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30. januarja 2020 smo prejeli prvo informacijo 
in obvestilo Ministrstva za zdravje ter NIJZ, da je 
na Kitajskem že razglašena epidemija in da naj 
smo pozorni na bolnike s podobno simptoma-
tiko.

Povsem nepripravljeni smo se znašli v novi re-
alnosti, ki nas bo spremljala še kar nekaj časa. 
Koronavirus bremeni naše obstoječe zdravstve-
ne zmogljivosti in izkazuje potrebe po krepitvi 
javnega zdravstva, tako na področju kadra kot 
investicij v opremo, infrastrukturo, prenovo pro-

cesov in sistemov. 

Dodatno breme koronavirusa je področje duševnega zdravja. Preobremenje-
nost s stresom, podvrženost medijskim senzacijam in dezinformacijam, strahu 
pred neznanim ali pred izgubo službe so dejavniki, ki rušijo psihofizično stabil-
nost oziroma duševno zdravje ljudi, vključno z zdravstvenimi delavci. Ti so še 
dodatno obremenjeni z zdravljenjem bolnikov s koronavirusno boleznijo. 

Zdravstveni delavci so v prvih vrstah boja proti koronavirusu. Nosijo največji 
del bremena in so zaradi narave svojega dela izpostavljeni največjim tvega-
njem. Tveganja pa niso zgolj povezana z okužbo. Zaradi stresa, dela v izrednih 
razmerah in pomanjkanja kadra je ogroženo tudi njihovo duševno zdravje. Prav 
zato je za obvladovanje zahtevnih razmer epidemije izjemnega pomena ko-
munikacija; empatična, strpna in argumentirana komunikacija na vseh ravneh. 

Čas je namreč, da se osredotočimo na nove, tehnološke rešitve, na nove me-
tode in načine zdravljenja, nove načine financiranja, upravljanja in vodenja, na 
nove zdravstvene potrebe ljudi. Pri tem pa naj pridejo v ospredje vrednote, ki 
smo jih imeli v preteklosti vse prevečkrat za samoumevne in so se ob tej epi-
demiji ponovno izkazale kot ključne. To so solidarnost, zavzetost in občutek za 
sočloveka, spoštovanje, odgovornost – skratka človečnost. 

Najpomembnejši del kriznega komuniciranja je pravilno odločanje v krizni si-
tuaciji. Začne se s poslušanjem, z opazovanjem okolice, z upoštevanjem po-
datkov, z vzpostavljanjem sistemov, ki nam bodo omogočili, da preidemo z 
normalnega načina dela v krizni način dela. 

Povišanje stroškov dela iz naslova organizacije covid ambulant in triažnih 
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točk, zaradi epidemije nalezljive bolezni SARS-Cov-2, po-
višanje materialnih stroškov za nabavo zaščitne opreme, 
laboratorijskih storitev in odvzemov brisov, zaradi epide-
mije nalezljive bolezni SARS-Cov-2, nedoseganje realizacije 
zdravstvenih programov in posledično nižjih prihodkov za-
radi razglasitve epidemije na območju Republike Slovenije 
od 12. marca 2020 naprej, povišanje stroškov dela v JZZ v 
obdobju od leta 2015 dalje, ki niso bili vključeni oziroma 
priznani v prihodkih JZZ oziroma v cenah zdravstvenih sto-
ritev in ... so ključni izzivi, s katerimi smo se spopadali v 
preteklem letu.

Kljub spremenjenim navodilom in novim usmeritvam, ki 
veljajo v času epidemije, smo se trudili nuditi našim upo-
rabnikom storitve na vseh področjih, hkrati pa smo posebej 
organizirali službo za obravnavo bolnikov s sumom na okuž-
bo s koronavirusom.

V začetku marca 2020 smo postali ena od 16 vstopnih točk 
za odvzem brisov v državi. Zagotavljali smo nujno medicin-
sko pomoč in bili vključeni v mrežo izvajalcev nenujnih pre-
vozov preko Dispečerske službe zdravstva, ki prevaža covid 
bolnike po celi Sloveniji. 

Izvajali smo tudi nujno zobozdravstveno oskrbo za prebi-
valce naše regije, čeprav je bil prvotni sklep Ministrstva za 
zdravje, da naši uporabniki gravitirajo v Maribor. Oskrba v 
Mariboru in s tem povezana logistika za naše uporabnike 
ni bila optimalna, zato smo podali pobudo Ministrstvu za 
zdravje, da nas vključi v mrežo izvajalcev.  Ministrstvo je 
naši pobudi ugodilo.

Vse ostale dejavnosti smo izvajali po navodilih Ministrstva 
za zdravje in NIJZ. 

Odvzeli smo 10.500 brisov na PCR. 

Zaradi poslabšanja epidemiološke situacije v državi in po-
sledično večje obolevnosti med zdravstvenim osebjem, 
smo ves čas sodelovali z domovi za starejše in regionalno 

bolnišnico ter jim pomagali z našim kadrom. 

Kljub vsemu smo dokončali prizidek namenjen izvajanju 
dejavnosti Centra za krepitev zdravja in Centrov za dušev-
no zdravje, pristopili pa smo tudi k obnovi prostorov zobne 
ambulante in jo uspešno zaključili.

V letu 2020 smo pridobili nove programe in dodatne time 
v nekaj dejavnostih. Od 1.1.2020 imamo v celoti financira-
ne Centre za krepitev zdravja, Centre za duševno zdravje, 
program parodontologije, pridobili smo dodatne time v de-
javnosti zobozdravstva in patronažni službi. Veseli smo, da 
smo konec preteklega leta dobili nov program tireologije 
in vzpostavili delovanje Ambulante za bolezni ščitnice. Za-
poslenim smo izplačali dodatke za delo v rizičnih razmerah 
v višini 2.225.357,00 EUR.

Med epidemijo so naše delo prepoznali mnogi posamezni-
ki in organizacije ter nam z donacijami pokazali, da cenijo 
našo požrtvovalnost in predano delo v času epidemije.

Nekateri zaposleni smo prejeli v znak zahvale priznanje 
predsednika države Jabolko navdiha.

Zdravstveni dom Murska Sobota je poslovanje leta 
2020 zaključil s presežki prihodkov nad odhodki v višini 
1.127.993,00 EUR.

UVODNIK

V preteklem letu smo okrepili time v dejavnosti 

zobozdravstva in patronažni službi. Pridobili smo 

nov program tireologije in vzpostavili delovanje 

Ambulante za bolezni ščitnice. Prav tako imamo 

od začetka preteklega leta v celoti financirane pro-

grame Centra za krepitev zdravja, Centra za dušev-

no zdravje in program paradontologije.

Edith Žižek Sapač, dr.med.spec. 
direktorica
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Zveza slovenskih društev za 
boj proti raku je v začetku 
marca 2021 podelila priznanja 
izjemnim posameznikom za 
opravljeno delo in prizadevanja 
na področju preprečevanja in 
zgodnjega odkrivanja raka. Med 
letošnjimi nagrajenci je tudi 
naša direktorica in zdravnica, 
specialistka družinske medicine, 
ki je prejela srebrno priznanje.

NAGRADA ZA DOLGOLETNO ZAVZETO 
DELO NA PODROČJU PREPREČEVANJA 
RAKA

Nagrajenka je priznanje prejela na pobudo Pomur-
skega društva za boj proti raku. 

V obrazložitvi je predlagatelj izpostavili, da gre za 
zdravnico z izjemnim posluhom za varovanje in kre-
pitev zdravja, ki je vedno pripravljena prisluhniti in 
pomagati. 

Poleg navedenega je predlagatelj izpostavil, da je no-
miniranka uspešna direktorica Zdravstvenega doma 
Murska Sobota, ki že vrsto let predano skrbi za zdrav-
je ljudi ob Muri in kot prostovoljka deluje v več nevla-
dnih organizacijah.

