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Uvodnik

V
roči poletni meseci, ko smo se mnogi odpravili na zaslužen dopust, se počasi 
končujejo. Spočiti in bogatejši za nove dogodivščine se vračamo na delovno mes-
to, novim izzivom na poti. Ob tem se ne moremo izogniti vprašanju, kaj nam bo 
prinesla tokratna jesen. In zima.. Bomo tokrat znali bolje obvladovati naš boj s 
koronavirusom ali pa nas ponovno čakajo nujni ukrepi za zajezitev širjenja okužb?

Za razliko od prejšnjega leta bo letos uspešnost boja z epidemijo v veliki meri odvisna 
od naših dejanj. 

Letos imamo, v primerjavi z lanskim poletjem in jesenjo, veliko več znanja in izkušenj 
v boju s to nepredvidljivo boleznijo. Zavedamo se, da virus ne bo kar izginil. Navadili 
smo se na preventivne ukrepe, kot so nošenje mask, vzdrževanje medsebojne 
razdalje in dosledno razkuževanje rok. V zdravstvu smo ob pojavu virusa v kratkem 
času vzpostavili utečene procese in protokole, ki so nam danes v pomoč pri delu. 
Poleg tega so nam na voljo cepiva. Veliko razlogov torej, ki bi lahko spremenili letošnji 
potek te bolezni in posledično preprečili ponovno zapiranje družbe. In prav vsakdo 
od nas lahko že danes in v prihajajočih mesecih pomembno pripomore k temu, da se 
epidemija uspešno obvlada. Bodimo vzgled!

Naj vam zadnji poletni dnevi prinesejo veliko lepega!

Renata Gorjan, Glavna sestra
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AKTUALNO

SREČANJE S PREDSTAVNIKI 
POMURSKIH ZDRAVSTVENIH 
DOMOV

Minister za zdravje Janez Poklukar se je 
13. julija 2021 odpravil na teren v Pre-
kmurje, natančneje v Cankovo, kjer je 
obiskal našo cepilno enoto. 

Na Cankovi je sledilo srečanje  s pred-
stavniki pomurskih zdravstvenih domov. 
Pričakali so ga direktorica našega Zavo-
da, Edith Žižek Sapač,  pomočnica direk-
torice  Renata Gorjan,  direktorica ZD 
Lendava Olga Požgai Horvat, direktor ZD 
Gornja Radgona  Jože  Primožič, direktor 
ZD Ljutomer  Boštjan Pihler in župan ob-
čine  Cankova Danilo Kacijan.

Prisotni so si ogledali našo cepilno  eno-
to, kjer od julija naprej ob petkih poteka 
cepljenje brez naročanja ter izmenjali 
izkušnje.

SOGLASNA PODPORA 
CEPLJENJU

Sledila je skupna izjava za medije. Vsi 
prisotni so se strinjali, da bo tudi v pri-
hodnje potrebno pristopiti k cepljenju z 
združenimi močmi in opolnomočiti ljudi 
s preverjenimi informacijami. 

CEPLJENJE BREZ NAROČANJA 
V NAŠEM ZDRAVSTVENEM 
DOMU

Od konca junija izvajamo cepljenje proti 
COVID-19 brez naročanja. 

Osebe, ki se odločijo za cepljenje lah-
ko izbirajo med cepivi  AstraZeneca 
(Vaxzevria), Pfizer, Moderna in Janssen.

Cepljenje poteka v skladu z Nacionalno 
strategijo cepljenja proti COVID-19.

Termini in lokacije so objavljeni na sple-
tni strani ZDMS:

https://www.zd-ms.si/novi-prispevki/
851-covid-19-cepljenje-brez-naro%C4%-
8Danja-v-zdravstvenem-domu-murska-
-sobota

Zdravstveni minister je obiskal 
našo cepilno postajo na Cankovi
Tekst: Renata Gorjan, dipl.m.s.

Minister Poklukar 
se je na Cankovi 
srečal s predstavniki 
zdravstvenih domov 
Pomurja in si ogledal 
tamkajšnjo cepilno 
postajo. Prisotni so po 
srečanju podali skupno 
izjavo za medije. Ključno 
sporočilo: S cepljenjem 
do odprte družbe, za 
življenje brez omejitev. 

Zadostna precepljenost nam bo omogočila,

da bomo v prihodnjih mesecih in letih lahko živeli

brez zapiranja javnega življenja in gospodarstva.
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V POMURJU MANJŠA 
UDELEŽBA V PREVENTIVNIH 
PROGRAMIH KOT DRUGOD 
PO SLOVENIJI

V začetku junija 2021 je Center za krepi-
tev zdravja ponovno začel izvajati aktiv-
nosti, ki so bile med epidemijo zausta-
vljene z odlokom Ministrstva za zdravje. 

Kako poteka ponovni zagon in s katerimi 
izzivi se soočajo nam je opisala Blanka 
Dugar, koordinatorica programa za 
krepitev zdravja.

Katere aktivnosti trenutno izvajate? 

B. Dugar: V našem centru tudi ob vno-
vičnem zagonu izvajamo številne ak-
tivnosti, ki so ciljane v preprečevanje 
kroničnih nenalezljivih bolezni, lahko bi 
jih poimenovali tudi bolezni sodobnega 
časa. 

V sklopu skupinskih delavnic in indi-
vidualnih svetovanj vsebinsko obrav-
navamo področja zdrave prehrane, 
telesno dejavnost in duševno zdravje. 
Udeleženci so deležni  številnih strokov-
nih informacij kot tudi podpore v pro-
cesu spreminjanja življenjskega sloga. 
Ta je eden izmed najbolj obvladljivih 
determinant ohranjanja zdravja. 

Vsi izvajalci programa imamo pridoblje-
na specialna znanja s področja preven-
tive: diplomirane medicinske sestre, 
fizioterapevti, kineziologi, psihologi in 
dietetiki.

Katera so ključna opažanja ob 
ponovnem zagonu aktivnosti?

B. Dugar: Ne morem mimo dejstva, da 
so se v mesecu juniju že tretjič v zad-
njem letu in pol znova odprle možnosti 
za izvajanje aktivnosti našega Centra. 

To se morda ne sliši ravno zaskrbljujo-
če, saj so bile ustavljene tudi vse dru-
ge zdravstvene dejavnosti, ki delujejo 
na področju preventive. Vendar imajo 
take prekinitve delovanja številne krat-
koročne in dolgoročne posledice za vse 
vpletene. 

Želim poudariti, da smo od dejanskega 
popolnega zagona naših aktivnosti še 
precej oddaljeni, saj se trenutno spo-
padamo s številnimi težavami, ki nam 
močno otežujejo premik z mrtve točke: 
pesti nas pomanjkanje napotitev v naše 
delavnice s strani osebnih zdravnikov, 
poleg tega se soočamo s prerazpore-
ditvami našega kadra v druge enote in s 
prostorsko stisko, ki je posledica izvaja-
nja aktivnosti v zvezi s covid-19.

V tem delu delovanja našega centra 
smo v celoti odvisni od partnerskega 
sodelovanja znotraj našega zavoda in 
naših zunanjih naročnikov. Kljub temu, 
da smo vse naše dosedanje partnerje 
– tako notranje kot tudi zunanje – že 
večkrat nagovorili in obvestili o sprošča-

AKTUALNO

S preventivo 
nad bolezni sodobnega časa
V Pomurju se soočamo 
z nizko odzivnostjo 
prebivalstva v 
preventivnih programih, 
kar zaznavajo tudi 
v Centru za krepitev 
zdravja ZD Murska 
Sobota. Ključno vlogo 
za višjo vključenost v 
preventivne programe 
in promocijo le teh imajo 
osebni zdravniki. Le ti 
lahko v primeru, da so 
pri pacientu ugotovljeni 
dejavniki tveganja 
za razvoj kroničnih 
nenalezljivih bolezni 
ali je le ta že prisotna, 
napotijo paciente v 
ustrezne preventivne 
programe Centra za 
krepitev zdravja.

