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Uvodnik

V rokah držite zadnjo številko Zdravih novin iztekajočega se leta 2020. Leta, ki nam 
bo prav vsem zagotovo še dolgo ostalo v spominu, o njem bodo zanamci prebirali 
v zgodovinskih učbenikih.

V iztekajočem se letu smo prenovili in osvežili Zdrave novine. Vsem, ki ste prispe-
vali vsebine in fotografije, se zahvaljujemo za sodelovanje. Prav vse pa vabimo, da 
sodelujete pri ustvarjanju zanimivih in berljivih vsebin tudi v letu, ki trka na vrata. 
Naj bo zanimivo, iskrivo, predvsem pa zdravo!

Uredništvo

Srečno novo leto 2021!

(Albert Schweitzer)

Uspeh ni ključ do sreče, sreča je ključ do uspeha.
Če imaš rad to, kar delaš, boš uspešen.



3ZDRAVE NOVINE NEVEMBER 2020

SREBRNI ZNAK ZA 
SODELOVANJE IN POMOČ 
POLICIJI 

Zdravstveni dom Murska Sobota uspeš-
no sodeluje s policijo, tako na področju 
preventive kot tudi v primerih nesreč in 
drugih dogodkov, ki zahtevajo zdravniško 
prisotnost ali nujno medicinsko pomoč. 

Za opravljeno delo in stalno pomoč smo 
decembra 2020 prejeli srebrni znak poli-
cije za sodelovanje.

KAKŠNI SO KRITERIJI ZA 
PODELITEV?

Policija podeljuje več vrst priznanj za 
širjenje varnostne kulture, za zasluge in 
prispevek k razvijanju in krepitvi varnosti 
Republike Slovenije, za pomoč policiji ali 
za sodelovanje in pomoč v posameznih 
varnostnih akcijah.

Najvišje priznanje je veliki ščit policije z 
zvezdo. Policija ga podeli za življenjsko 
delo, izjemne zasluge ali dosežke pri šir-
jenju varnostne kulture ali pri krepitvi 
varnosti.

Policija podeljuje tudi medaljo policije za 
hrabrost, medaljo policije za požrtvoval-
nost, znak policije za sodelovanje, prizna-
nje policije za dolgoletno delo in spomin-
ski znak policije.

Srebrni znak policije za sodelovanje prej-
mejo posamezniki ali organizacije, ki re-
dno sodelujejo in pomagajo policiji pri 
opravljanju nalog, povezanih s širitvijo 
varnostne kulture, krepitvijo in razvojem 
varnosti. 

Znak se podeli tudi posameznikom ali 
organizacijam, ki večkrat sodelujejo pri 
izredno pomembnih varnostnih akcijah.

AKTUALNO

Prejeli smo srebrni znak 
policije za sodelovanje
Decembra 2020 je 
Zdravstveni dom 
Murska Sobota prejel 
Srebrni znak policije za 
sodelovanje.

Priznanje je plod rednega in stalnega sodelovanja

naših zaposlenih s policijo.
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Opravili smo že 
več kot 15.000 testiranj
Naš  Zdravstveni dom 
od marca 2020  naprej 
deluje kot vstopna 
COVID-19 točka 
za Pomurje. Poleg 
testiranj izvajamo tudi 
ambulantno dejavnost 
za paciente z akutnimi 
okužbami dihal in 
COVID-19 bolnike.

NAŠA COVID-19 VSTOPNA  
TOČKA DELUJE NEPREKINJENO 
ŽE VSE OD MARCA

Naš zdravstveni dom je ena od šestnajstih 
vstopnih točk v Sloveniji, kjer od marca 
2020 naprej potekajo  testiranja za koro-
navirus in to 24 UR DNEVNO, VSE DNI 
V TEDNU. 

Pod naše okrilje spadajo prebivalci iz 
upravnih enot Murska Sobota, Ljutomer 

in Gornja Radgona. 

V mesecu novembru 2020 se je  jemanje 
brisov razširilo na Zdravstveni dom Ljut-
omer in Zdravstveni dom Gornja Rad-
gona, kar je dobrodošla razbremenitev 
za naše sodelavce, ki opravljajo odvzeme 
brisov.

Do konca novembra smo opravili več 
kot 15.000 odvzemov brisa. Odvzeme 
izvajamo v kontejnerjih, ki se nahajajo 

na parkirišču za Zdravstvenim domom 
Murska Sobota, Grajska ulica 24. Vhod je 
s Kopališke ulice.

Z DRIVE – IN TESTIRANJI 
ZMANJŠUJEMO ČAKALNE 
VRSTE

V oktobru 2020 se je število testiranj 
močno povečalo. Na dan smo opravili 
tudi 300 odvzemov. 

AKTUALNO
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Ob povečanem številu testiranj smo vpe-
ljali tako imenovan drive-in način odvze-
ma brisov. Testiranje izvedemo kar v av-
tomobilu.

REZULTATI TESTIRANJ

Brise večkrat dnevno pošiljamo v Naci-
onalni laboratorij za zdravje, okolje in 
hrano Maribor. Rezultati brisov so znani 
od 24 do 36 ur po odvzemu. 

V kolikor je rezultat brisa pozitiven, je 
zdravnik pacienta o rezultatu obvestil po 
telefonu. Če je bil rezultat brisa negati-
ven,  pa je bolnik prejel SMS.

ENOTNO OBVEŠČANJE O 
REZULTATIH TESTIRANJ ZA 
CELOTNO SLOVENIJO

Decembra 2020 je začel delovati enoten 
sistem obveščanja o rezultatih testiranj. 
Poteka v okviru NIJZ.

Poenoteno obveščanje je vzpostavlje-
no z namenom, da se razbremeni zdra-
vstvene delavce in zagotoviti enak po-
stopek obveščanja za celotno Slovenijo. 
Kako poteka?

Po opravljenem testiranju pacient prej-
me SMS sporočilo, na katerega mora 

pravilno odgovoriti, da dobi rezultat te-
stiranja. 

NIJZ za sporočanje rezultatov uporablja 
telefonsko številko 051 285 886.

Ob pozitivnem rezultatu pacient prejme 
tudi TAN kodo za aplikacijo #OstaniZdrav.

V primeru, da pacient nima mobilne šte-
vilke, ga o rezultatu testiranja obvestimo 
neposredno iz vstopne točke.

