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Uvodnik

V  
torek, 15. junija 2021, je Vlada Republike Slovenije razglasila konec 
epidemije, ki je trajala vse od prejšnje jeseni. Velika zmaga in olajšanje se, 
glede na lanske izkušnje, kljub sproščanju razmer mešajo z vprašanjem, 
kaj nam bodo prinesli prihodnji meseci. Večini sicer misli najprej uidejo na 
bližajoči dopust, morje, brezskrbne dni. Zasluženo in upravičeno. Vseeno pa 

si ne moremo zatiskati oči in se obnašati, kot da je s poletjem za vedno izginil tudi 
virus, ki že skoraj leto in pol kroji naš vsakdan. Virus ostaja med nami.. 

Vendar pa imamo letos, v primerjavi z lanskim letom, na voljo zadostne količine cepiv 
za vse, ki s cepljenjem želijo zaščitit sebe in druge. Zadostna precepljenost populacije 
je zaenkrat najzanesljivejše zagotovilo za majn okužb in težkih zapletov v jesenskih 
in zimskih mesecih.

Kljub številnim aktivnostim pa cepljenje še zdaleč ni naša edina prioriteta v teh 
dolgih, junijskih dneh! 

V Puconcih smo odprli novo zobozdravstveno ambulanto, ki bo pomembno prispevala 
k boljši zobozdravstveni oskrbi občank in občanov. 

V okviru Centra za krepitev zdravja smo ponovno zagnali izvajanje preventivnih 
dejavnosti. V času, ko mnoge občanke in občani okrevajo po epidemiji, bodo 
preventivne aktivnosti za krepitev zdravja zanje zelo pomembne.

Letošnji junij pa je poseben še po nečem.. Naša Slovenija letos praznuje 30 let 
samostojnosti. Okrogla obletnica je več kot primeren mejnik, ko sami sebe opomnimo, 
v kako lepi državi živimo. Naša domovina je res čudovita! 

Renata Gorjan, Glavna sestra

25. junija 2021 smo obeležili 30 let 
samostojne in neodvisne države Slovenije. 

Vse najboljše, Slovenija!
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ZDMS Z NOVO ZOBNO 
AMBULANTO V PUCONCIH

1. junija 2021 je v Puconcih pričela delo-
vati Splošna zobna ambulanta, ki spada 
pod okrilje našega zdravstvenega doma. 
Nova ambulanta se nahaja na naslovu 
Puconci 150, v prostorih nekdanje zava-
rovalnice, zdraven Pošte Slovenije.

V novi zobni ambulanti delujeta 
zobozdravnik Angel Serafimov, dr.dent.
med. in zobozdravstvena asistentka 
Maja Rous.

DELOVNI ČAS IN NAROČANJE

- Po telefonu 02 534 13 56: v času 
ordinacijskega časa, dopoldan od 
07.00 do 13.00, popoldan od 13.00 
do 18.00.

- Po elektronski pošti serafimov.naro-
čanje@zd-ms.si

- Osebno, v času ordinacijskega časa,
- Po pošti na naslov: ZD Murska Sobo-

ta, Splošna zobna ambulanta Pucon-
ci 150, 3201 Puconci.

Paciente z bolečino sprejemajo prvo uro 
ordinacijskega časa.

NOVA AMBULANTA JE PLOD 
USPEŠNEGA SODELOVANJA Z 
OBČINO PUCONCI

Naš zdravstveni dom ne razpolaga  s pro-
storskimi  kapacitetami v Puconcih. 

Prostori, kjer domuje nova ambulanta, 
so v lasti občine Puconci in za namen iz-

vajanje zobozdravstvene dejavnosti  pre-
dani v upravljanje našemu zavodu. 

Občina Puconci je  prostore odkupila od 
prejšnjih lastnikov. ZDMS pa je zagotovil 
denar za nakup potrebne opreme. 

V NOVIH PROSTORIH BODO 
POTEKALI  TUDI PREGLEDI  
ŠOLSKIH OTROK

V novih prostorih bodo odslej potekali 
tudi  zobozdravstveni pregledi šolskih 
otrok.  

Doslej so  otroci Osnovne šole Puconci 
prihajali na preglede v Mursko Soboto. 
Odslej pa to ne bo več potrebno, ker bo 
v puconski ambulanti po potrebi delova-
la otroška zobozdravnica.

Delovni čas:

Ponedeljek, torek 
12.30 – 19.30

Sreda, četrtek, petek 
07.00 – 14.00

Nova splošna 
zobna ambulanta v Puconcih
Pomembna pridobitev 
za lokalno okolje je plod 
uspešnega sodelovanja 
med Občino Puconci in 
Zdravstvenim domom 
Murska Sobota.

Foto: Vanesa Jaušovec

Nova ambulanta je pomembna pridobitev

za lokalno okolje,  kjer po opažanjih župana Ludvika Novaka,

veliko ljudi nima izbranega zobozdravnika.
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CEPLJENIH ŽE VEČ KOT 100 
MILIJONOV EVROPEJCEV

Obdobje od pojava virusa do začet-
ka uporabe cepiv je pokazal, da zgolj 
z zaščitnimi ukrepi za preprečevanje 
okužb (vzdrževanje razdalje, maske, hi-
giena rok,..) ni možno dovolj učinkovito 
preprečevati novih okužb z virusom SAR-
S-CoV-2. 

Masovna cepljenja prebivalstva tre-
nutno potekajo povsod po svetu. Za-
dostna precepljenost nam bo omogočila 

bolj normalno življenje v prihodnosti.  
Tako je bilo do sredine junija z obema 
odmerkoma cepljenih že 100 milijonov 
Evropejcev.

Tudi v našem zdravstvenem domu poleg 
rednega cepljenja, na katerega vabimo 
zainteresirane občane, izvajamo številne 
druge aktivnosti, da bi vsem zainteresi-
ranim omogočili čimprejšnje cepljenje. 

CEPLJENJE V POMURSKI REGIJI

Pomurska regija nekoliko zaostaja za slo-
venskim povprečjem v deležu cepljenih 

prebivalcev proti COVID-19. Zato so naša 
prizadevanja usmerjena v čim boljšo 
osveščenost in čim večjo dostopnost.

SKUPNA AKCIJA ZD MURSKA 
SOBOTA IN NK MURA

Z namenom osveščanja o pomenu cep-
ljenja in precepeljenosti zadostnega 
števila prebivalstva za nadaljnji spopad 
z virusom COVID-19,  smo skupaj z no-
gometnim klubom Mura zasnovali akci-
jo Bodi prvak, cepi se! 

Bodi prvak, cepi se!

Predstavljamo aktivnosti, ki jih izvajamo za boljšo 
osveščenost in višjo precepljenost Pomurk in 
Pomurcev proti COVID-19
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Zdravstveno osebje našega zdravstvene-
ga doma je cepljenje nogometašev NŠ 
Mura izvedlo 7. junija 2021 na stadionu 
Fazanerija. Istega dne je bil v Sloveniji 
dosežen pomemben mejnik, saj je prvi 
odmerek cepiva prejelo že 700.000 Slo-
venk in Slovencev.

