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esen je čas, ko temperature niso več v nebo vzpenjajoče, prav tako pred njih še
ne zapišemo minusa. Oktober je zelo prijeten mesec. Narava je odeta v paleto
pisanih barv in le čudimo se lahko, koliko različnih odtenkov premore.

Po kratkem zatišju, ko smo začeli ponovno izvajati vse storitve, se ponovno srečujemo z porastom okužb SARS CoV-2. Še bolj strm porast pa lahko pričakujemo v
zimskih mesecih, ko lahko kombinacija respiratornih okužb, gripe in COVID-19 privede do preobremenjenosti zdravstva. Zato moramo nadaljevati z vzpostavljeno
organizacijo dela, ki mora ob ustrezni obravnavi pacientov s COVID-19 omogočiti
tudi čim bolj nemoteno izvajanje ostalih storitev.
Da bomo zagotovili varno delo vseh zaposlenih in varno obravnavo pacientov,
moramo dodatno optimizirati organizacijo delovnih procesov in pogoje dela ter
upoštevati vse ukrepe za preprečevanje prenosa virusa SARS Cov-2.
V oktobrski številki naše revije vam tako ponujamo precej jesenskih vsebin. Preberite si navodila za zaposlene za preprečevanje prenosa koronavirusa, CKZ se
predstavlja s programi za krepitev zdravja, od 1.8.2020 do 7.8.2020 je potekal
teden dojenja, 8. september obeležujemo svetovni dan fizioterapije, pišemo tudi
o samomoru in zdravju na delovnem mestu.
Želimo vam prijetno branje in vas vabimo, da se tudi sami predstavite s svojimi
prispevki, ki bodo objavljeni v prihodnjih številkah!

Tisk:
Tiskarna digitalni tisk,
Murska Sobota

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

AKTUALNO

Preprečimo prenos
koronavirusa SARS_CoV-2
na delovnem mestu
Z namenom preprečevanja koronavirusa
do nadaljnjega veljajo Navodila zaposlenim
v Zdravstvenem domu Murska Sobota za
preprečevanje prenosa koronavirusa SARS_CoV-2.
Celotni dokumet je objavljen na https://
www.zd-ms.si/.

PREPREČEVANJE KAPLJIČNEGA
IN AEROGENEGA PRENOSA
Če imate bolezenske znake in simptome
(vročina, kašelj, težka sapa, prehlad, boleče žrelo, driska, bruhanje…) ali zbolite,
ostanite doma in ne prihajajte v službo.
O težavah se po telefonu posvetujete s
svojim osebnim zdravnikom.
Na delovnem mestu bodite v svoji sobi. Za
sestanke in stike s sodelavci uporabljajte
videokonferenčni sistem ali telefon. V
kolikor to ni možno, obvezno nosite masko. V kolikor sta v sobi dva ali več delavcev, je prav tako potrebno nositi masko.
Navodila za pravilno namestitev in
odstranitev maske: https://www.
nijz.si/sites/www.nijz.si/files/
uploaded/maske2_lektorirano.pdf
Navodila za vzdrževanje sanitarij:
https://www.nijz.si/sites/www.
nijz.si/files/uploaded/higienska_
navodila_za_uporabo_in_ciscenje_
javnih_sanitarij.pdf
Več o pravilnem prezračevanju:
https://www.nijz.si/sl/navodilaza-prezracevanje-prostorov-izvenzdravstvenih-ustanov-v-casusirjenja-okuzbe-covid-19

Ko nosite masko, mora ta prekrivati nos in
usta. V času nošenja maske se je ne dotikate. Masko menjajte vsaj na 2 do 3 ure,
če se zmoči, pa prej.
Skupne delovne prostore uporabljajte posamično oz. upoštevajte varnostno razdaljo in nosite zaščitno masko.
V vložišče vstopa samo za to zadolžena
oseba (iz vsake organizacijske enote),
dokumente odloži in prevzame na določenem mestu. V vložišču se ne zadržujte.
V prostore administracije, kadrovske
službe, tajništva, FRS, nabavne službe se
hodi le izjemoma, ko se ni možno dogovoriti po telefonu ali pustiti dokumentov
na dogovorjenem mestu (npr. v mapi pri
tajništvu direktorja). V teh prostorih se ne
zadržuje.

z zunanjimi strankami oziroma deležniki,
sestanka pa ni mogoče organizirati preko
videokonferenčne povezave, je nošenje
mask obvezno, enako tudi vzdrževanje
razdalje najmanj 1,5 m.
Zunanji zaposleni oz. pogodbeni delavci
v času prisotnosti zaposlenih ZD Murska
Sobota ves čas nosijo maske. V kolikor
je v istem prostoru neobhodna sočasna
prisotnost zunanjega zaposlenega oz. pogodbenega delavca in zaposlenega v ZD
Murska Sobota, oba obvezno uporabita
masko.

PREPREČEVANJE
KONTAKTNEGA PRENOSA
Po vsakem prijemanju različnih površin,
ki so v širši uporabi (kljuke, stikala ....), si
umijemo ali razkužimo roke.
Roke si umijemo ali razkužimo tudi po
prijemanju različnih dokumentov, ki jih je
prej prijemal nekdo drug.
Zaradi možnega kapljičnega prenosa virusa na delovne površine in obstojnost le
tega si pred in po vsaki uporabi računal-

Učinkovito preprečevanje medsebojnih stikov
je pomemben način za preprečevanje prenosa virusa,
v kolikor lahko to izvajamo, nošenje mask ni potrebno.
Kuhinjo uporabljajte posamično oziroma
tako, da lahko zagotavljate varnostno razdaljo.V kolikor je sanitarij več in en skupen predprostor, uporabljajte sanitarije
posamično. Prostore stalno in pravilno
zračimo, in sicer naravno z odprtimi okni.

nika, delovne mize in drugih površin (npr.
predmetov v kuhinji, fotokopirnega stroja, gumbov na kavomatu, volana v službenem vozilu), umijemo ali razkužimo roke.

V kolikor imamo sestanek s sodelavci ali

Razkužila za roke naj bodo dostopna na
več mestih.

Vedno pazimo, da se ne dotikamo obraza,
dokler si ne umijemo ali razkužimo rok.
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AKTUALNO

Krepitev zdravja
v lokalnem okolju
Tekst: Blanka Dugar, Andrej Horvat, Janja Lebar, Center za krepitev zdravja

Lokalnemu prebivalstvu
so v okviru dejavnosti,
ki jih izvaja Center za
krepitev zdravja ZD
Murska Sobota, na voljo
številni brezplačni
preventivni programi za
krepitev zdravja. Da bi
dosegli čim tesnejši stik z
lokalnim prebivalstvom
in višjo odzivnost v
brezplačnih programih,
sodelavci Centra številne
dejavnosti izvajajo na
terenu.
ZELENJADARSKI DAN
V soboto, 29. avgusta 2020, je v Ivancih,
pod okriljem Društva za ohranitev naravne in kulturne dediščine Selenca, potekal 16. Zelenjadarski dan.

Zamisel o Zelenjadarskem
dnevu se je porodila pred
šestnajstimi leti, ko so se lokalni kmetje v okolici vasi Ivanci
odločili za preusmeritev iz pridelovanja klasičnih kultur (žita,
koruza, krompir) v pridelovanje zelenjave.
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Že tradicionalno je posvečen predstavitvi in promociji lokalnih pridelovalcev
zelenjave. Poleg razstave zelenjave in
zelenjavnih jedi organizatorji pripravijo
razgiban spremljevalni program.

sebno pozornost je namenil začimbam.
Udeleženci so izvedeli, katere začimbe,
kdaj in v kakšni meri dodamo jedem. Govora je bilo tudi o neješčnosti in izgubi
telesne mase pri starejših ljudeh.

Na dogodku se je predstavil tudi Center
za krepitev zdravja.

