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UVODNIK

Prav gotovo ima vsak letni čas svoje 
čare. Jesen je s svojimi kreativnimi 
barvami zelo čarobna in nam na 
trenutke podari še izjemno prijetno 
toplino sončnih žarkov. Hkrati jesen 
pomeni konec poletnih dopusto-
vanj in ponovni zagon med delovne 
obveznosti.

V tokratni številki vam predstavlja-
mo pomembno pridobitev Zdra-
vstvenega doma Murska Sobota, 
investicijo prizidka in dvigala. Oboje 

predstavlja izboljšane pogoje dela 
za zaposlene, hkrati pa bo našim 
uporabnikom omogočila višjo kako-
vost zdravstvenih storitev. Govora 
je tudi o posameznikovem zazna-
vanju njegove vloge v organizaciji 
(zavzetost zaposlenih) in o številnih 
dogodkih, ki so se jih udeležili sode-
lavci: WONCA – kongres družinskih 
zdravnikov v Bratislavi, 12. kongres 
zdravstvene in babiške nege, sve-
tovni dan brez tobaka, AHA-projekt 
in številni drugi. 

Javnosti se predstavijo zaposle-
ni v SPO – skupnostni psihiatrični 
obravnavi.

Čaka vas zanimivo branje.

Suzana Šuklar, dipl. m. s., 
 univ. dipl. org.

Predstavnik vodstva za kakovost
Odgovorna urednica

OB ZDRAVSTVENEM DOMU MURSKA SOBOTA 
SMO ZAČELI GRADITI PRIZIDEK

Investicija za prihodnost
Prizidek je predviden ob severni 
strani otroškega in mladinskega 
dispanzerja ter ginekološkega od-
delka Zdravstvenega doma Murska 
Sobota. Poleg dveh večjih večna-
menskih prostorov, oprem-ljenih 
za kakovostno vključevanje ranljivih 
skupin uporabnikov in za izvedbo 
skupinskih delavnic in svetovanj, ki 
jih izvaja Center za krepitev zdravja, 
bo prostor tudi za dodatne ambu-
lante, pisarne in drugo. Center za 
krepitev zdravja je letos pomembno 
okrepil svoje delovanje tako po šte-
vilu zapo-slenih strokovnjakov ka-
kor tudi po obsegu aktivnosti, ki jih 
izvaja in jih bo v ustreznih prostorih 
še nadgrajeval.

Pomembna pridobitev novo-
gradnje je tudi dvigalo. Omogočen 
bo dostop invalidnih oseb tako do 

novih prostorov kakor tudi do ob-
stoječih ambulant v 1. nadstropju. 
Obstoječ objekt namreč nima dvi-

gala in je nedostopen za osebe na 
invalidskih vozičkih. 
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Izvedba investicije bo pomembno 
vplivala na zagotavljanje visoke ka-
kovosti zdravja in bivalnega okolja, 
s tem pa na dvig življenjskega stan-
darda vseh občanov v občini Mur-
ska Sobota in občinah ustanovitelji-
cah. 

Vrednost celotnega projekta je 
954.385,87 EUR, pri čemer Zdra-
vstveni dom Murska Sobota fi-
nanci-ra investicijo  v vrednosti 
654.385,87 EUR iz lastnih sredstev 
oziroma iz presežnih prihodkov nad 
odhodki, ustvarjenih v zadnjih letih. 

Preostali znesek v višini 300.000 
EUR predstavljajo sredstva evrop-
ske kohezijske politike iz Evrop
-skega sklada za regionalni razvoj 
(ESSRR) in sredstva iz proračuna RS, 
namenjena za izgradnjo in opremo 
prostorov, v katerih bo deloval Cen-
ter za krepitev zdravja. Omenjena 
sredstva so bila uspešno pridoblje-
na s strani Mestne občine Murska 
Sobota v okviru Javnega razpisa 
“Nadgradnja in razvoj preventivnih 
programov in njihovo izvajanje v 

primarnem zdravstvenem varstvu 
in lokalnih skupnostih”, ki ga v vse-
binskem smislu izvaja ZD Murska 
Sobota v letih 2018 in 2019, sofi-
nancirata pa Evropski socialni sklad 
(ESS) in proračun RS.

Izvajalec del je POMGRAD, d. d., 
Murska Sobota, ki je bil izbran na 
podlagi skupnega javnega naroči-la 
Mestne občine Murska Sobota in 
Zdravstvenega doma Murska Sobo-
ta.

Pomemben korak pri 
reševanju prostorske stiske
Zadnja investicija v izgradnjo objek-
ta oziroma pridobitev prostorskih 
kapacitet  – izgradnja Diagno-stič-
nega laboratorija na dvorišču ZDMS 
– je bila realizirana pred 39 leti. V 
zadnjih desetletjih novo-gradenj ni 
bilo, investicije so bile usmerjene v 
saniranje in optimizacijo obstoječe 
infrastrukture. S širitvijo obstoječih 
programov dejavnosti (ambulante 
družinske medicine, zobozdravstve-
na dejav-nost), zaradi nadgradnje 
(preoblikovanje Zdravstvenovzgoj-

nega centra v Center za krepitev 
zdra-vja, Ambulante za mentalno 
zdravje v Center za duševno zdrav-
je otrok, mladostnikov in odraslih) 
in po pridobitvi novih programov 
(Razvojna ambulanta za zgodnje 
obravnavanje otrok in mladostni
-kov) so se pojavile tudi nove potre-
be po primernih prostorih.

Zdravstveni dom Murska Sobota 
uresničuje poslanstvo in lastno vi-
zijo javnozdravstvenega zavoda s 
pomembno pridobitvijo novih pro-
gramov in širitvijo obstoječih pro-
gramov v letu 2018/19. Za izved-
bo dodatnih in nadgrajenih vsebin 
so potrebni novi prostori, ki jih bo 
novogradnja prizidka omogo-ča-
la. Novi prostori bodo občanom in 
ostalim uporabnikom na voljo v za-
četku prihodnjega leta. Gre za po-
membno pridobitev, ki bo izboljšala 
pogoje dela in kakovostno izvajanje 
javnih zdravstvenih programov.

Edith Žižek Sapač, dr. med., spec. 
Direktorica

ZAVZETOST ZAPOSLENIH

Kaj je zavzetost zaposlenih?
Je posameznikovo zaznavanje nje-
gove vloge in namena le-te, kajti 
nekateri zaposleni se pogosto ne 
zavedajo dovolj svoje vloge v orga-
nizaciji ali pa ni jasnosti vloge posa-
meznika v organizaciji.

Katere so lastnosti zavzetega 
zaposlenega?
Zavzeti zaposleni:
-  je osredotočen na svoje delo (kar 

se odraža s tem, kakšno energijo 
oddaja med svojim delom), 

- je prilagodljiv, 
- je vztrajen pri doseganju organi- Vir: pixabay.com
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zacijskih ciljev,
- se počuti pripadnega organizaciji 

(vendar če je samo pripaden, ni 
nujno, da je tudi zavzet),

- razume cilje organizacije,
- se osredotoča na rezultate dela.

Gallupova teorija deli zaposlene na: 
- zavzete (svoje delo opravljajo s 

strastjo in predanostjo, so globo-
ko povezani s podjetjem in cilji 
podjetja, so inovativni in kreativ-
ni),

- nezavzete (med delom so mental-
no odsotni, v delo vlagajo pred-
vsem čas, ne pa tudi strasti in 
energije, načeloma niso škodljivi 
za delovno okolje, žal pa tudi ne 
posebej koristni),

- aktivno nezavzete (teh je največ in 
so najbolj toksični, so več kot ne-
zadovoljni, svoje nezadovoljstvo 
aktivno izkazujejo in rušijo vse, 
kar ustvarijo zavzeti zaposleni).