Rezultate testiranja je mogoče preveriti 
tudi z uporabo digitalnega potrdila na 
portalu https://zvem.ezdrav.si/ pod za-
vihkom eDokumenti (dokument z naslo-
vom Povzetki testiranj).

COVID-19 AMBULANTA ZD 
MURSKA SOBOTA

V okviru COVID-19 vstopne točke za 
Pomurje smo v marcu 2020 vzpostavi-
li COVID-19 ambulanto za paciente z 
akutnimi znaki okužbe dihal, z ali brez 
vročine.

V ambulanti oskrbujemo COVID pacien-
te, ki so oboleli in potrebujejo zdravniško 
pomoč.  V kolikor je potrebno, bolnike 
napotimo na nadaljnje zdravljenje v bol-
nišnico.

V Pomurju sicer delujeta dve COVID am-
bulanti. Poleg naše deluje tudi COVID 
ambulanta v Zdravstvenem domu Len-
dava.

AKTUALNO

Zdravstveni dom Murska So-
bota izvaja tudi samoplačniška 
testiranja. Cena brisa je 80 eur. 
Za testiranje se je potrebno 
naročiti: 02 534 13 55.

Spomladi je v povprečju bilo odvzetih

40 brisov dnevno. V drugem valu epidemije pa se je število

povzpelo na 300 odvzetih brisov na dan.

Naš boj s koronavirusom 
odmeva v medijih.

Naše delo in prizadevanja ne ostajata ne-
opažena. RTV SLO je v prispevku  »Domov 
grem v upanju, da bo jutri bolje« povzela 
delovni dan naše specializantke družinske 
medicine Andreje Šinko Gider. 

Prispevek najdete na: https://www.rtvslo.
si/zdravje/novi-koronavirus/domov-grem
-v-upanju-da-bo-jutri-bolje/540790

Domov grem v upanju, 
da bo jutri bolje
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AKTUALNO

Cepljenje proti gripi 
Najučinkovitejša zaščita pred boleznijo. 

VSAKO LETO ZA GRIPO ZBOLI 
OKROG 10% SLOVENCEV

Gripa je nalezljiva virusna bolezen, ki se 
hitro širi med prebivalstvom. Prenaša se 
kapljično.

Vsako leto zboli približno 10% Slovencev. 

Prvi znaki se po navadi pojavijo že 1 do 3 
dni po okužbi. 

Bolnik po navadi na začetku občuti izčr-
panost, bolečine v kosteh in mišicah ter 
glavobol. Sledi povišanje telesne tempe-
rature, pojavijo se bolečine v grlu in suh 
kašelj.

Bolezen običajno izzveni po enem tednu, 
kašelj pa lahko traja dlje. Potek bolezni je 
pri obolelih različen, odvisen je od:

- imunskega sistema obolelega,
- splošnega zdravstvenega stanja,
- starosti.

Do nevarnih zapletov pride, kadar virus 
poškoduje sluznico dihal. V tem primeru 
bakterije prodrejo v pljuča, kar povzroči 
razvoj bakterijske pljučnice. 

Med pogostimi zapleti je tudi vnetje sre-
dnjega ušesa, ki se najpogosteje pojavi 
pri  majhnih otrocih.

Pri kroničnih bolnikih se zaradi gripe lah-
ko poslabša osnovna bolezen. 

CEPLJENJE – VARNA 
ZAŠČITA PRED BOLEZNIJO IN 
MOREBITNIMI ZAPLETI

Cepljenje je varno in zelo priporočljivo 
tudi v času epidemije COVID-19. 

Ščiti pred boleznijo in morebitnimi za-
pleti, ki bolezen spremljajo. Še posebej 
priporočljivo je za rizične skupine z ve-
čjim tveganjem za težji potek in morebi-
tne zaplete. To so:

- Kronični bolniki
- Starejši od 65 let
- Majhni otroci (od 6 do 23 mesecev 

starosti)
- Nosečnice
- Osebe z zelo povečano telesno težo, z 

ITM večjim od 40
- Osebe z oslabljenim delovanjem 

imunskega sistema,
- Osebe, ki se zdravijo s kemo- ali radio-

terapijo.

Cepljenje se priporoča tudi družinskim 
članom, ki živijo v tesnem stiku z našteti-
mi rizičnimi skupinami ljudi.

Cepijo se lahko le zdrave osebe z nega-
tivno epidemiološko anamnezo, ki v 
zadnjih 14 dneh niso imele naslednjih 
znakov:

- povišana temperatura, 
- kašelj, 
- bolečine v grlu ali žrelu, 
- znaki prehlada, 
- bolečine v mišicah, 

V sezoni 2019 / 2020 se je 
v Sloveniji proti gripi cepilo 
okrog 142.000 ljudi, od tega 
51.030 kroničnih bolnikov, 716 
nosečnic in 7.595 zdravstvenih 
delavcev. Te številke nas po 
deležu cepljenih glede na ce-
lotno prebivalstvo postavljajo 
na rep EU. Letos je zanimanje 
za brezplačno cepljenje večje 
kot prejšnja leta. Čeprav je bila 
na voljo občutno večja količi-
na cepiva kot lani, je to pošlo 
v rekordnem času. (Vir: NIJZ, 
www.cepljenje.info)

Letos v Sloveniji beležimo občutno večje zanimanje

za cepljenje, kot prejšnja leta. Količine cepiv, ki so bile

na voljo v ZD Murska Sobota, so pošle v oktobru.
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AKTUALNO

- prav tako pa okužbe niso imele osebe, 
s katerimi živijo v istem gospodinjstvu. 

V kolikor se pojavljajo kateri od navede-
nih simptomov, se cepljenje prestavi na 
čas, ko simptomi izzvenijo.

KDAJ ZAČNE CEPIVO 
DELOVATI?

Po cepljenju traja dva do tri tedne, da se 
v telesu vzpostavi zaščita. To pomeni, da 
lahko še vedno zbolijo tisti, ki se z gripo 
okužijo neposredno pred cepljenjem ali 
kmalu po njem. 

Zaščita, ki jo nudi cepljenje, traja več 
mesecev, nato pa postopoma upada in 
je po enem letu lahko že prenizka, da bi 
nas ščitila pred gripo. Cepljenje je zato 
treba ponoviti vsako sezono. 

Virusi gripe se spreminjajo, zato se vsako 
sezono prilagodi tudi cepivo.

