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Uvodnik

Č
as letnih dopustov se je za večino od nas že končal. Letos smo dopustovali drugače 
kot po navadi. Spremljali smo epidemiološko situacijo, marsikdo je v zadnjem hipu 
spremenil destinacijo dopusta. Vsi, ki smo bili na dopustu, pa smo svoj čas posvetili 
družini in preživljanju prostega časa. S tem smo si napolnili »baterije«, da bomo lahko 
še naprej uspešni pri delu, ki zaradi trenutnih razmer povsod po svetu poteka povsem 

drugače, kot smo bili vajeni.

V novi številki Zdravih novin pišemo o novi celostni podobi, novi lokaciji Patronažne služ-
be, avtizmu, velik poudarek pa še vedno posvečamo pandemiji koronavirusa SARS-CoV-2. 
Epidemiološka situacija v zadnjih dneh avgusta kaže povečano rast števila okužb. Še vedno 
veljajo vsi ukrepi, ki so bili sprejeti ob sproščanju ukrepov v mesecu maju.

Obravnava pacientov v  ZD MS je možna na podlagi predhodnega naročanja in posveta z 
medicinskim osebjem po telefonu ali e-pošti. Dan pred obravnavo medicinska sestra pokliče 
pacienta, da izpolni epidemiološki vprašalnik. Vstop v ZD MS je omejen in poteka izključno 
preko triažnega mesta, pacienti morajo imeti zaščitno masko. V primeru prisotnih simpto-
mov in znakov za COVID-19, osebni zdravnik že po telefonu preusmeri pacienta na pregled 
v ambulanto COVID-19, zato se v ZD ne prihaja nenapovedano. 

Ambulanta COVID-19 deluje 24 ur, vse dni v tednu. Namenjena je pacientom s prisotnimi 
simptomi in znaki za COVID-19: vročina, kašelj, težka sapa, prehlad, boleče žrelo, driska, 
bruhanje. Pacienti s sumom na COVID-19 ali potrjenim COVID-19, ki imajo nujna zobozdra-
vstvena stanja, so po telefonski triaži s strani osebnega zobozdravnika napoteni na COVID 
nujno vstopno točko za zobozdravstvo.

Zdravstveni delavci so zaradi narave dela izpostavljeni okužbi z novim koronavirusom. Okuž-
bo lahko prenesejo na bolnike, sodelavce in v domače okolje. Za preprečevanje širjenja vi-
rusa za zdravstvene delavce veljajo standardni ukrepi, ki vključujejo higieno rok po principu 
»5 trenutkov«, higieno kašlja in pravilno ter racionalno uporabo osebne varovalne opreme 
(OVO) glede na stopnjo tveganja. Vsi zaposleni  morajo uporabljati zaščitno masko.  

Bolezen COVID-19 lahko poteka tudi z blagimi znaki (zamašen nos, prebavne težave, nena-
dne izgube vonja, okusa, glavobol, bolečine v žrelu, občutek težkih nog, utrujenost, motnje 
okusa), ali z izrazitejšimi znaki, kot so vročina, kašelj in težko dihanje. Če ima zaposleni znake 
akutne okužbe dihal ali drugih znakov in sum na okužbo oziroma glede na epidemiološko 
situacijo v družini, se mora takoj izolirati in o tem obvestiti vodstvo zavoda. 

V želji, da ostanemo zdravi, poskrbimo, da bomo vse ukrepe dosledno upoštevali.

Renata Gorjan, dipl.m.s., Glavna sestra

Utrinki s slavnostne podelitve replik Jabolka navdiha



3ZDRAVE NOVINE SEPTEMBER 2020

AKTUALNO

Predsednik Republike zdravstvenim 
delavcem podelil Jabolko navdiha
Tekst: Sabina Šebjan Jaklin, dipl.m.s.; Andreja Šinko Gider, dr.med.

Predsednik Republike 
Slovenije je 29. marca 
2020 podelil virtualno 
Jabolko navdiha vsem 
“junakom človečnosti 
in upanja”, ki so v 
času spopadanja z 
epidemijo novega 
virusa požrtvovalno in 
nesebično skrbeli, da je 
življenje teklo karseda 
normalno.

JABOLKO NAVDIHA 
MEDICINSKIM SESTRAM, 
TEHNIKOM ZDRAVSTVENE 
NEGE IN BEBICAM

22. junija 2020 je predsednik Republike 
Slovenije Borut Pahor na slavnostni po-
delitvi vročil repliko priznanja Jabolko 
navdiha medicinskim sestram, tehnikom 
zdravstvene nege in babicam. Podelitve 
se je na povabilo kabineta predsednika 

Republike udeležilo 200 medicinskih se-
ster, tehnikov in babic iz celotne Slove-
nije, med njimi sva naš ZD ponosno za-
stopali Nataša Vengust in Sabina Šebjan.

Predsednik Republike je ob vročitvi pri-
znanja izpostavil, da se je prav ob med-
narodnem letu, ki je posvečeno medi-
cinskim sestram, tehnikom in babicam, 
izkazalo, da smo nenadomestljivi. Ob 
tem je med drugim povedal: »Vrednote, 
ki jih zagovarjate in živite so predanost, 
požrtvovalnost, empatija in solidarnost. 
Ne gre samo za opravljanje nalog, gre za 
način življenja, gre za poslanstvo.«

JABOLKO NAVDIHA 
ZDRAVNIKOM IN 
ZDRAVNICAM

V petek, 28. avgusta 2020, sem se skupaj 
z direktorico ZD MS, go. Edith Žižek Sa-
pač, dr.med., udeležila vročitve Jabolka 
navdiha slovenskim zdravnicam in zdrav-
nikom. Posebna slovesnost je potekala v 

Vili Podrožnik v Ljubljani. 

Dogodka smo se udeležili zdravniki in 
zdravnice iz celotne Slovenije. V imenu 
vseh je priznanje  prevzela predstojnica 
Klinike za infekcijske bolezni in vročinska 
stanja v UKC Ljubljana, ga. Tatjana Lejko 
Zupanc. 

Predsednik Republike se je v govoru zah-
valil za profesionalno opravljeno delo 
v spopadanju z novim koronavirusom.  
Poudaril je, da ne glede na to, da kdaj 
slišimo tudi kakšno kritiko na svoj račun, 
med ljudmi še vedno uživamo spoštova-
nje in zaupanje. Po končanem uradnem 
delu, je sledilo še skupno druženje, seve-
da ob upoštevanju vseh ukrepov in var-
nostne razdalje. Iz Ljubljane sva se vrnili 
z lepimi vtisi.

»Zaposleni v zdravstvu, zdravniki in 

medicinske sestre ter celotno zdra-

vstveno osebje povsod po državi 

pomagate obolelim, razdajate svoje 

znanje in vsem dajete upanje,« je 

predsednik Republike Slovenije Bo-

rut Pahor zapisal v utemeljitvi Jabol-

ka navdiha.
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Nova lokacija in posodobljen 
delovni čas Patronažne službe
Tekst: Martina Panker, dipl.m.s.

Patronažna služba se po novem nahaja 
na Ciril Metodovi ulici 9 v Murski Soboti.

NOVA LOKACIJA

Patronažna služba se odslej nahaja na 
novi lokaciji, na Ciril Metodovi ulici 9 v 
Murski Soboti. V patronažnih prostorih 
je osebje dosegljivo med 7. in 8. uro ter 
po 12. uri. 