BESEDA NAGRAJENKE

»Prejeto priznanje mi nalaga posebno odgovornost, 
saj pomeni, da je bilo moje dosedanje delo opaženo 
in ni le odraz strokovnega dela, ampak tudi dobrega 
timskega dela, medsebojnega spoštovanja in zaupa-
nja. 

STROKOVNO

Pomembno priznanje za boj proti 
raku v roke Edith Žižek Sapač

Priznanja podeljujejo  izjemnim posameznikom za opravljeno delo

na področju preprečevanja in zgodnjega  odkrivanja raka.

Krepitev zdravja, preprečevanje in 
zgodnje odkrivanje rakavih bolezni so 
področja, ki se jih moramo lotevati 
požrtvovalno in predano, družbeno 
odgovorno in strokovno. Vedno nas 
morajo voditi vrednote, ki so preveč-
krat samoumevne, a so ključnega po-
mena. To so solidarnost, zavzetost in 
občutek za sočloveka, spoštovanje, od-
govornost ,« je ob prejemu tega presti-
žnega priznanja povedala prejemnica.

NAGRAJENCE JE 
NAGOVORIL PREDSEDNIK 
DRŽAVE

Letošnja virtualna podelitev je 
potekala na slavnostni seji Zveze 
slovenskih društev za boj proti 
raku. 

Častni govorec je bil predsednik 
države Borut Pahor, ki je v svojem 
govoru med drugim izpostavil, da 
je trud, ki ga posamezniki name-
njajo v boju proti raku, neprecen-
ljivega pomena za družbo.
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4. FEBRUAR:  
SVETOVNI DAN BOJA PROTI 
RAKU 

Rak, kljub epidemiji COVID-19, ostaja 
eden najpomembnejših zdravstvenih 
problemov naše družbe. 

Na Onkološkem inštitutu Ljubljana vodi-
jo slovenski register raka, kjer beležijo 
obolevnost za rakom. 

V register je vključen tudi prikaz vpliva 
epidemije COVID-19 na obvladovanje 
raka v Sloveniji v letu 2020 v primerjavi 
z 2019.

V spomladanskem delu epidemije CO-
VID-19 je število novih bolnikov z rakom 
v bolnišnici značilno padlo, enako velja 
tudi za število novo postavljenih diagnoz. 
Število novih obravnav se je začelo pove-
čevati v maju in je junija doseglo raven iz 
leta 2019. 

Podatki kažejo, da je drugi val epidemi-
je COVID-19 manj vplival na breme raka 
v Sloveniji kot prvi val. Spodbudne so 
tudi številke pri napotitvah na onkolo-
ško obravnavo, saj jeseni  upada ni bilo.

15. FEBRUAR:  
MEDNARODNI DAN BOJA 
PROTI OTROŠKEMU RAKU

V Sloveniji za rakom letno zboli od 70 
do 80 otrok, od 10 do 15 jih bitko z ra-
kom izgubi. 

15. februarja obeležujemo Mednarodni 
dan boja proti otroškemu raku, za kate-
rim v svetovnem merilu zboli okoli 90 
tisoč otrok. 

Kampanja ozaveščanja o raku pri otrocih 

in mladostnikih po vsem svetu poteka od 
leta 2002. Spodbuja k razumevanju bo-
lezni in se zavzema za napredno zdravlje-
nje obolelih otrok povsod po svetu. Sim-
bol tega dne je zlata pentlja. 

V Sloveniji je pri osveščanju o otroškem 
raku zelo aktivno Društvo staršev otrok 
zdravljenih na hemato-onkološkem od-
delku. 

18. - 24 JANUAR: 
EVROPSKI TEDEN 
PREPREČEVANJA RAKA 
MATERNIČNEGA VRATU

V Evropski uniji za rakom na maternič-
nem vratu letno zboli okoli 34.000 žensk, 
13.000 jih umre. In to kljub dejstvu, da o 
raku materničnega vratu danes vemo do-
volj, da lahko preprečimo skoraj vsak nov 
primer tega raka. 

Ženske, ki redno hodijo na presejalne 
preglede, imajo kar 70 do 90 % manjšo 
verjetnost, da bodo kadarkoli zbolele za 
tem rakom. Enako velja za ženske, ki so 
bile pred prvo okužbo cepljene proti HPV. 

Vzrok za nastanek raka materničnega 
vratu je skoraj v 100 % okužba s HPV. 

Okužba pri večini žensk (90%) spontano 
mine po 8 do 12 mesecih. Pri ostalih pa 
se razvije trajna okužba in s tem poveča-
no tveganje za razvoj predrakavih spre-
memb in raka materničnega vratu.

V Sloveniji že od leta 2003 deluje preven-
tivni program za odkrivanje predrakavih 
in zgodnjih rakavih sprememb na mater-
ničnem vratu ZORA.

V prvem valu epidemije COVID-19, po-

STROKOVNO

Ne pozabimo 
na epidemijo raka
Letno na novo za rakom zboli več kot 15.000 Slovenk 
in Slovencev. Več kot 6.000 jih zaradi raka umre.

mladi 2020, se je zaradi zaustavitve pre-
sejanja 3-letna pregledanost zmanjšala 
pod ciljno vrednost 70 %. Do konca sep-
tembra 2020 pa so bili zaostanki odprav-
ljeni, pregledanost je ponovno dosegla 
70 %.

Vendar pa je bilo do konca septembra 
2020, v primerjavi s 3-letnim povpreč-
jem, odkritih za 19 % manj predrakavih 
sprememb visoke stopnje pri ženskah, 
starih 30–39 let. To je zaskrbljujoče, saj 
je ravno v tej starostni skupini zaznanih 
kar tretjina vseh predrakavih  sprememb 
visoke stopnje. 

Najučinkovitejša preventiva je ceplje-
nje proti HPV.

V Sloveniji je deklicam v 6. razredu osnov-
ne šole od leta 2010/11 naprej na voljo 
brezplačno cepljenje proti HPV. 

Cepijo se lahko tudi dečki, vendar zanje 
zaenkrat cepljenje še ni krito iz obvezne-
ga zdravstvenega zavarovanja.

Cepljenje je najbolj učinkovito pred 
prvo okužbo s HPV, torej pred prvimi 
spolnimi stiki. 

VIRI
- https://www.onko-i.si/onkoloski-institut/

medijsko-sredisce/novice/novica/svetovni-
-dan-raka-2021-ob-epidemiji-covid-19-ne-
-pozabimo-na-epidemijo-raka

- https://www.onko-i.si/fileadmin/user_
upload/Vpliv_epidemije_COVID-19_
na_obvladovanje_raka_v_Sloveniji_v_
letu_2020_03-02-2021.pdf

- https://internationalchildhoodcancerday.
org/

- https://www.worldcancerday.org

- https://www.nijz.si/sl/20-26-januar-
-2020-evropski-teden-preprecevanja-raka-
-maternicnega-vratu

- https://www.onko-i.si/onkoloski-institut/
medijsko-sredisce/novice/novica/evropski-
-teden-preprecevanja-raka-maternicnega-
-vratu-18-24-1-2021
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AKTUALNO

Prenova kabineta 
za ustno zdravje
Tekst: Andreja Kos, dipl.m.s., Maja Koudila, dipl.m.s.

Tri desetletja delovanja zobozdravstvene vzgoje otrok in 
mladostnikov smo obeležili s prenovo prostorov, ki so odslej še bolj 
prilagojeni našim mladim pacientom.