Nogometaši so z lastnim vzorom in deja-
nji pokazali, da se odgovornost za skupno 
dobro začne pri vsakem posamezniku. 

Sporočilo aktualnih nogometnih prva-
kov se glasi: »Želimo si praznih bolni-
šnic in polnih stadionov.«

CEPLJENJE ZAPOSLENIH NA 
DELOVNEM MESTU 

Skladno z našo zavezo, da omogočimo 
cepljenje vsem zainteresiranim, izvaja-
mo cepljenja tudi v delovnih organizaci-
jah, ki izrazijo tovrstni interes.

CEPLJENJE BREZ 
PREDHODNEGA NAROČANJA

Prvo cepljenje brez predhodnega na-
ročanja smo izvedli v soboto, 12. junija 
2021 med 12.30 do 19.30 uro v Ambu-
lanti za cepljenje ZD MS. Na prvi poziv 
se je odzvalo 177 občank in občanov.

Od junija naprej izvajamo cepljenje brez 

naročanja. Pacienti lahko izbirajo med 
cepivi AstraZeneca (Vaxzevria), Pfizer, 
Moderna in Janssen.

Cepljenje proti COVID-19 se le pri cepi-
vu Janssen opravi z enim odmerkom, pri 
ostalih cepivih pa z dvema odmerkoma. 

Priporočen presledek med odmerkoma 
je pri cepivu Pfizer/BioNTech tri tedne, 
pri cepivu Moderna tri tedne, pri cepivu 
Astrazeneca pa se zaradi boljše učinko-
vitosti priporoča presledek 12 tednov 
(cepljenje z 2. odmerkom).

Cepivo Pfizer/BionTech je registrirano za 
osebe stare 12 let in več, ostala cepiva 
so registrirana za uporabo pri odraslih, 
starih 18 let in več.

POTRDILO O OPRAVLJENEM 
CEPLJENJU PROTI COVID-19

Pacienti, cepljeni v Ambulanti za ceplje-
nje ZD Murska Sobota, prejmejo brez-
plačno potrdilo v o cepljenju (v fizični 
obliki) neposredno po cepljenju. 

Na potrdilu je zapisan termin cepljenja 
z obema odmerkoma cepiva, vrsta cepi-
va in serija cepiva. Opravljeno cepljenje 
proti COVID-19 se lahko zabeleži tudi v 
Knjižico o cepljenju.

Tudi Amedej Maroša je zavihal rokav.

Tabela: Delež precepljenih, 28. junij 2021, vir: cepimose.si

Cepil se je tudi Matko Obradovič.

Cepljenje v podjetju Carthago.

Luka Bobičanec ob prevzemu cepilnega 
kartončka.
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V kolikor pacient želi pridobiti potrdilo 
o opravljenem cepljenju iz Elektron-
skega registra cepljenih oseb in neže-
lenih učinkov po cepljenju – eRCO, je 
to dostopno na Portalu zVEM: https://
zvem.ezdrav.si/-/potrdilo-o-cepljenju-
-covid-19.

Potrdilo, dostopno na portalu zVEM je 
brezplačno. Dostopno je tudi v angle-
škem jeziku. Za   dostopanje do portala 
je potrebno imeti  digitalno potrdilo ali 
smsPASS.

Tistim, ki še nimajo urejenega dostopa, 
lahko potrdilo o cepljenju Ambulanta za 
cepljenje pošlje po pošti.

KAKO JE S CEPLJENJEM 
PREBOLEVNIKOV? 

Ker so osebe še nekaj mesecev po pre-
boleli koronavirusni bolezni zaščitene, 
se cepljenje lahko varno odloži do šest 
mesecev od začetka bolezni. Cepljenje 
se sicer lahko opravi takoj, ko mine ob-
dobje izolacije. 

Podatki kažejo, da za zaščito oseb, ki so 
v zadnjih osmih mesecih dokazano pre-
bolele COVID-19, zadostuje en odmerek 
cepiva proti COVID-19 (če oseba želi, 

lahko prejme tudi polno cepljenje).

Če je minilo več kot 8 mesecev od začet-
ka bolezni in prebolevnik še ni bil cep-
ljen, prejme polno cepljenje.Tudi imun-
sko oslabljene osebe, ki so prebolele 
COVID-19, prejmejo polno cepljenje.

POTRDILO O PREBOLELEM 
COVID-19

Pacienti po opravljenem brisu PCR prej-
mejo izvid preko SMS sporočila iz cen-
tralnega sistema. Po opravljenem HAGT 
testu pa izvid prejmejo neposredno v 
ambulanti.

Pacient lahko dokazuje, da je prebolel 
COVID-19 s pozitivnim  izvidom po kla-
sični PCR metodi ali izvidom hitrega an-
tigenskega testa (HAGT) z uporabo sple-
tnega portala zVem, kjer si izvid  natisne 
brezplačno.

Portal zVEM nudi možnost izpisa potrdi-
la o rezultatu testiranja tudi v angleškem 
jeziku.

V primeru, da pacient ni bil testiran in 
nima bolniškega lista,  mora prebolelo 
okužbo s COVID-19 s pisnim potrdilom 
potrditi njegov izbrani osebni zdravnik, 
ko ga je kontaktiral v času, ko je zbolel 
za COVID-19. 

Izdaja potrdila o prebolelem COVID-19 je 
v pristojnosti strokovne presoje izbrane-
ga osebnega zdravnika. 

Osebni zdravnik se za izdajo potrdila od-
loči na podlagi zdravstvenih podatkov za-
vedenih v zdravstveni dokumentaciji, ki 
omogočajo časovno opredelitev, kdaj je 
pacient prebolel COVID-19 (npr.  simpto-
mi sumljivi za COVID-19, epidemiološki 
podatki, tesen stik z osebo s potrjenim 
COVID-19 in podobno).

CEPLJENJE BREZ NAROČANJA

ZDRAVSTVENI DOM 
MURSKA SOBOTA 

Ambulanta za cepljenje 
vsak ponedeljek in petek 

od 15.00 do 18.00 ure

ZDRAVSTENA POSTAJA BELTINCI 
vsak ponedeljek (od 5.7. naprej) 

od 7.00 do 9.00 ure

ZDRAVSTVENA POSTAJA 
 GORNJI PETROVCI 

vsak ponedeljek (od 5.7. naprej) 
od 10.00 do 12.00 ure

ZDRAVSTVENA POSTAJA KUZMA 
vsak petek (od 2.7. naprej) 

od 7.00 do 7.45 ure

ZDRAVSTVENA POSTAJA GRAD 
vsak petek (od 2.7. naprej) 

od 8.00 do 10.00 ure

ZDRAVSTENA POSTAJA ROGAŠOVCI 
vsak petek (od 2.7. naprej) 

od 11.00 do 13.00 ur

AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE 
CANKOVA 

vsak petek (od 2.7. naprej) 
od 13.30 do 15.00 ure

AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE 
PUCONCI 

vsako sredo (od 30.6. naprej) 
od 9.00 do 10.30 ure

AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE 
MARTJANCI 

vsako sredo (od 7.7. naprej) 
od 11.00 do 12.30

AMBULANTA DRUŽINSKE MEDICINE 
PROSENJAKOVCI  

vsako sredo (od 7.7. naprej) 
od 13.00 do 14.00

OBČINA TIŠINA  
(PROSTORI NEKDANJE AMBULANTE) 

vsako sredo (od 30.6.) 

od 7.00 do 8.30

OBČINA ŠALOVCI 
(KULTURNI DOM ŠALOVCI) 

vsak ponedeljek (od 5.7. naprej) 
od 12.30 do 14.00 ure

OBČINA HODOŠ 
(VAŠKO KULTURNI DOM HODOŠ) 
vsak ponedeljek (od 5.7. naprej) 

od 14.30 do 16.00 COVID ekipa: Priprave na teren.