Pacienti lahko na Patronažo prinesejo 
naročilo zdravnika (delovni nalog) tudi 
izven delovnega časa. V tem primeru 
oddajo naročilo v nabiralnik, ki se nahaja 
pri vhodu v prostore patronažne službe.

Lokacije zunanjih enot v Beltincih, Gra-
du, Gornjih Petrovcih in Rogašovcih, os-
tajajo nespremenjene:

- Zdravstvena postaja Beltinci, 
Cvetno naselje 1, 9231 Beltinci

- Zdravstvena postaja Gornji Petrovci, 
G. Petrovci 33/a, 9203 G.Petrovci

- Zdravstvena postaja Rogašovci, 
Rogašovci 14/a, 9262 Rogašovci

- Zdravstvena postaja Grad, 
Grad 186/c, 9264 Grad

DELOVNI ČAS

Patronažna služba opravlja storitve vse 
dni v letu, tudi ob sobotah, nedeljah in 
praznikih.

OD SEPTEMBRA 2020 NAPREJ ZAČNE 
VELJATI NOV ČAS DEŽURSTVA (SOBO-
TA, NEDELJA IN PRAZNIKI). DEŽURSTVO 
ZA CELOTEN TEREN SE BO ODSLEJ IZVA-
JALO NA SEDEŽU ENOTE V MURSKA SO-
BOTI, CIRIL METODOVA ULICA 9.

To pomeni, da bo od 1. septembra 2020 
naprej – ob sobotah, nedeljah in prazni-
kih -  potrebno naročila zdravnika dosta-
viti osebno na Ciril Metodovo ulico 9 v 
Murski Soboti (v nabiralnik) ali poklicati 
na telefonsko številko 051 301 511 ali 
02 5341324. 

OBISK PATRONAŽNE SESTRE 
NA DOMU

Če osebni zdravnik ob obisku pacienta v 
ordinaciji ali ob obisku na domu ugotovi, 
da le ta potrebuje storitve patronažne 
službe, izda delovni nalog. 

Če delovnega naloga v patronažno služ-
bo ne pošlje osebni zdravnik, mora to 
storiti pacient sam oziroma njegovi svoj-
ci. Naročijo se po telefonu 051 301 511 
ali 02 534 13 24 ali delovni nalog osebno 
dostavijo v patronažno službo. Kadar je 
zdravstvena nega na domu nadaljevanje 
bolnišnične zdravstvene nege, patro-
nažno službo o tem obvesti bolnišnica. 

NEGA NOSEČNICE, 
OTROČNICE, NOVOROJENČKA 
IN DOJENČKA NA DOMU 

Mamice, ki so z novorojenčkom odpuš-
čene iz porodnišnice, naj ob prihodu 
domov (še isti dan) naročijo obisk patro-
nažne sestre. Prvi obisk novorojenčka in 
mamice patronažna sestra opravi v 24. 
urah po odpustu. 

PATRONAŽNA SLUŽBA V ČASU EPI-
DEMIJE IN PO NJEJ

Ob razglasitvi epidemije se je v Pat-

ronažni službi v skladu z Odredbo o 

začasnih ukrepih za obvladovanje 

širjenja bolezni COVID-19 prekinilo 

izvajanje preventivnih zdravstvenih 

storitev. Patronažna je izvajala le pre-

ventivne obiske otročnic in novoro-

jenčkov. Tudi v kurativi so se storitve 

opravljale v zmanjšanem obsegu. 

V mesecu juniju 2020 je patronaža 
ponovno pričela z izvajanjem vseh 
preventivnih storitev. Tudi izvajanje 

kurativnih obiskov po naročilu oseb-

nega zdravnika poteka normalno. 
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Letos stopila v veljavo 
osvežena celostna podoba
Tekst: Vanja Gutman, oblikovalka

Prenovljen logotip je sodoben, razpoznaven in 
enostaven za uporabo na različnih elementih. 
Odraža našo vizijo in vrednote, ki jih zastopamo.

RAZVOJ NOVE PODOBE

Vanja Gutman, oblikovalka nove podobe: 

Leta 2019 smo vizualno osvežili logotip 
Zdravstvenega doma Murska Sobota in 
pripadajočo grafično podobo organiza-
cije. 

Naročnik je izrazil željo, da se struktura 
obstoječega znaka delno ohrani. 

Cilj je bil doseči enostaven, sodoben in 
vsestransko uporaben logotip.

Pri razvoju nove podobe smo izhajali iz 
karakteristik obstoječega znaka ter sle-
dečih grafičnih izhodišč:

KRIŽ

Rdeči križ je bil z ženevskimi konvencija-
mi v prvi polovici 19. stoletja uveljavljen 
kot mednarodni simbol medicinske po-
moči na bojišču. 

Od tedaj naprej so simbol križa prevzele 
zdravstvene ustanove po vsem svetu. 

Gre za močan grafični element, ki aso-
ciira na zdravstveno pomoč ranjenih in 
obolelih ter na zdravstveno osebje.

V prenovljenem logotipu smo križ raz-
delili na pet delov. Osrednji del v tem-
no modri barvi prestavlja organizacijo 
(ZDMS). 

Na osrednji del se navezujejo različne 
enote, ki so del te ustanove, na primer 
zobozdravstvo, psihološka pomoč itd. 
Rdeči kvadrat pa predstavlja »alarm«, 
bolečino, rano, težavo, ki posameznika 
usmeri v organizacijo (ZDMS).

MODRA BARVA

Odtenki modre vzbujajo občutke var-
nosti, umirjenosti, zaupanja in asociira-
jo na znanje. 

V novem znaku asociirajo zdravstveno 
osebje oz oddelke, ki obravnavajo posa-
mezno področje.

NAŠA VIZIJA

S stalno strokovno rastjo želimo pos-

tati najbolj cenjena ustanova na po-

dročju primarnega zdravstva in učno 

središče za osveščanje pacientov v 

regiji o pomenu skrbi za zdravje.

NAŠE VREDNOTE

Sočutnost, prijaznost, kolegialnost, 

prilagodljivost, odgovornost, zane-

sljivost, spoštovanje, zaupanje, stro-

kovnost in učinkovitost.
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Kaj že ve in česa še ne ve 
medicinska stroka

Povzeto po članku COVID-19: Kaj že ve in česa še ne ve 
medicinska stroka; Prof. dr. Janez Tomažič, dr. med. Klinika 
za infekcijske bolezni in vročinska stanja Medicinska 
fakulteta, UKCL in prof. dr. Tatjana Avšič Zupanc, Inštitut 
za mikrobiologijo in imunologijo Medicinska fakulteta, UL

Celoten članek je na voljo na povezavi: 
https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/uploaded/priloga_7_koronavirus_klinicna_slika_delo.pdf
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INFEKCIJSKA BOLEZEN 
PANDEMIČNIH RAZSEŽNOSTI

Nova infekcijska bolezen COVID-19 se 
je pojavila 12. decembra 2019 v kitajski 
provinci Hubei. Okužba se je hitro širila 
in kmalu dobila pandemične razsežnosti. 

Povzročitelj je novinec v skupini koro-
navirusov, imenovan SARS CoV-2. Ta je 
sorodnik koronavirusoma, ki povzročata 
bolezni SARS in MERS. 

Najverjetneje gre za zoonozo, infekcijsko 
bolezen, ki se po naravni poti prenaša z 
živali (vretenčarjev) na ljudi. Izvor nove-
ga virusa so netopirji. Ti so poznani kot 
naravni gostitelji številnih različnih vrst 
koronavirusov. To pomeni, da nam lahko 
tudi v bodoče ponudijo še nova »prese-
nečenja«. 