CEPLJENJE OSEB Z 
ZMANJŠANO POKRETNOSTJO

Za osebe z zmanjšano pokretnostjo je na 
voljo cepljenje proti gripi na domu. Izve-
de ga  patronažna medicinska sestra po 
nalogu izbranega osebnega zdravnika 
pacienta.

Namenjeno je odraslim osebam z zmanj-
šano pokretnostjo, ki zaradi zdravstvene-
ga stanja ali drugih ovir ne morejo priti v 
ambulanto izbranega osebnega zdravni-
ka ali cepilno ambulanto. 

KDO SE NE SME CEPITI?

Proti gripi se ne smejo cepiti osebe, ki so:

- alergične na zdravilne učinkovine, 
- alergične na katero od  sestavin cepiva 

ali na sestavine, ki so v cepivu prisotne 
v sledovih (np. jajca).

Odrasli in otroci s povišano telesno tem-
peraturo ali akutno boleznijo s ceplje-
njem počakajo do popolnega okrevanja.

CEPLJENJE ZDRAVSTVENIH 
DELAVCEV

Cepljenje je posebej priporočljivo za vse, 
ki so pri svojem delu izpostavljeni nevar-
nosti okužbe ali lahko pri delu prenesejo 
okužbo na druge osebe. 

To še posebej velja za zdravstvene de-
lavce,  zaposlene v domovih starejših 
občanov in v drugih nujnih službah.

PREPREČEVANJE PRENOSA 
OKUŽB PRI OBOLELIH

V primeru, da smo zboleli za gripo, je 
preventivno obnašanje preprečevanje 
prenosa okužbe nujno. 

Bolniki so najbolj kužni tik pred poja-
vom gripe ter od 3 do 5 dni po začetku 
bolezni. 

Otroci izločajo večje količine virusa od 
odraslih, zato so kužni tudi več kot en 
teden. 

Če smo torej zboleli za gripo, za prepre-
čevanje širjenja veljajo podobna pravila 
kot za preprečevanja okužb s koronavi-
rusom:

Če zbolimo, ostanimo doma in se izogi-
bajmo stikom z drugimi osebami.

Temeljito in pogosto si umivajmo roke.

Pri kihanju in kašljanju  si usta pokrijmo s 
papirnatim robčkom za enkratno upora-
bo ali kihamo, kašljamo v rokav. 

KAKO POTEKA ZDRAVLJENJE?

Zdravila proti gripi, kadar smo že zboleli, 
ni. Na voljo so zgolj sredstva za lajšanje 
simptomov. 

Pred boleznijo se sicer lahko zaščitimo s 
cepljenjem, ki prepreči nastanek bolez-
ni. Več ljudi, kot se cepi, manjša je verje-
tnost za pojav bolezni.

Jemanje antibiotikov ni smiselno in je 
lahko celo škodljivo.

CEPLJENJE PROTI GRIPI V ZD 
MURSKA SOBOTA

Cepljenje proti gripi je letos poteka-
lo tudi v okviru našega Zdravstvenega 
doma. 

19. oktobra 2020 je bila v Dispanzer-
ju za otroke, šolske otroke in mladino 
vzpostavljena Ambulanta za cepljenje 
proti gripi.

Zanimanje za cepljenje, ki je letos brez-
plačno za vse državljane z urejenim zdra-
vstvenim zavarovanjem, je bilo izjemno. 
Kljub povečanim količinam odmerkov je 
cepivo pošlo že do konca oktobra 2020.

Delovni čas 
AMBULANTE ZA CEPLJENJE 

PROTI GRIPI ZDMS
PONEDELJEK: 7.30 – 14.30

TOREK: 15.00 – 19.30
SREDA: 7.30 – 14.30 

ČETRTEK: 15.00 – 19.30 
PETEK: 7.30 – 14.30 

ZA CEPLJENJE SE JE POTREBNO 
NAROČITI. 

Pokličite: 
 041 396 382 ali 041 644 918

KER JE CEPIVO POŠLO, TRENUTNO 
IZVAJAMO CEPLJENJE ŽE NAROČENIH 

PACIENTOV.
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MERITVE TELESNEGA IN 
GIBALNEGA RAZVOJA OTROK 

Slovenska vlada je 12. marca 2020 prvič 
razglasila epidemijo COVID-19 in spre-
jela vrsto ukrepov, namenjenih zajezitvi 
širjenja okužb. Med ukrepi so bili tudi 
zaprtje šol, prepoved organizirane 

športne vadbe, prepoved uporabe igri-
šč in združevanja na javnih prostorih. Po 
preklicu epidemije so se  učenci posto-
pno vrnil v šolske klopi. 

Po vrnitvi v šole so bile izvedene meritve 
telesnega in gibalnega razvoja otrok SLO-
fit športno vzgojni karton. 

Gre za nacionalni sistem spremljanja 
telesnega in gibalnega razvoja otrok in 
mladine z nalogami za ugotavljanje tele-
snih značilnosti in nalogami za ugotavlja-
nje gibalnih sposobnosti. 

Spremljajo se sledeči parametri: teles-
na masa, telesna višina, indeks teles-
ne mase, kožna guba, dotikanje plošč z 
roko, skok v daljino z mesta, poligon na-
zaj, dviganje trupa, predklon na klopci, 
vesa v zgibi, tek na 60 metrov, tek na 600 
metrov, indeks gibalne učinkovitosti in 
indeks telesnega fitnesa.

V meritve po prvem valu epidemije je 
bilo vključenih več kot 20.000 osnovno-
šolcev iz celotne Slovenije.

Z raziskavo je Slovenija, kot verjetno edi-
na država na svetu, dobila vpogled v to, 
kakšne posledice je povzročilo omejeva-
nje telesne dejavnosti med epidemijo na 
otrocih.

KAJ KAŽEJO REZULTATI?

Ključni kazalniki kažejo na upad gibalnih 
sposobnosti in povečanje deleža debelih 
otrok.

UPAD VSEH GIBALNIH 
SPOSOBNOSTI

Prišlo je do upada prav vseh gibalnih 
sposobnosti, tako pri fantih kot pri de-
kletih. 

Splošna gibalna učinkovitost je pri pov-
prečnem slovenskem osnovnošolcu 
po dvomesečnem omejevanju gibanja 
upadla za več kot 13%. 