7ZDRAVE NOVINE JUNIJ 2021

AKTUALNO

VSESLOVENSKA AKCIJA KOT 
SPODBUDA ZA CEPLJENJE  

Akcijo je pripravil Urad vlade RS za komu-
niciranje v sodelovanju z NIJZ in Ministr-
stvom za zdravje. Cilj akcije je podrobno 
informiranje o cepivih, cepljenju in na-
ročanju v lokalnem okolju. Ob enem so 
na lokalnih dogodkih prisotni strokovnja-
ki iz različnih področij, ki lahko tako na 
poljuden kot strokoven način odgovorijo 
na vprašanja in podajo zanesljive infor-
macije.

Dejstvo namreč je, da je ustrezna obveš-
čenost ljudi (s točnimi in nezavajajočimi 
informacijami) ključnega pomena za za-
upanje ljudi v cepljenje in varnost cepiv.

KARAVANA SE JE USTAVILA V 
MURSKI SOBOTI

Prvi dan zaključka epidemije, 16. junija 
2021, je na Trgu kulture v Murski Soboti 
potekala akcija ozaveščanja in spodbu-
janja javnosti, da pristopijo k cepljenju 
proti COVID-19. 

Ob informativni stojnici so bili za morebi-
tna vprašanja na voljo Franc Vindišar, dr-
žavni sekretar na Ministrstvu za zdravje, 
direktorja Zdravstvenih domov Murska 
Sobota in Gornja Radgona, Edith Žižek 
Sapač in Joža Primožič, Teodora Petraš, 
predstavnica NIJZ in Zoran Hoblaj, po-
džupan občine Murska Sobota ter direk-
tor Doma starejših občanov Rakičan.

NALEZIMO SE ZMAGOVALNE 
MENTALITETE

Predstavnik Ministrstva za zdravje, Franc 
Vindišar, je na dogodku poudaril, da 
Pomurkam in Pomurcem želi, da se na-
lezejo zmagovalne mentalitete, kakršno 
so pokazali državni prvaki v nogometu, 
igralci NK Mura. Slabšo precepljenost v 
Pomurju pa je pripisal visokemu deležu 
okužb prebivalcev v drugem valu epide-
mije.

Vseslovenska akcija »Nalezimo se 
dobrih navad – Cepimo se« tudi v 
Murski Soboti

Epidemija COVIDA-19 je povzročila eno največjih kriz v zadnjem

stoletju in korenito spremenila naša življenja. Cepiva so v tem 

trenutku edino realno upanje, da se epidemija ne bo ponovila.

Slabšo precepljenost 
Pomurk in Pomurcev, 
glede na slovensko 
povprečje, strokovnjaki 
pripisujejo visokemu 
deležu okužb prebivalcev 
v drugem delu epidemije.
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EKOLOŠKO, ZDRAVO, OKUSNO

Na Ministrstvu za kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano poteka akcija za ozaveščanje 
širše slovenske javnosti o lokalni ekološki 
hrani. 

Ekološko kmetijstvo temelji na ohranjanju 
in spoštovanju narave, ekološko pridelano 
hrano pa lahko umestimo v najvišji kako-
vostni razred.

Zaradi naravnega načina pridelave dozori 
oziroma zraste na naraven način. Posle-
dično vsebuje večjo vsebnost hranil kot 
hrana, ki je pridelana pod drugimi pogoji.

Če je ekološka hrana še lokalnega izvora, 
pa je njena prehrambna vrednost najviš-
ja, saj je tovrstna hrana malo časa skladi-
ščena in transportirana. 

Dobrodejno vpliva tudi na okolje, saj zni-
žuje izpuste toplogrednih plinov in ohra-
nja čiste vodne vire.

LOKALNO, SLOVENSKO 

V letu 2019 je bilo pri nas v ekološko kon-
trolo vključenih 5,5 % vseh kmetij.  

Obrati z ekološko pridelavo in predela-
vo so izpostavljeni strogemu nadzoru in 
predpisom, ki omejujejo uporabo številnih 

kemijskih snovi. Prav tako je nadzorovana 
in z evropskimi predpisi urejena tudi ce-
lotna veriga od pridelave in predelave vse 
do prihoda izdelkov na prodajne police. 
Zagotovljena je tudi popolna sledljivost od 
njive oziroma hleva do krožnika. 

POGOSTITEV ZA ZAPOSLENE

Ministrstvo je enega izmed dogodkov 
pripravilo tudi v našem zdravstvenem 
domu. Tako so nam chefi iz lokalnega oko-
lja in iz lokalnih surovin pripravili odlično 
pokušino lokalnih dobrot.

Pogostitev je pripravila restavracija Kodi-
la, skupaj s svojim lokalnim dobaviteljem 
EKO-socialno kmetijo Korenika Šalovci.

Potrošnik ekološko živilo prepozna po zelenem evropskem znaku za 
Ekološko živilo. Pripis »Kmetijstvo Slovenija« pa je še dodatna informa-
cija kupcu, da gre za lokalni ekološki proizvod.

Ministrstvo za 
kmetijstvo, gozdarstvo 
in prehrano je v okviru 
projekta Slovenija – 
evropska gastronomska 
regija 2021 pripravilo več 
gastronomskih dogodkov 
za promocijo lokalnih 
kmetijskih in živilskih 
proizvodov. Enega izmed 
dogodkov so, kot zahvalo 
za požrtvovalno delo v 
boju proti koronavirusu, 
pripravili tudi v našem 
zdravstvenem domu.

Ekološka hrana je kakovostna, 
okusna in koristna za zdravje
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ERC 2021
Tekst: Viktor Zrim, dipl. zn.

Povzetek prenovljenih smernic Evropskega sveta za reanimacijo / 1. del

KAJ JE NOVEGA?

Prve smernice Evropskega sveta za rea-
nimacijo (ERC) so bile predstavljene leta 
1992 v Brightonu v Veliki Britaniji. Zaje-
male so Temeljne (TPO) in Dodatne po-
stopke (DPO) oživljanja odraslih. 

V obdobju do leta 2000, ko so bile v so-
delovanju z Mednarodnim odborom za 
oživljanje (ILCOR) pripravljene mednaro-
dne smernice, so bila dodana še druga 
poglavja, na primer Smernice za podpo-
ro pediatričnemu oživljanju (PLS), Oskr-
ba periarestnih aritmij in Management 
oskrbe dihalnih poti. 