Virus, ki povzroča COVID-19, poznamo. 
Njegovo prisotnost lahko z molekularo 
metodo PCR dokažemo v različnih kužni-
nah dihal, najpogosteje iz brisa sluznice 
nosno-žrelnega področja. 

Trenutno je v raziskovalnem postopku 
veliko »kandidatnih« zdravil in cepiv. 
Raziskovalci se opirajo na dragocene 
izkušnje in podatke. Najpomembnejši 
viri prihajajo iz Kitajske, v ospredju je 
Zunyou Wu, glavni epidemiolog kitajske-
ga Centra za preventivo in kontrolo bo-
lezni – CDC. 

KAJ ŽE VEMO?

Gre za kapljično okužbo. Žal ni nobenih 
specifičnih simptomov in znakov, po 
katerih bi COVID-19 lahko razlikovali od 
ostalih virusnih okužb dihal, kot je na pri-
mer gripa. 

Za preprečevanje prenosa virusa je 
poleg kapljične izolacije (medsebojna 
razdalja vsaj 1,5 m) potrebna tudi kon-
taktna izolacija (razkuževanje površin, 
umivanje rok..). 

Količina virusa v nosu okuženega je večja 
kot v žrelu. Najbolj intenzivno se tam raz-
množuje v začetku bolezni (prvih nekaj 
dni), ko so osebe najbolj kužne. 

Po sedmih dneh bolezni se začne količina 

virusa v nosno-žrelnem predelu zmanj-
ševati. Po 15 dneh je v nosu okuženega 
prisotna le še neznatna količina virusa, 
po 21 dneh pri večini okuženih izgine. 

Pri blagem in zmernem poteku bolezni 
se virus na sluznici razmnožuje od 7 do 
12 dni, pri hudih oblikah pa tudi dlje. 

Virus se začne razmnoževati od 24 do 48 
ur pred začetkom simptomov in znakov 
bolezni. 

Prenos okužbe od okuženih oseb, ki še 
niso zbolele, ali od tistih, ki jo prebole-
vajo brez simptomov in znakov bolezni, 
je možen, vendar predstavlja manjši 
delež vseh prenosov. 

Naravni potek okužbe oz. bolezni poz-
namo. Inkubacija traja od 2 do 14 dni (v 
poprečju 4 do 6 dni). Bolezen se lahko 
pojavi kadarkoli do 14. dne po izpostavi-
tvi okuženemu. 

Testiranje v obdobju inkubacije lahko da 
povsem napačen izvid, saj npr. negativen 
izvid drugi dan po izpostavitvi okužene-
mu ne pomeni, da niste okuženi; npr. 13. 
dan po izpostavitvi bo izvid lahko poziti-
ven. Zato za okužbi izpostavljeno osebo 
velja 14 dnevna karantena. 

Bolezen lahko nastane počasi (subaku-
tno) ali hitro (akutno). Začne se zgolj z 
bolečinami v mišicah in sklepih (v do 30 
%), utrujenostjo, slabim počutjem ali 
»praskanjem« v žrelu, 5% celo z drisko. 
Najpogostejša bolezenska znaka pa sta 
(lahko le blago) zvišana telesna tempe-
ratura (> 90 %) in suh kašelj (60 %), ki ju 
kot znak začetka COVID-19 navajamo že 
od samega začetka pandemije. 

Družinski zdravniki se običajno pri svoji 
oceni stanja bolnika opirajo na točkoval-
ni sistem CRB-65. Pri COVID-19 je ob kri-
terijih v tem točkovanju potrebno pose-
bej upoštevati tudi morebitno prisotnost 
pridruženih bolezni, zlasti povišan krvni 

tlak, sladkorno bolezen, bolezni srca in 
ožilja, kronične pljučne in ledvične bo-
lezni ter morebitna stanja, ki povzročajo 
imunsko oslabelost bolnika. 

BREZSIMPTOMNE 
OKUŽBE
Brezsimptomnih okužb je najverjetneje 
manj kot 1 %. Natančnejša ocena bo mo-
žna, ko bomo imeli na voljo t. i. serološke 
teste s katerimi bomo v krvi ugotavljali 
prisotnost specifičnih protiteles proti vi-
rusu (sedaj z metodo PCR neposredno 
dokazujemo virusni genom). 

Pri treh četrtinah oseb, ki jih diagnostici-
ramo v brezsimptomnem obdobju, okuž-
ba napreduje do bolezni. 

POTEK BOLEZNI PO 
STAROSTNIH OBDOBJIIH

Otroci imajo blažji potek bolezni in ne 
spadajo v tvegano skupino (z izjemo ot-
rok z npr. imunskimi pomanjkljivostmi). 

V obsežni kitajski raziskavi 44.672 bol-
nikov (Zhang in sodelavci, China CDC 
Weekly Rep) so največ oseb, okuženih z 

O virusu se šele učimo. Ne samo, da nimamo

imunosti, manjka nam tudi znanja!



ZDRAVE NOVINE ŠT. 408

STROKOVNO

novim koronavirusom, diagnosticiranih v 
starostnem obdobju med 50-59 let (24 
%). Sledita dekadi 60-69 let (19%) in 40-
49 let (19 %), 17 % jih je bilo starih med 
30-39 let, po 8 % jih je bilo v dekadah 70-
79 let in 20-29 let, medtem ko je bila pri 
starejših od 80 let bolezen diagnosticira-
na v 4 %, pri mlajših od 20 let pa pri 3 %. 

Stopnja umrljivosti pri obolelih je bila 
največja v starosti nad 80 let (22 %), pri 
70-79 letnih je bila v poprečju 13 %, pri 
60-69 letnih 5 %, pri 40-49 letnih 2 %, 
v starostnem obdobju 30-39 let je bila 
manj kot pri 1 % oseb, pri mlajših od 30 
let so beležili še manj smrtnih primerov, 
pri najstnikih in otročičih pa jih ni bilo 
zaznati. 

V drugi raziskavi (Ralph S Baric, Universi-
ty of North Carolina, ZDA) je bila smr-
tnost nižja: v starosti nad 80 let 14,8 %, 
70-79 let 8 %, 60- 69 let 3,6 %, 50-59 let 
1,3 %, 40-49 let 0,4 %, 0,2 % pri mlajših 
od 40 let, pri mlajših od 14 let pa smrtnih 
primerov ni bilo. 

Glede na omenjane podatke nedvomno 
gre za infekcijsko bolezen, katere potek 
in prognoza sta povezani s starostjo bol-
nika. Rezultati raziskav so tudi potrdili, 
da je bila smrtnost bolnikov s COVID-19 
odvisna od organizacije zdravstva in 
usposobljenosti zdravstvenih delavcev v 
določeni državi. 

Najpogosteje se omenja zgornja meja 
3,5 %, kar je 35-krat več kot je smrtnost 
gripe (0,1 %). 

STIGMATIZACIJA 
OKUŽENIH

Precej kratko obdobje poznavanja CO-
VID-19 je razkrilo tudi njene nemedicin-
ske posledice, stigmatizacijo okuženih. 

Glede odnosa družbe do oseb, ki imajo 
COVID-19 in tistih, ki so bolezen prebole-
le, stroka predlaga podoben pristop kot 
do oseb, ki živijo s HIV. Ne bojte se tistih 
oseb s HIV, ki vedo za svojo bolezen in 

o njej govorijo, bojte se tistih, ki tega ne 
vedo. 

