
45
LETNIK 10 

M A J 
2 0 2 1

ISSN 2670-5613

str. 3
Svetovni dan zdravja

str. 9
Nova ambulanta 
družinske medicine v 
Beltincih

Pomurski
ZDRAVSTVENI

 DELAVEC 2020



ZDRAVE NOVINE ŠT. 452

UVODNIK

KOLOFON

Založnik:

Zdravstveni dom  

Murska Sobota,

Grajska ulica 24,

9000 Murska Sobota,

www.zd-ms.si

Uredniški odbor:

Edith Žižek Sapač, dr.med.spec.; 

Renata Gorjan, dipl.m.s.  

Naklada:

60 kos 

Brezplačna publikacija

Vsebinska zasnova in izvedba:

Strategija+, Darja Počič s.p.

Oblikovna zasnova:

Orior, Vanja Sapač s.p.

Naslovna fotografija:

Vestnik

Tisk:

Tiskarna digitalni tisk,  

Murska Sobota

Prispevke in fotografije 

pošljite na naslov 

 zdrave.novine@zd-ms.si.

»Vaša dela so navdih 
za druge ljudi«

Iskrene čestitke 
ob mednarodnem dnevu 
družinskih zdravnikov, 

mednarodnem dnevu 
medicinskih sester 

in mednarodnem dnevu 
babic!

 

Vodstvo zavoda

Uvodnik

P 
a vendar smo dočakali. Po dolgih mesecih boja z neusmiljenim korona virusom, 
je pomlad prinesla težko pričakovano zmanjšanje števila okužb in postopno spro-
ščanje ukrepov. Pred nami so nekoliko bolj sproščeni in toplejši meseci, ki se jih vsi 
neznansko veselimo. A nikakor ne smemo pozabiti, da virus še vedno kroži med 
nami in da bo krožil tudi v prihodnosti. Zato je ključno, da izkoristimo trenutne 

ugodne razmere in poskrbimo za zaščito s cepljenjem. To v našem zdravstvenem domu, 
ob upoštevanju cepilne strategije, poteka v polnem teku.

Poleg cepljenja, v tokratni številki Zdravih novin največ pozornosti posvečamo akciji Po-
murski zdravstveni delavec 2020. Ponosni smo, da so Pomurke in Pomurci za ta laskav 
naslov izglasovali kar dva naša sodelavca, zdravstvenega delavca Mitjo Domonkoša in 
družinskega zdravnika Leona Köveša. Oba sta ob prejemu priznanja izpostavila pomen 
sodelovanja in timskega dela. Prav to pa je za doseganje izjemnih rezultatov ključno. 

Spoštovani sodelavci in sodelavke, naj sodelovanje, medsebojno spoštovanje in timsko 
delo tudi v bodoče spremljajo naš delovni vsakdan!

Renata Gorjan, Glavna sestra
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AKTUALNO

Svetovni dan zdravja 
v znamenju okrevanja 
po epidemiji

ZDRAVJE ZA VSE

Svetovni dan zdravja je bil prvič obeležen 
7. aprila 1950. Od tedaj naprej ga vsako 
leto obeležujemo z namenom ozavešča-
nje o določeni javnozdravstveni temi.

Osrednja tema letošnjega Svetovne-
ga dneva zdravja, katerega slogan se je 
glasil Zgradimo pravičen in zdrav svet, 
je bila posvečena korona virusu in nje-
govim posledicam na posameznike in 
družbo v prihodnosti. Poseben poudarek 
je bil namenjen iskanju pravičnih rešitev 
za boljše delovanje družbe na način, da 
bodo izboljšav deležni vsi, tudi najbolj 
odrinjeni in ranljivi.

COVID-19 je brez izjeme prizadel vse dr-
žave sveta. Ukrepi za boj proti virusu pa 
niso enakomerni in še posebej prizade-
nejo bolj ranljive skupnosti in posame-
znike. 

Letošnji slogan »Zgradimo pravičen in 
zdrav svet« zato spodbuja k iskanju re-
šitev za prihodnje delovanje, ki bo pozi-
tivno vplivalo na vse prebivalce našega 
planeta, tudi na najbolj ranljive.

ENAKOST ZA VSE

Tudi na Nacionalnem inštitutu za javno 
zdravje (NIJZ) so ob Svetovnem dnevu 
zdravja izpostavili, da je v danih razme-
rah potrebno posebno pozornost na-
meniti vprašanju neenakosti  oziroma 
odpravljanju le-te.

S tem vprašanjem se NIJZ sistematično 
ukvarja od leta  2011, ko je bila objavlje-
na prva sodobna pregledna publikacija 
o neenakostih v zdravju pri nas. Z razi-
skavo so bile ugotavljene razlike v zdrav-
ju med različnimi družbenimi skupinami 
z različnim socialno ekonomskim statu-
som, ki so nepravične in bi jih z ustrezni-
mi ukrepi bilo mogoče preprečiti.

NEENAKOST V ZDRAVJU V 
2021

Letos junija bo objavljena tretja publi-
kacija o neenakostih v zdravju v Slove-
niji.

Pri pripravi, poleg NIJZ, sodelujejo še 
Inštitut za ekonomska raziskovanja, In-
štitut RS za socialna vprašanja, Urad RS 
za makroekonomske analize in razvoj ter 
Onkološki inštitut. 

Takšen pristop k raziskavi bo prispeval 
k lažjemu razumevanju neenakosti v 
zdravju in blagostanju tudi skozi prizmo 
političnih ukrepov, ki neenakosti lahko 
ustvarjajo. Posledično bodo rezultati 
služili kot argumenti pri predlaganju pot-
rebnih ukrepov političnim odločevalcem 
za izboljšanje stanja.

SI-PANDA: RAZISKAVA O 
VPLIVU EPIDEMIJE NA 
ŽIVLJENJE PREBIVALCEV

Posebno pozornost pa, glede na aktual-
ne razmere,  NIJZ v sklopu mednarodne 
raziskave PANDA namenja tudi spremlja-
nju  vpliva epidemije na  življenje in na-
vade prebivalstva pri nas.  

Raziskava spremlja  tako imenovano 
pandemsko izčrpanost oziroma odziv 
ljudi na dolgotrajno javno-zdravstveno 
krizo, ki bistveno posega v vsakdan po-
sameznika. 

Po metodologiji Svetovne zdra-
vstvene organizacije se v več 
evropskih državah hkrati, tudi 
pri nas, izvaja raziskava o vpli-
vu pandemije na življenje SI-
-PANDA. Namen raziskave je 
prepoznati in razumeti vedenje 
prebivalcev v povezavi s koro-
navirusom in oceniti tako ime-
novano pandemsko izčrpanost 
med in po epidemiji.

Izsledki raziskave za Slovenijo 
so na voljo na povezavi https://
www.nijz.si/sites/www.nijz.si/
files/uploaded/panda_poroci-
lo_po_8._valu_koncno_1.pdf.

Obeležujemo ga 7. aprila. Letos je minil v iskanju 
pravičnih rešitev za boljši svet za vse ljudi.
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AKTUALNO

Pomurski 
zdravstveni delavec 2020
V kategoriji družinski zdravnik 2020 je največ glasov prejel Leon Köveš, v 
kategoriji medicinska sestra oziroma zdravstveni delavec pa Mitja Domonkoš. 
Oba sta zaposlena v našem zdravstvenem domu. Nagrajencema iskreno 
čestitamo in se zahvaljujemo za opravljeno delo!