Predavanja se je udeležilo lepo število
ljudi.

Naš dietetik Andrej Horvat je izvedel
predavanje “Eno porcijo zdravja, prosim”, za otroke pa smo pripravili poučne
delavnice.

“ENO PORCIJO ZDRAVJA,
PROSIM.”
Na začetku predavanja je Blanka Dugar,
koordinatorka Centra za krepitev zdravja,
prisotne v pozdravnem govoru nagovorila na temo Zdravje je tudi tvoja pravica.
Sledilo je predavanje o prehrani. Predavatelj Andrej Horvat je govoril o vplivu
uživanja zelenjave na zdravje. Podrobno je predstavil različne vrste zelenjave,
načinje shranjevanja in skladiščenja. Po-

POUČNO USTVARJALNE
DELAVNICE ZA OTROKE
Otroci so skozi igro in pogovor spoznavali
različne vrste zelenjave in njihovo uporabo v prehrani. Naučili so se veliko novega
o zdravi prehrani, zakaj jo potrebujemo

AKTUALNO

Joga je potekala ob torkih in četrtkih
med deveto in deseto uro dopoldan.

PISANI MEHURČKI
Prisotni smo bili tudi na otroškemu počitniškemu taboru Pisani mehurčki, ki je
prav tako potekal v parku mestne občine
Murska Sobota.
Izvajali smo aktivnosti za otroke med petim in trinajstim letom, ki so se udeležili
delavnice Moj Srček.
Otroci so se naučili sproščanja, pravilnega dihanja in raztezanja. Pri slednjem
smo si pomagali s podobami pravljičnih
likov v jogijskih asanah. Zadnji del delavnice je bil namenjen sproščanju. V ležečem položaju smo se prepustili glasbi, ki
jih je vodila v svet umirjenosti.
Na delavnici smo se veliko pogovarjali o
čustvih. »Med pogovorom z otroci sem
spoznala v kolikšni meri so tudi najmlajši
izpostavljeni stresu in kako pomembno
je, da jim pomagamo, da se ga naučijo
uspešno premagovati. Ravno delavnica
Moj srček se je izkazala kot zelo primerna
za to. Jogijski položaji so namreč takšni,
da otroke že zaradi imen pravljičnih likov
takoj pritegnejo. Če zraven vključimo še
pripoved pravljic, se po mojih izkušnjah
otroci popolnoma vživijo,« je povedala
Katja Lebar.
in kako vpliva na naše telo, da ostaja
zdravo, močno in gibčno.
Glede na razmere s koronavirusom
smo v delavnico vključili tudi izobraževanje in osveščanje glede temeljitega
umivanja rok.
Otroške delavnice je vodila Katja Lebar.
Otroci so zavzeto in navdušeno sodelovali.

POLETNI POČITNIŠKI TABORI
V ZNAMENJU JOGE IN
SPROŠČANJA
V sklopu programov vzgoje otrok in mladostnikov, ki se izvajajo v okviru Centra
za krepitev zdravja, smo v poletnih mesecih izvajali aktivnosti na poletnem
počitniškem taboru MIKK – IGRIVI PARK

2020 in na počitniškem taboru Pisani
mehurčki.

MIKK – IGRIVI PARK 2020
Brezplačni počitniški tabor za otroke MIKK
– IGRIVI PARK 2020 je v času poletnih počitnic potekal kar na prostem in sicer v
soboškem mestnem parku. Otrokom in
mladostnikom so bile na voljo različne
kreativno – ustvarjalne delavnice.
V okviru naših programov so otroci izvajali jogo in se učili sproščanja.
Zakaj joga? Vadba joge je primerna tako
za živahne otroke, kakor tudi za tiste, ki
ne marajo gibalnih dejavnostih. Poteka
tako, da otrok vadi po lastnih zmožnostih, se ne primerja ali tekmuje z drugimi.

Otroci so danes prav tako kot
odrasli podvrženi stresu, zato
je preventivno uvajanje različnih metod sproščanja smiselno že v otroški dobi. Vodena
vadba JOGA ZA OTROKE (IN
ODRASLE), ki jo je pripravila
naša sodelavka Katja Lebar, je
na voljo na spletni povezavi:
https://www.youtube.com/
watch?v=cm42Gbh-NPE
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STROKOVNO

Trend smrti zaradi samomora
je v Sloveniji v upadanju
Tekst: Katja Sraka, dr.med, spec.psih.

Ob Svetovnem dnevu preprečevanja samomora in
Svetovnem dnevu duševnega zdravja.
DUŠEVNO ZDRAVJE IN
SAMOMOR
Duševno zdravje in samomor sta neločljivo povezana, saj so osebe z duševnimi
boleznimi glede na splošno populacijo
12-krat bolj samomorilno ogrožene.
Svetovna zdravstvena organizacija je
duševno zdravje opredelila kot »stanje
dobrega počutja, v katerem posameznik razvija svoje sposobnosti, se spoprijema s stresom v vsakdanjem življenju,
učinkovito in plodno dela ter prispeva v
svojo skupnost«. Duševno zdravje omogoča posamezniku udejanjanje njegovih
umskih in čustvenih zmožnosti ter mu
omogoča, da najde in izpolni svojo vlogo
v poklicnem, družbenem in zasebnem
življenju.
Revščina, socialna izključenost in neenakosti v družbi dokazano povečujejo
tveganje za slabo duševno zdravje. Slabo
gospodarsko stanje v družbi pomeni veliko tveganje za duševno zdravje. Osebe z
duševnimi motnjami in njihovi bližnji so
poleg bremena bolezni pogosto deležni
diskriminacije, izključenosti in kršenja temeljnih človekovih pravic. Stigma negativno vpliva tudi na dostopnost oziroma
potek zdravstvene obravnave.
Samomor je celo do 90% povezan z težavami v duševnem zdravju.
Najpogosteje je to depresija in zloraba /
odvisnost od alkohola in/ali prepovedanih drog. Umrljivost pri depresiji je povečana predvsem zaradi samomorilnega
vedenja, saj je pri 15 % ljudi z depresijo
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samomor glavni vzrok prezgodnje smrti.
Približno 3 % zdravljenih oseb, odvisnih
od alkohola, naredi samomor, medtem
ko je pojavnost samomora med nezdravljenimi alkoholiki zelo visoka, okoli 25
%. Tveganje za samomor je npr. veliko
tudi pri shizofreniji. Raziskave kažejo, da
5-10% oseb s shizofrenijo naredi samomor.

TELESNO ZDRAVJE IN
SAMOMOR
Niso pa samo težave v duševnem zdravju
tiste, ki povečujejo tveganje za samomor, saj je pri do 75% oseb, ki naredijo
samomor, prisotna kronična telesna bolezen, kar je še bolj izrazito pri starejših.
Tveganje povečuje bolečina, invalidnost
ali grožnja, da bo do invalidnosti pri
šlo. Samomorilnost ni nujno povezana z
objektivnim stanjem in resnostjo somat-

ske bolezni, temveč tudi s pacientovimi
predstavami o bolezni in možnih posledicah.

SAMOMOR PO SVETU
Vsakih 40 sekund na svetu zaradi samomora umre ena oseba. To je 800 000
ljudi vsako leto, oz. 1,4% vseh smrti.
Pri mladih (med 15 in 29 let) je samomor
drugi najpogostejši vzrok smrti.
Moški zaradi samomora umirajo približno 4x pogosteje, kot ženske. Pri ženskah
pa je več poskusov samomora.
Samomorilni količnik je višji med osebami z nižjo stopnjo izobrazbe, med
ovdovelimi in ločenimi osebami ter narašča s starostjo.
Poleg izgubljenega življenja posameznika, samomor prizadene vsaj 6 njegovih
bližnjih svojcev in/ali prijateljev.