Če to prevedemo v novi koronavirus: 
osebe, ki jih diagnosticiramo, predsta-
vljajo zaradi posledičnih zaščitnih ukre-
pov neprimerno manjšo nevarnost za 
širjenje okužbe kot osebe, ki ne vedo 
za svojo okužbo in se sprehajajo med 
nami. 

V trenutni epidemični situaciji v Slove-
niji velja, da je vsaka oseba potencialno 
vir okužbe, zato je najpomembnejša sa-
mozaščita. Stigma in diskriminacija sta 
odveč! Namesto trošenja energije za sti-
gmo to raje uporabimo za lastne zaščitne 
ukrepe.

Vabljeni k soustvarjanju 
Zdravih novin
Veseli bomo vaših predlogov, vprašanj, 
tekstov in fotografij.

NAVODILA ZA PRIPRAVO VSEBIN
Članki naj ne bodo predolgi. Maksimalna dolžina je 5000 znakov s 
presledki. Članki naj ne vsebujejo fotografij. Fotografije so sicer zelo 
dobrodošle.  Pošljite nam jih posebej, kot priponko, v digitalni ob-
liki (jpg., tif.). Fotografije naj bodo čim boljše kakovosti (minimalna 
velikost datoteke 500 KB) in obvezno navedite avtorja fotografije. 
Uredništvo si pridružuje pravico do urejanja in krajšanja člankov ter 
izbora primernih fotografij. 

Veselimo se vaših prispevkov!

Pišite nam na: zdrave.novine@zd-ms.si
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STROKOVNO

Evropski dan logopedije 
posvečen motnjam branja 
in pisanja
Tekst: Barbara Šumak, specializantka klinične logopedije

Evropska organizacija logopedov CPLOL je 
6. marca 2020 obeležila Evropski dan logopedije.

EVROPSKI DAN 
LOGOPEDIJE

Namen vsakoletnega dogodka je ozave-
ščati o motnjah govorno jezikovne ko-
munikacije. 

Tema letošnjega Evropskega dneva lo-
gopedije so bile motnje branja in pisa-
nja. 

Na ta dan smo se logopedi po vsej 
Evropi zbrali in organizirali delavnice 
in konference z namenom informiranja 
o vlogi logopeda pri motnjah branja in 
pisanja. 

Na srečanju  logopedov, ki je potekalo 
pod okriljem Društva logopedov Slove-
nije, smo izvedeli, kakšna je logopedska 
diagnostika pri motnjah branja in pisa-
nja. Predvsem pa kako lahko logopedi 
pomagamo posamezniku pri razvijanju 
in izboljšanju bralnih in pisalnih veščin.

DISLEKSIJA

Disleksija ali specifična motnja branja je 
motnja, za katero so značilne težave pri 
učenju branja ali napredovanju v veščini 
branja kljub povprečni inteligenci in nor-
malnem vidu. 

Oseba z disleksijo ima lahko težave pri 
prepoznavanju črk, sledenju besedi-
lu, branju težjih besed in razumevanju 
prebranega. 

DISGRAFIJA

Ob disleksiji so pogosto prisotne težave s 
pisanjem ali disgrafija. 

Obe motnji spadata v področje speci-
fičnih primanjkljajev na posameznih 
področjih učenja. Vzroki zanju niso po-
polnoma znani, v njihovem ozadju pa so 
specifičnosti pri obdelovanju vidnih in 
slušnih dražljajev v možganih.

CPLOL  - Comité Permanent de Lia-

ison des Orthophonistes / Logopè-

des de l'Union Européen je evrop-

ska krovna organizacija logopedov. 

Ustanovljena je bila leta 1988 z 

namenom sodelovanja logopedov 

na mednarodni ravni. Združuje 35 

strokovnih združenj v 32 državah.
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STROKOVNO

Kaj lahko stori vsak 
posameznik, da zmanjša 
tveganje za okužbo s 
koronavirusom?
Svetujejo naši sodelavci iz Centra za krepitev zdravja.

TELESNA DEJAVNOST 
JE POMEMBNA!

Vsakodnevna telesna dejavnost je po-
memben gradnik močnega imunskega 
sistema. 

Vsakršna telesna dejavnost je boljša od 
nedejavnosti; vsak korak je za zdravje 
dragocenejši od minute sedenja ali le-
žanja! 

Tudi doma lahko naredimo mnogo takih 
korakov, tako v hiši kot tudi v stanova-
nju.«

Priporočila za odrasle

Aktivni bodite najmanj 30 minut dnev-
no, kar pomeni najmanj 150 minut te-
densko. 

V primeru zdravstvenih omejitev je pot-
rebno upoštevati navodila zdravnika. 

Več in bolj intenzivna telesna dejavnost 
prinaša tudi večje zdravstvene koristi. 

Priporočila za otroke

Otroci so naj telesno aktivni najmanj 60 
minut dnevno. Intenzivnost naj bo to-
likšna, da se globoko zadihajo in spotijo. 
Dodatno naj 2x tedensko izvajajo še vaje 
za razvoj moči. 

Marko Smodiš,  

fizioterapevt

Biti »fit« in telesno dejaven pomembno zmanjšuje

tveganja za pojav zdravstvenih težav,

bolezni in njihovih zapletov, tako na telesnem

 kot tudi duševnem področju
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STROKOVNO

Najranljivejši so posamezniki

z duševno motnjo, kroničnimi boleznimi,

otroci, starejši in tisti, ki živijo sami.

Nika Kastelic, 
psihologinja

PSIHIČNO STISKO 
LAHKO ZMANJŠAMO

Kadar ostanemo brez dela in drugih smiselnih ak-
tivnosti, preživljamo dneve ob omejenih stikih z 
drugimi ter smo negotovi glede prihodnosti, nam 
to lahko povzroči občutke strahu, tesnobo, žalost, 
nezaupanje in zaskrbljenost. 

Potrebno se je zavedati, da so našteti odzivi v 
takšni situaciji povsem pričakovani in običajni. 

Kateri strah je tisti, ki se pojavi ter kako močan bo, 
je odvisno od osebnostnih lastnosti, preteklih iz-
kušenj, moči in virov podpore. 

Psihično stisko zaradi trenutne situacije lahko pri 
sebi tudi zmanjšamo. 

KAKO SI LAHKO 
POMAGAMO SAMI?

Ustvarite si dnevno rutino in ji sledite. Ukvarjaj-
te se z aktivnostmi, ob katerih se počutite dobro. 
Vzemite si čas za vsakodnevno sproščanje. Upora-
bite lahko različne vaje, ki preusmerijo vaše misli. 
Ohranjajte in negujte dobre medsebojne odnose, 
ki vam lahko nudijo podporo. Omejite pretirano 
izpostavljenost medijem in novicam. Poskusite se 
spomniti, kako ste že v preteklosti reševali podob-
ne situacije. Zavedajte, da je situacija trenutna in 
da bo minila.

Povečajte občutek kontrole nad situacijo s tem, 
ko se osredotočite na stvari, na katere imate sami 
vpliv, da se zaščitite. 

Vsaj 6 ur pred spanjem ne
pijemo kofeinskih napitkov.
Na slabšo kvaliteto spanca
vplivata tudi nikotin in alkohol.

Izogibamo se alkoholu,
kofeinu in cigaretom.

Ne uporabljamo
elektronskih naprav tik
pred spanjem.
Modri svetlobi iz ekranov 
 se izognemo vsaj 1 uro
pred spanjem.  Za
umiritev lahko beremo
knjigo ali poslušamo
sproščujočo glasbo.