Do upada gibalne učinkovitosti je prišlo 
pri več kot 65%  otrok. 

AKTUALNO

Telesna dejavnost 
otrok med epidemijo
Povzeto po: http://www.slofit.org/

Meritve gibalnega 
razvoja otrok SLOfit 
športno vzgojni karton, 
opravljene po prvem 
valu epidemije, kažejo 
na upad gibalne 
učinkovitosti in 
naraščanje debelosti.

KLJUČNE UGOTOVITVE 
RAZISKAVE
Največji porast deleža otrok z 
debelostjo v zgodovini spre-
mljanja, od 1984 naprej.
Največji upad gibalne učinkovi-
tosti slovenskih otrok v zgodo-
vini spremljanja.
Največje zmanjšanje deleža vi-
soko gibalno učinkovitih otrok 
v zgodovini spremljanja.
Porast podkožnega maščevja 
pri več kot polovici slovenskih 
osnovnošolcev.
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Najpogostejši upad je bil zaznan pri 9, 10 
in 11-letnikih, ki sicer spadajo med naj-
bolj telesno dejavne otroke.

Največji upad je zaznan pri splošni 
vzdržljivosti, zelo velik upad pa se je 
zgodil tudi v koordinaciji gibanja celot-
nega telesa. 

Najmanjši upad se je zgodil v eksplozivni 
moči, a je bil tudi ta nekajkrat večji, kot 
smo mu bili priča v preteklih letih.

POVEČANJE PODKOŽNEGA 
MAŠČOBJA PRI VEČ KOT 
POLOVICI OTROK

Pomanjkanje gibanja povzroča poveče-
vanje maščobnega tkiva.  Porast je bil 
največji pri najmlajših otrocih.

OTROŠKA DEBELOST  POSTAJA 
RESEN  ZDRAVSTVENI IN 
DRUŽBENI PROBLEM

Podatki kažejo največje povečanje dele-
ža slovenskih otrok z debelostjo v celotni 
zgodovini merjenja.

Po zelo uspešnem obdobju boja proti 
otroški debelosti (v preteklem desetle-
tju) so učinki omejevanja gibanja v izje-
mno kratkem času izničili dosežene pozi-
tivne rezultate.

Delež otrok z debelostjo se je povečal 
za več kot 20 %, kar je več od povečanja 
v celotnem obdobju 2003-2007, ko smo 
se soočali z največjim porastom debelo-
sti pri otrocih.

KAKŠNE BODO POSLEDICE?

Svetovna zdravstvena organizacija je že 
leta 1997 debelost razglasila za globalno 
epidemijo. Uvršča jo med najbolj pereče 
zdravstvene probleme moderne družbe.

Glede na zaznane trende se bo   v priho-
dnosti pri nas povečal delež otrok z zdra-
vstvenimi tveganji in obolenji. 

Ker aerobna vzdržljivost in gibalna učin-
kovitost dokazano vplivata na učno us-
pešnost otrok, lahko pričakujemo, da 
se bo tudi ta poslabšala. Debeli otroci 
najpogosteje ostanejo debeli tudi ko 
odrastejo, kar pomeni da debelost, pri-
dobljena v otroštvu, bistveno zaznamuje 
tudi njihovo odraslo življenje.

KAJ LAHKO NAREDIJO STARŠI?

Skrb in odgovornost za redno in za-
dostno gibanje otrok ter uravnoteženo 
prehrano je primarno naloga staršev. 

Otroci starše opazujejo, posnemajo in 
se od njih učijo. Otroci staršev, ki se za-
dostno in redno gibajo, imajo tudi sami 
bolje razvite gibalne vzorce.

Gibanje (v naravi ali doma) pa je tudi 
idealna priložnost za družinsko dejavno 
preživljanje skupnega časa. Poleg koris-
ti za zdravje in dobro počutje bo to tudi 
dragocena naložba v družinske odnose.

OTROCI POTREBUJEJO REDNO 
GIBANJE (TUDI V ČASU 
POOSTRENIH UKREPOV)

Tudi v času širjenja korona virusa je po-
membno, da so otroci (in odrasli) vsako-
dnevno telesno dejavni. Pri tem je seve-
da potrebno upoštevati  priporočila za 
preprečevanje širjenja bolezni.

Otroci, ki se dovolj gibajo, imajo boljšo 
samopodobo od manj aktivnih otrok. 
Poleg tega imajo manj težav s spanjem, 
zmanjša se tudi nagnjenost k depresiji.

KOLIKO GIBANJA POTREBUJE 
OTROK?

Otroci so naj telesno aktivni vsaj 60 mi-
nut dnevno. 

Intenzivnost naj bo tolikšna, da se globo-
ko zadihajo in spotijo.

Dodatno naj 2x tedensko izvajajo še vaje 
za razvoj moči.

Zadostna telesna aktivnost pozitivno 
vpliva na učenje in pomnjenje: Že 20 
minutna aerobna vadba vpliva na boljšo 
pozornost na učno slov in posledično na 
večjo učno uspešnost.

POTREBUJETE MOTIVACIJO IN 
NAVDIH?

Na spletu boste našli veliko brezplačnih 
vodenih vadb in idej za gibanje.

Priporočamo sklop vaj #ostanidoma. 
Najdete jih na povezavah:

https://4d.rtvslo.si/arhiv/vadido-
ma/174688475

htt ps : / / w w w.yo u t u b e . co m / wa -
tch?v=lRJlgU9lZmE&list=PLtbZ1hZ-
7G3MfRJk1H1lZNZvjIuyy99lhu

AKTUALNO

Ustrezne gibalne in prehra-
njevalne navade otrok po-
membno vplivajo na življenjski 
slog in zdravje v času odrašča-
nja in v odraslosti

Otroci potrebujejo vsaj 1 uro 

intenzivnega gibanja na dan.
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AKTUALNO

Dan slovenskega športa
Povzeto po: Mitja Dišič, kineziolog

23. septembra smo v Sloveniji 
prvič obeležili Dan slovenskega športa.

Praznik športa praznujemo 23. sep-

tembra. Uveden je bil na pobudo 

Olimpijskega komiteja Slovenije. Da-

tum je izbran kot obletnica 23. sep-

tembra 2000, ko je ob zmagi veslačev 

Čopa in Špika ter strelca Rajmonda 

Debevca na poletnih OI v Sydneyju 

prvič zaigrala slovenska Zdravljica. 