Prednosti zavzetosti, slabosti 
nezavzetosti
Zavzeti zaposleni organizaciji prina-
šajo večje zadovoljstvo odjemalcev 
storitev, višjo prodajo in višjo pro-
duktivnost, saj ponujajo kakovo-
stnejšo storitev. 
Nezavzetost pa se v organizacija 
kaže s višjim absentizmom, vedno 
višjo fluktuacijo, z nezgodami pri 
delu in pritožbami odjemalcev.

Dobro je vedeti, da stalna priso-
tnost zaposlenega na delovnem 
mestu še ne pomeni njegove zavze-
tosti.

Zavzete zaposlene lahko razdelimo 
na:
- kimavce (imajo sicer pozitiven do-

nos, vendar so preveč neaktivni, 
da bi se spremenili; počutijo se 
ogrožene, ko so izpostavljeni; naj-
bolje pa se počutijo, ko so zgolj 
nemi opazovalci),

- žrtve (imajo negativen odnos, 
niso aktivni, čutijo, da jim drugi 
zaposleni škodujejo, vendar na to 
ne reagirajo),

- zvezde (imajo visok energetski 
naboj, so izjemno zavzeti in en-
tuziastični in v delo vlagajo veliko 
napora, zavedajo pa se omejitev 
in ovir, ki so jih pripravljeni pre-
magati),

- cinike (aktivno nezavzeti, ki ima-
jo veliko energije in so lahko zelo 
glasni, so pa osredotočeni na ne-
gativne plati; ta skupina je najbolj 
težavna).

Pogosto se zavzetost meša s so-
rodnimi pojmi, kot so zadovoljstvo 
zaposlenih, lojalnost zaposlenih in 
deloholizem. Zato namenimo nekaj 
besed razlagi sorodnih pojmov.

ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH
Zadovoljni ≠ zavzeti
Zadovoljni zaposleni dobijo to, kar 
želijo: dobro plačo, nagrade, vedo, 
kaj se dogaja v organizaciji, imajo 
ustrezne delovne pogoje. Ni nujno, 
da takšen zaposleni kaj prispeva k 
rezultatom podjetja s svojo inova-

tivnostjo, kreativnostjo in produk-
tivnostjo. Zadovoljstvo zaposlenih 
je torej lahko povezano z zavze-
tostjo, ni pa nujno, da ta povezava 
v praksi tudi obstaja.

LOJALNOST ZAPOSLENIH
Visoka lojalnost zaposlenih ni nujno 
povezana z zavzetostjo in posledič-
no uspešnostjo organizacije. Ravno 
nasprotno. Organizacije z veliko lo-
jalnostjo zaposlenih so podvržene 
okorelosti in nepripravljenosti na 
spremembe. Primanjkuje energet-
skega naboja, zato niso konkurenč-
ni na trgu. Veliko zaposlenih se v 
takšni organizaciji počuti kot žrtve 
(trava na sosedovem vrtu je bolj 
zelena) in ne iščejo nove zaposlitve, 
so pa zelo pasivni.

DELOHOLIZEM
Zadovoljstvo zaposlenih je poveza-
no s strastjo pri delu. Vendar lahko 
govorimo o:
- usklajeni strasti (nadzor nad ak-

tivnostmi, aktivnosti pa zajemajo 
pomemben, vendar ne pretirano 
potenciran prostor v življenju za-
poslenega),

Slika 1: Vrste zavzetosti. Povzeto po Žibret, K. (2019). Upravljanje z zavze-
tostjo zaposlenih, SIQ gradivo za interno uporabo
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- obsesivni strasti (aktivnosti nad-
zorujejo zaposlenega, kar posle-
dično pri zaposlenem vodi do 
frustracij in nezadovoljstva = de-
loholizem).

Kje se glede zavzetosti nahaja 
Slovenija?
Povzeto po Žibret, K. (2019). 
Upravljanje z zavzetostjo zaposle-
nih, SIQ gradivo za interno uporabo.

Izsledki Gallupove raziskave iz leta 
2017 kažejo, da je v vzhodni Evropi 
le 15 % zaposlenih zavzetih, še manj 
pa v zahodni Evropi, in sicer le 10 %, 
aktivno nezavzetih pa je kar 19 %.

Posledice nezavzetih nemških de-
lavcev stanejo nemško gospodar-
stvo letno med 80,3 in 105,1 mili-
jard evrov.

Organizator izobraževanja, ki sem 
se ga udeležila v mesecu juliju, je 
bil Slovenski inštitut za kakovost in 
meroslovje (SIQ). Predavatelj Kle-
men Žibret.

Vir:
Žibret, K. (2019). Upravljanje z zav-
zetostjo zaposlenih, SIQ gradivo za 
interno uporabo, Slovenski inštitut 
za kakovost in meroslovje, Ljublja-
na.

Suzana Šuklar,
predstavnik vodstva za kakovost

Država
zavzeti 

zaposleni (%)
nezavzeti 

zaposleni (%)
aktivno 

nezavzeti (%)
Slovenija 13 71 16
BIH 13 69 18
Hrvaška 13 71 15
Češka 14 65 20
Madžarska 10 66 24
Poljska 14 73 13
Srbija 22 60 18
Slovaška 15 66 18
Norveška 17 75 8
Nemčija 15 70 15
Švica 13 76 12
Avstrija 12 71 18
Velika Britanija 11 68 21
Francija 6 69 25
Španija 6 79 15
Italija 5 64 30

Tabela 1: Zavzetost zaposlenih po Evropskih državah.

GOVORNO-JEZIKOVNI RAZVOJ IN MOTNJE 
GOVORNO-JEZIKOVNE KOMUNIKACIJE

V ponedeljek, 20. 5. 2019, sta bila 
dispanzer za mentalno zdravje otrok 
in mladostnikov ter delo logopeda 
predstavljena v oddaji »Za zdravje«. 
Pogovor se je nanašal na razvoj ko-
munikacije, govora in jezika ter na 
govorno-jezikovne motnje.

Govorno-jezikovni razvoj se zač-
ne ob rojstvu. Otrokovo prvo leto 
življenja je zelo pomembno za ra-
zvoj predverbalnih sposobnosti. V 
prvem letu se otrok odziva na zvo-
ke, obrača oči ali glavo v smeri, od 
koder prihaja zvok, in se oglaša. Ok-
rog prvega leta starosti spregovori 

prvo besedo. Nekateri to storijo že 
pri devetih mesecih, drugi pa pri 
petnajstih. Prva beseda je po nava-
di poimenovanje oseb ali predme-
tov v otrokovi bližini, in sicer mama, 
ati, lahko so pa tudi preprosti glago-
li. Prva beseda je mejnik, da otrok 
začne govoriti. Med prvim in dru-
gim letom starosti  zna otrok raz-
polagati z znanimi predmeti in pove 
eno do tri besede. V drugem letu 
je zelo pomembna otrokova igra. V 
drugem letu tudi pove svoje ime in 
začne uporabljati dvobesedni sta-
vek (recimo: »Mama, pil.«). Med 
tretjim in četrtim letom veliko spra-

šuje in pripoveduje.  Uporablja in 
pozna nekje do 1000 besed. Med 
četrtim in petim letom je otrokov 
govor že podoben govoru odra-
slega, razume večino tega, kar sliši 
doma ali v vrtcu. Nekje do petega 
leta starosti aktivno uporablja 2000 
besed, razume pa jih do 20000.