Več počitkov kot jih
imamo in daljši kot so,
težje bomo zvečer
zaspali, slabša pa bo tudi
sama kvaliteta spanja.

Na spanje še posebej negativno
vplivajo počitki daljši od 20 minut.

Tekom dneva se izogibamo
počitkom in dremanju.

 Ne uživamo večjih
obrokov pred
spanjem.
Vsaj 2 uri pred spanjem se
izogibamo večjim obrokom,
vendar pa v posteljo ne odidimo
lačni. Idealen je lahek prigrizek.

Bodimo telesno aktivni,
a ne tik pred spanjem.
Redna telesna vadba spodbuja
kvaliteten spanec in imunski 
sistem, znižuje stres ter vpliva na
boljše razpoloženje.

Spalni prostor naj bo
temen, tih in primerne
temperature. 
Zatemnimo prostor z ruletami in
izločimo vire hrupa. Pomagajo nam
lahko čepki za ušesa. Spalnica naj ne
bo prevroča ali premrzla. Temperatura
okoli 18°C ustreza večini ljudi.

Vzdržujemo reden
urnik spanja.
Vsak zvečer gremo spat in
vstanemo ob isti uri. Večina
odraslih potrebuje 7-9 ur spanja.

Potrebe po spanju se lahko sicer med
posamezniki razlikujejo.

Spanje je izrednega pomena za naše telesno in
duševno zdravje. Pomanjkanje ima lahko
negativen vpliv na spomin, koncentracijo,
sposobnost logičnega sklepanja, oslabljeno pa je
tudi delovanje našega imunskega sistema.  V
stresnem obdobju  mu je pomembno nameniti še
posebno pozornost!

Kako lahko
poskrbimo za
boljši SPANEC?

Bodimo  izpostavljeni 
dnevni svetlobi.
Količina naravne svetlobe, ki jo 
prejmemo čez dan, nam pomaga pri
uravnavanju naše budnosti in spanja.

Pripravila:  
Nika Kastelic, mag. psih.

Viri: NIJZ: Kako dobro spati v obdobju
epidemije koronavirusa SARS-CoV-2
(Covid-19)?
Dostopno na:  https://www.nijz.si/sl/kako-
dobro-spati-v-obdobju-epidemije-
koronavirusa-sars-cov-2-covid-19 
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Avtizem 
Tekst: Barbara Šumak, specializantka kli. logopedije

Najhitreje naraščajoča razvojno-nevrološka motnja, 
ki vpliva na razvoj možganskih funkcij odgovornih 
za obdelavo različnih informacij.

Literatura: F. Sussman: Talkability: People Skills for Verbal Children on the Autism Spectrum; 
A Guide for Parents (2007)

AVTIZEM – GA POZNATE?

Avtizem je najhitreje naraščajoča ra-
zvojno-nevrološka motnja. Otroci z av-
tizmom imajo največ težav na področju 
komunikacije, socialnih interakcij, po-
navljajočega se vedenja in ozkih intere-
sov. 

Znaki avtizma se pokažejo že v prvih treh 
letih življenja.

Številne raziskave kažejo, da ima zgo-
dnja logopedska obravnava pri otrocih 
z avtizmom največji učinek ravno v tem 
obdobju, saj omogoča dobre temelje na 
področjih komunikacije, govora in jezika, 
ki so ključni za otrokov celosten razvoj. 

OPOZORILNI ZNAKI 
V PRVEM LETU STAROSTI

Redko vstopa v komunikacijo z odraslim 
(na mamin glas se ne odzove z gibanjem 
ali oglašanjem). Ne deli pozitivnih čustev 
(ne vrne nasmeha). Ne oglaša se z zlogi 
(ba-ba, ta-ta). Ne posnema obrazne mi-
mike in/ali glasov.

Redko vzpostavi očesni stik. Ne kaže s 
prstom. Ne sledi s pogledom, ko mu od-
rasel s prstom pokaže na oddaljen pred-
met. Ne odziva se na svoje ime. Staršem 
ne pokaže predmeta, igrače. Ne uporab-
lja gest ali jih uporablja redkeje (poma-
ha, z rokami nakaže, naj ga dvignemo).

OPOZORILNI ZNAKI 
V DRUGEM LETU STAROSTI

Ni prvih besed. Ne prosi za pomoč (s 
pogledom, gesto ali oglašanjem ne spo-
roči staršu, da potrebuje pomoč). Pogos-
to ponavlja določene gibe. Nenavadno 
reagira na zvoke, okuse, barve, vonjave 
ali otip določenih materialov. Igra se 
samo z določenimi igračami na enak, ne-
navaden način.

Med igro ne posnema vsakodnevnih 
dejanj odraslih (mešanje, telefoniranje, 
hranjenje medvedka). Več pozornosti 
namenja predmetom kot ljudem. Rad se 
igra s predmeti / stvarmi, ki niso igrače 
(odpira in zapira vrata, prižiga in ugaša 
luč). Ne izraža zahtev in želja z gestami 

in/ali govorom (žeja, nedosegljiva igra-
ča). Ne uporablja besed smiselno glede 
na situacijo.

Besed ne povezuje v dvo-besedne izjave. 
Opazno je izrazito poslabšanje na podro-
čju govora in/ali drugih razvojnih pod-
ročjih. Zdi se, da ne sliši, ne sledi.

OPOZORILNI ZNAKI 
V TRETJEM LETU STAROSTI

Burno reagira na spremembe dnevne ru-
tine. Rad se igra sam in v igro težko sprej-
me druge. Ni domišljijske igre. Nesmisel-
no ponavlja besede, povedi, vprašanja. 
Ne zna začeti, nadaljevati ali zaključiti 
pogovora. Ne razume vsakodnevnih na-
vodil.

Vir: Društvo logopedov Slovenije

STROKOVNO

V Centru za duševno zdravje otrok in 

mladostnikov smo pripravili zložen-

ko Govor in jezik otrok z avtizmom. 

Z zloženko želimo približati razume-

vanje avtizma staršem in širši javno-

sti. Poseben poudarek je namenjen 

mejnikom v govorno jezikovni ko-

munikaciji, na katere naj bodo starši 

pozorni pri svojem otroku.
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STROKOVNO

Pravilna uporaba 
zaščitnih mask
Nošenje zaščitnih mask v 
vseh zaprtih prostorih je 
obvezno.

Vir: https://www.gov.si/teme/koronavirus-
sars-cov-2/

Pravilna in dosledna uporaba zaščitnih 
mask je eden izmed ključnih ukrepov 
preprečevanja okužb s koronavirusom 
med zdravstvenimi delavci in tudi sicer. 

PRAVILNO NAMEŠČENA ZAŠČITNA MA-
SKA POKRIVA USTA, NOS IN BRADO. ČE 
NOSIMO OČALA, MASKO NAMESTIMO 
POD OČALA.

MASKA JE NAMENJENA ENKRATNI 
UPORABI IN JO JE TREBA ZAMENJATI 
PO DVEH URAH OZIROMA TAKOJ, KO 
POSTANE VLAŽNA.

Nameščanje zaščitne maske:

1) Pred nameščanjem maske si roke 
temeljito umijemo z milom ali si jih 
razkužimo.

2) Barvno masko obrnemo tako, da je 
bela stran obrnjena navznoter / proti 
obrazu. vgrajena kovinska žička, ki se 
prilagodi nosu, mora biti na vrhu ozi-
roma gornjem delu maske.