Slovenija je tovrstni praznik uvedla 

kot osma na svetu; pred njo so to sto-

rile Indija, Iran, Malezija, Katar, Turči-

ja, Tajska in Japonska.

PRAZNIK ŠPORTA

23. septembra smo v Sloveniji prvič obe-
ležili Dan slovenskega športa.

Šport razumemo kot posebno vrsto te-
lesne dejavnosti, pri čemer se šport 
nanaša na organizirano in načrtovano 
vadbo, vključuje pa tudi določeno obliko 
tekmovanja. (Rekreativna) telesna vad-
ba pa je namenjena izboljšanju telesne 
pripravljenosti in zdravja.

KAKO SMO OBELEŽILI 
PRVI PRAZNIK ŠPORTA V 
POMURJU?

Del CKZ je sodeloval na Dnevu športa, ki 
ga je Zavod za Turizem, kulturo in šport 
Murska Sobota organiziral na Expanu.  

Fizioterapevtka Blanka Vereš in kinezi-
olog Mitja Dišič sta skrbela za demon-
stracijo in pravilno uporabo naprav na 
motorik parku, ki služijo razvoju telesnih 
sposobnosti. 

Z razvojem telesnih sposobnosti izbolj-
šamo telesno pripravljenost, ki je skupek 
posameznikovih lastnosti, ki se nanašajo 
na sposobnost opravljanja telesnih de-
javnosti. 

Ob tem se moramo zavedati, da je dober 
športnik tisti, ki je zdrav, zato mora po-
zornost posvečati razvoju vseh elemen-
tov telesne pripravljenosti.

Mitja je izvajal tudi Nordijsko hojo, kot 
obliko športno rekreativne vadbe na-
menjene telesno manj sposobnim. Ta 
pozitivno vpliva na razvoj funkcionalnih 
sposobnosti. 

Razlika med navadno hojo (brez palic) 
in nordijsko hojo je predvsem v tem, da 
pri slednji vključimo delovanje zgornjega 
dela telesa in posledično aktiviramo sko-
raj 90 % vseh mišic v telesu.

NIZKA UDELEŽBA NA 
BREZPLAČNIH PREVENTIVNIH 
PROGRAMIH

Ljudje v Pomurju so žal še vedno zadr-
žani pri vključevanju na brezplačne vo-
dene vadbe in delavnice.

Tako so na naših dejavnostih v okviru 
prvega Praznika športa sodelovali šolar-
ji, za katere je obisk organizirala šola v 
sodelovanju z KTŠ, udeleženci preteklih 
delavnic CKZ in mimoidoči, ki so nas poz-
nali.
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TELEFONSKA PSIHOLOŠKA 
POMOČ 24/7

V času trajanja epidemije je vsem prebi-
valcem Slovenije, ki potrebujejo psiholo-
ško pomoč, na voljo brezplačni Telefon 
za psihološko podporo.  V telefonsko 
svetovanje so pod enotno številko zdru-
ženi različni strokovnjaki s področja du-
ševnega zdravja iz celotne Slovenije. 

Psihološka pomoč je namenjena vsem, 
ki:

- potrebujejo čustveno podporo pri ob-
vladovanju tesnobe, strahu, jeze ali 
drugih čustvenih stanj;

- potrebujejo podporo obolelim z bo-
leznijo COVID-19 in njihovim svojcem;

- iščejo podporo ob soočanju z izgubo 
zaposlitve, čakanjem na delo in dru-
gimi težavami, povezanimi z delom ali 
zaposlitvijo;

- iščejo priporočila pri usklajevanju de-
lovnih obveznosti in družinskega živ-
ljenja;  

- potrebujejo pomoč pri soočanju z 
osebnimi stiskami ali težavami v me-
dosebnih odnosih.

RAZBREMENILNI POGOVORI

Psihološka pomoč je na voljo tudi v okvi-
ru našega Zdravstvenega doma. Naši 
psihologi izvajajo kratke razbremenilne 
pogovore, ki potekajo po telefonu ali 
elektronski pošti.

Za pogovor pokličite 041 396 192 (vsak 
delovni dan od 12.00 do 14.00) ali piši-
te na psiholog.covid19@zd-ms.si 

INFORMACIJE O 
KORONAVIRUSU

Za vprašanja v zvezi s koronavirusom in 
ukrepi, povezanimi z njim pa deluje Klic-
ni center za informacije o novem koro-
navirusu 080 1404. 

Na brezplačno telefonsko številko lahko 
pokličete od ponedeljka do petka med 
8. in 18. uro. Na vprašanja odgovarjajo 
študentje višjih letnikov Medicinske fa-
kultete pod mentorstvom ustreznih stro-
kovnjakov.

Pogovor daje moč!
Nekatere življenjske 
izkušnje so prezahtevne, 
da bi jih lahko razrešili 
sami. Vsem prebivalcem 
Slovenije je v času 
epidemije na voljo 
telefonska psihološka 
podpora in iinformacije o 
koronavirusu.

AKTUALNO

Telefon za psihološko podporo ob epidemiji COVID-19

Ker pogovor daje moč.
Poleg enotne številke 080 51 00 je psihološka 
podpora na voljo tudi v vašem zdravstvenem domu.
Podporo vam nudimo na številki

Dosegljivi smo

Vsak delovni dan od
12.00 do 14.00,

ter po e-pošti
psiholog.covid19@zd-ms.si

041 396 192

Brezplačna telefonska številka

080 51 00 deluje 24 ur na dan, vse dni v tednu.
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Vseživljenjsko učenje za 
kakovostno življenje v vseh 
starostnih obdobjih
Tekst: Tadeja Lončar, mag. psih., in ostali izvajalci delavnic 

Prireditve v okviru Tednov vseživljenjskega  učenja 
(TUV) so po vsej Sloveniji potekale od 4. septembra do 
9. oktobra pod sloganom »Slovenija, učeča se dežela«.

PROMOCIJA 
VSEŽIVLJENJSKEGA UČENJA

Naš CKZ je sodeloval na jubilejni 25. 
promociji vseživljenjskega učenja: Tedni 
vseživljenjskega učenja, ki ga organizira 
Andragoški center Slovenije. 

Organizator opozarja na pomembnost 
učenja v vseh življenjskih obdobjih ter za 
vse vloge, ki jih ljudje v svojem življenju 

prevzemamo kot posamezniki, udele-
ženci na trgu dela ali kot člani različnih 
skupnosti.