Običajna praksa, o kateri poro-

čajo kolegi iz ostalih Centrov za 

krepitev zdravja po Sloveniji je 

taka, da imajo toliko napotitev 

v delavnice s strani osebnih 

zdravnikov, da so morali vzpo-

staviti čakalne vrste za vključi-

tev pacientov v delavnice. Pri 

nas tega trenda ne zaznava-

mo.
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nju izvajanja naših aktivnosti, do želje-
nih rezultatov še ni prišlo.

Ali opažajo podobne težave tudi v 
drugih Centrih za krepitev zdravja po 
Sloveniji? 

B. Dugar: Nizko število napotitev paci-
entov s strani osebnih zdravnikov v naše 
delavnice je problem, s katerim smo se 
soočali že pred korono.  

Ob tem moram povedati, da smo v tem 
napram drugim Centrom za krepitev 
zdravja v Sloveniji bolj izjema kot pra-
vilo. Običajna praksa, o kateri poroča-
jo kolegi iz ostalih Centrov za krepitev 
zdravja po Sloveniji je taka, da imajo to-
liko napotitev v delavnice s strani oseb-
nih zdravnikov, da so morali vzpostaviti 
čakalne vrste za vključitev pacientov v 
delavnice.

Ta ugotovitev nam upravičeno vzbuja 
skrb in namiguje na to, da preventiva 
v našem lokalnem okolju nima te vred-
nosti, kot bi si jo zaslužila.

Kateri zdravstveni  izzivi so značilni za 
celo Slovenijo? Obstajajo specifike, ki 
so še posebej značilne za pomursko 
regijo?

B. Dugar: Slovenija se, tako kot osta-
le razvite države po svetu, spopada z 
boleznimi sodobnega načina življenja, 
kamor si v zadnjem času z veliko močjo 
utirajo pot tudi nalezljive bolezni. 

Pomurska regija sledi tem trendom, a 
se hkrati v številnih kazalnikih zdravja 
specifično odmika od slovenskega pov-
prečja:

-  Gibalna učinkovitost osnovnošol-
skih otrok in mladostnikov ne do-
sega slovenskega povprečja, hkrati 
narašča njihov indeks telesne mase in 
jih uvršča nad mejno vrednost pred-
debelih in debelih.

- Kajenje in visoko tvegano opijanje, 
ki sta prepoznana kot glavna prepre-
čljiva vzroka bolezni in smrti v sodob-
ni družbi, kažeta na to, da kadimo in 
se visoko tvegano opijamo več kot to 
velja za slovensko povprečje. 

- Odzivnost v preventivnih presejal-
nih programih SVIT in ZORA nas na 
zemljevidu še vedno obarvata rdeče. 
Moram pa izpostaviti pozitivno izje-
mo in sicer je to občina Beltinci, ki 
se z odzivnostjo v programu DORA z 
78,1% uvršča nad slovensko povpre-
čje (77,6%).  

Ne gre spregledati, da smo se  Prek-
murci v samooceni zdravja opredelili, 
da se počutimo  manj zdrave od povpre-
čja, ki velja za celotno Slovenijo. To dej-
stvo nas nedvomno nagovarja k iskanju 
vzrokov in rešitev.

Kako pa je epidemija vplivala na 
zdravstveno stanje Pomurcev? 

B. Dugar: Preuranjeno je danes oceniti 
vpliv epidemije na zdravstveno stanje 
Pomurcev. Lahko pa predvidevamo, da 
ga tako kot tudi drugje v Sloveniji, ni iz-
boljšala.

Kako je z ranljivimi skupinami? Kako 
so se, po vaših izkušnjah, spopadali z 
epidemijo najranljivejši? 

B. Dugar: Menim, da je epidemija to 
ranljivost še poglobila, marsikje pa jo 
je šele razkrila. Ranljive skupine so bile 
in ostajajo naša ciljna skupina – enako-
vredna vsem drugim, saj smo jih pre-
poznavali tudi v povsem nepričakovanih 
okoljih. K opolnomočenju smo jih nago-
varjali s številnimi aktivnostmi in pristo-
pi, ki so nam v obdobju epidemije bili 
preprečeni. 

Omenili ste pomen sodelovanja 
z osebnimi zdravniki, ki paciente 
napotijo v vaše preventivne 
programe. Kako napotitve potekajo?

B. Dugar: Želimo si, da bi napotitev v 
naše programe potekala tako, kot to ka-
žejo številni primeri dobre prakse drug-
je v Sloveniji. 

Kadar so pri pacientu ugotovljeni dejav-
niki tveganja za razvoj kroničnih nena-
lezljivih bolezni ali je le ta že prisotna, 
ga z izdajo napotitvenega dokumenta 
napotijo v naše programe, kjer izključno 

AKTUALNO

TEMELJNE OBRAVNAVE ZA 
KREPITEV ZDRAVJA

POGLOBLJENE DELAVNICE ZA 
KREPITEV ZDRAVJA
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s podporo številnih preventivnih  aktiv-
nosti dopolnjujemo  zdravnikovo medi-
kamentozno zdravljenje. 

Takšno medsebojno sodelovanje mul-
tidisciplinarnih  zdravstvenih timov iz-
postavi  pacienta nujno potrebni pre-
poznavi odgovornosti v skrbi za lastno 
zdravje. 

Ali so napotitve v pristojnosti osebnih 
zdravnikov? 

B. Dugar: Izdaja napotitev je v pristoj-
nosti družinskih zdravnikov, diplomira-
nih medicinskih sester v Ambulantah 
družinske medicine in psihiatrov. Spe-
cialisti vseh ostalih smeri pa lahko pri-
poročilo za vključitev v naše delavnice 
pripišejo na pacientov izvid, na osnovi 
katerega osebni izbrani zdravnik izda 
ustrezno napotitev.

Lahko napotitev na določeno 
delavnico predlagajo tudi pacienti?

B. Dugar: Da, seveda, obstaja tudi ta 
možnost. Pravzaprav je ta še najboljša, 
saj je dober napovednik za dejanske 
zdravju koristne spremembe v pacien-
tovem življenju.

Kakšno bo, po vašem mnenju, 
življenje v prihodnosti? Virus ne bo 
kar izginil, kaj torej lahko v novih 
razmerah stori vsak posameznik zase 
in za svoje zdravje?

B. Dugar: Kot kaže zgodovina, življenje 
v prihodnosti definirajo dejanja storje-
na v sedanjosti. Epidemija nas je sooči-
la z ranljivostjo, ki je nismo pričakovali. 
Ponudila nam je priložnosti za razmislek 
o vrednotah in nam nakazala rešitve iz 
nje. In če kdaj, potem nam je preventi-

va sedaj pokazala svojo resnično moč. 
Smo jo prepoznali? Zavedati se mora-
ma, da bodo spoznanja, odločitve in 
dejanja vsakega izmed nas sooblikovala 
življenja in življenje v naši skupni priho-
dnosti.

AKTUALNO

Rekonstrukcija pločnika in parkirišč 
za večjo varnost naših pacientov
Prenovljena parkirišča bodo uporabnikom omogočita varno izstopanje iz avtomobilov

NOV PLOČNIK IN PARKIRIŠČA ZA 
VEČJO VARNOST

Mestna občina Murska Sobota je prosto-
pila k rekonstrukciji pločnika in parkirišča 
pred našim zdravstvenim domom. 

Pomembna pridobitev obnove bosta ure-
jena ločena pasova pločnika za pešce in 
kolesarje. 