ŽE VEČ KOT TRIDESET LET 
SISTEMATIČNO SKRBIMO ZA 
USTNO ZDRAVJE OTROK IN 
MLADOSTNIKOV 

Pomembna pridobitev zobnih ambu-
lant v Zdravstvenem domu Murska 
Sobota je prenovljen Kabinet za ustno 
zdravje, kjer se izvaja zobozdravstvena 
vzgoja in preventiva. 

V največji meri obsega izvajanje de-
javnosti v skupinah ob sistematskih 
pregledih, kot dodatno dejavnost pa 
izvajamo ozaveščanje predšolskih, 
osnovnošolskih in srednješolskih otrok 
in mladostnikov. 

Zobozdravstvena vzgoja in preventiva 

v Zdravstvenem domu Murska Sobota 
poteka že več kot trideset let. Cilj je oh-
raniti ali izboljšati ustno zdravje otrok 
in mladine. 

Izvajalki zobozdravstvene vzgoje in pre-
ventive, Andreja Kos in Maja Koudila, 
skozi celo leto otroke in mladostnike 
učiva o zobeh in osnovnem dogajanju v 
ustni votlini, o pomenu zdravja zob, re-
dne in primerne skrbi za ustno votlino, 
o pravilnih tehnikah ustne higiene ter 
zdrave prehrane, tako individualno kot 
tudi v obliki predavanj in drugih skupin-
skih metod. Vsebine in metode so prila-
gojene starostnim skupinam.

V nekaterih primerih pa skupinska ob-
lika dela ni dovolj, zato izvajamo tudi 

individualno zobozdravstveno vzgojo in 
preventivo. 

Na individualno obravnavo je otrok 
s svojim staršem napoten s strani 
zobozdravnika, z zelo slabo ustno higi-
eno, ki se kljub opozorilom ne izboljša. 

Pri načrtovanju in izvajanju zobozdra-
vstvene vzgoje in preventive otrok in 
mladostnikov je pomembno informira-
nje, ozaveščanje, motivacija in priprav-
ljenost staršev za sodelovanje in spre-
jemanje odgovornosti. 

PRENOVA KABINETA ZA 
USTNO ZDRAVJE

Naredili smo korak naprej. Prenovili 
smo Kabinet za ustno zdravje in ga do-

Na področju zobozdravstvene 
preventive je veliko svežih idej, 
vedno znova si zadajamo nove 
cilje, vsi ti pa stremijo k našim 
otrokom in izboljšanju njihove 
kvalitete življenja. Primer naj-
novejše prilagoditve z upošte-
vanjem varnostnih ukrepov za 
zajezitev okužbe s COVID-19, 
so predavanja in delavnice, ki 
jih izvajamo preko platforme 
Zoom.
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ZADOVOLJSTVO ZAPOSLENIH 

V februarju 2021 smo izvedli spletno 
anketo Zadovoljstvo zaposlenih za leto 
2020. 

Dosežena skupna ocena zadovoljstva za-
poslenih je 3,96 (najvišja možna ocena 
je 5).

O ANKETI

Anketiranje je potekalo od 22. januarja 
do 13. februarja 2021  preko spletnega 
orodja www.1ka.si. 

Vsi zaposleni v ZD MS so anketo prejeli 
na službeni elektronski naslov. Anketni 
vprašalnik je vseboval 14 vprašanj in 8 
podvprašanj.

K anketi je pristopilo 275 zaposlenih, 162 

anket je bilo ustreznih. 

SKUPNA OCENA ZADOVOLJSTVA ZAPO-
SLENIH V LETU 2020 JE 3,96.

Najvišji oceni sta bili doseženi pri vpra-
šanju ali so bile  upoštevane želje za-
poslenih glede letnih dopustov ter pri 
vprašanju glede dostopnosti informacij 
o dogajanju v ZDMS na intranetni strani 
zavoda. 

Pri obeh vprašanjih je bila dosežena oce-
na 4,2. 

Glede na leto 2018, ko je bila izvedena 
zadnja anketa ugotavljanja zadovoljstva 
zaposlenih in smo dosegli oceno 3,8, 
smo v letu 2020 izboljšali oceno za 4,2 %. 

Glede na to, da je dosežena ocena prak-
tično 4, smo lahko s to oceno upravičeno 
zadovoljni. 

Celotna anketa je objavljena na intrane-
tni strani ZD MS.

AKTUALNO

Pričakovan rezultat raziskave 
o zadovoljstvu zaposlenih je v 
organizacijah, ki so vključene v 
certificiranje po standardu ISO 
9001, ocena 3,5 ali več. Or-
ganizacije, ki dosežejo oceno 
4 ali več, se smatrajo kot zelo 
dobre.

Prenovljen kabinet za ustno zdravje otrok in mladostnikov

Raziskava o zadovoljstvu 
zaposlenih v letu 2020
Tekst: Renata Gorjan, dipl.m.s.; Glavna sestra

Zadovoljni zaposleni so največ, kar si organizacija želi, 
saj so le zadovoljni zaposleni lahko resnično učinkoviti na delovnem mestu.

datno opremili s pravim zobozdravni-
škim stolom. 

Naš cilj je, da otrokom na prijazen način 
približamo zobozdravstvene storitve in 
na zanimiv način prikažemo, kako pote-
ka obisk pri zobozdravniku. Na tak način 
se bomo izognili stresnim situacijam, ki 
jih doživlja marsikateri otrok, kot tudi 
zobozdravnik ob prvem obisku. 

Vse je nared! 

Komaj čakamo na sprostitev 

ukrepov, ki jih je prinesla 

pandemija in se veselimo otrok, 

ki jih zelo pogrešamo.
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AKTUALNO

Smo najboljša učna ustanova 
na primarni ravni
Tekst: Renata Gorjan, dipl.m.s., Glavna sestra

Prejeli smo naziv »Najboljša učna ustanova na primarni ravni« za 
leto 2020 in zahvalo za izjemno mentorstvo mladim specializantom, ki 
opravljajo specializacijo v našem zdravstvenem domu. 

NAJBOLJŠA UČNA USTANOVA PO 
IZBORU SPECIALIZANTOV

Zdravniška zbornica Slovenije je na podlagi 
ocen krožečih specalizantov izbrala najbolj-
še učne ustanove leta 2020. Te so prejele 
priznanja in posebne zahvale.

Med prejemniki priznanj za najboljšo učno 
ustanovo na primarni ravni je tudi naš zdra-
vstveni dom, ki je prejel tudi zahvalo za izje-
mno mentorstvo.

Izbor je potekal na podlagi anonimnih ocen 
krožečih specializantov v letu 2020.

Specializanti so ocenjevali svoje neposre-
dne mentorje, glavne mentorje in ustanovo, 
kjer je potekal izobraževalni proces.

Visoke ocene, ki so nam jih podelili specia-
lizanti, potrjujejo, da so specializanti zado-
voljni s prejetimi mentorstvi in doseženim 
znanjem. Zagotovo pa je k visokim ocenam 
pripomoglo tudi dobro počutje in topel 
sprejem v naši ustanovi.

PRIZNANJE PRISPEVA K DVIGU 
UGLEDA MED BODOČIMI 
ZDRAVNIKI

Prejeto priznanje utrjuje ugled naše ustano-
ve med stroko, študenti medicine in bodo-
čimi specializanti, kar je zelo pomembno za 
prihodnje zaposlovanje mladih zdravnikov.

Vsem sodelavcem, ki so sodelovali s spe-
cializanti, se zahvaljujemo za odlično op-
ravljeno delo in korekten odnos.
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IZ PRVE ROKE

SVOJO IZKUŠNJO JE Z NAMI DELILA 
SPECIALIZANTKA DRUŽINSKE MEDICIJE 
ANDREJA ŠINKO GIDER

Sem specializantka v četrtem letu speci-
alizacije. Izbrala sem specializacijo dru-
žinske medicine. 