V Pomurju je koordinacijo dogodkov 
prevzela Ljudska univerza Murska Sobo-
ta.  

CKZ je sodeloval z vsebinami s področja 
zdravega življenjskega sloga, ki jih želimo 
čim bolj približali lokalnemu prebival-
stvu, še posebej ranljivim skupinam. 

Dejavnosti smo izvajali v lokalnih okoljih, 
kjer do sedaj še nismo bili prisotni, v na-
ših enotah, na lokacijah, kjer smo delav-
nice že izvajali v preteklosti ter na Ljudski 
univerzi. Sodelovali smo tudi na Paradi 
učenja, ki je potekala pred gradom Mu-
rska Sobota, na Expanu in v Društvu pa-
raplegikov Pomurja in Prlekije. 

V nadaljevanju povzemamo vtise z do-
godkov, ki smo jih organizirali v okviru 
TUV:

Marko Smodiš (fizioterapevt), Blanka 
Vereš (fizioterapevt), Mitja Dišič (kine-
ziolog), Špela Vogrin (kineziologinja) in 
diplomirane medicinske sestre.

Pripravili smo aktivnosti na desetih loka-
cijah. Prebivalcem smo ponudili Testira-
nje telesne pripravljenosti, 6-minutni 
test hoje, Prikaz nordijske hoje, Vadbo 
za ravnotežje in koordinacijo ter Vadbo 
s pripomočki. 

Precej udeležencev je prišlo na 6-minutni 
test hoje, ki je potekal na Ljudski univerzi 
in na Vadbo za ravnotežje in koordinaci-
jo, ki je potekala v Expanu. Nekaj ljudi se 
je udeležilo tudi testa hoje v Beltincih in 
v Lončarovcih. Na ostalih lokacijah žal ni 
bilo udeležbe.

Na spletni strani TUV so dostopni po-
snetki dihalnih vaj, hoje in vadbe. Film-
čki so podpora ljudem, ki iščejo znanja 
o posnetih tematikah in nimajo mož-
nosti biti fizično prisotnosti na delav-
nicah. 

STROKOVNO

Center za krepitev zdravja Murska Sobota je v okviru TUV

pripravil 51 dogodkov v 10 različnih lokalnih okoljih.
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SIMONA EMRI, 
diplomirana medicinska sestra

V enoti Cankova sem razpisala delavnice 
glede preprečevanja in zdravljenj po-
gostih težav z zvišanim tlakom in povi-
šanim krvnim sladkorjem. Odziv je bil 
slab. Nekaj udeležencev pa se je udele-
žilo individualnih posvetov. 

Na Tišini smo ponudili vsebino o zdra-
vem življenjskem slogu. 

BLANKA VEREŠ, fizioterapevtka

V sklopu TUV sem v Društvu paraplegi-
kov Prekmurja in Prlekije vodila vadbo. 
Izvedli smo vaje za izboljšanje gibljivosti 
in vaje za moč. 

Redna športna aktivnost je pri paraple-
gikih velikega pomena. Pripomore k 
boljšemu zdravju, kvalitetnejšemu živ-
ljenju in k ohranjanju psihofizičnih spo-
sobnosti.

TOMISLAV LILEK, 
diplomirani zdravstvenik

Razpisali smo učne delavnice, predava-
nja in vadbe na naši enoti v Rogaševcih, 
v kulturni dvorani občine Grad, v kultur-
ni dvorani občine Kuzma in v kulturnem 
domu Stanjevci. Ponujali smo vsebine o 
zdravem življenjskem slogu in zvišanih 
maščobah v krvi. Na lokacijah smo razo-
besili tudi promocijske plakate. Žal ude-
ležba ni bila takšna kot bi si želeli. 

VLADIMIRA BAVČAR CVETKO, 
diplomirana medicinska sestra 

V naši matični enoti v MS sem razpisala 
dve delavnici Državni presejalni progra-
mi. 

Rak debelega črevesja in dojke sta še 
vedno dva izmed najpogostejših oblik 
raka. K zmanjšanju obolelih pomembno 
prispevajo presejalni programi SVIT (rak 
debelega črevesa), ZORA (rak maternič-
nega vratu) in DORA (rak dojke). Na ža-
lost se predavanja ni udeležil nihče.

V Moravskih Toplicah je bila razpisana 
delavnica Dajmo zdravje na prvo mesto. 
Tudi tam ni bilo udeležencev.

KATJA LEBAR, 
diplomirana medicinska sestra

Vaje za razteg in sproščenost – JOGA, 
so bile namenjene celotni pomurski 
populaciji. Razpisala sem 6 ponovitev. 
Žal je bila udeležba slaba. Največ se nas 
je zbralo na Paradi učenja v soboškem 
mestnem parku. 

Namen našega sodelovanja je bila 
predstavitev vodenih dejavnosti. Upa-
mo, da bo v prihodnje udeležba večja. 
Ideja projekta se mi zdi zelo dobra, ob-
čutil se je namen združiti ljudi, jih moti-
virati za gibanje in posledično za skrb za 
zdravje.

TADEJA LONČAR, psihologinja

V okviru TVU sem se odločila za izvajanje 
delavnice Tehnike sproščanja. Te nam 
pomagajo pri spopadanju s stresom, 
tesnobo in depresijo, pri uspavanju, 
utrujenosti in lajšanju mnogih telesnih 

simptomov.

Delavnico sem izvedla na  matični eno-
ti v MS, na Cankovi in v Rogašovcih. Tu 
se je zbralo največ udeležencev, saj smo 
na dogodek povabili paciente, ki so bili 
napoteni na to delavnico. V Rogašovcih 
so se delavnice udeležili tudi nekateri 
udeleženci pretekle delavnice Zdravo 
hujšanje. Delavnica je bila razpisana tudi 
v Moravskih toplicah, v Beltincih in na Ti-
šini, vendar pa ni bilo odziva. 

TOMAŽ ČARNI, 
diplomirani zdravstvenik

Pripravil sem predavanje na temo Nujna 
stanja pri odraslih in otrocih. Predavanje 
je namenjeno vsem, ki jih zanima, katera 
so najpomembnejša nujna stanja, kakšni 
so bolezenski znaki in kaj lahko oziroma 
je potrebno narediti pri določenih bole-
zenskih stanjih. 