Starši lahko vplivajo na razvoj otro-
kovega govora in jezika. To storijo 
tako, da otroku v  prvem letu poi-
menujejo osebe in predmete, ki jih 
pozna, mu pojejo pesmice in opisu-
jejo vse, kar delajo (npr. ko ga pre-
vijajo, kuhajo). Okrog drugega leta 
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starosti lahko krepijo govorno-jezi-
kovno komunikacijo preko knjig in 
slikanic, se ob njih pogovarjajo in 
mu razložijo nerazumljive besede. 
Predvsem je pomembno, da smo 
odrasli dober, pravilen govorno-je-
zikovni model otrokom. To pome-
ni, da ne uporabljamo otroškega 
govora, saj so te besede drugačne 
od pravega govora in otroku otežijo 
učenje besed. Prav tako ne uporab-
ljamo pomanjševalnic. Praviloma 
so pomanjševalnice daljše besede, 
otrok pa sprva lahko govori le krat-
ke in enostavne besede. Odrasli 
damo otroku največjo popotnico za 
naprej, če z njim govorimo pravilno.

Pomembno vprašanje je, kdaj otro-
ka peljati k logopedu. Ob določeni 
starosti se prižgejo različni alarmi. 
Če se ob prvem letu otrok ne odziva 
na svoje ime, ne razume preprostih 
navodil in ne vzpostavlja očesnega 
kontakta, se ne odziva na hrup, ga 
ne zanimajo zvočne igrače, je to 
eden od opozorilnih znakov. Če se 
pri dveh letih starosti še ne spora-
zumeva z govorom, ne posnema 
govora ali mimike odraslih, ne kaže 
interesa za dogajanje v okolici, prav 
tako. Pri treh letih starosti moramo 
reagirati v primerih, ko otrok še 
vedno ne govori ali spregovori le 
nekaj besed ali je njegov govor tež-
je razumljiv drugi osebi, ne odgo-
varja na vaša vprašanja ali jih sam 
ne postavlja in nima potrebe po igri 
z vrstniki. Pri štirih letih pa, če ima 
velike težave z jezikovno strukturo, 
ne uporablja predlogov, težko išče 
besede, veliko glasov še ni razvitih 
in je govor še vedno nerazumljiv. 
Večina majhnih otrok se ne zave-
da, da je njihov govor drugačen od 
drugih. Radi komunicirajo ne glede 
na to, kako govorijo. Zato je tu po-
membna vloga staršev, vzgojiteljev, 
odraslih, kako na to odreagiramo. 
Če mu damo povratno informacijo 

in ga ves čas popravljamo, otrok to 
ozavesti, kar lahko negativno vpliva 
na njegovo govorno-jezikovno ko-
munikacijo.

V Zdravstvenem domu Murska So-
bota želimo terapijo mlajših otrok 
integrirati v igro. Prvi cilj je, da se 
otrok počuti dobro, da rad pride in ti 
zaupa. Ko je odnos vzpostavljen, se 
je pripravljen potruditi tudi takrat, 
ko je malo težje. Pomemben faktor 
v terapiji so starši, ki z otrokom po 
naših navodilih delajo doma in tako 

terapijo prenesejo v vsakdanje živ-
ljenje in dnevno rutino. Z zgodnjo 
logopedsko obravnavo izkoristimo 
plastičnost možganov za učenje ter 
kritično obdobje za razvoj jezika, 
kar pomeni, da z manj napora dose-
žemo večji učinek. V tem  zgodnjem 
obdobju se v razvoju komunikacije 
zgodi največji preskok, otrok pa je 
tudi najbolj dovzeten za usvajanje 
govora in jezika. Hkrati pa z zgodnjo 
obravnavo dolgoročno spodbudi-
mo razvoj jezikovnih sposobnosti, ki 
kasneje vplivajo tudi na druga pod-

STAROST OPOZORILNI ZNAKI 
Od rojstva do 6 meseca - Otrok se ne odziva na zvoke. 

- Ne vzpostavlja očesnega kontakta. 
Pri 12 mesecih - Ne kaže s prstom, pomaha »pa-pa«. 

- Ne beblja, čeblja. 
- Se ne odziva na svoje ime. 
- Ne išče kontakta z drugimi. 

Pri 18 mesecih - Govori manj kot 20 besed. 
- Govor se slabša. 
- Ne pokaže, »kje je medo, skodelica, piškot« 

itd. 
- Ne kaže zanimanja za okolico, ljudi. 

Pri 2 letih - Besed ne povezuje v dvobesedne povedi: 
»To avto. Mami sok.« 

- Govor je zelo težko razumljiv (tudi staršem).
Pri 3 letih - Neznanci pri njemu razumejo manj kot po-

lovico povedanega. 
- Uporablja le nekaj glagolov, ne pa tudi pri-

devnike in predloge. 
- Ne oblikuje tribesednih povedi. 

Pri 4 letih - Težko začne poved, ponavlja zloge in bese-
de. 

- Uporablja kratke, enostavne povedi. 
- Ne zna pripovedovati o dogodkih iz bližnje 

preteklosti. 
- Večine glasov še ne izgovarja. 

Pri 5 letih - Besed se težje spomni. 
- Povedi imajo veliko slovničnih napak (na-

pačen besedni red, skloni, izpušča veznike, 
predloge). 

- Besed ne zmore pravilno ponoviti. 
- Težje sledi skupinskim navodilom ali daljši 

zgodbi. 

Tabela 1: Opozorilni znaki v govorno-jezikovem razvoju



8

ročja življenja, kot so branje, social-
ne spretnosti in vedenje.

Pomembno dejavnost logoped-
skega dela v  Zdravstvenem domu  
predstavljajo tudi sistematski lo-
gopedski pregledi 5-letnih otrok, 
pri katerih se odkrivajo govorne 
težave. Največ težav v tem obdobju 
predstavljajo artikulacijske motnje 
oz. dislalije in pomenijo nepravil-
no izgovorjavo posameznih glasov. 
Najpogostejša motnja je sigmati-
zem (sem spadajo sičniki in šumni-
ki). Naslednja pogosta motnja je 
rotacizem (glas R). Sledi še glas L, 
tudi glasova K in G. Pri obsežnejših 
težavah pa so lahko moteni tudi še 
ostali glasovi. Težave pri artikulaci-
ji se kažejo kot substitucija, ko se 
določen glas zamenjuje z drugim 
glasom, kot distorzija (glas se izgo-
varja popačeno, nepravilno) in kot 
omisija (ko se določeni glas izpušča 
v besedi). Poleg artikulacijskih te-
žav pa se lahko pojavijo motnje tudi 
na področju jezika (nerazviti govor, 
disfazija), motnje ritma in tempa 
(jecljanje , brbotanje), motnje glasu 
(hripavost) in motnje kot posledica 

možganskih okvar (CP in poškodbe 
glave). Vzroki za nastanek motenj 
so različni, lahko gre za slab govor-
ni model, lahko so organski vzroki, 
psihološki, dedni in tudi neznani 
vzroki. Lahko so med seboj tudi po-
vezani. Logopedske vaje potekajo 
kontinuirano, logoped določi po-
gostost vaj, ki so prilagojene otro-
kovim potrebam in sposobnostim. 
Čim starejši je otrok, bolj aktivno 
naj bi sodeloval in izvajal vaje, ki se 
delajo pri korekciji glasov. Do šeste-
ga leta naj bi bili glasovi razviti. Ven-
dar ni vedno tako. Težave se lahko 
zavlečejo še v šolsko obdobje. Us-
peh terapij je odvisen od različnih 
dejavnikov. V prvi vrsti od obsega in 
vrste motnje, potem od odnosa, ki 
se vzpostavi med logopedom in ot-
rokom. Zelo pomembno vlogo ima-
jo tudi starši, ki so ob obisku terapij 
sproti seznanjeni z delom in izvaja-
njem samih vaj (sproti pokažemo, 
usmerjamo, opozarjamo). S tem je 
povezano tudi zaupanje staršev v 
naše delo in posledično tudi delo 
z otrokom doma. Pričakujemo, da 
starši aktivno sodelujejo v tem pro-
cesu in s tem pripomorejo k hitrejši 

odpravi težav.