Zdravstveni dom Murska Sobota specia-
lizantom omogoča razgibano delo. Zelo 
pomembno za pridobivanje znanja in 
meni osebno zelo všeč je, da ima zdra-
vstveni dom več različnih delovišč, na 
katerih lahko delamo. 

Vključujemo se lahko v delo nujne medi-
cinske pomoči, ne nujnih hišnih obiskov, 
v delo v domovih za starejše in v am-
bulantah. Prav tako nam je omogočeno 
vključevanje v preventivne dejavnosti in  
dežurstva. 

Z lanskim letom smo se specializanti tudi 
vključili v delo na vstopni COVID-19 točki 
našega zdravstvenega doma, kjer smo še 
vedno vključeni. Delo v COVID-19 ambu-
lanti je dragocena izkušnja, saj se razliku-
je od vsakodnevnega dela, ki smo ga bili 
navajeni pred epidemijo.

Mentorji našega zdravstvenega doma 
so zelo požrtvovalni in zavzeti za svoje 
specializante, saj nas spodbujajo in mo-
tivirajo. Poleg tega so vedno dostopni za 

vprašanja, dileme in predloge. So empa-
tični, komunikativni, vedno pripravljeni 
prisluhniti in pozitivno naravnani.

Specializant najprej delamo skupaj z 
mentorjem, nato vzporedno z mentor-
jem, ki nam je vedno na voljo za posvet. 
Sčasoma pa vedno več nalog specializan-
ti prevzemamo sami. Mentorji pa so nam 
vedno na voljo za kakršen koli  nasvet ali 
pomoč.

Naš zdravstveni dom je ocenilo kar 33 krožečih specializantov. 

Ocenjevali so tako mentorje kot ustanovo.

Podelili so nam visoko povprečno oceno 4,8 od 5 možnih.

Vse se da!
Slovesna podelitev priznanj je letos potekala preko spleta.

Na slovesni podelitvi priznanj najbolj-
šim mentorjem in učnim ustanovam, 
ki je potekala 28. januarja 2021 preko 
spletne aplikacije Zoom, je bil premi-
erno predstavljen videoposnetek pe-
smi »Vse se da«. S priredbo pesmi, ki 
jo v originalu izvaja Vlado Kreslin, se je 
Zdravniška zbornica Slovenije zahvalila 
vsem najboljšim mentorjem, najbolje 
ocenjenim učnim ustanovam za nji-
hovo srčno in strokovno delo z mladi-
mi zdravniki ter vsem zdravnikom in 
zobozdravnikom za njihov izjemno delo 
v času COVIDA-19.

Posnetek spletne prireditve si lahko ogledate na spletni povezavi 
https://www.facebook.com/watch/live/?v=108530594471276& 
ref=watch_permalink
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STRATEGIJA SE PRILAGAJA 
TRENUTNIM RAZMERAM 
GLEDE DOSTOPNOSTI CEPIV

Vlada Republike Slovenije je 1. marca 
2021 sprejela posodobljeno Nacionalno 
strategijo cepljenja proti COVID-19, v 
kateri je spremenila prednostne skupine 
za cepljenje. 

V Sloveniji so zaenkrat registrirana tri 
cepiva proti COVID-19: cepivo Pfizer / 
BioNTech, cepivo Moderne in AstraZe-
nece.

CEPIVA SE PORABLJAJO V SKLADU S 
SLEDEČIMI PRIPOROČILI NIJZ: 

Cepljenje proti COVID-19 se opravi z 

dvema odmerkoma cepiva. Pripročen 
presledek med odmerkoma je pri cepi-
vu Pfizer/BioNTech tri tedne, pri cepivu 
Moderna štiri tedne in pri cepivu Astra-
Zeneca 9 do 12 tednov. 

Cepivo AstraZeneca je namenjeno za cep-
ljenje oseb, starih od 18 do 64 let, ker je 
za starejše zaenkrat na voljo premalo po-
datkov o učinkovitosti cepiva.

Za cepljenje oseb z zmanjšano pokret-
nostjo na domu se lahko poleg cepiva 
AstraZeneca, ki se je kot edino uporablja-
lo do sedaj,  uporablja tudi cepivo Comir-
naty (Pfizer/BionTech). 

Cepivo AstraZeneca se je doslej upora-
bljalo za cepljenje na domu predvsem iz 
logističnih razlogov, saj je transport tega 
cepiva manj zahteven kot transport osta-
lih dveh cepiv.

Venda pa posodobljen povzetek glavnih 
značilnosti zdravila za cepivo Comirnaty 
po novem vključuje stabilnost že priprav-
ljenega cepiva med prevozom. Cepivo se 
torej lahko pripravi in prenese na dom, 
porabiti pa se mora v šestih urah). 

mRNA cepiva (Pfizer/BioNTech, Moder-
na) se v trenutni situaciji praviloma upo-
rabljajo po sledečem vrstnem redu:

- za osebe stare 75 let in več (s cepi-
vom Pfizer tudi za nepokretne),

- za oskrbovance v DSO, ki še niso bili 
cepljeni,

- za zdravstvene delavce stare 65 let in 
več, ki še niso bili cepljeni ter za di-
jake zdravstvenih šol stare 16-18 let 
(cepivo Pfizer), ki opravljajo klinično 

prakso v zdravstvenih ustanovah.

mRNA cepiva (Pfizer/BioNTech, Moder-
na) se bodo v nadaljevanju (ko bodo cep-
ljene vse osebe stare 75 let in več, ki se 
želijo cepiti) uporabljala po naslednjem 
vrstnem redu:

- osebe stare 70 let in več ter posebej 
ranljivi kronični bolniki* ne glede na 
starost,

- osebe stare 65 let in več.

Cepivo AstraZeneca se v trenutni situaciji 
uporablja za:

- posebej ranljive kronične bolnike sta-
re 18 do 64 let (lahko tudi starejše, 
če izrazijo željo za čimprejšnje cep-
ljenje), tudi za nepokretne, dodatno 
tudi diplomati in drugi v skladu s stra-
tegijo,

- zdravstvene delavce in sodelavci sta-
re  od 18 do 64 let, ki še niso bili cep-
ljeni,

- institucionalizirane osebe (varovanci 
in zaposleni v SVZ, CIRIUS-ih, zaporih 
in drugih podobnih ustanovah) stare 
od 18 do 64 let, ki še niso bile ceplje-
ne,

- zaposlene in učenci šol za osebe s 
posebnimi potrebami stari od 18 do 
64 let, ki še niso bili cepljeni,

- zaposlene v vzgoji in izobraževanju, ki 

Posodobljena nacionalna 
strategija cepljenja

Cepljenje nepokretnih starostnikov 
v Domu starejših občanov, januar 2021

S cepivom AstraZeneca
smo s prvim odmerkom

cepili 2347 oseb.

S cepivom Moderne
smo s prvim odmerkom

cepili 500 oseb in z drugim
odmerkom 200 oseb.

V ZDMS cepimo po posodobljeni strategiji glede prednostnih skupin za 
cepljenje proti COVID-19. Do 18. marca 2021 smo porabili 7514 cepiv.

Povzeto po https://www.gov.si/assets/ministrstva/MZ/DOKUMENTI/Koronavirus/
Cepljenje/Nacionalna-strategija-cepljenja-proti-COVID-19_1.3.2021.pdf.
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prihajajo v neposreden stik z otroki, 
učenci, dijaki in študenti, glede na 
navodila MZ.