Od leta 2000 do 2015 so se smernice 
osveževale vsakih pet let. Od leta 2017 
pa je ERC objavljal letne posodobitve po-
vezane z objavami ILCOR. 

Trenutno smernice pokrivajo 11 tem:

- Epidemiologija,
- Sistemi, ki rešujejo življenja,
- TPO odraslih in avtomatska zunanja 

defibrilacija,
- DPO odraslih,
- Srčni zastoj v posebnih okoliščinah,
- Oskrba po oživljanju,
- Prva pomoč,
- Oživljanje novorojenčkov in podpora 

prehodu ob porodu,
- Oživljanje otrok,
- Etika,
- Izobraževanje.

Zaradi pandemije so najnovejše poso-
dobljene smernice, ki bi morale biti ob-
javljene oktobra 2020,  bile objavljene 
letos, 25. in 26. marca na virtualni kon-
ferenci. 

Posodobljene smernice bomo predstavi-
li v tej in v naslednjih številkah Zdravih 
novin.

VPLIV COVID-19 NA SRČNI 
ZASTOJ

Sistematični pregled, ki povzema infor-
macije iz 10 študij s 35.379 udeleženci, 
je odkril povečanje incidence srčnega 
zastoja zunaj bolnišnice med prvim va-
lom COVID-19. 

Študije, ovrednotene v sistematičnem 
pregledu, so pokazale pomembno klinič-
no in statistično heterogenost. 

Spremembe epidemiologije, zdravljenja 
in izida srčnega zastoja med COVID-19 
so verjetno posledica kombinacije ne-
posrednih in posrednih učinkov. 

Slika 1: Sistemski nivoji dejavnikov, povezanih z incidenco in smrtnostjo zaradi srčnih zastojev v predbolnišničnem okolju med 
pandemijo COVID-19 (ERC Guidelines 2021: Executive summary)
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Vzorec srčnega zastoja se je v obdobju 
COVID-19 spremenil:

- povečalo se je število "internističnih" 
vzrokov za zastoj in zmanjšalo število 
"travmatoloških« vzrokov,

- pogostnost KPO s strani prič se je 
med študijami razlikovalo (6 študij 
poroča o nižji pogostnosti, 4 višji),

- odzivni časi reševalnih služb so bili 
daljši in reševalci so začeli ali nada-
ljevali s poskusi oživljanja manj po-
gosto,

- delež bolnikov z defibrilnimi ritmi se 
je zmanjšal, prav tako tudi uporaba 
AED,

- uporaba supraglotičnih pripomočk-
ov se je povečala in število intubacij 
zmanjšalo,

- na splošno se je zmanjšala pogo-
stnost "vrnitve spontane cirkulacije" 
(ROSC) in število sprejemov in od-
pustov iz bolnišnic.

EPIDEMIOLOGIJA

V tem poglavju Smernic ERC 2021 so za-
jete ključne informacije o epidemiologiji 
in rezultatih srčnega zastoja v bolnišnici 
in zunaj nje. Izpostavljeni so ključni pri-
spevki Evropskega registra zastoja srca 
(EuReCa) v katerem sodeluje 29 držav. 
Kvaliteta zajetih podatkov se zelo razliku-
je od države do države. 

Podatki o srčnem zastoju zunaj bolnišni-
ce:

- Letna incidenca OHCA v Evropi je 
med 67 in 170 na 100.000 prebival-
cev,

- V 50 do 60 % primerov (med 19 in 
97 na 100.000 prebivalcev) oživljanj 
pričnejo ali nadaljujejo ekipe NMP,

- Stopnja laičnega oživljanja se razli-
kuje med državami in znotraj njih (v 
povprečju 58%, razpon: 13–83%),

- Uporaba avtomatskih zunanjih defi-
brilatorjev (AED) je v Evropi še ved-
no nizka (povprečno 28%, razpon: 
3,8–59%).

TPO ODRASLIH IN 
AVTOMATSKA ZUNANJA 
DEFIBRILACIJA (AZD)

To poglavje vključuje prepoznavanje srč-
nega zastoja, alarmiranje nujnih služb, 
kompresije prsnega koša, umetno diha-
nje in avtomatsko zunanjo defibrilacijo. 

Glede na smernice iz leta 2015 ni večjih 
sprememb, je pa poudarek na dosled-
nosti in spodbujanju več ljudi k ukrepa-
nju, ko pride do srčnega zastoja. 

Pomembno:
Zgodnje prepoznavanje srčnega zastoja 
izboljša preživetje.

Oseba je v srčnem zastoju, če je v ne-
zavesti z odsotnim ali nenormalnim 
dihanjem.

Agonalno dihanje in epileptičnim napa-
dom podobni krči so pogosti takoj po 
srčnem zastoju in jih je mogoče zame-
njati kot prisotne znake življenja, kar 
vodi v zapozneli začetek oživljanja.

NMP pokličemo takoj, če je oseba v ne-
zavesti in ne diha ali ne diha normalno.

Z izvajanjem kompresij pričnemo čim-
prej, pritiskamo s hitrostjo 100-120/
min,  5-6 cm globoko.

Uporabimo dihalni balon v kombinaciji 
z obrazno masko ali SGP in oživljamo v 
razmerju 30:2.

Čim prej pridobimo AZD, ga vklopimo 
in sledimo  navodilom AZD.

Ko je AZD pripravljen za uporabo, ne 
odlašamo z defibrilacijo zaradi doda-
tnih kompresij prsnega koša.

Novost v letošnji izdaji smernic je 5 ključ-
nih sporočil pri vsakem poglavju in pik-
togrami z razširjenimi navodili za ukre-
panje.

DPO ODRASLIH 

Poudarek je na spoznanju, da imajo 
bolniki v srčnem zastoju predhodne 
simptome, ki bi jih lahko prepoznali in 
tako marsikateri zastoj preprečili. 

Visokokakovostne kompresije prsnega 
koša z minimalnimi prekinitvami (<5 sek) 
in zgodnja defibrilacija ostajata predno-
stni nalogi. 

Pri oskrbi dihalnih poti je treba začeti z 
osnovnimi tehnikami in stopenjsko nad-

Posodobljene smernice Evrop-
skega sveta za reanimacijo so 
bile objavljene 25. in 26. mar-
ca letos. Na voljo so tudi smer-
nice v slovenskem jeziku, ki jih 
je junija 2021 objavil Slovenski 
reanimacijski svet.

Slika 2: Infografika TPO odraslih in piktogram s podrobnim opisom ukrepov pri TPO 
odraslih
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grajevati v skladu s spretnostmi reševal-
ca, dokler se ne doseže učinkovita ven-
tilacija. 

Če je potrebna endotrahealna intubaci-
ja, jo naj izvede osebje z visoko stopnjo 
uspešnoti (95% uspešnost v dveh posku-
sih). 

Pri defibrilaciji se omenja metoda 
"PRECHARGING", ki jo naj izvaja uskla-
jen tim in se razlikuje od standardnega 
pristopa. Pred analizo ritma napolnimo 
defibrilator, analiziramo ritem, defibrili-
ramo, če je ritem za defibrilacijo. 