Vzpostavljanje in učenje govora je 
proces, ki traja in zahteva veliko 
ponovitev in interakcij ter pelje h 
končnemu in osnovnemu cilju – 
razviti otrokove optimalne govorno
-jezikovne sposobnosti.

Ana Novak, prof. defekt. logoped
Barbara Šumak, prof. spec. in reh. 

pedag. – logoped 

Viri:
Dale, P., Price, T., Bishop, D., Plomin, 
R. (2003). Outcomes of early langu-
age delay: I. Predicting persistent 
and transient language difficulties 
at 3 and 4 years. Journal of Speech, 
Language, and Hearing Research, 
46, 544–560.
Hawa, V. V. in Spanoudis, G. (2014). 
Toddlers with delayed expressive 
language: An overview of the chara-
cteristics, risk factors and language 
outcomes. Researchers in Develo-
pmental Disabilities, 35, 400–407.
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SVETOVNI DAN BREZ TOBAKA 2019

Zadnjega dne v mesecu maju sem 
se v Ljubljani udeležila Nacionalne-
ga simpozija ob svetovnem dnevu 
brez tobaka.  Letos je potekal pod 
geslom  »BREZ TOBAKA ZA ZDRAVJE 
PLJUČ«. Osnovni namen aktivno-
sti, ki na ta dan potekajo po vsem 
svetu, je ozavestiti ljudi o škodlji-
vostih kajenja in kadilce spodbuditi 
k opustitvi le-tega.

Po podatkih Svetovne zdravstvene 
organizacije:
- skoraj milijarda Zemljanov kadi,
- šest milijonov ljudi vsako leto 

umre zaradi posledic kajenja,
- 600.000 nekadilcev vsako leto 

umre zato, ker so izpostavljeni 
škodljivim posledicam kajenja 
drugih!

Stanje v Sloveniji:
- skoraj četrtina Slovencev kadi,
- skoraj tretjina Slovencev je iz-

postavljena pasivnemu kajenju 
in vdihnejo 80 % vseh – v cigareti 
prisotnih – škodljivih snovi,

- 3600 Slovencev vsako leto umre 
zaradi posledic kajenja – to po-
meni 10 Slovencev vsak dan,

- polovica kadilcev umre zaradi 
bolezni, ki so posledica kajenja 
– ena četrtina jih umre že pred 
60. letom starosti –, številna leta 
pred smrtjo pa preživijo v slabem 
zdravju in močno zmanjšani kvali-
teti življenja,

- kadilci umirajo v povprečju 15 let 
prej v primerjavi z nekadilci.

To so podatki, ki ne potrebujejo 
podnapisov.

Delnice tobačne industrije daleč 
presegajo vse druge multinacional-
ne korporacije – kdor je leta 1900 
vložil v njihovo delnico 1 sam do-

lar, je njegov finančni izkupiček 
danes 6,2 milijona  dolarjev! Tudi 
ta podatek ne potrebuje prevoda. 
Tobačna industrija budno spremlja 
svoje uporabnike, se odziva na nji-
hove potrebe, ponuja nove (»manj 
škodljive«) izdelke in je vedno nekaj 
korakov pred uporabniki. 

O patologiji, ki jo povzroča kajenje, 
je znanega veliko in verjamem, da 
jo poznamo –  iz literature, še bolj 
pa iz prakse, saj se vsakodnevno 
srečujemo z usodami ljudi, ki trpijo 
zaradi posledic kajenja. Zato bom 
predstavila samo novosti s tega 
področja.

Kadilske navade kadilcev so se za-
radi ponudbe »manj« škodljivih ci-
garet spremenile. Uporabniki teh 
cigaret za dosego enakega učinka 
inhalirajo globlje in dim dalj časa za-
držujejo v zgornjih dihalih. Posledi-
ca takega vzorca kajenja je povsem 
drugačna od obljub proizvajalca – 
spremenila se je zgolj patofiziologi-
ja pljučnega raka, nikakor pa se ni 
zmanjšala škodljivost kajenja.

Transplantacijski izločitveni kriteriji 
za transplantacijo so strogi. Kandi-
dat za transplantacijo pljuč mora 
biti nekadilec oz. nekadilec najmanj 
2 leti. Ta sklop predavanj se je zak-
ljučil tako: »Potrebujete še več in-
formacij o pljučnem raku? Potem 
nadaljujte s kajenjem ali pa začnite 
z njim!« 

V ZDA, Kanadi in tudi že v Evropi 
(Hrvaška, Nizozemska) raziskujejo 
v  smeri presejalnih programov za 
raka pljuč. Dosedanji rezultati teh 
preiskav v Kanadi so pozitivni in 
govorijo v prid presejanju z nizko-
dozno sevalnimi preiskavami, s t. i. 

spiralnim CT-jem. Te preiskave lah-
ko pri velikem odstotku dolgoletnih 
kadilcev raka odkrijejo že zgodaj. V 
Sloveniji k tovrstnemu presejanju še 
nismo pristopili. Zaenkrat bi nam to 
predstavljalo prevelik organizacijski 
zalogaj, saj še nimamo kadra, ki bi 
bil dovolj strokovno usposobljen za 
odčitavo teh slik, niti izdelanih kri-
terijev, katere rizične skupine kadil-
cev in pasivnih kadilcev zajeti v pre-
sejanje. Zato pri nas ostaja edino 
varna zaščita primarna preventiva.

Hkrati pa je Slovenija ena redkih 
držav, ki ima v OZV brezplačen pro-
gram odvajanja od kajenja. Pro-
gram se izvaja v centrih za krepitev 
zdravja (tudi v našem CKZ) in v zdra-
vstvenovzgojnih centrih. Izvajamo 
ga dipl. m. s. z dodatnimi specialni-
mi znanji. 

Kajenje že dolgo ni več pojmovano 
kot razvada. Zaradi kompleksnosti 
številnih telesnih in duševnih pro-
cesov ga uvrščamo med odvisnosti. 
V procesu odvisnosti od nikotina 
delujejo namreč povsem enaki me-
hanizmi, kakor v primeru upora-
be katerekoli druge psihoaktivne 
snovi. Ko za uravnavanje svojega 
neugodnega notranjega počutja 
uporabljamo neko snov ali prav do-
ločen način obnašanja, gre za odvi-
snost! Opuščanje kajenja je vseka-
kor lahko težak proces, vendar je 
opustitev kajenja koristna za zdrav-
je v kateremkoli starostnem obdob-
ju, največje koristi za zdravje pa po-
sameznik pridobi, če kajenje opusti 
pred 40. letom starosti. Zavedajmo 
se, da nič od tega, kar lahko storimo 
zase in/ali za svoje paciente kadilce, 
ni pomembnejše od tega, da opus-
timo kajenje in/ali jim pomagamo 
opustiti kajenje. 
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V nadaljevanju strokovnega simpo-
zija se je kot primer dobre prakse 
predstavil Onkološki inštitut Lju-
bljana. V juniju 2018 so zaposleni 
OI izdelali Interni pravilnik in začeli z 
lastno kampanjo ozaveščanja o ško-
dljivostih kajenja. Prepoved kajenja 
velja v vseh prostorih OI (nobenih 
kadilnic) in na vseh zunanjih površi-
nah celotnega OI. »Varnostni rob« 
prepovedi kajenja sega še dodatna 
2 m izven ograje OI. Velja za vse 
zaposlene, vse bolnike, ki se zdravi-
jo pri njih, ter vse druge v času, ko 
se zadržujejo znotraj navedenega 
»varnostnega roba«. Na navedeni 
lokaciji so nameščene številne pro-

mocijske table. Sporočila na njih 
s prijaznim pristopom poudarjajo 
dejstva koristi in oddaljujejo ka-
dilce z vseh funkcionalnih zemljišč 
OI: »Premakni se za 3 m proč od 
tukaj!«, »Spoštuj mojo pravico do 
zdravega delovnega okolja/bolni-
šničnega okolja!« in »OI podpira 
življenje in družbo brez kajenja!«. 
Osrednji namen njihove lastne 
kampanje je spodbuditi kadilca k 
razmisleku o prenehanju kajenja. 
OI se s to kampanjo močno usmerja 
tudi na vse svoje zaposlene. Jasno 
jim sporoča, da kajenje nikakor ne 
sme biti opcija za zaposlene v zdra-
vstvu. Kampanji OI se je pridružila 