Cepivo AstraZeneca se bo v nadaljevanju 
uporabljalo za cepljenje po naslednjem 
vrstnem redu:

- poslanci Državnega zbora,  državni 
svetniki DS (in del strokovnih služb), 
Vlada RS in zaposleni na ministrstvih, 
ki izvajajo naloge, nujne za nemoteno 
delovanje Vlade RS, Predsednik RS in 
Urad Predsednika republike, župani 
in direktorji občinskih uprav, Ustav-
no sodišče in zaposleni v sodstvu, ki 
izvajajo naloge, nujne za delovanje 
pravosodnega sistema, zaposleni v 
Upravi RS za zaščito in reševanje ter 
policiji,

- kronični bolniki od 18 do 64 let (lah-
ko tudi starejši, če izrazijo željo za 
čimprejšnje cepljenje), 

- osebe stare od 60 do 64 let (zdrave),
- nujne službe v skladu s strategijo 

(zaposleni v sektorjih energetike, 

prometa, prehrane, preskrbe s pitno 
vodo, financ, varovanja okolja ter in-
formacijsko-komunikacijskih omrežij 
in sistemov ter drugi zaposleni, ki 
izvajajo naloge, nujne za nemoteno 
delovanje države, udeleženci Olim-
pijskih iger, zaposleni in prostovoljci v 
organizacijah in združenjih, ki nudijo 
neposredno pomoč kroničnim bol-
nikom, odvisnim od drog, in drugim 
ranljivim skupinam),

- ostalo prebivalstvo.

POSEBEJ RANLJIVE SKUPINE, 
KI IMAJO PREDNOST PRI 
CEPLJENJU

Med posebej ranljive kronične bolnike 
(tik pred terapijo ali na določeni terapiji) 
se štejejo:

Bolniki s presajenimi organi (tudi pred 
planirano presaditvijo);

Bolniki z določenimi rakavimi obolenji:

- bolniki, ki so trenutno na kemotera-
piji,

- bolniki s pljučnim rakom na radikalni 
radioterapiji,

- bolniki z rakom krvotvornih organov 
ne glede na fazo zdravljenja,

- bolniki z rakom na imunoterapiji ali 
prejemniki zdravljenj s protitelesi,

- bolniki z rakom, ki prejemajo zdravlje-
nje, ki vpliva na imunski sistem, kot 
so inhibitorji proteinske kinaze ali 
PARP inhibitorji,

- bolniki po PKMC v zadnjih 6 mesecih 
ali če še prejemajo imunosupresivna 
zdravila;

Bolniki s hudimi boleznimi pljuč: npr. 
cistična fibroza, težka astma (vsi, ki ima-
jo kljub maksimalni inhalacijski terapiji in 
prepoznani zdravljeni komorbidnosti, še 
vsaj 2 poslabšanji na leto in potrebujejo 
sistemski steroid in/ali imajo uvedeno bi-
ološko terapijo), KOPB (vsi, ki imajo vsaj 2 
poslabšanji letno in potrebujejo antibio-
tično terapijo ali sistemski steroid oz. vsaj 
enkrat letno hospitalizacijo zaradi poslab-
šanja), bolniki s pomanjkanjem alfa1anti-
tripsina, bolniki z restriktivnimi boleznimi 
pljuč s VC < 60 % norme in bolniki z idio-
patsko pljučno fibrozo,

Bolniki z redkimi boleznimi, ki povečuje-
jo tveganje za okužbo (npr. težke priroje-
ne okvare imunosti);

Osebe na imunosupresivnem zdravlje-
nju ali s stanji, ki povečajo tveganje za 
okužbo (odrasli bolniki s HIV: CD4 < 200 
celic mm3, otroci: < 15 % CD4)

Odrasli z Downovim sindromom;

Odrasli na dializi ali s kronično ledvično 
boleznijo 5. Stopnje;

Osebe z več kroničnimi boleznimi, ki so, 
po presoji lečečega zdravnika, posebej 
ranljive.

AKTUALNO

S cepivom Pfeizer/BioNTech
smo s prvim odmerkom

cepili 2464 oseb in z drugim
odmerkom 2003 oseb.

Slovenija je 15. marca 2021 za-
časno prekinila cepljenje proti 
COVID-19 s cepivom proizvajal-
ca AstraZeneca.

Minister za zdravje Janez 
Poklukar je 18.3.2021 na novi-
narski konferenci sporočil, da 
je Odbor Evropske agencije za 
zdravila, pristojen za varnost  
ugotovil, da je cepivo podjetja 
AstraZeneca varno in učinkovi-
to. Skladno z navedenim smo 
cepilni centri prejeli obvestilo, 
da z 19.3.2021 lahko nadaljuje-
mo cepljenje s cepivom Astra-
Zeneca.

Več o sporočilu EMA si lahko 
preberete na: www.jazmp.si.

Zelo smo se razveselili prvih odmerkov cepiva, ki smo jih prejeli decembra 2020.
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Določanje 
SARS CoV 2 IGG protiteles
Tekst: Edita Ružič, mag. farm., spec. med. biok., Vodja laboratorija

Zgradba koronavirusa 
SARS-CoV-2

DOLOČANJE SARS CoV 2 IgG 
PROTITELES

COVID-19 je beta koronavirus in spada 
v družino virusov, ki so pogosti pri živa-
lih in imajo potencial, da se prenesejo 
na človeka, kot se je to zgodilo s SAR-
S-CoV-2.

Virus SARS-CoV-2 ima zaščitni ovoj, 
sestavljen iz dvoplastnega lipidnega sloja 
in beljakovin. Ima štiri strukturne belja-
kovine, od katerih se tri nahajajo v ovoj-
nici virusa, ena pa se nahaja v notranjosti 
virusa, vezana na RNK molekulo. 

Beljakovine ovojnice so:

- beljakovina S (spike )
- beljakovina E (envelope )
- beljakovina M (membrane)

Beljakovina v notranjosti virusa je belja-
kovina N (nucleocapsid).

Virus SARS-CoV-2 se veže na človeško ce-
lico preko  beljakovine S v svoji ovojnici. 

Beljakovina S ima dve podenoti, S1 in 
S2. Podenota S1 ima visoko afiniteto na 
ACE2 (angiotenzin konvertirajoči encim 
2) receptor na človeških celicah, preko 
katerega vdrejo v celico. Protitelesa, ki 
se vežejo na protein S na RBD področju 
virusa (Receptor Binding Domain), pre-
prečijo vezavo virusa na ACE2 receptor 
in ga nevtralizirajo. 

Veliko cepiv je razvito ravno na strategiji 
vezave protiteles na podenoto S1 RBD 
področja virusa.

Preiskava se izvajala

kot samoplačniška storitev, 

cena znaša 30,00 eur.

DOKAZOVANJE OKUŽBE S 
SARS-COV-2

Osnovna preiskava s katero se doka-
zuje okužba s SARS-CoV-2, je še vedno 
PCR test iz respiratornih kužnin, to je 
določanje virusne ribonukleinske kisli-
ne z metodo verižne reakcije s polime-
razo v realnem času. 

Ker pa pride po okužbi z virusom SARS-
-CoV-2 do tvorbe protiteles proti virusu, 
so  začeli razvijati tudi serološke teste. 

S serološkimi testi lahko določimo priso-
tnost (kvalitativni testi) ali koncentracijo 
(kvantitativni testi) protiteles, ki se tvori-
jo v organizmu po okužbi s Sars-CoV-2 ali 
po cepljenju proti temu virusu.

V našem laboratoriju smo z določanjem 
SARS-CoV-2 IgG protiteles začeli 25. ja-
nuarja 2021.

Gre za kvantitativno določanje SARS-
-CoV-2 IgG protiteles s kemiluminescen-
tno imunokemijsko metodo (CMIA) proi-
zvajalca Abbott. 

Z omenjenim testom določamo IgG pro-
titelesa in sicer protitelesa, ki se tvorijo 
tako proti proteinu S oziroma virusni bo-
dici in nevtralizirajoča protitelesa. 