Mitja Domonkoš, Adriana Gašpar (odgovorna urednica Vestnika) in Leon Köveš, Fotografija: Vestnik

AKCIJA POMURSKI 
ZDRAVSTVENI DELAVEC 2020

Medijska hiša Vestnik se je z akcijo Pomur-
ski zdravstveni delavec 2020 poklonila za-
poslenim v zdravstvu. 

Za izjavo o poteku akcije smo prosili Adria-
no Gašpar, odgovorno urednico Vestnika, 
ki nam je povedala sledeče:

»Že v preteklosti smo izbirali pomurskega 
zdravnika leta in je bil odziv tako zdravni-

kov kot ostalih prebivalcev odličen. Ljudje 
se radi zahvalijo dobrim zdravnikom, pa 
tudi medicinskim sestram, zdravstvenim 
tehnikom, strežnemu osebju, vsakomur, 
ki jim v težkih trenutkih stoji ob strani. V 
uredništvo namreč velikokrat dobimo pis-
mo bralca, ki je bil deležen odlične oskr-
be in se želi zdravstvenemu osebju javno 
zahvaliti. 

Zato smo letos sklenili, da akcijo razširimo 
na vse zdravstvene delavce in tako bral-

cem omogočimo, da izberejo točno tisto 

osebo, ki jo želijo. 

Kot smo zapisali že med kampanjo, je novi 

koronavirus upočasnil svet, kot si nihče 

od nas ni predstavljal, da ga lahko. V prvi 

vrsti boja z nevidnim sovražnikom so sta-

li zdravstveni delavci, ki so se nemalokrat 

znašli na robu svojih moči. Zato smo se v 

medijski hiši Vestnik odločili, da jim, skupaj 

z bralci, namenimo posebno pozornost. 
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Akcija je potekala tako, da smo v časopisu 
in na spletni strani vestnik.si objavili oglas 
z glasovnico in pozvali ljudi, da vpišejo 
zdravstvenega delavca, ki ga želijo izposta-
viti in se tako zahvaliti, povsem neodvisno 
od uredništva. 

Tudi tokrat se je našemu pozivu odzvalo 
veliko ljudi in zelo različna imena so se 
zvrstila na seznamu. A dve imeni sta po 
številu glasov izstopali. Zdravstveni teh-
nik Mitja Domonkoš in zdravnik družinske 

medicine Leon Köveš sta z naskokom pre-
hitela vse druge na precej dolgem sezna-
mu. Oba sta mlada in dokaj sveža v svojem 
poklicu, a očitno v sebi nosita nekaj več, 
kar je ljudi prepričalo. 

Podobni in zanimivi sta bili tudi njuni re-
akciji, ko sta izvedela, da sta zmagovalca. 
Oba sta dejala, zakaj pa jaz, saj smo se vsi 
trudili in delali. Že ta skromnost in čut za 
ekipno delo ju uvrščata ne samo med dob-
re delavce, ampak predvsem med dobre 

ljudi. Kot kaže, je to več kot dovolj, da se 
ljudje čutijo sprejete, poslušane in včasih 
že samo zaradi tega ozdravljene.

S slavnostno podelitvijo ju žal zaradi aktu-
alnih razmer nismo mogli počastiti, kar pa 
onadva, verjetno še veliko bolj kot drugi, 
dobro razumeta. Tako da smo počakali, 
da so se razmere nekoliko umirile in jima 
priznanje dostavili kar v službo,« je sklenila 
sogovornica.

AKTUALNO

Foto: Vestnik

ZDRAVSTVENI DELAVEC 2020: 
MITJA DOMONKOŠ, V.M.T.

Mitja Domonkoš se je junija 2019 zaposlil 
v skupnostni psihiatrični obravnavi v ZD 
Murska Sobota. Od začetka epidemije 
naprej pa deluje v naši COVID-19 ambu-
lanti.  Tudi sam je prebolel COVID, kar mu 
pomaga, da bolje razume paciente v am-
bulanti. 

Čestitke!  Postali ste pomurski 
zdravstveni delavec preteklega leta.  Ste 
nagrado pričakovali? 

Hvala. Priznanje mi veliko pomeni in je 
potrdilo, da naše delo in trud v teh tež-
kih časih nekaj pomenita. Nagrade nisem 
pričakoval, po resnici povedano niti nisem 
vedel, da glasovanje poteka, zato me je še 
toliko bolj presenetilo.

Vem, da svoje delo opravljam s srcem in 
veseljem, najbrž so tisti, ki so zame glaso-
vali tudi to občutili.

Kako poteka vaš običajen delovni dan?

Moj delovni dan se začne ob sedmih zjut-
raj, ko si s sodelavci ob kavi razdelimo na-
loge in potem gremo vsak na svoje delov-
no mesto opravljat zadano delo. 

Delo je dinamično in se cel dan veliko 
dogaja. Delam v COVID ambulanti, kjer 
čez cel dan opravljamo teste, sprejema-
mo covidne bolnike s hujšimi simptomi 
in jim nudimo pomoč.  Sprejemamo tudi 
telefonske klice, kjer ljudem svetujemo na 
daljavo. 

Pogosto pride tudi do težjih situacij pri 
ljudeh, velikokrat so prestrašeni in obu-
pani, tudi takrat jim stojimo ob strani in 

vsakemu posebej pomagamo in se mu 
posvetimo. Delovni dan se konča zvečer 
ob sedmih.

Kje najdete motivacijo za delo?

Pri delu me najbolj motivira to, da vidim 
ljudi pomirjene in zadovoljne, ko jim lahko 
pomagam v težavah. 

Kako so se na prejeto priznanje odzvali 
vaši sodelavci? Kako se razumete med 
seboj?

Sodelavci so se na priznanje odzvali lepo, 
bili so veseli zame. Zelo je pomembno, da 
se s sodelavci lepo razumeš, z veseljem 
greš v službo, delavnik hitreje mine in tudi 

dan je lepši. Kadar je v službi naporno in 
težko se lahko zaneseš na sodelavce, ki 
vedno radi pomagajo. 

Kje se vidite v prihodnosti?

V prihodnosti bi rad še naprej opravljaj to 
delo, v moji stroki, saj me to veseli. 

V kolikšni meri bo prihodnost krojil 
korona virus, s katerim se spopadamo 
že več kot leto dni?  

Upam, da korona virus ne bo zelo vplival 
na nas. Seveda je v prihodnost težko videti 
in se lahko marsikaj še spremeni. Vsi ima-
mo željo, da bi bilo spet vse tako kot prej 
in tudi upamo, da bo tako.

»Všeč mi je, da je delo zelo dinamično,
poleg tega smo odlična ekipa, mladi, zelo dobro se razumemo

in smo se takoj ujeli, « je svoje delo v COVID-19
ambulanti opisal Mitja Domonkoš.
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Po navadi imam do malice naročenih več 
bolnikov in je ta del ambulante prvenstve-
no namenjen bolj pregledom. Nato nekaj 
manj, da mi ostane čas za administracijo 
in konzultacije po telefonu in elektronski 
pošti. 

Zadnjo uro ambulante pa po navadi na-
menim pregledu laboratorijskih izvidov in 
potem klicanju pacientov in pogovoru z 
njimi o njihovih izvidih.  

Kako so se na prejeto priznanje odzvali 
vaši sodelavci? Kako pomembni so 
za vas dobri medsebojni odnosi na 
delovnem mestu? 