že večina ostalih enot, povsod v 
krogu UKC LJ.

In zdaj se sprašujem: »Zakaj mi ne 
zmoremo tega za svoje sodelavce 
kadilce? Kje se je zataknilo? Pa ne 
zato, da bi jih »nagnali« izven varno-
stnega roba – tu  ne gre za to! Samo 
imejmo jih preprosto toliko radi, da 
bodo vsaj v svojem delovnem času 
»na varnem ozemlju« – skupaj z 
nami, se z nami smejali, načrtovali, 
pripovedovali in potem nekega dne 
spoznali, da so pripravljeni.

Blanka Dugar, dipl. m. s.
Center za krepitev zdravja

AKTIVNO IN ZDRAVO STARANJE

18. 6. 2019 smo v Zdravstvenem 
domu Murska Sobota gostili projek-
tne partnerje v okviru AHA-projek-
ta – aktivno in zdravo staranje. Ses-
tali smo se s predstavniki 
Medicinske fakultete Graz, NIJZ 
Murska Sobota, Human.technology 
Styria ter predstavniki Mestne obči-
ne Bad Radkesburg. Za načrtovanje 
projekta so bili izvedeni trije sestan-
ki, kjer so se opredelili cilji, dejav-
nosti, rezultati in odgovornosti pro-
jekta.

Cilj AHA-projekta je spodbujanje 
aktivnega in zdravega staranja v 
regiji Promura, ki opisuje obmej-
no območje Avstrija-Slovenija in 
zajema občino Bad Radkesburg in 
Pomursko regijo. Primerjava pre-
bivalstva v regiji Promura kaže, da 
imata obe regiji strukturne značil-
nosti prebivalstva, starejšega od 65 
let. Po podatkih Statističnega urada 
Republike Slovenije za leto 2012 
je v Murski Soboti 18,8 % prebi-
valstva starejšega od 65 let, v Bad 
Radkesburgu pa je ta delež 28,3 %. 

Projekt je namenjen ciljni skupini 
prebivalcev in turistov, starejših od 
50 let, ki potrebujejo dostop do in-
formacij za aktivno staranje. V regiji 
Promura se želi povezati obstoječe 
znanje in zmogljivosti na področju 
zdravstvenega turizma. Prizadeva 
se za vzpostavitev mreže čezmej-
nega zdravstvenega in turističnega 
sektorja z zemljevidi preventivnih 
storitev, kjer bi se povezovali z uni-

verzami, raziskovalnimi in izobraže-
valnimi ustanovami. 

V ta namen je direktorica Edith Sa-
pač Žižek projektnim partnerjem 
predstavila delovanje in vizijo Zdra-
vstvenega doma Murska Sobota. 
Preventivne dejavnosti, ki jih izva-
jamo v okviru projekta Nadgradnja 
in razvoj preventivnih dejavnosti in 
storitve, ki jih nudimo našim upo-
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rabnikom, so predstavili sodelavci 
iz otroškega dispanzerja, dispanzer-
ja za žene, dispanzerja za mental-
no zdravje, pljučnega dispanzerja, 
pedontološke ambulante, centra 
za krepitev zdravja in patronažne 
službe. 

Raznolika ponudba preventivnih 
storitev v Sloveniji in visoka gostota 
zdravnikov in zdravstvenih delavcev 
v Avstriji omogočata povezovanje 
na različnih področjih tako v zdra-
vstvenem kot gospodarskem sek-
torju. Obmejno sodelovanje in po-
vezovanje bo pripomoglo k novim 
raziskavam in inovacijam na podro-
čju aktivnega in zdravega staranja.

Renata Gorjan, dipl. m. s. 
Pomočnica direktorice 

za področje ZN
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WONCA 2019

Letošnji kongres družinskih zdravni-
kov je potekal v Bratislavi, in sicer 
med 26. in 29. junijem.

Udeležilo se ga je 1887 zdravnikov 
iz 15 evropskih držav. Srečanje je 
potekalo v centru mesta – na treh 
lokacijah – in je bilo odlično stro-
kovno in logistično organizirano. 
Utrip Slovaške je bil v poletnem 
vročinskem valu s temperaturami 
do 38 stopinj Celzija prijeten. Mes-
to je vajeno turističnega in kongres-
nega vrveža, domačini  so prijazni 
in umirjeni. Bila sem v skupini slo-
venskih zdravnikov, bilo nas je 20 in 
smo bili iz vseh predelov Slovenije. 
Predavanja so potekala praktično 
čez cel dan. Zelo sem bila navdu-
šena nad predavanji naših učiteljic, 
prof. Mateje Bulc, prof. Danice Pa-
vlič Rotar in prof. Zalike Klemenc 

Ketiš. Vse tri zasedajo vidna mesta 
v odborih kot predsednice v okvi-
ru programa Wonca in pomembno 
vplivajo na strokovni razvoj svetov-
ne družinske medicine.

Na kratko bi povzela zanimive po-
datke glede precepljenosti po Evro-
pi. Predstavljena so bila obvezna in 
priporočena cepljenja v različnih 
državah Evrope. Znani so podatki o 
izbruhih ošpic v Litvi, kjer je v letoš-
njem letu do danes zbolelo več kot 
700 ljudi. Cepljenje v Litvi namreč 
ni obvezno. V Franciji je cepljenje 
otrok obvezno preden ti vstopijo v 
vrtec ali šolo. Finska nima obveznih 
cepljenj, vendar sta precepljenost 
in osveščenost ljudi zelo visoki. Pri 
tem imajo pomembno vlogo zdrav-
niki in zdravstveno osebje. Starši po 
priporočilu zdravnikov cepijo svoje 

otroke. Podana so bila priporočila 
za dobro prakso, in sicer:

1. Pomembno je, da je zdravnik t. 
i. »role leader«, in sicer tako, da 
so on in njegovi družinski člani 
cepljeni.

2. Zdravnik mora imeti »up to 
date« strokovno znanje s tega 
področja, se pravi da npr. ne 
odsvetuje cepljenja nosečnicam 
proti gripi, ampak ga – naspro-
tno – strokovno in utemeljeno 
priporoča.

3. Priporočljivo je vključevanje v 
lokalno skupnost: s predavanji, 
članki, izobraževanji na temo 
cepljenja v lokalnih glasilih, z iz-
obraževanjem staršev v šolah in 
vrtcih ipd.

4. Pojavljajo se izbruhi nalezljivih 
bolezni. V prihodnosti jih zaradi 
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migracij ljudi in proti okužbam 
necepljene populacije lahko pri-
čakujemo še več.