Preiskava se lahko uporablja za ugotav-
ljanje prebolelosti z novo koronavirusno 
boleznijo (COVID-19) in za spremljanje 
koncentracije protiteles proti Sars-Cov-2 
po cepljenju proti tej bolezni. 

Rezultati so podani s številčno vredno-
stjo v enotah AU/mL. Referenčna vred-

Novo storitev, ki je na voljo od januarja 2021, 
izvaja Centralni laboratorij ZD Murska Sobota. 
Preiskava se uporablja za ugotavljanje prebolelosti 
z novo koronavirusno boleznijo COVID-19 in za 
spremljanje koncentracije protiteles proti Sars-
Cov-2 po cepljenju proti tej bolezni.
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nost je 50,0 AU/ mL. Vrednosti pod 
50,0 AU/mL se smatrajo kot negativne. 

Tu bi veljalo poudariti, da se testi različ-
nih proizvajalcev reagenčnih kompletov 
med seboj razlikujejo in so med seboj 
primerljivi samo rezultati, ki so narejeni 
z enakimi testnimi kompleti istega proi-
zvajalca reagentov.

Test ni primeren za dokazovanje aku-
tne okužbe s koronavirusom COVID-19. 

Priporočilo stroke je, da naj odvzem 
krvi za določanje IgG protiteles proti 
SARS-CoV-2 opravimo vsaj dva tedna 
po izbruhu bolezni. Podatki iz literature 
namreč kažejo, da SARS-CoV-2 IgG pro-
titelesa dosežejo raven meje določitve 
približno 14 dni po pojavu simptomov, 
vendar njihova koncentracija sčasoma 
upada. 

Koliko časa ostanejo protitelesa v orga-
nizmu, je odvisno od posameznika do 
posameznika in tudi na tem področju je 
še veliko neznank. Na podlagi poveda-
nega se priporoča in je seveda smiselno 
večkratno merjenje protiteles v organiz-
mu. V tej smeri potekajo tudi različne 
študije, na podlagi katerih se bodo naj-
brž oblikovala tudi priporočila, v kakšnih 
časovnih intervalih izvajati meritve pro-
titeles.  

Opravljene raziskave so pokazale tudi, 
da večina obolelih z resnejšimi simp-
tomi koronavirusne bolezni tvori več 
IgG protiteles proti SARS-CoV-2, kot 
tisti z blažjo obliko bolezni. Študije so 
prav tako pokazale, da je po cepljenju 
koncentracija IgG protiteles proti SARS-
-CoV-2 višja kot po preboleli bolezni.

ZAKLJUČEK

Določanje protiteles proti SARS-CoV-2 
ima kot preiskava verjetno velik potenci-
al, saj  bi lahko s pomočjo te preiskave 
ugotovili kolikšen delež prebivalstva je 
bil izpostavljen virusu brez simptomov, 
lahko bi se našli potencialni darovalci 
rekonvalescentnega seruma za zdravlje-
nje, lahko bi se uporabilo kot  presejalni 
testi za zdravstvene delavce ali delavce v 

KAKO POTEKA TESTIRANJE 
V NAŠEM ZDRAVSTVENEM 
DOMU? 

Za test preiskovanci potrebu-
jejo zdravstveno kartico. 

Odvzem krvi se izvaja od 
ponedeljka do petka med 
11. in 13. uro v  Centralnem 
laboratoriju ZD Murska So-
bota. Pred odvzemom krvi ni 
potrebno, da so preiskovanci 
tešči.

Ob odvzemu krvi preiskovanci 
prejmejo račun in informaci-
jo o predvidenem terminu za 
prevzem izvida. 

Račun plačajo na blagajni ZD 
Murska Sobota.  Ob prevzemu 
testa je potrebno predložiti ra-
čun. 

KDO SE LAHKO TESTIRA?
Testiranje lahko opravijo vsi, ki 
ne kažejo znakov okužbe (vro-
čina, suh kašelj, težko dihanje, 
nahod,...). 

Pred odvzemom krvi in obrav-
navo v laboratoriju izpolnijo 
vprašalnik za preverjanje zdra-
vstvenega stanja pacientov 
pred obravnavo v ambulanti.

Rezultati preiskave so podani s 
številčno vrednostjo v enotah 
AU/mL: Referenčna vrednost 
je 50,0 AU/mL.  Vrednosti pod 
50,0 AU/mL se smatrajo kot 
negativne.

socialnovarstvenih zavodih in še marsikaj 
drugega. 

V primeru, da bodo posamezne države 
ob vstopu zahtevale podatke o ceplje-
nju proti SARS-CoV-2, se bo najbrž prej 
ali slej pokazala tudi zahteva po podat-
ku o koncentraciji protiteles proti SARS-
-CoV-2. Je pa res, da je na tem področju 
še veliko neznank in veliko mesta za ra-
zvoj in nova dognanja.

Prikaz vezave virusa 
SARS-CoV-2 na receptor
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Dan brez cigarete : 
Spodbuda in priložnost 
za opustitev kajenja

Pri odvajanju od nikotina pogosto podcenjujemo lastne 
sposobnosti za spoprijemanje z izzivom in tako zgolj pove-
čujemo obstoječo težavo. To nam jemlje dragoceni naboj, 
da bi se z izzivom soočili in si izgradili samozaupanje.

Opustitev kajenja prinese 
številne koristi za zdravje. 
Vendar pa mnogi kadilci zaradi 
odvisnosti od nikotina težko 
sami prenehajo s kajenjem. V 
tem primeru je smiselno poiskati 
strokovno pomoč in podporo. V 
okviru našega zdravstvenega 
doma tovrstne programe izvaja 
Center za krepitev zdravja (CKZ).

PREPREČEVANJE ZAČETKA KAJENJA IN 
SPODBUDA K OPUŠČANJU

V Sloveniji se izvaja širok nabor ukrepov za prepre-
čevanje začetka kajenja in spodbujanje k opuščanju. 
Med najpomembnejšimi so:

- popolna prepoved oglaševanja in razstavljanja na 
mestih prodaje,

- enotna embalaža,
- prepoved okusa mentola v cigaretah in tobaku.

Kadilcem, ki želijo opustiti kajenja, so na voljo števil-
ni brezplačni programi za opuščanje kajenja. V okviru 
našega zdravstvenega doma jih izvaja Center za kre-
pitev zdravja.

TUDI UPORABA ELEKTRONSKIH CIGARET 
VODI V NIKOTINSKO ODVISNOST

V zadnjih letih poleg cigaret resno grožnjo za zdravje 
predstavlja uporaba novih izdelkov, ki vsebujejo niko-
tin: elektronskih cigaret in tobačnih izdelkov, v katerih 
se tobak segreva. 
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Ti so še posebej priljubljeni pri mlado-
stnikih, ki so pogosto zmotnega mnenja, 
da uporaba tovrstnih izdelkov ni škodlji-
va. To seveda ne drži, saj tudi uporaba 
teh izdelkov vodi v nikotinsko odvisnost.

TUDI V NAŠEM ZDRAVSTVENEM DOMU 
V OKVIRU CKZ IZVAJAMO PROGRAME 
ZA OPUŠČANJE KAJENJA. IZKUŠNJE JE Z 
NAMI DELILA BLANKA DUGAR, KOOR-
DINATORKA PROGRAMA ZA KREPITEV 
ZDRAVJA.

Trenutno se zaradi epidemije 
preventivne dejavnosti  v okviru 
Centra za krepitev zdravja ne izvajajo. 
V običajnih razmerah pa izvajate 
individualne in skupinske programe 
za prenehanje od kajenja. Kdo se 
najpogosteje odloča zanje in kaj jih 
spodbudi za ta korak?