Druga vsebina je bila Temeljni postop-
ki oživljenja z uporabo AZD. V Sloveniji 
doživi vsak dan srčni zastoj 10 ljudi, od 
tega jih 5 umre. Za preživetje so najpo-
membnejši temeljni postopki oživljanja 
in uporaba defibrilatorja. Delavnica je 
namenjena laikom in vsem, ki želijo ob-
noviti svoje znanje. 

Predavanja so bila pripravljena v matični 

STROKOVNO

V Prekmurju beležimo nizko odziv-

nost prebivalstva na brezplačne pre-

ventivne zdravstvene storitve, kar se 

posledično izkazuje tudi s slabimi ka-

zalniki zdravja na tem področju.
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enoti CKZ in na Ljudski univerzi, kjer so 
se predavanj udeležili tamkajšnji zapos-
leni.

ANDREJ HORVAT, dietetik

18.9.2020 sva s sodelavko Vladko v Bel-
tincih postavila stojnico na temo S pre-
hrano nad srčno žilna obolenja. Mimo 
stojnice se je sprehodilo veliko ljudi, 
zanimanja pa je bilo malo. Opažava, da 
ljudje še vedno bolj zaupajo zdravstve-

nim ustanovam kot pa stojnicam na 
prostem.  

V Lončarovcih je potekalo predavanje Z 
zdravim načinom življenja zmanjšajmo 
dejavnike za srčno-žilne bolezni. Skupaj 
s sodelavko Vladimiro sva predstavila 
zdrave izbire prehranjevanja v boju pro-
ti kroničnim nenalezljivim obolenjem. 
Obisk je bil slab, prišli so tisti, ki so prip-
ravljali prostore in bili vpeti v organiza-
cijo.

TADEJA PUHEK LENART, dietetičarka

Moje delavnice na temo prehrane so 
bile izvedene na petih lokacijah. Obrav-
navali smo dve vsebini: 

»Zdravi s prehrano v jesen«. Govorili 
smo o jeseni, ko narava ponuja številne 
zdrave dobrote. Sadje in zelenjava vse-
bujeta ogromno hranilnih snovi, vitami-
nov, mineralov in prehranskih vlaknin, ki 
ščitijo naš organizem. 

»Ali si znate izbrati zdrave maščobe?« 
Maščobe v prehrani so nujno potrebne. 
So vir energije, vplivajo na uravnavanje 
telesne temperature, pospešujejo ab-
sorpcijo v maščobah topnih vitaminov 
itd. Če jih uživamo preveč in v neustrez-
nih razmerjih, imajo rušilni vpliv na naš 
organizem. Povzročajo tveganje za bo-
lezni srca in ožilja, povišujejo škodljiv LDL 
holesterol, nižajo zaščitni HDL holeste-
rol, vplivajo na pojav debelosti, itd.

Udeležba na delavnicah ni bila zadovo-
ljiva, razen v občini Grad. Upam, da bo 
naslednje leto odziv boljši.

STROKOVNO

Skladno z Odredbo o začasnih ukrepih na področju organizacije zdravstvene dejavno-

sti v času trajanja epidemije COVID-19 je izvajanje preventivnih zdravstvenih storitev, 

ki jih izvaja Center za krepitev zdravja ZDMS, začasno prekinjeno.

Služba nujne medicinske pomoči, 
ki deluje pod okriljem našega 
zdravstvenega doma, ima 
odslej na voljo novo, vrhunsko 
reševalno vozilo, ki omogoča še 
boljšo oskrbo obolelih in lažje 
delovne pogoje za zdravstveno 
osebje. 

Novo vozilo odlikuje odlična ergonomija 
bolniškega prostora, zdravstvenemu ose-
bju pa omogoča interaktivno upravljanje 
bolniškega prostora in plinskih napeljav. 
Poleg tega je vozilo opremljeno z napre-
dno svetlobno signalizacijo, ki zagotavlja 
večjo varnost v prometu.

Nova pomembna pridobitev 
za še boljšo oskrbo pacientov

Fotografija: Medicop
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Kilometri za življenje
Od Svetovnega 
dneva preprečevanja 
samomora 
(10. september) do 
Svetovnega dneva 
duševnega zdravja 
(10. oktober) je potekala 
dobrodelni kolesarski 
dogodek »Kilometri za 
življenje«.

Iniciativi so se pridružili tudi naši sode-
lavci in skupaj z ostalimi sodelujočimi 
dosegli zastavljen cilj. Prekolesarili so  
97.610,8 kilometrov. Ob zaključku akcije 
je tako naš Zdravstveni dom prejel certi-
fikat akcije.

NOVIČKA

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 obli-
ki (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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Prehrana 
v času epidemije
Tekst: Andrej Kuhar, dietetik

Hranilno neuravnotežena prehrana vpliva na 
slabitev imunskega sistema, kar pomeni, da smo 
dovzetnejši za okužbe.

PREHRANA MED EPIDEMIJO

Prehranska priporočila se v času epide-
mije bistveno ne razlikujejo od splošnih 
prehranskih priporočil. Prehrana naj bo 
čim bolj pestra, uravnotežena,  prilago-
jena  prehranskim in zdravstvenim po-
trebam. 

Informacije in prehranske nasvete glede 
uravnotežene prehrane najdete na po-
vezavi www.nijz.si/sites/www.nijz.si/
files/publikacije-datoteke/ritem_pre-
hranjevanja_zlozenka.pdf

Osnova prehrane naj bodo zelenjava, 
sadje in polnozrnati izdelki, ki jih dopol-
njujemo s svežimi morskimi ribami, jajci 
in mlečnimi izdelki. Mleko, smetana in 
skuta vsebujejo beljakovine, ki jih pot-
rebujemo za ohranjanje mišične mase, 
in kalcija za kosti. 

Dobre beljakovine najdemo tudi v stroč-
nicah, kot so grah, leča in fižol, v oreščkih 
in semenih. Hkrati so zelo pomembna 
visokokakovostna rastlinska olja, bogata 
z omega-3 maščobnimi kislinami, ki kre-
pijo imunski sistem.

Koronavirus se ne prenaša s hrano, ven-
dar pa v teoriji  obstaja možnost, da se 
s kašljanjem, kihanjem ali onesnaženi-
mi rokami prenese na embalažo živila 
in preko nje na posameznika, ki ravna z 
živilom.