STROKOVNO

KAKŠNO JE STANJE PRI NAS?
Ne moremo mimo dejstva, da je samomor v Sloveniji velik javnozdravstveni
problem, saj se glede na samomorilni
količnik (št. umrlih zaradi samomora na
100.000 prebivalcev) uvrščamo v evropski vrh.

lahko preprečimo veliko večino samomorov.
Osebe po poskusu samomora kot razlog
najpogosteje navedejo potrebo po pobegu ali sprostitvi neobvladljivih čustev
in misli. Svojo situacijo doživljajo kot bre-

vedenjem (popivanje, uživanje prepovedanih drog, hitra, nevarna vožnja,
hoja po robu, kjer je nevarnost padca
velika,….), odmik od družine, prijateljev
družbe, večje izražanje jeze, besa, maščevalnost,…

Leta 2019 je v Sloveniji zaradi samomora umrlo 394 oseb (307 moških in
87 žensk), samomorilni količnik pa je
znašal 18,86 (29,35 za moške in 8,43 za
ženske)..

Ljudje, ki so samomorilni, si večinoma ne želijo umreti,

V Sloveniji lahko opazimo velike razlike v
umrljivosti zaradi samomora med posameznimi regijami. Regije, ki so na vzhodu države, beležijo več samomorov v
primerjavi z regijami, ki so na zahodu. Izjemi sta v zadnji letih pomurska regija na
vzhodu, kjer smo v zadnjih letih zabeležili nižji samomorilni količnik od povprečja
in gorenjska regija na zahodu, kjer so v
zadnjih letih zabeležili višji samomorilni
količnik od povprečja.

zupno, sebe zaznavajo kot nevredno in
verjamejo, da bi bilo drugim bolje brez
njih. Lahko pa je v ozadju tudi želja po
komunikaciji ali želja vplivanja na druge.
Oseba želi okolici sporočiti svoje počutje,
na ta način išče pomoč ali želi spremeniti
način, kako jo drugi obravnavajo.

Stanje se v povprečju izboljšuje, saj je
trend smrti zaradi samomora v Sloveniji
v upadanju. Kljub višjemu številu samomora v letu 2019, glede na leto 2018, ko
je bilo število samomorov najnižje v zadnjih dveh desetletjih, količnik samomora
ostaja pod povprečjem desetletnega obdobja 2009 – 2019, ko je znašal 20 (leta
2000 pa 29,7). Dejavnikov, ki so k temu
prispevali je veliko, zagotovo pa so med
najpomembnejšimi povečanje dostopnosti do različnih oblik pomoči, zmanjšanje brezposelnosti in splošno izboljšanje
socio-ekonomskega statusa, nenazadnje
pa tudi ozaveščanje o duševnem (ne)
zdravju in zmanjševanje stigme.

KAJ JE SAMOMORILNOST?
Samomorilnost je kompleksen pojem oz.
proces. V začetku so to lahko le pasivna
razmišljanja o smrti, ki se nadaljujejo v
razmišljanja o samomoru in so na začetku prehodne narave. Ogroženost se veča
z nadaljevanjem procesa, ko ima oseba
resen namen ali načrt izvesti samomor.
Najskrajnejši pol samomorilnosti sta poskus samomora in samomor. Na srečo

ampak si želijo le zmanjšati trpljenje in bolečine,
ki se jim v tistih trenutkih zdijo neznosne

Rezultati študij, v katerih so uporabili
metodo psihološke avtopsije, so pokazali, da 75 – 90 % ljudi, ki storijo samomor, svoje namere v zadnjem tednu
pred dejanjem bolj ali manj direktno
sporoča okolici. Ker smo zdravstveni delavci na vseh nivojih in v vseh poklicnih
skupinah pogosto tisti, ki prihajamo v stik
z ljudmi v duševno stiski, je pomembno,
da poznamo opozorilne znake in dejavnike tveganja za samomorilno vedenje.

OPOZORILNI ZNAKI
Opozorilni znaki so lahko bolj ali manj
očitni:
- grožnje s samomorom,
- iskanje načinov kako samomor storiti,
- govorjenje o smrti, umiranju, samomoru,
- urejanje formalnosti (oporoka, bančni račun,…),
- izražanje občutkov brezupa, brezizhodnosti, ujetosti,
- opazne spremembe v razpoloženju,
- poslavljanje,
- odsotnost razlogov za življenje,
- življenje za njih več nima smisla.
Lahko pa so znaki bolj prikriti in se kažejo le kot večje izpostavljanje tveganim

Tveganje za samomor je večje pri
osebah, ki imajo katero od duševnih
motenj, kronično telesno bolezen, gibalno oviranost, so nedavno utrpele
veliko izgubo, so osamljene, slabega
socialnoekonomskega statusa, so bile
v otroštvu zlorabljene, so bile nedavno izpostavljene samomoru nekoga
drugega ali so se v preteklosti že samopoškodovale oz. poskušale storiti samomor. Zadnji navedeni, torej pretekli
poskus samomora, je najmočnejši napovedni dejavnik za samomor.
ZELO POMEMBNO JE, DA OSEBO, KI
NA TAK ALI DRUGAČEN NAČIN IZRAŽA
SAMOMORILNOST, VZAMEMO RESNO. NE GLEDE NA TO, V KAKŠNEM ODNOSU SMO Z OSEBO, KI JE V STISKI, JE
POMEMBNO, DA JI DAMO PRILOŽNOST
SPREGOVORITI O TEM IN JO GLEDE SAMOMORILNOSTI TUDI POVPRAŠAMO.
Kadar gre za naše paciente, je to del naše
strokovne dolžnosti. Lahko pa je to naš
sodelavec, svojec, prijatelj. Tudi takrat je
pomembno, da ponudimo roko in prostor, kjer lahko spregovorijo o svojih stiski.
Vprašanje o samomorilnih mislih ne
more sprožiti samomorilnih misli pri
osebi, ki jih nima. Nasprotno pa osebi,
ki ima samomorilne misli, vprašanje o
tem prinese olajšanje, ker o njih lahko
spregovorijo.
Pomembno je, da osebo, kadar ji sami
ne zmoremo nuditi dovolj podpore in
pomoči usmerimo do ustreznih služb.
Kadar je samomorilna ogroženost velika
(resne grožnje, načrt, napisano pismo,
prekinjen poskus samomora), osebe ne
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puščamo same in jo, če ne gre drugače,
pospremimo do zdravnika.

SAMOMOR MED
ZDRAVSTVENIMI DELAVCI
Tudi zdravstveni delavci nismo imuni na
težave v duševnem zdravju in samomorilnosti. Zaradi narave našega dela smo
lahko tem težavam še bolj podvrženi.
Med poklice, kjer je samomorilnost
pogostejša, spadajo tako zdravniki, kot
tudi nekateri ostali zdravstveni delavci. Raziskave to razlagajo s povečanimi
obremenitvami na delovnem mestu (stalen stik z boleznijo, trpljenjem, smrtjo,
biti glasniki slabih novic,…), specifičnimi
osebnostnimi lastnostmi (perfekcionizem, pretiran čut za odgovornost, težnja
k ugajanju,….) in določenimi psihosocialnimi stresorji (konflikti, pomanjkanje
timskega dela, pomanjkanje podpore sodelavcev,……). Na področju zdravstvene
nege (in ostalih poklicev v zdravstvu) je
raziskav malo. So pa dejavniki, ki povečujejo samomorilnost, podobni tistim pri
zdravnikih (konflikti na delovnem mestu,
preobremenjenost, pomanjkanje avtonomije, konflikt družina-kariera). Še posebej so v teh poklicnih skupinah obremenjene ženske. Le-te težje usklajujejo
kariero in družino, saj so pričakovanja
tudi v domačem okolju velika, hkrati pa
se morajo v službi pogosto, v primerjavi z
moškimi sodelavci, bolj dokazovati.
Za vse, ki delamo v zdravstvu, je v prvi
vrsti pomembno, da poskrbimo za ohranjanje svojega zdravje, tako telesnega,
kot duševnega. Pomembno je, da kolikor
je v naši moči, poskrbimo za zdrave odnose v delovnem okolju. Kadar čutimo
preobremenjenost, poiščemo razloge za
to in če je le možno, prosimo za pomoč
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sodelavcev, si vzamemo nekaj časa za
oddih. Če smo v stiski, poiščimo podporo sodelavcev, prijateljev, družine. Kadar
je stiska (pre)velika, ne oklevajmo in se
obrnimo na osebnega zdravnika in/ali
na strokovnjaka s področja duševnega
zdravja (psiholog, psihiater).
Dejstvo je, da zdravstveni delavci, še
posebej zdravniki, pomoč poiščemo pozneje, kot splošna populacija. Razlog za
to je lahko strah pred razkritjem, izgubo
ugleda, stigma. Kadar nas to skrbi, lahko
poiščemo pomoč izven ustanove, tudi
izven kraja oz. regije. Najpomembnejše
v tistem trenutku je, da ne oklevamo in
poskrbimo zase.