Blanka Dugar: Kljub vsesplošno dobro 
poznani škodljivosti kajenja za zdravje, 
se kadilci po navadi brez resnega razloga 
redko sami odločijo za prenehanje kaje-
nja. 

Veliko zdravju prijaznih zaobljub je sicer 
sprejetih ob začetkih leta ali ob kakih 
osebnih prelomnih dogodkih, vendar do 
konkretnih korakov v tej smeri običajno 
ne pride iz teh razlogov.

Moje dosedanje izkušnje kažejo, da so 
ljudje na spremembe kakršne koli vrste 
pripravljeni šele, ko se soočijo z nepos-
redno eksistenčno »grožnjo«. Pri kadilcih 
je žal zelo pogosto za to potrebna osebna 
izkušnja posledic kajenja, izkušnja bo-
lezni. Bodisi zbolijo sami ali zboli nekdo, 
ki ga imajo radi. Običajno je oseba šele 
takrat pripravljena na soočenje s tem, da 
ima težavo, ki pa jo na njeno veliko pre-
senečenje ne poimenujemo kajenje. Ka-
jenje je zgolj posledica številnih nefunkci-
onalnih odzivov na vsakdanje življenjske 
situacije ali težje stresne dogodke. 

Ko oseba prepozna to disfunkcionalno 

dinamiko, je pripravljena na sprejema-
nje novih informacij, spreminjanje ve-
denjskih vzorcev in dovolj motivirana, 
da vztraja na poti reševanja iz primeža 
zasvojenosti z nikotinom.

Kaj bi svetovali vsem, ki bi si želeli 
prenehati s kajenjem pa ne najdejo 
poguma ali volje, da bi se spoprijeli s 
tem izzivom?

Blanka Dugar: Vsi, ki imajo željo prene-
hati s kajenjem, so korak pred tistimi, ki 
te želje nimajo. A ker želja sama po sebi 
še ne ustvarja vidnih sprememb, jo je 
potrebno nadgraditi v konkretna deja-
nja. 

Kadilcem želim povedati, da je kajenje 
priučena navada in se jo kot tako tudi da 
»od-učiti«. 

Verjemite, ni pomembno, koliko ne-
uspelih poizkusov je bilo, ko smo se učili 
hoditi, govoriti, voziti kolo, plavati... Iz 
vsakega spodrsljaja smo se nekaj naučili 

in danes hodimo, govorimo, vozimo kolo 
in morebiti tudi plavamo. V katerem pre-
lomnem trenutku smo vendar izgubili ta 
neumoren pogum in voljo, da znova na-
redimo zase nekaj dobrega? In zakaj to 
nebi bila opustitev kajenja?

V času epidemije je veliko govora o 
odpornosti. Kako kajenje vpliva na 
odpornost?

Blanka Dugar: Znano in dokazano je, da 
kajenje negativno vpliva na imunski sis-
tem. 

Kadilci so v večji meri nagnjeni k okuž-
bam dihal kot nekadilci, saj se njihov 
imunski sistem manj učinkovito bori pro-
ti patogenom v dihalnih poteh. Snovi v 
cigaretnem dimu so prav tako povezane 
z razvojem sistemskih vnetnih bolezni, 
kot je na primer kronična obstruktivna 
pljučna bolezen, ter avtoimunih bolezni. 

31. januar:

Dan brez cigarete

Brezplačna telefonska številka 
za pomoč pri opuščanju kajenja:

080 27 77
Telefon deluje vsak dan, tudi med vikendi in prazniki, 

med 7. in 10. uro ter med 17. in 20. uro.
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AMBULANTA ZA BOLEZNI 
ŠČITNICE 

Januarja 2021 je v Zdravstvenem domu 
Murska Sobota pričela delovati Ambu-
lanta za bolezni ščitnice. V njej se ukvar-
jamo z diagnostiko in zdravljenjem bo-
lezni ščitnice. 

Bolnikom omogočamo vse potrebne 
laboratorijske preiskave, izvajamo ul-
trazvočno diagnostiko ščitnice ter ul-
trazvočno vodene aspiracijske biopsije 
ščitnice. 

Na scintigrafijo ščitnice, ki je slikovna 
in funkcijska preiskava ščitnice, bolnike 
pošiljamo na oddelek za nuklearno me-
dicino UKC Maribor. Po potrebi v druge 
zdravstvene ustanove napotujemo bol-
nike še na operativno zdravljenje ščitni-
ce ter zdravljenje z radioaktivnim jodom.

POMEMBNA ŽLEZA V OBLIKI 
METULJA

Ščitnica je majhna, vendar izjemno po-
membna žleza, ki leži na sprednjem delu 
vratu spodaj pred sapnikom. 

Sestavljena je iz dveh režnjev in ima ob-
liko metulja. Izloča hormona tiroksin in 
trijodtironin. 

Ščitnični hormoni so v telesu odgovorni 
za normalen potek različnih fizioloških 
procesov in praviloma stimulirajo pre-
snovo skoraj vseh snovi. V času razvoja 
ploda so potrebni za normalno rast in 
razvoj možganov. 

Delovanje ščitnice uravnava hipofiza z 
izločanjem hormona TSH. 

Ključni element v sintezi ščitničnih hor-
monov je jod v obliki jodida. Odrasel člo-
vek naj bi dnevno zaužil približno 150 
do 200 µg joda.

Motnja v delovanju ščitnice se lahko 
kaže kot hipertiroza ali hipotiroza. 

HIPERTIROZA

Hipertiroza je sindrom, ki nastane zaradi 
izpostavljenosti tkiv čezmernim količi-
nam ščitničnih hormonov. 

Bolniki so nemirni, utrujeni, hujšajo 
kljub normalnemu ali povečanemu 
apetitu. Imajo palpitacije, čezmerno se 
potijo in tresejo, slabo prenašajo vroči-
no. Koža je topla, vlažna, mehka, difu-
zno izpadajo lasje. Bolniki so psihično 
labilni, razdražljivi, slabo spijo, težje se 
skoncentrirajo. Pogoste so motnje srč-
nega ritma. Prebava je pospešena. 

Če hipertiroza traja dlje časa, se lahko 
pojavi tudi miopatija, atrofija proksimal-
nih mišic in osteoporoza. Pri ženskah 
so lahko prisotne motnje v menstrua-
cijskem ciklusu, zmožnost zanositve je 
zmanjšana.

Ščitnica. Majhna, 
vendar pomembna žleza.
Tekst: Mirjana Rauter, dr.med., spec. interne medicine

Januarja letos je v 
našem zdravstvenem 
domu pričela delovati 
Ambulanta za bolezni 
ščitnice. Vodi jo 
zdravnica specialistka 
interne medicine Mirjana 
Rauter.

Ščitnični hormoni so v telesu odgovorni

za normalen potek različnih fizioloških procesov in praviloma

stimulirajo presnovo skoraj vseh snovi.
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HIPOTIROZA

Hipotiroza je sindrom, ki nastane zaradi 
nezadostne sinteze ščitničnih hormonov. 

Klinična slika je odvisna od izraženosti in 
hitrosti nastanka hipotiroze, starosti in 
pridruženih bolezni. 

Pri starejših bolnikih, posebno pri tistih 
s hipotirozo zaradi avtoimunega tiroidi-
tisa, se lahko bolezen razvija tako počasi, 
da simptome zmotno pripišemu stara-
nju. 