3) Zanke zataknemo za ušesa. 

4) Kovinsko žičko na zgornjem robu 
maske pritisnemo ob nos. Maska se 
mora tesno prilegati obrazu.

5) Masko zatem zadržimo na nosu, spo-
dnji del pa potegnemo pod brado.

Snemanje zaščitne maske:

1) Enako kot pri nameščanju, najprej 
poskrbimo za higieno rok. Roke te-
meljiti umijemo ali jih razkužimo.

2) Masko primemo za ušesne zanke in 
jo pazljivo snamemo. 

3) Vržemo jo v koš in si ponovno umije-
mo roke.

Med gibanjem v vseh zaprtih jav-

nih prostorih je obvezno imeti usta 

in nos zakrita z masko, ruto ali ša-

lom. Enako velja tudi na prostem. 

Če imamo okužbo dihal ali skrbimo 

za koga s takšno okužbo je nošenje 

maske, rute ali šala obvezno tudi na 

prostem.

Naša sodelavka, Tina Merklin, psihologinja iz Centra za 
duševno zdravje otrok in mladostnikov, je 10. avgusta 2020 
sodelovala v informativni oddaji RTV SLO s prispevkom o 
Duševnem zdravju otrok v času koronavirusa.

Prispevek si lahko ogledate na povezavi: 
https://www.rtvslo.si/4d/arhiv/174711062?s=tv

Duševno zdravje 
otrok v času epidemije
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STROKOVNO

Sladkorna bolezen 
Tekst: Blanka Dugar, dipl.m.s.; Simona Emri, dipl.m.s. in Vladka Bavčar Cvetko, dipl.m.s.

Zdravniki, medicinske sestre in zdravstveni tehniki 
na primarnem nivoju smo tisti, ki sladkorno 
bolezen prvi odkrijemo in se z njo ukvarjamo tudi 
preventivno.

Povzeto po članku “Sprememba življenjskega sloga je tek na dolge proge”, ki so ga 
sodelavke CKZ ZDMS pripravile za revijo Sladkorna bolezen. Izdaja jo Zveza društev 
diabetikov.

Kakšni so kazalniki zdravja 
Prekmurcev?

B. Dugar: Kazalniki zdravja prebivalcev 
tega dela Slovenije niso presenečenje. 
Pogosta obolevnost za boleznimi srca in 
ožilja, sladkorna bolezen, rak, težave na 
področju duševnega zdravja. 

Seznam je dolg in postane še daljši, ko 
te bolezni dobijo značaj polimorbidnosti. 

Če si želimo dolgoročnih pozitivnih 
sprememb na zdravje, velja ciljati na 
vzroke. Ti niso neznanka. Zapakirani so 
v zelo privlačnem paketu z naslovom 
»Nezdrav življenjski slog.

Prav nezdrav življenjski slog je eden 
od razlogov za epidemijo sladkorne 
bolezni. Kakšne so razmere v 
Prekmurju?

S. Emri: Gre za bolezen sodobnega časa. 
Skrb vzbuja dejstvo, da je kljub sodob-
nim smernicam zdravega načina življenja 
in naporom zdravstvenih organizacij pri 
ozaveščanju o zdravi prehrani, na svetu 
vse več ljudi, ki so pretežki, se nezdravo 
prehranjujejo in premalo gibljejo. Prav to 
pa so dejavniki visoke stopnje tveganja, 
ki v največji meri prikličejo to kronično 
bolezen. 

Takšna je situacija glede sladkorne bolez-
ni tudi v Prekmurju. 

Kakšna je vloga medicinske sestre v 
CKZ pri odkrivanju sladkorne bolezni?

S. Emri: Diplomirana medicinska sestra v 
CKZ bolniku nudi potrebne informacije in 
mu pomaga premagovati korake spreje-
manja kronične bolezni. 

Kadar zdravnik družinske ali splošne me-
dicine ali diplomirana medicinska sestra 
iz ambulante družinske medicine zaznata 
potrebo, bolniku ponudita in predstavita 
program delavnice S sladkorno boleznijo 
skozi življenje. 

Delavnica je namenjena odraslim bolni-
kom s sladkorno boleznijo tipa 2, ki se 
oskrbujejo v ambulanti splošne / dru-
žinske medicine in ki se želijo seznaniti, 
kako živeti s sladkorno boleznijo. Traja 5 
srečanj in nudi celostno obravnavo.”

Bolnikom, ki se vodijo v diabetoloških 
ambulantah, pa kontinuirano edukacijo 
zagotavlja diabetološki tim, zato jih na  
to delavnico ne usmerjajo.

Delavnica S sladkorno boleznijo skozi živ-
ljenje je nadaljevanje programa Sladkor-
na bolezen tipa 2, ki traja eno srečanje. 

Kako prepoznavate osebe z velikim 
tveganjem za sladkorno bolezen?

S. Emri: Bolnik navaja številna opažanja 
in znake, ki nakazujejo na sladkorno bo-
lezen. Občuti povečano žejo in ima suha 
usta. Zelo očiten znak sladkorne bolez-
ni je hujšanje. Kljub običajnemu načinu 
prehranjevanja lahko v nekaj tednih ali 
mesecih bolnik izgubi tudi deset in več 
kilogramov. 

Prisotna je tudi utrujenost. Občasno se 
lahko pojavijo motnje vida.
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Kakšen je odziv pacientov, ko omenite, 
da imajo morda sladkorno bolezen?

S. Emri: Odziv ni enostaven, so prestra-
šeni, a se sčasoma sprijaznijo z boleznijo. 

Dobro urejena bolezen preprečuje slabo 
počutje ob nihanjih krvnega sladkorja, 
predvsem pa preprečuje nastanek ka-
snejših zapletov na srcu in ožilju, ledvi-
cah, očeh in perifernem živčevju.

Kaj potem, ko je diagnoza že 
postavljena?

V. Bavčar Cvetko: Če se bolezen pojavi, 
so nujni takojšnji ukrepi zdravljenja. Pri 
tipu 1 morajo bolniki nemudoma zače-
ti z inzulinsko terapijo, pri tipu 2 pa je  
zdravljenje sprva omejeno na nefarma-
kološke ukrepe. 

Bolnik skuša vrednosti krvnega sladkorja 
najprej urediti z nadzorom telesne teže, 
krvnega tlaka in maščob ter z rednim gi-
banjem. 

Pri bolnikih, ki dosledno upoštevajo na-
vodila, pogosto ni potrebno zdravljenje z 
zdravili ali inzulinom. Nadzor nad bolez-
nijo je nujen, saj se v nasprotnem prime-
ru bolezen brez izjeme slabša. 

Po letih sladkorne bolezni se pojavijo 
številni zapleti, zlasti na očeh, ledvicah, 
žilju in živčevju. Zapleti so možni pri vseh 
bolnikih, vendar pri bolnikih z neurejeno 
boleznijo obstaja veliko več možnosti za 
nastanek tovrstnih zapletov. 

Kako prepoznavate znake poslabšanja 
stanja oseb s sladkorno boleznijo?

V. Bavčar Cvetko: Nadzor nad glikemijo 
je temelj urejanja sladkorne bolezni ter s 
tem povezanim zmanjševanjem tveganja 
za kronične zaplete. 

Urejenost glikemije ocenimo z meritvi-
jo deleža glikiranega hemoglobina, ki je 
metoda za oceno nivoja glukoze v krvi v 
daljšem časovnem razdobju in s tem po-
vezanega tveganja. 