Prejel sem številne čestitke s strani sode-
lavcev, kar mi prav tako veliko pomeni. Se 
mi zdi, da je to tudi pokazatelj dobrih od-
nosov v našem kolektivu.  

Prav dobri odnosi na delovnem mestu 
mi veliko pomenijo. Se mi zdi, da je to 
vrednota, ki jo zaposleni začnemo vedno 
bolj ceniti. Vsekakor človek veliko bolje 
funkcionira v kolektivu, kjer vlada pozitiv-
no vzdušje in v katerem veš, da bo zmeraj 

nekdo, ki te zna razvedriti ali motivirati, ko 
si slabo razpoložen ali utrujen. 

V kolikšni meri bo prihodnost krojil 
korona virus, s katerim se spopadamo 
že več kot leto dni?

Kar se tiče koronavirusa, se mi zdi, da smo 
se zdaj že nekako navadili živeti z njim. 

Po mojem mnenju bo še nekaj časa krojil 
prihodnost in bomo  morali živeti z ukre-
pi ter omejitvami, ki nam jih je epidemija 
prinesla. 

Vsekakor pa upam, da se tudi epidemija 
enkrat konča in se vrnemo v tirnice nor-
malnega življenja, kakršnega smo poznali 
pred epidemijo.

SLAVNOSTNA PODELITEV 
PRIZNANJ V ZNAMENJU 
KORONE

Slavnostna podelitev  je potekala  pri-
merno trenutnim razmeram. In sicer so 
nosilci akcije  nagrajenca obiskali kar  na 
delovnem mestu, v ambulanti, in jima s 
simbolično podelitvijo izkazali doseženo 
priznanje. 

Nenapovedanega presenečenja sta se  
nagrajenca   zelo razveselila.

Foto: Vestnik

ZDRAVNIK LETA 2020: 
LEON KÖVEŠ, DR. MED. 

Specialist družinske medicine Leon Köveš, 
dr. med v našem zdravstvenem domu de-
luje od jeseni 2018, zadnji dve leti ima svo-
jo ambulanto.  

Čestitamo! Prejeli ste laskavi naslov 
Zdravnik leta 2020. Kaj vam priznanje 
pomeni? Ste nagrado pričakovali? 

Hvala za čestitke. Nagrade seveda nisem 
pričakoval. Pomeni mi predvsem prizna-
nje za svoje dosedanje delo oziroma po-
trditev, da so moji pacienti zadovoljni z 
mojim načinom dela. Pa seveda tudi po-
trditev, da dobro funkcionira tim v kate-
rem delujem.  Vsekakor bi pa poudaril, da 
sem nerad izpostavljen in sploh v situaciji 
kakršno trenutno preživljamo (epidemija 
COVID-19) obstaja še marsikdo, ki bi si za-
služil podobno priznanje.

Kaj je po vašem mnenju v največji meri 
vplivalo na to, da ste zbrali največ 
glasov in postali Zdravnik leta 2020?

Na to vprašanje bi težko odgovoril. Kot 
sem že prej omenil, se pri delu, kot tudi 
ostali kolegi, zmeraj trudim, da bi najbo-
lje poskrbel za svoje paciente oziroma jim 
omogočil čim boljšo oskrbo.  

Skušam biti tudi čim bolj empatičen in 
razumeti bolnikove težave oziroma jim 
verjeti. Se mi zdi, da bolnikom to veliko 
pomeni.

Je pa seveda veliko faktorjev, ki vplivajo na 
tako glasovanje.

Kako poteka vaš običajen delovni dan? 
Kaj vas pri delu najbolj motivira? 

Dan se pri meni začne že zelo zgodaj, saj z 
ambulanto začnem ob 6 uri zjutraj. 

»Zdrava klima v delovnem okolju je veliko vredna.
Če vlada sproščeno vzdušje, se tudi obremenitve

lažje prenesejo,« je izpostavil Leon Koveš.
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AKTUALNO

Cepljenje proti COVID-19 

NACIONALNA STRATEGIJA 
CEPLJENJA: KAJ PRINAŠAJO 
AKTUALNE POSODOBITVE?

Nacionalna strategija cepljenje je bila 
zadnjič posodobljena 22. aprila 2021. 
Sočasno so bila s strani NIJZ podana Pri-
poročila za cepljenje proti COVID-19 in 
navodila za uporabo posameznih cepiv 
priporocila_za_cepljenje_proti_covid_
uskl_psc_apr_2021-1.pdf (cepimose.si)

Ključni poudarki:

V Sloveniji so trenutno dostopna štiri ce-
piva proti COVID-19: 

Pfizer/BioNTech: Cepljenje poteka z 
dvema odmerkoma, priporočen presle-
dek med cepljenjema je 3 tedne;

AstraZeneca: Potrebna sta 2 odmerka, 
priporočen presledek med cepljenjema 
je 12 tednov;

Janssen: Potreben je 1 odmerek, cepivo 
se ne uporablja za »prebolevnike«;

Moderna: Potrebna sta 2 odmerka, pri-
poročen presledek med cepljenjema tra-
ja 4 tedne;

Zaradi omejenih količin posameznih 
cepiv in logističnih razlogov zaenkrat ni 
mogoče izbirati med cepivi, s katerimi bi 
posameznik želel biti cepljen. 

Osebe, ki pa so dokazano zbolele za CO-
VID-19 po cepljenju s prvim odmerkom, 
prejmejo drugi odmerek cepiva istega 
proizvajalca do 8 mesecev po začetku 
bolezni.

NOVA SPLETNA STRAN WWW.
CEPIMOSE.SI: PREVERJENE 
INFORMACIJE O CEPLJENJU IN 
CEPIVIH

Pri odločitvi za cepljenje je ključno naše 
zaupanje v varnost in učinkovitost cepi-
va. Zato je zelo pomembno, da so nam 
na voljo preverjene in točne informacije. 
Te so na voljo na spletni strani www.ce-
pimose.si. Na strani so zbrani tudi odgo-
vori na najpogostejša vprašanja v zvezi s 
cepivi in cepljenji ter aktualni podatki o 
trenutni precepljenosti.

Zdravstveni delavci smo izpostavljeni večjemu tveganju 
kot splošno prebivalstvo, zato je odločitev za cepljenje še toliko bolj 
smiselna. Nalezimo se dobrih navad – cepimo se!

V ZD Murska Sobota smo do 24. 

maja 2021 opravili 23.864 cep-

ljenj. Dva odmerka cepiva Pfizer 

je prejelo 7.520 oseb, enega 

pa 4.503. Oba odmerka cepiva 

Moderna je prejelo 3.915 oseb, 

enega pa 2.705 oseb. Oba od-

merka cepiva AstraZeneca je 

prejelo 945, enega pa 3.861 

oseb. S cepivom Jenssen je bilo 

cepljenih 370 oseb.

Zanesljive in preverjene informacije o cepivih

in cepljenju ter aktualne podatke o trenutni precepljenosti

prebivalstva so na voljo na spletni strani www.cepimose.si.
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VARNOST IN UČINKOVITOST 
CEPIV STA KLJUČNI

Skrb glede varnosti in učinkovitosti cepiv 
je odveč. Vsa cepiva morajo iti skozi ena-
ke, točno določene, postopke testiranja 
in ocenjevanja, kjer se preverja njihova 
učinkovitost in varnost, za kar poskrbijo 
ustrezne inštitucije. 