Kadar je oseba v srčnem zastoju z ritmi, 
ki niso za defibrilacijo (asistolija in PEA), 
čim prej dati 1 mg adrenalina IV/IO in po 
tretji defibrilaciji pri osebah v srčnem za-
stoju z ritmi za defibrilacijo (pVT in VF). 
Na splošno velja, ko enkrat damo adre-
nalin ga nato moramo ponavljati na 3 – 5 
minut ne glede na ritem. 

Ostali antiaritmiki, ki se dajejo pri KPO 
sta Amiodaron ali Lidocain, ki sta v seda-
njih smernicah enakovredna. Dajemo 
jih po tretji defibrilaciji: 300 mg Amioda-
rona / 100 mg Lidocaina IV(IO) in po peti 
defibrilaciji: 150 mg Amiodarona / 50 mg 
Lidocaina IV(IO).

Smernice poudarjajo naraščajočo vlogo 
ultrazvoka na mestu oskrbe (POCUS) za 
prepoznavanje popravljivih vzrokov, kot 
sta tamponada in pnevmo/hematoto-
raks, vendar se zahteva visoka stopnja  
usposobljenosti izvajalca ter skrajšanje 
prekinitev med kompresijami prsnega 
koša (<5sek). 

Zunajtelesno KPO pride v poštev pri bol-
nikih, pri katerih začetni ukrepi DPO niso 
uspešni in/ali so nujni specifični ukrepi 
(npr. koronarna angiografija in perkuta-
na koronarna intervencija (PCI), ogreva-
nje po hipotermičnem zastoju) v okoljih, 
v katerih ga je mogoče izvajati.

SLOVENSKI REANIMACIJSKI 
SVET JE OBJAVIL 
POSODOBLJENE SMERNICE V 
SLOVENSKEM JEZIKU

To je kratek povzetek Smernic ERC 2021, 
ki so bile objavljene marca letos. 

Podrobnejše in obširnejše Smernice za 
oživljanje Evropskega Reanimacijskega 

Sveta v slovenščini, ki jih pripravlja Slo-
venski reanimacijski svet (SloRS) so bile 
objavljene na  27. Simpoziju o urgentni 
medicini, ki je preko spleta potekal 18. in 
19.  junija 2021.

Članek se nadaljuje v naslednji številki 
Zdravih novin.

Slika 3: DPO

Ponovni zagon preventivnih zdravstvenih dejavnosti 
v Centru za krepitev zdravja

Z mesecem junijem 2021 je CKZ začel ponovno izva-
jati preventivne zdravstvene dejavnosti. Trenutno ak-
tivnosti potekajo na matični lokaciji v ZD Murska So-
bota, po dogovoru pa tudi v enoti Centra za krepitev 
zdravja Cankova, v podjetjih in v lokalnih skupnostih.

Informacije in prijave sprejemajo na ckz@zd-ms.si ali 
030 641 514.
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AKNE NISO ZGOLJ 
PUBERTETNIŠKA NEVŠEČNOST

Akne imajo najpogosteje mladostniki 
v obdobju pubertete ter ženske po pe-
tindvajsetem letu starosti. 

Redkeje opažamo akne, ki so posledica 
dejavnikov povezanih s posameznimi 
poklici. Tako se lahko akne pojavijo pri 
ljudeh, ki so pri delu izpostavljeni spoji-
nam na bazi halogenih elementov ali pa 
denimo strojnem olju. 

NA VPRAŠANJA O TEM, KAKO 
SE USPEŠNO SPOPASTI Z 

AKNAMI, JE ODGOVARJAL 
DERMATOLOG MIŠO RADIŠIĆ.

Akne niso samo mladostniška težava, 
lahko gre tudi za bolezen. Kdaj 
govorimo o težavi in kdaj o bolezni?

S pacientovega stališča gre za bolezen 
takrat, ko spremembe na koži poslab-
šajo kakovost njegovega življenja in to 
je seveda odvisno od vsakega posame-
znika. Pri najstnici ali mladi ženski, ki se 
ukvarja z javnim delom, lahko že nekaj 
rdečih mozoljev pomembno vpliva na 
samozavest, zaradi česar je to po defi-

niciji bolezen. 

Dermatologi označijo akne kot bolezen, 
če začnejo puščati sledi kot so brazgo-
tine. Tudi ta definicija je relativna. Na 
prvem mestu je treba upoštevati paci-
entovo doživljanje. 

Akne se lahko kažejo z blagimi simpto-
mi, ki ne zahtevajo posebnega zdravlje-
nja, lahko pa gre za resna bolezenska 
stanja, ki zahtevajo ustrezno zdravlje-
nje in posvet pri dermatologu.

Akne

Že dolgo je znano, da akne in druge nečistoče na koži niso le mladostniška 
težava, pač pa jih imamo tudi odrasli. K njihovemu nastanku prispevajo številni 
dejavniki, med katerimi je najpogostejši dedna nagnjenost. K sreči pa danes akne 
lahko uspešno zdravimo, da niso opazne in da ne pustijo vidnih sledi.
Na vprašanja o tem, kako se uspešno spopasti z aknami, je odgovarjal 
dermatolog Mišo Radišić.
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Pri skoraj polovici žensk v rodni dobi prihaja do izbruhov aken 

pred menstruacijo, ki so povezani s hormonskimi spremembami 

med menstrualnim ciklusom. 

Na nastanek aken vpliva več 
dejavnikov. Kateri?

Razlogi za nastanek aken so različni, naj-
večkrat in predvsem pa je krivec dedna 
nagnjenost. 

Med ključne vzroke za nastanek aken 
spadajo povečano nastajanje loja v žle-
zah lojnicah, čezmerno poroževanje iz-
vodil lojnic, čezmerno razmnoževanje 
bakterij (Propionibacterium acnes) in 
vnetje. 

Akne se lahko pojavijo zaradi hor-
monskih sprememb, uživanja kontra-
cepcijskih tablet z visoko vsebnostjo 
progesterona in v nosečnosti. 

Pri ženskah v menopavzi se tudi lahko  
pojavijo akne, vzrok za to pa je zmanj-
šanje izločanja estrogenih hormonov in 
posledično prevladovanje androgenih, 
moških spolnih hormonov.

K nastanku aken, k sreči redkeje, prispe-
vajo še nekateri drugi dejavniki: posame-
zna obolenja, jemanje nekaterih zdravil, 
nepravilno, pretirano izpostavljanje ul-
travijoličnim žarkom.. 

Eden od dejavnikov, ki naj bi vplival na 
pojavljanje aken v zrelih letih je tudi 
stres. 

Stres spodbudi delovanje adrenalinskih 
žlez, ki telo preplavijo s hormoni, med 
katerimi nekateri sprožijo povečano iz-
ločanje loja. Pri ljudeh, ki so nagnjeni k 
mozoljavosti zato izbruhnejo akne. 

V nasprotju s splošnim mnenjem pa na 
pojav aken znatno manj vplivata prehra-
na in neustrezna higiena kože.

Kako si pri aknah lahko pomagamo 
sami?