Prav tako spodbujamo, da se sladkorni 
bolnik udeležuje obdobnih pregledov 
oči, nog, ledvic in kontrole telesne teže.

Kako poteka svetovanje o oskrbi 
diabetične noge?

V. Bavčar Cvetko: Sladkorni bolnik mora 
vsaj enkrat letno na pregled stopal v di-
abetološko ambulanto. 

Pri sladkornih bolnikih tako imenovani 
sindrom diabetičnega stopala povzroči, 
da postanejo noge posebno »problema-
tično področje«. 

Koža tvori premalo znoja in se pregreva. 
Slabša prekrvavitev kože vodi v tveganja 

za različne okužbe. Poleg tega je pogosto 
zmanjšan tudi občutek za bolečino. Po-
sledično ostanejo manjše poškodbe ne-
opažene in so pogosto okužene. 

Vnetje se pojavi hitro, poškodbe pa zelo 
slabo celijo. Priporočamo vsakodnevno 
pregledovanje kože na nogah. 

Zelo pomembna je tudi izbira pravilne 
obutve. Odsvetuje se hoja z bosimi no-
gami. Ob težavah z nohti in kožo ni smi-
selno odlašati z obiskom pri zdravniku ali 
izvajalcu medicinske pedikure; prav tako 
je pomembno pravilno striženje nohtov.

Ali izvajate edukacijo pri osebah s 
sladkorno boleznijo?

V. Bavčar Cvetko: Da, saj na ta način 
opolnomočimo bolnika. 

Edukacija se izvaja za vse paciente z vi-
sokim tveganjem za nastanek sladkorne 
bolezni in bolnike s sladkorno boleznijo. 
Poteka naj ves čas zdravljenja, obvezno 
pa ob postavitvi diagnoze, ob spremem-
bi načina življenja in pa na željo bolnika 
oz. svojca. 

Kako sestre sodelujete z drugimi člani 
tima?

V. Bavčar Cvetko: V obravnavi sladkor-
nega bolnika je zelo pomembno  sodelo-
vanje različnih strokovnjakov. 

Zdravnik razloži možne zaplete in potek 
zdravljenja. Vključi se tudi sestra eduka-
torka iz diabetološke ambulante, ki pre-
gleda dnevnike samokontrole in poda 
navodila. 

Če imajo sladkorni bolniki vprašanja gle-
de zdravil, se vključi farmacevt. Pri spre-
minjanju življenjskega sloga in varnem 
gibanju pa je v pomoč fizioterapevt.

Pri sladkorni bolezni tipa 2 se zdravljenje začne z zdravo prehrano, redno telesno 

dejavnostjo in skrbjo za telesno težo. Bolnik mora ozavestiti, da je za svojo bolezen 

v prvi vrsti odgovoren sam. Zdravstveni delavci smo pri njegovi bolezni samo sve-

tovalci in pomočniki.



ZDRAVE NOVINE ŠT. 4016

ZAPOSLENI

Kako smo se med 
epidemijo spoprijemali 
s stresom? 
Tekst: Nika Kastelic, mag. psih., Tadeja Lončar, mag. psih., 
Danijela Šunjić Egić, univ. dipl. psih.

Izsledki raziskave o 
stopnji stresa med 
zdravstvenimi delavci ZD 
Murska Sobota.

Epidemija koronavirusa, s katero smo se 
nedavno intenzivno spopadali, je vpliva-
la na različne vidike naših življenj. Med 
najbolj obremenjenimi so bili zagotovo 
zdravstveni delavci. 

Obremenjeni so bili zlasti tisti, ki so op-
ravljali delo pod večjimi obremenitvami, 
kot je delo v COVID ali zobozdravstvenih 
ambulantah.

DEJAVNIKI STRESA V ČASU 
EPIDEMIJE IN NJIHOV VPLIV 
NA ZAPOSLENE 

Spremenjen način dela, pogostejša de-
žurstva, ločenost od družine, delo v 
širšem obsegu, pod večjimi pritiski in 
zahtevami ter v okolju večje izpostavlje-
nosti okužbi, so le nekateri izmed dejav-
nikov, ki so predstavljali za zdravstvene 
delavce dodaten vir stresa.

Posledično so lahko zaposleni bolj utru-
jeni, izčrpani, razdražljivi in slabše raz-
položeni kot po navadi. Pojavijo se lahko 
občutki negotovosti, nemoči, strahu ali 
tesnobe. 

Akutna psihična stiska vpliva tudi na 
učinkovitost delavca, zato ji je potreb-
no posvetiti posebno pozornost in jo 
ustrezno obravnavati. 

RAZISKAVA O STOPNJI 
STRESA MED ZDRAVSTVENIMI 
DELAVCI

Z namenom spodbujanja psihološke 
podpore in destigmatizacije psihičnih 
stisk smo psihologinje iz Centra za kre-
pitev zdravja oblikovale samoevalvacijski 
vprašalnik, s katerim smo želele preveriti 
stopnjo stresa zaposlenih v Zdravstve-
nem domu Murska Sobota v času epide-
mije koronavirusa. 

Zanimalo nas je:

- kako stresno so zaposleni doživljali 
obdobje epidemije, 

- katere strategije spoprijemanja s 
stresom že poznajo in jih upora-
bljajo,

- katere oblike strokovne pomoči bi 
si želeli, če bi jo potrebovali. 

Nekateri zdravstveni delavci so v tem 
obdobju delali s pacienti, drugi so svo-
je delo opravljali, a brez neposrednega 
stika s pacienti, spet tretji so bili v tem 
času doma: bodisi na čakanju, dopustu 
ali bolniškem staležu. 

V prvi fazi zbiranja podatkov smo se osre-
dotočile na zaposlene, ki so v obdobju 
epidemije opravljali neposredno delo s 
pacienti ter bili posledično med najbolj 
izpostavljenimi in ranljivimi za doživlja-
nje povišane stopnje stresa. Vprašalniki 
v tiskani obliki so bili razdeljeni zaposle-
nim v COVID in zobozdravstveni ambu-
lanti, pri čemer je vprašalnik rešilo 40 
zaposlenih.

Nadalje nas je zanimalo, kako stresno so 
obdobje epidemije doživljali naši ostali 
zaposleni. 

Vprašalnik je bil tokrat na voljo v spletni 
različici. K reševanju so bili preko ele-
ktronske pošte vabljeni vsi zdravstveni 
delavci. 

Spletni vprašalnik je v celoti izpolnilo 25 
zaposlenih. 

K reševanju vprašalnika v tiskani obliki 
pa smo povabile tudi tehnične delavce 
in čistilke –  vprašalnik so izpolnili trije 
zaposleni. 

SKUPNO JE BILO V RAZISKAVO VKLJUČE-
NIH 68 ZAPOSLENIH ZDRAVSTVENEGA 
DOMA MURSKA SOBOTA. 

Anonimnost pri reševanju je bila zagoto-
vljena v vseh fazah zbiranja podatkov. 