Prav tako poteka prenova parkirišča, kar 
bo omogočilo bolj varno izstopanja iz av-
tomobila vsem uporabnikom, še posebej 
ranljivim skupinam. Nova parkirna mesta 
bodo postavljena pod kotom 45 stopinj. 
Olajšan bo tudi dostop, saj bo dostopna z 
nove, enosmerne dovozne ceste. Ta se zač-
ne pred dispanzerjem za otroke in zaključi 
na zahodu pred priključkom na Kopališko 
ulico.

Pomembna pridobitev bo uporabnikom na voljo že to poletje.



7ZDRAVE NOVINE AVGUST 2021

ZAPOSLENI

SODOBNI NAČINI 
ZDRAVLJENJA S POMOČJO 
TELEMEDICINE

Leta 2016 sem se vpisala v prvi letnik 
podiplomskega študija Biomedicinska 
tehnologija. Že na začetku študija sem se 
navdušila nad sodobnimi načini zdravlje-
nja in uporabo telemedicinski pripo-
močkov. V sodelovanju z Zdravstvenim 
domom Ljubljana in Inštitutom Jožef 
Štefan v Ljubljani sem se naučila ravnati s 
prenosnim EKG senzorjem in sem bolni-
ke iz Pomurske regije, ki so bili primerni, 
poskušala zdraviti na ta način.

V ambulantah družinske medicine se 
kljub velikemu napredku na tem podro-
čju, bolnika s sumom na motnjo ritma 
pogosto napoti h kardiologu. 

Z razvojem digitalizacije so se pojavile 
nove tehnologije, ki ponujajo storitve 
na daljavo. To se je izkazalo za zelo po-
membno v času izrednih razmer, ki smo 
jim priča ob pojavu pandemije virusa Co-
vid-19. 

Na Inštitutu Jožefa Štefana so v sode-
lovanju z zdravniki razvili osebni pre-
nosni merilnik EKG Savvy, ki deluje v 
kombinaciji s pametnim telefonom in 
ga lahko uporabljamo pri bolnikih, ki 
tožijo za motnjami srčnega ritma. 

Študije so pokazale, da lahko z uporabo 
podobnih merilnikov pomembno vpli-
vamo na kakovost obravnave bolnika na 
primarni ravni. 

ANALIZA UPORABE 
TELEKARDIOLOGIJE NA 
PRIMARNI ZDRAVSTVENI 
RAVNI

Cilj doktorske naloge z naslovom Anali-
za uporabe telekardiologije na primarni 

zdravstveni ravni je bil analizirati uporab-
nost telekardiologije v ambulanti zdrav-
nika družinske medicine. 

S pomočjo bolnikove anamneze o motnji 
ritma in opravljenega EKG posnetka z 
uporabo EKG senzorja sem želela oce-
niti uporabnost novega orodja in zado-
voljstvo bolnikov in njihovih zdravnikov 
z uporabo pripomočka EKG senzorja pri 
taki obravnavi na primarni ravni. Prav 
tako sem želela narediti okvirno stro-
škovno analizo uporabe tega orodja na  
primarni ravni in predlagati klinično pot 
obravnave bolnikov z motnjami ritma v 
ambulanti zdravnika družinske medicine. 

Pod mentorstvom doc. dr. Erike Zelko, dr. 
med., spec. druž. med in doc. dr. Franja 
Husama Naji, dr. med, spec. kardiologije 
sem izvedla intervencijsko randomizira-
no kontrolirano raziskavo, uporabila sem 
kvantitativno znanstveno metodologijo. 

Vključila sem bolnike (n=400) in njihove 
lečeče zdravnike (n=30), ki so v časov-
nem obdobju od oktobra 2016 do janu-

Staša Vodička, 
doktorica znanosti na področju 
medicinske biotehnologije
Tekst: Staša Vodička, dr. med., spec. druž. med

Iskrene čestitke
ob doseženem doktoratu!

Vodstvo zavoda

Družinska zdravnica 
Staša Vodička, dr. med., 
spec. druž. med., je v svoji 
doktorski dizertaciji 
analizirala uporabo 
telekardiologije na 
primarni zdravstveni 
ravni.
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ZAPOSLENI

arja 2018 obiskali ambulanto družinske 
medicine in so tožili zaradi motenj srč-
nega ritma. Bolnike smo zdravniki na-
ključno razdelili v testno skupino, kjer 
so bolniki dobili EKG merilnik Savvy in 
kontrolno skupino, kjer merilnik ni bil na-
meščen. Bolniki so nato opravili kontrolo 
čez 5 do10 dni ter čez 3 mesece. 

Na podlagi opravljenih testov in pregle-
dov sem lahko postavila ali ovrgla sum 
na motnjo srčnega ritma in pregledala 
intervencije, ki so bile potrebne. Pred-
vsem me je zanimalo število napotenih 
bolnikov h kardiologu in zadovoljstvo 
bolnikov ter zdravnikov z uporabljeno 
metodo. 

REZULTATI

Vključeni bolniki so bili povprečno stari 
49,7 let, tri četrtine je bilo žensk. 

Razlik med skupinama v odkritih mot-
njah ritma ni bilo (26,0 proti 32,0 %, 
p=0,186), medtem ko je bilo ob upora-
bi merilnika EKG napotitev h kardiologu 
statistično značilno manj kot v kontrolni 
skupini (11,5 proti 34,0 %, p<0,001). 

Ugotovila sem tudi, da so bili zdravniki in 
njihovi bolniki s to metodo zelo zadovolj-
ni. Bolnike merilnik ni oviral pri vsako-
dnevnih aktivnostih in rokovanje z njim 
se jim ni zdelo pretežko. Zdravniki so 
podali mnenje, da jim je pripomoček 
omogočil, da je bilo zdravljenje pacien-
ta hitrejše in učinkovitejše. 

Uporaba prenosnega merilnika EKG 
zmanjša število napotitev bolnikov z ne-
pojasnjenimi motnjami srčnega ritma h 
kardiologu ob primerljivem diagnostič-
nem izplenu s standardno oskrbo. 

Moji izsledki nakazujejo, da prenosni 
merilnik EKG izboljša kakovost in zmanj-
ša stroške obravnave bolnikov z nepo-
jasnjenimi motnjami ritma v ambulanti 
družinske medicine ter ponujajo izhodi-
šče za oblikovanje klinične poti za obrav-
navo bolnika z motnjami srčnega ritma 
na primarni ravni. 

ZAGOVOR DOKTORSKE 
NALOGE

Zagovor doktorske naloge sem opravila 
18. junija 2021 v prostori Medicinske fa-
kultete Maribor pred člani komisije. 

8. julija 2021 sem bila tudi uradno pro-
movirana s strani rektorja Univerze v 
Mariboru,  prof. dr. Zdravka Kavčiča in 
dekana Medicinske fakultete Maribor 
prof. dr. Iztoka Takača, dr. med v dokto-
rico znanosti na področju medicinske 
biotehnologije.

Na fotografiji: dr. Franjo Husam Naji, dr. med, spec. kardilogije, prof. dr. Zalika 
Klemenc Ketiš, dr. med., spec. druž. med, doc. dr. Erika Zelko, dr. med., spec. druž. 
med, Staša Vodička, prof. dr. Borut Jug, dr. med, spec. Kardilogije.



9ZDRAVE NOVINE AVGUST 2021

STROKOVNO

ERC 2021
Tekst: Viktor Zrim, dipl. zn.

