtski cen-

ter,
- priprava za odhod v terapevtsko 

skupnost (komune),
- testiranje na prisotnost metaboli-

tov PAS – prepovedanih in dovo-
ljenih (zdravila) – ter alkohola,

- testiranje na okužbe s hepatiti-
som B in C, HIV, SIFILIS, TBC,

- cepljenje proti hepatitisu B (Hep 
A+B).

OPIS DELA:
Poleg dela s substitucijskimi zdravili 
v našem centru izvajamo še druge 
aktivnosti:

- dnevno nudimo informacije po 
telefonu ali osebno,

- naročamo na pregled pri zdravni-
ku, ki skupaj z uporabnikom poi-
šče najustreznejšo pot zdravljenja 
odvisnosti,

- uporabnike naročamo k psihiatru, 
psihologu in socialnemu delavcu,

- nudimo pomoč pri pripravi odvis-
nika za vključitev v druge progra-
me zdravljenja.

PACIENTI IMAJO PRI NAS NA 
VOLJO:
- psihosocialno podporo,
- psihiatrično obravnavo,
- psihološko obravnavo,
- obravnavo družine,
- partnersko obravnavo,
- svetovanje pri bolezni odvisnosti.

SODELUJEMO Z:
- republiško koordinacijo za 

zdravljenje odvisnosti (mreže 
centrov v Sloveniji),

- NIJZ,

- s centri za socialno delo,
- bolnišnicami in drugimi zdra-

vstvenimi ustanovami,
- zapori,
- vzgojno-izobraževalnimi ustano-

vami,
- Zavodom Republike Slovenije za 

zaposlovanje,
- drugimi nevladnimi organizacija-

mi s tega področja.

ZA VSTOP V PROGRAM NI ČAKAL-
NE DOBE (v izrednih primerih 1–2 
tedna)

Daniela Martinec, dipl. m. s.
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ISKRICA

Vsak je genij,
ampak če sodimo ribo po tem,

kako pleza na drevo,
bo živela celo življenje v prepričanju, da je neumna.

Albert Einstein

Vir: pxhere.com