PSIHOLOŠKA PODPORA ZAPOSLE-
NIM V OKVIRU CENTRA ZA KREPI-
TEV ZDRAVJA

Zdravstvenim delavcem so v okviru 

Centra za krepitev zdravja na voljo 

psihoedukativne delavnice, ki jih iz-

vajamo psihologinje. Zaposleni se 

lahko udeležijo sledečih delavnic: 
Tehnike sproščanja, Spoprijemanje s 
stresom, Podpora pri spoprijemanju 
s tesnobo in Podpora pri spoprije-
manju z depresijo. V primeru želje 

po pogovoru in psihološki podpori, 

pa smo na voljo psihologinje tudi za 

individualne pogovorne ure.
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REZULTATI RAZISKAVE

Rezultati kažejo, da se je kar 73 % sode-
lujočih zaposlenih počutilo v času epi-
demije bolj pod stresom kot po navadi 
(pred epidemijo). 

Najpogostejši telesni simptomi stresa, ki 
so jih opažali, so bili glavobol, pospešeno 
bitje srca in vznemirjen želodec. 

Med vedenjskimi simptomi so izstopale 
motnje spanja, utrujenost in neorganizi-
ranost. 

Polovica udeležencev je opažala pri sebi 
napetost, živčnost in vznemirjenost, ena 
tretjina pa je poročala o doživljanju stra-
hu in dvomov ter zmanjšani koncentra-
ciji. 

Sodelujoči v raziskavi so v času trajanja 
epidemije najtežje prenašali negoto-
vost in napetost.

Spodbudna je informacija, da si veči-
na sodelujočih vzame več časa zase (za 
sprostitev, hobije, ipd.), kot pred epide-
mijo (72 %), povečal se je tudi čas traja-
nja (69 %). 

Večina anketiranih zaposlenih se v pros-
tem času sprošča s telesno vadbo in 
drugimi aktivnostim, nekateri s pomoč-
jo dihalnih vaj, preko pogovora z bližnjo 
osebo ali s pomočjo pozitivnih misli.

V zadnjem delu vprašalnika nas je za-
nimalo, katere strokovne pomoči za 
vzdrževanje in krepitev duševnega zdrav-
ja bi si sodelujoči želeli, če bi se znašli v 
duševni stiski. 

Dve tretjini zaposlenih bi si v primeru te-
žav v duševnem zdravju želeli v prvi vrsti 
pomoč psihologa, približno ena tretjina 
pa pomoč osebnega zdravnika. 

Vsem sodelujočim zaposlenim Zdra-
vstvenega doma Murska Sobota se 
zahvaljujemo za pripravljenost na so-
delovanje v raziskavi.
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MICHELIN – NAJPRESTIŽNEJŠI 
GASTRONOMSKI VODNIK

Michelinove zvezdice imajo več kot 120 letno tradicijo 
in so garancija za najvišjo kakovost kulinarike. Ocenje-
vanje temelji na kakovosti surovin, mojstrstvu okusov 
in kuharskih tehnik, osebnosti kuharskih mojstrov ter 
razmerju med vrednostjo in denarjem.

Poleg zvezdic se gostinci potegujejo še za priznanje 
»Bib Gourmand«, ki nagrajuje za dobro razmerje med 
ceno in kakovostjo; The Plate Michelin, ki nagrajuje 
sveže sestavine, skrbno pripravljen in dober obrok ter 
»piktogram trajnosti«, s katerim Michelin nagrajuje pri-
stop do okolja.

IZ VRTA NA KROŽNIK, 
SVEŽE, LOKALNO, OKUSNO

Med poznavalci in gurmanskimi navdušenci se je že dlje 
časa šušljalo, da bo Slovenija naslednje veliko odkritje Mi-
chelina. Razlogov za preboj na svetovni kulinarični zemlje-
vid je veliko. 

Slovenska kulinarika temelji na naravnih, svežih, lokalnih se-
stavinah, ki še v istem dnevu pripotujejo iz vrta ali travnika 
na krožnik. Poleg tega imamo vse več vrhunskih kuharskih 
mojstrov, ki svoja znanja pridobivajo širom po svetu, so kre-
ativni in predani svojemu poslanstvu. Vsekakor pa so svoje 
doprinesla tudi slovenska vrhunska vina, mnoga se lahko 
kosajo z najboljšimi italijanskimi ali francoskimi vini.

Michelinove zvezdice 
tudi pri nas

Slovenija se je letos s kar sedmimi michelinovimi 
zvezdicami zavihtela med najpomembnejša odkritja 
na globalnem gastronomskem zemljevidu.

Ana Roš v kuhinji, Foto: Luka Karlin, Studio Virc,  www.slovenia.info Božična jed Hiše Franko, Foto: Mankica Kranjec, Nea Culpa,  www.slovenia.info
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Vila Podvin s chefom Urošem Štefelinom prav tako sodi 
med poznane slovenske gostilne z dolgoletno tradicijo. 
Tukaj se vse vrti okrog lokalnih in svežih surovin ter obu-
janju tradicije.

Nam najbližja »zvezdica« domuje v Hiši Denk, kjer kuha 
chef Gregor Vračko. Ena najlepših in najboljših pode-
želskih restavracij pri nas je doma v Zgornji Kungoti. 

NAJBOLJŠA 
MED NAJBOLJŠIMI

Dve zvezdici je prejela Hiša Franko iz Kobarida, kjer 
ustvarja chefinja Ana Roš. Restavracijo uvrščajo med 50 
najboljših na svetu, chefinja pa se ponaša z nazivom naj-
boljše kuharske mojstrice na svetu 2017.

SLOVENSKI GOSTINCI 
PREJELI KAR 7 ZVEZDIC

Glede na majhnost Slovenije, je prejetih sedem zvezdic iz-
jemen uspeh. Med manj poznanimi je zagotovo restavracija 
Dam iz Nove Gorice, kjer pretežno morske dobrote ustvarja 
chef Uroš Fakuč. Okusi po morju in Mediteranu se tu ne ni 
mogoče izogniti.

Tudi ljubljanski Atelje, kjer kuha chef Jorg Zupan, velja za pre-
senečenje. Ta bistrojska restavracija se nahaja v isti zgradbi 
kot hotel Union. Večino hrane, vse od jogurtov, kruha, sirov in 
vložnin, pridelajo sami.

Med najbolj znanimi prejemnicami Michelinove zvezdice je za-
gotovo Gostilna pri Lojzetu z legendarnim Tomažem Kavčičem, 
enim izmed najbolj simpatičnih chefov pri nas.

Kulinarično filozofijo »z vrta na krožnik« 
imajo Slovenci v krvi, zato je Slovenija popolna 

destinacija za vse, ki strastno uživajo 
v hrani in vinu.

National Geographic

Hiša Denk, Foto: Luka Karlin, Studio Virc,  www.slovenia.info Tomaž Kavčič z gosti, Foto: Nea Culpa,  www.slovenia.info



Pomagajte zajeziti 
širjenje novega 

koronavirusa.

#OstaniZdrav
Aplikacija za varovanje zdravja in življenja ljudi

Prenesite mobilno aplikacijo #OstaniZdrav še danes in 

pomagajte zajeziti širjenje novega koronavirusa. Z uporabo 

aplikacije pomagate zdravstvenim delavcem, da vas lahko hitro 

obvestijo, če ste bili v stiku z okuženim. Tako boste 

lahko zaščitili sebe in druge. 

Ob uporabi aplikacije #OstaniZdrav boste ves čas ostali anonimni. 

Če pridete v tvegan stik z okuženim, vas aplikacija o tem obvesti 

in vam da jasna navodila, kako ravnati. Ne razkrije niti imena niti 

kraja srečanja. 

Imam izbiro. Ravnam odgovorno. App Store Google Play

Naložite si 
#OstaniZdrav 

še danes.

www.gov.si/ostanizdrav 080 17 87VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
REPUBLIKA SLOVENIJA