Cepiva proti COVIDU-19 so bila preizku-
šena v kliničnih testiranjih, v katerih je 
sodelovalo več deset tisoč ljudi. Resda 
je bila časovnica strnjena, vendar se je 
upoštevalo vse pomembne vmesne ko-
rake, spremljanje in ocenjevanje varnosti 
cepiv pa se nadaljuje tudi, ko so cepiva v 
splošni uporabi. 

POENOSTAVLJENA PRIJAVA NA 
CEPLJENJE 

Od začetka maja 2021 naprej je vsem 
zainteresiranim omogočen nov način 
prijav na cepljenje preko portala eZ-
vem.

Kako se prijaviti? 

Prijava poteka na portalu eZvem. Za pri-
javo potrebujete zgolj kartico zdravstve-

nega zavarovanja in EMŠO.

Po prijavi prejmete SMS s povezavo oziro-
ma kodo, ki jo je potrebno potrditi. Po po-
trditvi ste uvrščeni na  seznam za cepljenje 
proti COVIDU-19. Spletna prijava upošte-
va prednostne kriterije vsakega uporab-
nika in ga v skladu z veljavno strategijo 
umesti na seznam pri izvajalcu cepljenja 
oziroma v cepilni center, kamor spada. 

Na cepilnih mestih prijavljene uporabni-
ke, glede na prednostne kriterije, vabijo 
na cepljenje.

Vse, ki so oddali svoj interes za cep-
ljenje prek eUprave, bodo  uvoženi v 
nov sistem. Tisti, ki so ob prijavi preko 
eUprave podali svojo telefonsko številko, 
so prejeli SMS za potrditev. Ostali, ki tele-
fonske številke ob prijavi niso podali, pa 
prejmejo e-pošto, v kateri so pozvani k 
potrditvi prijave prek portala zVem.

ZDRAVSTVENI DELAVCI SMO 
IZPOSTAVLJENI VELIKEMU 
TVEGANJU ZA OKUŽBO 

Ker virus ne dela razlik, se lahko okužimo 
prav vsi, ki pridemo v stik z njim, tako sta-
rejši kot mladi, ne glede na naš spol, na-

rodnost, poklic ali kaj tretjega. Bolezen 
v večini primerov poteka blago, pri 20 
odstotkih obolelih pa poteka v težji ob-
liki in zahteva bolnišnično zdravljenje. 
Poleg tega lahko okužbo na druge ljudi 
prenesejo tudi posamezniki, ki so na 
videz zdravi in okužbo prebolevajo brez 
simptomov ter znakov bolezni.

Zaradi narave našega dela smo zdra-
vstveni delavci, v primerjavi s splošnim 
odraslim prebivalstvom, izpostavljeni vi-
sokemu tveganju za okužbo. Okužijo nas 
lahko bolniki ali sodelavci, po drugi strani 
pa lahko mi prenesemo okužbo nanje.

Najučinkovitejši ukrep za zaščito na-
šega zdravja ter zdravja naših bližnjih 
je cepljenje. Ko bomo na vrsti, se torej 
cepimo. S tem namreč izkazujemo skrb 
zase in za vse okrog nas.

Viri:
- Povzeto po nijz.si,
- Interna dokumentacija ZD Murska Sobota
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Nova ambulanta 
družinske medicine v 
Zdravstveni postaji Beltinci

Prepotrebna pridobitev bo pomembno vplivala na 
boljšo obravnavo pacientov iz Beltincev in okolice.

NOVA AMBULANTA 
DRUŽINSKE MEDICINE ZA ŠE 
BOLJŠO OSKRBO PACIENTOV 

V Zdravstveni postaji v Beltincih, na na-
slovu Cvetno naselje 1, je v začetku maja 
2021 pričela delovati nova ambulanta 
družinske medicine. 

V njej delujeta zdravnica, specialistka 
družinske medicine Tjaša Zorko in Sašo 
Ozvatič, diplomirani zdravstvenik.

Naročanje poteka:

Osebno, v ambulanti, ZP Beltinci, Cvetno 
naselje 1, (med ordinacijskim časom);

Po telefonu (02) 54 22 576, (med ordina-
cijskim časom);

Po elektronski pošti zorko.narocanje@
zd-ms.si;

Po pošti: ZP Beltinci, Ambulanta družin-
ske medicine - Tjaša Zorko, Cvetno nase-
lje 1, 9231 Beltinci.

Ob četrtkih zdravnica ni prisotna v am-
bulanti, saj opravlja hišne obiske.

ČETRTA AMBULANTA 
DRUŽINSKE MEDICINE V 
BELTINCIH

Prepotrebna pridobitev bo pomembno 
vplivala na boljšo obravnavo pacientov iz 
Beltincev in okolice. 

Gre za četrto ambulanto  družinske me-
dicine, ki deluje v  okviru te zdravstvene 
postaje. Poleg nove ambulante v ZD Bel-
tinci delujejo še tri ambulante družinske 
medicine, ki jih vodijo Suzana Makoter,  
dr. med., spec. splošne medicine;  Ivan 
Nerat, dr. med. spec. in Sabina Fujs Ku-
har, dr. med., spec. druž. med.

Delovni čas:

Ponedeljek, četrtek 
12.30 - 19.30

Torek, sreda, petek: 
07.00 - 14.00



ZDRAVE NOVINE ŠT. 4510

STROKOVNO

Logopedska 
terapija 
v času korone
Tekst: Barbara Šumak, specializant kli. logopedije

EVROPSKI DAN LOGOPEDIJE V 
ZNAMENJU DIGITALIZACIJE

Evropska krovna organizacija logopedov 
ESLA je 6. marca 2021 obeležila Evropski 
dan logopedije. Združuje petintrideset 
strokovnih združenj  iz dvaintridesetih 
držav. Ustanovljena je bila leta 1988 z 
namenom boljšega sodelovanja logope-
dov na mednarodni ravni. 

Tema letošnjega evropskega dneva lo-
gopedije, ki je potekal 6. marca, je bila 
Telerehablitacija in digitalna tehnolo-
gija. 

Gre za rehabilitacijske logopedske stori-
tve na daljavo z uporabo informacijske  
tehnologije in v času epidemije predsta-
vlja alternativni način za zagotavljanje 
dostopnosti do logopedskih terapij.

Na ta dan smo logopedi po vsej Evropi 
organizirali spletne konference in temat-
ske delavnice z namenom deljenja izku-
šenj o logopedski terapiji na daljavo.

TELEREHABILITACIJA

Izraz telerehabilitacija se nanaša na izva-
janje postopkov rehabilitacije, svetova-
nja in diagnostike s pomočjo sodobnih 
informacijskih in video komunikacijskih 
tehnologij, kadar sta uporabnik in tera-
pevt ločena in ne v istem prostoru.

Kot poročajo logopedi po Evropi, se je 
izkazalo, da terapija na daljavo ne more 
v celoti nadomestiti diagnostičnega in 
terapevtskega dela v živo, lahko pa star-
ši in otroci dobijo smernice in zanimive 
digitalne materiale za delo doma. So-
delovanje logopeda in staršev na ta na-
čin omogoča nemoten razvoj otrokovih 
spretnosti in sposobnosti, različne sple-
tne platforme in dejavnosti pa so lahko 
prostor za izmenjavo in zbiranje znanja 
in izkušenj. 

6. marec 2021:

Evropski dan logopedije

Letošnji Evropski dan logopedije 
2021 je potekal v znamenju 
spremenjenih delovnih razmer, 
s katerimi se soočamo zaradi 
epidemije.