5. Pomembno je, da se od negativ-
nih stranskih učinkov cepljenja 
usmerimo k pozitivnim učinkom 
in vidikom in si prizadevamo za 
zaščito pred boleznimi, še zlasti 
pri osebah, ki so imunsko kom-
promitirane in bi se želele cepiti, 
pa se ne morejo.

Zdravniki družinske medicine zdra-
vimo po protokolih, čemur pravimo 
strokovne smernice. Le-te so v zad-
njih desetih letih doživele temeljito 
prenovo in dopolnitve. Temeljijo na 

znanstvenih dokazih in so name-
njene širši obravnavi populacije, 
niso pa eksplicitno namenjene po-
samezniku. Zato je pomembno, da 
osebni zdravnik obravnava vsakega 
posameznika posebej, saj je vsak 
bolnik svet zase in je tudi lastnik in 
skrbnik svojega telesa. Z vsakim po-
sebej se je treba pogovoriti, mu raz-
ložiti: kaj pomeni diagnoza bolezni, 
potek zdravljenja in tudi prognozo 
bolezni. Pomembno je ugotoviti, 
kaj pacient potrebuje in kaj priča-
kuje. Pri obravnavi kronično bolnih 
pa bo treba uvesti nove tehnike in 
načine obravnave.

Ko obiščeš tako pomembno sreča-
nje, kot je Wonca, in so kot predava-
teljice prisotne slovenske zdravnice, 
ki so med vodilnimi usmerjevalci 
razvoja družinske medicine na sve-
tovnem polju, si lahko ponosen, da 
si zdravnik ter delaš za dobro ljudi 
in izvajaš svoje poslanstvo v naši 
deželi Sloveniji.

Suzana Makoter, dr. med., spec.

ZAČETKI ZOBOZDRAVSTVENE VZGOJE IN PREVENTIVE 
V ZD MURSKA SOBOTA

Leta 1977 sem začela sistematično 
izvajati zobozdravstveno preventi-
vo. Prvi obisk je potekal tako, da 
sem v razredu stala pred tablo in 
samo govorila. Oporne točke sem 
imela napisane na tabli. Naši začet-
ki so bili brez kakršnihkoli pripo-
močkov (npr. avdio-vizualna 
sredstva). Za demonstracijo nisem 
imela modela, zato so mi sami 
učenci bili model. Morala sem se 
znajti sama, delala sem flanelo-
grafe, plakate, risbe idr. V tem na-
šem pionirskem delu so bile največ-
ji problem zobne ščetke. Skoraj 
polovica učencev ni imela ščetk v 
šoli ali pa so imeli doma samo eno 
ščetko, ki je bila velika, iz naravnih 
ščetin in porabljena (s tako ščetko 
bi si mi čistili čevlje). Osebna higie-
na je bila na splošno slaba, kaj šele 
higiena zob in ustne votline. V naše 
ambulante so prihajali otroci s star-
ši samo takrat, ko so imeli bolečine. 
Skoraj vsi predšolski otroci so imeli 
vse zobe kariozne, velikokrat so bili 

sekalci zradirani, torej čisto gnili. Le 
redki starši so skrbeli za zobe svojih 
otrok. 

V M. Soboti sem zobozdravstveno 
preventivo začela izvajati postopo-
ma z učenci od 1. do 8. razreda. Spet 
so bile ščetke »pozabljene« doma, 
čeprav so učenci in tudi starši dobili 

urnike obiskov. Nekatere šole so se 
organizirale tako, da so zobne ščet-
ke bile tudi v šoli (v kozarcu iz trde 
plastike, etuiju – pogosto so bile 
ščetke plesnive, v papirju ali v škat-
li). Nekatere šole so si pri tehničnem 
pouku iz lesa same naredile stojala 
(iznajdljivi učitelji). V času naših za-
četkov je bila problem tudi tekoča 
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voda po šolah. Šole na več lokacijah 
sploh niso imele tekoče vode. Naše 
delo seveda ni potekalo brez ovir 
ali »zapletov«. Naši obiski po šo-
lah so bili na 14 dni, takrat smo bili 
opozorjeni, da motimo predmetni 
pouk, prinašanje zobnih ščetk ni 
bilo zadovoljivo in zaradi tega smo 
»ščetkanje« na predmetni stopnji 
po šolah ukinili. Zobozdravstveno 
preventivo po šolah smo nadalje-
vali na razredni stopnji od 1. do 4. 
razreda. V tem času je bil na stoma-
tološki kliniki veliki »preventivec« 
dr. Vrbič, ki je uvedel fluorizacijo 
zob z aminfluoridnim želejem. Dok-
trina je zagovarjala fluorove table-
te, ki smo jih poleg ščetkanja delili 
otrokom. V proces so bili vključeni 
učitelji/ce po šolah in vzgojiteljice v 
vrtcu, ki so delile tabletke vsak dan.

Naše delo se je posodobilo, ko je 
dr. Leskovšek Denišlič na svoji šoli 
v Ljubljani začela kontrolirati zobe z 
rdečimi tabletkami. Tako je nastala 
akcija »Tekmovanje za čiste zobe ob 
zdravi prehrani«, ki živi še danes. 
Na našem območju smo se najprej 
vključili v to akcijo v M. Soboti, po-
tem smo postopoma razširili izvaja-
nje akcije na vse šole (od 1. do 4., 
pozneje do 5. razreda). 

S posodobitvijo izvajanja našega 
dela se je posodobila tudi tehno-
logija; čez nekaj let smo dobili stari 
diaprojektor z diapozitivi, da nam 
je bilo predavanje lažje izvedljivo 
in bolj raznoliko. Dobili smo model 
zobovja za lažjo predstavo in mo-
tivacijo tehnike čiščenja zob. Na 
terenske šole smo hodili celo z av-
tobusom. Sčasoma se je spremenil 
odnos do umivanja zob, odnos do 
ščetk; bila so nabavljena stojala za 
ščetke, ki odgovarjajo vsem stan-
dardom (debelini ročaja). V vrtcih 
smo začeli malo pozneje. V naše 
delo so tako bili vključeni otroci od 
3. leta starosti naprej; tudi oni so v 
vrtcih umivali svoje »zobke«. 

Na splošni ravni se je spremenil od-
nos do zdravja zob in ustne votline. 
O tej temi se je začelo govoriti in 
pisati tudi v medijih. Eno leto je bil 
zdravju zob posvečen celo svetovni 
dan otroka. Tematiko skrbi za zdra-
ve zobe so začeli raziskovati in v svo-
jih diplomskih nalogah predstavljati 
tudi študentje, predvsem vzgojite-
ljice. Leta 2009 se je Osnovna šola 
II Murska Sobota prijavila na raz-
pis raziskovalne naloge z naslovom 
ZGODOVINA ZOBOZDRAVSTVENE 
PREVENTIVE, kjer sta učenca 8. ra-

zreda pri zgodovinskem krožku pod 
vodstvom mentorice ter z iskanjem 
virov na terenu in izvedbo eksperi-
menta napisala o tem raziskovalno 
nalogo in prejela srebrno priznanje. 
Vse to je pokazatelj, da je oralno 
zdravje postalo pomembno in do-
stopno širši populaciji.

Od samega začetka so preventiv-
ne sestre delale zahvaljujoč lastni 
iznajdljivosti. Manjkali so nam ko-
ordinatorji na občinskem, regij-
skem in državnem nivoju, ki bi nam 
bili dobrodošla strokovna pomoč. 
Vendar pa se je v današnjem času 
zobozdravstvena vzgoja razširila, 
dobili smo pedontologa, dr. Egića, 
ki je koordinator za področje Po-
murja. Ob pomoči preventivnih 
sester Maje Koudila in Andreje Kos 
pelje zobozdravstveno preventivno 
naprej in jo poskuša predati vsake-
mu otroku in staršu z namenom, da 
bi bilo oralno zdravje na čim višjem 
nivoju. 