CENTER ZA DUŠEVNO ZDRAVJE
ZD MURSKA SOBOTA
V našem ZD deluje več služb na področju
duševnega zdravja. Najnovejša pridobitev je Center za duševno zdravje odraslih in Center za duševno zdravje otrok
in mladostnikov, katerih delovanje smo
začeli vzpostavljati s 1.10.2019.
Izven tega še vedno deluje Psihiatrična
ambulanta in pa od letos tudi Kliničnopsihološka ambulanta. Duševno zdravje
je tudi pomemben del preventivnih dejavnosti Centra za krepitev zdravja.
Kljub temu, da tako težave v duševnem
zdravju in s tem povezan samomor, nedvomno še vedno prestavljata velik javnozdravstveni problem in se breme duševnih motenj z leti veča, smo v zadnjih
letih priča določenim pozitivnim premikom, ki so vsaj deloma prispevali tudi k
zmanjševanju samomorilnega količnika.
To so dejavnosti na področju ozaveščanja splošne javnosti in pa vzpostavljanje
ustrezne mreže služb.

RESOLUCIJA O NACIONALNEM
PROGRAMU DUŠEVNEGA
ZDRAVJA
Večja dostopnost pomoči in širitev mreže služb je eden izmed najpomembnejših ciljev Resolucije o nacionalnem
programu duševnega zdravja, ki je bila
sprejeta leta 2018. Do leta 2028 se predvideva vzpostavitev 25 Centrov za duševno zdravje odraslih in 25 Centrov za
duševno zdravje otrok.
Do letos je bilo vzpostavljenih 10 centrov
za odrasle in 10 za otroke, med katerimi
je tudi naš ZD.

SVETOVNI DAN
PREPREČEVANJA SAMOMORA
IN SVETOVNI DAN
DUŠEVNEGA ZDRAVJA
Aktivnostim na področju ozaveščanju
in zmanjševanju stigme sta namenjena
Svetovni dan preprečevanja samomora
in Svetovni dan duševnega zdravja. Prvega obeležujemo 10. septembra, drugega
pa 10. oktobra. V obdobju med njima
letos v Pomurju že drugo leto poteka dobrodelna akcija »Kilometri za življenje«,
ki je del svetovne akcije »Prekolesarimo
svet«. Za ozaveščanje o samomoru pa
se v mednarodni skupnosti že nekaj let
uporablja tudi oranžna pentlja.
Oranžna pentlja je simbol zavedanja, da
samomor predstavlja javnozdravstveni
problem, je znak podpore preventivnim
prizadevanjem na tem področju, predvsem pa je znak solidarnosti z vsemi, ki
jih je samomor na tak ali drugačen način
prizadel.
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TEKST POVZET PO SPODNJI
LITERATURI:
Konstitucija Svetovne zdravstvene organizacije,
dosegljivo na spletu 29.9.2020: https://www.
who.int/about/who-we-are/constitution:
Podatki o samomoru v Sloveniji, trend samomorilnosti in aktualne aktivnosti NIJZ, dosegljivo
na spletu 29.9.2020: https://www.nijz.si/sites/
www.nijz.si/files/datoteke/priloga_1_-_podatki_o_samomoru_v_sloveniji_trend_samomorilnosti_in_aktualne_aktivnosti_nijz.pdf
Dutheil F, Aubert C, Pereira B, Dambrun M,
Moustafa F, Mermillod M, et al. (2019) Suicide
among physicians and health-care workers:
A systematic review and meta-analysis. PLoS
ONE 14(12): e0226361. HYPERLINK »https://
doi.org/10.1371/journal.%20pone.0226361«
https://doi.org/10.1371/journal. pone.0226361
Prepoznavanje in obravnava pacienta s samomorilnim vedenjem na vseh nivojih zdravstvenega varstva v različnih življenjskih obdobjih :
zbornik prispevkov z recenzijo; [urednik Darko
Loncnar]. - Ljubljana : Zbornica zdravstvene in
babiške nege - Zveza strokovnih društev medicinskih sester, babic in zdravstvenih tehnikov
Slovenije, Sekcija medicinskih sester in zdravstvenih tehnikov v psihiatriji, 2018
Facts about Mental Health and Suicide Among
Physicians, dosegljivo na spletu 29.9.2020:
https://www.datocms-assets.com/12810/
1578319045-physician-mental-health-suicide
-one-pager.pdf
N. Konec Juričič in drugi: Prepoznavanje in
obravnava depresije in samomorilnosti pri pacientih v ambulanti družinskega zdravnika, Priročnik za strokovnjake na primarni zdravstveni
ravni, Ljubljana, NIJZ, 2016
Samomorilne misli in vedenje, Smernice za psihološko prvo pomoč, NIJZ, dostopno na spletu
28.9.2020: https://www.nijz.si/sites/www.nijz.
si/files/publikacije-datoteke/samomorilne_
misli_smernice_ppp_koncno.pdf

Večino samomorov lahko preprečimo, vseh žal ne. Mnogo oseb, ki so
samomorilne, si namreč ne želi umreti. Preprosto ne želijo ali ne zmorejo
več živeti z bolečino. Odkrit pogovor o samomorilnih mislih in občutkih
lahko reši življenje.
Z ustreznim pristopom lahko tudi vi nudite pomoč osebi, ki je samomorilna,
in na ta način celo rešite življenje.

Kako vem, če je oseba samomorilno ogrožena?
Pomembno je poznati opozorilne znake in dejavnike tveganja za samomorilno vedenje ter razloge, zaradi katerih bi oseba utegnila razmišljati o
samomoru.

Opozorilni znaki samomorilnosti:
• Grožnje o samomoru (oziroma »da si bo nekaj naredil/a«).
• Iskanje načinov, kako storiti samomor: iskanje dostopa do zdravil,
orožja ...
• Govorjenje ali pisanje o smrti, umiranju ali samomoru, urejanje
formalnosti (pisanje oporoke, urejanje bančnih računov ...).
• Stanje brezupa.
• Bes, jeza, maščevalnost.
• Nemir ali vključevanje v tvegane dejavnosti, na videz brez premisleka.
• Občutki ujetosti, brezizhodnosti.
• Povišana stopnja uporabe alkohola in drog.
• Odmik od družine in prijateljev, družbe na splošno.
• Tesnoba, nemir, težave s spanjem ali prekomerno spanje.
• Opazne spremembe v razpoloženju, poslavljanje.
• Odsotnost razlogov za življenje, pomanjkanje smisla v življenju.