Spremembe na koži lahko omilimo s pri-
merno kozmetično nego. Potem dovolj 
gibanja na čistem zraku, uživanje sve-
žega sadja in zelenjave, zdrav in zados-
ten spanec ter sprostitev lahko ugodno 
vplivajo na potek aken. Pomembno se 
mi zdi omeniti tudi to, kako sončni žarki 
vplivajo na akne. Sonce resda začasno 
omili manj izrazito mozoljavost, toda v 
primeru pretiranega sončenja se izvodi-
la lojnic zaradi povečanega poroževanja 

povrhnjice kože še bolj zaprejo in poslab-
šajo akne. Poleg tega želim opozoriti še 
na eno neprimerno navado – neustrezno 
» stiskanje mozoljev ».

Kakšna je primerna nega?

Kožo obraza je predvsem treba enkrat 
zvečer očistiti s toplo vodo in neodišav-
ljenim milom ali primernim gelom, ki naj 
ima pH 5,5. Izogibati se je treba mastnim 
negovalnim sredstvom in sredstvom za 
zaščito pred UV žarki, ki niso primerni za 
mastno, problematično kožo. Primerni 
so izdelki, ki so označeni kot nekome-
dogeni; to pomeni, da sami po sebi ne 
povzročajo ogrcev ali aken. 

O tem kakšna je primerna nega lahko 
svetuje tudi  strokovno usposobljena 
kozmetičarka ali farmacevt, če pa so 
akne izrazite, se je koristno posvetovati 
z dermatologom. 

Moški z aknami naj pred britjem zmeh-
čajo dlake z gelom oziroma peno za 
britje. Brijejo naj se karseda nežno, da 
preprečijo poškodbo mozoljev, posledič-
no okužbo in poslabšanje stanja.

Ali moramo biti pozorni tudi na 
prehrano?

Nekateri posamezniki opažajo poslab-
šanje aken po uživanju določenih vrst 
hrane, na primer čokolade, oreškov, deli-
katesnih hranil, potem alkohola, kave ali 
gaziranih pijač. 

Dermatologi imamo o vplivu prehrane 
na aknavost različna mnenja. 

Večina doslej opravljenih raziskav ni do-
kazala, da bi bile akne posledica uživanja 
posameznih vrst hrane. Znano je tudi, 
da še tako stroga dieta sama po sebi ne 
odpravi aken. Dejstvo, da nekatere vrste 
hrane pri nekaterih ljudeh poslabšajo 
akne ostaja, zato vseeno svetujemo, naj 
se ji raje izogibajo ter poskrbijo za zdravo 
in uravnoteženo prehrano.

Kdaj je čas, da obiščemo dermatologa?

Namen zdravljenja aken je preprečiti 
posledice, torej brazgotine. 

Zavedati se moramo, da akne lahko pri-
peljejo do nastanka brazgotin (tako te-
lesnih kot duševnih), da so razlog za po-
membne telesne in psihosocialne težave 
ter da utegnejo pripeljati do hudih stisk. 

Zaradi vsega tega obravnava bolnika z 
aknami zahteva resen pristop. Prisluhniti 
moramo pacientu, skušati moramo ra-
zumeti njegovo stisko in ugotoviti pravo 
stopnjo prizadetosti ter se šele nato pre-
udarno lotiti zdravljenja.

Na nastanek aken vpliva več 
dejavnikov. Kako se torej lotite 
zdravljenja? Kakšne oblike zdravljenja 
so na voljo?

Praviloma začnemo s splošnimi navodili 
za nego kože, ki jih prilagajamo posame-
znikovim težavam. 

Pri zdravljenju se osredotočimo na tri 
tarče in sicer tiste, ki so največjega po-
mena pri nastajanju aken. To so z andro-
geni spodbujena seboreja, tvorba ogrcev 
ali komedonov in vnetje, ki ga sprožijo 
propion bakterije. Preden se odločimo 
za zdravljenje, pacienta natančno izpra-
šamo in seveda pregledamo. 

Upoštevati moramo različne oblike in 
stopnje obolenja od blagih do zelo izrazi-
tih in resnih aken. V primeru blagih oblik 
aken so primerni losjoni in kreme, ki so 
na voljo tudi brez recepta. Pri uporabi le 
teh se je treba natančno držati navodil, 
saj utegnejo izsušiti kožo. Dermatologi 
predpišemo lahko kremo ali gel s snovjo 
podobno vitaminu A (retinoidi) ali isto 
v kombinaciji z lokalnim antibiotikom. 
Lahko tudi benzoil peroksid, ki pomaga 
odmašiti pore in zmanjšati koncentra-
cijo bakterij ali azelaično kislino v obliki 
kreme, ki zavira razmnoževanje bakterij 
v lojnicah in zmanjšuje vnetno reakcijo 
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ter obenem vpliva na raztapljanje kome-
donov. 

Pri resnejših oblikah aken predpisujemo 
nekatere antibiotike v obliki tablet, ki 
zmanjšujejo količino bakterij v dlačnih 
mešičkih in lojnicah ter omilijo vnetje, s 
tem pa tudi rdečino. 

Do precejšnjega izboljšanja aken pride 
pri ženskah, ki jemljejo nekatera kontra-
cepcijska sredstva in sicer ženske hormo-
ne in preparate, ki zavirajo učinkovanje 
moških spolnih hormonov. Pri najhujših 
oblikah aken pa imamo že dlje časa, na 
srečo, zelo učinkovite retinoide v obliki 
kapsul, ki pri veliki večini pacientov skraj-
šajo čas zdravljenja.

Kako uspešno je zdravljenje?

Zdravljenje aken je dandanes zelo učin-
kovito, če ga vodi strokovnjak, dermato-
log. Seveda ne gre brez vzajemnega so-
delovanja in zaupanja med pacientom in 
zdravnikom. Akne se tudi po uspešnem 
zdravljenju lahko ponovijo. 

Uspešnost zdravljenja in ponavljanje 
aken sta odvisna razen dedne nagnje-
nosti tudi od dejavnikov, kot so pitje al-
kohola, kajenje, diete, stres… 

Načeloma velja, da so akne kompleksno 
obolenje in, da je njihovo zdravljenje 
največkrat dolgotrajno, saj lahko traja 
več let, zlasti pri ženskah.

Kaj pa ljudje, ki aken ne zdravijo 
in imajo brazgotine. Jih je mogoče 
odstraniti?

Kljub številnim sodobnim metodam in 
najnovejši tehnologiji je brazgotine v 
večini primerov težko povsem odpraviti. 
Uspeh je odvisen od števila in vrste braz-
gotin, zato je še posebno pomembno, da 
z zdravljenjem aken začnemo pravočas-
no in pravilno. 

Brazgotine odpravimo na več načinov: 
z globokim kemijskim pilingom, der-
mabrazijo, s sodobnimi laserji in z radio 
frekvenčno metodo. Udrtine v koži (atro-
fične brazgotine) lahko zapolnimo s kola-
genom, z začasnimi ali trajnimi polnili ali 
z lastno maščobo. 