Ob Evropskem dnevu logopedije smo s  
kolegi na virtualnem srečanju izmenja-
li izkušnje z izvajanjem terapevtskega 
dela na daljavo.



11ZDRAVE NOVINE MAJ 2021

TELETERAPIJA

Teleterapija ima enake cilje,  kot v klasič-
ni terapiji, spreminjajo se le načini njiho-
vega doseganja. 

Da je teleterapija lahko uspešna je pot-
rebno logopedsko obravnavo na daljavo 
prilagoditi otroku, njegovim potrebam in 
interesom, pripraviti materiale ter pred-

vsem doseči dobro sodelovanje in komu-
nikacijo s starši.

Prednosti logopedske teleterapije so: 

- terapija od doma je dostopna vsem 
uporabnikom, 

- zmanjšanje zamujenih obravnav zara-
di bolezni,

- možnost obravnav v pogostejših inter-
valih.

Slabosti pri uporabi tehnologij in rehabi-
litaciji na daljavo pa so sledeče:

- pogoste tehnične težave uporabnikov 
in/ali težave z avdiovizualnimi materi-
ali, 

- morebitne težave pri vzdrževanju kon-
centracije in motivacije otroka. Včasih 
otroka ni mogoče usmeriti in vključiti 

v dejavnost samo skozi zaslon, zato je 
treba uporabiti različne dodatne moti-
vatorje.

Terapija na daljavo zahteva obdobje na-
vajanja in učenja - tako logopeda, kot ot-
roka in tudi starša. 

Literatura in viri: 
- Društvo logopedov Slovenije. Evropski dan 

logopedije: www.dlogs.si

- European Speech and Language Therapy 
Association, Esla: https://eslaeurope.eu/

STROKOVNO

Presoja kakovosti
Aprila 2021 je potekala notranja presoja, 
maja 2021 pa recertifikacijska presoja.

ZAVEZA KAKOVOSTI: 
SPODBUDA ZA STALNE 
IZBOLJŠAVE

Kot smo že poročali v eni izmed 
prejšnjih številk, smo v juniju 2020 
pristopili h prenovi procesov in sis-
tema vodenja kakovosti po stan-
dardu ISO 9001. Konec preteklega 
leta smo tako prejeli certifikata 
kakovosti ISO 9001 in certifikat EN 
15224.

Skladno z ustaljeno poslovno pra-
kso podjetje za certificiranje s kon-
trolnimi presojami preverja vpelja-
ne procese in dosežene izboljšave.

Stalne izboljšave so eden ključnih 
ciljev upravljanja s kakovostjo. Zato 
morajo organizacije konstantno 
iskati možnosti in priložnosti za iz-
boljšave pri delovanju. Pri tem je 
ključno vodilo metoda PDCA: pla-
niraj – izvedi – preverjaj – izboljšuj.

RECERTIFIKACIJSKA PRESOJA

Zunanjo recertifikacijsko presojo je 
izvedlo podjetje Bureau Veritas.

O rezultatih bomo poročali v nas-
lednji števili Zdravih novin.

Od izbruha virusa COVID-19 in 
napovedi ukrepov za nadzor 
pandemije je veliko odraslih 
in otrok z govorno jezikovnimi 
motnjami po svetu ostalo brez  
logopedskih terapij in podpo-
re v živo. Da bi premagali nove 
okoliščine, smo logopedi uvedli 
telerehabilitacijo na daljavo in 
spletno svetovanje. Terapija na 
daljavo je prilagojena možnos-
tim spletne komunikacije in ne 
more v celoti nadomestiti dia-
gnostičnega in terapevtskega 
dela v živo.
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ZAKAJ JE SPANJE POMEMBNO? 

Spanje ima mnoge pomembne funkci-
je, kot so obnovitev telesa, delitev celic, 
sinteza prenašalcev v možganih, imun-
ski procesi, termoregulacija, izločanje 
hormonov, odplavljanje degenerativnih 
snovi. Pomembno vlogo ima tudi pri 
spominu, saj se med spanjem brišejo ne-
potrebni podatki. Če spimo pred ali po 
učenju, je pomnjenje boljše. Če spimo 
premalo, pa slabše prikličemo informaci-
je iz spomina. 

KAJ SE ZGODI, ČE PREMALO 
SPIMO?

Poveča se tveganje za debelost, slabšo 
presnovo, holesterol, kardiovaskularne 
bolezni, zlorabo stimulansov, manjšo 
telesno aktivnost in rast. 

Na področju duševnosti lahko vodi do 
anksioznosti, depresije, samomorilnosti, 
slabše kontrole misli, več tveganih vedenj, 
čustvene disregulacije, motene socialne 
interakcije, pomanjkanja motivacije in po-
večane občutljivosti za stres. 

Na akademskem področju se kažejo 
kognitivne motnje, motnje v izvršilnih 
funkcijah, pomanjkanje abstraktnega 
mišljenja in verbalne motnje. Pri otrocih 
pride do slabšega učnega uspeha in več 
izostankov iz šole. Pri odraslih pa zaspa-
nost za volanom in več športnih poškodb. 

JE POMEMBNO, DA HODIMO 
SPAT OB ISTI URI?

Pomembno je, da vzpostavimo in vzdržu-
jemo spalno rutino. To pomeni, da gremo 
vsak večer v posteljo ob isti uri in zjutraj 
vstanemo ob isti uri. 

Reden urnik budnosti in spanja nam po-
maga vzpostaviti stabilno notranjo uro 
oziroma cirkadiane ritme (gre za enega 
izmed dveh osnovnih mehanizmov za 
uravnavanje budnosti in spanja) in ugo-
dno vpliva na spanje. 

Za rutino poskrbimo tudi pri dnevnih ak-
tivnostih, kot so obroki, šport in družabne 
aktivnosti. Dobro je, da smo preko dneva 
čim več izpostavljeni naravni svetlobi. Na 
notranjo cirkadiano uro namreč v veliki 
meri vpliva količina naravne svetlobe, ki jo 
prejmemo preko dneva. Zjutraj po prebu-
janju čim prej dvignimo rolete ali pojdimo 
na sprehod, če je to možno.

KAJ PA, ČE SE PONOČI 
POGOSTO PREBUJAMO IN 
SMO POSLEDIČNO ČEZ DAN 
UTRUJENI? 

Kakovostno spanje 
za zdravje in dobro počutje
Tekst: Tadeja Lončar, mag.psih.

Posledice premajhne količine 
spanja se kažejo na telesnem, 
duševnem in akademskem po-
dročju. V primeru hude nespeč-
nosti ali drugih težav s spanjem, 
se je potrebno obrniti na oseb-
nega izbranega zdravnika, ki 
lahko predpiše terapijo in na-
poti pacienta na obravnavo k 
psihiatru, kliničnemu psihologu 
ali drugim specialistom. Pomoč 
poiščemo, če težave trajajo več 
kot 3 mesece vsaj 3 noči na te-
den.

19. marec 2021: Svetovni dan spanja
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Možno je, da je prisotna nespečnost, mo-
tnje dihanja v spanju ali sindrom nemir-
nih nog. 

TRETJINA LJUDI IMA OBČASNO NESPEČ-
NOST, PRI 10 – 15 % PA JE NESPEČNOST 
TAKO HUDA, DA LAHKO POSTAVIMO 
KLINIČNO DIAGNOZO. 