J.M. Bolton in drugi, Suicide risk assessment and
intervention in people with mental illness , BMJ
2015;351:h4978 doi: 10.1136/bmj.h4978
Resolucija o nacionalnem programu duševnega
zdravja 2018−2028 (Uradni list RS, št. HYPERLINK »http://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2018-01-1046«24/18)
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Spodbujajmo dojenje
Dojenje je vir hrane in nevidna vez mame z otrokom.
Vez, ki gradi temelje varnosti, samozavesti in zdravja
za polno življenje.
Ob Svetovnem tednu dojenja smo se pogovarjali s Katjo Lebar, dipl.m.s., zaposleno v CKZ MS.

Na voljo je tudi svetovanje za dojenje v
sklopu Centra za krepitev zdravja, kjer
izvajamo tudi vsakodnevna telefonska
svetovanja (od 11. do 13. ure):

Kakšna so sodobna priporočila in
smernice glede dojenja?

Ponedeljek / sreda / petek: 041 644 992,
torek / četrtek: 041 664 761.

K. Lebar: Materino mleko novorojenčku
omogoča optimalen začetek življenja in
nadaljnji razvoj. Je popolnoma prilagojeno potrebam otroka, saj vsebuje točno
tiste sestavine, ki jih v danem trenutku in
okolju otrok potrebuje. Poleg tega dojenje poteka v tesnem stiku mamice in otroka, kar omogoča poglabljanje njunega
odnosa. Tesen stik je za otrokov psihični
razvoj tako pomemben, kot je za otrokov
telesni razvoj pomembna ustrezna prehrana.

Ne moremo pa mimo informacij, ki so
dostopne na spletu. Na voljo je veliko informacij, pozorni bodimo le na to, da so
te zanesljive in strokovne.

Dojenje je naraven proces, vendar je
tudi umetnost, ki se jo je potrebno naučiti. Tu lahko pomagamo tudi mi, ko
mamicam pomagamo z nasveti, kako k
dojenju pristopiti in na kak način premagovati težave, ki jih pestijo.

Od 1. do 7. avgusta je potekal
Svetovni teden dojenja.
S kom naj se mamica posvetuje in kje
naj dobi potrebne informacije?
K. Lebar: Relevantne strokovne informacije nudijo zdravstveni delavci, ki jih
srečujete v času nosečnosti, poroda in
poporodnem obdobju na pregledih, v
porodnišnici in obiskih doma: diplomirane babice, diplomirane medicinske
sestre, patronažne medicinske sestre, ginekologi in IBCLC svetovalke za dojenje.
Dojenju je namenjena posebna pozornost tudi v okviru Priprav na porod in
starševstvo.
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Kaj pa, ko dojenje ne steče? Kateri so
najpogostejši vzroki?
K. Lebar: V praksi se najpogosteje srečujemo s sledečimi težavami:
Nepravilno pristavljen otrok: Če želimo,
da bo otrok uspešno sesal in da bo med
dojenjem dobil zadostno količino mleka,
mora v usta vzeti ne le bradavico, temveč
tudi avreolo okrog nje.
Nepravilen položaj med dojenjem: Mleko bolje teče, če je mamica sproščena,
njene roke, hrbet in ramena pa so dobro
podprta.
Priporočamo, da si mamica uredi miren
kotiček z mehkim stolom in nekaj blazinami. Tudi otrok mora biti v pravilnem
položaju; z glavo in vratom naj bo obrnjen proti prsim.
Mamice skrbi, ali je mleka dovolj: Zlasti
v prvih nekaj mamice skrbi, ali je dojenček dovolj sit. Mnoge verjamejo, da nimajo dovolj mleka, čeprav ga dejansko
proizvajajo dovolj. Le 2 % vseh mater
ne more proizvesti dovolj mleka. Pomembno je, da dojenček učinkovito sesa
in izprazni dojko, saj tako vzpodbuja nastajanje novega mleka.
Tudi kasneje, na primer v drugem ali
tretjem mesecu dojenja, se pogosto pojavijo “krize”. Mamice skrbi ali imajo dovolj mleka saj so prsi mehke. Mehke prsi

so znak sproščene laktacije, kar je dober
znak, zato so ob normalnem napredovanju dojenčka skrbi odveč.
Boleče in razpokane bradavice: Preventiva pred bolečimi in razpokanimi bradavicami je utrjevanje bradavice z masažo že
v času nosečnosti.
Kadar do bolečin vseeno pride, svetujemo, da se dojenja ne prekinja. Pomembno je pravilno pristavljanje dojenčka.
Za lajšanje bolečin po dojenju priporočamo, da mamica bradavico namaže z
mlekom, anolinskim mazilom ali z Bepanthen mazilom.
Začasna pomoč pri dojenju so lahko tudi
nastavki.
Trde dojke: Težava se najpogosteje pojavi v prvem tednu po rojstvu. Gre za posledico nihanja hormonov, povečanega
nastajanja mleka, kasneje pa preredkih
podojev.
Če so prsi prenapete, je pred dojenjem
potrebno iztisniti nekaj mleka, kar bo
dojenčku olajšalo sesanje. Dlje trajajoča

STROKOVNO

prenapetost lahko povzroči zmanjšano
nastajanja mleka ali zamašitev mlečnih
vodov.
V katerih primerih se dojenje
odsvetuje?
K. Lebar: Absolutne ovire za dojenje zaradi otroka so redke. Sem sodijo prirojene presnovne bolezni.
Ovir za dojenje pri materi je več, na primer kadar je mati okužena z virusom
hepatitisa B, C ali virusom HIV, saj je nevarnost prenosa na dojenčka zelo velika.
Mati s sladkorno boleznijo ne sme dojiti,
če jemlje tablete za zniževanje sladkorja
v krvi. Prepoved ne velja, če si vbrizgava
inzulin.
Kako pa je s prehrano mamice v času
dojenja?
K. Lebar: Doječe matere potrebujejo
pestro, uravnoteženo prehrano ter redne, enakomerno porazdeljene obroke.
Vodilo naj bo izbira čim bolj svežih, sezonskih, lokalnih in hranilno bogatih živil.
Zelo pomembna je tudi izbira tekočin za
pitje, primerna je predvsem voda, tudi
mineralna voda in nesladkan čaj.

Odsvetuje se uživanje školjk in morskih
sadežev, jetrc in jetrnih paštet. Omenjeni izdelki lahko vsebujejo težke kovine,
jetrca pa tudi previsoke vrednosti vitamina E.
Poleg tega naj se mama zaradi tveganja
za mikrobiološke okužbe izogiba uživanju surovih in toplotno premalo obdelanih živil živalskega porekla (tatarski
biftek, pršut, prekajene ribe, suši, sašimi,
majoneza, tiramisu, surovo mleko in siri
iz nepasteriziranega mleka).
Pri izboru tekočin odsvetujemo uživanje
sladkih pijač (ledeni čaj, nektar, voda z
okusom, sladke gazirane pijače, sladkan
čaj, energijske pijače, pijače za športnike
in sadni sokovi) ter živilom, ki vsebujejo
trans maščobe ( krofi, flancati, miške,
piškoti, različna mala peciva in trdne
margarine.
Ali obstaja povezava med dojenjem in
kolikami?
K. Lebar: Dokazano je, da so dojeni otroci manj nagnjeni k trebušnim krčem.
Hrana doječe mamice je precej anekdotičen vzrok za krče dojenčkov, prav tako
kapljice vitamina D.

Svetovna zdravstvena organizacija
in UNICEF priporočata, da se novorojenček pristavi k prsim v prvi uri
po rojstvu, da se dojenček izključno doji do šestega meseca starosti
in da se dojenje nadaljuje do dveh
let otrokove starosti ali dlje. Vir:
https://www.nijz.si/sl/podprimodojenje-za-zdravje-planeta

Zelo redko lahko uživanje neke hrane zanesljivo povežemo s pojavom krčev pri
dojenem otroku.
Vzrokov za nastanek kolik je več:
- dojenčkov prebavni sistem še ni
povsem razvit,
- pospešeno gibanje črevesja,
- dojenček med hranjenjem zaužije
preveč zraka,
- alergija ali preobčutljivost dojenčka
na določeno sestavino hrane,
- laktozna intoleranca.