Pionirka zobozdravstvene vzgoje 
Zdenka Mataj 

(upokojena višja m. s.)

17. SEPTEMBER - SVETOVNI DAN VARNOSTI PACIENTOV IN RAZVOJA 
KULTURE VARNOSTI V ZDRAVSTVENIH ZAVODIH

Svetovna zdravstvena organizacija 
(SZO) je potrdila 17. september kot 
svetovni dan varnosti pacientov, in 
sicer 24. maja letos na Generalni 
skupščini SZO. Kampanja naslavlja 

vse deležnike v sistemu zdravstve-
nega varstva in nas vabi, da skupaj 
sodelujemo pri izboljšanju varnosti 
pacientov. Cilj svetovnega dneva je 
povečati globalno ozaveščenost o 

varnosti pacientov in razumevanju 
le-te. Letošnja kampanja poteka 
pod sloganom: "Govorite o varnosti 
pacientov!"

Vir: Ministrstvo za zdravje 
https://www.gov.si/novice/2019-09-16-17-september-svetovni-dan-varnosti-pacientov-in-razvoja-kulture-var-
nosti-v-zdravstvenih-zavodih-govorite-o-varnosti-pacientov/



 15



16

PRIREDITEV »ZMAGOVALCI ČISTIH ZOB«

Tekmovanje za čiste zobe ob zdravi 
prehrani v slovenskih osnovnih šo-
lah poteka že šestintrideset let. 
Osrednja zaključna prireditev je 
vsako leto v Hali Tivoli v Ljubljani, 
kamor vsako leto povabimo tudi 
zmagovalni razred iz Pomurja (ZD 
Ljutomer, ZD Gornja Radgona, ZD 
Lendava in ZD Murska Sobota).

V torek 4. 6. 2019 pa se je v Gleda-
lišču Park v Murski Soboti prvič od-
vijala prireditev »Zmagovalci čistih 
zob« pod okriljem Zdravstvenega 
doma Murska Sobota, in to na po-
budo zaposlenih v enoti zobozdra-
vstvene vzgoje in preventive. So-
delovalo je štiristo petdeset učenk 
in učencev iz šestnajstih osnovnih 
šol, dvojezične osnovne šole, šole s 
prilagojenim programom ter osmih 
podružnic, od tega sta dve dvoje-
zični. Zaradi dobrega, tesnega so-
delovanja in velikega števila udele-
žencev smo morali organizirati dve 
predstavi.

V šolskem letu 2018/2019 so učenci 
od drugega do petega razreda tek-
movali, kdo bo osvojil naziv zma-
govalnega razreda za najbolj čiste 
zobe. Učence sva mesečno nena-
povedano obiskali in s pomočjo 
tabletk za kontrolo plaka preverili, 
kako skrbijo za ustno higieno. Skozi 
celo leto so si pridno umivali zobe 

in tako ob koncu tekmovanja zbrali 
največ najboljših znakov – smeškov 
– in tako postali zmagovalci.
Prva prireditev se je začela ob deve-
ti uri. Učence so ob prihodu v gleda-
lišče sprejeli trije zabavni klovni na 
hoduljah, v dvorani pa je dogajanje 
popestril Danilo Ivanuša – Knedl, ki 
je navihano povezoval prireditev. 
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12. KONGRES ZDRAVSTVENE IN BABIŠKE NEGE

Zbornica zdravstvene in babiške 
nege Slovenije je organizirala 
dvodnevni 12. kongres zdravstvene 
in babiške nege na Brdu pri Kranju, 
ki smo se ga udeležile tudi patro-
nažne medicinske sestre Simona 
Kranjec Pojbič, Simona Lazar in Dra-
gica Jošar. Kongres je potekal pod 
sloganom »Medicinske sestre in ba-
bice, zagovornice zdravja za vse«. 
Na njem smo obeležili tudi 100 let 
poklica med. sestre pri nas ter med-
narodnega dneva babic in medicin-
skih sester.  

Prvi dan – 9. maja – je bila otvoritev 
kongresa, pozdravila nas je predse-
dnica Zbornice Zveze Monika Až-
man.
Nagovoril nas je minister za zdravje 
Aleš Šabeder.

Dr. Tom Keighley je predaval o pro-
fesionalnem in političnem razvoju 
zdravstvene nege v Evropi, o za-
gotavljanju zdravstvenega varstva 
v Evropi, ko se države borijo s po-
manjkanjem zdravstvenega osebja.
O vodilni vlogi medicinskih sester 
in dokazanih učinkih prispevka zdr. 
nege k izboljšanju zdravja prebival-

stva je predavala Wendy Nicholson, 
vodja za zdravstveno nego pri orga-
nizaciji Public Health England. 

Dr. Piret Paal pa je spregovorila o 
paliativni oskrbi in pomenu izobra-
ževanja na tem področju. Red. prof. 
dr. Brigita Skela Savič je predstavila 
zdr. nego kot stroko in znanost v sis-
temu zdr. sistema.
V Sloveniji se je uradno začela tudi 

Svetovna kampanja #NursingNow, 
ki poteka v sodelovanju Mednaro-
dnega sveta med. sester in Svetov-
ne zdr. organizacije ter predstavlja 
priložnost, da se pokaže vpliv med. 
sester.
Nato so se nadaljevala različna pre-
davanja v štirih dvoranah (Komu-
nikacija v zdrav. negi, Zdravje na 
delovnem mestu, Med. sestre in 
čustvena inteligenca).

Ob zaključku prireditve je zmago-
valce čistih zob presenetil še nastop 
slovenskega glasbenika Boštjana 
Nipiča, bolj znanega pod imenom 
Nipke. Prireditev je bila zelo zani-
miva in polna smeha in bleščečih 
zobkov. 
V naši sredini pa sta bili tudi naši 
začetnici zobozdravstvene vzgoje 
in preventive, upokojenki: Zdenka 
Mataj in Cvetka Gönter. 
Vsi povabljeni učenci so prejeli 
majico z logom »Zmagovalci čistih 

zob«, ki je napisan v slovenskem, 
madžarskem in romskem jeziku, 
priznanje in praktično nagrado. Za-
dovoljni zmagovalci pa so poudarili, 
da je njihova največja nagrada lep 
in zdrav nasmeh.
S tem smo vzpodbudili vse sode-
lujoče učenke in učence, da se še 
naprej trudijo za zdravje svojih zob. 
Ker je bil odziv prisotnih na priredi-
tvi zelo pozitiven, upamo, da smo s 
tem  motivirali še ostale, da skrbijo 
za svojo ustno higieno.

Prireditev »Zmagovalci čistih zob« 
je odlična promocija ustnega zdrav-
ja med otroki, ki je pomemben del 
splošnega zdravja. 