Povzetek prenovljenih smernic Evropskega sveta za reanimacijo / 2. del

SRČNI ZASTOJ V POSEBNIH 
OKOLIŠČINAH

Poglavje se ukvarja z modifikacijami TPO 
(temeljnih postopkov oživljanja) in DPO 
(dodatnih postopkov oživljanja), ki so 
potrebne za preprečevanje in zdravljenje 
srčnega zastoja v posebnih okoliščinah, 
še posebej pri: 

- hipoksiji, 
- travmi, 
- anafilaksiji, 
- sepsi, 
- hipo / hiperkaliemiji in 
- drugih elektrolitskih motnjah,
- posebnih skupinah bolnikov (astma in 

KOPB, nevrološke bolezni, debelost, 
nosečnost). 

Zaradi posebnih okoliščin je večji pouda-
rek na določanju prednosti prepoznava-
nja in obvladovanja reverzibilnih vzrokov 
za srčni zastoj. 

Vse večji je poudarek na zunajtelesnem 
KPO kot vodilni strategiji za izbrane bol-
nike s srčnim zastojem v okoljih, v katerih 
ga je mogoče izvajati. 

V smernicah ni večjih sprememb glede 
na prejšnja leta:

- učinkovito predihavanje z maksimalni-
mi koncentracijami kisika je ključnega 
pomena pri srčnem zastoju zaradi za-
dušitve;

- oživljanje pri zastoju srca zaradi po-
škodbe mora potekati sočasno z 
zdravljenjem reverzibilnih vzrokov;

- pri anafilaksiji odstranite sprožilec, če 
je to izvedljivo. Dajte adrenalin 0,5 mg 
IM v stegensko mišico takoj, ko sumite 
na anafilaksijo. Ponovite IM adrenalin, 
če se po približno 5 minutah bolnikovo 
stanje ne izboljša;

- nekoliko spremenjen algoritem ukre-
panja pri zmerni in hudi hiperkaliemiji 
predvideva, za odstranitev K iz telesa 
pred dializo, uporabo kalijevega veziva 
ali kationske izmenjevalne smole.

OSKRBA PO OŽIVLJANJU

Obravnavane teme vključujejo:

-  sindrom po srčnem zastoju,
- nadzor nad oksigenacijo in ventilacijo, 
- koronarno reperfuzijo, 
- ciljno uravnavanje temperature, 
- nadzor konvulzij, 
- prognozo izida, 
- rehabilitacijo in 
- dolgoročni izid. 

Ključne spremembe vključujejo smer-
nice o splošnem vodenju intenzivne 
nege, uporaba živčno-mišičnih zaviral-
cev, profilaksa stresnega ulkusa in pre-
hrani. 

Večje podrobnosti o zdravljenju konvu-
lzij, spremembe algoritma za prognozo 
izida, večji poudarek na funkcionalnih 
ocenah telesnih in nevroloških okvar 
pred odpustom ter dolgoročno spre-
mljanje in rehabilitacijo. 

PRVA POMOČ

Teme vključujejo izvajanje prve pomoči v 
nujnih primerih, ki zajemajo: 

- stabilni bočni položaj,
- optimalni položaj za šokiranega, 
- dajanje bronhodilatatorjev pri astmi, 
- prepoznavanje možganske kapi, 
- aspirin za bolečine v prsih,
- drugi odmerek adrenalina pri anafila-

ksiji, 
- obvladovanje hipoglikemije, itd. 

V nujnih primerih, povezanih s travmo, 
so zajete naslednje teme: 

- nadzor nad življenjsko nevarno krvavi-
tvijo,

- obvladovanje odprtih ran v prsih, 
- omejevanje in stabilizacija gibanja vra-

tne hrbtenice,
- prepoznavanje pretresa možganov, 
- hlajenje termičnih opeklin,
- avulzija zob, 
- elastični povoj za poškodbe sklepov in 
- poškodba oči zaradi izpostavljenosti 

kemikalijam.

OŽIVLJANJE NOVOROJENČKOV 
IN PODPORA PREHODU OB 
PORODU

Spremembe, uvedene s temi smernica-
mi, se nanašajo na:

- oskrbo popkovnice, 
- začetno predihavanje in asistirano 

ventilacijo, 
- začetno aplikacijo kisika in asistirano 

ventilacijo,
- uporabo laringealne maske,
- uporabo kisika med kompresijami 

prsnega koša,
- žilni dostop,
- uporaba adrenalina, glukoze med oži-

vljanjem in 
- prognozo izida.

S podporo življenjskim funkcijam prič-
nemo takoj, če začetna ocena pokaže, 
da dojenček ni vzpostavil ustreznega 
običajnega normalnega dihanja ali ima 
srčni utrip <100 min. 

Vsakdo bi se moral naučiti
izvajati osnovne veščine

pri oživljanju.
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Vzpostavitev in vzdrževanje odprtih di-
halnih poti je bistvenega pomena za do-
sego postnatalnega prehoda in sponta-
nega dihanja ali za učinkovite nadaljnje 
ukrepe.

Neodzivni novorojenčki, rojeni skozi 
mekonijsko obarvano plodovnico, so iz-
postavljeni velikemu tveganju za oživlja-
nje. Aspiracijo dihalnih poti izvedemo 
le, če so začetni poskusi predihavanja 
neuspešni in sumimo na fizično oviro. V 
tem primeru pregledamo ustno votlino 
in pod neposrednim očesnim nadzorom 
aspiriramo. 

Če je srčna frekvenca zadovoljiva, prič-
nemo s 30 vpihi / minuto. Vpih naj traja 
1 sekundo. Vsakih 30 sekund ocenimo 
cirkulacijo in dihanje. Če ni učinkovitega 
predihavanja, premislimo o naprednej-
ših tehnikah oskrbe dihalne poti.

S kompresijami prsnega koša pričnemo, 
če je frekvenca srca odsotna ali <60/
min po 30 sekundah kvalitetnega pre-
dihavanja. Uporabimo sinhrono tehniko 
v razmerju 3:1, tako da zagotovimo 15 
ciklusov v 30 sekundah, ko zopet preve-
rimo prisotnost življenjskih znakov. Če 
pulza ni ali je < 60/min, nadaljujemo z 
oživljanjem in zavarujemo dihalno pot z 
intubacijo.

Med oživljanjem novorojenčkov so zdra-
vila redko potrebna, dokazi o učinkovito-
sti katerega koli zdravila pa so omejeni. 

Če kljub ustreznemu in učinkovitemu 
predihavanju in stiskanju prsnega koša 
v 30 s ni ustreznega odziva in srčna fre-
kvenca ostane pod 60/min, razmislimo o 
sledečem:

- Adrenalin dajemo v odmerku 10 - 30 
mcg/kg (0,01 - 0,03 ml/kg razredčine 
1:10.000) intratrahealno, če je intu-
biran in ni na voljo nobenega drugega 
dostopa v odmerku 50 - 100 mcg/kg. 
Nadaljnji odmerki vsake 3 do 5 min, če 
srčni utrip ostane <60/min.

- Glukozo dajemo pri dolgotrajnem oži-
vljanju za zmanjšanje verjetnosti hi-
poglikemije v bolusu 250 mg/kg IV/IO.

- Tekočinsko nadomeščanje izvajamo 
ob sumu na izgubo krvi ali pri šoku, ki 

se ne odziva na druge ukrepe. IV/IO 
damo 10 ml/kg izotonične kistaloidne 
raztopine, če ni ustrezne krvi.

- Natrijev bikarbonat lahko pride v 
poštev pri podaljšanem oživljanju za 
odpravo acidoze, dajemo ga v odmer-
ku 1-2 mmol/kg IV.

OŽIVLJANJE OTROK

Tu se opisujejo smernice za zdravlje-
nje kritično bolnih dojenčkov in otrok 
pred, med srčnim zastojem in po njem. 

Te smernice so v primerjavi s smernica-
mi iz leta 2015 uvedle sorazmerno malo 
večjih sprememb. 