PREHRANA STAROSTNIKOV V 
ČASU EPIDEMIJE

Prehranska priporočila za starostnike z 
normalno telesno težo se bistveno ne 
razlikujejo od priporočil, ki sicer veljajo. 

Za zdrave starejše s prekomerno te-
lesno težo  veljajo enake smernice 
zdravega hujšanja kot pri odraslih. 
Bolni starostniki pa morajo telesno težo 
zmanjševati pod zdravniškim nadzorom. 

Pri starostnikih je pogosta tudi podhra-
njenost, ki jo odpravimo s primerno pre-
hransko terapijo.

KAJ JE PODHRANJENOST?

O podhranjenosti govorimo kadar je in-
deks telesne mase (ITM) 18,5 ali manj 
in kadar hkrati prihaja do pomanjkanja  
hranil (vitaminov, mineralov,  beljakovin). 

Podhranjeni ljudje so pogosto utrujeni 
in imajo težave s koncentracijo. Pod-
hranjenost lahko povzroči razpoke na 
vogalih ust, suho kožo in pogoste okuž-
be. Starejši jo občutijo tudi kot slabšanje 
motoričnih sposobnosti. Pri podhranje-
nih ljudeh obstaja povečano tveganje za 
osteoporozo.

Povzroča jo bodisi (kronična) bolezen, 
starost ali nezadosten vnos kalorij. Lah-
ko je tudi posledica neželenih učinkov 
zdravljenja.

PRIPOROČENA PREHRANSKA 
TERAPIJA

Kadar so  maščobne obloge prazne, zač-
ne telo kuriti mišično maso in gradbeno 
maščobo. V tem primeru je nujno pot-
rebna prehranska intervencija. Doseže-
mo jo s polnovredno prehrano in sicer z 
večjo gostoto kalorij (ne z večjo količino 
hrane). 

Redna vadba je poleg prehrane drugi 
ključni steber terapije.

STROKOVNO

S staranjem se spreminja sestava te-

lesa, zmanjšujeta se mišična in kostna 

masa, povečuje pa se delež maščob-

nega tkiva. Posledično se spreminja 

potreba po energijskem vnosu in po-

sameznih hranilih.

Trenutno ni dokazov,

da bi se novi koronavirus

prenašal s hrano. To pomeni,

da se virus na površini živil

ali v živilih ne razmnožuje.
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Zahvala 
donatorjem
Leto 2020 si bomo 
zapomnili tudi po 
številnih donacijah in 
podpori, ki smo je bili 
zdravstveni delavci 
deležni od posameznikov 
in podjetij. Hvala vsem!

ZAPOSLENI
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SMEJTE SE!

Kdaj ste se nazadnje od srca nasmejali? 
Čeprav ali pa ravno zato, ker časi niso rožnati, 
izbirajte zabavne in smešne vsebine. Te vas 
bodo razvedrile in sprostile. 

Nekaj idej: Oglejte si katero od legendarnih 
zabavnik nanizank, na primer Prijatelji, Samo 
bedaki in konji, Alo Alo ali Črni gad. Imate raje 
smešne filme? Predlagamo Butec in butec, 
Črna mačka, beli mačkon ali Prekrokana 
noč. Če pa večere preživljate s knjigo v roki, 
vas bodo nasmejali Butalci ali pa uspešnica 
Stoletnik, ki je ušel skozi okno.

PRIPRAVE NA DRUGAČEN BOŽIČ!

Letos se bomo za Božič družili manj, kot smo vajeni. 
Zato bodo majhne pozornosti in prijazne geste še 
bolj dobrodošle kot običajno. Izkažite pozornost z 
doma izdelano čestitko, na roke napisanim pismom 
ali darilci, ki jih boste izdelali ob dolgih novembrskih 
večerih. Nekaj idej: domači keksi ali marmelada so 
vedno dobrodošlo darilo, tudi fotografij bo marsikdo 
vesel. Naredite izbor najboljših in jih razvijte. Glede 
na to, da je veliko ljudi osamljenih, pa bo mnogim 
polepšal dan telefonski klic in prijazno sporočilo.

Prosti čas v času korone

Številna druženja in živahno družabno življenje, ki smo ga bili vajeni prejšnja 
leta, bomo letos ob koncu leta  zamenjali za mirne trenutke v krogu najbližjih ali 
kar sami. Tudi preživljanje prostega časa med štirimi stenami je lahko prijetno. 
Ponujamo vam nekaj idej.

Foto: Iztok Medja,  www.slovenia.info Foto: Tomo Jeseničnik,  www.slovenia.info
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POBARVANKE SO HIT!

Pobarvanke za odrasle, gobelini in kvačkanje 
postajajo pravi hit. Zahtevajo natančnost in fokus 
ter delujejo protistresno. So pravo nasprotje 
pametnim telefonom, ki na nas ne delujejo prav 
nič pomirjujoče. Če torej želite vsaj za kratek čas 
odmisliti težave, ki vas pestijo, zaposlite svoje roke 
in se prepustite ustvarjalnosti. Lične pobarvanke 
so tudi lepo darilo, za domačo uporabo pa jih lahko 
poiščete kar na spletu in jih preprosto natisnete.

NIMATE ČASA?

Se spomnite opravil, ki ste jih pred korono 
vedno znova odlagali z izgovorom, da 
nimate časa. Če se vam naenkrat zdi, da 
ga imate preveč, se zamotite z opravili, ki 
se jih doslej niste uspeli lotiti. Zagotovo 
je spisek tovrstnih opravil kar dolg in 
raznovrsten. Učenje novega tujega jezika 
ali računalniškega programa sta zagotovo 
med pogostimi. Tudi neprebrane knjige 
in naprave za domačo vadbo potrpežljivo 
čakajo, da jih vzamete v roke. Preurejanje 
shrambe, čiščenje garaže ali pospravljanje 
garderobne omare? Šah z otroci? Zakaj pa 
ne. Tudi zgodnji odhod v posteljo in dovolj 
spanja ne škodita..

Kolikor koristneje znamo porabiti čas, toliko bolj 

nam je žal, ker ga nimamo dovolj; kolikor bolj 

nespametno ga zapravljamo, toliko bolj se nam 

zdi, da ga imamo na pretek.

Giacomo Leopardi

Foto: Matjaž Očko,  www.slovenia.info
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