Akutna nespečnost praviloma traja 
manj kot mesec dni. Kadar pa simptomi 
nespečnosti trajajo več kot tri mesece in 
se pojavljajo vsaj tri noči na teden, govo-
rimo o kronični nespečnosti.

Nespečnost se lahko kaže kot težave pri 
uspavanju, težave pri vzdrževanju spanja 
in številna nočna prebujanja ali prezgo-
dnja jutranja prebujanja. 

Lahko se pojavi ena ali več naštetih težav 
s spanjem hkrati. 

Čas uspavanja in/ali nočna prebujanja so 
pri nespečnosti praviloma daljši od 30 mi-
nut. 

Osebe, ki trpijo zaradi nespečnosti, imajo 
občutek slabega spanja in čez dan obi-
čajno doživljajo enega ali več od nasled-
njih simptomov: kognitivne motnje (npr. 
slabša koncentracija in spomin), motnje 
razpoloženja (občutki tesnobe, razdražlji-
vost, depresivnost), prekomerna dnevna 
zaspanost ter zaskrbljenost glede nespa-
nja. 

Pri nespečnosti si glede na mednaro-
dne zdravstvene smernice v prvi vrsti 
pomagamo z nefarmakološkimi ukrepi. 
Najučinkovitejša terapija za zdravljenje 
je kognitivno-vedenjska terapija. Pri tež-
jih oblikah jo izvaja posebej usposobljen 
klinični psiholog ali psihiater. Trajanje 
terapije je odvisno od težav, običajno pa 
se pomembno izboljšanje pokaže že po 
nekaj tednih. Zdravila za lajšanje nespeč-
nosti so primerna, kadar nefarmakološki 
ukrepi ne zadoščajo. 

Pri nespečnosti si lahko pomagamo  tudi 
sami. Nekaj nasvetov:

Vzpostavimo rutino večernega odhajanja 
v posteljo in jutranjega vstajanja, tudi ob 
vikendih in popoldanskih izmenah.

V posteljo pojdimo le, če smo zaspani, ne 
le utrujeni. Kadar zaspanost ob naši obi-

čajni uri večernega odhoda v posteljo ni 
tako velika, da bi v postelji kmalu zaspali, 
raje nekoliko počakamo. 

Postelja naj bo namenjena samo spanju 
in ne drugim aktivnostim (npr. gledanju 
televizije, prehranjevanju, reševanju pro-
blemov). Izjema je spolnost in izvajanje 
tehnik sproščanja. Prav tako se ne trudi-
mo zaspati na silo, saj bo to le povečalo 
vznemirjenje in dodatno otežilo uspava-
nje. 

Če ne moremo zaspati, vstanemo (po 
približno 15 – 20 minutah). Zapustimo 
spalnico in počnimo kaj sproščujočega 
(berimo knjigo, rešujmo križanke). V pos-
teljo se vrnemo, ko smo zaspani.

Če se ponoči prebudimo in dalj časa ne 
moremo ponovno zaspati, je prav tako 
bolje, da vstanemo in počnemo kaj spro-
ščujočega.

Vsako jutro vstanemo ob isti uri, ne gle-
de na količino spanja preteklo noč. To bo 
pomagalo vzpostaviti urejen spalni ritem. 

Preko dneva ne dremajmo in ne poleža-
vajmo. 

Pri nespečnosti lahko uporabimo različne 
tehnike sproščanja, na primer trebušno 
dihanje, postopno mišično sproščanje, vi-
zualizacijo, avtogeni trening, meditacijo. 
Pomembno je tehnike izvajati 1 krat čez 
dan in potem še pred spanjem. 

Za umiritev misli pred spanjem lahko 
pomagajo tudi miselne tehnike, kot je 
odštevanje (1000 – 7), naštevanje mod-
rih predmetov, štetje ovac; ali pa v mislih 
obujamo prijetne spomine in si jih skuša-
mo čim bolj natančno predstavljati.

KATERA SO KLJUČNA 
PRIPOROČILA ZA DOBER 
SPANEC?

V posteljo ne gremo lačni. Pred spanjem 
lahko pojemo lahek prigrizek, ne uživaj-
mo pa mastne, pikantne in zelo sladke 
hrane. Izogibajmo se uživanju vitamina C. 

Izogibajmo se kofeinu (vsaj 6 ur pred 
spanjem). Kofein deluje kot poživilo in nas 
ohranja budne. Najdemo ga v kavi,  čaju, 
čokoladi, osvežilnih napitkih, zdravilih.

Alkohola ne uporabljajmo kot uspavala. 
Čeprav ima lahko sprostitveni učinek in 
olajša uspavanje, pa vodi v več prebujanj 
in plitko spanje. 

Izogibajmo se nikotinu in marihuani. 
Nikotin na naše centralno živčevje delu-
je stimulativno in nas prebuja. Marihua-
na ima uspavalne učinke, vendar študije 
kažejo, da negativno vpliva na kakovost 
spanja. 

Spalno okolje naj bo tiho, temno in 
udobno, primerne temperature. Poma-
gamo si lahko s čepki za ušesa. Večini ljudi 
v spalnem okolju najbolj ustreza tempera-
tura okrog 18°C. 

V posteljo odidimo čim bolj sproščeni. 
Zaskrbljenost in reševanje problemov v 
postelji lahko oteži uspavanje in nega-
tivno vpliva na kakovost spanja. 

Preko dneva bodimo telesno aktivni, 
vendar ne tik pred spanjem. 

Elektronskih naprav (telefon, računalnik) 
ne uporabljajmo vsaj eno uro pred spa-
njem. Modra svetloba iz zaslonov raču-
nalnikov in mobilnih telefonov negativno 
vpliva na našo notranjo biološko uro, saj 
zavre sproščanje hormona melatonina, ki 
spodbuja spanje.

Če zvečer za sprostitev radi gledamo tele-
vizijo, naj bo ta na ustrezni razdalji od oči 
in zunaj spalnice. 

KAJ PA DNEVNI POČITEK? JE 
PRIPOROČLJIV? 

Čez dan ne dremajmo in ne ležimo v pos-
telji. Počitki in spanje preko dneva nega-
tivno vplivajo na uspavanje. Več, kot je 
počitkov, in daljši, kot so, težje bomo zve-
čer zaspali in manj kakovostno bo spanje 
preko noči. Na spanje še posebej nega-
tivno vplivajo počitki pozno popoldan ali 
zvečer, ki so daljši od 20 minut. 

Povzeto po:
- https://www.nijz.si/sl/19-marec-svetovni-

-dan-spanja-redno-spanje-za-zdravo-pri-
hodnost

- https://www.nijz.si/sites/www.nijz.si/files/
uploaded/8.4._kako_dobro_spati_v_casu_
epidemije.pdf 
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ZDRAVSTVENA OSKRBA 
NOVOROJENČKOV NA DOMU

16. in 17. aprila 2021 sva se Sanja Cipot 
in Doris Kuzma udeležili spletnega stro-
kovnega izobraževanja na zgoraj navede-
no temo.

V prvem delu delavnice, 16. aprila, je 
bilo govora o prehranskih priporočilih za 
nosečnice in doječe matere, o prehrani 
dojenčka, kaj narediti v primeru če no-
vorojenček ne pridobiva teže ter kako 
prepoznati motnje hranjenja pri novoro-
jenčkih. 

V drugem delu pa je bilo govora o razvo-
ju novorojenčka in pomenu opazovanja 
njegovega vedenja, rokovanju novoro-
jenčka, o novorojenčkih z abstinenčnim 
sindromom ter pomembnosti podpore 
družini z novorojenčkom.