Ključne točke, ki jih je treba omeniti, so: 

- Smernice PLS (Paediatric Life Support) 
veljajo za vse otroke, stare 0 – 18 let, 
razen za „novorojenčke ob rojstvu“;

- Bolnike, ki so videti odrasli, lahko 
obravnavamo kot odrasle;

- Terapijo s kisikom je treba titrirati na 
SpO2 94 – 98%. Ob prisotnih znakih 
odpovedi cirkulacije in/ali dihanja in 
nezmožnosti spremljanja SpO2, se 
svetuje aplikacija kisika z velikimi pre-
toki;

- Otrokom z odpovedjo krvnega obtoka 
se daje 1 ali več tekočinskih bolusov 
10 ml/kg. Po vsakem bolusu je treba 
izvesti oceno, da se izognemo preo-
bremenitvi s tekočino. Zgodaj začeti 
z vazoaktivnimi zdravili. V primeru he-
moragičnega šoka omejiti kristaloidne 
boluse in takoj, ko so na voljo, dati krv-
ne preparate;

- Usposobljeni izvajalci takoj po petih 
začetnih vpihih nadaljujejo s kompre-
sijami prsnega koša, razen če obstajajo 
jasni znaki cirkulacije;

- Če je reševalec sam naj najprej pokliče 
pomoč (prostoročno), preden nadalju-
je. Če nima na voljo telefona, naj izvaja 
1 minuto KPO, preden poišče pomoč;

- V primeru nenadnega kolapsa pred 
pričami uporabiti tudi AED, če je do-
stopen;

- Za kompresije prsnega koša se lahko 
uporablja tehnika obkrožanja prsnega 
koša in kompresije z dvema palcema 

ali tehniko z dvema prstoma.
- Predihavanje z masko za 2 osebi (dvoj-

ni »C«) je metoda izbora za vse kom-
petentne izvajalce;

- Le v primeru, če je bolnik intubiran, se 
svetuje asinhrono predihavanje in to s 
starostjo primerno hitrostjo (10 – 25/
min.);

Slika: TPO otrok

DPO OTROK  

Gre za nadaljevanje pediatričnih TPO. 
Pomembno je, da s spremljanjem vi-
talnih znakov (EKG, izguba SpO2 in/ali 
ETCO2, izguba krvnega tlaka,..) prepo-
znamo srčni zastoj in začnemo s KPO tudi 
takrat, ko kljub ustrezni dihalni podpori 
otroci postanejo bradikardni z znaki zelo 
nizke perfuzije. Če še ni, moramo otroka 
priključiti na monitor in ugotoviti, če je 
srčni ritem za defibrilacijo ali ne:

- Električna aktivnost brez tipnega pulza 
(PEA), bradikardija (<60/min) in asisto-
lija so ritmi, ki niso za defibrilacijo. Če 
je bradikardija posledica hipoksije ali 
ishemije, je potrebno oživljanje, tudi 
če je pulz še vedno zaznaven. Če ni 
znakov življenja nadaljevati s KPO in 
čimprej aplicirati adrenalin (10 mcg/
kg, max 1mg), ki ga ponavljamo na 3 
– 5 minut. V primerih, ko je težko do-
biti IV dostop, takoj vzpostavimo IO 
dostop.
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- Ventrikularna tahikardija brez tipnih 
pulzov (pVT) in ventrikularna fibrilaci-
ja (VF) so ritmi za defibrilacijo, ki jo je 
treba izvesti čim prej, ko je defibrila-
tor na voljo. Ohraniti je treba visoko-
kakovostne kompresije z minimalnimi 
prekinitvami (<5s) pred in po defibri-
laciji. Izvedemo šok (4 J/kg) in takoj 
nadaljujemo s KPO. Vsake 2 minuti (po 
zadnjem šoku) ponovno ocenimo srč-
ni ritem in ponovimo defibrilacijo (4 J/
kg), če pVT/VF vztraja. Takoj po tret-
jem šoku damo adrenalin (10 mcg / 
kg, max 1 mg) in amiodaron (5 mg/kg, 
mx 300 mg) IV / IO. Po vsakem zdravilu 
speremo žilo. Po 5. defibrilaciji damo 
naslednji odmerek adrenalina (10 
mcg/kg, max 1 mg) in amiodarona (5 
mg/kg, max 150 mg). Ko enkrat začne-
mo z aplikacijo adrenalina, ga moramo 
ponovljati vsakih 3 – 5 minut.

Slika 5: DPO otrok

Slika 6: Spremembe v algoritmu z ritmi 
za defibrilacijo

Spremembe v algoritmu z ritmi za defi-
brilacijo:

- Ugotovljena ni nobena prednost intu-
bacije ali SGP pred masko z dihalnim 
balonom;

- Po peti defibrilaciji povečati energijo 
na 8J/kg;

- Lidokain IV (1 mg/kg) lahko kot alter-
nativo amiodaronu uporabljajo izvajal-
ci, pristojni za njegovo uporabo.

ETIKA

Priporočila vsebujejo glavne etične pra-
kse pri oživljanju in oskrbi odraslih in 
otrok. 

Smernice poudarjajo na bolnika osre-
dotočeno zdravstveno oskrbo, skupno 
odločanje o oživljanju, izobraževanju in 
raziskavah. 

Tako so v ospredju naslednje vrednote 
zdravstvene etike: 

- avtonomija pacienta pri odločanju o 
izbiri in odklonitvi načina zdravljenja 
brez pritiska zdravstvenih delavcev, 

- dobronamernost, ko zdravstveni de-
lavec deluje v največji meri v interesu 
pacienta,

- predvsem ne škodovati pacientu, to 
pa tudi lahko pomeni, da se ne začne 
oživljati v izgubljenih primerih, ko je 
nedvoumno, da ne bomo mogli oživeti 
pacienta,

- pravičnost do pacientov: pomeni, da 
morajo imeti vsi pacienti enako mož-
nost do dragih diagnostičnih preiskav 
ali zdravil, pa tudi enake možnosti za 
oživljanje in intenzivno nego, 

- dostojanstvo ima štiri opredelitvene 
lastnosti, vključno s spoštovanjem, av-
tonomijo, opolnomočenjem in komu-
nikacijo. 

Vsakdo ima pravico do osebnega dosto-
janstva, saj je le to osnovna človekova 
pravica. 

IZOBRAŽEVANJE

Podane so smernice laikom in zdra-
vstvenim delavcem glede poučevanja 
in učenja znanja, veščin in odnosov 
do oživljanja s končnim ciljem izboljšati 
preživetje bolnikov po srčnem zastoju. 

Vsaka oseba bi se morala naučiti izvaja-
ti osnovne veščine pri oživljanju. 

Zdravstveni delavci morajo biti usposo-
bljeni za izvajanje KPO (odvisno od stop-
nje izobrazbe) od TPO do DPO za otroke 
in odrasle v skladu s trenutnimi smerni-
cami ERC.

Kompetence za oživljanje se 
najbolje ohranjajo, če se iz-
vajajo / obnavljajo v časovnih 
intervalih med dvema in dva-
najstimi meseci. 

Za zdravstvene delavce se pri-
poroča akreditirano usposa-
bljanje za DPO, uporaba kogni-
tivnih pripomočkov in naprav, 
ki dajejo povratne informacije 
med treningom oživljanja. 
Timsko delo in usposabljanje 
za vodenje timov bi moralo 
biti del naprednih tečajev za 
oživljanje.
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NOSEČNOST NAJ NE BO 
IZGOVOR ZA TELESNO 
NEDEJAVNOST

Zmerna telesna aktivnost naj  tudi v no-
sečnosti postane običajen del vsakdanji-
ka, če seveda nosečnica nima zdravstve-
nih problemov oziroma zapletov v zvezi z 
nosečnostjo. 