Kadar so brazgotine nad kožno površino 
in imajo obliko čvrstih vozličkov, zlasti na 
območju ramenskega obroča, dekolteja 
in obraza, je zdravljenje še posebno te-
žavno.

Ali lahko nastanek aken preprečimo?

Običajnih aken v večini primerov ne 
moremo preprečiti. Vplivamo lahko le 
na akne, ki nastajajo zaradi pretirane 
rabe nekaterih komedogenih negoval-
nih sredstev, pretiranega sončenja in 
izpostavljanja snovem, kot so halogene 
spojine. V takih primerih se je treba tem 
dejavnikom izogibati.

DERMATOLOŠKA 
AMBULANTA 

Grajska ulica 24
9000 Murska Sobota

Telefon: (02) 534 13 15

 

NAROČANJE:

PO TELEFONU: 
02 534 12 15 

vsak delovnik od 12.30 do 14.30 

OSEBNO: 
v času ordinacijskega 

časa v prostorih ambulante

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

PO POŠTI: 
ZD Murska Sobota, 

Dermatološka ambulanta  - 
Mišo Radišić, Grajska 24, 

9000 Murska Sobota

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

ORDINACIJSKI ČAS

Ponedeljek in torek:  
12.00 - 19.00

Sreda, četrtek in petek:  
07.00 - 14.00
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ZAPOSLENI

ZDRAVJE NA DELOVNEM MESTU

Zdrav življenjski stil poleg ustrezne prehrane in izogibanja škodljivim 
navadam vključuje redno telesno aktivnost. Ta vpliva na telesno prip-
ravljenost in na počutje. Doma in na delovnem mestu.

Zdravi zaposleni so na delovnem mestu učinkovitejši ter lažje obvladu-
jejo stres. Vendar pa številni zaposleni ob vsakodnevnih obremenitvah 
ne najdejo dovolj časa in motivacije za redno telesno aktivnost. Potre-
bujejo smernice in navodila, kako se spoprijeti z izzivom. 

Odlična rešitev za tovrstne izzive je hiter in enostaven 6 minutni test 
hoje.

6 MINUTNI TEST HOJE

Gre za enostavno in hitro preiskavo za spremljanje funkcionalnega sta-
nja posameznika. 

Na podlagi rezultatov  sodelujoči prejme smernice glede primerne te-
lesne dejavnosti za krepitev zdravja. Motivirajo vas za spremembo ali 
ohranjanje gibalnih navad. Tistim, ki imajo prisotne dejavnike tvega-
nja za krvno – žilne bolezni se omogoči vključitev v ostale zdravstveno 
vzgojne programe. 

TESTIRANJE ZAPOSLENIH

V začetku junija smo na dvorišču našega zdravstvenega doma izvedli 6 
minutni test hoje. Kako je test potekal, si oglejte v foto zgodbi.

V kakšni kondiciji pa ste vi?

Če vas zanima, kakšna je vaša telesna pripravljenost,

se udeležite 6 minutnega testa hoje, ki vam bo

odgovoril na gornje vprašanje.

Ali ste fit? 
Odgovorite si 
s 6 minutnim 
testom hoje
Enostaven in hiter test, s katerim 
testirate svojo aerobno zmogljivost.

Zbrali smo se na dvorišču  zdravstvenega doma. 
Pred hojo smo opravili meritve krvnega tlak in 
drugih funkcij ter odgovorili na vprašanja o počutju.

Po 6 minutni hoji smo ponovno opravili meritve. 
Rezultati meritev so osnova za oceno fizičnega 
stanja in telesnih rezerv, na katerih temeljijo 
priporočila glede primerne telesne dejavnosti.

Akcija! Sledil je 6 minutni test hoje ob najvišji možni 
hitrosti, ki smo jo zmogli. V sproščeni družbi je 6 
minut minilo kot da bi trenil.

Zadovoljstvo po opravljenem testu je bilo 
obojestransko, tako s strani izvajalcev kakor 
udeležencev.
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MESEC MERITEV MAJ

Svetovni dan hipertenzije poteka vsako 
leto 17. maja. Ta dan pod okriljem Zdru-
ženja za hipertenzijo potekajo številne 
aktivnosti. Na ta dan so organizirane 
brezplačne meritve krvnega tlaka, od 
leta 2017 pa meritve potekajo kar ves 
mesec. 

V okviru Mednarodnega združenja za hi-
pertenzijo in Svetovne lige za hipertenzi-

jo tudi Slovenija sodeluje v globalni akciji 
Mesec meritev maj (MMM). 

Tudi v Zdravstvenem domu Murska So-
bota so si lahko vsi zainteresirani izmerili 
krvni tlak brezplačno ves mesec maj.

KAKO PRAVILNO MERIMO 
KRVNI TLAK?

Vsaj 30 min pred merjenjem krvnega tla-
ka naj preiskovanec ne uživa alkohola ali 
nikotina.

Meritev opravimo po 5 minutah miro-
vanja. Preiskovanec naj sedi udobno, s 
podprto nadlahtjo v višini srca.

KAKO SI PACIENTI SAMI 
MERIJO KRVNI TLAK?

Pred meritvijo

- pol ure ne zaužijte obroka, prave 
kave, ne kadite in ne uživajte alkoho-
la,

- krvnega tlaka si ne merite kmalu po 
naporu ali zaužitju zdravil,

- opravite fiziološke potrebe – stiska 
zvišuje krvni tlak,

- pripravite si pisalo in papir za zapis 
krvnega tlaka,

- vsaj 5 minut udobno počivajte.

Med meritvijo

- bodite čimbolj sproščeni, ne govori-
te, ne poslušajte sogovornika ali ra-
dija, ne glejte televizije,

- manšeto namestite na ustrezno 
mesto. Pri manšeti za nadlaket naj 
bo povezovalna cevka na notranji 
strani komolca (sredina manšete 
je tako nad nadlaktno odvodnico). 
Manšeta naj ne bo navezana preoh-
lapno ali pa pretirano čvrsto – pod 
njo naj bo prostora za prst. Meritev 
vedno izvedemo na isti nadlakti,

- sedite na stolu, udobno naslonje-
ni na hrbet, s stopali, ki počivajo na 

Mesec arterijske 
hipertenzije
Tekst: Simona Kranjec Pojbič, dipl.med.sestra

V nasprotju z 
drugimi boleznimi, 
kot so glavobol ali 
bolečine drugod po 
telesu, hipertenzija 
pogosto sprva ne 
povzroča težav, 
zato jo imenujemo 
tiha ubijalka.
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tleh. Noge ne smejo biti prekrižane,
- med meritvijo mora biti manšeta v 

višini srca. Roka z manšeto mora po-
čivati v udobnem položaju,

- krvni tlak izmerite dvakrat zapored z 
1-2 minutnim presledkom, zlasti če 
so izmerjene vrednosti zvišane.

Po meritvi

- takoj po meritvi zapišite datum in 
čas meritve, vrednost krvnega tlaka 
(sistoličnega in diastoličnega) in srčne-
ga utripa ter morebitne posebnosti,

- najbolje je, če imate za meritve krvne-
ga tlaka beležnico ali liste, ki jih lahko 
dobite tudi pri svojem zdravniku.