Andreja Kos, dipl. m. s. 
Maja Koudila, dipl. m. s.
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SLUŽBA NUJNE MEDICINSKE POMOČI 
NA POLETNIH TABORIH V POMURJU

V poletnih mesecih številne organi-
zacije in društva prirejajo poletne 
tabore, kjer se srečujejo otroci in 
mladi iz celotnega Pomurja. Ne-
katerih taborov smo se letos ude-

ležili tudi zaposleni v Službi nujne 
medicinske pomoči Zdravstvenega 
doma Murska Sobota. S kolegi smo 
delovanje naše enote predstavili 
v Lemerju, kjer je potekal zdaj že 

tradicionalni otroški tabor, na Mu-
rinem nogometnem taboru ter na 
Oratoriju v Župniji Murska Sobota.
Otroci in mladi so nas z veseljem 
sprejeli in poslušali. Predstavili smo 

Drugi dan 12. kongresa je predava-
nja odprl prof. dr. Dušan Keber, ki 
je predaval o zdravstvu na razpotju 
med javnim in zasebnim. 
O izzivih večkulturnosti v zdr. negi, 
o migracijah v EU in njihovem vpli-
vu na zdravje je predavala doc. dr. 
Anja Zalta. 
O negovalnih diagnozah NANDA–I v 
slovenskem prostoru so nam govo-
rili Klančnik Gruden, Mihelič Zajec, 
Lubi, Novak, Medvešček Smrekar. 
Zagotavljanje krepitve zdravja in 

zmanjševanje neenakosti v zdravju 
v Sloveniji z implementacijo cen-
trov za krepitev zdravja na primarni 
ravni zdravstvenega varstva so nam 
predstavili Vrbovšek in Štemberger 
Kolnik. Potrebe po kadrih izvajalcev 
v zdr. negi v slovenskih bolnišnicah 
nam je predstavil gospod Bregar. 
Psihoedukacija zoper izgorelosti: 
Izkušnje so nam predstavili Bračič, 
Kračun, Novak Antolič.
Naslednja predavanja so potekala 
v treh dvoranah (Preventivni obiski 

v patronažnem varstvu, Kakovost 
življenja v starosti, Etika komunici-
ranja). Kongres se je zaključil z ve-
černo slovesnostjo, kjer so podelili 
najvišja priznanja »zlati znak« ter 
nagrado Angele Boškin za življenj-
sko delo.

Podrobna vsebina predavanj je bila 
predstavljena v junijskem izvodu 
Zdravih novin (str. 12, avtor: Polon-
ca Juričinec).
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jim službo nujne medicinske pomo-
či, naš namen in delovanje. Skupaj 
smo si ogledali in preizkusili našo 
opremo in se na igriv način poučili 
o pravilnem ravnanju v primeru tež-
ko obolele ali poškodovane osebe. 

Na ta način smo želeli tudi najmlaj-
šim predstaviti naš poklic in jih sez-
naniti z dejstvom, da s pravočasno 
prepoznavo nujnega stanja in pra-
vilnim ukrepanjem lahko nekomu 
rešimo življenje, kar je tudi bistvo 
našega poslanstva.

Uroš Raščan, dipl. zn.

PRAZNIK MARIJINEGA VNEBOVZETJA PRI GRADU NA GORIČKEM

S sodelavcema Blanko Dugar in 
Markom Smodišem smo se udeleži-
li tradicionalnega kramarskega sej-
ma, občinsko-cerkvenega dogodka 
pri Gradu na Goričkem, ki poteka 
vsako leto 15. 8. ob prazniku Mariji-
nega vnebovzetja. Postavili smo 
promocijsko vsebinsko stojnico. 
Obiskovalcem smo ponudili merje-
nje krvnega pritiska, analizo telesne 
sestave in merjenje moči stiska rok. 
Prav tako smo aktivno promovirali 
nacionalne preventivne programe s 
področja zdravstvenega varstva in 
dajali informacije v zvezi z zdravim 
življenjskim slogom. Kar nekaj mi-
moidočih je pristopilo k naši stojnici 
in se zainteresiralo za ponujene 
vsebine. Med njimi je bilo kar nekaj 
obiskovalcev tudi iz sosednje Avstri-
je. Povedali so, da pri njih takšni 
programi na takšen način niso na 
voljo. V CKZ se zavedamo, da so 
splošni kazalniki zdravstvenega sta-

nja prebivalcev na področju Gorič-
kega med najslabšimi v Sloveniji. 
Želimo si, da bi ljudje z nezdravim 
življenjskim slogom le-tega spre-
menili. Neustrezni življenjski slog 
lahko privede do določenih zdra-
vstvenih težav, s spremembo le-te-

ga pa lahko bistveno povečamo 
možnosti za ohranitev ali izboljša-
nje svojega zdravja.  

Tomislav Lilek, dipl. zn.
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SKUPNOSTNA PSIHIATRIČNA OBRAVNAVA SE PREDSTAVI

Od septembra 2013 se v Zdravstve-
nem domu Murska Sobota izvaja 
program skupnostne psihiatrične 
obravnave, kjer obravnavamo ljudi 
z duševnimi motnjami na lokalni 
ravni in se pri tem povezujemo s 
številnimi drugimi institucijami iz 
zdravstva, socialnega varstva, zapo-
slitvene rehabilitacije in podobno. 

Prednost naše službe je, da je po-
sameznik obravnavan celostno – z 
različnih strokovnih področij – ter 
da gre za obravnavo na domu, kjer 
lahko posameznika vključujemo v 
aktivnosti, ki mu jih nudi lokalno 
okolje. S takim načinom dela se 
skuša dolgoročno zmanjšati število 
hospitalizacij, saj zaradi kontinuira-
ne obravnave ukrepamo že ob prvih 
znakih poslabšanja stanja. 

V skupnostno psihiatrično obravna-
vo se lahko vključijo osebe, ki imajo 
hude in ponavljajoče se duševne 
motnje. To so osebe, ki:
- so bile večkrat sprejete v psihia-

trično bolnišnico,
- so bile v preteklosti samomorilno 

ogrožene,
- so v preteklosti predstavljale ne-

varnost za okolico,
- so v preteklosti bile hospitalizira-

ne v psihiatrični bolnišnici proti 
svoji volji,

- odklanjajo ambulantne oblike 
zdravljenja,

- imajo upad funkcioniranja pri 
vsakdanjih življenjskih aktivnos-
tih,

- slabo sodelujejo pri zdravljenju in 
odklanjajo jemanje zdravil ipd.

Delo tima skupnostne psihiatrične 
obravnave zajema:
- spremljanje osebe v domačem 

okolju,

- timsko oceno potreb vsakega po-
sameznika, na podlagi katerega 
se načrtuje obravnava pacienta,

- sodelovanje s svojci in družino,
- preprečevanje poslabšanja bolez-

ni,
- izvajanje skupin,
- pomoč pri okrevanju in rehabili-

taciji oseb izven institucij,
- pomoč osebam, da kljub težavam 

čim samostojneje izvajajo življenj-
ske aktivnosti itd.

Vključitev v skupnostno psihiatrič-
no obravnavo ne zahteva napotni-
ce, na nas pa se lahko obrnejo po-
samezniki sami. Vključitev lahko 
predlagajo tudi:
- psihiatri, ki so zaposleni v zdra-

vstvenih domovih, in zasebniki,
- osebni zdravniki, zaposleni v zdra-

vstvenih domovih, in zasebniki,
- patronažne službe,
- centri za socialno delo,
- nevladne organizacije,
- družine ter posamezniki.

Tim skupnostne psihiatrične obrav-
nave je dosegljiv od ponedeljka do 
petka, in sicer: pon., tor., čet. in pet. 

med 7. in 15. uro, ob sredah pa med 
12. in 20.uro. 

Dosegljivi smo tudi na telefonskih 
številkah 030 641 500 in (02) 534 
13 91 ali po elektronski pošti spo@
zd-ms.si.

Strokovni tim SPO sestavljajo:
- zdravnik psihiater: Katja Sraka, dr. 

med., spec. psih.
- diplomirana medicinska sestra: 

Darja Šandor, dipl. m. s.
- psihologinja: Iva Trplan, univ. dipl. 

psih.
- delovna terapevtka: Danijela Ču-

rič, dipl. del. ter.
- socialna delavka: Dana Lešnik, 

univ. dipl. soc. del.