Telesna aktivnost ugodno vpliva na 
zdravje nosečnice in na razvijajoči se 
plod, hkrati je tudi dobra priprava na 
porod. Velja priporočilo, da so naj zdrave 
nosečnice zmerno telesno aktivne vsaj 
30 minut dnevno. 

Koristi telesne aktivnosti v nosečnosti so 
številne:

- lajša bolečine,
- hitrejši in lažji porod,
- boljša kontrola telesne teže,
- zmanjšuje nabiranje tekočine,
- prepreči in blaži depresivne motnje,
- manjše tveganje za alergijo,
- zmanjšuje nastanek strij,
- zmanjšuje stres in anksioznost,
- zmanjšuje tveganje za nosečnostno 

sladkorno bolezen in nizki pritisk,
- zmanjša pretirano željo po hrani,
- zmanjšuje zaprtost,
- zmanjša utrujenost.

Pred vključitvijo na vadbo je priporo-
čljiv posvet z izbranim ginekologom.

Več informacij o telesni dejavnosti v no-
sečnosti najdete na povezavi: https://
zdaj.net/nosecnost/za-zdravo-nosec-
nost/telesna-dejavnost-v-nosecnosti-2/

VARNA IN BREZPLAČNA 
VADBA  

Zdravim nosečnicam je v okviru aktivno-
sti, ki jih izvaja Center za krepitev zdravja 
na voljo varna vadba. 

Vsebina vadbe:

- dihalne vaje in telesna drža
- vadba mišic medeničnega dna
- aerobna vadba
- vadba za mišice trupa
- vadba za moč
- vadba za gibljivost
- sproščanje

Vadba je brezplačna, vendar se je  treba 
predhodno prijaviti.

Poteka ob ponedeljkih v prostorih Cen-
tra za krepitev zdravje, na voljo pa sta 
dopoldanski in popoldanski termin. 

Vodita jo Mitja Dišič, magister kineziolo-
gije in Janja Lebarič, diplomirana  fizio-
terapevtka.

Varna vadba v nosečnosti
Tekst: Mitja Dišič, mag.kin., Janja Lebarič dipl. fiziot.

V prostorih Centra za 
krepitev zdravja poteka 
brezplačna vadba za 
nosečnice. Udeležbo 
priporočamo vsem 
nosečim ženskam, ki 
nimajo zdravstvenih 
težav oziroma zapletov v 
zvezi z nosečnostjo.

Po slovenskih priporočilih

za telesno dejavnost

v nosečnosti priporočamo

zmerno telesno dejavnost

vsak dan v tednu,

vsaj 30 minut.
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Zdravje v Sloveniji 2021
Tekst: Povzeto po NIJZ

NIJZ je julija 2021 izdal publikacijo Zdravje v Sloveniji. 
Publikacija omogoča hiter pregled različnih kazalnikov 
zdravja in zdravstvenega varstva pri nas ter 
primerjalno z Evropsko unijo. 

ZDRAVJE JE PREDPOGOJ ZA 
RAZVOJ IN BLAGINJO

Zdravje v večini sodobnih družb velja 
za eno najvišje rangiranih vrednot in 
predpogoj, ki posameznikom omogoča 
aktivno delovanje, razvoj in blaginjo. Na 
naše zdravje vplivajo  številni  med  seboj  
prepleteni  dejavniki,  tako  imenovane  
determinante  zdravja.  

Zdravje in uspešnost zdravstvenega 
sistema pri nas merimo s številnimi ka-
zalniki, ki so mednarodno primerljivi in 
nudijo ustrezno podlago za odločanje o 
zdravstvenih in socialnih politikah.

Slovenija ima dobro zgrajen sistem zdra-
vstvenih informacij, ki črpa podatke iz:

- rednih podatkovnih zbirk, ki jih uprav-
ljajo NIJZ, Onkološki inštitut, ZZZS, SURS, 
Klinika Golnik in mnoge druge institucije, 

- iz nacionalnih raziskav, ki jih izvaja več 
institucij (NIJZ, SURS, IER …) ter v kombi-
naciji z nekaterimi drugimi podatkovnimi 
zbirkami, ki prej naštete še oplemenitijo 
z dodatnimi informacijami. 

ZDRAVSTVENO STANJE 
PREBIVALSTVA 

Ključni demografski podatki

Pričakovano trajanje življenja ob rojstvu 
je v letu 2019 v Sloveniji znašalo 78,7 pri 
moških, pri ženskah pa 84,5 let, kar je 
nekoliko nad povprečjem EU.

Ena od ključnih zaskrbljujočih ugotovitev 
je hitra dinamika staranja prebivalstva 
pri nas.

Porodi in rojstva

Leta 2019 se je pri nas rodilo 19.054 ot-
rok. 

Z 9,1 živorojenimi otroki na 1.000 prebi-
valcev sodimo pod povprečje članic EU. 

Dosežena stopnja rodnosti v zadnjem 
desetletju relativno ne zadošča za narav-
no obnavljanje prebivalstva.

Umrljivost

Vodilni vzroki za smrt prebivalcev Slove-
nije so (enako kot velja za EU) bolezni 
obtočil (med najpogostejše sodijo srčni 
infarkt, možganska kap in druge bolezni 
srca) ter neoplazme (rak pljuč, prebavil, 
prostate in dojke), ki so bile v letu 2019 
vzrok za 69 % vseh smrti. Sledijo poškod-
be, zastrupitve in drugi zunanji vzroki 
ter bolezni prebavil in dihal.

Nalezljive bolezni

V Sloveniji, kjer je bilo leta 2019 prijavlje-
nih 111 primerov KME,  beležimo eno 
najvišjih obolevnosti s klopnim meningo-
encefalitisom (KME) v EU (5,3/100.000 
prebivalcev).  Več KME je bilo prijavljenih 
v Litvi, na Češkem in v Estoniji.

Bolezni obtočil

V Sloveniji je bilo v 2019 največ receptov 
predpisanih za zdravila za bolezni srca in 
ožilja (26 % vseh receptov).

Bolezni obtočil (akutni miokardni infarkt 
in možganska kap) so pomemben vzrok 
prezgodnje umrljivosti (pred 65. letom 
starosti). Le te je mogoče preprečiti.

Sladkorna bolezen

Leta 2019 je v Sloveniji kar 5,5 % vseh pre-
bivalcev prejemalo zdravila za zniževanje 
sladkorja v krvi. Poleg teh bolnikov so še 
bolniki, ki so raven glukoze v krvi uravna-
vali brez zdravil (zlasti s pomočjo prehra-
ne) ter tiste osebe, ki še ne vedo, da se je 
pri njih pojavila sladkorna bolezen.

Slovenski sistem zdravstvenih 

informacij je bil leta 2019 oce-

njen s strani Svetovne zdra-

vstvene organizacije kot ustre-

zen, tako glede obsežnosti in 

celovitosti informacij, kot tudi 

kakovosti podatkov.

LETA 2019 SE JE V
 SLOVENIJI RODILO 

6 TROJČKOV. 
ZADNJI ČETVERČKI SO
BILI ROJENI LETA 2013. 

Publikacija je dostopna na povezavi: 
https://www.nijz.si/sl/publikacije/zdravje-v-sloveniji-0
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V Sloveniji je vsako leto okrog 10.000 no-
vih prejemnikov zdravil za zniževanje glu-
koze v krvi. Med novoodkritimi bolniki je 
več moških kot žensk.

Rak

Incidenca raka pri nas raste. Vendar pa 
gre več kot polovica zvečanja inciden-
ce na račun staranja prebivalstva. 90 % 
zbolelih je ob diagnozi starejših več kot 
50 let, več kot polovica pa jih ima ob dia-
gnozi 65 let ali več.