Po vsakem predavanju je sledila tudi 
razprava, kjer smo lahko podali izkušnje, 
mnenja, vprašanja ter predloge.

V soboto, 17. aprila 2021, smo najprej 
obravnavali sledeče teme: govorili smo o 
socialnih pravicah staršev novorojenčk-
ov, popku novorojenčka, novorojenčkovi 
koži ter o novosti na področju neonatal-
ne zlatenice.

Zdravstvena oskrba 
novorojenčkov na domu
Tekst: Sanja Cipot, dipl.m.s.,  Doris Kuzma, dipl.m.s. 

Upava, da se bova lahko še večkrat

udeležili podobnih  strokovnih izobraževanj,

ki so za naše delo zelo pomembne.

Povzetek izobraževanja
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Po odmoru je sledil drugi del, kjer je bilo 
govora o novorojenčkih s težavami z di-
hanjem, o hudo bolnem novorojenčku 
ter o oživljanju novorojenčkov. 

Zaključili smo z učnimi delavnicami o oži-
vljanju novorojenčkov.

Teme so se nama zdele zelo zanimive, 
koristne in poučne glede na našo delo v 
patronažnem varstvu.

TEMELJNI POSTOPKI 
OŽIVLJANJA (TPO) 
NOVOROJENČKOV

Posebej zanimiva in koristna se nama je 
zdela tema o TPO novorojenčkov in do-
jenčkov. 

Trenutno so v tisku posodobljene smer-
nice Evropskega reanimacijskega sveta. 
Te bi sicer morale biti objavljene že ko-
nec leta 2020, vendar je bila zaradi pan-
demije COVID-19 njihova predstavitev 
preložena na letošnje leto. 

Izvzete so smernice za oživljanje prav-
kar rojenega otroka, ki se razlikujejo od 

smernic za oživljanje ostalih starostnih 
skupin otrok.  

Novorojenčki v Sloveniji se večinoma 
rojevajo v porodnišnicah, kjer je vedno 
prisotna strokovno usposobljena oseba 
za temeljne in nadaljevalne postopke 
oživljanja. 

Novorojenčki in dojenčki se od večjih 
otrok in odraslih razlikujejo po teži, ve-
likosti in obliki telesa, fizioloških in psi-
holoških značilnostih, zato jih oživljamo 
drugače kot večje otroke in odrasle.

TPO pri novorojenčkih in dojenčkih:

- Temeljne postopke oživljanja lahko iz-
vajamo brez pripomočkov. 

- Pristopimo varno, preverimo otrokovo 
odzivnost, pokličemo na pomoč, nato 
pa odpremo dihalno pot. 

- Če dihanja ni ali pa dihanje ni normal-
no, damo pet začetnih vpihov. Posre-
dno preverimo znake življenja in če 
le teh ne zaznamo, začnemo z stiski 
prsnega koša. 

- Po 1 minuti TPO pokličemo reševalce. 

HUDO BOLNI NOVOROJENČKI: 
KAKO JIH PREPOZNAMO?

Prav tako je bila zanimiva tema o tem,  
kako prepoznati hudo bolnega novoro-
jenčka, saj smo prav patronažne medi-
cinske sestre pogosto prvo zdravstveno 
osebje, ki se sreča s hudo bolnim novo-
rojenčkom. 

Pomembno je, da prepoznamo znake, 
ki govorijo o otrokovi bolezni in bolne 
novorojenčke napotimo čim prej v bol-
nišnico, kjer bodo opravljene diagnostič-
ne preiskave. Te so potrebne, saj z njimi 
pojasnimo vzrok bolezni in lahko prič-
nemo z ustreznim in/ali simptomatskim 
zdravljenjem. 

Donacija za COVID-19 ambulanto
Naša ambulanta COVID-19 
nepretrgoma deluje že od marca 2020.

V COVID-19  ambulanti se vsakodnevno srečujemo s 
številnimi stiskami in strahovi pacientov, katerim želi-
mo pomagati po naših najboljših močeh.  

Naša prizadevanja so v minulem letu opazili številni 
posamezniki in podjetja, od katerih prejemamo zah-
vale, spodbudne besede in donacije. Hvala vsem in 
vsakemu posebej. 

Pred kratkim smo se zelo razveselili slastne donacije, ki 
nas je napolnila s svežo energijo in dodatnim delovnim 
zagonom.
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MEDICINA DELA, 
PROMETA IN ŠPORTA

Enote medicine dela, prometa in športa 
so zdravstvene enote, v katerih pretežno 
opravljamo preventivno zdravstveno 
varstvo delavcev, voznikov in športni-
kov.

Te enote so:

Obratne ambulante: Izvajajo preventiv-
no in kurativno zdravstveno varstvo de-
lavcev na primarni ravni. Ustanovitelji so 
podjetja ali več podjetij.

Dispanzerji medicine dela, prometa in 
športa: Izvajajo preventivno in komple-
ksno zdravstveno varstvo na primarnem 
in sekundarnem nivoju (zdravstveno 
varstvo delavcev, udeležencev v prome-
tu in športu). V  nekateri dispanzerjih 
se izvaja del kurativnega zdravstvenega 
varstva. 

Inštitut medicine dela, prometa in 
športa: Deluje na terciarni ravni. To je 
naša krovna organizacija, ki skrbi pred-
vsem za pedagoško delo in posredovanje 
strokovne doktrine. Opravlja zahtevno 
preventivo in kompleksno zdravstveno 
varstvo delavcev.

POGLED V PRETEKLOST

Prvi zametki medicine dela, prometa 
in športa, kot jih poznamo danes, so se 
pri nas razvili po koncu druge svetovne 
vojne, ko so začele delovati tovarniške in 
obratne ambulante. 

Leta  1960 je bil ustanovljen Zavod RS 
za zdravstveno in tehnično varstvo, ki 
se je kasneje preimenoval v Zavod RS za 
varstvo pri delu. 

Po letu 1965 so se ustanavljali prvi di-
spanzerji medicina dela,  prometa in 
športa v Sloveniji. Danes jih v Sloveniji 
deluje približno 60.

ZDRAVSTVENO VARSTVO 
ZAPOSLENIH

Zdravstveno varstvo zaposlenih je 
usmerjeno v preprečevanje bolezni po-
vezano z dejavniki delovnega okolja, pa 
tudi drugih bolezni v zvezi z delom. 

Osnovne naloge medicine dela so slede-
če: 

- Izboljšanje in varovanje zdravja zapo-
slenih, preprečevanje in odpravljanje 
poklicnih bolezni, poškodb pri delu, 
zdravljenje in rehabilitacija drugih bo-
lezni in preventiva. 

- Ugotavljanje škodljivosti pri posame-
znih delovnih opravilih, ki so posledica 
neustreznih razmer na delu (npr. nefi-
ziološki položaj pri delu).

Delodajalci sklenejo pogodbo o izvajanju 
aktivnega zdravstvenega varstva delav-
cev z pooblaščenim izvajalcem, ki zapo-
sluje zdravnika specialista medicine dela, 
prometa in športa z licenco.