ZAKAJ JE MERJENJE KRVNEGA 
TLAKA POMEMBNO?

Hipertenzija velja za tihega ubijalca, saj 
je pogosto bolnik ne občuti.

Zato s številnimi aktivnostmi želimo po-
večati zavedanje o nevarnosti zvišanega 
krvnega tlaka, saj gre za enega izmed 
najpomembnejših dejavnikov tveganja 
za nastanek srčno – žilnih in ledvičnih 
bolezni ter eden od glavnih vzrokov umr-
ljivosti pri nas. 

Med pomembne dejavnike tveganja za 
zvišan krvni tlak sodijo:

-  debelost, 
- čezmerno pitje alkohola,
- prevelik vnos soli in
- nezadostna telesna dejavnost. 

Na vse naštete dejavnike lahko vplivamo 
sami z ustreznim življenjskim stilom in iz-
ogibanjem škodljivim navadam ter tako 
poskrbimo za svoje zdravje.

KAJ LAHKO STORIMO ZA 
ZDRAVO SRCE IN OŽILJE?

Telesna teža, prehranjevalne navade, 
uživanje alkohola in tobaka ter telesna 
neaktivnost negativno vplivajo na zdrav-
je srca in ožilja. 

Tako lahko na primer z zmanjšanjem pre-
velike telesne teže znižamo krvni tlak: do 
4mmHg nižji krvni tlak za vsak izgub-
ljen kilogram. 

S tem v povezavi je odločilna tudi pra-
vilna prehrana, kjer morajo biti vodila 
zmernost, raznovrstnost in uravnote-
ženost.

Zmanjšana vsebnost soli in maščob v 
hrani, izogibanje alkoholu ter redno uži-
vanje sadja in zelenjave morajo postati v 
primerih težav s srcem in ožiljem pravilo.

Zelo pomembno pa je tudi gibanje. 
Ustrezna telesna aktivnost lahko poma-
ga pri odpravi prekomerne telesne teže 
in ima posledično pozitiven vpliv na srce 
in ožilje. 

Kljub morebitni bolezni lahko skupaj s 
strokovnjakom posameznik določi ustre-
zne tipe vadbe in njihovo intenzivnost, 
ko bo prinesla pozitivne učinke.

Kljub koristnosti omenjenih aktivnosti, 
pa je večinoma potrebno jemati tudi 
zdravila. Pri tem moramo biti izredno 
pozorni na pravilno in redno jemanje 
predpisanih zdravil, saj se le tako lahko 
izognemo nevarnostim razvoja hujših 
posledic.

NAŠA PRIORITETA: 
OSVEŠČANJE

Zaskrbljujoče je, da se manj kot polo-
vica ljudi, ki ima zvišan krvni tlak, tega 
tudi zaveda. Poleg tega pa ima manj 
kot tretjina vseh, ki se zdravijo, zadovo-
ljivo nadzorovan krvni tlak.

Zato je cilj aktivnosti ob svetovnem dne-
vu hipertenzije povečati zavedanje o ne-
varnosti te bolezni, izboljšati poznavanje 
vrednosti svojega krvnega tlaka in izbolj-
šati zavzetost za zdravljenje, saj brez nje 
ni mogoče doseči ciljnih vrednosti krvne-
ga tlaka.

17. maj – Svetovni dan

hipertenzije

Ekipa cepljenja je pripravila piknik
Konec maja se je ekipa cepljenja 
zbrala na pikniku. Veliko smeha 
in dobre volje je še utrdilo naše 
kolegialne vezi in nam dalo novih 
moči za izzive, ki sledijo. Ob koncu 
dogodka smo se strinjali, da bomo 
sproščeno druženje v prihodnje 
zagotovo ponovili.
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Foto: Andrej Tarfila, www.slovenia.info Foto: Hannes Becker, www.slovenia.info

NAJSTAREJŠA SLOVENCA 
ŠTEJETA 107 LET

Prvega januarja letos so v Sloveniji našteli 
2.108.977 prebivalcev. 8 % je bilo tujcev. 
Povprečna starost je znašala 43,7 leta. Med 
najstarejšimi živečimi Slovenci je 107 letni tržaški 
pisatelj Boris Pahor, med Slovenkami pa prav 
tako 107 letna Matilda Bračun. Gospa Bračun je 
pred kratkim prebolela koronavirus. Dolgoživost 
pripisuje zmernosti na vseh področjih.

21.000 VRST ŽIVALI

V Sloveniji najdemo okoli 21.000 vrst živali. 
Prevladujejo žuželke, teh je okoli 18.000 
vrst. Številni gozdovi, ki pokrivajo več kot 
60% slovenskega ozemlja, nudijo zatočišče 
rjavemu medvedu. Strokovnjaki ocenjujejo, 
da jih je približno 1000. Še bolj znana pa je 
človeška ribica, ki jo najdemo v kraškem 
podzemlju. Imamo tudi 13 avtohtonih 
pasem, kamor med drugimi sodijo lipicanci, 
kranjska čebela, bovška ovca in kraški ovčar.

To je Slovenija!

Površina Slovenije predstavlja manj kot 0.004% celotne Zemljine površine, 
Slovenci pa le 0.033% človeštva. Kljub navidezni majhnosti Slovenija izstopa na 
številnih področjih, tako po pestrosti tukajšnjega živalskega in rastlinskega 
sveta kot po izjemnih športnikih. 
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Foto: Andrej Tarfila, www.slovenia.info Foto: Urban Urbanc, www.slovenia.info

212 OBČIN

Slovenija meri dobrih 20 tisoč kvadratnih 
kilometrov in je razdeljena na kar 212 občin. 
Najmanj prebivalcev ima pomurska občina 
Hodoš, 305. Največ prebivalcev, dobrih 273.000 
pa prebiva v ljubljanski občini. Po površini je 
najmanjša še ena pomurska občina, in sicer 
občina Odranci. Meri le sedem kvadratnih 
kilometrov. Največja pa je občina Kočevje, ki 
meri 555 kvadratnih kilometrov in je gosto 
poraščena z (pra)gozdovi.

68.000 ŠPORTNIKOV, 
40 OLIMPIJSKIH MEDALJ

Pri nas je skorajda 68.000 registriranih športnikov, 
ki tekmujejo na uradnih tekmah. Sodeč po uspehih 
slovenskih športnikov, sodimo med največje in 
najpomembnejše svetovne velesile. V zadnjih 30 
letih so naši športniki na olimpijskih igrah, svetovnih 
in evropskih prvenstvih osvojili že 2000 medalj. 
Od osamosvojitve do danes je bil med moškimi za 
športnika leta največkrat izbran skakalec Peter Prevc 
in to kar 4 krat. Med ženskami pa je Tina Maze ta 
časten naziv prejela kar 6 krat. 

»Star je, kdor ne ve, kaj bi počel.«
Boris Pahor 



31. MAJ 2021: SVETOVNI DAN BREZ TOBAKA 
JE LETOS POTEKAL POD GESLOM 

»ODLOČENI! OPUŠČAMO KAJENJE«