Starostno standardizirana stopnja umrlji-
vosti raka se polagoma zmanjšuje tako v 
Evropi kot v pri nas. V Sloveniji je višja od 
evropskega povprečja, pri čemer je razli-
ka večja pri moških. 

Bolniška odsotnost

V letu 2019 je odstotek bolniškega stale-
ža znašal 4,86 %; kar je za 19 % več kot 
v letu 2010. 

V poprečju so zaposleni koristili  17,7 
koledarskih dni nezmožnosti za delo, 
ženske 22 dni in moški 14 dni. Najpo-
gostejši vzrok za bolniško odsotnost pri 

moških so poškodbe, sledijo bolezni 
mišičnoskeletnega sistema in vezivne-
ga tkiva ter bolezni obtočil. Pri ženskah 
prevladujejo odsotnosti zaradi bolezni 
mišičnoskeletnega sistema in vezivnega 
tkiva, sledijo poškodbe, duševne in ve-
denjske motnje. Mlajše ženske so v ve-
liki meri odsotne z dela tudi zaradi stanj 
v nosečnosti in nege družinskega člana.

DEJAVNIKI TVEGANJA

Prehrana

Opravljene raziskave o prehranskih na-
vadah v Sloveniji kažejo, da velik delež 
prebivalcev le delno upošteva priporo-
čila zdravega prehranjevanja. Smernice 
bolj upoštevajo ženske, prebivalci z višjo 
stopnjo izobrazbe in starejši od 55 let.

Izsledki raziskave Z zdravjem povezan 
vedenjski slog 2001–2004–2008–2012–
2016 kažejo na izboljšanje sledečih pre-
hranjevalnih navad prebivalcev Sloveni-
je:

- povečanje uporabe olivnega olja in 
drugih rastlinskih olj pri pripravi hrane, 

- zmanjšanje uživanja aromatiziranih 
gaziranih in negaziranih brezalkohol-
nih pijač, 

- zmanjšanje vsakodnevnega uživanja 
ocvrtih jedi.

Čezmerna prehranjenost in debelost

Leta 2016 je bilo po podatkih nacionalne 
raziskave Z zdravjem povezan vedenjski 
slog (CINDI)  42 % normalno hranjenih, 
39 % čezmerno hranjenih in približno 17 
% debelih odraslih anketirancev.

Višji delež pojava čezmerne hranjenosti 
in debelosti je zaznan pri moških, pri niž-
je izobraženih ter med starejšimi.

Po podatkih mednarodne raziskave 
Z zdravjem povezano vedenje v šol-
skem obdobju je bilo v letu 2018 27 % 

enajstletnih, 29 % trinajstletnih in 26 
% petnajstletnih fantov čezmerno hra-
njenih in debelih. Očitna razlika se je 
pokazala med spoloma, saj je delež čez-
merno hranjenih in debelih deklet pri 
enajstletnicah znašal 17 %, pri trinajstle-
tnicah 17 % in pri petnajstletnicah 16 %.

Telesna dejavnost

Leta 2016 je bilo približno 56 % prebival-
cev visoko intenzivno in zmerno telesno 
dejavnih v skladu s priporočili WHO za 
telesno

dejavnost za krepitev zdravja odraslih. 
Delež je bil višji pri moških (59 %) kot pri 
ženskah (52 %), nekoliko pa je naraščal s 

stopnjo izobrazbe. Hoja je razširjena te-
lesna dejavnost, 46 % odraslih moških in 
49 % odraslih žensk je vsaj 5 dni v tednu 
hodilo po 30 minut dnevno.

Raba alkohola

V letu 2019 je bilo zaradi vzrokov, ki so 
izključno povezani z rabo alkohola, zabe-
leženih 1077 smrti. Med umrlimi je bilo 
3,8-krat več moških kot žensk, skoraj po-
lovica vseh pa je bila ob smrti mlajša od 
65 let, kar predstavlja prezgodnjo umr-
ljivost

Kajenje tobaka

Leta 2020 je pri nas kadilo 21,3 % odra-
slih moških in 18,5% žensk. 

Letno zaradi bolezni, pripisljivih kajenju 
tobaka, umre 3.123 prebivalcev Sloveni-
je, to je 60 vsak teden, od tega dobrih 40 
% pred 70. letom starosti.

Prepovedane droge

Leta 2019 je bilo zabeleženih 74 smrti, ki 
so povezane z uporabo drog. 

V program zdravljenja odvisnosti od pre-
povedanih drog vključenih 3792 uporab-
nikov. 

53 % ZAPOSLENIH V
LETU 2019 NI

KORISTILO BOLNIŠKE
ODSOTNOSTI Z DELA. 

V 2019 SO V POVPREČJU
3 OSEBE NA DAN

UMRLE ZARADI VZROKOV, KI
SO IZKLJUČNO POVEZANI Z

RABO ALKOHOLA.
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PREVENTIVNI PROGRAMI
Precepljenost

Beležimo relativno visoko precepljenost 
predšolskih otrok. Tako je bilo leta 2019  
proti davici, tetanusu, oslovskemu kaš-
lju, otroški paralizi, hemofilusu influence 
tipa b cepljenih 94,7 %, proti ošpicam, 
mumpsu in rdečkam pa 93,6 % predšol-
skih otrok.

Pri odrasli populaciji je bila 2019 zaznana 
relativno nizka precepljenost proti gripi 
pri odraslih, ki nas je uvrščala na rep 
držav EU.

Program Svit

V letu 2019 je bilo v presejalnem pro-
gramu izvedenih 10.736 kolonoskopij. 
Odkritih je bilo 172 rakov in 2.016 napre-
dovalih adenomov, ki predstavljajo večje 
tveganje za rak.

Program Zora

Pregledanost ciljne skupine žensk pro-
grama ZORA (20–64 let) v zadnjem tri-
letnem obdobju (1. 7. 2016–30. 6. 2019) 
presega mednarodno priporočeno mejo 
70 % saj znaša 72,4 %. V 2019 je bilo 
opravljenih 158.916 presejalnih brisov 
materničnega vratu ciljne populacije. 
89,1%  je bilo opredeljenih kot normal-
nih, 5,2 % jih je imelo neneoplastične 
spremembe. Patoloških izvidov je bilo 
5,5 %.

Program Dora

Udeležba žensk v presejalnem programu 
DORA v Sloveniji je med najvišjimi v EU 
(78,2%).

ZDRAVSTVENO VARSTVO NA 
PRIMARNI RAVNI

V letu 2019 je bilo v zdravstvenem 
varstvu na primarni ravni opravljenih 
skupno 9.383.936 obiskov. 

Patronažne medicinske sestre so leta 
2019 opravile skupaj 1.212.633 obiskov, 
od tega 85 % kurativnih in 15 % pre-
ventivnih. V rporočilu ugotavljajo, da se 
dostopnost prebivalcev do patronažnih 
storitev po Sloveniji se iz leta v leto iz-
boljšuje.

V zobozdravstveni dejavnosti je bilo za-
beleženih 3.102.865 obiskov v katerih je 
bilo opravljeno  opravljenih 4.279.950 
zobozdravstvenih storitev.   69 % obiskov 
je bilo v okviru dejavnosti za odrasle.

ZDRAVSTVENO VARSTVO NA 
SEKUNDARNI IN TERCIARNI 
RAVNI

V letu 2019 je bilo v specialistični ambu-
lantni dejavnosti opravljenih 4.723.916 
obiskov: največ v internističnih (24%), v 
kirurških (14%) in okulističnih ambulan-
tah (11%).

Hospitalizacij je bilo v letu 2019 zabele-
ženih 361.323, dnevnih obravnav 55.700 
in dolgotrajnih dnevnih obravnav 4.236. 