Bolniki s hipotirozo so brezvoljni, za-
spani, utrujeni, pozabljivi, otekajo, 
imajo odebeljen jezik. Slabše prenaša-
jo nizke temperature. So zaprti, imajo 
slabši apetit, poraste jim telesna teža. 
Upočasnijo se gibi in govor. Motene 
so spominske funkcije, zmanjšana je 
koncentracija in motivacija, bolniki se 
pogosto ne zanimajo za okolico, lahko 
imajo znake depresije. Koža je hladna, 
suha. Srčna frekvenca je normalna ali 
znižana, lahko se pojavijo prezgodnji 
prekatni utripi ali prekatna tahikardija.  
Pogostejša je koronarna srčna bolezen. 

Tudi bolnice s hipotirozo imajo motnje 
menstrualnega ciklusa in zmanjšano 
možnost zanositve.

Pomembno je, da v diagnostičnem 
postopku ugotovimo, katere bolezni 
povzročajo hipertirozo ali hipotirozo, saj 
je od tega odvisen tudi način zdravljenja.

BOLEZNI ŠČITNICE

Med najpogostejše bolezni ščitnice so-
dijo avtoimunske bolezni ščitnice. 

Hashimotov tiroiditis je najpogostejša 
avtoimunska bolezen ščitnice. 

Prevalenco v splošni populaciji na pod-
ročjih z zadostnim vnosom joda ocenju-
jejo na približno 18 %, pri ženskah nad 
petdeseti letom pa 30%. Značilno je po-
stopno zmanjševanje delovanja ščitnice. 
Nekateri bolniki pa imajo v poteku bo-
lezni eno ali več prehodnih kratkotrajnih 
obdobij blage hipertiroze.

Ščitnica je lahko spremenjena morfolo-
ško, pa ne tudi nujno funkcionalno. Gol-
ša je vidno, tipno ali ultrazvočno pove-

čana ščitnica. Povečanje ščitnice je lahko 
difuzno (difuzna golša) ali vozličasto (no-
dozna golša). 

JOD, EDEN 
NAJPOMEMBNEJŠIH 
DEJAVNIKOV ZA NORMALNO 
DELOVANJE ŠČITNICE

Eden od najpomembnejših dejavnikov, 
ki vplivajo na rast ščitnice, je pomanj-
kanje joda. 

V preteklosti je Slovenija spadala med 
področja z blagim pomanjkanjem joda. 
Leta 1999 se je jodiranje kuhinske soli v 
Sloveniji povečalo in je jodna preskrba 
pri nas sedaj ustrezna. Zmanjšala se je 
incidenca difuznih golš, povečala pa se 
je incidenca nodusov v ščitnici. 

Vsak ultrazvočno ugotovljen nodus v 
ščitnici, večji od 1 cm, je potrebno opre-
deliti še s scintigrafijo ščitnice, ki nam 
daje informacijo o funkcijskem stanju 
celotne žleze ali posameznih področij v 
njej. Hiperaktivna oz. »vroča« področja 
pomenijo prisotnost avtonomnega tki-
va v ščitnici oz. hiperfunkcijski  nodus. 
Hipofunkcijski ali hladni nodusi oz. pod-
ročja pa so sumljivi za malignom ščitni-
ce. V takem primeru moramo narediti 
še ultrazvočno vodeno biopsijo sumljivih 
področij.

Zadnja leta se pojavlja vse več bolnikov z 
motnjami delovanja ščitnice zaradi pre-
sežka joda zaradi uporabe z jodom boga-
tih snovi v zdravstvu, predvsem zdravila 
amiodarona in jodovih rentgenskih kon-
trastnih sredstev. 

Zdrava ščitnica se z mehanizmom avto-
regulacije lahko prilagodi povečanemu 
vnosu joda, bolezensko spremenjena 
ščitnica pa ne. Pride do nastanka ali 
poslabšanja hipotiroze ali hipertiro-
ze običajno ob predhodno bolezensko 
spremenjeni ščitnici. Amiodaron pa 
lahko povzroči tudi neposreden toksični 
učinek na ščitnične celice ob predhodno 
normalni ščitnici.

IZ LETA V LETO VEČ BOLNIKOV 
Z OBOLENJI ŠČITNICE

Število bolnikov z obolenji ščitnice vsa-
ko leto narašča. Težko je reči, ali gre de-
jansko za večjo pojavnost bolezni ali pa 
samo odkrijemo več bolnikov. Vse več je 
namreč slikovnih preiskav vratu in s tem 
naključno odkritih ščitničnih obolenj, 
v večji meri se tudi posumi na bolezen 
ščitnice in posledično laboratorijsko do-
ločajo ščitnični hormoni. Na splošno so 
bolezni ščitnice dokaj pogoste.

AMBULANTA 
ZA BOLEZNI ŠČITNICE 
ZD MURSKA SOBOTA

TELEFON: 02 620 84 40

DELOVNI ČAS
PON., TOR., ČET., PET.: 

07.30 - 14.30
SREDA: 

11.30 - 18.30

NAROČANJE
PO TELEFONU: 
02 620 84 40 

(v ordinacijskem času)

OSEBNO: 
v ordinacijskem času v 
prostorih ambulante

PO ELEKTRONSKI POŠTI: 
rauter.narocanje@zd-ms.si

PO POŠTI: 
ZD Murska Sobota, 

Ambulanta za bolezni ščitnice, 
Grajska ulica 24, 

9000 Murska Sobota

Z eNAPOTNICO: 
https://narocanje.ezdrav.si/
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DOMAČA PISARNA

Če bi na področju notranjega oblikovanja iskali 
besedo, ki je najbolj zaznamovala preteklo leto, bi 
to zagotovo pripadlo domači pisarni. Nekaterim 
služi za delo od doma, drugim kot učilnica ali 
dodaten prostor za opravke, ki jih v prostem času 
urejamo s pomočjo računalnika. 

Strokovnjaki svetujejo, da si je, če se le da, ne 
uredimo v spalnici, saj nam skrbi povezane s 
službo in opravki, ki nas čakajo, kratijo spanec.

ZELENJE

Zelenje, zelenje, zelenje. Še posebej 
priljubljene so rastline, ki poleg dekorativne 
funkcije čistijo zrak in vplivajo na ugodnejše 
bivanje. Izberite orhidejo, taščin jezik, 
philodendron ali dracaeno. Poleg okenskih 
polic jih oblikovalci interiera pogosto 
postavljajo na stene, kot del stenske 
dekoracije. Prav tako pa ni nič nenavadnega, 
če se zelenje bohoti v kopalnici ali spalnici.

Pomladna osvežitev doma

Trendi v opremljanju doma so letos prilagojeni izzivom, ki jih prinaša 
epidemija. Naši domovi so čez noč postali učilnice, za mnoge tudi pisarne in 
telovadnice. Preverite trende, ki bodo bivanje v času epidemije naredili bolj 
prijetno in prijazno.

Foto: Iztok Medja,  www.slovenia.info Foto: Tomo Jeseničnik,  www.slovenia.info
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TAPETE

Tapete so že nekaj časa trend, ki kar ne 
pojenja. Popestrijo izgled in so primerne v vseh 
prostorih doma. Z njimi ne polepite celotnega 
prostora, ampak samo dele sten, ki jih želite 
poudariti. Poleg cvetličnih in močnejših 
kontrastnih vzorcev so letos moderne tapete z 
motivi iz narave. 

Pri izbiri bodite pozorni na kakovost, pri večjih 
površinah namestitev zaupajte profesionalcem.

DOMAČI SPA

Ni ga čez udobje in dobro počutje. 
Domače savne, bodisi v stanovanju ali na 
dvorišču ter udobni kotički za sproščanje 
so postali pravi hit. 

Če si nameravate urediti svoj kotiček za 
sproščanje, izbirajte naravne materiale 
kot sta les in kamen, umirjene barve ter 
veliko zelenja.

»Dom je tam, 
kjer se počutimo doma 
in smo lepo sprejeti.«

Dalai Lama

Foto: Matjaž Očko,  www.slovenia.info