S helikopterjem Slovenske vojske
na zdravljenje v UKC Maribor
Reševalci nujne medicinske pomoči so
11. avgusta 2020 iz Cankove na Letališče Murska Sobota prepeljali pacienta,
ki je bil zaradi kritičnega zdravstvenega
stanja s helikopterjem Slovenske vojske
prepeljan v UKC Maribor na nadaljnje
zdravljenje.
Na krovu je bolnika spremljala dežurna
ekipa Nujne medicinske pomoči, ki deluje v okviru ZD Murska Sobota. Prisotni
so bili tudi soboški gasilci, ki so zavarovali kraj pristanka in pomagali zdravstveni ekipi.

Fotografija: Sobotainfo.com
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Svetovni dan
fizioterapije
Tekst: Center za krepitev zdravja ZDMS, povzeto po physio.si

Sporočilo letošnjega Svetovnega dneva fizioterapije
je bilo »Rehabilitacija in COVID-19«.

Svetovna fizioterapija združuje 122
članic in zastopa skupino več kot
450.000 fizioterapevtov iz celega
sveta. Združenje fizioterapevtov Slovenije je aktivni član Svetovne fizioterapije že 25 let. Zavzema se za visoke
standarde raziskovanja, izobraževanja in prakse.

POZNATE POKLIC
FIZIOTERAPEVTA?
Svetovni dan fizioterapije obeležujemo
8. septembra in poteka po celem svetu.
Predstavlja priložnost, da tako laična kot
strokovna javnost bolje spoznata poklic
fizioterapevta.
Ob letošnjem dnevu fizioterapije so fizioterapevti CKZ ZDMS pripravili brošuro,
s katero predstavljajo svoj poklic in aktivnosti, ki jih izvajajo.

NARAVA DELA
Fizioterapevti so zdravstveni delavci, ki
pomagajo ljudem, kadar je njihovo gibanje moteno zaradi: bolečine, poškodbe,
bolezni, starosti in vplivov delovnega ali
življenjskega okolja.
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Delujejo na področju promocije zdravja,
preprečevanja ali zdravljenja bolezni in
poškodb.

FIZIOTERAPIJA – POMEMBNI
DEL OKREVANJA PO COVID-19
Letošnja osrednja tema Svetovnega dneva fizioterapije je v ospredje postavljala
vlogo in pomen fizioterapije pri obravnavi ljudi v fazi okrevanja po COVID-19.
Dosedanje izkušnje kažejo, da je fizioterapija pri tem izredno učinkovita.
Velik poudarek je bil namenjen tudi izvajanju fizioterapije na daljavo, kar je del
telezdravja oziroma e-zdravja.
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Urinska inkontinenca
Tekst: Ksenja Pleteršnik, dipl.m.s.

Nehotno uhajanje urina pri ženskah in moških.
Ljudje, ki jih prizadene urinska inkontinenca, po navadi neradi govorijo o tem
in obiščejo zdravnika šele tedaj, ko se
stanje poslabša do nevzdržnega. Pomoč sicer velja poiskati že veliko prej,
saj je s poznavanjem problema, samodisciplino in uporabo pripomočkov za
inkontinenco mogoče živeti aktivno in
dostojanstveno.
Kvalitetno živeti ne pomeni, da težave
izginejo, ampak da oboleli ne doživljajo
zadrege zaradi težav z mokroto in neprijetnim vonjem.

S 1. junijem 2020 je v veljavi novi šifrant, ki bolnikom omogoča štiri kose
inkontinenčnih predlog dnevno (in
ne tri, kot je veljalo do sedaj). Kakovostne predloge pacientom omogočajo prosto gibljivost in varujejo pred
neprijetnim vonjem, kar jim omogoča
normalne socialne stike.

Vzrok za inkontinenco so oslabljene mišice medeničnega dna, ki zadržujejo urin
v mehurju. Najpogostejše oblike urinske
inkontinence so:
Stresna inkontinenca: Gre za uhajanje
urina ob kašljanju, napenjanju, kihanju
ali telovadbi. Vzrok je oslabljeni mehanizem vratu sečnega mehurja.
Urgentna inkontinenca: Je posledica
prekomerno aktivnega sečnega mehurja. Pojavi se, na primer, kadar želi oseba
urinirati, a ji urin prehitro uide. Vzrok zanjo so lahko različne bolezni, na primer
Alzheimerjeva ali Parkinsonova bolezen

ali pa gre za okvaro kot posledico možganske kapi.
Mešana inkontinenca, kjer se prepletajo vzroki obeh zgoraj navedenih inkontinenc.

KOGA NAJPOGOSTEJE
PRIZADANE?
Pojavlja se v vseh starostnih obdobjih in
pri obeh spolih, vendar pa ženske prizadene pogosteje kot moške.
Najpogosteje se pojavlja pri starejših
ženskah, ni pa to vedno spremljajoči pojav staranja. Nastopi lahko tudi po porodu, tako da se s težavo pogosto soočajo
tudi mlajše ženske.
Pri bolnikih s kroničnimi nevrološkimi
boleznimi (na primer multipla skleroza)
ali nekaterimi drugimi presnovnimi boleznimi (na primer sladkorna bolezen)
se inkontinenca lahko pojavi kot eden
izmed bolezenskih znakov.
Lahko pa gre za posledico poškodb sečnih organov, hrbtenice ali možganov, v
nekaterih primerih pa je posledica psihičnih bolezni.

OSVEŠČANJE IN
PREPREČEVANJE
Naloga zdravstvenih delavcev je, da ozaveščamo ljudi o inkontinenci in ukrepih
za njeno preprečevanje.

Z osveščenostjo in uporabo medicinsko
tehničnih pripomočkov, ki jih predpiše
zdravnik, je tudi z urinsko inkontinenco
mogoče živeti kakovostno in polno življenje.

TRENING MIŠIC
MEDENIČNEGA DNA
STRESNO URINSKO INKONTINENCO LAHKO POZDRAVIMO S TRENINGOM MIŠIC
MEDENIČNEGA DNA.
To storimo tako, da ritmično krčimo nožnične in medenične mišice, kot bi hoteno
prekinjali curek med odvajanjem urina –
stisnemo, zadržimo za nekaj sekund in
popustimo.

Prvi ukrep, ki ga svetujemo, je zdrav
življenjski slog. Svetujemo zmanjšanje
telesne teže, zaprtja, vnosa tekočin in
kofeina, ki vpliva na pogostost uriniranja. Poleg tega priporočamo pravilni
položaj pri uriniranju in iztrebljanju, pravilno tehniko pri dvigovanju bremen in
primerne športne aktivnosti.
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ZAPOSLENI

Zdravi zaposleni so steber
uspešnih organizacij
Zdravje je podlaga za kakovostno življenje in delo,
tako za posameznika kot za organizacijo.

Vsem, ki potrebujete podporo ob spreminjanju nezdravih prehranjevalnih navad, se odločate za zmanjšanje prekomerne telesne teže ali želite prenehati s
kajenjem, so na voljo sledeče delavnice:

Zdravo jem
https://ckz.zd-ms.si/programi/program-za-krepitev-zdravja/poglobljene
-obravnave-za-krepitev-zdravja/svetovalnica-za-zdrav-%C5%BEivljenjski-slog/
zdravo-jem

Zdravo hujšanje
https://ckz.zd-ms.si/programi/program-za-krepitev-zdravja/poglobljene
-obravnave-za-krepitev-zdravja/svetovalnica-za-zdrav-%C5%BEivljenjski-slog/
zdravo-huj%C5%A1anje

Opuščanje kajenja

SKRB ZA ZDRAVJE SE ZAČNE
DOMA…

..IN NADALJUJE NA
DELOVNEM MESTU

Zdravje zaposlenih je za uspešno delovanje organizacij ključno, saj so zdravi in zadovoljni delavci produktivnejši, ustvarjalnejši, redkeje zbolevajo in ostajajo zvesti
delodajalcu.