DISPANZER MEDICINE DELA, 
PROMETA IN ŠPORTA ZD 
MURSKA SOBOTA

Na našem dispanzerju v Zdravstvenem 
domu Murska Sobota izvajamo zdra-
vstveno varstvo delavcev, voznikov, štu-
dentov, športnikov in rekreativcev zaradi:

- varovanja življenja in zdravja ter ohra-
njanja delovne zmožnosti,

- preprečevanja in zgodnjega odkrivanja 
poklicnih bolezni in bolezni v zvezi z 
delom, poškodb pri delu in posledične 
invalidnosti, bolezni in poškodb v zvezi 
s prometom in športom.

ZAPOSLENI

Medicina 
dela, prometa 
in športa se 
predstavi
Tekst: Jože Trajber, v.m.t.

Zdrav delavec,

na urejenem delovnem mestu,

je najbolj produktiven delavec.

Preventivno zdravstveno 
varstvo delavcev, 
voznikov in športnikov. Foto: Vestnik
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ZAPOSLENI

KAJ DELAMO?

Opravljamo sledeče storitve:

Storitve, ki izhajajo in Zakona o varnosti 
in zdravja pri delu: 

- pregledi pred zaposlitvijo, 
- obdobni pregledi, 
- pregled pred odhodom in delom v tu-

jini,
-  drugi pregledi.

Zdravstvene preglede za voznike amater-
je in poklicne voznike vseh kategorij.

Kontrolne preglede za voznike motornih 
vozil (odvzem vozniškega dovoljenja, od-
ložitev prenehanja veljavnosti vozniške-
ga dovoljenja) in preglede za podaljšanje 
veljavnosti vozniškega dovoljenja.

Zdravniške preglede za ugotavljanje 
zdravstvene zmožnosti za posest in no-
šenje orožja.

Preventivne zdravstvene preglede špor-
tnikov in rekreativcev.

Analize tveganj in zdravstvene ocene de-
lovnih mest ter naloge pooblaščenega 
zdravnika v skladu z Zakonom o varnosti 
in zdravja pri delu.

Psihološka testiranja za potrebe dejav-
nosti DMDPŠ.

Razširjeni specialistični pregledi v sode-
lovanju s kardiologom, ambulanto za UZ, 
ORL ambulanto in okulistom.

KAKO DO NAS?

Storitve, ki jih izvajamo v okviru Medi-
cine dela, prometa in športa ZD Murska 
Sobota, so plačljive s strani naročnika, 
delodajalca ali samoplačnikov.

Za predhodni in obdobni zdravstveni 
pregled pacienti potrebujejo:

- Izpolnjeno  napotnico s strani deloda-
jalca (obrazec 8,204 in obrazec 8,205);

- Zdravstveno kartico in veljavni osebni 
dokument (osebna izkaznica ali potni 
list);

- Očala ali kontaktne leče, če jih nosijo;
- Druge medicinske pripomočke, (če jih 

uporabljajo);
- Zdravstvene izvide;
- Odločbo ZPIZ Slovenije o delazmož-

nosti (invalidi II in III kategorije) in
- Zdravstveni karton ali izpisek iz zdra-

vstvenega kartona.

Pred pregledom morajo biti tešči.

Čestitke prvakom!
Z vami smo v dobrem in slabem.

Zdravstveni dom Murska 
Sobota že vrsto let sodelu-
je z Nogometnim klubom  
Mura, letošnjim državnim 
nogometnim prvakom. Ob 
osvojenem naslovu prva-
kom iskreno čestitamo in 
želimo, da ostanejo zdravi.
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PROSTI ČAS

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

OSEBNA 
BLAGOVNA ZNAMKA

Osebna blagovna znamka je vse, kar sporočamo 
javnosti oziroma kar javnost o nas dojema: ime, 
videz, slog oblačenja, osebnostne lastnosti, 
obnašanje, izobrazba, socialne mreže, javni 
nastopi, izražanje naših mnenj,.. V zadnjem času 
jo številni zaposleni uporabljajo in upravljajo 
skladno s svojimi kariernimi preferencami. 
Kakšna pa je vaša blagovna znamka?

POGUGLAJTE SE!

Najhitrejša in najzanesljivejša pot do vaše 
javne podobe je, da se »poguglate!. Vsaka 
objava v medijih ima vpliv na vašo podobo v 
javnosti. Še posebej smo vidni na socialnih 
medijih: vsako odpiranje novega računa,  
vsak spremenjen status, ki ga zapišete, 
vsaka fotografija, ki jo delite, like, smeško 
ali komentar bo še dolgo časa krožil v 
medmrežju.

Kakšna pa je vaša javna podoba?

Moderno ji pravimo tudi »osebna blagovna znamka«. Gre za skupek sporočil 
in podob, s katerimi se predstavljate svetu in to ne glede na to, ali to delate 
zavestno ali ne. Je nekaj, kar je samo vaše in vas spremlja tako v osebnem kot 
profesionalnem življenju. Z razmahom spleta so se razmahnile tudi priložnosti in 
pasti povezane z vašo javno podobo.
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Foto: Matjaž Očko,  www.slovenia.info

UPRAVLJAJTE 
S SVOJO (ŽELENO) 
PODOBO

Za grajenje podobe ni najbolje, če na spletu 
ne obstajate. Po drugi strani pa tudi pretirano 
izkazovanje osebnega življenja ne bodo 
pripomogle k vaši željeni javni podobi. Vprašajte 
se: Kaj je cilj vaše spletne prisotnosti? Na katerih 
socialnih omrežjih ste in na katerih želite biti 
prisotni v bodoče? Morda je čas, da kak profil 
ukinete ali zbrišete neprimerne fotografije. Ter 
da se začnete pojavljati na drugih, primernejših 
kanalih.

MREŽENJE

Strokovni, poslovni ali družabni dogodki? Spletni 
dogodki? Delavnice in konference? Mreženje in mreža 
poznanstev sta za vašo javno podobo zelo pomembna. 
Za spletno poslovno mreženje je primeren LinkedIn? 
Gre za spletno socialno omrežje, ki omogoča širjenje 
svoje profesionalne socialne mreže znotraj in izven 
svoje stroke. Med drugim je spletna stran namenjena 
tudi iskanju zaposlitve in predstavitvi strokovnih 
kompetenc (informacije o zaposlitvi, izobrazbi, 
spretnostih in podobno).

»Vaša osebna blagovna znamka 
je tisto, kar ljudje govorijo o vas, 
ko niste v sobi.«

Chris Tucker



Zakaj smo zdravstveni delavci med  
prvimi na vrsti za cepljenje proti covidu-19?

Pri svojem delu vsak dan tvegamo 
izpostavljenost okužbi s covidom-19.

S cepljenjem proti covidu-19 
zaščitimo sebe, naše bolnike in 
svoje bližnje. Še zlasti tiste, ki so 
bolj ogroženi za težji potek bolezni 
covid-19.

Imamo ključno vlogo pri ohranjanju 
zdravja naše skupnosti.

1
2

3

Bodimo zgled vsem, ki se odločajo za cepljenje!
Spodbujajmo sodelavce, naše bolnike,  

družino in prijatelje, da se cepijo.

Cepljenje proti covidu-19 je najučinkovitejši ukrep za  
zaščito našega zdravja in zdravja naših bližnjih.  

Vsak od nas lahko pomembno pripomore,  
da se epidemija uspešno obvlada

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada v okviru odziva Unije na pandemijo COVID-19.

Na cepljenje se lahko prijavimo na portalu zVem.ezdrav.si 
ali na spletni strani www.cepimose.si   

Informacije o cepljenju pridobivajmo iz zanesljivih virov:   www.cepimose.si