ZDRAVILA

V letu 2019 je bilo izdanih 18,5 milijonov 
receptov. Največ, 25,5% receptov je bilo 
izdanih za zdravila za bolezni srca in oži-
lja, sledijo zdravila z delovanjem na živ-
čevje (18,7%) in zdravila za bolezni pre-
bavil in presnove (13,5%).

V povprečju je vsaka ženska prejela 10,1 
receptov, vsak moški pa 7,6 receptov.

ZAPOSLENI V ZDRAVSTVU

Ob zaključku leta 2019 je bilo v zdra-
vstvu zaposlenih 6.812 zdravnikov, 1.514 
zobozdravnikov, 7.996 medicinskih se-
ster in 13.468 tehnikov zdravstvene 
nege. 

V zadnjih desetih letih se je število zdrav-
nikov povečalo za 37 %, zobozdravnikov 
za 20 %, medicinskih sester za 84 % in 
tehnikov zdravstvene nege za 8 %.

94 % PRECEPLJENOST
PREDŠOLSKIH OTROK

PROTI MUMPSU,
OŠPICAM IN RDEČKAM

(SLO, 2019)

7 DNI JE ZNAŠALA
POVPREČNA LEŽALNA

DOBA V 2019 V
SLOVENSKIH BOLNIŠNICAH. 

18.500.000
IZDANIH RECEPTOV V

2019
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KNJIGE, KI JIH MORATE PREBRATI 
VSAJ ENKRAT V ŽIVLJENJU

Nekatere knjige so tako izvrstno napisane in nosijo v 
sebi tako dobre zgodbe, da jih morate prebrati vsaj 
enkrat v življenju. Ne boste pa se jih naveličali niti tedaj, 
če jih vzamete v roke drugič ali tretjič. Med te zago-
tovo sodijo Sidhartha (Herman Hesse), Lovilec v rži (J. 
D. Salinger), Stregel sem angleškemu kralju (Bohumil 
Hrabal), Štoparski vodnik po galaksiji (Douglas Adams).

KNJIGE, KI BI JIH MORAL 
PREBRATI VSAK OTROK

Najboljša spodbuda otrokom za branje so starši, ki veliko in 
radi berejo. Otroci bodo zagotovo uživali v naslednjih ču-
dovitih zgodbah: Mali princ (Antoine de Sainte-Exupery), 
knjiga pravljic Zlata mačja preja (Svetlana Makarovič), Ma-
ček Muri (Kajetan Kovič). Otroci, ki že samostojno berejo, pa 
bodo navdušeni nad Harry Potterjem. Najstnikom, ki neradi 
berejo, predlagajte roman NK Svoboda Žige X. Gombača.

Kaj pa ti bereš?

Branje je koristna in prijetna navada. Vpliva na (dobro) počutje, zmanjšuje stres, 
pozitivno vpliva na naš besedni zaklad in zmožnost izražanja. Večerno branje pa 
tudi pripomore k boljšemu spanju. Ta poceni sprostitev je mnogim popestrila čas med 
karanteno, ko smo prikrajšani za socialne stike iskali nova doživetja, znanja in navdih 
med platnicami knjig. Kaj pa vi berete? Ponujamo nekaj idej za različne bralne okuse.
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KAJ SE BERE V 2021?

Vse od slovenskega avtorja Tadeja Goloba, predvsem 
ženske pa tudi vse od avtorice Elene Ferrante , Plan 
B (Boštjan Videmšek), Tole bo bolelo: skrivni dnevnik 
mladega zdravnika (Adam Kay), Đorđić se vrača (Goran 
Vojnović), Rac (Radko Polič), Sapiens – kratka zgodovi-
na človeštva (Yuval Noah Harari), Pogodba (Mojca Ši-
rok), Tisoč veličastnih sonc (Khaled Hosseini), Hvalnica 
hoji (Shane O`mara). 

BIOGRAFSKI ROMANI

Biografije omogočajo vpogled v misli in življenje slavnih, 
pomembnih, uspešnih ali vplivnih ljudi. Intimne izpove-
di pogosto spremenijo pogled na osebo, ki smo jo pred 
branjem biografije poznali preko medijskih objav. Nekaj 
izvrstnih: Plesalec (Colum McCan), Motoristov dnevnik 
(Enesto Guevara), Gala (Tim McGirk), Do zadnjega diha 
(Rade Šerbedžija), Nespodobni odvetnik (Peter Čeferin).

Branje je za duha to, 

kar je telovadba za telo.

Richard Steele



ZDRAVE NOVINE ŠT. 4718

PROSTI ČAS

ŠE VEDNO NAJVEČJE 
DRUŽBENO OMREŽJE: 
FACEBOOK

Facebook, ki je ugledal luč sveta leta 2004, ima 
danes po svetu več kot 2,4 milijarde uporabnikov 
in je največje socialno omrežje na svetu. Njegov 
prvotni namen je bil registriranim uporabnikom 
omogočiti ustvarjanje profilov, objavljanje in 
ohranjanje stikov s prijatelji, družino in sodelavci. 
Poleg tega gre za izjemno oglaševalsko platformo 
in »medij« za širjenje novic. Ustanovitelj, Mark 
Zuckenberg, s premoženjem v vrednosti 97 milijard 
dolarjev velja za 5. najbogatejšega zemljana

DELJENJE VSEBIN: TIK TOK, 
YOUTUBE, INSTAGRAM, 
TWITTER IN MNOGI DRUGI

Fenomen družabnih medijev se zagotovo 
skriva v tem, da omogočajo deljenje vsebin 
iz osebnega življenja ter spremljanje vsebin, 
ki jih objavljajo osebe, s katerimi smo na 
družbenem omrežju povezani. V zadnjem 
času je izjemno popularen TikTok, ki temelji 
na video vsebinah in omogoča objavo in 
gledanje glasbenih in drugih posnetkov, še 
vedno pa ima največ privržencev pri nas 
Instagram.

Družbena omrežja

Letno poročilo agencije We are social »Digital 2021« navaja, da internet 
uporablja 4,66 milijard ljudi po vsem svetu. Še bolj bode v oči podatek, da bi 
naj povprečni internetni uporabnik na spletu preživel kar 7 ur na dan oziroma 
cela 2 dni v tednu. Poleg tega, da na spletu nakupujemo, spremljamo novice in 
inspiracije, veliko časa porabimo za tako imenovana družbena omrežja. Te, vsaj 
občasno, uporablja 53% svetovne populacije. Jih poznate?

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

Messenger, Viber, Whatsapp, Snapchat so samo 
nekatere od mnogih aplikacij, ki omogočajo 
»klepetanje« ena na ena ali v večjih skupinah. 
Pri nas je zelo popularen Viber, saj ga uporablja 
več kot pol milijona uporabnikov. Snapchata 
se poslužujejo predvsem mlajše generacije. 
Omogoča spletni klepet, pošiljanje fotografij 
in videoposnetkov. Njegova posebnost je, 
da fotografije in videi, ki jih pošiljamo, po 
določenem časovnem obdobju izginejo.

SPLETNI ZMENKI 

Iskanje partnerja na spletu je postalo 
del nove realnosti, ki je v času epidemije 
dobilo še dodatni zagon. Ena izmed najbolj 
priljubljenih aplikacij za spletne zmenke 
je Tinder. Prek te aplikacije naj bi se vsak 
dan po svetu ustvarilo kar 26 milijonov 
tako imenovanih »ujemanj« med dvema 
osebama. Na voljo je še kopica drugih 
podobnih aplikacij in portalov. Med 
slovenskimi prednjači ona-on.si z več kot 
200.000 registriranimi uporabniki.

Največ tvegamo, če ne prevzamemo 

nobenega tveganja.

Mark Zuckenberg

Foto: Matjaž Očko,  www.slovenia.info