Svetovna zdravstvena organizacija je
delovno okolje opredelila kot enega
ključnih okolij za promocijo zdravja v 21.
stoletju. Ob tem ne smemo zanemariti
dejstva, da na delovnem mestu preživimo vse več časa.

Za zdravje in dobro počutje je v prvi vrsti
odgovoren vsak posameznik. Življenjski
slog, prehrana, zdrave in škodljive navade so pri tem ključne.
Nezanemarljiva je tudi vloga delodajalca,
ki zaposlenim omogoča in jih spodbuja,
da se aktivno udeležujejo programov za
varovanje in krepitev zdravja.

Zaposleni v štiridesetih letih
delovne dobe na delovnem mestu
preživi več kot 10.000 dni.
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Promocija zdravja ne delovnem mestu
je izziv za vsako organizacijo, saj si prav
vsak delodajalec želi zdravih zaposlenih.
Obolevnost zaposlenih je povezana z
visokimi stroški bolniških odsotnosti.
Poleg tega bolniške odsotnosti zaradi
nadomeščanj obremenijo ostale sodelavce v kolektivu.
Poleg občasnih delavnic ali dogodkov za
promocijo zdravja so zaposlenim v ZD
Murska Sobota na voljo programi, ki so
sicer del naših rednih storitev in so zaposlenim na voljo neprenehoma.

https://ckz.zd-ms.si/programi/program-za-krepitev-zdravja/poglobljene-obravnave-za-krepitev-zdravja/
svetovalnica-za-tvegana-vedenja/individualno-svetovanje-za-opu%C5%A1%C4%8Danje-kajenja

Posvet in prijave:
Blanka Dugar
blanka.dugar@zd-ms.si
030 641 514

Čeprav zdravstveni delavci delujemo
na področju zdravljenja in preprečevanja bolezni, tudi sami pogosto pozabimo nase ali ne najdemo časa, volje in energije za zdrav življenjski slog
in uvajanje zdravih sprememb.

ZAPOSLENI

ZDRAVA HRANA – OBVEZNI
DEL ZDRAVEGA DELOVNIKA

tem primeru hitro vrne k starim prehranjevalnim vzorcem.
Pomagajte si s strokovnimi in preverjenimi informacijami, izogibajte pa se nepreverjenim medijskim objavam in oglasnim
vsebinam.

Glede na to, da dnevno preživljamo skoraj polovico budnega časa na delovnem
mestu, ni zanemarljivo kaj in kako se v
tem času prehranjujemo.

Priporočila, nasvete in recepte za zdravo
prehranjevanje na delovnem mestu poiščite na sledečih povezavah:

Izbira živil, zaužitih med delovnim časom, vpliva na naše počutje in učinkovitost. Zelo pomemben je tudi zajtrk,
ki ga praviloma zaužijemo že doma in s
katerim bi naj začeli dan prav vsi zaposleni, tako tisti v proizvodnem obratu kot
v pisarni.

- www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/
publikacije-datoteke/prehrana_na_
delovnem_mestu_splet.pdf
- www.prehrana.si
- www.nesoli.si
- www.veskajjes.si

Pri načrtovanju prehranjevanja upoštevajte sledeča priporočila:
- Čez dan zaužijte od 3 do 5 obrokov:
zajtrk, malica, kosilo, malica, večerja. Obroki naj bodo čim bolj pesti
in naj vključujejo živila iz različnih
skupin. Še posebej se priporočajo
lokalno pridelana in sezonska živila.
- Malica ni obvezen obrok in ga lahko izpustite. Če malicate, naj bo to
manjši in lažji obrok.

- Sladico nadomestite s sadežem ali
100% sadnim sokom.
- Odžejajte se z vodo.
Če se odločite za spremembo svojih
prehranjevalnih navad (na delovnem
mestu), spremembe uvajajte postopoma. Hitro in radikalno spreminjanje po
navadi ni uspešno, saj se posameznik v

Ste si jo
že naložili?

ZAKAJ POTREBUJEMO APLIKACIJO #OSTANIZDRAV?
Aplikacija pomaga zajeziti širjenje
COVID-19.
Obvešča o stikih z osebami, okuženimi
s COVID-19.

Prenesite mobilno aplikacijo
#OstaniZdrav in pomagajte zajeziti
širjenje koronavirusa.

Pomaga nemudoma izolirati potencialno
okužene osebe od ostalih.

ZAKAJ JE UPORABA APLIKACIJE SMISELNA?

Razbremenjuje epidemiološko službo
z odkrivanjem stikov.

Če pridete v tvegan stik z okuženim, vas aplikacija o tem obvesti. Tako boiste lahko zaščitili sebe in druge.

KAKO JE Z VAROVANJEM OSEBNIH PODATKOV?

Prispeva k zmanjševanju
omejevalnih ukrepov
v družbi.

Ob namestitvi aplikacije ni potrebno vnesti nobenih osebnih
podatkov.
Aplikacija v obliki oddajnih generiranih kod beleži zgolj stike.
Kode se po štirinajstih dnevih izbrišejo.
Zabeleženi podatki ne razkrivajo identitete oseb

www.gov.si/ostanizdrav

#OstaniZdrav

REPUBLIKA SLOVENIJA
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE
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Nasveti za boljše
spoprijemanje s stresom
Tekst: Nika Kastelic, mag. psih., Tadeja Lončar, mag. psih. in Danijela Šunjić Egić, univ. dipl. psih.

Prepoznavanje in obvladovanje stresa nam lahko
izboljša zdravje, počutje in kakovost življenja.

spletu. Večkrat na dan si vzemimo čas
za enakomerno, počasno in globoko dihanje.
Uporabljajmo vaje za preusmeritev
misli. Pozorno opazujmo nek predmet
oziroma prostor ali se intenzivneje osredotočajmo na naša čutila. Osredotočimo
se lahko tudi na aktivnosti, ki zahtevajo
vso pozornost, kot so na primer križanke,
sudoku ali šivanje.
Prepoznajmo na katere stvari imamo
vpliv in na katere ne. Povečajmo svoj
občutek kontrole nad situacijo s tem,
ko se osredotočimo na stvari, na katere
imamo vpliv. Če vpliva na stresor nimamo, poskusimo obvladati svoj odziv na
stres s sproščanjem in krepitvijo lastnih
moči.
Ohranjajmo dobre medsebojne odnose. Pomaga nam lahko pogovor z bližnjimi (družino in prijatelji), ki jim zaupamo.

Delo zdravstvenih delavcev je že samo
po sebi naporno, odgovorno in zahtevno. Posledično se lahko zgodi, da smo
dlje časa izpostavljenim močnejšemu
stresu ali drugim nelagodnim občutkom.
Normalno je, da nam lahko stres občasno zamaje naše ravnovesje. V življenju se
stresu ne moremo popolnoma izogniti.
Za zadovoljno in polno življenje je določena količina celo nujno potrebna, saj ni
vsak stres negativen. Problem pa nastane, če je stresnih situacij za posameznika
preveč, so preveč močne ali predolgo
trajajo, zato je pomembno, da se znamo
z njimi dobro spoprijeti.
Prepoznavanje in obvladovanje stresa
nam lahko izboljša zdravje, počutje in
kakovost življenja. Spodaj so našteti nekateri načini, ki nam lahko pomagajo pri
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učinkovitejšem spoprijemanju s stresom
in izboljšanju psihičnega počutja:
Vzemimo si čas, da si »napolnimo baterije«. Ohranjajmo ustrezno razmerje
med delom in počitkom. Ukvarjajmo se
z aktivnostmi, ob katerih se počutimo
dobro. Počutje lahko izboljšamo s sprehodom, telesno vadbo, branjem knjige,
poslušanjem glasbe, ipd.
Naredimo si seznam stvari, ki jih bomo
počeli naslednji dan. Strukturiranje in
načrtovanje našega časa zmanjša negotovost in nam povrne občutek reda in
stabilnosti.
Vzemimo si čas za vsakodnevno sproščanje. Pomirjanje lahko dosežemo s
sprostitvenimi dejavnostmi ali izvajanjem različnih tehnik sproščanja, katerih vodene posnetke najdemo tudi na

Vzdržujmo zdrav življenjski slog. Poskrbimo za zadostno količino spanja,
uravnoteženo prehrano ter telesno dejavnost.
Ohranjajmo pozitivno mišljenje o sebi.
Uporabljajmo pozitivne potrditve in se
opominjajmo na lastne kvalitete in sposobnosti, ki jih imamo.
Poskusimo se spomniti, kako smo že v
preteklosti reševali podobne situacije.
Prepoznajmo katere veščine in notranje
moči so nam v življenju že pomagale in
ki nam lahko pomagajo tudi v trenutni
situaciji.
Vsakodnevno pomislimo, na kaj smo
lahko v življenju hvaležni. V svoj spomin prikličimo prijetne pretekle dogodke. Prepoznajmo stvari, ki so nam
pomembne in nam predstavljajo smisel
življenja.

ZAPOSLENI

Kilometri za življenje
Tekst: Tadeja Lončar, mag. psih.; Špela Vogrin, dipl. kin.

Od Svetovnega dneva preprečevanja samomora (10. september)
do Svetovnega dneva duševnega zdravja (10. oktober) poteka
dobrodelni kolesarski dogodek »Kilometri za življenje«.
izvaja v virtualni obliki. V živo, skladno
z omejitvami, ki nam jih zapoveduje
COVID-19, potekajo le manjši kolesarski
dogodki.
Akciji smo se pridružili tudi sodelavci
Centra za krepitev zdravja Murska Sobota. Zaposleni smo s službenimi kolesi
kolesarili od Zdravstvene postaje Beltinci
do Zdravstvenega doma Murska Sobota
in nazaj. 12 kolesarjev je skupaj zbralo
237,6 kilometrov »za življenje«.
Do konca trajanja akcije bomo še naprej
beležili s kolesom prevožene kilometre
na poti v službo in v prostem času.
V Pomurju sicer še vedno velja precej
velika stigma glede duševnih bolezni in
samomora.

PREKOLESARIMO SVET
Akcija »Kilometri za življenje« je del
mednarodne pobude »Prekolesarimo
svet«, kjer udeleženci iz celega sveta z
združenimi močmi poskušajo prekolesariti 40.075 kilometrov, kolikor znaša
obseg zemlje.
Namen akcije je razširjati zavedanje, da
samomore lahko preprečujemo. Obenem pa želimo z akcijo vzpodbujati druženje in povezovanje med ljudmi. Slednjemu sledi tudi geslo akcije, ki se glasi
»Skupaj za preprečevanje samomora« in
poudarja pomen povezovanja.
Povezovanje je ključnega pomena za
preprečevanje samomora, saj zahteva
prizadevanja mnogih: družine, prijateljev, sodelavcev, skupnosti, zdravstvenih
delavcev, verskih voditeljev, politikov in

vlade. S skupnimi močmi lahko vsi skupaj
in vsak od nas prispevamo k zniževanju
količnika samomora.

TUDI MI PRISPEVAMO
KILOMETRE ZA ŽIVLJENJE
Organizator akcije v Pomurju, Nacionalni
inštitut za javno zdravje Murska Sobota,
letošnji dogodek »Kilometri za življenje«

Narašča število bolniških odsotnosti zaradi težav v duševnem zdravju in predpisuje se vedno več zdravil za lajšanje
duševnih motenj.
Ozaveščanje je ključno. Pomembno je,
da se ljudi ozavesti in izobrazi o težavah
v duševnem zdravju, saj bodo le znali težave dovolj hitro prepoznati in poiskati
pomoč pri strokovnjakih.

Želite sodelovati? Do 10.10.2020 kolesarite kjerkoli
v naravi ali na sobnem kolesu, se fotografirajte in fotografijo
skupaj s številom prevoženih kilometrov pošljete na e-naslov
kilometrizazivljenje@gmail.com.
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Barve in okusi jeseni
Danes, ko ljudje po večini ne živimo v tako tesnem stiku z naravo kot nekoč,
mnoge ob začetku jeseni prevzame melanholija. Pogrešamo brezskrbno poletje,
skorajšnji zaključek leta nas opominja na hitro minevanje časa. Po drugi strani
jesen ponuja številne priložnosti za uživanje v njenih sadovih in čudoviti naravi.

Foto: Iztok Medja, www.slovenia.info

#Jesenski sadeži

Narava nam jeseni bogato povrne,
kar smo vlagali vanjo.
Naši predniki, ki so prehode letnih časov
doživljali veliko intenzivneje, kot jih občutimo
danes, so jesen slavili kot čas veselja in
blaginje. Pripravljali so ozimnico, prehrana
pa je temeljila na uživanju sezonskega sadja
in zelenjave. Jesenska ponudba je res pestra:
zelje, paprika, buče, solata, slive, grozdje, por,
kostanj, kaki, gobe, jabolka,..
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Foto: Tomo Jeseničnik, www.slovenia.info

#Na krožniku

Uživanje v jesenskih sadežih je tudi
danes najboljši recept za zdravo in
uravnoteženo prehrano.
Bučna pita ali juha, kostanjevi njoki, domač
sok iz grozdja, smoothie s kakijem, solata z
zeljem in fižolom, pečenka s pečenim radičem,
zeljna juha, solata iz rdeče pese in čebule,
jabolčni »retaš«, .. to je samo nekaj predlogov, s
katerimi si na krožniku pričarate barve in okuse
jeseni. Kaj kmalu pa bo po domovih zadišalo po
martinovih dobrotah.

PROSTI ČAS

Jeseni je narava radodarna.
Obdaruje nas s plodovi, semeni
in čudovito paleto barv.

Foto: Matjaž Očko, www.slovenia.info

#V shrambi

#Na svežem zraku

Potrebujete odklop od natrpanega vsakdanjika in
sprostitev? Lotite se projekta »Ozimnica«. Tako
pobiranje pridelkov kot priprava ozimnice sta lahko
prav zabavna. Še posebej, če boste letos poskusili kaj
novega. Nekaj idej: v zadnjih letih je zelo moderno
fermentiranje zelenjave, pa tudi kisanje zelja in
priprava domače zelnice. Kostanjev pire zamrznite,
saj se odlično obnese v božično novoletnih
pojedinah. Pripravite domačo »vegeto« iz jesenske
zelenjave. Liste dišavnic, ki slabo prenašajo mrzle dni
(na primer melisa ali meta), posušite za čaj.

Letošnja jesen je zaradi koronavirusa
drugačna od preteklih, ko so jesenske
mesece poleg obilice dela v službi
zaznamovali številni poslovni, kulturni in
zabavni dogodki ter prireditve. Tako nam bo
letos ostalo več časa, ki ga lahko preživimo
v naravi. Bodisi za sprostitev ali nabiranje
kondicije. Možnosti je veliko, izberite takšno,
ob kateri boste uživali: tek, kolesarjenje,
pohodništvo, ribolov, golf, nordijska hoje ali
meditacija v naravi.

Ozimnica, dobrodošla popotnica
za zimske dni.

Sproščanje, nabiranje kondicije
ali oboje?
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